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Pa-kaw ang Bitala ong Solat ong
MgaHebreo

Indi gata-wanan ta mga sinopay nagsolat ta
narin. Piro gata-wanan ta nga ang mga sinolatan
ay ang domang mga Hebreo, ang ya kay ang mga
Judio, ang namagto ong ni Jesus asing tokaw.
Ang mga Judio aggoyan ka tanirang mga Hebreo,
tenged Hebreo tang bitala nira. Aggogoy ka ong
nira mga Israelita tenged ang banoa nira Israel.
Mandian, asing oras ang asi, aglobayan da tang

pagto tang mga Hebreo ong ni Jesus tenged ag-
paliwagan tanira tangmgakasimanoanirang indi
pamagto, asta agregesen tanira ang bo-wanandin
nira tang pagto nira ong ni Jesus ig magbalik ong
dating toromanen nira (3:12-14; 6:4-6). Animan
ang solat ang na sinolat agod papoirsaen tang
mga nem nira ig agod ipademdem ong nira tang
kamatodan ang agpareten nira natetenged ong ni
Jesus, pario ta narin:
Primiro, si Jesus mas alawig kaysa ong ni Moi-

ses ig ong mga propita asta ong mga anghil (3:3;
1:4). Yadoa, tanandia alawig ka ong mga padi
tang mga Hebreo (8:6). Asing tokaw ang mga He-
breo pamagosoy ong Katobolan ni Moises, sigon
ong pinaginigoan ang bindoat tang Dios ong nira.
Sigon ong Katobolan, ang mga padi nira pamag-
patorok ta dogo ta mga ayep ong altar agod mag-
awad tangmga taw ongmga kasalanan nira. Piro
ong matod, ang pagsagda nirang asi indi enged
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mapagkomit tang mga kasalanan, kondi pagsirb-
ing litrato lamang tangboatenni Jesus (9:9; 23-25).
Ig mandian si Jesus kiminabot da ig binolontad
na tang sadili na bilang sagda agod magawad ita
nandia ong mga kasalanan ta. Animan poidi ita
rang lemenget ong Dios komo nakomit da tang
mga talak ta. Ya-lo, si Jesus nagimong kalawigan
ang padi ta agod tomalonga ong Dios para ong
yaten (2:17). Bilang kalawigan ang padi ta, tanan-
dia tang nagpakabot tang ba-long inigoan ang
bindoat tang Dios para ong yaten agodmarisibi ta
tang kaloy ig kao-yanangpinangakonaong tanan
ang pamagto ong Ana na.
Ong kapitolo 11, basaen ta tang natetenged ong

mga taw asing tokaw ang namagto pa ka enged
ong Dios maski pinaliwagan tanira ta mo-ya. Ig
balampamaning ka don tang pagto ta.

Ang Ana tang Dios mas makagagaem ong mga
propita

1Asing tokaw pa kanay, pira-pirapang bisis ang
Dios minitala ong mga kamepet-mepetan ta ong
sari-saring midios, ong pagpabitala na ong mga
propita na. 2 Piro mandian ang mga kaldaw ang
narin, minitala tang Dios ong yaten ong nandi-
ang Ana mismo. Ang bilog ang kalibotan naboat
tenged ong Ana nang narin, ig ang Ana na ya
kay ang pinilik na ang manobli tang tanan ang
mga bagay. 3Ong nandia mismo gitaen tangmak-
abebereng ang gaem ig kayagan tang Dios, tenged
mga onopa tang Dios ang Tatay ya ka enged tang
Ana na. Tanandia tang pagbiot tang tanan ang
bagay ong bilog ang kalibotan ong makagagaem
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ang bitala na. Pagatapos ang limpion na tangmga
kasalanan ta, kiminarong tanandia gampir ong
to* tang Dios angMakagagaem don ong langit.

Ang Ana tang Dios mas alawig pa ong mga
anghil

4Ongmaning don, ang Ana tang Dios nagimong
mas alawig pa ongmga anghil, ig ang sindol nang
aran mas alawig ka ong mga aran nira. 5 Tenged
maski ong ninopang anghilay indi minaning tang
Dios ang,
“Yawa tang Anao, ig mandian
agpaitao ang yo tang Tataymo!”†
Ig ang Dios indi ka minaning maski natetetenged
ong ninopang anghilay ang,
“Yomagimong Tatay na
ig tanandia magimong Anao.”‡
6Kondi asing tobolon da tangDios tang kakan ang
Ana na tarin ong kalibotan, ganing tanandia,
“Ang tanan ang mga anghilo kaministiran towan

nira tang Anao.”
7 Ig ganing pa tang Dios natetenged ong mga

anghil,
“Angmga anghil torobolono lamang.
Poiding tobolono tanirang pario tangmageyep
obin pario tang apoy, mga galiago.”§
8Piro natetenged ong Ana na ganing tang Dios,

* 1:3 1:3 Para ong mga Hebreo asta ang domang mga taw, agpa-
betangnira ang parting to tang sinangoni yay ang kaimportantian.
Animan angmga taw ang importanti yay ang pakarongon gampir
ong to tang pangolokolo. † 1:5 1:5 Salmo 2:7; Bindoatan 13:33
‡ 1:5 1:5 2 Samuel 7:14 § 1:7 1:7 Salmo 104:4
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“O Dios, yawa tang maggaem ang anday kata-
posan!

Mato-lid tang paggaemmo ong niong inadian.
9Galipaya ongmga boat angmato-lid,
piro gasilaga ongmga boat angmalain.
Animan yo, ang Dios mo, yawa tang piniliko.
Bogos ang sindolana yen ta kadengegan ig kali-

payan sobra pa ongmga aromanmo.”*
10 Ig ganing pa tang Dios ong Ana na,
“Yawa, Gino, yawa tang nagboat tang tanek asing

primiro pa,
ig ang kalima mo tang nagboat tang tanan ang

bagay ong langit.
11 Ang tanan ang narin mangalipat lamang ang

tanan,
piro yawa atana pa ka enged asta ong tanopa.
Ang langit may ang tanek mangalagi ang midio

lambong.
12 Ig pario ka ong lambong, imesenmo ig pa-letan

ta ba-lo.
Piro yawa, india engedmagoman,
india enged magmepet obin mapatay maski ong

tanopa.”†
13 Ig maski tanopa indi engedminaning tang Dios
maski ong ninopang anghilay pario tang inaning
na ong Ana na ang ganing,
“Komaronga ong yen ang to,
asta ra lamang pasokono ong nio tang tanan ang

kasoaymo.”‡
14 Mandian, onopa enged tang mga anghil?

Tanira mga ispirito ang pamagsirbi ong Dios ig
* 1:9 1:8-9 Salmo45:6-7 † 1:12 1:10-12 Salmo102:25-27 ‡ 1:13
1:13 Salmo 110:1; Bindoatan 2:34
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agtobolon na ang tomabang ong mga taw ang
malibri.

2
Angmakabebereng ang kalibrian ta

1Animan tenged si Jesus kalawigan ong tanan,
kaministiran pareten ta enged tang naba-yan ta
agod indi ita ma-ngi ong kamatodan. 2 Isipen
mi narin: Ang Katobolan tang Dios ang ingke-
lan tang mga anghil asing tokaw may gaem na
ang matod, ig ang tanan ang namangontra obin
indi namagtoman tang Katobolan, sinilotan sigon
ong bindoat nirang kasalanan. 3 Mandian, mga
ang namagpabaya-baya ong Katobolan sinilotan,
sigoradong mas silotan ita mga ang kalibrian ta
ang anda enged ay kapario na yay ang pabayan
ta. Tenged ang Gino mismo tang primirong
nagpatako natetenged ong kalibrian ang na, ig
ang mga taw ang nangabasi ong nandia nag-
pamatod ong yaten ang narin matod kaman.
4 Pinamatodan pa tang Dios ong mga pasinial,
ig ong mga milagro ig makabebereng ang mga
bagay, ig ong sari-saring mga abilidad ang sindol
tang Ispirito Santo ong mga pamagto, sigon ong
kaliagan tang Dios.

Ang yaten angManiglibri
5 Mandian, mga natetenged ong ba-long kalib-

otan ang parakaboton, ang yay ang agganingeno
tarin, belag tang mga anghil tang bindoat tang
Dios ang mangolokolo, 6 kondi ang taw. Tenged
maning ta na tang na-tang ong Kasolatan:
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“ODios, onopa enged tang taw, ang indi galipatan
mo?

Onopa enged tanandia, ang agdemdemenmo pa?
7 Ong dipot ang timpo, bindoat mo tanandiang

dibabak ongmga anghil,
piro pinalawigmo tanandia ig sindolan ta dengeg

angmidio adi tanandia.
8 Sindolanmo pa tanandia ta podir ang maggaem

ong tanan ang bagay!”*
Ang inaning tarin nga ang taw bindoat tang Dios
ang maggaem ong tanan ang bagay, maliag yan-
ing anday bagay ang indi mapasakep ong taw.†
Piro mandian indi pa gitaen ta ang gagaeman
da tang taw tang tanan ang bagay. 9 Piro ang
gitaen ta mandian si Jesus. Tanandia bindoat
ka tang Dios ang dibabak ong mga anghil maski
ong dipot lamang ang timpo, agod ong kaloy tang
Dios mapatay tanandia para ong tanan ang taw.
Piro pinalawig da tanandia ig pinadengegan bi-
lang adi, tenged ong inagoanta nang kamatayen.
10 Ang Dios tang nagboat tang tanan ang bagay,
ig ang tanan ang mga bagay bindoat para ong
nandia.‡ Ig tama lamang tang plano na ang si
Jesus magpinitinsia agod anda ray kakorangan
ong nandia bilang Maniglibri ta, tenged si Je-
sus mismo tang pinagalinan tang kalibrian ta.

* 2:8 2:6-8 Salmo 8:4-6 † 2:8 2:6-8 Ang agganingen ang “taw”
tarin, doroa tang maliag nang yaning. Ang primirong maliag
yaning ay itang tanan ang mga taw ang bindoat tang Dios. Ang
yadoang maliag yaning, si Jesus mismo, ang nagimong taw asing
tarin tanandia ong kalibotan. ‡ 2:10 2:10 Poidi kang maliag
yaning: Ang Dios tang nagboat ig pagawid tang tanan ang bagay.
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Bindoat narin tang Dios agod yading magimong
ana na ig maekelan na tanira ong inadian na.

11 Si Jesus tang naglimpio ong yaten ong mga
kasalanan ta,§ ig tanandiaasta itangmga linimpio
na, tata lamang tang Tatay ta. Animan indi ita
agkakaeyak nang goyan ita nandiang mga logod
na. 12 Tenged maning ta na tang inaning na ong
Dios,
“Ipatakō tang kao-yan mo ong mga logodo ong

pagsirimeten amen.
Ma-peno ong nira ong pagkanta tamga pagdayaw

ong nio.”*
13Ganing pa tanandia,
“Yo, magtaligo ong Dios.”
Ig ganing pa enged,
“Nanio, aromano tang mga ana tang Dios ang

sinalig na ong yen.”†
14Mandian, ang agsambiten tarin ang mga ana

tang Dios ay itang mga taw. Animan si Jesus
nagimong taw ka ang pario ta ang may dogo na
ig sinangoni, agod ong kamatayen na, bogos ang
mapirdi na si Satanas ang yay ang agpagalinan
tang kamatayen ta taw ig ya kay ang pagpabelag
ong nira ong Dios asta ong tanopa. 15Ongmaning
don, kinomit ni Jesus tang eled ta ong kamatayen,
tengedmimpisang pagataw ta, gagaeman ita tang
eled tangasi. 16Gata-wanan ta angbelag tangmga
anghil tang agtabangan ni Jesus kondi itang mga
taw ang agbibilang angmga inampo ni Abraham.
§ 2:11 2:11 “naglimpio ong yaten ong mga kasalanan ta.” Poidi
kang maliag yaning: nagboat ong yaten ang nagimong sagradong
mga sinakepan na * 2:12 2:12 Salmo 22:22 † 2:13 2:13 Isaias
8:17-18
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17 Animan para mapagtabang ong yaten, kamin-
istiran ka kaman ang si Jesus magimong pario
enged ong yaten ang mga logod na ong tanan
ang napasaran na. Ong maning don, tanandia
nagimong kalawigan ang padi ta, ang masine-
bekanen ig mataligan ang tomalonga ong Dios
para ong yaten. Ig bilang kalawigan ang padi
ta, nagbolontad tang sadili na bilang sagda, agod
tanandia tang mapasar tang silot ang para ong
yaten ang mga kasalanan. 18 Ig tenged tanan-
dia mismo napasar ta kaliwagan ong pagtokso,
animan mandian mangatabangan na tang mga
agtokson.

3
Si Jesusmas alawig ong niMoises

1Animanmga logodo, yamongmga pinilik tang
Dios bilang mga ana na ig aromano ang ginoyan
na agodma-penongnandia, isipenmimga sinopa
enged si Jesus: Sigon ong agpareten ta ig ag-
ganing ta ang matod, tanandia tang sinobol tang
Dios ong aran na ig tanandia tang kalawigan ang
padi ta ang tatalonga ong Dios para ong yaten.
2Masinomanen ang enged tanandia ong Dios ang
yay ang namilik ong nandia, pario ni Moises
masinomanen ka ong pagsirbi na ong pamalay-
balay tang Dios* asing tokaw. 3 Piro si Jesus
agbibilang tang Dios ang mas alawig ong ni Moi-
ses, pario ong tatang taw ang nagboat ta balay,

* 3:2 3:2 Angmaliag yaning tang “pamalay-balay tang Dios” tarin
ay angmgaHebreo, ang yakay angmga Israelita, ang agpangoloan
ni Moises asing tokaw.
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mas may dengeg na kaysa ong balay mismong
bindoat na. 4Gata-wanan ta, mgamay balay, may
nagboat. Piro ang Dios yay ang manigboat tang
tanan ang bagay. 5Mandian, si Moises mataligan
kaman ong pagsirbi na ong mga karomanan na
ong pamalay-balay tang Dios asing tokaw. Piro
tanandia torobolon lamang tang Dios ig ang mga
boat na nagsirbing alimbawa tang mga bagay
ang ipatako tang Dios ong parakaboton. 6 Piro si
Cristo mismong Ana tang Dios ig mataligan ong
pagpangolokolo na ong pamalay-balay tang Tatay
na. Ig ita, agbibilang ita ka ong pamalay-balay
tang Dios, basta indi palobayen ta tang nem ta,
ig indi ikaeyak ta tang kasigoroan ta ang masinlo
tang parakaboton ta.

Ang penay ang tinagana tang Dios para ong
yaten

7Animan pareten ta tamo-ya tang inaning tang
Ispirito Santo ang ganing,
“Mgamaba-yanmimandian tang bosis tang Dios,

mamasi amo.
8 Indi amomagpategat tangmga kolo mi,
pario tang bindoat tang mga kamepet-mepetan

mi asing tokaw.
Tenged asing don tanirang pamaglibot-libot ong

logar ang anday gistar ang taw,†
namangontra tanira ig sinobokan nira tang Dios.
9 Pario tang inaning na, ‘Maski inita ra nira tang

mgamakabebereng ang bindoato ong teled
† 3:8 3:8 Ang “logar ang anday tataw na,” mga ong bitalang
Tagalog “ilang.” Maliag yaning, kabobokidan obin mga logar ang
alawid ong lansangan ig anday taw ang gistar don. Anday yading
papa ta ayo don, ig maliwag ta wi.
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ta epat ang polok ang takon, sinobokano pa
ka enged nira.‡

10Animan nasilago ong nira ig ganingo,
Ang mga taw ang na pirming alawid tang mga

nem nira ong yen.
Indi enged tanira maliag ang magtoman ong mga

tobolo.
11Animanongkasisilageno, nanompaoangmaski

ong tanopa, indi enged tanira ma-led ong
logar ang perenayan ang pinangakō ong
nira.’ ”§

12 Animan mga logodo, magandam amo ang
indi magboling tang popotokon mi, itaben indi
amo ra ka magparet asta taliodan mi ra tang
Dios ang boi.* 13 Ang boaten mi, kaldaw-kaldaw
pabakedenmi tang pagto tang kada tatamay tata,
mintrasmay timpopa, agod indi amomaloko tang
kasalanan† ang yay ang magpategat tang kolo mi.
14 Tenged itang tanan aroman ita ni Cristo, basta
indi palpatan ta tang pagto ang narisibi ta asing
tokaw, kondi ipadayon ta tang maelet ang pagto
ta ong nandia mintras gaboi ita pa.
‡ 3:9 3:9 Ang mga istoriang natetenged ong pagsobok tang mga
Israelita ongDiosmabasa taongExodo17:1-7 ig ongBilang14:1-13.
§ 3:11 3:7-11Bilang 14:20-23; Salmo95:7-11. Ang logar angpinan-
gako tang Dios ong mga Israelita asing tokaw yay ang tanek tang
Canaan. Mabasa ta narin ong Exodo 6:2-8. * 3:12 3:12 “Dios ang
boi” tang goy tangmga Israelita ongDios angMakakagaem, tenged
tanandia matod ang boi, ig belag ta pario ong mga dios-diosan
tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang ta taw. † 3:13
3:13 Ang “maloko ang kasalanan” ang agganingen tarin ay ang
maling toldok ang ganingmaski indi ramagparet ang si Jesus tang
Cristo, kondi mo-ya pamagbalik ong dating toromanen ig sadiling
kaliagan nira.
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15 Demdemen ta si tang na-tang ong Kasolatan
ang ganing,
“Mgamaba-yanmimandian tang bosis tang Dios,

mamasi amo.
Indi amomagpategat tangmga kolomi pario tang

bindoat tang mga kamepet-mepetan mi as-
ing tokaw.

Namangontra tanira ong Dios.”‡
16Sinopa tang namangontrang narinmaski naba-
yan nira tang bosis tang Dios? Belag bato tang
tanan ang ingkelan ni Moises asing pagalin nira
ong banoang Ehipto? 17 Ig ong teled ta epat ang
polok ang takon, sinopay nasilagan tang Dios?
Belag bato tang mga taw kang asing namagkata-
lak oman nangapatay don ong logar ang anday
gistar ang taw? 18 Ig asing pagpanompa tang Dios
ang indi enged tanira ma-led don ong logar ang
perenayan, sinopa enged tang agganingen na?
Belag bato tang mga taw kang asing mga sotil?
19 Animan tarin nata-wanan tang indi tanira na-
led don ong logar ang pinangako tang Dios tenged
indi tanira namagparet ong nandia.

4
1 Piro pagpadayon pa ka enged tang pangako

tang Dios ang ita, ma-led ita ig maenayan ang
aroman na. Animanmagandam amo, itabenmay
atan da ong nindio ang indi marisibi tang pan-
gakong asi ig indi ma-led don. 2 Tenged pario ita
raka tangmgakamepet-mepetan taangnabasi ita
ra tangmasinlong balitang natetenged ong penay
ang asi. Piro tanira indi napakinabangan nira
‡ 3:15 3:15 Salmo 95:7-8
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tang balitang asi tenged maski naba-yan da nira,
indi tanira namagparet. 3 Itang pamagtalig ig pa-
magparet ong Dios, ita tang ma-led ig maenayan
angaromanna, belag ta tanira. Pario tang inaning
tang Dios,
“Ong kasisilageno nanompao ang maski ong

tanopa indi enged tanira ma-led ong logar
ang perenayan ang pinangakō ong nira.”*

Piro ong matod, ang penay ang agganingen tarin
simpan dang lagi asing pagatapos tang pagboat
tang Dios tang kalibotan. 4 Tenged may nasambit
ong domang parti tang Kasolatan natetenged ong
yapitong kaldaw ang ganing, “Asing yapito rang
kaldaw, ang Dios napenay da ong pagboat na.”†
5Mandian, ang penay ang na ya kay ang agganin-
gen don ong sinolat ang ganing, “Asta tanopa
indi enged tanirama-led ong logar angperenayan
ang pinangakō ong nira.” 6 Animan ang mga
nanga-kaw ang nangabasi tang masinlong bali-
tang natetenged ong pinangako tang Dios, indi ka
kamannanga-led don ig nangapenay ang aroman
na tenged ong pagpasotil nira. Piromaskimaning
pa don, may ma-led pa ka enged ig maenayan
ang aroman tang Dios. 7 Tenged pagata-lib tang
doro ragkaboayang timpo, nagtirmino singoman
tang Dios ta tatang kaldaw ang ya ray mandian
agod may logar ta pa ang ma-led. Gata-wanan
ta narin tenged yay ang maliag yaning tang bita-
lang “mandian” asing pinabitala tang Dios ong ni
David, pario tang inaningo ra ang ganing,
“Mgamaba-yanmimandian tang bosis tang Dios,

* 4:3 4:3 Salmo 95:11 † 4:4 4:4 Genesis 2:2
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mamasi amo.
Indi amomagpategat tang kolo mi.”‡

8Gata-wanan ta ka, asing pagekel ni Josue tang
mga taw don ong logar ang perenayan,§ belag
ta sia tang matod ang penay ang aggelaten ta.
Tenged mga sa-sad lamang don, indi ra rin mini-
tala tang Dios natetenged ong tata pang kaldaw
ang tinagana na agod mapenay ita. 9 Animan
gasigoro ita ra ang may penay pang natagana
ongmga pamagtalig ong Dios, pario ong pagpere-
nayen tang Dios ong yapitong kaldaw. 10 Tenged
ang sinopay na-pen ong pagperenayen ang asi,
penay da ka ong mga sadiling boat na, pario
ka tang Dios napenay ka asing pagatapos tang
pagboat na tang tanan ang bagay. 11 Animan,
magprosigir ita ang ma-pen ong penay ang asi.
Indi itamagpatolad ongmga taw asing tokaw ang
indi namagtoman ong Dios, itaben indi ita ka pa-
penen.

12 Tenged ang bitala tang Dios boi ig may gaem
na. Mas matarem pa ong maski onopang ispaday
ang magdobali tang erep na ang poiding mered
sa-sad ong mga tornilio ig ong bindogoy ong doli.
Tengedangbitala tangDios, panage-tep ongpopo-
tokon ta, don ongnemmayong kinaisipan ta. Ong
maning don, osgaran tang tanan ang ga-tang ong
popotokon ta. 13 Tenged anda enged ay matalok
maski onopa ong pama-dek tang Dios. Gitaen na

‡ 4:7 4:7 Salmo 95:7-8 § 4:8 4:8 Ang “logar ang perenayan”
ang agganingen tarin, yay ang tanek tang Canaan. Mabasa ta tang
istoriang na ong Lomang Inigoan, ong Josue 1:1-4-24.
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tang tanan ig gailala ita nandia ta mo-ya, ig ong
nandia ita manabat.

Si Jesus tang yaten ang kalawigan ang padi
14 Animan biotan ta ta maelet tang yaten ang

pagto ang yay ang agganing ta angmatod. Tenged
may kalawigan ang padi ta ang makagagaem
ong tanan ig tanandia siminled ong langit, don
mismo ong talongan tang Dios, para tomabang
ong yaten. Narin anday doma kondi si Jesus,
ang Ana tang Dios. 15 Ang kalawigan ang padi
tang narin gaintindi tang yaten ang kalobayan.
Tenged maski onopang toksoay tang kakabot ong
yaten, napasaran na ka, piro tanandia indi enged
nagkatalak. 16Animan indi ita enged magdoadoa
ang lemenget ong prisinsia tang Dios angmasine-
bekanen. Tenged sigorado ate-bekan ig tabangan
ita nandia ong oras ang kaministiran ta.

5
1 Mandian, mga natetenged ong pagpiriliken

ongkalawiganangpadi tangmgaHebreo,* tanan-
dia agpiliken ong mga kapario nang taw, ig ag-
taligan ang tomalonga ong Dios para ong nira.
Bilang kalawigan ang padi, tanandia tang pag-
torol ong Dios ta mga bolontad ig pagsagda† ta
mga ayep ong altar agod mapatawad tang mga
kasalanan tang mga taw. 2 Ang kalawigan ang
* 5:1 5:1 Angmga Hebreo, ya kay angmga Judio. † 5:1 5:1 Ang
“pagsagda” yay ang pagpatay ig pagpatorok ta dogo ta ayep. Ang
dogo ta mga ayep ang sinagda, midio gawad ong mga kasalanan
tang mga taw. Mabasa ta tang natetenged ong pagsaragdaen
tang mga padi asing tokaw ong Levitico 9:1-24. Telekan ka ong
Bokabolario, ong “Magsagda.”
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padi taw ka lamang ang malobay pario ka ong
yaten. Animan gatakong magpasonaid ong mga
taw ang ga-ngi ta dalan ig indi gatakongmali tang
agboaten nira. 3 Ig tenged ong kalobayan na,
kaministiran angmagsagda belag lamang ta para
ong mga kasalanan tang mga taw, kondi para ka
ongmga kasalanan na.

4 Maski sinopa, anday poiding mamilik ong
sadili naparamagimongkalawiganangpadi. Ang
Dios tang mamilik ong nandia para ong kateng-
danan ang asi, pario tang pagpamilik na ong ni
Aaron asing tokaw. 5 Maning ka don si Cristo.
Belag ta tanandia tang nagpalawig ong sadili na
paramagimong kalawigan ang padi ta, kondi ang
Dios tang namilik ong nandia. Tenged minitala
tang Dios ong nandia ang ganing,
“Yawa tang Anao, ig mandian
agpaitao ang yo tang Tataymo.”‡
6 Ig na-tang ka ong domang parti tang Kasolatan,
“Yawa, padia ang pario ni Melquisedec,§ asta ong

tanopa.”
7 Asing si Jesus tarin pa ong tanek, nangadi

tanandia ig nagini-yak ta mapoirsa ang pagpak-
iloy ongDios ang ya lamaymapaglibri ong nandia
ong kamatayen. Ig tenged si Jesus nagpalepe ig
nagimong masinomanen, pinama-yan tang Dios
tang mga pangadi na. 8 Piro maski Ana tanandia
mismo tang Dios, nata-wanan na tang matod ang

‡ 5:5 5:5 Salmo 2:7 § 5:6 5:6 Salmo 110:4. Si Melquisedec ang
na, tatang adi ig padi asing tokaw pa ong timpo ni Abraham. Pario
na ka, si Jesus nagimong adi ig kalawigan ang padi ta ang anday
kataposan, tenged boi tanandia asta ong tanopa.
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maliag yaning tang pagtoman tenged ong mga
kaliwagan ang napasaran na. 9Asing mata-liban
ni Jesus tang tanan ang dapat mapasaran na,*
nagimo tanandiangManiglibri tang tanan angpa-
magtoman ong nandia, agod asta ong tanopa libri
ra tanira ong silot ang para ong mga kasalanan
nira. 10 Ig tanandia kaman tang bindoat tang Dios
ang kalawigan ang padi, pario tang pagkapadi ni
Melquisedec.

Pandamnatetenged ong pagtaliod ong ni Jesus
11 Yadi pa rin tang masayodo ong nindio

natetenged ongmga bagay ang na, piromabedlay
ang ipaintindioongnindio tenged indi agpa-tekan
mi tang totoldoko. 12 Dapat din manigtoldok
amo ra tenged naboay amo rang pamagto ong
Gino. Piro asta mandian kaministiran amo
pang toldokan tang primirong mga aradalan
ang nagalin ong Dios. Ang dapat din ong nindio
ang mga matetegat dang pamangan, piro asta
mandian gatas pa enged tang kaministiran
mi. 13 Ang kalimbawan mi mga mamola pang
gege-ley! Tenged ang taw ang gaboi ong gatas
lamang, pario ka ongmolang ge-ley, ang anda pay
kalibotan na natetenged ong mo-ya ig malain.
14 Piro ang gapamangan da tang mga matetegat
ang pamangan, yay ang gaintindi tang mga
adadalem ang mga toldok, tenged sanay da ong
mo-yang pagirisipen ig gatako ra tang onopay
malain obinmo-ya.

* 5:9 5:9 “Asing mata-liban ni Jesus tang tanan ang dapat ma-
pasaran na.” Poidi kang maliag yaning: Ig tenged bogos ang
sinoman ni Jesus tang Dios
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6
1 Animan, indi ra adalan ta pa tang prim-

irong mga nādalan ta natetenged ong ni Cristo,
kondi magpadayon ita ra ang magadal tang mga
adadalem ang mga toldok, agod magimong mas
mandalem pa tang yaten ang pagto. Indi ra balik-
balikan ta tang primirong sinoldok ong yaten
pario ong mga toldok ang natetenged ong pagto-
gat ig pagbo-wan tangmga boat ang anday kointa
na agod magto ita lamang ong Dios; 2 ang mga
toldoknatetenged ongmgapagboniag, ig angmga
toldok natetenged ong pagbondo tang kalima ong
kolo;* asta ang toldok natetenged ong pagaboing
moman tangmga patay ig ang pagosgar tang Dios
ong kada taw ang onopay magimong balet nang
anday kataposan. 3 Animan, ang boaten ta mga
pagnan tang Dios, magpadayon itang magadal
tangmas adalem angmga toldok.

4Tenged monopa pa maekelan ang magtogat ig
mapabalik sing oman ong Dios tang mga taw ang
namansitaliod da? Indi enged poidi! Tenged dati
nayagan da tang kinaisipan nira ig narisibi nira
tang kaloy ang agto-dol tang Dios, asta nabilang
da ka ong mga nangarisibi tang Ispirito Santo.
* 6:2 6:2 Asing timpong asi, ang mga pangolokolo ong pamagto,
pamagbondo tang kalima nira ong tatang tawmintras pamangadi
tanira para ong tawangasi. Agboatennirana, alimbawa,mgamay
agtoldan ta alawig ang katengdanan para magsirbi ong mga taw
(Bindoatan 6:6), obin mga may agpepekel nira para magpanaw ig
magtoldok tangMo-yang Balita ong domangmga logar (Bindoatan
13:3). Agboaten ka na ong oras tang pagtorol tang Ispirito Santo
(Bindoatan 8:17-18), obin mga may taw ang pagmasit (Bindoatan
28:8; Marcos 16:18; Santiago 5:14).
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5Napasaran ka nira tang kao-yan tang bitala tang
Dios ig naba-yagan nira tang gaem tang Dios ang
bogos ang ipaita na ong timpong parakaboton.
6 Mandian, mga taliodan pa nira matapos ang
mapasaran nira tang tanan ang narin, indi ra
poidingmagtogat igmagbalik singomanongDios,
tengedmidioaglalansangsinirangomanongkros
tang Ana tang Dios ig agpaeyaken ong talongan
tang tanan angmga taw.

7 Itang mga taw, ang kalimbawan ta pario ong
tanek ang agkomaen. Ang tanek ang pagosto ong
koran, mga dorong pa-bat ang mapakinabangan
tang manigkoma, ang tanek ang asi bindisionan
tang Dios. 8 Piro mga ang pamansitolpot don
poros kalarang ig mga ibabawen lamang, ang
tanek ang asi anda ray kointa na. Narin sompaen
tang Dios ig ong ori sirokon lamang.

9 Piro agmalenong mga logod, maski maning
ta na tang agganingo, gasigorō ang yamo mas
mo-ya tang mabetangan mi, sigon ong kalibrian
ang narisibi mi. 10 Ang Dios mato-lid. Indi mai-
mong lipatan na tang mga boat ming mo-ya ig
ang paggegma ang pinaita mi ong nandia ig asta
mandian agpaita mi pa ong pagtabang mi ong
mga aroman ming sinakepan tang Dios. 11 Ang
galiliagano rin, kada tata ong nindio prosigiran
ming ipadayon tang pagto mi mintras gaboi amo
pa, agod sigoradongmarisibimi tang kao-yan ang
aggelaten mi. 12 Animan indi amo magpabaya-
baya, kondi patoladanmi tang mga taw ang pam-
agtaligongDios igpamagelat ongmo-yangnem, ig
ong maning don gangarisibi tang mga pinangako
na.
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Mataligan angmatod tang pangako tang Dios

13 Isipen ta si Abraham: Asing nangako tang
Dios ong ni Abraham asing tokaw, nanompa pa
tanandia ong sadiling aran na, tenged anday mas
alawig ong nandia. 14 Maning ta na tang pan-
gako tang Dios ong ni Abraham: “Aloyana yen ig
payadieno tang mga inampo mo.”† 15 Mandian,
si Abraham bogos ong nem nang nagelat tang
pinangako tang Dios, ig ong ori narisibi na ka-
man.‡ 16 Ang taw, mga galiag ang magpaita ang
matod tang bitala na, panompa ong tatang mas
alawig ong nandia, ig ong pagpanompa na gata-
pos ang lagi tang mga arampangen. 17 Maning
ka ta si tang Dios, pinamatodan na tang pangako
na ong tatang sompa para ipaita na ong mga taw
ang pinangakoan na ang indi enged magoman
tang plano na. 18 Ig ang Dios indi enged pagbo-li,
animan ang doroang bagay ang na, ang pangako
mayang sompana, indi engedmagoman. Animan
itang liminenget da ong nandia, may kasigoroan
ta ramintraspamagelat ita ongmgapinangakona
ong yaten. 19 Ang kasigoroan tang narin yay ang
mapoirsa ig mabaked ang pondo tang yaten ang
kaboi. Ig na sa-sad don ong dobali tang sagradong
kortinang pagelang, donmismo ong kasagradoan

† 6:14 6:14 Genesis 22:16-17 ‡ 6:15 6:15 Si Abraham nagelat
ong teled tang 25 ang takonba-lo pinangana tang ananang si Isaac.
Asingoras angasi,mepetda siAbraham, ang idadna100ang takon
da. Mabasa ta narin ong Genesis 21:1-5.



Mga Hebreo 6:20 xx Mga Hebreo 7:3

ang logar ong langit.§ 20 Tenged si Jesus na-kaw
dangnapaningdonagod tomalongaongDiospara
ong yaten, komo tanandia tang nagimong kalaw-
igan ang padi ta ang pario ni Melquisedec, asta
ong tanopa.

7
Ang pading siMelquisedec

1 Si Melquisedec ang na, adi tang siodad tang
Salem asing timpo ni Abraham ig padi ang
pagsirbi ong Kalawig-lawigan ang Dios.* Man-
dian, may kaldaw ang nagiggira da Abraham ig
pinirdi nira tang mga ading kabatok nira. Asing
golik da tanira, binagat tanira ni Melquisedec ig
minaning ong ni Abraham, “Aloyana tang Dios.”
2 Oman sindol ni Abraham ong ni Melquisedec
tang yapolok angparti tang tananangnakalawna
ong gira. Mandian, ang maliag yaning tang aran
ang Melquisedec, “Mato-lid ang Adi.” Ig tenged
tanandia adi tang Salem, aggoyan kang “Adi
ang pagtorol ta Kao-yan” tenged “kao-yan” tang
maliag yaning tang Salem. 3Anday nasambit ong
Kasolatan mga sinopa tang tatay ni Melquisedec

§ 6:19 6:19 Asing tokaw, ang “kasagradoan ang logar” ong Timplo
aglingeban tamabael ang kortina ig angmga taw indi poiding ten-
led don. Ang kalawigan ang padi lamang tang poiding tenled don
ong prisinsia tang Dios. Piro mandian gasigoro ita ra ang ma-led
ita ong prisinsia tang Dios, komo ong kamatayen ni Jesus nakomit
da tang mga kasalanan ta ang yay ang nagsagang ong yaten ong
Dios. Telekan ong Lucas 23:44-46. * 7:1 7:1 Ang istoriang
natetenged ong da Abraham may ni Melquisedec, mabasa ta ong
Genesis 14:17-20.
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obin nanay na, obin sinopa tang mga kamepet-
mepetan na. Indi ka nasolat tang natetenged
ong pagpangana ong nandia obin ong kamatayen
na. Animan tanandia midio litrato tang Ana tang
Dios, ang pagpadayon bilang tatang padi ang an-
day kataposan.

4 Isipen ta mga monopag kalawig tang
Melquisedec ang na! Tenged si Abraham mismo,
ang tatay tang yaten ang banoa, nagtorol ong
nandia tang yapolok ang parti tang nakalaw
na ong gira. 5 Mandian, sigon ong Katobolan,
ang mga pading pinilik ong mga inampo ni
Levi, dapat oldan tang yapolok ang parti tang
gitan tang mga kasimanoa nirang mga Israelita,
maski tanira parariongmga inampo ni Abraham.
6 Piro si Melquisedec, maski belag ta inampo ni
Levi, sindolan pa ni Abraham tang yapolok ang
parti tang mga gamit na. Ig tanandia pa tang
nagtorol ta bindision ong ni Abraham maski
si Abraham ya pay ang mismong pinangakoan
tang Dios. 7 Ig gata-wanan ta, ang pagbindision
mas alawig ong agbindisionan. 8 Gata-wanan
ta ka, ang mga pading Levita, ang pamagrisibi
tang yapolok ang parti, mga taw ka lamang ang
may kamatayen nira. Piro si Melquisedec midio
boi pa tenged ang na-tang ong Kasolatan anday
doma, kondi tanandia boi. 9 Ig maning ita ang
maski si Levi, ang yay ang pinagalinan tang mga
pading asing pamagrisibi tang yapolok, midio
aroman ka tanandia ni Abraham ong pagtorol
na tang yapolok ang parti ong ni Melquisedec.
10 Tenged maski indi pa gataw si Levi asing
bagaten ni Melquisedec si Abraham, maning ita
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ang midio don dang lagi tanandia ong sinangoni
tang kamepet-mepetan nang si Abraham.

11 Isipen ta pa: Asing pagtorol tang Dios tang
Katobolanongmga Israelita, si Aaronmayangdo-
mangmga inamponi Levi† tang pinilik nangmag-
imong mga padi para magbolontad ig magsagda
sigonongKatobolan. Mandian,mgaangboroaten
tang mga pading Levita may gaem na rin ang
makomit tangmga kasalanan tangmga taw, anda
ra rin ay kaministiran ang may domang klasi
ta padi ang tenlet ong nira, ang pario ong ni
Melquisedec ig belag da ta pario ong da Aaron.
12Piro mga ang klasi ta padi kaministiran ang pa-
letan, maliag yaning asta ang Katobolan ang ag-
gosoyon nira kaministiran kang teltan. 13-14Gata-
wanan ta ang napa-letan ka kaman tang mga
pading Levita tenged ang Gino ta, ang yay ang ba-
long pading agganingen tarin, belag ta inampo ni
Levi, kondi gata-wanan tang tanan ang tanandia
inampo ni Juda. Ig ong tribo ni Juda andang
pisan ay nagsirbing padi asing tokaw, ig anda kay
inaning ni Moises natetenged ong tribong narin
asing sinayod na tang natetenged ongmga padi.

Si Jesus tang ba-long pading pario ni
Melquisedec

15 Animan mayag da ang napa-letan da tang
dating mga padi asta ang mga toromanen ang
† 7:11 7:11 Si Levi tata ong tampolok may doroang ana ni Jacob
(telekan ong Genesis 35:23). Ang mga inampo ni Levi aggoyan ta
mga “Levita” ignamagsirbi bilangmgapadi tangmga Israelita, ang
ya kay ang mga Hebreo. Si Aaron inampo ka ni Levi ig aroman
ni Moises asing don tanira ong logar ang anday gistar ang taw.
Telekan ong Bilang 3:5-10.



Mga Hebreo 7:16 xxiii Mga Hebreo 7:22

aggosoyon nira, tengedmay ba-lo rang padi man-
dian ang pario ong ni Melquisedec. 16Nagimong
padi tanandia belag ta sigon ong riglamintong
natetenged ong pagpilik ong mga padi kompormi
ong pinagalinan nira. Tanandia nagimong padi
tenged ong gaem tang kaboi nang anday kata-
posan. 17 Tenged narin tang na-tang ong Ka-
solatan natetenged ong nandia: “Yawa, padia
ang pario ni Melquisedec, asta ong tanopa.”‡
18Animan ang dating mga toromanen tang Kato-
bolan napa-letan da kaman tenged sia malobay
ig anday gaem na 19 ang magkomit tang mga
kasalanan tangmga tawagodmalenget taniraong
Dios. Animannagboat tangDios tamasmasinlong
midios agodmakomit tang kasalanan ig tarinmay
kasigoroan tangmalenget ita ong nandia.

20 Ang ba-long midios ang na mas may gaem
na ong dati tenged ang Dios indi nangako obin
nanompa asing tokaw asing boaten nang padi
tang mga inampo ni Levi. 21 Piro asing boaten
nang padi si Jesus, nanompa tanandia pario tang
na-tang ong Kasolatan ang ganing,
“Yo, ang Ginong Dios, nanompao ang yawa padia

asta ong tanopa,
ig indi engedmagoman tang isipo!”§
22 Animan tenged si Jesus tang anday kataposan
ang padi ta, tanandia tang pagtorol ta kasigoroan
ong yaten natetenged ongmasmasinlong inigoan
ang bindoat da tang Dios mandian para ong mga
taw.
‡ 7:17 7:17 Telekan ongHebreo 5:6, don ong ge-ley ang sinolat ong
babakan. § 7:21 7:21 Salmo 110:4
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23 Tenged mga isipen ta, ang mga pading in-
ampo ni Levi yadi, tenged mga taw lamang ang
gangapatay ig kaministiran ang pirming teltan
agod mapagpadayon tang boroaten nira bilang
mga padi. 24 Piro si Jesus boi asta ong tanopa
animan dayon tang pagkapadi na ig indi enged
ma-letan ta maski sinopa. 25 Ig tenged ka kaman
tarin, tanandia bogos ang mapaglibri ong tanan
ang tawangagpalenget ongDios tengedongpagto
nira ong nandia. Tenged tanandia boi asta ong
tanopa agod tomalonga ong Dios para ong yaten.

26 Animan si Jesus enged tang kalawigan ang
padi ang kaministiran ta. Tanandia sagrado, anda
enged ay kasalanan na ig anday sarawayen ong
nandia. Ang ogali na parti enged ong yaten ang
mga mapinagtalaken, ig mandian sindolan da
tanandia tang kalawigan ang katengdanan don
mismo ong langit. 27Belag tanandia ta pario tang
domang mga kalawigan ang padi asing tokaw
ang kaministiran magbolontad kaldaw-kaldaw,
primiro para ong sadiling kasalanan nira, oman
para ong kasalanan tang mga taw. Si Jesus nam-
inta lamang nagbolontad tang kaboi na para ong
tanan ang taw. Angbindoat nangnarinmay gaem
na enged ang makomit tang mga kasalanan ig
anday kaministiran ang omanen na pa. 28 Sigon
ong Katobolan ni Moises, ang mga agpiliken ang
magimong kalawigan ang padi mga taw lamang
ang pamagkatalak. Piro sigon ong pangako tang
Dios ang sindol na ang diminaton ong Katobolan,
angnandiangAnamismoya rayangbindoatnang
kalawigan ang padi ta mandian. Ig andang pisan
ay kakorangan ong nandia asta ong tanopa.
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8
Si Jesus tang yaten ang kalawigan ang padi don

ong langit
1 Animan na yay ang maliag yaning tang ag-

ganingo ong nindio: May kalawigan ang padi ta
mandian ang makagagaem ong tanan. Kakarong
tanandia gampir ong to tang Makagagaem ang
Dios don mismo ong langit ig paggaem ang aro-
man na. 2 Don tanandia pagsirbi ong Sagradong
Logar, ang yay ang matod ang palagsimban ang
indi pina-deng ta taw kondi ang Dios mismo.

3 Boroaten tang kada kalawigan ang padi tang
mga Hebreo* tang magbolontad ong Dios ta mga
ayep ang igsaragda ig doma pang mga bolontad.
Animan ya ka, ang yaten ang kalawigan ang padi
ong langit kaministiran kang may ibolontad na
ong Dios. 4 Ong matod, mga tanandia tarin pa
ong tanek, indi tanandia poidingmagimong padi,
tenged may mga padi rang laging pamagbolon-
tad sigon ong Katobolan ni Moises. 5 Piro ang
boroaten niramagang kanino obin litrato lamang
tangmga boroaten don ong langit. Gata-wanan ta
narin tenged asingmagpa-deng da daMoises tang
torda ang palagsimban nira, maelet ang sinoyon
tang Dios ong nandia ang ganing: “Ong pagpa-
deng mo, kaministiran ang patoladan mo enged
tang pinaitao ong nio don ong bokid.”† 6 Piro ang
mga boroaten ang inintriga tang Dios ong ni Jesus
bilang kalawigan ang padi, mas may gaem na
kaysa ong sindol na ong dating mga padi. Tenged
* 8:3 8:3AngmgaHebreoyakayangmga Judio. † 8:5 8:5Exodo
25:40
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si Jesus tang nagpakabot tang ba-long inigoan ang
bindoat tang Dios para ong yaten. Ig ang inigoan
angnarinmasmay gaemnaongdati tengednarin
agbabasi ong mga mas mo-yang mga bagay ang
pinangako.

7 Mandian, mga anda rin ay korang na tang
primirong inigoan, anda ka rin ay kaministiran
ang pa-letan ta ba-lo. 8 Piro inita tang Dios tang
kakorangan tang banoa na ong pagtoman nira
tang pinaginigoan ang asi, animan ganing tanan-
dia,
“Komabot tang kaldaw ang yo magboato ta ba-

long pagigoan ong yen ang banoa,
ang yay ang mga inampo ni Israel ig ang mga

inampo ni Juda.
9 Ang boateno belag da ta pario tang primirong

inigoan ang bindoato ong mga kamepet-
mepetan nira

asing linibrio tanira ig inatedo ang nagalin ong
banoang Ehipto.

Tenged indi tanira namagtoman ong mga ka-
tobolan ang sindolo ong nira, sigon ong
pinaginigoan amen.

Animan pinabayano ra lamang tanira.
10Piro mandian na yay ang ba-long pagigoan ang

boateno para ongmga inampo ni Israel
ongmga kaldaw ang parakaboton:
Ipa-ledo ong kinaisipan nira tangmga tobolo
ig iloako narin ongmga popotokon nira.
Yo tangmagimong Dios nira,
ig tanira magimong yen ang banoa.
11 Mga komabot tang kaldaw ang asi, anda ray

kaministiran ang magtoldok tang maski
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sinopa ong mga kasimanoa na, obin ong
mga logod na, ang dapat mailala nira tang
Dios.

Tenged ongmgaoras ang asi,mangailala tanirang
tanan ong yen,

maski manggaden, maski pobri man.
12 Tenged patawadeno tanira ong mga kasalanan

nira
ig lipatano ra tang mga boat nirang anday

sasayod.”‡
13 Animan ong pagbitala tang Dios natetenged

ong ba-long inigoan, pinaita nang anda ray kointa
na tang na-kaw. Ig ong matod, ang maski onopay
anda ray kointa na tenged galagi ra, sia madali
rangmalipat.

9
Ang pagsirimbaen tarin ong tanek asta don ong

langit
1Mandian, ang primirong inigoan* ang bindoat

tang Dios ong mga Israelita, may katabid nang
mga toromanen ang natetenged ong tamang
pagsirimbaen. May atan kang palagsimban ang
pina-deng nira tarin ong kalibotan.† 2 Ang
‡ 8:12 8:8-12 Jeremias 31:31-34 * 9:1 9:1 Bindoat tang Dios
tang primirong inigoan na ongmga Israelita asing sindol na ong ni
Moises tang Katobolan na (Deuteronomio 10:1-11; 11:8-15, 22-32).
Sigon ong pinaginigoan nirang asi, ang mga taw kaministiran
ang magtoman tang Katobolan, ig ang Dios tomabang ong nira ig
magtorol ong nira tang sadiling banoa nira ang yay ang Canaan.
Telekan ong Bokabolario ong “Lomang Inigoan.” † 9:1 9:1 Ang
mga toyon ang natetenged ong pagkabetang tang palagsimban
tang mga Israelita, mabasa ta ong Exodo kapitolo 25, 26 may ang
30, ig ong Levitico 24:1-9.
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palagsimban ang asi tatang dorog kabael ang
torda, ig doroa tang koarto na. Ang prim-
irong koartong agteledan aggoyan ta Sagradong
Logar. Don agbe-tang tang pa-kal, ang lamisan,
ig ang tinapay ang agbobolontad ong Dios. 3Ang
Sagradong Logar ang narin aglingeban ta kortina.
Igmay don ka ang tata pang kortina ang pagelang
tang Sagradong Logar may ang yadoang koarto
ang yay ang Kasagradoan ang Logar. 4 Tarin ong
Kasagradoan ang Logar agbe-tang tang altar ang
palagsirokan tang insinso ig ang kaban ang bin-
tangan tang Sagradong Inigoan. Ang kaban may
angaltarpariongbongot tabolawan. Tarinkaong
kaban ang na aglologod tang banga ang bolawan
ang agbe-tangan tang pamangan ang aggoyan ta
“manna.” Ig don ka tang baston ni Aaron ang
nandaon,‡astaangmgabelakangbatoang sinola-
tan tang mga Katobolan tang Dios.§ 5Ong ta-paw
tang kaban ang asi,maymgabindoat ang taw-taw
ang magang anghil, ang aggoyan ta kirobin, ang
yay pagpaita tang prisinsia tang Dios. Gasirongan
tang mga kalipapa nira tang ta-paw tang kaban
ang don agwisik-wisikan ta dogo agod patawaden
tang Dios tang mga kasalanan tang mga taw. Piro
maski indi ra ipaintindi amen tang tananangmga
bagay ang narinmandian.

6 Animan, maning don tang pagkabetang tang
logar ang agpagsimban tang mga Israelita as-
‡ 9:4 9:4 Mabasa ta tang natetenged ong baston ni Aaron ong
Bilang 17:1-13. § 9:4 9:4 Ang agganingen tarin ang “belak ang
bato” yay ang mga mala-bang ang mga bato ang midio lapida ang
sinolatan tang Katobolan tang Dios ig ingkelan ni Moises ong mga
taw. Mabasa ta narin ong Deuteronomio 10:1-5.
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ing tokaw. Ang mga padi, te-led ong primirong
koarto kaldaw-kaldawagod boaten nira tangmga
katengdanannira. 7Piro don ong yadoang koarto,
ang kalawigan ang padi ya lamang ay ma-led, ig
sia minta lamang boaten na ong teled ta mag-
patakon. Ong pagteled na don, pagekel ang enged
tanandia ta dogo ta ayep ang ibolontad na ong
Dios, para ong mga talak na ig para ka ong mga
talakangnaboat tangmga tawang indi gaisipnira
ang talak pala tang bindoat nira.* 8Ong tanan ang
asia, mayag ang agpaita tang Ispirito Santo nga
mintras aggosoyon pa tang mga toromanen ang
sigon ong primirong pinaginigoan, ang mga taw
indi ma-led don ong sagradong logar tang prisin-
sia tang Dios. 9 Ang mga bagay ang na, magang
kanino lamang tang mas masisinlong mga bagay
ang agpaita ongmga timpong na. Tenged ongma-
tod, ang tanan angmga ayep ang agsasagda asing
tokaw, asta ang domang mga bolontad tang mga
pamagsimba ong Dios, indi enged mapaglimpio
tang mga kinaisipan ig popotokon nira. 10Tenged
ang kaogalian nirang asi para lamang magimong
limpio tang sinangoni nira ig tenged lamang
ongmga riglamintong natetenged ong pamangan
ang poiding panganen nira asta irinemen ig ang
tamang pagrilimpion. Ang mga riglamintong asi
kaministiran ang osoyon tegka lamang ong oras
ang pa-letan tang Dios ta ba-long pagigoan.

11Piro si Cristo, ang yay ang kalawigan ang padi
ta, kiminabot da ang pagekel tang mga masisin-

* 9:7 9:7Mabasa ta tangnatetenged ongboroaten tang kalawigan
ang padi ong Levitico 16:1-34.
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long mga bagay ang pinangako tang Dios, sigon
ong ba-long inigoan† ang bindoat na mandian
para ong mga taw. Bilang kalawigan ang padi ta,
pagsirbi si Cristo don ong sagradong palagsimban
ang anday kapario na, indi bindoat ta taw ig anda
tarin ong kalibotan ang na. 12 Si Cristo naminta
lamang enged siminled don ongKasagradoan ang
Logar ig anday kaministiran ang omanen na pa.
Tenged belag ta dogo ta mga kambing obin mga
bakang sodo tang ingkelan nang bolontad, kondi
ang sadiling dogo na mismo. Ong maning don,
ginawad ita nandia ong mga kasalanan ta agod
malibri ita asta ong tanopa. 13 Mga isipen ta,
ang dogo ta kambing ig mga bakang sodo, asta
ang kabo tang bakang tirnida ang agsirokon ong
altar, agwiwisik-wisik ong mga taw ang agpa-
betang ang maboling. Ong maning don, pagi-
mong limpio si tang sinangoni nira sigon ong Ka-
tobolan.‡ 14Mandian, mga ang dogo ta ayep ma-
† 9:11 9:11 Asing kiminabot si Jesus, pina-letan tang Dios tang
dating inigoan tang ba-lo. Ig na para ong tanan ang mamagto
ong Ana na. Sigon ong ba-long inigoan, agto-dol tang Dios ong
mga pamagto tang dorog kasinlong mga pangako na pario tang
kaloy ig kao-yan na, ang kalibrian ig ang ba-long kaboi, asta ang
Ispirito Santo angmistarmismoongmgapopotokon ta. Telekanka
ong Bokabolario, ong “Ba-long Inigoan.” ‡ 9:13 9:13 Sigon ong
Katobolan niMoises, mga kambing ig bakang sodo tang agsasagda
takon-takonparamalimpio tangmga tawongmga kasalanannira.
Ang bakang tirnida aggamiten ka ong pagpalimpio. Sigon ong
Katobolan, angmaski sinopaymagtandeg ong patay, ang pabetang
ong nandia nagimo rang maboling. Kaministiran wisikan tanan-
dia ta wing agsamporan ta kabo tang bakang agsirokon ong altar
agod magimo sing limpio, ba-lo ma-pen ong pagsimba nira ong
Dios.
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paglimpio kaman, mas labi ra enged tang dogo ni
Cristo! Tenged ong tabang tang Ispirito ang anday
kataposan na, binolontad ni Cristo tang kaboi na
bilang sagda ang andang pisan ay kakorangan na
ong pama-dek tang Dios. Ig ang dogo nang nailat
ya ray ang paglimpio tang yaten ang popotokon ig
kinaisipan, agod bo-wanan ta tang mga boat tang
anday kointa na para mapagsirbi ita ra ong Dios
ang boi.§

15 Animan si Cristo tang nagpakabot ig nag-
pabaked tang ba-long inigoan ang bindoat tang
Dios para ong mga taw. Komo ong kamatayen
na, ginawad na tanira ong mga kasalanan ang
bindoat nira asing gasakepan pa tanira tang dat-
ing inigoan. Ig mandian ang tanan ang pinilik
tang Dios marisibi ra tang anday kataposan ang
kaloy ang pinangako na.

16 Pario mga may tistaminto ang natetenged
ong pagpatobli. Kaministiran ang mapamato-
dan kang lagi mga ang nagboat ta asi patay da.
17 Tenged narin indi pa magamit mintras gaboi
pa tang may nandia. Ang ka-telan ang man-
ing don mapakinabangan lamang mga tanandia

§ 9:14 9:14 “Dios angboi” tang goy tangmga Israelita ongDios ang
Makakagaem, tenged tanandiamatodangboi, ig belag tapario ong
mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang
ta taw.
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patay da.* 18 Ong maning ka ta si, maski ang
primirong inigoanangbindoat tangDios paraong
mga Israelita, andakaygaemnamintras andapay
gapatorok ang dogo ta ayep.† 19 Animan maning
ta na tang bindoat ni Moises asing timpong asi:
Pinaintindi na ong mga taw tang kada toroma-
nen ong Katobolan, oman dayon ang kinomit na
tang dogo tang bakang sodo may mga kambing
ang pinatay ig sinamporan na ta wi. Nangomit
ka tanandia ta bolbol ta karnirong kinoloran ta
masinggi ig sina-ket na ong tanga ta ayong isopo
para pangwisik. Na sine-me na ong dogong asi ig
dayon angwinisik-wisikan na tang sinolatan tang
Katobolan ig ang tanan ang mga taw. 20 Oman
ganing siMoises ongmga taw, “Angdogongnayay
ang pagpabaked tang pinaginigoan ang bindoat
da mandian tang Dios ong nindio para tomanen
mi.”‡ 21 Asta ang tordang palagsimban nira ig
ang tanan ang gamit ang aggamiten nira ong
pagsimba, winisik-wisikan ka ni Moises ta dogo.
22Tenged sigon ongKatobolan, alos ang tananang
mga bagay aglimpion ong dogo para magimong
* 9:17 9:16-17 Ang mga birsikolong na, poiding kang ila-ted
ang maning ta na: Pario mga namaginigoan tang doroang taw.
Kaministiran ang may ayep ang patayen agod mapabaked tang
inigoan nirang asi ong dogo na. Tenged mintras gaboi pa tang
ipabaked ong inigoan nira, anda pay gaem na tang inigoan ang
asi. Kaministiran ang tomanen lamang nira mga may pinatay da.
† 9:18 9:18 Ang kaogalian tangmga Israelita, mgamay inigoan ta
doroang taw, agpabakeden nira si ong pagpatorok ta dogo ta ayep.
Ong maning don, pagpaita tanira ang tomanen enged nira tang
pinaginigoan nirang asi. Pario ka ta si, pinabaked tang Dios tang
primirong inigoan na ong pagpatorok ta dogo ta ayep. ‡ 9:20
9:20 Exodo 24:4-8
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limpio ong pama-dek tang Dios. Ya ka mga anday
dogong tomorok, ang kasalanan indi enged map-
atawad.

Napatawad da tang kasalanan tenged ong ka-
matayen ni Cristo

23 Ang mga bagay ong palagsimban ang asi,
magang litratong patolad-tolad lamang tang mga
bagay don ong langit. Mandian, mga ang mga
bagay ong tanek kaministiran ang limpion ong
dogo tang ayep ang agbobolontad, mas labi ra en-
ged ang mga bagay don ong langit pangaministi-
ran ta masmasinlong klasi ta bolontad. 24Tenged
si Cristo indi siminled ong tatang palagsimban
ang bindoat ta taw ig magang litrato lamang tang
donong langit, kondi siminled tanandiaong langit
mismo. Ig mandian don tanandia ang tatalonga
ong Dios para ong yaten.

25Ang kalawigan ang padi ong tanek te-led ong
KasagradoanangKoarto takon-takon igpagekel ta
dogo ta ayep para ibolontad. Piro si Cristo nam-
inta lamang nagbolontad tang sadili na ig indi ra
maoman. 26Mga belag ta maning atan, kaministi-
ran pa rin ang paolit-olit ang mapatay tanandia,
mimpisa pa asing bindoat tang kalibotan. Piro
ong matod, naminta lamang enged tanandia na-
paning tarin ong kalibotan, mandian ang oring
mga timpo, para komiten na tang kasalanan ong
pagbolontad na tang sadili na. 27 Ang taw minta
enged lamang mapatay ig pagatapos osgaran da
tang Dios. 28 Maning ka don si Cristo, naminta
enged lamang nagbolontad tang sadili na bilang
sagda ong Dios para komiten tangmga kasalanan
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tang mga taw. Ig tanandia magbalik ang oman
tarin, belag da tang magbolontad ang moman
paraongkasalanan, kondibogosang ilibrina tang
mga pamagelat ong nandia.

10
1 Ang Katobolan ni Moises magang kanino

lamang ig belag ta matod ang enged ang litrato
tang mga masisinlong bagay ang komabot. An-
iman ang pagbolontad ta mga ayep sigon ong
Katobolan, indi enged mapagkomit tang mga
kasalanan tangmga taw ang agpalenget ong Dios,
maski takon-takon tanira pamagbolontad. 2Mga
nakomit da rin tang mga kasalanan nira tenged
ong mga bolontad ang maning don, anda ra rin
ay deremdemen pa tenged ong mga talak nira, ig
anda ray kaministiran angmagbolontadpa. 3Piro
ang pagbolontad nirang asi mismo pagpadem-
dem lamang ong nira takon-takon tang mga talak
ang gaboat nira. 4 Tenged ong matod, ang dogo
tangmga bakang sodomay angmga kambing ang
agbobolontad indi enged mapagkomit tang mga
kasalanan.

5Yay sia animan asing pagpaning ni Cristo tarin
ong kalibotan ganing tanandia ong Dios,
“Indi naliagan mo tang mga ayep ang agbobolon-

tad ong nio,
Animan sindolano nio ta sinangoni para isagda.
6 India nalipay ong mga ayep ang agsirokon ong

altar
ig ang domang mga bolontad ang para ong

kasalanan.
7Animan ganingo ong nio,
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‘Nanio ang magtoman da tang kaliagan mo, O
Dios,

sigon ong na-tang ong Kasolatan natetenged ong
yen.’ ”*

8 Primiro minaning si Cristo, “India naliag obin
nalipay ong mga bolontad ig mga ayep ang
agsasagda, mga bolontad ang agsirokon ig do-
mang mga bolontad ang para ong kasalanan.”
Maning ta si tang inaning na, maski matod ang
tanan ang asia agbobolontad sigon ong Kato-
bolan. 9 Oman minaning tanandia, “Nanio ang
magtoman tang kaliagan mo.” Maliag yaning,
kinomit tang Dios tang dating klasi ta bolontad ig
pina-letan na tang bolontad ni Cristo. 10 Ig tenged
sinoman kaman ni Jesu-Cristo tang kaliagan tang
Dios, nalimpio ita nandia ong mga talak ta† ong
pagbolontad na tang sadili na. Na minta lamang
bindoat na, ig anday kaministiran ang omanenna
pa.

11 Ang mga padi tang mga Hebreo‡ pamagsirbi
kaldaw-kaldaw, ig sigi lamang tang pagbolontad
nira. Piro parario lamang tangmga agbobolontad
nirang asi, ig anday gaem nirang magkomit tang
mga kasalanan. 12 Piro si Cristo naminta lamang
enged nagbolontad tang sadili na para ong mga
kasalanan, ig indi ra maoman. Animan dayon
da tanandiang kiminarong don ong to tang Dios
ang Tatay. 13 Ig mandian pagelat tanandia don
asta ong oras ang pasokon tang Dios ong nandia
* 10:7 10:5-7 Salmo 40:6-8 † 10:10 10:10 “nalimpio ita nandia
ongmga talak ta.” Poidi kangmaliag yaning: bindoat ita nandiang
sagradongmga sinakepan na ‡ 10:11 10:11 AngmgaHebreo, ya
kay angmga Judio.
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tang tanan ang mga kasoay na. 14 Ong minta
lamang pagbolontad ang asi ni Cristo, itang tanan
ang linimpio na, bindoat na rang sagradong mga
sinakepan na asta ong tanopa.§

15Ang Ispirito Santomismopagpamatod ka ong
yaten natetenged ongmga bagay ang narin. Pario
tang pinabitala tang Dios ong nandia ang ganing,
16 “Na tang ba-long pagigoan ang boateno para

ong banoao ong mga kaldaw ang parak-
aboton:

Ipa-ledoongmgakinaisipannira tangmga tobolo,
ig iloako narin ongmga popotokon nira.”
17 Pagatapos minaning pa, “Indi ra demdemeno
tangmgakasalananniraastaangmgaboatnirang
anday sasayod.”* 18 Animan tenged pinatawad
da tang mga kasalanan ta, anda ray kaministiran
pangmagbolontad para ong kasalanan.

Poidi ita rang lemenget ong Dios
19 Animan mandian, mga logod, libri ita rang

tenled ong Kasagradoan ang Logar, don ong
dobali tang kortinang pagelang. Komo ong ka-
matayen ni Jesus, 20 inabrian na ong yaten tang
ba-long dalan ang may gaem nang magekel ong
yaten diritso don. Tenged ang kalimbawan tang
kortinang asi anday doma kondi ang sinangoni

§ 10:14 10:14 “bindoat na rang sagradong mga sinakepan na.”
Poidi kang maliag yaning: bindoat na rang mga taw ang anda
rang pisan ay kakorangan ong yaten. * 10:17 10:16-17 Jeremias
31:33-34
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ni Jesus mismo.† 21 Kalawig-lawigan tang yaten
ang pading na ang pangolokolo ong pamalay-
balay tang Dios!‡ 22 Animan lemenget ita ong
Dios ang de-dek ong popotokon ta ig maelet tang
pagtalig ta ong nandia. Palenget ita ang limpio
tang konsinsia ta, tenged ang mga popotokon ta
midio nawisik-wisikan da tang dogo ni Jesus ig
ang mga sinangoni ta midio naogatan da ta wing
limpio. 23 Biotan ta ta maelet tang kasigoroan ta
natetenged ong kambengan ang agganing ta ig ag-
pareten angmarisibi ta ong parakaboton. Indi ita
magdoadoa tenged ang Dios mataligan ig toma-
nen na enged tang mga pangako na. 24 Animan
prosigiran ta ang mapoaw tang pagdemdem tang
kada tatamay tata agodmagimongmaginegmaen
ita ig maderep ong pagboat ta mo-ya. 25 Indi
ita magpabaya ang magpasakep ong pagsirimet-
simet ta, pario tang agboaten tang doma. Imbis,
pabakeden ta tang pagto tang kada tata may tata,
labi pa engedmandian ang gitaen ta rang alenget
dang komabot tang Gino.

26 Tenged mga matapos ang mata-wanan ta ra
tang kamatodan natetenged ong kamatayen ni
Cristo, oman mga magpadayon ita pa ka enged
ong pagboat ta talak, anda ra enged ay doma
† 10:20 10:20Asingpagapatayni Jesus, yakayangpagaba-bakong
ka-ngan tangkortinangdorogkabael angaglilingebong sagradong
logar ong Timplo. Na pagpaita ang poidi ita rang lemenget
ong Dios, komo ong kamatayen ni Jesus nakomit da tang mga
kasalanan ta, ang yay ang nagsagang ong yaten ong Dios. Telekan
ong Lucas 23:44-46, ig ong Marcos 15:37-38. ‡ 10:21 10:21 Ang
maliag yaning tang “pamalay-balay tang Dios” tarin ay ang tanan
angmga taw ang pamagto ig pamagpasakep ong nandia.
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pang sagda obin bolontad ang mapagpatawad
tang mga kasalanan ta. 27 Anday domang elaten
ta, ang makaeled ang pagorosgaren tang Dios ig
ang apoy ang dadaba-daba ang yay ang mamog-
daw tangmga pamangontra ong nandia.

28Demdemen ta tang agboaten ong maski sino-
pay pangontra ong Katobolan ni Moises asing
tokaw. Basta may doroa obin tolong tistigos, ang
taw ang maning don dayon ang laging agpatayen
ang anda enged ay mate-bek ong nandia.§ 29Piro
mas grabi pa enged tang silot angmapasaran tang
tawmga agge-ley ge-leyen na tang Ana tang Dios,
ig agbaliwalaen na tang dogo na, maski sia yay
ang naglimpio ong nandia ong mga talak na ig
nagpabaked tang sagradong inigoan ang bindoat
tang Dios para ongmga taw. Ang taw angmaning
don, panginsolto pa ong Ispirito Santo, ang yay
ang pagpakabot tang kaloy tang Dios ong yaten.
Animandorogkamakaeled tang silot ang i-dol ong
tawang asi! 30Tenged gata-wanan ta nga angDios
mismo tang minaning, “Yo tang balang melet; yo
tangmagsilot.” Ig ganing pa, “Ang Ginomagosgar
ongmga tawanna.”* 31Dorogkamakaeledkaman
mga ang Dios ang boi tangmagsilot!

32Piro yamongmga logodo, demdemenmi tang
pagkabetang mi asing tokaw, asing ba-lo lamang
nayagan tang kinaisipan mi. Pinaliwagan amo ta
mo-ya natetenged ong pagto mi, piro inagoanta
mi lamang si, ig indi amo napadeg. 33 Teta, ag-
gakigan amo ig agpaeyaken ong talongan tang

§ 10:28 10:28 Deuteronomio 17:2-7 * 10:30 10:30
Deuteronomio 32:35-36
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mga taw. Ig teta, maski belag ta yamo mismo
tang gasilagan nira, gagapil amo pa ong agboaten
nira ong mga karomanan mi tenged ong katete-
beken mi ong nira. 34 Asta ang oras ang ag-
prison tanira tenged ong pagto nira, indi amo
minatras ang naglipay ong nira. Igmaski kinalaw
tang mga pagkabetang mi, imbis ang magsinti
amo, nangalipay amo pa. Tenged gata-wanan
mi rang laging may natagana ong nindio ang
mas masinlo ig indi malipat asta ong tanopa.
35 Animan indi amo magpalobay ong pagtalig mi
ong Dios. Sia ang balet ong nindio dorog kasinlo.
36 Kaministiran ang magprosigir amo ong mo-
yang kaneman agod matoman mi tang kaliagan
tang Dios, ig don marisibi mi tang pinangako na
ong nindio. 37 Tenged pario tang na-tang ong
Kasolatan ang ganing,
“Indi ra lamang maboay, ang aggelaten mi

komabot da.
Indi ra tanandia maboay.
38Ang taw ang binilango angmato-lid,
mangaboi sigon ong pagto na.
Piro mgamanaliod tanandia,
indio kamalipay ong nandia.”†
39 Piro ita, belag ita ta kabilang ong mga taw ang
pamanaliod ig dayon ang silotan asta ong anday
kataposan,‡ kondi aroman ita tang mga taw ang
maelet tang pagto nira ig ong maning don bogos
angmalibri.
† 10:38 10:37-38 Habacuc 2:3-4 ‡ 10:39 10:39 “silotan asta ong
anday kataposan.” Maliag yaning, silotan don ong impirno, asta
ong tanopa.
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11
Ang pagto ong Dios

1 Ita, mga pagto ig pagtalig ita ong Dios, may
kasigoroan ta angmainabo tangmga aggelaten ta
ig gasigoro ita ka nga ang mga bagay ang indi pa
gitaen ta, matod ang enged. 2Maning ka don tang
pagto tangmga taw asing tokaw, animan angDios
nalipay ta mo-ya ong nira.

3Ong tabang tangpagto ta, gaintindian ta ranga
ang langit may ang tanek bindoat tang Dios ong
gaem tang bitala na.* Animan ang tanan angmga
bagay ang gitaen tamandian, bindoat na ongmga
bagay ang indi gitaen.

4 Isipen ta si Abel. Tenged ong pagto na ong
Dios, nagtorol tanandia ta masinlong bolontad
ang mas pa ong bolontad ni Cain.† Ig tenged ong
pagto nang asi, nabilang tanandia ang mato-lid
ong pama-dek tang Dios, tenged rinisibi tang Dios
tang bolontad nang asi. Animanmaski patay da si
Abel, may agtotoldok na pa ong yaten tenged ong
pagto na.

5 Ya ka si Enoc, nagto ig nagtalig ka ong Dios.
Ig tenged ong pagto na, indi tanandia napatay,
kondi boi pa asing ingkelan tanandia tang Dios
don ong dobaling kaboi.‡ Indi ra inita tarin ong
tanek tenged kinomit da tang Dios. Ganing ong
Kasolatan, asing si Enoc indi pa agkomiten tang
Dios, galipaydang lagi tangDiosongnandia. 6Ong
matod, ang tawang indipagto igpagtaligongDios,
maski magonopa indi enged malipay tang Dios

* 11:3 11:3 Genesis 1:1-31 † 11:4 11:4 Genesis 4:1-16 ‡ 11:5
11:5 Genesis 5:24
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ong nandia. Tenged ang maski sinopay palenget
ong Dios kaministiran magparet ang may Dios, ig
magparet nga ang Dios pagtorol ta balet ong taw
ang pagprosigir angmailala ong nandia.

7 Isipen ta si Noe. Tenged ong pagto na, pinama-
yan na tang pāman tang Dios natetenged ong mga
bagay ang mainabo, maski indi pa gitaen na.
Animan nagboat tanandia ta tatang barko ang
dorog kabael, ang aggoyan ta arka, para malibri
tanandia asta ang pamilia na.§ Ig tenged ong
pagto nang asi, binilang tanandia ang mato-lid,
ig ang domang mga taw inosgaran tenged tanira
indi namagto ong Dios.

8 Si Abraham tata kang taw ang nagtoman ong
Dios tenged ong pagto na. Animan asing papanin-
gen tanandia tang Dios ong logar ang magimong
nandia ong parakaboton, dayon tanandiang na-
panaw maski indi gata-wanan na mga ong aripa
tang logar ang asi.* 9 Ig tenged ka ong pagto na,
nagagoanta lamang tanandiangministar don ang
midio dayoan, don mismo ong logar ang asing
pinangako tang Dios ong nandia. Torda lamang
kaman tang inistaran ni Abraham, ig maning ka
don tang pagkabetang ni Isaac ig ang ana nang si
Jacob, ang pariong nanobli tang pinangako tang
Dios ongmepet nirang si Abraham. 10Nagagoanta
lamang si Abraham tenged ang matod ang logar
ang aggelaten na anday doma kondi ang siodad
ang anday kapario na ig dorog kabaked, ang yay
ang siodad ang pinlano ig pina-deng tang Dios.

§ 11:7 11:7Genesis 6:9 tegkaong8:22 * 11:8 11:8Genesis 12:1-4
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11Ya ka si Sara, ang katawa ni Abraham. Nagto
ig nagtalig tanandia ong Dios, animan inaloyan
tanandia ang mangana, maski bog ig mepet da,
tenged nagparet tanandia nga angDiosmataligan
angboatenna enged tang pangakona.† 12Animan
maski si Abrahammepet da ang indi ra maimong
magkatinir pa ta ana nira, ig maski tanandia tata
lamang, piro tanandiapakaenged tangnagimong
pinagalinan tangkadoro-doroanangmga inampo
na, ig ang kayadien nira pario ong mga bitokon
ong langit obin ong mga kenay ong baybay ang
indi mabilang-bilang.

13Mandian, ang mga taw ang nang nangasam-
bit, nangapatay ang pamagto pa ka enged ong
Dios. Indi narisibi nira tang pinangako tang Dios
asing boi pa tanira, piro nangalipay pa ka enged
tenged midio gatorongan nira ong alawid tang i-
dol ong nira ong parakaboton. Animan aggakon
nira ang tanira mga dayoan lamang ig anday
sadiling banoa nira tarin ong kalibotan ang na.
14 Agpaita tang mga taw ang pamansibitala ta
maning don ang pamaglangkag tanira tang banoa
ang para ong nira. 15 Belag da tang banoang
pinagalinannira tang aggisipen nira. Tengedmga
maning don, may logar pa rin ang mabalik tanira
don. 16 Piro ang matod ang logar ang aglangk-
agen nira mas mo-ya ig na anday doma kondi
ang banoa donmismo ong langit. Animan tenged
ong pagto nirang asi, indi naeyak tang Dios ang
goyan tanandiang Dios nira. May siodad kaman
angnataganana rang lagi don ong langit para ong

† 11:11 11:11 Genesis 18:11-14; 21:1-2
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nira.
17 Isipen ta ka tang pagto ni Abraham asing

sobokan tanandia tang Dios ang dapat ibolontad
na tang ana nang si Isaac bilang sagda.‡ Listo ra si
Abraham ang patayen na si Isaac maski tambilog
lamang ang ana na, ig maski nangako rang lagi
tang Dios 18 ang si Isaac yay ang magimong pa-
galinan tangkadoro-doroanangmga inampona.§
19Patayen da rin kaman ni Abraham tang ana na,
tenged pagparet ka enged tanandia ang si Isaac
poiding boien ang moman tang Dios. Ig poiding
maning ita ang si Isaac midio napatay kaman,
tapos naboing oman asing binalik ong tatay na,
ang boi pa.

20 Si Isaac nagto ka ong Dios. Animan, asing
mepet da tanandia, binindisionan na tang mga
ana nang si Jacob may si Esau agod aloyan tanira
tang Dios ong parakaboton.*

21 Maning ka don tang pagto ni Jacob, tenged
ba-lo tanandia napatay, binindisionan na ka tang
mga ampo na ong ana nang si Jose. Ig nagdayaw
tanandia ong Dios mintras pambiot ong baston
na.†

22Ya ka si Jose, nagto ka ongDios. Animan asing
alenget dang mapatay, pinatako na ang komabot
tang kaldaw nga ang mga Israelita malibri ra ig
magalin don ong banoang Ehipto. Ig nagtoyon
tanandia ang ekelan nira tang mga doli na mga

‡ 11:17 11:17 Genesis 22:1-14 § 11:18 11:18 Genesis 21:12
* 11:20 11:20 Genesis 27:1-40 † 11:21 11:21 Genesis 48:1-20
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mamagalin da.‡
23 Tenged ong pagto tang mga ginikanan ni

Moises, indi inledan tanirang mamangontra ong
katobolan tang adi don ong Ehipto. Animan asing
pinangana si Moises, sinalok ang lagi nira ong
teled ta tolong bolan para malibri, tenged inita
nirang dorog kasinlo tangmola.§

24 Ig tenged ong pagto ni Moises ong Dios, asing
may idadna ra indi ra tanandia galiliag ang goyan
pang ana tang nagpabael ong nandia, ang yay ang
prinsisang ana tang adi tang Ehipto. 25 Para ong
nandia, mas mo-ya pang magagoanta tanandia
ang paliwagan aroman tang mga Israelita* kaysa
konsoilo tanandia ong kalipayan ang pagalin ong
kasalanan ig indi lamang maboay. 26Maski agge-
ley ge-leyen tanandia ta mo-ya tenged ong pagto
na ong Maniglibri ang komabot, sia mas pinalabi
na pa ka enged kaysa magimong nandia ra tang
tanan ang manggad ong Ehipto. Tenged pirming
aggisipen na tang mas masinlong ibalet tang Dios
ong nandia ong parakaboton.

27 Ig tenged ong pagto na, nagalin tanandia ong
Ehipto ang indi inledanmaski dorong kasisilagen
tang adi.† Mapoirsa tang nem na tenged para
‡ 11:22 11:22 Genesis 50:24-25. Asing timpong asi, ang mga
Israelita agdegdegen ta mo-ya don ong Ehipto. Naboay tang elat
nira ong maglibri ong nira don, ig magekel ong nira ang magbalik
ong sadiling banoa nira. § 11:23 11:23 Ang istoriang namabasa
ta ong Exodo 2:1-10. * 11:25 11:25 Si Moises mabael da ba-lo
nata-wanan na ang tanandia pala tatang Israelita ig belag ta taga
Ehipto. † 11:27 11:27 Mabasa ta tang natetenged ong ni Moises
ig ang paglayas tang mga Israelita ong banoang Ehipto ong Exodo
2:11 tegka ong 12:42.
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ong nandia midio gitaen na tang Dios, maski ang
Dios indi itaen. 28 Ig tenged ka ong pagto na,
sinoldokan na tangmgamasig ka Israelita na ang
dapat pidan nira ta dogo ta karniro tang mga
portan tang mga balay nira agod mga magpanaw
da tang anghil ang magpatay tang tanan ang mga
anang aka ong Ehipto, ta-liban na lamang tang
mga balay tang mga Israelita.‡ Tenged tarin, don
da nagimpisa tang pagsilibra tang pista ang ag-
goyan “Pagta-lib tang Anghil.”

29Tenged ong pagto tangmga Israelita ongDios,
nangala-ted tanira diritso ong dobali tang Talsing
Masinggi ig ang pinanawan nira don tanek ang
mara ra. Piro asing ang mga taga Ehipto naman-
sirotos ong nira don, nangalmet tanirang tanan.§

30 Tenged ka ong pagto tang mga Israelita, ang
dorogkalawigangpadir tangmgakasoayniraang
palibot ong siodad tang Jerico dayon ang nageba
asing yapito rang kaldaw tang martsa nira ang
paglibot don ong loa.* 31 Si Rahab tatang babay
ang bisiosa ang gistar don. Piro nagto tanandia
ong Dios, animan indi ginapil ang pinatay ong
mga kasimanoa nang indi namagto. Tenged as-
ing kiminabot don ong Jerico tang mga ispia ang
‡ 11:28 11:28 Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo 12:1-30.
§ 11:29 11:29 Nainabo narin asing pagalin tangmga Israelita ong
banoang Ehipto, ong pagpangolokolo ni Moises. Ang talsi golping
nabelak agod may panawan tang mga Israelita para mangala-ted
don ong dobaling baybay. Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo
14:1-31. * 11:30 11:30 Asing oras ang asi, pagiggira tang mga
Israelita ong mga taga Jerico ig si Josue tang hiniral nira. Ang
istoriang namabasa ta ong Josue 6:1-21.
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sinobol ni Josue, masinlo tang pagrisibi ni Rahab
ong nira ig sinabangan na tanira.†

32 Yadi pa rin ang isaysayo ong nindio, piro
itaben korangen ita ta oras mga isaysayo pa tang
natetenged ong da Gideon, Barak, Samson, Jefte,
David ig Samuel asta ong mga propita. 33 Tenged
ongpagtoniraongDios, nagiggira tanira igpinirdi
nira tangmga inadian. Mato-lid tang pagerekelen
nira tang mga banoa, ig nangarisibi tang pan-
gako tang Dios ong nira. Tenged ong pagto nira,
indi tanira inonopa tang mga lion. 34 Indi tanira
napaso maski binanggil ong apoy ang dadaba-
daba. May atan pa ang patayen da rin ong ispada,
nangapo-lot pa. Ang doma, maski malobay da,
sindolan pa ta poirsa agod mandeg ong gira, ig
pinirdi nira tang mga kasoay nirangmga sondalo
ang nagalin ong domang banoa. 35 May mga
babay kang mabaked tang pagto nira ong Dios, ig
angmga patay nira naboing oman.
Ang domang pamagto, agsigbaken asta ra

lamang napatay tenged indi tanira napaoyon
ong kondision ang mga taliodan nira tang pagto
nira ong Dios, librien tanira. Indi tanira nanaliod
agod mga komabot tang kaldaw ang boien tanira
tang Dios, marisibi tanira tang mas masinlong
kaboi. 36May atan kang agpaeyaken ig agpalon,
ig may atan pang aglapoton ta kadina ig agprison
tenged lamang ong pagto nira. 37 Ang doma
agbanggilen ta bato asta ra lamang napatay,
ig ang doma linagadi ta tenga tang sinangoni
nira, ig may doma kang pinatay ong ispada. Ang
† 11:31 11:31Ang istoriangnamabasa ta ong Josue2:1-22; 6:22-25.
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doma ong nira, ang aglambongon nira ang olit
da lamang ta karniro obin kambing. Doro tanira
kalilised, ig dorog kalain tang agboaten tang
mga taw ong nira. Agdegdegen tanira ta mo-
ya, 38 piro ong matod, ang kalibotan ang nang
malain belag ta bagay ong nira. Namagagoanta
tanirang mamaglibot-libot don ong logar ang
anday gistar ang taw ig ong mga kabobokidan, ig
don da lamang namansistar ongmga koiba ig ong
mga adalem ang galoang ong tanek.

39 Tanirang tanan naliagan tang Dios ta mo-ya
tenged ong pagto nira. Piro asing timpo nira,
indi pa naboat tang Dios tang pinangako na ong
nira. 40 Tenged may mas masinlong plano na
para ong yaten, ang pa-penen ita ong nira mga
boaten na tanirang mga taw ang anda rang pisan
ay kakorangan ong pagkataw nira.‡

12
Ang disiplina tang Dios ongmga ana na

1 Animan, tenged pamansipa-dek tang kadoro-
doroan ang mga tistigos ang asi ang namagpaita
ra tang pagtalig nira ong Dios, bo-wanan ta ra
tang tanan ang mga talak ang pagawid ong yaten
ig ang maski onopay pagsamber. Magprosigir
itangmagpadayon sa-sad ong kate-kan, pario ong
mga manigsinikad ong tatang karira. 2 Isintro
ta tang pa-dek ta ong ni Jesus don ong tokawan,
tenged tanandia tang pinagalinan tang yaten ang
pagto ig ang pagpabaked ta sia. Inagoanta na
‡ 11:40 11:40Poidi kangmaliagyaning: pa-penen itaongniramga
bogos ang tomanen na tangmga pinangako na.



Mga Hebreo 12:3 xlviii Mga Hebreo 12:9

tang kamatayen ong kros, ig binaliwala na tang
kaeyakan ang asi, tenged gata-wanan nang mga
matapos si, kalipayan tang pagelat ong nandia. Ig
mandian kakarong da tanandia don ong to tang
trono tang Dios.

3 Isipen mi ta mo-ya mga monopa tang pa-
gagoanta ni Jesus ong mga taw ang mapinagta-
laken ang namangontra ong nandia. Demdemen
mi siang pirmi agod indimanlobay tangmga nem
mi ig indi amo somoko. 4 Ong matod, ong pagig-
batok mi ong kasalanan, anda pay pinatay ong
nindio tenged ong pagto na. 5Sigoro nalipatanmi
ra tang laygay tang Dios ong nindio bilang mga
ana na. Pario tang inaning na,
“Anao, mamasia ta mo-ya mga yawa agto-lidena

tang Gino,
Ig mga agsamblengena nandia, indi palobayen

mo tang nemmo.
6 Tenged ang agto-liden tang Gino yay ang ag-

malen na,
Ig agkastigon na tang tanan ang agbibilang nang

mga ana na.”*
7 Animan magagoanta amo ong mo-yang nem

tangmga kaliwagan ang gapasaranmi, tenged sia
pademdem tang Dios ong nindio, ig pagpaita ang
yamo mga ana na. Sinopa lamang bato tang ana
ang indi agsamblengen tang tatay na? 8 Animan
mga ang pagto-lid ang agboaten tang Dios ong
tanan ang ana na indi boaten na ong nindio,
maliagyaningbelagamotamatodangmgaanana
kondi mga ana ong poira. 9 Tata pa, agdisiplinan

* 12:6 12:5-6 Kawikaan 3:11-12
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ita tangmga tatay ta tarinong tanek ig aggalangen
ta tanira. Piro mas importanti ang magpasakep
ita ong yaten ang Tatay ong langit agod maboi
ita. 10 Tenged ang mga tatay ta tarin ong tanek,
namagdisiplina ong yaten ong dipot lamang ang
timpo, sigon ong kinata-wanan nira. Piro ang
Dios pagdisiplina ong yaten para ong ikakao-ya ta
agod magimo itang sagrado ang pario na. 11Ong
matod, belag ta mambeng mintras agto-liden ita
tang Dios, kondi pagsinti ita. Piromgamata-lib si,
magimong mato-lid da tang kaboi ta ig prisko ra
tang kinaisipan ta.

Mga pāman ig mga toyon
12 Animan papoirsaen mi tang mga nem mi,

tenged midio panlolobay da tang sinangoni mi
ig ang mga tod mi pamansilo-yod da tenged ong
mgakaliwagananggapasaranmi. 13Magpadayon
among panaw ong dalan ang mato-lid agod ang
mga karomanan ming midio gangapiang da ig
pamagdoadoara, indi somokokondimamoirsapa
tang pagto nira.

14 Magprosigir amo ang masinlo tang pagtara-
bidan mi ong tanan ang taw, ig pirming limpio
tang kaboi mi. Tenged mga belag ta limpio tang
kaboi mi, indi itaen mi tang Gino. 15Magandam
amo, itaben may atan ong nindio ang palbag ong
kaloy tang Dios, oman magimong tanandia tang
maimpisan ta golo ig doro pangmaomid ong boat
nang malain. 16 Bantayan mi tang mga sadili mi
agod indi amo magiga-pen ong belag ta katawa
mi. Magandamamokaagod indi amomagpatolad
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ong ni Esau, ang binaliwala na lamang tang kalia-
gan tang Dios. Bilang kakan ang ana, may kato-
lidan na rin ong pagpanobli, piro sia binailo na
ong tang platon ang pamangan lamang.† 17Gata-
wanan ta, pagatapos ta si pina-dol na pa enged
ong tatayna tangbindision angpara ong aka. Piro
indi sindol ongnandiamaskimonopay pakiloy na
ig i-yak na, tenged indi ra poiding bawien na pa
tang bindoat na tanopa sia.‡

18 Ang pagpalenget ta ong Dios mandian belag
ta pario tang pagpalenget tangmga Israelita asing
tokaw. Tanira napalenget ong tatang bokid ang
gitaen nira mismo ang yay ang Bokid tang Sinai.
Don may apoy ang dadaba-daba, makaeled ang
maki-lep, ig mapoirsang mageyep. 19May naba-
yan nirang trompita ig bosis ang bibitala. Asing
pagabasi tang mga taw tang bosis, namagpak-
iloy tanira ang indi ra kanay mitala ong nira.§
20 Tenged pinangeldan tanira ta mo-ya tenged
ong binitala na ang ganing, “Ang maski sinopay
lomiked ong bokid, maski ayep, banggilen asta
indi mapatay.”* 21 Doro kamakaeled tang inita
nira don! Animan asta si Moises nangelel ong
sobrang eled na.

22 Piro ang yaten belag ta maning don. Ang na-
palengetan ta anday doma kondi ang Bokid tang
† 12:16 12:16 Genesis 25:27-34 ‡ 12:17 12:17 Genesis 27:1-41
§ 12:19 12:18-19 Exodo 19:16-19; 20:18-19. Nainabo narin asing
angmga Israelita aromanniMoises donong logar anganday gistar
ang taw. Yakayangoras ang rinisibi niMoises tangKatobolan tang
Dios, ang pinasolat na ong ni Moises ong mga binelak ang bato.
* 12:20 12:20 Exodo 19:12-13
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Sion ang yay ang siodad tang Dios ang boi. Narin
tang Jerusalemong langit, ig indimabilang-bilang
tang mga anghil na. 23 Napalenget ita ra ong
mambeng ang pagsirimeten tang mga agbibilang
ang mga kakan ang ana tang Dios,† ang yay ang
mga taw ang mga aran nira nalista ra don ong
langit. Napalenget ita ra ongDios angManigosgar
ong tanan ang mga taw, ig aroman ita ra tang
mga ispirito tang mga taw ang mato-lid ang asing
tokaw igmandiananda rangpisanaykakorangan
ong nira.‡ 24Napalenget ita ra ong ni Jesusmismo,
ang yay ang nagpakabot ig nagpabaked tang ba-
long inigoan tang Dios ong yaten ang mga taw.
Ang dogo nang nailat yay ang pagpamatod ang
pinatawad ita ra ongmga kasalanan ta, ig namas
mo-ya pa ka enged ong pamatod tang dogo ni
Abel.§

25Animanmandianmagandamamo, igmamasi
amo ong agbibitala tang Dios ong nindio. Ang
mga taw asing tokaw ang indi namamasi ong
nandia, asing pagbitala na don ong bokid, indi
enged nalibri ong silot. Animan mono ita pa
bato malibri ong silot mga indi ita magparet ong
† 12:23 12:23 Doro kasinlo tang pagkabetang tangmga kakan ang
ana tang mga Israelita, tenged sigon ong kaogalian nira, ang to-
blien nira dobli kaysa ongmga ari (Deuteronomio 21:17). Animan
itangpamagtoongDios, agbibilang itanandiabelag lamang tamga
ana na kondi mga kakan ang ana. ‡ 12:23 12:23 Poidi kang
maliag yaning: mga taw angmato-lid ang nangarisibi ra mandian
tang logarangpinangako tangDiosongniraasing tokaw. § 12:24
12:24 Asing pinatay si Abel tang logod nang si Cain, ganing tang
Dios nga ang dogo ni Abelmidio paginiteg ang pama-dol angmelet
tenged ong nainabo ong nandia. Telekan ong Genesis 4:8-12.
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agbibitala na ang pagalin ong langit? 26 Asing
pagbosis tang Dios don ong bokid, kiminedeg
tang tanek. Piro mandian nangako tanandia nga
ong parakaboton, pakedegen na pa ta minta, be-
lag lamang tang tanek kondi asta ra ang langit.*
27 Ang mga bitalang “minta pa” maliag yaning
lipaten na ra tang tanan ang bagay ang bindoat
na, tenged ang mga bagay ang narin kekedeg.
Boaten na narin agod angmangabo-wan angmga
bagay da lamang ang indi kekedeg. 28 Animan
magpasalamat ita ong Dios, tenged nabilang ita
ra ong inadian na ang inding pisan mapakedeg.
Dayawen ta tanandia ong mga boat ang pagtorol
ta kalipayan ong nandia, ang may paggalang ig
eled. 29Tenged ang Ampoan tang Dios pamogdaw
pario ong apoy.†

13
Ang mga boat ang pagtorol ta kalipayan ong

Dios
1Magpadayon among mamaggeregman bilang

mamaglogod ong ni Cristo. 2 Indi lipatanming pa-
dayonon tang mga istranghiro ong balay mi. May
mga taw asing tokaw ang napagpadayon ta mga
bisita ang anday kalaom nira ang asi pala mga
anghil ang nagalin ong Dios. 3 Lipayen mi tang
mga karomananming agprison tenged ong pagto
nira, ig pasonaidanmi tang pagkabetang nira ang
midio aroman amo ka nirang priso. Mate-bek
amoka ongmga agdegdegen, tengedmaski yamo,
poidingmapasar amo ka ta maning don.

* 12:26 12:26 Ageo 2:6 † 12:29 12:29 Deuteronomio 4:24
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4 Dapat demdemen tang kada tata nga ang
pagkatawan tatang bagay ang sagrado ig belag
ta intirimis. Animan indi amo mangombabay
obin mangonlali, tenged silotan tang Dios tang
pamagboat ta maning don ig ang maski sinopay
pagigdolog ong belag ta katawa na.

5 Magandam amo itaben magimo among ing-
ganioso ta koarta. Imbis,makontinto amo lamang
ong mga bagay ang onopay atan ong nindio.
Tenged ganing tang Dios, “Indi amo enged bo-
wanan ta. Indi among pisan pabayan ta.”*
6Animan poidingmaning ita ang anday doadoa,

“Ang Gino tang pagtabang ong yen; indio meled.

Onopaymaboat ta taw ong yen?”†
7 Demdemen mi tang mga namangolokolo ong

nindio, ang namagtoldok ong nindio tang bitala
tang Dios. Isipenmi mgamonopa tang kaboi nira
igmonopa tanira nangapatay ang pamagto ong ni
Jesus. Ig patoladan mi tang pagto nirang asi. 8 Si
Jesu-Cristo indi enged pagoman. Maski monopa
tanandia asing primiro pa, ya kay angmandian ig
asta ong tanopa. 9 Animan indi amo magpaekel-
ekel ong sari-saring klasi ta mga toldok ang parti
ong kamatodan. Mo-ya pa, risibien ta tang kaloy
tang Dios ang yay angmagpapoirsa ongmga nem
ta, ig indi ita ra manalig ong mga riglamintong
natetenged ong pamangan. Ang mga taw ang
pamanalig ongmga riglamintong asi, anda enged

* 13:5 13:5 Deuteronomio 31:6 † 13:6 13:6 Salmo 118:6-7
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aymapakinabangan nira don.‡
10 Itang pamagtalig ong ni Jesus, may nabolon-

tad da para ong yaten agod marisibi ta tang bo-
gos ang kaloy tang Dios ang nagimong yaten da.
Piro ang mga pamagtalig pa ong mga agbobolon-
tad don ong Timplo, indi ma-pen ong kaloy ang
narin.§ 11 Sigon ong kaogalian nira, ang dogo ta
mga ayep aggekelan tang kalawigan ang padi nira
don ong teled tang Kasagradoan ang Logar bilang
bolontad agod mapatawad tang mga kasalanan
tang mga taw. Piro ang sinangoni tang mga ayep
ang agsasagda, agsirokon ong loa tang banoa.
12 Maning ka don tang nainabo ong ni Jesus.
Pinatay tanandia don ong loa tang banoa, agod
tenged ong dogo na malimpio tang mga taw ong
mga kasalanan nira.* 13 Animan dapat lomboa
ita ka ong kaogalian ta, ig paning ita ong ni Jesus†
agod ma-pen ita ong nandia ong kaliwagan ang
inagoanta na. 14 Tenged belag ta tarin ong tanek
‡ 13:9 13:9Ang isip tangmgaHebreo,magimong limpio taniraong
pama-dek tang Dios basta aggosoyon nira tang mga riglamintong
natetenged ong pamangan asta natetenged ong pagbolontad ta
ayep, sigon ong Katobolan ni Moises. Telekan ong Hebreo 9:9-10.
§ 13:10 13:10Angbirsikolongna,mgaongbitalangGrigo,maning
enged ta na tang nasolat: May altar ta, piro ang pamagsirbi ong
sagradong torda indi ma-pen angmagsaro tarin. * 13:12 13:12
“malimpio tang mga taw ong mga kasalanan nira.” Poidi kang
maliag yaning: ang mga taw poiding magimong sagradong mga
sinakepanna. † 13:13 13:13Angbitalang “Animandapat lomboa
ita ka ong kaogalian ta,” mga ong bitalang Grigo ay “Paning ita
ong nandia ong loa tang banoa.” Maliag yaning, dapat lipaten nira
tang dating kaogaliannirangpagsagda ta ayep agodmagto lamang
tanira ong ni Jesus.
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tang pirmaninting banoa ta, kondi pamagelat ita
tang banoa ang i-dol ong yaten ong parakaboton.
15 Animan dapat pirmi itang magpasalamat ig
magdayaw ong Dios natetenged ong ni Jesus. Na
yay ang tamang bolontad ang agto-dol tang mga
taw ang pangilala ong nandia bilang Gino. 16 Indi
ita malipat ang magboat ta mo-ya ig mamagtara-
bangan ang pirmi, tenged na ya kay ang bolontad
ang pagtorol ta kalipayan ong Dios.

17 Tomanen mi tang mga pamangolokolo ong
nindio igmagpasakepamoongnira, tenged tanira
tangpamagasikasoongnindioparaong ikakao-ya
tang pagto mi. Ig gata-wanan nira ang komabot
tang kaldaw ang tanira mamanabat ong Dios.
Animan tomanen mi agod ambengan tanira ong
pagboat tang katengdanan nirang asi. Tenged
mga indi amo magtoman, mamagsinti tanira ig
indi matabang ong nindio.

18 Ipangadi ami ka nindio. Gasigoro aming
limpio tangkonsinsiaamen, igpamagprosigir am-
ing pirmi angmagboat tamo-ya. 19Labi ra enged,
ipangadimi kay ang yo pabalikeno tang Dios atan
ong nindio ongmadali.

Pagampo para ong nira
20 Ang Dios ang pagtorol ta kao-yan ong kaboi

ta, yay ang nagboing oman ong yaten ang Ginong
Jesus. Ig si Jesus tangMakagagaemangManigbad-
bad ang pagsagod ong yaten bilang mga karniro
na. Ong mismong dogo ni Jesus, pinabaked tang
Dios tang anday kataposan ang inigoan na ong
yaten. 21 Ig mandian balampa oldan amo pa
tang Dios tang tanan ang kaministiran mi agod
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maboat mi tang tanan ang kaliagan na. Ig tenged
ong ni Jesu-Cristo, boaten na ong mga kaboi mi
tang tanan angmagtorol ta kalipayan ong nandia.
Dayawen ta si Cristo asta ong anday kataposan!
Amen.

Kataposan angmga toyon
22 Mga logodo, agpa-dolono ong nindio ang

pama-yanmi ka ongmo-yang kaneman tangmga
agtotoldoko ig lalaygayo, tenged dipot ka lamang
tang solatong narin. 23 Galiliago kang mata-
wananmi nga ang yaten ang logod ang si Timoteo
pinaloa ra ong prisoan. Mga komabot ang lagi
tanandia, patabideno ong pagpaningo atan.

24Komosta ra lamang ongmga pangolokolo ong
nindio asta ang tanan ang mga sinakepan tang
Dios atan. Pamagpakomosta ka ong nindio tang
mga logod ta ang taga Italia.

25Aloyan amo enged ang tanan tang Dios.
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Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang
bagongmagandang balita: bagong tipan
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