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Ya Soyat ni Pablo ka mga taga
Ipiso

1 Hao si Pablo ya minsoyat. Insarigan hao ni
Kristo Hisos ka pagdara ka toong sindo ngaro
ka mga tao kay ani ya kabebet-en na Diyos.
Wani ya soyat nao kamazo nga mga taga Ipiso
nga mga sakop na Diyos nga matinomanen kan
Kristo Hisos. 2 Gosto nao nga tabangan kamo na
kantang Ama nga Diyos daw si Hiso Kristo nga
Ginoo. Palinawen disab ya kamazong hinawa.

3 Sazaen ta ya Diyos nga Ama ni Hiso Kristo
nga kantang Ginoo. Kay bisan dini pen kita
ka kalibotan minhatag di iza kanta ka tanan
mga panarangin daked ka langit kay kan Kristo
di kita. 4 Sokad ka wara pen mahinang ya
kalibotanminpili ya Diyos kanta dazaw kita di ya
toong mga maanak pinaazi ka pagtoo kan Kristo.
Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng
di kita, waray sala. 5 Dakola ya kalooy naiza
kanta agon kawandini pen minponto iza nga
pinaazi kan Hiso Kristo hinangen naiza nga kita
di ya toong mga maanak kay ani ya naazakan
daw kabebet-en naiza. 6 Sazaen ta iza kay nalooy
gazed iza kanta. Kamhan minhatag iza ka toong
Maanak nga pinayangga.

7 Pagpaawas ni Kristo ka toong dogo minbazad
iza ka kantang silot. Inpasaylo di matood ya kan-
tang mga sala kay natabangan gazed kita naiza.
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8 Kamhan waray kolang nita kay minponto ya
Diyos daan kon onhon sa naiza pagpabalik kanta
kanangiza. 9 Minpakahagdam di iza kanta ka
toong kabebet-en mahitenged kan Kristo. Ka
wara pen dateng si Kristo singed ka intago pen
ya kabebet-en na Diyos kay wara pen ipahagdam
piro koman inpahagdam di kita. 10 Kamhan kay-
an ka hostong panahon patomanon na Diyos
ya toong plano nga magkaisa ya tanan mga
inhinang naiza dini ka kalibotan daw daked ka
langit kay si Kristo ani ya oloolo ka tanantanan.

11 Ya Diyos ani ya min-andam ka bisan ono
ya kabebet-en naiza. Dizan kan Kristo inpili
kita na Diyos dazaw kita di ya toong mga
sakop kay ani ya toong tozo sokad kawandini
pen. 12 Minhinang iza kaiton dazaw ansaza
kita kanangiza kay madazaw gazed ya inhinang
naiza dini kanta nga mga mahon-ang minsarig
kan Kristo.

13 Pagpakabati mazo ka sindo mahitenged kan
Kristo mintoo disab kamo nga iza matood ya
makalibri kamazo ka silot nga ipahamtang ka-
mazo na Diyos ka kamazong mga sala. Kamhan
inpatikan kamo na Diyos kay minhatag iza
kamazo ka toong Ispirito nga toong insaad. Kay
ani ya timaan nga kamo di ya toong mga sakop.
14 Iza nga Ispirito ani ya inpatinga hasta ka
pagdawat nita ka kabilin nga insaad kanta na
Diyos. Agon sazaen nita ya Diyos kay madazaw
ya toong inhinang!

15 Na, sokad ka pagpakabati nao nga mintoo
kamo kan Hisos nga kantang Ginoo daw nagaan-
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gay kamo ka tanan mga sakop naiza 16 wara
sa hao mag-endang pagpasalamat ka Diyos.
Kamhan nagatabang isab hao kamazo pag-ampo
17 ka Diyos ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo kay
iza ya Ama nga pinakalabaw. Hangzoon nao
iza dazaw ihatag naiza kamazo ya toong Ispirito
nga ani makahatag kamazo ka kahagdamanan
dazaw mag-angay kamo daw ya Diyos ka hena-
hena. 18 Hangzoon sab nao iza dazaw pawaan
naiza ya kamazong otok dazaw makasabot kamo
nga madazaw matood ya intagadan mazo kay
kamo di ya mga inpili na Diyos. Kay bisan ono
ya mahal dini ka kalibotan mahal pen gazed ya
mga hatag nga insaad na Diyos ka toong mga
sakop. 19 Hangzoon sab nao iza nga pasabtan
kamo nga dakola gazed ya gahem naiza ka
pagtabang kanta nga mga mintoo kanangiza.
Wara gazed kita mahagdam kon hain keteb ya
gahem naiza ka pagtabang kanta. 20 Kay singed
iton ka dakolang inhinang naiza pagbohi naiza
kan Kristo pagbalik garing ka lebeng. Kamhan
daked ka langit inpalo-to naiza si Kristo dizan
ka toong too 21 kay si Kristo ani ya labaw ka
gahem. Ya toong pagkadato ataas iton ka mga
hari daw ya mga oloolo daw ya bisan sin-o
nga gamhanan dini ka kalibotan daw daked ka
langit. Kawanihen ka ya toong paghari kanirang
tanan. Kamhan ya ngaran ni Kristo labaw iton
ka bisan ono ya ngaran nga hawagenen na mga
tao. 22 Intagan na Diyos si Kristo ka katenged
ka paghari ka tanantanan. Inhinang na Diyos
nga si Kristo di ya oloolo ka tanan mga sakop
na Diyos. 23 Kita nga mga minsakop kan Kristo
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singed kita ka lawas ni Kristo kamhan dini kan
Kristo insakto di gazed kita kay insakto ya toong
pagkaDiyos.

2
1 Ka wara pen kamo magsakop kan Kristo

singed ka patay di kamo dizan ka pagseleng na
Diyos kay masinopaken kamo ka Diyos kay mga
salaan pen kamo. 2 Kamhan nakaangay pen
kamo ka batasan na mga maongang tao dini
ka kalibotan kay mintoo kamo kan Satanas nga
tag-iza ka mga maonga nga nagapanawpanaw
dini ka kalibotan kamhan nagahari disab iza
ka hena-hena na mga tao nga wara magtahod
ka Diyos. 3 Ka wara pen kita magsakop kan
Kristo nakaangay kitang tanan ka batasan niran
kamhan bisan ono ya naazakan na kantang
kaogaringeng lawas daw hena-hena inhinang
nita iton kay mintoman kita ka maonga nga
inkatao dini ka kantang lawas.

4 Kamhan natabangan gazed kita na Diyos kay
dakola ya toong kalooy kanta 5 kay bisan singed
ka patay di kita ka kantangmga sala inbohi naiza
kita iba ka pagbohi naiza kan Kristo pagbalik
garing ka lebeng. Kamhan nalibri di kita ka silot
ka kantang mga sala kay natabangan matood
kita naiza. 6 Pagbohi na Diyos kan Kristo Hisos
pagbalik garing ka lebeng minhinang iza nga
naisa di kita daw si Kristo dazaw kita disab ya
anhari daked ka langit iba kan Kristo. 7 Inhinang
na Diyos iton dazaw kawanihen ka ipakita naiza
nga dakola gazed ya toong kalooy kanta nga
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dizan di kan Kristo. Wara kita mahagdam kon
hain keteb ya toong pagtabang kanta. 8 Kamhan
diri kon garing ka inhinang nita ya pagkalibri
ka silot basta kay ya Diyos ani ya mintabang
ka paglibri kanta pinaazi ka pagtoo nita kan
Kristo. Hatag gazed iton na Diyos. 9 Kamhan
diri mahimo ya pagpagarbo na bisan sin-o nga
tao kay waray mahimo naiza ka paglibri ka
toong kaogaringen ka silot nga inpahamtang na
Diyos ka toong mga sala. 10 Kay dizan kan
Kristo intagan kita na Diyos ka bag-ong hena-
hena dazaw tomanen nita ya madazaw nga in-
andam na Diyos daan.

11 Kamo nga mga diri kon Yodayo, magtarem-
dem kamo ka kahimtang mazo ka wara pen
kamo magsakop kan Kristo. Kay intamay kamo
na mga Yodayo kay wara kamo magpatori ka
kamazong lawas singed kaniran. Silaong niran
nga siran di ya matood nga kasakopan na Diyos
kay inpatori ya lawas niran kay tomanen niran
ya balaed nga imbilin ni Moysis. Ambaza kay
nagakontara pen siran ka Diyos kay diri siran
ansogot kan Kristo. 12 Kamo nga mga diri kon
Yodayo, magtaremdem kamo nga izang mahon-
a pen singed ka nabelag kamo ni Kristo. Wara
kamo mag-apil ka mga kaliwatan ni Israil nga
inpili na Diyos daan ka pagsakop kanangiza.
Wara disab kamo mag-apil ka madazaw nga
insaad na Diyos kaniran. Waray madazaw nga
intagadan mazo kay wara kamo makaangay ka
Diyos.

13 Kamhan indazaw ni Kristo Hisos ya kahim-
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tang mazo koman kay minpaawas iza ka toong
dogo dazawmakaarani kamo ka Diyos. Agon diri
di kamo kon aro ka Diyos kay minsakop di kamo
kan Kristo. 14 Inhosay ni Kristo ya mga Yodayo
daw ya mga diri kon Yodayo. Kamhan nagkaan-
gay di sirang tanan kay dizan kaniran inkawa ni
Kristo ya pagkakontara. 15Kay pagkapatay naiza
singed ka inkawa naiza ya mga daan balaed na
mga Yodayo kay minpakig-away iton ka Yodayo
daw diri kon Yodayo. Kamhan inhinang naiza
nga singed ka maglomon di siran kay si Kristo
di ya insakopan niran. 16 Ya pagkapatay ni
Kristo ani ya minpatipon ka mga Yodayo daw
ya mga diri kon Yodayo. Kamhan makabalik
sirang tanan ka Diyos. Inkawa di naiza ya
pagkakontara dizan kanirang tanan. 17 Kamhan
kamo nga mga diri kon Yodayo nga aro ka Diyos
daw kami nga mga Yodayo nga daan inpili naiza
inpakahagdam ni Kristo kitang tanan nga iza
ya nakakawa di ka pagkakontara nita ka Diyos.
18 Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos ani yamintabang kantang tanan ka pag-
arani ka Diyos kay si Kristo ya minhinang ka
dalan.

19 Kamhan kamo nga mga diri kon Yodayo,
bisan izangmahon-a pen aro kamo ka Diyos inhi-
nang di naiza nga kamo di ya toong mga maanak
daw in-apil disab kamo ka toong kasakopan.
20 Pamolinged ini nga kita nga mga sakop ni
Kristo singed kita ka lagkaw nga inhinang na
Diyos. Kamhan ya mga mahon-ang sinarigan
ni Kristo singed siran ka tadek na lagkaw. Si
Kristo Hisos singed iza ka matimgas nga bato
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nga minrig-en ka primirong ogdok na lagkaw.
21 Iza ya minhatag ka karig-en ka lagkaw dazaw
mahinang nga dakolang lagkaw nga pangamo-
zoanan ka Diyos. 22 Kamo nga mga minsakop
di kan Kristo singed kamo ka mga liwaan nga
ingabas di. Kamhan inkinahanglan ya isa daw
isa kamazo dazaw mahinang nga hel-anan para
ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

3
1 Hao nga si Pablo napiriso di hao kay indara

nao ya sindo mahitenged kan Kristo Hisos doro
kamazo nga mga diri kon Yodayo. 2 Mahagdam
hao nga nakabati kamo nga insarigan hao na
Diyos ka tarabaho kamhan natabangan hao
naiza ka pagtoman dazaw matabangan kamo.
3 Izang dini kaini ababa ya sinoyat nao kamazo
nagalaong nga hao ya inpakahagdam na Diyos
ka toong plano ka pag-apil kamazo nga mga diri
kon Yodayo dizan ka mga Yodayo. Ka wara pen
dateng si Kristo intago ya plano piro inpahagdam
di koman.

4-5 Kamhan kon basahen mazo ini makasabot
kamo ka kasabtan nao mahitenged ka tinago
na Diyos dizan kan Kristo. Na, ya tinago wara
ipakahagdam ka mga tao kawandini pen piro
inpasabot di koman na Ispirito na Diyos dini ka
mga sinarigan na Diyos daw ya toong mga pro-
pita. 6Wani ya pagsabot nao ka tinago nga kamo
nga mga diri kon Yodayo panaranginan kamo na
Diyos iba ka mga Yodayo kay inhinang na Diyos
nga maglomon di kamong tanan. Kamhan dizan
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kan Kristo in-apil disab kamo ka mga hatag nga
insaad na Diyos ka toong kasakopan.

7 Hao ya insogo na Diyos ka pagdara kaini
nga sindo mahitenged kan Kristo doro kamazo
kay insarigan hao naiza kaini nga tarabaho.
Kamhan natabangan gazed hao naiza ka pag-
toman. 8 Bisan lopig gazed hao ka bisan sin-
o ya sakop na Diyos hao ya insarigan naiza
ka tarabaho nga ampanan-og kamazo nga na-
galaong nga dakola gazed ya kalooy ni Kristo
kamazo nga mga diri kon Yodayo. 9 Gosto na
Diyos nga ipakahagdam nao ya toong plano ka
tanan mga tao. Kay sokad kawandini pen ya
Diyos nga Maghinangay ka tanantanan wara iza
magpakita ka plano nga kabebet-en naiza daan
10 piro inpahagdam di koman dazaw pagpatipon
naiza ka tanan mga sakop ni Kristo ankilala ya
mga diwata daw ya mga taga langit nga nagahari
daked ka langit nga dakola gazed ya inhinang na
Diyos. 11Kamhan iton nga inhinang na Diyos ani
ya nakatoman ka toong plano. Kay sokad kawan-
dini pen ka wara pen mahinang ya kalibotan
inhena-hena naiza daan nga ipakarimbaba naiza
si Kristo Hisos nga kantang Ginoo. 12 Kamhan
dizan kan Kristo nakawa di ya pagkontara nita
ka Diyos. Kamhan wara di ya kahaldek nita
ka pag-arani ka Diyos kay mintoo di kita kan
Kristo. 13Agon diri kamomagkawied ka kanaong
kahimtang dini ka pirisohan kay nagaanget hao
dazaw matabangan kamo.

14 Na, nagatabang hao kamazo ka pagpang-
amozo ka Diyos 15 kay iza ya matood nga Ama
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ka tanan kasakopan naiza daked ka langit daw
dimbaba ka kalibotan. 16 Iza ya labaw ka
gahem kamhan labaw gazed ya pagkadato naiza.
Agon hangzoon nao iza dazaw hegeten gazed na
toong Ispirito ya kamazong pagsarig kan Hiso
Kristo 17 dazaw pabilin iza dizan ka kamazong
beet pinaazi ka pagtoo. Hangzoon disab nao
dazaw mag-angay-angay kamo kay kon matood
ya pagkaangaymazo 18 tagan kamo daw ya tanan
mga sakop ni Kristo ka kasabtan mahitenged ka
dakolang kalooy na Diyos ka mga tao. 19 Bisan
diri kita mahagdam kon pira ya kadakola na
toong kalooy ka mga tao gosto nao nga dogangan
ya pagsabot mazo dazaw bisan ono ya kaazi
mazo tomanen mazo ya madazaw kay inharian
kamo na Diyos.

20 Agon sazaen nita ya Diyos kay bisan ono ya
ihangzo nita dakola pen ya toong hinangen bales
ka kantang paghangzo. Kay dini kanta wara
gazed kita mahagdam kon hain keteb ya toong
pagkadato kay labaw iza ka gahem. 21 Agon
sazaen gazed nita ya Diyos koman daw kawani-
hen ka kay dizan kan Kristo Hisos mintabang
gazed iza kanta nga toong kasakopan. Ani ini
ya pagpangamozo nao ka Diyos para kamazo.

4
1 Hao nga si Pablo napiriso di hao kay min-

alagad hao ka Ginoo. Na, gosto nao nga mag-
angay kamo ka batasan mazo ka batasan nga
naazakan na Diyos kay iza ya minpili kamazo.
2 Diri kamo magpalabaw ka mga iba mazo.
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Kaloozan mazo siran. Diri kamo magkazehet ka
sazep niran. Hinoa magpasaylo kamo kaniran
dazaw ipakita mazo nga naazak kamo kaniran.
3 Kay dini kanta ya Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos ani ya minhatag ka pagkaangay
nga hena-hena agon bizaan gazed mazo ya
batasan nga makahatag ka kasamok. 4 Kita nga
mga sakop ni Kristo singed kita ka isang bolos
nga lawas. Kamhan isa ka isab ya Madazaw
nga Ispirito nga inhatag kanta na Diyos. Isa ka
gihapon ya kantang intagadan kay kita ya mga
pinili na Diyos. 5 Bisan mataed kita isa ka gazed
ya kantang Ginoo ani si Kristo. Iza gazed ya
tinoohan ta. Kamhan ya pagbenzag ani timaan
nga minsakop di kita kan Kristo. 6 Isa ka ya Diyos
nga pinakalabaw. Ama iza ka tanan mga tao nga
minsakop di kan Kristo. Labaw iza ka gahem
kamhan inharian kita naiza daw in-ibahan.

7 Na, nagaangay matood ya kantang hena-
hena kamhan kada isa may lain harominta nga
insarig ni Kristo. 8 Kay may daan pinasoyat
na Diyos nagalaong nga pag-oli ni Kristo daked
ka langit indara naiza ya mga kaaway naiza
kay napildi siran. Kamhan inpansarig naiza
ya harominta ka toong mga sakop dazaw may
ikatabang kanirang tanan. Ani ini ya daan
pinasoyat na Diyos.

9 Nabaton matood si Kristo agon mahagdam
kita nga izang mahon-a pen minkarimbaba iza
ka kalibotan. 10 Kamhan iza nga minkarimbaba
ani disab ya nabaton daked ka langit aro pen ka
kalangitan dazaw anhari iza ka tibolos kalibotan
daw kalangitan. 11Kamhan inpansarig sab naiza
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ya mga harominta dini ka isa daw isa nga sakop
dazaw may ikatabang kantang tanan. Insarig
ka mga isa ya pagpanan-og ka sindo mahitenged
kan Kristo. Insarig ka mga isa ya pagpanan-og ka
mga kaazi nga wara pen dateng. Insarig ka mga
isa ya pagdara ka sindo ni Kristo ngaro ka mga
lain dapit. Insarig ka mga isa ya pagkaoloolo ka
mga sakop ni Kristo nga nagatipon ka pagsingba
daw pagtoldo kaniran. 12 Ani ini ya harominta
nga insarig ni Kristo ka toong mga sakop dazaw
may ikatabang kaniran ka pagpangalagad ka
Diyos daw pagparig-en ka kanirang pagtoo kay
siran di ya singed ka lawas ni Kristo.

13 Kamhan gosto ni Kristo nga namag-angay di
kitang tanan ka hena-hena kay mintoo di kita ka
Maanak na Diyos daw naanad di kita kanangiza.
Gosto naiza nga kitang tanan daw si Kristo
magkaangay kita ka hena-hena. 14 Kamhan
diri di kon singed ka bata kita kay ya mga
singed pen ka bata madali malimbongan siran ka
bisan ono ya bakak na mga minpakahinang nga
magtoldoay. Singed ka nagakaanod-anod siran
ka mga baled daw nagakapalidpalid ka hangin.
15 Dini kanta panabaen ta hinoa ya matood ka
isa daw isa nga ipakita ya kaazak. Gosto ni Kristo
nga mag-angay ya tanan mga batasan ka batasan
nga naazakan naiza kay iza ya kantang oloolo.

16 Wani ya pamolinged nao kamazo dazaw
mahagdam kamo nga kon madazaw ya pagdo-
mara nita ka kantang mga iba magaangay ya
kantang batasan ka batasan nga naazakan ni
Kristo. Na, kita di ya singed ka lawas ni Kristo
kamhan si Kristo ya olo na lawas. Kamhan may
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mgamataed nga timbang singed ka mga timbang
dizan ka lawas na tao. Bisan sin-o ya timbang
dini ka lawas ni Kristo kinahanglan magaangay
iza ka mga iba nga timbang. Kon madazaw
ya tarabaho na kada isa nga timbang ansolig
ya lawas kay magtinabangay ya mga timbang.
Pamolinged ini nga kon madazaw ya pagdomara
nita ka kantang mga iba magaangay ya kantang
batasan ka batasan nga naazakan ni Kristo.

17 Agon wani ya tambag nao kamazo kay si
Kristo di ya insakopan mazo. Bizaan mazo ya
maongang batasan na mga makasasala dini ka
kalibotan kay waray polos ya kanirang hena-
hena. 18Madeglem gazed ya kanirang hena-hena
kay wara siran magkaangay ka Diyos. Kamhan
waray kasabtan niran mahitenged kanangiza
kay diri siran ansogot. 19 Waray kasipeg niran
ka paghinang ka maonga. Nagapatozang siran
ka bisan ono ya batasan nga maripa. Nagahi-
nang siran ka tanan mga malaw-ay nga waray
pagpegeng.

20 Kamhan diri kon ani iton ya pagtoon mazo
ka sindo mahitenged kan Kristo! 21 Mahagdam
kami nga nabatian mazo ini nga sindo. Kamhan
intoldoan disab kamo ka matood kay si Hisos
ya insakopan mazo. 22 Agon bizaan mazo ya
maonga nga hena-hena nga inkatao dini ka-
mazo kay anlimbong iton kamazo ka paghinang
ka mga naazakan na lawas mazo. Kamhan
makaonga iton kamazo. 23 Kinahanglan hinan-
gen na Diyos ya kamazong hena-hena pagbag-
o. 24 Kinahanglan mag-angay kamo ka batasan
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mazo ka batasan nga naazakan na Diyos nga
polos madazaw, waray sala.

25 Magheneng di kamo pagbakak ka mga iba
mazo. Hinoa ipanaba mazo ya matood kay
mga sakop di kita ni Kristo. 26 Kon mazehet
kamo ka iba mazo hinazen mazo ya kazehet, diri
pagdakolaen kay basi mahinang nga maonga.
Diri kamo maghena-hena ka kazehet mazo ka
tibolos aldaw 27 kay basi may logar ni Satanas
ka pagtintal kamazo ka pagpakasala. 28 Dizan
kamazo kon may isa nga mangawat kinahanglan
bizaan di naiza ya batasan nga pagpangawat.
Kamhan magtarabaho iza dazaw may pangin-
abohi naiza daw may ikahatag naiza dizan ka
mga may kinahanglan. 29 Azaw kamo pagpama-
likas. Ya mga panaba nga makatabang ka mga
nagapanalinga daw makapaheget ka kanirang
pagsarig kan Kristo ani gamiten mazo. 30 Azaw
mazo pagpakawieda ya Madazaw nga Ispirito
nga inhatag na Diyos kamazo. Kay iza nga
Ispirito ani ya patik nga kamo di yamga sakop na
Diyos. Timaan isab iza nga may tirmino nga am-
balik ya kamazong Manlolowas. 31 Agon bizaan
gazed mazo ya tanan mga malain nga hena-hena
mahitenged ka iba mazo. Diri kamo mag-iseg
daw mag-away. Magheneng di kamo paggasling
daw pagbiaybiay ka iba mazo. Bizaan mazo
ya bisan ono nga pagdemet mazo. 32 Kamhan
dazawen mazo ya pagdomara mazo ka mga iba
mazo. Kaloozan mazo siran. Magpasaylo kamo
ka isa daw isa singed ka pagpasaylo na Diyos
kamazo pinaazi ka pagtoo mazo kan Kristo.
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5
1 Maghaod kamo ka batasan na Diyos kay

inhinang naiza nga kamo di ya toong mga
maanak nga toong naazakan. 2Mag-angay-angay
kamo singed ka pagkaangay ni Kristo kamazo
kay inhatag naiza ya toong kaogaringeng lawas
dazaw ambazad iza ka silot ka kantang mga sala.
Kamhan si Kristo ani ya madazaw nga ihaladay
nga makasaza ka Diyos.

3 Ya batasan nga maonga daw ya tanan mga
malaw-ay daw ya batasan nga maga-izahay
likazan gazed mazo kay kamo di ya mga sakop
na Diyos. 4Azaw kamo paggamit ka mga panaba
nga malaw-ay daw binoang daw maripa nga
alizat. Hinoa magpanaba kamo ka pagpasalamat
mazo ka Diyos. 5 Timan-an mazo gazed ini nga
bisan sin-o ya tao nga maonga daw ya tao nga
nagahinang ka malaw-ay daw ya maga-izahay
nga tao waray bahin niran ka kabilin nga insaad
ni Kristo daw ya Diyos ka kanirang kasakopan.
Ya tao nga maga-izahay singed ka nagahawag iza
ka diri kon matood nga Diyos kay gosto naiza
nga toong di ya tanan. 6 Silotan gazed na Diyos
ya mga tao nga nagabatasan singed kaini kay
diri siran antoo ka Diyos. Azaw kamo magtoo
ka bisan sin-o ya anlaong nga diri iza silotan
na Diyos bales ka toong batasan nga maonga.
Namongoy iza kamazo kay isgan matood iza na
Diyos. 7 Agon likazan mazo iza.

8 Ka wara pen kamo magsakop kan Kristo
madeglem pen ya kamazong hena-hena singed
kaniran piro mapawa di ya kamazong hena-
hena kay minsakop di kamo ka Ginoo nga tag-iza
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ka kapawa. Agon mag-angay kamo ka batasan
mazo ka batasan nga naazakan naiza. 9 Kay si
Kristo nga tag-iza ka kapawa ani ya minhatag
kamazo ka batasan nga madazaw angay ka
pagsindo na Diyos. 10Magtoon kamo ka batasan
nga makasaza ka Ginoo. 11 Diri kamo mag-apil
ka inhinang na mga tao nga madeglem pen ya
kanirang hena-hena. Hinoa maghinang kamo
ka madazaw dazaw ipakita kaniran nga maonga
ya kanirang mga inhinang. 12 Kay ya batasan
nga intago niran kon ipanan-og dizan ka mga
tao anhatag iton kaniran ka kasipeg. 13 Ya sindo
ni Kristo singed iton ka segà. Kon mahagdam
ya mga tao kaini nga sindo makakilala siran ka
batasan nga maonga kay mapawa di ya kanirang
hena-hena. 14 Wani ya pamolinged mahitenged
ka tao nga madeglem pen ya hena-hena. Singed
iza ka tao nga natorog di. Singed sab iza
ka tao nga patay di kay inpasoyat na Diyos
daan nagalaong nga kamo nga mga natorog
pen, mag-imata di kamo. Kamo nga mga patay
di, bomangon di kamo garing ka lebeng dazaw
pawaan ni Kristo ya kamazong hena-hena.

15 Agon maghena-hena gazed kamo ka kama-
zong batasan. Mag-andam kamo ka batasan
nga naazakan na Diyos. Diri kamo maghaod ka
batasan na mga tao nga waray kahagdamanan
ka sindo na Diyos. 16 Kay koman nga panahona
nagapakalaki ya mga tao paghinang ka maonga
agon magpakalaki kamo hinoa paghinang ka
madazaw. 17 Azaw kamo pagpakaboang. Hinoa
sabten mazo ya kabebet-en na Diyos kamazo.
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18Azaw kamo paghebeg ka bino ngamakaonga
kamazo. Hinoa togotan mazo ya Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos ka paghari kamazo.
Kay iza ya anhatag kamazo ka hena-hena nga
madazaw. 19 Pagtipon mazo kantahen mazo ya
pagsaza mazo ka Diyos. Ihatag mazo ya tanan
hena-hena mazo ka pagsaza ka Diyos. 20 Bisan
ono ya kaazi mazo onay kamo magpasalamat ka
Diyos nga Ama kay si Hiso Kristo nga kantang
Ginoo ani ya kantang insakopan.

21 Si Kristo ya tinahodan mazo agon magtina-
hoday kamo. 22 Kamo nga mga asawa, dizan
ka bana tadengen mazo ya batasan singed ka
pagpaebes nita dizan kan Kristo nga Ginoo.
23 Kay ya bana ani ya oloolo ka toong asawa
singed kan Kristo nga oloolo ka toong mga
sakop kay siran di ya singed ka toong lawas.
Kamhan si Kristo ya kanirang Manlolowas kay
nakalibri iza kaniran ka silot ka kanirang mga
sala. 24 Kamo nga mga babazi, magpatoo gazed
kamo ka kamazong bana singed ka pagpaebes
nita kan Kristo kay kita di ya toong mga sakop.

25 Kamo nga mga bana, azaken mazo ya
kamazong asawa singed ka pag-azak ni Kristo
ka toong mga sakop kay minhatag iza ka toong
kaogaringeng lawas dazaw ambazad iza ka silot
ka kantang mga sala. 26 Kamhan gosto naiza
nga antoman kita ka naazakan na Diyos. Kay
izang mahon-a pen pagtoo nita ka mga panaba
na Diyos inhingloan kita naiza ka kantang mga
sala. Kamhan ya pagbenzag kanta ani ya
pagkinilalhanay nga kita di ya mga sakop ni
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Kristo. 27 Inhinang ni Kristo iton kay dazaw kay-
an ka pagbalik naiza dawaten kita naiza kay
mahinglo di kita, waray sala. Kamhan singed
kita ka asawhenen nga gwapa kay dizan ka
pagseleng ni Kristo nga banahenmadazaw gazed
kita, waray ikasaway.

28 Kinahanglan ya mga bana maazak ka ka-
mazong asawa singed ka pagkaazak mazo ka
kamazong kaogaringeng lawas kay namag-isa di
kamo dowa. Ya tao nga naazak ka toong asawa
naazak isab iza ka toong kaogaringeng lawas.
29 Kay bisan sin-o nga tao wara iza magkontara
ka toong kaogaringeng lawas. Hinoa pakanen
naiza iton daw aligrahen singed ka pag-aligara ni
Kristo ka toongmga sakop 30kay kita di ya singed
ka mga timbang na lawas ni Kristo. 31 Wani
ya daan pinasoyat na Ginoo nga nagalaong nga
pagkaminze na amaama ambelag iza ka toong
ama daw ina dazaw iza daw toong asawa mag-
isa di siran. 32 Na, ya pagkaisa na magtiazon
ararem matood ya kahologan. Kamhan ya
kasabtan nao ya pagkaisa na magtiazon singed
iton ka pagkaisa ni Kristo daw ya toong mga
sakop. 33 Kamhan sindo sab iton mahitenged
kamazo nga mga magtiazon kay ya bana ki-
nahanglan azaken ya toong asawa singed ka
pagkaazak naiza ka toong kaogaringeng lawas.
Kamhan ya asawa kinahanglan magtahod iza ka
toong bana.

6
1 Kamo nga mga bata, magtoo kamo ka
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ginikanan mazo kay ani ya batasan nga
makasaza ka Diyos. 2 Kay wani ya mahon-
ang sogo nga may primyo kon tomanen mazo
nga nagalaong nga kinahanglan magtahod kamo
ka ginikanan mazo. 3 Kamhan tagan kamo ka
madazaw nga kahimtang hasta ataasan sab ya
kamazong kinabohi. 4Kamo nga mga ginikanan,
kon anbaheg kamo ka mga bata azaw mazo pag-
pakazeheta. Hinoa magbatasan kamo kaniran
singed kan Kristo ka pagdomara naiza ka toong
mga sakop dazaw mahagdam ya mga bata ka
batasan nga makasaza ka Diyos.

5 Kamo nga mga oripen, magtoo kamo ka
amo mazo dini ka kalibotan. Magtahod gazed
kamo kaniran. Ihatag ya tanan kaogaringen
mazong hena-hena ka pag-alagad kaniran singed
ka pag-alagad mazo kan Kristo. 6 Bisan anseleng
ya amo kamazo bisan kon diri, kinahanglan
pagaalagaden mazo pagtineed ya amo kay si
Kristo ya matood nga insakopan mazo. 7 Diri
kon tao ya in-alagadan mazo basta kay ya Ginoo
agon diri kamo mag-alang-alang pagtarabaho.
8 Kay mahagdam kita nga bisan oripen ya tao
bisan diri, balsan iza na Ginoo ka madazaw kon
madazaw ya toong mga inhinang.

9 Kamo nga mga amo, dazawen mazo ya
pagdomara mazo ka mga oripen. Bizaan mazo
ya paghinaldek kaniran. Magtaremdem kamo
nga ebes kamo daw ya mga oripen ka isang amo
daked ka langit nga waray pinili naiza pagbales
kon maonga say batasan.
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10 Wani ya pagkatiwas na kanaong tambag
kamazo. Kinahanglan hegeten mazo ya pagsarig
mazo ka Ginoo kay dakola gazed ya pagtabang
naiza kamazo dazaw diri kamo madaeg ni Sa-
tanas. 11Gamiten mazo ya tanan mga harominta
nga inhatag na Diyos kamazo dazaw diri kamo
malimbongan ka mga bakak ni Satanas. 12 Kay
diri kon tao ya kantang kaaway basta kay ya mga
maonga nga diri makita. Mga sogoonon siran ni
Satanas kamhan nagapanawpanaw siran dini ka
kalibotan nga inharian niran kay inharian niran
ya hena-hena na mga maongang tao. 13 Agon
gamiten mazo ya tibolos harominta nga inhatag
na Diyos kamazo dazaw diri kamo madaeg
pagtintal ni Satanas kamazo. Kinahanglan mag-
andam kita daan dazaw bisan kapira si Satanas
mag-away kanta diri gazed kita madaeg.

14 Mag-andam kita ka kantang harominta
singed ka pag-andam na soldaw. Pamolinged
ini nga ya pagpanaba nita ka mga matood nga
panaba singed iton ka pagbakes na soldaw ka
toong hawak ka marig-en nga bakes. Kamhan ya
pagtoman nita ka naazakan na Diyos singed iton
ka pagbadoan na soldaw ka pothaw dazaw diri
doltan na bangkaw. 15 Kamhan ya pagsapatos
na soldaw singed iton ka pag-andam nita ka
pagdara ka sindo mahitenged kan Kristo nga
makahatag ka tao ka malinaw nga hinawa.
16Kamhan ya onay nga pagsalimed na soldaw ka
kalasag singed iton ka pagsarig nita kan Kristo
nga maheget di. Kay kon maheget di ya pagsarig
nita diri kita madaeg paghinaldek ni Satanas
kanta. 17 Ya pagdawat nita ka pagkalibri na



Ipiso 6:18 xx Ipiso 6:23

Diyos ka silot ka kantang mga sala singed iton
ka pagsol-ot na soldaw ka kalò nga pothaw.
Kamhan ya mga panaba na Diyos ani ya singed
ka linantip nga inhatag kanta na Ispirito na Diyos
ka pagdaeg kan Satanas.

18 Magpangamozo kamo ka Diyos pag-onay.
Togotan disab mazo ya Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos ka paghari kamazo pag-
pangamozo mazo. Diri kamo magtaka. Hi-
noa magkogi kamo pagtabang ka tanan mga
sakop ni Kristo ka pagpangamozo ka Diyos.
19 Mangamozo isab kamo dazaw tabangan hao
na Diyos ka pagwali daw pabaskegen naiza
ya pagpanan-og nao ka mga tao ka sindo
mahitenged kan Kristo nga intago na Diyos
keteb ka pagkatao ni Kristo piro inpahagdam
di koman. 20 Napiriso di hao kay insogo hao
na Diyos ka pagdara ka toong sindo. Agon
mangamozo kamo ka Diyos dazaw pabaskegen
naiza ya pagpanan-og nao ka mga tao ka toong
mga panaba kay ani ya tarabaho nga insarig
naiza kanao.

21 Na, ipakaro nao si Tikiko ngaro kamazo
dazaw pakahagdamen kamo ka tanan mga kaazi
nao. Iza ya kinaazak nga lomon ta dizan kan
Kristo kamhan masarigan iza ka pagpangalagad
kan Kristo. 22 Inpakaro nao iza ngaro kamazo
dazaw mahagdam kamo ka kahimtang nao dini
dazaw mawara ya kawied mazo.

23 Mga lomon nao dizan kan Kristo, gosto nao
nga mahatagan kamo ka malinaw nga hinawa
nga garing ka Diyos nga Ama daw si Hiso Kristo
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nga Ginoo. Ya pagkaazak mazo ka isa daw isa
ani ya ipakita nga si Kristo ya intoohan mazo.
24 Gosto nao nga tabangan na Diyos ya tanan
mga tao nga nagaazak ka kantang Ginoong Hiso
Kristo ka kaazak nga diri anhepas.
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