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Pa-kaw ang Bitala ong
Solat ni Pablo ongmga taga

Roma
Nagsolat si PabloongmgapamagtoongniCristo

don ong Roma agod magpakomosta ong nira ig
magpatako ong nira tang kaliagan nangmamisita
ong nira ong pagbiahi na ang paning ong Es-
pania. Nagsolat ka tanandia agod magsayod mga
monopa tang tamang pagto ig pagpangaboi tang
mga pamagto ong ni Cristo. Anday domang sino-
lat ni Pablo angmas komplito tang toldok na.
Sinayod ni Pablo tarin tang natetenged ongma-

tod ang kato-lidan. Ganing tanandia, ang taw risi-
bien tang Dios bilang mato-lid da tenged lamang
enged ong pagto na (1:17). Ganing si Pablo,
ang tanan ang taw “nagkatalak ig nagkorang ong
pama-dek tang Dios” (3:23), ig “kamatayen tang
balet tang kasalanan, piro kaboing anday kata-
posan tang irigalo tang Dios ong mga taw ang na-
pen da ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino”
(6:23). Maliag yaning, patawaden tang Dios tang
mga talak ta ig oldan ita nandia ta kaboing anday
kataposan mga magtalig ita lamang ong ni Jesu-
Cristo. Ang kalibrian ang na belag lamang ono ta
paraongmga Judio, kondi para ong tananang taw
angmagpasakep ong ni Cristo, maski ong aripang
nasionay tanira namagalin (4:16, 9:31).

1-7 Yo si Pablo, tatang torobolon ni Cristo Jesus.
Ginoyano tang Dios ang magimong apostolis ig
piniliko nandia agod ipatako tang Mo-yang Balita
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na. (7) Pagsolato ong nindio atan ong Roma,
yamong agmalen tang Dios ig ginoyan ang magi-
mongmga sinakepan na.
Balampapirmiongnindio tangkaloy ig kao-yan

angpagalin ongDios ang yaten angTatay ig ongni
Ginong Jesu-Cristo.
(2)AngMo-yangBalita pinangako rang lagi tang

Dios asing tokaw pa, asing pinasolat na ong mga
propita na ong mga Sagradong Kasolatan. (3)
Ig yay ang natetenged ong ana na, ang yaten
ang Ginong si Jesu-Cristo. Mga natetenged ong
pagkataw na, tata tanandia ong mga inampo ni
David. (4) Ig mga natetenged ong pagkadios
na, pinamatodan ang tanandia Ana tang Dios
ong makagagaem ang pagaboi nang moman. (5)
Natetenged ong ni Cristo ig para ka ong nandia,
rinisibi amen ong Dios tang pribilihiong magi-
mong apostolis agod ang tanan angmga irinsia ta
taw maekelan amen ang magto ig magosoy ong
nandia. (6) Ig yamo, gapil amokaongmga tawang
ginoyan na agod magimong mga tawan ni Jesu-
Cristo.

Ang kaliagan ni Pablong mamisita don ong
Roma

8Primiro ong tanan ig ong tabangni Jesu-Cristo,
pagpasalamato ong yen ang Dios natetenged ong
nindiong tanan, tenged ang pagto mi bantog da
ong bilog ang kalibotan. 9 Agpangadi amo ra
yen ang pirmi, ig narin gata-wanan tang Dios
ang agsirbianong de-dek ong popotokono ong yen
ang pagpatako tang Mo-yang Balita natetenged
ong Ana na. 10 Pirmi kang agpagampō ong nan-
dia ang mandian ong ori, pagnano ka nandiang
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mamisita atan ong nindio. 11 Mabael ang enged
tang kaliagano ang itaen amo yen agodmaelayan
amo yen ta tatang grasiang ispiritoal, agod mas
mamoirsa tang mga nem mi. 12 Ang maliagong
yaning, agod mamagtarabangan itang mas mam-
baked tang pagto tang kada tata ong yaten--ang
nindiong pagto mambaked natetenged ong yen
ang pagto, ig ang yen natetenged ka ong nindio.

13Mga logod, galiliago angmata-wananmi, pira
rang bisis ang nagplanō ang mamisita atan ong
nindio, piro midio pirming may pagsagang ong
yen. Galiliagoangmamisitaatan, tengedbalampa
lamang may mga taw ang matabangano kang
magto ong ni Cristo, pario tang pagtabango ong
domangmga belag ta Judio. 14May katengdanano
angmagtoldok ong tanan ang taw, sibilisadoman
obin belag,* ang mga may kinata-wanan nira ig
ang anda. 15 Animan galiliago ka ta mo-ya ang
magpatako tangMo-yang Balita atan ong Roma.

Ang gaem tangMo-yang Balita
16 Animan mandian, indi enged agkakaeyako

tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo.
Tenged narin tang pagekel tang gaem tang Dios
agod malibri tang tanan ang pamagto--primiro
ongmga Judio, ig asta rakaongmgabelag ta Judio.
17 Tenged agpaita tang Dios ong Mo-yang Balita
ang risibien na tang taw bilang mato-lid tenged
mismoongpagto na. Na-tang ongKasolatan, “Ang

* 1:14 1:14 Ang “sibilisadoman obin belag” ong bitalang Grigo ay
“mga Grigo ig mga Barbaro.” Poidi kang maliag yaning “mga taga
siodad ig mga taga bokid.”
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binilang angmato-lid da tenged ong pagto na, yay
angmaboi.”†

Ang talak tangmga taw
18 Piro agpaita tang Dios ang silotan na en-

ged tang tanan ang pamagsagang ong kamato-
dan natetenged ong nandia ong pagkontra nira
ong Dios ig pagboat ta malain. 19 Tenged ang
mata-wanan ta taw natetenged ong Dios mayag
da, ig Dios mismo tang nagpaita ta sia ong nira.
20 Tenged impisa pa lamang bindoat tang kalib-
otan, maski ang Dios indi gitaen, ang mga bagay
ang bindoat na mayag ang pagpaita tang gaem
nang anday kataposan ig ang pagkadios na. Ani-
man anday mabalibad tang mga taw ong nandia.
21Piromaski gailala ra nira tang Diosmga sinopa,
indi pinadengegan nira tanandia bilang Dios ig
maski pasalamatan da lamang nira. Imbis, midio
nabeyeg da tang mga kolo nira, ig mas pinangi-
lepan pa tang kinaisipan nirang anday kointa na.
22 Ganing tanira ang matako ono tanira, piro li-
mindoang mga kabos-kabos. 23 Sinaliodan nira
tang dalayawen ang Dios ang boi asta tanopa,
ig namagto ra ong mga dios-diosan ang bindoat
ang midio itsora ta mga taw ang gangapatay, mga
lamlam, mga ayep ang papanaw, asta mga ayep
ang kakandoang.

24 Animan, pinabayan da lamang tanira tang
Dios ang boaten nira tang anday sayod ig mabol-
ing ang mga kaliliagan nira. Ig ang lindoan na,
malaway tang bindoat nira ong tata may tata ong
† 1:17 1:17 Habacuc 2:4
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mga sinangoni nira. 25 Sinaliodan nira tang kam-
atodan natetenged ong Dios ig binailoan nira ta
kabo-lian. Tenged namagto tanira ig namagsirbi
ongmgabindoat tangDios, ig sinaliodannira tang
Dios mismo ang yay ang nagboat tang tanan, ig
yay ang dalawayen asta ong tanopa. Matod ka
kaman.

26 Tenged atan, pinabayan da lamang tanira
tang Dios ang magboat tang makaeyak ang kalil-
iagan tang mga sinangoni nira. Maski ang mga
babay, nagbali-kad ka tang mga ogali nirang
natoral, ig ang kapario nirang mga babay yay
ang kinatawa-katawa nira. 27 Maning ka ta sia
tang mga lali. Imbis ang mangatawa ong mga
babay, ang yay ang ogaling natoral, dorong en-
ged ang kaliag nira ong kapario nirang mga lali.
Makaeyak tang bindoat nira ong mga sinangoni
tang tatamay tata. Ig tengedongboat nirangnang
belag ta tama, gapasaran nira mismo tang silot
ang bagay ong nira.

28 Ig tenged indi tanira maliliag ang mangilala
ong Dios, pinabayan na ra lamang tanira ongmga
pagirisipen nirang anday kointa na, ig ong mga
agboaten nirang belag ta dapat. 29 Gagaeman
tanira tang tanan ang klasi ta anday sayod,
kalainan, katakaban, igmalaway igmaboling ang
bindoatan. Masiado tanirang malaibegen. Masi-
ado tanirang mamamatay, mamagigsoay, ma-
mandaya, ig maski onopa pa tang aggisipen ni-
rang magboat ta malain ong kapario nira. Pirm-
ing pamagtsismis, 30 ig pamanlangga ta dengeg
tang masig ka taw nira. Mga kasoay tanira tang
Dios. Anday galang nira. Pamagpalawig ig pa-
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magpambog tang mga sadili nira. Pamagdilem
tanira ta midios agodmagboat ta malain. Indi pa-
magtoman ong mga ginikanan nira. 31Nagimong
anday kointa na tang isip nira, indi mataligan,
indi matakong maggegma, ig andang pisan ay
kate-beknira. 32Maskigata-wanannira tang tobol
tang Dios ang ganing dapat patayen tangmga taw
ang pamagboat ta maning atan, sigi pa ka enged
tanira. Ig belag lamang ta sia, kondi gangalipaypa
mgamay gitaen nirang pagboat pario ta sia.

2
Mato-lid tang pagosgar tang Dios

1 Animan, maski sinoapa, anday mabalibad
mo mga pagosgara ong domang taw ang ganing
malain tang agboaten nira. Tenged ong pagosgar
moong doma,midio aggosgaranmoka tang sadili
mo. Tenged yawang pagosgar, pario ka enged
tangmgamalain ang agboatenmo! 2Gata-wanan
ta ang mato-lid tang pagosgar tang Dios kontra
ong mga taw ang pamagboat ta malain. 3Yawang
tawa! Kalaom mo sigoro, malibria ong pagosgar
tang Dios. Aggosgaran mo tang domang pagboat
ta malain, mintras yawa, pario ra ka ta sia tang
agboaten mo. 4 Obin itaben baliwalaen mo tang
mo-yang kaneman ang agpaita tang Dios ong nio!
India matako? Tanandia doro kao-ya, agoan-

tado, ig mapinasinsiaen pa. Ig ang tanan asia
para lamang magtogata ig ba-lon mo tang kaboi
mo. 5 Piro tenged ong katetegaten tang kolo mo
ig india magtogat, agdolangan mo pa tang silot
ong nio mga komabot tang kaldaw ang magosgar
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tang Dios. Ong kaldaw ang asi itaen tang tanan
tang mato-lid ang pagorosgaren na. 6 Tenged
balten tang Dios tang kada tata sigon ong mga
bindoatan nira. 7May mga taw ang pirming pa-
magprosigir ang pamagboat ta mo-ya tenged ang
kaliagan nira Dios tang magdayaw ig magtorol ta
dengeg ong nira, ig gangaliliag ka ang maboi asta
ong tanopa. Tanira oldan ang enged ta kaboing
anday kataposan. 8 Piro may mga taw ang poros
lamang sadili nira tang aggisipen nira. Indi tanira
mamagosoy ong kamatodan, kondi kalainan tang
aggosoyon nira. Itaen nira tang kasisilagen tang
Dios igmapasaran nira tang silot na. 9Tenged ang
tananangmga tawangpagboat tamalain, pinitin-
sia ig kaliwagan tang mapasaran nira, tokaw-
tokaw ang mga Judio, ig asta ra ka ang mga belag
ta Judio. 10 Piro ang taw ang pagboat ta mo-ya,
dayawen, galangen, ig oldan ta kao-yan, tokaw-
tokaw ang mga Judio, ig asta ra ka ang mga belag
ta Judio. 11 Tenged pario tang pagorosgaren tang
Dios ong tanan angmga taw.

12 Ang mga belag ta Judio indi gangatako tang
Katobolan tang mga Judio. Piro tanirang tanan
silotan ong impirno bilang mga namagkatalak,
maski indi ibasi tang Dios tang pagosgar na ong
Katobolan. Mandian ang mga Judio, tanira tang
may Katobolan, ig ya enged tang gamiten tang
Dios ong pagosgar na ong nira natetenged ong
mga talak nira. 13 Tenged belag tang mga pa-
mamasi lamang tang Katobolan, kondi ang mga
pamagtoman ta sia, yay ang risibien tang Dios
bilang mato-lid. 14 Ang mga belag ta Judio indi
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gangatako tang Katobolan tang mga Judio. Piro
mga may agboaten nira sigon ong Katobolan,
maski indi gata-wanannira sia,maliagyaningang
nem nirang naogalian yay ang nagsirbing kato-
bolan nira. 15 Tenged ang agboaten nirang mo-
ya pagpaita ang asia ka ong pagirisipen nira tang
agtotoldok ong Katobolan. Ang konsinsia nira
pagpamatod ka ang asia ong nira tang Katobolan,
tenged teta agbandanan tanira ig teta agdipin-
san tang sadiling kinaisipan nira. 16 Sigon ong
Mo-yang Balitang agtotoldoko, komabot ka enged
tangkaldawang si Cristo Jesuspapagosgaren tang
Dios ong mga talak ang agtatalok-talok pa tang
mga taw.

Angmga Judio ig ang Katobolan
17Mandian, yamong pamaganing ang yamo Ju-

dio, pamagtalig amo ong Katobolan ig agpam-
bog mi pa tang rilasion mi ong Dios. 18 Gata-
wanan mi ono mga onopa tang galiliagan tang
Dios, ig gaintindian mi pa ono mga onopa tang
tama, tenged inadalan mi ra tang Katobolan.
19 Ang kalaom mi, yamo tang mapagantabay
ong mga taw ang indi mangaita, ig yamo pa
tang midio tolok ang mapagtorol ta kayagan ong
mga taw ang gaki-lepan pa tang kinaisipan nira.
20 Pamaganing amo ono ang yamo manigtoldok
ong mga taw ang polpol ig ong mga taw ang ba-
lo pa lamang pagimpisang pagadal natetenged
ong Dios. Maning ta si tang kaisip mi tenged
ong Katobolan ang sindol ong nindio tang Dios, ig
atan ka kaman matoman mi tang kinata-wanan
ig kamatodan. 21 Pagtoldok amo ra ong doma,
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piro angay indi agtoldokanmi tangmga sadilimi?
Pamagtoldok amo ang indi manakaw, piro yamo
mismo pamanakaw amo ka! 22 Pamagtoldok
amo ang indi mangombabay obin mangonlali,
piro yamo mismo pangombabay amo ka! Gen-
gerepan amo ta mo-ya ong mga dios-diosan, piro
pamanakaw amo pa ong mga timplo-timplo nira!
23 Pamagpambog amo natetenged ong Katobolan
ang narisibi mi ong Dios, mintras Dios mismo
tang agpaeyaken mi ong pagpangontra mi tang
Katobolan ang asia! 24 Pario tang na-tang ong
Kasolatan, “Tenged ong nindiong mga Judio, ang
Dios agpakalainen tangmga belag ta Judio.”*

25Mga natetenged ong pagpatori mi bilangmga
Judio, may data na ka kaman sia, basta agtoma-
nen mi tang Katobolan.† Piro mga pamangontra
amo ong Katobolan, maliag yaning pario amo ra
ka ong mga belag ta Judio ang indi gatorian. 26 Ig
mga natetenged ong mga belag ta Judio ang indi
pamagpatori, mga agtomanen nira tang ga-tang
ong Katobolan, sia ibilang tanira tang Dios ang
midio natorian da ka tanira. 27 Animan ang mga
belag ta Judio ang indi pamagpatori, basta ag-
tomanen nira tang na-tang ong Katobolan, tanira
yay ang mamagosgar ong nindiong mga Judio.
Maski atan ong nindio tang Katobolan ang sinolat
ig natorian amo pa, osgaran amo pa enged tenged
agkontraenmi tang Katobolan.

* 2:24 2:24 Isaias 52:5 † 2:25 2:25Angkaogalian tangmga Judio
ay patorian tang mga ana nirang lali bilang tanda ang tanira mga
pinilik tang Dios ig mga manigtoman tang Katobolan. Telekan ka
ong Bokabolario, ong “Pagtori.”
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28 Tenged ang tatang taw indi maning ang
tanandia Judio tenged lamang may bindoat ong
sinangoni na. Tenged belag lamang ta sinangoni
tang agba-lon mga ong matod ang pagtori. 29Ang
matod ang Judio yay ang taw ang bina-lo ra tang
nem na asta ang popotokon na ong tabang tang
Ispirito Santo, ig belag ta natetenged ong naboat
na sigon ong Katobolan ang sinolat. Ang taw ang
maningatan, belag lamang ta taw tangmagdayaw
ong nandia kondi ang Dios mismo.

3
1 Mandian, itaben may mane-ma, “Mga ong

maning ta si, onora lamang tang data tang pagka-
Judio ta ig onopay data tang pagtori ong yaten?”
2 Ang sabato, “Dorong enged ang data na ta sia!
Tokaw-tokaw, ong yaten ang mga Judio inintriga
tang mismong mga bitala tang Dios.” 3Mandian,
onopay loan na mga may Judiong indi pamag-
paret ong bitala tang Dios? Asia, maliag yaning
bato ang indimataligan ta tang Dios ang tomanen
na tang pinangako na? 4 Indi poidi! Tengedmaski
ang tananang tawbo-lien, angDiosmataliganang
engedongmgabinitalana. Pario tangna-tangong
Kasolatan,
“Agod angmga bitala mo ilalaen angmato-lid,
Ig mandegamga bandanana ta taw.”*

5 Itaben may maganing, “Mo-ya pa mga
magkatalak ita! Tenged mga ikompara ta tang
agboaten ta ang malain ong mga boat tang Dios,
mas itaen da enged don ang tanandia mato-lid.
Animan belag ta tama ang silotan ita pa nandia!”
* 3:4 3:4 Salmo 51:4
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Maning ta sia tang pagpilosopo tang doma. 6 Piro
indi sia maimo! Tenged mga ang pagorosgaren
tang Dios belag ta mato-lid, monopa maosgaran
na tangmga taw ong kalibotan?

7 Mandian itaben may magpapilosopo pa atan
ang maning, “Mo-ya pa mga magbo-li ita! Tenged
mga ikompara ta tang pagbo-li ta ong kamatodan
tang Dios, mas itaen da enged don ang tanandia
mataligan, ig mas dayawen tanandia. Animan
belag ta tama mga osgaran ita pa nandia bilang
mgamapinagtalaken!” 8Obin itabenmaymagpa-
pilosopo pa ang maning, “Magboat ita ra lamang
tamalain, agodmo-ya tang lomboa!” Maningatan
ono tang pagtoroldokon amen sigon ongmga taw
ang galiliag ang manlangga ong yamen. Tanira
bagay ang enged ang sirilotan tang Dios.

Ang tanan ang taw paririongmapinagtalaken
9 Mandian onopa? Itang mga Judio, mas mo-

ya pa bato tang pagkabetang ta ong pagkabetang
tang mga belag ta Judio? Belag! Tenged napama-
todan amen da, ang tanan angmga taw, maski Ju-
dio maski belag, gagaeman ta kasalanan. 10Pario
tang na-tang ong Kasolatan ang ganing:
“Anday taw angmato-lid, maski tanga tawan.
11 Anday maski sinopa ang osto tang pangintindi

na ong Dios, ig anday pagprosigir ang
mailala ong nandia.

12Ang tanan napabelag da ong matod ang dalan,
ig nagimong anda ray kointa nira;

Anday pagboat ta mo-ya, maski tanga tawan.”†

† 3:12 3:10-12 Salmo 14:1-3; 53:1-3
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13 “Angmga tetenlan nira pario ong abring leben-
gan ang makalpot, tenged poros panloko
tang loloa ongmga anga nira.”‡

“Ang dilak nira madalit, ang midio dalitan ang
ma-kal.”§

14“Porosmga sompangmasisit tang loloaongmga
anga nira.”*

15 “Madali tanirangmamatay ta taw.
16Maski ong aripa tanira paning, pamanlangga ig

pamagekel ta kalisedan,
17 ig indi gangatakong magosoy ong dalan tang

kao-yan.”†
18 “Andang pisan ay eled nira ong Dios.”‡

19Mandian, gata-wanan tamga onopay na-tang
ong Katobolan, asia para ka ong yaten ang mga
Judiong sinakep tang Katobolan. Animan anday
maski sinopa ong yaten ang may ibalibad na, ig
ang tanan ang taw ong kalibotan manabat ang
enged ong Dios tenged ong mga kasalanan nira.
20 Animan andang pisan ay risibien tang Dios
bilangmato-lidmga ong agboaten ta lamang para
magtoman tang Katobolan. Tenged ang Kato-
bolan ya enged tang sindol tang Dios agod mata-
wanan ta angmapinagtalaken ita!

Mono ita pa magimong mato-lid ong pama-dek
tang Dios

21Piromandianpinatako ra tangDios ong yaten
mga mono ita pa magimong mato-lid ong pama-
dek na. Magimo itang mato-lid, belag ta maning

‡ 3:13 3:13 Salmo 5:9 § 3:13 3:13 Salmo 140:3 * 3:14 3:14
Salmo 10:7 † 3:17 3:15-17 Isaias 59:7-8 ‡ 3:18 3:18 Salmo 36:1
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ong pagtoman ta ongmga tobol. Narin pinamato-
dan tang Katobolan mismo asta ang sinolat tang
mga propita asing tokaw. 22 Ang Dios, boaten
nang mato-lid tang tanan ang mamagto ong ni
Jesu-Cristo tenged ong pagto nirang asi, maski
Judio maski belag. 23 Tenged ang tanan ang taw
lobot ang enged ang nagkatalak ig nagkorang
ong pama-dek tang Dios ang dalayawen. 24 Piro
ong kaloy na, rinisibi ita nandia bilang mato-lid
da tenged ong bindoat ni Cristo Jesus para mag-
gawad ong yaten, ig narin rigalo tang Dios ong
yaten. 25 Si Cristo, sindol tang Dios ang bilang
tatang sagda agod tanandia tang mapasar tang
silot ang para ong mga kasalanan ta asing pina-
torok na tang dogo na. Animan indi ita ra silotan,
kondi mapatawad tang mga talak ta mga magto
ita ong nandia. Maning ta si tang bindoat tang
Dios agod ipaita ang tanandia mato-lid. Tenged
asing tokaw, inagoanta na lamang tangmga talak
tang mga taw ig indi kang lagi sinilotan na tanira
tenged mapinasinsiaen tanandia. 26 Ig mandian
ong timpong na, agpaita na ang mato-lid pa tang
pagosgar na ong pagrisibi na bilang mato-lid da
tangmga pamagto ong ni Jesus.

27 Onora lamang mandian tang mapambog ta?
Anda enged! Angay? Tenged indi ita aggosgaran
tang Dios ong mga boat ta sigon ong Katobolan,
kondi ong pagto ta. 28 Tenged ganing ami, ang
taw risibien tang Dios bilang mato-lid tenged ong
pagto na, ig belag ta ong pagtoman na tang Ka-
tobolan. 29 Ang Dios bato, Dios lamang tang mga
Judio? Belagkabato tanandia taDios tangmgabe-
lag ta Judio? Ee, tenged tanandia Dios tang tanan.
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30 Tenged tambilog lamang tang Dios, ig maski
Judio maski belag, risibien na tanira bilangmato-
lid natetenged ongmismong pagto nira. 31Maliag
yaningbato, agpe-lek ta ra tangKatobolan? Ayaw!
Aggilalaen ta ngani tang matod ang importansia
ta sia!

4
Si Abraham binilang ang mato-lid natetenged

ong pagto na
1 Isipen ta kang lagi si Abraham, ang yaten ang

kamepet-mepetan. Monopa tanandia nagimong
mato-lid ong pama-dek tangDios? 2Mga tanandia
binilang angmato-lid natetenged din lamang ong
bindoatan na, poiding ipambog na ra sia. Piro
anda enged ay mapambog na ong pama-dek tang
Dios, 3 tenged ganing tangKasolatan, “Si Abraham
nagto ong Dios ig tenged ong pagto na tanandia
binilang ang mato-lid.”* 4Mandian, ang taw ang
pagobra agsolan ka. Ig ang sol nang asi, indi
agbibilang ang rigalo, kondi balet tang bedlay
na. 5 Piro belag ta maning atan ong Dios. Ang
agrisibiennabilangmato-lid yayangmga tawang
pamagtalig ong nandia. Ig agrisibien na tanira
natetenged ong pagto nira, ig indi maning ta ang
narin balet tang kabedlay nira ong pagtoman din
ong Katobolan. 6Ya kay narin tang maliag yaning
ni David asing naganing tanandia ang masoirti
tang mga taw ang agrisibien tang Dios bilang
mato-lid da, maski indi tanira nagpabedlay. Gan-
ing si David,

* 4:3 4:3 Genesis 15:6
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7 “Masoirti tang mga taw nga ang mga talak nira
pinatawad da ig indi ramademdeman tang
Dios.

8Masoirti kaman tang taw nga ang mga talak na
indi ra panabaten tang Dios ong nandia.”†

9 Mandian, ang kaloy ang narin, para lamang
bato ong mga Judio, ang yay ang mga natorian?
Belag! Na para ka ong mga belag ta Judio, maski
indi tanira natorian.‡ Ganing ita rang lagi, si
Abraham nagto ong Dios, ig tenged ong pagto na
binilang tanandia ang mato-lid. 10 Ig tanopa na
nainabo? Asing indi pa tanandia gatorian obin
asing tapos da? Na nainabo ba-lo tanandia na-
torian, ig belag ta asing natorian da. 11 Tinorian
tanandia bilang pamatod ang kinomit da tang
mga talak na tenged ong pagto na asing indi pa
tanandia gatorian. Animan sia, poiding maning
ita ang siAbrahamnagimong tatay tang tananang
pamagto ong Dios. Ig tenged ong pagto nirang
asi, agbibilang ka tanirangmato-lid da,maski indi
tanira gatorian. 12 Maning ka ta si, si Abraham
nagimong tatay tang tanan angmga natorian ang
pamagto ka. Tenged aggosoyon nira tang pagto
tang kamepet-mepetan ta ang si Abraham ba-lo
tanandia tinorian.

Marisibi ta tang pinangako tang Dios tenged
ong pagto ta

13 Nangako tang Dios ong ni Abraham ang
tanandia asta ang mga inampo na, matobli nira
† 4:8 4:7-8 Salmo 32:1-2 ‡ 4:9 4:9 Ang kaogalian tangmga Judio
ay patorian tang mga ana nirang lali bilang tanda ang tanira mga
pinilik tang Dios igmgamanigtoman tang Katobolan. Telekan ong
Bokabolario, ong “Pagtori.”
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tang kalibotan. Ig ang pangakong asi, indi sin-
dol tenged ong pagtoman ni Abraham ong Kato-
bolan, kondi tenged tanandia binilang ang mato-
lid tenged ong pagto na. 14 Pabetang ta, mga
angpamagpasakepongKatobolanya lamang tang
marisibi tang pinangako tang Dios, maliag yaning
anda ray gaem tang pangako na. Ig ang pagto
ta, anda kay kointa na. 15 Ang Katobolan ya ray
nagekel tang silot ang ipakabot tangDios ongmga
taw. Tenged mga anda rin tang Katobolan, anda
ka rin ay napangontra.

16 Animan, ang pangako tang Dios marisibi ta
tenged ong pagto ta. Ong maning atan pagimong
rigalo ang sigoradong i-dol tang Dios ong tanan
ang mga inampo ni Abraham, belag lamang tang
mga Judio, ang yay ang pamagprosigir din ang
magtoman ong Katobolan, kondi asta ang tanan
ang mga taw may pagto nira ong Dios ang pario
tang pagto ni Abraham. Tenged si Abraham tang
nagimong tatay ta, itang tanan. 17 Maning ta na
tang na-tang ong Kasolatan, “Bindoata yen ang
tatay tang dorong nasion.”§ Animan, si Abraham
tang nagimong tatay ta ong pama-dek tang Dios
ang agtowan na, ang yay ang pagboi tang mga
patay ig ong tatang tobol lamang pagpaloa tang
anda pa. 18 Maski anda ray kalaom ni Abraham
ang magkatinir pa ta ana nira, nagtalig pa ka
enged tanandia ong pinangako tang Dios. Ig ong
maning ta si, tanandia nagimong tatay tang mga
taw ang magalin ong dorong mga nasion, sigon
ong inaning tang Dios ong nandia ang, “Angmag-

§ 4:17 4:17 Genesis 17:5
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imong mga inampo mo mapapario ong kayadien
tang mga bitokon.”* 19Ong timpong asi mga tang
gatos da tang idad ni Abraham ig gata-wanan
nang anda ray poirsa tang sinangoni na, ig ang
katawa nang si Sara bog. Piro maski maning
don, indi nanlobay tang pagtalig na. 20 Indi en-
ged tanandia nagdoadoa ong pangako tang Dios,
kondi mas namoirsa tang pagto na, ig nagdayaw
pa tanandia ong Dios, 21 tenged bogos ang en-
ged tang pagtalig na ang sarang ang boaten tang
Dios tang pinangako na. 22 Animan tenged ong
pagto ni Abraham, rinisibi tanandia tang Dios
bilang mato-lid da. 23 Piro ang na-tang ong Kaso-
latan ang “binilang tanandiang mato-lid”† belag
lamang ta natetenged ong ni Abraham, 24 kondi
natetenged ka ong yaten. Tenged ita, ibilang ita
kang mato-lid da mga magto ita ong Dios ang
nagboing oman ong yaten ang Ginong Jesus. 25 Si
Ginong Jesus tang pinatay tenged ong yaten ang
mga kasalanan, ig tanandia tang binoing oman
agod risibien ita ra tang Dios bilangmato-lid da.

5
Mabalik ita ong Dios

1Mandianangrinisibi ita tangDiosbilangmato-
lid da tenged ong pagto ta, maliag yaningmabalik
ita ong nandia ong tabang ni Ginong Jesu-Cristo.
2 Natetenged kaman ong ni Cristo ig tenged ong
yaten ang pagto ong nandia, gapasaran ta raman-
dian tang kaloy tang Dios. Ig bogos itang galipay
ong kasigoroan ta angma-pen ita ongmabael ang
* 4:18 4:18 Genesis 15:5 † 4:23 4:23 Genesis 15:6
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kadengegan na. 3 Belag lamang ta sia, galipay ita
pa maski ong mga kaliwagan ta. Tenged gata-
wanan ta, ong mga kaliwagan matako ita mga
mono ita pa mamagprosigir. 4 Ig mga mamag-
prosigir ita, magimong mo-ya tang pagkataw ta.
Ig mga mo-ya tang pagkataw ta, may kasigoroan
ta ang mo-ya ka tang yaten ang parakaboton. 5 Ig
indi maimong mapaeyak ita ong kasigoroan ta
ang na, tenged gapasaran ta ra tang mabael ang
paggegma tang Dios, ang bogos ang pinakabot na
ong yaten asing sindol na ong yaten tang Ispirito
Santo.

6Tenged asing andaymaimo ta paramalibri ita,
si Cristo napatay ong tamang-tamang oras para
ong yaten ang mga mapinagtalaken. 7 Maliwag
ang maita ta taw ang magbolontad tang kaboi na
para ong tatang taw ang mato-lid--piro poiding
may mangas ang papatay para ong tatang taw
ang mo-ya. 8 Piro si Cristo nagbolontad tang
kaboi na para ong yaten asing mapinagtalaken
ita pa, ig don pinaita tang Dios mga monopa tang
paggegma na ong yaten. 9 Igmandian ang rinisibi
ita nandia bilang mato-lid da tenged ong dogo
ni Cristo, mas gasigoro ita ra enged ang malibri
ita ong silot ang ipakabot tang Dios ong kalib-
otan. 10 Asing tokaw, kasoay ita tang Dios, piro
mandian binalik ita nandia ong sadili na tenged
ong kamatayen tang Ana na. Ig mandian ang
mga tangay ita ra nandia, sigorado ra enged ang
indi ita silotan na, tenged gaboi si tang Ana na.
11Belag lamang ta sia. Pisan itang gangalipay ong
pagiga-pen ta ong Dios ang gapasaran ta tenged
ong bindoat tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo.
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Tenged kaman ong bindoat na, rinisibi ita ra tang
Dios bilangmga tangay na.

Si Cristo ig si Adan
12Animanmandian, ang kasalananna-led tarin

ong kalibotan tenged ong bindoat tang tanga
tawan, ang yay si Adan. Ig ang talak nang asi,
yay ang nagekel ong yaten ta kamatayen. Yay
siang kiminabot tang kamatayen ong tanan ang
mga taw, tenged ang tanan ang mga taw na-
magkatalak. 13 Tenged ba-lo sindol tang Dios
tang Katobolan na ong mga taw, nagkatalak
dang lagi tanira. Anda lamay agpapanabaten
ong kasalanan mintras anda pa tang Katobolan.
14 Piro maski anda pa tang Katobolan, tanirang
tanan nangapatay, impisa ong timpo ni Adan asta
ong timpo ni Moises, maski anday tobol ang mis-
mong kinontra nira pario tang bindoat ni Adan.
Mandian, ang Adan ang na, midio kanino lamang
tang tatang taw ang komabot pa, ang yay si Cristo.
15Piro belag ta pario tang doroang taw ang narin,
tenged ang kaloy ang pinaita tang Dios sobra pa
ong talak ang bindoat ni Adan. Matod kaman,
ang pagpangontra ni Adan nagated ta kamatayen
ong tanan ang taw. Piro mas mabael pa enged
tang kaloy tang Dios, ig ang kapatawaden ang
agto-dol na bilang rigalo kakabot ong doro kang
mga taw tenged ong bindoat tang tanga tawan
lamang, ang yay si Jesu-Cristo. 16 Omaneno, ang
rigalo tangDios parti ongnainabonatetengedong
talakniAdan. Inosgaran siAdanasingnagkatalak
tanandia, ig yay ang nagekel ta silot ong mga taw.
Piro tenged ong bindoat ni Cristo, itang mga taw
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mapatawad ig mabilang angmato-lid, maski yadi
ra tang mga talak ta. 17 Matod kaman. Tenged
ong talak tang tanga tawanang si Adan, ang tanan
ang taw gasakepan tang kamatayen. Piro mas
makagagaem pa enged tang bindoat tang tanga
tawan ang si Jesu-Cristo. Tenged ong nandia, ang
mga taw pisan ang aloyan ig risibien tang Dios
bilang mato-lid. Animan tanira bogos ang maboi
ang anday kataposan.

18 Animan, inita ta ang tenged ong talak tang
tanga tawan, ang tanan ang taw sinintinsian ang
silotan. Ig maning ka ta si, tenged ong bindoat
ang mato-lid tang tanga tawan, risibien tang Dios
bilang mato-lid tang tanan ang mamagto ong
nandia, ig oldan ta kaboing anday kataposan.
19Tengedong tanga tawanang indi nagtomanong
Dios, dorong nagimong mapinagtalaken. Maning
ka ta si, tenged ong tanga tawan ang nagtoman
ong Dios, dorong nagimongmato-lid.

20 Ang Katobolan sindol tang Dios agod mas
itaen pa enged tang talak. Piro maski nandoro
kaman tang talak, mas nandoro pa ka enged tang
kaloy tang Dios. 21 Animan, maski ang talak
paggaem ig pagekel ta kamatayen asing tokaw,
mandian ang kaloy tang Dios ya ray paggaem ong
yaten. Asia risibien ita nandia bilang mato-lid da
agodmaboi ita ang anday kataposan, salamat ong
yaten ang Ginong Jesu-Cristo.

6
Bina-lo ra tang kaboi ta
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1 Animan mandian onopay maning ta? Mag-
padayon ita ra lamang bato ang magkatalak,
agod mandolang pa tang kaloy tang Dios ong
yaten? 2 Indi poidi! Mono ita pa magpadayon
angmagkatalak? Mga natetenged ong kasalanan,
midio mga patay ita ra ig anda ray labet na ong
yaten! 3 Indi pa gata-wanan mi na? Itang tanan
ang nagpaboniag para ipaita ang nagpasakep ita
ong ni Cristo Jesus, ginapil ita ka ong kamatayen
na. 4Animan, ang pagboniag ong yaten pagpaita
ang napatay ita ra ig limbeng ang aroman ni
Cristo, agod mangaboi ita sing moman ong ba-
long kaboi, pario tang nainabo ong ni Cristo asing
tanandia binoing oman ong makabebereng ang
gaem tang Dios ang Tatay.

5 Ig mga na-pen ita ra ong ni Cristo ong ka-
matayennaongmaning ta sia, sigoradoengedang
ma-pen ita ka ong pagaboi nang moman. 6 Gata-
wanan ta ang dating pagkataw tamidio linansang
dang aroman ni Cristo ong kros agod mapatay
tang sadili ta ang mapinagtalaken, ig indi ita ra
magsirbi ong kasalanan. 7Tengedmga ang tatang
taw patay da, libri ra tanandia ong gaem tang
kasalanan. 8 Piro pagparet ita ang maboi ita ang
aroman ni Cristo, pario tang napatay ita ka ang
aroman na. 9 Tenged gata-wanan tang si Cristo
binoing oman. Animan indi ra poiding mapatay
tanandiangoman. Angkamatayenanda raygaem
na ong nandia. 10 Asing napatay tanandia agod
pirdien tang kasalanan, minta lamang sia ig indi
ra maoman. Piro gaboi tanandia mandian ig ang
kaboi na mismo para ong Dios. 11Animan yamo,
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bilang mga na-pen da ong ni Cristo Jesus, dapat
ibilangmi tang sadilimi ang patay da kamgapara
ong kasalanan, piro boi si para ong Dios.

12 Indi ra papaggaemen mi tang kasalanan ong
mga sinangoni ming asiang mapatay lamang,
agod indi amo ramagsirbi ong anday sasayod ang
mgakaliliagan tang sadilimi. 13 Ig indi gamitenmi
tang maski onopang parti tang sinangoni mi ong
pagboat ta malain. Ang boaten mi, magpasakep
amo ong Dios bilang mga napatay ig binoing
oman, igyintrigamiongDios tangbilogang sinan-
goni mi, agod gamiten na ong pagboat ta mato-
lid. 14 Ang kasalanan indi ra poiding maggaem
ong nindio. Tenged indi ita ra gasakepan tang
Katobolan, kondi gasakepan ita tang kaloy tang
Dios.

Mga torobolon tang Dios
15 Mandian, tenged indi ita ra gasakepan tang

adalem tang Katobolan, kondi ong kaloy tang
Dios, monopa bato? Magpadayon itang magkata-
lak? Indi maimo! 16 Gata-wanan mi, mga nag-
pasakep amo maski ong ninopa agod magtoman
ong nira bilang tatang torobolon, torobolon amo
ra enged nira! Pabetang ta, mga kasalanan tang
agsirbian mi, ang borak ta sia kamatayen ang
anday kataposan. Piro mga pamagtoman amo
ong Dios agod tanandia tang agsirbian mi ang
borak ta sia, yamoy magimong mato-lid. 17Asing
tokaw, pamagsirbi amo ka kaman ong kasalanan.
Piro salamat ong Dios, mandian bogos amo rang
pamagtoman ong kamatodan ang sinoldok ong
nindio. 18 Linibri amo ra tang Dios ong gaem
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tang kasalanan, ig mandian pamagsirbi amo ra
ong kato-lidan. 19 Ginamitong alimbawa tang
torobolon, agod mas madaling maintindian mi
tang maliagong yaning. Asing tokaw, midio nag-
patorobolon amo ong kasalanan, ig ginamit mi
tang sinangonimiongpagboat taanday sayodang
pabael ang pabael. Piro mandian, dapat yintriga
mi ra tang sadili mi bilang torobolon ong kato-
lidan, agodmalimpio tang kaboi mi.*

20 Asing tokaw ang pamagsirbi amo pa ong
kasalanan, midio libri amo ka kaman ong tanan
ang tobol ang kaministiran ang tomanen ong
kaboing mato-lid. 21 Piro onopa lamay nakomit
mi ong pangaboi ming asi ang agkakaeyak mi
mandian? Ang paningan lamang ta si kamatayen
ang anday kataposan. 22 Piro mandian linibri
amo ra ong gaem tang kasalanan agodmagimong
mga torobolon tang Dios, ig ang gakomit mi tarin
yay ang limpiong kaboi. Ig mga linimpio amo
ra ngani,† maliag yaning maboi amo ang anday
kataposan. 23 Tenged kamatayen tang balet tang
kasalanan, piro kaboing anday kataposan tang
irigalo tang Dios ong mga taw ang na-pen da ong
ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino.

7
Indi ita ra gasakepan tang Katobolan

* 6:19 6:19 “agod malimpio tang kaboi mi.” Poidi kang maliag
yaning: agod magimo among sagradongmga sinakepan tang Dios
† 6:22 6:22 “mga linimpio amo ra ngani.” Poidi kang maliag
yaning: mga bindoat amo rang mga sagradong sinakepan tang
Dios
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1 Mga logod, may gata-wanan mi natetenged
ong li. Animan sigorado, gata-wanan mi ka,
ang tatang taw gasakepan tang li mintras lamang
gaboi tanandia. 2 Pario ta tatang babay ang may
katawa na. Sigon ong Katobolan, ang babay indi
poiding magigbelag ong katawa namintras gaboi
tanandia. Piro mga ang katawa na patay da, libri
ra tanandia ong mga toromanen ta magkatawa.
3 Animan, mga magigimbeng tanandia ong do-
mang lali mintras boi pa tang katawa na, maning
ta ang pangonlali tanandia. Piro mga ang katawa
na patay da, oman nagpakatawa tanandia ong
doma, anday tobol ang kinontra na, ig indi man-
ing ang tanandia pangonlali.

4 Maning ka ta si, mga logod, asing nagpabo-
niag amo, midio napatay amo ra kang aroman
ni Cristo, ig don amo linibri ong gaem tang Kato-
bolan. Animan libri amo ra mandian ang mag-
pasakep ong doma, ang yay ang Cristong binoing
omanongkamatayen. Ig yamo, binoi amokaagod
mamorak ta mga boat angmo-ya para ong Dios.

5 Asing tokaw, pangaboi ita sigon ong dat-
ing pagkataw ta ang mapinagtalaken. Ig ang
mga sadiling kaliliagan tang anday sasayod ang
pinoaw pa tang Katobolan, yay ang nagekel ong
yaten ang magboat ta mga bagay ang agbawalen
mismo tang Katobolan ig sirilotan ta kamatayen.
6 Piro mandian tenged napatay ita rang aroman
ni Cristo, indi ita ra gasakepan tang Katobolan,
ang yay ang dating pagpriso ong yaten. Animan
pamagsirbi ita ramandian ong Dios sigon ong ba-
long pangaboi ang agtotoldok tang Ispirito Santo,
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ig belag da ta sigon ong dating mga toromanen
ang sinolat ong Katobolan.

Ang Katobolan ig ang kasalanan
7 Oman onora mandian ay maning ta? Anday

sayod bato tang Katobolan? Belag! Tenged mga
anda pa tang Katobolan, indi ka nata-wanano
mga onopa tang kasalanan. Alimbawa, mga
indi na-tang ong Katobolan ang “India maibeg,”*
indi nata-wanano mga onopa tang magimong
milibegen. 8 Piro tenged ong tobol ang asi, midio
napoaw tang isipo angmaibeg igmas bindoato pa
ka enged, maski agbawalen sia tang Katobolan.
Animanmga anda tangKatobolan, ang kasalanan
midio anda kay gaem na ong yen. 9Asing tokaw,
pangaboio ang midio indio gatako ta Katobolan.
Piro asing pagatakō tang tobol ang asi, napoaw
ang lagi tang kasalanano, 10 ig dono sinintinsian
ta kamatayen. Animan ang mga tobol ang sindol
agod magtorol din ta kaboi, ya ray nagekel ong
yen ta kamatayen. 11 Tenged ang Katobolan, yay
ang ginamit tang kasalanan agod lokono, ig ong
maning don yay ang kinamatayo.

12 Animan mandian, ang Katobolan sagrado.
Ig ang kada toromanen na sagrado, mato-lid, ig
mo-ya. 13 Maliag yaning bato, ang tatang bagay
ang mo-ya, ya pala tang nagekel ta kamatayen
ong yen? Belag ang enged! Yo, sinintinsiano
ta kamatayen tenged ong kasalanano. Ig don
itaen ta mga monora enged ka anday sayod tang
kasalanan, tenged ginamit na tang Katobolan ang
mo-ya agod masilotano ta kamatayen. Animan
* 7:7 7:7 Exodo 20:17



Roma 7:14 xxvi Roma 7:23

ong tabang tang Katobolan mas gitaen ta mga
monopa ka anday sayod tang kasalanan.

Gaboato tang indi galiliaganong boaten
14 Gata-wanan ta, ang Katobolan mo-ya para

ong mga ispirito ta. Piro yo, taw ka lamang, ig
ang sinangonio midio torobolon ang sigi pa tang
pagsirbi na ong kasalanan. 15 Indi maintindiano
tang sadilio ong agboateno. Tenged ang mo-yang
galiliaganong boaten indi ka agboateno. Piro ang
mga bagay ang indi galiliaganong boaten, yay ang
gaboato. 16Mandian mga indio maliliag ong mga
agboateno,maliag yaningagpaoyonoang tamaka
kaman tang agganing tang Katobolan. 17Animan,
midio belag ta yo tang pagboat ta anday sayod,
kondi ang kasalanan ang tarin ong yen. 18 Gata-
wananong anday mo-yang bagay ang tarin ong
yen, mga natetenged ong kaliliagan tang yen ang
sadili. Tenged galiliago ka rin ang magboat ta
mo-ya, kaso lamang indi maboato. 19 Animan,
ang mo-yang galiliaganong boaten indi maboato,
piro ang malain ang indio galiliag ang boateno,
yay ang gaboato. 20 Mandian, mga agboateno
tang indi galiliaganong boaten, narin pagpama-
tod lamangangbelagda tayomismo tangpagboat
ta na, kondi ang kasalanan ang tarin ong yen.

21 Maning ta na tang gitaeno ong sadilio. Mga
galiliago ang magboat ta mo-ya, tarin dang lagi
ong yen tang kasalanan ang pagtobol ong yen
ang magboat ta malain. 22 Tenged mga ong isipo,
galipayo tamo-ya ongKatobolan tangDios. 23Piro
parti tang pagtobol tani ong yen ang sadili. Ang
narin midio parti sing katobolan ang pangontra
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ong Katobolan ang galiliagan tang isipo. Ang
sadilio midio agprison tang kasalanano. 24 Kailō
ka! Sinora lamang tang mapaglibri ong yen ong
sadiliongna ang pagekel ong yen ong kamatayen?
25 Anday doma kondi ang Dios ong tabang tang
yaten ang Ginong Jesu-Cristo! Salamat ong Dios!
Maning ta na ka kaman tang yen ang pagka-

betang: Ong isipo galiliagong magtoman ong Ka-
tobolan tang Dios, piro ong sadiling kaliliaganong
anday sasayodmidio pagsirbio pa ong kasalanan.

8

Ang pangaboi sigon ong Ispirito Santo
1 Mandian, itang tanan ang na-pen da ong ni

Cristo Jesus, indi ita ra osgaran tang Dios ang
dapat silotan ita. 2Tenged kaman ong pagiga-pen
ta ong ni Cristo Jesus, ang Ispiritong pagtorol ta
kaboi ya ray ang paggaem ong yaten, ig ya kay
ang paglibri ong yaten ong gaem tang kasalanan
ig kamatayen. 3 Ang Katobolan indi mapaglibri
ong yaten tenged itangmga tawmalolobay, ig indi
enged matoman ta tang Katobolan agod malibri
ita. Piro bindoat tang Dios tang indi maboat tang
Katobolan. Sinobol na tang sadiling Ana na ang
nagsinangoning taw pario ong yaten ang map-
inagtalaken, agod tanandia tangmagimong sagda
ig mapasar tang silot ang para ong yaten ang
mga kasalanan. Ig ong pagkataw nang mismo,
inosgaran tang Dios tang kasalanan ang yay ang
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paggaem ong yaten ang mga mapinagtalaken.*
4 Bindoat na tang tanan ang asia agod ang kato-
lidan ang kaministiran ang boaten sigon ong Ka-
tobolan bogos ang tomanen ong yaten, itang pa-
mangaboi ra sigon ong kaliliagan tang Ispirito ig
belag ta sigon ong sadiling kaliliagan ta ang anday
sayod.†

5 Ang taw ang pangaboi sigon ong sadili na,
aggintindien na lamang tang sadiling mga galil-
iagan na. Piro ang taw ang pangaboi sigon ong
Ispirito Santo, ang aggintindien na yay ang mga
galiliagan tang Ispirito Santo. 6Ang taw ang pag-
intindi tang sadiling kaliliagan na, ang kaboton
na kamatayen ang anday kataposan. Piro ang
taw ang pagintindi ong kaliliagan tang Ispirito
Santo, yay ang magkatinir ta kao-yan ig kaboing
anday kataposan. 7Ang taw ang pirming pagisip
ong sadiling kaliliagan na, pangontra ra ong Dios.
Indi tanandia pagtoman ong mga tobol tang Dios
ig indi ngani matoman na. 8 Ang mga pangaboi
kaman sigon ong sadiling kaliliagan nira, indi
engedmapagtorol ta kalipayan ong Dios.

9 Piro yamo, indi amo ra pangaboi sigon ong
sadiling kaliliagan mi kondi sigon ong Ispirito,
mga matod ka kaman ang gistar ong nindio tang
* 8:3 8:3 “Ig ong pagkataw nangmismo, inosgaran tang Dios tang
kasalanan.” Angmgabitalangnapoidi kang ila-ted ongAgutaynen
ang maning ta na: “Ig ong maning ta si, kinomit tang Dios tang
gaem tang kasalanan.” † 8:4 8:4 Ang birsikolong na poidi kang
ila-ted ang maning ta na: Bindoat na tang tanan ang asia agod
bogos ang maboat ta tang kato-lidan sigon ong Katobolan, tenged
pamangaboi ita ra sigon ong kaliliagan tang Ispirito ig belag ta
sigon ong sadiling kaliliagan ta ang anday sayod.
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Ispirito tang Dios. Ig mga ang Ispirito ni Cristo
anda ong tatang taw, tanandia belag ka ta ong ni
Cristo. 10 Piro tenged ang si Cristo asia ong nin-
dio, maskimapatay tang sinangonimi tenged ong
kasalanan, maboi pa ka enged tang mga ispirito
mi tenged rinisibi amo tang Dios bilang mato-lid
da. 11 Ang Dios tang nagboing oman ong ni Jesu-
Cristo. Animanmgagistarongnindio tang Ispirito
tang Dios, indi maimong indi boien na tang mga
sinangoni ming gangapatay. Boaten tang Dios
narin ong tabang tang Ispirito na ang gistar ong
nindio.

12 Animan, mga logod, may otang ta ang nem,
piro sia belag ta otang ong mga sadili ta. Animan
indi ita ra mangaboi sigon ong sadiling kaliliagan
ta. 13 Tenged mapatay amo enged mga mangaboi
amo sigon ong sadiling kaliliagan mi. Piro mga
ong tabang tang Ispirito Santo lipaten mi tang
mgamalain ang agboaten tangmga sinangonimi,
asia maboi among anday kataposan. 14 Tenged
ang tanan ang taw ang agtoldokan tang Ispirito
tang Dios, yay ang mga ana tang Dios. 15 Tenged
ang Ispirito ang sindol tang Dios ong nindio indi
pagkirepen ong nindio agodmeled amo si. Ayaw!
Tanandia tang nagekel ong nindio angmagimong
mga ana tang Dios, agod poidi amo rang gomoy
ong nandia ang maning “Tatay! Tatayo!” 16 Ang
Ispirito Santo mismo, aroman tang yaten ang
mga ispirito, yay ang pagpamatod ang mga ana
ita kaman tang Dios. 17 Ig tenged mga ana ita
ra tang Dios, maliag yaning mga manonobli ita
tang mga bagay ang natagana tang Dios para ong
yaten. Mga manonobli ita ka kaman ang aroman
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ni Cristo. Tenged mga paliwagan ita ang aroman
ni Cristo, komabot tang kaldaw ang padengegan
ita kang aroman na.

Ang kambengan tang parakaboton
18 Mga ong yen lamang, ang mga kaliwagan

ang gapasaran ta mandian, anday bali mga ikom-
para ta ong mabael ang kadengegan ang magi-
mong yaten ong parakaboton. 19 Asta ang tanan
ang mga bagay ang bindoat tang Dios ong kali-
botan, gangalangkag dang pamagelat ong oras
ang ipaita tang Dios mga sinopa tang mga ana
na. 20 Tenged ang tanan ang bindoat ong kali-
botan midio agsagangen pa ig indi pa gakabot
ong dapat ang kaboton nira. Belag ta maning
ang kaliliagan nira si, kondi yay ang plano tang
Dios. Piro maski maning don, may masinlong
parakaboton tang kalibotan, 21 tenged komabot
tang kaldaw ang indi ra maronot-ronot tang mga
bindoat tang Dios, kondi magimong aroman tang
mgaana tangDios angmangalibri ongkamatayen
igma-penongkambeng-ambenganangkalibrian.
22 Gata-wanan ta, asta mandian ang tanan ang
mga bindoat tang Dios midio pamansiaroroy pa,
pario ong tatang babay ang pangana ra. 23 Ig
belag lamang ta tanira! Asta itang nangaris-
ibi tang Ispirito Santo, ang yay ang tokaw ang
agto-dol tang Dios ong yaten. Gangalangkag ita
ra ka mintras agpakaboton ta tang kaldaw ang
risibien ita ra enged tang Dios bilang mga ana
na, ig pa-letan na tang mga sinangoni ta ang
na. 24 Mimpisa asing linibri ita, agpakaboton ta
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lamang angmakomplito tang bagay ang na. Man-
dian, indi ita maning ang agpakaboton ta tang
tatang bagaymganarisibi ta ra sia. Tenged sinopa
tang magpakabot pa mga narisibi na ra? 25 Piro
mgaagpakaboton ta tang indi pa garisibi ta, bogos
itangmamagprosigir angmagelat.

26 Ig agtabangan ita pa tang Ispirito Santo
ong kalolobayen ta. Alimbawa, maski indi ita
matakong mangadi ta osto, ang Ispirito Santo yay
pagpakiloy ongDios para ong yaten ongmga i-yak
ang inding pisan mabogawas ta. 27 Ig ang Dios,
aggosisaen na tang ga-tang ongmga popotokon ta
ig gaintindi na mga onopay maliag yaning tang
agbibitala tang Ispirito Santo, tenged ang Ispirito
Santo pagpakiloy para ong mga sinakepan tang
Dios ig sigon ka ong kaliliagan tang Dios.

28 Gata-wanan ta, ong tanan ang gangainabo,
may agboaten tang Dios para ong ikakao-ya tang
mga pamaggegma ong nandia, ang yay ang mga
ginoyan na sigon ong plano na. 29 Tenged asing
tokaw pang lagi, gata-wanan da tang Dios mga
sinopa tang magimong mga ana na. Ig pinlano
na rang lagi ang tanira magimong pario ong Ana
nang si Jesus, agod si Jesus magimong kakan ong
dorongmamaglogod. 30Animan angmga taw ang
pinilik na rang lagi asing tokaw, ginoyan nang
magimong mga ana na. Ig ang mga ginoyan na,
rinisibi na ra bilang mga mato-lid da. Ig ang mga
rinisibi na ra, sindolan na pa enged tamabael ang
kadengegan.

Ang gegma tang Dios
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31 Mandian, onopa pay maning ta natetenged
ong mga bagay ang na? Ang Dios panabang ong
yaten. Mga maning don, sinopa enged tang ma-
pangontra ong yaten? 32Mismo ang Ana na indi
inispot na, kondi inintriga na agod mapatay para
ong yaten ang tanan. Ig komo sindol na tang Ana
na, indi maimong indi i-dol na asta ang tanan ang
kaministiran ta. 33Andaengedaymapagdimanda
ong yaten ong talongan tang Dios, itangmga pini-
lik na. Diosmismo tang pagrisibi ong yaten bilang
mga mato-lid da! 34 Anda kay mapaganing ang
ita sirilotan, tenged si Cristo Jesus mismo tang
sinilotan ig napatay para ong yaten. Belag lamang
ta sia, kondi binoi pa tanandia, pinakarong ong to
tang Dios, ig don da pagpakiloy para ong yaten.
35 Anda enged ay mapagpabelag ong yaten ong
gegma ni Cristo. Maski panaw ita ong mga kap-
initinsian, mga kalisedan, mga kaliwagan. Maski
letem ita, maski pobri ang anda ray pangabel ta,
maski ga-tang ita ong karisgoan, maski patayen
ita pa. 36Pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Tenged ong pagto amen ong nio, gabetang aming

pirmi ong karisgoan ang patayen ami tang
mga taw.

Midio ami kamanmga karnirong paratayen.”‡
37 Piro maski pa maning ta si tang talongaen

ta, mamandeg ita ka enged ong tabang ni Cristo,
ang yay ang paggegma ong yaten. 38 Sigoradō
ang anday mapagpabelag ong yaten ong gegma
tang Dios--ang kaboi obin ang kamatayen, ang

‡ 8:36 8:36 Salmo 44:22
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mga anghil obin dimonio,§ ang gainabomandian
obinangmainaboongparakaboton, angmgamay
gaem, 39 ang mga atan ong dibabaw obin ong
idalem tang tanek, obin maski onopa pang mga
bagay ang bindoat tang Dios. Anda enged ay
mapagpabelagongyatenonggegma tangDiosang
gapasaran ta ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus
ang yaten ang Gino.

9
Ang pagpilik tang Dios ongmga Judio

1 Mandian may ibego pa ong nindio ong ta-
longan ni Cristo, ig indio pagbo-li. Pa-dek tang
Ispirito Santo, limpio tang konsinsiao ong ag-
ganingong na: 2Belag lamang ta ge-ley tang kapo-
pongaweno ig indi malobot-lobot tang kasisin-
tiren tang popotokono 3 tenged ong mga kasi-
manoao ig mga kadogō. Mga maimo lamang,
mas galiliago pang yo ra lamang tang silotan tang
Dios ig ipalbag ong ni Cristo asta ong tanopa
para lamang mangalibri tanira. 4 Tanira mga
Israelita mismo, ig agkabigen tang Dios ang mga
ana na. Pinaita na ong nira tang kayag-ayagan
ang prisinsia na. May mga inigoan ang bindoat
tang Dios ong nira. Ig sindol ka ong nira tang
Katobolan. Sinoldokan na tanira tang ostong
pagsimba ong nandia, ig may mga pinangako na
ong nira. 5 Tanira nagalin ong dogo tang mga
garalangen ang kamepet-mepetan ta, ig ong dogo

§ 8:38 8:38 Ang “dimonio” tarin, mga ong bitalang Grigo, yay ang
“pangolokolo” obin “prinsipi.” Gapil tarin tang mga pangolokolo
ongmga dimonio.
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ka nira nagalin si Cristo asing tanandia nagimong
taw. Tanandia tang Dios ang makagagaem ong
tanan ig dalayawen asta tanopa! Matod ka ka-
man.

6Piro maski indi nabilang ong pinilik tang Dios
tang tanan angmga Israelita, asia belag ta maliag
yaning ang indi nagtoman tang Dios ong mga
binitala na. 7 Belag ka tang tanan ang inampo ni
Abraham tang binilang ang mga ana na enged.
Narin tang inaning tang Dios, “Ang mga nagalin
lamang ong ni Isaac tang ilalaen ang inampo
mo.”* 8 Maliag yaning, belag tang tanan ang
inampo ni Abraham agbibilang angmga ana tang
Dios, kondi angmga pinangana lamang sigon ong
pinangako na ong ni Abraham, yay ang ilalaen
ang mga ana na.† 9 Tenged asing nangako tang
Dios ong ni Abraham, maning ta na tang inaning
na: “Magbaliko tarin ong domaton ang takon, ig si
Saramangana ta tatang lali.”‡

10 Ig belag lamang ta sia. Nagimongmas mayag
pa ong nainabo ong doroang ana ni Rebeca ong
kamepet-mepetan ta ang si Isaac. 11 Don pinaita
tang Dios ang sigon ong sadiling plano na tang
pagpamilik na, ig belag lamang ta sigon ong boat
ta taw. Tenged ba-lo pinangana ni Rebeca tang
kambal ang asi, ig ba-lo tanira naboat ta mo-ya
* 9:7 9:7 Genesis 21:12 † 9:8 9:8 Ang mga ana ni Abraham
doroa. Ang ana nang si Esau pinangana tang torobolon na ang
si Agar. Ig ang ana nang si Isaac pinangana tang katawa nang si
Sara, sigon ong pinangako tang Dios. Animan ang mga inampo da
Abraham may Sara, ya lamay aggilalaen ang mga ana tang Dios.
Mabasa ta tang istoria natetenged ong doroang ana ni Abraham
ong Genesis 16:1-16 ig 21:1-21. ‡ 9:9 9:9 Genesis 18:10.
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obin malain, 12minaning dang lagi tang Dios ong
ni Rebeca ang ganing, “Ang aka magsirbi ong ari
na.”§ 13Pario tang na-tang ong Kasolatan, “Gineg-
mano si Jacob, piro indio naliag ong ni Esau.”*

14 Animan onoray maning ta? Maning ita bato
ang belag ta mato-lid tang boat tang Dios? Indi
poidi. 15 Tenged maning ta na tang inaning tang
Dios ong ni Moises asing tokaw, “Aloyano tang
galiliaganong aloyan, ig ate-bekano tang galil-
iaganong ate-bekan.”† 16 Animan ang bindision
tang Dios belag ta sigon ong kaliliagan obin ong
boat ta taw, kondi sigon lamang ong kate-bek tang
Dios. 17 Pario ka tang inaning tang Dios ong ni
Faraon ang adi tang Ehipto asing tokaw sigon ong
Kasolatan. Ganing tang Dios, “Bindoata yen ang
adi, agod ong boateno ang kontra ong nio, ipaitao
tang gaemo, ig ang arano ilalaen tang tanan ang
taw ong bilog ang kalibotan.”‡ 18 Animan gate-
bekan tangDios tanggaliliagannangate-bekan, ig
agpategaten na tang mga kolo tang mga taw ang
galiliagan nang papagtegaten.

Ang kasisilagen tang Dios ig ang kaloy na
19 Itaben may maganing ong yen, “Angay

basolon ita pa tang Dios mintras itang tanan
gaekelan na lamang ong sadiling kaliliagan na?”
20 Maning ta na tang masabato: Yawang tawa!
Sinoapa enged ang masabat ta maning atan
ong Dios? Mga bindoatan ita lamang tang Dios.
Mono ita pa mapagriklamo ong nandia angay

§ 9:12 9:12 Genesis 25:23 * 9:13 9:13 Malakias 1:2-3 † 9:15
9:15 Exodo 33:19 ‡ 9:17 9:17 Exodo 9:16
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bindoat ita nandiang maning ta na? 21 Pario tang
manigboat ta oron. Pagosto lamang tanandiamga
onopay galiliagan nang boaten. Ig ong pariong
lagnang ang aggamiten na, poidi tanandiang
magboat ta tatang oron ang maralen ig ang tata
kang baraton lamang. Kaman?

22 Animan anday masabat ta ong Dios. Tenged
maski galiliag tanandiang magpaita tang gaem
na ig kasisilagen na ong mga mapinagtalaken,
nagagoanta pa enged tanandia ong mga taw ang
dapat da rin ang patayen ig silotan ong impirno.
23 Maning ta sia tang bindoat na agod ang mak-
abebereng ang dengeg na ipaita na ong mga taw
ang ate-bekan na, ang yay ang mga sinimpan na
rang lagi asing tokawpaangma-penongkadenge-
gan na ong langit. 24 Ig ita yay ang mga taw ang
asiang ginoyan na, belag lamang tang magalin
ong mga Judio kondi asta ra ka ong mga belag ta
Judio. 25 Tenged maning ta na tang inaning tang
Dios don ong sinolat ni Oseas,
“Ang mga taw ang dating belag ta yen, kabigeno

ramandian ang yen ang banoa.
Ig ang indi aggegmano asing tokaw, gegmano ra

mandian.”§
26 “Ig ong mismong logar ang inaningano ong

mga taw ang, ‘Yamo, belag amo ta yen ang
banoa.’

Don da tanira goyan ang mga ana tang Dios ang

§ 9:25 9:25 Oseas 2:23
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boi.”*
27 Sia ya kay ang pinatako ni Isaias natetenged

ong mga Israelita asing tanandia minaning: “Ang
kadodoron tang inampo ni Israel, maski magi-
mong pario tang kenay ong baybay, ge-ley lamang
tang mangalibri. 28 Tenged alenget dang magos-
gar tang Dios ong mga taw ong kalibotan, ig
maelet tang pagorosgaren na.”† 29 Pario ka tang
inaning ni Isaias,
“Mga ang Ampoan tang Makagagaem indi nagbo-

wan ta pirapang manonobli ong yaten,
itang tanan angmga Israelita nangalipat ka
rin, pario tang nainabo ong mga taw don
ong Sodoma ig Gomorra.”‡

Angmga Judio ig angMo-yang Balita
30 Animan onoray maning ta? Ang mga belag

ta Judio ang indi namagprosigir ang magimong
mato-lid, yay ang binilang tang Dios ang mato-
lid tenged ong pagto nira ong ni Cristo. 31 Piro
ang mga Israelita ang namagprosigir din ang
magtoman ong Katobolan agod magimong mato-
lid ong pama-dek tang Dios indi nakabot nira.
32 Angay indi? Tenged imbis ang magto ong ni
Jesu-Cristo, namagtalig tanira ong sadiling boat
nira ong pagtoman tang Katobolan. Midio nan-
gadagpa tanira ong tatangmabael angbato, 33ang

* 9:26 9:26 Oseas 1:10. “Dios ang boi” tang goy tang mga Israelita
ong Dios ang Makakagaem, tenged tanandia matod ang boi, ig
belag ta pario ong mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang
boat-boat lamang ta taw. † 9:28 9:27-28 Isaias 10:22-23 ‡ 9:29
9:29 Isaias 1:9. Ang nainabo ong mga taga Sodoma ig Gomorra
mabasa ta ong Genesis 19.
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yay ang inaning ong Kasolatan asing minaning
tang Dios,
“Nagbetango ta tatang batong pagpadagpa don

ong banoa tang Sion.§
Ang batong asi yay kaman ang magpadagpa ong

nira.
Piro indi mapaeyak tang maski sinopay magto

ong nandia.”*

10
1 Mga logod, galiliago enged ang mangalibri

tang yen ang kapariong mga Israelita, ig na ag-
pagampō ong Dios. 2 Yo mismo mapagpamatodo
ang dorong prosigir nira ang malipay tang Dios
ong nira. Kaso lamang, indi gaintindian nira
mga monopa boaten nira. 3 Tenged indi gata-
wanan nira mga monopa tanira marisibi tang
Dios bilang mato-lid, ig namagprosigir tanirang
magimong mato-lid ong sadili nira. Animan indi
tanira nagpababak ong Dios para magrisibi tang
kato-lidan ang i-dol na rin ong nira. 4 Tenged
kamanongbindoatni Cristo, indi ita ra gasakepan
tang Katobolan, agod ang maski sinopay magto
ong nandia risibien tang Dios bilangmato-lid.*

Ang kalibrian para ong tanan

§ 9:33 9:33Ang “Sion” tatang goyong siodad tang Jerusalemasing
tokaw, tengedang siodaddonmismoongBokid tang Sion. * 9:33
9:33 Isaias 8:14, 28:16 * 10:4 10:4 Ang birsikolong na poidi kang
ila-ted ang maning ta na: Tenged nagtoman si Cristo tang tanan
ang ga-tang ong Katobolan, ang maski sinopay magto ong nandia
risibien tang Dios bilangmato-lid da.
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5Maning tana tang sinolatniMoisesnatetenged
ong pagimong mato-lid sigon ong Katobolan:
“Ang tawangmagboat tang tananang ga-tang ong
Katobolan, yay ang maboi.”† 6 Piro may nasolat
ka natetenged ong pagimong mato-lid sigon ong
pagto ta. Ganing, “Maski india ra magpaborido
ang mane-ma ong sadili mo ang ganing, ‘Sinopay
maka-yat ong langit’ ” agod gomoy ong ni Cristo
ang tomaboan tarin? 7 “Ig india ra mane-ma ang
ganing, ‘Sinopay sarangangbomabakongadalem
don ang logar tang mga kalag’ ” agod boien si
Cristo? 8 Piro demdemen ta lamang tang na-tang
ong Kasolatan ang ganing, “Ang bitala tang Dios
alenget ong nio, atan ang enged ong anga ig popo-
tokonmo.”‡ Mandian ang bitala tang Dios ang na,
anday doma kondi ang natetenged ong pagto ang
agtotoldok amen ong nindio. Ig yay na: 9Mga ong
anga mo ilalaen mong “si Jesus ang Gino,” ig de-
dekongpopotokonmomagtoaangbinoi tanandia
tangDios ongkamatayen, asiamalibria. 10Tenged
ang popotokon ta tang aggamiten ta para magto
ita agod risibien ita tang Dios bilang mato-lid. Ig
ang anga ta tang aggamiten ta agodmangilala ong
ni Jesus, agod malibri ita. 11 Pario tang na-tang
ong Kasolatan, “Indi engedmapaeyak tang maski
sinopay magto ong nandia.”§ 12 Tenged maski
Judio, maski belag ta Judio, tata lamang tang Gino
tang tanan, ig tanandia abondang magtorol ong
tanan ang gomoy ong nandia. 13 Tenged na-tang
ong Kasolatan, “Malibri tang tanan ang gomoy
† 10:5 10:5 Levitico 18:5 ‡ 10:8 10:6-8 Deuteronomio 30:12-14
§ 10:11 10:11 Isaias 28:16
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ong Gino.”*
14 Piro monopa magoyan nira tang Gino mga

indi tanira pagto ong nandia? Ig monopa ma-
towan nira mga anday gabalitan nira natetenged
ong nandia? Ig monopa mabalitan nira mga
anday magpatako ong nira? 15 Ig monopa pa
ka mangapanaw tang mamagpatako mga anday
magtobol ong nira? Sigon ong Kasolatan, “Kam-
beng angmay pamansikabot ang pamagekel tang
Mo-yang Balita!” 16 Piro belag ta tanan tang na-
magparet ong Mo-yang Balita. Pario tang inan-
ing tang propitang si Isaias, “Gino, sinopa lamay
nagparet tang binalita amen?”† 17Animan matod
ka kaman. Ang mga taw mapagto mga nabalitan
da nira tang natetenged ong ni Cristo. Ig ma-
balitan nira mga may magtoldok ong nira tang
natetenged ong nandia.

18 Mandian, mane-mao. Onopa bato? Indi
nabalitan tang mga Judio tang natetenged ong ni
Cristo? Nabalitan da enged nira, pario tang na-
tang ong Kasolatan,
“Ang bitalang asi nabalitan da maski ong aypang

logaray.
Ig ang mga agbabalita nira nakabot da ong bilog

ang kalibotan.”‡
19 Oman mane-mao pa. Ang mga Israelitang§

na, onopa bato? Indi tanira mangaintindi? Indi
kapoidi. Isipen ta lamang tangpinasolat tangDios
ong ni Moises asing tokaw pa ang ganing,

* 10:13 10:13 Joel 2:32 † 10:16 10:16 Isaias 53:1 ‡ 10:18 10:18
Salmo 19:4 § 10:19 10:19 Ang mga Israelita ya kay ang mga
Judio. Telekan ka ong Bokabolario.
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“Gamiteno tang mga belag ta kapario ming Is-
raelita agodmangimon amo.

Gamiteno tang mga taw ang anday gata-wanan
nira natetenged ong yen, agod masilag
amo.”*

20 Ig nangiteg pa tang nemni Isaias asing tanan-
dia pinabitala tang Dios natetenged ong mga be-
lag ta Israelita ang ganing,
“Ang mga taw ang indi pamagdilem ong yen,

tanira tang nangaita ong yen.
Ig ang mga indi pamane-ma natetenged ong yen,

napaitao ra ong nira.”†
21 Piro mga natetenged ong mga Israelita, gan-

ing tang Dios, “Kaboay da ka rin tang goyo ang
magbalik ong yen tang mga taw ang nang ma-
sosotil ig matetegat ta kolo!”‡

11
Inate-bekan tang Dios tangmga Judio

1 Mandian mane-mao si. Pinlek da bato tang
Dios tang mga Judio ang yay ang pinilik nang
banoa? Indi poidi! Tenged yo mismo tatao kang
Israelita,* ang nagalin ong dogo ni Abraham ig
ong tribo ni Benjamin. 2 Indi pinlek tang Dios
tang mga taw ang pinilik na impisa pa asing
tokaw. Gademdeman mi tang istoria ong Kasola-
tan natetenged propitang si Elias?† Nagriklamo
tanandia ong Dios natetenged ong agboaten tang

* 10:19 10:19 Deuteronomio 32:21 † 10:20 10:20 Isaias 65:1
‡ 10:21 10:21 Isaias 65:2 * 11:1 11:1 Ang mga Israelita ya kay
ang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario. † 11:2 11:2 Ang
istoriangnanatetenged ongni Eliasmabasa ta ong 1Hari 19:10-18.
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mga kapario nang Israelita ang ganing, 3 “Gino,
pinamatay nira tang mga propita mo, ig linangga
nira tangmgaaltarmo. Yo lamang tanggabo-wan,
ig maski yo, agplanoano pa nirang patayen.”‡
4 Piro onopa tang sabat tang Dios ong nandia?
Ganing, “Nagbo-wanopa ta 7,000mga tawanoang
indi pamagto ong dios-dios ang si Baal.”§ 5 Asia
pario ka ong timpo ta mandian. May nangabo-
wan pa kang mga Judiong pamagto ong Dios,
tenged pinilik tanira tang Dios tenged ong kaloy
na. 6Ang pagpilik ong nira indi agbabasi ongmga
bindoat nira kondi sigon lamang ong kaloy tang
Dios. Tengedmga agbabasi ongmga bindoatan ta
taw, indi ra maning ang na kaloy.

7 Animan mandian, belag ta tanan ang mga
Israelita tangnarisibi tangkato-lidanangagprosi-
giran nira ta mo-ya. Ang mga pinilik lamang tang
Dios tangmga narisibi ta sia. Tenged ang domang
mga Israelita pinategat tang Dios tang mga kolo
nira 8pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Midio pinanlipeng tanira tang Dios,
ig sindolan ta mga matang indi mangaita ig mga

talingang indi mangabasi,
asta ra lamang mandian ang mga kaldaw ang

na.”*
9May binitala ka ni David natetenged ong nira,

ang ganing,
“Balampaangmismongmgapista niramagimong

midio kabantay, agod madagpa tanira ig
madep, bilang balet tang Dios ong nira.

‡ 11:3 11:3 1 Hari 19:10, 14 § 11:4 11:4 1 Hari 19:18 * 11:8
11:8 Deuteronomio 29:4; Isaias 29:10
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10Balampamangi-lep tangmgamata nira,
Agod indi tanira mangaita.
Ig balampa pirming oldan tamabebelat ang prob-

lima ang takanen niramintras gangaboi.”†
11 Animan mane-mao si. Ang mga Judio bato,

nangabegtak da ang indi ra mangabawik? Indi
poidi. Ong kamatodan, tenged ong talak nirang
indi namagto ong ni Cristo, ang mga belag ta
Judio ya rayang sindolan ta logarparamangalibri
tanira, agodmamangimon tangmga Judio tenged
gangaliliag ka tanirang mangalibri. 12 Mandian,
mga ang talak ig kalogian tang mga Judio nag-
torol ta dorong kao-yan ong belag ta mga Judio
ong bilog ang kalibotan, sigoradong mas doro pa
enged tang kao-yan angmagimong risolta namga
bogos angmagbalik tang nem nira ong Dios.

Ang kalibrian tangmga belag ta Judio
13 Mandian, nani tang maningo ong nindiong

mga belag ta mga Judio. Yo bindoato tang Dios
ang apostolis para ong nindiong mga belag ta
Judio, agod ibalitao ong nindio tang natetenged
ong ni Cristo. Ig agbibilango ang importanti tang
obrang nang sindol ong yen, 14 tenged balampa
mangimon ong nindio tang mga kasimanoao ang
mga Judio agod ang doma ong nira mamagto ka
igmangalibri. 15Ang pagtaliod tang Dios ongmga
Judio, yay ang nagtorol ta dalan agodmabalik ong
nandia tang tanan ang taw ong kalibotan. Ani-
man mas mambeng ang pisan mga risibien nang
moman tang mga Judio. Asia midio magtorol ta
kaboi ongmga patay!
† 11:10 11:9-10 Salmo 69:22-23
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16Ang mga Judio poiding ikompara ta ong tina-
pay. Mga may ge-ley ang parti ang binolontad da
ong Dios, maliag yaning ang bilog ang tinapay ya
ra kay ang binolontad ong nandia. Pario ka ong
tatang papa ta ayo. Mga ang lamot na sindol da
ong Dios, asta ang mga tanga na magimong ong
Dios da ka. 17Ang mga Judio pario ka ong tatang
ayong olibo ang agsagodon tang Dios. May do-
mang mga tangang pinamotol ong olibong asi, ig
yamong mga belag ta Judio pario ong mga ayong
gebang olibo ang kinomit tang Dios ig dayon ang
sino-pat ong pinagpotolan tang mga tanga, agod
mamagelay amo ka ongmasostansiang tagek ang
pagalin ong lamot. 18Animan indi amo magpam-
bog ongmga tangang asing pinamotol da. Demde-
men ming yamo mga tanga ka lamang. Belag ta
yamo tang pagpabael ong lamot, kondi ang lamot
yay ang pagpabael ong nindio.

19 Itaben may magpambog atan ong nindio ang
maning, “Pinamotol tang mga Judio agod yami
si tang ito-pat atan!” 20 Matod sia. Pinamo-
tol tanira tenged indi tanira mamagto ong ni
Cristo, ig yamong mga belag ta Judio tang sino-
pat tenged lamang ong pagto mi ong nandia. Ani-
man indi amo magpalawig tang sadili mi. Imbis,
dapat meled amo. 21 Tenged mga ang Dios indi
minengted ang mamotol ong natoral ang mga
tanga ang anday doma kondi ang mga Judio, indi
ka tanandia mengted ang mamotol ong nindio.
22 Tarin itaen ta tang kao-yan tang Dios ig ang
kaigpit na. Maigpit tanandia ong mga taw ang
indi mamagto ong nandia, piro mo-ya tang nem
naongnindio,mgamagpadayon amo lamang ong
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kao-yan na. Mga indi, pamotolon amo ka. 23 Ig
ang mga Judio, mga indi ra tanira mamagpategat
kondi mamagto ka tanira, ito-pat na sing oman
tanira ong papa na, tenged sia sarang ang boaten
tang Dios. 24 Tenged yamong mga belag ta Judio
pinamotol ongmga gebang ayo ig dayon ang sino-
pat ong ayong lindoak, maski belag ta asia tang
natoral. Animan sigoradongmasmadali pa enged
ang ibalik tang Dios tangmga pinamotol angmga
tanga ong ayong pinagalinan nira.

Ang kaloy tang Dios para ong tanan
25 Mga logod, galiliagong mata-wanan mi tang

kamatodan ang indi enged gaintindian ta doma,
agod indi amomagisip ang sino amo ra ka enged.
Angpagpategatongdomangmga Israelitabelag ta
maning angasta ong tanopa, kondi asta ra lamang
ong oras angmakomplito tang mga belag ta Judio
ang mamagto ong ni Cristo. 26 Pagatapos ta sia,
mangalibri tang tanan ang mga Israelita, pario
tang na-tang ong Kasolatan,
“Komabot tangManiglibri angmagalin ong Sion,‡
ig komiten na tang tanan ang kalainan ong mga

inampo ni Jacob.
27 Maning ta na tomaneno tang yen ang

pinaginigoan ong nira,
mga komiteno tangmga talak nira.”§

28 Ang mga Judio nagimong kasoay tang Dios
para ong ikakao-ya mi. Maliagong yaning,
ang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo
‡ 11:26 11:26 Ang “Sion” tatang goy ong siodad tang Jerusalem
asing tokaw, tenged ang siodad don mismo ong Bokid tang Sion.
§ 11:27 11:26-27 Isaias 59:20-21; 27:9
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pinakabotongnindiongmgabelag ta Judio tenged
narin indi risibien tang mga Judio. Piro palangga
pa ka enged tanira tang Dios, tenged tanira yay
ang mga taw ang pinilik na. Pinangako nang
lagi ong mga kamepet-mepetan nira ang ganing
palanggaen na ka kaman tang mga inampo
nira. 29 Ig ang Dios indi pagoman tang isip na
natetenged ong mga aggoyan na ig aggaloyan na.
30 Asing tokaw, yamong mga belag ta Judio indi
amo nagtoman ong Dios. Piro mandian tenged
ang mga Judio indi ka magtoman ong nandia,
yamo ra tang inate-bekanna. 31 Igmaning ka atan
tang mainabo pa ong nira. Tanira mandian tang
indi magtoman ong Dios, piro tenged ong kate-
bek ang agpaita tang Dios ong nindio, komabot
pa tang kaldaw ang pangate-bekan na ka tanira.
32 Tenged pinagnan tang Dios nga ang tanan ang
taw degen tang mga talak nira, agod mapaita na
ong tanan tang kate-bek na.

Pagdayaw ong Dios
33Kalawig-lawigan tang kinata-wanan tang Dios!

Kadoro-doroan tang gata-wanan na!
Sinopa lamang tang gaintindi tang mga plano na

asta mga boat na?
34Pario tang na-tang ong Kasolatan,

“Anday gatako tang pagirisipen tang Gino,
Ig anday mapaglaygay ong nandia mga onopa

tang dapat boaten na.*
35 Anday ma-dol ta ong nandia agod balten ita

nandia.”†

* 11:34 11:34 Isaias 40:13-14 † 11:35 11:35 Job 35:7; 41:11
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36Tengedang tananangbagaynagalinongDios,
bindoat na, ig para ka ong nandia. Dayawen ta
tanandia ang anday kataposan! Matod ka kaman.

12
Ang ostong pagsirbi ong Dios

1 Animan, mga logod, tenged ong kate-bek ang
agpaita tang Dios ong yaten, pagpakiloyo ong
nindio ang ibolontad mi ong nandia tang mga
sadili mi bilang boi ig sagradong bolontad ang
maliliagan na ta mo-ya. Maning atan tang ostong
pagsirbi mi ong nandia. 2 Indi amo ra magosoy
ong sikad tang kalibotan ang na, kondi ipaba-lo
mi ong Dios tang mga isip mi agod maba-lo amo
enged. Oman mata-wanan mi mga onopa tang
kaliliagan na ig itaen mi ang asi mo-ya, pagtorol
ta kalipayan ong nandia, ig anda enged ay kako-
rangan atan.

3 Tenged ong kaloy ang narisibio ong Dios ang
magimōng apostolis, ganingo ong kada tata ong
nindio: Indi amo magisip ang mga sino amo ra
enged, kondi isipen mi ta osto mga onopa tang
abilidad mi sigon ong pagto ang sindol tang Dios
ong nindio. 4 Ang kada tata ong yaten, tata
lamang tang sinangoni ta, maski dorong parti
na. Ig belag ta paririo tang obra tang kada parti
na. 5 Itang mga pamagto ong ni Cristo maning
ka atan. Maski doro ita, tanga sinangonian ita
lamang ig pamagkarabit-kabitan ita ong tata may
tata. 6 Mandian sari-sari tang mga abilidad ang
narisibi ta ong kaloy tang Dios, ig dapat gamiten
ta tang mga sindol nang asia. Mga ang tatang
taw sindolan ta abilidad ang magpakabot tang
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agpatako tang Dios ong nandia, dapat boaten na
kompormi ong pagto na. 7 Ig mga sindolan ta
abilidad ang magsirbi ong doma, dapat magsirbi
tanandia; mga ong pagtoldok, dapat magtoldok;
8mga ong paglaygay, dapat maglaygay; mga ong
pagtorol ongmgamalilised, dapatmagimongmo-
yang manigtorol; mga ong pagpangolokolo, da-
pat magderep tanandiang mangolokolo; ig mga
ongpagtabangongmgagangalisedan,magtabang
tanandiangmay kalipay.

9 Kaministiran ang matod ang enged tang
paggegma ta. Palawid ita ong malain, ig pirming
boaten ta tang mo-ya. 10 Mamaggeregman ita
enged bilang mamaglogod ong ni Cristo, ig
mamaggaralangan ita ong tata may tata sobra
pa ong sadili ta. 11 Indi ita ra enged magpalobay-
lobay, kondi magsirbi ita ong Gino ang de-dek
ong mga popotokon ta. 12Mangalipay itang pirmi
tenged ong kasigoroan ta ang natetenged ong
masinlong parakaboton ta. Magagoanta ita
ong mga kaliwagan, ig pirmi itang magampo.
13Tabangan ta tangmga sinakepan tang Diosmga
maykaministirannira. Ig padayonon ta ongbalay
ta tang taga domang logar ang andaymadayonan
nira.

14 Yampo mi ong Dios ang aloyan na tang mga
taw ang pamagpaliwag ong nindio. Indi yampo
ming silotan tanira tang Dios, kondi yampo ming
aloyan na tanira. 15Mimbeng amongmalipay ong
mga gangalipay, ig mga may pamagsinti, mim-
beng amo kang magsinti ong nira. 16Magtarabid-
tabidan amo ta masinlo ong tata may tata. Indi
amo magpambog kondi magiga-pen amo ka ong
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mga tawang dibabak tangmga pagkabetang nira.
Indi amomagisip ang sino amo ra ka enged.

17 Mga may magboat ong nindio ta malain,
indi amo melet ta malain, kondi prosigiran ming
boaten mga onopa tang tama ong pama-dek tang
tanan ang taw. 18Kompormi ongmasaranganmi,
magprosigir among anda enged ay golo tang pag-
tarangayanmi ong tanan ang taw. 19Agmalenong
mga logod, indi amo enged melet ta malain,
kondi pabayan mi lamang tang Dios ang yay ang
magsilot ong nira. Tenged ganing tang Ampoan
ta ong Kasolatan, “Yo tang balang melet; yo tang
magsilot.”* 20Animanganingpaka ongKasolatan
ang maning ta na tang boaten mi: “Mga ang ka-
soay mo agle-men, papanen mo; mga agkoawen,
painemen mo. Tenged mga boaten mo narin,
pisan tanandiang mapaeyak.”† 21 Indi amo padeg
ongmalain, kondi degenmi tangmalain ong pag-
boat ta mo-ya.

13
Ang obligasion ta ong mga pangolokolo ong

banoa
1Mandian, ang kada tata ong nindio dapatmag-

pasakep ong mga may katengdanan ong gobirno.
Tenged anday gaem ang indi nagalin ong Dios, ig
ang mga pamaggaem atan bintang ka tang Dios
ong mga poisto nira. 2 Maliag yaning, ang mga
taw ang pamangontra ong gobirno pamangontra
ong pinondar tang Dios, ig ang mga pamagboat
ta maning atan kabotan ka tang silot ang para
* 12:19 12:19 Deuteronomio 32:35 † 12:20 12:20 Kawikaan
25:21-22
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ong nira. 3 Mga mo-ya tang agboaten ta, anday
dapat ang eldan ta ong mga pamangolokolo ong
yaten. Piro mga pamagboat ita ta malain, asia
dapat eldan ita ka kaman. Animan, mga india
galiliag ang eldan ong mga pamangolokolo, mag-
boata tamo-ya, ig asia dayawena pa nira. 4Tanira
midio mga torobolon tang Dios para ong ikakao-
yamo. Piromgapagboata tamalain, dapat eldana
ka kaman, tenged matod ang may gaem nirang
magsilot ong nio. Mga torobolon ka kaman tanira
tang Dios, agod magsilot ong mga pamagboat ta
malain. 5 Animan, magpasakep ita ong gobirno,
belag lamang ta tenged ang geldan ita ang itaben
silotan ita, kondi tenged gata-wanan ta ang man-
ing ta sia tang dapat kaman ang boaten ta.

6 Animan yay sia tang dailan ang pagbayad ita
tang mga podintis ta, tenged ang mga paman-
golokolopamagsirbi kaongDiosongpangabedlay
nira para ong mga boroaten nira. 7 Animan, i-
dol mi tang dapat i-dol ong kada tata: Bayadan
mi tang mga podintis ig bois ang torokoton ong
nindio, galangen mi tang dapat ang galangen, ig
oldan ta dengeg tang dapat ang oldan.

Ang katengdanan ta ong tatamay tata
8 Indi paboayen mi tang otang mi maski ong

ninopa. Piro mga may otang ta ang nem ong
paggegma ta ong tata may tata, ibilang ta na
ang otang ang anday kataposan na. Tenged ang
taw ang paggegma ong masig ka taw na, agtoma-
nen na tang Katobolan. 9 Tenged ang mga tobol
ang pario tang “India mangombabay obin man-
gonlali, india mamatay ta taw, india manakaw,
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ig india maibeg,”* ig ang maski onopay mga to-
bol, poiding papaga-penen ta ong tanga tobolan
lamang ang ganing, “Gegman mo tang masig ka
taw†mopario tang paggegmamo ong sadili mo.”‡
10Mga aggegman ta tang masig ka taw ta, anday
boaten tang malain kontra ong nandia. Animan
mgapaggegma ita, gatoman ta raka tangbilogang
Katobolan.

11Dapat mangaboi amo ta maning atan, tenged
gata-wanan ming oras da mandian ang dapat
mamalamad amo ra ong poyat mi. Tenged ang
kalibrian ang aggelaten ta mas alenget da enged
mandian ong asing tokaw ang nagimpisa itang
magto ong ni Jesu-Cristo. 12 Ang maki-lep ong
kalibotan ang na, alenget dang matapos. Midio
garamal da mandian, ig alenget dang tenla tang
kaldaw. Animan, palawid ita ong tanan ang boat
angmaki-lep, ig biotan ta tang armas ang gamiten
ta ong mayag. 13Mangaboi ita ra ong masinlong
pagparangaboien, ang yay ang bagay ong mga
pamansistar ong mayag. Indi amo magpabaleng
obin mimbeng ong magolong mga pangalipay.
Indi amo ramangombabay obin mangonlali obin
magpagosto ong anday sayod ang mga kaliliagan
tang mga sinangoni mi. Ig indi amo ra mamagig-
soay obin mamagiribegan. 14 Piro ang ogali ni
Ginong Jesu-Cristo, ya ray ang ipaita mi ong mga
kaboi mi. Ig indi ra intindien mi tang sadiling
kaliliaganming anday sasayod.

* 13:9 13:9 Exodo 20:13-14,17; Deuteronomio 5:17-19 † 13:9
13:9,10 “masig ka taw.” Ong bitalangGrigo: kamalay ‡ 13:9 13:9
Levitico 19:18
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14
Indi itamamagosgaran

1 Risibien mi lamang tang mga taw ang mal-
olobay tang pagto nira, ig indi osgaran mi tang
pagpalareten nira. 2May mga pamagto ong Gino
ang pamagparet ang poidingmamangan tamaski
onopa, ig may mga malolobay tang pagto nira
ang golay lamang tang agteraen nira.* 3 Ang
taw ang pamangan ta maski onopa, indi dapat
ang libaken na tang taw ang pamangan ta golay
lamang. Ig ang pamangan ta golay, indi ka dapat
ang magosgar ong pamangan ta maski onopa,
tenged rinisibi ka tanandia tang Dios. 4 Animan,
sinoapangmagosgar ong torobolon ta doma? Ang
gino na lamang tang poiding maganing mga mo-
ya obin belag tang pagsirbi na. Ig magimong mo-
ya enged tangpagsirbi na, tengedangGino sarang
ang tomabang ong nandia.

5 May mga taw ang agpakamalen nira tang
tatang kaldaw ong domang mga kaldaw. Ig
may atan kang paganing ang paririo lamang tang
tanan ang kaldaw. Ang kada tata dapat mag-
boat lamang sigon ong agpareten na ig indi mag-
doadoa. 6 Mga ang taw may agpalabien nang
mga kaldaw, agboaten na si bilang paggalang
ong Gino. Ig ang taw ang pamangan ta maski
onopa, paggalang ka ong Gino, tenged pagpasala-
mat tanandia ong Dios ong agpanganen na. Ang
domang indi pamangan ta domang paranganen,
* 14:2 14:2 Para ong nira, kontra ong nemnira angmamangan ta
karni, tenged ang karni itaben ono nabolontad dang lagi ong mga
dios-diosan ba-lo pinabakal ong palingki.
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agboaten na si para ka ong Gino, ig pagpasala-
mat ka ong Dios. 7 Andang pisan maski sinopa
ong yaten ang gaboi obin gapatay ong sadili na
lamang. 8Mga ita gaboi, gaboi ita para ong Gino.
Ig mga mapatay ita, asia para ka ong Gino. An-
iman maboi ita man obin mapatay, ong Gino ita
pa ka enged. 9 Yay sia ang si Cristo napatay ig
naboing oman, agod magimong Gino tanandia
tang mga boi ig mga patay. 10 Animan, yawa,
angay aggosgaranmo pa tang logodmo? Ig yawa,
angay aglibaken mo pa tang logod mo? Tenged
itang tanan tomalonga ong orosgaran tang Dios.
11Tenged ganing tang Gino ong Kasolatan,
“Ong yen ang pagkadios,
sompano pa ang komabot tang kaldaw ang lomod

ong yen tang tanan ang taw
ig ilalaeno nirang tanan ang yo Dios.”†
12 Animan sia, ang kada tata ong yaten manabat
ong Dios ong mga bindoatan ta tarin ong ta-paw
tang kalibotan.

Indi ita magimong dailan ang magkatalak tang
logod ta

13 Animan, indi ita ra magosgar ong tata may
tata. Ang boaten ta, bo-wanan ta ra enged tang
mga bagay ang kontra ong nem tang logod ta ig
itaben magimong dailan ang tanandia magkata-
lak. 14 Bilang tatang na-pen da ong ni Ginong
Jesus, gata-wananong enged ang anday paman-
gan ang bawal mga ipabetang ta ang pamangan
lamang. Piro mga may taw ang pabetang na ang
tatang pamangan bawal, sia dapat kaman ang
† 14:11 14:11 Isaias 45:23
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indi ra panganen na. 15 Mandian, mga gasitan
tang nem tang logod mo tenged ong agpanganen
mo, maliag yaning india ra paggegma ong nan-
dia. Si Cristo napatay para ong nandia, animan
indi ra langgaen mo tang pagto na ong mga ag-
panganen mo ang kontra ong nem na. 16 Maski
gaintindian ming asia belag ta bawal, indi ra
lamang boaten mi mga magpalainlain lamang
tang doma. 17Tengedmga ang Dios tang paggaem
ongmga kaboi ta, indi tokawen ta tang pamangan
ig panginem, kondi ang mato-lid ang pangaboi,
ang mo-yang pagtarabidan ong tata may tata,
asta ang kalipay ang magalin ong Ispirito Santo.
18 Tenged ang taw ang pagsirbi ong ni Cristo ong
maning atan, asia malipay tang Dios ong nandia,
ig galangen pa tanandia tangmasig ka taw na.

19Animan, prosigiran ta enged ang indi itamag-
boat ta mga bagay ang mapaglangga tang masin-
long pagtarabidan ta, kondi boaten ta tang ma-
pagpabaked tang pagto tang kada tata may tata.
20 Indi langgaenmo tang bindoat tangDios tenged
lamang ong pamangan. Matod ang poiding pan-
ganen tang tananangklasi tapamangan, piromga
matokso ang magkatalak tang doma tenged ong
agpanganen mo, asia tang anday sayod. 21Mo-ya
pamga indiamamangan ta karni obinmanginem
ta mga irinemen ang pamaleng obin magboat ta
maski onopa ang magimong dailan ang magkata-
lak tang logodmo. 22Dapat yawa ra lamang ig ang
Dios tang gatakoongpagpalaretenmonatetenged
ong mga bagay ang asia. Masoirti tang mga taw
ang indi agbandanan tang mga konsinsia nira
ong agboaten nirang mo-ya, ig mga ong sadil-
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ing isip nira poidi kaman ang boaten. 23 Piro
mga pamagdoadoa tanira ang itaben bawal tang
pamangan ang asi, oman dayon dang panganen
nira, asia osgaran da tanira tenged ang agboaten
nira kontra ong nem nira. Tenged kasalanan tang
maski onopay boaten ta ang belag ta kompormi
ong pagpalareten ta.

15
Isipen ta tang ikakao-ya tangmasig ka taw ta

1 Itang mga mapoirsa ra ong pagto ta dapat
agoantaen ta tang mga kakorangan tang mga
malolobay tang pagto nira. Belag lamang tang
galiliagan ta tang isipen ta, 2 kondi demdemen
ta ka tang ikakao-ya tang masig ka taw ta, agod
mas mamoirsa pa tang pagto nira. 3 Maski si
Cristo, indi nagisip tang sadiling ikakao-ya na.
Ang inaning na ong Dios ang Tatay pario tang
na-tang ong Kasolatan ang ganing, “Ong mga in-
solto tang mga taw ong nio, yo tang nataman.”*
4Mandian, ang tanan ang na-tang ong Kasolatan
asing tokaw sinolat para matoldokan ita, agod
mga magprosigir ita ong poirsang garisibi ta ong
pagbasa tang Kasolatan, indi manlobay tang nem
ta kondi magkatinir ita ta kasigoroan natetenged
ong parakaboton.

5 Ang Dios tang pagtabang ig pagpabaked ong
yaten ong pagprosigir ta. Balampa tanandia ka
tang tomabang ong nindio agodmamagoroyonan
among mamaggosoy ong ni Cristo Jesus. 6 Ong

* 15:3 15:3 Salmo 69:9
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maning atan, mamagoroyonan amo kang mam-
agdayaw ong Dios ig Tatay tang yaten ang Ginong
Jesu-Cristo.

Ang Mo-yang Balita para ka ong mga belag ta
Judio

7 Animan, mamagrisibian amo ong tata may
tata pario tang pagrisibi ni Cristo ong nindio agod
dorong mamagdayaw ong Dios. 8Agganingo ong
nindio, si Cristo nagimong manigsirbi ong mga
Judio agod ipaita ang mataligan tang Dios ong
pagtoman tangmga pinangako na asing tokaw pa
ongmgakamepet-mepetannira, 9 ig agodasta ang
mga belag ta Judiomamagdayawka ongDiosmga
itaen nira tang kate-bek nang asi. Maning ta na
tang na-tang ong Kasolatan ang ganing,
“Animan dayawena yen ang aroman tang mga

belag ta Judio.
Ig magkantao ta mga pagdayaw ong nio.”†

10May na-tang pa ong Kasolatan ang ganing,
“Yamongmga belag ta Judio, mangalipay amo
aroman tangmga pinilik tang Dios!”‡

11 Ig ganing pa enged don,
“Yamong tanan ang mga belag ta Judio, dayawen

mi tang Gino;
Yamong tanan ang mga nasion, dayawen mi

tanandia!”§
12Ganing pa si Isaias,

“May lomboa ongmga inampo ni Jesse
angmangolokolo ongmga belag ta Judio,
† 15:9 15:9 Salmo 18:49; 2 Samuel 22:50 ‡ 15:10 15:10
Deuteronomio 32:43 § 15:11 15:11 Salmo 117:1
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Ig tanandia tang taligan nira ang maglibri ong
nira.”*

13 Ang Dios tang pagtorol ta kasigoroan ong
yaten natetenged ong parakaboton. Balampa
tanandia magtorol ka ong nindio ta kalipayan ig
kaosayan ong kaboi mi mintras pamagtalig amo
ong nandia, agod ong gaem tang Ispirito Santo
inding pisanmalobot-lobot tang kasigoroanming
asi.

Angaymaning ta na tang solat ni Pablo
14 Mga logod, bogoso ang pagparet ang yamo

doro kao-ya, anday korang tang gata-wananmi, ig
kayami rangmaglaygay ong tatamay tata. 15Piro
prangkaoangnagsolat ongnindionatetengedong
pirapang mga bagay ang midio ipademdemo si
lamang ong nindio. Tenged ong kaloy tang Dios,
sindolano nandia ta aotoridad 16 ang magsirbio
ong ni Cristo Jesus ang midio padi para ong mga
belag ta Judio. Agtotoldoko ongnira tangMo-yang
BalitangnagalinongDios agod taniramaprisintar
ong nandia ang midio bolontad ang maliliagan
na, ig agod boaten tanira tang Ispirito Santo ang
mga sagradong sinakepan tang Dios. 17 Animan,
bilang torobolonniCristo Jesus, tama lamangmga
galipayo ong naboato para ong Dios. 18Anda ray
domang sambiteno, poira ong bindoat ni Cristo
ongpaggamitnaongyenagodangmgabelag ta Ju-
diomaekelan angmagtomanongDios natetenged
ong yen ang mga binitala ig mga bindoatan, 19 ig
ong tabang tang mgamakabebereng ang pasinial
ig mga milagro. Ig ang tanan ang asia nainabo

* 15:12 15:12 Isaias 11:10
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ong tabang tang gaem tang Ispirito Santo. Ong
maning ta si, nataposo rang nagpatako tang Mo-
yang Balitang natetenged ong ni Cristo ong tanan
ang mga logar, magalin ong Jerusalem asta ra
lamang ong Ilirico. 20Ang pirming agprosigirano
yay ang magtoldoko ong mga logar ang anda pay
gailala ong ni Cristo, agod indio magtoldok ong
mga logar ang natoldokan da tang doma. 21Pario
tang na-tang ong Kasolatan,
“Ang indi pa gabalitan tang natetenged ong nan-

dia, mangailala;
Ig ang indi pa gangabasi, mangaintindi.”†

Ang plano ni Pablo ang paning ong Roma
22 Animan indio pa enged gakabot atan ong

nindio, tenged sigi-sigi tang pagtoldoko ong mga
logar ang na. 23 Piro mandian, ang nataposo ra
ka tang obrao tani, ig tenged pirarang takon tang
kaliliaganongpaningatanongnindio, 24pagtaligo
ang mamaginitan ita ka enged mga mana-loyo
atan ong nindio ong pagpaningo ong Espania.
Balampa matabangano ka nindio ong yen ang
pagbiahi, pagatapos tang mambeng ang pagbara-
gatan ta, maski ge-ley lamang ang timpo. 25 Piro
mandian, paningo kang lagi ong Jerusalem agod
yatedo tang tabang ong mga sinakepan tang Dios
don. 26 Tenged ang mga pamagto don ong Mace-
donia ig Acaya, nangaliag tanirang magtorol ta
bolontad agod tomabang ong mga malilised ang
mga sinakepan tang Dios don ong Jerusalem.
27 Galiliag ang boaten nira na, ig mga isipen ta,
may otang ka kaman nira ong mga Judio. Tenged
† 15:21 15:21 Isaias 52:15
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ang mga belag ta Judio naelayan da ong grasiang
ispiritoal tang mga Judio. Animan, tama lamang
ang tabangannira tangmga Judioongmgakamin-
istiran nirang matirial. 28 Pagatapos ang maintri-
gao ong nira tang mga tabang ang na, mana-loyo
kang lagi atan ong nindio ong pagpaningo ong
Espania. 29 Ig pagparetong mga komaboto atan,
belag lamang ta ge-ley tang mga bindision ta ang
marisibi ta angmagalin ong ni Cristo.

30Mga logod, tenged ong yaten angGinong Jesu-
Cristo ig tenged ong gegmang sindol tang Ispirito
Santo ong yaten, pagigampango ang tabangano
ka nindio ong mga pangadi mi. 31 Yampo mi
patigayon ang indio ka ondion pa tang mga taw
ang indi pamagto ong ni Cristo don ong Judea,
ig yampo mi kang malipay tang mga sinakepan
tang Dios don ong Jerusalem ong tabang ang
nang e-lano ong nira. 32 Ong maning ta si, mga
ipagna tang Dios, mapaningong lagi atan ong nin-
diongmay kalipay, igmaenayano ang aromanmi.
33 Balampang pirming ka-pen mi tang Dios ang
yay ang pagtorol ta kao-yan ong yaten ang kaboi.
Amen.

16
Mga pangomosta

1 Mandian, galiliago ang ipailala ong nindio
tang logod tang babay ang si Febe. Tanandia
pagsirbi ong mga pamagto ong ni Cristo don ong
Cencrea. 2 Risibien mi tanandia bilang logod
ta ong Gino pario tang dapat ang boaten para
ong mga sinakepan tang Dios. Tabangan mi ka
tanandia ong mga kaministiran na, tenged doro
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kang natabangan na. Yo ngani, natabangano ka
nandia.

3 Ikomostao ka nindio ong da Priscila may
Aquila, ang pario ka ong yen ang pamagpabedlay
para ong ni Cristo Jesus. 4 Pinrinda nira tang
sadiling kaboi nira para ong yen, ig belag lamang
ta yo tang pagpasalamat ong nira, kondi asta ang
tanan ang mga belag ta Judio ang pamagto ong ni
Cristo. 5Komosta ka ong tanan ang pamagto ang
pamagsirimet-simet atan ong balay nira.
Pagpakomostao ka ong tangayo ang si Epeneto.

Tanandia tang katokaw-tokawan ang nagto ong
ni Cristo ong probinsia tang Asia. 6 Komosta ka
ong ni Maria, ang nangabedlay tamo-ya para ong
nindio. 7 Komosta ka ong mga kasimanoao ang
da Andronicomay Junia, ang naprisong aromano
tanopa sia. Ilalado tanira tang mga apostolis, ig
tokaw pa ong yen ang namagto ong Gino.

8 Pagpakomostao ka ong ni Ampliato, ang ag-
malenong logodo ong Gino. 9 Komosta ka ong
ni Urbanong kapario ta ang pangabedlay para
ong ni Cristo, ig ong yen ang agpalanggaen ang
tangay ang si Estaquis. 10 Komosta ka ong ni
Apeles, ang sinobokan ig mataligan ang sinagpan
ni Cristo. Komosta ka ong pamalay-balay ni Aris-
tobulo, 11 ong ni Herodion ang kasimanoao, ig
ongmga pamagto ong Gino ong pamalay-balay ni
Narciso.

12 Pagpakomostao ka ong da Trifena ni Trifosa,
angmadederep angmga babay ang pamangabed-
lay para ong Gino. Komosta ka ong pinalangga ta
ang si Persida, tata sing babay ang dorong naboat
na para ong Gino. 13 Pagpakomostao ka ong ni
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Rufo, ang tatang pinilik tang Gino. Komosta ka
ongnanayna, angmidionanayo raka. 14Komosta
ka ong da Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas,
Hermas, ig ong tanan ang mga logod ang aroman
nira. 15 Komosta ka ong da Filologo, Julia, Nereo
doroa tang logod nang babay ang si Olimpas, ig
ong tanan ang sinakepan tang Dios ang aroman
nira.

16 Mamagkoromostan amo ta masinlo bilang
mamaglogod ong ni Cristo.* Agpakomostan amo
tang tanan angmga pamagto ong ni Cristo tani.

Kataposan angmga laygay
17 Pagigampango ong nindio, mga logod, ang

magandamamoongmga taw ang pamandistorbo
atan agod mamagberelag-belag amo, ig ang ag-
totoldok nira kontra ong mga toldok ang rin-
isibi mi asing tokaw. Palawid amo ong nira.
18 Ang mga taw ang pamagboat ta maning atan
indi pamagsirbi ong ni Cristo ang yaten ang
Gino, kondi ong sadiling kaliliagan lamang nira.
Ong mga masisinlo ig mamit ang mga pami-
tala nira, agliton nira tang mga taw ang indi
gangaintindi. 19 Nabalitan da tang tanan tang
natetenged ong pagtoman mi ong ni Cristo, an-
iman galipayo ta mo-ya natetenged ong nindio.
Piro galiliagong magimo among maosay ang en-
ged mga natetenged ong mo-ya, ig maski an-
day gata-wanan mi mga natetenged ong malain.
20Ang Dios yay ang pagtorol ta kao-yan ong kaboi

* 16:16 16:16 Ong bitalang Grigo: Mamagkoromostan amo ong
tatang sagradong itong.
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ta, ig indi ra lamang maboay ang ipapirdi na ong
nindio si Satanas.
Balampa aloyan amo enged tang yaten ang Gi-

nong Jesus.
21 Ang aromano ang pangabedlay ang si Tim-

oteo pagpakomosta ka ong nindio, asta ang mga
kasimanoao ang da Lucio, Jason ig Sosipatro.

22Yo si Tercio, ang logod mi ong Gino, pagpako-
mostao ka ong nindio. Yo tang pinapagsolat ni
Pablo tang solat ang na.

23 Pagpakomosta ka ong nindio si Gaius. Yo,
si Pablo, dadayono tani ong balay na, ig tani ka
pamagsirimet-simet tang tanan ang mga pam-
agto. Si Erastong tisoriro tang siodad ig ang logod
ta ang si Cuarto pagpakomosta ka ong nindio.

24 [Balampaaloyanamong tanan tangyatenang
Ginong Jesu-Cristo. Amen.]†

Pagdayaw ong Dios
25Dayawen ta tangDios angmapagpabakedong

nindio sigon ong Mo-yang Balitang natetenged
ong ni Jesu-Cristong agtotoldoko ong nindio. Ang
Mo-yang Balitang na, maski naboay dang sinalok,
26 piro mandian agpatako ra ong tanan ang mga
taw sigon ong tobol tang Dios ang boi asta ong
tanopa, agodastaangmgabelag ta Judiomamagto
ka ig mamagtoman ong ni Jesu-Cristo. Ang tanan
ang narin sigon ka ong mga sinolat tang mga
propita asing tokaw.

† 16:24 16:24 Ang birsikolong na indi itaen ong tanan ang mga
lomang kopia tangmga sagradong kasolatan ong bitalang Grigo.



Roma 16:27 lxiii Roma 16:27

27 Tambilog lamang tang Dios, ang yay ang ma-
tod ang matako. Dayawen ta tanandia ang anday
kataposan ong tabang ni Jesu-Cristo! Amen.
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Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang
bagongmagandang balita: bagong tipan

New Testament in Agutaynen
copyright © 2004Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Agutaynen

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information
© 2004, WPS. All rights reserved.
This translation text is made available to you under the terms of the
Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative
Works. (http:// creativecommons.org/ licenses/ by-nc-nd/ 3.0/) In addition,
you have permission to port the text to different file formats, as long as you
do not change any of the text or punctuation of the Bible.
You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quo-
tations from this work, provided that you include the above copyright
information:

Youmust give Attribution to the work.
You do not sell this work for a profit.
You do not make any derivative works that change any of the actual

words or punctuation of the Scriptures.
Permissionsbeyond the scopeof this licensemaybeavailable if youcontact
us with your request.
The New Testament

in Agutaynen

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All
rights reserved.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/agn
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


lxv

2014-08-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 20 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
a6ffb27f-bf5e-591b-a64b-7001d9919874


	Roma

