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Ya Soyat ni Pablo ka mga taga
Galasiya

1 Hao si Pablo ya minsoyat. Insarigan hao ni
Hiso Kristo ka pagdara ka toong sindo ngaro
ka mga tao. Diri kon tao ya minsogo kanao
basta kay si Hiso Kristo daw ya kantang Ama nga
Diyos nga minbohi kan Kristo pagbalik garing ka
lebeng. Siran gazed ya minpili kanao ka pagdara
kaini nga sindo.

2 Wani ya soyat nao kamazo nga mga taga
Galasiya nga mga sakop ni Hiso Kristo. Kamhan
ya mga kaibahan nao dini nangamosta siran
kamazo. 3Gosto nao nga tabangan kamo na Ama
nga Diyos daw si Hiso Kristo nga kantang Ginoo.
Palinawen disab ya kamazong hinawa.

4 Si Kristo ani ya minhatag ka toong kaog-
aringen dazaw makawa ya kantang mga sala
daw malibri kita ka mga maongang panahon
koman dini ka kalibotan kay ani ini ya pagbeet
na kantang Diyos nga Ama. 5 Agon sazaen ta ya
Diyos kawanihen ka! Matood ini.

6 Pagpakabati nao ka kamazong hinang doro
nabereng gazed hao. Kay ono sa mindali
kamo pagbiza ka Diyos nga minpili kamazo?
Iza gazed ya mintabang kamazo kay si Kristo
anikay makalibri kamazo ka silot ka kamazong
mga sala. Kay ono sa mindawat kamo ka
lain tinoohan? 7 Waray lain nga tinoohan nga
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makakawa ka kantang mga sala. Piro ya mga
mindateng di dizan kamazo nagakalibeg siran
kamazo kay gosto siran nga maglain ka sindo
mahitenged kan Kristo. 8 Timan-an mazo gazed
ini nga bisan kami, bisan may taga langit nga
anwali kamazo ka sindo nga lain ka sindo nga
kanaming inwali, silotan matood iza baba ka
inpirno! 9 Inpanaba nami ini ka mahon-a pen
kamhan koman isaben nami paglaong nga kon
may anwali kamazo ka sindo nga lain ka sindo
nga kamazong indawat silotan matood iza baba
ka inpirno!

10 Daw minpasabot ini nga gosto nao nga
sazaen hao na mga tao? Wara! Basta kay gosto
nao nga sazaen hao na Diyos. Daw gosto hao nga
maazakan hao na mga tao? Kon ani ini ya tozo
nao diri kontana hao ya sogoonon ni Kristo.

11Mga lomon nao dizan kan Kristo, manalinga
kamo. Ya sindo mahitenged kan Kristo nga
kanaong inwali diri kon garing ka inhena-hena
na tao. 12 Kamhan wara nao dawata garing ka
bisan sin-o nga tao. Waray tao disab ya mintoldo
kanao. Basta kay si Hiso Kristo ani gazed ya
minpasabot kanao kaini nga sindo.

13 Inpanan-ogan kamo daan mahitenged ka
kanaong batasan ka nagatoman pen hao ka
tinoohan na mga angay nao nga Yodayo. Hao
gazed ya mindaegdaeg ka mga sakop na Diyos ka
waray kalooy. Nagaozamet hao pagpoo kanirang
tanan. 14 Labaw ya kanaong pagtoman ka
tinoohan na mga Yodayo ka pagtoman na mga
mataed nga angay nao nga dengan ka toig ya
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pagkatao. Hao gazed ya minpakalaki pagtoman
ka batasan na kanaming karaan nga Yodayo.

15 Kamhan bisan ani ini ya kanaong batasan,
dakola ya kalooy na Diyos kanao kay bisan ka
wara pen hao matao minpili iza kanao ka pag-
alagad kanangiza. 16 Kamhan iza ya minpasabot
kanao nga si Hisos ani ya toong Maanak dazaw
iwali nao iza dizan ka mga diri kon Yodayo.
Wara hao magpatambag ka bisan sin-o nga
tao. 17 Wara isab hao magkaro ka siyodad nga
Hirosalem dazaw pagpakigkita ka mga sinarigan
ni Hisos nga mahon-a kanao. Hinoa minkaro
hao ka mamingaw nga Arabya. Ka wara hao
madogay doro minbalik hao ka siyodad nga
Damasko. 18 Pagkalabay di na tolong ka toig
sokad ka pagkilala nao kan Hiso Kristo anipen
hao makakaro ka siyodad nga Hirosalem kay
anbisita hao kan Pidro nga sinarigan ni Hisos.
Kamhan dowang ka simana ya pagbisita nao
kanangiza. 19 Si Santiago nga lomon na Ginoo
anika lamang ya kanaong nakitan. Kamhan ya
mga ibang sinarigan wara hao magpakigkita.

20 Matood ini nga insoyat nao. Mahagdam ya
Diyos nga wara hao magbakak!

21 Na, pagpanaw nao ka Hirosalem minkaro
hao ka nagakalainlain dapit doro ka lopa nga
Siriya daw Silisiya. 22 Agon ya mga sakop ni
Kristo doro ka lopa nga Yoda wara pen siran
makakita kanao keteb kaiza. 23 Mahagdam
lamang siran mahitenged kanao garing ka
inpanan-og na mga iba nga nagalaong nga ya
mindaegdaeg kaniran ka mahon-a pen, koman
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nagawali iza ka tinoohan nga in-ozametan naiza
pagpoo. 24Kamhan insaza niran ya Diyos kay iza
gazed ya minbag-o ka batasan nao.

2
1 Ka wara pen hao magbalik ka siyodad nga

Hirosalem minlabay di ya napolo may opat nga
ka toig. Kamhan min-iba si Barnabi kanao.
Inpaiba disab nao si Tito. 2 Minbalik hao doro
kay inpasabot na Diyos kanao nga kinahanglan
anbalik hao. Kamhan dizan ka waray lain
tao inpasabot nao ka mga oloolo ya sindo
mahitenged kan Kristo nga inwali nao ka mga
diri kon Yodayo. Kay diri hao ansogot nga
maosik ya kanaong tarabaho ka mahon-a pen
kon koman. 3 Kamhan ya kanaong iba nga si
Tito nga diri kon Yodayo wara legesa pagpatori,
4 bisan mintipon dizan kanami ya mga isa pen
nga tao nga nagapakasakop kan Kristo nga gosto
antori kanangiza. Iton nga mga tao minpasaket-
saket kanami kay dazaw ansosi mahitenged ka
kantang pagkalibri sokad ka pagsakop nita kan
Kristo. Gosto niran nga maoripen kita pag-isab
ka mga batasan na mga Yodayo. 5 Kamhan
wara gazed kami maghatag ka logar kaniran ka
pagpildi ka sindo ni Kristo dazaw diri madaeg ya
pagsarig mazo kan Kristo.

6 Kamhan ya mga inngaranan nga mga oloolo
waray bag-o nga intoldo niran kanao. Bisan
siran koni ya labaw nga mga oloolo waray bali
kay dini ka pagseleng na Diyos waray pinalabi
nga tao. 7 Hinoa makasabot siran nga ya Diyos
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ani ya minsogo kanao ka pagwali ka sindo
mahitenged kan Hiso Kristo doro ka mga diri
kon Yodayo singed ka pagsogo naiza kan Pidro
ka pagwali kaini nga sindo ngaro ka mga Yodayo.
8 Kamhan ya gahem na Diyos ani ya minhinang
kanao nga toong sinarigan dizan ka mga diri
kon Yodayo singed ka paghinang naiza kan
Pidro nga toong sinarigan dizan ka mga Yodayo.
9Kamhan si Santiago daw si Pidro daw si Howan
inngaranan nga mga oloolo koni nakasabot siran
nga ya Diyos ani ya minhatag kanao kaini nga
madazaw nga tarabaho. Agon minpakiglamano
siran kanami ni Barnabi daw nagalaong nga
mag-angay-angay kita pagtarabaho kan Kristo.
Kami ni Barnabi ani ya antarabaho doro ka mga
diri kon Yodayo. Kamhan siran ya antarabaho
doro ka mga Yodayo. 10 Kamhan isa ka lamang
ya inhangzo niran kanami nga nagalaong nga
tabanganmazo ya mga pobri nga Yodayo doro ka
siyodad nga Hirosalem. Kamhan ansogot gazed
hao kay ani ini ya tarabaho nga inhagoan gazed
nao.

11 Pagkakamhan min-oli kami ka siyodad nga
Antiyokya. Pagkadogay kaiza mindateng si
Pidro. Kamhan dizan ka pagpanalinga na mga
tao insopak nao iza kay nasazep gazed iza.
12 Kay ka wara pen magdateng ya mga Yodayo
nga insogo ni Santiago madazaw ya batasan ni
Pidro kay minpakigsaro iza ka mga diri kon
Yodayo. Kamhan pagdateng na mga Yodayo
garing kan Santiago minlikay si Pidro ka mga
diri kon Yodayo daw wara di magpakigsaro
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kaniran. Kay nahaldek iza kay basi mazethan
iza na mga Yodayo nga mintoldo nga torien
ya mga diri kon Yodayo. 13 Kamhan may mga
iba pen nga lomon ta kan Kristo nga Yodayo
nahaldek siran iba kan Pidro. Kamhan bisan si
Barnabi minlakip iza ka kanirang inhinang nga
tinalawan. 14 Pagpakakita nao ka batasan niran
nga wara makaangay ka sindo nga inpasabot ni
Kristo kanao inbahegan nao si Pidro dizan ka
pagpanalinga nirang tanan nga nagalaong nga
Pidro, kon iko nga isang Yodayo nagabatasan
singed ka mga diri kon Yodayo onhon sa mo
pagleges ka mga diri kon Yodayo ka pagbatasan
singed ka mga Yodayo?

15Matood nga Yodayo ya kaliwat nita, diri kon
mga lain tao kita nga wara balaedi na Diyos
16 piro mahagdam kita nga ya pagpakakawa na
Diyos ka sala na tao diri kon garing iton ka
pagtoman na tao ka mga balaed nga inbilin
ni Moysis ka mga karaang Yodayo basta kay
garing hinoa ka pagtoo na tao kan Hiso Kristo.
Kita isab ya mintoo kan Kristo Hisos dazaw
dizan ka pagseleng na Diyos inhinang naiza nga
kita di ya mga matadeng garing ka pagtoo kan
Kristo, diri kon garing ka pagtoman ka balaed.
Kay bisan sin-o ya tao wara iza magkaangay
daw ya Diyos garing ka pagtoman ka balaed na
mga Yodayo. 17 Agon kon mintoo kita nga si
Hiso Kristo anikay makakawa ka kantang mga
sala kamhan singed kita ka mga lain tao nga
minlapas ka mga balaed na mga Yodayo, daw
minpasabot ini nga si Kristo minsogo kanta ka
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pagpakasala kay gosto naiza nga bizaan ya daan
balaed? Wara gazed! 18 Kay kon anbalik hao
ka daan balaed nga inbizaan nao nagapamatood
hao nga minlapas hao ka mga balaed na mga
Yodayo kay singed ka nagatamay hao kan Hiso
Kristo daw ya toong pagkapatay nga nakakawa
ka kanaong mga sala. Kamhan dakola gazed
ya sala nao ka Diyos. 19 Ya daan balaed ani ya
minpahamtang kanao ka kamatazen kay bisan
gosto gazed hao antoman waray mahimo nao
agon inbizaan di gazed nao ini nga balaed.
Kamhan ya Diyos anikay sariganan nao kay
iza ya mintabang kanao ka pagtoman ka toong
naazakan. 20 Kamhan singed ka inlansang hao
iba kan Kristo dizan ka toong kros kay minbiza
hao ka daan balaed daw bisan ono ya naazakan
nao. Kamhan diri hao ansarig ka kanaong
kaogaringen ka paghinang ka madazaw basta
kay minsarig gazed hao kan Kristo ka pagtabang
kanao. Ka bohi ka hao dini ka kalibotan
iza gazed ya sariganan nao ka pagtoman ka
naazakan na Diyos kay iza nga Maanak na Diyos
dakola ya kaazak naiza kanao kay minpakapatay
iza dazaw malibri hao ka silot ka kanaong mga
sala. 21 Wara gazed nao isalikway ya pagtabang
na Diyos kay kon magkaangay ya tao daw ya
Diyos garing ka pagtoman ka balaed naosik
lamang ya pagkapatay ni Kristo!

3
1 Mga taga Galasiya, waray kasabtan mazo!

Daw sin-o ya minlomay kamazo? Nabereng hao
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kamazo kay dizan kamazo maklaro gazed ya
pagpanan-og nao mahitenged ka pagkapatay ni
Hiso Kristo ka kros. 2 Nangotana hao kamazo
daw mindawat kamo ka Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos pinaazi ka pagtoman ka
balaed na mga Yodayo kon pinaazi ka pag-
panalinga daw pagtoo ka sindo mahitenged kan
Kristo? 3 Mga boang gazed kamo! Minsogod
kamo ka pagtoo pinaazi ka Madazaw nga Ispirito
na Diyos. Kamhan daw gosto mazo padazonon
iton pinaazi ka kamazong kaogaringeng gahem?
4 Daw waray polos ya kamazong kaazi sokad ka
pagpasakopmazo kan Kristo? Maposlanen gazed
iton! 5 Kay ya Diyos ani ya minhatag kamazo
ka toong Ispirito. Mintabang isab iza kamazo ka
paghinang ka mga madazaw nga kaberenganan
garing ka pagpanalinga mazo daw pagtoo mazo
ka sindo mahitenged kan Kristo, diri kon garing
ka pagtoman mazo ka mga balaed na mga
Yodayo.

6 Ani gazed ya inlaong na kasoyatan na Diyos
mahitenged kan Abraham nagalaong nga mintoo
si Abraham ka Diyos. Kamhan inhinang na
Diyos nga waray sala ni Abraham kay mintoo
iza ka Diyos. 7 Agon kinahanglan makasabot
kamo nga ya mga tao nga mintoo ka Diyos
singed kan Abraham, siran di ya matood nga
kaliwatan ni Abraham. 8 Kawandini pen min-
pasoyat ya Diyos nga nagalaong nga pinaazi
ka pagtoo ka Diyos na mga diri kon Yodayo
inhinang na Diyos nga magkaangay siran daw
iza. Agon ya kasoyatan na Diyos minwali daan
kan Abraham nga nagalaong nga Abraham, dini
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kanmo panaranginan nao ya tanan mga tao dini
ka kalibotan. 9 Mintoo si Abraham kamhan
inpanaranginan iza ka madazaw. Agon ya tanan
mga mintoo ka Diyos inpanaranginan isab siran
ka madazaw singed kan Abraham.

10 Silotan gazed ya mga minsarig ka balaed
na mga Yodayo ka pagpakawara ka kanirang
mga sala. Kay may daan pinasoyat na Diyos
nagalaong nga silotan na Diyos ya tao nga
minlapas ka bisan isa kang bolos nga sogo nga
insoyat dizan ka daan balaed. 11 Agon maklaro
gazed nga bisan sin-o ya tao diri magkaangay
iza daw ya Diyos garing ka pagtoman ka balaed
na mga Yodayo. Kay may daan pinasoyat na
Diyos nagalaong nga ya tao nga mintoo ka Diyos
matadeng di iza, waray sala. Mahatagan disab
iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 12 Ya
pagtoman ka balaed wara magkinahanglan ka
pagtoo kan Kristo. Hinoa may daan pinasoyat
na Diyos nagalaong nga ya tao nga ansarig
ka mga balaed dazaw makawa ya toong mga
sala kinahanglan tomanen naiza ya tanantanan
mga sogo. Kon tomanen naiza ya tanan mga
sogo tagan iza ka kinabohi nga diri mawara.
Kamhan waray mahimo na tao ka pagtoman ka
tanantanan mga sogo na daan balaed.

13 Basta kay inlowas kita ni Kristo ka silot
ka kantang paglapas kaiton nga balaed kay iza
ya minsili kanta ka pagdawat ka silot. Kay
inpasoyat na Diyos daan nga nagalaong nga ya
tao nga inbitay ka kros timaan iton nga silotan
gazed iza na Diyos. 14 Inhinang iton ni Kristo
dazaw ya panarangin nga insaad na Diyos kan
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Abraham ihatag di ka mga diri kon Yodayo
dazaw pinaazi ka pagtoo nita kan Kristo Hisos
makadawat kita ka Ispirito na Diyos nga insaad
na Diyos.

15 Mga lomon nao dizan kan Kristo, simpan
may isang ka tao nga minhinang ka kasoyatan
mahitenged ka toong kabilin. Kamhan in-
pirmahan naiza dazawwaraymakasopak, waray
makadogang kay marig-en di. 16 Na, singed
kaiton ya pagsaad na Diyos kan Abraham daw ya
isang kaliwat naiza. Minlaong ya daan pinasoyat
nga wara ya Diyos magsaad ka mga mataed nga
kaliwat ni Abraham basta kay isa ka lamang
ka tao ani si Kristo. 17 Kamhan ya kanaong
ipasabot ani ini nga minparig-en gazed ya Diyos
ka toong saad kan Abraham. Kamhan nakahon-
a iton nga saad ka mga balaed nga inbilin ni
Moysis. Kay paglabay na opat nga ka gatos may
katloan nga ka toig anipen si Moysis magsoyat
ka mga balaed. Kamhan diri gazed makawara
ya mga balaed ka saad na Diyos kay ya saad ani
gazed ya nakahon-a ka balaed. 18 Kay kon ya
inhatag na Diyos nagakinahanglan ka pagtoman
nita ka balaed wara kinahanglana ya saad na
Diyos. Piro inhatag iton na Diyos kan Abraham
kay ani say toong saad.

19 Agon ono ya tood na mga balaed? Minhatag
ya Diyos ka mga balaed dazaw mahagdam kita
nga mga salaan kita kay onay kita magalapas ka
toong mga balaed. Kamhan madazaw ya mga
balaed hangtod ka pagdateng na isang kaliwat ni
Abraham nga insaadan na Diyos. Na, pagbalaedi
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na Diyos ya mga karaang Yodayo insogo naiza
ya mga taga langit dizan kan Moysis dazaw
pasoyaten. Kamhan dizan ka mga tao si Moysis
ani ya maglaongay ka mga balaed. 20 Basta
kay pagsaad na Diyos kan Abraham wara iza
magkinahanglan kamaglaongay kay isa ka gazed
iza nga minkandizan kan Abraham. Agon ya
toong saad kan Abraham labaw iton ka balaed
nga inbilin ni Moysis.

21 Daw minpasabot ini nga ya mga balaed
minsopak ka mga saad na Diyos? Wara gazed!
Kay kon may balaed nga makahatag ka bag-ong
kinabohi ka mga tao mahimo ya pagkaangay
na tao ka Diyos pinaazi ka balaed. 22 Piro
minlaong ya daan pinasoyat na Diyos nga ya
tanan mga tao dini ka kalibotan in-oripen siran
ka gahem na sala dazaw ya mga mintoo kan
Hiso Kristo makadawat siran ka madazaw nga
insaad na Diyos nga ihatag ka mga mintoo
kanangiza. 23 Ka wara pen dateng ya panahon
ka pagtoo kan Kristo inpiriso kita na balaed
hangtod ka pagpakita na Diyos nga kinahanglan
ya pagtoo kan Kristo. 24 Agon ya mga balaed
ani ya nagadomara kanta hangtod ka pagdateng
ni Kristo dazaw pagtoo nita kanangiza inhinang
na Diyos nga nawara di ya kantang mga sala.
25 Koman ani ya panahon ka pagtoo kan Kristo.
Diri di magdomara ya mga balaed kanta.

26Ya pagtoo mazo kan Kristo ani ya minhinang
kamazong tanan nga mga maanak na Diyos kay
naisa di kamo daw si Kristo. 27 Inbenzagan kamo
dazaw naisa di kamo daw si Kristo. Kamhan ya
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batasan mazo singed isab ka batasan ni Kristo.
28 Kamhan bisan Yodayo ya kaliwat mazo, bisan
diri kon Yodayo, bisan mga oripen, bisan diri kon
oripen, bisan mga amaama, bisan mga babazi
namagkaisa di kamong tanan dizan kan Kristo
Hisos. 29 Kon minsakop di kamo kan Kristo mga
kaliwatan di kamo ni Abraham. Kamhan kamo
disab ya makadawat ka madazaw nga insaad na
Diyos.

4
1 Magpasabot pen hao kaini nga ya maanak

nga magdawatay ka kabilin na toong ama, ka
bata pen iza singed iza ka oripen bisan kon iza
ya tag-iza ka tanan. 2 Ka bata pen iza may mga
tao nga nagaaligara daw nagadomara ka toong
kabilin hangtod ka pagdateng na tirmino nga in-
andam daan na toong ama. 3 Singed kaiza ya
kahimtang nita. Kay ka wara pen kita magtoo
kan Kristo mga oripen isab kita na mga balaed
na mga Yodayo. 4 Basta pagdateng na tirmino
nga in-andam na Diyos inpakarimbaba naiza ya
toong Maanak. Kamhan ya Maanak na Diyos
natao iza daw mintoman iza ka mga balaed na
mga Yodayo. 5 Kamhan iza ya minpakapatay
dazaw anlibri ka mga tao ka pagkaoripen niran
ka mga balaed dazaw mahinang kita nga mga
maanak na Diyos.

6Kamhan inpakarini kanta na Diyos ya Ispirito
na toong Maanak nga nagahawag nga Ama nao
nga Diyos! Agon iza ya nagapamatood nga kamo
di ya toong mga maanak. 7 Agon diri di kon
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oripen kamo basta kay maanak. Agon tagan
kamo naiza ka tanan nga in-andam naiza para
ka toong mga maanak.

8 Ka mahon-a pen wara kamo makakilala ka
Diyos agon mga oripen kamo na mga diyosdiyos.
9 Piro koman nakakilala di kamo ka Diyos.
Isaben o paglaong nga koman ya Diyos ani ya
minkilala kamazo agon kay onosa kamo maazak
pagbalik ka mga balaed nga waray gahem ka
paglowas? Kay onosa kamo magpaoripen kani-
ran pag-isab? 10 Minmahal kamo ka aldaw
nga Sabado nga tigpahimlay na mga Yodayo.
Minmahal isab kamo ka pagsebay na bolan daw
ya mga pista daw ya ikapitong toig nga inmahal
na mga Yodayo. 11 Nawied hao kamazo kay basi
naosik ya tanan pagkahago nao para kamazo.

12Mga lomon nao dizan kan Kristo, minhangzo
hao kamazo nga maghaod kamo kanao nga
diri ansarig ka mga balaed na mga Yodayo ka
pagkawa ka mga sala. Ka mahon-a pen minhaod
hao kamazo nga mga diri kon Yodayo kamhan
madazaw ya batasan mazo kanao. 13Mahagdam
kamo nga ka primiro pen ya pagkabedlay nao
ani ya may logar nao ka pagwali kamazo ka
sindo mahitenged kan Kristo. 14 Kamhan wara
kamo magtamay kon magsalikway kanao bisan
ya kanaong masakit mangil-ad ya selengan. Hi-
noa indawat mazo hao singed ka pagdawat mazo
ka taga langit nga sinogo na Diyos. Indawat
mazo hao singed ka pagdawat mazo kan Hiso
Kristo. 15 Kay dakola ya kasaza mazo. Kay ono
sa mintignaw di ya kamazong hinawa kanao? Ka
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mahon-a pen nalooy gazed kamo kanao kamhan
kon mahimo pagkawa ya kamazong mata kaw-
en matood mazo dazaw ihatag kanao. 16 Daw
nahinang di hao koman nga kaaway mazo kay
inpanan-ogan nao kamo ka matood?

17May mga iba nga tao nagapakahinang siran
ka madazaw nga batasan dizan kamazo piro diri
kon madazaw ya tozo niran. Kay gosto niran nga
pabelagen kamo kanao dazaw ansakop kamo
kaniran. 18 Madazaw gazed ya batasan nga
nagaaligara ka mga ibang tao basta madazaw
lamang ya tozo, bisan wara hao dizan kamazo.
19Mgamaanak nao nga naazakan! Singed hao ka
ina nga nagapamati kay nagalised gazed ya hena-
hena nao mahitenged kamazo hangtod mag-
anika kamo daw si Kristo ka batasan. 20 Gosto
gazed hao kon dizan hao iba kamazo dazaw
mahagdam hao kon ono pen ya madazaw nga
itambag kamazo kay dakola gazed ya pagkawied
nao kamazo.

21 Kamo nga mga maazak pagbalik ka pag-
paoripen kamga balaed, dawwara kamomahag-
dam kon ono ya intoldo na balaed? 22 Mintoldo
iton nga may dowang bolos nga maanak ni
Abraham polos amaama. Dizan ka oripen nga
babazi natao ya isang maanak. Dizan kan Sara
nga kaogaringeng asawa ni Abraham natao ya
iba nga maanak. 23 Ya maanak dizan ka oripen
natao iton singed ka pagkatao na bisan sin-o
nga maanak. Piro ya maanak dizan kan Sara
natao iton pinaazi ka pagtoman na Diyos ka
toong saad kan Abraham. Kay minsaad ya Diyos
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kan Abraham nagalaong nga bisan malaas di
gazed si Sara daw diri manganak an-anak iza.
24-25 Pamolinged ini nga ya dowang ka babazi
singed siran ka dowang saad na Diyos. Kamhan
ya isang babazi nga oripen ani si Agar. Si Agar
pamolinged iza ka balaed nga inhatag na Diyos
kan Moysis doro ka bobong nga Sinay doro ka
lopa nga Arabya nga lopa nga natao na mga
maanak ni Agar nga polos oripen sirang tanan.
Singed isab si Agar ka siyodad nga Hirosalem
kay ani ya dapit koman na mga tao nga in-
oripen pen kaini nga balaed. Kamhan bisan sin-
o ya ansakop kaniran in-oripen sab iza ka mga
balaed.

26Kamhanmaymatood nga siyodad nga Hiros-
alem daked pen ka langit. Pamolinged ini nga si
Sara ya siyodad kay iza ya diri kon oripen kay
kaogaringeng asawa ni Abraham iza. Kamhan
iza ya kantang ina kay kita nga mga nagasarig
kan Kristo kita di ya mga matood nga kaliwat
ni Abraham. 27 Kay minpasoyat ya Diyos daan
mahitenged kan Sara nga nagalaong nga Sara,
iko nga diri makapanganak magsaza ko. Bisan
wara iko makapamati magsaza ko pagdakola.
Bisan inbizaan di ko na bana mo manganak iko
ka mataed pen ka babazi nga nagatipon di ka
bana mo. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos
mahitenged ka kahimtang ni Sara.

28 Mga lomon nao dizan kan Kristo, koman
singed kita kan Isak kay mga maanak kita na
Diyos garing ka toong saad singed kan Isak.
29 Pagsolig na dowang ka maanak ni Abraham
indaegdaeg na maanak na oripen ya maanak
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nga natao garing ka pagtabang kan Sara na
Madazaw nga Ispirito na Diyos. Singed sab kaiza
ya kahimtang nita koman kay inkontara kita na
mga mintoman ka mga balaed. 30 Basta minpa-
soyat daan ya Diyos ka toong sogo kan Abraham
nga nagalaong nga Abraham, pamogawen mo ya
oripen nga babazi daw ya toong maanak. Kay ya
maanak na oripen diri makadawat ka kabilin na
toong ama iba ka maanak na babazi nga diri kon
oripen. 31 Agon mga kaibahan nao, diri kon mga
maanak kita na babazi nga oripen basta kay mga
maanak kita na babazi nga diri kon oripen.

5
1 Nalibri di kita ka mga balaed kay inlibri kita

ni Kristo. Agon magrig-en kamo ka pagtoo mazo
kan Kristo. Azaw kamo magpaoripen ka mga
balaed pag-isab.

2 Timan-an mazo gazed ini! Hao nga si Pablo
minlaong kamazo nga kon magpatori kamo
dazaw makawa ya kamazong mga sala, maosik
lamang ya pagkapatay ni Kristo. 3 Isaben nao
pagpanaba nga bisan sin-o ya magpatori dazaw
makawa ya toong mga sala kinahanglan toma-
nen naiza ya tanantanan mga balaed. 4 Kamo
nga mga minsarig ka pagtoman ka mga balaed
dazaw magkaangay kamo daw ya Diyos, nahi-
belag hinoa kamo kan Kristo daw ya pagtabang
na Diyos. 5 Kamhan dini kanami intabangan
kami na Ispirito na Diyos ka pagsarig ka pagkap-
atay ni Kristo ka pagkawa ka kanaming mga sala
dazaw magkaangay kami daw ya Diyos. 6 Kay
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kon naisa di kita daw si Kristo Hisos waray
bali ya pagkatinori kon ya diri pagkatinori kay
ya pagtoo anikay inkinahanglan. Kamhan ya
kaazak ka isa daw isa ani ya makapakita ka iba
nga mintoo kita kan Kristo.

7 Madazaw gazed ya kamazong pagtoo! Daw
sin-o ya minpaheneng kamazo ka pagtoo ka
matood? Onhon sa naiza pagleges kamazo?
8 Diri kon ani ya inhinang na Diyos nga minpili
kamazo. 9 Pamolinged ini nga ya ipasoligay
dizan ka harina geramay ka lamang ya ink-
inahanglan dazaw antobo ya tibolos makaen.
Agon maghamarag kamo ka mga mindateng
dizan kamazo kay ya kanirang toldo nakasamok
kamazong tanan. 10 Kamhan minsarig gazed
hao kamazo nga diri kamo ansakop kaniran kay
ya Ginoo ani ya insakopan nita. Kamhan ya
minsamok di kamazo, bisan sin-o iza, silotan
gazed iza na Diyos.

11 Kamhan mga lomon nao dizan kan Kristo,
kon nagawali pen hao nga kinahanglan magpa-
tori ya tao daw daegdaegen pen hao? Wara.
Kay kon nagawali pen hao kaiton mawara di ya
kasamok garing ka pagwali nao mahitenged ka
pagkapatay ni Kristo ka kros. 12 Gosto nao nga
ya mga tao nga minsamok kamazo panhimothan
hinoa dazaw matibway ya tanan!

13 Kamhan kamo nga mga lomon nao dizan
kan Kristo, inpili kamo dazaw malibri kamo ka
pagkaoripen na mga daan balaed. Kamhan ini
nga pagkalibri mazo azaw hinanga nga baribad
mazo dazaw maghari kamazo ya naazakan na
kamazong lawas. Hinoa mag-alagad kamo ka
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isa daw isa in-ibahan ka kaazak. 14 Kay ya
tibolos balaed natibe ka isa ka lamang nga sogo
nagalaong nga azaken mazo ya iba mazo singed
ka kaazak mazo ka kamazong kaogaringen.
15 Kamhan kon mag-inaway-away kamo singed
ka pag-away na mga mananap nga magtinek-
banay bantay kamo kay basi matibe kamo pagka-
patay.

16Wani ya kanaong ipanaba koman nga dalem
ka beet mazo paharien mazo ya Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan azawmazo
patomani ya naazakan nga maonga nga inkatao
dini ka lawas mazo. 17 Kay ya naazakan nga
inkatao dini ka lawas nita nakasopak iton ka
naazakan na Ispirito na Diyos. Mga kaaway
sirang dowa agon wara kamo makahinang ka
madazaw nga hinangen mazo kontana. 18 Kon
nagahari ya Ispirito na Diyos kamazo diri di
kamo ya mga oripen na mga balaed.

19 Masazon ya pagkilala ka mga hinang na
maonga nga inkatao dini ka lawas. Makita
iton ka batasan nga malaw-ay daw maripa daw
malain 20 daw ya paghawag ka mga diyosdiyos
daw ya pagpamarang. Makita isab iton ka
pagdemet daw ya pag-away daw ya pagsina
daw ya kazehet daw ya pag-izahay daw ya
pagbelagbelag garing ka paglalis. 21 Makita isab
iton ka pag-arig daw ya pagkapalahebeg daw ya
pagbinogoy daw ya mga iba pen nga batasan
singed kaini. Agon anpakahagdam hao kamazo
koman singed ka inhinang nao ka mahon-a
pen nga ya mga anbatasan singed kaiton diri
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anpaseled ya Diyos kaniran ka toong hel-anan
daked ka langit.

22 Kamhan ya Ispirito na Diyos ani ya mahi-
natagen ka kaazak daw ya kasaza daw ya
kalinaw daw ya pag-anget ka kalised daw
ya pagkamatinabangen daw ya madazaw nga
batasan daw ya pagkamatinomanen 23 daw ya
pagkamaloloy-on daw ya pagpegeng ka kaoga-
ringen nga beet. Ini nga mga batasan wara
magsopak ka bisan ono nga balaed. 24 Kamhan
ya mga minsakop di kan Kristo Hisos inbizaan
di niran ya maonga nga naazakan niran nga
inkatao kay inlansang di niran ini ka kros ka
pagkapatay ni Kristo. 25 Ya Ispirito na Diyos
ani ya minhatag kanta ka bag-ong kinabohi nga
diri mawara. Agon iza isab ya paharien nita
dini ka kantang lawas. 26 Kinahanglan diri kita
magpasaza ka kantang kaogaringen kay ani ya
sinogdan ka magain-away daw ya magasina.

6
1 Mga lomon nao dizan kan Kristo, dizan

kamazo kon may isa nga nasakpan ka sala,
kamo nga mga tineed di ya pagtoo magtabang
kamo kanangiza ka pagbalik ka batasan nga
madazaw. Pagpanaba mazo kanangiza diri
kamo magpalabaw. Magbantay kamo dazaw diri
kamo matintal. 2 Magtinabangay kamo ka mga
kalisdanan nga kamazong in-anget dazaw toma-
nen mazo ya sogo ni Kristo kamazo. 3 Kon may
minhena-hena nga iza ya labaw ka toong mga
iba, bisan ababa ka lamang iza, inlimbongan
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lamang naiza ya toong kaogaringen. 4 Ya kada
isa kinahanglan magsosi ka toong kaogaringen
nga batasan pag-onay. Kon madazaw ya toong
batasan diri iza masipeg ka toong mga inhinang
daw diri an-arig ka inhinang na mga iba. 5 Kay
ya kada isa kinahanglan mag-atobang ka Diyos
ka pagsambag ka toong kaogaringeng hinang.

6 Ya tao nga intoldoan ka sindo mahitenged
kan Kristo kinahanglan magtabang ka mga inki-
nahanglan na nagatoldo kanangiza.

7 Azaw limbongi ya kamazong kaogaringen
paghena-hena nga makalimbong kamo ka Diyos.
Pamolinged ini nga ya ipogas na tao ani disab
ya toong anihen. 8 Agon kon antoman ya tao
ka naazakan na toong kaogaringen balsan iza ka
kamatazen nga waray kinateban. Kon antoman
iza ka naazakan na Ispirito na Diyos balsan iza
ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 9 Agon
diri kita magmaloza ka paghinang ka madazaw
kay kon magpadazon kita ibales na Diyos ya
madazaw kay-an ka tirmino nga in-andam naiza
daan. 10 Agon dizan ka bisan sin-o nga tao
maghinang kita ka madazaw labi di dizan ka
mgamintoo kan Hiso Kristo kay siran ya kantang
lomon dizan kanangiza.

11 Na, dini ka pagkatiwas na soyat magse-
leng kamo ka mga dakolang litra nga kanaong
nasoyat! 12 Ya mga maazak pagpakita daw
pagpagarbo nga tomanen niran ya mga balaed
na mga Yodayo ani ya minleges kamazo ka
pagpatori. Minhinang siran kaiton kay nawied
siran kay daegdaegen siran kon itoldo niran
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nga ya pagkapatay ni Kristo ka kros anikay
makakawa ka sala na mga tao. 13 Kay bisan
ya mga minpatori wara siran magtoman ka mga
iba pen nga balaed. Gosto siran nga magpatori
kamo dazaw makapagarbo siran nga mindawat
di kamo ka batasan nga pagtori. 14 Basta dini
kanao magpagarbo lamang hao ka kros ni Hiso
Kristo nga kantang Ginoo. Kay ya pagkapatay
naiza ani ya nakalibri kanao ka pagkaoripen ka
batasan nga wara mag-angay ka Diyos. Kamhan
diri di hao harian naiza nga batasan. 15 Waray
bali kon torien ya tao kon diri. Kay ya pagbag-
o na Diyos ka hena-hena na tao anikay inkina-
hanglan. 16 Kamhan ya mga antoman kaini nga
sindo nga insoyat nao gosto nao nga palinawen
na Diyos ya kanirang hinawa daw tabangan
siran iba ka tanan mga sakop na Diyos!

17 Wani ya pagkatiwas na soyat nga kina-
hanglan magheneng gazed ya mga minsamok
kanao nga nagalaong nga wara si Hisos magsogo
kanao ka pagwali ka toong sindo. Kay ya mga
betzaw dini ka kanaong lawas ani ya pagpama-
tood nga oripen hao ni Hisos. 18 Gosto nao nga
tabangan kamo ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo
kay kamo ya kanaong lomon dizan kanangiza.
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