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Ya Mga Kaazi
na Mga Sinarigan ni Hiso Kristo
1 Kan Tiyopilo ini nga kanaong higara,
Dizan ka mahon-ang soyat inpanan-og nao ya

tanan mga hininang daw intoldo ni Hisos sokad
ka pagsogod naiza ya toong hinang 2 keteb ka al-
daw nga nabohat iza ngandaked ka langit. Na, ka
wara pen iza bohata inpanoldoan naiza ya toong
mga sinarigan ka togon nga garing ka Madazaw
nga Ispirito na Diyos. Kamhan ya ngaran niran
nga mga sinarigan ani ya apostolis nga inpili
ni Hisos daan. 3 Sokad ka toong pagkabohi
garing ka pagkapatay keteb ka kap-atan nga ka
aldaw onay iza minkandizan kaniran. Mataed
ya pagpamatood naiza kaniran nga nabohi gazed
iza. Nakitan iza niran daw minpakiglaong iza
kaniran nga iza matood ya hari nga pinili na
Diyos nga intagadan niran. 4 Ka nagaibaiba pen
iza kaniran minsogo iza kaniran nga nagalaong
nga diri kamo magpanaw dini ka siyodad nga
Hirosalem. Magtagad naa kamo kay domatengay
di ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
kay iza gazed ya insaad na Ama nao kamazo nga
inpanan-og nao kamazo. 5 Namenzag si Howan
ka mga tao ka sapa piro ka wara pen madogay
benzagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga
Ispirito. Ani ini ya sogo ni Hisos ka toong mga
apostolis.
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6 Pagtipon na mga apostolis pag-isab nan-
gotana siran kan Hisos nga Ginoo, matod ko-
man nga panahona iko ya antabang kanami
ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini kanami
dazaw kami ka ya anhari ka mga hel-anan nami.
7 Minsambag si Hisos nga ya Ama nao anikay
magabeet ka pagsonodsonod na panahon hang-
tod ka paghatag di ka magahari dini kamazong
tanan. Waray labet mazo ka pagpaiwat ka
mga taga Roma dini kamazo kay 8 koman nga
panahona ya Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos ani ya andateng dini kamazo. Kamhan
may gahem mazo ka pagpanan-og ka mga tao
mahitenged kamga inhinang nao nga insaksihan
mazo. Ka primiro pen walihan mazo ya mga
taga Hirosalem. Kamhan walihan mazo ya tanan
mga taga Yoda daw ya mga taga Samariya daw
doro pen ka bisan hain nga dapit dini ka tibolos
kalibotan.

9 Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba dizan ka
pagseleng niran nabohat matood iza ngandaked
ka langit. Pagpasalimed ka na inarak wara
di niran makiti. 10 Ka nagaseleng pen siran
ka langit ka kaazi ni Hisos waton di baza ya
dowang ka amaama nga nagabado ka mapoti
daw nagatindeg dizan tepad kaniran. 11Kamhan
nagalaong siran nga kamo nga mga taga Galiliya,
igo di gazed ya paghangad mazo ka langit. Kay
si Hisos nga nabohat ngandaked iza gazed ya
ambalik pag-isab singed ka toong kaazi nga
nakitan mazo koman. Ani ini ya pagpanaba
nirang dowa ka mga sinarigan ni Hisos.

12 Kamhan namanaw ya mga sinarigan dizan
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ka bobong nga Olibo kay ambalik siran ka
siyodad nga Hirosalem nga hapit mag-isang ka
kilomitro ya kaaro. 13 Pagdateng niran ka Hiros-
alem minpanik siran dizan ka lagkaw nga may
seled nga haloag ngandaked ka ikadowang saleg
kay ani ya hel-anan nirang tanan nga si Pidro
daw si Howan daw si Santiago daw si Andris
daw si Pilipo daw si Tomas daw si Bartolomi
daw si Matiyo daw si Santiago nga maanak ni
Alpiyo daw si Simon nga masinopaken ka hari
nga Romanhon daw si Hodas nga maanak na
ibang tao nga si Santiago ya ngaran. 14 Sirang
tanan daw ya mga babazi daw si Mariya nga ina
ni Hisos daw ya mga lomon ni Hisos mintipon
di ngandaked ka ikadowang saleg. Ya batasan
niran onay siran magtipon kay namagtibe siran
pagpangamozo ka Diyos.

15 May isang aldaw mintindeg si Pidro ka
pagpanaba kaniran. Isang ka gatos may karo-
haan nga ka tao siran nga mga sakop ni Kristo.
16 Kamhan nagalaong si Pidro nga kanaong mga
lomon kan Kristo, kawandini pen ya Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya min-
patandeg ka hinawa ni Dabid nga karaang
hari dazaw ansoyat iza daan mahitenged ka
izang tao nga manonood ka mga mindakep kan
Hisos. Kamhan mintoman di gazed ya sinoyat
mahitenged kan Hodas kay iza matood ya min-
edlaw kan Hisos. 17 Izang dini kaini iza ya iba
ta kay sinarigan isab iza nga napili ni Hisos
singed kanta. 18 Paghinang naiza ka maonga
indawat naiza ya kowarta nga inkabazad ka pag-
patay kan Hisos. Kamhan minpalit iza ka oma.
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Kamhan dizan kaiton nga oma minpatiholog iza
ka pagpakapatay. Minboto disab ya toong tinai
kamhan horot gazed pag-awas ya toong kinaen.
19Kamhan ya tanan mga taga Hirosalem mahag-
dam siran kon ono ya kamatazen ni Hodas. Agon
inngaranan niran ya oma nga Akeldama. Na,
ya kahologan na Akeldama ani ya omaha nga
imbayran ka dogo na tao. 20 Kay dizan ka Salmo
nga mga daan insoyat ni Dabid may mga panaba
naiza mahitenged kan Hodas nga nagalaong nga
ya hel-anan naitong tao inpamanawan gazed na
mga tao. Kamhan diri gazed anhela ya mga tao
dizan. Wani pen ya insoyat nga nagalaong nga
madazaw kon may an-ilis ka toong katengdanan
ka pagkasinarigan. Ani ini ya daan insoyat ni
Dabid mahitenged kan Hodas.

21-22 Kamhan indogangan ni Pidro pagpanaba
kaniran nga nagalaong nga dini kanta may mga
tao nga min-ibaiba kanta doro ka bisan hain ya
pagpanaw nita daw si Hisos sokad ka pagbenzag
ni Howan ka mga tao hangtod ka nabohat si
Hisos ngandaked ka langit. Kamhan dini kanta
koman magpili naa kita ka sinarigan dazaw
makaiba isab iza kanta ka pagpanan-og ka mga
tao nga nabohi di si Hisos pagbalik garing ka
lebeng.

23 Kamhan minpili siran ka dowang bolos nga
tao nga si Hosi Hosto daw si Matiyas. Si Hosi
inngaranan sab iza kan Barsabas. 24 Kamhan
nangamozo siran ka Diyos nga nagalaong nga
Ginoo, iko ya mahagdam kon ono ya hena-
hena na tanan mga tao. Agon pakahagdamen
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mo kami kon sin-o ya kanmong pilien dini ka
dowang ka tao 25 dazaw sinarigan ya isa na
Diyos ilis kan Hodas kay imbizaan ni Hodas si
Hisos. Kamhan waro di iza ka toong dapit baba
ka impirno. Ani ini ya pagpangamozo niran ka
Diyos. 26 Kamhan inhinang niran ya batasan
niran nga namagriparipa kon sin-o ya makailis.
Na, si Matiyas ani ya makailis. Kamhan iza ya
bag-ong nakatibe dizan ka mga napolo may isa
nga ka sinarigan inngaranan ka mga apostolis.

2
1 Pagdateng na aldaw ka izang pista na mga

Yodayo inngaranan ka Pintikosta mintipon disab
ya tanan mga sakop ni Hisos dizan ka lagkaw.
2Kamhan nabatian niran ya masarang kabezeng
garing daked ka langit singed ka kabezeng
pagtoda na hangin nga makeseg. Kamhan
minlekep iton ka tibolos lagkaw nga intiponan
niran. 3 Kamhan nakakita siran ka kapawa
singed ka kapawa na laga nga mingaring daked
ka langit. Kamhan mindateng di ka kada poro
na olo na tao. 4 Kamhan inharian sirang tanan
na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
Kamhan minsogod di siran pagpanaba ka mga
nagakalainlain nga saba kay minpatandeg ya
Ispirito ka kanirang hinawa ka pagpanaba ka
mga diri kon kanirang kaogaringen nga saba.

5Kamhan dizan ka siyodad nga Hirosalemmay
mga Yodayo nga madazaw ya pagpangalagad
niran ka Diyos. Garing siran ka tanan mga
dapit dini ka tibolos kalibotan. 6 Kamhan
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masara gazed nga kataed siran nga nandogok
kay nakabati siran ka tagsa tagsa nga sinarigan
ni Hisos nga nagapanaba di baza ka mga saba
nga inkatao na mga tagsa tagsa nga mga naka-
bati. 7 Kamhan dakola ya pagkabereng na mga
Yodayo nga nagalaong nga iton nga mga taohana
daw diri kon polos taga Galiliya siran? 8 In-ono
sa niran pagpanaba ka kantang tagsa tagsang
mga saba? 9 Dini kanta may mga taga lopa nga
Partya daw Midya daw Ilam daw Misopotamya
daw Yoda daw Kapadosya daw Ponto daw Asya
10 daw Prigiya daw Panpilya daw Ihipto daw
ya mga dapit doro ka Libya arani ka longsod
nga Sirini. Dini sab kanta may mga bisita nga
taga Roma. Mga Yodayo siran daw mga diri
kon Yodayo nga minsakop di ka tinoohan na
mga Yodayo. 11 May mga iba pen nga tao dini
kanta nga mga taga Krita daw Arabya. Bisan
taga doro kitang tanan nakabati kita kaniran
nga nagapanaba ka kantang tagsa tagsa nga saba
mahitenged ka mga madazaw nga inhinang na
Diyos. 12 Kamhan nabereng sirang tanan daw
nagakalibeg. Nangotana siran nga ono sa wani
ya kahologan naiton? 13 Kamhan may mga
iba nga tao nagapanora ka mga sinarigan nga
nagalaong nga ah, mga hebeg ini nga mga tao!

14 Kamhan mintindeg si Pidro iba ya mga
napolo may isa nga sinarigan. Kamhan
mabaskeg ya toong saba pagpanaba nga na-
galaong nga kanaong mga kaibahan nga Yodayo
daw ya mga taga Hirosalem manalinga kamo
ka kanaong ipanaba. 15 Diri kon mga hebeg
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iton mga tao kay ya batasan na mga mamis-
tahay diri siran an-inem kon wara pen ataas
ya sega ka aldaw na pista. 16 Lain ini kay
nagapanaba di siran ka mga nagakalainlain nga
saba kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos ani ya minpatandeg ka kanirang hinawa
ka pagpanaba ka mga diri kon kanirang saba.
Kamhan mintoman di ya inlaong ni Zowil nga
propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong
iza nga 17 wani ya sindo na Diyos nga kay-an
ka pagkaarani ka na pagkatiwas na kalibotan
dizan ka bisan sin-o nga taohana paharien naiza
ya toong Ispirito nga Madazaw. Kamhan ya
kamazong mga maanak amaama daw babazi
anpasabot siran ka matood nga garing ka Diyos.
Kamhan ya mga batan-en nga amaama may
makitan niran nga garing ka Diyos. Kamhan ya
mga malaas nga amaama patag-inepen siran na
Ginoo. 18 Bisan ya mga oripen nga amaama daw
babazi ihatag kaniran ya Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos. Kamhan anpasabot siran ka
matood nga garing ka Diyos. 19 Kamhan daked
ka langit ipakita na Diyos ya mga kaberenganan.
Dimbaba isab ka lopa ipakita na Diyos ya mga
timaan nga iza gazed ya labaw ka gahem. Iba
gihapon ya dogo daw ya laga daw ya aso nga
singed ka dag-em. 20 Andeglem ya sega, anrarag
ya bolan singed ka dogo. Kamhan andateng ya
tirmino ni Hisos ka pagbalik ngarimbaba dazaw
anhokom iza ka tanan mga tao kay iza ya labaw
ka gahem. 21 Kamhan bisan sin-o ya ansangpit
kan Hiso Kristo matabangan gazed iza. Ani ini
ya daan inlaong ni Zowil nga propita na Diyos.
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22 Kamhan indogangan ni Pidro pagsindo ka
mga tao nga nagalaong nga mga kaibahan nao
nga taga Israil, magpanalinga kamo! Dini ka-
mazo inpahinang na Diyos kan Hisos nga taga
Nazarit ya mga kaberenganan kay timaan iton
nga iza ya inpakarimbaba na Diyos. Mahagdam
kamo kaiza kay izang dini kaini nakitan mazo
ya toong mga inhinang. 23 Kawandini pen
mahagdam ya Diyos daw minbeet daan nga
patazen mazo si Hisos. Kamhan kamo gazed
ya minleges ka mga maonga nga tao dazaw
ilansang si Hisos ka kros. 24Kamhan minbohi ya
Diyos kan Hisos pagbalik garing ka lebeng kay
nakadaeg iza ka bisan ono nga makapakamola
ka tao. 25 Na, ya pagbohi kan Hisos garing ka
lebeng ani ya nakatoman ka insoyat ni Dabid nga
karaang hari kay kawandini pen nagalaong iza
mahitenged kan Hisos nga onay hao nakakita ka
Diyos. Kamhan iza ya antabang kanao dazaw
diri hao madaeg na mga maonga. 26 Agon
malinaw gazed ya kanaong hinawa. Sazaen
gazed nao ya Diyos. Waray kawied nao kay bisan
mapatay hao diri iza ambilin ka kanaong lawas
ka pagkalatà dalem ka lebeng. 27 Kay diri mo
bizaan ya kanaong ispirito dalem ka lebeng. Diri
mo itogot nga malatà ya kanaong lawas dalem
ka lebnganan kay hao ya kanmong Maanak nga
waray sala. 28 Minpakahagdam iko kanao ka
dalan nga minpasinged ngaro ka datnganan nga
madazaw. Dini iko iba kanao agon dakola gazed
ya kanaong kasaza.

29Ani ini ya daan insoyat ni Dabid mahitenged
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kan Hiso Kristo kay si Dabid nga apo na mga
Yodayo wara gazed iza magsoyat mahitenged
ka toong kaogaringeng lawas kay napatay di
matood iza daw inlebeng. Kamhan dini pen
kanta ya toong pantiyon. 30 Na, si Dabid ani ya
karaang propita nga insaad na Diyos. Pagsaad
na Diyos gosto naiza konmahagdam si Dabid nga
marig-en ya saad agon minngaran iza ka toong
kaogaringeng ngaran kay iza ya Diyos. Kamhan
marig-en ya saad nga nagalaong nga tagan ya
isang kaliwat ni Dabid ka lo-toanan ni Dabid ka
paghari ka mga tao. 31 Kamhan mahagdam si
Dabid daan kon ono ya hinangen na Diyos agon
minpanan-og iza daan mahitenged ka pagbohi ni
Kristo pagbalik garing ka lebeng nga nagalaong
nga diri mabiza iza baba ka lebeng. Diri sab
malatà ya toong lawas. Ani ini ya daan inlaong
ni Dabid mahitenged ka pagbohi ni Hiso Kristo
pagbalik garing ka lebeng.

32 Kamhan indogangan ni Pidro pagpanaba
nga mintoman di ya mga panaba ni Dabid kay si
Hisos iza ya inbohi na Diyos kay kaming tanan
ya minsaksi nga nabohi di si Hisos. 33 Kamhan
imbohat di iza daked ka too na Diyos kay
intagan di iza ka labaw nga gahem ka paghari
ka mga tao. Kamhan minsaad ya Diyos kan
Hisos nga ipakarimbaba naiza ya toong Ispirito.
Kamhan dini kanta mindateng di matood iza
nga Ispirito. Ani ini ya nakitan mazo daw
ya nabatian mazo kazina ka pagpanaba niran
ka mga nagakalainlain nga saba. 34 Si Hisos
ani ya nabohat ngandaked ka Diyos diri kon si
Dabid. Ani ini ya kahologan na daan inpanaba
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ni Dabid nga nagalaong nga minpanaba ya Diyos
ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka
kanaong too 35 hangtod ka pagpakadaeg nao ka
kanmong mga kaaway. Ani ini ya daan inpanaba
ni Dabid mahitenged kan Kristo.

36 Mga kaibahan nao nga taga Israil, timan-an
mazo gazed ini nga si Hisos nga inpapatay mazo
iza matood ya Ginoo nga hari nga pinili na Diyos.

37 Pagpakabati ka na mga tao kaini nga sindo
ni Pidro masakit gazed ya kanirang hinawa
singed ka indoltan ka lodzo. Kamhan nangotana
siran kanin Pidro nga kaibahan nami, daw ono
kontana ya hinangen nami? 38 Minsambag
si Pidro nga bizaan mazo ya kamazong mga
sala. Kamhan magpabenzag di kamo kay ani ya
timaan nga minsakop di kamo kan Hiso Kristo
daw inpasaylo disab na Diyos ya kamazong mga
sala. Kamhan mahatagan kamo ka Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos. 39 Kay iza nga
Ispirito ani ya insaad daan na Diyos kamazo daw
ya kamazongmgamaanak daw ya tananmga tao
nga diri kon Yodayo daw ya bisan sin-o nga inpili
na kantang Ginoong Diyos.

40 Kamhan ataas pen ya pagpanan-og ni Pidro
kaniran daw minsindo nga nagalaong nga be-
melag di kamo ka mga salaan nga tao kay may
tirmino na Diyos ka pagsilot kaniran. 41Kamhan
ya mga mintoo ka sindo ni Pidro nabenzagan di
siran. Dizan ka mga sakop ni Hisos mindogang
ya Diyos ka pagtaed kaniran ka pagpasakop kan
Hisos ka hapit magtolong ka libo nga ka tao ka isa
kang aldaw. 42Kamhan minhatag siran ka tanan
kaogaringen niran ka pagtoon ka sindo na mga
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sinarigan ni Hisos. Namag-angay disab siran ka
hena-hena. Inhinang sab niran ya batasan niran
ka pagtaremdem ka pagkapatay ni Hisos nga
inpanipaktipak niran ya pan. Namagtibe disab
siran pagpangamozo ka Diyos.

43 Masara gazed ya pagpangabereng na tanan
mga tao kay inpahinang na Diyos ya mga
sinarigan ka mga madazaw nga kaberenganan
kay timaan iton nga labaw gazed ya Diyos ka
gahem. 44 Kamhan ya tanan mga minsakop
kan Kristo namag-isa di ya kanirang hena-
hena. Nagabahinbahin gihapon siran ka kani-
rang mga betang. 45 Nagapamaligza disab siran
ka kanirang lopa daw ya mga betang. Kamhan
inpanhatag niran ya kowarta nga halin. Ya
kinahanglan na tagsa tagsa ani inhatag. 46 Kada
aldaw mintipon disab siran dalem ka dakolang
lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan
dizan ka tagsa tagsang lagkaw inhinang niran
ya batasan niran ka pagtaremdem ka pagkap-
atay ni Hisos nga inpanipaktipak niran ya pan.
Pagpangaen niran malinaw gazed ya kanirang
hinawa. Maangay-angazen sab siran ka mga tao.
47 Minsaza siran ka Diyos. Nakaangay isab ya
mga tao kaniran. Kamhan dizan kaniran kada
aldaw mindogang ya Diyos ka pagtaed ka mga
tao nga inhatagan di ka bag-ong kinabohi nga
diri mawara.

3
1 May isang aldaw nga pagkabalantang na
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pagkadelem si Pidro daw si Howan minkaro
siran ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan
ka Diyos kay ani ya batasan na mga Yodayo kada
delem. 2 Kamhan dizan ka pirtahan inngaranan
ka Pirtahan nga Madazaw may isang ka tao
nga napiang nga ingkatao ya toong pagkapiang.
Kada aldaw pagalahongan iza na mga tao kay
dizan ka mga tao nga nagaseled ka dakolang
lagkaw na Diyos anpangazo iza ka kowarta.
3 Pagpakakita ka naiza kanin Pidro nga naneled
nangazo iza ka kowarta. 4Kamhanminseleng sin
Pidro kanangiza. Minsogo si Pidro nga selengi
kami! 5 Kamhan minseleng gazed ya napiang
kanirang dowa kay nagatagad iza ka kowarta.
6 Kamhan minlaong si Pidro nga wara gazed ya
kanaong kowarta piro si Hiso Kristo nga taga
Nazarit iza ya antabang kanmo. Bomangon di
ko. Pomanaw ko naa ngaro. 7 Kamhan paghaw-
idi ni Pidro ka toong alima ka pagpatindegmarig-
en matood ya mga paa daw bokoboko. 8Kamhan
minlakso iza pagtindeg daw minpanaw disab
iza. Kamhan minseled iza ka dakolang lagkaw
na Diyos iba kanin Pidro. Nakapanaw iza
daw nagalinaksolakso daw nagasaza ka Diyos
pagdakola. 9 Ya mga tao nakakita kanangiza nga
nagapanaw daw nagasaza ka Diyos. 10 Pagkilala
niran nga iza gazed ya mangazoay nga nagalo-
to bali ka pirtahan inngaranan ka Pirtahan nga
Madazaw dakola gazed ya pagkabereng niran
kay madazaw di iza.

11 Ka nagahawid pen kanin Pidro ya pi-
ang nga madazaw di nabereng ya tanan mga
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tao. Kamhan bali ka isang lozo inngaranan ka
Diskanso ni Salomon nandogok siran pagdalagan
dizan kanin Pidro. 12 Pagpakakita ni Pidro kani-
ran minlaong iza kaniran nga kanaong kaibahan
nga taga Israil, kay ono sa kamo magkabereng?
Kay ono sa kamo magselengseleng kanami? Daw
nagahena-hena kamo nga garing ka kanaming
kaogaringeng gahem kon batasan nga madazaw
nakapabahaw kami kaini nga tao? Diri gazed
kay 13 ya Diyos nga inhawag na kantang karaan
nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob, iza
ya nakapabahaw kaini nga tao dazaw sazaen ya
toong Sogoonon nga si Hisos. Izang mahon-a
pen in-ated mazo si Hisos doro kan Pilato nga
gobirnador. Kamhan si Pilato nakahokom nga
bohien iza piro diri kamo ansogot. 14 Bisan
madazaw ya batasan ni Hisos daw waray sala
naiza, diri kamo ansogot nga bohien iza. Hinoa
inhangzo mazo si Pilato dazaw bohien naiza
ya tao nga talamono. 15 Kamhan minpatay
kamo kan Hisos nga tag-iza ka kinabohi nga
diri mawara. Kamhan inbohi iza na Diyos
pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya ipanan-
og nami kamazo. 16 Si Hisos nga kanaming
intoohan ani gazed ya nakadazaw kaini nga tao
nga nakilalhan mazo daan. Dini ka pagpakakita
mazong tanan ya pagtoo kan Hisos ani gazed ya
nakadazaw ka toong lawas.

17 Mga kaibahan nao, mahagdam hao nga
izang mahon-a pen pagpapatay mazo daw ya
kamazong oloolo kan Hisos wara pen kamo
makasabot kon sin-o sa iza. 18 Kamhan ya mga
karaang propita intandeg na Diyos ya hinawa
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niran dazaw ansindo siran nga si Kristo nga
hari nga pinili na Diyos kinahanglan patazen
iza. Kamhan mintoman ya Diyos ka toong mga
panaba. 19 Agon maghinelsel kamo. Magbalik
disab kamo ka Diyos dazaw kaw-en naiza ya
kamazong mga sala. 20 Kamhan an-iba iza
kamazo. Palinawen disab naiza ya kamazong
hinawa. Kamhan ipakarimbaba kamazo si Hisos
kay iza matood si Kristo nga hari nga pinili
na Diyos. 21 Kinahanglan anpabilin si Kristo
daked ka langit keteb ka tirmino ka pagbag-o
na Diyos ka kalibotan nga inpanan-og na toong
mga karaang propita. 22 Kay kawandini pen
minlaong si Moysis nga kantang karaan nga ya
Ginoo nga kamazong Diyos pakarinhen naiza
kay-an ya matood nga propita nga kaliwat ni
Israil singed ka pagpakarini naiza kanao nga si
Moysis. Kinahanglan tomanen mazo ya tanan
ipanaba naiza kamazo. 23 Kamhan bisan sin-o
ya diri antoman ka ipanaba naiza pabelagen iza
ka mga sakop na Diyos daw patazen iza. Ani ini
ya daan inlaong ni Moysis.

24Kamhan indogangan ni Pidro pagsindo kani-
ran nga nagalaong nga ya mga karaang propita
sokad kan Samwil siran gihapon yaminpanan-og
isab mahitenged ka pagdateng ni Kristo koman
nga panahon. 25 Mga kaliwatan kamo na mga
propita. Kamhan inlakipan disab kamo ka saad
na Diyos ka kantang karaan. Kay kawandini pen
minsaad iza kan Abraham nga kantang apo nga
nagalaong nga may kanmong kaliwat nga wara
pen matao. Garing kanangiza panaranginan
na Diyos ya tanan mga tao ka madazaw dini
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ka tibolos kalibotan. Ani ini ya daan saad
na Diyos kan Abraham. 26 Kamhan inpili na
Diyos ya toong Sogoonon daw inpadara paghon-
a ngarini kamazo dazaw panaranginan kamo ka
madazaw pagtabang naiza kamazo ka pagbiza
ka kamazong batasan nga maonga. Ani ini ya
pagsindo ni Pidro ka mga tao.

4
1 Na, ka nagasindo pen sin Pidro ka mga tao

minkarini di kaniran ya mga oloolo na mga pari
daw ya kapitan ka mga magbantazay ka lagkaw
na Diyos daw ya mga maistro na mga Yodayo
ani ngaran ya Sadosiyo. Ya toldoan na Sadosiyo
ya mga namola di nga tao diri mabohi pagbalik
garing ka lebeng. 2 Kamhan nazehet siran kay
sin Pidro nagatoldo ka mga Yodayo nga nabohi di
si Hisos pagbalik garing ka lebeng. Agon nagam-
atood iton nga ya mga namola nga tao may
tirmino ngamabohi isab siran pagbalik garing ka
lebeng. Ani ini ya pagtoldo nin Pidro. 3 Kamhan
indakep sirang dowa na mga oloolo daw inpriso
hangtod ka pagkasonod nga aldaw kay delem
di. 4 Ya mga nanalinga kanin Pidro kazina
mataed ya mintoo ka kanirang sindo mahitenged
kan Kristo. Kamhan ya mga minsakop kan
Kristo mindogang pen siran ka pagtaed ka hapit
maglimang ka libo nga amaama.

5 Ka pagkasonod nga aldaw ya mga oloolo
na mga pari daw ya mga malaas daw ya mga
maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagatipon
di sirang tanan dizan ka Hirosalem. 6 Nakigkita
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siran kan Anas nga labaw nga pari daw si
Kayapas daw ya mga lomon niran nga si Howan
daw si Alihandro daw ya mga iba nga sakop ni
Anas nagatipon di sirang tanan. 7Kay inpakarini
niran sin Pidro dazaw pangotanhen nga kahabi
in-ono sa mazo paghinang kaiton? Kamo dowa
sin-o sa ya minhatag kamazo ka gahem ka paghi-
nang kaiton? 8 Pagsambag ni Pidro inharian iza
na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
Kamhan minlaong iza nga kamo nga mga oloolo
na mga Yodayo daw ya mga malaas nga intahod
nami, 9 kon gosto kamo mahagdam kon in-ono
nami pagdazaw ka napiang kahabi 10manalinga
kamong tanan daw ya tanan mga taga Israil
kay anpanan-og kami kamazo. Ya tao nga
nagatindeg dini ka pagseleng mazo madazaw di
iza kay si Hiso Kristo nga taga Nazarit ani ya
may gahem ka paghatag kanangiza ka madazaw
nga lawas. Inpalansang mazo si Hisos ka kros.
Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing
ka lebeng. 11 Kilalhen mazo nga si Hisos ani
gazed ya inpanan-og na daan pinasoyat na Diyos
nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga
inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya
nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka prim-
irong ogdok na lagkaw. 12 Kay si Hisos iza kay
makatabang kanta dazaw malibri kita ka silot ka
kantang mga sala. Kay dini ka tibolos kalibotan
waray lain ngaran nga inhatag na Diyos ka mga
tao nga makalibri kaniran ka silot ka kanirang
mga sala. Ani ini ya sambag ni Pidro kaniran.

13 Kamhan ya mga oloolo na mga Yodayo
nabereng siran kay bisan wara sin Pidro mag-
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iskwila, waray kasipeg niran ka pagsambag. Na-
galaong sab ya mga oloolo nga ya dowang ka tao
ani matood ya min-ibaiba kan Hisos kaizang dini
kaini. 14 Kamhan waray ikapanaba niran pag-
away kan Pidro daw si Howan kay nakitan niran
ya tao nga madazaw di nga nagatindeg dizan
iba kanin Pidro. 15 Kamhan minpalogwa siran
kanin Pidro ka hokmanan dazaw mamagsabot
siran nga 16 nagalaong nga in-ono sa nita iton
nga dowang ka tao? Kay mahagdam ya tanan
mga taga Hirosalem nga minhinang siran ka
kaberenganan nga talagsa ka ya nakakita dini
ka kalibotan. Diri kita makalimed kaini. 17 Agon
haldeken ta siran dazaw dizan ka bisan sin-o nga
tao diri siran anpanan-og mahitenged kan Hisos
dazaw diri mapanan-og pagdazaw ya inhinang
niran. 18 Kamhan inpaseled niran sin Pidro
pagbalik. Kamhan inbaheg siran nagalaong nga
diri gazed kamo magpanan-og kon magtoldo ka
mga tao mahitenged kan Hisos. 19Minsambag si
Pidro daw si Howan nga maghena-hena kamo.
Daw madazaw ya pagtoo nami ka kamazong
baheg kon ya pagtoman nami ka sogo na Diyos?
20 Diri mahimo nga henengen nami pagpanaba
ka mga tao ya nakitan daw nabatian nami.

21 Kamhan inhinaldekan siran na mga oloolo
pag-isab. Kamhan inpalogwa kay diri siran
mahagdam kon in-ono niran pagsilot kay basi
magobot ya mga Yodayo kay insaza ya Diyos
nirang tanan kay madazaw di ya napiang.
22 Kamhan ya tao nga inhinangan ka kaberen-
ganan kapin ka kap-atan nga ka toig ya toong
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pagkamalaas.

23 Pagpakalogwa kanin Pidro ka priso min-
balik di sirang dowa ka kanirang kaibahan.
Kamhan minpakahagdam kaniran ka tanan mga
inpanaba na mga malaas daw ya mga oloolo
na mga pari. 24 Kamhan namagdengan siran
pagpangamozo ka Diyos nga nagalaong nga
Ginoo, iko matood ya maghinangay ka lan-
git daw lopa daw ya dagat daw bisan ono
ya nagahela kanirang tanan. 25 Ya kanmong
Ispirito ani ya mintandeg ka hinawa ni Dabid
nga kanaming karaan nga kanmong sogoonon.
Kamhan nagalaong iza nga kay ono sa nazehet
ya mga tao nga diri kon Yodayo? Kay ono
sa siran nagahena-hena ka maonga nga waray
kaposlanan? 26 Nagaandam ya mga hari dini
ka kalibotan. Namagsabot disab ya mga oloolo
kay awazen niran ya Ginoo daw ya hari nga
pinili naiza. Ani ini ya mga panaba ni Dabid
kawandini pen.

27Kamhanmintoman di iton kay dini kaini nga
siyodad nga Hirosalem nagatipon di si Hirodis
daw si Ponsiyo Pilato daw ya mga diri kon
Yodayo daw ya mga taga Israil kay namagsabot
siran nga patazen si Hisos nga kanmong So-
goonon nga waray sala. Iza matood ya hari nga
kanmong pinili nga intagadan na mga Yodayo.
28Mintipon matood siran ka paghinang ka tanan
nga kanmo ding daan inbet-an. 29 Ginoo, ma-
hagdam iko daan ka paghinaldek niran kanami.
Agon tabangan mo kami dazaw waray kahaldek
nami ka pagpanaba ka sindo nga insogo mo
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kanami. 30 Dazawen mo ya mga nabedlay dini.
Hinangen mo ya mga madazaw nga kaberen-
ganan kay timaan iton nga si Hisos ani gazed
ya kanmong Maanak nga waray sala kamhan iza
matood ya labaw ka gahem.

31 Pagkakamhan niran pagpangamozo ka
Diyos ya lagkaw nga tiponanan niran min-
deegdeeg gazed iton. Kamhan inharian sirang
tanan na Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos. Kamhan nawara di ya kahaldek niran ka
pagpanan-og ka mga tao ka sindo na Diyos.

32 Na, ya tanan mga minsakop kan Hisos
naisa di ya kanirang hena-hena. Kamhan dizan
kaniran waray isa nga nagalaong nga iza kay tag-
iza ka toong mga betang kay magabahinbahinen
niran ya tanan mga betang niran. 33 Minwali
isab ya mga sinarigan ni Hisos nga nabohi di
si Ginoong Hisos pagbalik garing ka lebeng kay
minkita di matood siran kanangiza. Intagan
siran na Diyos ka may dakolang gahem ka
pagwali kaini. Kamhan minpanarangin ya Diyos
ka madazaw kanirang tanan. 34 Dizan kaniran
waray isa nga nakolangan kay ya mga tag-iza ka
mga oma daw mga lagkaw inbaligza di niran.
35 Kamhan inhatag ya bazad ka mga sinarigan.
Kamhan inbahinbahin niran iton kay ya kina-
hanglan na tagsa tagsa ani inhatag. 36 Kamhan
may isang tao nga taga Sipro nga kaliwat ni
Libita si Hosi ya ngaran. Indagnazan iza na
mga sinarigan kan Barnabi kay ya batasan naiza
magtabangay ka mga tao. 37 Kamhan ya hinang
naiza inbaligza naiza ya isang oma. Kamhan
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inhatag naiza ya kowarta ka mga sinarigan ni
Hisos.

5
1 Kamhan may isa pen nga tao si Ananiyas

ya ngaran daw si Sapira ya toong asawa. Min-
baligza disab siran ka kanirang lopa. 2 Kamhan
inkawa niran ya halin kay may daan sabot
niran ka paglimed ka mga sinarigan ni Hisos.
Kamhan ya nabilin indara ngaro ka mga sinar-
igan. 3 Kamhan si Pidro nangotana iza kan
Ananiyas nga nagalaong nga Ananiyas, kay ono
sa inharian ni Satanas ya hena-hena mo ka
pagbakak ka Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos? Minpanaba ko kanao nga ya bazad ka
lopa inhorot di mazo ka paghatag dini kanami
ambaza kay inkawa mazo daan ya halin. 4 Ka
wara pen mazo ibaligza ya lopa, kamazo iton.
Pagbaligza mazo kaiton nga lopa ya kowarta
kamazo gihapon. Kamhan wara gazed kami
magleges kamazo ka paghatag kanami ka bisan
geramay ka. Kay ono sa kamo maghena-hena ka
paglimed kanami? Ya Diyos iza ya imbakakan
mazo, diri kon tao.

5 Pagpakabati ka ni Ananiyas ka mga panaba
ni Pidro nadeeg iza ka pagkapatay. Kamhan
ya tanan mga nakabati masara ya pagkahaldek
niran. 6 Kamhan mindateng di ya mga batan-en
nga amaama ka pagkomot ka toong lawas kay
indara niran bali ka gawas na siyodad dazaw
ilebeng.
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7 Ka paglabay ka mga tolong ka oras minseled
disab ya asawa na namola piro wara pen iza
mahagdam ngawara di ya toong bana. 8Kamhan
si Pidro nangotana kanangiza nga magsogilen
ko kanao, daw inhorot mazo paghatag kanami
ya halin ka kamazong lopa? Minsambag si
Sapira nga hee ani matood iton. 9 Kamhan
nangotana si Pidro pag-isab nga kay ono sa kamo
magsabot daan ka pagpanoray ka Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos? Bantay kay ya
mga nakalebeng ka kanmong bana mindateng
di siran ka pirtahan kay ilebeng disab ko kaan!
10 Kamhan dizan ka paahan ni Pidro nadeeg
si Sapira ka pagkapatay. Kamhan minseled
pagbalik ya mga batan-en. Pagpakakita niran
nga patay di iza indara sab niran ya toong lawas
bali ka gawas na siyodad dazaw ilebeng dizan ka
saing na toong bana. 11 Kamhan masara gazed
ya pagpangahaldek na tanan mga sakop ni Hisos
daw bisan sin-o ya nakabati nga nawara di sin
Ananiyas.

12 Kamhan ya tanan mga sakop ni Hisos
nagatipon siran dizan ka dakolang lagkaw
nga pangamozoanan ka Diyos dizan ka isang
diskanso inngaranan ka Diskanso ni Salomon.
Kamhan dizan kaniran inpahinang na Diyos ya
mga sinarigan ka mga madazaw nga kaberen-
ganan kay timaan ini nga labaw ya Diyos ka
gahem. 13Kamhan intahod siran na mga tao piro
ya mga wara magsakop kan Hisos wara siran
mangahas ka pagtipon kaniran. 14 Kamhan min-
dogang ya Diyos ka pagtaed ka mga minsakop
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ka Ginoo. Kamhan masara gazed nga kataed
ya mga amaama daw mga babazi. 15 Kamhan
inpandara na mga tao ya mga masakiten dizan
ka kadalanan na siyodad. Kamhan inpabentag
siran ka mga katri daw ya mga banig dazaw
pabaskegen siran kon matamdengan siran ka
lambong ni Pidro pag-azi naiza. 16 Kamhan
nakadateng di ya mga tao garing ka mga longsod
libot ka siyodad nga Hirosalem. Nagadara siran
ka mga masakiten daw ya mga tao nga inharian
na mga maonga. Kamhan indazaw sirang tanan.

17 Kamhan ya labaw nga pari daw ya tanan
kaibahan naiza nga mga sakop na mga Sa-
dosiyo min-arig gazed siran ka mga sinarigan
ni Hisos. 18 Agon inpadakep niran ya mga
sinarigan kamhan inpamiriso. 19 Na, pagkaka-
habzen kaiza may isang sinogo nga garing ka
Diyos nga min-abri ka pirtahan na prisohan.
Kamhan inpalogwa daw inlong-an naiza nga
20 bomalik naa kamo ngaro ka dakolang lagkaw
nga pangamozoanan ka Diyos. Magpanan-og
kamo ka mga tao mahitenged kan Kristo nga tag-
iza ka kinabohi nga diri mawara. 21 Mintoman
siran kaiton nga sogo kay pagkakaaldawen min-
seled siran pagbalik ka dakolang lagkaw nga
pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minsogod
di siran pagsindo ka mga tao mahitenged kan
Hisos.
Ka nagasindo pen siran ya labaw nga pari

daw ya toong kaibahan inpatipon niran ya tanan
mga oloolo nga taga Israil dazaw manambong
ka Labaw nga Hokmanan. Kamhan kaw-en
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niran kontana sin Pidro garing ka prisohan
dazaw iated dizan ka Hokmanan. 22Ambaza kay
pagdateng ka na mga polis dizan ka prisohan
nawara di sa baza ya mga sinarigan dalem.
Kamhan minbalik di siran ka mga oloolo kay
pakahagdamen nga 23 pagdateng nami ka piriso-
han nakitan nami nga madazaw ya pagkasira
daw ya tanan mga gowardiya nga nagabantay
ka mga pirtahan. Piro pag-abri nami waray tao
dalem ka pirisohan!

24 Pagpakabati ka na kapitan daw ya mga
oloolo na mga pari nagalised ya kanirang hena-
hena kay in-ono sa nin Pidro pagpanaw kazina?
25 Kamhan may tao nga minseled daw minlaong
nga dizan ka dakolang lagkaw na Diyos waton
di ya mga tao nga kamazong mga piniriso nga
nagatoldo ka mga tao! 26 Kamhan ya kapitan
daw ya toong mga sakop minkaro siran ka
dakolang lagkaw na Diyos kay dakpen niran
ya mga sinarigan. Wara siran maggamit ka
armas kay mahaldek siran kay basi pamookon
siran na mga tao. 27 Kamhan in-ated si Pidro
daw si Howan dizan ka Labaw nga Hokmanan
dazaw pangotanhen na labaw nga pari nga
nagalaong nga 28 kahabi minbaheg gazed kami
kamazo ka pagheneng ka pagtoldo ka mga tao
mahitenged ka ngaran na kamazong oloolo piro
wara kamo magtoo kay dini ka tibolos siyodad
nga Hirosalem mahagdam di ya tanan mga tao
ka kamazong toldoan nga kami koni ya minpatay
ka tao nga kamazong insakopan.

29 Kamhan si Pidro daw ya mga iba nga
sinarigan minsambag nga kinahanglan tomanen
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nami ya sogo na Diyos, diri kon sogo na mga
tao. 30 Ya Diyos nga hawagenen na kantang mga
karaan ani gazed ya minbohi kan Hisos pagbalik
garing ka lebeng pagkakamhan mazo pagpatay
kanangiza pinaazi ka paglansang kanangiza ka
kros. 31 Ya Diyos ani ya minbohat kanangiza
nga Oloolo daw Manlolowas dizan ka toong too
dazaw anhatag ka mga taga Israil ka logar ka
paghinelsel dazaw pasaylohon na Diyos ya kani-
rang mga sala. 32 Kami ya minpanan-og kaini.
Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga inhatag na
Diyos dizan ka mga magatoman ka toong sindo
ani ya mintabang kanami ka pagpanan-og kaini.
Ani ini ya pagsambag na mga sinarigan.

33 Pagpakabati ka na mga sakop na Labaw nga
Hokmanan nazehet gazed siran daw pamatazen
kontana ya mga sinarigan. 34 Piro may isa kani-
ran si Gamaliyal ya ngaran. Sakop iza na mga
Parasiyo daw maistro sab iza ka daan balaed
na Diyos. Matinahodon iza na tanan mga Yo-
dayo. Kamhan mintindeg iza daw minsogo nga
nagalaong nga palogwaen sin Pidro. 35 Kamhan
minpanaba iza kaniran nga mga kaibahan nao
nga taga Israil, magbantay gazed kamo ka ka-
mazong hinangen ka mga taohana nga indakep
mazo. 36 Kay izang mahon-a pen may isang ka
tao nga si Todas ya ngaran. Gosto naiza nga
dakola ya toong pagkadato. Kamhan may mga
opat nga ka gatos nga tao nga minsakop kanan-
giza. Pagkadogay kaiza imbono iza kamhan
namagkabelagbelag di ya tanan mga sakop naiza
kay wara di ya kanirang oloolo. Agon ya hinang
ni Todas wara makapadazon. 37 Kamhan ya
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panahon ka pagpalista na gobirnador ka mga tao
si Hodas nga taga Galiliya minpadakola disab iza
ka toong ngaran. Mataed disab ya toong mga
sakop. Pagkadogay kaiza imbono iza kamhan
namagkabelagbelag disab ya tanan mga sakop
naiza. 38 Na, itong mga tao nga indakep mazo
abay mazo paghilabti. Pasagdi lamang siran kay
kon garing ka tao ka lamang ya kanirang toldoan
madali mawara iton. 39 Kamhan kon ya Diyos
ani ya minsogo kaniran ngarini diri gazed kamo
makadaeg kaniran kay ya Diyos ani hinoa ya in-
away mazo. Ani ini ya pagpanaba ni Gamaliyal
kaniran.

40Kamhan mintoo siran ka toong tambag kani-
ran. Pagpaseled niran ka mga sinarigan pagbalik
inpalatos gazed siran. Kamhan imbahegan nga
nagalaong nga magheneng kamo pagtoldo ka
mga tao mahitenged ka ngaran na kamazong
oloolo. Kamhan imbohian siran.

41 Na, pagpanaw na mga sinarigan dizan ka
hokmanan dakola gazed ya kanirang kasaza kay
siran ya mga pinili na Diyos ka pag-anget ka
mga kalised kay si Hisos ya insakopan niran.
42 Kamhan kada aldaw bisan dalem ka dakolang
lagkaw na Diyos, bisan dizan ka mga lagkaw
na mga tao nagasindo siran ka mga tao daw
ipasabot nga si Hisos iza matood si Kristo nga
hari nga pinili na Diyos.

6
1 Ka wara pen madogay ka nagadogang pen

ka pagtaed ya mga ansakop kan Hisos ya mga
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Yodayo nga Ginirika ya saba nagamahay siran
ka mga Yodayo nga Hinibriyo ya saba. Kay ya
mga balo nga babazi nga sakop niranwara katagi
koni ka bahin kada aldaw ka pagpanhatag ka
makaen ka kada isa. 2 Kamhan ya mga napolo
may dowa nga sinarigan ni Hisos minpatipon
siran ka tanan mga sakop ni Hisos kay long-on
nga diri kon madazaw kon pasagdan nami ya
pagwali ka sindo na Diyos dazaw aligarahen ka
pagpakaen ka mga tao. 3 Agon mga kaibahan,
dizan kamazo magpili kamo ka pitong bolos
nga amaama nga inharian na Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos daw dakola disab ya
kasabtan niran mahitenged ka sindo na Diyos.
Kamhan siran ya an-aligara ka pagpakaen ka
mga tao. 4 Kay kami ya anhatag ka tanan
kaogaringen nami ka pag-ampo daw pagwali.
Ani ini ya intogon na mga sinarigan ka tanan
mga sakop ni Hisos.

5 Kamhan ya tanan mga tao gosto kaiton nga
plano na mga sinarigan. Agon may pitong ka tao
nga impili niran. Ya primiro ani si Istiban. Heget
gazed ya pagtoo naiza kan Hisos kay inharian iza
na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
Sonod si Pilipo daw si Prokoro daw si Nikanor
daw si Timon daw si Parminas daw si Nikolas
nga taga Antiyokya. Bisan diri kon Yodayo ya
ginikanan ni Nikolas minsakop iza ka tinoohan
na mga Yodayo. 6 Pagkakamhan niran pagpili
kaiton nga mga pitong ka tao indara ngaro ka
mga sinarigan. Kamhan minpangamozo ya mga
sinarigan ka Diyos. Minpandampa disab ka mga
olo nirang pito kay ani ya pagpakilala dizan ka
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mga iba nga ya pitong ka tao magtabangay di
siran ka mga sinarigan ka pagdomara ka mga
sakop ni Hisos. 7 Kamhan doro ka siyodad nga
Hirosalem mataed ya mga anpanalinga ka sindo
nga garing ka Diyos. Kamhan ya mga minsakop
kan Hisos mindogang pen siran ka pagtaed.
Kamhan yamgamataed nga pari minsakop disab
kan Hisos.

8 Kamhan si Istiban inpanaranginan iza na
Diyos ka madazaw daw gahem. Kamhan dizan
ka mga tao minhinang iza ka mga madazaw
nga kaberenganan kay timaan iton nga si Hisos
labaw gazed iza ka gahem. 9 Kamhan minkan-
dizan kan Istiban ya mga iba nga tao. Sakop
siran ka isang singbahan na mga Yodayo in-
ngaranan ka Mga Tao nga Binohian kay kaizang
mahon-a pen mga oripen siran. Taga Sirini daw
taga Alihandriya siran. Garing sab siran ka
lopa nga Silisiya daw Asya. Sirang tanan ya
minpakiglalis kan Istiban. 10 Piro wara siran
makadaeg kay inharian si Istiban na Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos. Dakola disab
ya kasabtan naiza ka sindo na Diyos. 11 Kamhan
dizan ka waray lain makakita minsohol siran
ka mga iba nga tao dazaw ambetangbetang
siran kan Istiban nga nagalaong nga nakabati
kami kan Istiban ka pagpanaba ka maonga
mahitenged ka kantang karaan nga si Moysis
daw ya Diyos.

12 Kamhan nazehet ya mga tao kan Istiban.
Agon inpadakep iza na mga malaas daw ya mga
maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay dadhen
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dizan ka kanirang mga oloolo. 13 Kamhan
minkawa siran ka mga bakaken ka pagbetang-
betang kan Istiban nga nagalaong nga ini nga
tao onay iza nagapanaba ka maonga mahitenged
kan Moysis daw ya Diyos. 14 Kay nakabati kami
ka toong toldoan nga nagalaong nga si Hisos
nga taga Nazarit geb-en koni naiza ya dakolang
lagkaw na Diyos. Isaben sab naiza koni ya mga
batasan nga imbilin ni Moysis kanta. Ani ini ya
kanirang inpanaba.

15 Kamhan si Istiban pagseleng naiza ka tanan
mga oloolo madazaw selengan ya bayho singed
ka bayho na taga langit nga sinogo nga garing ka
Diyos.

7
1 Kamhan ya labaw nga pari nangotana iza

kan Istiban nga daw matood ya mga sombong
niran kanmo? 2 Kamhan si Istiban mindiskorso
pagsambag kaniran nga nagalaong nga kamo
nga mga kaibahan nao daw kamalaasan! Pag-
panalinga kamo kay anpataremdem hao kamazo
kon ono ya kaazi na kantang mga karaan. Ya
Diyos nga nagahela daked ka langit minkarini iza
ka kantang karaan nga si Abraham ka nagahela
pen iza doro ka lopa nga Misopotamya, wara
pen iza maglaling doro ka longsod nga Haran.
3 Kamhan minsogo ya Diyos kan Abraham nga
nagalaong nga Abraham, bemelag ko naa ka
kanmongmga lomon. Kamhan pomanaw ko dini
ka kanmong hel-anan. Maglaling ko ngaro ka
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lopa nga ipakita nao kanmo. Ani ini ya sogo na
Diyos kan Abraham.

4 Kamhan minpanaw si Abraham ka lopa nga
Kaldiya kay minlaling iza doro dapit ka longsod
nga Haran. Ka pagkapatay na ama ni Abraham
inpalaling iza na Diyos dini kaini nga lopa na
kantang hinel-an keteb koman. 5 Kamhan pag-
dateng ni Abraham dini kaini nga lopa wara pen
maghatag ya Diyos kanangiza ka pagpanag-iza
ka bisan isa ka nga kalakang ka lopa. Kamhan
bisan wara pen ya maanak ni Abraham minsaad
ya Diyos kanangiza nga nagalaong nga kamo
daw ya kanmong mga kaliwatan tagan nao kamo
ka pagpanag-iza kaini nga lopa. 6 Ka wara pen
matoman ya insaad nao kanmo ya kanmongmga
kaliwatan mga istranyo siran doro ka aro nga
lopa na mga lain tao. Kamhan oripenen siran
doro daw daegdaegen siran keteb ka opat nga
ka gatos nga ka toig. 7 Kamhan silotan nao
ya kataohan nga kanirang alagadan. Kamhan
mamanaw siran garing kaiton nga dapit kay dini
kaini nga lopa hao ya hawagenen niran. Ani ini
ya pagpanaba na Diyos kan Abraham. 8Kamhan
insogo na Diyos si Abraham ka paghinang ka
batasan nga magpatori ya amaama kay timaan
ini ka saad na Diyos kan Abraham nga kamo
daw ya kanmong mga kaliwatan tagan nao kamo
ka pagpanag-iza kaini nga lopa. Kamhan intori
ni Abraham si Isak pagdateng ka ikawalo nga
aldaw ka pagkatao. Kamhan intori isab ni Isak
ya toong maanak nga si Hakob. Kamhan intori
ni Hakob ya toong mga maanak nga napolo may
dowang bolos sirang tanan. Kamhan siran ya
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kantang mga karaan.
9 Na, ya batasan na mga maanak ni Hakob

nga kantang mga karaan min-arig gazed siran
kan Hosi nga kanirang gipos-an. Agon min-
baligza siran kan Hosi ka pag-oripen doro ka
lopa nga Ihipto piro ya Diyos ani ya min-iba
kanangiza. 10 Kamhan bisan nagaazi si Hosi ka
mga masiet nga kalised intabangan iza na Diyos.
Kamhan inhatagan iza na Diyos ka dakolang
kahagdamanan. Kamhan si Paraon nga hari
ka mga taga Ihipto nakaangay iza kan Hosi.
Kamhan inpagobirnador ni Paraon si Hosi daw
inpabantay ka tanan mga betang naiza.

11 Na, pagkagobirnador ni Hosi ka lopa nga
Ihipto may pihit ka tibolos Ihipto daw ya lopa
nga Kanaan. Kamhan masara gazed ya kabeng-
tas na tanan mga tao. Waray makaen nin Hakob
nga kantang mga karaan. 12 Na, pagpakabati ka
ni Hakob nga may dinapog nga makaen doro
ka lopa nga Ihipto inpakaro naiza ya kantang
mga karaan doro dazaw makapalit siran ka
makaen. 13 Na, ka ikadowa niran pagbisita
doro minpakilala si Hosi kaniran nga hao ya
kamazong gipos-an nga silaong mazo nga patay
di. Minpakilala isab kan Paraon nga maglomon
siran daw si Hosi. 14 Kamhan minsogo si Hosi
ka toong mga lomon nga nagalaong nga karohon
si Hakob nga kantang ama daw ya tanan mga
sakop naiza nga kapitoan may limang ka tao
sirang tanan.

15 Kamhan nalaling si Hakob ngaro ka lopa
nga Ihipto. Kamhan ya lopa nga Ihipto ani ya
napatazan ni Hakob daw ya toong mga maanak
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nga kantang mga karaan. 16 Piro ya kanirang
mga lawas inbalhin doro ka longsod nga Sikem
kamhan doro inlebeng siran ka lebnganan nga
daan pinalit ni Abraham garing ka mga maanak
ni Hamor.

17 Na, pagkaarani ka na tirmino nga toma-
nen na Diyos ya toong saad kan Abraham ka
paghatag ka pagpanag-iza ka lopa nga Kanaan
ka toong mga kaliwatan mindogang di gazed ka
pagtaed ya kantang mga angay doro ka lopa
nga Ihipto kay nadogay di siran paghela doro.
18 Kamhan may min-ilis ka paghari ka mga taga
Ihipto nga wara makataremdem kan Hosi kay
dogay di gazed ya pagkapatay ni Hosi. 19Kamhan
inlimbongan na hari ya kantang mga angay.
Indaegdaeg siran nga kantang mga karaan.
Kamhan insogo siran ka pagbiza ka kanirang
mga masoso doro ka oma dazaw mapatay siran.
20 Na, ka nagahinang pen ya hari kaiton nga
maonga natao di si Moysis nga naazakan na
Diyos. Keteb ka tolong ka bolan ya pagtago kan
Moysis na toong ginikanan dizan ka kanirang
lagkaw dazaw diri patazen. 21 Pagsoligsolig ka ni
Moysis imbizaan niran dizan ka gawas kamhan
nakitan iza na maanak nga babazi ni Paraon.
Kamhan imbohi naiza si Moysis. 22 Kamhan
intoldoan si Moysis ka tanan kahagdamanan na
mga Ihiptohanen. Kamhan labaw ka gahem
ya mga panaba ni Moysis daw ya toong mga
inhinang.

23 Na, pagdateng ni Moysis ka kap-atan nga
ka toig nga panoigen minbisita iza ka toong
angay nga mga taga Israil. 24 Kamhan nakitan
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naiza ya isa kaniran nga imbonalan na taga
Ihipto. Kamhan inpatay ni Moysis ya taga Ihipto
kay mintabang iza ka toong angay pagbales ka
maonga. 25 Kay silaong ni Moysis nga ya toong
mga angay nahagdam siran daan nga iza ya
insogo na Diyos ka pagtabang kaniran ambaza
kay wara siran makasabot.

26 Pagsonod nga ka aldaw nakitan naiza ya
toong mga angay nga nagaaway sirang dowa.
Kamhan minbaheg iza kaniran ka paghosay nga
nagalaong nga mga higara, abay kamo pag-
away kay maglomon sa kamo! 27 Kamhan ya
isa nga minpakig-away ka toong iba mintolod
iza kan Moysis daw nagalaong nga sin-oy min-
pili kanmo ka pagbeet daw paghokom kanami?
28 Daw patazen mo hao singed ka pagpatay
mo ka taga Ihipto kahabi? 29 Pagpakabati ka
ni Moysis kaiton mindalagan iza kay mahaldek
iza. Kamhan nagahela iza doro ka longsod nga
Madiyan aro ka toong dapit. Pagkadogay kaiza
naminze iza doro. Kamhan dowang bolos ya
toong maanak nga polos amaama.

30 Na, pagdateng ka kap-atan nga ka toig ka
doro di si Moysis ka kamingawan nga bobong
nga Sinay inpakadizan na Diyos kan Moysis
ya toong sinogo dizan ka sagbet nga minlaga
di. 31 Pagpakakita ka ni Moysis kaiton nga
sinogo nabereng iza kon ono iton. Kamhan min-
arani iza ka sagbet dazaw sosihen. Kamhan
nabatian naiza ya saba na Diyos nga nagalaong
nga 32Hao ya Diyos nga hawagenen na kanmong
mga karaan. Hao ya Diyos ni Abraham daw
si Isak daw si Hakob nga kanmong kaapoan.
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Kamhan nagapidpid gazed ya lawas ni Moysis ka
kahaldek. Wara iza magpadazon pagseleng ka
sagbet. 33 Kamhan minsogo ya Diyos kan Moysis
nga kaw-en mo ya kanmong mga sinilas kay
madazaw ya lopa nga intindegan mo kay dini
hao kanmo. 34Mahagdam hao nga koman dakola
gazed ya kalised na kanaong mga sakop doro ka
lopa nga Ihipto. Nabatian disab nao ya kanirang
paghangzo kanao. Agon minkarimbaba di hao
kay antabang hao kaniran. Komarini ko naa kay
pakarohon nao iko ngaro ka Ihipto. Ani ini ya
sogo na Diyos kan Moysis.

35 Kamhan si Moysis ani ya insogo na Diyos
ka pag-oloolo daw pagtabang ka kantang mga
karaan. Izang mahon-a pen iza ya insopakan
na toong angay nga nagalaong nga sin-oy minpili
kanmo ka pagbeet daw paghokom kanami? Piro
intabangan iza na sinogo na Diyos nga minkan-
dizan ka sagbet nga minlaga di pagseleng ni Mo-
ysis. 36 Kamhan si Moysis ya mintoldo kaniran
pagpanaw niran garing ka lopa nga Ihipto. Keteb
ka kap-atan nga ka toig doro ka Ihipto daw doro
ka dagat nga inngaranan ka Mararag daw doro
ka kamingawanminhinang iza ka mga madazaw
nga kaberenganan kay timaan iton nga labaw
ya Diyos ka gahem. 37 Kamhan si Moysis ani
disab ya minpakahagdam ka kantang karaan
nga taga Israil nga nagalaong nga dini kamazo
pilien pen na Diyos ya isang propita singed
ka pagpili naiza kanao. 38 Ka nagapanaw pen
ya kantang mga karaan doro ka kamingawan
si Moysis ya nagaiba kaniran. Kamhan doro
ka bobong nga Sinay minpanaba kanangiza ya
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sinogo nga garing ka Diyos. Kamhan nadawat
ni Moysis ya sindo na Diyos dazaw ihatag isab
kanta. 39 Piro ya kantang mga karaan diri siran
ansogot kan Moysis. Minsopak siran kanangiza
kay naazak siran pagbalik ka lopa nga Ihipto.
40Kamhan ka daked pen si Moysis ka bobong nga
Sinay minhangzo siran kan Aron nga kanirang
pari nga nagalaong nga hinangen mo kanami
ya mga diyosdiyos dazaw may anhon-a kanami
pagpanaw dini ka kamingawan kay wara kami
mahagdam kon hain wani si Moysis nga mindara
kanta garing ka lopa nga Ihipto. 41Kamhan inhi-
nang niran ya diyosdiyos nga singed ka hitsora
na nati na baka. Kamhan inhalad disab niran ya
ihazep kay magpista gazed siran ka pagsaza ka
kanirang inhinang. 42 Kamhan imbizaan siran
na Diyos. Inpasagdan siran naiza ka paghawag
ka bolan daw sega daw ya mga bitoon. Ani
ya nakatoman ka insoyat na mga propita na
Diyos mahitenged ka batasan na mga kataohan
nga taga Israil nga nagalaong nga kamo nga
mga kaliwatan ni Israil, ka waro pen kamo ka
kamingawan ka kap-atan nga ka toig diri kon
hao ya inhawag daw haladan mazo. 43 Kay
nagadaradara kamo ka lalagkaway nga hel-anan
na kamazong diyos nga si Molok daw ya hitsora
na bitoon nga kamazong diyos nga si Ripan.
Siran ya mga diyos nga inhinang mazo dazaw
hawagen. Agon ipabihag ta kamo doro ka aro
bali pen ka lopa nga Babilonya. Ani ini ya insoyat
na mga karaang propita na Diyos mahitenged ka
kantang mga karaan.

44 Kamhan ya kantang mga karaan wara siran
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magtahod ka matood nga Diyos bisan ya hinipid
nga lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos ani
ya indaradara niran doro ka kamingawan. Na,
iton nga lagkaw nahinang nga kindal na mga
kanding dazawmasazon paghipid. Kay inhinang
ni Moysis iton kay may haodan nga inpakita
kanangiza na Diyos.

45 Na, pagkamola ni Moysis si Hoswi ya ilis.
Kamhan pagdateng nin Hoswi ka kalopaan nga
insaad na Diyos ka kantang mga karaan indara
sab niran iton nga lagkaw nga pangamozoanan
ka Diyos. Kamhan inbogaw na Diyos ya mga
lain tao nga nagahela doro. Kamhan imbilin
niran ya lagkaw doro hangtod ka paghari ni
Dabid kaniran. 46 Kamhan mintabang ya Diyos
kan Dabid ka pagpakadaeg ka toong mga ka-
away. Kamhan minhangzo si Dabid ka Diyos
nga nagalaong nga Diyos, kon mahimo togotan
mo hao ka paghinang ka dakolang lagkaw
para kanmo nga Diyos ni Hakob nga kanaming
karaan. 47 Piro si Salomon nga maanak ni
Dabid ani ya nakahinang kaiton. 48 Kamhan ya
matood nga Diyos diri gazed magkinahanglan ka
paghela dalem ka lagkaw nga inhinang na tao
kay kawandini pen minsoyat ya propita na Diyos
nga 49 wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka
toong kaogaringen nga ya langit ani ya kanaong
lo-toanan ka paghari. Kamhan ya kalibotan ani
ya pahimlazanan na kanaong paa. 50 Bisan ono
ya lagkaw nga inhinang mazo kolang pen iton
ka paghela kanao kay hao ya maghinangay ka
langit daw tibolos kalibotan. Ani ini ya insoyat
na karaang propita.
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51 Kamhan indogangan ni Istiban pagpanaba
kaniran nga nagalaong nga kamong tanan, mag-
ahi gazed ya kamazong otok. Bisan mga Yodayo
kamo minbiza kamo ka Diyos. Insopak mazo
pag-onay ya Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos singed ka batasan na kamazong mga
karaan. 52 Daw may propita nga wara madaeg-
daeg na kamazong mga karaan? Inpatay niran
ya mga sinogo na Diyos nga minpakahagdam
kaniran ka pagdateng na toong Sogoonon nga
waray sala. Kamhan kamo ya min-edlaw daw
minpatay kanangiza. 53 Kamo ya mga mindawat
ka mga sogo na Diyos nga indara na sinogo na
Diyos piro wara kamo magtoman kaiton. Ani ini
ya pagsambag ni Istiban dizan ka mga oloolo nga
Yodayo.

54 Pagpakabati na mga sakop na labaw nga
pari nagapangageet siran ka kanirang ngipen
ka kazehet. 55 Kamhan inharian si Istiban
na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
Paghangad naiza nakitan naiza ya Diyos nga
madazaw selengan daw si Hisos nga nagatindeg
dizan ka too na Diyos. 56 Kamhan minlaong si
Istiban nga magseleng kamo! Nakitan nao ya
langit nga naabri di daw si Hisos nga nagatindeg
dizan ka too na Diyos!

57 Kamhan insampenan niran ya kanirang
talinga dazaw diri makabati ka toong saba.
Naninggit siran kay dakola ya kazehet niran kan
Istiban. Kamhan mindengan sirang tanan pag-
dasmag kanangiza. 58 Kamhan intolod niran iza
dizan ka logwa na siyodad kamhan inpamook.
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Kamhan dizan ka batan-en nga si Saolo inpaban-
tazan na mga saksi ya kanirang mga bado dazaw
masazon pagpook. 59 Pagpamook pen niran
kan Istiban minhawag iza nga Ginoong Hisos,
dawatan di mo ya kanaong ispirito kay mapatay
di hao! 60 Paglohod naiza mabaskeg ya toong
saba ka paghawag nga Ginoo, diri ko magtarem-
dem ka inhinang niran kanao. Pagkakamhan
naiza pagpanaba napatay iza. Ani ini ya kaazi
ni Istiban.

8
1 Kamhan ya batan-en nga si Saolo naazak

iza ka pagpatay niran kan Istiban. Kamhan
ya pagpatay na mga Yodayo kan Istiban ani ya
sinogdan ka maiseg nga pagdaegdaeg ka mga
sakop ni Hisos nga nagatipon dizan ka siyodad
nga Hirosalem. Kamhan namagkabelag ya tanan
mga sakop ni Hisos ngaro ka lopa nga Yoda
daw Samariya piro ya mga sinarigan ni Hisos
minpabilin siran dizan ka Hirosalem. 2 Kamhan
ya mga Yodayo nga madazaw ya pagpangalagad
niran ka Diyos inlebeng niran si Istiban. Dakola
disab ya paghaza niran kan Istiban.

3 Kamhan gosto ni Saolo nga patazen ya mga
mataed nga sakop ni Hisos. Agon namanikpanik
iza ka tagsa tagsang ka lagkaw dazaw dakpen
siran. Bisan kon amaama kon babazi inpamiriso
sirang tanan.

4 Na, ya mga sakop ni Hisos nga nagakabelag
di ngaro ka mga lain dapit minwali siran ka
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mga tao ka sindo mahitenged kan Hisos. 5 Ya
isang sakop nga si Pilipo minkaro iza ka siyodad
nga Samariya. Kamhan minwali iza ka mga
tao nga si Hisos iza matood si Kristo nga hari
nga pinili na Diyos. 6 Pagpakabati niran kan
Pilipo daw pagpakakita niran ka mga timaan nga
inpahinang na Diyos dizan kanangiza namag-
isa di siran pagtoo ka mga panaba ni Pilipo.
7 Kay mindalagan ya mga maonga dizan ka
mga mataed nga tao nga inharian daan na mga
maonga. Dakola gazed ya pagsinggit na mga
maonga pagdalagan niran. Kamhan ya mga
diri makahingas ka lawas daw ya mga piang
indazaw disab ya kanirang lawas. 8 Agon dakola
ya kasaza na mga taga siyodad nga Samariya.

9 Kamhan dizan ka siyodad nga Samariya may
isang tao nga si Simon ya ngaran. Sokad kaizang
mahon-a pen nakapabereng iza ka mga taga
Samariya kay iza ya tigsalamangka. Kamhan
nagaangken iza nga iza ya labaw ka gahem.
10Kamhan bisan bakak iton mintoo sirang tanan.
Bisan kon pobri kon dato nagalaong siran nga
iza nga tao ani matood ya gahem na Diyos nga
inngaranan nga Ya Dakolang Gahem. 11Nadogay
di gazed ya paglimbong ni Simon kaniran ka
toong salamangka agon mintoo siran kanangiza.

12 Kamhan pagpakabati niran ka pagsindo ni
Pilipo nga nagalaong nga si Hiso Kristo ani
matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan
niran mintoo gazed siran nga mga amaama daw
babazi kamhan imbenzagan. 13 Bisan si Simon
nga tigsalamangka mintoo disab iza ka sindo ni
Pilipo. Pagkakamhan benzagi min-ibaiba iza kan
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Pilipo. Kamhan nabereng gazed iza pagpakakita
naiza ka mga madazaw nga kaberenganan nga
timaan nga labaw si Hisos ka gahem.

14 Na, doro ka Hirosalem ya mga sinarigan
ni Hisos nakabati di siran nga ya mga taga
Samariya mintoo di siran ka sindo na Diyos.
Kamhan inpakaro niran si Pidro daw si Howan
ngaro ka siyodad nga Samariya. 15 Pagdateng
niran doro nagahangzo siran ka Diyos dazaw
makadawat ya mga mintoo ka Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos. 16 Kay ya Ispir-
ito wara pen iza maghari ka bisan isa kani-
ran. Nabenzagan lamang siran kaizang pag-
pakasakop niran kan Hisos. 17Agon inpandampa
ni Pidro daw si Howan ya kanirang olo kay ani
ya timaan nga iton nga mga tao nakadawat disab
siran ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos.

18 Kamhan nakitan ni Simon nga inharian ya
mga tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos pagpandampa na mga sinarigan ka kani-
rang olo. Agon gosto naiza nga ihatag ya kowarta
kan Pidro daw si Howan kay paliten kontana ya
gahem ka pagpanhatag ka mga tao ka Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos. 19 Minhangzo
iza kaniran nga nagalaong nga tagan mo hao
kaini nga gahem dazaw kon andampa hao ka
olo na bisan sin-o nga tao harian disab siran na
Ispirito nga garing ka Diyos. 20 Kamhan si Pidro
minbaheg gazed iza kan Simon nga nagalaong
nga masonog ko doro ka inpirno iba ka kanmong
kowarta kay maonga gazed ya kanmong hena-
hena nga paliten ya ihatag na Diyos. 21 Diri kon
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sakop iko ni Kristo, diri ko hatagan na Diyos ka
madazaw kay mahagdam daan iza nga maonga
ya hena-hena mo. 22Maghinelsel ko ka kanmong
sala. Maghangzo ko ka Diyos dazaw pasaylo-
hon naiza ya kanmong hena-hena nga maonga.
23 Kay ya batasan mo singed iton ka tobli nga
gamot na balagen nga makahilo ka tao kon mag-
inem kay inharian ko na maonga. Ani ini ya
baheg ni Pidro kan Simon nga tigsalamangka.
24 Kamhan minsambag si Simon nga tabangan
mo hao intawon paghangzo ka Diyos dazaw diri
matoman kanao ya mga panaba mo.

25 Pagkakamhan kaiza minsindo si Pidro daw
si Howan kaniran mahitenged kan Hisos daw
ya toong mga inhinang nga inpamatood niran.
Kamhan min-oli siran ka siyodad nga Hiros-
alem. Kamhan inwalihan disab niran ya mga
tao ka sindo mahitenged kan Hisos dizan ka
mga mataed nga bariyo na mga taga lopa nga
Samariya nga in-azihan niran.

26 Na, ka dizan pen si Pilipo ka Samariya
may isang sinogo nga garing ka Diyos minsogo
kanangiza nga nagalaong nga pomanaw ko naa
ngaro ka kamingawan nga may karsada nga
minsinged garing ka Hirosalem ngaro ka longsod
nga Gaza. Ani ini ya sogo naiza kan Pilipo.
27 Kamhan minpanaw si Pilipo. Pag-azi naiza
dizan ka karsada dizan disab may isang tao nga
taga Itipyo nga lopa dapit doro ka kaaroan nga
timogan. Dakola ya toong gahem kay opisyal iza
nga maghipesay ka dakolang kowarta ni Kandasi
nga rayna doro ka lopa nga Itipyo. Kamhan
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minbisita iza ka Hirosalem kay minsingba iza ka
Diyos. 28 Kamhan minsinged di iza ka karsada
kay an-oli iza. Pagpakasakay naiza nagabasa iza
ka basahen nga insoyat ni Isayas nga karaang
propita na Diyos. 29 Kamhan ya Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos minsogo iza
kan Pilipo nga nagalaong nga magsogat iko naa
ka sakzanan nga nagasinged dizan ka karsada
kamhan ibahan mo ya nagasakay.

30 Kamhan mindalagan si Pilipo pagsogat
kanangiza. Nabatian disab naiza ya na-
gasakay nga nagabasa dizan ka basahen nga
insoyat ni Isayas. Kamhan nangotana si
Pilipo daw makasabot iko ka kanmong im-
basa? 31 Minsambag ya opisyal nga onhon sa
nao pagsabot kaini kon waray antoldo kanao?
Kamhan inpasakay naiza si Pilipo daw inpalo-
to disab tepad kanangiza. 32 Na, wani ya
daan insoyat ni Isayas nga imbasa na opisyal
nga nagalaong nga ya batasan ni Kristo diri
iza anmahay pag-azi naiza ka mga masiet nga
kalised. Minbatasan iza singed ka karniro
nga diri anmatay pag-ated na tao ka pag-ihaw.
Minbatasan isab iza singed ka nati nga karniro
namahenek pagraspa na tao. 33Pagatamazen iza
na mga maongang tao. Bisan waray sala naiza
imbetangan niran ka silot kanangiza. Waray
minpanan-og mahitenged ka toong kaliwatan
kay ka wara pen iza mamalaas napatay iza. Ani
ini ya daan insoyat ni Isayas.

34 Pagkakamhan naiza pagbasa nangotana ya
opisyal kan Pilipo nga daw sin-o ya insoyat na
karaang propita ya toong kaogaringen kon ya
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lain tao? 35Kamhanmintoldo si Pilipo kanangiza
ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo. Ya insoyat
ni Isayas nga kanirang imbasa kazina ani ya
sinogdan ni Pilipo pagsindo naiza kaini nga tao.
36 Ka nagasinged pen siran ngaro nakadateng
siran ka dapit nga may sapa. Kamhan nagalaong
ya opisyal nga may sapa dizan. Kon mahimo
benzagan mo hao. 37 Minsambag si Pilipo nga
mahimo kon dizan ka tanan mong kaogaringen
mintoo ko ka sindo mahitenged kan Kristo.
Minsambag ya opisyal nga mintoo gazed hao nga
si Hiso Kristo ani gazed ya Maanak na Diyos.

38 Kamhan minpaheneng ya opisyal ka toong
sakzanan. Kamhan sirang dowa mintena kay
ankadizan siran ka sapa. Kamhan imbenzagan
iza ni Pilipo. 39Kamhan ya Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos minsakmit iza kan Pilipo.
Kamhan wara di iza makiti na opisyal. Kamhan
ya opisyal minpadazon iza ka toong panaw.
Malinaw gazed ya toong hinawa. 40 Kamhan si
Pilipo waro di iza ka longsod nga Azoto. Kamhan
dizan ka tanan mga bariyo nga in-azihan naiza
keteb ka pagdateng naiza ka siyodad nga Sisariya
minwali iza mahitenged kan Hisos.

9
1 Kamhan waro ka Hirosalem nagahinaldek

pen si Saolo ka mga sakop na Ginoo kay gosto
iza nga pamatazen sirang tanan. Agon minkaro
iza ka Labaw nga Pari 2 kay kaw-en ya soyat nga
anpakilala kanangiza ngaro ka mga oloolo na
toong mga angay doro ka siyodad nga Damasko
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kay intogotan iza ka pagdakep ka mga tao nga
minsakop di kan Hisos. Bisan kon amaama bisan
kon babazi pandadhen pagbalik ka Hirosalem
kay ipapriso.

3 Na, minpanaw si Saolo hangtod naka-
pasinged iza arani ka siyodad nga Damasko.
Kamhan dizan ka dalan inlatian baza iza ka
singed ka kilat nga garing daked ka langit.
4 Kamhan nadeeg iza daw nabatian naiza ya
saba nga nagalaong nga Saolo, Saolo, kay ono
sa magadaegdaegen di mo hao? 5 Minsambag
si Saolo nga Sinyor, sin-o sa ko koman? Min-
sambag ya saba nga si Hisos hao nga kanmong
pagadaegdaegen. 6 Tomindeg di ko. Sominged
di ko ngaro ka siyodad nga Damasko kay doro
panabaan iko kon ono ya kanmong hinangen.
Ani ini ya pagsogo ni Hisos kan Saolo.

7 Kamhan ya mga tao nga min-iba kan Saolo
minheneng di siran pagpanaw kay nabatian
niran ya saba piro waray tao dizan. 8 Kamhan
mintindeg si Saolo. Min-imata iza piro wara di
iza makakita kay nabota di ya toong mata. Agon
inhabitan na iba ka pagtoldo ngaro ka Damasko.
9 Tolong ka aldaw ya toong pagkabota. Wara
disab iza magkaen kon mag-inem ka bisan ono.

10 Na, doro ka Damasko may isang sakop ni
Hisos nga si Ananiyas ya ngaran. Kamhan may
nakitan naiza garing ka Diyos nga nagasabi nga
Ananiyas! Minsambag iza nga Ginoo, wani sa
hao. 11 Kamhan minsogo ya Ginoo nga komaro
ko naa ngaro ka dalan inngaranan ka Matol-id.
Kamhan pangitan mo ya isang tao nga taga Tarso
nga si Saolo ya ngaran kay dizan ka lagkaw ni
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Hodas nagapangamozo iza ka Diyos. 12 Kamhan
may nakitan ni Saolo garing ka Ginoo nga may
isang tao nga si Ananiyas nga magaseled daw
magadampa ka toong olo dazaw maolian ya
toong mata.

13 Minsambag si Ananiyas nga matod, Ginoo,
maonga gazed ya hinang ni Saolo ka kanmong
mga sakop doro ka Hirosalem. 14 Kamhan ya
tood naiza dini ka Damasko pandakpen ya tanan
mga tao nga minpahari kanmo nga kanirang
Ginoo kay may gahem naiza nga inhatag na
mga oloolo na mga pari doro ka Hirosalem.
15 Kamhan ya Ginoo minsambag kan Ananiyas
nga karohon naa si Saolo kay iza gazed ya pinili
nao dazaw dadhen ya sindo mahitenged kanao
doro ka mga diri kon Yodayo daw ya mga hari
daw ya toong mga angay nga taga Israil. Iza
ya insarigan nao ka pagsindo kanirang tanan
mahitenged kanao. 16 Kamhan ipasabot disab
nao kan Saolo nga an-azi iza ka masarang kasiet
nga kalised kay hao ya insakopan naiza. Ani ini
ya sogo na Ginoo kan Ananiyas.

17 Agon minkaro si Ananiyas ka lagkaw nga
inhel-an ni Saolo. Kamhan mindampa iza ka
olo ni Saolo kay dazaw panaranginan iza ka
madazaw. Kamhan minlaong iza kan Saolo nga
kanaong lomon kan Kristo, si Ginoong Hisos nga
minkandizan kanmo doro ka dalan pagpasinged
mo ngarini ka Damasko iza ya minsogo kanao
ngarini dazaw maolian ya mata mo daw pahar-
ian disab iko na Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos. 18 Pagkakamhan naiza pagpanaba
nadazaw matood ya pagpaneleng ni Saolo kay
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may singed ka hingbis nga nangaholog garing
ka toong mata. Pagtindeg naiza nabenzagan
iza. 19 Pagkakamhan naiza pagkaen mabaskeg
ya toong lawas.

Kamhan diri kon madogay ya pagpabilin naiza
dizan ka Damasko iba ka mga sakop ni Hisos.
20 Minseled iza dazon ka mga singbahan niran
kay minwali iza nga si Hisos ani matood ya
Maanak na Diyos. 21 Kamhan ya tanan mga
nakabati nabereng siran nga nagalaong nga iza
ya minpatay ka mga sakop ni Hisos doro ka
Hirosalem. Ani disab ya tood naiza pagdateng
naiza dini ka Damasko kay iated siran kontana
ngaro ka mga oloolo na mga pari doro ka
Hirosalem dazaw patazen.

22 Kamhan si Saolo mintoda iza pagwali kani-
ran. Kamhan ya angay ni Saolo nga mga
Yodayo wara siran makasambag kanangiza ka
paglalis kay hanas iza pagpamatood nga si Hisos
ani matood si Kristo nga hari nga pinili na
Diyos. 23 Paglabay na mga mataed nga aldaw
namagsabot siran kon onhon sa niran pagpatay
kan Saolo. 24Aldaw daw kahabzen ya pagbantay
niran ka mga dalan mingaring ka siyodad nga
Damasko kay kon anpanaw si Saolo patazen kon-
tana iza piro may minpakahagdam kanangiza
mahitenged ka kanirang sabot. 25 Kamhan libot
ya siyodad ka dakolang alad nga nahinang nga
garing ka bato. Na, may isang kahabzen dizan
ka rongag na alad intonton si Saolo na toong mga
sakop ka dakolang alat. Kamhan nakalayas iza.
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26 Pagdateng naiza ka Hirosalem gosto naiza
an-iba ka mga sakop ni Hisos piro nahaldek
sirang tanan kay silaong niran nga wara pen iza
magsakop kan Hisos. 27 Kamhan intabangan iza
ni Barnabi daw in-ibahan dizan ka mga sinar-
igan ni Hisos ipakilala. Kamhan inpanan-ogan
siran ni Barnabi mahitenged ka pagpakasakop
ni Saolo kan Hisos. Minlaong si Barnabi nga ya
Ginoo minkandizan iza kan Saolo doro ka dalan
pagpasinged ngaro ka siyodad nga Damasko.
Minpanaba disab iza kan Saolo. Kamhan dizan
ka mga taga Damasko mabaskeg ya pagwali
ni Saolo mahitenged kan Hisos. Ani ini ya
pagpanan-og ni Barnabi kaniran.

28Kamhanmintipon si Saolo kaniran dawmin-
soroy iza ka tibolos Hirosalem. Waray kahaldek
naiza ka pagwali ka sindo mahitenged kan
Hisos. 29 Nagapakiglaonglaong disab iza ka mga
Yodayo nga Ginirika ya saba. Kamhan minlalis
gazed siran kay diri siran antoo ka toong inwali
mahitenged kan Hisos. Kamhan namagsabot
siran nga patazen si Saolo. 30 Pagpakabati ka
na mga sakop ni Hisos in-ated niran si Saolo
ngaro ka siyodad nga Sisariya dapit doro ka
salpan. Kamhan inpakaro iza ngaro ka longsod
nga Tarso nga naimathan ni Saolo dapit doro ka
kaaroan nga kanawazan.

31 Kamhan doro ka tibolos Yoda daw Galiliya
daw Samarya waray andaegdaeg ka mga sakop
ni Hisos nga nagatipon. Kamhan mindakola
ya kanirang pagtoon ka sindo mahitenged kan
Hisos. Anikay intahod niran ya Ginoo. Kamhan
ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
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mintabang iza kaniran ka pagtoman ka toong
sindo. Kamhan dizan kaniran mindogang ya
Diyos ka pagtaed ka toong mga sakop.

32 Na, si Pidro minbisita di iza ka mga mataed
nga bariyo. Kamhan minbisita disab iza ka mga
sakop ni Hisos nga nagahela doro ka longsod
nga Lida. 33 Kamhan ya nabedlay nga si Aniyas
ya ngaran ani ya nakitan ni Pidro. Walo ding
ka toig ya kadogazen na toong pagkabedlay nga
diri makahingas ka lawas. 34 Kamhan si Pidro
minlaong iza nga Aniyas, bomangon ko naa
kay nabahaw di iko ni Hiso Kristo! Lokoton
ya banig mo! Kamhan minbangon matood si
Aniyas. 35Kamhan ya mga taga Lida daw ya mga
taga dakolang patag nga Saron nakita niran nga
madazaw di ya lawas ni Aniyas. Agon minsakop
di sirang tanan kan Ginoong Hisos.

36 Kamhan doro ka lain longsod nga Hopi may
isang babazi nga si Tabita ya ngaran. Indag-
nazan iza kan Dorkas. Na, ya kahologan na
dagnay ani ya osa. Sakop si Dorkas ni Hisos.
Mataed ya toong mga inhinang nga madazaw.
Dakola disab ya pagtabang naiza ka mga pobri.
37Na, ka nagabisita pen si Pidro doro ka longsod
nga Lida nasakit si Dorkas. Kamhan napatay iza.
Pagkakamhan niran paghinang ka batasan niran
nga intrapo ya lawas na namola imbetang niran
dizan ka isang kowarto daked ka ikadowang
saleg na lagkaw. 38 Kamhan ya mga sakop
ni Hisos dini ka Hopi pagpakabati niran nga
si Pidro doro di iza ka Lida inpakaro niran
ya dowang ka tao dazaw pakarinihen si Pidro
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pagdali kay ya Hopi diri kon aro ka Lida. 39Agon
min-iba si Pidro kaniran. Pagdateng naiza dizan
in-ated iza daked ka kowarto nga inbetangan na
lawas na namola. Kamhan inlibotan iza na mga
nagahaza nga mga balo nga babazi. Inpakita
disab kanangiza ya mga bado nga hininang ni
Dorkas ka bohi pen iza. 40 Kamhan inpalogwa
ni Pidro sirang tanan. Kamhan minlohod iza
ka pag-ampo ka Diyos. Kamhan minsogo iza ka
namola nga Tabita, bomangon ko naa! Kamhan
min-imata di ya babazi. Pagpakakita ka naiza
kan Pidro minbangon iza paglo-to. 41 Kamhan
inhawidan ni Pidro ya alima na babazi ka
pagpatindeg. Kamhan inpakarini ni Pidro ya
mga balo nga babazi daw ya mga iba nga sakop
ni Hisos kay inpakita kaniran si Dorkas nga
nabohi ka. 42Kamhan mindateng ka tibolos Hopi
ya balita mahitenged kaiza. Mataed disab ya
mga tao nga mintoo ka Ginoo. 43 Nagapabilin
si Pidro ka Hopi ka mga mataed nga aldaw iba
kan Simon nga mag-anitay ka mga kindal na mga
kanding daw karniro.

10
1 May isang tao doro ka siyodad nga Sisariya

si Korniliyo ya ngaran. Kapitan iza na kasol-
dawan nga Italiyano. 2 Bisan diri kon Yodayo
si Korniliyo madazaw ya pagpangalagad naiza
ka Diyos. Kamhan ya Diyos anikay inhawag
naiza daw ya toong mga inhel-an. Dakola isab
ya pagtabang ni Korniliyo ka mga Yodayo nga
pobri. Onay disab iza nagapangamozo ka Diyos.
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3 Kamhan may isang aldaw nga pagkabalan-
tang ka delem may nakitan ni Korniliyo nga gar-
ing ka Diyos. Waton baza ya sinogo nga garing
ka Diyos minseled daw minsabi kan Korniliyo.
4 Dakola ya kahaldek ni Korniliyo kon sin-o iton
taohana. Minseleng gazed iza daw nagalaong
nga Sinyor, ono sa wani? Minsambag ya sinogo
nga mahagdam ya Diyos ka kanmong batasan
nga onay nagapangamozo daw nagatabang ka
mga pobri. Kamhan ya batasan mo singed iton
ka inhalad mo ka Diyos agon ambales iza kanmo
ka madazaw. 5 Agon pakarohon mo ya mga
tao ngaro ka longsod nga Hopi dazaw dadhen
ngarini ya isang tao nga si Simon Pidro ya
ngaran. 6 Dizan pen iza kan Simon nga mag-
anitay nga nagahela doro ka kilid na dagat. Ani
ini ya inpanaba na sinogo kan Korniliyo.

7 Pagpanaw na sinogo inpakarini ni Ko-
rniliyo ya isang soldaw nga toong sinarigan
nga madazaw ya pagpangalagad naiza ka Diyos.
Inpakarini disab naiza ya dowang bolos nga
sogoonon. 8 Kamhan minpanan-og iza kaniran
ka toong naazihan kazina. Kamhan inpakaro
naiza sirang tolo ngaro ka Hopi.

9 Pagsonod nga ka aldaw ka hapit siran an-
dateng ka Hopi si Pidro minkandaked iza ka
malakbang nga atep kay antoman iza ka toong
batasan nga ampangamozo ka Diyos kay edto di
ya aldaw. 10 Kamhan imbengtas iza piro wara
pen malotò ya makaen. Pagsen-ad pen na tao
baba may nakitan ni Pidro nga garing ka Diyos
11 nga singed ka min-abri di ya langit. Waza sab
baza ya singed ka habel nga dakola. Pagtonton
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ngambaba kan Pidro ya selengan singed ka
dakolang bowa. 12 Ya sineldan na bowa may
tanan mga klasi nga inkaen na tao. May mga
diri ipaihaw na mga Yodayo. Kamhan may mga
ihawen nga madazaw. 13 Kamhan may saba
nga nabatian ni Pidro nga nagalaong nga Pidro,
tomindeg ko. Ihawen mo ini dazaw may sera
mo. 14 Minsambag si Pidro nga Ginoo, diri hao
kay diri hao anlapas ka balaed nga garing kamga
karaan nami nga diri kami pakanen ka in-ihaw
nga maonga. 15 Kamhan ya saba minsogo kan
Pidro pag-isab nga bisan ono nga inhingloan na
Diyos abay di paglong-a nga maonga.

16 Kamhan katolo ya pag-otro pagpatonton ka
habel nga bowa. Kamhan imbetad pag-oli ngan-
daked ka langit. 17 Kamhan nagalised ya hena-
hena ni Pidro kon ono ya kahologan na toong
nakitan. Paghena-hena pen naiza ya mga sinogo
ni Korniliyo mindateng di siran baba ka pirtahan
kay minsosi siran kon hain ya lagkaw nga inhel-
an ni Simon Pidro. 18 Kamhan minhawag siran
nga nagalaong nga daw may bisita dini nga si
Simon Pidro ya ngaran?

19 Na, ka nagahena-hena pen si Pidro kon ono
ya toong nakitan kazina ya Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos ani minlaong nga baba ka
pirtahan may tolong ka tao nga nangita kanmo.
20 Magtena ko. Kamhan bisan diri kon Yodayo
siran diri ko magdowadowa ka pag-iba kaniran
kay hao ya minsogo kaniran ngarini kanmo. Ani
ini ya sogo naiza kan Pidro.

21 Pagtena ni Pidro minlaong iza kaniran nga
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hao ya pangitan mazo. Daw ono ya tood mazo
kanao? 22 Minsambag siran nga si Kapitan
Korniliyo ani ya minsogo kanami ngarini kanmo.
Kay kahabi ya sinogo nga garing ka Diyos ani
minsogo kanangiza ka pagpakaro kanmo ngaro
ka toong lagkaw dazaw anpanalinga iza ka
kanmong ilaong. Iza ya madazaw nga tao nga
nagahawag ka Diyos. Kamhan intahod gazed iza
na tanan mga Yodayo. Ani ini ya pagpanaba
niran kan Pidro. 23Agon minpaseled iza kaniran
daw minpakolang.
Pagsonod nga ka aldaw min-iba si Pidro kani-

ran. Min-iba disab ya mga sakop ni Kristo nga
taga Hopi. 24 Pagsonod nga ka aldaw nakadateng
di siran ka siyodad nga Sisariya. Nagatagad
pen si Korniliyo kaniran iba ya toong mga
lomon daw ya mga higara nga toong indapit.
25 Pagdateng ni Pidro ka lagkaw ni Korniliyo
insogat iza ni Korniliyo. Kamhan minlohod si
Korniliyo ka pagtahod kan Pidro 26 piro inta-
bangan iza pagpatindeg ni Pidro kay nagalaong
nga tomindeg ko kay mag-anika kita nga tao ka
lamang. 27 Kamhan minpakiglaonglaong iza kan
Korniliyo ka pagseled niran ka lagkaw. Kamhan
nakita di naiza ya mga mataed nga tao nga
nagatipon di dalem. 28 Kamhan si Pidro min-
laong iza kaniran nga kamong tanan, mahagdam
kamo ka mga balaed nami nga Yodayo nga diri
antogot kanao ka pag-iba daw pagbisita dini
ka lagkaw na tao nga diri kon Yodayo. Piro
inpakahagdam di hao na Diyos nga diri nao long-
a nga maonga ya bisan sin-o nga tao. 29 Kamhan
kahabi pagpakarinihen mazo kanao wara hao
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magbaribad. Na, ono sa ya kamazong tood
kanao?

30 Si Korniliyo minsambag nga isang habi
ka pagkabalantang ka delem dizan ka kanaong
lagkaw nagapangamozo hao ka Diyos. Kamhan
minkandizan baza kanao ya isang tao nga
makinlaw gazed ya bado. 31 Kamhan minlaong
iza kanao nga Korniliyo, impanalingahan na
Diyos ya kanmong pag-ampo. Nataremdeman
disab naiza ya pagkalooy mo ka mga tao. 32Agon
pakarohon mo ya tao ngaro ka Hopi ka pag-
ated ngarini ka tao nga si Simon Pidro. Dizan
pen iza ka lagkaw ni Simon nga mag-anitay nga
nagahela dizan ka kilid na dagat. Ani ini ya
toong inlaong kanao. 33 Kamhan inpakarini ta
ko dazon. Madazaw kay mindateng di iko. Na,
dini ka pagpakaseleng na Diyos nagakatipon di
kaming tanan kay anpanalinga ka tanan mga
panaba na Ginoo kanmo.

34 Kamhan si Pidro minsambag kaniran nga
makasabot di gazed hao nga bisan sin-o ya
tao waray pinalabi na Diyos. 35 Kay bisan
taga hain iza kon tahodon naiza ya Diyos daw
hinangen sab naiza ya mga madazaw dawaten
iza na Diyos. 36 Mahagdam kamo daan nga
kami nga mga taga Israil inpasindo kami na
Diyos mahitenged kan Hiso Kristo nga iza ya
makakawa ka pagkontara nita ka Diyos. Hari
isab iza ka tanan mga tao bisan kon Yodayo ya
tao bisan kon diri. 37 Mahagdam disab kamo
kaizang mga inhinang ni Hisos doro ka lopa
nga Galiliya daw Yoda pagkakamhan ni Howan
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pagbenzag ka mga tao. 38 Ya Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos ani ya mintabang
kan Hisos nga taga Nazarit. Kamhan may gahem
ni Hisos ka paghinang ka mga madazaw. Dizan
ka tanan mga tao nga inharian daan na mga
maonga minbogaw iza kaniran kay ya Diyos
ani ya min-iba kan Hisos. 39 Kami nga mga
sinarigan ni Hisos mga saksi kami ka toong mga
inhinang doro ka lopa nga Yoda lakip ya siyodad
nga Hirosalem. Siran gazed ya minlansang kan
Hisos ka kros kamhan napatay iza. 40 Kamhan
ya Diyos ani ya minbohi kan Hisos pagbalik
garing ka lebeng ka ikatlong aldaw. Kamhan
inpakita iza na Diyos dini kanami nga toong
mga sinarigan. 41 Kamhan namagsaro disab
kami daw si Hisos. Izang pagkabanhaw ni Hisos
wara makakita kanangiza ya tanan mga tao piro
kay kami ka lamang nga mga inpili na Diyos.
42Kamhan minsogo si Hisos kanami ka pagsindo
ka mga tao nga si Hisos ani ya pinili na Diyos ka
paghokom ka mga bohi daw ya mga patay nga
tao. 43 Inpanan-ogan daan na tanan mga propita
na Diyos nga nagalaong nga si Hisos ani may
gahem ka pagpasaylo ka mga sala na tanan mga
minsakop kanangiza.

44 Ka nagasindo pen si Pidro kanin Korniliyo
inharian ya tanan mga nanalinga na Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos. 45 Kamhan
ya mga Yodayo nga min-iba kan Pidro nabereng
siran kay ya mga tao nga diri kon Yodayo
inharian disab siran na Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos. 46 Nabatian sab nin
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Pidro ka pagpanaba niran ka nagakalainlain nga
saba daw ya pagsaza niran ka Diyos. Kamhan
minlaong si Pidro ka toong mga iba nga 47 ini
nga mga tao nakadawat di matood siran ka
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed
ka pagdawat nita kanangiza. Agon waray maka-
paheneng nga benzagan siran pinaazi ka sapa.
48 Kamhan minsogo iza nga benzagan siran kay
minsakop di siran kan Hiso Kristo. Kamhan
inhangzo niran si Pidro nga magpabilin iba
kaniran ka mga mataed nga aldaw.

11
1 Ka wara pen madogay ya mga sinarigan

ni Hisos daw ya toong mga sakop doro ka
tibolos Yoda nakabati siran nga may mga tao
nga diri kon Yodayo nga mintoo disab ka sindo
mahitenged kan Hiso Kristo. 2 Agon pag-oli
ka ni Pidro ka siyodad nga Hirosalem ya mga
maistro ka tinoohan na mga Yodayo minbaheg
siran kanangiza nga 3 nagalaong nga matod, ey,
minlapas iko ka balaed na kantang mga karaan
kay doro ka mga tao nga diri kon Yodayo naga-
hela iko koni daw namagsaro kaniran pagkaen?
4 Kamhan minpanan-og si Pidro kaniran ka
tanan naazihan naiza sokad gazed ka sinogdan
nga nagalaong nga 5 ka nagapangamozo hao
doro ka longsod nga Hopi may nakitan nao
nga garing ka Diyos nga singed ka habel nga
dakola nga intonton garing daked ka langit. Ya
selengan singed ka dakolang bowa. Kamhan
minheneng iton dizan tenged kanao. 6 Pagsosi
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gazed nao dalem ya nakitan nao ya mga klasi
nga inkaen na tao. May mga diri ipaihaw na
mga Yodayo. Kamhan may mga ihawen nga
madazaw. 7 Kamhan nabatian nao ya saba
nga minsogo kanao nga Pidro, tomindeg ko.
Ihawen mo ini dazaw may sera mo. 8 Kamhan
minsambag hao nga Ginoo, diri hao kay diri
hao anlapas ka balaed nga garing ka kanaming
karaan nga diri kami pakanen ka in-ihaw nga
maonga. 9 Kamhan ikadowa ya pagsogo na saba
kanao nagalaong nga bisan ono nga inhingloan
na Diyos abay di paglong-a nga maonga. 10 Na,
katolo ya pagpanaba na Diyos kanao singed
kaini. Kamhan imbetad pag-oli ya bowa ngan-
daked ka langit. 11 Kamhan mindateng di baza
ya tolong ka tao baba ka pirtahan naitong lagkaw
nga inhel-an nao kay impakaro siran koni kanao
garing ka siyodad nga Sisariya. 12 Kamhan ya
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya
mintogon kanao nga bisan diri kon Yodayo siran,
diri ko magdowadowa ka pag-iba kaniran. Agon
hao daw ya mga enem nga tao nga lomon ta kan
Kristo minseled kami ka lagkaw ni Korniliyo nga
minpakaro kanao.

13 Na, pagseled nami ka toong lagkaw
minpanan-og iza kanami mahitenged ka isang
sinogo nga garing ka Diyos nga minkandizan
ka toong lagkaw izang dini kaini. Kamhan
minsogo koni nga pakarohon mo ya mga tao
ngaro ka longsod nga Hopi koni ka pagdara
ngarini kanmo ka tao nga si Simon indagnazan
kan Pidro 14 kay iza ya ansindo kanmo daw ya
tanan inhel-an mo dazaw malibri kamo ka silot
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ka kamazong mga sala. 15 Na, pagsogod nao
pagsindo kaniran inharian siran na Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka
paghari naiza kanta ka sinogdan. 16 Kamhan
nakataremdem hao ka inlaong na Ginoo nga
namenzag si Howan ka mga tao ka sapa piro
benzagan kamo ka Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga
Ispirito. 17Na, inpaharian matood siran na Diyos
ka toong Ispirito singed ka pagpahari naiza kanta
nga mga Yodayo pagsakop nita kan Ginoong Hiso
Kristo. Agon doro ka lagkaw ni Korniliyo onhon
sa nao pagbaribad ka Diyos?

18 Pagpakabati ka na mga Yodayo ka sambag
ni Pidro minheneng di siran paglalis kanangiza.
Hinoa insaza niran ya Diyos nga nagalaong nga
bisan ya mga tao nga diri kon Yodayo kon
anhinelsel siran ka kanirang mga sala anhatag
ya Diyos kaniran ka bag-ong kinabohi nga diri
mawara. Ani ini ya pagtabang na Diyos kan
Pidro pag-oli naiza ka Hirosalem.

19 Na, izang pagkapatay ni Istiban ya mga
sakop ni Hisos nagakabelag di siran kay indaeg-
daeg siran. Kamhan may mga mindateng keteb
ka lopa nga Ponisiya daw ya poro-poro nga Sipro
daw ya siyodad nga Antiyokya. Kamhan ya mga
Yodayo lamang ani inwalihan niran. 20 Piro may
mga taga Sipro daw mga taga longsod nga Sayrin
pagdateng niran ka siyodad nga Antiyokya in-
walihan niran ya mga diri kon Yodayo ka sindo
mahitenged kan Ginoong Hisos. 21Mintabang ya
Diyos kaniran ka pagwali kamhan masara gazed
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nga kataed ya mga taga Antiyokya nga mintoo
ka Ginoo daw minsakop di kanangiza.

22 Na, ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon
doro ka Hirosalem nakabati siran nga mataed di
ya mga minsakop kan Hisos doro ka Antiyokya
agon inpakaro niran si Barnabi. 23 Pagdateng
naiza doro nakita naiza nga inhinang na Diyos
ya mga madazaw agon dakola ya toong kasaza.
Kamhan minsindo iza kanirang tanan nga na-
galaong nga bisan ono ya kaazi mazo diri
kamo ambiza ka kamazong pagtoo kan Hisos.
24 Kamhan ya mga minsakop kan Ginoong Hisos
mindogang siran ka pagtaed. Beetan si Barnabi.
Heget gazed ya pagtoo naiza kan Hisos kay
inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos.

25 Na, minpanaw si Barnabi ngaro ka long-
sod nga Tarso kay ampangita iza kan Saolo.
26 Pagpakakita kanangiza in-ated iza balik ka
Antiyokya. Kamhan doro siran min-iba ka mga
sakop ni Hisos keteb ka isang ka toig. Mataed ya
mga tao nga insindoan niran. Kamhan ya mga
taga Antiyokya nga minsakop di kan Hisos siran
ya inngaranan paghon-a nga Kristohanen.

27 Na, ka dizan pen si Barnabi daw si Saolo
ka Antiyokya may mga propita na Diyos nga
mindateng garing ka Hirosalem. 28 Kamhan
dizan kaniran ya isa nga si Agabo mintindeg iza.
Kamhan inpakahagdam iza na Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos ngamay dakolang pi-
hit nga andateng ka tibolos kalibotan. Pagkado-
gay kaiza ka pagkahari pen ni Kladyo ka mga
taga Roma natomanmatood ya inlaong ni Agabo.
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29 Kamhan doro ka Antiyokya namagsabot ya
mga sakop ni Hisos nga tagsa tagsa siran anhatag
ka hinabang. Ya nahimo niran anikay ipaated
ngaro ka mga sakop ni Hisos doro ka Yoda.
30 Kamhan inpakaro niran si Barnabi daw si
Saolo doro ka Yoda dazaw iated ya kowarta dizan
ka mga malaas nga mga sakop ni Hisos.

12
1 Na, koman disab ya hari nga si Hirodis min-

sogod di iza pagdaegdaeg ka mga sakop ni Hisos
nga nagatipon doro ka Hirosalem. 2 Kamhan
impaotod disab naiza ya lieg ni Santiago nga
magorang ni Howan. 3 Pagkahagdam naiza
nga naazak ya mga Yodayo ka toong inhinang
inpadakep disab naiza si Pidro kaizang pista ka
pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray
ipasoligay. 4 Na, pagpakadakep naiza kan Pidro
inpapriso daw inpabantay dizan ka napolo may
enem nga ka bolos nga soldaw kay kada opat
nga ka oras ilisan na mga opat nga ka bolos
nga soldaw. Ani ini ya inhinang ni Hirodis kay
nagatagad pen iza ka pagkatiwas na simana ka
pagpista na mga Yodayo anipen ipaated si Pidro
dizan ka pagseleng na mga Yodayo kay dazaw
hokman daw patazen. 5 Kamhan ka dizan pen
si Pidro ka pirisohan ya mga sakop ni Hisos nga
nagatipon dizan ka Hirosalem mintabang gazed
siran kan Pidro ka pagpangamozo ka Diyos.

6 Na, izang tenga ka kahabzen dizan ka tenga
na mga dowang ka soldaw natorog si Pidro. Kon-
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silem ipapatay iza ni Hirodis dizan ka pagseleng
na mga tao. 7 Kamhan dalem ka prisohan may
kapawa baza kay minkandizan ya isang sinogo
nga garing ka Diyos. Minhezeng iza ka pag-
pokaw kan Pidro daw minlaong nga paka dali,
bomangon ko naa! Kamhan nangahebad ya mga
kadina dizan ka alima ni Pidro. 8Kamhan insogo
disab nga mag-andam ko naa ka pagpanaw.
Kamhan mintoman dazon si Pidro. Kamhan
insogo disab nga mag-iba di kita pagsonod ngaro.
9 Kamhan min-iba si Pidro kaiton nga sinogo
ngambali ka logwa. Silaong ni Pidro nga diri
kon matood nga may mintabang kanangiza kay
singed kamay nakitan naiza nga garing ka Diyos.
10 Pag-azi niran dizan ka mga hon-ang daw
mga ikadowang magbantazay nakadateng siran
ka pirtahan na siyodad. Kamhan ya pothaw
nga sira naabri nga waray mintolod. Kamhan
minpanaw siran. Pag-azi niran dizan ka karsada
nawara dazon dizan kan Pidro ya sinogo nga
garing ka Diyos. 11 Anipen si Pidro manhimaan
daw minlaong ka toong hena-hena nga ya Diyos
ani matood ya minpakarini ka toong sinogo
dazaw bawien hao garing ka gahem ni Hirodis.
Agon diri hao patazen bisan gosto na tanan mga
Yodayo nga patazen hao.

12 Pagpakahena-hena ka ni Pidro kaiza
minkaro di iza ka lagkaw ni Mariya nga
ina ni Howan Markos. Kamhan mataed ya
mga mintipon dizan kay mintabang siran
kan Pidro ka pagpangamozo ka Diyos. 13 Na,
pagdateng ka ni Pidro dizan ka pirtahan na
lagkaw minhawag di iza. Kamhan si Rodas nga
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binolanan minkarini iza ka pagsogat kon sin-o
ya minhawag bali ka logwa. 14 Pagpakakilala
ka naiza ka saba ni Pidro nalipat iza ka
pag-abri kay dakola ya toong kasaza. Agon
minkalit iza pagdalagan pagbalik ka seled kay
minpakahagdam iza kaniran nga si Pidro ani
gazed ya minhawag bali ka logwa. 15Minsambag
siran nga boang iko. Kamhan mintoda gazed
iza pagpanaba nga matood ya toong impanaba
kaniran. Minsambag siran nga iton ka lamang ya
tagalangit nga mag-aligrahay kan Pidro kay basi
ipakahagdam kanta nga wara di si Pidro. 16 Na,
bali ka logwa min-otro disab si Pidro paghawag.
Pag-abri pen niran nabereng gazed siran kay
si Pidro matood ya minhawag. 17 Kamhan
minsinyas iza ka toong alima pagpahenek
kaniran kay minpanan-og iza kaniran kon
onhon sa na Ginoo pagbohi kanangiza dizan
ka prisohan. Kamhan minlaong iza nga dizan
kan Santiago daw ya kantang kaibahan panan-
ogan mazo siran ka naazihan nao kazina.

18 Na, pagkaaldaw dizan ka mga soldaw ni
Hirodis dakola ya kasamok kay hain di wani si
Pidro? 19Kamhan inpapangita iza ni Hirodis piro
wara di gazedmakiti. Agon inpapangotana naiza
ya mga magbantazay. Kamhan inpapatay sirang
tanan. Kamhan minpanaw si Hirodis dizan ka
Yoda ngaro ka siyodad nga Sisariya. Kamhan
nagapabilin iza dogaydogay doro.

20 Pagkadogay kaiza nazehet si Hirodis ka
mga taga Tiro daw ya mga taga Sidon nga
dowang ka longsod doro ka kilid na dakolang
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dagat. Kamhan minheneng di iza pagpama-
ligza kaniran ka makaen. Agon minpakig-azok
di siran kan Blasto nga sinarigan ni Hirodis
kay anpakighosay siran kan Hirodis kontana
dazaw makaotro siran pagkawa ka makaen
dizan kanangiza. 21 Na, pagdateng na aldaw ka
pagsabot niran daw si Hirodis inbado naiza ya
mga mahalen. Kamhan minlo-to iza dizan ka lo-
toanan naiza ka paghari. Kamhan mindiskorso
iza kaniran. 22 Pagkakamhan naiza pagdiskorso
insaza iza na mga tao nagalaong pagsinggit nga
iza ngamindiskorso kanta diri kon tao ka lamang
iza basta kay ya Diyos ani gazed iza! 23 Wara si
Hirodis magpaheneng kaniran pagsaza agon ya
sinogo nga garing ka Diyos minpasakit dazon iza
ka lawas ni Hirodis. Kamhan in-olodan ya toong
tinai. Kamhan napatay iza. Ani ini ya pagsilot
na Diyos kan Hirodis kay wara naiza sazaa ya
Diyos.

24 Pagkakamhan mataed ya mga nanalinga ka
sindo nga garing ka Diyos. Kamhan mindogang
ka pagtaed ya mga naazak pagpasakop kan
Hisos. 25 Kamhan doro ka Hirosalem si Barnabi
daw si Saolo pagkakamhan niran pag-ated ka
hinabang min-oli siran ka Antiyokya. Inpaiba
disab niran si Howan Markos.

13
1 Kamhan dizan ka mga sakop ni Hisos nga

nagatipon doro ka siyodad nga Antiyokya may
mga propita na Diyos daw ya mga hanas ka pag-
dara ka sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan
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ya ngaran niran si Barnabi daw si Simiyon
nga indagnazan kan Nigro daw si Losiyo nga
taga Sirini daw si Manaen nga binohi na ama
ni Hirodis nga hari daw si Saolo. 2 Kamhan
may isang aldaw pagsingba niran ka Ginoo
daw pag-anget pen niran ka makaen kay diri
anheneng ka pagpangamozo ka Diyos intogon
siran na Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos nga nagalaong nga ipasarig mazo kanao
si Barnabi daw si Saolo kay siran ya inpili
nao ka pagdara ka kanaong sindo doro ka mga
dapit libot ka siyodad nga Antiyokya. Ani ini
ya togon naiza kaniran. 3 Agon pagkakamhan
niran pagpangamozo ka Diyos daw pag-anget ka
makaen minsampereng siran ka olo ni Barnabi
daw si Saolo kay ani ya pagpakilala nga sirang
dowa ya inpili na Diyos. Kamhan intogotan
sirang dowa ka pagpanaw ngaro.

4 Kamhan ya Ispirito na Diyos minsogo iza
kaniran ka pagpanaw ngaro ka pantalan nga
Silosiya doro ka kilid na dakolang dagat. Pag-
dateng niran doro minsakay siran ka bangka
ngaro ka poro-poro nga Sipro. 5 Pagdateng
niran ka siyodad nga Salamina inwali niran ya
sindo na Diyos dalem ka mga singbahan na
mga Yodayo. Min-iba kaniran si Howan Markos
dazaw may katimbang niran.

6Kamhanmin-azi siran ka poro-poro nga Sipro
garing ka Salamina keteb ka longsod nga Papos.
Kamhan si Barhisos nga tigsalamangka nga Yo-
dayo ani ya nakitan niran. Min-angken iza nga
iza ya propita na Diyos. 7 Kamhan min-ibaiba
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iza kan Sirhiyo Paolo nga gobirnador ka Sipro.
Otokan si Sirhiyo. Inpakadizan naiza si Barnabi
daw si Saolo kay anpanalinga iza ka sindo na
Diyos. 8 Piro imbalabagan siran na tigsala-
mangka dazaw diri antoo ya gobirnador ka sindo
mahitenged kan Hiso Kristo. Na, ya ngaran na
tigsalamangka ka saba nga Ginirika ani Ilimas.
9 Kamhan si Saolo nga inngaranan disab kan
Pablo inharian iza na Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos. Kamhan minseleng gazed iza
kan Ilimas 10 daw minbaheg nga nagalaong nga
limbongan gazed iko daw bakaken kay inharian
iko ni Satanas. Iko ya kaaway ka tanan mga
madazaw kay pirmi iko ambakak nga diri kon
matood ya sindo na Diyos. 11Agon pabotahan iko
na Ginoo ka pagsilot kanmo. Bisan ya kapawa
na sega diri iko makakita keteb ka pagdazaw na
Diyos ka mata mo. Kamhan mindeglem matood
ya mata ni Ilimas. Wara gazed iza makakita ka
bisan ono. Kamhan nanhaphap iza kon sin-o
ya makahabit kanangiza. 12 Na, pagpakakita na
gobirnador ka kaazi na tigsalamangka mintoo
gazed iza ka sindo mahitenged kan Ginoong
Hisos kay nabereng iza kon ono iton.

13Pagkakamhanminsakay sin Pablo ka bangka
garing ka poro-poro nga Papos ngaro ka panta-
lan nga Pirga doro ka lopa nga Panpilya. Pag-
dateng niran doro si HowanMarkosminbelag iza
kaniran kay an-oli iza ka Hirosalem. 14 Kamhan
si Pablo daw si Barnabi nagapadazon siran ka
kanirang panaw garing ka Pirga keteb ka siyodad
nga Antiyokya doro ka lopa nga Pisidiya.
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PagkaSabado minseled di siran ka singbahan
na mga Yodayo kay ani ya batasan niran kada
aldaw nga tigpahimlay na mga Yodayo. Kamhan
minlo-to siran dalem kaiza. 15 Pagkakamhan na
mga oloolo pagbasa dizan ka daan balaed na
Diyos nga insoyat ni Moysis daw ya kasoyatan na
mga karaang propita inpakadizan niran ya isang
tao dizan kanin Pablo kay long-on nga kamo
nga mga kaibahan nami, kon may ilaong mazo
ka pagsindo ka mga mintipon dini panabai naa
mazo.

16 Agon mintindeg si Pablo. Pagpahenek naiza
ka mga tao minsogod iza pagpanaba kaniran
nga nagalaong nga mga kaibahan nao nga taga
Israil daw kamo nga mga diri kon Yodayo nga
minhawag ka matood nga Diyos, timan-an mazo
gazed ini! 17 Ya kantang Diyos ani ya minpili
ka kantang mga karaan nga mga kaliwatan ni
Israil. Kawandini pen ka paghela pen niran doro
ka lopa nga Ihipto mindogang iza kaniran ka
pagtaed. Kamhan iza ya minpapanaw kaniran
garing ka lopa nga Ihipto kay labaw ka gahem
iza. 18 Kamhan bisan diri siran antoo ka toong
sogo, min-anget iza ka kanirang batasan ka kap-
atan nga ka toig ka nagapanaw pen siran doro
ka kamingawan. 19 Pagdateng niran ka lopa nga
Kanaan nakadaeg ya Diyos ka mga pito nga ka
kalasi nga ka tao nga nagahela doro. Kamhan
minhatag iza ka kantang mga karaan kaitong
lopa nga Kanaan dazaw siran ya tag-iza.
Na, sokad ka pagdateng niran ka Ihipto keteb

ka pag-oli niran ka Kanaan hapit mag-opat nga
ka gatos may kalim-an nga ka toig. 20 Kamhan



Mga Kaazi 13:21 lxv Mga Kaazi 13:26

impalo-to na Diyos ya mga tagsa tagsa nga
maghohokom ka pag-oloolo kaniran. Na, ya
panahon ka pagkaoloolo ni Samwil nga karaang
propita na Diyos 21maazak gazed siran nga may
kanirang hari. Kamhan intagan siran na Diyos
kan Saolo nga karaang tao ngamaanak ni Kis nga
kaliwat ni Binhamin. Kamhan iza ya minhari
kaniran keteb ka kap-atan nga ka toig. 22 Na,
pagpaiwat ka na Diyos kan Saolo in-ilisan iza
ni Dabid ka pagkahari kaniran kay minlaong
ya Diyos mahitenged kan Dabid nga ining si
Dabid nga maanak ni Isay nakaangay iza ka
kanaong hena-hena kay gosto iza antoman ka
tanan naazakan nao.

23 Na, may isang kaliwat ni Dabid nga si
Hisos ya ngaran. Kamhan dini kanta nga mga
kaliwatan ni Israil iza matood ya pinili na Diyos
dazaw mahatagan kita ka kinabohi nga diri
mawara. 24 Ka wara pen magsindo si Hisos
minwali si Howan ka tanan mga kaliwatan ni
Israil nga nagalaong nga kinahanglan bizaan
di mazo ya maongang batasan mazo. Kamhan
magpabenzag kamo. 25 Ka hapit si Howan
mapatay nangotana iza ka mga tao nga daw sin-
o say pagngaran mazo kanao? Diri kon hao ya
hari nga intagadan mazo kay may isa pen nga
andateng dini kamazo. Dizan kanangiza hao ya
labing obos kay iza gazed ya labaw ka gahem.
Ani ini ya pagwali ni Howan.

26 Na, kamo nga mga kaibahan nao nga mga
kaliwatan ni Abraham daw kamo nga mga diri
kon Yodayo nga minhawag ka matood nga Diyos,
kita gazed ya impakahagdam na Diyos nga si
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Hisos ani ya makalibri kanta ka silot nga pa-
hamtangan na Diyos kanta ka kantang mga sala.
27 Iza matood ya intagadan ta piro ya mga taga
Hirosalem daw ya kanirang mga oloolo wara
siran makakilala nga si Hisos ani ya hari nga
pinili na Diyos. Wara disab siran makasabot ka
mga sinoyat na mga karaang propita na Diyos,
bisan imbasa niran iton dizan ka kanirang mga
singbahan kada Sabado. Kamhan ya pagpatay
niran kan Hisos ani ya pagtoman ka sinoyat
na mga karaang propita na Diyos nga imbasa
niran. 28 Bisan waray sala naiza inhokman iza
niran ka kamatazen. Kamhan inhangzo niran si
Pilato nga patazen si Hisos. 29Pagtoman niran ka
tanan mga panaba nga insoyat daan mahitenged
ka toong pagkapatay inkawa niran ya toong
lawas doro ka kros. Kamhan inlebeng. 30 Piro
inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng.
31 Kamhan may mga mataed nga aldaw nga
minkandizan iza ka mga tao nga min-iba kanan-
giza izang dini kaini garing ka Galiliya ngaro
ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan siran di ya
nagapanan-og ka mga Yodayo nga nagalaong nga
nabohi di matood si Hisos. 32-33 Kamhan indara
disab nami kamazo ini nga sindo mahitenged
kan Hisos kay dini kanta intoman di na Diyos ya
toong saad ka kantang mga karaan kay inbohi
naiza si Hisos pagbalik garing ka lebeng. Ani
ini ya kahologan na daan pinasoyat na Diyos
mahitenged kan Hisos dizan ka basahen nga
ikadowang Salmo nga nagalaong nga inhinang
nao nga Iko di ya kanaong Maanak kay inbohi
nao kanmo pagbalik garing ka lebeng. 34 Na ya
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pagbohi na Diyos kan Hisos dazaw diri malata
ya lawas ani ya intoman na Diyos ka toong saad
kan Hisos nga nagalaong nga ihatag nao kanmo
ya madazaw nga panarangin nga insaad nao kan
Dabid. 35Kamhan dizan ka iba nga Salmo insoyat
ni Dabid mahitenged kan Hisos nga nagalaong
nga ya Maanak na Diyos nga waray sala diri
ambilin ya Diyos ka toong lawas ka pagkalata
dalem ka lebeng. Ani ini ya insoyat ni Dabid
mahitenged ka lawas ni Hisos 36diri kon ya lawas
ni Dabid kay pagkakamhan ni Dabid pagtoman
ka mga sogo na Diyos napatay iza. Kamhan
inlebeng iza dizan ka lebnganan na toong mga
apo kamhan nalatà ya toong lawas kay tao ka sa
iza. 37 Piro si Hisos nga inbohi na Diyos pagbalik
garing ka lebeng wara gazed malatà ya toong
lawas.

38Mga kaibahan nao, timan-an mazo gazed ini
kay iton nga taohana nga si Hisos iza kay inwali
nami kamazo kay iza kay makatabang kamazo
dazaw makakawa ya Diyos ka kamazong mga
sala. 39 Bisan antoman ya tao ka tanan mga
balaed nga insoyat ni Moysis diri makawa ya
toong mga sala piro bisan sin-o ya ansakop kan
Hisos malibri di iza ka tanan mga sala naiza.

40Na, maghamarag kamo kay basi dini kamazo
matoman ya inlaong na mga karaang propita
na Diyos nga nagalaong nga 41 kamo nga mga
nagasora ka mga panaba na Diyos, magseleng
kamo kamhan mapatay kamo kay bisan may
nagapanan-og kamazo ka madazaw nga inhi-
nang na Diyos wara kamo magtoo. Ani ini ya
pagsindo ni Pablo.
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42 Pagpanaw ni Pablo daw si Barnabi dizan ka
singbahan inhangzo siran na mga tao ka pagba-
lik ka sonod nga Sabado dazaw isaben pagsindo
kaniran mahitenged kan Hisos. 43 Kamhan in-
iba sirang dowa na mga mataed nga Yodayo daw
ya mga tao nga diri kon Yodayo nga mintoman
ka mga balaed na mga Yodayo. Kamhan insindo
siran nin Pablo nga diri kamo magbiza ka pagtoo
mazo kan Kristo kay anikay makalibri kamazo
ka silot nga ipahamtang na Diyos ka kamazong
mga sala.

44Na, pagdateng ka sonod nga Sabado dizan ka
singbahan hapit matibe ya mga taga Antiyokya
pagkatipon kay anpanalinga siran ka sindo nga
garing ka Diyos. 45 Kamhan ya mga oloolo na
mga Yodayo pagpakakita ka niran ka masarang
kataed nga tao nagaarig gazed siran. Kamhan
insopak niran ya sindo ni Pablo. Intamay disab
niran ya sindo na Diyos. 46 Kamhan waray
kasipeg nin Pablo ka pagsambag kaniran nga
nagalaong nga kinahanglan kamo ya mahon-ang
inwalihan na sindo na Diyos piro wara kamo
magpanalinga. Agon diri mahatagan kamo ka
kinabohi nga diri mawara kay ya batasan mazo
intamay mazo ya sindo na Diyos. Bizaan ta
kamo kay ankaro di kami ka mga tao nga diri
kon Yodayo. 47 Kay insogo kami na Ginoo nga
nagalaong nga doro ka mga tao nga diri kon
Yodayo dini ka tibolos kalibotan ipasabot mazo
nga si Hisos anikay makalibri kaniran ka silot ka
kanirang mga sala. Ani ini ya sambag nin Pablo
kaniran.

48 Kamhan ya mga manalingahay nga diri
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kon Yodayo dakola ya kasaza niran daw insaza
niran ya sindo mahitenged kan Kristo. Kamhan
mataed ya mga minsakop kan Hisos kay impili
siran na Diyos dazaw mahatagan siran ka bag-
ong kinabohi nga diri mawara. 49Kamhan dizan
ka tanan mga dapit doro ka lopa nga Pisidiya
inpanan-og ya sindo na Ginoo. 50 Piro ingobot
na mga Yodayo ya mga dato nga babazi nga
magsisingba daw ya mga oloolo ka siyodad nga
Antiyokya. Kamhan inkazethan sin Pablo daw
inbogaw siran dini ka lopa nga Pisidiya. 51 Piro
inzabzab nin Pablo ya abog dizan ka paa niran
dazaw mahagdam ya mga tao nga silotan siran
kay-an kay wara siran magpanalinga ka sindo
nga garing ka Diyos. Kamhan minpadazon sin
Pablo ka kanirang panaw ngaro ka longsod nga
Ikoniyo. 52 Kamhan ya mga sakop ni Hisos nga
imbilin nin Pablo dizan ka Antiyokya dakola
ya kasaza niran daw inharian sab siran na
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

14
1 Pagdateng nin Pablo ka longsod nga Ikoniyo

minseled siran ka singbahan na mga Yodayo
singed ka batasan niran doro ka Antiyokya.
Madazaw disab ya pagdara niran ka sindo
mahitenged kan Kristo. Kamhan bisan kon
Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo masara
gazed nga kataed ya mga minsakop kan Hisos.
2 Piro may mga isang Yodayo nga min-ato ka
Diyos. Siran ya mingobot ka mga tao nga diri
kon Yodayo. Kamhan minbetangbetang siran
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ka mga sakop ni Hisos dazaw awazen siran na
mga tao. 3 Na, dogay di gazed ya paghela nin
Pablo doro ka Ikoniyo. Hasta waray kahaldek
niran ka pagsindo ka mga tao mahitenged kan
Hisos. Kamhan minpahinang si Hisos kani-
ran ka mga madazaw nga kaberenganan kay
timaan iton nga matood ya kanirang sindo nga
si Hisos anikay makalibri ka mga tao ka silot
nga ipahamtang na Diyos ka kanirang mga sala.
4 Kamhan ya mga taga Ikoniyo wara mag-isa
ya kanirang hena-hena. May mga mintoo ka
inlaong na mga Yodayo nga min-ato ka Diyos.
May mga mintoo ka sindo nga indara nin Pablo
nga mga apostolis. 5 Kamhan ya mga diri kon
Yodayo daw ya mga Yodayo namagsabot siran
ka kanirang mga oloolo nga awazen sin Pablo
daw pamookon ka pagpatay. 6-7 Pagpakahagdam
nin Pablo mindalagan iza ngaro ka lopa nga
Likaoniya. Pagdateng niran doro minwali siran
ka sindo mahitenged kan Kristo dizan ka mga
longsod nga Listra daw Dirbi daw ya mga dapit
libot naiton nga dowang ka longsod.

8 Na, doro ka Listra may isang tao nga
nagalo-to kay pegket iza nga ingkatao ya toong
pagkapegket. Sokad ka pagkatao wara gazed
iza makapanaw. 9 Na, pagpanalinga pen naiza
kan Pablo minseleng gazed si Pablo kanangiza
daw minhena-hena nga iza nga pegket mintoo
iza nga mahimo nga pakadazawen iza na Diyos.
10 Kamhan mabaskeg ya saba ni Pablo pagsogo
nga tomindeg ko! Kamhan mintindeg matood ya
pegket. Nakapanaw disab iza.
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11 Pagpakakita ka na mga tao ka inhinang ni
Pablo naninggit siran nga ya kantang mga diyos
minpakahinang siran nga mga tao. Kamhan
minkarimbaba kanta. Kamhan diri makasabot si
Pablo ka kanirang mga panaba kay Linikaoniya
ya saba niran. 12 Silaong niran nga si Barnabi
ani si Zos nga kanirang diyos. Kamhan si Pablo
ani si Hirmis nga kanirang diyos kay iza ya
mintoldo ka mga tao. 13 Na, ya singbahan na
mga minhawag kan Zos bali iton ka pirtahan na
longsod. Kamhan ya pari niran intozok naiza
ya mga baka nga binalig-an ka mga boyak kay
pan-ihawen niran dazaw ihalad ka pagsingba
kanin Pablo. 14 Pagpakahagdam kanin Pablo
kaiza inggisi niran ya kaogaringan nga bado
kay nagalised gazed ya kanirang hena-hena.
Kamhanmin-apas siran kamga tao ngamintipon
di. Kamhan minbaheg si Pablo kaniran nga
15 azaw mazo pagsingbaha kami kay mag-anika
kita nga tao ka lamang. Ya tood nami dini
kamazo indara nami ya sindo nga garing ka
matood nga Diyos. Mabohi iza kawanihen ka.
Iza matood ya Maghinangay ka langit daw lopa
daw dagat daw ya tanan mga nagahela dizan
kaiton. Agon magbiza kamo ka paghawag mazo
ka mga diri kon matood nga diyos kay waray
polos ya paghawag mazo kaniran. 16 Kawandini
pen mintogot ya Diyos ka tanan mga tao nga
diri kon Yodayo ka paghinang ka bisan ono ya
naazakan niran. 17 Madazaw ya pagbatasan
naiza kanirang tanan dazaw mahagdam siran
nga may matood nga Diyos. Kamhan intagan
siran ka oran daw ya mga tig-ani agon nagasaza
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siran kay may makaen niran. 18Na, bisan aniton
ya inpanaba ni Pablo kaniran anpadazon siran
kontana ka pagpan-ihaw ka mga baka dazaw
ihalad ka pagsingba kanin Pablo.

19 Pagkakamhan mindateng di ya mga Yo-
dayo garing ka Antiyokya daw Ikoniyo kay
gosto anhagad ka mga tao dazaw pookon si
Pablo. Pagkakamhan niran pagpamook ingozod
ya toong lawas bali ka gawas na longsod kay
silaong niran nga patay di iza. 20 Ambaza
kay paglibot na mga sakop ni Hisos dizan kan
Pablo mimbangon iza. Kamhan minbalik iza ka
longsod. Pagsonod nga ka aldaw namanaw iza
daw si Barnabi ngaro ka longsod nga Dirbi.

21 Pagwali niran ka sindo mahitenged kan
Kristo daw pagpasakop niran kamgamataed nga
tao kanangiza minbalik siran ka mga longsod
nga Listra daw Ikoniyo daw Antiyokya doro ka
lopa nga Pisidya. 22 Kay inparig-en niran ya
pagsarig na mga sakop ni Hisos. Insindo disab
siran ni Pablo nga nagalaong nga bisan ono ya
kaazi mazo diri kamo magbiza ka pagtoo mazo
kan Hisos. Kinahanglan ya pag-azi nita ka mga
masiet nga kalised. Kamhan anpaseled ya Ginoo
kanta daked ka toong hel-anan. 23 Pagkakamhan
niran pagsindo dizan ka tagsa tagsa nga tipon
inpilian disab niran ya mga malaas dazaw may
mga magaponto ka mga magsisingba. Pagpang-
amozo nin Pablo ka Diyos daw pag-anget ka
makaen insarig niran ya mga malaas ka Ginoo
kay iza ya insakopan niran.
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24 Kamhan minsinged si Pablo daw si Barnabi
azi ka lopa nga Pisidiya keteb ka lopa nga
Panpilya. 25 Pagkakamhan niran pagwali ka
sindo mahitenged kan Kristo doro ka longsod
nga Pirga minpanaw siran ngaro ka pantalan
nga Atalya. 26 Kamhan nakasakay siran ka
bangka balik ka Antiyokya doro ka lopa nga
Siriya nga panawan niran kay izang mahon-
a pen pagpanaw niran ya mga sakop ni Hisos
nga nagatipon dizan ka Antiyokya insarig niran
sin Pablo ka Diyos kay iza ya antabang kaniran
ka pagdara ka toong sindo ngaro ka mga tao.
Kamhan minbalik di siran ka Antiyokya kay
mintoman di siran ka tarabaho nga insarig na
Diyos kaniran. 27 Pagdateng niran ka Antiyokya
impatipon niran ya mga sakop ni Hisos kay
ipakahagdam ka tanan mga inhinang na Diyos
kay dizan ka mga tao nga diri kon Yodayo
inhatag naiza ya logar ka pagsakop kan Hisos.
28 Pagkakamhan niran pagpanan-og dogay di
gazed ya pagpabilin niran iba ka mga sakop ni
Hiso Kristo.

15
1 Paghela pen ni Pablo daw si Barnabi dizan ka

Antiyokya mindateng di garing ka lopa nga Yoda
ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo.
Kamhan mintoldo siran ka mga sakop ni Hisos
nga nagalaong nga diri kamo malibri ka silot
ka kamazong mga sala kon wara pen kamo
magtoman ka balaed nga inbilin ni Moysis nga
magpatori ya mga amaama. 2 Kamhan minlalis
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gazed siran daw sin Pablo. Agon ya mga sakop
ni Hisos dizan ka Antiyokya inpakaro niran si
Pablo daw si Barnabi daw ya mga iba nga tao
doro ka Hirosalem dazaw ansabot siran ka mga
sinarigan ni Hisos daw ya mga malaas kon ki-
nahanglan tomanen niran ya balaed nga inbilin
ni Moysis kon diri sa. 3 Na, ka nagasinged siran
ngaro ka Hirosalem min-azi siran ka lopa nga
Ponsiya daw ya lopa nga Samariya. Inpanan-og
disab niran ka mga taga doro nga ya mga tao
nga diri kon Yodayo minsakop di siran kan Hisos.
Kamhan dakola ya kasaza na tanan mga tao.

4 Pagdateng nin Pablo ka Hirosalem madazaw
ya pagpangamosta kaniran na mga sakop ni
Hisos daw ya mga sinarigan ni Hisos daw ya mga
malaas. Kamhan inpanan-og nin Pablo kaniran
nga dakola ya pagtabang na Diyos pagdara nami
ka sindo mahitenged kan Kristo doro ka mga
tao nga diri kon Yodayo. 5 Kamhan ya mga
Parasiyo nga minsakop di kan Hisos mintindeg
di siran daw minlaong nga ya mga tao nga
diri kon Yodayo kinahanglan isogo nga tomanen
mazo ya batasan ngamagpatori yamga amaama.
Tomanen isab ya mga balaed nga inbilin ni
Moysis nga kantang karaan.

6 Pagkakamhan kaiza ya mga sinarigan daw
ya mga malaas dizan ka mga sakop ni Hisos
namagtipon siran kay ansabot kon kinahanglan
tomanen niran ya balaed nga inbilin ni Moysis
kon diri sa. 7 Dogay ya pagsabot niran. Kamhan
mintindeg si Pidro daw minlaong nga kanaong
mga lomon kan Kristo, mahagdam kamo nga
izang mahon-a pen dini kamazo inpili hao na
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Diyos dazaw hao ya anwali ka sindo mahitenged
kan Kristo doro ka mga tao nga diri kon Yo-
dayo dazaw makabati siran kaini daw antoo.
8 Kamhan ya Diyos nga mahagdam kon ono ya
hena-hena na tanan mga tao intagan siran naiza
ka toong Ispirito singed ka paghatag naiza kanta
kay nagapamatood iza nga minsakop di siran
kan Hisos. 9 Kamhan bisan diri kon Yodayo
siran nahingloan di siran ka kanirang mga sala
singed kanta kay minsakop di siran kan Hisos.
10 Agon magheneng di kamo pagsogo kaniran
ka pagtoman ka mga balaed nita nga Yodayo
kay basi kazethan kamo na Diyos kay bisan kita
daw ya kantang mga karaan wara gazed kita
makatoman kaiton nga mga balaed kay malised
gazed ya pagtoman. 11 Agon mintoo kita nga ya
pagtoo nita kan Ginoong Hisos anikay makalibri
kantang tanan ka silot ka kantang mga sala. Ani
ini ya pagpanaba ni Pidro kaniran. 12 Kamhan
mahenek ya tanan mga nagatipon pagpanalinga
niran ka pagpanan-og nin Pablo mahitenged
ka tanan mga madazaw nga kaberenganan nga
inhinang na Diyos pagwali niran doro kamga tao
nga diri kon Yodayo.

13 Pagkakamhan nin Pablo pagpanan-og min-
laong si Santiago nga kanaong mga lomon kan
Kristo, timan-an mazo gazed ini. 14 Si Simiyon
minpanan-og di iza kanta mahitenged ka hon-
ang pagbisita na Diyos ka mga diri kon Yodayo
kay dizan kaniran inpili naiza ya mga tao dazaw
siran gazed ya toong mga sakop. 15 Na, iton
nga inhinang na Diyos angay gazed iton ka mga
sinoyat na mga karaang propita na Diyos nga
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nagalaong nga 16 ya mga sakop ni Dabid nga
karaang hari nangabelagbelag di siran kamhan
singed siran ka lagkaw nga nageba di. Piro may
tirmino nga ambalik ya kaliwatan ni Dabid ka
pagdazaw kaini nga lagkaw. Padazonon disab
naiza ya paghari ni Dabid. 17 Kamhan bisan
ya mga diri kon Yodayo pangitan disab niran
ya Ginoo kay dazaw siran gazed ya toong mga
sakop. 18 Ani ini ya inlaong na Ginoo kay
kawandini pen iza ya minpakahagdam kaiton.

19 Kamhan indogangan ni Santiago pagpanan-
og nga wani ya kanaong hena-hena mahitenged
ka mga diri kon Yodayo nga minsakop di kan
Hisos. Diri kita anleges kaniran ka pagtoman
ka mga balaed nga inbilin ni Moysis. 20 Hinoa
magsoyat kita kaniran nga diri siran mangaen
ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos.
Kamhan likazan niran ya paghenay. Kamhan
diri siran mangaen ka mga pinitlok kay may
dogo pen. Bisan ya dogo na bisan ono nga ihazep
diri siran mangaen kay dini kanami nga mga
Yodayo maonga iton. 21 Madazaw kon antoman
siran kaiton nga balaed kay sokad kawandini
pen kada aldaw nga tigpahimlay inbasa na mga
Yodayo ya mga balaed nga inbilin ni Moysis
dizan ka singbahan na mga Yodayo. Kamhan
doro ka tagsa tagsa nga longsod inwali ya toong
mga panaba. Agon basi malain ya hena-hena
niran kon diri antoman ya mga diri kon Yodayo
kaini nga batasan nga intoldo di nao kamazo.
Ani ini ya pagpanaba ni Santiago nga oloolo na
mga sakop ni Hisos doro ka Hirosalem.
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22 Kamhan ya mga sinarigan daw ya mga
malaas daw ya tanan mga sakop ni Hisos nga
nagatipon doro ka Hirosalem namagsabot siran
nga pilien ya mga tao dazaw paibahen siran
kanin Pablo balik ka Antiyokya. Kamhan si
Hodas indagnazan kan Barsabas daw si Silas
nga dowang oloolo ka mga sakop ni Hisos ani
ya inpili niran. 23 Inpadara disab niran ya
sinoyat nga nagalaong nga kamo nga mga diri
kon Yodayo nga taga Antiyokya daw taga Siriya
daw taga Silisiya, wani ya soyat garing kanami
nga mga apostolis daw ya mga malaas daw
ya tanan mga sakop ni Hisos nga nagatipon
doro ka Hirosalem. Kamhan nangamosta kami
kamazo. 24 Matod may mga mindateng kamazo
garing kanami koni nga insamok kamo daw
inpanlibeg kamo kay bisan waray sogo nami
kaniran mintoldo siran kamazo nga nagalaong
nga kinahanglan magtoman kamo ka batasan
ni Moysis nga magpatori ya mga amaama daw
tomanen disab ya mga balaed nga inbilin ni
Moysis. Ani ini ya nabatian nami. 25 Agon
namagsabot kami nga madazaw kon pilien nami
ya mga tao kay paibahen nami siran kan Barnabi
daw si Pablo nga naazakan nami daw kanaming
mga lomon kan Kristo. 26 Siran ya minpamahala
ka kanirang kamatazen dazaw anpangalagad
siran kan Ginoong Hiso Kristo. 27 Paibahen nami
si Hodas daw si Silas dazaw anpamatood siran
kaini nga soyat nami kamazo. 28 Kami daw ya
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos diri
anpatoo kamazo ka tanan mga balaed na mga
Yodayo. Ani ka lamang ya kinahanglan nga
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29 azaw kamo pagkaen ka makaen nga inhalad
daan ka mga diyosdiyos. Azaw kamo pagkaen
ka dogo daw ya mga pinitlok kay may dogo pen.
Kamhan likazan mazo ya paghenay. Madazaw
kon antoman kamo kaini. Ani ini ya togon nami
kamazo.

30 Kamhan inpakaro niran si Hodas daw si
Silas iba kan Pablo daw si Barnabi ngaro ka
Antiyokya. Pagdateng niran doro inpatipon
niran ya mga sakop ni Hisos kay ihatag iton nga
soyat. 31 Pagkakamhan niran pagbasa malinaw
ya kanirang hinawa kay natabangan siran naiton
nga togon. 32 Kamhan si Hodas daw si Silas nga
polos propita na Diyos dogay ya pagsindo ka
mga sakop ni Hisos dazaw hegten ya pagsarig
niran kan Hisos. 33 Pagkadogay kaiza minta-
bang ya mga sakop ni Hisos kaniran ka pag-
oli ka kanirang mga lomon kan Kristo doro ka
Hirosalem kay nahosay di ya mga sakop ni Hisos
nga nagatipon doro ka Antiyokya. 34 Kamhan
nagapabilin si Silas doro. 35 Kamhan si Pablo
daw si Barnabi dogay ya pagpabilin niran doro
ka Antiyokya. Siran daw ya mga mataed pen nga
tao mintoldo daw minwali ka sindo mahitenged
kan Kristo.

36Na, ka wara pen madogay minlaong si Pablo
kan Barnabi nga magbalik di kita ka kantang
lomon kan Kristo doro ka tanan mga longsod
nga inwalihan ta ya sindo na Ginoo dazaw
mahagdam kita kon maheget pen ya kanirang
pagsarig kan Hisos. 37Minsambag si Barnabi nga
paibahen ta si Howan Markos. 38 Kamhan diri
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ansogot si Pablo kay izang mahon-a pen doro
ka lopa nga Panpiliya imbizaan siran ni Markos.
Kamhan wara iza magtabang kaniran ka pag-
padazon ka kanirang tarabaho. 39Na, ya paglalis
ni Barnabi daw si Pablo masara iton. Kamhan
minbelag sirang dowa kay impaiba ni Barnabi
si Markos dazaw ansakay siran ka bangka ngaro
ka poro-poro nga Sipro. 40 Kamhan si Silas ani
ya inpili ni Pablo. Ka wara pen siran magpanaw
mintabang kaniran ya mga sakop ni Hisos ka
pag-ampo ka Diyos dazaw tabangan siran naiza.
Kamhan minpanaw siran. 41 Kamhan minbalik
siran ka lopa nga Siriya daw Silisiya kay parig-
enen ya pagsarig na mga sakop ni Hisos nga
nagatipon doro.

16
1Minpadazon si Pablo pagpanaw ngaro kamga

longsod nga Dirbi daw Listra. Kamhan may
isang sakop ni Hisos doro nga si Timotiyo ya
ngaran. Ya toong ina Yodayo daw minsakop
disab kan Hisos. Ya toong ama taga Girika.
2 Kamhan intahod si Timotiyo na tanan mga
sakop ni Hisos nga nagahela doro ka Listra daw
Ikoniyo. 3 Kamhan paibahen kontana ni Pablo
si Timotiyo dazaw iza ya katimbang niran piro
diri kon podo Yodayo ya dogo ni Timotiyo kay
taga Girika ya toong ama. Kamhan inpatori
naiza si Timotiyo dazaw doro ka pagasindan
niran anpaseled ya mga Yodayo kan Timotiyo
kay mahagdam sirang tanan nga diri kon Yodayo
ya ama ni Timotiyo.
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4 Na, pagpadazon niran ka mga iba pen nga
longsod inpakahagdam niran ya mga sakop ni
Hisos ka mga sogo na mga sinarigan ni Hisos
nga taga Hirosalem daw ya mga malaas dazaw
tomanen niran. 5 Intabangan disab siran nin
Pablo dazaw heget ya kanirang pagtoo kan
Kristo. Kamhan kada aldaw ya mga sakop ni
Hisos nga nagatipon nagadogang pen siran ka
pagtaed ka pagpasakop kan Kristo.

6 Pagkakamhan kaiza min-azi siran ngaro
ka mga lopa nga Prigiya daw Galasiya kay
ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
wara magtogot kaniran ka pagwali ka mga tao
mahitenged kan Kristo doro ka lopa nga Asya.
7 Pagdateng niran ka eltanan na lopa nga Misiya
gosto siran anlapos ka lopa nga Bitiniya piro
wara togoti na Ispirito ni Hisos. 8Agon minlabay
siran ka Misiya ka pagdiritso niran ka panta-
lan nga Troas. 9 Na, pagkakahabzen ka may
nakitan ni Pablo nga garing ka Diyos nga may
isang tao nga taga Masidoniya nga nagatindeg
daw nagahangzo kan Pablo nga nagalaong nga
magdali ngarini ka Masidoniya. Tabangi kami
dini! 10 Pagpakahagdam ni Pablo kaiton min-
andam kami ka pagkaro ka Masidoniya. Hao
nga si Lokas ani ya min-iba kanin Pablo ngaro
kay dazaw anwali kami ka madazaw nga sindo
mahitenged kan Kristo.

11 Minsakay kami ka bangka nga garing ka
Troas ngaro ka poro-poro nga Samotrasiya. Pag-
sonod nga ka aldaw largo disab kami pagsakay
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dipi ka pantalan nga Niyapolis. 12 Kamhan
minbagtas kami ngaro ka siyodad nga Pilipos
nga oloolo ka mga longsod doro ka lopa nga
Masidoniya. Inharian na mga taga Roma ini
nga siyodad. Kamhan nagahela kami doro ka
mga talagsa kang aldaw. 13 Pagdateng ka na
Sabado nga tigpahimlay na mga Yodayo min-
gawas kami ka pirtahan na siyodad kay karohon
dizan ka kilid na sapa kay nagahena-hena kami
nga dizan may mga Yodayo nga nagatipon kay
anpangamozo ka Diyos. Kamhan nagalo-to kami
daw nagapakiglaonglaong ka mga babazi nga
nagatipon di. 14 Na, may isang babazi nga
nanalinga kanami nga si Lidiya ya ngaran. Taga
Tiyatira iza daw magbaligzaay ka panapten nga
mararag daw mahal. Ya batasan ni Lidiya
bisan diri kon Yodayo iza minhawag iza ka
matood nga Diyos. Kamhan mintabang ya Ginoo
kanangiza ka pagtoo ka sindo nga inpanaba
ni Pablo mahitenged kan Kristo. 15 Kamhan
inbenzagan iza daw ya tanan mga sakop dizan
ka toong lagkaw. Kamhan indapit kami naiza
nga nagalaong nga kon anhena-hena kamo nga
matood ya pagsakop nao ka Ginoo magbisita
kamo kanao dizan ka kanaong lagkaw. Kamhan
wara gazed kami magbaribad.

16 Na, may isang aldaw pagpasinged nami
dizan ka dapit nga pangamozoanan ka Diyos
may isang oripen nga daragitahay nga minso-
gat kanami. Inharian iza na maonga kamhan
may gahem naiza ka pagtekma ka domadateng.
Kamhan garing ka toong pagtekma ka kapalaran
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na mga tao nakakowarta gazed ya toong mga
agaron. 17 Na, ya batasan na daragitahay
minsonod iza kanami ni Pablo daw minsinggit
nga nagalaong nga ini nga mga taohana mga
insogo siran na Labaw nga Diyos ka pagkarini
kay ansindo siran kamazo kon onhon sa na Diyos
makawa ya kamazong mga sala. 18 Nagabatasan
ya babazi singed kaiton ka mga mataed nga
aldaw. Kamhan nazehet si Pablo daw minlingi
ka pagbaheg ka maonga nga nagahari ka babazi
nagalaong nga domalagan ko naa kay si Hiso
Kristo labaw iza kanmo. Kamhan minpanaw
matood ya maonga.

19 Pagkakamhan kaiza ya mga agaron na
daragitahay mahagdam siran nga wara di gazed
makakowarta agon indakep niran si Pablo daw
si Silas. Ingozod disab sirang dowa pagdara
dizan ka tenga na siyodad dazaw hokman siran
na mga opisyal nga Romanhon. 20 Kamhan im-
betangbetang na mga mindakep nga nagalaong
nga iton nga mga tao Yodayo siran. Kamhan
makapasamok siran ka mga tao dini ka kantang
longsod. 21 Kay mintoldo siran ka mga tao
ka pagsopak ka kantang hari nga taga Roma.
22 Kamhan inkazethan sin Pablo na tanan mga
tao. Ingisi disab na mga opisyal ya mga
bado ni Pablo daw si Silas daw minsogo ka
pagbonal kanirang dowa. 23 Masara gazed ya
pagbonal. Kamhan inpapriso daw inpabantazan
ka gowardiya daw kandadohan ya prisohan
pagdazaw. 24 Pagdawat ka na gowardiya ka sogo
na mga oloolo inpaseled naiza sin Pablo dalem
ka ikadowang kowarto na prisohan. Kamhan
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inligpitan ya kanirang paa ka liwaan nga linon-
gagan.

25 Na, pagkatenga nga ka kahabzen ka
nanalinga ya mga ibang piniriso ka pag-ampo
nin Pablo daw ya pagkanta ka pagsaza ka
Diyos 26 nangahezeng gazed ya mga dakolang
bato nga tinarokan ka prisohan kay masarang
kadakola gazed ya linog pagdazaw. Kamhan
nangaabri dazon ya tanan mga pirtahan, nan-
gahebad disab ya mga kadina dizan ka tanan
mga piniriso. 27 Nakaimata dazon ya magban-
tazay. Pagpakakita ka naiza ka mga pirtahan
nga nangaabri di inhogot naiza ya toong lodzo
kay anpatay koman ka toong kaogaringen kay ya
kawied naiza patazen iza na hari kay nakadala-
gan di wani ya mga priso. 28 Piro minsinggit
si Pablo nga azaw paghikog! Wani ka kaming
tanan! 29 Kamhan nangazo ya magbantazay
ka segà. Kamhan mindali iza pagseled ka
ikadowang kowarto. Nagapidpid ya toong lawas
ka kahaldek paglohod naiza dizan ka paahan
ni Pablo daw si Silas. 30 Kamhan in-ated naiza
sirang dowa bali ka logwa daw nangotana nga
Sinyor, daw ono ya hinangen o dazaw diri hao
masilotan ka kanaong mga sala? 31 Minsambag
siran nga magtoo iko kan Hisos dazaw malowas
iko daw ya kanmong pamiliya. 32 Kamhan iza
daw ya tanan mga sakop naiza nga toong inhel-
an inwalihan niran ka sindo mahitenged kan Gi-
noong Hiso Kristo. 33 Kamhan bisan pagkatenga
nga ka kahabzen koman impanhogasan na mag-
bantazay ya mga samad nin Pablo nga may
kasakit pen ka pagbonali. Kamhan inbenzagan
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iza daw ya tibolos pamiliya naiza. 34 Kamhan
indara naiza sin Pablo dizan ka toong lagkaw
kay inpakaen. Kamhan nagasaza iza daw ya
toong pamiliya kay iza ya mintoo di ka sindo nga
garing ka Diyos.

35 Pagkamasiselem kaiza ya mga opisyal nga
Romanhon minsogo siran ka mga polis nga
bohian si Pablo daw si Silas. 36 Kamhan inpaka-
hagdam na magbantazay si Pablo nga inpabo-
hian kamo na mga opisyal nga Romanhon agon
pomanaw kamo naa kay wara di ya pasangil
kamazo dini. 37 Piro diri ansogot si Pablo nga
nagalaong nga bisan waray sala nami, bisan
sakop kami ka siyodad nga Roma, inpabonalan
niran kami kahabi dizan ka pagpakakita na
mga tao. Kamhan inpapriso kami. Na, koman
papanawen sa kami kontana niran nga waray
makakita. Diri gazed mahimo! Kinahanglan ya
mga opisyal siran ya angkarini dazaw bohian
kami. Ani ini ya impanaba ni Pablo.

38Kamhan ya mga polis minpakahagdam siran
ka mga opisyal kon ono ya ipanaba ni Pablo.
Agon dakola gazed ya kawied niran kay anipen
siran mahagdam nga mga sakop ka siyodad nga
Roma si Pablo daw si Silas. 39Agon minkandizan
siran kanin Pablo kay nangazo siran ka pasaylo
ka sazep niran. Kamhan imbohian sirang dowa
daw inhangzo ka pagpanaw dizan ka siyodad
nga Pilipos. 40 Kamhan minpanaw sin Pablo
dizan ka prisohan. Pagbisita niran kanin Lidiya
minkita disab siran ka mga sakop ni Hisos
dizan. Pagkakamhan niran pagsindo kaniran
minpanaw si Pablo daw si Silas.



Mga Kaazi 17:1 lxxxv Mga Kaazi 17:6

17
1 Pagkakamhan nin Pablo pag-azi ka dowang

longsod nga Ampipolis daw Apoloniya min-
dateng di siran ka longsod nga Tisalonika.
Na, may isang singbahan na mga Yodayo
dizan. 2 Kamhan ya batasan ni Pablo minseled
iza kaiton nga singbahan kay antoldo iza ka
sindo nga garing ka mga daan pinasoyat na
Diyos. Kada Sabado keteb ka tolong ka simana
3 mintoldo daw minpamatood iza kaniran nga
kinahanglan napatay si Hiso Kristo nga hari nga
pinili na Diyos. Kamhan inbohi iza na Diyos
pagbalik garing ka lebeng. Na, si Hisos nga
inwali nao kamazo ani matood si Kristo nga hari
nga pinili na Diyos. Ani ini ya pagsindo ni Pablo
kaniran.

4 Kamhan may mga talagsa ka nga Yodayo
nga mintoo di daw minsakop di kanin Pablo.
May mga mataed nga tao nga taga Girika nga
magsisingba mintoo gihapon siran daw ya mga
mataed nga babazi nga tinahod. 5 Piro nagaarig
gazed ya mga Yodayo. Kamhan inpatipon niran
ya mga bogoy nga magapan-aziazi ka mga dalan
na longsod dazaw pansamokon ya mga mataed
nga tao. Kamhan insorong niran ya lagkaw
ni Hason nga inhel-an ni Pablo daw si Silas
kay pabogawan kontana bali ka mga tao dazaw
dakpen. 6 Piro wara di dalem sin Pablo agon ani
koman ya nakab-otan si Hason. Kamhan pina-
magbira iza daw ya mga iba pen nga sakop ni
Kristo ngaro ka mga oloolo na longsod. Kamhan
naninggit ya mga bogoy nga ya dowang tao nga
nakapasamok ka tanan mga tao mindateng di
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siran dini kanta. 7 Kamhan inpaseled siran ni
Hason. Insopak nirang tanan ya mga balaed ni
Sisar nga hari kay may lain nga hari koni si Hisos
ya ngaran. Ani ini ya pagsinggit na mga bogoy.

8Pagpakabati ka namga tao daw yamga oloolo
na longsod nagobot siran. 9 Kamhan si Hason
daw ya toong mga iba inpapiyansa siran na
mga oloolo ka kowarta dazaw bohian sin Pablo.
Kamhan inpapanaw.

10 Agon pagkakahabzen ka inpapanaw sin
Pablo na mga sakop ni Hisos ngaro ka longsod
nga Biriya. Pagdateng niran ka Biriya minseled
siran ka singbahan na mga Yodayo. 11 Kamhan
ya mga Yodayo dizan madazaw siran ka mga
taga Tisalonika kay gosto siran ampanalinga ka
sindo nga garing ka Diyos. Aldaw aldaw nagasosi
siran ka mga daan pinasoyat na Diyos dazaw
mahagdam siran kon matood ya mga panaba
ni Pablo kon diri sa. 12 Kamhan mataed ya
mga mintoo ka sindo mahitenged kan Hisos.
Lakip disab ya mga taga Girika nga babazi nga
tinahod daw mga amaama. 13 Kamhan ya mga
Yodayo nga taga Tisalonika pagpakabati niran
nga minwali si Pablo ka mga panaba na Diyos
doro ka longsod nga Biriya mindateng disab
siran dazaw pansamokon ya mga tao. 14 Agon
inpapanaw dazon si Pablo na mga sakop ni Hisos
ngaro ka baybazen piro si Silas daw si Timotiyo
nagapabilin siran doro ka Biriya. 15 Kamhan ya
mga minbol-os kan Pablo keteb ka siyodad nga
Atina min-oli siran kay may ilaong niran kan
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Silas daw si Timotiyo nga apasa mazo pagdali si
Pablo.

16Na, ka nagatagad pen si Pablo doro ka Atina
nagalised ya toong hinawa ka pagkazehet kay
minkita iza ka mga mataed nga diyosdiyos nga
hawagenen na mga taga Atina. 17 Agon dizan ka
singbahan na mga Yodayo minpakiglaonglaong
iza ka mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo
nga minbalhin di ka tinoohan na mga Yodayo.
Kamhan dizan ka tenga na longsod bisan sin-o ya
insogat ni Pablo inpakiglaonglaong iza ni Pablo
aldaw aldaw. 18Kamhanminkandizan kan Pablo
ya mga hanas ka pagtoldo ka toldoan nga garing
kan Ipikoriyo daw si Istoiko. Minpakiglalis
siran kan Pablo. May nagasaway gihapon nan-
gotana daw ono ya tood naiza nga ignoranti
daw tigpanaba dini? May mga iba nagalaong
nga mintoldo iza mahitenged ka diyosdiyos na
mga tao doro ka lain dapit. Ani ini ya kani-
rang pagalong-on kay nagawali si Pablo kaniran
mahitenged kan Hisos daw ya pagkabohi naiza
pagbalik garing ka lebeng. 19 Kamhan in-ated
di niran iza dizan ka tiponanan na mga malaas
inngaranan ka Ariyopago. Kamhan minlaong
siran nga gosto kami mahagdam ka bag-ong
toldo nga indara mo 20 kay anipen kami mak-
abati agon gosto kami mahagdam kon ono ya
kahologan naiton. 21 Na, ya mga taga Atina daw
yamga bisita tigpanan-og siran daw tigpanalinga
ka bisan ono ya bag-ong toldoan kay ani ya
batasan niran.
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22Kamhan si Pablo mintindeg iza dizan kamga
malaas nga nagatipon ka Ariyopago. Mindisko-
rso iza kaniran nga kamo nga mga taga Atina,
timan-an mazo gazed ini. Nakapaniid hao nga
mataed gazed ya mga diyosdiyos nga hawagenen
mazo dini ka kamazong longsod. 23 Kay kazina
ka pagsoroysoroy nao daw pagseleng nao ka
mga artal nga haladanan mazo ka makaen ka
kamazong mga diyosdiyos nakitan disab nao
ya isang artal nga insoyatan dizan ka hopaw
nga nagalaong nga Kanang Diyos nga Wara
Kilalhi. Na, sindoan ta kamo mahitenged ka
matood nga Diyos nga inhaladan mazo nga
wara pen mazo kilalhi. 24 Iza nga matood nga
Diyos Maghinangay iza ka kalibotan daw ya
tanan mga betang dini ka kalibotan. Kamhan
wara iza magkinahanglan ka paghela dalem ka
lagkaw nga hininang na mga tao kay Magbebeet
iza ka langit daw lopa. 25 Kamhan wara iza
magkinahanglan ka bisan ono garing ka tao
kay iza ya magahatag kantang tanan tao ka
kinabohi daw ya hinawa daw ya tanan mga
betang. 26 Garing ka isang tao minhinang iza
ka tanan mga klasi nga tao dazaw anhela siran
ka tibolos kalibotan. Kamhan nagabeet iza ka
pagsonodsonod na panahon daw hain dapita ya
mga kaeltanan na mga dapit na paghela nirang
tanan 27 dazaw anhena-hena siran mahitenged
kanangiza. Kamhan iza nga impangitan niran
makilalhan iza niran. Kay diri kon aro ya Diyos
ka bisan sin-o nga tao dini kanta. 28 Kamhan
ya magsoyatay nga taga dini ani ya minlaong
nga iza nga nagahela daked minhatag iza kanta
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ka kantang kinabohi. Nakapahingas iza ka kan-
tang mga lawas. Nakapahena-hena iza kanta.
Kamhan ya mga iba pen nga magsoyatay nga
taga dini ani ya minlaong nga inhinang na Diyos
nga kita di ya toong mga maanak kay kawandini
pen minhinang iza ka kantang mga karaan. Ani
ini ya sinoyat na mga taga dini ka Atina. 29 Agon
kon matood nga inhinang na Diyos nga kita di ya
toong mga maanak singed kita ka toong hitsora
agon diri kita anlaong nga singed iza ka bolawan
kon tinggà kon bato nga hininang na hanas nga
tao. 30 Keteb koman nakaanget ya Diyos ka
batasan na mga tao piro koman minsogo iza
ka tanan mga tao ka paghinelsel. 31 Kay may
tirmino naiza nga pahamtangan ya mga tao ka
silot ka kanirang mga sala. Ani anhokom si Hiso
Kristo nga inpili daan na Diyos kay matadeng
iza paghokom. Ya pagbohi na Diyos kan Kristo
pagbalik garing ka lebeng ani ya pagpamatood
nga iza ya anhokom ka tanan mga tao kay-an.
Ani ini ya pagsindo ni Pablo ka mga taga Atina.

32 Pagpakabati ka niran ka pagpanan-og
mahitenged ka pagbohi ka tao garing ka lebeng
may mga nagatamay piro may mga iba nga
nagalaong nga an-isab kami pagpanalinga kaini
nga sindo. 33 Kamhan minpanaw si Pablo dizan
ka mga natipon. 34 Min-iba kanangiza ya mga
mintoo di ka sindo mahitenged kan Kristo. Dizan
kaniran may isang oloolo na mga nagatipon
dizan ka Ariyopago si Diyonisiyo ya ngaran daw
ya isang babazi nga si Damaris ya ngaran daw
ya mga iba pen nga tao.
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18
1 Pagkakamhan minpanaw si Pablo dizan ka

Atina kay ankaro iza ka siyodad nga Korinto.
2 Pagdateng naiza doro may nakitan naiza nga
isang Yodayo nga si Akila ya ngaran. Natao
iza doro ka longsod nga Ponto. Bag-o pen
iza dateng garing ka lopa nga Italiya iba ya
toong asawa nga si Prisila kay inpamogaw ni
Kladyo nga hari ya tanan mga Yodayo ka siyodad
nga Roma nga oloolo ka mga longsod doro ka
lopa nga Italiya. Kamhan minbisita si Pablo
kanin Akila. 3 Hanas siran pagtahi ka panapton
nga nahinang nga garing ka bohok na kanding.
Panginabohi disab iton ni Pablo agon dizan
kaniran nagahela iza kay antabang iza kaniran
ka pagtarabaho. 4 Kamhan kada Sabado dizan
ka singbahan na mga Yodayo mintoldo si Pablo
ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo kay gosto si
Pablo nga anpasakop kaniran daw ya mga taga
Girika kan Hiso Kristo.

5 Na, pagkadogaydogay kaiza ka pagdateng
ni Silas daw si Timotiyo garing ka lopa nga
Masidoniya si Pablo magwawali di iza ka mga
Yodayo nga nagalaong nga ya hari nga pinili
na Diyos nga intagadan na mga Yodayo ani si
Hisos. 6 Kamhan minsopak siran kan Pablo daw
mintamay. Agon inzabzab ni Pablo ya toong
bado dazaw mahagdam siran nga silotan siran
kay diri siran anpanalinga ka sindo nga garing
ka Diyos. Kamhan minlaong iza nga waray
ansombong kanao kay kamazo ka lamang kay-an
ka pagsilot na Diyos kamazo ka kamazong mga
sala kay minsopak kamo ka sindo mahitenged
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kan Kristo. Sokad koman ankaro hao ka mga tao
nga diri kon Yodayo. Ani ini ya pagpanaba ni
Pablo kaniran.

7 Kamhan minkandizan iza ka lagkaw ni Tito
Hosto saing ka singbahan na mga Yodayo. Na, ya
batasan ni Tito Hosto bisan diri kon Yodayo iza
minhawag iza ka matood nga Diyos. 8 Kamhan
dizan ka singbahan na mga Yodayo si Krispo nga
isang malaas mintoo iza ka sindo mahitenged
kan Hiso Kristo daw ya tibolos inhel-an naiza.
Kamhan may mga mataed nga taga Korinto
pagpakabati niran ka pagsindo ni Pablo nanoo
siran. Kamhan inbenzagan siran.

9 Na, may isang kahabzen may nakitan ni
Pablo nga garing ka Ginoo nga nagalaong nga
todahan mo pagwali. Diri ko magkasipeg pag-
panaba. 10 Kay dini hao iba kanmo agon waray
makapasipaya kanmo kay mataed pen gazed
ya mga tao nga ansakop kanao dini kaini nga
siyodad nga Korinto. Ani ini ya pagpanaba na
Ginoo kan Pablo. 11Kamhan nagapabilin si Pablo
dizan ka Korinto keteb ka isang ka toig may tenga
kay nagatoldo iza kaniran ka sindo nga garing ka
Diyos.

12 Pagkadogay kaiza ka pagkagobirnador ni
Galiyo nga taga Roma ka lopa nga Girika in-isa
di na mga Yodayo pag-away kan Pablo. Kamhan
indakep niran iza kay dadhen dizan kan Galiyo
dazaw hokman. 13 Kamhan minbetangbetang
siran kan Pablo nga nagalaong nga ini nga
taohana anhagad iza ka mga tao dazaw ansingba
siran ka Diyos sopak ka balaed na mga taga
Roma. 14 Kamhan minsambag si Pablo kontana
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piro si Galiyo minsambag dazon nagalaong nga
kon nakalapas iza ka balaed naini nga siyo-
dad kinahanglan ampanalinga hao ka kamazong
pagmahay 15 piro kay mahitenged kaini ka mga
balaed garing ka mga karaang Yodayo agon
waray labet nao kamazo. Kamo ka lamang ya
magpahosay kaiza. Ani ini ya pagpanaba ni
Galiyo kaniran. 16 Kamhan inpamogaw naiza
sirang tanan dizan ka hokmanan. 17 Kamhan
indakep na mga tao si Sostinis nga isang malaas
dizan ka singbahan na mga Yodayo. Impamon-
alan iza bali ka gawas na hokmanan piro wara
si Galiyo maghilabet.

18 Kamhan dizan ka Korinto nagahela si Pablo
ka mga mataed nga aldaw iba ka mga sakop
ni Kristo. Kamhan minsabi iza kaniran kay an-
oli iza aro ka lopa nga Siriya iba si Prisila daw
ya toong bana nga si Akila. Ka wara si Pablo
makasakay dizan ka longsod nga Sinkriyay min-
saad iza ka Diyos kamhan inparaspa ka toong
kaogaringen nga bohok kay ani ya batasan na
mga Yodayo pagsaad niran ka Diyos. 19 Kamhan
mindateng siran ka siyodad nga Ipiso. Pag-
dateng niran dizan minbelag si Pablo kanin
Akilo kamhan minseled iza ka singbahan na mga
Yodayo kay ansindo iza kaniran. 20 Kamhan
inhangzo iza niran ka pagpabilin dizan kani-
ran piro diri iza ansogot. 21 Hinoa pagpanaw
naiza minlaong iza nga kon somogot ya Diyos
ambalik ka hao ngarini kamazo kay-an. Kamhan
minsakay si Pablo ka bangka garing ka Ipiso.
22 Pagdateng naiza ka siyodad nga Sisariya min-
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pasinged di iza ngaro ka siyodad nga Hirosalem
kay impangamosta naiza ya mga sakop ni Hisos
nga nagatipon doro. Kamhan minpadazon iza
pagpanaw ngaro ka siyodad nga Antiyokya doro
ka Siriya. 23 Ka wara pen madogay minpanaw
iza daw min-azi ka mga lopa nga Galasiya daw
Prigiya kay parig-enen naiza ya pagsarig na
tanan mga sakop ni Hisos.

24 Na, ka dizan pen si Pablo ka Galasiya daw
Prigiya ya isang Yodayo nga taga Alihandriya
nga si Apolo ya ngaran ani ya mindateng ka
Ipiso. Madazaw ya toong pagsindo ka mga
tao. Dakola disab ya toong kahagdamanan ka
mga daan pinasoyat na Diyos. 25 May inton-
an disab naiza mahitenged kan Ginoong Hiso
Kristo. Na, bisan nagapakalaki iza pagsindo daw
madazaw disab ya pagsindo naiza mahitenged
kan Hisos ya pagbenzag ni Howan anika lamang
ya insindo naiza. 26Kamhan dizan ka singbahan
na mga Yodayo nga taga Ipiso mabaskeg ya
pagtoldo ni Apolo. Na, pagpakabati ka ni Prisila
daw si Akila ka toong toldoan ipaiba iza dizan
ka kanirang lagkaw kay indogangan pen niran
pagtoldo kanangiza ka sindo mahitenged kan
Kristo nga anipen iza makabati.

27Ka wara pen madogay gosto si Apolo ankaro
ka lopa nga Girika kamhan ya mga sakop ni
Kristo dizan ka Ipiso mintabang siran kanangiza
ka pag-andam ka soyat ka mga sakop ni Hisos
doro dazaw ampaseled siran kanangiza. Na,
pagdateng naiza doro madazaw ya pagtabang
naiza ka mga tao nga inpatoo na Diyos kan
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Hisos 28 kay dizan ka pagpakakita na mga tao
nakadaeg si Apolo ka mga Yodayo kay impakita
naiza kaniran ya mga daan pinasoyat na Diyos
dazaw anpamatood nga si Hisos ani matood ya
hari nga pinili na Diyos nga intagadan na mga
Yodayo.

19
1 Na, ka waro pen si Apolo ka siyodad nga

Korinto si Pablo minpasinged di iza azi ka lopa
nga Asya garing ka Prigiya keteb ka siyodad
nga Ipiso. Pagdateng naiza doro inkakita naiza
ya mga sakop ni Hisos. 2 Kamhan inpangotana
naiza nga izang mahon-a pen pagtoo mazo ka
sindo mahitenged kan Hisos daw inharian kamo
na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
kon diri sa? Minsambag siran nga wara sa
kay anipen kami makabati nga may Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos. 3 Minsambag
si Pablo nga izang mahon-a pen ka pagbenzag
mazo daw ono ya tinoohan mazo? Minsambag
siran nga mintoo kami ka sindo ni Howan
nga Magbenzagay. 4 Minsambag si Pablo nga
minbenzag si Howan ka mga tao kay timaan
iton nga minhinelsel siran ka kanirang mga sala.
Kamhan minsindo si Howan ka mga taga Israil
nga kinahanglan antoo siran ka isa nga ansonod
pen kanangiza nga si Hisos.

5 Pagpakabati na mga taga Ipiso kaiton mintoo
siran nga mindateng di matood si Hisos kamhan
inbenzagan siran kay timaan iton nga matood
ya pagsakop niran kan Hisos. 6 Pagpandampa
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ni Pablo ka kanirang olo nadateng disab siran
na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
Kamhan nakapanaba siran ka mga nagakalain-
lain nga saba. Minpanaba disab siran ka matood
nga garing ka Diyos. 7 Mga napolo may dowang
ka tao sirang tanan.

8 Kamhan minseled si Pablo ka singbahan na
mga Yodayo. Tolong ka bolan inwalihan naiza ya
mga tao. Waray kahaldek naiza pagpanan-og ka
mga Yodayo nga si Hisos ani matood ya hari nga
pinili na Diyos nga intagadan na mga Yodayo.
9 Kamhan ya mga diri antoo mingahi gazed
siran ka kanirang hena-hena. Maonga disab
ya kanirang pagpanaba mahitenged kan Hisos.
Agonminbelag di si Pablo kaniran. Inpaiba disab
naiza ya mga sakop ni Hisos dizan ka iskwilahan
ni Tirano kay kada aldaw nagasindo si Pablo
kaniran. 10 Kamhan ya tanan mga tao doro
ka lopa nga Asya bisan Yodayo bisan diri kon
Yodayo nanalinga sirang tanan ka mga panaba
na Ginoo kay dowang ka toig ya pagwali ni Pablo
dizan.

11 Minpahinang disab ya Diyos kan Pablo ka
mga kaberenganan nga talagsa ka ya nakakita
dini ka kalibotan. 12 Bisan ya mga panyo kon
pinapis nga indampa ka lawas ni Pablo nga
indara dizan ka mga masakiten daw ya mga tao
nga imboang na mga maonga mawara dazon
ya kasakit na lawas daw mindalagan disab ya
mga maonga dizan kaniran. 13 Na, may mga
Yodayo nga nagasoroysoroy ka mga bariyo daw
minpadalagan isab siran ka mga maonga dizan
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ka mga tao nga imboang na maonga. Na, pagpai-
wat niran ka mga maonga inporba disab niran
pagpanaba ya ngaran ni Hisos nga nagalaong
nga si Hisos nga inwali ni Pablo iza ya mag-
padalagan kanmo. 14 Kamhan inhinang disab
iton na pitong ka maanak ni Iskiba nga labaw
nga pari na mga Yodayo. 15 Piro minsambag
ya maonga nagalaong nga mahagdam sa hao
kan Hisos. Nakakilala disab hao kan Pablo.
May kahaldek nao kanirang dowa piro diri hao
mahagdam kon sin-o sa kamo. 16 Kamhan ya
tao nga imboang namaonga inhoropan gazed iza
pag-away kanirang pito. Nakadaeg iza kanirang
tanan. Nandalagan dazon siran dizan ka lagkaw.
Inpansamdan disab siran daw mga hobo kay
inpamegkasan di ya kanirang bado na boang.

17 Pagpakabati ka na tanan mga taga Ipiso
nga mga Yodayo daw ya mga taga Girika dakola
gazed ya kanirang kahaldek. Insaza disab
niran pagdazaw ya ngaran ni Ginoong Hisos.
18 Kamhan minkarini ya mga mataed nga sakop
ni Kristo kay dizan ka mga tao ipanan-og niran
nga ka wara pen siran magsakop kan Kristo
nagasalamangka siran. 19 Kamhan indara na
mga mataed nga salamankiro ya kanirang mga
basahen. Kamhan insonog niran iton dizan ka
pagseleng na tanan. Ya kamahal namga basahen
nga insonog niran kalim-an nga ka libo nga pisos.
20 Kamhan minlekep gazed ya mga panaba na
Ginoo daw mataed ya mintoo.

21 Pagkakamhan kaiza ya hena-hena ni Pablo
ansinged iza azi ka lopa nga Masidoniya daw
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Girika paghon-a kamhan ambalik iza ka Hi-
rosalem. Kamhan ankaro pen iza ka siyodad
nga Roma. 22 Na, ka wara pen iza magpanaw
dizan ka Ipiso inpakaro naiza si Timotiyo daw
si Irasto nga toong katimbang doro ka lopa
nga Masidoniya paghon-a kay nagapabilin iza
dogaydogay dizan ka lopa nga Asya.

23 Na, ka dizan pen si Pablo ka Ipiso dakola
gazed ya kasamok kay may mga tao nga diri
antoo ka sindo nga indara ni Pablo. 24 Kamhan
may isang tao nga si Dimitriyo nga hanas iza
ka pagpanday ka mga nak geramay nga singba-
han nga hininang nga garing ka tinggà haod
ka dakolang singbahan na diyosa niran nga si
Diyana ya ngaran kay sompa iton ka maonga.
Kamhan dakola ya ginansiya ni Dimitriyo daw
ya toong mga katimbang. 25 Agon inpatipon
naiza sirang tanan daw ya mga iba pen nga
panday ka tinggà kay minlaong nga kamong
tanan mahagdam kamo nga dakola ya sapi nita
kay mataed ya ampalit ka mga inhinang nita
26 piro dini ka Ipiso daw ya tibolos lopa nga
Asya mataed di ya mga minbiza ka pagsingba ka
mga inhinang nita kay nakitan di niran si Pablo
daw nabatian disab niran ya toong inpanaba
nga ya mga diyos nga inhinang na mga tao diri
koni kon matood nga Diyos. 27 Na, kon diri kita
magpaheneng kan Pablo waray anpalit ka mga
nak singbahan nga inhinang ta. Kamhan basi
bizaan disab na mga tao ya pagtahod niran ka
dakolang singbahan ni Diyana nga hawagenen
na tanan mga taga Asya daw ya tanan mga taga
kalibotan. Kamhan madali mawara ya kadazaw
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ni Diyana. Ani ini ya pagpanaba ni Dimitriyo
kaniran.

28 Pagpakabati na mga hanas ka pagpanday
inkazethan gazed niran daw naninggit gazed
siran nagalaong nga labaw gazed si Diyana nga
ina na mga taga Ipiso! 29 Kamhan natibe ya taga
siyodad pagkasamok. Dizan ka tenga na siyodad
in-isa di nirang tanan pagdakep daw pagtolod
kan Gayo daw si Aristarko kay siran ya iba ni
Pablo garing ka Masidoniya. 30 Kamhan gosto
si Pablo anpanaba ka mga tao nga nagatipon
di piro imbalabagan iza na mga sakop ni Hisos.
31May mga opisyal ka lopa nga Asya nga higara
ni Pablo minsogo siran ka tao ka paghangzo kan
Pablo nga diri ko magkaro ka tenga na siyodad
kay basi patazen ko. 32 Kamhan dakola ya
kasamok dizan kay wara mag-anika ya hinawag
na mga tao kay wara siran mahagdam kon ono
ya pagahinangen niran ka pagtipon. 33 Silaong
na mga tao nga si Alihandro ya nagaandam ka
kasamok kay iza ya inpatindeg na mga Yodayo
ka pagpanaba. Pagsinyas naiza dazaw mahenek
siran 34 nakakilala ya mga tao nga Yodayo iza
agon namagdengan siran pagpanhawag keteb ka
dowang ka oras nagalaong nga labaw gazed si
Diyana nga ina na mga taga Ipiso!

35 Pagkadogay kaiza nakapahenek ya isang
opisyal kanirang tanan. Kamhan minpanaba
iza nga kamo nga mga taga Ipiso! Mahagdam
ya tanan mga tao nga kita gazed ya mag-
aligrahay ka dakolang singbahan ni Diyana daw
ya gamhanan nga bato nga naholog garing daked
ka langit. 36 Waray makalimed kaiton agon
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magpahenek kamo. Diri kamo magkaiseg. 37Na,
ya dowang ka tao nga in-ated mazo dini wara
siran magkawat ka mga betang dizan ka kantang
singbahan. Wara disab siran magpanaba ka
maonga mahitenged ka kantang diyosa. 38 Agon
kon may sombong kaniran ni Dimitriyo daw ya
toong mga katimbang dizan ka hokmanan mag-
sombong kay-an ka aldaw ka paghokom. Dizan
gazed hosazen mazo. 39 Kon may iba pen nga
problima mazo ansabot kita kay-an ka aldaw ka
pagtipon namga taga Ipiso kay ani ya balaed dini
ka kantang siyodad. 40 Kay basi kazethan kita
na hari nga Romanhon kay masara ya kasamok
mazo koman aldaw nga waray ikabaribad nita
ka hari. Ani ini ya pagbaheg kaniran na opisyal.
41 Kamhan inpaoli naiza ya tanan mga tao nga
nagatipon dizan ka tenga na siyodad.

20
1 Pag-endang ka na kagobot na mga panday

doro ka Ipiso inpatipon ni Pablo ya mga sakop
ni Hisos. Kamhan pagsindo naiza kaniran ka
pagheget ka kanirang pagtoo kan Hisos minsabi
iza kaniran kay anpanaw iza ngaro ka lopa
nga Masidoniya. 2 Pagdateng naiza doro ka
Masidoniya min-azi iza dizan ka mga dapita
kay pabaskegen naiza ya kanirang pagsarig kan
Hisos. Kamhan mindateng iza ka lopa nga
Girika. 3 Nagapabilin iza doro keteb ka tolong
ka bolan. Kamhan nagaandam iza ka pagkaro
ka lopa nga Siriya piro may minpakahagdam
kanangiza nga ya mga Yodayo nagasabot nga
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patazen ko. Agon minbalik iza azi ka lopa
nga Masidoniya. 4 Min-iba disab si Sopatir nga
maanak ni Piro nga taga Biriya daw si Aristarko
daw si Sigondo nga mga taga Tisalonika daw
si Gayo nga taga Dirbi daw si Timotiyo daw si
Tikiko daw si Tropimo nga taga Asya. 5Nanhon-
a siran kamhan nagatagad siran kanami ni Pablo
dipi ka pantalan nga Troas. 6 Pagkatiwas na
pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan
nga waray ipasoligay minsakay kami ka bangka
garing ka siyodad nga Pilipos. Paglabay ka
limang ka aldaw nakaapas kami kaniran doro ka
Troas. Kamhan nagapabilin kami doro ka isang
ka simana.

7 Na, pagkakahabzen na Sabado kami daw ya
mga sakop ni Hisos namagtipon kami doro ka
Troas dazaw sarohan naming tanan ya pani-
hapon kay inhinang nami ya batasan nami ka
pagtaremdem ka pagkapatay ni Hisos. Kamhan
minwali si Pablo keteb ka tenga nga ka kahabzen
kay pagkabokas anpanaw iza. 8 Na, daked
ka ikadowang saleg na lagkaw nga kanaming
intipon mataed ya segà. 9 Kamhan dizan
ka bintana nagalo-to ya isang batan-en nga
amaama nga si Yotiko ya ngaran. Pagkadogay
ka ni Pablo pagpanaba magatorogon gazed si
Yotiko. Kamhan natorog di iza daw naholog
ngambaba ka lopa garing daked ka ikatolong
saleg. Pagdateng niran baba kanangiza patay di
matood iza. 10Kamhan mindali si Pablo pagtena.
Kamhan inkeeban naiza daw inhilot ya lawas ni
Yotiko. Kamhan minlaong iza kaniran nga azaw
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mazo pagkawid-i kay ini nga napatay nabohi di
iza!

11 Kamhan minbalik si Pablo daked ka lagkaw.
Pagtipaktipak ka naiza ka pan minkaen iza
kamhan minpakiglaonglaong iza kaniran keteb
ka pagkabokas anipen iza pomanaw. 12 Inpaiba
disab na mga tao si Yotiko dizan ka toong lagkaw.
Dakola disab ya kalinaw na kanirang hinawa.

13 Na, gosto si Pablo ambagtas garing ka Troas
keteb ka pantalan nga Ason. Agon minbelag
kami kanangiza kay ansakay kami ka bangka
keteb ka Ason kay azihan kanami si Pablo dizan
kaan. 14 Pag-sogat ka nami kanangiza dizan
ka Ason impasakay disab nami iza. Kamhan
minpadazon kaming tanan keteb ka pantalan
nga Mitilini. 15 Pagsonod nga ka aldaw minsakay
kami garing kaMitilini dawminlabay disab kami
ka poro-poro nga Kiyo. Pagdateng na ikadowang
aldaw nakadateng kami ka poro-poro nga Samo.
Pagsonod nga ka aldaw nakadonggo disab kami
ka pantalan nga Milito 16 kay diri kami an-azi
dizan ka siyodad nga Ipiso kay gosto si Pablo
diri madogay iza dizan ka Asya kay andali iza
dazaw makadateng iza ka Hirosalem ka aldaw
nga inngaranan ka Pintikosta.

17 Pagdateng nami ka pantalan nga Milito
impakaro ni Pablo ya tao doro ka Ipiso kay
pakarinihen ya mga malaas nga mga sakop ni
Hisos nga nagatipon doro ka Ipiso. 18 Pagdateng
na mga malaas dizan minlaong si Pablo kaniran
nga mahagdam kamo ka kanaong batasan dini



Mga Kaazi 20:19 cii Mga Kaazi 20:28

kamazo sokad ka pagdateng nao ka lopa nga
Asya. 19Minpaebes hao ka kanaong kaogaringen
pagpangalagad nao ka Ginoo. Minhaza disab
hao kay min-anget hao ka mga kalised kay
patazen hao kontana na mga Yodayo. 20 Waray
kahaldek nao ka pagpanaba kamazo ka mga
madazaw. Minsindo disab hao kamazo dizan ka
pagpakakita na mga tao daw dizan ka kamazong
lagkaw. 21 Pagsindo nao minhangzo hao ka
mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo nga
kinahanglan maghinelsel siran ka kanirang mga
sala daw antoo kan Hiso Kristo nga kantang
Ginoo. 22 Kamhan minsogo kanao ya Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos ka pagbalik ka
siyodad nga Hirosalem. Wara hao mahagdam
kon ono ya kaazi nao doro. 23 Piro dizan ka
mga longsod nga in-azi nao impakahagdam hao
daan na Madazaw nga Ispirito nga prisohon hao
doro ka Hirosalem daw azihan disab ya mga
kalised. 24Kamhan bisan patazen hao waray bali
basta makahoman hao ka tarabaho nga insogo
ni Ginoong Hisos kanao nga magawali ka sindo
mahitenged ka dakolang kalooy na Diyos ka
tanan mga tao.

25 Nawalihan nao kamong tanan nga si Hisos
ani ya hari nga pinili na Diyos. Kamhan koman
mahagdam hao nga diri di kita magkita pag-
isab. 26Agon panabaen ta kamo nga dini kamazo
kon may mga isa pen nga tao nga wara pen
magsakop kan Hisos waray sazep nao. 27 Kay
wara hao mag-endang ka pagpanaba kamazo
ka tanan sindo na Diyos. 28 Bantazan mazo ya
kamazong kaogaringen daw ya tanan mga sakop
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ni Hisos nga nagatipon doro ka siyodad nga Ipiso
kay insogo kamo na Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos ka pagdomara kaniran singed
ka batasan na nagaaligara ka mga bohien nga
karniro. Dazawen mazo ya pagdomara mazo
kaniran kay imbazad siran na Diyos ka dogo na
toong kaogaringeng Maanak. 29 Mahagdam hao
nga ka wara di hao dini kamazo andateng ya
mga tao nga malimbongon. Singed siran ka mga
ido nga maiseg dizan ka mga karniro kay kaw-en
niran kontana ya pagtoo na mga sakop ni Hisos.
30 Bisan dini ka kaibahan mazo ansogod ya mga
isa ka pagpabaliko ka mga panaba na Diyos
dazaw magpasakop kamazo ka kanirang kaog-
aringen ka lamang. 31 Agon magbantay gazed
kamo dazaw diri kamo malimbong. Taremde-
men mazo ya kanaong paghaza pagtambag nao
kamazong tanan. Keteb ka tolong ka toig bisan
aldaw bisan kahabzen wara hao mag-endang
pagtambag kamazo. 32 Paaligrahen di nao kamo
ka Diyos kay minsaad iza nga iza ya antabang
kamazo. Iza ya makaparig-en ka kamazong
pagtoo kan Hisos. Iza disab ya anhatag kamazo
ka madazaw nga kabilin kay nagatoman kamo
ka toong naazakan. 33 Na, dizan kamazo wara
gazed hao mag-arig ka kowarta kon bado na
bisan sin-o. 34 Mahagdam kamo nga hao gazed
ya nagatarabaho dazawmay ikapalit nao ka mga
kinahanglanen nao daw ya kinahanglanen na
kanaong kaibahan. 35 Ani ini ya batasan nao
dazaw anhaod kamo kanao. Magpakalaki kamo
pagtarabaho dazaw makatabang kamo ka mga
masakiten nga waray keseg ka pagtarabaho kay
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minlaong si Hisos nga ya batasan nga magahatag
kamo ka mga may kinahanglan madazaw iton
ka batasan nga magadawat kamo ka mga kina-
hanglanen mazo.

36Pagkakamhan ni Pablo pagpanabaminlohod
iza daw ya tanan mga iba naiza ka pagpang-
amozo ka Diyos. 37 Kamhan nanghaza sirang
tanan daw minkolapot daw min-arek kanan-
giza kay diri siran ansogot nga anpanaw iza.
38 Dakola ya kabeg-at na kanirang hinawa kay
minlaong si Pablo nga sokad koman diri di kita
magkita pag-isab. Kamhan in-ated niran iza
dizan ka sakzanan.

21
1 Na, pagbelag nami ka mga malaas dizan ka

Milito minsakay kami ka bangka pagdiritso ka
poro-poro nga Kos. Pagsonod nga ka aldaw
nanakay disab kami ngaro ka poro-poro nga Ro-
das. Kamhan minpadazon kami ka pantalan nga
Patara. 2 Pagdateng nami dizan nakitan nami
ya bangka nga komarohay ka lopa nga Ponisiya.
Pagpanik nami nanakay kami ngaro. 3 Kamhan
ya poro-poro nga Sipro ani inlabzan nami dizan
ka wala pasinged nami doro ka lopa nga Siriya
kay mindoong ya bangka dizan ka pantalan
nga Tiro kay ani ya datnganan na mga karga.
4 Pagtena nami ka bangka nangita kami ka mga
sakop ni Hisos. Kamhan nagapabilin kami dizan
kaniran ka isang ka simana. Kamhan inpanan-
ogan niran si Pablo nga diri ko magkaro ka
Hirosalem kay inpakahagdam kami na Madazaw
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nga Ispirito nga garing ka Diyos nga daegdaegen
ko doro.

5 Pagkakamhan nami pagbisita kaniran min-
padazon kami ka kanaming panaw. Sirang
tanan min-ated kanami bali ka gawas na siyodad
iba ya kanirang mga asawa daw mga bata.
Pagdateng nami ka baybazen nanlohod kaming
tanan ka pagpangamozo ka Diyos. 6 Kamhan
namagsabisabi nga mamanaw di. Kamhan min-
panik kami ka bangka kamhan nangoli disab
siran.

7 Na, minpadazon kami ka kanaming panaw
garing ka Tiro ngaro ka pantalan nga Toli-
mayda. Pagdateng nami doro namisita kami
ka kanaming mga lomon kan Kristo. Isang
ka kahabzen ya pagkolang nami dizan kaniran.
8 Pagkaaldaw nakadateng kami ka longsod nga
Sisariya. Kamhan mingkaro kami ka lagkaw ni
Pilipo nga magtoldoay ka sindo mahitenged kan
Kristo. Na, izang mahon-a pen pagpili na mga
taga Hirosalem ka mga pitong bolos nga magta-
bangay ka mga sinarigan ni Hisos si Pilipo ani
ya isang magtabangay dizan ka mga pito. 9 May
mga opat nga ka maanak ni Pilipo nga polos
daraga hasta makapasabot siran ka matood nga
garing ka Diyos. 10 Na, paghela pen nami dizan
kaniran ka mga talagsa kang aldaw nakadateng
ya isang propita na Diyos garing ka Yoda nga si
Agabo ya ngaran. 11Pagkarini naiza ka lagkaw ni
Pilipo minhogot iza ka bakes ni Pablo. Kamhan
anika izay nanggapos ka toong mga kaogaringen
nga paa daw alima. Kamhan minlaong iza
dazaw maregda si Pablo nga wani ya impanaba
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na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
nga nagalaong nga ya tag-iza koni kaini nga
bakes gaposon koni na toong mga angay doro
ka Hirosalem singed ka paggapos na kanaong
kaogaringeng paa daw alima. Sombongon disab
niran iza dizan ka mga diri kon Yodayo. Ani ini
ya pagpanaba ni Agabo mahitenged ka kaazi ni
Pablo kay-an.

12 Pagpakabati nami daw ya tanan mga tao
dizan minhangzo kami kan Pablo nagalaong
nga diri di lamang iko ankaro ka Hirosalem.
13 Minsambag si Pablo nga abay kamo paghaza
ka pagbaheg ka kanaong gosto kay doro ka Hi-
rosalem ansindo pen hao ka mga tao mahitenged
kan Hiso Kristo. Kamhan nagaandam hao
daan ka pagpagapos bisan pagpakapatay doro.
14 Kamhan wara nami iza kapegngi agon min-
laong kami nga matoman ya pagbeet na Diyos.

15 Pagkakamhan kaiza nagaandam kami ka
pagpanaw ngaro ka Hirosalem. 16 Nangiba
disab kanami ya mga sakop ni Hisos nga taga
Sisariya. Kamhan in-ated kami niran dizan ka
lagkaw ni Mason kay ankolang kami dizan. Taga
Sipro si Mason kamhan iza ya isa nga minhon-a
pagsakop kan Hisos.

17 Pagdateng nami ka siyodad nga Hirosalem
ya kanaming mga lomon kan Kristo madazaw
gazed ya pagpangamosta niran kanami.
18 Pagsonod nga ka aldaw min-iba si Pablo
kanami ka pagpakigkita kan Santiago. Dizan
disab mintipon ya tanan mga malaas nga oloolo
na mga sakop ni Hisos dizan ka Hirosalem.
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19 Pagkakamhan ka ni Pablo pagpangamosta
kaniran minpakahagdam iza kaniran ka tanan
mga madazaw nga inhinang na Diyos pagwali
naiza doro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

20 Pagkakamhan niran pagpanalinga minsaza
siran ka Diyos. Kamhan minlaong siran kan
Pablo nga higara, madazaw ya pagpanaba mo
piro dizan ka kantang angay nga Yodayo pira
ding ka libo ya mga minsakop di kan Hisos. Min-
pakalaki disab siran pagtoman ka mga batasan
nga inbilin ni Moysis nga kantang karaan.
21 Kamhan inpanan-ogan siran nga iko koni
nagatoldo ka tanan mga Yodayo nga nagahela ka
lain dapit kinahanglan magbiza ka balaed nga
inbilin ni Moysis daw diri magpatori ka kanirang
mga bata daw diri isab tomanen ya mga batasan
na mga Yodayo. 22 Kon mahagdam siran nga
mindateng di ko dini ka Hirosalem ansabot siran
nga daeten iko. Agon magaono sa kita koman?
23-24 Na, wani ya hena-hena nami. Hinangen
mo ini dazaw mahagdam siran nga tabi-tabì ka
lamang ya isombong kanmo. Na, dini kanami
may mga opat nga ka tao nga magapadazon pen
siran ka kanirang saad ka Diyos. Ibahan mo
siran ngaro ka pari. Kamhan iko ya ambazad ka
tanan gasto ka pagpalinas na pari ka kanirang
olo kay ani ya batasan na tao kon natibè di ya
saad naiza ka Diyos. Kamhan makasabot ya mga
tao nga nagatoman matood iko ka balaed nga
inbilin ni Moysis. 25 Piro ya pagsindo nami ka
mga tao nga diri kon Yodayo lain sa kay minsoyat
kami kaniran nga diri siran mangaen ka makaen
nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Kamhan
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diri siran mangaen ka dogo daw ya mga pinitlok
kay may dogo pen kay dini kanami nga mga
Yodayo maonga iton. Kamhan may isa pen nga
balaed nga likazan niran ya paghenay. Ani ini
ya pagsindo na mga malaas.

26 Pagsonod nga ka aldaw min-ated matood
si Pablo ka mga opat nga ka tao dizan ka
dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos
kay anpakahagdam iza ka pari kon ono ya
tirmino niran ka pagtoman ka saad niran ka
Diyos. Kay pagdateng ka ikapitong aldaw ihalad
niran kada isa ka Diyos dazaw mahinglo di siran
dizan ka pagseleng na Diyos. Ani ini ya batasan
na mga Yodayo.

27 Na, ka hapit matoman ya pitong ka al-
daw may mga Yodayo nga taga lopa nga Asya
nakakita kan Pablo dizan ka dakolang lagkaw
nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan inpan-
gobot niran ya mga tao dazaw dakpen si Pablo.
28 Kamhan nanhawag siran nga mga kaliwatan
ni Israil! Magtabang kamo! Kay wani ya tao
nga minsoroy ka tanan mga dapit dazaw antoldo
ka mga tao ka pagkontra kanta daw ya kantang
mga balaed daw ya Lagkaw na Diyos. Kamhan
nakaonga iza kaiton nga Lagkaw kay minpaseled
iza ka mga tao nga diri kon Yodayo. 29 Ani ini
ya paghawag niran kay izang dini kaini nakitan
niran si Tropimo nga taga Ipiso iba kan Pablo
dizan ka Hirosalem. Kamhan silaong niran nga
inpaiba ni Pablo iza dalem ka Lagkaw na Diyos
ambaza kay wara sa makaiba. 30 Pagpakabati na
mga taga Hirosalem masara ya kazehet niran.
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Mindengan disab siran pagdalagan dalem ka
singbahan. Kamhan inhawidan dazon niran si
Pablo kamhan ingozod bali ka gawas. Kamhan
insirahan dazon ya pirtahan. 31 Patazen na mga
tao si Pablo kontana piro may minpakahagdam
ka oloolo na mga soldaw nga natibe di gazed ya
taga Hirosalem pagkagobot. 32 Kamhan impaiba
naiza yamga soldaw daw yamga kapitan kay an-
apas pagdalagan dizan ka mga tao. Pagpakakita
na mga tao ka oloolo daw ya mga soldaw min-
heneng di siran pagbonal kan Pablo. 33 Kamhan
indimanda na oloolo si Pablo daw inpagapos ka
kadina nga indoblihan. Kamhan nangotana iza
nga sin-o sa iza nga tao? Daw ono sa ya toong
sala?

34 Nanhawag ya mga isa ka pagsambag. Nan-
hawag disab ya mga iba piro wara mag-anika
ya hinawag niran agon diri makasabot ya oloolo
kon ono ya naazihan naini kay dakola ya
kasamok. Kamhan insogo naiza ya toong mga
soldaw ka pagdara kan Pablo dizan ka kolangan
na mga soldaw. 35 Pagdateng niran ka hagdan
inbathay na mga soldaw si Pablo kay mintoda
di gazed ya kaiseg na mga minggobot nga
36nagasonod kaniran daw naninggit nga patazen
iza!

37 Ka hapit di ya mga soldaw magpaseled kan
Pablo ka lagkaw niran minsabi iza ka oloolo ka
pagpanaba kanangiza. Minsambag ya oloolo nga
daw makapanaba baza iko ka saba nga Ginirika?
38 Daw diri ko baza ya taga Ihipto nga bag-o
pen sopak ka gobirnador daw nagadomara ka
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opat nga ka libo nga mga mangazaw doro ka
mamingaw? 39Minsambag si Pablo nga diri kon
ani hao kay Yodayo hao. Taga Tarso hao nga
dakolang siyodad doro ka lopa nga Silisiya. Na,
kon mahimo papanabaha hao koman ka mga
tao. 40 Kamhan mintogot ya oloolo kan Pablo ka
pagpanaba kaniran agon mintindeg iza dizan ka
hagdan. Pagpahenek naiza kaniran minpanaba
iza kaniran ka saba nga Hinibriyo nga angay ka
saba niran nagalaong nga

22
1 Kamo nga mga kaibahan nao daw ya mga

malaas, timan-an mazo gazed ini nga kanaong
sambag kamazo. 2 Na, pagpakabati kaniran
nga minpanaba si Pablo ka saba nga Hinibriyo
namagpahenek gazed siran. Kamhan minpada-
zon si Pablo pagpanaba kaniran nga nagalaong
nga 3 Yodayo hao nga natao doro ka longsod
nga Tarso doro ka Silisiya. Kamhan dini di
hao magsolig ka Hirosalem. Intoldoan hao
ni Gamaliyal ka mga balaed na tinoohan na
kantang mga karaan. Minpakalaki disab hao
pagpangalagad ka Diyos singed kamazong tanan.
4 Indaegdaeg disab nao ya mga minsakop kan
Hisos daw impatay. Ya mga amaama daw mga
babazi impandakep nao daw impapriso sirang
tanan. 5 Ya labaw nga pari daw ya tanan mga
malaas ta mahagdam disab siran nga matood ya
inpanaba nao kay kaizang mahon-a pen siran ya
minhatag kanao ka sinoyat dazaw may gahem
nao doro ka Damasko ka pagdakep ka mga sakop
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ni Hisos daw pandadhen pagbalik ka Hirosalem
kay silotan.

6Basta kay ka nagapasinged hao arani kaizang
siyodad nga Damasko nga hapit mag-edto ya
sega inlatian baza hao ka singed ka kilat nga
garing daked ka langit. 7 Kamhan nadeeg hao
daw nabatian nao ya saba nga nagalaong nga
Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di
mo hao gazed koman kaini? 8 Minsambag hao
nga Sinyor, sin-o sa ko koman? Minsambag iza
nga si Hisos nga taga Nazarit hao nga kanmong
pagadaegdaegen. 9 Kamhan ya mga tao nga
min-iba kanao ka panaw nakakita ka kapawa
piro wara makabati ka saba nga minpanaba
kanao. 10 Kamhan nangotana hao nga Sinyor,
magaono sa hao koman? Minsambag iza kanao
nga tomindeg di ko. Sominged di ko ngaro
ka siyodad nga Damasko kay doro panabaan
iko ka tanan nga ipahinang na Diyos kanmo.
11Kamhan imbotahan gazed ka kasiraw ya mata
nao agon inhabitan hao na kanaong kaibahan
pasinged ka Damasko.

12 Doro may isang tao si Ananiyas ya ngaran.
Intoman naiza ya kantang mga balaed pags-
ingba naiza ka Diyos. Ya kantang angay nga
taga Damasko nagalaong siran nga madazaw si
Ananiyas. 13 Na, minseled iza ka lagkaw nga
inhel-an nao. Pagkadizan naiza kanao minlaong
iza nga Saolo nga kanaong lomon kan Kristo,
maolian di ya mata mo koman. Pagpakapanaba
ka ni Ananiyas kaiton minbalik di matood ya
kanaong pagpakakita. Kamhan nakakita hao
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kanangiza. 14 Kamhan minlaong iza kanao nga
Saolo, ya Diyos nga hawagenen na kantang mga
karaan iza ya minpili kanmo dazaw mahagdam
iko ka toong kabebet-en. Kamhan nakakita iko
ka toong Sogoonon nga si Hisos nga waray sala
daw nakabati isab iko ka toong saba. 15 Kay
dizan ka tanan mga tao iko di ya anpanan-og
mahitenged ka kanmong nakitan daw nabatian.
16 Agon diri ko magtagad. Tomindeg di ko.
Magpabenzag di ko dazaw mahingloan di ko ka
kanmong mga sala kay si Hisos ya hawagenen
mo. Ani ini ya sogo ni Ananiyas kanao.

17 Kamhan minbalik hao ka Hirosalem. Ka
nagaampo hao dizan ka dakolang lagkaw nga
pangamozoanan ka Diyos may nakitan nao nga
garing ka Diyos. 18 Nabatian nao nga si Hisos
nagalaong nga magpanaw ko dazon dini ka
Hirosalem kay pagpanan-og mo ka mga Yodayo
mahitenged kanao diri gazed siran antoo kanmo.
19 Minsambag hao nga Ginoo, mahagdam siran
nga hao ya minkaro ka mga singbahan na mga
Yodayo. Kamhan indakep daw inbonalan ya
mga minsakop kanmo. 20 Mahagdam isab siran
nga pagpatay niran kan Istiban nga kanmong
sinarigan nagasaza hao kamhan hao ya min-
hawid ka mga bado na mga namook kanangiza.
21Kamhanminsogo si Hisos kanao nga pomanaw
ko naa dini kay pakarohon pen ta ko doro ka aro
ka mga tao nga diri kon Yodayo.

22 Na, keteb ka pagpanaba ni Pablo kaiza
nanalinga ya mga tao. Kamhan mindengan siran
pagsinggit nga patazen iza! Diri kon madazaw
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kon bohi ka iza. 23 Pagpaninggit niran nanimbag
siran ka kanirang mga bado daw ya lopa kay
nasinged siran ka beet na boang ka pagkazehet
kan Pablo.

24 Kamhan ya oloolo na mga soldaw min-
paseled dazon kan Pablo dizan ka lagkaw na
mga soldaw. Minsogo disab iza ka mga soldaw
ka paglatos kanangiza kay batasan niran iton
dazaw ampanaba ya tao ka matood. Kay wara
pen ya oloolo makasabot ka tood ka pagsinggit
niran kay diri iza makasabot ka saba na mga
Yodayo. 25 Basta kay paghegti niran ka lepes
dazaw latoson minlaong si Pablo ka kapitan na
mga soldaw nga dizan ka balaed mazo daw
mahimo ya paglatos ka tao nga sakop na siyodad
nga Roma kon wara pen mahosay na howis?

26 Pagpakabati ka na kapitan kaiton minkaro
iza ka oloolo kay ampakahagdam nga diri kita
maglatos kaiton nga tao kay sakop iza baza na
siyodad nga Roma. 27 Kamhan minkarini ya
oloolo kan Pablo kay ampangotana nga matod
iko ya sakop na siyodad nga Roma? Minsambag
si Pablo nga matood iton. 28 Minsambag ya
oloolo nga dakola ya kanaong gasto dazaw may
katenged nao singed ka katenged na taga Roma.
Minsambag si Pablo nga hao waray bazad nao
kay taga Roma ya kanaong ama. Kamhan taga
Roma disab hao.

29 Na, nadalidali nanibog ya mga minsosi kan
Pablo. Nawied disab ya oloolo pagkahagdam
naiza nga si Pablo nga inpagapos ka kadina
sakop baza iza na siyodad nga Roma. 30Kamhan
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wara iza makasabot ka saba na mga Yodayo agon
gosto iza mahagdam kay onosa ya kazehet na
mga kaibahan ni Pablo. Agon pagsonod nga ka
aldaw inpahebad naiza ya mga kadina ni Pablo
daw inpatipon naiza ya mga oloolo na mga pari
daw ya tanan mga maistro nga Yodayo daw ya
tanan mga malaas kamhan indara naiza si Pablo
dizan kaniran dazaw anpanaba iza kaniran.

23
1 Pagseleng gazed ni Pablo ka mga oloolo

na mga Yodayo minlaong iza nga kamo nga
mga kaibahan nao! Sokad ka mahon-a pen
hangtod koman dizan ka pagseleng na Diyos
madazaw ya kanaong batasan. 2 Pagpakabati ka
ni Ananiyas nga labaw nga pari minsogo iza ka
mga tao nga mintindeg dizan tepad kan Pablo
nga sampalohon iza! 3 Minsambag si Pablo nga
sampalohon ko na Diyos kay ya batasan mo
nagapatihinang nga matadeng. Dizan iko dazaw
hokman hao pinaazi ka balaed ambaza kay iko
ya minlapas ka balaed ka pagsogo mo kaniran ka
pagsampalo kanao. 4 Pagpakabati ka na mga tao
dizan tepad kan Pablominbaheg siran kanangiza
nga nagalaong nga maonga gazed ya pagsambag
mo ka labaw nga pari nga pinili na Diyos.
5 Minsambag si Pablo nga mga kaibahan nao,
wara hao mahagdam nga iza baza ya labaw nga
pari. Dizan ka kasoyatan na Diyos insindo kita
nga azaw pagpanaba ka maonga mahitenged ka
oloolo na kamazong kataohan.
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6 Pagkakamhan mahagdam si Pablo nga wara
magkaangay ya tinoohan na mga oloolo kay ya
mga isa Sadosiyo kamhan ya mga iba Parasiyo.
Kamhan mabaskeg ya saba ni Pablo paghawag
kaniran nga mga kaibahan nao, Parasiyo hao.
Maanak disab hao na isang Parasiyo. Agon
nabereng hao kay dini kamazo inhokman hao
kay mintoo hao nga may tirmino na Diyos ka
pagbohi ka mga patay pagbalik garing ka lebeng!
7Na, pagpanaba ni Pablo kaiton ya mga Parasiyo
daw ya mga Sadosiyo namaglalis siran. Kamhan
namagkabelag di siran. 8 Kay ya mga Parasiyo
mintoldo siran nga ya mga patay nga tao mabohi
siran pagbalik garing ka lebeng. Mintoldo disab
siran nga may mga taga langit nga sinogo na
Diyos daw may mga ispirito. Piro ya mga
Sadosiyo diri siran antoo kaiton. 9 Agon dakola
ya kasamok dizan kaniran. Kamhan dizan ka
mga Parasiyo mintindeg di ya mga maistro ka
tinoohan na mga Yodayo. Maiseg ya pagpanaba
niran nga nagalaong nga waray sala naiton nga
tao! Basi may ispirito kon may tagalangit nga
sogoonon na Diyos minpanaba gazed kanangiza!
10Kamhan ya pagpanlalis niran masara di gazed
agon nawied ya oloolo na mga soldaw kay basi
pamagbogtoon niran ya lawas ni Pablo. Agon
minsogo iza ka mga soldaw ka pagkawa kan
Pablo kay ioli dizan ka kolanganan niran.

11 Pagkakahabzen ka si Ginoong Hisos mintin-
deg tepad kan Pablo. Kamhan minlaong iza nga
diri ko magkahaldek kay doro pen ka siyodad
nga Roma ansindo iko mahitenged kanao singed
ka pagsindo mo dini ka Hirosalem.
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12 Na, pagkamasiselem may mga Yodayo na-
magsabot daw nanompa nga diri mangaen
bisan mag-inem hangtod patazen niran si Pablo.
13 Sobra ka kap-atan nga ka tao ya mga minsaad
kaini. 14 Kamhan minkandizan siran ka mga
oloolo na mga pari daw ya mga malaas kay
ipakahagdam nga nanompa di gazed kami nga
diri mangaen hangtod patazen si Pablo. 15 Agon
kamo daw ya tanan mga oloolo nami pakarohon
mazo ya mga isa kay pakahagdamen ya oloolo
na mga soldaw dazaw ipaated si Pablo dizan
kamazo konsilem. Magahinanghinang kamo
nga may mga pangotana pen mazo kanangiza.
Kamhan dizan ka dalan patazen iza nami ka
wara pen iza dateng dini kamazo. Ani ini ya
pagpanaba niran ka mga oloolo.

16 Na, may anaken ni Pablo nakabati ka
pagsabotsabot niran ka pagpatay kan Pablo.
Agon minseled di iza ka kolanganan na mga
soldaw kay pakahagdamen si Pablo. 17 Kamhan
inhawag ni Pablo ya isang opisyal kay anlaong
nga iated mo ini nga olitao dizan ka kapitan
kay may ipanan-og. 18 Kamhan in-ated iza na
opisyal dizan ka kapitan daw maglaong nga ya
piniriso nga si Pablo ani ya minpaated kaini nga
olitao dini kanmo kay may ipanan-og kontana
kanmo koni. 19 Kamhan inhabitan na kapitan ya
olitao dizan ka waray lain makabati. Kamhan
nangotana iza nga ono say kanmong ipanan-
og kanao? 20 Minsambag ya olitao nga ya mga
Yodayo namagsabot siran ka paghangzo kanmo
nga ipaated si Ta-tà Pablo konsilem dizan ka
kanirang mga oloolo kay magahinanghinang nga
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pangotanhen pen iza. 21 Piro diri iko magtoo
kaniran kay lain ya tood niran kay dizan ka
dalan nagatago ya mga sobra ka kap-atan nga ka
tao kay ambangan kanangiza. Kay nanompa di
siran nga diri mangaen bisan an-inem hangtod
patazen si Ta-tà Pablo. Daan ding naandam
siran. Ya paghokom mo anikay intagadan niran.
Ani ini ya pagpanaba na olitao dizan ka kapitan.
22Minsambag ya kapitan nga azaw ipanan-og ka
bisan sin-o nga tao ya kanmong inpakahagdam
kanao. Kamhan inpaoli naiza ya olitao.

23 Kamhan inpakarini na kapitan ya dowa
nga toong opisyal. Minsogo disab iza kaniran
nga magtipon kamo ka dowang ka gatos nga
bolos nga mga soldaw dazaw an-iba kan Pablo
ngaro ka siyodad nga Sisariya. Iba disab ya
kapitohan nga bolos nga ansakay ka mga kabayo
daw ya mga dowang ka gatos nga andara ka mga
bangkaw. Kay-an ka alas noybi ka kahabzen
magpanaw kamong tanan. 24 Pasakzen disab
mazo si Pablo ka kabayo. Bantazan mazo iza
dazaw waray diskrasiya hangtod ka pagdateng
naiza kan Pilisimo nga gobirnador. 25 Kamhan
minsoyat ya oloolo kan Pilisimo nga nagalaong
nga 26 garing kan Kladyo Lisiyas ngaro kan
Gobirnador Pilisimo, komosta. 27 Na, indakep
na mga Yodayo ini nga tao kay patazen kon-
tana piro intabangan nao daw ya kanaong mga
soldaw kay may minpakahagdam kanao nga
sakop iza na siyodad nga Roma. 28 Kamhan
inpaated nao dizan ka oloolo na mga Yodayo
kay gosto nao mahagdam kon ono ya kanirang
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sombong kanangiza. 29 Kamhan mahagdam hao
nga waray sala naiza igo ka pagpatay bisan ka
pagkapriso kay ya kanirang mga balaed anikay
inlalisan niran. 30Kamhanmayminpakahagdam
kanao ngamay sabot namga Yodayo ka pagpatay
kan Pablo dizan ka dalan agon nagapaated hao
kanangiza dizan kanmo. Minsogo disab hao ka
mga nazehet nga tao nga doro kan Gobirnador
Pilisimo isombongmazo iza. Ani ini ya soyat nao.

31 Kamhan ya mga soldaw mintoman siran
ka sogo na kanirang oloolo kay kahabzen pen
in-ated di niran si Pablo keteb ka longsod nga
Antipatris. 32 Pagsonod nga ka aldaw ya mga
soldaw nga minbagtas min-oli di siran kay iated
pen si Pablo na mga soldaw nga nagasakay ka
kabayo. 33 Pagdateng niran ka Sisariya inhatag
niran ya soyat kan Gobirnador Pilisimo hasta
insarig disab niran si Pablo dizan kanangiza.
34 Pagbasa na Gobirnador ka soyat inpangotana
naiza si Pablo kon taga hain iza. Pagkahagdam
naiza nga taga Silisiya si Pablo 35 minlaong
iza nga pangotanhen nao iko kay-an ka pag-
dateng na mga minsombong kanmo. Kamhan
inpagowardiyahan naiza si Pablo dizan ka toong
palasiyo nga inpahinang ni Hirodis nga hari
kawandini pen.

24
1 Pagdateng ka na ikalimang aldaw ya labaw

nga pari nga si Ananiyas minkaro iza ka siy-
odad nga Sisariya. Iba ya mga isang malaas
daw ya isang abogado nga si Tirtolo kay dizan
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kan Gobirnador Pilisimo ansombong siran kan
Pablo. 2 Pagpaseled na Gobirnador kan Pablo
minsogod si Tirtolo pagsombong nga nagalaong
nga tinahod nao nga si Gobirnador Pilisimo, ya
paghari mo dini ka hel-anan nami ani anhatag
ka kalinaw. Madazaw matood ya paghela nami
dini kay dakola ya pagtabang mo kanami nga
mga Yodayo. 3 Kaming tanan mahagdam nga iko
ya madazaw agon dakola ya pagpasalamat nami
kanmo. 4Na, diri nao dogazen ya mga pagpanan-
og. Minhangzo hao nga panalinga ko ka ipanan-
og nami 5 kay ini nga taohana samokan gazed
iza kamhan impangagobot naiza ya angay nami
nga Yodayo bisan hain iza magpanaw. Iza isab
ya oloolo na mga tao nga minsakop di kaizang
isang taga Nazarit nga si Hisos ya ngaran.
6 Nakaonga disab iza ka dakolang lagkaw nga
pangamozoanan ka Diyos kay minpaseled iza ka
tao nga diri kon Yodayo. Kamhan indakep nami
iza kay gamiten nami kontana ya kanaming
balaed ka paghokom kanangiza 7piro mindateng
si Lisiyas nga oloolo na mga soldaw. Kamhan
imbalabag naiza daw maiseg gazed iza pagkawa
kan Pablo dizan kanami. 8 Kamhan impakarini
naiza kami dini kanmo dazaw iko ya ampan-
gotana kan Pablo. Na, kon pangotanhen mo iza
mahagdam iko nga matood ya tanan sombong
nami kanangiza. Ani ini ya pagpanaba ni Tirtolo
kan Gobirnador Pilisimo. 9 Kamhan ya mga iba
ni Tirtolo nga polos Yodayo nagapamatood siran
kaini nga insombong ni Tirtolo kan Pablo.

10 Kamhan ya Gobirnador minsinyas iza kan
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Pablo dazaw ansambag. Pagsambag ni Pablo
minlaong iza nga Sinyor, mahagdam hao nga
iko ya nagahari dini ka lopa nga Yoda ka mga
mataed nga toig agon waray kawied nao ka
pagpanaba kanmo. 11Na, ya mga taga Hirosalem
mahagdam siran nga napolo may dowa ding ka
aldaw sokad ka pagdateng nao ka Hirosalem
kay ansingba hao ka Diyos. 12 Mahagdam disab
siran nga wara hao maglalis bisan magpangobot
ka mga tao dizan ka dakolang lagkaw na Diyos
bisan dizan ka singbahan bisan dizan ka siyodad.
13 Diri disab siran makapamatood kaiton nga
mga sombong niran kanao. 14 Ya batasan nao
minsingba hao ka matood nga Diyos nga hawa-
genen na kanaming karaan. Si Hisos nga in-away
na mga minsombong kanao ani ya insakopan
nao. Mintoo disab hao ka tanan mga balaed
nga inbilin ni Moysis daw ya mga basahen nga
insoyat na mga karaang propita. 15 Mintoo hao
singed ka mga Yodayo nga may tirmino na Diyos
ka pagbohi ka tanan mga tao pagbalik garing
ka lebeng bisan ya mga madazaw nga tao bisan
ya mga maongang tao. 16 Kamhan nagapakalaki
hao pagbatasan ka madazaw kay gosto nao nga
waray sala nao dizan ka pagseleng na Diyos daw
ya mga tao. 17 Na, dogay gazed ya pagpanaw
nao doro ka mga lain dapit kamhan minbalik sa
hao ka Hirosalem kay iated ya hinabang dizan
ka kanaong kaibahan nga may kolang hasta may
ihalad disab nao ka Diyos. 18 Ka dalem pen hao
ka singbahan nakita hao na mga tao nga taga
Asya pagkakamhan nao ka hinang na mga Yo-
dayo nga pahingloan siran dizan ka pagseleng na
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Diyos. Hasta waray kasamok kay talagsa ka ya
tao. 19 Kamhan may mga taga Asya dizan siran.
Agon siran kontana ya ankarini kanmo kay may
ikasombong niran kanmo. 20 Bisan ya mga tao
nga mintipon dini koman papanabaen mo kon
may nabatian na mga malaas nga may sala nao
pagpangotana niran kanao doro ka Hirosalem.
21 Anikay ikasombong ya paghawag nao kaniran
nga ya pagtoo nao nga may tirmino na Diyos
ka pagbohi ka mga patay pagbalik garing ka
lebeng ani insombong mazo kanao. Paghawag
nao kaniran kaini nazehet siran kanao.

22 Kamhan si Gobirnador Pilisimo mahagdam
iza ka batasan na mga sakop ni Hisos nga
madazaw siran. Kamhan minheneng di iza
pagpangotana kan Pablo nga nagalaong nga kay-
an ka pagdateng ni Lisiyas nga oloolo na mga sol-
daw tiwasen nao ya hosay. 23 Kamhan minsogo
iza ka isang magbantazay nga pagowardiyahan
si Pablo piro diri gaposon. Togotan disab ya
toong mga amigo ka paghatag ka toong mga
inkinahanglan.

24 Pagkadogay kaiza minbalik si Pilisimo
iba ya toong asawa nga si Drosila nga Yo-
dayo iza. Kamhan inpakarini naiza si Pablo.
Kamhan nabatian naiza ya pagpanan-og ni Pablo
mahitenged ka pagtoo kan Kristo Hisos. 25 Ka
nagasindo pen si Pablo mahitenged ka pagtoman
ka mga sogo na Diyos daw ya pag-andam ka
batasan nga madazaw daw ya pagdateng ka
aldaw ka paghokom na Diyos ka mga tao nawied
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si Pilisimo. Kamhan minlaong iza nga igo di iza.
Pakarinhen ta ko pag-isab kon may logar nao.

26 Na, ya hena-hena ni Pilisimo tagan iza ni
Pablo ka dakolang kowarta dazaw palogwaen ka
prisohan. Agon pabalikbaliken naiza si Pablo ka
pagpakiglaonglaong piro waray ihatag ni Pablo.

27Na, paglabay ka na dowang ka toig si Porsiyo
Pisto ani ya ilis ni Pilisimo ka paggobirnador.
Kamhan wara ni Pilisimo palogwaa si Pablo ka
pirisohan kay anpakig-azok iza ka mga Yodayo
kontana.

25
1 Pagdateng ka ikatlong aldaw sokad ka pag-

sogod ni Pisto ka pagkagobirnador ka lopa nga
Sisariya minpanaw iza ngaro ka Hirosalem.
2 Pagdateng naiza doro impakahagdam iza na
mga oloolo na mga pari daw ya mga dato
nga Yodayo ka kanirang ikasombong kan Pablo.
Kamhan inhangzo niran si Pisto ka 3 pagpabalik
kan Pablo garing ka Sisariya ngaro ka Hirosalem
dazaw tiwasen ya hosay doro piro ya hena-hena
niran patazen si Pablo pagsinged naiza dizan
ka dalan. 4 Kamhan si Pisto minsambag nga
nagalaong nga pagowardiyahan pen si Pablo
doro ka Sisariya kay ka diri madogay ambalik
hao doro. 5 Paibahan kanao ngaro ka Sisariya
ya kamazong mga oloolo kay doro magsombong
siran kan Pablo kon nakalapas matood iza ka
balaed.

6 Kamhan nagahela si Pisto dizan kaniran
ka mga walo nga ka aldaw kon napolo sa.
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Kamhan min-oli iza ka Sisariya. Pagsonod nga
ka aldaw minsogo iza nga magpaseled kan Pablo
ka hokmanan kay hokman iza. 7 Pagdateng
ni Pablo dizan ya mga Yodayo nga taga Hiros-
alem inlibotan niran iza daw imbetangbetang ka
mga mataed nga bakak piro wara gazed siran
makapamatood. 8 Kamhan minsambag si Pablo
kaniran nga wara hao maglapas ka balaed na
mga Yodayo. Wara hao magkaonga ka dakolang
lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Wara hao
maglapas ka mga balaed na labaw nga hari nga
Romanhon. 9 Kamhan gosto si Pisto ampakig-
azok ka mga Yodayo agon inpangotana naiza si
Pablo nga daw gosto ko magkaro ka Hirosalem
dazaw doro hosazen ta ko? 10 Minsambag si
Pablo nga maghokom ko kanao dini kay iko
ya sakop na labaw nga hari agon may gahem
mo ka paghokom kanao dini. Waray labet na
mga Yodayo kanao kay mahagdam iko daan nga
wara hao maglapas ka balaed na mga Yodayo.
11 Kon nakalapas hao ka kamazong balaed igo
ka bazad nga pagkapatay diri nao anhangzo
nga pasaylohon. Piro kon diri kon matood ya
kanirang mga sombong kanao waray makahatag
kanao dizan kaniran nga mga Yodayo. Agon
anpatabang hao koman ka labaw nga hari. Ani
ini ya sambag ni Pablo kan Gobirnador Pisto.
12 Pagkakamhan ni Pisto pagpakigsabot ka toong
mga magtatambag minsambag iza kan Pablo
nga minpatabang iko ka labaw nga hari agon
paatdan ta ko doro kanangiza.

13 Ka wara madogay si Agripa nga hari ka
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lopa nga Yoda daw si Birnisi minkaro di siran
ka Sisariya kay ampakilala siran kan Pisto nga
bag-ong gobirnador. 14 Ka nagahela pen siran
doro ka mga mataed nga aldaw inpakahagdam
ni Pisto mahitenged kan Pablo nga nagalaong
nga may isang priso dini nga wara bohii ni
Pilisimo 15hasta izang pagkaro nao ka Hirosalem
ya mga oloolo na mga pari na mga Yodayo
daw ya mga dato insombong niran si Pablo.
Kamhan inhangzo niran hao ka pagpahamtang
kanangiza ka kamatazen. 16Piro minsambag hao
kaniran nga ya batasan na mga taga Roma diri
nami itogot nga patazen ya tao kon diri nami
ipaatobang ka mga magsombongay kanangiza
dazaw makasambag iza ka mga sombong niran
kanangiza. 17 Kamhan pagdateng niran ngarini
ka Sisariya wara hao maglanganlangan kay pag-
sonod nga ka aldaw inpaatobang nao ka hok-
manan si Pablo nga sinombong. 18 Silaong nao
nga nakalapas iza ka mga balaed ambaza kay
pagpanaba niran ka kanirang mahay kanangiza
wara siran magsombong kanangiza ka bisan isa
kang bolos nga sala nga daan hena-hena nao
mahitenged kanangiza. 19 Nagalalis lamang hi-
noa siran mahitenged ka kanirang tinoohan daw
ya isang tao nga si Hisos. Kamhan ya pagtoldo
ni Pablo nabohi di si Hisos pagbalik garing ka
lebeng. 20 Wara hao mahagdam kon onhon sa
nao pagbeet ka lalis niran agon inpangotana nao
si Pablo nga daw gosto ko magkaro ka Hirosalem
dazaw doro hosazen ta ko? 21 Kamhan diri
ansogot si Pablo kay gosto iza anpatabang ka
labaw nga hari. Agon inpagowardiyahan nao
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iza hangtod ka pagpakaro nao kanangiza doro
ka labaw nga hari. Ani ini ya pagpanaba ni
Gobirnador Pisto kan Agripa.

22 Kamhan minsambag si Agripa kan Pisto
nga anpanalinga hao kontana kaiton nga tao-
hana. Minsambag si Pisto nga makapanalinga
iko kanangiza konsilem.

23Na, pagsonod nga ka aldaw si Agripa daw si
Birnisi nga imbadoan ka mahal minseled siran
ka hokmanan. Iba disab ya mga soldaw daw ya
mga dato dizan ka siyodad nga Sisariya. Kamhan
inpaseled ni Pisto si Pablo. 24 Kamhan si Pisto
minlaong iza nga Hari Agripa daw kamong tanan
nga nagatipon dini, wani ya tao nga insombong
na tanan mga Yodayo kanao. Kamhan insinggit
niran nga ipapatay iza. 25 Kamhan ya hena-
hena nao waray sala naiza igo ka pagpatay
agon pakarohon nao ngaro ka labaw nga hari
kay inpatabang iza ni Pablo. 26 Piro wara hao
mahagdam kon ono ya ikasoyat nao ka labaw
nga hari mahitenged kan Pablo agon inpaseled
di iza dini kamazo labi di sa gazed kanmo, Hari
Agripa, dazaw may ikasoyat nao pagkakamhan
nita pagpangotana kanangiza. 27 Kay kon waray
ikasombong ta kanangiza malised ya pagpakaro
nao kanangiza doro ka labaw nga hari. Ani ini
ya pagpanaba ni Gobirnador Pisto kan Agripa.

26
1 Kamhan si Hari Agripa minlaong kan Pablo

nga intogotan ta ko ka pagpanalipod ka kanmong
kaogaringen. Agon pagpahenek ni Pablo ka mga
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tao minsambag iza nga nagalaong nga 2 Hari
Agripa! Madazaw kay iko koman ya insambagan
nao mahitenged ka tanan mga betangbetang nga
inpasangil kanao na kantang angay nga Yodayo.
3Madazaw kay naanad iko ka tananmga batasan
daw ya mga lalisanan na mga Yodayo. Agon,
Sinyor, minhangzo hao kanmo nga paataasan
mo ya pagpangalinga mo kanao.

4 Na, ya tanan mga Yodayo mahagdam siran
daan ka kanaong batasan sokad ka olitao pen
hao ka doro pen hao ka longsod nga nataohan
nao daw doro disab ka siyodad nga Hirosalem.
5 Kamhan siran ya makapamatood nga sokad
kaizang mahon-a pen masarigan hao pagtoman
ka tanan mga balaed na mga Yodayo kay sakop
hao na mga Parasiyo. 6 Agon, Hari Agripa,
nazehet siran kanao kay mintoo hao nga si Hiso
Kristo nabohi di iza pagbalik garing ka lebeng.
Kamhan iza matood ya hari nga insaad na Diyos
ka kantangmga karaan. 7Kamhan iza matood ya
intagadan na tanan mga Yodayo pagsingba niran
ka Diyos aldaw daw kahabzen. 8 Hari Agripa,
ya pagtoo nao kaiton ani ya inkazehet na mga
Yodayo kanao kay diri siran antoo nga mahimo
na Diyos pagbohi ka mga patay nga tao garing ka
lebeng.

9 Na, izang mahon-a pen silaong nao nga
madazaw ya pagdaegdaeg nao ka mga sakop
ni Hisos nga taga Nazarit. 10 Kamhan doro ka
Hirosalem indaegdaeg nao siran. Impasoyat nao
ka mga oloolo na mga pari dazaw may gahem
nao ka pagpapriso ka mga mataed nga tao nga
minsakop di kan Hisos. Paghokom nami kaniran
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mintabang hao ka pagpahamtang kaniran ka
pagpatay. 11 Doro ka mga singbahan na mga
Yodayo insilotan nao siran dazaw ambiza siran
ka kanirang pagtoo kan Hisos. Maiseg gazed hao
kaniran kamhan keteb ka mga longsod na mga
diri kon Yodayo minlopog hao kaniran dazaw
daegdaegan nao siran.

12 Ani ya tood nao ka pagkaro nao ka siy-
odad nga Damasko kay intagan hao na mga
oloolo na mga pari ka gahem ka pagdakep
ka mga sakop ni Hisos. 13 Sinyor, mag-edto
di ya sega ka nagapasinged pen hao dizan ka
dalan. Kamhan nakitan nao ya kapawa garing
ka langit nga masiraw pen ka kasiraw na sega.
Kamhan inlatian hao daw ya kanaong mga iba.
14 Pagpangadeeg naming tanan nabatian nao ya
saba ta nga Hinibriyo nga nagalaong kanao nga
Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di mo
hao? Waray polos ya inhinang mo kanao kay
iko ya masakit garing ka indaegdaeg mo kanao.
Ani ini ya nabatian nao. 15 Kamhan minsambag
hao nga Sinyor, sin-o sa ko koman? Minsambag
kanao nga si Hisos nga kanmong pagadaegdae-
gan. 16 Tomindeg di ko kay pakarohon ta ko
ka mga tao dazaw panan-ogan mo siran nga
minkandizan di hao kanmo. Sindoan mo siran
ka mga ipakita pen nao kanmo. 17 Pakarohon
ta ko doro ka angay mo nga Yodayo daw ya
mga tao nga diri kon Yodayo. Hao ya antabang
kanmo kon porbahan niran pagpatay kanmo.
18Kay singed ka nagahela pen siran ka kadeglem.
Magpasabot ko kaniran mahitenged kanao nga si
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Hiso Kristo nga tag-iza ka kapawa. Kamhan ya
Diyos ani ya anhari kaniran diri kon si Satanas.
Kamhan pasaylohon siran ka kanirang mga sala.
Dizan disab ka mga mintoo kanao mahatagan
siran ka madazaw nga kabilin kay nahingloan
di siran ka kanirang mga sala. Ani ini ya sogo ni
Hisos kanao.

19 Kamhan, Hari Agripa, mintoman hao kaiton
nga sogo ni Hisos kanao. 20 Ka primiro pen
minkaro hao ka Damasko. Kamhan minkaro
hao ka Hirosalem daw ya tibolos lopa nga
Yoda daw doro disab ka mga tao nga diri kon
Yodayo nagawali hao nga maghinelsel kamo ka
kamazong mga sala. Magsakop kamo ka Diyos.
Kamhan magbeetan kamo kay ani ya pagpam-
atood nga nagahinelsel di kamo. 21 Pagsindo
nao kaniran indakep gazed hao na kantang
angay nga Yodayo dizan ka dakolang lagkaw nga
pangamozoanan ka Diyos kay patazen hao niran
kontana. 22 Piro tinabangan hao gazed na Diyos
hangtod koman agon dini kamazo mintindeg di
hao dazaw anpamatood kamazong tanan bisan
pobri bisan mga dato. Kamhan ya inpanaba nao
daw ya daan sinoyat na mga propita na Diyos
daw ya kantang karaan nga si Moysis mag-anika
gazed. 23 Kay si Hiso Kristo nga hari nga pinili
na Diyos kinahanglan napatay iza kamhan iza
gazed ya mahon-ang nabohi garing ka lebeng
dazaw ipasabot naiza ka mga Yodayo daw ya
mga diri kon Yodayo nga iza kay makalibri
kaniran ka silot ka kanirang mga sala.

24 Na, ka nagasambag pen si Pablo minsinggit
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si Pisto nagalaong nga Pablo, naboang di ko. Ya
pagpalabaw mo pagtoon ani nakaboang kanmo!
25Minsambag si Pablo nga Sinyor Pisto, diri kon
boang hao kay ya kanaong inpanaba mahitenged
kan Hiso Kristo polos matood. 26 Sinyor Hari
Agripa, mahagdam ko daan kaini nga tanan
agon waray kahaldek nao ka pagpanaba kanmo.
Mahagdam iko nga polos matood ya pinanan-
og nao kanmo kay izang tanan nahinang wara
matagoi. 27 Indogangan ni Pablo pagpanaba nga
Sinyor Hari Agripa, daw antoo iko ka inpanaba
na mga karaang propita na Diyos? Mahagdam
hao nga antoo gazed iko kaniran. 28 Kamhan
masipeg si Hari Agripa ka pagtabang kan Pablo
dizan ka pagseleng ni Gobirnador Pisto agon
minsambag iza nga daw kabigen mo hao pag-
dali ka pagsakop kan Kristo. 29 Minsambag
si Pablo nga Hari Agripa daw ya tanan mga
nakabati kanao, koman aldaw bisan kon madali
kon madogay kamo antoo ka kanaong inpanaba
kamazo gosto nao nga kamo disab ya ansakop
kan Hiso Kristo singed kanao piro diri prisohon
singed kanao.

30Pagkakamhan naiza pagpanaba nanindeg ya
hari daw ya gobirnador daw si Birnisi daw ya
tanan mga mintipon iba kaniran kay kamhan di
ya pagpanalinga niran kan Pablo. 31 Paglogwa
niran ka hokmanan namagsabot siran nga na-
galaong nga ini nga taohana waray sala naiza igo
ka pagpatay kon pagpriso. 32 Kamhan minlaong
si Agripa kan Pisto nga mahimo ya pagbohii ta
kanangiza kon wara iza magpatabang ka labaw
nga hari.
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27
1 Pagsabot niran nga pasakzen sin Pablo ka

bangka ngaro ka lopa nga Italiya inpabantazan
niran iza daw ya mga ibang piriso dizan kan
Holiyo nga Romanhon nga isang kapitan na ka-
soldawan inngaranan ka kasoldawan na labaw
nga hari. Kamhan hao nga si Lokas min-iba
disab kan Pablo. 2 Kamhan minpanik kami
ka dakolang bangka nga may mga mataed nga
lazag. Garing iton ka lopa nga Adramitiyo.
Andam daan iton ka ipanaway ka mga pantalan
doro ka lopa nga Asya. Minpanaw dazon kami.
Min-iba disab kanami si Aristarko nga taga
Tisalonika nga isang siyodad doro ka lopa nga
Masidonya.

3 Pagsonod nga ka aldaw nakadateng kami
ka longsod nga Sidon. Kamhan madazaw ya
batasan ni Holiyo kan Pablo kay mintogot iza
kan Pablo ka pagbisita ka mga sakop ni Hisos
dizan ka Sidon dazaw tagan iza ka toong mga
inkinahanglan.

4Na, pagpanaw nami dizan ka Sidon minsogat
ya hangin kanami agon min-azi kami bali ka
poro-poro nga Sipro dazaw diri masakem ya
bangka na hangin. 5 Kamhan minpasinged ya
sinakzan nami ka dakolang dagat ngaro ka lopa
nga Silisiya daw Pampilya. Kamhan nakadateng
kami ka pantalan nga Mira doro ka lopa nga
Lisya. 6 Kamhan ya kapitan nakakita di ka
bangka nga mindateng di garing ka Alihandriya.
Anpasinged iton ngaro ka lopa nga Italiya nga
datnganan nami agon inpasakay di na kapi-
tan kaming tanan. 7 Kamhan nagalised ya
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pagsakay nami agon madogay kami makadateng
dipi ka longsod nga Nido. Kamhan diri kami
makadazon doro kay insogat kami na hangin.
Agon minsinged di lamang kami bali ka poro-
poro nga Krita. Nakalabay kami ka lopa nga
Salmon taway na Krita. 8 Nagalised ya pag-azi
dizan kamhan nakadateng kami ka dapit nga
inngaranan ka Mga Madazaw nga Pantalan nga
diri kon aro ka longsod nga Lasya. 9 Kamhan
dizan ka Lasya nagapabilin kami ka mga mataed
nga aldaw hangtod nga nagkaonga di ya timpo
agon piligro di gazed ya pagpadazon na bangka.
Kamhan minregda di si Pablo ka mga nagasakay
nga 10 mga amigo nao, kon pomanaw di kita
koman mahagdam hao nga madateng kita na
maonga. Kanogon gazed ya kantang karga daw
ya sakzanan. Mangalemes disab kitang tanan.

11 Kamhan diri antoo si Holiyo. Hinoa mintoo
iza ka inpanaba na nagadomara ka sakzanan
daw ya tag-iza nga maazak siran mamanaw
kaan. 12 Mataed disab ya kanaming iba nga
maazak mamanaw kay ya hena-hena niran nga
ini nga pantalan diri kon madazaw nga hel-an
na bangka kay amihan di. Agon maazak siran
anpadazon keteb ka pantalan nga Pinik nga doro
ka salpan na Krita kay antagad dizan kay dazaw
diri masakem ya bangka na hangin.

13 Na, pagdateng na panhoraw minpanaw
siran kay silaong niran nga makadateng siran
ka pantalan nga Pinik. Kamhan imbira di
niran daked ka bangka ya dakolang pothaw nga
ipahenengay ka bangka. Kamhan min-azi ya
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bangka arani ka baybazen na Krita. 14 Ambaza
kay ka wara madogay mabaskeg ya hangin
garing ka poro-poro. 15 Kamhan nasakem kami
na bagzo. Nadara gazed ya bangka ka hangin
kamhan wara kami makasongsong ka hangin
agon minpaanod kami lamang iton ngaro ka
dakolang dagat. 16 Pagdateng nami ka poro-
poroay nga Koda nasalimdan kami kamhan
inkawa nami ya balotohay dizan ka olin na
bangka bisan malised ya pagkawa nami kay
makeseg pen ya hangin.

17 Pagkakamhan nami pagkarga ka balotohay
inhegtan disab niran ya goos ka lawas na bangka
ka lepes nga marig-en dazaw diri mageba ya
lawas na bangka. Nahaldek siran kay basi
andasmag ya bangka ka kabatohan inngaranan
ka Sirti dizan ka baybazen na lopa nga Aprika.
Kamhan inlokot niran ya dakolang lazag dazaw
maanod ka lamang ya bangka. 18 Pagsonod nga
ka aldawminkilingkiling ya bangka kay makeseg
pen ya hangin agon nanimbag siran ka karga
bali ka dagat dazaw diri malonod ya bangka.
19 Pagkaikadowang aldaw disab nanimbag siran
ka mga lepes daw ya harominta ka pagpapanaw
na bangka. 20 Mataed gazed ya mga aldaw
wara kami makakita ka kapawa na sega daw
ya mga bitoon agon diri kami makapaniid kon
hain ya dalan nami. Ya hena-hena nami diri
kami makaanget kay masiet gazed ya kalised kay
maonga pen ya kalibotan. 21 Pirang ka aldaw
waray makaen nami agon si Pablo mintindeg iza
dizan kaniran kay anlaong nga mga amigo nao,
timan-an mazo gazed ini. Izang mahon-a pen
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minregda hao kamazo dazaw diri kita anpanaw
garing ka poro-poro nga Krita piro diri kamo
antoo agon mataed di hinoa ya kaonga daw ya
kantang kalisdanan. 22Na, diri kamomagkawied
kay dini kamazo waray isa nga mapatay basta
ini nga bangka mageba gazed. 23 Kay kazinang
kahabzen ya matood nga Diyos nga tag-iza kanao
daw ya kanaong inhawag inpakarini kanao ya
toong sinogo. 24Kamhanminlaong iza kanao nga
diri ko magkahaldek kay kinahanglan andateng
iko ka labaw nga hari doro ka siyodad nga
Roma. Ansambag disab ya Diyos ka kanmong
paghangzo nga dini ka mga kaibahan mo waray
isa nga mapatay. Ani ini ya pagpanaba na
sinogo kanao. 25 Agon mga amigo nao, diri
kamo magkawied kay minsarig hao ka Diyos
nga tomanen gazed ya toong inpanaba kanao.
26 Kamhan bisan mageba ya bangka isangza ka
kita kaan ngaro ka lain poro-poro. Ani ini ya
pagpanaba ni Pablo kaniran.

27 Na, pagkaikanapolo may opat nga ka
kahabzen inpalidpalid pen kami dizan ka
haloag nga dagat nga inngaranan ka Adriya.
Pagkatenga nga ka kahabzen nagahena-hena ya
mga tarabahanti dizan ka bangka nga arani
di kita kombeet wani ka lopa. 28 Kamhan
inpaababa niran ya lepes nga in-ektan disab
ya kabeg-at kay insokod niran kon ararem pen
wani. Kamhan karohaan nga ka depa ya
kaararem na sapa. Pagkaotro niran pagsokod
kaan napolo may limang ka depa ya kaararem.
29 Nahaldek pen siran kay basi domasmag ya
bangka ka kabatohan agon inpaababa niran ya
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dakolang pothaw nga ipahenengay ka bangka.
Opat nga ka bolos ya pothaw nga inpaababa
niran dalem ka sapa dizan ka olin na bangka kay
antagad pen siran ka pagkaaldaw. 30 Kamhan
dizan kaniran may mga tarabahanti nga gosto
ambiza ka bangka agon nagahinanghinang siran
ka pagpaababa ka pothaw dizan ka dolong na
bangka. Ambaza kay inpaababa niran ya balo-
tohay kay ansakay siran kontana ka pagdalagan.
31 Pagpakakita ni Pablo kaniran minlaong iza ka
kapitan daw ya toong mga soldaw nga ini nga
mga tarabahanti kon diri siran magpabilin dini
ka bangka diri kamo mabohi. 32Kamhan in-otod
na mga soldaw ya mga lepes nga maghawiday ka
balotohay. Kamhan inpasagdan iton nga ianod
ka dagat.

33 Na, ka kamaaldawen pen minlaong si Pablo
kanirang tanan nga mangaen di kamo kay dowa
ding ka simana wara gazed kita makakaen
kay wara pen magheneng ya hangin. 34 Agon
pangaen di kamo dazaw mabaskeg ya kamazong
lawas kay dini kamazo waray isa nga malemes
waray madaet isab.

35 Pagkakamhan ni Pablo pagpanaba kani-
ran mingkawa iza ka makaen. Dizan kani-
ran minlaong iza ka Ginoo nga madazaw kay
wani ya makaen. Pagpasalamat naiza ka Diyos
mintipak iza kaiton. Kamhan minkaen iza.
36Pagkakamhan nawara di ya kawied niran agon
nangaen di sirang tanan. 37 Dowang ka gatos
may kapitoan may enem nga ka tao kaming
tanan nga nagasakay ka bangka. 38 Pagkabosog
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nirang tanan pagkaen intimbag di niran bali ka
dagat ya nabilin nga makaen nga inkarga niran
dazaw anletaw ya bangka kay mahangkay di.

39 Na, pagkaaldaw kaiza wara niran makilalhi
kon ono dapita ya datngnanan nami piro nakitan
niran ya isang look nga dizan ka kilid na dagat.
Andoong kontana siran dizan ka look nga may
baybazen. 40 Agon in-otod di niran ya mga
lepes nga maghawiday ka mga pothaw dazaw
bizaan ka lamang dalem ka dagat. Kamhan
inhobadan niran ya mga lepes nga maghawiday
ka begsay nga ipatol-iday ka panaw na bangka
dizan ka olin. Kamhan inpaataas niran ya lazag
dizan ka dolong na bangka dazaw itolod na
hangin ya bangka ngaro ka baybazen. 41 Piro
mindasmag di gazed ya bangka ka kabatohan
aroaro pen ka baybazen. Heet gazed ya dolong
na bangka dizan ka mga bato agon diri di
kami makaatras ka bangka. Kamhan ya olin na
bangka kalooy kay naotod di na mga mabaskeg
nga baled. 42 Kamhan ya mga soldaw patazen
kontana ya tanan mga piriso dazaw diri siran
makalangoy ka pagdalagan. 43 Piro diri antogot
ya kapitan kaniran kay gosto iza antabang kan
Pablo. Kamhan insogo naiza ya tanan mga
mahagdam paglangoy nga maghon-a di kamo
pagpangempag dazaw anlangoy ngaro ka bay-
bazen. 44 Ya mga diri mahagdam paglangoy
somonod kamo kaniran. Maghawid kamo ka
mga tipak na bangka nga minletaw. Na, ani
ini ya kaazi naming tanan ka pagdateng ka
baybazen na poro-poro.
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28
1 Na, pagdateng nami ka baybazen waray

kadaet nami. Kamhan inpakahagdam di kami
nga ya ngaran na poro-poro nga nadatngan nami
ani ya Malta. 2 Kamhan ya mga taga Malta
madazaw ya batasan niran kanami. Minharing
siran kamhan impapanadngan kanami kay min-
oran hasta matignaw di wani. 3 Mintabang si
Pablo ka pagpanggabok. Pagdogang ka naiza
ka dot-ong ka haring mindalagan baza ya halas
kay napasoan ka gabok. Kamhan intangbedan
ya alima ni Pablo. 4 Pagpakakita ka na mga
tao nga nagabitay pen ya halas ka alima ni
Pablo namaglaong siran nga talamono kombeet
ini nga taohana kay bisan wara iza malemes
kazina imbalsan di gazed na Diyos iza ka pagka-
patay kay nakasala kombeet iza. 5 Piro wara
gazed si Pablo ladhi bisan geremay ka. Inwirik
lamang naiza ya halas dizan ka laga. 6 Kamhan
ya mga nagaseleng nagatagad pen kon kon-o
hobagi ya toong alima daw ya toong pagkapatay.
Pagkadogaydogay waray kaonga nga indateng
iza. Kamhan naisab ya kanirang hena-hena daw
minlaong nga iza ya isang diyos.

7 Na, arani ka datnganan nami may mga oma
ni Pobliyo nga oloolo dini ka poro-poro nga
Malta. Nalooy iza kanami agon inpahel-an naa
naiza kanami ka tolong ka aldaw. 8 Kamhan
nabedlay di ya ama ni Pobliyo kay imbangkag
iza daw min-itsar. Minseled si Pablo ka toong
kowarto. Pagpangamozo naiza ka Diyos min-
dampa iza ka olo na nabedlay kamhan madazaw
iza. 9 Pagkakamhan kaiza nangarini di ya
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bisan sin-o nga masakiten dizan ka poro-poro.
Kamhan impanbahaw sirang tanan. 10 Kamhan
mataed ya impanhatag kanami. Mataed disab ya
makaen nga inpakarga niran ka sakzanan.

11 Na, pagdateng ka tolong ka bolan min-
panaw kami ka poro-poro nga Malta. Kamhan
ya sakzanan nami garing iton ka siyodad nga
Alihandriya. Kamhan nagahela iton dizan ka
Malta kay amihan pen. Dizan ka dolong
naiton nga bangka may dowang tinaotao nga
kaloha nga hawagenen na mga taga Alihandriya.
12 Pagdateng nami ka Sirakosa nga siyodad doro
ka dakolang poro-poro nagapabilin kami doro ka
tolong ka aldaw. 13 Pagpanaw nami mahinay
ya pagsakay nami kay insogat kami na hangin.
Kamhan nakadateng kami ka siyodad nga Rigiyo.
Isang ka aldaw kami dizan kamhan minpanaw
kami pag-isab kay may hangin garing ka timogan
agon mabinto ya pagsakay nami. Pagsonod
nga ka aldaw nakadateng kami ka siyodad nga
Potiyoli. 14 Pagdateng nami doro nakitan nami
ya mga sakop ni Hisos. Inpahel-an naa niran
kami ka isang ka simana. Kamhan minbagtas
kami ngaro ka siyodad nga Roma nga oloolo ka
mga longsod doro ka lopa nga Italiya.

15 Na, ka wara pen kami magbagtas ngaro
ka siyodad nga Roma ya mga taga Roma nga
kanaming mga lomon kan Kristo nakabati siran
nga nakadateng di kami dini ka Potiyoli. Agon
minpanaw siran ngarindilod keteb ka Taboan
inngaranan ka Apiyo arani ka lagkaw nga in-
ngaranan ka Tolong ka Kolanganan kay ansogat
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siran kanami. Pagpakakita ka ni Pablo kaniran
nagapahisaza gazed iza ka Diyos.

16 Pagdateng nami ka siyodad nga Roma in-
togotan si Pablo ka paghela dizan ka lagkaw
nga pilitihanan naiza. Kamhan inbantazan iza
na isang soldaw. 17 Pagdateng ka tolong aldaw
minpatipon si Pablo ka toong angay nga mga
oloolo na mga Yodayo dini ka Roma. Pagtipon
niran minlaong iza nga kamo nga kaibahan
nao, bisan waray sala nao ka kantang kaibahan,
bisan wara hao maglapas ka mga batasan na
kantang mga karaan impiriso hao doro ka Hi-
rosalem. Kamhan impasangil niran kanao dizan
ka mga Romanhon nga mga sakop na labaw
nga hari. 18 Pagkakamhan niran pagpangotana
kanao gosto niran palogwaen hao kay waray sala
nao koni igo ka pagpatay. 19 Piro minsopak ya
kantang angay agon minpatabang hao ka labaw
nga hari. Waray ikasombong nao kaniran kay
waray kazehet nao kaniran kay siran ya kanaong
angay. 20 Agon minhangzo hao ka pagpakigkita
daw pagpakiglaong kamazo dazaw mahagdam
kamo nga in-ektan hao ka kadina kay mintoo
hao nga si Hiso Kristo iza matood ya hari nga
magatagadan nita nga mga kaliwatan ni Israil.
21 Kamhan minsambag siran nga wara gazed
kami datngi ka soyat garing ka Yoda mahitenged
kanmo. Bisan ya kantang kaibahan nga mingar-
ing ka Yoda wara siran magpanaba kanami ka
maonga mahitenged kanmo. 22 Na, gosto kami
mahagdam kon ono ya kanmong hena-hena kay
doro ka bisan hain ya longsod mataed ya mga
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min-away ka mga tao nga minsakop di kan Hiso
Kristo.

23Na, pagdateng na tirmino niran ka pagtipon
pag-isab mataed ya mga mingkarini ka hela
ni Pablo. Pagkamasiselem minsogod iza ka
pagsindo kaniran. Pagkakahabzen di nagasindo
pen iza kaniran nga si Hisos ani matood ya hari
nga pinili na Diyos. Kamhan ingamit naiza ya
mga daan balaed na Diyos nga inbilin ni Moysis
daw ya mga karaang propita kay anpatoo iza
kaniran kan Hisos kontana. 24 Pagkakamhan
ni Pablo pagpanaba kaniran may mga nanoo
kanangiza, may mga diri manoo. 25 Ka wara
pen siran panaw mindogang si Pablo pagpanaba
kaniran nga ya inlong-an na Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos ka kantang mga
karaan matood gazed iton kay kawandini pen
mintandeg iza ka hinawa ni Isayas nga isang
propita ka pagpanaba kaniran nga nagalaong
nga 26 insogo hao na Diyos ka pagkaro ka mga
Yodayo dazaw hao ya ansindo kaniran nga kay-
an ka pagdateng ni Kristo ampanalinga kamo ka
toong sindo piro diri kamo makasabot. Anseleng
isab kamo ka toong mga inhinang piro diri kamo
makasabot. 27 Kay singed ka ingahi mazo ya
kamazong otok dazaw diri kamo makasabot.
Insampenan disab mazo ya kamazong talinga
dazaw diri kamo makabati. Impizeng disab
mazo ya kamazong mata dazaw diri kamo
makakita kay diri kamo maazak pagbiza ka
kamazong mga sala agon diri kamo tagan na
Diyos kamagazong hena-hena. Ani ini ya insoyat
ni Isayas.
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28 Kamhan indogangan ni Pablo pagpanaba
kaniran nga minsopak kamo kanao agon wani
pen ya ipanaba nao kamazo dazaw mahagdam
kamo nga sokad koman padadhan na Diyos ka
sindo mahitenged kan Kristo ngaro ka mga tao
nga diri kon Yodayo dazaw mahatagan siran
ka kinabohi nga diri mawara. Kamhan antoo
siran. 29 Pagkakamhan ni Pablo pagpanaba
namanaw ya mga Yodayo piro namaglalis gazed
siran. 30 Kamhan dowang ka toig ya paghela
ni Pablo dizan ka lagkaw nga toong pilitihanan.
Madazaw ya toong batasan ka mga tao nga
minbisita kanangiza. 31 Waray makapabalabag
kanangiza ka pagwali dizan ka mga tao kamhan
inwali naiza kaniran nga nagalaong nga si Gi-
noong Hiso Kristo ani matood ya hari nga pinili
na Diyos nga intagadan na mga Yodayo.
Ani ini ya mga kaazi na mga sinarigan ni Hiso

Kristo.



cxli

Ya mga panaba na Diyos
Mamanwa: Ya mga panaba na Diyos New Testament

copyright © 1982 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Mamanwa)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.

2020-11-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source
files dated 29 Jan 2022
622ce256-534e-5442-b3e3-0c0c9c68a390

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/mmn

	Mga Kaazi

