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Pa-kaw ang Bitala ong
Mga Bindoatan
tangmga Apostolis

Ang librong na pagpadayon tang istoria tang
Mo-yang Balita sigon ong ni Lucas. Tokaw-
tokaw, pagsayod tang natetenged ong mga prim-
irong namagto ong ni Cristo, impisa asing tanira
sindolan ta gaem ang nagalin ong Ispirito Santo
agod magpatako tang Mo-yang Balita natetenged
ong ni Jesus “ong siodad tang Jerusalem, ong bilog
ang mga probinsia tang Judea ig Samaria, asta ra
lamang ong kataliposposan tang kalibotan” (1:8).
Dorong bindoatan tang mga apostolis ang si

Pedro ig si Pablo tang agsasayod tarin. Ang li-
brong na midio tolay ang pagto-pat tang epat ang
ibanghilio (Mateo, Marcos, Lucas ig Juan) ong
domangmga solat angmabasa ta ong agganingen
ang “Ba-long Inigoan” obin “Bagong Tipan.” Ong
pagbasa ta tang Bindoatan, mailala ta tang mga
primirong namagrisibi tang mga solat ang asi, ig
ong maning ta si mas maintindian ta tang matod
ang maliag nirang yaning para ong yaten man-
dian ongmga kaldaw ang na.

1 Agmalenong Teofilo, ong yen ang primirong
libro nasayodo ra tang tanan ang bindoat ig
sinoldok ni Jesus impisa asing tokaw 2 asta ong
kaldaw ang ingkelan tanandia ong langit. Ba-
lo tanandia ingkelan ong langit, ang mga pinilik
nang mga apostolis sinoyonan na ong gaem tang
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Ispirito Santo. 3 Pagatapos tang pagpinitinsia ni
Jesus ong kros, dorong bisis ang tanandia napaita
ong mga apostolis na ig dorong bindoat na agod
masigoro enged tanira ang binoi ra tanandiang
oman. Napaita tanandia ong teled ta epat ang
polok ang kaldaw ig nagtoldok tang natetenged
ong paggaraemen tang Dios bilang adi. 4 May
naminta, asing aroman pa si Jesus tangmga apos-
tolis, nagordin tanandia ong nira ang ganing,
“Indi amokang lagimagalin ong Jerusalem, kondi
elaten mi tang Ispirito Santong pinangako tang
Dios ang Tatay, ang asing inaningo ra ong nindio
asing tokaw pa. 5 Si Juan nagboniag ong mga taw
ta wi, piro yamo pirapang kaldaw boniagan amo
ra ta Ispirito Santo.”

Ingkelan si Jesus ong langit
6Asing namagsirimet-simet si Jesus ig ang mga

apostolis na, sine-ma nira tanandia ang ganing,
“Gino, boatenmo rangmomanmandian tang ina-
dian tang Israel?”

7 Ganing tanandiang siminabat, “Ang mga
timpo ig mga takon inariglo ra tang Tatay ong
sadiling kaliliagan na. Belag ta kaministiran
ang mata-wanan mi pa. 8 Piro pag kabot tang
Ispirito Santo ong nindio, oldan amo nandia ta
gaem, ig magpamatod amo natetenged ong yen
ong siodad tang Jerusalem, ong bilog ang mga
probinsia tang Judea ig Samaria, asta ra lamang
ong kataliposposan tang kalibotan.”

9 Pagabitala na ta si, ingkelan da tanandia ong
langit mintras pamansipa-dek ong nandia tang



Bindoatan 1:10 iii Bindoatan 1:16

mga sinagpan na, asta nampilan tanandia ta
onom.

10 Mintras pamansipa-dek pa tanira ong lan-
git, may doroang laling paglambong ta kolit ang
golping napaita ong binit nira. 11 Ganing tanira,
“Yamong mga taga Galilea, angay atan amo pang
pamansipa-dek ong langit? Ang Jesus ang nang
kinomit ong nindio ig ingkelan ong langit, mag-
balik pa tarin. Inita mi mandian mga monopa
tanandia ingkelan ong langit. Maning atan ka
tang pagbaraliken na.”

Ang katelet ni Judas
12Mandian, namagbalik tangmga apostolis ong

Jerusalem ang namagalin ong Bokid tang Kaoli-
boan, mga tatang kilomitro tang kalawid na ong
siodad. 13 Pagakabot nira ong siodad, nagdiritso
tanira ong koarto ong dibabaw tang balay ang
agdayonannira. Angmga tawangna ay da Pedro,
Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome,
Mateo, si Santiago ang ana ni Alfeo, si Simon
ang Makabanoa, ig si Judas ang ana ni Santiago.
14 Tanirang tanan pirming pamagsirimet-simet
paramamangadi, aroman nira tangmga babay ig
siMaria ang nanay ni Jesus, asta angmga logod ni
Jesus.

15 Pagata-lib tang pirapang kaldaw,
namagsimet-simet tang mga pamagto ong ni
Jesus. Mga tanggatosmaydoroangpolok tanirang
tanan. Dayon ang kimindeng si Pedro ong
tokawan nira ig minitala. 16 Ganing tanandia,
“Mga logod, kaministiran ang mainabo tang ga-
tang ong Sagradong Kasolatan, ang pinabitala
tang Ispirito Santo ong ni David asing tokaw
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natetenged ong ni Judas, ang yay ang nagated ong
mga namagdep ong ni Jesus. 17 Tanandia tata ka
ong yamen ang pinilik ni Jesus, ig aroman amen
ong obra amen.”

18 Mandian, ang koartang binayad ong ni Ju-
das ong bindoat nang anday sayod ay binakal
na ta tanek, ig don tanandia nabo-log ang pake-
keb. Nabo-dik tang sian na ig limindoa tang
bi-wa na. 19 Ang nainabong na nabalitan tang
tanan ang mga taw ong Jerusalem. Animan ong
sadiling bitala nira pinaranannira tang tanek ang
asi ta Akeldama, ang maliag yaning “Tanek ang
binayadan ta dogo.”

20Ganing pa si Pedro, “Tenged narin tang inan-
ing ni David ang na-tang ong libro tang mga
Salmo,
‘Pabayan da lamangmalangga tang inistaran na,
ig anday paistaren don angmaski sinopa.’*
Ig ganing pa,
‘I-dol da lamang ong doma tang obligasion na.’†

21-22 “Animan dapat mamilik ita ta tanga tawan
angmaromanamenangmagpamatodnatetenged
ong pagaboing moman ni Ginong Jesus. Kaminis-
tiran tanandia tata ka ong mga taw ang pirming
tatabid ong yamen ongmga kaldaw ang si Ginong
Jesus tarin pa ong tanek ang paglibot-libot ang
pagtoldok, impisa asing binoniagan tanandia ni
Juan asta ra lamang ingkelan ong langit.”

23Animan namilik tanira ta doroang lali--si Ma-
tias ig si Jose ang aggoyan ta Barsabas (ang ag-
goyan ka ta Justo). 24 Namangadi tanirang gan-

* 1:20 1:20 Salmo 69:25 † 1:20 1:20 Salmo 109:8
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ing, “Gino, yaway gatako tang mga popotokon
tang tanan ang mga taw. Ipaita mo ong yamen
mga sinopa ong nirang doroa tang piliken mo
25angmagimong apostolis bilang katelet ni Judas.
Tenged si Judas, bino-wanan na tang obra na
asing napaning tanandia don ong logar ang dapat
para ong nandia.”

26 Tapos namagpabonlokan tanira, ig ang aran
ni Matias tang nabonlok. Animan si Matias na-
pen da ong tampolokmay tatangmga apostolis.

2
Ang pagkabot tang Ispirito Santo

1 Asing kiminabot tang kakaldawan tang
Pentecostes,* namagsirimet-simet ong tanga
balayan tanirang tanan ang pamagto ong ni Jesus.
2Golpingmay ingal ang pagalin ong langit, igmga
pama-yan nira midio mageyep ang babagrong.
Poro ra lamang lago-lot tang naba-yan nira ong
intirong balay ang agpagsimet-simetan nira.
3May inita pa nirangmidiomga dilak ta apoy ang
agpababak ong kada tata ong nira. 4 Ig tanirang
tanan ginaeman tang Ispirito Santo ig dayon ang
namagbitala ta sari-saring mga bitala, sigon ong
gaem ang sindol ong nira tang Ispirito Santo.

5Mandian, donong Jerusalemmaymga Judiong
rilihioso angnamagalin ong sari-saringmga logar
ong bilog ang kalibotan. 6 Pagabasi nira tang
ingal ang asi, namagsimet-simet da tangmga taw.
Doro tang pagkabereng nira tenged ang kada
* 2:1 2:1 Ang “Pentecostes” tatang pista tang mga Judio. Telekan
ka ong Bokabolario.
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tata gangabasi tang sadiling mga bitala nira ang
agbibitala tang mga sinagpan ni Jesus. 7 Ong
kabeberengen nira ganing tanira, “Belag bato ta
tagaGalilea tang tananangasiangpamansibitala?
8 Piro angay? Kada tata ong yaten, ang gaba-yan
ta ong nira mga sadiling bitala ta! 9 Ang doma
ong yaten mga taga Partia, mga taga Media, mga
taga Elam, mga gingistar ong Mesopotamia, ong
Judea ig ong Capadocia, ong Ponto ig ong Asia,
10 ong Frigia ig ong Panfilia, ong Ehipto ig ong
mga parting Libia ang sakep tang Cirene. May
mga gingistar ong Roma, mga kapario tang mga
Judio asta mga belag ta Judio ang nala-ted ong
rilihion ta. 11 May mga taga Creta ig taga Ara-
bia. Onora ka enged ang gaba-yan ta ong mga
taw ang narin ong yaten ang sadiling mga bitala
tang natetenged ongmgamakabebereng angmga
bindoatan tang Dios?” 12 Nangagolpian tanirang
tanan ig belag lamang ta ge-ley tang kabeberen-
gen nira. Namagte-ma te-man tanira, “Onopa
enged tangmaliag yaning tang gainabong narin?”

13 Piro namanginsolto tang doma ang ganing,
“Baleng tangmga taw ang asia!”

Ang bitala ni Pedro
14Mandian, kimindengsiPedro igang tampolok

may tatang mga aroman na, ig minitala tanandia
ong mga taw ta doro kapoirsa. Ganing, “Mga
kasimanoao ang mga Judio ig yamong tanan ang
pamansistar tarin ong Jerusalem! Pama-yanmi ta
mo-ya tang yaningo ong nindio. 15Belag ta baleng
tang mga taw ang narin, pario tang kalaom mi.
Alas noibi pa lamang tang damal-damal! 16 Ang



Bindoatan 2:17 vii Bindoatan 2:22

gainabomandian, yayangbinitala tangpropitang
si Joel asing tokaw ang ganing,
17 ‘Narin tang boateno ong mga oring kaldaw,’

ganing tang Dios.
‘Bogos ang i-dolo tang yen ang Ispirito ong tanan

ang taw.
Ang mga ana ming mga lali ig mga babay ay

mamagpakabot tang yen ang bitala.
Ang mga soltiros mi mangaita tang mga ipaitao

ong nira.
Ig angmgamepet mingmga lali mamanalakinep.
18 Komabot kaman tang mga kaldaw ang bogos

ang i-dolo tang yen ang Ispirito
ong tanan ang mga torobolono, mga lali ig mga

babay.
Ig mamagpakabot tanira tang yen ang bitala.
19 Magpaitao ta mga makabebereng ang mga

bagay ong langit,
ig mga pasinial tarin ong tanek, pario ta dogo,

apoy ig madamel ang kato.
20 Mangi-lep tang kaldaw, ig manisinggi tang

bolan angmidio dogo,
ba-lo komabot tang makaeled ig makabebereng

ang kaldaw angmagosgar tang Gino.
21 Ig mangalibri tang maski sinopay gomoy ong

Gino.’ ”†
22 Ganing pa si Pedro, “Mga kasimanoao ang

mga taga Israel, pama-yan mi tang ibitalao. Si
Jesus ang taga Nazaret ay sinobol tang Dios.
Pinamatodan tangDios narin ong nindio ongmga
milagro, mga makabebereng ang bagay ig mga
pasinial angpinaboat naongnandia. Gata-wanan
† 2:21 2:17-21 Joel 2:28-32
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mina, tengedang tanannainabo tarin ongnindio.
23 Gata-wanan ang lagi tang Dios asing tokaw pa
ang si Jesus yintriga ong nindio tenged yay ang
lagi tang plano na. Ig ang bindoat mi, pinap-
atay mi tanandia ong mga mapinagtalaken ang
naglansang ong nandia ong kros. 24Piro tanandia
binoing oman tang Dios ig linibri ong gaem tang
kamatayen. Tenged maski kamatayen pa, anday
gaem nang magawid ong nandia. 25 Narin tang
inaningniDavidasing tokawnatetengedongnan-
dia:
‘Gata-wananong pirming tatabid ong yen tang

Gino,
ig indio agbo-wanan na, animan indio agkelban.
26 Narin tang dailan ang galipayo ta mo-ya, ig

pagdayawo ong Dios!
Ig panalig tang nemo ang maski mapatayo may

parakaboton pa tang sinangonio.
27 Tenged ang kalago indi pabayan mo ong logar

tangmga patay,
ig indi ka pabayan mong maronot tang sinango-

nio, yo tang niong sagradong torobolon.
28 Sinoldok mo ra ong yen tang mga dalan ang

paning ong kaboi.
Ig tenged pirmiang ka-peno, galipayo ta mo-ya.’‡

29 “Mga kasimanoao,” ganing pa si Pedro, “Mga
natetenged ong yaten ang kamepet-mepetan ang
si David, maningo ta mayag ong nindio, ang
tanandia napatay ig limbeng. Ig gata-wanan ta
ang asta mandian ang lebengan na atan pa ka.
30Tanandia propita ig gata-wanan na tang pinan-
gako ong nandia tang Dios, nga ang tata ong mga
‡ 2:28 2:25-28 Salmo 16:8-11
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inampo namagimong ading kapario na.§ 31Gata-
wanan nang lagi tang natetenged ong pagaboing
moman tang Cristo.* Animan ganing tanandia
ang indi onopabayan tangkalagnaong logar tang
mga patay, ig indi maronot tang sinangoni na.†
32 Si Jesus, yay ang binoi tang Dios. Ig yaming
tanan mapagpamatod ong mga bagay ang narin
tenged mismong inita amen. 33 Asing pinalawig
si Jesus ig pinakarong ong to tang Dios, rinisibi na
tang Ispirito Santongpinangako tangTataynaang
i-dol ong nandia. Ig narin bogos ang sindol na ong
yamen, pario tanggitaen ig gaba-yanmimandian.
34 “Tenged belag ta si David tang kimina-yat ong
langit, kondi tanandia tangminaning,
‘Ganing tang Ginong Dios ong yen ang Gino:
“Komaronga ong yen ang to,
35asta ra lamangpasokonoongnio tang tananang

kasoaymo.” ’‡
36 “Animan, dapat ang enged ang mata-wanan

tang tananang tawongbanoang Israel angnangsi
Jesus ang linansang mi ong kros, yay ang bindoat
tang Dios ang Gino ig Cristo.”§

37 Asing naba-yan narin tang mga taw,
natandeg tang mga popotokon nira, ig ganing
tanira ong ni Pedro ig ong domang mga
apostolis, “Mga logod, onopa tang boaten amen?”
38Siminabat si Pedro, “Magtogat amo igbo-wanan

§ 2:30 2:30 Salmo 132:11 * 2:31 2:31 Ang bitalang “Cristo”
tatang titolo ni Jesus bilang ang pinilik tangDios paramaglibri ong
mga taw ong mga kasalanan nira ig maggaem ong tanan-tanan.
Telekan ka ong Bokabolario. † 2:31 2:31 Salmo 16:10 ‡ 2:35
2:35 Salmo 110:1 § 2:36 2:36 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.
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mi tang mga kasalanan mi, ig magpaboniag tang
kada tata ong nindio agod ipaita ang nagpasakep
amo ong ni Jesu-Cristo.* Maning ta si, patawaden
amo ig marisibi mi tang i-dol tang Dios ong
nindio, ang yay ang Ispirito Santo. 39 Tenged
ang pangakong na ay para ong nindio ig ong mga
ana mi, asta ong tanan ang mga taw ang alawid
ong yaten, angmaski sinopay goyan tangAmpoan
tang Dios ang palenget ong nandia.”

40Doro pang inaning ni Pedro ang pagpamatod
ong mga binitala na. Ig agregesen na tanira ang
ganing, “Palawid amo ong mga mapinagtalaken
ang taw agod malibri amo.” 41Animan, ang nam-
agparet ong mga binitala na ay namagpaboniag.
Ig ongkaldawangasinadolangan ta tolong ribong
taw tang mga pamagto ong ni Jesus. 42 Padayon
tanirangpamagadal tangmgaagtotoldokongnira
tang mga apostolis, pamagsirimet-simet bilang
mamaglogod ong Gino, pamagsaro† ig paman-
gadi.

Ang pangaboi tangmga pamagto ong ni Jesus
43 Dorong mga milagro ig mga makabebereng

ang mga bagay ang pinaboat tang Dios ong mga
apostolis, animan ang mga taw nagkatinir ta
paggalang ig eled ong Dios. 44 Masinlo tang
pagtarabidan tang mga pamagto ong ni Jesus,
ig maski onopay pagkabetang nira pamagparti-
parti tanirang tanan. 45 Agpabakal nira tang

* 2:38 2:38 “magpaboniag agod ipaita angnagpasakepamoongni
Jesu-Cristo.” Ong bitalang Grigo: magpaboniag ong aran ni Jesus
† 2:42 2:42 Ong bitalang Grigo: pamagterenga-tengaen ta tinapay
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mga pagkabetang nira, ig ang bayad na agparti-
partien nira sigon ong kaministiran tang kada
tata. 46Kaldaw-kaldaw pamagsirimet-simet tani-
rang tanan ong Timplo. Pamagsaro‡ tanira bilang
mamaglogod ong Gino ong mga balay nira ig pa-
mamangan tanira ang mambeng tang popotokon
nira. 47 Pamagdayaw tanira ong Dios ig gangali-
pay ka ong nira tang mga taw, ig kaldaw-kaldaw
agdodolang tang Gino ong nira tang mga taw ang
aglilibri na.

3
Ang pagpao-ya ong taw ang pilay

1 May naminta alas tris tang apon, oras dang
igparangadi, napaning si Pedro doroa ni Juan ong
Timplo. 2 Mandian, don ong Timplo ong portan
ang aggoyan ta “Masinlo,” may tatang taw ang
pilay tanandia mimpisang ipangana. Kaldaw-
kaldaw agge-lan tanandia don agod magpalimos
ongmga taw ang pamansi-led ong Timplo. 3Asing
itaen na si Pedro ig si Juan ang te-led don ong
Timplo, nagpalimos tanandia ong nira. 4 Pina-
dekan tanandia tang doroa, ig ganing si Pedro ong
nandia, “Pa-deka ong yamen!” 5Ang kalaom tang
taw, limosan nira ra tanandia, animan dayon ka
tanandiang napa-dek ong nira. 6Ganing si Pedro
ong nandia, “Anday koartao angma-dolo ong nio.
Piro may domang i-dolo ong nio. Ong gaem ni
Jesu-Cristong taga Nazaret, panawa!” 7 Tapos
bindiotan ni Pedro tang kalimang to tang taw ig
sinabangan nang kendeng. Lagi-lagi namoirsa
‡ 2:46 2:46 Ong bitalang Grigo: pamagterenga-tengaen ta tinapay
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tang mga kakay ig mga pokol-pokolan na. 8Golpi
tanandiang limino-tong kimindeng ig nagpanaw-
panaw. Pagatapos, siminabid tanandiang simin-
led ong Timplo ang papanaw-panaw ig lolo-to lo-
to ig pagdayaw ong Dios. 9 Inita tanandia tang
mga taw ang papanaw-panaw tanandia ig pag-
dayaw ong Dios. 10 Ig asing mata-wanan nirang
tanandia pala tang pirming kakarong ig pagpal-
imos ongMasinlongPortan tang timplo, pisanang
nangabereng tanira ong nainabong asi.

Minitala si Pedro ong Timplo
11 Asing pambiot pa tang taw ang asi ong ni

Pedro ig ni Juan don ong logar ang aggoyan
ta Alalan ni Solomon, pamansisikad dang ag-
palenget tang mga taw ong sobrang kabeberen-
gen nira. 12Pagaita ni Pedro ong mga taw, ganing
tanandia, “Mga kasimanoao ang mga Israelita,
angay gangabereng amo ta mo-ya? Angay pa-dek
amo ta maning atan? Itaben maning amo ang
yami tang nagpapanaw ong nandia ong sadiling
gaem amen, obin bato ong yamen ang pagka-
madinioson. 13 Belag ang enged! Ang Dios ang
agtowan ni Abraham, ni Isaac ig ni Jacob, ang
yay ang Dios tang yaten ang kamepet-mepetan,
tanandia tang nagboat ta narin agod padengegan
na tang Torobolon nang si Jesus. Si Jesus tang in-
intriga mi ong mga aotoridad ig pinangindian mi
ong talonganni Pilatomaski nadisisionanna rang
palpatan tanandia. 14 Sinaliodanmi tang Sagrado
ig Mato-lid, ig ang pina-dol ming palpatan tatang
manigpatay ta taw. 15Pinatay mi tang manigtorol
ta kaboi. Piro tanandia binoing oman tangDios, ig
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mga tistigos ami ta asia. 16Ang gaem ni Jesus tang
nagpao-ya ong taw ang nang gailala mi ig agpa-
dekan mi. Nainabo narin tenged ong pagtalig
amen ong aran ni Jesus. Pagtalig ka kaman ong ni
Jesus tang bogos ang nagpao-ya ong nandia, pario
tang gitaenmi.

17 “Mandian, mga logod, gata-wananong indi
naintindian mi tang mga bindoat mi. Maning ka
ta si tangmga pangolokolo ong nindio. 18Piro ong
bindoatming asia, nagmatod tang pinabalita tang
Dios ong mga propita asing tokaw pa, ang kamin-
istiran ono magpinitinsia tang Cristo.* 19Animan
magtogat amo ong mga talak mi ig magbalik amo
ong Dios agod komiten na tang mga talak mi, 20 ig
komabot tangmga kaldaw ang oldan amo nandia
ta ba-longpoirsa. Ig tobolonnaongnindio si Jesus
ang Cristong pinilik na asing tokaw pa. 21 Piro
si Jesus don kang lagi ong langit asta komabot
tang timpong ba-lon tang Dios tang tanan ang
bagay, sigon ong inaning na ong mga sagradong
propita na impisa asing tokaw pa. 22 Pario tang
inaning niMoises, ‘AngAmpoanmingDiosmami-
lik ta tata ong nindio ang boaten nang propita
pario ong yen. Kaministiran ang pama-yan mi
tang tanan ang yaning na ong nindio.† 23 Ig ang
tanan ang indi mamasi ong propitang asi, ipalbag
taniraongmga tawan tangDios ig patayenangen-
ged.’‡ 24Animan ang tanan angmga propita, mag-
impisa ong ni Samuel asta ong mga diminaton
ong nandia, namagpatako tanirang tanan tang
* 3:18 3:18 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario. † 3:22 3:22
Deuteronomio 18:15-16 ‡ 3:23 3:23 Deuteronomio 18:19;
Levitico 23:29
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natetenged ongmga gangainabo ongmga kaldaw
ang narin. 25 Ang pangako tang Dios ong mga
propita ay para ong yaten ang mga Judio, ig gapil
ita ong sagradong pinaginigoan ang bindoat tang
Dios ong mga kamepet-mepetan ta asing inaning
na ong ni Abraham ang, ‘Gamiteno tang mga in-
ampo mo agod aloyan tang tanan ang mga taw.’§
26Animan sindol tang Dios tang Torobolon na, ig
primiro ong yaten pinapaning na agod aloyan ita
ig tabangan itang tanan ang bo-wanan tang mga
boat ta ang anday sasayod.”

4
PinatalongasiPedro ig si Juanongmgaopisialis

tang banoa
1 Asing bibitala pa si Pedro ig si Juan ong mga

taw, namansikabot da tang mga padi, ang kapi-
tan tang mga goardia ong Timplo, asta ang mga
Saduseo.* 2Gengerepan tanira tenged pagtoldok
si Pedro ig si Juan ong mga taw ang si Jesus bi-
noi ong kamatayen, ig asia ono pagpamatod ang
maboingmoman tangmgapatay. 3Animandayon
ang dinepnira tang doroa ig pina-led ong prisoan.
Ig tenged alikarem da, bino-wanan da lamang
tanirang doroa don ong prisoan asta naramal.
4 Piro dorong nangabasi ong sinoldok nira tang
namagparet. Ang mga lali lamang mga limang
ribo rang lagi.

§ 3:25 3:25 Genesis 22:18 * 4:1 4:1 Ang mga “Saduseo” tatang
gropo ong rilihion tang mga Judio asing timpo ni Jesus, ang indi
pamagparet ang boien angmoman tangmga patay.
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5 Pagaramal namagbaragat-bagat ong
Jerusalem tang mga pangolokolo ong mga Judio,
ang mga mepet, ig ang mga manigtoldok tang
Katobolan. 6 Don ka tang pangolokolo ong mga
padi ang si Anas doroa ni Caifas, asta si Juan ig
si Alejandro, ig ang domang mga mimbro tang
pamilia tang pangolokolo ong padi. 7Pinatalonga
nira tang doroang apostolis ig sine-ma nira ang
ganing, “Onopang gaemay tang aggamiten mi?
Ong ninopang aran agboaten mi tang mga bagay
ang asia?” 8 Siminabat si Pedrong aggaeman tang
Ispirito Santo, “Yamong pangolokolo ong banoa ig
mgamepet, 9mga agte-maen ami nindiomandian
natetenged ong kao-yan ang naboat amen ong
taw ang pilay ang narin ig mga monopa tanandia
nago-ya, nani tang maning amen. 10Dapat mata-
wanan ming tanan ig ang tanan ang mga taga
Israel, ang taw ang nang ke-deng ong talongan
mi, mo-ya ra tenged ong gaem ni Jesu-Cristong
taga Nazaret, ang linansang mi ong kros piro
binoing oman tang Dios. 11 Ang Jesus ang narin
yay ang agsambiten ong Kasolatan ang ganing,
‘Ang batong pinlek mi, yamong mga manigpa-

deng ta balay, yay ang ginamit tang Dios
ig nagimong kaimportantian ong tanan ang ba-

tong pagpabaked tang balay.’†
12 “Poira ong ni Jesus, anda ra enged ay maski

sinopang mapaglibri ong yaten. Tenged tanandia
enged lamang tang sindol tang Dios tarin ong ta-
paw tangkalibotanagodmalibri ita ongmga talak
ta.”
† 4:11 4:11 Salmo 118:22
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13 Nangabereng tang mga taw ang si Pedro ig
si Juan doro kaiteg tang nem nirang magbitala,
ig labi pa enged asing mata-wanan nirang mga
ordinariong taw ka lamang ig indi napamagadal.
Oman nata-wanan nira tang doroang narin mga
aroman pala ni Jesus asing tokaw. 14 Piro tenged
inita nira tang taw ang nago-ya ang ke-deng ong
tepad ni Pedro doroa ni Juan, anday maning nira
kontra ong nirang doroa. 15Animan pinaloa nira
tang doroa, ig namagampang-ampang tang mga
opisialis ang ganing, 16 “Onopa tang boaten ta
ong doroang asia? Tenged nabantog da tarin
ong bilog ang Jerusalem tang makabebereng ang
milagrong nang bindoat nira, ig indi ita mapa-
ganing ang na bo-li. 17 Ang boaten ta para indi
ra magwasag tang agtotoldok nira, pamanan ta
tanira ang indi ra enged mamansibitala maski
ong ninopa tang natetenged ong ni Jesus ang asi.”
18Animanginoyannirangoman si Pedro ig si Juan
ang magbalik ong teled, ig inordinan nira ang
indi ra enged mamansibitala obin mamagtoldok
natetenged ong ni Jesus.

19Piro siminabat si Pedro ig si Juan ang ganing,
“Ong aypa tang mato-lid ong pama-dek tang Dios,
ang magtoman ami ong nindio obin ong nandia?
Yamo tang magosgar. 20 Mga ong yamen, indi
maimong indi ami mamagbitala natetenged ong
inita ig naba-yan amen.” 21 Piro pinamanan pa
enged tanirang oman tang mga pangolokolo, ig
pagatapos dayon da tanirang pinalpatan. Maski
gangaliliag pang kastigon nira tang doroa, anda
enged ay maisip nirang midios tenged ang tanan
angmga taw pamagdayaw ong Dios ong nainabo.
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22 Tenged ang taw ang nago-ya ong milagrong
narin sobra ra ong epat ang polok ang takon tang
idad na.

Ang pangadi tangmga pamagto ong ni Jesus
23 Asing napalpatan da si Pedro ig si Juan, na-

magbalik da tanira ong mga karomanan nira ig
binalita nira tang inaning tang pangolokolo ong
mga padi ig ang mga mepet. 24 Ig pagabasi nira
ta na, boliog tanirang tanan ang nangadi ong Dios
angganing, “Ampoanamenangmakagagaemong
tanan, yawa tang nagboat tang langit ig tanek,
asta ang talsi ig ang tanan ang na-tang tarin.
25 Yawa tang nagpabitala ong torobolon mong si
David asing tokaw ong gaem tang Ispirito Santo
ang ganing,
‘Angay dorong kasisilagen tang mga belag ta Ju-

dio?
Igangayangmga tawpamagisip taplanonganday

kointa na?
26 Ang mga adi ong tanek pamagsimpan ang ma-

mansibatok,
ig angmga pangolokolo pamagsirimet-simet
para kontraen nira tang Gino ig ang nandiang

Cristo.’‡
27Maning ang enged ta si tang bindoat ni Herodes
ig ni Poncio Pilato. Namagbaragat-bagatan tanira
tarin ong siodad, aroman tang domang mga be-
lag ta Judio ig asta ka ang mga Judio, agod kon-
traen tang sagradong Torobolon mo, ang yay ang
Cristong pinilik mo. 28 Ong bindoat nirang asi,
nainabo tang pinlano mo rang lagi asing tokaw
‡ 4:26 4:25-26 Salmo 2:1-2. “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.



Bindoatan 4:29 xviii Bindoatan 4:36

sigon ong gaem ig ong kaliliagan mo. 29 Ig man-
dian, Ampoan amen, pama-yan mo tang mga
paeled-eled nira ong yamen. Tabangay ami ka
nio, yaming mga torobolon mo, ang bogos ang
mangiteg tang nem amen para mitala tang bitala
mo. 30 Ipaita mo tang gaem mo ong pagpao-ya
tang mga taw ang may masit, ig pagnan mong
may mga milagro ig mga makabebereng ang
mangaimo ong aran tang sagradong Torobolon
mong si Jesus.” 31 Pagatapos tang pangadi nira,
kiminedeg tang logar ang agpagsimetan nira.
Tanirang tanan ginaeman tang Ispirito Santo ig
nangiteg tangnemnirangnamagbitala tangbitala
tang Dios.

Koromon ong tanan ang bagay
32Angmga pamagto ong ni Jesus pamaginigoan

ig tanga isipan lamang tanira. Maski sinopa ong
nira, anday ganing ang pagkabetangnira ongnira
lamang, kondi koromon tanira ong tanan ang
bagay. 33Ang mga apostolis nagkatinir ta mabael
ang gaem ong pagpamatod natetenged ong mo-
man ang pagaboi ni Ginong Jesus. Ig tanirang
tanan inaloyan ta mo-ya. 34Anda enged ay maski
sinopa ong nira tang nalisedan. Tenged ang mga
may tanek obin mga may balay agpabakal nira ig
angkoartaagge-lannira 35angaggintrigaongmga
apostolis agod narin ma-dol ong mga karomanan
nira kompormi ong kaministiran tang kada tata.

36Maning ta si tang bindoat ni Jose ang tatang
manigtabang ong Timplo ang taga Chipre. Ani-
man “Bernabe” tang ginoy ong nandia tang mga
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apostolis, tenged angmaliag nang yaning “Masin-
abangen.” 37 Ang bindoat na, pinabakal na tang
komana ig ang bayad ingkelan na ig inintriga ong
mga apostolis.

5
Si Ananiasmay si Safira

1 Piro don may magkatawa kang nagpabakal
tang tanek nira. Ananias tang aran tang lali ig
Safira tang aran tang babay. 2 Ig gata-wanan ka
tangkatawanangbinoinanniAnanias tangbayad
na ba-lo ingkelan ong mga apostolis. 3 Ganing si
Pedro ong nandia, “Ananias, angay napadeg-dega
ongni Satanas ig nagbo-lia ong Ispirito Santo? An-
gay binoinanmo tang bayad tang tanekmo? 4Ang
tanek, belag bato ta nio ba-lo pinabakal mo? Ig
asing binakal da, belag pa bato ta yawa tang may
podir mga ondion mo pa tang bayad na? Angay
naisipan mong magboat ta maning ta sia? India
nagbo-li ong taw, kondi ong Dios.” 5 Pagabasi ni
Ananias tang inaningni Pedro, natomba tanandia
ig napatay. Ig ang tanan ang nangabasi tang
nainabong asi pinangeldan ta mo-ya. 6 Ang mga
soltiros dayon ang napalenget, binongot nira tang
sinangoni ni Ananias, ingkelan nira ong loa ig
limbeng.

7 Pagatapos tang tolong oras siminled tang
katawa ni Ananias ang anday kalibotan na tang
nainabo. 8 Dayon tanandiang sine-ma ni Pedro,
“Magbega ong yen, narin lamang ka kaman tang
kantidad tang tanekmi?” Siminabat si Safira, “Ee,
ong kantidad lamang kaman ang asia.”
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9 Ganing si Pedro ong nandia, “Angay
naginigoan among magkatawa ang sobokan mi
tang Ispirito tang Gino? Telekan mo, asia ra ong
portan tang mga naglebeng ong katawa mo, ig
yawa idatona ka nirang ilbeng.”

10 Ig golpingnatomba si Safiraongmaykakayan
ni Pedro ig napatay. Paga-led tang mga soltiros,
inita nirang patay da tanandia. Dayon ang in-
gkelan nira tang sinangoni ni Safira ig limbeng
ong tepad tang katawa na. 11 Ig ang tanan ang
pamagto ong Gino asta ang tanan ang nangabasi
ta na, pisan ang pinangeldan. 12 Dorong mga
milagro ig makabebereng ang bagay ang naboat
tangmga apostolis ang inita tangmga taw.

Mgamilagro igmakabebereng ang bagay
Ang tanan ang pamagto ong Gino

pamagsirimet-simet don ong parti tang Timplo
ang aggoyan taAlalan ni Solomon. 13Angdomang
mga taw indi namangas ang namagiga-pen ong
nira. Piro mabael tang paggalang tang mga
taw ong nira. 14 Ig mintras gaboay, mas doro
tang gadolang ong nira tenged dorong mga
lali asta mga babay ang pamagto ong Gino.
15 Tenged ong mga milagrong bindoat tang mga
apostolis, angmga pamagmasit ingkelan ongmga
karsada ig agbe-tang ong mga bayan-bayan ig
mga aglolbogan, agod mga toma-lib da ono si
Pedro, maski ang pirapa ong nira makaninoan
da lamang. 16Belag lamang ta sia, doro rang mga
taw ong mga bario ong palibot tang Jerusalem
tang namansipaning ang pamagekel tang mga
may masit ig ang mga taw ang agpaliwagan ta
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mga malain ang ispirito. Ig tanirang tanan poros
namago-ya.

Ang pagpaliwag ongmga apostolis
17Ang pangolokolo ong mga padi asta ang mga

karomanan nang mimbro tang siktang Saduseo,*
dorong kaibeg nira. 18Animan pinadep nira tang
mga apostolis ig pina-led ong prisoan. 19 Piro
asing labi ra, may tatang anghil ang sinobol
tang Gino ang nagabri ong portan tang kolon-
gan, ig pinaloa na tang mga apostolis ang ganing,
20 “Paning amo don ong Timplo. Itoldok mi ong
mga taw tang natetenged ong kaboing narin ang
agto-dol tang Gino.” 21 Namagtoman tanira, ig
asing garamal da napaning tanira ong Timplo, ig
namagimpisa rang namagtoldok ongmga taw.
Mandian ong pagkabot tang kalawigan ang

padi ig ang mga karomanan na, pinagoy nira
tang tanan ang mga opisialis, ang yay ang mga
mepet tang banoa, agod magbaragat-bagat tani-
rang tanan. Pagatapos, nanobol tanirang komiten
tangmga apostolis ong prisoan agod patalongaen
ong nira. 22Piro asing pagkabot tangmga goardia
don ong prisoan, anda ra don tang mga apos-
tolis, animan namagbalik tanira ig namagbalita
ong mga opisialis ang ganing, 23 “Asing pagk-
abot amen donmaelet ka tang pagkatrangka tang
prisoan. Ig angmgagoardia, donkangpamagban-
tay ong portan. Piro pag abri amen, anday inita
amen ang taw don ong teled!” 24Asing maba-yan
narin tang pangolokolo ong mga padi may ang
kapitan tang mga goardia ong Timplo, nagoloan
* 5:17 5:17 “Saduseo.” Telekan ong Bokabolario.
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tanira ig indi maisip nira mga onopa bato tang
nainabo ong mga apostolis. 25 Lagat-lagat ta ge-
ley kiminabot tang tatang taw ang nagbalita ong
nira ang ganing, “Telekan mi! Ang mga taw ang
kinolongmi, asi ong Timplo ang pamagtoldok ong
mga taw!” 26 Animan ang kapitan may ang mga
goardiananamansipaningongTimplo, igkinomit
nira tang mga apostolis. Piro indi pinapanawan
nira ta poirsa tenged gengeldan itaben banggilen
tanira tangmga taw.

27 Ingkelan nira tang mga apostolis ig pinata-
longa ong opisialis tang banoa. Ganing ong nira
tang kalawigan ang padi, 28 “Inordinan amo ra
yamen ta maelet ang indi amo ra magtoldok ong
aran tang Jesus ang asi. Piro telekan mi tang
bindoatmi! Nagwasagdaongbilog ang Jerusalem
tang toldok mi, ig yami pa tang agpabandanan
mi ong kamatayen na!” 29 Piro siminabat si Pe-
dro ig ang mga karomanan nang apostolis ang
ganing, “Ang Dios tang dapat ang pareten amen,
belag tang mga taw. 30 Ang Dios ang agtowan
tang mga kamepet-mepetan ta yay ang nagboing
oman ong ni Jesus ang pinalansang mi ong kros
ig pinatay. 31 Ig mandian si Jesus pinalawig tang
Dios ong langit ig pinakarong na ong to na, ig sin-
dolan ta alawig ang dengeg bilang Mangolokolo
ig Maniglibri, agod itang mga Israelita mapam-
agtogat ig mapatawad ong mga talak ta. 32 Ig
yami, mga tistigos ami ong mga bagay ang narin,
aroman tang Ispirito Santo ang sindol ong tanan
ang pamagtoman ong Dios.”

33 Asing maba-yan narin tang mga opisialis,
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dorong kasisilagen nira ig ang kaliliagan nira
patayendinnira tangmgaapostolis. 34Pirokimin-
deng tang tata ong nira, ang aran na si Gamaliel,
tata ong mga Pariseo. Manigtoldok tanandia tang
Katobolan ig aggalangen tang tanan angmga taw.
Nanobol tanandiang paloaen kang lagi tang mga
apostolis ta indi lamang maboay. 35Oman, mini-
tala tanandia ang ganing, “Mga kasimanoao ang
taga Israel, isipenmi tamo-ya tang boatenmi ong
mga taw ang narin. 36Tanopa sia may tatang taw
ang aran na si Teudas, ang pagpambog ong sadili
nang midio sino ra ka enged tanandia. Ig nakom-
binsi tanandia ta epat ang gatos ang mga taw ang
minimbeng ong nandia. Piro pinatay tanandia ig
ang mga karomanan na namagbereblag lamang
ang anday lindoan na. 37 Pagatapos, asing mga
kaldaw tang pagpalista, si Judas sing taga Galilea
tang nakombinsi ta mga taw ang ma-pen ong
nandia. Napatay ka tanandia, ig namagbereblag
ka tang mga namagosoy ong nandia. 38 Animan
narin tang maningo ong nindio mandian--indi
palabetan mi tang mga taw ang na. Pabayan mi
lamang tanira. Mga ong taw lamang nagalin tang
aggisipen nira ig ang mga agboaten nira, malipat
lamang sia. 39Piromga ang Dios yay ang nagtobol
ong nira, indi degen mi tanira, ig lomboa pang
pamangontraamoongDios.” Namamasika tanira
ong inaning ang asi ni Gamaliel. 40 Pina-led sing
oman tang mga apostolis, pagatapos pinatakan
tang palo ig inordinan ang indi ra moman ang
mamansibitala ong aran ni Jesus, ba-lo pa pinal-
patan nira. 41 Ig namagalin tanira ong talongan
tang mga opisialis tang banoa ang doro kambeng
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tanira tenged pinagnan tang Dios ang paeyaken
tanira tenged lamang ong pagto nira ong ni Jesus.
42Kaldaw-kaldawpamansipaning taniraongTim-
plo ig ong mga kababalayan ig sigi tang toldok ig
patako ongmga taw ang si Jesus yay ang Cristo.†

6
Ang pagpilik ong pitongmanigtabang

1Ong mga kaldaw ang asi, asing pamandoro ra
tamo-ya tangmga sinagpan tangGino, namagrik-
lamo tang mga Judio ang bitala nira Grigo kontra
ong mga Judio ang bitala nira Hebreo.* Gan-
ing tanira, ang mga aroman nirang mga babay
ang mga balo, gapabayan da ono ang ga-dolan
tang pangaboi nira ong kaldaw-kaldaw. 2Animan
sinimet tang tampolok may doroang mga aposto-
lis tang tanan ang mga sinagpan tang Gino. Gan-
ing tanira, “Belag ta tama ang pabayan amen tang
pagtoroldokon tang bitala tang Dios para lamang
asikason amen tang pagtororolon ta pamangan
ong mga malised. 3 Ang masinlo, mga logod,
mamilik amo ong mga karomanan mi ta pitong
laling ilaladong mga mo-yang taw, matako ig ag-
gaeman tang Ispirito Santo, ig oldan amen tanira
tang obrang narin. 4 Ig yami, bogos ang gamiten
amen tang timpo amen ong pagpangadi ig ong
pagtoldok tang bitala tang Dios.” 5 Nangalipay
† 5:42 5:42 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario. * 6:1 6:1 Asing
timpong asi, may mga Judio ang pamagbitala pa ta Hebreo, ang
yay ang bitala tang kamepet-mepetan nira, ig may atan kang mga
Judio ang Grigo ra tang bitala nira. Ang doroang gropong na
teta aggoyan ta Hebreo ig Helenista, sigon ong bitalang aggamiten
nirang pangaldaw-kaldaw.
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tang tanan ang taw ang namagsimet ong inaning
tang mga apostolis. Animan pinilik nira si Este-
ban, tatang laling doro kaelet tang pagtalig na ong
Dios ig aggaeman tang Ispirito Santo. Pinilik ka
nira da Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parme-
nas, ig Nicolas ang taga Antioquia, tatang belag ta
Judio ang nala-ted da ong rilihion nira. 6Angmga
narin pinrisintar ong mga apostolis. Ig ang mga
apostolis namagbondo tang mga kalima nira ong
nira ig namangadi para ong nira.

7 Ig ang bitala tangDiosmasnagwasag pa enged
ig don ong Jerusalem sigi tang dolang tang mga
sinagpan tang Gino. Maski ang mga padi, doro ka
ong nira tang namagto.

Ang pagdep ong ni Esteban
8 Si Esteban ang narin, tenged tanandia in-

aloyan ta mo-ya tang Dios ig sindolan ta gaem,
napagboat tanandia ta mga milagro ig mga mak-
abebereng ang bagay ong mga taw. 9 Piro may
mga taw ang limindoang kiminontra ong nan-
dia. Mga mimbro tanira tang tatang sikta tang
mga Judio ang agganingen “mga Linibri.” Tanira
mga Judiong taga Cirene ig Alejandria, Cilicia ig
Asia. Nagigdiskosion tanira ongni Esteban, 10piro
tenged ong kinata-wanan ang sindol ong nandia
tang Ispirito Santo, anday madeg ong mga pami-
tala na. 11Animan nagsol tanira ta pirapang mga
lali agodmaningangnaba-yannira si Estebanang
agpakalainen na ono si Moises ig ang Dios. 12Ong
inaning ang asi tang mga lali, nasilag tang mga
taw, asta ang mga mepet ig ang mga manigtoldok
tang Katobolan. Animan si Esteban pinadep nira,
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ig ingkelan ang pinatalonga ong mga opisialis
tang banoa. 13Nangomit tanira ta mga taw para
magtistigo tabo-li kontraongnandia. Ganing tang
mga tistigos, “Ang taw ang na indi agtatareng ang
pagbitala ta anday sayod kontra ong sagradong
Timplo ta asta ong Katobolan ni Moises. 14Naba-
yan amen tanandia ang ganing ang gebaen ono
ni Jesus ang taga Nazaret tang Timplo ig omanen
na ka tang kinaogalian ang sindol ong yaten ni
Moises.” 15 Pina-dekan si Esteban tang tanan ang
mga opisialis, ig inita nira tang emet na magang
emet ta anghil.

7
Ang diskorso ni Esteban

1 Mandian, nane-ma tang kalawigan ang padi
ong ni Esteban ang ganing, “Matod ka kaman tang
tananangnarin?” 2Siminabat si Esteban, “Mga lo-
god igmga ginikanan, pama-yanmi tang yaningo.
Ang dalayawen ig makagagaem ang Dios napaita
asing tokaw ong yaten ang kamepet-mepetan ang
si Abrahamasing tanandia don ongMesopotamia
ba-lo tanandia limina-ted ong Haran. 3 Ganing
tang Dios ong ni Abraham, ‘Magalina ong banoa
mong narin, bo-wanan mo tang mga kaparintian
mo, ig paninga ong banoang itoldoko ong nio.’*
4 Animan nagalin si Abraham ong banoa nang
asi tang mga Caldeo ig napaning don ong Haran.
Don napatay tang tatay na, ba-lo pa si Abraham
pinapagalin tangDios ig pinapaning ong banoang
nang aggistaran ta mandian. 5 Ang timpong asi,
* 7:3 7:3 Genesis 12:1
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si Abraham indi sindolan tang Dios maski midio
palad ang tanek ang makabig nang nandia. Piro
nangako tang Dios ang i-dol na ong nandia ig
ong mga inampo na, maski ong oras ang asi si
Abraham anda pay ana na.† 6Maning ta na tang
inaning tang Dios, ‘Ang mga inampo mo maman-
sistar ong domang logar ang belag ta sadiling
banoanira. Boaten taniradonangmga torobolon,
ig degdegen tanira tang mga taga don ong teled
ta epat ang gatos ang takon. 7 Piro silotano tang
nasion ang magtorobolon ong nira. Pagatapos,
mamagalin si tang mga inampo mo ong banoang
asi, ig magbalik ong logar ang na, ig tarin tanira
magto ong yen.’‡ 8 Ig para mademdeman ni
Abraham tang pinangako tang Dios ong nandia,
ang pagtori yay ang tandang ginamit tang Dios.
Animan asing pinangana tang ana nang si Isaac,
tinorianna tanandia ongpagkabot tangyawalong
kaldaw. Ig maning ka don tang bindoat ni Isaac
ong ana nang si Jacob. Ig ya ka tang bindoat ni
Jacob ong tampolok may doroang ana nang lali,
ang yay angmga kamepet-mepetan ta.”

9 Ganing pa si Esteban, “Ang yaten ang mga
kamepet-mepetan ang asi nangaibeg ong logod
nirang si Jose. Animan pinabakal nira tanan-
dia ig tanandia nagimong tatang torobolon don
ong Ehipto. Piro tenged aroman na tang Dios,
10 sinabangan tanandia ong tanan ang kaliwa-
gan ang gapasaran na. Sindolan na ka tanandia
ta kinata-wanan. Animan naliagan tanandia ni
Faraon ang adi tang Ehipto, ig bindoat na tanan-
† 7:5 7:5 Deuteronomio 2:5; Genesis 12:7; 17:8 ‡ 7:7 7:6-7
Genesis 15:13-14; Exodo 3:12
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diang gobirnador ang mangolokolo ong Ehipto,
ig ong tanan ang mga taw don ong palasio na.
11Mandian, nagkatinir ta tagletem ong bilog ang
banoang Ehipto asta ong banoang Canaan, ig lini-
wagan ta mo-ya tang mga taw. Ang yaten ang
mga kamepet-mepetan, anda rang pisan ay itaen
nirang pamangan. 12 Animan, asing mabalitan
ni Jacob ang don ong Ehipto may pamangan,
pinapaning na don tang mga ana na, ang yay
ang mga kamepet-mepetan ta. 13 Asing yadoa
rang pagpaning nira don, nagpailala ra si Jose
ong mga logod na, ig nata-wanan ka ni Faraon
tang natetenged ong pamilia na. 14 Dayon ang
pinakomit ni Jose tang tatay nang si Jacob, ig ang
tanan ang mga kaparintian na. Pitong polok may
limang taw tanirang tanan. 15 Animan si Jacob
mayangmgakamepet-mepetan tanamampaning
don ong Ehipto, ig don tanira namansistar asta
nangapatay. 16 Ang mga sinangoni nira ingkelan
don ong Siquem ig don limbeng ong lebengan ang
binakal ni Abraham ongmga inampo ni Hamor.

17 “Asing galenget dang mainabo tang pinan-
gako tang Dios ong ni Abraham, mintras gaboay
mas pandoro pa tang mga kasimanoa ta don ong
Ehipto. 18Asta ra lamang kiminabot tang kaldaw
ang doma rang adi tang kakarong ong Ehipto,
ang anday gata-wanan na natetenged ong ni Jose.
19 Linoko tang ading narin tang mga kamepet-
mepetan ta, ig dinegdeg na tanira. Pinoirsa na
tanira ang ipanlek nira tangmgamamolang gege-
ley agod mangapatay. 20Ong timpong asi, pinan-
gana si Moises ig doro kasinlong mola. Inasikaso
tanandia tang mga ginikanan na ong teled ta to-
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long bolan. 21 Ig asing bino-wanan nira tanandia
ong loa, sinagod tanandia tang anang babay tang
Faraon, ig pinabael na angmidio sadiling anana.§
22 Sinoldokan si Moises tang tanan ang kinata-
wanan ong Ehipto, ig nagimo tanandiang doro
kaosay ong pamitala ig ong tanan ang mga boat
na.”

23 Ganing pa si Esteban, “Asing si Moises pagi-
dad da ta koarinta anios, napagisip tanandiang
mamisita ong mga kapario nang mga Israelita.
24 Ig initanadon tang tataongniraangagsigbaken
ta tatang taga Ehipto. Dayon ang sinabangan na
tangkaparionang Israelita, igbilangbaletpinatay
na tang tagaEhipto. 25KalaomniMoises,maintin-
dian tang mga Israelita ang tanandia yay ang
gamiten tang Dios angmaglibri ong nira ongmga
kaliwagan ang gapasaran nira. Piro asi pala indi
naintindian nira. 26 Pagaramal may inita nang
doroang Israelita ang pagsoayan, ig pinrosigiran
na rin ang papagtomboyon tang doroa. Ganing si
Moises ong nira, ‘Mga tangay, pario among mga
Israelita! Angay pagsoayan amo?’ 27Piro kinalieg
siMoises tang tatang lalingpagsigbakongaroman
na ang ganing, ‘Sinopay nagboat ong niong man-
golokolo ig manigosgar ong yamen? 28 Onopa?
Patayeno ka nio pario tang bindoat mo nongapon
ong taga Ehipto?’* 29 Asing naba-yan narin ni
Moises, naglayas ang lagi tanandia ong Ehipto, ig
napaning ongMidian ig donministar. Nangatawa
tanandia don ig nagkatinir ta doroang anang lali.

30 “Pagata-lib tang epat ang polok ang takon, na-

§ 7:21 7:20-21 Exodo 2:1-10 * 7:28 7:23-28 Exodo 2:11-15
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paita tang tatang anghil ong ni Moises ong tatang
dibabak ang papa ta ayong dadaba-daba, don ong
logar ang anday taw na alenget ong bokid tang
Sinai. 31 Nabereng ta mo-ya si Moises ong inita
nang asi, ig asing palengetan na para telekan,
naba-yan nang minitala tang Gino ang ganing,
32 ‘Yo tang Dios ang agtowan tang mga kamepet-
mepetan mo, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ig ni
Jacob.’ Nangelel si Moises ong sobrang karaelden
na ig indi ra galiliag ang pa-dek. 33 Ganing
tang Gino ong nandia, ‘Loaten mo tang rapak
mo tenged sagradong logar tang agke-denganmo.
34 Initao tang mga kaliwagan ang gapasaran tang
mga tawano ong Ehipto. Naba-yano ka tang mga
tangit nira. Animannapababako tarinpara ilibrio
tanira. Animan mandian magsimpana. Tania,
tobolona yen don ong Ehipto.’†

35 “AngMoises ang na yay ang indi rinisibi tang
mga kapario nang Israelita asing ganing tanira
ong nandia ang, ‘Sinopay nagboat ong niongman-
golokolo ig manigosgar ong yamen?’ Piro si Moi-
ses kang narin tang sinobol tang Dios ang man-
golokolo igmaglibri ongmga Israelita, ong tabang
tang anghil angnapaita ongnandia ong ge-ley ang
papa ta ayo. 36 Si Moises tang nagekel ong mga
Israelita ong paglayas nira ong Ehipto. Nagboat
tanandia ta mga milagro ig makabebereng ang
bagayongEhipto, igdonong talsingaggingaranan
taMasinggi, ig ongmga logar anganday gistar ang
taw ang agpanawan nira ong teled tang epat ang
polok ang takon. 37 Tanandia ka tang Moises ang

† 7:34 7:30-34 Exodo 3:1-10
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minitala ong mga Israelita ang ganing, ‘Ang Dios
mamilik ta tata ong nindio ig boaten ang propi-
tang pario ong yen.’ 38 Ig asing don namagsimet-
simet tang mga kamepet-mepetan tang mga Is-
raelita ong logar ang anday gistar ang taw, si
Moises tangnagpatengaongnira igonganghil ang
nagigampang ong nandia ong bokid tang Sinai. Ig
don tanandia nagrisibi ong Dios ta mga bitalang
pagtorol ta kaboi para ipakabot ong yaten.”

39Ganingpa si Esteban, “Piro angmgakamepet-
mepetan ta, indi naliliag ang magtoman ong ni
Moises. Sinaliodan nira tanandia ig gangaliag
tanirang mamagbalik ong Ehipto. 40 Animan
ganing tanira ong ni Aaron, ‘Magboata kay ta
mga dios amen ang manokaw-tokaw ong yamen,
tenged indi gata-wananamenangnaonora siMoi-
ses ang asi ang nagekel ong yaten ang limindoa
ong Ehipto.’‡ 41 Ig ang timpong asi namagboat
tanira ta dios-dios ang itsora na midio bakang ge-
ley. Namagpista tanira ig namagsagda ta ayep
para ong dios-dios ang asing sadiling bindoatan
nira. 42 Animan sinaliodan tanira tang Dios ig
pinabayanda lamang tanirangmagtoongmgade-
kal ong langit. Pario enged tang na-tang ong libro
tangmga propita asing ganing tang Dios:
‘Yamong mga inampo ni Israel, namagsagda amo

don ong logar ang anday gistar ang taw ong
teled ta epat ang polok ang takon.

Piro belag ta yo tang matod ang binolontadan mi
tang mga torol mi ig mga ayep ang pinatay
mi.

‡ 7:40 7:40 Exodo 32:1, 23
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43Aggekel-ekelan mi pa tang torda tang dios-dios
ming si Moloc,

ig ang bitokon-bitokon tang dios-diosming si Ren-
fan.

Namagboat amo tang mga riboltong narin agod
towanmi.

Animan i-lek amo yen asta ong dobali pa tang
Babilonia.’ ”§

44 Ganing pa si Esteban, “Don ong logar ang
anday gistar ang taw, ang mga kamepet-mepetan
ta may torda nirang pagsirbing pamatod nga ang
Dios aromannira. Sinobol tangDios ongniMoises
ang boaten nira narin, ig inosoy nira tang plano
ang pinaita tang Dios ong nandia. 45 Oman ang
mga ana nira nanoblian tang torda. Ig asing si
Josue tang panokaw-tokawan ong mga kamepet-
mepetan ta, ingkelan ka nira asing sinakep nira
tang mga banoa tang domang mga nasion ang
pinalayas tang Dios para ong nira. Ang tordang
na, si pa ong mga Israelita asta asing nagimong
adi si David. 46 Si David, naliagan ta mo-ya tang
Dios, ig nagampo tanandiang pagnan angmagpa-
deng ta balay para ong Dios, ang yay ang Dios ang
agtowan ni Jacob asing tokaw. 47 Piro si Solomon
yay ang nagboat tang balay ang agpagtowan ong
Dios.

48 “Piro ang Dios ang Makagagaem ong tanan,
indi gistar ong balay ang bindoat lamang ta taw,
sigon ong inaning tangmga propita asing tokaw:
49 ‘Ang langit tang yen ang trono,’ ganing tang

Gino.
‘Ig ang tanek tang borondoan tang kakayo.
§ 7:43 7:42-43 Jeremias 19:13; Amos 5:25-27
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Onopang klasi ta balay tang boatenmi ong yen,
obin bato logar ang perenayano?
50 Ong kamatodan, yo tang nagboat tang tanan

ang bagay.’ ”*
51 Ganing pa si Esteban ong mga opisialis,

“Katetegat tang mga kolo mi! Indi amo mamag-
paret ig indi amo kamamamasi tang kamatodan!
Ang mga boat mi, pario tang bindoat tang mga
ginikanan mi--pamangontra among pirmi ong
Ispirito Santo. 52 Sinopa lamang ong mga propita
asing tokaw tang indi pinaliwagan nira? Pinatay
nira tang mga pamagpatako tang natetenged ong
pagkabot tang Mato-lid ang Torobolon tang Dios.
Ig asing tarin da tanandia, yamo ra ka tang nag-
traidor ig nagpatay ong nandia. 53 Yamo tang
namagrisibi tang Katobolan ang pinaintriga tang
Dios ong mga anghil asing tokaw, piro yamo ka
mismo tang indi pamagtoman ta si!”

Ang pagbanggil ong ni Esteban
54 Asing naba-yan tang mga opisialis tang

inaning ni Esteban, dorong kasisilagen nira,
ig kakayeget pa tang mga isi nira ong sobrang
kaerep nira ong nandia. 55 Piro si Esteban
ginaeman tang Ispirito Santo. Napa-dek
tanandia ong langit ig inita na tang kayagan
tang Dios, ig si Jesus ang ke-deng ong to tang Dios.
56 Ganing si Esteban, “Telekan mi! Aggitaenong
abri tang langit, ig ang Ana ta Taw ke-deng
ong to tang Dios.” 57 Piro ang mga opisialis
namaginiteg ig agtengtengen nira tang mga
talinga nira, ig delelengan ang kinolokoboan
* 7:50 7:49-50 Isaias 66:1-2
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nira si Esteban. 58 Ginoyodan nira ong loa
tang siodad ig sinalalabangan ang binanggil.
Ang mga namagtistigo kontra ong ni Esteban,
namagloat tang mga lambong nirang panta-
paw ig bino-wanan ong tatang soltiros don
ang aran na si Saulo. 59 Ig mintras agbanggilen
nira si Esteban, pangadi tanandia ong Gino ang
ganing, “Ginong Jesus, risibien mo tang yen ang
ispirito.” 60Dayon tanandiang liminod ig miniteg
ta mapoirsa, “Gino,” ganing tanandia, “indi ra
tanira papanabatenmo ong kasalanan ang na!”

8
Pagabitala na tamaning ta si, dayonda tanandi-

ang napatay.
1 Ig napaoyon si Saulo ong pagpatay nira ong ni

Esteban.
Pinaliwagan ni Saulo tangmga pamagto ong ni

Cristo
Ong kaldaw ang asi don ong Jerusalem, inimp-

isan dang pinaliwagan ta mo-ya tang tanan ang
mga pamagto ong ni Cristo. Ig poira lamang ong
mga apostolis, namagbereblag tanirang tanan ig
nangakabot ong mga logar ang gasakepan tang
Judea ig Samaria. 2 Ig mga natetenged ong ni
Esteban, may mga laling madinioson ang na-
maglebeng tang sinangoni na, ig ini-yakan nira
tanandia ta mo-ya.

3 Mandian, dorong prosigir ni Saulong lipaten
tang mga pamagto ong ni Cristo. Agpaningan na
ong mga kababalayan nira ig agpoirsaen nang
agge-lan ig agpa-led ong prisoan, belag lamang
tangmga lali kondi asta mga babay.
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Pinatako don ong Samaria tangMo-yang Balita
4 Asing namagbereblag tang mga pamagto ong

ni Jesus, namagpatako tanira tangMo-yang Balita
maski ong ayra lamang tanira nangakabot. 5 Si
Felipe napaning ong siodad tang Samaria ig nag-
toldok don ong mga taw tang natetenged ong
Cristo.* 6 Asing pagabasi tang mga taw tang ag-
ganing na ig itaen nira tang mga makabebereng
ang agboaten na, pinama-yan nira ta mo-ya.
7 Tenged dorong mga taw ang sinled ta mga
malain ang ispirito, ig pamansiteg tangmganarin
mintras loloa ong sinangoni tang mga taw. Doro
kang mga pilay ig mga piang tang pinao-ya ni
Felipe. 8Animan ang mga taw ang taga don doro
kang kalipay nira.

9 Mandian, don ong siodad ang asi may taw
ang aran na si Simon. Naboay da tanandiang
pagmadyikiro ig ang mga taw gangabereng ta
mo-ya ong agboaten na. Pagpambog tanandiang
maga sinora ka enged. 10 Animan ang tanan
ang klasi ta taw, maski may dengeg maski anda,
pamamasi ong nandia. Ganing tanira, “Ang taw
ang namay gaemna ang pagalin ong Diosmismo,
ang aggoyan ta Makagagaem.” 11 Naboay dang
timpong pinabereng na tang mga taw ong pag-
madyikiro na, animan pamamasi tanira ta mo-
ya ong nandia. 12 Piro asing nagpatako si Felipe
ong nira tangMo-yang Balita natetenged ong pag-
garaemen tangDios bilang adi ig ong ni Cristo, na-
magparet tanira ig namagpaboniag ong ni Felipe,
mga lali ig mga babay. 13 Asta si Simon mismo

* 8:5 8:5 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.
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nagparet ka. Ig pagaboniagan na, pirmi ra tanan-
diang tatabid ong ni Felipe. Mandian si Simon da
tangnabereng ongmgamilagro igmakabebereng
ang bagay ang inita nang agboaten ni Felipe.

14 Asing nabalitan tang mga apostolis ong
Jerusalem ang namagparet tang mga taga
Samaria ong bitala tang Dios, dayon ang
pinapaning nira don si Pedro ig si Juan.
15 Pagakabot nira ong Samaria, pinangadi nira
tang mga ba-long pamagto don agod marisibi
nira tang Ispirito Santo. 16 Tenged ang oras ang
asi, maski sinopa ong nira indi pa gangarisibi
tang Ispirito Santo. Tanira naboniagan lamang
ong aran ni Ginong Jesus. 17 Dayon ang binondo
ni Pedro ig ni Juan tangmga kalima nira ongmga
pamagto ig narisibi ra nira tang Ispirito Santo.

18 Pagaita ni Simon ang garisibi pala tang Ispir-
ito Santo ong pagbondo tang kalima tang mga
apostolis, dinoydoyan na si Pedro ig si Juan
ta koarta, 19 ang ganing, “Oldayo ka nindio ta
gaem ang maning atan agod maski sinopay bon-
doano tang kalimao,marisibi ka nira tang Ispirito
Santo.”

20 Siminabat si Pedro, “I-leka ra lamang ong
impirno, yawa asta ang koarta mo! Kalaom
mo, mabakal mo ta koarta tang rigalo tang Dios?
21 Andang pisan ay parti mo ong agpaboat tang
Dios ong yamen tenged ang popotokon mo belag
ta mato-lid ong pama-dek na. 22Magtogata ig bo-
wanan mo tang kalainan mong na, ig magpak-
iloya ong Gino ang balampa patawadena nandia
ong gaisip mong anday sayod. 23 Tenged initao
ang masiadoang gaibeg ig aglapotona pa tang
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kasalanan mo.” 24 Ganing si Simon, “Ipangadio
kay nindio ong Gino ang inding pisan mainabo
ong yen tang inaningming asia!”

25 Pagatapos ang namagpamatod ig
namagpatako tang bitala tang Gino ong siodad
tang Samaria, namagbalik da Pedro ni Juan
ong Jerusalem. Ig namagpatako tang Mo-yang
Balita natetenged ong ni Jesu-Cristo ong dorong
kababarioan tang Samaria ang napanawan nira.

Si Felipe ig ang opisialis ang taga Etiopia
26 Mandian may anghil ang sinobol tang Gino

ang minitala ong ni Felipe ang ganing, “Panawa.
Paninga ong abagat, osoyon mo tang dalan ma-
galin ong Jerusalem paning ong Gaza.” Man-
dian, ang dalan ang asi indi ra agpanawan ta
taw. 27 Dayon ang napanaw si Felipe paning
don. Tarin pala ong dalan ang na may tatang
taga Etiopia. Ang laling na tatang kinapon, ig
opisialis tanandia ong inadian tang Candace, ang
yay ang rayna tang Etiopia. Agtaligan tanandia
ong tanan ang manggad tang rayna. Napaning
tanandia ong Jerusalem paramagsimba ong Dios,
28 ig mintras golik, kakarong tanandia ong karo
nang pagbasa tang librong sinolat tang propitang
si Isaias. 29Oman ganing tang Ispirito Santo ong
ni Felipe, “Palengeta don ig demengana ong karo
na.” 30 Nanikad si Felipeng agpaning don ong
karo, ignaba-yannangpagbasa tangopisialis tang
librong sinolat tang propitang si Isaias. Nane-ma
si Felipe ong opisialis ang ganing, “Gaintindian
mo ka tang agbasaenmong asia?”
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31 “Indi kaman,” ganing tang opisialis. “Monopa
maintindianomga andaymagpaintindi ong yen?”
Dayon ang inaning na si Felipeng tomay da
lamang ong karo ig tempad ong nandia. 32 Ang
parti tang Kasolatan ang agbasaen na ganing,
“Anda enged ay riklamo na.
Pario ta tatang karnirong agge-lan para patayen,
obin ang karnirong ge-ley ang agtopian tang bol-

bol na,
inding pisan tanandia naginingal.
33Pinaeyak tanandia ig pinangindian ta ostisia.
Anday mapagbalita natetenged ong mga inampo

na,
tenged komiten da tang kaboi na tarin ong kalib-

otan.”†
34 Ganing tang opisialis ang nane-ma ong ni

Felipe, “Begay ka, sinopa tang agsambiten tang
propitang narin? Ang sadili na bato obin domang
taw?”

35 Impisa ong Kasolatan ang narin, sinayod ong
nandia ni Felipe tang Mo-yang Balita natetenged
ong ni Jesus. 36 Asing pagbiahi pa tanira ong
dalan, may nata-liban nirang wi. Ganing tang
opisialis, “Telekan mo! May wi tarin! Yo bato,
indio maboniagan mo?” 37 [Siminabat si Felipe,
“Poidi, mga magpareta lamang ang de-dek ong
popotokon mo.” Ganing tang taw, “Ee, pagpareto
ang si Jesus Ana tang Dios.”]‡ 38Dayon ang pina-
para tang opisialis tang karo. Tanirang doroa sim-
inaboan don ong wi ig ang opisialis binoniagan
† 8:33 8:32-33 Isaias 53:7-8 ‡ 8:37 8:37 Ang birsikolong na
indi itaen ong tanan ang mga lomang kopia tang mga sagradong
kasolatan ong bitalang Grigo.
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ni Felipe. 39 Pagatakat nira ong wi, dayon ang
kinomit si Felipe tang Ispirito tang Gino, ig indi
ra tanandia initang oman tang opisialis. Nagpa-
dayon tanandiangminolik angdorongkalipayna.
40Nata-wanan da lamang ni Felipe ang tanandia
pala asi ra ong Azoto. Impisa don, nagpatako
tanandia tang Mo-yang Balita natetenged ong ni
Jesus ong tanan ang mga lansangan ang nata-
libanna asta ra lamang angnakabot tanandia ong
Cesarea.

9
Ang pagailala ni Saulo ong Gino

1Mandian, si Saulo indiagpenayangpagpaeled-
eled ang pamatayen na ono tang mga sinagpan
tangGino. Animannapaning tanandiaongkalaw-
igan ang padi, 2 ig nama-dol ta solat ang magtorol
ta aotoridadongnandia igparamagpailala tanan-
dia ongmga simban tangmga Judio ongDamasco.
Tenged ang galiliagan na panlapoton ig e-lan na
ong Jerusalem tang maski sinopay itaen na don
ongDamasco, babaymanobin lali angpamagosoy
ong Gino.

3 Asing gingabot da si Saulo ong siodad tang
Damasco, golping nangayag ong palibot na tang
doro kakilaw ang sinag ang pagalin ong langit.
4 Natomba tanandia ong tanek, ig may bosis ang
naba-yan nang ganing, “Saulo, Saulo, angay ag-
paliwagano nio?” 5 Siminabat si Saulo, “Sinoapa,
Gino?” Ganing tang bosis ang siminabat, “Yo si
Jesus, ang agpaliwagan mo. 6 Kendenga atan ig
padayon ang tenled ong siodad tang Damasco.
Yaningo don ong nio mga onopay boaten mo.”
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7Angmga taw ang tatabid ong ni Saulo, namansi-
deng da lamang don ang anday nangaibek-ibek
ong nira. May naba-yan nirang bosis piro an-
day taw ang inita nira. 8 Kimindeng si Saulo, ig
pagabo-kad tang mata na indi ra tanandia maita.
Animan bindiotan da lamang nira si Saulo ig
inantabay asta ong Damasco. 9 Tolong kaldaw
tanandiang indi maita ig indi pamangan obin
panginem.

10Mandian, donongDamascomay tatang sinag-
pan tang Gino ang aran na si Ananias. Gi-
noyan tanandia tang Gino ong midio talakinep,
ig ganing, “Ananias!” Siminabat ka si Ananias,
“Onopa si, Gino?” 11Ganing tangGino ongnandia,
“Paninga ra don ong karsadang aggoyan ta Mato-
lid. Dilemen mo don ong balay ni Judas tang
tatang laling taga Tarso ang aran na si Saulo.
Asia pangadi mandian tanandia, 12 ig ong midio
talakinep may inita nang taw ang aran na si
Ananias ang siminled ong balay na ig binondoan
tanandia tang kalima na para maitang moman.”
13Siminabat si Ananias, “Piro, Gino, doro rang ga-
balitano natetenged ong laling asi ang agpaliwa-
gan na ono ta mo-ya tang mga sinakepan mo ong
Jerusalem. 14 Animan napaning tanandia tarin
ong Damasco tengedmay gaem nang nagalin ong
pangolokolo ong mga padi, para pandepen na
tang tanan ang pamaggoy ong nio.” 15Piro ganing
ong nandia tang Gino, “Paninga don. Ang taw
ang asi piniliko agod ipatako na tang natetenged
ong yen ong mga belag ta Judio ig ong mga adi, ig
asta ongnindiongmga inamponi Israel. 16 Ipaitao
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ong nandia tang tanan ang kaliwagan ang dapat
mapasaran na para ong yen.”

17Dayon dang napanaw si Ananias ig paga-led
na ong balay ang asi, binondo na tang kalima
na ong ni Saulo ang ganing, “Saulo, logodo, yo
sinobolo ni Ginong Jesus tarin ong nio. Tanandia
tang napaita ong nio ong dalan ang pagpaningmo
tarin. Sinobolo nandia para maitā sing moman,
ig para gaemana tang Ispirito Santo.” 18 Lagi-lagi
may midio mga sisi ta yan ang nangabo-log na-
galin ong mga mata ni Saulo ig naita ra tanandia.
Pagatapos, dayon tanandiang kimindeng ig nag-
paboniag. 19Namangan tanandia ig namoirsang
oman tang sinangoni na.

Nagtoldok si Saulo ong Damasco
Don ong Damasco si Saulo minimbeng ta pi-

rapang kaldaw ong domang mga sinagpan tang
Gino. 20 Dayon tanandiang napaning ong mga
simban tang mga Judio ig sinoldok na don ong
mga taw tang natetenged ong ni Jesus. Ganing
tanandia, “Si Jesus yay ang Ana tang Dios!” 21Ang
tanan ang nangabasi ong nandia nangabereng
ta mo-ya. Ganing tanira, “Ang taw ang narin!
Belag bato ta tanandia tang don ong Jerusalem
tanopa siang manigpatay tang mga pamagto ong
ni Jesus? Itaben napaning tanandia tarin para
lamang depen na tang mga taw ang pamagto ong
tawangasi, ig e-lanongmgapangolokoloongmga
padi!”

22 Piro mintras gaboay, mas nagimong maosay
si Saulo ong pagtoroldokon na. Ig ang mga Ju-
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diong pamansistar ong Damasco, anday nasabat
ong pagpamatod na ang si Jesus tang Cristo.*

23 Pagata-lib tang dorong mga kaldaw, namag-
plano tang mga Judiong patayen si Saulo, 24 piro
nabalitan ni Saulo tang mga plano nira. Kaldaw
may labi pamagbantay tang mga Judio ong por-
tan tang siodad agod patayen nira tanandia.
25 Animan tatang labi kinomit si Saulo tang mga
sinakepanna ig sinontonnira tanandiaong tatang
tiklis ig sinonton ong loa tang padir.

Si Saulo ong Jerusalem
26Dayon ang napaning si Saulo ong Jerusalem.

Pagakabot na don, galiliag din tanandiang mim-
beng ong mga pamagsimet-simet ang mga sinag-
pan tang Gino. Piro geldan tanira ong ni Saulo
tenged indi tanira mamagparet ang si Saulo nag-
pasakep da ong ni Jesus. 27Piro si Bernabe, inated
na si Saulo ong mga apostolis ig nagsaysay ong
nira mga monopa tang Gino napaita ong ni Saulo
ong dalan ig minitala ong nandia. Ig sinayod
na ka ang si Saulo maiteg tang nem nang nag-
toldok ong Damasco tang natetenged ong ni Je-
sus. 28 Pagatapos, naimbeng da si Saulo ong nira,
ig maski ong aypa ong Jerusalem maiteg tang
nem nang magtoldok tang natetenged ong Gino.
29 Nagigampang ka tanandia ig nagigdibati ong
mga Judiong bitala nira Grigo. Animannaliliag ka
tanirang patayen tanandia. 30 Asing nata-wanan
narin tang mga pamagto, kinomit nira si Saulo,
inated ong Cesarea ig pinaolik ong Tarso.

* 9:22 9:22 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.
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31 Ig ongmga timpong asi anda ray paggolo ong
mga pamagto ong ni Cristo maski ong aypa ong
mga logar tang Judea, Galilea, ig Samaria. Ong
tabang tang Ispirito Santo, mas nambaked tang
pagto nira, igmas nandoro tanira. Ig nagpadayon
tanira angmabael tang paggalang nira ong Gino.

Si Pedro don ong Lida ig ong Jope
32Si Pedro pirming pagbiahi agodmamisita ong

mgapamagto, igmaynamintanapaning tanandia
donongLidaagodbisitaenna tangmgasinakepan
tang Dios don. 33Asing don da tanandia, inita na
tang tatang taw ang aran na si Eneas. Si Eneas
ang narin, walo rang takon ang lolbog tenged ang
sinangoni na paralisado ra. 34 Ganing si Pedro
ong nandia, “Eneas, pinao-yā ra ni Jesu-Cristo.
Mambangona ra ig imesen mo ra tang lolbogan
mo.” Ig golpi tanandiang nambangon. 35 Inita
narin tang mga taw ang taga Lida ig taga Saron,
ig namagto ra ka tanira ong Gino.

36Mandian don ong Jope,may tatang babay ang
sinagpan tang Gino, ang aran na si Tabita. (Ong
bitalang Grigo Dorcas tang aran na, ang maliag
yaning osa.) Si Tabitang narin doro kaderep ang
magboat ta mo-ya ong domang mga taw ig toma-
bang ong malilised. 37 Naton ong mga kaldaw
ang asi ang nagmasit tanandia ig dayon ang nap-
atay. Ig asing natrapoan da nira tang sinangoni
na, pinalbog nira don ong koarto ong dibabaw.
38 Mandian ang Lida, alenget lamang ong Jope.
Animan asing naba-yan tang mga sinagpan tang
Gino don ong Jope ang si Pedro don ong Lida,
nanobol tanira ta doroanga lalian angpaning ong
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nandia iganingenmgamaimopaningkayang lagi
tanandia don ong nira ong Jope. 39 Siminabid si
Pedro ong nira. Pagakabot nira don, ingkelan ang
lagi nira tanandia don ong koarto ong dibabaw.
Pinalibotanang lagi tanandia tangmgababayang
balong pamagini-yak ang pamagpaita ong nandia
tang mga lambong ig mga bistidang binedbed ni
Dorcas asing boi pa tanandia. 40 Pinaloa ni Pe-
dro tanirang tanan ong koarto. Dayon tanandi-
ang liminod ig nangadi. Pagatapos, siminalonga
tanandia ong patay ig ganing, “Tabita, mambang-
ona!” Dayon ang nabo-kad tang mata ni Tabita,
ig pagaita na ong ni Pedro, kiminarong da tanan-
dia. 41Bindiotan tanandia ni Pedro ig sinabangan
nang kimindeng. Pagatapos, ginoyan ni Pedro
tangmga sinakepan tangDios don, gapil tangmga
balo, ig pinaita na ong nira si Tabitang boi ra.
42Ang nainabong narin nabalitan tang tanan ang
taw ong bilog ang Jope ig dorong namagto ong
Gino. 43 Ig naboay-boay pa tang tinir ni Pedro don
ong Jope, ong balay ni Simon ang manigkanit ta
olit ta ayep.

10

Si Pedro ig si Cornelio
1 Don ong Cesarea may taw ang aran na si

Cornelio. Kapitan tanandia ong batalion tang
mga sondalong Romano ang aggoyan ta Batal-
ion Italiano. 2 Ang taw ang narin madinio-
son, ig tanandia asta ang pamalay-balay na may
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eled nira ong Dios. Pirmi tanandiang pagta-
bang ong mga Judiong malilised, ig pirming pan-
gadi. 3 Tatang kaldaw, asing magalas tris tang
apon, may inita na ong tatang midio talakinep
ang tatang anghil ang sinobol tang Dios ang ag-
palenget ong nandia ig nagigampang ang ganing,
“Cornelio.” 4 Pinanengnengan na ig dorong eled
nang siminabat, “Onopa si, Gino?” Ganing tang
anghil ong nandia, “Pinama-yan tang Dios tang
pangadi mo ig galipay tanandia ong mga boat
mong pagtabang ong mga malilised. 5 Mandian,
manobola ta pirapang taw ong Jope ig ipakomit
mo don tang taw ang aran na Simon, ang aggoyan
ka ta Pedro. 6 Tanandia don pagdayon ong balay
ni Simon ang manigkanit ta olit, ong binit tang
baybay.” 7 Animan asing nagalin da tang anghil,
dayon ang ginoyan ni Cornelio tang doroang
torobolon na ig tanga sondaloan angmadinioson,
tata ong nandiang gatobol-tobol. 8Sinayod na ong
nira tang tanan ang nainabo, ig sinobol na tanira
ang paning ong Jope.

9 Pagaramal, asing alenget da ong Jope tang
mga sinobol ni Cornelio, kimina-yat si Pedro ong
patag ang katep tang balay para mangadi. Ang
oras ang asi ko-to tang kaldaw. 10 Agle-men da
tanandia, ig galiliag da rin tanandiang maman-
gan. Piromintras agsimpanenpa tangpamangan,
may pinaita tang Dios ong ni Pedro. 11 Inita na
ang inabrian tang langit ig may midio mala-bang
ang kolton ang agpababak ong kalibotan ang ag-
totonton ong epat ang potod na. 12 Ig ang na-tang
ong kolton ang asi ay ang tanan ang klasi ta mga
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ayep ang papanaw ig kakandoang ong tanek, asta
angmga lalayog ong dibabaw. 13 Igmay naba-yan
nang tatang bosis ang ganing, “Kendenga, Pedro.
Magpataya ta ayep ig mamangan.” 14 Siminabat
si Pedro, “Indi enged maboato, Gino. Maski
tanopa, indio pa gapamangan ta maski onopang
bagay ang poiding maning ta maboling ig belag
ta paranganen sigon ong Katobolan.” 15Minitala
sing oman tang bosis ang asi ong ni Pedro ang
ganing, “Indi aningen mong maboling tang mga
bagay ang linimpio ra tang Dios.” 16 Tolong bisis
ang nainabo narin. Pagatapos, dayon dang bi-
natak tang kolton ong langit.

17Mintras aggisipen ni Pedro tang maliag yan-
ing tang inita nang asi, kiminabot da tang mga
taw ang sinobol ni Cornelio. Tenged asing nata-
wanannira tang balay ni Simon, nagdiritso tanira
don. 18Giminoy tanira ig namane-mamga don ka
kaman dadayon tang taw ang aran na si Simon
ang aggoyan ka ta Pedro. 19Mintras pagpaino-ino
si Pedro ong inita na, ganing tang Ispirito Santo
ong nandia, “May tolong laling pagdilem ong nio.
20Tomaboanadon ig tomabidaangandaydoadoa.
Tenged yo tang nagtobol ong nira.” 21 Animan
dayon ang siminaboan si Pedro, ig ganing tanan-
dia ong mga taw, “Yo tang agdilemen mi. Onopa
rin tang kaministiran mi?” 22 Ganing tanirang
siminabat, “Sinobol ami ong nio tang Kapitan ang
si Cornelio. Mo-yang taw tanandia ig may eled
na ong Dios. Aggalangen tanandia tang tanan ang
mga Judio. Inaning tanandia ta tatang anghil ang
nagalin ong Dios ang ipakomita agod maba-yan



Bindoatan 10:23 xlvii Bindoatan 10:31

na tang onopay yaning mo.” 23Oman pinadayon
tanira ni Pedro ig don tanira nangapoyat ang
labing asi.
Pagaramal, nagsimpan si Pedro ig siminabid da

ong nira. Ang domangmga pamagto don ong Jope
namansitabid ka ong nira. 24 Ang domaton ang
kaldaw kiminabot tanira ong Cesarea. Pagelat
ong nira si Cornelio, aroman tang mga kaparin-
tian ig mga masesebek ang tangay ang pinangim-
bitar na. 25Asing te-led da si Pedro, binagat tanan-
dia ni Cornelio. Ig liminod ong kakayan ni Pedro
agod towan na tanandia. 26Piro pina-deng tanan-
dia ni Pedro ig ganing, “Ayaw. Kendenga. Yo pario
mi kang taw.” 27Mintras te-led tanira ong balay,
sigi tang pagigampang ni Pedro ong ni Cornelio.
Ig inita nang doro rang mga taw ang namagimes
don. 28 Ganing si Pedro ong nira, “Gata-wanan
mi mismo ang yamingmga Judio agbawalen tang
rilihion amen ang magigtabid obin mamisita ong
mga belag ta Judio. Piro pinaita tang Dios ong yen
ang indi dapat aningen ta maboling obin belag ta
sarapeten tangmaski sinopang taw. 29Animanas-
ing pinakomito nio, siminabidong lagi ang anday
riklamo. Mandian, mane-mao kay ang lagi, angay
pinakomito nindio?”

30Siminabat si Cornelio, “Maning ta na sia. Tolo
rang kaldaw ang nagta-lib, midio maning ka ta
nang magalas tris tang apon ang pangadio tarin
ong balay. Golping napaita tang tatang lali ong
talongano ig makilaw ang pa-dekan tang lam-
bong na. 31 Ganing tanandia ong yen, ‘Cornelio,
pinama-yan da tang Dios tang pangadi mo ig gali-
pay tanandia ongmga agboatenmong tabang ong
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mga malilised. 32Manobola ta taw don ong Jope
ig ipakomit mo tang taw ang aran na si Simon
ang aggoyan ka ta Pedro. Gistar tanandia don
ong balay ni Simon ang manigkanit ta olit. Ig
ong binit tang baybay tang balay na.’ 33 Animan
pinakomitang lagi yen ig pagpasalamato tamo-ya
ang nakabota ra ka. Mandian narin aming tanan
ong talongan tang Dios para mamasi mga onopa
tang ipabitala ong nio tang Gino.”

Ang sinayod ni Pedro ong da Cornelio
34 Animan nagimpisa rang minitala si Pedro,

“Gata-wanano ra enged, ang Dios anday pinilikan
na. 35Galipay tang Dios ong maski sinopang taw
ang may eled ong nandia ig pagboat ta mato-lid,
maski ong aypa pang nasion tanandia nagalin.
36 Gata-wanan mi ang mga inampo ni Israel, sin-
dolan tang Dios tang mga bitala na, ig pinatako
na ong nira tang Mo-yang Balita ang mabalik ita
ong Dios ong tabang ni Jesu-Cristo, ang yay ang
Gino tang tanan. 37 Nabalitan mi ka tang nain-
abo ong bilog ang Judea, impisa don ong Galilea
pagatapos tang pagtoldok ig pagboniag ni Juan.
38Ang agsambiteno yay si Jesus ang taga Nazaret,
ang sindolan tang Dios ta Ispirito Santo ig gaem.
Tengedongnandia tangDios, napagboat tanandia
ta kao-yan ig napagpao-ya ong tanan ang agpali-
wagan tamgamalain ang ispiritomaski ong aypa
tanandia napaning. 39Yami mismo nangaita tang
tanan ang bindoat ni Jesus don ong siodad tang
Jerusalem ig ong domang mga banoa tang mga
Judio. Piroangbindoat tangmga taw, pinataynira
ang pinalansang ong kros. 40Piro si Jesus binoing
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oman tangDios ang ya-long kaldaw, omanpinaita
na tanandia ong yamen. 41 Indi tanandia inita
tang tanan ang taw, kondi yami lamang ang pini-
lik tang Dios angmagtistigo ong domanatetenged
ong nandia. Namagigsaro ami pa ong nandia
asing naboi rang oman tanandia. 42 Si Jesus tang
nagtobol ong yamen ang magpatako tang Mo-
yang Balita ong mga taw, ig magpamatod ang
tanandia tang bindoat tang Dios ang manigosgar
ong tanan ang mga taw, maging boi obin patay.
43 Ig tanandia tang sinambit tang mga propita
asing tokaw ang ganing, ‘Maski sinopay magto
ong nandia patawaden ong mga kasalanan nira,
mga gomoy lamang ong aran na.’ ”

Napababak tang IspiritoSantoongmgabelag ta
Judio

44 Bibitala pa si Pedro asing napababak tang
Ispirito Santo ong tanan ang pamamasi tang
bitala na. 45 Nangabereng ta mo-ya tang mga
aroman ni Pedro ang namagalin ong Jope ang yay
ang mga Judiong pamagto ra ong Gino. Tenged
inita nira nga ang Ispirito Santo sindol ka tang
Dios ong mga belag ta Judio. 46Naba-yan nirang
pamansibitala ong sari-saring mga bitala ang pa-
magdayaw ong Dios. Animan ganing si Pedro ong
nira, 47 “Pario ta, angmga taw ang narin sindolan
ka tang Ispirito Santo. Indi poiding maning ang
indi ka maboniagan ong wi!” 48 Ig dayon tanan-
diang nanobol ang boniagan tanirang tanan ong
aran ni Jesu-Cristo. Pagatapos, inimbitar nira si
Pedro angmagtinir kang lagi tanandia ong nira ta
pirapang kaldaw.
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11
Ang sinayod ni Pedro ong mga logod ong

Jerusalem
1Mandian nabalitan tang mga apostolis ig mga

pamagto ong bilog ang Judea ang namagparet
da tang belag ta mga Judio ong bitala tang Dios.
2 Animan, pagabalik ni Pedro ong Jerusalem bi-
nasol tanandia tang mga Judio ang pamagto ra
ka ong ni Cristo piro pamagtoldok ang ganing
kaministiran ono magpatori tang mga lali agod
magtoman ong Katobolan. 3 Ganing tanira, “An-
gay napaninga ong balay tang mga belag ta Judio
ig nagigsaroa pa ong nira?” 4Dayon ang sinayod
ni Pedro ong nira tang nainabo magimpisa ong
primiro.

5Ganing tanandia, “Asing yo dono ong Jope ang
pangadi,maypinaita tangDiosongyenong tatang
midio talakinep. Initao ang may tatang bagay
ang agpababak ig mga telekano midio kolton
ang mala-bang. Agtotonton magalin ong langit
ong epat ang potod na, ig ong silido siminareng.
6 Liniparao ta mo-ya ig initao ang mga teled na
sari-saring klasi ta mga ayep. May mga ayep ang
papanaw, ayep ang talonanen, ayep ang kakan-
doang ig mga ayep ang lalayog. 7 Ig naba-yano
tang tatang bosis ang ganing, ‘Kendenga, Pedro.
Magpataya ig mamangan!’ 8 Piro siminabato ang
ganing, ‘Indi engedmaboato, Gino! Maski tanopa,
indio pa gapamangan ta maski onopang bagay
ang poiding maning ta ang maboling ig belag
ta paranganen sigon ong Katobolan.’ 9 Dayon
sing minitala tang bosis ang nagalin ong langit,
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‘Indi aningen mong maboling tang linimpio ra
tang Dios.’ 10 Tolong bisis ang nainabo narin,
ig pagatapos ta si dayon dang binatak ong lan-
git. 11 Ong mismo kang oras ang asi, kiminabot
ka ong balay ang agdayonano tang tolong laling
sinobol ong yen nagalin ong Cesarea. 12 Inaningo
tang Ispirito Santo ang tomabido ong nira ang
anday doadoa. Napanaw ami ig siminabid ka ong
yen tang enem ang nang mga logod, ig siminled
aming tanan ong balay ni Cornelio ong Cesarea.
13 Sinayod na ong yamen ang may inita nang
anghil ang ke-deng ong teled tang balay na ig
ganing ong nandia, ‘Manobola ta taw ong Jope ig
ipakomit mo tang taw ang aran na si Simon ang
aggoyan ka ta Pedro. 14May ibalita na ong nio ang
gamiten tang Dios agod malibria asta ang tanan
ang pamalay-balay mo.’ 15 Mandian asing ba-lo
lamang ang nagimpisao ang mitala, napababak
da ong nira tang Ispirito Santo pario tang pag-
pababaknaongyatenasing tokaw. 16 Ignademde-
mano tang bitala tang Gino, ang ganing, ‘Si Juan,
nagboniag ta wi piro yamo, boniagan amo ra ta
Ispirito Santo.’ 17Mandian,mga angbelag ta Judio
sindolan ka tang Dios tang Ispirito Santo pario
tang bindoat na ong yaten asing nagto ita ong ni
Ginong Jesu-Cristo, sinopa yo ang masagang ong
Dios?” 18 Asing pagabasi nira tang inaning ang
na ni Pedro, siminareng da tanirang nagbasol. Ig
namagdayaw tanira ong Dios ang ganing, “Mga
maning ta si, ang mga belag ta Judio agtoldan ka
ta timpongmapagtogat igmagba-lo agodmaboing
anday kataposan!”
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Angmga pamagto don ong Antioquia
19 Ang mga pamagto ong ni Jesus namagbelag-

belag tengedongpagpaliwagangnagimpisa asing
patayen si Esteban. Ang doma ong nira nangak-
abot ong Fenicia, ong Chipre ig ong Antioquia
ang sigi tang toldok nira tang bitala tang Dios,
piro belag ta ong tanan ang taw kondi ong mga
Judio lamang. 20 Piro ang doma ong nira ang
mga taga Chipre ig taga Cirene, ong pagkabot nira
ong Antioquia nagigampang ka tanira ong mga
belag ta Judio ig nagpatako ongnira tangMo-yang
Balita natetenged ong ni Ginong Jesus. 21Ong nira
tanggaemtangGino, animandorongmga tawang
namagto ig namagosoy ong Gino.

22Ang nainabong narin nabalitan tang mga pa-
magto ong ni Cristo don ong Jerusalem. Animan
dayon ang sinobol nira si Bernabe ang paning
ong Antioquia. 23 Asing pagkabot na don ig inita
nang aggaloyan tanira tang Dios, nalipay tanan-
dia ta mo-ya ig linaygayan na tanirang paeleten
nira tang pagosoy nira ong Gino, ang de-dek ong
mga popotokon nira. 24 Tenged mo-yang taw si
Bernabe. Aggaeman tanandia tang Ispirito Santo
ig maelet tang pagto na ong Dios. Ig dorong mga
taw tang nae-lan nangmagparet ong Gino.

25 Dayon ang napaning si Bernabe ong Tarso
para dilemen na si Saulo. 26 Asing inita na ra
si Saulo, ingkelan nang nagbalik ong Antioquia.
Nagpatakon enged tanira don ang nagigimbeng
ongmga pamagto ong ni Jesus, ig dorongmga taw
tang sinoldokan nira. Ig don ka ong Antioquia,
tokaw ang ginoyan ta “Kristiano” tangmga sinag-
pan tang Gino.
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27 Ang mga kaldaw ang asi may mga manig-
pakabot tang bitala tang Dios ang kiminabot ong
Antioquia nagalin ong Jerusalem. 28 Kimindeng
tang tata ong nira ang aran na si Agabo, ig ong
gaem tang Ispirito Santo nagpatako tanandia ang
magkatinir ta mabael ang tagletem ong bilog ang
kalibotan. (Ang tagletem ang asi nainabo ka
kaman asing timpong si Claudio tang adi tang
Roma.) 29 Ig ang mga sinagpan tang Gino don
ong Antioquia, namaginigoan tanirang mamag-
paekel ta tabang ongmgapamagto donong Judea,
sigon ong masarangan tang kada tata ong nira.
30 Maning ta don ka kaman tang bindoat nira.
Pinaekel nira ong da Bernabe ni Saulo tang mga
tabang nira para i-dol ong mga mepet ang pan-
golokolo ong mga pamagto ong ni Cristo don ong
Judea.

12
Ba-lo sing pinaliwagan tang mga pamagto ong

Gino
1 Ang mga timpong asi, pinadep ni Ading

Herodes* tang domang mga pamagto ong ni
Cristo, agod paliwagan na tanira. 2 Si Santiagong
logod ni Juan pinapotolan na ta kolo. 3 Ig asing
itaen nang nalipay tang mga Judio ong bindoat
nang asi, si Pedro si tang pinadep na. Nainabo
na asing Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa
* 12:1 12:1 Ang Ading Herodes ang na, angken tang Herodes An-
tipas ang nagpapotol tang likel ni Juan ang Manigboniag. Mabael
tang tiritorio na ong logar tang mga Judio, pario tang Ading
Herodes ong Mateo 2:1-23 ig Lucas 1:5, ang yay ang lolo na. Teta,
Agripa I tang goy ong nandia.
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na. 4 Pagadep ong ni Pedro, dayon ang pinriso ig
pinabantayan ong epat ang gropo ta mga sondalo
ig tagepat-epat tang kada gropo. Ang plano ni
Herodes, ipatalonga tanandia ong mga Judio pa-
gatapos tang pista. 5Animan agprison pa si Pedro.
Piro ang mga pamagto ong ni Cristo bogos ang
pamagampo ong Dios para ong ni Pedro.

Pinaloa tang anghil si Pedro
6 Ong domaton ang kaldaw, ipatalonga ra rin

ni Herodes si Pedro ong mga taw. Ang labing
asi, gapoyat si Pedro ong ka-ngan tang doroang
sondalo, ig agkadinan ta doroang kadina. May pa-
maggoardia pa ong portan tang prisoan. 7 Lagat-
lagat ta ge-ley, golping napaita don ang tatang
anghil tang Gino, ig nangayag ta mo-ya tang teled
tang prisoan. Kinalbit tang anghil si Pedro ong
silid na ig pinoaw ang ganing, “Mambangona,
dali!” Ig golping naokas tang mga kadina ong
mga kalima na. 8 Ganing ka tang anghil ong ni
Pedro, “Maglambonga ra! Tokon mo tang rapak
mo.” Nagtoman ka si Pedro, ig ganing si tang
anghil, “Tokonmo tang lambongmongpanta-paw
ig domatona ong yen.”

9Dayon ang limindoa si Pedro ig diminaton ong
anghil. Piro indi gata-wanan na mga matod tang
gainabo. Ang kalaom na, panalakinep lamang
tanandia. 10 Nata-liban nira tang primiro ig ang
yadoang goardia. Pagakabot nira ong portan ang
taltalen ang paning ong siodad, nagabri narin
ong sadili na, ig dayon ang limindoa tanira. Pa-
gapanaw nirang pagosoy tang karsada, golping
bino-wanan tang anghil si Pedro.
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11Ba-lo pa nata-wanan ni Pedro ang belag pala
ta talakinep tang nainabo ong nandia. Ganing
tanandia ong sadili na, “Mandian nata-wanano!
Matodkakamanangsinobol tangDios tanganghil
ig linibrio nandia ong kalima ni Herodes, ig ong
aggelaten tangmga Judiong boaten ong yen.”

12 Asing nata-wanan ni Pedro ang nalibri ka
kaman tanandia, napaning tanandia ong balay ni
Mariang nanay ni Juan ang aggoyan ka taMarcos.
Don ong nira dorong mga taw ang pamagimes
ig pamangadi. 13 Nano-tok si Pedro ong portan
ong loa, ig ang torobolon ang si Roda tang lim-
inenget para telekan mga sinopa si. 14 Nailala
na tang bosis ni Pedro ig ong kalipay na imbis
ang abrian na tang portan, nanikad tanandia ong
teled ig nagbalita ong nira ang si Pedro asia ong
loa. 15 “Gabeyega ra sigoro?” ganing tanira. Piro
pagpareges si Rodang asi ono si Pedro. Animan
ganing tanira, “Taben anghil na si!” 16 Sigi pa
tang pano-tok ni Pedro, ig asing inabrian nira
tang portan, midio indi tanira mamagparet ang
si Pedro ka kaman tang inita nira. 17 Sininiasan
tanira ni Pedro ang indi mamaginingal. Dayon
ang sinaysay na mga monopa tanandia pinaloa
tang Gino ong prisoan. Ig ganing pa tanandia,
“Ibalita mi kay narin ong ni Santiago ig ong do-
mang mga logod.” Pagatapos ta si, dayon dang
nagalin si Pedro ig napaning ong domang logar.

18 Pagaramal, nangataranta ta mo-ya tang mga
goardia tenged ong pagalipat ni Pedro. Ig indi
mata-wanan nira mga onora tang nainabo ong
nandia. 19 Dayon ang nagordin si Herodes ang
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dilemen si Pedro, piro indi inita nira. Animan
pinaimbistigar na tangmga goardia ig pinapatay.
Pagatapos nagalin si Herodes ong Judea napan-

ing ong Cesarea, ig don da nagtinir.

Ang pagapatay ni Herodes
20 Mandian si Herodes naboay dang gasilag

ong mga taga Tiro ig taga Sidon. Animan
namagampang-ampang tanirang lemenget ong
nandia, tenged ang pamangan tang mga banoa
nira agkomiten nira ong banoa ni Herodes. Prim-
iro nagigampang tanira ong ni Blasto para mata-
bangan na tanira, tenged tanandia tang agtaligan
tang adi ong palasio. Pagatapos, napaning tanira
ong adi para magigosay ong nandia. 21 Animan
angadi nagtirmino ta kaldawpara tomalongaong
mga taw. Ig pagakabot tang kaldaw ang asi, sinok
na tang lambong na bilang adi, ig kiminarong ong
trono ig nagdiskorso ong mga taw. 22 Dayon ang
namaginiteg tang mga taw ang ganing, “Belag ta
taw tang bibitalang asia! Dios da!” 23 Ig don ang
lagi sinilotansiHerodes tang tatanganghil angna-
galin ong Gino tenged sinadili na tang dengeg ang
dapat para ong Dios lamang. Pinangan tanandia
ta kolod asta ra lamang napatay.

24Piro ang bitala tang Diosmas nagsaboag pa ig
dorong namagparet.

25 Mandian, asing natapos da ni Bernabe ig
ni Saulo tang obra nira, namagbalik da tanirang
doroa ong Jerusalem, ang aroman nira si Juan
Marcos.



Bindoatan 13:1 lvii Bindoatan 13:5

13
Da Bernabe ni Saulo sinobol tang Ispirito Santo

1Ongmga pamagto ong ni Cristo don ongAntio-
quia,maymgamanigtoldok igmgamanigpakabot
tang bitala tang Gino. Kabilang don si Bernabe,
si Simeon ang aggoyan ta Negro, si Luciong taga
Cirene, si Saulo ig si Manaen ang tangay tang
pangolokolo ang Herodes impisa asing ge-ley pa
tanira.* 2Asing pamagpaletem ig pamangadi ang
mga narin, ganing ong nira tang Ispirito Santo,
“Ipalbag mi si Bernabe ig si Saulo. Piniliko tanira
para ong tatang obra ang nataganao ong nira.”
3 Animan asing pagatapos nirang magpaletem ig
mangadi, binondo nira tang mga kalima nira ong
da Bernabe ni Saulo. Pagatapos pinapanaw da
nira tang doroa.

Si Bernabe ig si Saulo ong Chipre
4 Mandian si Bernabe ig si Saulo, ang sinobol

da tang Ispirito Santo, dayon ang napaning ong
Seleucia. Magalindonnaglayag tanirapaningong
isla tang Chipre. 5 Don ong Chipre napatampet
tanira ong Salamina, ig don namagtoldok tanira
tang bitala tang Dios ong mga simban tang mga
Judio. Pinatabid ka nira si Juan Marcos para
tomabang.

* 13:1 13:1 Ang Herodes ang na ay si Herodes Antipas. Tanan-
dia tang nagpapotol tang likel ni Juan ang Manigboniag (Marcos
6:14-29), igana tangAdingHerodesangnagpapatayongmamolang
gege-ley (Mateo 2:1-23). Tetrarka tanandia, ang maliag yaning
gobirnador, piro teta aggoyan ka ta adi.
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6 Linibot nira tang bilog ang isla asta nangak-
abot tanira ong lansangan tang Pafos. Naba-
gat nira don tang tatang madyikirong Judio ang
pangambo ang tanandia propita. Si Bar-Jesus
tang aran na. 7 Pagtangayan tanira ni Sergio
Paulo, ang gobirnador tang islang narin. Ang
gobirnador angnadoro katakong taw. Pinagoyna
si Bernabe ig si Saulo tenged galiliag tanandiang
mamasi tang bitala tang Dios. 8 Piro kinontra
tanira tang madyikirong si Elimas, ang yay ang
aran ni Bar-Jesus ong bitalang Grigo. Aggawidan
na tang gobirnador ang itaben magto ra ong ni
Jesus. 9Mandian si Saulo, angaggoyanka taPablo,
ginaeman da tang Ispirito Santo. Pina-dekan na
si Elimas, 10 ig ganing tanandia, “Yawang ana ni
Satanas! Dayadora ig manloloko! Kasoay mo
tang tanan ang mo-ya! Doroa kabo-li ig doroa
kalain! Tanoapamagtarengangmagbali-kad tang
kamatodan natetenged ong Gino? 11 Mandian
silotana ra tang Dios! Maboraya ra. Ig maboay-
boaya ang india maita ta kayagan tang kaldaw!”
Lagi-lagi nangorabo ig nangi-lep tang pama-dek
ni Elimas asta indi ra tanandia maita. Nangarap-
karapda lamang tanandia ta tawangmagantabay
ong nandia. 12 Asing inita tang gobirnador tang
nainabong narin, nagto ra tanandia ong Gino, ig
dorongkabeberengennaongmga toldokdaPablo
natetenged ong Gino.

Ong Antioquia don ong probinsia tang Pisidia
13Pagalin nira ong Pafos, liminayag da Pablo ig

ang mga karomanan na tegka ong Perga, tatang
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siodad don ong Panfilia. Asing don da tanira, bi-
nayan tanira ni JuanMarcos ig nagbalik tanandia
ong Jerusalem. 14Magalin ongPerga, nagpadayon
tanira ig kiminabot ong Antioquia tang Pisidia.
Pagakabot tang Kaldaw ang Igperenay, dayon
tanirang napaning ong simban tang mga Judio ig
kiminarong tanira don. 15 Pagatapos ang basaen
tang Katobolan ni Moises, asta ang mga sinolat
tang mga propita, nagpatobol ong nira tang mga
pangolokolo ong simban ang ganing, “Mga logod,
mga may bitala ming matabang ong mga taw,
mibek-ibek amo atan.” 16 Animan kimindeng si
Pablo, ig sininiasan na tang mga taw tang kalima
na ang indi ra mamaginingal. Ganing tanandia,

“Mga kasimanoao ang mga Israelita, asta ya-
mong mga belag ta Judiong may eled ong Dios,
mamasi amo ong yen! 17 Ang Dios ang agtowan
tang mga Israelita yay ang namilik ong yaten
ang mga kamepet-mepetan asing tokaw. Asing
don tanira gingistar ong Ehipto, bindoat tanira
tang Dios ang tatang mapoirsang nasion ig ong
nandiang makabebereng ang gaem ingkelan na
tanira ang magalin ong Ehipto. 18 Ong teled ta
epat ang polok ang takon ang tanira don ong logar
ang anday gistar ang taw, inagoanta tang Dios
tang katetegaten tang mga kolo nira. 19 Linangga
na tang pitong nasion ong logar tang Canaan, ig
sindol na ong mga inampo ni Israel tang mga
tanek agod magimong mga sadiling banoa nira
20 ong teled tang epat ang gatos ig limang polok
ang takon.

“Pagatapos, sindolan tanira tang Dios ta mga
osgado angmangolokolo ong nira, asta ong timpo
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tang propitang si Samuel. 21 Asing mama-dol
tanira ta sadiling adi nira, sindol ong nira tang
Dios si Saulong ana ni Cis, tatang laling nagalin
ong tribo ni Benjamin. Naggaem si Saulo bilang
adi ong teled ta epat ang polok ang takon. 22 Ig
asing tanggalen da tang Dios si Saulo, si David yay
ang sinlet na ong nandia. Maning ta narin tang
inaning tangDios natetenged ongniDavid, ‘Initao
ang si David, ang ana ni Jesse, tatang taw ang
galiliagano ta mo-ya. Magtoman tanandia tang
tanan ang galiliagano.’† 23 Ig tarin ong dogo ni
David nagalin si Jesus, ang pinangako tang Dios
ang maglibri ong Israel. 24 Ba-lo kiminabot si
Jesus, si Juan ang Manigboniag nagtoldok dang
lagi ong mga Israelita ang mamagtogat ong mga
kasalanan nira ig mamagpaboniag. 25 Ig asing
natapos da ni Juan tang obra na, ganing tanandia
ong mga taw, ‘Sinopa yo ong pabetang mi? Begen
amo yen, belago tang aggelaten ming komabot.
Piro pama-yanmi, komabot tanandiang domaton
ong yen, ig belago ta bagay ang magsirbi ong
nandia maski ngani magobad tang kordon tang
rapak na.’ ”

26 Ganing pa si Pablo, “Mga logod ang mga
inampo ni Abraham, asta yamong mga belag ta
Judiong may eled ong Dios, ong yaten mismo
pinatako tang balitang nang ganing ilibri ita tang
Dios. 27 Ang mga taga Jerusalem ig ang mga
pangolokolo ong nira indi gangatakong si Jesus
yay ang Maniglibri. Indi ka naintindian nira tang
mga sinolat tang mga propita asing tokaw, ang

† 13:22 13:22 Salmo 89:20; 1 Samuel 13:14; Isaias 44:28
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agbasaen kadaKaldaw ang Igperenay. Piro tanira
ya ka tang nagboat tang inaning dang lagi tang
mga propita asing sinintinsian nira si Jesus ta
kamatayen. 28Maski anday itaen nirang ibidinsia
ang dapat patayen si Jesus, pina-dol pa ka nira
ong ni Pilatong ipapatay tanandia. 29 Ig pagatapos
ang boaten nira ong ni Jesus tang tanan ang inan-
ing tang Kasolatan ang mainabo ong nandia, ki-
nomit nira tang sinangoni na ong kros ig limbeng.
30 Piro si Jesus binoing oman tang Dios. 31 Ig ong
teled tadorongkaldaw, napaita tanandia ongmga
taw ang namansitabid ong nandia asing nagalin
tanandia ong Galilea asta nakabot ong Jerusalem.
Ang mga taw ang na ya ray pamagpamatod man-
dian ong mga Israelita natetenged ong ni Jesus.
32 Igmandian, nani ami ra kangpagbalita ongnin-
dio tang Mo-yang Balitang na: Ang pangako tang
Dios asing tokaw ong mga kamepet-mepetan ta
33ay naboat na ra ong yaten angmga inampo nira
asing si Jesus binoing oman. Maning ta na enged
tang ga-tang ong yadoang Salmo, ang ganing,
‘Yawa tang Anao,
ig mandian agpaitao ang yo tang Tataymo!’‡
34 Si Jesus binoi ka kaman tang Dios, ig indi pin-
abayan nang maronot tang sinangoni na, kom-
pormi ong pangako na asing tokaw ang ganing,
‘I-dolo ong nindio tang mga sagrado ig sigo-

radong mga bindision ang pinangakō ong
ni David.’§

35 Ig ganing pa ka don ong domang salmo,

‡ 13:33 13:33 Salmo 2:7 § 13:34 13:34 Isaias 55:3
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‘Tenged indi pabayan mong maronot tang sinan-
goni tang sagradong torobolonmo!’*

36 Asing timpo pa ni David, bindoat na tang
tanan ang pinaboat tang Dios ong nandia. Oman
pagapatay na, limbeng tanandia ong lebengan
tang mga kamepet-mepetan na, ig naronot tang
sinangoni na. 37 Piro si Jesus ang binoing oman
tang Dios, ang sinangoni na indi enged naronot.
38Animan dapat ang mata-wanan mi, mga logod,
ang narin tang agpatako amen ong nindio tenged
ong bindoat ni Jesus--angmapatawad ita ongmga
talak ta. 39 Ig ang tanan ang pamagtalig ong nan-
dia pinatawad da ong mga talak nira, maski ong
mga talak ang indi mapatawad mga nagtoman
ita lamang ong Katobolan ni Moises. 40 Animan
magandamamo! Itabenmainabo ongnindio tang
inaning tangmgapropita asing tokawang ganing,
41 ‘Telekan mi, yamong mga masiadong maman-

libak! Mangabereng amo ig mangapatay!
Tenged magboato ta mga makabebereng ang

bagay ong timpo mi, ang indi amo mag-
paret, maski may magsayod pa ong nin-
dio.’ ”†

42Mandian asing loloa ra si Pablo ig si Bernabe
ong simban tangmga Judio, inimbitar tanira tang
mga taw ang magbalik ong domaton ang Kaldaw
ang Igperenay, ig mitalang moman natetenged
ong mga bagay ang na. 43 Pagatapos tang
pagsirimet-simet nira, dorong namansidaton ong
da Pablo ni Bernabe, mga Judio asta mga ma-
dinioson ang belag ta Judio ang nala-ted da ong

* 13:35 13:35 Salmo 16:10 † 13:41 13:41 Habacuc 1:5
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rilihionnira. Minitala ongnira tangmgaapostolis
ig sinoldokan tanirangmagpadayon angmagtalig
ong kaloy tang Dios.

44 Ang diminaton ang Kaldaw ang Igperenay,
alosang tananang tawongsiodadnapamagsimet-
simet da agod mamamasi ong bitala tang Dios.
45 Piro asing itaen tang mga Judio tang dorong
mga taw ang pamamasi, pisan tanirang nan-
gaibeg, ig dayon dang kinontra nira tang mga ag-
bibitala ni Pablo ig ininsolto nira tanandia. 46Piro
mas nangiteg tang nem ni Pablo ig ni Bernabe.
Ganing tanira, “Kaministiranongnindio kang lag-
ing mga Judio tinokaw ang pinatako tang bitala
tang Dios. Piro indi amo maliag ang mamasi.
Midio ang pabetang mi, belag amo ta manigrisibi
tang kaboing anday kataposan! Animan, tandan
mi, paning ami ra mandian ong mga belag ta
Judio. 47 Tenged maning ta na tang sinobol ong
yamen tang Gino,
‘Boatena yen ang midio tolok para magtorol ta

kayagan ongmga nasion,
agod yaway mapaglibri ong tanan ang tawmaski

ong aypa ong kalibotan.’ ”‡
48Pagabasi tangmgabelag ta Judio tang inaning

ang narin ni Pablo, dorong kalipay nirang nam-
agdayaw ong bitala tang Gino. Ig ang tanan ang
pinilik tangDios angmarisibi tang kaboing anday
kataposan ay namagparet da.

49 Animan nabantog tang bitala tang Gino ong
bilog ang logar ang asi. 50 Piro ang mga Judio,
sinolsolannira tangmga laling ilaladoong siodad,
‡ 13:47 13:47 Isaias 49:6
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ig ang mga babay ang rilihioso ig alawig tang
pagkabetang nira agod kontraen nira da Pablo.
Animan, pinaliwagan nira si Pablo ig si Bernabe
ig pinalayas ong logar nira. 51 Animan si Pablo
ig si Bernabe sinapok nira tang kolapok ong mga
kakay nira para ipaita ang anda ray sarabaten
nira ongmga tagadon. Ig dayonangnamansipan-
ing tanirang doroa ong siodad tang Iconio. 52Piro
dorong kalipay tang mga sinagpan tang Gino ang
nangabo-wan ong Antioquia, ig tanirang tanan
aggaeman tang Ispirito Santo.

14
Ong Iconio

1Maning ka ta si tang nainabo don ong Iconio.
Si Pablo ig si Bernabe siminled ong simban tang
mga Judio. Maosay tang mga binitala nira ani-
mandorongnamagparet ongGino,mga Judioasta
mga Grigo. 2 Piro ang mga Judiong indi galiliag
ang mamagparet, sinolsolan nira tang mga belag
ta Judio agod maglain tang nem nira ong mga
logod. 3 Nagtinir ka ta naboay-boay da Pablo ni
Bernabe ong Iconio. Maiteg tangmga nemnirang
mamansibitala natetenged ong Gino, ig agpaita
ka tang Gino ang matod tang mga agtotoldok
nira natetenged ong kaloy na, tenged sindolan na
tanira ta gaem ang magboat ta mga milagro ig
mga makabebereng ang bagay. 4 Mandian, ang
mga tawong siodadnagtenga. Ang doma, naman-
sikampi ongmga Judiong indi pamagparet. Ig ang
doma kampi ongmga apostolis.
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5 Oman ang mga belag ta Judio aroman tang
domangmga Judio asta angmga pangolokolo ong
nira, namagplanong magboat ta anday sayod ig
banggilen da Pablo. 6Asingmata-wanan narin da
Pablo, namaglayas tanira ig namansipaning ong
Listra ig Derbe, mga siodad ong Licaonia, ig ong
mga lansangan ang palibot na. 7 Namagpatako
tanira don tangMo-yang Balita natetenged ong ni
Jesus.

Ong Listra
8 Don ong Listra may tatang laling indi ma-

panaw. Pilay ang lagi tanandia mimpisang ipan-
gana. 9 Kakarong tanandiang pamasi ong agto-
toldok ni Pablo. Asing itaen ni Pablo tang pi-
lay ang may pagtalig na para mapao-ya, pina-
dekan na ta mo-ya 10 ig minitala ta doro kapoirsa
ang ganing, “Kendenga ta mato-lid!” Dayon ka
kaman ang kimindeng tang pilay ig nagpanaw-
panaw. 11 Asing pagaita tang domang mga taw
tang bindoat ni Pablo, namaginiteg tanira ong
bitalang Licaonia ang ganing, “Napababak da ong
yaten tang mga dios ong itsora ta taw!” 12 Ig
ginoyan nira si Bernabe ta Zeus, ig si Pablo gi-
noyan ka nira ta Hermes, tenged tanandia tang
manigbitala. 13 Ang timplo tang dios-dios nirang
si Zeus atan lamang ong loa tang siodad. Animan
ang padi ni Zeus nagekel tamgabaka igmga rosas
ongmay portan tang siodad tenged tanandia asta
angmga tawdon gangaliliag dangmagsagda para
ong mga apostolis. 14Asing nata-wanan da Bern-
abe ni Pablo ang maning ta si tang boaten tang
mga taw, linasik nira tang mga lambong nira ig
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namanikad tanira ong ka-ngan tang mga taw ang
namaginiteg ang ganing, 15 “Mga tangay, angay
pagboat amo tamaning atan? Yamimga tawkang
kapario mi. Pamalita ami ong nindio mandian
tang Mo-yang Balita agod taliodan mi tang mga
bagay ang nang anday kointa na ig magbalik amo
ong Dios ang boi.* Tanandia tang nagboat tang
langit may ang tanek, ang talsi ig ang tanan ang
na-tang tarin. 16 Asing mga timpong nangata-
lib, pinabayan lamang tang Dios tang mga taw
ang magboat ta maski onopang bagay ang galil-
iagan nirang boaten. 17 Piro ong tanan ang oras
pinailala na ka tang sadili na ong mga kao-yan
ang bindoat na. Aggoldan amo nandia ta koran
ang pagalin ong langit ig abondang patebat ong
mo-yang timpo. Ig aggoldan amo ka nandia ta pa-
mangan agodmakontinto amo igmalipay.” 18Piro
maski pa ong mga bitalang asi da Pablo, may ge-
ley indi nawidan tang mga taw ang magpatay ta
mga bakang ibolontad ong nira.

19Piro maymga Judiong namansikabot ang na-
galin ong Antioquia tang Pisidia, ig ong Iconio.
Naekelan nira tang mga taw tarin ong Listra ang
mamansikampi ong nira. Binanggil nira si Pablo
ig ginoyodan ong loa tang siodad. Ig ong kalaom
tang mga taw, patay da tanandia. 20 Piro asing
aglibotan tanandia tang mga sinagpan tang Gino,
kimindeng tanandia ig nagbalik ong siodad. Ig pa-
garamal, napaning tanira ni Bernabe ong Derbe.
* 14:15 14:15 “Dios ang boi” tang goy tangmga Judio 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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AngpagbalikdaPabloniBernabeongAntioquia
tang Siria

21 Don ong Derbe namagpatako da Pablo ni
Bernabe tang Mo-yang Balita natetenged ong ni
Jesus ig dorong taw tang nagimong sinagpan tang
Gino. Pagatapos, nagbalik da tanirang doroa don
ong Listra, Iconio ig asta ong Antioquia ong Pi-
sidia. 22 Inampangannira tangmga sinagpan tang
Gino don agod pabakeden pa enged tang pagto
nira, ig pinanganingan nira ang padayon tanira
ong pagto nirang asi. Ganing pa tanira, “Kamin-
istiran mapasaran ta pa tang dorong kaliwagan
ba-lo ita ma-pen ong inadian tang Dios.” 23 Ig ong
kada tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo,†
namamilik tanira tamgamepet angmangolokolo
ong nira. Pagatapos ang nangadi ig nagpaletem,
inintriga ra nira tang mga mepet ang narin ong
Gino ang agtaligan nira.

24 Pagatapos, simina-lib da Pablo ni Bernabe
ong Pisidia ig nangakabot ong Panfilia. 25Don ong
Perga ang sakep tang Panfilia nagtoldok tanira
tangbitala tangDios, igpagalinniradonnapaning
tanira ong Atalia. 26Don ong Atalia naglayag tani-
rang pabalik ong Antioquia, ong pinagalinan nira
asing primirong inintriga tanira ong kaloy tang
Dios para boaten nira tang natapos damandian.

27 Pagakabot da Pablo ni Bernabe ong Antio-
quia, sinimet nira tang tanan ang pamagto ong ni
Cristodon igbinalitanira tang tananangpinaboat
tangDiosongnira, igbinalita kaniramgamonopa
† 14:23 14:23Ang “tarabidan tangmgapamagto ongni Cristo”ong
bitalang Grigo, yay ang “ekklesia.”
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ang mga belag ta Judio sindolan ka ta dalan agod
tanira mamagto ka ong ni Jesus. 28 Ig naboay
tanirang nagtinir don, ka-pen tang domang mga
sinagpan tang Gino.

15
Ang inampangan ong Jerusalem

1 Mandian may pirapang mga taw ang nama-
galin ong Judea ang napaning ong Antioquia ig
nagtoldok ong mga logod don ang ganing, “Indi
amomalibri ongmga kasalananmimga indi amo
matorian sigon ong toldok tang Katobolan niMoi-
ses.”* 2 Piro kinontra tanira ta mo-ya ni Pablo ig
ni Bernabe ig nagimong makinit tang pagdisko-
sion nira. Animan namaginigoan tanirang pa-
paningen da Pablo ni Bernabe ong Jerusalem ig
ang pirapang mga logod ang taga Antioquia para
magigbagat ong mga apostolis ig ong mga mepet
natetenged ong bagay ang na.

3Dayon da tanirang pinapanaw tang mga pam-
agto ong ni Cristo. Simina-lib tanira ong Fenicia ig
ong Samaria ig pamamalita tanira ong mga logod
donangganingangmgabelag ta Judiopamagto ra
ka ong Dios. Animan dorong kalipay nira ong bal-
itang narin. 4Pagakabot da Pablo ni Bernabe ong
Jerusalem, rinisibi tanira don tang mga pamagto
ong ni Cristo asta ang mga apostolis ig ang mga

* 15:1 15:1Angmga tawangnamagalinong Judeaaymga Judiong
pamagto ong ni Jesus piro pamagosoy pa ong Katobolan niMoises.
Ang mga taw ang sinoldokan nira ong Antioquia ay mga belag
ta Judio ang pamagto ka ong ni Jesus, piro anday inadalan nira
natetenged ong Katobolan ni Moises.
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mepet. Ig inistoria nira tang tanan ang pinaboat
tang Dios ong nira. 5 Piro don may mga pamagto
ka, angmgamimbro tang gropo tangmgaPariseo.
Kimindeng tanira ig ganing, “Kaministiran ang
torian tang mga belag ta Judio, ig aningen ang
mamagtoman ong Katobolan ni Moises.”

6 Namagsimet-simet tang mga apostolis ig ang
mepet para pagampangan tang bagay ang na.
7 Namagdibatian tanira ta mo-ya, ig asing ori ra
kimindeng si Pedro ig ganing ong nira, “Mga lo-
god, gata-wananmikaangasing tokawyopiniliko
tang Dios ong nindio para magpatako ong mga
belag ta Judio tangMo-yangBalita natetengedong
ni Jesus, agodpagabasi niramamagto raka tanira.
8Ang Dios ang gatako tang ga-tang ongmga popo-
tokon tang tanan ang mga taw, yay ang nagpaita
ang rinisibi na tang mga belag ta Judio tenged
sindol na ka ong nira tang Ispirito Santo pario
tang bindoat na ong yaten asing primiro. 9 Pario
lamang tangpama-dek tangDiosongniraastaong
yaten. Ang mga popotokon nira linimpioan na ka
ongmga kasalanannira tengednamagto ra tanira
ong Gino. 10 Animan, angay agsobokan mi man-
dian tang Dios? Angay ang Katobolan ni Moises
ipatakanmi pa ongmga sinagpan tangGino? Asia
mabelat ang tarakanen ang ita mismo asta ang
mga ginikanan ta, indi ita natakan. 11 Itang mga
Judio, pamagparet ita ig gangalibri tenged lamang
ong kaloy ni Ginong Jesus. Ig ang mga belag ta
Judio, maning ka ta si.”

12Namagipes da lamang tangmganamagsimet-
simet. Pinama-yanda lamangnira si Bernabe ig si
Pablo mintras agsasaysay nira tang mga milagro
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ig mga makabebereng ang bagay ang pinaboat
tang Dios ong nirang doroa para ongmga belag ta
Judio. 13 Pagatapos nirang magbitala, si Santiago
si tang minitala ang ganing, “Mga logod, mamasi
amo ong yen. 14 Si Simon nagbalita ra ong yaten
mgamonopa pinaita tang Dios tang paggegma na
ong mga belag ta Judio asing namilik tanandia
ta pirapang taw ong nira ang magimong nandia.
15 Ig ong bindoat tang Dios ang maning ta si, nag-
matod ka enged tang inaning tang mga propita
asing tokaw pa. Tenged na-tang ong Sagradong
Kasolatan,
16 ‘Pagatapos ta na, magbaliko. Ig tokodono sing

moman tang balay ni David ang nageba.†
Maski nalangga tang balay na, ipa-dengo singmo-

man ig ibaliko ong dati,
17 agod ang domang mga taw mamagdilem ong

yen;
mamagalin ong tanan ang mga nasion ang ginoy-

ano angmagimong yen.’
18 Maning ta na tang agganing tang Gino asing

nagpatako tang mga bagay ang na asing
tokaw pa.”‡

19 “Animanmandian,” ganing si Santiago, “nani
tangmaningo. Indi rapabelatan ta tangmgabelag
ta Judiong lelenget da ong Dios. 20 Ang boaten
ta, solatan ta tanira ig aningen ang indi ra tanira
mamangan tang mga pamangan ang binolontad
ong mga dios-diosan, obin karni ta mga ayep ang
na-kel tang likel na ig indi natorok tang dogo na,
† 15:16 15:16 Maliag yaning ilibri tang Dios tang mga inampo ni
David, ig boaten sing moman tang inadian na. ‡ 15:18 15:16-18
Amos 9:11-12; Jeremias 12:15; Isaias 45:21
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asta ang dogo na. Aningen ta kang indi tanira
mangombabay obin mangonlali. 21 Tenged ang
Katobolan ni Moises, impisa pa asing tokaw ang
timpo, agbasaen da ka ong mga simban ta kada
Kaldaw ang Igperenay, ig agtotoldok ong kada
banoa.”

Ang solat para ong mga belag ta Judiong pam-
agto ong ni Jesus

22 Animan ang mga apostolis ig ang mga pan-
golokolo ang mga mepet don, asta ang tanan ang
pamagto ong ni Cristo don, namaginigoan ang
mamilik tamga lali ong gropo nira ang patabiden
nira ong da Pablo ni Bernabe ang paning ong
Antioquia. Ang pinilik nira ay si Judas ang ag-
goyan ta Barsabas asta si Silas. Ang doroang na,
aggalangen ta mo-ya tangmga logod. 23May solat
ang pinaekel nira ongmga laling na ang ganing,

“Yaming mga apostolis ig mga mepet tani pa-
magpakomosta ami ong nindiong mga logod ang
belag ta Judio ang pamagto ra atan ongAntioquia,
Siria ig Cilicia. 24 Nabalitan amen ang may mga
aroman amen tani ang napaning atan ong nindio,
maski indi sinobol amen, ig ginamo amo nira ig
pinalinget nira tang mga kinaisipan mi ong mga
sinoldok nira. 25 Animan namaginigoan aming
tananongpagsirimetenamenangmamilik tamga
lali parapapaningenatanongnindiokatabid tang
yaten ang agmalen ang da Bernabe ni Pablo. 26 Si
Pablo ig si Bernabe pamagsirbi ong ni Jesu-Cristo
ang indi enged geldan maski ang kaboi nira ga-
betang ang pirmi ong karisgoan. 27Piromandian,
agtobolonamensi Judas ig si Silas, ig taniramismo
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tang magpaintindi ong nindio tang mga bagay
ang agsosolat amen ong nindio tani. 28 Tenged
nagimong disision amen ong tabang tang Ispirito
Santo, mo-ya pa ang indi amo ra pabelatan poira
ongmgabagayangnaangkaministirankakaman
ang boaten mi: 29 Indi amo mamangan ta mga
pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan;
indi amo mamangan ta dogo ig karni ta ayep ang
na-kel tang likel na ig indi natorok tang dogo nira;
ig indi amomangombabay obinmangonlali. Mga
tomanen mi tang agganing amen ang na, mo-ya
sia. Tegka ra lamang tarin.”

30 Dayon dang pinapanaw nira tang mga taw
ang sinobol ang paning ong Antioquia. Pa-
gakabot nira don, dayon ang sinimet nira tang
tanan ang mga logod ig sindol nira tang solat.
31 Pagabasa nira tang solat, dorong kalipay nira
ong laygay ang na ang nagpabaked tang nem
nira. 32Mandian si Judas ig si Silas, bilang manig-
pakabot ka tang bitala tang Dios, nagigampang
ta naboay ong mga taw agod pamoirsaen tang
nem nira ig pabakeden pa enged tang pagto nira.
33Nagtinir ka tanira don ta indi naboay. Pagata-
pos, asing pinangadi ra tanira tangmga logod ong
Antioquia ang balampa ra lamang mo-ya ka tang
pagparanawen nira, dayon tanirang namagbalik
ong mga namagtobol ong nira. 34 [Piro si Silas
nagdisision ang pabo-wan don.]§

35 Si Pablo ig si Bernabe napabo-wan don ong
Antioquia. Tanira ig doro pang aroman nira tang

§ 15:34 15:34 Ang birsikolong na indi itaen ong tanan ang mga
lomang kopia tangmga sagradong kasolatan ong bitalang Grigo.
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namagtoldok ig namagpatako tang bitala tang
Gino.

Nagbelagan si Pablo ig si Bernabe
36 Pagata-lib tang pirapang kaldaw ganing si

Pablo ong ni Bernabe, “Balikan ta, bisitaen ta
tangmga logod ong tanan angmga lansangan ang
pinanoldokan ta tang bitala tang Gino. Telekan
ta mga monora tanira.” 37Mandian ang galiagan
ni Bernabe e-lan nira si Juan Marcos. 38 Piro indi
maliag si Pablo, ig pagpareges ang ganing indi e-
lan nira. Tenged asing don tanira ong Panfilia
asing tokaw, binayan tanira niMarcos ig indi nag-
padayonongpagtoroldokonnira. 39Nagkinit tang
diskosion nira, asta namagbelagan da lamang. In-
gkelan ni Bernabe si Marcos ig namansitay tanira
paning ong Chipre. 40 Ig si Silas tang pinatabid ni
Pablo. Ba-lo tanira namagalin, pinangadi tanira
tangmga pamagto ang pangaloyan ka tanira tang
Gino. 41 Napaning si Pablo ong mga tarabidan
tang mga pamagto ong ni Cristo* don ong Siria ig
Cilicia ig pinabaked na tang pagto nira.

16
Siminabid si Timoteo ong da Pablo ni Silas

1Nagpadayon si Pablo asta ongmga siodad tang
Derbe ig Listra. Don ong Listra may tatang sinag-
pan tang Gino, ang aran na si Timoteo. Ang nanay
ni Timoteo, tata kang Judio ang pagto ong Gino,
piro ang tatay na Grigo. 2Maski sinopa ong mga
logod don ong Listra ig ong Iconio pamansianing
* 15:41 15:41 “tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo.” Ong
bitalang Grigo: “ekklesia.”
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ang si Timoteo mo-yang taw. 3Mandian, galiliag
si Pablong e-lan na si Timoteo, animan tinorian
na tanandia agod indi mamagriklamo tang mga
Judio.* Tenged ang tanan ang mga Judio ong mga
logar ang asi gangatakong ang tatay ni Timoteo
Grigo. 4 Ig ong kada lansangan ang paningan
nira agsasayod ka nira tang pinaginigoan tang
mga apostolis ig mga mepet don ong Jerusalem
natetenged ong mga tobol ang dapat lamang ono
tomanen tang mga belag ta Judio. 5 Animan ang
mga pamagto ong ni Cristo mas nambaked tang
pagto nira, ig kaldaw-kaldawmas panyadi tanira.

Ang laling tagaMacedonia
6 Linibot-libot ka da Pablo tang mga logar ong

Frigia igGalacia, tenged indi tanirapinagnan tang
Ispirito Santo ang magpatako tang bitala tang
Dios don ong probinsia tang Asia. 7 Pagakabot
nira don ong kate-kan tangMisia, mamansidayon
da rin tanira ong probinsia tang Bitinia, piro in-
awidan tanirang moman tang Ispirito ni Jesus.
8Animan binagtas nira tang Misia asta mababak
tanira ong lansangan ang aggoyan ta Troas. 9Ang
labing asi don ong Troas, may napaita ong ni
Pablo ang tatang taw ang taga Macedonia. Ke-
deng narin ig pagpakiloy ong ni Pablo ang ganing,
“Paninga ka ong Macedonia ig tabangan ami ka

* 16:3 16:3 Ang kaogalian tang mga Judio ay patorian tang mga
ana nirang lali bilang tanda ang tanira mga pinilik tang Dios. Piro
ang mga belag ta Judio, pario tang mga Grigo, belag ta ogali nira
angmagpatori.
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nio.” 10 Animan lagi-lagi nagsimpan ami† ang
paning ong Macedonia, tenged nagparet ami nga
ang Dios yay ang naggoy ong yamen ang mag-
patako tang Mo-yang Balita ong mga taw don ong
Macedonia.

Nagto si Lydia ong ni Jesus
11Animan, pagalin amen ong Troas, liminayag

ami parombo ong Samotracia ig ang dimina-
ton ang kaldaw siminampet ami ong Neapolis.
12 Pagalin amen ong Neapolis, napaning ami ong
Filipos, tatang importanting siodad ong parting
asi tang Macedonia, ig sakep tang gobirno tang
Roma. Nagtinir ami ta pirapang kaldaw don
ong Filipos. 13 Asing pagkabot tang Kaldaw ang
Igperenay, limindoa ami ong siodad ig napan-
ing ami ong binit tang soba ang pabetang amen
don may logar ang palagampoan tang mga Judio.
Kiminarong ami ig nagigampang ami ong mga
babay ang pamagsimet-simet don. 14 Ang tatang
pamasi ong yamen ay si Lydia, ang taga Tiatira.
Manigtinda tanandia ta mga maralen ang tilang
granati, ig pagto ka ong Dios. Bino-kad tang Gino
tang kinaisipan na ig nagparet tanandia ong mga
agganingni Pablo. 15Tanandia asta ang tananong
pamalay-balay nira namagpaboniag. Pagatapos
inimbitar ami nandia ang ganing, “Mga pamag-
paret amo ang matod ka kaman tang yen ang
pagto ong Gino, paning amo ong balay ig don amo

† 16:10 16:10 Ang maliag yaning tang “ami” ay si Lucas, ang yay
ang nagsolat tang librong narin, asta ang domang mga aroman ni
Pablo ang namansitabid ong nandia.
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ramamansidayon.” Ig indi ami engednapangindi
ong imbitar na.

Pinriso si Pablo ong Filipos
16Tatang kaldaw, asing agpaning ami ong logar

ang parangadian binagat ami ta tatang torobolon
ang soltiras. Tanandia agtelden ta malain ang
ispirito, animangatako tanandiangmaminto tang
mga bagay ang mainabo ong parakaboton. Ig
tenged ong paminto na, dorong koarta tang ag-
gitaen tang mga agalen na. 17 Mandian, ang
babay ang na pirmi rang dadaton ong yamen da
Pablo ig sigi tang initeg nang ganing, “Ang mga
laling na sinobol tang Dios ang Kalawig-lawigan
ong tanan para magpatako ong nindio mgamono
amo pa malibri.” 18 Doro rang mga kaldaw ang
agboaten na narin, asta indi ra nagagoanta si
Pablo. Animan dayon ang sinalonga na tang
babay ig ganing ong ispiritong paggaem ong nan-
dia, “Ong aran ni Jesu-Cristo, agtobolona yen ang
lomboa ong nandia!” Ig ong oras ang laging asi,
limindoa tang ispirito ong babay. 19 Pagaita tang
mga agalen tang babay ang anda ray paglaom
nirang maita pa ta koarta ong nandia, dayon ang
dinep nira si Pablo ig si Silas ig ingkelan ong
plasa agod patalongaen ong mga aotoridad. 20 Ig
pinatalonga nira tang doroa ong mga opisialis
ang taga Roma, ang ganing, “Ang mga taw ang
na, mga Judio ig pamagboat tanira ta gamo tarin
ong siodad ta! 21 Pamagtoldok tanira ta mga
kinaogalian ang kontra ong li ta ig belag ta da-
pat ang risibien obin tomanen ta bilang mga
sakep tang gobirno tang Roma.” 22 Ig ang mga
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taw don dayon ang dina-magan nira da Pablo ni
Silas, ig sinalalabangan nirang pinamalo. Oman
nagordin tang mga opisialis ang loatan tanira ig
panlatigon. 23Pagatapos tang doro-dorong latigo,
pinanggatek tanira ongprisoan, ig inordinan tang
goardia tang prisoan ang sigoron nang maelet
tang pagkakolong ong nira. 24 Animan, pina-led
na da Pablo ong kateled-teledan ang koarto tang
prisoan ig pinangapit na tangmga kakay da Pablo
ong tatang karapitan ta kakay.

25Mandian, asing tenganan da, pamangadi da
Pablo ni Silas ig pamagkanta ang pamagdayaw
ong Dios. Ang mga karomanan nirang mga
priso pamamasi ka ong nira. 26 Lagat-lagat ta
ge-ley, golping nanlinog ta doro kapoirsa. Na-
mansikedeg tang mga pondasion tang prisoan, ig
golping nagabri tang tanan ang portan ig nan-
gatangtang tang mga kadina tang tanan ang mga
priso. 27 Napoaw tang goardia, ig asing inita
nang abri tang mga portan, dayon ang inogot na
tang ispada na agod patayen na rin tang sadili
na, tenged kalaom na nangapalpat da tang tanan
ang priso. 28 Piro initegan tanandia ni Pablo ta
doro kapoirsa ang ganing, “Indi pasipalan mo
tang sadili mo! Nani aming tanan!” 29 Dayon
ang nanobol ta tolok tang goardia ig nanikad ong
teled. Diminagpa tanandia ong talongan da Pablo
ni Silas ig pangelel tanandia ong sobrang eled na.
30Pagatapos, ingkelan na ong loa da Pablo ni Silas
ig ganing tanandiang nane-ma, “Mga magino,
onopa tang dapat ang boateno agod malibrio?”
31 Siminabat tanira, “Magtoa ong ni Ginong Jesu-
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Cristo ig malibria--yawa asta ang pamalay-balay
mo.” 32 Ig sinoldok da Pablo tang bitala tang Gino
onggoardia, astaong tananangdonong teled tang
pamalay-balay na. 33Ang oras ang laging asi tang
labi, ingkelan na da Pablo ig linimpioan na tang
mga igad nira. Oman, nagpaboniag ang lagi tang
goardia asta ang tanan ong pamalay-balay na.
34Pagatapos, pinadayon na da Pablo ong balay na
ig sinimpanan tapamangan. Anggoardiaastaang
tanan ong pamalay-balay na, dorong kalilipayen
nira ang tanira pamagto ra ong Dios.

35 Pagaramal, ang mga opisialis tang siodad
nanobol ta mga sondalo ang ganing, “Palpatan
da tang mga taw ang asi.” 36 Ang inaning nirang
asi binalita tang goardia ong ni Pablo ang ganing,
“Angmgaopisialis nagordin angpamalpatanamo
ra. Lomboa amo ra, ig balampamasinlo tang pag-
paranawen mi.” 37 Piro ganing si Pablo ong mga
sondalongpinanobol, “Yamimga siodadanos tang
Roma!‡ Pinatakan aminira tang palo ang indi ami
gaimbistigar. Pagatapos, ginatek ami pa nira ong
prisoan. Mandian galiliag tanirang paloaen ami
ong talok? Indi maimo. Tanira tang paning tarin
ig magekel ong yamen ong loa.” 38 Ang inaning
ang na ni Pablo bineg tang mga sondalo ong mga
opisialis ig pagabasi nirang si Pablo ig si Silas
mga siodadanos pala tang Roma, pinangeldan
‡ 16:37 16:37-38 Si Pablo ig si Silas aggilalaen ang mga “sio-
dadanos tang Roma” tenged nataw tanira ong mga siodad ang
sakep tang gobirno tangRoma. Maliag yaning,maymgakato-lidan
nira pario tang mga taw ang matod ang taga Roma. Ang kayadian
tangmga Judio ay belag ta siodadanos, angmaliag yaning belag ta
“citizens” tang Roma.
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tanira. 39 Animan napaning tang mga opisialis
ong da Pablo ni Silas ig namama-dol ta pasinsia
ong nira. Ingkelan nira da Pablo ong loa tang
prisoan ig namagigampang ang mamagalin ang
lagi tanira ong siodad tang Filipos. 40Pagaloa nira
ong prisoan, napaning da Pablo ni Silas ong balay
da Lydia. Nagigbagat tanira ongmga logoddon, ig
namagtoldok ong nira agod mas mambaked tang
mga nem nira, ig pagatapos dayon da tanirang
namagalin.

17
Ang golo don ong Tesalonica

1Mandian ong pagparanawen da Pablo ni Silas,
simina-lib tanira ong siodad tang Anfipolis ig
ong siodad tang Apolonia asta nangakabot tanira
ong siodad tang Tesalonica. Don ong Tesa-
lonica may simban tang mga Judio. 2 Ig pario
tang agboaten ang pirmi ni Pablo, nagsimba ka
tanandia don. Ong teled tang tolong dominggo,
Kaldaw ang Igperenay nagigampang tanandia
ong mga taw natetenged ong maliag yaning tang
Sagradong Kasolatan, ig nagigrason tanandia ong
nira. 3 Agpaintindi ig aggamiten na tang Kasola-
tan para pamatodan ong nira ang kaministiran
ang mapasar ta kaliwagan tang Cristo, ig pagata-
pos maboing moman. Ganing si Pablo ong nira,
“Si Jesusangnarinangagbabalitaoongnindioyay
ang Cristo.”* 4 Ang domang pamamasi naekelan
kaman ang namagto ong ni Jesus, ig minimbeng
tanira ong da Pablo ni Silas. Namagparet ka
* 17:3 17:3 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.
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tang doro-dorong mga rilihiosong Grigo, asta ang
dorongmga babay ang ilalado ong siodad.

5 Piro naibeg tang mga Judio ong da Pablo, ig
namaggoy tanira ta mga laling barombado ang
pamaglaog-laog lamang atan ong plasa. Ig asing
doro ra tanira, ginamo nira tang mga taw ong
siodad. Tinolos nira tang balay ni Jason ig agdile-
mennira daPabloni Silas tenged galiliag tanirang
patalongaennira ongmga taw. 6 Ig asing indi inita
nira da Pablo ni Silas, si Jason asta ang domang
mga pamagto tang rineges nira ig ingkelan ang
pinatalonga ong mga pangolokolo ong siodad, ig
namaginiteg tanirang ganing, “Ang mga taw ang
asi namagekel lamang ta gamo maski ong aypa
tanira. Ig mandian namansikabot da tarin ong
logar ta! 7 Rinisibi pa tanira ni Jason ong balay
na! Paririo tanirang tanan ang pamangontra ong
riglaminto tang Adi tang Roma. Ganing tanirang
may doma pang adi ang aran na si Jesus.” 8 Ang
mga taw ig ang mga pangolokolo ong siodad, as-
ing naba-yan nira asi, mas namaggolo pa enged
tanira. 9 Ig ba-lo pinalpatan nira si Jason asta ang
mga karomanan nira, pinapagbayad kang lagi
nira ta piansa.

Da Pablo ong Berea
10 Pagalabi, da Pablo ni Silas, sinobol ang lagi

tang mga pamagto ang paning don ong Berea.
Pagakabot nira ong Berea napaning tanira ong
simban tang mga Judio. 11 Tarin ong Berea mas
bo-kad tang mga kinaisipan tang mga Judio mga
ikompara ongmga taga Tesalonica. Angmga taga
Berea, dorong kaliliag nirang mamasi tang bitala
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tang Dios, ig kaldaw-kaldaw aggadalan nira tang
Kasolatan para telekan mga matod kaman tang
mga agtotoldok da Pablo. 12 Ig doro ong nira tang
namagto ong Gino. Maning ka ta si tang dorong
mga Grigo, babaymay lali ang ilalado ong banoa.

13Piro asing mabalitan tang mga Judio don ong
Tesalonica ang si Pablo pagtoldok da tang bitala
tang Dios ong Berea, namansipaning tanira don
ig initeg-iteg nira tang mga taw ang mamaggolo.
14Animan si Pablo, dayon ang laging inated tang
mga pamagto don ong baybay. Piro si Silas ig si
Timoteo napabo-wan pa ong Berea. 15 Ang mga
taw ang namagated ong ni Pablo namansitabid
ong nandia tegka ong Atenas. Oman dayon da
tanirang namagbalik ong Berea ang may ordin ni
Pablo ang aningen ka nira da Silas ni Timoteo ang
domaton ang lagi ong nandia.

Asing si Pablo ong Atenas
16Asing si PablodonongAtenas angpagelat ong

da Silas ni Timoteo, napanaidan na tang siodad
ang narin. Ig nagoloan tanandia ta mo-ya, tenged
maski ong aypa tanandia pa-dek ay dorong mga
dios-diosan. 17Animan don ong simban tangmga
Judio, nagigrason tanandia ong nira ig asta ong
mga rilihiosong belag ta Judio. Maning ka ta si
tang bindoat na don ong plasa. Kaldaw-kaldaw
pagigrason tanandia ong mga taw ang gapaning
don. 18 Doroang klasi ta mga manigtoldok tang
namagigrason ka ong nandia. Ang tata aggoyan
ta mga Epicureo, ig ang tata aggoyan ta mga Es-
toico. Pamane-ma tang doma, “Onopa bato tang
agganing tang bongalngalan ang na?” Ang doma
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ganing ka, “Ang agganing na midio natetenged
ong domang mga dios.” Tenged kaman ang ag-
patako ni Pablo yay ang natetenged ong ni Jesus
ig ang natetenged ong pagaboing moman tang
mga patay.† 19 Mandian asi, dayon ang ingke-
lan nira si Pablo ig pinatalonga ong pagsirimeten
nira don ong logar ang aggoyan ta Areopago. Ig
ganing tanira ong nandia, “Ba-lo amen lamang
naba-yan tangagganingmo iggaliliagami lamang
ang matako mga onopang toldokay sia. 20Tenged
yawa may agganing mong mga pama-yan amen
ang parti ong mga gata-wanan amen. Animan
galiliag ami lamang ang matako mga onopa tang
maliag yaning tang mga agtotoldok mong asia.”
21Tenged ang tanan ang taga Atenas asta ang taga
domang banoang pamansistar don, anda ray do-
mang agboaten nira kondi angmamagarampang-
ampang ig mamamasi natetenged ong ba-long
mga bagay.

22 Mandian sia, si Pablo dayon ang kimin-
deng don ong ka-ngan tang paragsimetan tang
Areopago ig minitala ang ganing, “Yamong mga
taga Atenas! Napanaidano ang maski onopang
bagayay doro amo karilihioso. 23 Tenged as-
ing papanaw-panawo ong siodad mi ig panelek-
teleko ong mga agsimban mi may initao ang
tatang altar ang maning ta na tang nasolat don,
‘Para ong Dios ang indi gailala ta.’ Animan ang
† 17:18 17:18 Ang mga bitalang “pagaboing moman” mga ila-ted
ta ong bitalang Grigo ay “Anastasis,” ang yay ang tatang aran ta
babay. Animan, nalito sigoro tangmga taga Atenas ang pamamasi
ong ni Pablo, ig kalaom nira ang agtotoldok na ay natetenged ong
doroang dios, ang tata si Jesus ig ang tata Anastasis.
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agtowan ming asing indi mailala mi yay ang
ipailalao ong nindio mandian. 24 Ang Dios ang
nagboat tang kalibotan ig ang tanan tarin ong
kalibotan, yay ang Gino tang langit may ang
tanek. Tanandia indi gistar ong mga simban ang
bindoat ta taw. 25 Indi ita matabang ong nandia,
tenged tanandia indi pangaministiran ta maski
onopangbagay angmaimo tangkalima ta. Tanan-
dia mismo tang pagtorol ong yaten ta kaboi ig
linawa, ig tanan-tanan ang mga kaministiran ta.
26 Bindoat tang Dios tang tanga tawan, ang yay
angpinagalinan tang tananangmga irinsia ta taw
ang pinaistar tang Dios ong tanan ang mga logar
tarin ong kalibotan. Asing tokaw pang lagi, ang
Dios tang nagtirmino tang timpong itinir tang taw
ong kalibotan ig tanandia ka tang nagbetang ong
nira ong mga logar ang istaran nira. 27Ang tanan
ang na bindoat tang Dios agod itang mga taw
magdilem ong nandia, ig balampa ong pangarap-
karap ta matoman ta enged tanandia. Ong kama-
todan, ang Dios belag ta alawid ong maski sinopa
ong yaten. 28Tengedmay naganing,
‘Biot na tang kaboi ta, kaliek ta, ig pagkataw ta.’
Maski angmgamanigbirsomi, maning ta na tang
inaning nira,
‘Ita kamanmga ana tang Dios.’
29 Animan, tenged ana ita ka kaman tang Dios,
belag ta dapat ang maning ita ang pario tanandia
ong mga riboltong bindoat ong bolawan, silber
obin bato. Asia, agboaten lamang ong isip ig
kalima ta taw. 30Asing oras angmga tawandapay
kalibotanniranatetengedongDios, agpabayanna
lamang tanira. Piromandian agtobolon tang Dios
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tang tanan ang taw ong ta-paw tang kalibotan
ang magtogat ig magbo-wan tang mga kasalanan
nira. 31 Tenged natirmino na ra tang kaldaw ang
osgaran na ta mato-lid tang tanan ang taw ong
kalibotan. Paosgaren na tanira ong tatang taw
ang pinilik na. Ig pinamatodan na ong tananmga
sinopa tang pinilik na asing binoi nang oman.”

32 Asing pagabasi nirang si Pablo pagbitala
natetenged ong moman ang pagaboi tang mga
patay, inintirimis lamang tanandia tang doma
ong nira. Piro ang doma ganing, “Galiliag aming
mamasing moman ong nio natetenged ong mga
bagay ang na.” 33 Oman nagalin si Pablo ong
pagsirimetan nira. 34 Piro ang domang mga taw
nagiga-pen ongnandia ig namagto ra ongni Jesus,
parioongniDionisio ang tatangmimbro tangmga
taga Areopago, ig ang babay ang si Damaris, ig
maymga doma pa enged.

18
Asing si Pablo don ong Corinto

1Pagatapos ta si, dayon angnagalin si Pablo ong
Atenas ig napaning don ong Corinto. 2Nailala na
don tang tatang lali ang si Aquila, tatang Judiong
taga Corinto. Tanandia asta ang katawa nang si
Priscila indi pa lamang gaboay ang kiminabot ang
nagalin ong Italia, tenged si Claudio ang Adi tang
Romanagordin angmamagalin da ongRoma tang
tanan ang mga Judio.* Animanmandian, binisita
ni Pablo tangmagkatawangna ong balay nira. 3 Ig
* 18:2 18:2 Roma tang kapital tang Italia, asta ang bilog ang
inadian tang Adi tang Roma.
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tenged si Pablo ig ang magkatawang na pariong
mamanigboat ta torda, minimbeng tanandia ong
nira ig mina-pen ong obra nira. 4 Ig kada Kaldaw
ang Igperenay, agpaning tanandia don ong sim-
ban tang mga Judio ig pagigrason ong mga Judio
don ig ong mga Grigo. Tenged ang kaliliagan na
maekelan na tanira angmamagto ong ni Jesus.

5 Pagakabot da Silas ni Timoteo ang nagalin
ong Macedonia, anda ray domang agboaten ni
Pablo kondi ang magtoldok. Pagpamatod tanan-
dia ong mga Judio ang ganing si Jesus yay ang
Cristo.† 6Piro kinontra tanandia tangmga Judio ig
binitalan nira tanandia ta anday sayod. Animan
sinapokan ni Pablo tang kolapok ong lambong na,
angganing, “Yamo tangbalamga silotanamo tang
Dios! Anda ray sarabateno ong nindio. Impisa
mandian, paningo ra ong mga belag ta Judio.”
7 Pagatapos nagalin tanandia ig napaning ong
balay ni Ticio Justo, ang tatang belag ta Judio ang
pagto ong Dios. Ang balay na ong dobali lamang
tang simban tang mga Judio. 8 Si Crispo, ang
pangolokolo ong simban ang asi, nagto ka ong
Gino, aroman tang pamalay-balay na. Ig dorong
mga taga Corinto tang namamasi ong ni Pablo ig
namagto ong Gino, ig pinamoniagan tanira.

9Tatang labimaypinaita tangDios ongni Pablo.
Inita na tang Gino ang ganing ong nandia, “In-
dia meled! Magpadayona lamang ang mitala ig
india tomareng, 10 tenged katabido nio. India
ondion pa tang mga taw tenged dorong tawano
ong siodad ang na.” 11 Animan nagtinir si Pablo
† 18:5 18:5 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.
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ta nagpatakonmay tenga ong Corinto. Ig sigi tang
toldok na tang bitala tang Dios ongmga taw.

12 Piro asing si Galion nagimong gobirnador
tang Acaya, ang mga Judio namagoroyonan ig
dinep nira si Pablo, ingkelan ig pinatalonga ong
ni Galion para osgaran. 13 Ganing tanira, “Ang
taw ang na agregesen na tangmga taw angmagto
ong Dios ong mga dalan ang kontra ong li ta.”
14Asing mitala rin si Pablo para somabat, ganing
si Galion ong mga Judio, “Mga ang kasong na
ay natetenged ong boat nang anday sayod obin
mabelat ang kasalanan, dapat lamang ang pama-
yan amo yen. 15 Piro komo ang riklamo mi ay
natetenged lamang ongmga bitala, ongmga aran,
ig ong Katobolanmingmga Judio, yamo tang bala
atan. Indiomaliliag angmagosgar ongmga bagay
ang asia.” 16 Ig dayon ang pinalin ni Galion tang
mga Judio ongkorti. 17Mandianangpina-ngawan
tang mga Judio ig sinalalabangan ang dinep ay
si Sostenes, ang pangolokolo ong simban nira.
Sinigbak nira tanandia ong talongan tang korti,
piro indi enged nagsapet si Galion.

Ang pagbalik ni Pablo ong Antioquia
18 Naboay-boay pa si Pablo don ong Corinto.

Pagatapos, naglisinsia tanandia ong mga logod ig
nagbiahi paning ong Siria, aroman na si Priscila
ig si Aquila. Piro ba-lo ta si, nagpabolog kang lagi
si Pablo ong lansangan tang Cencrea para ipaita
ang may pinangakoan na ong Dios. 19 Mandian,
kiminabot taniraongEfeso. Igdonbino-wananna
tang magkatawang Priscila ig Aquila. Napaning
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tanandia ong simban tang mga Judio ig nagigra-
son ong nira. 20 Inampangan nira si Pablo ang
magtinir kang lagi tanandia ong nira, piro indi
maliag si Pablo. 21 Animan ganing, “Magbaliko
sing moman tarin ong nindio, mga ipagna tang
Dios.” Oman dayon da tanandiang siminay ig
nagalin ong Efeso.

22 Pagakabot na don ong Cesarea, napaning
tanandia ong Jerusalem ig nagigbagat kang lagi
ong mga pamagto ong Gino don, ba-lo tanan-
dia diminayon ong Antioquia. 23 Pagatinir na ta
maboay-boayongAntioquia, nagbiahi si tanandia
ig pinaningan na tang tanan ang mga sinagpan
tang Gino ong mga logar tang Galacia ig Frigia ig
pinapoirsa na tanira ong pagto nira.

Ang taw ang si Apolos
24 Mandian asia, may tatang Judiong taga Ale-

jandria ang napaning ong Efeso, ang aran na si
Apolos. Maosay tanandiangmitala igdoronggata-
wanan na ong Kasolatan. 25Natoldokan tanandia
natetenged ong pagorosoyon ong Gino. Dorong
kaliliag nang magtoldok ig osto tang mga agto-
toldok na ig agbibitala na natetenged ong ni Jesus.
Piroangpagboroniagenanggata-wananna, tegka
lamang ong ni Juan. 26Nagimpisa ra tanandiang
minitala angmaiteg tangnemnaong simban tang
mga Judio. Ig asing naba-yan tanandia ni Priscila
ig ni Aquila, ingkelan nira tanandia ig pinaintindi
nira ta osto ong nandia tang natetenged ong
pagorosoyon ongDios. 27 Ig asing ganing si Apolos
ang galiliag tanandiang paning ong Acaya, sina-
bangan tanandia tang mga logod ang namagsolat
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ong mga sinagpan tang Gino don ong Acaya ang
risibien nira si Apolos. Asing nakabot tanandia
don, sinabangan na ta mo-ya tang mga taw ang
pamagto ra tenged ong kaloy tang Dios ong nira.
28 Tenged doro kaosay tanandiang magigrason
ong mga Judio ong talongan tang mga taw, ig
aggamiten na tang Kasolatan agod magpamatod
ang si Jesus yay ang Cristo.‡

19
Asing si Pablo don ong Efeso

1Mandian, asing don pa si Apolos ong Corinto,
si Pablo nana-loy ta-loyan ong kabobokidan tang
domang mga probinsia, asta nakabot tanandia
ong Efeso. Ig don may nangabagat nang mga
sinagpan tangGino. 2Sine-ma tanirani Pablomga
narisibi ra nira tang Ispirito Santo asing nagparet
tanira. Piro ganing tanirang siminabat, “Anda!
Indi ngani naba-yan amen ang asi pala may ag-
ganingen ang Ispirito Santo.” 3 “Angay?” ganing
si Pablo ong nira. “Onopang klasi ta pagboronia-
gen tang binoniag ong nindio?” Ganing tanirang
siminabat, “Pario tangpagboroniagenni Juanang
Manigboniag.” 4 Mandian ganing si Pablo, “Ang
pagboroniagen ni Juan para ongmga namagtogat
tang mga talak nira. Ig inaning na tang mga
taw ang mamagto tanira ong komabot ang doma-
ton ong nandia, ang anday doma kondi si Jesus.”
5 Asing naba-yan nira si, dayon tanirang namag-
paboniag agod ipaita ang tanira namagpasakep
ong ni Ginong Jesus. 6 Binondo ni Pablo tang
‡ 18:28 18:28 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.
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kalimanaongnira ig ang Ispirito Santokiminabot
ong nira. Namansibitala ra tanira ong domang
mga bitala, ig nagpakabot tang bitala tang Dios.
7 Ang mga laling na mga tampolok may doroa
tanira.

8 Ong teled ta tolong bolan, pirming agpaning
si Pablo ong simban tang mga Judio ig maiteg
tang nem nang bibitala ong mga taw. Nagigra-
son tanandia ong nira ig dorong patikaseg nang
papagpareten tang mga taw natetenged ong pag-
garaemen tang Dios bilang adi. 9 Piro ang doma
ong nira doro katetegat tangmga kolo nira, ig indi
enged mamagparet. Doro pang anday sasayod
tang binitala nira don ong talongan tang tanan
ang mga taw natetenged ong pagorosoyon ong
Gino. Animan, bino-wanan da lamang tanira ni
Pablo. Ingkelan na tang mga sinagpan tang Gino,
ig kaldaw-kaldaw nagtoldok ong mga taw don
ong iskoilan ni Tirano. 10 Bindoat na narin ong
teled ta doroang takon, animan ang tanan ang
pamansistar ong probinsia tang Asia, Judio man
obin belag ta Judio, nangabasi tang bitala tang
Gino.

Angmga ana ni Esceva
11 Dorong mga milagrong matod ang mak-

abebereng tang pinaboat tang Dios ong ni Pablo.
12Maski angmga ta-leng obin lambong ang agsas-
apen ong sinangoni ni Pablo, agge-lan ta mga taw
para itapal ongmgapamagmasit. Asia pamago-ya
tanira ig namagalin ong nira tang mga ispiritong
anday sasayod.
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13Mandian, maymga Judio don ang pamagalig-
alig ang pamagpalayas ong mga malain ang
ispirito ang te-led ong sinangoni tang mga taw.
Sinobokan nirang gamiten tang aran ni Ginong
Jesus ong pagpalayas nira. Ganing tanira ongmga
anday sasayod ang ispirito, “Ong aran ni Jesus
ang agtotoldok ni Pablo, agtobolon amo yamen
ang lomboa.” 14 Pamagboat ka ta maning ta na
tang pitong anang lali ni Esceva, ang tatang pan-
golokolo ong mga padi. 15 Piro siminabat tang
malain ang ispirito ong nira, “Gailalao si Jesus,
asta si Pablo gailalao ka. Piro yamo, sino amo
pa?” 16 Ig ang taw ang asing sinled tang malain
ang ispirito, dayon ang lino-toan na tangmga ana
niEsceva. Ongkapopoirsaennadinegna tanirang
tanan. Animan namaglayas tanira ong balay ang
asi ang anday mga ameng-ameng nira ig poros
nangaigadan. 17 Ang nainabong narin nabalitan
tang tanan angmga Judio ig mga belag ta Judiong
pamansistar ong Efeso. Animan namansieled
tanirang tanan, ig mas dinayaw pa tang aran ni
Ginong Jesus. 18 Dorong mga taw ang namagto
ong Gino tang namansipaning ong ni Pablo ig
inamin nira ong tanan tang mga bindoat nira
asing tokaw ang anday sayod. 19 Ingkelan tang
mga madyikiro tang mga libro nira, sinimet ang
tanan ig sinolpokan ong talongan tang mga taw.
Kinointa nira tang kantidad tang mga librong asi
ig ang balor na singkointa mil pidasong koarta.
20Ong maning ta si, mas nabantog pa tang bitala
tang Gino ig inita tang gaem na ong tanan ang
logar.
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Ang golo ang nainabo ong Efeso
21Pagatapos tang nainabong narin, indi naboay

nagdisision si Pablo ang mana-loy ong mga
probinsia tang Macedonia ig Acaya ba-lo paning
ong Jerusalem. Ganing tanandia, “Mga magalino
ong Jerusalem, kaministiran ang paningo ka ong
Roma.” 22Dayon ang pina-kaw na ongMacedonia
tang katabang nang doroa, da Timoteo ni Erasto.
Ig nagtinir pa tanandia ta indi naboay ong Asia.

23 Ang mga timpong asi namagkagolo ta mo-
ya tang mga taw ong Efeso tenged indi tanira
nangaliag ang may magosoy ong Gino. 24 Tenged
may tatang platiro don ong Efeso ang aran na
si Demetrio. Manigboat tanandia ta timplo-
timplong silber ang agbetangan tang dios-dios
nirang si Diana.* Ang nigosio nang asi ag-
gitan ta dorong koarta para ong mga panday.
25 Mandian, pinanggoyan ni Demetrio tang mga
panday na asta ang domang mga taw ang pario
ka tang pandilem nira. Ganing tanandia, “Mga
tangay, gata-wanan mi ka ang pagmanggad ita
ong pandilem tang narin. 26Aggitaen ig gaba-yan
mi ka tang agboaten tang Pablong asi. Ganing
tanandiang angmga dios ang narin ang agboaten
ta mga taw, belag ono ta Dios ang matod. Ig
dorong mga taw tang napaparet na ig naekelan
na, belag lamang ta tarin ong Efeso kondi asta
ong bilog ang probinsia tang Asia. 27Animanmay
risgong pakalainen tang mga taw tang pandilem
ta ang narin. Ig belag lamang ta sia, ang timplo
tang yaten ang makagagaem ang diosa ang si
* 19:24 19:24 Ang aran ang “Diana”, mga ong bitalang Grigo ay
“Artemis.”



Bindoatan 19:28 xcii Bindoatan 19:34

Diana ay malipatan ta data na. Itaben ang diosa
ta ang agtowan tang tanan ang taw ong Asia asta
ong aypa ong kalibotan, itaben indi ra tanandia
towan!”

28 Asing maba-yan nira tang inaning ang asi
ni Demetrio, dorong kasisilagen nira. Ig dayon
tanirangnamansiteg angganing, “Makagagaemsi
Dianang diosa tang mga taga Efeso!” 29 Animan
sia namagkagolo tang mga taw ong bilog ang sio-
dad. Namanikad tanirang tanan ong plasa ang
aggoyod-goyodan nira si Gayo ig si Aristarco ang
mga taga Macedoniang aroman ni Pablo ong bi-
ahi. 30Ang kaliagan ni Pablo tomalonga tanandia
ong mga taw, piro inawidan tanandia tang mga
sinagpan tang Gino. 31Asta ang domangmga tan-
gay nang opisialis ong probinsia tang Asia, nag-
patobol ka ong nandia ang ganing indi ra enged
tanandiamagpaita tang sadili naongmga tawdon
ong plasa. 32Mandian angmga taw don ong plasa
gangataranta ra. Ang doma ong nira pamansiteg
ong tanga bagayan. Ang doma, doma kang bagay
tang aggiteg nira. Ig ang kayadian ong nira anday
kalibotanniramgaangay tanira pamagsimet don.
33 May tatang taw don ang sinolmon tang mga
Judio, si Alejandro tang aran na, ig sinobol nirang
mitala. Dayon ang pinalawig na tang kalima na
para paipesen na rin tangmga taw tenged galiliag
tanandiangmitala. 34Piro asing nata-wanan tang
mga taw ang tanandia pala tatang Judio, nam-
aginiteg si tanirang oman. Ig sigi-sigi tang iteg
nirang delelengan ong teled ta doroang oras, ang
ganing, “Makagagaem si Artemis ang diosa tang
mga taga Efeso!”
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35Ong kaorian da, ang mga taw napaipes da ka
tang sikritario tang monisipio. Ganing tanandia
ong nira, “Yamong mga taga Efeso! Gata-wanan
tang tanan ang itang mga taga Efeso yay ang
manigasikaso tang timplo tang makagagaem ang
si Diana asta ang sagradong batong nabo-log na-
galinong langit. 36Maski sinopa, indimapaganing
ang asia belag ta matod. Animan magipes amo
lamang ig indi amo pagolpi-golpi. 37 Ingkelan mi
tarin tang mga taw ang narin, piro indi tanira
namanakaw ong timplo ig indi ka namansibitala
ta anday sayod kontra ong diosa ta. 38Mandian,
mga si Demetrio asta ang mga karomanan nang
mga panday, may galiagan nirang idimanda, abri
tang korti ig may mga manigosgar ka. Tanira
tang balang magdimanda don. 39 Piro mga yamo
may riklamo mi pang doma, mayos ka si ong
tatang sision sigon ong li. 40 Itaben ita pa tang
idimanda tenged ong golong narin ang gainabo
mandian. Andaengedayrasonangma-dol tapara
ong golong na.” 41 Pagatapos ang minitala tang
sikritario, dayon dang pinaolik na tangmga taw.

20
Si Pablo ongMacedonia ig Grecia

1Asing napenay da tang golo, pinagoy ni Pablo
tang mga sinagpan tang Gino, ig pinabaked na
tang nem nira. Pagatapos, dayon da tanandiang
naglisinsia ig napaning ongMacedonia. 2Linibot-
libot na tang tanan ang logar don ig dorong
pagigampang na ong mga sinagpan don agod
mambaked ka tang nem nira. Tapos dayon da
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tanandiangnapaning ongGrecia, 3 ig tolongbolan
tanandia don. Asing magbiahi ra tanandiang
paning ong Siria, nata-wanan nang may anday
sayod ang aggisipen tang mga Judio ang boaten
nira ong nandia. Animan nagdisision tanandi-
ang mo-ya pa magpanaw da lamang tanandia
ong Macedonia ong pagbalik na. 4 Siminabid
ong nandia si Sopater ang ana ni Pirro ang taga
Berea, si Aristarco doroa ni Segundo ang taga
Tesalonica, si Gayo ang taga Derbe, si Tiquico ig
si Trofimo ang mga taga Asia, asta si Timoteo.
5 Namansi-kaw tanira ig namagelat ong yamen
ongTroas. 6Pinalampas amenkang lagi tangPista
tang Tinapay ang Anday Pampalsa na,* ba-lo ami
liminayag nagalin ong Filipos. Limang kaldaw
tangbiahi amenba-lo amikiminabot ongniradon
ong Troas. Ig nagtinir ami don ta pitong kaldaw.

Ang kaori-orian ang paning ni Pablo ong Troas
7 Ang primirong kaldaw tang dominggo,

namagsimet-simet ami ig namagsaro bilang
mamaglogod ong Gino.† Ig tenged si Pablo
magalin pagaramal, minitala tanandia ong
mga taw ig dinayon-dayon na ra lamang asta
natenganan. 8 Dorong tolok don ong dibabaw,
ong koarto ang paragsimetan amen. 9 Mandian
may tatang soltiros ang aran na si Eutico, ang
kakarong ong talamban. Ig tenged nangaboat
da tang bitala ni Pablo, si Eutico pinoyat da asta

* 20:6 20:6 “Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na.” Telekan
ong Bokabolario. † 20:7 20:7 “namagsaro bilang mamaglogod
ong Gino.” Ong bitalang Grigo: namagterenga-tengaen ta tinapay
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nadot da lamang tanandia. Ig asing manek da
tang poyat na, dayon tanandiang nabo-log ong
talamban magalin ong ya-long paranda-talan
tang balay asta ong tanek. Animan patay da
tanandia asing pisiken nira. 10 Piro siminaboan
si Pablo ig kimine-keb ang kineget na si Eutico,
ig ganing ong mga taw, “Indi amo mangelba,
boi tanandia!” 11 Dayon ang nagbalik si Pablo
ong dibabaw ig nagigsaro ong nira. Pagatapos,
pagapamangan nira, nagigampang pa enged
tanandia ong nira asta ra lamang naramal. Oman
dayon da tanandiang nagalin. 12 Mandian ang
soltiros ang nabo-log, ingkelan nirang minolik
ang boi ig dorong kalilipayen nira.

Ang biahimagalin ong Troas paning ongMileto
13 Siminay ami ong barko, ig nagalin ami pan-

ing ong Ason. Ang plano amen, don da lamang
bagaten amen si Pablo. Tenged ganing si Pablo
tanandia ono ong takat da lamang magpanaw.
14 Pagakabot amen ong Ason, binagat ami ni
Pablo. Dayon da tanandiang pinaka-yat amen ig
liminayag ami ra paning ong Mitilene. 15 Pagalin
amen ong Mitilene, nakabot ami ong parti tang
Quio ang diminaton ang kaldaw. Ang dimina-
ton pa enged ang kaldaw siminampet ami ong
Samos, ig ong ya-long kaldaw kiminabot ami ong
Mileto. 16 Sina-liban amen da lamang tang Efeso
tenged indi maliliag si Pablo ang matraso tanan-
dia ong Asia. Pagapora tanandiang makabot ong
Jerusalemba-lo tangkaldawtangpistangaggoyan
ta Pentecostes.‡
‡ 20:16 20:16 “Pentecostes.” Telekan ong Bokabolario.
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AngpaglisinsianiPabloongmgamepetdonong
Efeso

17Animan don ong Mileto nanobol si Pablo ong
Efeso mga maimo magigbagat ong nandia tang
mga mepet ang pangolokolo ong mga pamagto
ong ni Cristo don. 18 Pagakabot nira don ganing
si Pablo ong nira, “Yamo mismo, gangatako tang
yen ang parangaboien tarin ong nindio, impisa
asing kaldaw ang kiminaboto tarin ong probinsia
tang Asia asta ra lamang mandian. 19 Bogosong
nagpalepe ig nagsirbi ong Gino. Siminorok pa
tang mga lok ko ong mga matao ong dorong mga
kaliwaganangnapasarano tengedongmgaanday
sasayod ang plano tangmga Judio. 20Gata-wanan
mi ka, maski onopay mapagtorol ong nindio ta
kao-yan, sinayodo tang tanan ong nindio ig indio
minengted,maski ongpagtoroldokonoongnindio
ong kayadian, obin ong mga pamalay-balay mi.
21 Ig maski angmga Judio obinmga belag ta Judio
tanirang tanan linaygayano angmamagtogat ong
mga kasalanan nira ig magbalik ong Dios, ig mag-
talig ong ni Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 22 Ig
mandian, tenged agtobolono tang Ispirito Santo,
paningo ra ong Jerusalem ang indi gata-wanano
mga onopa tang mainabo ong yen don. 23 Gata-
wanano lamang kada paningo ong tatang lansan-
gan, agpademdemong yen tang Ispirito Santo nga
ang agtalongaeno ay prisoan ig mga kaliwagan.
24Piroandaybabali tangyenangkaboi, bastamat-
aposo lamang tang agpaboat ong yen ni Ginong
Jesus, ig yay na, ang mamalita ong mga taw tang
Mo-yang Balita natetenged ong kaloy tang Dios.
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25 “Yamong tanan napaningano ra ig
natoldokano ra ka natetenged ong paggaraemen
tang Dios bilang adi. Ig mandian, gata-wanano
ang maski sinopa ong nindio indi ra maitang
moman ong yen. 26 Animan galiliago ang
isayod ong nindio mandian ang lagi, mga indi
malibri tang maski sinopa ong nindio, anda ray
sarabateno ong nira. 27Ang tanan ang kaliliagan
tang Dios sinaysayo ra ong nindio, ig anda enged
ay sinaloko. 28 Bantayan mi tang mga sadili mi
asta ang tanan ang pinasagod ong nindio tang
Ispirito Santo. Bantayan mi tanira ta mo-ya,
pario tangmanigbadbad ang pagbantay tangmga
karniro na. Tenged ang tanan ang pamagto ong
Dios ay ginawad na ong dogo tang sadiling Ana
na. 29 Gata-wananong mga magalino ra, may
mga taw ang mamagtoldok ta lain ong nindio.
Tanira pario ong mga maraiteg ang mga ayep
ang pamangkeb ang anday patawad ong mga
karniro. 30 Ig maski ngani tarin ong nindio may
mga taw ang lomboangmanigtoldok ta bo-li, para
maekelan nirang magosoy ong nira tang domang
mga sinagpan tang Gino. 31 Animan pandam
amo. Ig demdemen mi ra lamang nga ong teled
ta tolong takon, kaldawmay labi, nagtoldoko ong
nindio ang totorok pa tang lok ko.

32 “Ig mandian,” ganing pa si Pablo, “yintriga
amo ra yen ong Dios, ig ong pagadal mi tang
bitala nang pagpatako tang natetenged ong kaloy
na. Asia mambaked tang mga nem mi, ig oldan
amo tang kao-yan ang tinagana tang Dios para
ong tanan ang bindoat nang mga sagradong
sinakepanna. 33Yo indioengedpagintris takoarta
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obin bolawan obin lambong tang maski sinopa.
34 Yamo mismo gangatako ang nagprosigiro ong
sadiling inango para ong mga kaministirano asta
ong kaministiran tang mga karomanano. 35 Ong
tanan ang bindoato pinaitao ong nindio ang da-
pat magpatikaseg ita ta maning ta na agod mata-
bangan ta tang mga malolobay. Ig kaministiran
demdemen ta tang inaning ni Ginong Jesus ang,
‘mas mambeng ang magtorol kaysa ong magris-
ibi.’ ”

36Asing matapos dang mitala si Pablo, liminod
tanirang tanan ig namangadi. 37 Namagini-yak
tanirang tanan ig kineget nira si Pablo ig initon-
gan. 38Pinongawan tanira ta osto labi pa ongmga
bitala ni Pablo ang ganing tanandia indi ra itaen
nira ang moman. Pagatapos dayon ang inated
nira si Pablo ong barko.

21
Ang pagpaning ni Pablo ong Jerusalem

1 Pagatapos amen ang namaglisinsia ong nira,
liminayag ami parombo ong isla tang Cos. Ig ang
pagaramal, kiminabot ami ong Rodas. Pagalin
amen ong Rodas, nagpadayon ami ong Patara.
2 Don ong Patara may tarayan ang magalin da
ang paning ong Fenicia. Animan dayon aming
siminay ig nagalin. 3 Pag kabot amen ong logar
ang gatorong-torongan amen da tang banoa tang
Chipre, simina-lib ami ong parting to tang islang
narin ig nagdiritso ami ong probinsia tang Siria.
Siminampet ami ong siodad tang Tiro, tenged
ang tarayan don magdiskarga tang mga karga
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na. 4Dinilem amen don tang mga sinagpan tang
Gino, ig nagtinir ami ong nira ta pitong kaldaw.
Sinoldokan tanira tang Ispirito Santo ang aningen
si Pabloang indi radomayonong Jerusalem. 5Piro
pagakabot tang oras ang lomarga ami ra, nagalin
ami ig nagpadayon tang biahi amen. Inated ami
nirang tanan, asta ong loa tang siodad aroman
ka nira tang mga katawa nira ig mga ana nira.
Don ong baybay namansilod aming tanan ig na-
mangadi. 6 Pagatapos naglisinsia ami ong nira ig
siminayamiong tarayan ignamansiolikda tanira.

7Pagalin amen ong Tiro, nagpadayon tang pag-
biriahien amen astamakabot ami ong Tolemaida.
Donaminagigbagat ongmga logod ignagtinir ami
ta tatang kaldaw ong nira. 8 Pagaramal nagbiahi
aming oman ig nakabot ami ong Cesarea. Napan-
ing ami ong balay ni Felipeng manigtoldok tang
Mo-yang Balita ig don ami nagdayon ong balay
nira. Tanandia tata ong pitong mga laling pinilik
asing tokaw ong Jerusalem. 9 Epat tang mga ana
nang soltiras, angporosmanigpakabot tangbitala
tang Dios. 10 Asing may pira ami rang kaldaw
don, may kiminabot ang tata kang manigpakabot
ang taga Judea ang aran na si Agabo. 11 Si Agabo
napaning don ong yamen ig kinomit na tang a-ket
ang agtokon ni Pablo ig linapot na tang sadiling
mgakalimana igmgakakayna, ang ganing, “Nani
tang inaning tang Ispirito Santo. Angmay nandia
tang a-ket ang na, lapoton tanandia ta maning ta
na tang mga Judio ong Jerusalem, ig pagatapos
yintriga nira tanandia ongmga belag ta Judio.”

12 Asing naba-yan amen tang inaning ang asi
ni Agabo, dorong pakiloy amen ong ni Pablo,
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yami tang mga taga don, ang indi ra tanandia
paning ong Jerusalem. 13Piro ganing si Pablo ang
siminabat, “Angaypamagini-yak amo ig agpapon-
gawen mi tang yen ang nem? Belago lamang ta
simpan ang lapoton kondimaski patayeno pa don
ong Jerusalem para ong ni Ginong Jesus.”

14 Ig asing indi enged mawidan amen, napana-
neng ami ra lamang ang ganing, “Balampa main-
abo tang galiliagan tang Gino.”

15 Pagata-lib tang pirapang kaldaw, dayon am-
ing nangimes tang erekelan amen ig napaning
ami ong Jerusalem. 16May doma kang siminabid
ong yamen ang mga sinagpan tang Gino ang taga
Cesarea. Inated aminira ongbalayniMnasonang
dayonan amen. Si Mnason ang narin taga Chipre
ig naboay dang sinagpan tang Gino.

Nagigbagat si Pablo ong ni Santiago
17 Pagakabot amen ong Jerusalem dorong kali-

pay tangmga logod, ig rinisibi aminira tamasinlo.
18 Ang diminaton ang kaldaw napaning ami ni
Pablo ong da Santiago ig don ka tang tanan ang
mga mepet tang banoa. 19 Kinomosta tanira ni
Pablo, oman inistoria na ong nira ta daton-daton
tang bindoat tang Dios para ong mga belag ta
Judio ong pagtoroldokon na.

20 Pagabasi nira ong inaning ni Pablo, nag-
dayaw tanirang tananongDios. Pagatapos ganing
tanira ong nandia, “Gata-wananmo, logod, rinibo
ra tang mga Judiong pamagto ra ong ni Jesus, ig
tanirang tanan maelet ang magtoman ong Kato-
bolan ni Moises. 21Nabalitan nira ang yawa ono
pagtoldok ong mga Judiong pansistar ong logar
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tang mga belag ta Judio ang bo-wanan da nira
tang Katobolan ni Moises. Inaning mo pa ono
tanirang indi ra torian nira tang mga ana nirang
mga lali ig indi ra magosoy ong domang mga
kinaogalian tang mga Judio. 22 Mandian, onopa
bato tang mo-yang boaten ta? Tenged sigoradong
maba-yan nirang kiminabota ra. 23 Mo-ya pa
boaten mo tang yaning amen ong nio. Tarin may
epat ang laling may pinangakoan nira ong Dios.
24 Tomabida ong nira ig boaten mi tang sirimoni-
ang para magpalimpio amo sigon ong Katobolan.
Bayadan mo ka mga pirapa tang magastos nira
agod pagatapos ta si mapagpalinat tanira tang
mga kolo nira. Asia, mata-wanan tang mga Ju-
diong asi ang yawa pagtomana ka ong Katobolan
ig belag ta matod tang naba-yan nira natetenged
ong nio. 25 Mandian mga natetenged ong mga
belag ta Judiong namagto ra ong ni Jesus, nag-
paekel ami ra ta solat ong nira ig pinatako amen
da ong nira tang disision amen ang indi ra tanira
mamangan tamgapamangan angbinolontad ong
mga dios-diosan, obin mamangan ta dogo obin
karni ta ayep ang indi natorok tang dogo nira, ig
indi tanira mangombabay ig mangonlali.”

26 Animan pagaramal, ingkelan ka kaman ni
Pablo tang mga laling asi ig bindoat nira tang
na-tang ong Katobolan agod magimong limpio
ra tanira ong pama-dek tang Dios. Pagatapos
dayon ang napaning si Pablo ong Timplo para
ipatako mga tanopa matapos tang pagpalimpio
nira, tengedmga tapos da sia,magbolontad tanira
ta mga ayep para ong kada tata ong nira.
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Dinep si Pablo ong Timplo
27 Asing alenget dang matapos tang pitong

kaldaw para makomplito tang pagpalimpio nira,
napaning si Pablo ong Timplo ig don inita tanan-
dia tang domang mga Judiong namagalin ong
probinsia tang Asia. Dayon ang initeg-iteg nira
tang tanan ang mga taw don ong Timplo ig dinep
nira si Pablo. 28 Ganing tanirang pamaginiteg,
“Mga Israelita!* Tabang amo! Ang taw ang
na maski ong aypa paning pagtoldok ong mga
taw ang kontraen itang mga Judio, may ang Ka-
tobolan ni Moises, asta ang Timplong mismong
narin. Ingkelan na pa tarin ong teled tang Timplo
tang mga belag ta Judio ig don binolingan na
tang sagradong logar ang na!” 29 (Inaning nira
si tenged inita nira si Trofimong taga Efeso, ang
aroman ni Pablo ong siodad, ig ang kalaom nira
ingkelan tanandia ni Pablo ong Timplo.)

30Mandian, namagkagolo ra tang mga taw ong
siodad. Namanikad tanirang siminled ong Tim-
plo, ig ginoyodan nira si Pablo ong loa. Pagatapos
dayonang laging siniradoan tangTimplo. 31Asing
patayen da rin tang mga taw si Pablo, nabalitan
tang komander tang batalion tangmga sondalong
taga Roma ang pamagkagolo ra ono tangmga taw
ong siodad. 32 Nagekel ang lagi tang komander
ta mga sondalo ig mga kapitan ig dayon ang na-
paning ong mga taw. Asing inita tang mga taw
ang asia ra tang komander ig ang mga sondalo,

* 21:28 21:28 Angmga Israelita ya kay angmga Judio. Telekan ka
ongBokabolario. Asing timpongasi, angbanoang Israel aggaeman
tang Adi tang Roma.
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pinenayan nira si Pablo tang palo. 33 Dayon ang
pinaningan tang komander si Pablo ig pinadep.
Nagordin tanandiang lapoton si Pablo ta doroang
kadina. Ganing tanandiang nane-ma, “Sinopa
tang taw ang na ig onopa tang bindoat na?”

34Ang doma ongmga taw pamaginiteg ta tanga
bagayan, ang doma ong nira, parti ka tang ag-
giteg nira. Kagolo-goloan ang indi ramata-wanan
tang komander mga onora tang nainabo, animan
nagordin tanandiang ekelan si Pablo ong kota.
35 Asing don da tanira ong aldan, agtakanen da
lamang si Pablo tangmga sondalo tengedangmga
taw gengerepan dang pisan. 36Agdatonon nira si
Pablo ig sigi tang iteg nirang ganing, “Patayen da
lamang tanandia!”

Nagdipinsa si Pablo tang sadili na
37 Asing si Pablo aggekelan da tang mga son-

dalo ang te-led ong kota, ganing tanandia ong ko-
mander, “Poiding magigampang ong nio?” Gan-
ing tang komander ang siminabat, “Gatakoa ka
palang mitala ta Grigo? 38 Ang kalaomo, yawa
tang laling taga Ehiptong tanopa siang nagribildi
ong gobirno. Nagekel tanandia ta epat ang ri-
bong mga taw ang maraiteg ig poros armado, ig
namokid tanira.” 39Siminabat si Pablo, “Belag. Yo
tatang Judio, ig siodadanos tang ilaladong siodad
tang Tarso, don ong Cilicia. Mga maimo lamang,
mitalao kay ong mga taw.” 40 Pinagnan si Pablo
tang komander ang mitala, animan kimindeng
tanandia ong aldan ig sininiasan na tang mga
taw ang mamagipes. Asing anda ray paginingal,
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dayon ang minitala tanandia ong nira ong bita-
lang Hebreo.†

22
1 “Mga logod igmga ginikanan,” ganing si Pablo

ongmga taw. “Pama-yanmi kay tang yaningo ong
pagdipinsao ong sadilio ong nindio.” 2 Pagabasi
tang mga taw ang tanandia bibitala ong bitala
nirang Hebreo, mas namagipes pa enged tanira.
Nagpadayon angminitala si Pablo 3ang ganing:

“Yo tatang Judiong pinangana ong Tarso ong
Cilicia, piro tarino nambael ong Jerusalem. Si
Gamaliel tang yen ang maistro, ig maelet tang
toldok na ong yen natetenged ong Katobolan tang
yaten ang mga kamepet-mepetan. Maderepo ang
magsirbi ongDios pario ong nindiong tananman-
dian. 4Ang mga taw ang pamagosoy ong ni Jesus
pinaliwagano ig pinamatayo tanira, ig maski lali
obin babay pinanlapoto ig pinampriso. 5Asia, ang
kalawiganangpadiastaang tananangmgamepet
tang banoa mapamagtistigo ang matod tang ag-
ganingong na. Tanira pa tang nagtorol ong yen
ta kasolatan agod ipaitao ong yaten ang masig
ka Judio ong Damasco, ba-lō napaning don ang
pandepeno tang mga taw ang asing pamagosoy
ongni Jesus, igmaekelan tarinong Jerusalempara
masilotan tanira.”

Binalita ni Pablo tang pagailala na ong Gino
† 21:40 21:40Hebreo tang sadiling bitala tangmga Judio. Animan
Hebreo tang ginamit ni Pablo, tenged ang karakelan tangmga taw
ong Jerusalem aymgamasig ka Judio na.
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6 Ganing pa si Pablo, “Asing pagbiahi ami ig
gingabot ami ra ong Damasco, mga ko-to tang
kaldaw, golping may makikilaw ang sinag ang
nagalin ong langit ang nangayag ong paliboto.
7Natombao ong tanek ig may naba-yanong bosis
ang ganing ong yen, ‘Saulo, Saulo, angay agpali-
wagano nio?’ 8 Siminabato, ‘Sinoapa, Gino?’ Ig
ganing tanandia ong yen, ‘Yo si Jesus ang taga
Nazaret. Yo tang agpaliwagan mo.’ 9 Inita ka
pala tang mga karomanano tang sinag, piro indi
naba-yan nira tang bosis ang nagigampang ong
yen. 10 Ganingo, ‘Onopa tang boateno, Gino?’
Ig ganing tang Gino ong yen, ‘Kendenga atan ig
padayona ang tenled ong Damasco. Yaning don
ong nio tang tanan ang dapat ang boaten mo.’
11 Ig tenged ong doro kakilaw ang sinag ang asi,
naborayo. Bindiotano ra tang mga karomanano
ong kalimao, ig inantabayano ra lamang nira asta
ong Damasco.

12 “Don ong Damasco may taw ang aran na
si Ananias. Maelet tanandiang magtoman tang
Katobolan ig aggalangen tanandia tang tanan ang
mga Judio ang pamansistar don. 13 Napaning
tanandia ong yen ig pagakereng na ong binito
ganing tanandia, ‘Saulo, logodo, maitā ra man-
dian.’ Ig ang oras ang laging asi naitao ang oman,
ig initao si Ananias. 14 Ganing tanandia ong
yen, ‘Yawa, pinilika tang Dios tang mga kamepet-
mepetan ta agodmata-wananmomgaonopa tang
galiliagan na, ig agod itaen mo si Jesus ang Mato-
lid igmaba-yanmo tangbosis na. 15Tenged ibalita
mo ong tanan ang taw mga onopa tang inita mo
ig naba-yan mo. 16 Animan mandian, india ra
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magdoadoa. Kendenga ra atan ig magampoa ong
Gino. Magpaboniaga ig magpalimpioa tang mga
kasalananmo.’ ”

Ang pagtobol ong ni Pablo ang magtoldok ong
mga belag ta Judio

17 Ganing pa si Pablo, “Nagbaliko tarin ong
Jerusalem. Ig asing pangadio ong Timplo, may
pinaita tang Dios ong yen. 18 Initao tang Gino
ig ganing tanandia, ‘Dali! Magalina rang lagi
tarinong Jerusalem tengedangmga taw tarin indi
mamagparet ong mga agganing mo natetenged
ong yen.’ 19 Piro ganingo ang siminabat, ‘Gino,
gata-wanan ka nira ang yo agpaningo ong mga
simban tang mga Judio ig agpatakan tang palo
tang mga pamagto ong nio! 20 Ig asing patayen
si Esteban, ang niong manigpamatod, yo mismo
tang napaoyon ig nagbantay tang mga lambong
tang namamatay ong nandia.’ 21Piro ganing tang
Gino ong yen, ‘Magalina, tenged tobolona yen ong
alawid, don ongmga taw ang belag ta Judio.’ ”

22 Tegka lamang don tang pamasi tang mga
taw ong inaning ni Pablo. Pagatapos dayon da
tanirang namaginiteg ang ganing, “Patayen tang
taw angmaning atan! Belag ta manigtareng tarin
ong kalibotan!” 23 Sigi tang iteg nira ong sobrang
kasisilagennira ig agpapaypaynira tangmga lam-
bong nira ong dibabaw ig pamagpasirabo tang
kolapok ong mageyep. 24 Animan nanobol tang
komander ong mga sondalo ang ekelan si Pablo
ong kota ig patakan tang palo asta indi tanandia
magbeg mga angay maning ta si tang initeg tang
mga taw kontra ong nandia. 25Piro asing nalapot
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da nira tanandia para latigon, ganing ang nane-
ma si Pablo ong kapitan, “Agpagnan bato tang li
ang latigon mi tang tatang Romano* ang indi pa
gaimbistigar?” 26Asing naba-yan narin tang kap-
itan, dayon tanandiang napaning ong komander
ang ganing, “Onopa tang agboaten ta? Ang taw
palangnarinRomanoka!” 27Dayon angnapaning
tang komander ong ni Pablo ig ganing, “Magbega
tang matod, Romanoa ka?” “Ee,” ganing ang
siminabat si Pablo. 28Oman ganing tang koman-
der, “Yo, nagbayado ta mabael agod magimong
Romano.”

“Piro yo,” ganing si Pablo, “natawo ang tatang
Romano.” 29 Animan ang mga taw ang magim-
bistigar din ong ni Pablo namampalawid dang
lagi. Asta ang komander inledan da ka, tenged
pinakadinan na si Pablo ang asi pala tata kang
Romano.

Pinatalonga si Pablo ong mga opisialis tang
mga Judio

30Galiliag pa enged tang komander ang masig-
oro tanandiamga onopay riklamo tangmga Judio
kontra ong ni Pablo. Animan asing diminaton ang
kaldaw, pinaobad na tangmga kadina na. Pagata-
pos nanobol tanandiangmamagbaragat tangmga
pangolokolo ong mga padi ig ang tanan ang mga

* 22:25 22:25 Ang maliag yaning tang bitalang “Romano” ay
“siodadanos tang Roma.” Ang mga Romano ay agtoldan ta mga
kato-lidan ang indi agto-dol ongmga belag ta Romano. Alimbawa,
si Pablo, maski Judio tanandia, bilang tatang Romanomay kato-li-
dan na ang tomalonga ong korti ig magdipinsa tang sadili na ba-lo
tanandia maosgaran obin sintinsian.
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opisialis tangmga Judio, ig ingkelan na si Pablo ig
pinatalonga na ong nira.

23
1Napa-dek ta diritso si Pablo ong mga opisialis

tang banoa ig ganing tanandia ong nira, “Mga
logod, mga natetenged ong yen ang kaboi, limpio
tang konsinsiao ong talongan tang Dios astaman-
dian ong kaldaw ang na.” 2Oman ang kalawigan
ang pading si Ananias dayon ang nanobol ong
mga pamansi-deng ong binit ni Pablo ang tam-
palen nira tang anga na. 3 Ganing si Pablo ong
nandia, “Tampalena enged tang Dios. Yawang
paita-ita lamang tang mga boat mo!* Kakaronga
atan ang manigosgar ong yen sigon ong Kato-
bolan. Piro yawa mismo tang pangontra ong
Katobolan tenged nanobola ang tampalingeno!”

4 Ganing tang mga taw ang ke-deng ong binit
ni Pablo, “Agginsolton mo pa tang kalawigan ang
padi tang Dios?”

5 Siminabat si Pablo, “Indio gatako, mga lo-
god, ang tanandia pala tang kalawigan ang padi.
Tenged ganing kaman ong Kasolatan, ‘India mi-
tala ta anday sayod ong pangolokolo ong banoa
mo.’ ”†

6Mandian, inita ni Pablo nga ang domang mga
taw don mga Saduseo ig ang doma mga Pariseo,
animandayon tanandiangminitala ta doropoirsa
ang ganing, “Mga logod! Yo tatang Pariseo, ig ana

* 23:3 23:3 “Yawang paita-ita lamang tang mga boat mo!” Ong
bitalang Grigo: Yawang lebleb ang pinakolit! † 23:5 23:5 Exodo
22:28
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ta Pariseo. Ig agkasoano mandian tenged lamang
pagtaligo ang boien angmoman tangmga patay.”

7 Pagabitala lamang ni Pablo ta asi, namagko-
rontran da tang mga Pariseo ig mga Saduseo, ig
nagtenga tang pamagsimet. 8 Tenged sigon ong
mga Saduseo, ang mga patay indi ra maboing
moman. Indi ka tanira mamagparet ang may
anghil obin ispirito. Piro ang tanan ang narin
agpareten tang mga Pariseo. 9 Animan dayon da
tanirang namaginitegan don. Ang domang mga
Pariseongmanigtoldok tang Katobolan, namansi-
deng ig namansibatok ang ganing, “Anday itaen
amen ang kasalanan tang taw ang na. Itabenmay
ispirito obin anghil kaman ang nagigampang ong
nandia!”

10 Ig ang pagkorontran nira nagkinit da ta mo-
ya. Inledan da tang komander ang itaben talala-
bangan nira si Pablo. Animan nanobol tanandia
ong mga sondalo na ang komiten da nira si Pablo
para ekelan ong kota.

11Ang labi ra, napaita tang Gino ong ni Pablo ig
ganing tanandia, “Paitegenmo tang nemmo. Ang
bindoatmo tarin ong Jerusalem ong pagbitalamo
natetenged ong yen, boatenmo ka ong Roma.”

Ang planong patayen si Pablo
12Pagaramal, namagbaragat-bagat tangmga Ju-

dio ig namaginigoanmga onopa tang boaten nira.
Namagsompan tanirang indi enged mamaman-
gan obin mamanginem mintras indi pa gapatay
nira si Pablo. 13 Sobra tanira ong epat ang polok
tang namagarampang-ampang ang maning ta si
tang boaten nira. 14 Pagatapos napaning tanira
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ong mga pangolokolo ong mga padi ig ong mga
mepet tang banoa ig ganing, “Yaming tanan nam-
agsorompan ang indi ami enged tombo ta maski
onopang pamanganmintras indi gapatay amen si
Pablo. 15Animanyamoastaangmgaopisialis tang
banoa, kaministiranpatobolanmi tangkomander
tangmga sondalo tang Roma para ekelan si Pablo
ong nindio, ang midio galiliag amo pang imbisti-
garen tanandiamga onopa enged tang kaso na. Ig
yami, magbantay ami ig magsimpan ang patayen
tanandia mintras indi pa gakabot tarin ong nin-
dio.”

16 Piro ang plano nirang asia naba-yan tang
angken ni Pablo, ang ana tang logod ang babay
ni Pablo. Animan napaning tanandia ong kota
ig dayon ang siminled ig nagbeg ong ni Pablo.
17GinoyanniPablo tang tataongmgakapitandon,
ig ganing tanandia, “E-lanmo tang soltiros ang na
ong komander. May yaning na rin ong nandia.”

18 Ingkelan kaman tang kapitan ong komander
tang angken ni Pablo ig ganing tang kapitan, “Gi-
noyano tang prisong si Pablo ig inaningo nandi-
ang e-lano ong nio tang soltiros ang narin tenged
may yaning na rin ono ong nio.”

19 Bindiotan tang komander tang soltiros ong
kalima ig ingkelan na ong logar ang indi tanira
ba-yen ta doma. Oman dayon ang sine-ma na,
“Onopa tang yaningmo ong yen?”

20 Siminabat tang soltiros, “Ang mga Judio,
namaginigoan ang aningena ono nirang ekelan
mo ong damal si Pablo ig patalongaen ong mga
opisialis nira, ang midio imbistigaren pa nira
tanandia ta mo-ya. 21 Piro india enged paoyon
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ong nira, Magino, tenged sobra tanira ong epat
ang polok ang mga taw ang mamagelat ig mam-
agbantay ong nandia. Namagsorompan tanirang
tanan ang indi mamangan ig manginem mintras
indi gapatay nira si Pablo. Mandian ngani pamag-
bantay da tanira. Pamagelat lamang tanira tang
disisionmo.”

22 Ganing tang komander ong soltiros, “India
magbeg maski ong ninopa ang binalita mo na
ong yen.” Pagatapos dayon dang pinaloa na tang
soltiros.

Pinated si Pablo ong ni Gobirnador Felix
23 Animan, naggoy tang komander ta doroang

kapitan ang ganing, “Magsimpan amo ta doroang
gatos ang sondalo, mamagalin alas noibi tang labi
ang paning ong Cesarea. Asta pitong polok ang
mamanigkabayo ig doroang gatos ang mamanig-
bangkaw. 24 Magsimpan amo ka ta kabayong
tayan ni Pablo ig yated mi tanandia ong ni Gob-
irnador Felix. Pandaman ming anday mainabo
ong nandia ong dalan.” 25 Oman nagsolat tang
komander ta maning ta na:

26 “Yo, si Claudio Lisias, pangomosta ong nio,
aggalangen ang Gobirnador Felix. 27 Ang taw
ang asia ang pinatedo ong nio, dinep tang mga
Judio ig patayen da rin nira. Piro pagatakong
tanandia pala siodadanos tang Roma, nagekelo ta
mga sondalo ig binawio tanandia. 28Galiliago rin
ang matako mga onopa tang riklamo tang mga
Judio kontra ong nandia, animan pinatalongao
tanandia ong mga opisialis nira. 29Nata-wanano
ang riklamo nira ong nandia ay natetenged
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lamang ong mga toldok tang Katobolan nira.
Ig anda enged ay naboat nang kasalanan ang
dapat sintinsian tanandia ta kamatayen obin
prisoan. 30 Animan, asing may nagbeg ong
yen ang agplanoan tanandiang patayen tang
mga Judio, pinatedo ang lagi tanandia ong nio.
Inaningo ra ka ong mga pamagdimanda ong
nandia ang iprisintar nira ong nio mga onopa
tangmga riklamo nira ong nandia.”

31 Namagparet tang mga sondalo tang kom-
pormi sinobol ong nira, ig ingkelan nira si Pablo
ang labing asi, astanangakabot tanira ongAntipa-
tris. 32Pagaramal, ang domangmga sondalo nam-
agbalik da ong kota, ig ang mga mamanigkabayo
ra lamang tang namagdayon ang namagated ong
ni Pablo. 33 Pagakabot nira ong Cesarea, sindol
nira tang solat ong Gobirnador ang si Felix ig
inintriga ka nira si Pablo ong nandia. 34Mandian
binasa tang Gobirnador tang solat, ig pagatapos
sine-ma na si Pablo mga taga aripa tanandia.
Asing nata-wanan na ang si Pablo taga Cilicia,
35 ganing tanandia ong ni Pablo, “Magosgaro tang
kaso mo mga komabot tang mga pamagdimanda
ong nio.” Ig dayon tanandiang nanobol ang don
ekelan si Pablo ong palasio ni Herodes ig ban-
tayan.

24
Si Pablo dinimanda tangmga Judio

1Pagata-lib tang limang kaldaw, kiminabot ong
Cesarea tang kalawigan ang padi tang mga Judio
ang si Ananias. Aroman na tang mga mepet tang
banoa ig ang tatang abogadong aran na si Tertulo.
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Siminalonga taniraongniGobirnadorFelix igpin-
risintar nira tang dimanda nira. 2 Asing si Pablo
goyan da, nagimpisa rang magtistigo si Tertulo
kontra ong nandia ang ganing:

“Aggalangen ang Gobirnador Felix. Tenged ong
maosay ig masinlong papanaw mo tang banoa,
naboay dang anday golo ong yaten, ig dorong
mga kao-yan ang naboat mo ong banoa ta. 3Ong
tanan ang logar ig ong tanan ang oras, aggilalaen
amen narin ang otang ang nem ig pagpasala-
mat ami ta mabael ong nio. 4 Piro agod india
mas magpabedlay, pagpakiloyo rin ong nio ang
natetenged ongmo-yang kanemanmo, pama-yan
ami ka nio ta indi lamang maboay. 5Ang taw ang
na inita amen ang doro kataligpanawan, ig maski
ong aypa paning, pagekel tanandia ta gamo ong
yamen ang mga Judio. Pangolokolo pa tanandia
tang siktangaggoyan taNazareno. 6Sinobokanna
pa rin ang magboat ta mga bagay ong teled tang
Timplo amen ang indi agpagnan tang Katobolan,
animan dinep amen tanandia. [Osgaran amen
da rin tanandia sigon ong yamen ang Katobolan,
7 piro dayon ang kiminabot tang komander ang
si Lisias ig rineges nang kinomit ong yamen tang
taw ang na. 8Pagatapos, ganing si Lisias ang sino-
pay magdimanda ong taw ang na kaministiran
paning ong nio.]* Mga imbistigaren mo lamang
tanandia,mata-wananmoongnandiamgaonopa
tangmga riklamo amen kontra ong nandia.”

9 Ig angmga Judiong aroman ni Tertulominileg
* 24:8 24:6-8 Ang mga birsikolong na indi itaen ong tanan ang
mga lomang kopia tang mga sagradong kasolatan ong bitalang
Grigo.
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da ka ong pagbandan na ong ni Pablo, ig ganing
matod kaman tang tanan ang asi.

Nagdipinsa si Pablo tang sadili na ong ni Felix
10Pagatapos ta si, sininiasan tangGobirnador si

Pablo paramitala. Ig ganing si Pablo:
“Galipayo ang magdipinsa tang sadilio

mandian, tenged gata-wanano, Gobirnador,
ang naboaya rang manigosgar ong banoang
narin. 11 Mga imbistigaren mo, mata-wanan
mo ang anda pay tampolok may doroang kaldaw
ang nagta-lib ang yo napaning ong Jerusalem
para magsimba. 12 Indio inita tang mga Judiong
narin ang pagigdiskosiono ongmaski sinopa obin
panggolo ong mga taw, maski ong Timplo obin
ong mga simban nira, obin maski ong aypa ong
siodad. 13 Anda kay ibidinsiang ma-dol nira ong
nio mandian ang matod tang mga riklamo nira
kontra ong yen. 14Risibieno ang yo pagto ongDios
tang yamen ang kamepet-mepetan ig pagosoyo
ong nandia ong tatang dalan ang agpabetang
nirang tatang sikta. Piro pagpareto tang tanan
ang na-tang ong Katobolan ni Moises asta ang
mga solat tang mga propita. 15 Ig pagtaligo ong
Dios, pario ka tang mga taw ang narin, ang boien
nang moman tang tanan ang mga patay, mo-ya
man obin malain. 16Animan pagprosigiro ta mo-
ya ang indio mapagboat ta kasalanan agodmaski
ong talongan tang Dios obin ong yen angmasig ka
taw, pirming limpio tang konsinsiao.

17 “Pagata-lib tang pirapang takon ang yo andao
ong Jerusalem, nagbaliko don para magekel ta
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koarta para ong mga kasimanoao ig para mag-
torol ta bolontad ong Dios. 18 Pagatapos ang
maboato tang agganing ong Katobolan para mag-
imong limpio ra ong pama-dek tang Dios, dono
kinabotan nira ong Timplo ang pagbolontad. Ong
oras ang asi anday yading taw don ig anda kay
golo. Piro may pirapang mga Judio don ang na-
magalin ong probinsia tang Asia. 19 Tanira yay
ang dapat ang manigtalonga ong nio mga may
riklamo nira kontra ong yen. 20 Ig mga anda, ang
mga tawmismong narin tang pane-maenmomga
onopang kasalanan tang inita nira ong yen asing
pinatalongao nira ong mga opisialis. 21 Anday
doma, na ka lamang tang initego asing dono ang
ke-deng ong ka-ngan nira, ‘Aggosgaranomandian
tenged lamang pagpareto ang maboing moman
tangmga patay!’ ”

22 Mandian, ang Gobirnador ang si Felix, bas-
tanti tang gata-wanan na natetenged ong ag-
pareten tang mga pamagosoy ong Gino. Ani-
man pinalampas na kang lagi tang bista. Ganing
tanandia, “Mga komabot ngani tang komander
ang si Lisias ba-lo madisisionano tang kaso mo.”
23 Pagatapos, nagordin tanandia ong kapitan ang
bantayan si Pablo, piro indi igpitan nira, kondi
pagnan tang mga tangay na ang tomabang ong
nandia ongmga kaministiran na.

Siminalonga si Pablo ong da Felix ni Drusila
24 Pagata-lib ta pirapang kaldaw, nagbalik si

Felix ig mandian ingkelan na tang katawa nang
si Drusila ang tata kang Judio. Pinagoy ni Felix
si Pablo ig pinama-yan nang minitala natetenged
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ongpagto ongni Cristo Jesus. 25Piro asing bibitala
ra si Pablo natetenged ongmato-lid ang pangaboi,
ang pagarawiden tang sadili, ig ang natetenged
ong komabot ang kaldawangmagosgar tangDios,
inledan da si Felix. Ganing tanandia, “Tama ra
sia! Poidia rangmagalin. Mgamay timpo, ipagoya
si lamang yen.” 26 Ig pirming agpagoy ni Felix si
Pablo, tenged pagelat-elat din ang oldan tanandia
ni Pablo ta koarta.

27 Pagata-lib tang doroang takon, sinletan da si
Felix ni Poncio Festo bilang gobirnador. Ig komo
ang kaliliagan ni Felix maliliagan tanandia tang
mga Judio, bino-wanan na pa ka enged si Pablo
ong prisoan.

25
Nagapilar si Pablo ong Adi tang Roma

1Mandian kiminabot si Festo ong probinsia bi-
lang gobirnador. Ig pagata-lib tang tolong kaldaw
nagalin tanandia ong Cesarea ig napaning ong
Jerusalem. 2Ang mga pangolokolo ong mga padi,
asta angdomangmgapangolokolo ongmga Judio,
bineg nira don ong ni Festo tang mga riklamo
nira kontra ong ni Pablo. Rineges nira si Festo,
3mga maimo oldan na ka tanira ta pabor, ang pa-
paningen na ka si Pablo ong Jerusalem. Piro ang
plano pala nira, bantayan nira si Pablo ong dalan
ig patayen. 4 Siminabat si Festo, “Agkolongon
si Pablo ong Cesarea, piro indi lamang maboay
magbaliko ka don. 5 Animan, patabiden mi ra
lamang ong yen tang nindiong mga pangolokolo
ong pagbaliko don. Don da lamang iprisintar nira
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tang mga riklamo nira kontra ong taw ang asi,
mgamay naboat nang kasalanan.”

6 Nagtinir pa si Festo ong Jerusalem ta mga
walo obin tampolok ang kaldaw, ba-lo tanan-
dia nagbalik ong Cesarea. Asing diminaton ang
kaldaw, kiminarong tanandia ong orosgaran ig
nanobol ang pa-leden si Pablo. 7 Paga-led ni
Pablo, linibotan ang lagi tanandia tang mga Judio
ang taga Jerusalem, ig sinalalabangan ang binan-
danan ta mabebelat ang kasalanan ang indi ka
maproiban nira. 8 Piro nagdipinsa si Pablo tang
sadili na ang ganing, “Anda enged ay naboato ang
kasalanan maski ong Katobolan tang mga Judio,
maski ong Timplo, maski ong Adi tang Roma.”
9 Piro galiliag si Festo ang maliliagan tanandia
tang mga Judio, animan ganing tanandia ong ni
Pablo, “Galiliaga ang paning ong Jerusalem agod
dona imbistigaren ta natetenged ong mga rikla-
mong na?” 10 Siminabat si Pablo, “Nanio ang ke-
deng ong talongan tang korti tang Adi tang Roma,
ig tarino dapat osgaran. Gata-wananmong anday
naboato ang kasalanan ong mga Judio. 11 Mga
nagkatalako obin napagboato ta maski onopang
dapat ang silotano ta kamatayen, risibieno tang
sintinsia ong yen. Piro mga anday kamatodan
tang mga riklamo nira kontra ong yen, anday
sinopang mapagintriga ong yen ong kalima tang
mga Judiong asi. Pagapilaro mandian ong Adi
tang Roma!” 12 Nagigampang si Festo ong mga
maniglaygay na don, ig pagatapos ganing tanan-
dia ong ni Pablo, “Nagapilara ong Adi tang Roma,
pois dona paning ong nandia!”
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Pinatalonga si Pablo ong Ading Agripa
13 Pagata-lib tang pirapang kaldaw, kiminabot

ongCesarea tangAding si Agripa*may si Berenice
para mangomosta ong ni Festo. 14 Asing naboay-
boay da tanira don, binalita ni Festo ong adi tang
kaso ni Pablo. Ganing si Festo ong ni Agripa,
“May tatang priso tarin ang bino-wan ni Felix.
15 Asing dono ong Jerusalem, bineg ong yen tang
kaso na tang pangolokolo ong mga padi asta ang
mga mepet tang mga Judio. Ang kaliliagan nira
silotano tang taw ang na. 16 Ang sabato ong
nira belag ta ogali tang mga Romano ang silotan
tang tatang taw asta indi pa gapagtalonga ong
mga pamagdimanda ong nandia, ig ma-dolan
tanandia ta timpong magdipinsa tang sadili na
natetenged ongmga riklamonira kontra ong nan-
dia. 17 Animan asing tanira namagimes da tarin,
indi ra pinatraso tang bagay ang na. Ang dimi-
naton ang kaldaw kiminarongo ong orosgaran ig
nanobolo ang komiten tang taw ang asi. 18 Ang
kalaomo mabelat tang kasalanan tang taw ang
na. Piro asing namansi-deng ig namansibitala
tang mga namagdimanda ong nandia, anda kay
inaning nirang maning ta asi. 19 Ang mga bagay
lamang ang agsoayan nira ay ang natetenged ong
rilihion nira ig ong tatang taw ang si Jesus. Patay
da tang taw ang narin piro agrereges ni Pablo
ang tanandia boi ono. 20 Indi mata-wanano mga
monopa tang pagirimbistigareno ong mga bagay
ang narin. Animan sine-mao si Pablo mga galil-

* 25:13 25:13 Ang Agripang na ay Agripa II, ig ana tang Ading
Herodes ang sinilotan tang anghil ong Bindoatan 12:23.
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iag tanandia ang paning ong Jerusalem agod don
tanandia imbistigaren. 21 Piro nagpakiloy tanan-
diang yelat tang kaso na ong Adi tang Roma para
yay ang magdisision. Animan nanobolong ban-
tayan tanandia asta mapaekelo tanandia don.”
22 Ganing si Agripa ong ni Festo, “Maski yo, galil-
iago ka rin ang mamasi ong taw ang asi.” Sim-
inabat si Festo, “Ong damal maba-yanmo.”

23 Asing diminaton ang kaldaw, napaning si
Agripa ig si Berenice ong korti ang agtabiden
ta maboat ang prosision. Don tang tanan ang
alalawig ang pangolokolo ongmga sondalo ig ang
mga ilaladong mga taw ong siodad. Ig asing
pagatobol ni Festo, dayon ang pina-led si Pablo.
24 Ganing si Festo ong ni Agripa, “Ading Agripa
ig yamong tanan ang tarin mandian. Telekan
mi patigayon tang taw ang na. Natetenged ong
nandia, ang tanan angmga Judio namansipaning
ong yen ang namagriklamo, belag lamang ta tarin
kondi asta don ong Jerusalem. Namansiteg pa
taniraangdapatpatayenono tanandia. 25Piro ini-
taoangandakaynaboatnangdapat silotan tanan-
dia ta kamatayen. Ig tenged tanandia nagapi-
lar ong Adi tang Roma, nagdisisiono ang ipekel
tanandia don. 26 Piro indi mata-wanano mga
onopay isolato ong yen ang Adi. Animan pinata-
longao tanandiaongnindio, labi paongnio, Ading
Agripa, agod pagatapos tang imbistigasion ang na
maymasolato ra ka. 27Tengedmga ong yenmidio
belag ta tama angmagpaekelo ta tatang priso ong
Adi tang Roma, ang indio gatako mga onopa tang
mga riklamo kontra ong nandia.”
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26
Nagdipinsa si Pablo tang sadili na ong ni Agripa

1 Ganing si Agripa ong ni Pablo, “Agpagnana
rang mitala. Onopa tang maning mo para ong
sadili mo?” Dayon ang sininiasan ni Pablo tang
mga taw tang kalima ang mitala tanandia. Ig
nagdipinsa tang sadili na ang ganing:

2 “Mga ong yen, masoirtio enged mandian, Ad-
ing Agripa, tenged ong niomismomapagdipinsao
tang sadilio natetenged ong tanan ang mga rik-
lamo tang mga Judio kontra ong yen. 3 Labi pa
yawa, gata-wanan mo ta mo-ya tang kinaogalian
ig mga bagay ang agpagsoayan ang pirmi tang
mga Judio. Animan mga maimo pasinsiaeno ka
niong pama-yan.

4 “Mimpisang ge-leyo pa, gata-wanan tang
tanan ang mga Judio mga monopa tang yen ang
kaboi don ong sadiling logaro asta ong Jerusalem.
5Mga taniramangaliag lamangangmamagtistigo,
maning tanira ang yo, maski nontokaw pang
lagi, mimbro ra tang kaistriktoan ang sikta tang
rilihion amen, yay ang mga Pariseo. Asia gata-
wanan dang lagi nira. 6 Ig agkasoano mandian
tenged lamang pagtaligo ang boaten tang Dios
tang pinangako na ong mga kamepet-mepetan
amen. 7Angpangakongnayay ang aggelaten tang
tanan ang tampolok may doroang tribo ni Israel,
animan tanira pamagto ong Dios kaldaw may
labi ang de-dek ong popotokon nira. Aggalangen
ang Adi, tenged yo pagtaligo ka ang maning atan
tang mainabo, dinimandao ra mandian tang mga
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Judio! 8 Angay aggisipen nirang ang Dios indi
poiding boien nangmoman tangmga patay?”

9 Ganing pa si Pablo, “Yo mismo, asing tokaw,
ang kalaomo dapat ang boateno tang tanan ang
masarangano agod kontraen tang mga sinagpan
ni Jesus ang tagaNazaret. 10 Ig asi, bindoato ka ka-
manong Jerusalem. Ongaotoridadang sindol ong
yen tang mga pangolokolo ong mga padi, dorong
mga sinakepan tang Dios ang pinaprisoano. Ig as-
ing pinatay da tanira, napaoyono ka. 11Dorongbi-
sis liniboto tangmga simban tangmga Judio para
dilemen tanira, ig pinasilotano tanira agod rege-
sen tanirang magbitala kontra ong ni Jesus. Ong
sobrang kasisilageno ong nira, pinampaningano
pamaski ong alawid ang logar.

Binalitang oman ni Pablo tang pagailala na ong
Gino

12 “Asia tang dailan ang napaningo ong Dam-
asco. Sindolano ta aotoridad tang mga pan-
golokolo ong mga padi ig agtobolono nira. 13 Ko-
to tang kaldaw si, aggalangen ang Adi, asing ini-
tao ong dalan tang sinag ang nagalin ong langit
ang mayag pa ong sinag tang kaldaw. Nangayag
ong paliboto ig ong mga karomanano ang pa-
panaw. 14 Nangatomba aming tanan ong tanek.
Oman may naba-yanong bosis ang minitala ong
yen ong bitalang Hebreo. Ganing, ‘Saulo, Saulo,
angay agpaliwagano nio? Agpasitan mo lamang
tang sadili mong babatoka ong yen, pario tang
tatang bakang panipa ong panondot.’ 15 Oman
ganingo, ‘Sinoapa, Gino?’ Ig siminabat tang Gino,
‘Yo si Jesus, ang agpaliwagan mo. 16Kendenga ra
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atan! Napaitao mandian ong nio tenged pinilika
yen ang magsirbi ong yen, ig para magpamatoda
natetenged ong pinaitao mandian ong nio, asta
ang ipaitao ongnio ongmgakaldawangkomabot.
17 Tobolona yen ong mga Judio ig mga belag ta
Judio, ig ilibria yen ong mga anday sasayod ang
maliag nirang boaten ong nio. 18 Tobolona yen
ong nira agod mabo-kad tang mga kinaisipan
nira ig taliodan nira tang maki-lep ig paning ong
mayag, ig agod magalin tanira ong gaem ni Sa-
tanas ig magpasakep ong Dios. Ig tenged ong
pagto nira ong yen, patawaden tanira ong mga
kasalanan nira, ig ma-pen da tanira ongmga nag-
imong sagradong sinakepan tang Dios.’ ”

Binalita ni Pablo tang boroaten na
19 “Animan, Ading Agripa, bindoato ka enged

tang sinobol ong yen ong pinaita ong yen ang
asing nagalin ong langit. 20 Nagtoldokong lagi,
primiro don ong Damasco, oman ong Jerusalem,
pagatapos ong tanan ang mga lansangan ong
probinsia tang Judea ig asta ra lamang ong mga
belag ta Judio. Inaningo tanirang mamagtogat da
tanira ong mga kasalanan nira ig magbalik ong
Dios, ig ipaita nira ong mga kaboi nira ang tanira
namagtogat da ka kaman. 21Asia tang dailan ang
pinadepo tang mga Judio asing dono ong Tim-
plo, ig patayeno ra rin nira. 22 Piro sinabangano
tang Dios asta ong kaldaw ang na. Animan ke-
dengo mandian tani ig pagpamatod natetenged
ong ni Jesus ong tanan ang klasi ta taw, maski
dibabak, maski alawig tang katengdanan nira.
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Anday domang agganingo kondi ang mga inan-
ing dang lagi tang mga propita ig ni Moises ang
mangainabo. 23 Inaning nira ang kaministiran
magpinitinsia tang Cristo* ig tanandia tang ma-
kawangmaboingmomanagod ipatako ong tanan
angmga taw, maski Judio obin belag ta Judio, ang
tanira malibri.”

24 Asing si Pablo bibitala ig pagdipinsa
tang sadili na, miniteg si Festo ang ganing,
“Nabariadoa ra Pablo. Sobra ra tang kinata-
wanan mo, animan nabeyega ra!” 25 Siminabat si
Pablo, “Belago ta bariado, aggalangen ang Festo.
Poros kamatodan tang agganingo. 26 Ang tanan
angasia gata-wananniAdingAgripa, igmabitalao
ong nandia ang anday agtatalok-taloko. Sigorado,
gata-wanan na ra tang tanan ang agganingong
na, tenged indi nainabo ong sikrito.” 27 Oman
ganing si Pablo ong adi, “Ading Agripa, pagpareta
ongmga inaning tangmga propita? Gata-wanano
ang pagpareta ka.” 28 Siminabat si Agripa ong ni
Pablo, “Ong dipot ang timpo, galiagano ra niong
boaten ang Kristiano?” 29 Ganing si Pablo, “Ong
madali obin ong maboay, aggampo ong Dios
ang belag lamang ta yawa kondi asta ang tanan
ang gangabasi ong yen mandian ay magimong
Kristiano pario ong yen, poira lamang ong mga
kadinang narin.”

30Dayon ang kimindeng tang adi, asta ang gob-
irnadormay si Berenice, ig ang tanan ang paman-
sikarong don. 31 Ig pagaloa nira, ganing tanirang
namagarampang-ampang, “Ang taw ang asi, an-

* 26:23 26:23 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario
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day naboat nang kasalanan ang dapat sintinsian
tanandia ta kamatayen obin prison.” 32 Ganing
si Agripa ong ni Festo, “Mga indi ra rin tanandia
nagapilar ong Adi tang Roma, palpatan da rin
tanandia.”

27
Ang pagbiahi ni Pablo paning ong Roma

1 Asing nagdisision tanira ang tomay ami ni
Pablo paning ong Italia, dayon ang inintriga nira
si Pablo ig ang domang mga priso ong ni Julio,
ang tatang kapitan ongmga sondalong taga Roma
ang aggoyan ta Batalion tang Adi. 2May tarayan
don ang nagalin ong Adramitio ang madali rang
lomarga para ong mga porondoan ong baybay
tang probinsia tang Asia. Don ami namansitay
ig dayon ami rang namagalin. Aroman amen
si Aristarco, ang taga Tesalonica ong probinsia
tang Macedonia. 3 Asing diminaton ang kaldaw,
siminampet ami ong Sidon. Si Julio nagpaita ta
mo-yang nem ong ni Pablo, ig pinagnan na ang
mamisita ong mga tangay na para masikaso nira
tanandia. 4 Pagalin amen ong Sidon, nagpalayag
amiong limbengan tangChipre tengedagtongton-
gon amen tang mageyep. 5Nagpadayon ami ong
kawayang-wayangan ong dobali tang Cilicia may
ang Panfilia ig dayon aming kiminabot ong Mira,
tatang lansangan ong Licia. 6 Tarin ong Mira ang
kapitan ang si Julio naita ta tatang tarayan ang
nagalin ongAlejandria paning ong Italia. Animan
pinala-ted ami nandia ong tarayan ang asia.

7 Malobay tang paglayag amen ig naboay ta
pirapang kaldaw, animan liniwagan ami tamo-ya
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ba-lo ami nakabot ong may lansangan tang Nido.
Tenged tongtongon pa ka enged tang mageyep,
indi ami marombo ong paningan amen. Ani-
man napalimbeng ami ra lamang ong tere-lan
ang parti tang Creta, ong dobali tang Salmon.
8Liniwagan aming nangobay ong Creta astamak-
abot ami ong logar ang aggoyan ta Masinlong
Porondoan, alenget ong lansangan tang Lasea.

9Maboat dang timpo tang nata-lib asta kinabot
ami tang timpong dilikado rangmagbiahi, tenged
nata-lib da tang Kaldaw tang Pagpaletem.* Ani-
man ganing si Pablong nano-patan ongmga karo-
manan amen, 10 “Mga tangay, aggitaeno ang liwa-
gan ita ong pagbiriahien tang na. Belag lamang
tangmgakarga ig ang tarayan tangmalipat, kondi
asta ang kaboi ta.”

11 Piro ang kapitan tang mga sondalo, mas
pinama-yan na tang inaning tang kapitan tang
tarayan, asta tang inaning tang may nandia tang
tarayan, belag lamang tang paman ni Pablo. 12 Ig
tenged ang porondoan ang asi belag tamasinlong
palalimbengan mga timpo mapalet, ang kaya-
dian ong nira napaoyon ang mamagdayon tanira
agod balampamaskimonopamakabot tanira ong
Fenice, tatang porondoan ong islang Creta ang
tatalonga ong pontanenmay daplak.

Ang bagio ong laod
13 Pageyep ta maloay tang abagat ang kalaom

tang mga karomanan amen poidi ra ka kaman
* 27:9 27:9 “Kaldaw tang Pagpaletem.” Yay ang “Pista tang
Patawad,” ang agsilibraen sigon ong mabasa ta ong Levitico
16:1-34.
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magbiahi. Dayon ang binatak nira tang pondo
tang tarayan ig nangobay ami ang alenget ong
baybay tang Creta. 14 Indi naboay nagpalet ta
doro kapoirsa ang pagalin ong banoa, ang yay
ang mageyep ang “kambian.” 15 Sinakep tang
mageyep ang narin tang tarayan ig indi ami ra
matongtong. Animan nagpabaya ami ra lamang
ang napanonot ong mageyep. 16 Simina-lib ami
ong tatang porong aggoyan ta Cauda ig tarin be-
lag ta masiadong mapoirsa tang mageyep, piro
liniwagan aming pigaran tang boti. 17 Pagabatak
tang boti dayon ang sina-ketan nira tang tarayan
ta mga mababael ang tali para indi magbelak
tang sinangoni na. Ong karaelden nira ang
itaben matanlad tanira ong kenay ang malogaw
ang aggoyan ta Sirtis, inaria nira tang layag ig
napabaya ami ra lamang ang napadagta-dagta.
18 Liniwagan ta mo-ya tang tarayan tenged doro
ka poirsa tang bagio. Animan asing dimina-
ton ang kaldaw pinamo-log nira tang mga karga.
19 Ang diminaton pa enged ang kaldaw ang mga
goromiti ra mismo tang namagbo-log tang mga
kagamitan tang tarayan. 20Doro rang kaldaw ang
indi inita amen tang kaldaw ig mga bitokon, ig
doro pa kapoirsa tang bagio. Animan anda ray
kalaom amen angmalibri ami pa.

21 Naboay dang indi gapamangan tang mga
tawan tang tarayan. Animan dayon tanirang
linengetan ni Pablo ig ganing tanandia ong nira,
“Mga tangay, mga namamasi amo rin lamang
ong yen ig indi ita namagalin ong Creta, indi ita
kinabotan ta kaliwagan ang maning ta na. Piro
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mandian pagpakiloyo ong nindio ang 22 paitegen
mi tang nem mi. Anday maski sinopa ong nin-
dio ang mapatay. Ang tarayan lamang tang
mabagbag. 23 Tenged napaita ong yen talabi tang
tatang anghil tang Dios, ang Dios ang agtowano
ig agsirbiano, 24 ig ganing ong yen, ‘India meled,
Pablo. Matalongā enged ong Adi tang Roma. Ig
natetenged ong nio, mangasalbar ka tang tanan
ang mga karomanan mo ong biahi.’ 25 Animan,”
ganing si Pablo ongmgakaromananna, “paitegen
mi lamang tang nem mi. Tenged pagtaligo ong
Dios mga onopa tang inaning na ong yen yay
ang mainabo. 26 Piro idagta ita enged ong tatang
poro.”

27Yatampolokmayepatdang labi igdinagtaami
pa ong talsi ang aggoyan ta Adriatico. Asing mga
tenganan da, napanaidan tang mga goromiti ang
alenget ami ra ong tatang enasan. 28 Dayon ang
sinonda nira ig inita nirang doroang polok ang
depa tangkadalemtang talsi. Ong tokaw-tokawan
ta ge-ley namagsonda si tanira ig don tampolok
may lima ra lamang depa tang kadalem na.
29 Pinangeldan tanira ang itaben matanlad ami
ong kabatoan, animanbino-log nira tang epat ang
nga pondoan ong boli tang tarayan, ig namagam-
pong balampamaramal da. 30Sinobokan din tang
mga goromiti ang mamagalin ong tarayan, ani-
man sinonton nira ong talsi tang boti ang midio
pamagbo-log ta pondo ong tokawan tang tarayan.
31Ganing si Pablo ongkapitan ig ongmga sondalo,
“Mgaangmga tawangasia indimagtinir tarinong
tarayan, indi amo mangalibri.” 32Animan dayon
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ang sina-tab tang mga sondalo tang mga taling
agtata-ket ongboti igpinabayanda lamangnirang
idagta.

33Asing madali rangmaramal, rineges ni Pablo
tang tanan ang mga taw ang mamamangan.
Ganing tanandia, “Tampolok may epat dang
kaldaw tang elat-elat ming magpoas tang bagio,
ig indi amo enged gapamangan ta maski onopa.
34 Mamangan amo kang lagi agod mamoirsa
tang mga sinangoni mi. Demdemen ming
indi maonopa tang maski sinopa ong nindio.”
35 Pagabitala ni Pablo ta si, dayon tanandiang
nangomit ta tinapay ig ong talongan tang tanan
ang mga taw nagpasalamat tanandia ong Dios.
Oman pinisi-pisi na tang tinapay ig dayon
tanandiang namangan. 36 Naolikan da ka tang
nem tang mga taw ig dayon da tanirang tanan
ang namamangan. 37 Doroang gatos may pitong
polok may enem aming tanan don ong tarayan.
38 Asing nangapamangan da tanirang tanan ig
nangaelen da, pinamo-log nira tang mga sako
tang trigo ong talsi agod lontaw tang tarayan.

Ang pagabagbag tang tarayan
39 Asing mayag da, may natorongan nirang

banoa piro indi mailala nira mga onopang islay
si. Inita nirang may tatang lek don ang kenay
tang baybay na, ig naisipan nirang don ipasagasa
tang tarayan. 40 Animan pinana-tab nira tang
kabli tangmga pondo agodmabo-wan da lamang
ong talsi, ig pinangobad nira tangmga taling tata-
ket ong simon para gamiten. Pagatapos, pagabo-
kad nira tang pok, naparombo ra tanira ong bay-



Bindoatan 27:41 cxxix Bindoatan 28:5

bay. 41 Dayon ang natanglad tang tarayan ong
tatang bagombon ig don nabara tang tarayan ig
indi ra mapagalin. Linaba-laba tang langeb asta
nagbelak-belak tang boli na.

42Ang kaliliagan tang mga sondalo pamatayen
nira tang mga priso agod anday magkapay ig
mapalpat. 43 Piro sinagang tanira tang kapitan
tenged galiliag ang ilibri na si Pablo. Animan,
nanobol tanandia ong tanan ang gangatakong
mamagkapay, mamansi-kaw dang mamansilo-bo
ong talsi ig mamagkapay paning ong takat. 44 Ig
angdomasinobolnangmamangomit ta tablaobin
pidasong mga ayo ang poiding gabayanen. Ong
maning ta si, yaming tanan nangakabot ong takat
ang poros libri.

28
OngMalta

1 Asing nalibri ami ra, ig don ami rang tanan
ong takat, ba-lo pa nata-wanan ang porong asi ag-
goyan taMalta. 2Dorokarao-ya tangmga tagadon
ong yamen. Nagparet tanira ta apoy ig inasikaso
ami nira tenged pagimpisa rang kokoran ig doro
kalamig. 3Nagsimet si Pablo ta mga magatong ig
asing dinapog na ong apoy, may madalit ang ma-
kal ang limindoa tenged ong kinit. Ig kiminabit-
kabit tang ma-kal ong kalima ni Pablo. 4 Asing
inita tang taga poro tangma-kal ang kakabit-kabit
ong kalima na, ganing tanirang namagarampang-
ampang, “Sigorado,manigpatay ta taw tang laling
narin. Nalibri tanandia ong talsi, piro soirti na
mandian ang indi ra malibri.” 5 Piro wina-sik
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lamang ni Pablo tang ma-kal ong apoy ig indi en-
ged tanandia naonopa. 6Binantayan nirangman-
impeng tang sinangoni ni Pablo obin tomomba
tanandia ig mapatay. Piro asing naboay da tang
elat nira ig inita nirang anda kay nainabo ong ni
Pablo, nagoman tang isip nira ig ganing tanira,
“Dios tang taw ang narin!”

7Ang aran tang pangolokolo ong porong asi ay
si Publio. Ang mga tanek na alenget don ong
nadampayan amen. Rinisibi ami nandia ig ong
teled ta tolong kaldaw inasikaso ami nandia ta
mo-ya. 8 Naton ang pagmasit tang tatay ni Pub-
lio. Agkinten tanandia ig agdisintariaen. Animan
napaning si Pablo ong nandia ig nangadi. Oman
binondo na tang kalima na ong tatay ni Publio,
ig pinao-ya na tanandia. 9 Tenged ong nainabong
na, ang tanan ang pamagmasit ong porong narin
namansipaningongniPablo igpinao-yaka tanira.
10Dorong rinigalo nira ong yamen ig asing maga-
lin ami ra ingkelan pa nira ong tarayan tang mga
sindol nirang kaministiran amen.

Nagalin ongMalta paning ong Roma
11Tolong bolan ami don ong poro. Ig pagatapos

dayon aming siminabid ong tatang tarayan ang
napalimbeng don asing timpong mapalet. Ang
tarayan ang na nagalin ong Alejandria ig ang
aran na, “Kapid ang Dios.” 12 Pagalin amen ong
Malta kiminabot ami ong Siracusa, ig nagtinir ami
don ta tolong kaldaw. 13 Magalin ong Siracusa
nagpabordo ami asta makabot ami ong Regio.
Asing diminaton ang kaldaw mineyep da tang
abagat. Dayon ami sing larga ig ong teled ta
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doroang kaldaw kiminabot ami ong lansangan
tang Puteoli. 14 Don may nangabagat amen ang
mga pamagto, ig inimbitar ami nira ang magtinir
ong nira ta pitong kaldaw. Pagatapos dayon ami
rang napaning ong Roma.

15 Nabalitan tang mga pamagto don ong Roma
ang komabot ami ra, animan namansipaning
tanira asta ong Foro de Apio ig Tres Tabernas
para bagaten ami nira. Pagaita ni Pablo ong nira,
nagpasalamat tanandiaongDios ignamoirsa tang
nem na.

Asing si Pablo ong Roma
16Pagakabot amen ong Roma, pinagnan si Pab-

long magarkila ta sadiling istaran na, aroman na
tang tatang sondalongmaggoardia ong nandia.

17 Pagata-lib tang tolong kaldaw, pinagoy ni
Pablo tang mga pangolokolo ong mga Judio ong
Roma. Ig asing namagimes da tanira ganing si
Pablo ong nira, “Mga logod, maski anda enged
ay naboatong anday sayod kontra ong mga kasi-
manoa tang mga Judio obin kontra ong mga ki-
naogalian tang mga kamepet-mepetan ta, dinepo
nira ong Jerusalem ig inintrigao nira ang tatang
priso ong mga opisialis ang Romano. 18 Ig as-
ing naimbistigaro ra nira, palpatano ra rin nira
tenged anday inita nirang talako ang dapat ang
sintinsiano ta kamatayen. 19Piro indimaliag tang
mga Judiong palpatano. Animan naregesano ang
magapilar ongAdi tang Roma,maskimga ong yen
ang masig ka Judio, anday dimandao ong nira.
20 Asia tang dailan ang pinagoy amo yen para
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mapagigampango ong nindio. Tenged agkadi-
nano mandian tenged lamang ong pagsirbio ong
Maniglibri ang agpakaboton tang tanan ang mga
Israelita!”

21 Ganing tanira ong ni Pablo, “Anday narisibi
amen ang solat nagalin ong Judea natetenged ong
nio. Maski ang domang mga Judiong namansik-
abot ang nagalin don, anda kay binalita nira obin
inaning ang anday sayod kontra ong nio. 22 Piro
galiliag amikangmamasi tangonopayyaningmo.
Tenged mga ong yamen, gata-wanan amen ang
siktang narin agkontraen ta mga taw maski ong
aypa.”

23 Animan dayon tanirang nagtirmino ta
kaldaw para mamagbaragat-bagat. Pagakabot
tang kaldaw ang asi, doro pa tanirang
namansipaning don ong balay ang aggistaran
ni Pablo. Ig impisa damal-damal asta ra lamang
nalabi tang pagsaysay ni Pablo ong nira tang
natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang
adi. Ig dorong prosigir nang mapaparet na
tanira ong ni Jesus ong paggamit na tang
Katobolan ni Moises asta ang mga sinolat tang
mga propita. 24 Ang doma ong nira namagparet
ong inaning nang asi, piro ang doma indi
mamagparet. 25Asing indi tanira namaginigoan,
dayon tanirang namansiolik. Piro ba-lo tanira
namansiolik, may inaning ni Pablo ong nira ang
ganing, “Tama ka kaman tang pinabitala tang
Ispirito Santo ong propitang si Isaias asing tokaw
ongmga kamepet-mepetan ta, ang ganing,
26 ‘Paningan mo tang mga taw ang asi ig maninga

ong nira:
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Mamasi amoman ang mamasi, indi amo kaman-
gaintindi,

Ig maski pa-dek amo man tang pa-dek, indi amo
kamangaita.

27Tengedangmga tawangna,matetegat tangmga
kolo nira.

Ang mga talinga nira pamandamel da lamang
tang pamasi,

ig pineyeng da lamang nira tangmgamata nira
para indi tanira mangaita ig indi mangabasi.
Itabenmangaintindi pa tanira,
magbalik pa tang nem nira ong yen,
ig pao-yaeno tanira,’ ganing tang Dios.”*
28 Ganing pa si Pablo, “Dapat mata-wanan mi,
ang balitang na natetenged ong pagrilibrien tang
Dios ong mga mapinagtalaken agbabalita ra ong
mga belag ta Judio. Ig pamamasi ka tanira.”
29 [Pagabitala ni Pablo ta na, dayon dang naman-
siolik tangmga Judio ig dorong diskosion nira.]†

30 Nagtinir si Pablo ta doroang takon don ong
balay ang asing aggarkilan na. Agrisibien na ka
tang tanan ang agpaning don. 31 Agtotoldok na
ong nira tang natetenged ong paggaraemen tang
Dios bilang adi ig natetenged ong ni Jesu-Cristo,
ang maiteg tang nem na ig anday pagsagang ong
nandia.

* 28:27 28:26-27 Isaias 6:9-10 † 28:29 28:29 Ang birsikolong na
indi itaen ong tanan ang mga lomang kopia tang mga sagradong
kasolatan ong bitalang Grigo.
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Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang
bagongmagandang balita: bagong tipan
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