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Hebreohanon
1 Kaniadto ang Dios nakigsulti sa atong mga

katigulangan pinaagi sa mga propeta sa daghang
mga higayon ug sa daghang mga pamaagi.
2 Apan niining kasamtangang mga adlaw, ang
Dios nakigsulti kanato pinaagi sa usa ka Anak,
nga iyang gipili nga mahimong manununod sa
tanang mga butang, ug pinaagi kaniya gibuhat
niya usab ang kalibotan. 3 Ang iyang Anak mao
ang kahayag sa iyang himaya, ang kinaiya gayod
sa iyang kinaiyahan, ug iyang gipadayon sa
paglungtad ang tanang butang pinaagi sa pulong
sa iyang gahom. Human nga iyang nahinloan
ang mga sala, milingkod siya sa tuong kamot
sa halangdon sa kahitas-an. 4 Nahimo siyang
labaw sa mga anghel, ingon nga ang ngalan
nga iyang napanunod mas labing maayo kay
sa ilang ngalan. 5 Kay si kinsa ba sa mga
anghel ang iyang giingnan, “Ikaw ang akong
anak, karon ako mahimo nga imong Amahan”?
Ug usab “Ako mahimo nga amahan kaniya,
ug siya mahimo nga anak nako”? 6 Usab,
sa dihang gidala sa Dios ang panganay nga
anak ngadto sa kalibotan, siya miingon, “Ang
tanang anghel sa Dios kinahanglan mosimba
kaniya.” 7 Mahitungod sa mga anghel siya
nag-ingon, “Siya nga nagbuhat sa iyang mga
anghel nga mga espiritu, ug sa iyang mga alagad
nga dilaab sa kalayo.” 8 Apan mahitungod sa
anak siya nag-ingon, “Ang imong trono, Dios,
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hangtod sa kahangtoran. Ang sitro sa imong
gingharian mao ang sitro sa hustisya. 9 Ikaw
nahigugma sa pagkamatarong ug nagdumot sa
pagkamalapason, busa ang Dios, nga imong Dios,
nagdihog kanimo sa lana sa kalipay labaw pa sa
imong mga kauban.” 10 “Sa sinugdanan, Ginoo,
ikaw nagbutang sa patukoranan sa kalibotan.
Ang kalangitan binuhat sa imong mga kamot.
11 Mangahanaw sila, apan ikaw magapadayon.
Kining tanan madunot sama sa usa ka bisti.
12 Lukoton mo kini sama sa usa ka kupo, ug
mausab sila sama sa usa ka bisti. Apan ikaw
mao sa gihapon, ug ang imong mga katuigan dili
mohunong.” 13 Apan si kinsa ba sa mga anghel
ang giingnan sa Dios sa bisan kanus-ang higayon,
“Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga
akong himoon ang imong mga kaaway nga usa
ka tumbanan sa imong mga tiil”? 14 Dili ba
ang tanan nga mga anghel nga espiritu gipadala
aron sa pagpamuhat ug pag-amping niadtong
mga manununod sa kaluwasan?

2
1 Busa kinahanglan nga hatagan nato ug

mas labaw pa nga pagtagad kung unsa ang
atong nadunggan, aron nga dili kita mapahi-
layo gikan niini. 2 Kay kung ang mensahe
nga gisulti pinaagi sa mga anghel tinuod, ug
sa matag paglapas ug pagsupak nagdawat sa
patas nga silot, 3 unsaon kaha nato pag-ikyas
kung atong talikdan ang dakong kaluwasan? —
ang kaluwasan nga unang gipahibalo pinaagi sa
Ginoo ug gipamatud-an kanato pinaagi niadtong
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nakadungog niini. 4Ang Dios nagpamatuod usab
niini pinaagi sa mga ilhanan, mga katingalahan,
ug pinaagi sa nagkalainlain nga gamhanang
mga buhat, ug pinaagi sa mga gasa sa Balaang
Espiritu nga iyang giapod-apod sumala sa iyang
kaugalingong kabubut-on. 5 Ang Dios wala
nagbutang sa umaabot nga kalibotan, mahitun-
god kung unsa ang atong ginasulti, ilalom sa mga
anghel. 6 Hinuon, adunay usa ka tawo nga kung
diin nagpamatuod ug miingon, “Unsa man ang
tawo, nga ikaw nagtagad man kaniya? O ang
anak sa tawo, nga ikaw nag-atiman man kaniya?
7 Gibuhat nimo ang tawo nga ubos gamay kaysa
mga anghel; gikoronahan nimo siya sa himaya
ug dungog. 8Gibutang nimo ang tanang pagbuot
ilalom sa iyang tiilan.” Kay gihatag sa Dios ang
tanang pagbuot sa tawo. Wala niya gibiyaan
ang bisan unsa nga wala nailalom kaniya. Apan
karon wala pa nato nakita ang tanan nga
nailalom kaniya. 9 Bisan pa niana, nakita nato
ang usa nga gihimo sa makadiyot, nga ubos
kaysa mga anghel—si Jesus, nga, tungod sa iyang
pag-antos ug kamatayon, gikoronahan uban sa
himaya ug dungog. Busa karon pinaagi sa
grasya sa Dios, si Jesus nakatilaw sa kamatayon
alang sa matag tawo. 10 Kini angay nga ang
Dios, tungod kay ang tanang butang mitungha
alang kaniya ug pinaagi kaniya, kinahanglan
magdala sa daghangmga anak ngadto sa himaya,
ug niana nahimo gayod siya nga pangulo sa
ilang kaluwasan sa hingpit pinaagi sa iyang
mga pag-antos. 11 Kay managsama nga ang usa
nga naghalad ug kadtong mga hinalad, tanan
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naggikan sa usa ka tinubdan, ang Dios. Alang
niini nga hinungdan ang usa nga naghalad
kanila sa Dios dili maulaw nga tawagon sila nga
mga igsoon. 12 Siya miingon, “Akong imantala
ang imong ngalan sa akong mga igsoon, ako
magaawit mahitungod kanimo gikan sa sulod
sa panagtigom.” 13 Ug miingon siya pag-usab,
“Mosalig ako diha kaniya.” Ug usab, “Tan-
awa, ania ako ug ang mga anak nga gihatag
sa Dios kanako.” 14 Busa, sanglit kay ang mga
anak sa Dios nakaambit man sa unod ug dugo,
si Jesus usab miambit sa samang mga butang,
aron nga pinaagi sa kamatayon buhaton niya
nga dili makahimo ang usa nga anaay gahom
sa kamatayon, nga mao, ang yawa. 15 Mao kini
aron nga iyang mapalingkawas kadtong tanan
nga pinaagi sa kahadlok sa kamatayon nagpuyo
sa pagkaulipon sa tibuok nilang kinabuhi. 16Kay
sa pagkatinuod dili ang mga anghel ang iyang
gitabangan. Kondili, iyang gitabangan ang mga
kaliwatan ni Abraham. 17 Busa gikinahanglan
gayod alang kaniya nga mahimong sama sa
iyang mga igsoong sa tanang paagi, aron nga
siya mahimong usa ka maluluy-on ug matinud-
anon nga labawng pari diha sa mga butang sa
Dios, ug aron makab-ot niya ang kapasayloan
alang sa mga sala sa katawhan. 18 Tungod kay si
Jesus mismo nag-antos, gitintal, makahimo siya
sa pagtabang niadtong mga natintal.

3
1 Busa, mga igsoong balaan, kauban sa langit-

nong pagtawag, palandungi si Jesus, ang Apostol
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ug ang Labaw nga Pari sa atong pagsugid. 2 Siya
matinud-anon sa Dios, nga nagpili kaniya, sama
nga si Moises matinud-anon usab sa tanan nga
panimalay sa Dios. 3 Kay si Jesus giila nga takos
sa labi pang dako nga himaya kaysa kang Moises,
tungod kay ang usa nga nagtukod sa usa ka balay
labaw nga gipasidunggan kaysa balay. 4 Kay
ang matag balay gitukod pinaagi sa usa ka tawo,
apan ang usa nga nagtukod sa tanang butang
mao ang Dios. 5 Si Moises nagmatinud-anon
gayod ingon nga usa ka sulugoon sa tibuok pan-
imalay sa Dios, nga nagpamatuod mahitungod
sa mga butang nga mahimong isulti sa umaabot.
6 Apan si Cristo mao ang Anak nga gipiyalan sa
panimalay sa Dios. Kita mao ang iyang balay
kung atong kuptan pag-ayo ang atong pagsalig ug
garbo sa pagsalig. 7Busa, sama kini sa giingon sa
Balaang Espiritu, “Karon, kung madungog ninyo
ang iyang tingog, 8 Ayaw pagahia ang inyong
mga kasingkasing sama sa gibuhat nga pagsupak
sa mga Israelita, sa panahon sa pagsulay didto
sa kamingawan. 9 Nahitabo kini sa dihang ang
inyong mga katigulangan misupak pinaagi sa
pagsulay kanako, ug nakita nila ang akong mga
buhat sulod sa 40 ka tuig. 10 Busa ako wala
mahimuot niana nga kaliwatan. Ako miingon,
'Kanunay silang mahisalaag diha sa ilang mga
kasingkasing, ug wala sila masayod sa akong
mga paagi.' 11 Sama kini sa akong gipanumpa
sa akong kasuko: dili gayod sila makasulod sa
akong kapahulayan.” 12 Pagbantay, mga igsoon,
aron nga walay daotan nga dili matinuohon nga
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kasingkasing sa bisan kinsa kaninyo, usa ka
kasingkasing nga mobiya gikan sa buhi nga Dios.
13 Hinuon, dasiga ang usag-usa matag adlaw,
samtang gitawag pa kini nga karong adlawa,
aron nga walay usa taliwala kaninyo ang mag-
magahi pinaagi sa pagkamalimbongon sa sala.
14 Kay kita mahimong kauban ni Cristo kung lig-
on kita nga magkupot sa atong pagsalig kaniya
gikan sa sinugdanan hangtod sa kataposan.
15Mahitungod niini giingon kini, “Karon adlawa,
kung maminaw kamo sa iyang tingog, ayaw
pagahia ang inyong mga kasingkasing, sama sa
pagsupak nga gibuhat sa mga Israelita.” 16Kinsa
ba kini nga nakadungog sa Dios ug nagsupak?
Dili ba mao man kadtong tanan nga gipangulo-
han ni Moises pagawas sa Ehipto? 17 Ug kang
kinsa man nasuko ang Dios sulod sa 40 ka tuig?
Dili ba mao man kadtong nakasala, nga ang mga
patay nga lawas nahimutang sa kamingawan?
18 Kang kinsa man nanumpa ang Dios nga dili
sila makasulod sa iyang kapahulayan, kung dili
niadtong nagpasupilon kaniya? 19 Makita nato
nga sila dili makahimo sa pagsulod sa iyang
papahulayan tungod sa pagkawalay pagtuo.

4
1 Busa, kinahanglan magmainampingon gayod

kita aron walay usa kaninyo nga daw mapakyas
sa pagkab-ot sa mapadayonong saad sa pagsulod
sa kapahulayan sa Dios. 2 Kay anaa na kanato
ang maayong balita mahitungod sa kapahulayan
sa Dios nga gimantala kanato sama sa mga
Israelita, apan kana nga mensahe wala napuslan
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niadtong nakadungog niini kung dili kini ubanan
sa pagtuo. 3 Kay kita, ang mga nagatuo — kita
mao ang makasulod nianang kapahulayan, sama
kini sa giingon, “Ingon nga ako nanumpa sa
akong kapungot, Dili sila makasulod sa akong ka-
pahulayan.” Miingon siya niini, bisan tuod ang
iyang gibuhat nga buluhaton natapos na sukad
sa pagsugod sa kalibotan. 4 Kay miingon siya
sa laing bahin mahitungod sa ikapitong adlaw,
“Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw gikan sa
tanan niyang gibuhat.” 5 Pag-usab miingon siya,
“Dili sila makasulod sa akong kapahulayan.”
6 Busa, sanglit ang kapahulayan sa Dios sa gi-
hapon gitagana alang sa pipila aron makasulod,
ug sanglit daghang mga Israelita nga nakadun-
gog sa maayong balita mahitungod sa iyang
kapahulayan dili makasulod tungod sa pagka-
masinupakon, 7 ang Dios pag-usab nagtakda ug
saktong adlaw, nga gitawag “Karong Adlawa.”
Gipahimutang niya kining adlawa sa dihang
misulti siya ngadto kang David, nga misulti
kaniadto human kini unang gisulti, “Karong
adlawa kung kamo maminaw sa iyang tingog,
ayaw pagahia ang inyong mga kasingkasing.”
8Kay kung si Josue mihatag pa kanila sa pahulay,
ang Dios wala na unta nagsulti mahitungod sa
lain pang adlaw. 9 Busa aduna pa gihapoy usa
ka Adlaw nga kapahulayan nga gitagana alang sa
katawhan sa Dios. 10 Kay siya nga makasulod sa
kapahulayan sa Dios nakapahulay usab sa iyang
kaugalingon gikan sa iyang mga buhat, ingon
sa gibuhat sa Dios. 11 Busa magmatinguhaon
kita sa pagsulod nianang kapahulayan, aron
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nga walay usa nga mahulog diha sa samang
pagkamasinupakon nga gibuhat nila. 12 Kay ang
pulong sa Dios buhi ug abtik ugmas hait pa kaysa
bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot
kini bisan sa nabahing kalag gikan sa espiritu,
ug mga lutahan gikan sa kinasuloran sa bukog.
Makahimo kini sa pag-ila sa hunahuna sa kas-
ingkasing ug mga tinguha. 13Walay binuhat nga
butang ang matago gikan sa panan-aw sa Dios.
Hinuon, ang tanang butang dayag ug abli sa
mga mata niadtong pagahatagan gayod sa husay.
14 Unya adunay usa ka bantogang labawng pari
nga nakalatas sa kalangitan, si Jesus ang Anak sa
Dios, magmalig-on kita sa pagkupot sa atong mga
gituohan. 15 Kay wala kitay labawng pari nga
dili makabati ug kalooy sa atong mga kaluyahon,
apan usa nga sa tanang mga paagi gitintal
sama kanato, gawas lamang nga wala siyay sala.
16 Busa moduol kita uban ang pagsalig didto sa
trono sa grasya, nga makadawat kita sa kalooy
ug makakaplag sa grasya nga makatabang sa
takna sa pagkinahanglan.

5
1 Kay ang matag labaw nga pari, gipili gikan

sa taliwala sa katawhan, gitudlo aron sa pag-
buhat alang sa mga butang nga may kalabotan
sa Dios, aron nga siya mohalad sa mga gasa
ug mga halad alang sa mga sala. 2 Malumo
siyang motabang sa dili-maalam ug sa masupi-
lon sanglit siya sa iyang kaugalingon nalibotan
man sa kaluyahon. 3 Tungod niini, siya usab
kinahanglan magdalit ug mga paghalad alang sa
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iyang mga sala susama sa iyang gihimo alang
sa mga sala sa katawhan. 4 Ug walay tawo
nga makaangkon niining kadungganan alang sa
iyang kaugalingon, kondili, kinahanglan nga siya
tinawag sa Dios, sama kang Aaron kaniadto.
5 Ni si Cristo wala magpasidungog sa iyang
kaugalingon pinaagi sa paghimo sa iyang kau-
galingon nga labaw nga pari. Hinuon, ang Dios
miingon ngadto kaniya, “Ikaw ang akong Anak,
karong adlawa ako mahimong imong Amahan.”
6 Susama usab kini sa iyang gisulti sa laing dapit,
“Ikaw ang usa ka pari sa kahangtoran sunod sa
laray ni Melchizedek.” 7 Sa panahon sa iyang
pagkaunodnon, gihalad niya ang mga pag-ampo
ug mga paghangyo, nga naghilak uban sa mga
luha ngadto sa Dios, ang usa nga makaluwas
kaniya gikan sa kamatayon. Tungod sa iyang
balaang pagtahod sa Dios, gidungog siya. 8 Bisan
tuod siya usa ka anak, nakat-onan niya ang
pagkamasinugtanon gikan sa mga butang nga
iyang giantos. 9 Nahingpit siya ug sa niini nga
paagi nahimong hinungdan sa walay kataposang
kaluwasan alang sa tanan nga nagtuman kaniya,
10 nga gipili sa Dios ingon nga labaw nga pari
sunod sa laray ni Melchizedek. 11 Daghan pa
kami ug ikasulti mahitungod kang Jesus, apan
lisod kini ipasabot sanglit kamo nagmagahi man
sa pagpaminaw. 12 Kay bisan niining panahona
nahimo kamong mga magtutudlo, gikinahanglan
pa gihapon nga adunay usa ka tawo nga motudlo
kaninyo sa nag-unangmga balaod sa mga pulong
sa Dios. Nanginahanglan kamo sa gatas, dili ang
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gahi nga pagkaon. 13 Kay si bisan kinsa nga
makainom lamang sa gatas walay kasinatian sa
mensahe sa pagkamatarong, kay usa paman siya
ka bata. 14 Sa laing bahin, ang gahi nga pagka-on
alang niadtong mga hamtong na, tungod sa ilang
kasinatian sa pag-ila sa husto gikan sa sayop nga
nabansay sa pag-ila sa maayo man ug daotan.

6
1 Busa, biyaan na nato ang naunang pagtulon-

an mahitungod sa mensahe ni Cristo, kina-
hanglan magpadayon kita ngadto sa pagkaham-
tong, dili namagpahimutang pag-usab sa patuko-
ranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga
buhat ug pagtuo sa Dios, 2 ni patukoranan sa
pagtulon-an mahitungod sa pagbawtismo, pag-
pandong sa mga kamot, ang pagkabanhaw sa
mga patay, ug sa paghukom nga walay kata-
posan. 3 Buhaton usab nato kini kung itugot
sa Dios. 4 Kay kini dili mahimo alang niadtong
nalamdagan na sa makausa, nga nakatilaw sa
langitnong gasa, nga nakaambit na sa Balaang
Espiritu, 5 ug nakatagamtam na sa maayong
pulong sa Dios ug sa mga gahom sa umaabot
nga panahon, 6 ug unya nahulog - dili na
mahimo ang pagpabalik pa kanila sa paghinul-
sol. Tungod kay gilansang nila pag-usab ang
Anak sa Dios alang sa ilang mga kaugalingon,
gibiaybiay siya diha sa kadaghanan. 7 Kay ang
yuta nga nagdawat na sa ulan nga kanunay
mahulog niini, ug niana nagahatag sa abot nga
magamit alang niadtong nag-ugmad sa yuta,
magadawat ug panalangin gikan sa Dios. 8 Apan



Hebreohanon 6:9 xi Hebreohanon 6:17

kung mamunga man kini ug mga tunok ug
mga kadyapa, wala kini kapuslanan ug hapit
na matinunglo. Ang kataposan niini mao ang
pagkasunog. 9 Bisan kung nagasulti kami sama
niini, mga hinigugmang higala, nadani kami sa
mas maayong mga butang mahitungod kaninyo
ug sa mga butang mahitungod sa kaluwasan.
10 Kay ang Dios makiangayon gayod nga dili
malimtan ang inyong nabuhat ug ang gugma
nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan, sa
niana gialagaran ninyo ang mga magtutuo ug
nagpabilin sa pag-alagad kanila. 11 Ug dako
ang among tinguha nga ang matag-usa kaninyo
makapakita sa samang kakugi uban sa bug-
os nga kasigurohan sa pagsalig hangtod gayod
sa kataposan. 12 Dili namo buot nga mahimo
kamong hinay, apan hinuon mosundong kamo
niadtong makapanunod sa mga saad tungod sa
pagtuo ug pailob. 13Kay sa dihang gihimo sa Dios
ang iyang saad ngadto kang Abraham, nanumpa
siya sa iyang kaugalingon, sanglit dili man siya
makapanumpa pinaagi kang bisan kinsa nga
mas labaw ps. 14 Miingon siya, “Sa pagkatinuod
panalanginan ko iakw, ug padaghanon ko ang
imong mga kaliwat.” 15 Sa niini nga paagi,
nabatonan ni Abraham kung unsa ang gisaad
human siya mapailubong naghulat. 16 Kay ang
mga tawo manumpa pinaagi sa usa ka tawo
nga mas labaw pa sa ilang mga kaugalingon,
ug sa matag panaglalis sa ilang panumpa mao
ang katapusan alang sa pagpamatuod. 17 Sa
dihang nakahukom ang Dios sa pagpakita sa
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mas tin-aw nga dili mausab nga kalidad sa
iyang katuyoan ngadto sa mga manununod sa
saad, gipasaligan niya kini uban ang usa ka
panumpa. 18 Gibuhat niya kini aron pinaagi
sa duha ka dili mausab nga mga butang, diin
ang Dios dili makahimo sa pagpamakak, kami
nga mikalagiw alang sa dalangpanan makabaton
sa usa ka malig-ong pagdasig aron hugot nga
magkupot ngadro sa pagsalig nga gipahimutang
atong atubangan. 19Gibatonan ta kining pagsalig
ingon nga kasigurohan ug kasaligang angkla sa
atong mga kalag, pagsalig nga mosulod ngadto
sa kinasulorang dapit luyo sa tabil. 20 Si Jesus
misulod niadtong dapita ingon sa usa ka mag-
uuna alang kanato, nahimong usa ka labaw nga
pari hangtod sa kahangtoran sunod sa laray ni
Melchizedek.

7
1 Mao kini si Melchizedek, ang hari sa Salem,

ang pari sa Labing Halangdon nga Dios, nga
misugat kang Abraham nga mibalik gikan sa
pagpamatay sa mga hari ug nagpanalangin
kaniya. 2Mihatag si Abraham kaniya sa ikapulo
sa tanan niyang nadakpan. Ang iyang ngalan
nga “Melchizedek” nagpasabot nga “Hari sa
Pagkamatarong,” ug usab ang “Hari sa Salem,”
mao ang “Ang Hari sa Kalinaw.” 3 Siya walay
amahan, walay inahan, ug walay mga kaliwat,
walay sinugdanan sa mga adlaw ni kataposan sa
kinabuhi. Hinuon, nagpabilin siya nga usa ka
pari hangtod sa kahangtoran, sama sa Anak sa
Dios. 4Karon hunahunaa kung unsa ka bantogan
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kining tawhana. Ang atong katigulangan nga si
Abraham naghatag kaniya sa ikapulo sa labing
maayong mga butang nga iyang nakuha gikan sa
gubat. 5 Ug sa pagkatinuod, ang mga kaliwat ni
Levi nga nakadawat sa parianong dapit adunay
sugo gikan sa balaod sa pagkuha sa ikapulo
gikan sa mga tawo, mao kana, gikan sa ilang
kaubanan nga mga Israelita, bisan tuod sila
kaliwatan nga nagagikan kang Abraham. 6 Apan
si Melchizedek, nga dili kaliwat gikan kang Levi,
nagdawat sa ikapulo gikan kang Abraham, ug
nagpanalangin kaniya, ang usa nga adunay mga
saad. 7 Dili ikalimod nga ang labing ubos nga
tawo gipanalanginan pinaagi sa labing labaw
nga tawo. 8Sa niini nga kahimtang angmga tawo
nga midawat sa ikapulo mamatay sa umaabot
nga adlaw, apan sa laing bahin ang usa nga
nagdawat sa ikapulo ni Abraham gihulagway
ingon nga buhi sa dayon. 9Ug, sa pamaagi sa pag-
sulti, si Levi, nga midawat sa ikapulo, nagbayad
usab sa ikapulo pinaagi kang Abraham, 10 tungod
kay si Levi didto pa man sa tago nga bahin
sa iyang kaliwat nga si Abraham sa pagsugat
ni Melchizedek kang Abraham. 11 Karon kung
ang pagkahingpit mahimo pinaagi sa parianong
laray sa mga Levita (kay ubos niini ang mga tawo
nga nakadawat sa balaod), unsa pa may dugang
pagkinahanglan nga maanaa sa laing pari nga
pabarogon sumala sa laray ni Melchizedek, ug
dili sa ngalan sumala sa laray ni Aaron? 12Kay sa
dihang nailisan ang pagkapari, kinahanglan nga
mailisan usab ang balaod. 13 Kay ang gisultihan
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niining mga butanga nahisakop ngadto sa lain
nga tribo, diin wala pay tawo nga nag-alagad
sa halaran. 14 Dayag kini karon nga ang atong
Ginoo naggikan kang Juda, ang usa ka tribo
nga wala gayod hisgoti ni Moises mahitungod
sa mga pari. 15 Ug kung unsa ang atong gisulti
labing tin-aw pa kung ang laing pari mobarog
susama kang Melchizedek. 16 Kining bag-o nga
pari dili mahimong usa ka pari sumala sa balaod
nga kabahin sa tawhanon nga kaliwat, kondili
sumala sa gahom sa dili malaglag nga kinabuhi.
17 Kay ang kasulatan nagpamatuod mahitungod
kaniya: “Ikaw ang pari sa walay kataposan
sumala sa laray ni Melchizedek.” 18Kay gilain na
ang daan nga kasugoan tungod kay huyang kini
ug walay pulos. 19Kay walay gihingpit sa balaod.
Apan, adunay labing maayo nga pagsalig alang
sa umaabot pinaagi niini makaduol kita ngadto
sa Dios. 20Ug kining labing maayong pagsalig dili
mahitabo kung walay pagpanumpa, kay kining
ubang mga pari walay pagpanumpa. 21 Apan
ang Dios nanumpa sa dihang miingon siya mahi-
tungod kang Jesus, “Ang Ginoo nanumpa ug dili
gayod mausab ang iyang hunahuna: 'Ikaw ang
pari sa walay kataposan.”' 22 Pinaagi usab niini
si Jesus nahimong pasalig sa labing maayong
kasabotan. 23 Sa pagkatinuod, ang kamatayon
magpugong sa mga pari sa pag-alagad hang-
tod sa kahangtoran. Mao kini ang hinungdan
nga daghang mga pari, usa pagkahuman sa
uban. 24 Apan tungod kay buhi si Jesus hangtod
sa kahangtoran, ang iyang pagkapari walay
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pagkausab. 25 Busa siya usab makaluwas gayod
niadtong moduol sa Dios pinaagi kaniya, tungod
kay buhi siya sa gihapon aron sa pagpataliwala
alang kanila. 26 Kay angay alang kanato ang
maong labaw nga pari. Wala siyay sala, walay
ikasaway, putli, linain gikan sa mga makasasala,
ug gihimong labing hataas kaysa sa kalangitan.
27Wala siya magkinahanglan, dili sama sa uban
nga labawng mga pari, sa paghalad adlaw-adlaw
sa mga halad, una alang sa iyang kaugalingong
mga sala, ug unya alang sa sala sa mga tawo.
Gibuhat niya kini sa makausa ra alang sa tanan,
sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon.
28 Kay ang balaod nagpili sa mga tawo nga may
kaluyahon ingon nga mga labaw nga pari, apan
ang pulong sa panumpa, nga miabot human sa
balaod, nagpili ug usa ka Anak, nga gihingpit sa
walay kataposan

8
1 Karon ang punto kung unsa ang among

ginasulti mao kini: aduna kitay usa ka labaw
nga pari nga naglingkod sa tuong kamot sa trono
sa Halangdon diha sa mga kalangitan. 2 Usa
siya ka sulugoon sa Balaang dapit, ang matuod
nga tabernaculo nga gipatindog sa Ginoo, dili
ni bisan kinsa nga tawo. 3 Kay ang matag
labaw nga pari gitudlo aron sa paghalad sa mga
gasa ug mga halad; busa gikinahanglan kini nga
adunay pipila ka butang aron ihalad. 4 Karon
kung si Cristo ania pa sa kalibotan, dili gayod
siya mahimong pari sa tanan, sanglit aduna
nay nagahalad sa mga gasa sumala sa balaod.
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5 Gialagaran nila ang pipila nga butang nga
sinundog ug landong sa langitnong mga butang,
sama kang Moises nga gipasidan-an sa Dios sa
dihang hapit na niya tukuron ang tabernaculo:
“Tan-awa,” miingon ang Dios, “Nga buhaton mo
ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita
kanimo didto sa bukid.” 6 Apan karon gidawat
na ni Cristo ang usa ka labaw nga buluhaton
tungod kay siya usab ang tigpataliwala sa labaw
pang maayo nga kasabotan, nga gitukod sa
labaw pang maayo nga mga saad. 7 Kay kung
wala pay kulang ang naunang kasabotan, nan
dili na kinahanglan mangita pa sa ikaduha nga
kasabotan. 8 Kay sa dihang nakaplagan sa Dios
ang kakulangon sa mga tawo, miingon siya,
“'Tan-awa, moabot na ang mga adlaw,' miingon
ang Ginoo, 'sa dihang magahimo ako ug usa ka
bag-o nga kasabotan tali sa balay sa Israel ug
sa balay sa Juda. 9 Dili kini sama sa kasabotan
nga akong gihimo sa ilang mga katigulangan sa
adlaw nga gikuha ko sila pinaagi sa kamot aron
sa paggiya kanila pagawas sa yuta sa Ehipto.
Kay wala sila nagpadayon sa akong kasabotan,
ug wala na ako naghatag ug pagtagad ngadto
kanila,' miingon ang Ginoo. 10 Kay mao kini ang
kasabotan nga akong pagahimuon tali sa balay
sa Israel pagkahuman niadtong mga adlawa,'
miingon ang Ginoo. 'Ibutang ko ang akong mga
balaod ngadto sa ilang mga hunahuna, ug isulat
ko usab ngadto sa ilang mga kasingkasing. Ako
mahimong ilang Dios, ug mahimo silang akong
katawhan. 11 Dili sila magtudlo sa iyang isigka-
silingan ug sa iyang isigka-igsoon, nga nag-ingon,
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“Ilha ang Ginoo,” kay ang tanan makaila naman
kanako, gikan sa dili inila hangtod sa labing inila
kanila. 12 Kay ako magmaloloy-on sa ilang mga
buhat nga dili matarong, ug dili ko na gayod
hinumdoman pa ang ilang mga sala.'” 13 Sa
pag-ingon nga “bag-o,” gihimo niyang daan ang
unang kasabotan. Ug niana iyang gipahayag nga
andam nang mahanaw ang daan.

9
1 Karon bisan pa ang naunang kasabotan

adunay usa ka dapit alang sa pagsimba dinhi sa
kalibotan ug mga pamaagi alang sa pagsimba.
2 Kay sulod sa tabernaculo adunay usa ka lawak
nga giandam, ang gawas nga lawak, nga gitawag
ug balaang dapit. Niining dapita anaa ang
tangkawan, ang lamesa, ug ang tinapay sa
atubangan. 3 Ug luyo sa ikaduha nga tabil
ang lain pa nga lawak, nga gitawag ug labing
balaan nga dapit. Aduna kini bulawan nga
halaran alang sa insenso. 4 Aduna usab kini
arka sa kasabotan, nga gihal-opan gayod ug
bulawan. Sa sulod niini ang usa ka bulawan
nga banga nga adunay manna, ang sungkod
ni Aaron nga nanalingsing, ug ang papan nga
bato sa kasabotan. 5 Ibabaw sa arka sa kasab-
otan ang hulagway sa mahimayaon nga kerubin
nga naglandong ibabaw sa tabon sa pagpasig-
uli, nga dili nato mahulagway sa tinagsatagsa
karon. 6 Human maandam kining mga butanga,
ang mga pari manulod kanunay sa gawas nga
lawak sa tabernaculo alang sa pagbuhat sa ilang
mga buluhaton. 7 Apan ang labaw nga pari
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mosulod sa ikaduha nga lawak nga mag-inusara
ka-usa kada tuig, ug kanunay maghalad ug dugo
nga halad alang sa iyang kaugalingon ug alang
sa wala gituyo nga kasaypanan sa mga tawo.
8 Ang Balaang Espiritu mao ang nagpadayag nga
ang dalan paingon sa labing balaan nga dapit
wala pa gibutyag hangtod nga ang naunang
tabernaculo nagbarog pa. 9 Mao kini ang usa
ka paghulagway alang niining panahona. Ang
mga gasa ug ang mga halad nga gihalad karon
dili na makahingpit sa kaisipan sa magsisimba.
10 Kini mga pagkaon ug mainom lamang, nga
may kalambigitan sa nagkadaiyang matang sa
seremonyas sa paghugas. Mao kini ang tanang
mga tulumanon alang sa unod nga gihatag hang-
tod nga ang bag-ong pamaagi mapahimutang
sa dapit. 11 Mianhi si Cristo ingon nga usa ka
labaw nga pari sa maayo nga mga butang nga
paaboton, pinaagi sa labing dako ug labawng
hingpit nga balaang tolda nga dili hinimo sa mga
kamot sa tawo, nga dili iya niining hinimo nga
kalibotan. 12 Dili kini pinaagi sa dugo sa mga
kanding ug mga nating baka, kondili pinaagi sa
iyang kaugalingong dugo nga misulod si Cristo
ngadto sa labing balaan nga dapit sa makausa
ra alang sa tanan ug gisiguro ang atong walay
kataposang kaluwasan. 13 Kay kung ang dugo
sa mga kanding ug sa mga torong baka ug ang
pagwisik-wisik sa abo sa dumalaga nga baka
niadtong mahugaw nga gipahinungod kanila
ngadto sa Dios ug makapahinlo sa ilang lawas,
14 unsa pa kaha ang dugo ni Cristo, nga pinaagi
sa Espiritu nga walay kataposan naghalad sa



Hebreohanon 9:15 xix Hebreohanon 9:23

iyang kaugalingon nga walay ikasaway ngadto
sa Dios, maghinlo sa atong kaisipan gikan sa
mga patay nga mga binuhatan aron sa pag-
alagad sa buhing Dios? 15 Kay niini nga hi-
nungdan, si Cristo mao ang tigpataliwala sa
bag-o nga kasabotan. Tungod kini kay ang
kamatayon gikuha aron sa pagpalingkawas ni-
adtong nailalom sa naunang kasabotan gikan
sa silot sa ilang mga sala, aron nga kadtong
gitawag sa Dios mahimong modawat sa saad sa
ilang walay kataposan nga panulondon. 16 Kay
diin gani ang usa ka tawo mabiyaan sa usa
ka tugon, gikinahanglan nga mapamatud-an ang
kamatayon nianang tawhana nga nagbuhat ni-
ini. 17 Kay ang tugon bililhon lamang kung
adunay kamatayon, tungod kay wala kini bili
samtang buhi pa ang nagbuhat niini. 18 Busa
bisan pa ang nahauna nga kasabotan natukod
nga walay dugo. 19 Kay sa dihang gihatag ni
Moises ang matag sugo sa balaod sa tanang mga
tawo, mikuha siya sa dugo sa nating baka ug
sa mga kanding, uban ang tubig, balahibo nga
mapula ug hisopo, ug giwisikwisik sa linukot nga
basahon ug sa tanan nga mga tawo. 20 Unya
siya miingon, “Mao kini ang dugo sa kasabotan
diin ang Dios naghatag sa mga kasugoan diha
kaninyo.” 21 Sa sama nga paagi, siya nagwisik-
wisik sa dugo ngadto sa tabernaculo ug sa tanan
nga panudlanan nga ginamit sa mga parianong
tulomanon. 22 Ug sumala sa balaod, halos ang
tanan nahinloan pinaagi sa dugo. Kung walay
pag-ula sa dugo walay kapasayloan. 23 Busa ki-
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nahanglan nga ang mga hulad sa mga butang sa
langit mahinloan gayod pinaagi niining paghalad
sa mga mananap. Apan, ang langitnong mga
butang sa ilang kaugalingon pagahinloan uban
sa labi pang maayo nga mga halad. 24 Kay
si Cristo wala misulod ngadto sa labing balaan
nga dapit nga binuhat sa mga kamot, nga hulad
lamang sa usa nga tinood. Hinuon siya misulod
mismo sa langit, nga siya nangatubang karon
sa atubangan sa Dios alang kanato. 25 Wala
siya miadto didto aron sa paghalad kanunay sa
iyang kaugalingon, sama sa ginabuhat sa labaw
nga pari, nga misulod sa labing balaan nga
dapit matag tuig uban sa laing dugo. 26 Kung
kana tinuod, nagpasabot nga gikinahanglan usab
niya nga mag-antos sa makadaghang higayon
sukad sa sinugdanan sa kalibotan. Apan karon
gipadayag siya sa makausa lamang ka higayon
sa kataposan sa katuigan aron sa pagkuha sa
sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon.
27 Sama nga ang matag tawo gimbut-an aron ma-
matay sa makausa ra, ug human niana moabot
ang paghukom, 28 si Cristo usab, nga gihalad
sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa
tanan, mopakita sa ikaduha nga higayon, dili sa
katuyoan nga atubangon ang sala, apan alang sa
kaluwasan niadtong mapailobon nga nagpaabot
alang kaniya.

10
1 Kay ang balaod anino lamang sa mga maay-

ong butang nga moabot, dili kadtong matuod
sa ilang kaugalingon. Ang balaod dili gayod
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makahingpit niadtong magpaduol ngadto sa Dios
pinaagi sa mao ra nga mga halad nga kanunay
ginahalad sa mga pari tuig-tuig. 2 O dili ba
kadtong mga halad gipahunong na sa pagha-
lad? Sa ingon niana nga kahimtang ang mga
magsisimba, nga nahinloan sa makausa, wala
na gayoy kahibalo mahitungod sa mga sala.
3 Apan niadto nga mga halad adunay usa ka
pahinumdom sa mga sala nga nahimo tuig-tuig.
4 Kay dili mahimo nga ang dugo sa mga toro nga
baka ug mga kanding makakuha sa mga sala.
5 Sa dihang miangi si Cristo sa kalibotan, siya
miingon, “Wala ka magtinguha sa mga halad o
mga gasa. Hinuon, giandaman mo ako ug usa
ka lawas alang kanako. 6 Wala ka mahimuot sa
tibuok sinunog nga mga gasa o mga halad alang
sa sala. 7 Unya miingon ako, “Tan-awa, ania ako
aron sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Dios,
sama sa nahisulat mahitungod kanako sa mga
linukot nga basahon.” 8 Ug miingon siya sama
sa gipahayag sa taas, “Wala ka nangandoy sa
mga halad, mga gasa, o tibuok sinunog nga mga
halad alang sa sala, ni nahimuot ka kanila”—
ang mga halad nga gihalad sumala sa balaod.
9 Unya miingon siya, “Tan-awa, ania ako aron sa
pagbuhat sa imong kabubut-on.” Gilahi niya ang
naunang buluhaton aron matukod ang ikaduha.
10 Sa ikaduha nga buluhaton, gihalad na kita
sa Dios pinaagi sa iyang kabubut-on pinaagi sa
paghalad sa lawas ni Jesu-Cristo sa makausa
ra alang sa tanan. 11 Sa pagkatinuod, ang
matag pari nagbarog adlaw-adlaw sa pag-alagad,
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naghalad sa samang mga halad, nga bisan pa
niini dili makawagtang sa mga sala. 12 Apan
human naghalad si Cristo ug usa ka paghalad
alang samga sala sa kahangtoran, siya milingkod
sa tuong kamot sa Dios, 13 nagpaabot hangtod
nga ang iyang kaaway magpaubos ug mahimong
tumbanan alang sa iyang tiil. 14 Kay pinaagi sa
usa ka halad siya adunay kahingpitan sa kahang-
toran kansang hinalad sa Dios. 15Ug ang Balaang
Espiritu usab nagpamatuod kanato. Kay una
miingon siya, 16 “Mao kini ang kasabotan nga
akong himuon uban kanila human niadtong mga
adlawa,' miingon ang Ginoo: “Akong ibutang ang
akong mga balaod sa ilang mga kasingkasing,
ug akong isulat kini sa ilang mga hunahuna.”
17 Unya miingon siya, “Dili ko na hinumdoman
pa ang ilang mga sala ug ang mga buhat nga
wala mosubay sa balaod.” 18 Karon diin may ka-
pasayloan alang niini, wala na gayoy bisan unsa
nga halad alang sa sala. 19 Busa, mga igsoon,
aduna na kitay pagsalig sa pagsulod ngadto sa
labing balaan nga dapit pinaagi sa dugo ni Jesus.
20Mao kana ang dalan nga iyang gi-ablihan alang
kanato pinaagi sa iyang lawas, ang bag-o ug buhi
nga paagi pinaagi sa tabil. 21 Ug tungod kay
aduna kitay usa ka bantogan nga pari sa balay
sa Dios, 22 magpaduol kita uban sa matuod nga
kasingkasing sa bug-os nga pagsalig ug pagtuo,
ang atong mga kasingkasing nga nawisikwisikan
sa kahinlo gikan sa daotan nga kaisipan ug ang
atong lawas nga nahugasan uban sa matuod nga
tubig. 23 Hugot gayod usab kitang maggunitay
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sa pagsugid sa atong masaligon nga pagpaabot,
nga walay pagduhaduha, tungod kay ang Dios
nga nagsaad matinud-anon. 24 Atong hunahu-
naon kung unsaon pagdasig ang usag usa sa
paghigugma ug sa maayong mga buhat. 25 Dili
nato hunongon ang panagtigom, sama sa gibuhat
sa pipila. Hinuon, awhaga pa ang usag usa,
sama sa imong pagtan-aw sa nagkaduol na nga
adlaw. 26 Kay kung mapadayonon kita nga mag-
pakasala human nato madawat ang kahibalo
sa kamatuoran, ang usa ka paghalad alang sa
sala nga dili na gayod molungtad. 27 Hinuon,
adunay usa ka makalilisang nga mapaabot sa
paghukom, ug ang usa ka mabangis nga kalayo
ngamagalamoy sa kaaway sa Dios. 28Bisan kinsa
nga nagsalikway sa balaod ni Moises namatay sa
walay kaluoy sa pagpamatuod sa duha o tulo ka
mga saksi. 29 Unsa pa kaha ang labaw nga silot
nga angay sa matag usa nga sa inyong hunahuna
nagyatakyatak sa Anak sa Dios, bisan kinsa nga
nagtagad sa dugo sa kasabotan nga sama sa usa
ka butang nga dili balaan, ang dugo nga nahalad
na niya sa Dios — bisan kinsa nga nagbiaybiay
sa Espiritu sa grasya? 30 Kay nasayod kita sa usa
nga miingon, “Ang pagpanimalos alang kanako;
ako ra ang mobalos.” Ug usab, “Ang Ginoo maoy
maghukom sa iyang mga katawhan.” 31 Kini
usa ka makalilisang nga butang nga mahulog
gikan sa mga kamot sa buhi nga Dios! 32 Apan
hinumdomi ang nangagi nga mga adlaw, human
nga kamo nalamdagan na — kung giunsa ninyo
pag-agwanta ang dako nga kasakit sa pag-antos.
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33 Nabutyag kamo sa kadaghanan nga pagbiay-
biay pinaagi sa mga pagpakaulaw ug sa paglutos,
ug kamo nakasalmot uban niadtong nakasinati
niana nga pag-antos. 34 Kay may kaluoy kamo
niadtong mga binilanggo, ug gidawat ninyo nga
malipayon ang pag-ilog sa inyong mga bahandi,
sa pagkahibalo nga kamo sa inyong kaugalingon
adunay labaw pang maayo ug walay kataposan
nga bahandi. 35 Busa ayaw isalikway ang
inyong pagsalig, nga adunay dako nga ganti.
36 Kay nagkinahanglan kamo ug pailob, aron
nga makadawat kamo kung unsa ang gisaad sa
Dios, human ninyo gibuhat ang iyang kabubut-
on. 37 “Kay mubo na lamang kaayo nga panahon,
ang usa nga moanhi moabot gayod ug dili
magalangan. 38 Ang usa nga matarong magpuyo
pinaagi sa pagtuo. Apan kung mobalik siya,
dili na ako mahimuot kaniya.” 39 Apan dili kita
sama sa pipila niadtong mibalik sa pagkapukan.
Hinuon, kita mao kadtong adunay pagtuo alang
sa pagtipig sa atong mga kalag.

11
1 Karon ang pagtuo mao ang kasigurohan

sa usa ka tawo sa dihang masaligon siya nga
magdahom sa usa ka butang. Usa kini ka
kasigurohan mahitungod kung unsa ang wala
pa nakita. 2 Kay pinaagi niini ang atong mga
katigulangan giuyonan sa ilang pagtuo. 3 Pinaagi
sa pagtuo atong nasabtan nga ang kalibotan
nahimo pinaagi sa pagmando sa Dios, aron nga
kung unsa angmakita wala nahimo gikan samga
butang nga makita. 4 Pinaagi kadto sa pagtuo
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nga si Abel naghalad sa Dios sa mas angay nga
halad kaysa gibuhat ni Cain. Tungod niini nga
siya gidayeg ingon nga matarong. Gidayeg siya
sa Dios tungod sa mga gasa nga iyang gidala.
Tungod niana, si Abel nagpadayon sa pagsulti,
bisan tuod siya patay na. 5 Pinaagi sa pagtuo
nga si Enoc gibayaw ug wala na makakita sa
kamatayon. “Wala siya makaplagi, tungod kay
ang Dios nagkuha kaniya.” Kay kini giingon
mahitungod kaniya nga siya nakapahimuot sa
Dios sa wala pa siya gibayaw. 6 Kung walay
pagtuo dili mahimo ang pagpahimuot sa Dios,
kay ang sa usa nga moduol sa Dios kinahanglang
motuo nga siya anaa gayod ug iyang gantihan
kadtong nangita kaniya. 7 Pinaagi kadto sa
pagtuo nga si Noah, sa dihang gipahimangnoan
sa Dios mahitungod sa mga butang nga wala
pa nakita, uban sa diosnong pagtahod nagbuhat
ug usa ka arka aron sa pagluwas sa iyang
pamilya. Pinaagi sa pagbuhat niini, iyang gihuk-
man ang kalibotan ug nahimong manununod sa
pagkamatarong nga miabot pinaagi sa pagtuo.
8 Pinaagi kadto sa pagtuo nga si Abraham, sa
dihang siya gitawag, mituman ugmiadto sa dapit
nga iyang madawat isip panulondon. Milakaw
siya, nga wala masayod kung asa siya padulong.
9 Pinaagi sa pagtuo nga siya mipuyo sa yuta nga
gisaad ingon nga usa ka langyaw. Mipuyo siya
sa tolda uban kang Isaac ug Jacob, ang kauban
nga manununod sa samang saad. 10 Kini tungod
kay siya nagtan-aw sa unahan sa pagtukod sa
usa ka siyudad nga ang arketekto ug tighimo
mao ang Dios. 11 Pinaagi kadto sa pagtuo nga
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si Abraham, ug si Sarah sa iyang kaugalingon,
nakadawat sa gahom sa pagmabdos bisan tuod
nga tigulang na kaayo sila, tungod kay ilang
giila ang Dios ingon nga matinumanon, ang usa
nga nagsaad kanila ug anak nga lalaki. 12 Busa
gikan usab niining usa ka tawo nga haduol na sa
kamatayon nahimugso ang dili maihap nga mga
kaliwatan. Nahimo silang sama kadaghan sa
kabituonan sa kalangitan ug ang dili maihap nga
mga lugas sa balas sa baybayon. 13 Kining tanan
nangamatay sa pagtuo nga wala makadawat sa
mga saad. Hinuon, sa pagkakita ug pag-abiabi
kanila gikan sa layo, ilang giangkon nga sila
mga dumuduong ug mga langyaw sa kalibotan.
14 Kay kadtong namulong niining mga butanga
nagapatin-aw nga sila nangita ug usa ka yutang
natawhan alang sa ilang kaugalingon. 15 Sa
pagkatinuod, kung sila naghunahuna sa nasod
nga ilang gibiyaan, sila aduna untay higayon sa
pagbalik. 16 Apan sama niini, sila nagtinguha
sa usa ka mas maayong nasod, mao nga, usa
ka langitnon. Busa ang Dios wala maulaw nga
pagatawagon nga ilang Dios, sanglit siya nag-
andam man ug usa ka siyudad alang kanila.
17 Pinaagi kadto sa pagtuo nga si Abraham,
human siya gisulayan, gihalad si Isaac. Oo, siya
nga malipayong midawat sa mga saad naghalad
sa iyang bugtong anak nga lalaki, 18mahitungod
kaniya nga kini ginaingon, “Gikan kang Isaac
ang imong mga kaliwatan pagatawagon” 19 Si
Abraham naghunahuna nga makahimo ang Dios
sa pagbanhaw kang Isaac gikan sa mga patay,
ug sa mahulagwayong pagkasulti, iya gayod
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siyang naangkon pagbalik. 20 Pinaagi kadto sa
pagtuo nga gipanalanginan ni Isaac si Jacob ug si
Esau mahitungod sa mga butang nga umaabot.
21 Pinaagi kadto sa pagtuo nga si Jacob, sa
dihang hapit na siya mamatay, nagpanalangin
sa tagsatagsa nga mga anak nga lalaki ni Jose.
Nagsimba si Jacob, nga nanukod sa ibabaw sa
iyang sungkod. 22 Pinaagi kadto sa pagtuo nga
si Jose, sa dihang ang iyang kataposan haduol
na, nagsulti sa pagbiya sa mga anak sa Israel
gikan sa Ehipto ug nagmando kanila sa pagdala
sa iyang mga bukog uban kanila. 23 Pinaagi
kadto sa pagtuo nga si Moises, sa dihang siya
nahimugso, gitagoan sulod sa tulo ka bulan
sa iyang ginikanan tungod kay nakita nila nga
usa siya ka matahom nga bata, ug wala sila
mahadlok sa mando sa hari. 24 Pinaagi kadto
sa pagtuo nga si Moises, sa dihang midako na
siya, nagdumili nga tawagon nga anak sa anak
nga babaye ni Paraon. 25Hinuon, gipili niya nga
makig-ambit sa kasakit uban ang katawhan sa
Dios, kaysa magmalipayon sa sala sa hamubo
nga higayon. 26 Iyang giila ang kaulawan sa
pagsunod kang Cristo ingon nga dakong kadato
kaysa mga bahandi sa Ehipto, tungod kay nagtu-
tok siya sa iyang umaabot nga ganti. 27 Pinaagi
kadto sa pagtuo nga si Moises mibiya sa Ehipto.
Wala siya mahadlok sa kasuko sa hari, tungod
kay siya nakaantos pinaagi sa pagtan-aw ngadto
sa usa nga dili makita. 28 Pinaagi sa pagtuo iyang
gituman ang pagsaulog sa Pagsaylo ug ang pag-
wisikwisik sa dugo, aron nga ang manlalaglag sa
panganay dili makahikap sa panganay nga anak



Hebreohanon 11:29 xxviii Hebreohanon 11:38

nga lalaki sa mga Israelita. 29 Pinaagi kadto sa
pagtuo nga sila nakalabang sa Kasagbotan nga
dagat ingon nga mamala nga yuta. Sa dihang
ang mga Ehiptohanon misulay sa paghimo niini,
nangalumos sila. 30 Pinaagi kadto sa pagtuo
nga ang paril sa Jericho nangapukan, human
nila gilibotan sulod sa pito ka adlaw. 31 Pinaagi
kadto sa pagtuo nga ang babaye nga si Rahab
nga nagbaligya ug dungog wala malaglag uban
niadtong mga masinupakon, tungod kay siya
midawat sa mga espiya sa luwas. 32 Ug unsa
paman ang akong ikasulti? Kay ang panahon
kulang kanako kungmosugilon ako kang Gideon,
Barak, Samson, Jephtah, David, Samuel, ug sa
mga propeta, 33 nga pinaagi sa pagtuo mibuntog
sa mga gingharian, nagbuhat sa makiangayon,
ug nakadawat sa mga saad. Ilang napugngan
ang baba sa mga liyon, 34 nagpalong sa gahom sa
kalayo, nakalikay sa sulab sa espada, nangaayo
gikan sa mga balatian, nahimong kusgan sa
gubat, ug hinungdan nga ang mga langyaw nga
mga sundalo nanagan. 35 Ang kababayen-an
nagdawat sa ilang mga patay pinaagi sa pagka-
banhaw. Ang uban gisakit, nga wala midawat
sa ilang kagawasan aron nga makasinati sila
sa mas maayo nga pagkabanhaw. 36 Ang uban
nag-antos sa pagbiaybiay ug mga pagbunal, oo,
bisan ang mga gapos ug pagkabilanggo. 37Gibato
sila. Gigabas pagtunga. Gipang-ihaw pinaagi
sa espada. Nanglakaw sila pinaagi sa panit sa
karnero ug sa panit sa kanding nga masulob-on,
gisakit, ug gipasipalaan 38 (diin ang kalibotan dili
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takos) nasalaag sa kamingawan, sa kabukiran, sa
mga langob, ug sa mga bangag sa yuta. 39 Bisan
tuod ang tanang katawhan giuyonan sa Dios
tungod sa ilang pagtuo, wala sila makadawat sa
iyang gisaad. 40Ang Dios nagsangkap nang daan
sa usa ka butang nga labing maayo alang kanato,
aron nga kung wala kita dili sila mahimong
hingpit.

12
1 Busa, sanglit ginalibotan kita sa usa ka dako

nga panon sa mga saksi, atong ilabay ang tanang
butang nga makapabug-at kanato ug ang sala
nga sayon kaayong naggapos kanato. Magma-
pailobon kita pagdagan sa lumba nga gibutang
sa atong atubangan. 2 Itutok nato ang atong
mga mata kang Jesus, ang tinubdan ug maghi-
hingpit sa atong pagtuo, kinsa alang sa kalipay
nga gibutang sa iyang atubangan milahutay sa
krus, gitamay sa kaulawan, ug naglingkod sa
tuong kamot ngadto sa trono sa Dios. 3 Kay
isipa siya nga milahutay sa mga madumtanong
pagpamulong nga gikan sa makasasala batok
sa iyang kaugalingon, aron nga dili na kamo
kapoyan o magmaluya. 4Wala pa kamo misukol
o nakigbisog batok sa sala hangtod nga mawad-
an ug dugo. 5 Ug inyong nahikalimtan ang
pagdasig nga nagtudlo kaninyo ingon nga mga
anak: “Akong anak, hatagi ug dakong pagtagad
ang pagpanton sa Ginoo, ni mabugnaw sa dihang
badlongon kamo niya.” 6 Kay pantonon sa
Ginoo ang bisan kinsa nga iyang gihigugma, ug
silotan niya ang matag anak nga iyang gidawat.
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7 Paglahutay sa mga pagsulay ingon nga pag-
panton. Ang Dios nagtagad kaninyo ingon nga
iyang mga anak, kay unsa man ang anak kung
ang iyang amahan wala magpanton? 8 Apan
kung wala kamoy pagpanton, nga giambitan
natong tanan, busa kamo mga anak sa gawas
ug dili iyang mga anak. 9 Dugang pa niini,
aduna kita'y mga kalibotanong amahan aron
mopanton kanato, ug gitahod nato sila. Dili ba
kinahanglan nga mas labaw pa natong tumanon
ang Amahan sa espiritu ug magkinabuhi? 10 Kay
ang atong amahan tuod man nagpanton kanato
sa pipila ka katuigan ingon nga kini matarong
alang kanila, apan ang Dios nagpanton kanato
alang sa maayo aron nga makaambit kita sa
iyang pagkabalaan. 11Walay pagpanton nga daw
maanindot sa kasamtangan apan hinuon sakit
gayod. Bisan pa niini, sa ulahi mamunga kini ug
malinawon nga bunga sa pagkamatarong alang
niadtong mga nabansay pinaagi niini. 12 Busa
ipataas ang inyong mga kamot nga nagmaluya
ug himoa ang inyong huyang nga mga tuhod nga
magmalig-on pag-usab; 13 paghimo ug tul-id nga
mga dalan alang sa inyong tiil, aron nga bisan
kinsa ang bakol dili mahisalaag apan hinuon
mamaayo. 14 Ipadayon ang kalinaw uban sa
tanang katawhan, ug usab ang pagkabalaan nga
kung wala niini walay bisan usa nga makakita
sa Ginoo. 15 Pagbantay aron nga walay bisan
usa ang dili malabot sa grasya sa Dios, ug walay
gamot sa kasuko ang motubo aron maghimo ug
kagubot ug makadaot sa daghan. 16 Pagbantay
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nga walay malaw-ay nga pakighilawas o dili
diosnon nga tawo sama kang Esau, nga alang
sa usa lang ka kan-anan gibaligya ang iyang
katungod isip magulang. 17 Kay nahibalo kamo
nga human niana, sa dihang iyang gitinguha ang
pagpanunod sa panalangin, gisalikway siya, tun-
god kay wala siya nakakaplag ug kahigayonan
alang sa paghinulsol uban sa iyang amahan,
bisan tuod nangita siya niini sa kakugi inubanan
sa mga luha. 18 Kay wala kamo mianhi sa
usa ka bukid nga mahikap, bukid sa nagdilaab
nga kalayo, sa kangitngit, sa kasubo, ug bagyo.
19Wala kamo mianhi sa kusog nga dinahunog sa
trumpeta, o sa mga pulong gikan sa usa ka tingog
nga maoy hinungdan nga ang makadungog niini
magpakiluoy nga wala na untay laing pulong ang
isulti ngadto kanila. 20 Kay dili sila makakaya
kung unsa ang gimando: “Bisan gani kung ang
usa ka mananap mohikap sa bukid, kinahanglan
batohon kini.” 21 Makalilisang kaayo kini nga
talan-awon nga si Moises miingon, “Nalisang ako
pag-ayo nga ako nangurog.” 22 Hinuon, mianhi
kamo sa Bukid sa Zion ug ngadto sa siyudad sa
buhi nga Dios, ang langitnong Jerusalem, ug sa
10, 000 ka mga anghel sa pagsaulog. 23 Mianhi
kamo sa panagtigom sa tanang kamagulangang
anak nga nalista sa langit, ngadto sa Dios ang
maghuhukom sa tanan, ug ngadto sa mga es-
piritu sa matarong nga gihingpit. 24 Mianhi
kamo kang Jesus, ang tigpataliwala sa bag-o
nga kasabotan, ug sa giwisikwisik nga dugo nga
nagsulti ug mas maayo kaysa dugo ni Abel.
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25 Tan-awa nga dili kamo mobalibad sa usa nga
nagsulti. Kay kung wala sila miikyas sa dihang
mibalibad sila sa usa nga nagpahimangno kanila
dinhi sa kalibotan, dili gayod kita maka-ikyas
kung mopalayo kita sa usa nga nagpahimangno
gikan sa langit. 26 Nianang panahona ang iyang
tingog motay-og sa kalibotan. Apan karon siya
nagsaad ug miingon, “Apan sa makausa pa
akong tay-ogon dili lamang ang kalibotan, apan
usab ang kalangitan.” 27 Kining mga pulonga,
“Apan sa makausa pa,” nagpaila sa pagtangtang
niadtong mga butang nga natay-og, mao kana,
ang mga butang nga nabuhat, aron nga kad-
tong mga butang diin dili matay-og magpabilin.
28 Busa, sa pagdawat sa gingharian nga dili
matay-og, magmapasalamaton kita ug niini nga
paagi simbaha ang Dios nga madinawaton uban
sa pagtahod ug pagkahadlok, 29 kay ang atong
Dios usa ka kalayo nga molukop.

13
1 Ipadayon ang inigsoon nga paghigugma.

2 Ayaw kalimot sa pag-abiabi sa mga du-
muduong, kay pinaagi sa pagbuhat niini, ang
pipila nakaabiabi sa mga anghel nga wala
masayod niini. 3 Hinumdomi kadtong nabi-
langgo, ingon nga kamo atua didto uban kanila,
ug ingon nga ang inyong mga lawas gidagmalan
sama kanila. 4 Himoa nga ang kaminyoon
talahuron sa tanan, ug himoa nga ang higdaanan
sa kaminyoon magpabilin nga putli, kay ang
Dios maghukom sa makihilawason ug mga man-
anapaw. 5 Himoa nga ang inyong pamaagi
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sa pagkinabuhi mahimong gawasnon gikan sa
pagkamahigugmaon sa salapi. Matagbaw sa
mga butang nga anaa kaninyo, kay ang Dios
mismo miingon, “Dili ko gayod kamo biyaan, ni
ako mosalikway kaninyo.” 6 Magmatagbawon
kita aron magmaisogon kita sa pag-ingon,
“Ang Ginoo mao ang akong magtatabang; dili
ako mahadlok. Unsa may mahimo sa uban
nganhi kanako?” 7Hunahunaa kadtong nangulo
kaninyo, kadtong nagsulti sa pulong sa Dios
nganha kaninyo, ug huna-hunaa ang sangpotan
sa ilang binuhatan; sundoga ang ilang pagtuo.
8 Si Jesu-Cristo mao gihapon kaniadto, karon,
ug hangtod sa kahangtoran. 9 Ayaw pagpadala
sa nagkadaiya ug sa lain nga mga pagtulon-an,
kay maayo pa nga ang kasingkasing matukod
pinaagi sa grasya, dili pinaagi sa mga balaod
mahitungod sa pagkaon nga wala makatabang
niadtong nagkinabuhi pinaagi kanila. 10 Aduna
kitay usa ka halaran nga kadtong nag-alagad sa
tabernakulo walay katungod sa pagkaon. 11 Kay
ang dugo sa mga mananap, gihalad alang sa
mga sala, nga maoy gidala sa labaw nga pari
ngadto sa balaang dapit, apan ang ilang mga
lawas gisunog gawas sa kampo. 12 Busa si Jesus
usab nag-antos sa gawas sa ganghaan sa siyudad,
aron sa paghalad sa katawhan ngadto sa Dios
pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo. 13 Busa
mangadto kita didto kaniya sa gawas sa kampo,
dala ang iyang kaulawan. 14 Kay wala kitay
bisan unsa nga siyudad dinhi nga molungtad.
Hinuon pangitaon nato ang moabotay nga siyu-
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dad. 15 Pinaagi kang Jesus kinahanglan nga
makanunayon kitang maghalad ug mga halad
sa pagdayeg ngadto sa Dios, pagdayeg nga mao
ang bunga sa atong mga ngabil nga nag-ila sa
iyang ngalan. 16 Ug ayaw kalimti ang pagbuhat
ug maayo ug pagtabang sa usag-usa, kay mao
kana nga mga halad ang nakapahimuot gayod
sa Dios. 17 Pagtuman ug pagpasakop sa inyong
mga pangulo, kay kanunay silang nagbantay
kaninyo alang sa inyong mga kalag, ingon nga
sila maghatag ug husay. Pagtuman aron nga
ang inyong mga pangulo mag-atiman kaninyo
uban sa kalipay, ug dili sa kaguol, nga dili
gayod makatabang kaninyo. 18 Pag-ampo alang
kanamo, kay nagsalig kami nga kami adunay usa
ka tin-aw nga kaisipan, nga nagtinguha sa pagk-
inabuhi nga dungganon sa tanang mga butang.
19 Ug dasigon ko kamong tanan nga magbuhat
labaw pa niini, aron nga makabalik ako kaninyo
sa dili madugay. 20 Karon hinaot nga ang
Dios sa kalinaw, nga nagpabalik gikan sa mga
patay sa bantogan nga magbalantay sa karnero,
ang atong Ginoong Jesus, pinaagi sa dugo sa
walay kataposan nga kasabotan, 21 magsangkap
kaninyo sa matag maayong butang sa pagbuhat
sa iyang kabubut-on, nga nagapamuhat kanato
kung unsa ang makapahimuot pag-ayo sa iyang
panan-aw, pinaagi kang Jesu-Cristo, kinsa kaniya
ang himaya hangtod sa kahangtoran ug sa walay
kataposan. Amen. 22 Karon magdasig ako
kaninyo, mga igsoon, sa pag-antos uban ang
pulong sa pagdasig nga mubo nakong gisulat
alang kaninyo. 23 Hibaloi nga ang atong igsoon
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nga si Timoteo nakagawas na, diin ako makigkita
kaninyo kung mobalik siya sa dili madugay.
24 Kumustaha ang tanan ninyong mga pangulo
ug ang tanang mga magtutuo. Kadtong gikan sa
Italya nangumusta kaninyo. 25 Hinaot nga ang
grasya mag-uban kaninyong tanan.
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