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Pa-kaw ang Bitala ong
Primirong Solat ni Pablo ong ni

Timoteo
Si Timoteo tatang soltiros ang taga Asia Minor

ang nagto ong ni Jesu-Cristo. Grigo tang tatay
na ig ang nanay na Judio. Si Timoteo nagimong
aroman ig katabang ni Pablo ong pagpatako tang
Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus ong teled
ta pirapang takon ig ong sari-saring mga logar.
Ong ori, sinobol ni Pablo si Timoteo ang don kang
lagi tanandia pabo-wan ong siodad tang Efeso
agod magtoldok ong mga pamagto ong ni Cristo
don.
Oman, asing napaning si Pablo ongMacedonia,

nagsolat tanandia ong ni Timoteo. Pinamanan
na tang natetenged ong maling agtotoldok tang
doma ig ang anday kointang pagdiskosionan nira.
Sinoyonan na si Timoteo ang mamilik tanandia
ta mga taw ang mangolokolo ig magsirbi ong
mga pamagto. Sinoldokan na mga onopa tang
tamang kaogalian tang mga pamangolokolo ong
mga sinakepan tang Dios, ig mga onopa tang
katengdanan nira ong kada tata may tata. Linay-
gayan pa ni Pablo si Timoteo ang dapat magan-
damong sadili na ig tomanenna tang sinoyon ong
nandia agod magimong modilo ong mga aroman
nang pamagto ong ni Cristo.

1 Yo si Pablo, ang nagimong tatang apostolis
ni Cristo Jesus sigon ong tobol tang Dios ang
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Maniglibri ta ig ni Cristo Jesusmismo ang yay ang
agtaligan ta para ong parakaboton.

2Pagsolato ong nio, Timoteo, ang agkabigenong
matod ang anao ong pagto ta ong ni Cristo. Bal-
ampa pirmi ong nio tang kaloy, kate-bek ig kao-
yanangpagalinongDios angTatay ig ongniCristo
Jesus ang yaten ang Gino.

Pandam ongmaling agtotoldok
3 Ang galiagano, magtinira kang lagi atan ong

Efeso, pario tang toyono ong nio asing nagalino
ang paning ong Macedonia. Tenged parti tang
agtotoldok tang domang mga taw atan, ig kamin-
istiran ang tobolonmo ang indi ra tanira mamag-
toldok ta maning atan. 4Aningen mo ang indi ra
mamagpagasta tang oras nira ong mga istoriang
imo-imo tang mga kamepet-mepetan, ig ong indi
malobot-lobot ang listan tang pinagalinan tang
mga ginikanan nira. Tenged sia yay agpagali-
nan tamga pagdiskosionan, ig indimatabang ong
yaten ong pagtoman tang kaliliagan tang Dios.
Ang kaliliagan na mata-wanan ta tenged lamang
ong pagto ta ong nandia. 5 Pagtobolo ong nio
ang maning ta na agod poawen tang paggegma
mi ong tata may tata, paggegma ang magalin ong
mga limpiong popotokon, limpiong konsinsia ig
de-dek ang pagto. 6 May doma atan ang bino-
wanan da nira tang mga bagay ang na, animan
anday domang agboaten nira, magdiskosionan
ang anda kay pakinabang nira. 7 Galiliag ka rin
tanirang magimong manigtoldok tang Katobolan
tang Dios, piro indi gaintindian nira tang onopa
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tang agbibitala nira obin ang mga bagay ang ag-
pareges nira ang ganingmatod ono.

8 Gata-wanan ta ka, ang Katobolan ay mo-ya,
basta aggamiten ta lamang ong masinlong pa-
panaw. 9 Demdemen ta, ang Katobolan indi
bindoat para ong mga taw ang mo-ya, kondi para
ong mga taw ang malain pario tang mga taw ang
pamangontra ong li, ang mga taw ang matetegat
ta kolo, ang mga taw ang indi galiliag ang magto
ong Dios, ang mga mapinagtalaken, ig ang mga
taw ang indi paggalang ong Dios may ong mga
bagay ang sagrado. AngKatobolan ang na para ka
ong mga taw ang pamamatay ong mga ginikanan
nira obin ong masig ka taw nira. 10 Na bindoat
para ong mga taw ang pamagigdolog ong belag
ta kakatawan nira, ong mga pagigkayam-kayam
ong kapario nirang mga lali, ong mga kidnaper,
ong mga bo-lien, ong mga taw ang pamagtistigo
ta belag ta matod, ig asta ong maski sinopa ang
pamangontra ong tamang toldok 11 sigon ongMo-
yang Balita. Ang Mo-yang Balitang na nagalin
ong kalawigan ig dalayawen ang Dios, ig yay ang
sinalig na ong yen para itoldoko.

Salamat ong kate-bek tang Dios
12 Pagpasalamato ong ni Cristo Jesus ang yaten

ang Gino, ang yay nagtorol ong yen ta poirsa
para ong obrang na. Pagpasalamato ka tenged
kinabigo nandia angmataligan ig piniliko nandia
para magsirbi ong nandia, 13 maski asing tokaw
pirmiong pagbitala ta anday sayod kontra ong
nandia. Agginsoltono tanandia ig agpaliwagano
ta mo-ya tang mga pamagto ong nandia. Piro
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ong dobali ta asia, nate-bek tanandia ong yen,
tenged ang mga oras ang asi indio pa pagto ong
nandia ig indio pa gatakonga ang agboatenomali.
14 Dorong pisan tang kaloy ang pinaita ong yen
ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino! Sindolano pa
nandia ta pagto ig paggegma, ang yay ang mga
agto-dol na ongmga na-pen da ong nandia. 15Ang
tatang kamatodan ang dapat risibien ig pareten
tang tanan yay na: si Cristo Jesus napaning tarin
ong kalibotan para maglibri ong mga mapinagta-
laken. Ig ong tanan ang mapinagtalaken, yo tang
kalainan. 16Piro inate-bekano tang Dios agod ong
pagpatawadna ong yen, ang yo tang kalainan ong
tanan, mapaita ni Cristo Jesus tang doro kāboat
ang pasinsia na. Ig namagsirbing alimbawa agod
ang domang mga taw mamagto ka ong nandia
ig oldan ta kaboing anday kataposan. 17 Animan
padengegan ig dayawen ta ang anday kataposan
tangAdi angmaggaemasta ong tanopa! Tanandia
anday kamatayen na ig indi gitaen, ig tanandia
lamang tang Dios! Amen.

18 Timoteo, anao, ang mga bagay ang nang ag-
totoyono ong nio ay kompormi ong mga inaning
dang lagi tang mga namagpakabot tang bitala
tangDiosnatetengedongnio. Animandemdemen
mo tang inaning nirang asi, agod mamoirsa tang
nem mo para mabatokan mo tang mga paman-
gontra ong kamatodan. 19 Sigoron mong maelet
tang pagto mo ig pirming limpio tang konsinsia
mo. May mga taw ang indi pamagtoman ong
agganing tang konsinsia nirang tama, animan
linangga lamang nira tang pagto nira. 20 Pario da
Himeneo ni Alejandro. Angmga taw ang na, inin-
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trigao ra lamangongni Satanasagodmangasigam
tanira para indi ra mamagbitala ta kontra ong
Dios.

2
Angmga tobol natetenged ong pagpangadi

1 Mandian, primiro ong tanan, pagigampango
ong nindio ang ipangadi mi ka tang tanan ang
taw ang may pagpasalamat. Pa-dolon mi ong
Dios ang tabangan ig oldan na tanira tang mga
kaministiran nira. 2 Ipangadi mi ka tang mga adi
asta ang tanan ang may alawig ang katengdanan
agod mapangaboi ita ang anday golo mintras pa-
magosoy itang pirmi ong Dios ig pamaggalang ita
ong masig ka taw ta. 3 Ang maning don mo-ya,
ig pagtorol ta kalipayan ong Dios ang yaten ang
Maniglibri. 4 Tenged ang galiliagan na ay malibri
tang tanan ang taw igmata-wanannira tang kam-
atodan. 5 Tenged tata lamang tang Dios, ig tata
lamang tang tolay agod maglengetan tang Dios
may ang taw. Ig ang tolay ang na, anday doma,
si Cristo Jesus ang nagimong taw ig 6nagbolontad
tang kaboi na para igawad ong tanan ang taw.
Nainabo narin asing pagkabot tang tamang oras
ig tarin pinaita tang Dios nga ang galiliagan na
ay malibri tang tanan ang taw. 7 Tenged atan,
bindoato nandiang apostolis ig manigtoldok tang
mga belag ta Judio agodmagpatakō ong nira tang
natetenged ong pagto ong ni Cristo ig ong kamato-
dan angnagalin ongDios. Ang agganingongnarin
poros matod. Indio pagbo-li.

8 Animan ang galiagano, ang mga lali mam-
agampo ong Dios kada magsirimet-simet amo.
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Piro mga pamagampo tanira ig agpalawig nira
tang kalima nira, dapat limpio tang mga popo-
tokon nira ig anday kasilag obin kasisintiren ong
masig ka taw nira.

9 Asta ang mga babay dapat maglambong tang
disinti, ig ang tamang pagralambongon ang be-
lag tang mga malalaway. Pasinlon nira tang
sadili nira belag ta maning ong sobrang pagayos
tang mga boa nira, obin ong pagtok ta bolawan
may pirlas, obin ang mga lambong ang maralen,
10 kondi ong pagboat ta mo-ya ang yay ang dapat
itaen ong mga babay ang ganing ang pamagto
ono tanira ong Dios. 11 Ig mga may pagtoldok,
ang mga babay dapat magpadibabak ong mo-
yang kaneman ig mamasi lamang. 12 Indio mag-
pagna nga ang mga babay yay ang magtoldok
obin mangolokolo ong mga lali. Dapat magipes
lamang tanira. 13Demdemenmo ang si Adan tang
primirong bindoat ba-lo si Eva. 14 Ig belag ta si
Adan kondi si Eva tang naloko ni Satanas ig dayon
ang nagkatalak. 15 Piro ang mga babay malibri
pa ka enged tenged ong pagpangana,* mga tanira
magpadayon angmagto ong Dios, maggegma ong
doma, ig mangaboing limpio ong kasalanan ig
masinlo ta ogali.

3
Angmgamangolokolo ongmgapamagto ong ni

Cristo
* 2:15 2:15 Poidi kangmaliag yaning: Piro angmgababaymalibri
ong pagpangana nira
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1 Matod kaman tang agganingen: Mga ang
tatang taw galiag ang magimong mangolokolo*
ong mga pamagto ong ni Cristo, masinlong
katengdanan tang galiliagan na. 2 Mandian,
kaministiran ang mangolokolo anday dilemen
ong nandia, ig tambilog lamang tang katawa na.
Dapat matakong magawid tang sadili na, mo-
yang magisip, aggalangen tanandia, mo-yang
magamoma ta bisita, ig maosay angmanigtoldok.
3 Dapat belag tanandia ta palainem, belag ta
masisilagen ig indi pagigsoay kondi neman, ig
belag ta ingganioso ta koarta. 4 Dapat maosay
tanandiang magekel tang pamilia na agod pirmi
tanandia galangen ig tomanen tang mga ana
na. 5 Tenged mga ang tatang taw indi matakong
magekel tang pamilia na, monopa bato tanandia
mapangolokolo ta masinlo ong mga pamagto
ong Dios? 6 Ang mangolokolo ong mga pamagto,
kaministiran naboay dang gailala ong ni Cristo,
tenged mga ba-lo pa lamang pagto, itaben
magimong ambogon, ig dayon da tanandiang
osgaran tang Dios ig silotan, pario tang nainabo
ong ni Satanas. 7 Dapat aggalangen ka tanandia
tang mga taw ang indi pamagto ong yaten ang
Gino, itaben sawayen nira tanandia ig ong
maning don madep tanandia ong kabantay ni
Satanas.

Ang mga manigsirbi ong mga pamagto ong ni
Cristo

* 3:1 3:1 Ong bitalang Grigo: magimong obispo
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8 Asta ang mga piliken mong magimong
manigsirbi ong mga aroman tang pamagto,†
kaministiran aggalangen ka ig gataligan ong
mga agbibitala nira, belag ta palainem, ig belag
ta ingganioso ta koarta. 9 Dapat limpio tang
konsinsia nira ig maelet tang pagto nira ong mga
adalem ang kamatodan ang pinatako ra tang
Dios ong yaten. 10 Kaministiran panaidan kang
lagi tanira ig mga itaen ang anday sarawayen
ong nira, ba-lo tanira boaten ang manigsirbi.
11 Asta ang mga kakatawan nira,‡ kaministiran
aggalangen ka tanira, indi pamaglibak ong doma,
ig gatakong magawid tang sadili nira. Dapat
mataligan tanira ong tanan ang bagay. 12 Ang
tatangmanigsirbi, kaministiran tambilog lamang
tang katawa na. Dapat matako tanandiang
magpatomanongmgaanana igmo-yangmagekel
tang pamilia na. 13 Mga matod tanandiang
maderep ong mga obligasion na bilang tatang
manigsirbi, indi maimong indi galangen ta
mga taw, ig mas mamoirsa tang nem na para
magpamatod natetenged ong pagto na ong ni
Cristo Jesus.

Angmakagagaem ang kamatodan
14Balampa indi ra lamang maboay mapaningo

ra ka atan ong nio. Piro sinolato pa ka enged
tang mga bagay ang na, 15 Itaben lamang ma-
trasō pa. Tenged ang galiagano, mata-wanan
mo mga monopa tang dapat ang ogali ta bilang
mga gasakepan tang pamalay-balay tangDios ang
† 3:8 3:8 Ong bitalang Grigo: magimong diakono ‡ 3:11 3:11
Poidi kangmaliag yaning: Asta angmga babay
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boi.§ Tenged itang mga pamagto ong nandia, ita
tang sinaligan na angmagbiot igmagdipinsa tang
kamatodan. 16 Ig adalem ang enged kaman tang
kamatodan ang agpareten ta, pario tang agganin-
gen:
Pinaita ong tanan, bilang taw pinangana.
Ispirito minaningmato-lid tanandia.
Inita ta mga anghil, ongmga nasion binalita.
Tinowan ong kalibotan, ong langit ingkelan da.

4
Angmgamanigtoldok ang bo-lien

1Mayag tang agganing tang Ispirito Santo nga
ong oring mga kaldaw, ang domang mga taw
bo-wanan da nira tang pagto nira tenged ma-
magparet da ong mga manlolokong ispirito ig
ong toldok ta mga dimonio. 2 Maning don tang
toldok tang mga taw ang manloloko ig bo-lien.
Ig indi ra tanira gakonsinsia, tenged langga ra
tang mga konsinsia nira pario ong tatang parti
tang sinangoni ta ang nasirok ta taltalen ang doro
kakinit. 3 Pamagtoldok tanira ang ganing bawal
ono ang mangatawa. Agbawalen pa nira tang
domang mga pamangan, maski ang pamangan
ang asi bindoat ka tang Dios agod risibien ang
may pagpasalamat tang mga taw ang pamagto
ong nandia ig gangatako tang kamatodan. 4 Ang
tanan ang bindoat tangDiosmo-ya, animandapat
anday pangindian ta, basta agrisibien ta ang may

§ 3:15 3:15 “Dios ang boi” tang goy tang mga Judio ong Dios ang
Makakagaem, tenged tanandiamatodangboi, ig belag tapario ong
mga dios-diosan ang boat-boat lamang ta taw.
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pagpasalamat ong Dios. 5 Tenged sia pagimong
limpio tenged ong bitala tang Dios ig ong pagpan-
gadi ta.

Angmo-yang torobolon ni Cristo Jesus
6Animan, mga itoldok mo tang mga bagay ang

na ong mga logod atan, maliag yaning yawa mo-
yang torobolon ni Cristo Jesus. Ig mintras pag-
toldoka ong nira, mamoirsa pa ka enged tang
pagto mo tenged ong agtotoldok mo natetenged
ong pagto ta ig ong kamatodan ang agparetenmo
ka. 7 Piro palawida ong mga istoriang imo-imo
lamang ang belag ta natetenged ongDios ig anday
kointa na. Ang boaten mo, anaden mo tang sadili
mo ang magosoy ong Dios. 8 May pakinabang
na mga magdisiplina ita ong sinangoni ta, piro
mas mabael pa enged tang pakinabang na mga
magosoy ita ong Dios. Tenged sia gatabang ong
kaboi ta mandian, maning ka don ong dobaling
kaboi. 9Narin matod, ig dapat bogos ang pareten
tang tanan ang taw. 10 Animan pagpatikaseg ita
ig pagprosigir ong pagtoldok ongmga taw, tenged
pamagtalig ita ong Dios ang boi. Ya kay ang
Maniglibri tang tanan ang taw, labi ra enged ong
mga pamagto ong nandia.

11 Animan, ang mga bagay ang na itoldok mo
ig ipatoman mo ong mga taw atan. 12 Indi oldan
mo ta logar angdegdegena tamaski sinopa tenged
lamang molā pa, kondi prosigiran mong magi-
mong modilo para ong mga aroman ta ang pam-
agto ong ni Cristo. Boaten mo narin ong pamitala
mo, ong pagkaliek mo, ong paggegma mo ong
doma, ong pagto mo ong Dios, asta ong limpiong
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pangaboi. 13 Mintras andao pa atan, gamiten
mo tang timpo mo ong pagbasa tang Sagradong
Kasolatanongmgapagsirimetenmi, asta ongpag-
patako ig ong pagtoldok ta sia. 14 Indi ka pabayan
mo tang abilidad ang sindol ong nio tang Ispirito
Santo asing tokaw. Sia sindol na ong nio sigon
ong pinabitala na asing ang mga pangolokolo bi-
nondo nira tang mga kalima nira ong nio. 15Ang
mga sinoyonong narin ong nio prosigiran mong
boaten agod itaen tang tanan angmintras gaboay
pagimong mas maosay pa tang pagsirbi mo ong
Gino. 16 Andaman mo tang kaliek mo asta ang
pagtoldokmo. Mga padayononmong boaten tang
mga bagay ang na, ilibri mo tang sadili mo asta
angmgamamamasi ong nio.

5
Mga toyon ong ni Timoteo bilang tatang pan-

golokolo
1Angmgamepet ang lali, indi bitalanmo kondi

ampangan mo lamang tanira ang pario ta tatay
mo. Ig ang mga soltiros, ibilang mong midio ka
mga logod mo. 2Ya ka ang mga mepet ang babay,
galangen mong pario ta nanay mo, ig ang mga
soltiras pa ibilang mong midio ka mga logod mo,
ang dapat dorog ka limpio tang ogali mo ong nira.

3 Galangen mo ka ig tabangan tang mga babay
ang balo ang anda ray pagasikaso ong nira. 4Piro
mga may ana na obin ampo, dapat tanira ra
lamang tang magasikaso ong nandia. Maning
atan tang primirong obligasion nira ong Dios
ang dapat mata-wanan nira, ang magtabang ong
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sadiling pamilia nira ig magbelet ong ginikanan
nira, tenged maning atan tang galiliagan tang
Dios. 5Ang balo ang anda ra enged ay pagasikaso
ong nandia, Dios da lamang tang agtaligan na,
ig kaldaw may labi pagampo tanandia ig pama-
dol ta tabang. 6 Piro ang balong anday domang
aggintindien na kondi ang sadili nang kalipayan,
maski boi pa tanandia, ong pama-dek tang Dios
patay da. 7 Animan ipatoman mo ong mga pa-
magto atan tang mga tobol ang na, agod anday
maning tang mga taw ong nira. 8Mgamay tatang
taw ang indi pagintindi ong mga kaparintian na,
labi ra enged ong sadiling pamilia na,midio agtal-
iodannaraka tangpagtonaongDios, ignagimong
malain tanandia sobra pa ong mga taw ang indi
pamagto.

9Mandian, ong listan mo tang mga babay ang
balo ang dapat tarabangan tang mga pamagto,
ang igapil mo atanmga balo lamang angmimpisa
ong enem ang polok ang takon tang idad na ig
naminta lamang napakatawa.* 10 Dapat ilalado
tanandia ong pagboat ta mo-ya, pario tang na-
pabael na ta osto tang mga ana na, nagamoma ta
mo-ya ong mga bisita, nagpadibabak tanandiang
nagsirbi ong mga sinakepan tang Dios, naglipay
ongmga agliwagan, ig nagprosigir ong pagboat ta
maski onopang kao-yan.

11 Piro ang mga balong mamola pa, inding lagi
igapil mo ong listan. Tengedmga komabot si tang
kaliagan nirang magpakatawang oman, pabayan

* 5:9 5:9 Ang “naminta lamang napakatawa”, mga ong bitalang
Grigo, poidi kangmaliag yaning: indi napangonlali
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danira tang pagsirbi nira ong ni Cristo. 12Animan
osgaran tanira tenged pinalpatan nira tang pan-
gakonira asingprimiroongni Cristo angmagsirbi
lamang ong nandia. 13 Mapagadal pa tanirang
magtinamad-tamad ig mamaglibot-libot ong mga
kababalayan. Ig ang anday sayod pa, mamagtsis-
mis da igmamagpalabet ongkaboi ta doma, oman
mamagiristorian tamga bagay ang belag ta dapat
ang arampangen nira. 14 Animan ang kaliagano,
mo-ya pa pakatawa ra lamang tanirang moman,
magkatinir pa tanira ta ana, ig magintindi tang
sadiling pamalay-balay nira, agod ang kasoay
ta anday maning nira. 15 Agganingo na tenged
may domang mga balo atan ang agpalawid da
ong Dios, ig si Satanas da tang aggosoyon nira.
16Animan,mgamaybabayangpagtoongni Cristo
ig may parinti nang balo, ang babay ang asi ra
lamang tang magasikaso ong parinti nang balo
agod indi ra mabelatan tang mga pamagto ong
pagsagod ong parinti na, kondi matabangan da
nira tangmga balong anda ra enged ay pagintindi
ong nira.

17 Mandian, mga natetenged ong mga paman-
golokolo ta masinlo ong mga pamagto, dapat
lamang galangen tanira ig solan ta osto, labi pa
ang mga pamagprosigir ong pagpatako ig pag-
toldok tang bitala tang Dios. 18 Pario tang na-
tang ongKasolatan: “Indi be-ketan tang anga tang
baka ang aggamiten ong panggiek.”† Ig ganing pa,
“Angmanigobra dapat lamang ang oldan tang sol
† 5:18 5:18 Deuteronomio 25:4. Maliag yaning, dapat mate-bek
tang may baka ig indi be-ketan tang anga na. Oman ang baka
mapamangan ta ge-ley mintras pagobra.
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na.” 19 Indi intindienmo tang onopay bandan ong
tatang pangolokolo, mga anday doroa obin tolong
tawangmagtistigo kontra ongnandia. 20Piromga
may pangolokolo ang pagpadayon ang pagboat
ta kasalanan, samblengen mo ong talongan tang
tanan agod eldan angmagpatolad tang doma.

21 Timoteo, agtobolona yen ong talongan tang
Dios ig ong ni Cristo Jesus asta ong mga anghil
tang Dios, ang boaten mo enged tang mga ordin
ang na ang anda enged ay agdapigan mo. Ong
mga agboatenmo, dapat pario tang pama-dekmo
ong tanan. 22 India magaporang mamilik ta mga
taw ang mangolokolo ig bondoan mong lagi tang
kalima mo. Magandama, itaben maomida ong
mga kasalanan ta doma. Palawida ong tanan ang
kalainan.

23 Belag lamang ta wi tang inemen mo.
Manginema ka ta ge-ley ang bino tenged sia
matabang ong torok-torokan mo ig ong domang
mgamasit ang agsintienmong pirmi.‡

24 Ang kasalanan tang doma, gitaen dang lagi
maski anda pa tanira ong talongan tang osgado.
Piro ang doma ka, ang kasalanan nira maboay pa
ba-lo mata-wanan. 25 Maning ka atan tang mga
boat ang mo-ya. Ang doma gata-wanan ang lagi.
Piro maski indi pa gata-wanan, ong kaboayan
lomboa ka enged.

6
1Ang mga torobolon atan, dapat galangen nira

‡ 5:23 5:23 Bino tang pangaldaw-kaldaw ang agpatabid tang
mga taw ong pamangan nira asing timpo pa ni Jesus. Belag ta
masiadongmaiteg. Telekan ka ong Bokabolario.
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tangmgaagalenniraagodangandaymaning tang
mga taw kontra ong aran tang Dios obin ong mga
agtotoldok ta. 2Mga ang amonira pamagto ka ong
ni Cristo, belag ta dapat angmaningmaski indi ra
tomanennira tengedparario ono tanirangmama-
glogod ong ni Cristo. Dapat pa ngani, sirbian nira
ta osto, tenged ang agsirbiannira aymga agmalen
ang aroman nirang pamagto.

Ang mga pamagtoldok ta lain ig ang mga ing-
ganioso ta koarta
Animan, ang mga bagay ang na, itoldok mo ig

ipatoman ong nira. 3Mgamay taw ang pagtoldok
ta parti ong mga agtotoldok ta, ig indi agpaoyon
ongmatod ang bitala tang yaten ang Ginong Jesu-
Cristo, ig ong mga toldok natetenged ong ma-
dinioson ang pangaboi, 4 ang taw ang maning
atan pagpambog lamang ig anday gata-wananna.
Dorong kaliag na angmagigdiskosion igmagpapi-
losopo pa natetenged ong mga bitala, oman ang
risolta ta sia pamagiribegan da, pamagsoroayan
ig pamagirinsoltoan. Pamagena-ena pa ta dorog
kalain ongmasig ka taw nira 5 ig sigi lamang tang
diriskosionan. Maning don tang ogali tang mga
taw ang asi tenged galangga ra tang isip nira ig
indi ra gatako tang kamatodan. Kalaom nira mga
magimong madinioson tanira, mamagmanggad
tanira.

6 Ong bagay, ang taw ang matod ang madinio-
son ig kontinto ong pagkabetang na, degen na pa
tang manggaden. 7 Tenged nataw ita ong ta-paw
tang kalibotan ang anday ekel ta, ig mgamapatay
ita anda kay mae-lan ta. 8 Animan mga may
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pamangan ta asta malambong, dapat magimong
kontinto ita ra. 9 Piro ang mga taw ang gangalil-
iag ang mamagmanggad, madaling mabo-log ong
tokso. Midio na-ked tanira ong kabantay, tenged
agdegen tanira tang loko-lokong mga kaliliagan
nirang panlangga ong pagkataw nira ig magtol-
mon ong nira asta ong impirno. 10 Tenged mga
koarta lamang tang palabien ta, asia ya ray tatang
agpagalinan tang tanan ang klasi ta malain. Ani-
man ang domang taw, ong sobrang kaingganioso
nira ta koarta, agpalawid da ong Dios ig belag
lamang ta ge-ley tang konsimision ong panemde-
man nira.

Mga tobol
11 Piro yawa, Timoteo, bilang tawan tang Dios,

palawida ong tanan ang bagay ang asia. Ang
boaten mo, prosigiran mong magimong mato-lid,
madinioson, mataligan, ig maginegmaen. Da-
pat pirmiang magprosigir maski may kaliwa-
gan, ig pirming magpaita ta dibabak ang nem.
12 Magigbatoka ta mo-ya para ong pagto ta, ig
don marisibi mo tang kaboing anday kataposan.
Tenged ginoyana tang Dios agod oldana tang
kaboing asia, asing nagpamatoda ong talongan
tang yading tistigos natetenged ong pagtomo ong
ni Cristo. 13 Mandian, ong talongan tang Dios
ang yay pagtorol ta kaboi ong tanan, ig ong talon-
gan ni Cristo Jesus ang nagpamatod tang kamato-
dan asing pinatalonga ong ni Ponsio Pilato, nani
tang maningo ong nio: 14 Tomanen mo tang mga
sinoyon ong nio ang de-dek ong popotokon mo ig
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anday maning ong nio asta ong kaldaw ang mag-
balik si Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 15 Tenged
mga komabot tang tamang oras, tanandia ipaita
ra ong tanan. Ig angmagpaita anday doma, kondi
ang dalayawen ang Dios ang makagagaem ong
tanan, ang yay ang Adi ang maggaem ong tanan
ang adi, ig ang Gino ang maggaem ong tanan ang
gino. 16 Tanandia lamang tang anday kamatayen
na. Don tanandia ong mayag ang dorog kakilaw
ang indi malengetan ta taw. Andang pisan ay
taw ang gaita ong nandia, ig anda ka enged ay
maita ong nandia. Ong nandia tang kadengegan
ig kagaeman ang anday kataposan. Amen!

17 Mga natetenged ong mga manggaden tarin
ong kalibotan, aningen mong indi tanira mag-
palawig, ig indi manalig ong manggad nira ang
madaling malangga. Dapat magtalig tanira ong
Dios ang abondang magtorol tang tanan ang
bagay para ong yaten ang ikalipay. 18 Aningen
mo tanira ang magboat ta poros mo-ya, agod ang
mgamoro-yang boat nira yay angmidiomanggad
nira. Toldokan mo tanirang indi magispot ang
magtorol kondi mamarti tang manggad nira ong
doma. 19Ong maning don, mapagsimet da tanira
ta matod ang manggad ong langit ang poiding
ipapario ong mabaked ang pondasion para ong
parakaboton, ig magkatinir pa tanira tang matod
ang kaboi.

20 Timoteo, ta-lingan mo tang mga toldok ang
sinalig ong nio. Palawida ong mga arampangen
ang anday kointa na ig indi galiagan tang Dios,
asta ong pagigdiskosion ang natetenged ong ag-
ganingen ang “kinata-wanan,” piro ong kamato-



1 Timoteo 6:21 xviii 1 Timoteo 6:21

dan belag ka. 21Tenged may domang taw ang pa-
mangambo ang may kinata-wanan nirang man-
ing ta asia, ig don tanira napalawid ong tamang
pagto ong Dios.
Aloyan amo enged tang Dios.
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Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang
bagongmagandang balita: bagong tipan
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