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Santiago
1 Si Santiago, usa ka sulugoon sa Dios ug kang

Ginoong Jesu-Cristo, ngadto sa 12 ka mga tribo
nga Nagkatibulaag, mga pangamusta. 2 Isipa
kining tanan nga kalipay, akong mga igsoon,
sa dihang kamo makasinati sa daghang mga
kasamok, 3nasayod kamo nga ang pagsulay sa in-
yong pagtuo mosangpot sa paglahutay. 4 Tugoti
nga ang paglahutay nga hingpit mabuhat, aron
nga kamo mamahimong mahingpit ug hingkod,
ug walay makulang. 5 Apan kung adunay
usa kaninyo nga nanginahanglan ug kaalam,
pangayo niini gikan sa Dios, ang usa nga mo-
hatag nga madagayaon ug walay pagbadlong
sa tanan nga mangayo, ug siya mohatag niini.
6 Apan pangayo uban sa pagtuo, nga walay
pagduhaduha, kay ang usa nga nagduhaduha
sama sa balod sa dagat, dad-on pinaagi sa hangin
ug dalahon bisan asa. 7 Tungod kay ang usa
ka tawo kinahanglan dili maghunahuna nga
siya makadawat sa iyang gihangyo sa Ginoo;
8 kanang tawhana nagduhaduha, mabalhinbal-
hinon sa tanan niya nga mga pamaagi. 9 Ang
kabos nga igsoon kinahanglan nga magmaya
sa iyang pagkahalangdon, 10 samtang ang dato
nga igsoon diha sa iyang pagpaubos, tungod
kay siya molabay lamang sama sa usa ka bulak
sa uma nga malaya. 11 Ang adlaw mosubang
uban sa makasunog nga kainit ug makapauga sa
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mga tanom, ug ang mga bulak mangatagak ug
ang iyang kaanyag mamatay. Sa samang paagi
ang dato nga tawo mangawala lang sa tunga-
tunga sa ilang mga buluhaton. 12 Bulahan ang
tawo nga molahutay sa pagsulay, kay human
siya makalahutay sa pagsulay, siya makadawat
ug korona sa kinabuhi, nga gisaad niadtong
nahigugma sa Dios. 13Walay usa nga moingon sa
dihang siya tintalon, “Kini nga tintasyon gikan sa
Dios,” tungod kay ang Dios dili matintal pinaagi
sa daotan, ug ang Dios dili motintal ni bisan
kinsa. 14 Ang matag-usa nga tawo matintal
pinaagi sa iyang daotang mga tinguha nga nagk-
abig ug nagguyod kaniya palayo. 15Unya human
nga angmakasasala nga tinguhamanamkon, ang
sala matawo, ug pagkahuman nga ang sala dako
na, kini mosangpot sa kamatayon. 16Ayaw kamo
pagpalimbong, akong hinigugmang mga igsoon.
17 Ang matag maayo nga gasa ug matag hingpit
nga gasa kini gikan sa kahitas-an, nga moabot
kanato gikan sa Amahan sa mga kahayag. Siya
dili mausab sama sa gabalhinbalhin nga mga
anino. 18Gipili sa Dios ang paghatag sa kinabuhi
nganhi kanato pinaagi sa pulong sa kamatuoran,
aron nga mahisama kita sa unang abot taliwala
sa iyang mga binuhat. 19 Kamo nasayod niini,
akong hinigugma nga mga igsoon. Ang matag
tawo kinahanglan nga maabtikon sa pagpamati,
magmahinay sa pagsulti, ug magmahinay sa
pagkasuko, 20 kay ang pagkasuko sa usa ka
tawo dili mosangpot sa pagkamatarong sa Dios.
21 Busa biyai ang tanang mahugaw nga sala ug
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ang daotan nga anaa sa bisan asa, ug diha sa
pagkamaubsanon madawat ang natanom nga
pulong, nga makahimo sa pagluwas sa inyong
mga kalag. 22 Tumana ang pulong, ayaw lamang
kini paminawa, aron dili malimbongan ang iny-
ong kaugalingon. 23Kay kung ang usa makadun-
gog sa pulong ug dili magbuhat niini, siya sama
sa usa ka tawo nga misusi sa iyang naandan nga
dagway sa samin. 24 Siya misusi sa iyang dagway,
ug siya milakaw ug sa wala madugay nalimtan
na niya kung unsa ang iyang dagway. 25 Apan
ang tawo nga mitan-aw ug mabinantayon ngadto
sa hingpit nga balaod, ang balaod sa kagawasan,
ug padayon sa pagtuman niini, dili lamang usa
ka tigpaminaw nga makalimot, kini nga tawo
mahimong mapanalanginan samtang ginabuhat
niya kini. 26 Kung ang adunay usa kaninyo
nga naghunahuna sa iyang kaugalingon nga
relihiyoso, apan dili niya mapugngan ang iyang
dila, iyang gilimbongan ang iyang kasingkasing
ug ang iyang relihiyon walay pulos. 27 Putli
ug walay buling nga relihiyon atubangan sa
atong Dios ug Amahan mao kini: ang pagtabang
sa wala nay mga amahan ug sa mga balo sa
ilang mga pag-antos, ug sa pagpanalipod sa ilang
kaugalingon gikan sa dunot nga kalibotan.

2
1 Mga igsoon ko, ayaw sunda ang pagtuo sa

atong Ginoong Jesu-Cristo, ang Ginoo sa himaya,
pinaagi sa pagdapig sa usa ka tawo. 2 Kung
adunay mosulod nga usa ka tawo sa inyong
panagtigom nga nakasul-ob ug bulawan nga
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mga singsing ug maayong mga bisti, ug aduna
usab mosulod nga usa ka kabos nga tawo nga
may hugaw nga bisti, 3 ug inyong tagdon pag-
ayo ang dato nga tawo nga nagsuot sa maayo
nga mga bisti, ug mag-ingon, “Palihog lingkod
dinhi sa nindot nga dapit,” apan mag-ingon
kamo ngadto sa kabos nga tawo, “Magtindog ka
didtong dapita,” o, “Lingkod sa akong tiilan,”
4 wala ba kamo maghukom sa inyong mga
kaugalingon, ug nahimo nga maghuhukom nga
may daotang hunahuna? 5 Paminaw, akong
hinigugma nga mga kaigsoonan, dili ba ang Dios
man nagpili sa mga kabos dinhi sa kalibotan
aronmadato sa pagtuo ugmakapanunod sa ging-
harian nga iyang gisaad niadtong nahigugma
kaniya? 6 Apan gipakaulawan ninyo ang mga
kabos! Dili ba ang mga dato man ang nagdaog-
daog kaninyo, ug dili ba sila man ang nagguyod
kaninyo ngadto sa hukmanan? 7 Dili ba ang
mga dato man ang nagpasipala sa maayong
ngalan nga maoy gigamit sa pagtawag kaninyo?
8 Apan, kung inyong tumanon ang harianon
nga balaod, ingon nga nahisulat sa kasulatan,
“Kinahanglan nga higugmaon ninyo ang inyong
silingan sama sa inyong kaugalingon,” nagbuhat
kamo ug maayo. 9 Apan kung kamo nagdapig
sa usa ka tawo, nakasala kamo, hinukman
pinaagi sa balaod ingon nga mga nakasupak sa
balaod. 10 Kay si bisan kinsa ang nagtuman
sa tibuok balaod, apan sa gihapon napandol
sa usa lamang ka bahin, nahimo siyang sad-
an sa pagsupak sa tibuok balaod! 11 Kay ang
Dios nga misulti, “Ayaw pagpanapaw”, misulti
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usab, “Ayaw pagpatay.” Kung ikaw wala man-
apaw, apan nakapatay ka, gisupak nimo ang
balaod sa Dios. 12 Busa pagsulti ug pagtuman
ingon niadtong mga hinukman pinaagi sa balaod
sa kagawasan. 13 Kay ang paghukom miabot
nga walay kaluoy niadtong wala nagmaloloy-on.
Ang kaluoy magmadaugon labaw sa paghukom!
14 Unsa kini kamaayo, akong mga kaigsoonan,
kung ang usa moingon nga siya adunay pagtuo,
apan wala siyay buhat? Kana ba nga pagtuo
makaluwas kaniya? 15 Kung ang usa ka igsoon
nga lalaki o babaye nagkinahanglan ug mga
bisti ug sa inadlaw nga pagkaon, 16 ug ang usa
kaninyo magsulti ngadto kanila, “Lakaw diha
sa kalinaw, pagmainiton ug kaon ug maayo,”
apan wala kamo maghatag kanila sa mga butang
nga gikinahanglan alang sa lawas, unsa kana
kamaayo? 17 Sa samang pamaagi ang pagtuo,
kung kini walay mga buhat, patay. 18 Apan kung
adunay mosulti, “Ikaw adunay pagtuo, ug ako
adunay mga buhat.” Ipakita kanako ang inyong
pagtuo nga walay mga buhat, ug ipakita ko
kaninyo ang akong pagtuo pinaagi sa akong mga
buhat. 19Nagatuo kamo nga adunay usa ka Dios;
husto kamo. Apan ang mga demonyo nagtuo
usab niana ug nangurog. 20 Buot ka ba masayod,
buang-buang nga tawo, nga ang pagtuo walay
pulos kung walay mga buhat? 21 Dili ba si
Abraham nga atong patriarka gipakamatarong
pinaagi sa iyang binuhatan sa dihang gihalad
niya si Isaac ang iyang anak nga lalaki ngadto
sa ibabaw sa halaran? 22 Makita ninyo nga
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ang iyang pagtuo namuhat pinaagi sa iyang mga
binuhatan, ug pinaagi sa mga buhat ang iyang
pagtuo nagkab-ot sa katuyoan niini. 23 Ang
kasulatan natuman nga nag-ingon, “Si Abraham
mituo sa Dios, ug giisip siya nga matarong.”
Busa gitawag si Abraham nga usa ka higala sa
Dios. 24 Nakita ninyo nga gipakamatarong ang
usa ka tawo pinaagi sa mga buhat, ug dili lamang
pinaagi sa pagtuo. 25 Sa sama nga paagi usab
dili ba si Rahab nga babaye nga gabaligya sa
iyang kaugalingon gipakamatarong pinaagi sa
mga buhat, sa dihang gidawat niya ang mga
mensahero ug gipadala sila sa lain nga dalan?
26 Kay kung ang lawas ibulag sa espiritu patay
man, ang pagtuo usab nga walay mga buhat
patay usab.

3
1 Dili ang kadaghanan kaninyo mahimong

mga magtutudlo, mga kaigsoonan ko, hibalo-
i nga kita makadawat ug dakong paghukom.
2 Kay kitang tanan napandol sa daghang mga
paagi. Kung si bisan kinsa nga wala mapandol
sa iyang mga pulong, usa siya ka putli nga
tawo, nga makahimo sa pagpugong sa iyang
tibuok lawas. 3 Karon kung atong butangan
ug renda ang baba sa kabayo sila motuman
kanato, ug atong mapalihok ang ilang tibuok
lawas. 4 Tan-awa usab nga ang mga barko, bisan
pa nga sila mangadagko kaayo ug gimaneho
pinaagi sa kusog nga mga hangin, gigiyahan
pinaagi sa usa ka gamay kaayo nga timon diin
ang kapitan magtinguha sa pagtuyok bisan asa.
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5 Ingon usab nga ang dila usa ka gamay nga
bahin sa lawas, apan manghambog ug dagkong
mga butang. Tan-awa kung unsa ka dako ang
usa ka lasang nga mosilaob pinaagi sa usa ka
kidlap! 6 Ang dila usa usab ka kalayo, ang usa
ka makasasalang kalibotan nahimutang sa mga
bahin sa atong lawas, diin makahugaw sa tibuok
lawas ug makapasilaob sa kalayo sa dalan sa
kinabuhi, ug ang kaugalingon mahimutang sa
kalayo pinaagi sa impiyerno. 7 Matag matang
sa ihalas nga mananap, langgam, nagkamang
nga mananap sa yuta, ug mga linalang sa dagat
mahimong maanad ug mapaanad pinaagi sa
katawhan, 8 apan walay si bisan kinsa taliwala
sa tawo ang makahimo sa pagpaanad sa dila;
kini usa ka nag-alindasay nga daotan, puno sa
makamatay nga hilo. 9 Pinaagi sa dila atong
gidayeg ang atong Ginoo ug ang Amahan, ug
pinaagi niini kita magtunglo sa mga tawo, nga
gibuhat sama sa hulagway sa Dios. 10 Mogawas
sa susamang baba ang pagsulti ug panalangin
ug pagtunglo. Mga kaigsoonan ko, kini nga mga
butang dili angay nga mahitabo. 11 Ang usa ka
tubod nagabubo ba ug susamang presko ug pait
nga tubig? 12 mga kaigsoonan ko, ang usa ka
kahoy nga igira motubo ba nga Olibo, o ang usa
ka paras motubo ba nga igos? Ni ang parat nga
tubod dili makahimo sa paghatag ug preskong
tubig. 13 Kinsa man kaninyo ang maalamon ug
masinabtanon? Pasagdi kanang tawhana nga
magpakita sa usa ka maayong kinabuhi pinaagi
sa iyang mga buhat sa pagkamainubsanon nga
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gikan sa kaalam. 14 Apan kung aduna kay
pait nga pangabugho ug hakog nga tinguha sa
imong kasingkasing, ayaw pagpanghambog ug
pamakak batok sa kamatuoran. 15 Dili kini usa
ka kaalam nga niabot paubos gikan sa ibabaw,
apan hinuon kalibotanon, dili espirituhanon, de-
monyo. 16 Kay diin anaa ang pagpangabugho ug
kahakog nga tinguha, adunay kalibog ug tanang
mangil-ad nga naandan. 17 Apan ang kaalam
nga gikan sa ibabaw mao ang una nga putli,
unya mahigugmaon sa kalinaw, matinabangon,
mainiton nga kasingkasing, puno sa kalooy ug
maayong bunga, walay gidapigan nga pipila ka
mga tawo, ug matinud-anon. 18 Ug ang bunga
sa pagkamatarong gitanom sa kalinaw alang
niadtong magbuhat ug kalinaw.

4
1 Asa ba naggikan ang panaglalis ug panag-

bingkil taliwala kaninyo? Dili ba sa pag-
patigbabaw sa inyong daotang mga tinguha
nga gipakig-awayan sa inyong mga sakop?
2 Nagtinguha kamo sa kung unsa ang wala
kaninyo. Mopatay kamo ug mogukod kamo hu-
man sa kung unsa ang inyong wala maangkon.
Nag-away kamo ug naglalis, apan wala gihapon
ninyo kini nakuha tungod kay wala kamo nan-
gayo sa Dios. 3 Nangayo kamo apan wala
makadawat tungod kay nangayo kamo alang sa
dili maayo nga mga butang, aron nga mag-usik-
usik kamo niini sa daotan ninyong mga tinguha.
4 Kamong mga mananapaw! Wala ba kamo
masayod nga ang pagpakighigala sa kalibotan
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pagsupak batok sa Dios? Busa, si bisan kinsa nga
buot makighigala sa kalibotan naghimo sa iyang
kaugalingon nga kaaway sa Dios. 5 O naghu-
nahuna ba kamo nga ang kasulatan walay kahu-
logan sa dihang kini nag-ingon nga ang Espiritu
nga iyang gibutang dinhi kanato sa kinasuloran
nangabugho alang kanato? 6 Apan ang Dios
mihatag sa hilabihan nga grasya, mao nga ang
kasulatan nag-ingon, “Ang Dios magasalikway
sa mapahitas-on, apan maghatag ug grasya sa
mapainubsanon.” 7 Busa, pagpailalom sa Dios.
Isalikway ang yawa ug siya mokalagiw gikan
kaninyo. 8 Paduol sa Dios, ug siya mopaduol
diha kaninyo. Hinloi ang inyong mga kamot,
kamong mga makasasala, ug putlia ang iny-
ong mga kasingkasing, kamong maduhaduhaon.
9 Pagsubo, pagbangutan, ug paghilak! Pulihi
ang inyong katawa ngadto sa kasubo ug ang
inyong kalipay sa kangiob. 10 Ipaubos ang inyong
kaugalingon diha sa Ginoo, ug siya magpataas
kaninyo. 11 Ayaw pagsulti batok sa usag usa,
mga igsoon. Ang tawo nga magsulti batok sa usa
ka igsoon o maghukom sa iyang igsoon nagsulti
batok sa balaod ug naghukom sa balaod sa Dios.
Kung kamo maghukom sa balaod, wala kamo
nagtuman sa balaod, apan mga maghuhukom
niini. 12 Usa lamang ang naghatag sa balaod ug
maghuhukom, ang Dios, ang usa nga makahimo
sa pagluwas ug paglaglag. Kinsa kamo nga
maghukom sa inyong silingan? 13 Paminaw,
kamo nga nag-ingon, “Karong adlawa o ugma
mangadto kamo niining lungsod, ug magpabilin
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kamo ug usa ka tuig didto, ug magpatigayon,
ug maghimog ginansiya.” 14 Kinsa ang nasayod
kung unsa ang mahitabo ugma, ug unsa raman
ang inyong kinabuhi? Kay sama kamo sa gabon
nga mopakita sa makadiyot ug unya mahanaw.
15Hinuon kinahanglan kamomosulti, “Kung kini
maoy kabubut-on sa Ginoo, kami magkinabuhi o
kami magbuhat niini o niana.” 16 Apan karon
naghinambog kamo mahitungod sa inyong mga
plano. Ang tanang paghinambog daotan. 17Busa,
alang kaniya nga nasayod pagbuhat sa maayo
apan wala kini buhata, alang kaniya kini sala.

5
1 Duol karon, kamo nga mga dato, hilak sa

makusog tungod sa mga kaalaotan nga moabot
kaninyo. 2 Ang inyong mga bahandi nangadugta
na ug ang inyong mga bisti gipangkaon na
sa anay. 3 Ang inyong mga bulawan ug ang
inyong plata nahimong wala nay mga bili, ug ang
ilang mga taya magapamatuod batok kaninyo
ug molamoy sa inyong mga unod sama sa
kalayo. Gitigom ninyo ang inyong mga ba-
handi sa kataposang mga adlaw. 4 Tan-awa,
ang suhol sa mga mamomuo—niadtong wala
ninyo gibayran alang sa pag-ani sa inyong mga
kaumahan—nagasinggit! Ug ang mga pagsinggit
niadtong nag-ani sa inyong mga tanom miabot
na sa mga igdulungog sa Kasundalohan sa Ginoo.
5 Nagpuyo kamo nga haruhay sa kalibotan ug
nagpatagbaw sa iyong mga kaugalingon. Nag-
patambok kamo sa inyong mga kasingkasing
alang sa adlaw sa ting-ihaw. 6 Gihukman
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ninyo ug gipatay ang matarong nga dili mo-
sukol kaninyo. 7 Busa pagkamapailubon, mga
igsoon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo, sama sa
mag-uuma nga naghulat sa bililhong pag-ani sa
yuta, nga nagahulat nga mapailubon alang niini,
hangtod motulo ang sayo ug ulahi nga ulan.
8Magpailob usab kamo; lig-ona ang inyong mga
kasingkasing, tungod kay haduol na ang pag-abot
sa Ginoo. 9Ayaw pagbagulbol, mga igsoon, batok
sa usag-usa, aron nga dili kamo pagahukman.
Tan-awa, ang maghuhukom nagatindog na sa
pultahan. 10 Alang sa panig-ingnan, mga igsoon,
hunahunaa ang pag-antos ug pagpailob sa mga
propeta nga nagsulti sa ngalan sa Ginoo. 11 Tan-
awa, gitawag nato kadtong naglahutay nga, “bu-
lahan.” Nadungog ninyo ang pagpailob ni Job,
ug nasayran ninyo ang katuyuan sa Ginoo alang
kang Job, kung giunsa sa Ginoo nga puno sa
kahangawa ug kaluoy. 12 Labaw sa tanan, akong
mga kaigsoonan, ayaw panumpa, bisan pinaagi
sa langit o pinaagi sa yuta, o pinaagi sa bisan
unsang pagpanumpa. Kondili ang inyong “Oo”
pasabot nga “Oo” ug ang inyong “Dili” pasabot
nga “Dili,” aron nga dili kamo mahiagom ubos
sa paghukom. 13 Aduna bay usa nga nag-antos
taliwala kaninyo? Kinahanglan nga mag-ampo
siya. Nagmalipayon ba ang uban? Paawita siya
ug pagdayeg. 14 Nagmasakiton ba ang bisan
kinsa taliwala kaninyo? Patawaga siya sa mga
kadagkoan sa simbahan, ug mag-ampo ang mga
kadagkoan alang kaniya, magadihog kaniya sa
lana diha sa ngalan sa Ginoo, 15 ug ang pag-
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ampo sa pagtuo makaluwas sa masakiton nga
tawo, ug ang Ginoomagapabangon kaniya. Kung
nakabuhat siya ug sala, ang Dios magapasaylo
kaniya. 16 Busa isugid ang inyong mga sala
ngadto sa usag-usa, ug pag-ampo alang sa usag-
usa, nga kamo mamaayo. Ang pag-ampo sa
matarong maghatag ug dakong katumanan. 17 Si
Elias usa ka tawo nga adunay pagbati sama
kanato. Nag-ampo siya nga mainiton nga dili
moulan, ug walay ulan sa yuta sulod sa tulo ka
tuig ug unom ka bulan. 18Ugmiampo pag-usab si
Elias, ug ang kalangitan mibubo ug ulan sa yuta
ug ang yuta mihatag ug ani. 19 Mga kaigsoonan
ko, kung si bisan kinsa kaninyomahisalaag gikan
sa kamatuoran, apan ang usa ka tawo maggiya
kaniya pabalik, 20 pahibalo-a siya nga si bisan
kinsa ang mogiya sa usa ka makasasala pagawas
sa kasaypanan sa iyang dalan makaluwas sa
iyang kalag gikan sa kamatayon ug magatabon
sa sala sa kadaghanan.
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