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Ya Soyat ka mga
Hibriyo

1 Kawandini peng mga aldaw minbalikbalik
ya Diyos ka pagpanaba ka kantang mga karaan
pinaazi ka mga propita. Nagakalainlain ya paazi
nga ingamit naiza dazaw andateng ya toong
mga sogo ka kantang mga karaan. 2 Kamhan
koman ka kataposan nga mga aldaw minpanaba
iza kanta pinaazi ka toong Maanak. Ya toong
Maanak ani ya insarigan na Diyos ka paghinang
ka tibolos kalibotan. Iza isab ya inpili na Diyos
ka pagpanag-iza ka tanantanan kawanihen ka.
3 Nagapakita ya Maanak na Diyos nga madazaw
gazed ya Diyos. Minsopo ya Maanak ka kaoga-
ringen na toong Ama nga Diyos. Iza ya nagabeet
ka kalibotan daw kalangitan pinaazi ka toong
mga panaba nga may gahem. Pagkakamhan
naiza pagkapatay para ka pagkawa ka kantang
mga sala minlo-to iza daked ka too na Diyos nga
pinakalabaw.

4 Ya Maanak na Diyos inpalabaw gazed iza
na Diyos ka mga manlolonda. Intagan disab
iza ka ngaran labaw ka ngaran niran kay
inngaranan iza na Diyos nga toong Maanak.
5 Minlaong ya Diyos ka toong Maanak nga Iko
ya kanaong Maanak. Koman aldaw ipakita nao
nga Hao ya kanmong Ama. Minlaong sab ya
Diyos mahitenged ka toong Maanak nga Hao
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ya toong Ama agon Iza ya kanaong Maanak.
Kamhan wara gazed maglaong ya Diyos kaiton
mahitenged ka bisan sin-o nga manlolonda basta
toong Maanak ka lamang.

6 Ka hapit di ipadara na Diyos ya toong pan-
ganay nga Maanak dini ka kalibotan minlaong
iza nga kinahanglan ansingba ya tanan mga
manlolonda kanangiza nga Maanak. 7 Kamhan
lain ya paglaong naiza mahitenged ka mga man-
lolonda kay minlaong iza mahitenged kaniran
nga kon hatagan nao siran ka tarabaho hinangen
nao siran ka bisan ono ya inbet-an nao. Kamhan
pagtoman niran ka kanaong mga sogo mabinto
siran singed ka kabinto na hangin daw laga kay
mga sogoonon ka lamang siran nga nagaalagad
kanao.

8 Kamhan lain ya paglaong naiza ka toong
Maanak kay minlaong iza nga Iko ya Diyos.
Kamhan waray pagkahoman ya pagkahari mo
ka mga tao kawanihen ka. Madazaw gazed ya
pagdomara mo kaniran. 9 Gosto ko ka batasan
nga matadeng. Diri ko gosto ka batasan nga
maonga. Agon inhatag nao kanmo ya kasaza nga
labaw ka kasaza na mga iba mo. Hao nga Diyos
nga kanmong Ginoo ani ya minlaong kanmo.

10 Wani sab ya inlaong na Diyos ka toong
Maanak nga Ginoo, kawandini pen inhinang
mo ya kalibotan. Kamhan ya kaogaringen
mong alima ani ya minhinang ka kalangitan.
11May tirmino nga mangawara sirang tanan piro
waray kinateban na kanmong kinabohi. Mga
daan sirang tanan singed ka mga daan bado.
12 Kamhan piloon mo siran singed ka pagpilo ka
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bado kamhan bag-ohon mo sirang tanan. Piro
diri iko maisab, diri iko mamalaas. Ani ini ya
inlaong na Diyos ka toong Maanak.

13 Minlaong isab ya Diyos ka toong Maanak
nga dini ka too nao lomo-to ko naa hangtod ka
makadaeg hao ka tanan mga nagaaway kanmo.
Kay hinangen nao siran ka singed ka pahim-
lazanan ka kanmong mga paa. Kamhan wara
gazed maglaong ya Diyos kaiton mahitenged ka
bisan sin-o nga manlolonda basta toong Maanak
ka lamang.

14 Kamhan daw ono ya katenged na mga
manlolonda? Sirang tanan ya mga sogoonon
ka lamang nga nagaalagad ka Diyos. Kamhan
inpadara naiza siran dazaw antabang ka mga
tao nga mahatagan ka bag-ong kinabohi nga diri
mawara kawanihen ka.

2
1 Labaw matood ya katenged ni Kristo agon ki-

nahanglan ibetang nita ya toong sindo nga naba-
tian nita dalem ka kantang hena-hena dazaw
diri kita anbiza kaini nga sindo nga garing kan
Kristo. 2 Mahagdam kita nga matood gazed ya
balaed na Diyos nga inhatag kan Moysis pinaazi
ka mga manlolonda. Kay ya wara magtoman
kaitong balaed insilotan iza na Diyos angay ka
toong paglapas. 3 Kamhan dini kanta dakola
pen ya silot kon diri kita antoo ka sindo nga
inhatag kanta na Diyos pinaazi ka toong Maanak.
Ini nga sindo ani ya makalibri kanta ka silot
ka kantang mga sala. Si Hisos nga kantang
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Ginoo ani ya minhon-a pagsindo kaini. Kamhan
ya mga nakabati ani ya minpasabot kanta nga
matood ini. 4 Pagdara niran kaini nga sindo
inpahinang na Diyos kaniran ka mga madazaw
nga kaberenganan kay timaan iton nga matood
ya sindo nga indara niran. Kamhan dizan ka
mga isa kaniran inpanhatag disab na Madazaw
nga Ispirito ya mga kahagdamanan angay ka
kabebet-en na Diyos.

5 Minpanan-og kami kamazo daan nga may
tirmino na Diyos ka paghinang ka kalibotan
pagbag-o. Kamhan inpili na Diyos ya mga
tao ka paghari kaitong kalibotan, diri kon mga
manlolonda. 6 Dizan ka daan pinasoyat na
Diyos matood ya inlaong na tao nga nagalaong
nga Iko nga Diyos, kay ono sa nagataremdem
iko ka mga tao daw nagaaligara iko kaniran?
7 Inpaebes di mo siran ka mga manlolonda piro
kadali ka lamang ya pag-ebes kay kawandini pen
minpili iko kaniran nga mga tao ka pagkadato
ka kalibotan. 8 Intagan mo siran ka katenged
ka paghari ka tanan. Ani ini ya daan pinasoyat
na Diyos. Kamhan bisan inpili naiza ya mga
tao ka pagkadato ka kalibotan daw inhinang
naiza siran ka paghari ka tanantanan, wara pen
kita makakita ka pagkadato niran kay wara pen
dateng ya tirmino.

9 Koman nga panahon nakakita kita kan Hisos
nga inpalabaw na Diyos. Intagan di iza na Diyos
ka katenged nga pinakalabaw kay dakola ya pag-
anget naiza ka mga kalised pagkapatay naiza
para ka kantangmga sala. Ka dini pen si Hisos ka
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kalibotan minpaebes ya Diyos kanangiza ka mga
manlolonda dazaw mapatay iza para ka tanan
mga tao. Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw
antabang ka tanan mga tao. 10 Ya Diyos ani ya
maghinangay daw tag-iza ka tanan. Kamhan
gosto naiza nga ya mga tao nga inpakamaanak
naiza, siran disab ya andawat ka madazaw nga
in-andam naiza daked iba kan Hisos. Kamhan
inpili naiza si Hisos ka pagdara kanta ka Diyos
piro primiro kinahanglan magaanget si Hisos ka
kalised. Kay garing ka pag-azi naiza ka kalised
nakalibri di iza kanta ka kantang mga sala. Ini
nga inhinang na Diyos madazaw gazed.

11 Si Hisos ani ya nakahinglo kanta ka kantang
mga sala. Kamhan si Hisos daw ya mga tao
nga inhingloan di naiza isa ka ya kanirang
Ama. Agon waray kasipeg ni Hisos ka pagngaran
kaniran ka toong mga lomon. 12 Kawandini pen
minlaong iza ka Diyos nga dizan ka kanaongmga
lomon ipakilala nao ya kanmong ngaran. Dizan
kaniran nga nagatipon ka pagsingba sazaen nao
iko. 13 May isa pen nga inlaong ni Kristo dazaw
ipakita nga diri iza masipeg ka pagngaran kanta
ka toong mga lomon. Minlaong iza nga hao isab
ya ansarig ka Diyos. Wani di hao iba ka mga tao
nga inhatag na Diyos kanao. Ani ini ya inlaong
ni Hisos mahitenged ka mga tao nga mintoo di.

14 Kamhan kita nga inngaranan nga mga
maanak na Diyos mga tao ka lamang kita.
Mamolahay ya lawas nita kamhan natao disab
si Kristo dazaw may lawas naiza singed kanta.
Kay pagkapatay naiza nakadaeg iza kan Satanas
kay si Satanas ani ya nagahatag ka kamatazen ka
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mga tao. 15 Sokad ka pagkatao na mga tao keteb
ka pagkapatay niran nawied siran ka kanirang
kamatazen. Agon singed ka in-oripen siran ka
kahaldek ka kamatazen. Kamhan pagpakadaeg
ni Hisos kan Satanas nakalibri iza kaniran ka
kawied ka kanirang kamatazen. 16 Pagkapatay
ni Hisos diri kon mga manlolonda ya intaban-
gan naiza. Kay may daan pinasoyat na Diyos
nagalaong nga ya mga tao nga mintoo ka Diyos
singed ka pagtoo ni Abraham ani ya intabangan
ni Hisos pagkapatay naiza. 17 Natao si Hisos
dazaw makatabang iza ka mga tao kay kon diri
kon tao iza diri iza makaazi ka mga kalised
singed kaniran. Min-anget iza ka kalised singed
ka pag-anget nita dazaw mahagdam iza pagta-
bang kanta kay dizan ka Diyos iza di ya labaw
nga pari nga maglaongay nita. Kasarigan gazed
iza nga kantang maglaongay. Napatay iza dazaw
pasaylohon ya sala na mga tao. 18 Kawandini
pen nagalised si Hisos kay intintal iza ni Satanas.
Agon mahagdam di iza pagtabang ka mga tao
nga intintal ni Satanas kay min-azi iza ka kalised
singed kaniran.

3
1 Kanaong mga lomon dizan kan Kristo,

kamo ya inpili na Diyos dazaw kamo disab ya
toong mga sakop. Maghena-hena gazed kamo
mahitenged ka batasan ni Hisos. Iza ya insarigan
na Diyos ka pagkarimbaba kanta. Kamhan iza
nga intoohan nita ani ya labaw nga pari nga
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maglaongay nita ka Diyos. 2 Si Hisos mati-
nomanen iza ka Diyos nga minpili kanangiza.
Si Moysis nga karaang tao nagatoman isab iza
ka toong katengdanan nga nagadomara ka mga
kaliwatan ni Israil nga mga karaang sakop na
Diyos. 3 Kamhan labaw gazed si Hisos kan
Moysis. Pamolinged ini nga si Hisos singed
iza ka tag-iza ka lagkaw. Kamhan si Moysis
singed iza ka sakop na tag-iza ka lagkaw. Agon
dakola ya pagsaza nita kan Hisos ka pagsaza
nita kan Moysis. 4 Ya tagsa tagsa nga lagkaw
may isang bolos nga tag-iza. Piro ya Diyos ani
gazed ya tag-iza ka tanantanan. 5 Kawandini
pen madazaw ya pagdomara ni Moysis ka mga
sakop na Diyos. Kasarigan iza piro sogoonon ka
lamang iza na Diyos. Kamhan minpanaba iza
mahitenged ka sindo na Diyos nga domadateng.
6Kamhan si Kristo iza gazed yaMaanak na Diyos.
Intagan iza na Diyos ka katenged ka pagdomara
ka mga sakop na Diyos. Kasarigan gazed iza
pagdomara kaniran. Kamhan kon marig-en
ya kantang pagtoo daw diri kita andowadowa
pagtoo malakip kita ka mga sakop ni Kristo.
Dawaten disab nita ya madazaw nga intagadan
nita.

7 Magtaremdem isab kamo ka daan tambag
na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
kay minlaong iza nga koman nga aldaw kon
makabati kamo ka saba na Diyos 8diri mazo pag-
pagahien ya kamazong otok singed ka batasan
na kaapoan mazo kawandini pen pag-ato niran
ka Diyos. Ka doro pen siran ka kamingawan
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onay siran nagasoray ka Diyos. 9 Minlaong
ya Diyos nga bisan nakitan niran ya kanaong
inhinang keteb ka kap-atan nga ka toig insopak
daw insorazan hao na kamazong mga kaapoan.
10 Agon nazehet hao kaniran nagalaong nga
masinopaken siran. Min-ato gazed siran ka
kanaong mga sogo. 11 Masara ya kazehet nao
kaniran agon nanompa hao nga diri gazed siran
makaseled ka longsod nga pahimlazanan nga in-
andam nao para kaniran. Ani ini ya inlaong na
Diyos mahitenged ka mga karaang tao nga min-
ato kanangiza.

12 Agon mga lomon nao dizan kan Kristo,
maghamarag gazed kamo kay basi dizan kamazo
may isa nga maonga ya hena-hena mahitenged
ka Diyos daw diri antoo ka mga sogo na Diyos.
Kamhan ambiza iza ka toong pagtoo ka Diyos
nga diri mapatay kawanihen ka. 13 Agon koman
nga aldaw ka may logar pen nita ka pagdawat
ka pagtabang na Diyos kinahanglan tabangan
nita ya isa daw isa pagpasabot ka pagtoo dazaw
diri kita limbongan na maonga nga hena-hena
daw diri pagpagahien ya kantang otok. 14 Kay
kon magapadazon kita ka kantang pagtoo kan
Kristo hangtod ka kataposan dawaten disab nita
ya madazaw iba kan Kristo.

15Kay may daan pinasoyat na Diyos nagalaong
nga koman nga aldaw kon makabati kamo ka
saba na Diyos diri mazo pagpagahien ya kama-
zong otok singed ka batasan na mga kaapoan
mazo kawandini pen pag-ato niran ka Diyos.
16 Daw sin-o ya nakabati ka saba na Diyos
kamhan min-ato kanangiza? Ya tanan mga tao



Hibriyo 3:17 ix Hibriyo 4:3

nga indara ni Moysis garing ka lopa nga Ihipto.
17 Daw sin-o ya inkazethan na Diyos keteb ka
kap-atan nga ka toig? Ya mga nakasala kamhan
doro ka kamingawan natibe siran pagpangap-
atay. 18 Mintoman gazed ya pagpanompa na
Diyos nagalaong nga diri gazed siran makaseled
ka longsod nga pahimlazanan nga in-andam nao
para kaniran. Daw sin-o ya toong inpasabot? Ya
mga minsopak kanangiza. 19 Agon mahagdam
kita nga wara siranmakaseled ka longsod nga in-
andam na Diyos kay wara siran magtoo ka Diyos.

4
1 Kamhan magapadazon pen ya Diyos pag-

toman ka toong saad mahitenged ka longsod
nga pahimlazanan nga in-andam naiza. Agon
magbantay kita kay basi masazep kita kamhan
diri kita makaseled kaiton nga pahimlazanan.
2 Kay ya sindo nga garing ka Diyos mindateng di
dini kanta singed ka pagdateng dizan ka kantang
kaapoan piro dizan kaniran waray polos iton kay
bisan nakabati siran wara siran magtoo. 3 Kita
nga mintoo ka mga panaba na Diyos makaseled
kita ka longsod nga pahimlazanan nga in-andam
na Diyos. Kamhan ya mga diri antoo diri siran
makaseled kay may daan pinasoyat na Diyos
nagalaong nga nazehet hao kamhan nanompa
hao nga diri siran makaseled ka longsod nga
pahimlazanan nga in-andam nao. Ani ini ya
inlaong na Diyos.
Kamhan iton nga pahimlazanan ani ya in-

hinang na Diyos kawandini pen pagkakamhan
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naiza paghinang ka kalibotan. 4 Kay may daan
pinasoyat na Diyos mahitenged ka ikapitong
aldaw nagalaong nga pagkaikapitong aldaw na-
gapahimlay ya Diyos kay kamhan di ya tanan
tarabaho naiza. 5 May iba pen nga soyat na-
galaong nga diri siran makaseled ka longsod nga
pahimlazanan nga in-andam nao para kaniran.
6 Kay ya mga karaang tao nga mahon-ang naka-
bati ka sindo na Diyos wara siran makaseled
ka longsod nga pahimlazanan kay wara siran
magtoo ka mga panaba na Diyos. Piro may
mga iba pen nga mintoo. Kamhan intogotan
siran na Diyos ka pagseled dazawmakapahimlay
siran iba kanangiza. 7 Kay may tirmino na
Diyos nga makaseled ya mga tao ka longsod
nga pahimlazanan nga in-andam naiza. Kay
pagkakamhan na mga mataed nga toig sokad ka
pagpanaba na Diyos ka kantang kaapoan nga
wara makaseled mintandeg ya Diyos ka hinawa
ni Dabid dazaw anlaong iza nga koman nga
aldaw kon makabati kamo ka saba na Diyos diri
mazo pagpagahien ya kamazong otok.

8 Kawandini pen si Hoswi ya nagasonod kan
Moysis. Kamhan pagtoldo ni Hoswi ka mga
kaliwatan ni Israil ngaro ka kanirang lopa,
ya lopa diri kon ani ya tinood nga pahim-
lazanan nga inpanan-og na Diyos. Kay kon
tinood iton diri anlaong ya Diyos mahitenged
ka sonod pen nga aldaw nga anpapahimlay iza
ka mga tao. 9 Kamhan kita nga mga sakop
na Diyos makasabot kita nga may longsod nga
in-andam na Diyos dazaw makapahimlay kita
singed ka pagpahimlay naiza ka ikapitong al-
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daw pagkakamhan naiza paghinang ka tanan.
10 Kamhan bisan sin-o ya anseled ka longsod
ka pagpahimlay iba ka Diyos an-endang iza ka
toong tarabaho singed ka pag-endang na Diyos
ka toong tarabaho. 11 Agon isahen nita ya
kantang hena-hena ka pagseled dazaw maka-
pahimlay kita iba ka Diyos. Diri gazed kita
mag-ato ka Diyos singed ka batasan na kantang
kaapoan. Kamhan wara siran makadateng ka
lopa nga insaad na Diyos kaniran.

12 Dakola gazed ya gahem na mga panaba na
Diyos kay ani ya makahatag ka bag-ong kinabohi
dizan ka tao. Kamhan labaw ya kahait na
mga panaba na Diyos ka kahait na linantip kay
makadateng gazed ka beet daw hena-hena na
tao. 13 Kay mahagdam ya Diyos ka bisan ono
ya hena-hena daw hinang daw batasan na tao.
Kay nakakita iza ka tanan. Kamhan may tirmino
nga anhokom iza ka tanan mga inhinang daw
inhena-hena nitang tanan.

14 Agon rig-enen nita ya kantang pagtoo ka
sindo na Diyos kay daked ka Diyos labaw ka
gahem ya kantang maglaongay. Si Hisos nga
Maanak na Diyos iza gazed ya labaw nga pari
nita daked ka Diyos. 15 Kamhan si Hisos nga
labaw nga pari nita makasabot iza nga matintal
pen kita kay mga tao ka lamang kita. Kay ka
dini pen iza ka kalibotan min-azi isab iza ka
mga kalised singed kanta piro wara gazed iza
madaeg na mga maonga. 16 Agon nawara di ya
kahaldek nita pag-arani ka lo-toanan na Diyos
ka pagpanaba kanangiza nga hari kay maloozon
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iza. Kamhan kon anpakitabang kita kanangiza
dakola ya kalooy naiza kanta. Kamhan antabang
iza kanta kon may inkinahanglan nita.

5
1 Kawandini pen dizan ka singbahan na mga

Yodayo may isa nga inpili dizan ka mga tao
dazaw mahinang nga labaw nga pari. Kamhan
iza ya maglaongay niran ka Diyos. Insarigan
sab iza ka paghalad ka Diyos ka mga ihazep nga
sinonog daw ya iba pen nga mga hatag dazaw
makawa ya mga sala na mga tao. 2 Na, ya
labaw nga pari tao ka iza singed kaniran agon
pagpakasala na toong mga iba nakaanget iza
kaniran kay isahay makasala gihapon iza kay
tao pen sa. 3 Kamhan kinahanglan anhalad iza
ka Diyos ka ihazep nga sinonog dazaw makawa
ya toong mga sala daw ya mga sala na toong
kaibahan. 4 Ya labaw nga pari tinahod iza
na mga tao. Kamhan waray isa kaniran nga
makapili ka toong kaogaringen ka pagkapari.
Kay ya Diyos ani ya minpili kanangiza singed
kawandini pen pagpili naiza kan Aron nga
mahon-ang maglaongay ka Diyos.

5Bisan si Kristo wara iza magpalabaw ka toong
kaogaringen dazaw iza ya labaw nga pari nga
maglaongay nita ka Diyos. Kay ya Diyos ani ya
minpili kan Kristo nagalaong nga Iko ya kanaong
Maanak. Koman nga aldaw ipakita nao nga Hao
ya kanmong Ama. 6 Singed iko kan Milkizidik
nga karaang pari kay kawanihen ka ya kanmong
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pagkapari. Ani ini ya inlaong na Diyos kan
Kristo.

7 Ka dini pen si Kristo ka kalibotan ka wara
pen iza mapatay minhaza iza pagpakitabang ka
Diyos nga may gahem ka pagbohi kanangiza
pagbalik garing ka lebeng. Nabatian na Ama
ya toong paghangzo kay madazaw si Kristo
daw mintoman sab iza ka naazakan na Diyos.
8 Bisan iza ya Maanak na Diyos mintoon iza
ka pagtoman ka mga sogo na Diyos pinaazi ka
mga masiet nga kalised. 9 Pagkakamhan ni
Kristo pagtoman ka tanan mga naazakan na
Diyos iza di ya Manlolowas ka tanan mga tao
nga mintoo kanangiza. Kamhan iza ya anhatag
kaniran ka bag-ong kinabohi nga diri mawara
kawanihen ka. 10 Kamhan minlaong ya Diyos
kan Kristo nga dini kanao iko ya labaw nga pari
nga maglaongay na mga tao singed ka pagkapari
na karaang tao ani ngaran si Milkizidik.

11 Dakola kontana ya inpanan-og nao kamazo
mahitenged kaiton piro malised kay dogay gazed
kamo makasabot. 12 Dogay di ya pagsakop mazo
kan Kristo agon madazaw kon mahagdam di
kamo pagtoldo ka mga iba nga tao. Ambaza kay
kinahanglan baliken pen nao pagtoldo kamazo
ka mahon-ang liksiyon mahitenged ka sindo na
Diyos. Pamolinged ini nga nagakinahanglan pen
kamo ka gatas kay diri pen kamo makakaen.
13 Kamhan ya nagakinahanglan pen ka gatas
bata pen iza kay wara pen iza makasabot
ka batasan nga naazakan na Diyos. 14 Piro
kon nakakaen iza ka makaen dakola di iza.
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Pamolinged ini ka tao nga naanad pagtoman ka
sindo na Diyos. Kay mahagdam di iza kon ono
ya batasan nga madazaw.

6
1 Agon magpadazon kita pagtoon ka sindo

mahitenged kan Kristo nga makaparig-en ka
kantang pagtoo. Diri kita magbalikbalik ka
mga mahon-ang liksiyon mahitenged ka pagbiza
ka mga hinang nga waray kaposlanan nga diri
makalibri kanta ka kantang mga sala. Kay ya
pagtoo nita ka Diyos anikay makalibri kanta.
2 Mahagdam kita daan ka mga batasan ka pag-
pamenzag ka mga tao daw ya pagdampa ka
olo na tao pagpanarangin ka madazaw. Ma-
hagdam isab kita mahitenged ka pagbohi na
Diyos ka mga patay pagbalik garing ka lebeng
daw ya paghokom naiza kaniran. Kamhan ya
paghokom naiza kaniran diri maisab kawani-
hen ka. 3 Magpadazon kita pagtoon ka sindo
mahitenged kan Kristo. Hinangen nita ini kon
somogot ya Diyos.

4 Daw onhon pagpahinelsel pag-isab kaiton
mga tao nga minbiza ka pagtoo niran kan Kristo?
Kay ka mahon-a pen pagtoo niran inpawaan na
Diyos ya kanirang otok. Makasabot disab siran
nga madazaw ya datnganan daked ka langit.
Intagan disab siran ka Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos. 5 Mahagdam siran daan nga
madazaw gazed ya mga panaba na Diyos daw
nakasoray siran ka dakolang gahem na Diyos
nga domadateng. 6 Kamhan minbiza gihapon
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siran. Agon diri mahimo ya pagpabalik kaniran
ka paghinelsel kay dizan ka pagseleng na mga
tao singed ka inlansang niran ya Maanak na
Diyos ka kros pag-isab daw inpakasipeg iza.

7 Pamolinged ini nga singed ka lopa ya tao.
Kon in-oranan ya lopa daw makapamonga ya
mga tanem, nagapanarangin ya Diyos ka lopa ka
madazaw. 8 Piro kon kasagbetan ka lamang ya
lopa dawmadogihen, waray kaposlanan iton kay
singed ka minhatag ka maonga agon sonogon.

9 Mga higara nao, bisan nagapanaba kami
kamazo singed kaini wara kami magdowadowa
mahitenged kamazo. Mahagdam kami nga
marig-en ya kamazong pagtoo daw magapada-
zon kamo ka batasan nga madazaw. Timaan
iton nga minlibri ya Diyos kamazo ka silot ka
kamazong mga sala. 10Madazaw gazed ya Diyos
agon diri iza malipat ka mga madazaw nga
inhinang mazo daw ya kaazak mazo kanangiza.
Ya pagtabang mazo ka mga sakop ni Kristo ani ya
minpakita nga naazak kamo ka Diyos. Madazaw
kay nagatabang pen kamo kaniran. 11 Gosto
gazed nami nga tagsa tagsa kamazo magpadazon
ka batasan nga madazaw keteb ka pagbalik ni
Kristo dazaw matoman ya tanan mga madazaw
nga intagadan mazo. 12 Diri kamo magmaloza
pagtoo ka Diyos. Hinoa maghaod kamo ka
mga tao nga marig-en ya pagtoo bisan dogay ya
pagtoman na Diyos ka toong mga saad kaniran.
Kamhan intagan siran na Diyos ka madazaw nga
insaad naiza kaniran.

13Kawandini pen may saad na Diyos kan Abra-
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ham. Pagsaad naiza kan Abraham nanompa iza
ka pagtoman ka toong insaad. Waray labaw
kanangiza agon ingamit naiza ya toong kaogarin-
gen ngaran ka toong pagpanompa. 14 Minlaong
iza nga matood ini nga hao ya anpanarangin
kanmo ka madazaw daw pataeden nao ya kan-
mong mga kaliwatan. 15 Kamhan bisan nadogay
ya pagtoman na Diyos wara si Abraham mag-
maloza pagtoo. Kamhan mintoman matood ya
Diyos kaini nga saad. 16 Na, ya pagpanompa
na tao ka toong saad gamiten naiza ya ngaran
na Diyos nga labaw kanangiza. Kamhan ya
panompa ani ya makapaheneng ka tanan mga
lalis na mga tao. 17 Na, kawandini pen pag-
pakigsaad na Diyos ka mga karaang tao gosto
iza kon mahagdam siran nga marig-en ya toong
saad diri maisab. Agon ingamit naiza ya toong
kaogaringeng ngaran ka pagpanompa ka toong
saad kaniran. 18 Kamhan marig-en ya kantang
pagtagad ka madazaw nga insaad na Diyos
kanta. Kay inhinang naiza ya dowa dazaw ma-
hagdam kita nga diri maisab ya toong saad daw
diri iza mamakak. Agon kita nga intabangan
naiza diri magmaloza ya kantang pagtoo nga
dawaten nita ya madazaw nga intagadan nita.

19-20 Pamolinged ini nga ya pagsarig nita ka
saad na Diyos singed iton ka dakolang pothaw
nga ipahenengay ka bangka kay si Hisos ani ya
sariganan nita. Kamhan minkandaked di iza
paghon-a kanta. Kamhan dizan ka Diyos iza di
ya labaw nga pari nga maglaongay nita. Singed
iza ka karaang pari nga minseled ka hela na
Diyos pinaazi ka kortina nga madame dalem
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ka singbahan na mga taga Israil. Si Hisos ya
matood nga labaw nga pari kawanihen ka. Kay
ya toong pagkapari anika daw ya pagkapari na
karaang pari ani ngaran si Milkizidik. Agon diri
mahoman ya pagtabang ni Kristo kanta.

7
1 Na, si Milkizidik ani ya karaang hari doro

ka longsod nga Salem. Dizan ka Diyos nga
labaw ka gahem si Milkizidik ani ya maglaongay
na mga tao. Pagbalik ni Abraham garing ka
pagpamatay naiza ka mga opat nga hari nga
minpakiggira kanangiza, si Milkizidik ani ya
minsogat daw minpanarangin kan Abraham ka
madazaw. 2 Kamhan inhatagan iza ni Abraham
ka ikanapolong bahin na tanan mga betang
garing ka pagdaeg. Kamhan ya ngaran nga si
Milkizidik dowa ya kahologan. Ya isa ani ya
hari nga makahatag ka tao ka matadeng nga
batasan. Ya iba ani ya hari nga makapalinaw ka
hinawa na tao. Kay iza ya hari ka longsod nga
Salem. Kamhan ya kahologan na panaba nga
Salem ani Kalinaw. 3 Wara kita mahagdam kon
sin-o ya ama daw ina daw kaapoan ni Milkizidik
kay waray nasoyat. Waray nasoyat mahitenged
ka toong pagkatao daw toong pagkapatay. Agon
singed iza kan Hisos nga Maanak na Diyos kay
waray kinateban ya toong pagkapari.

4 Mahagdam kita nga dakola ya katenged
ni Milkizidik. Bisan si Abraham nga kantang
apo mintahod iza kan Milkizidik kay minhatag
kanangiza ka ikanapolong ka bahin na tanan
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mga betang nga nasakmit naiza ka pagkagira.
5 Kamhan may isang kaliwat ni Abraham si
Libi ya ngaran. Apo iza na tanan mga pari
nga Yodayo. Kamhan may katenged niran ka
pagdawat ka ikanapolong ka bahin nga hatag na
kanirang kaibahan ka Diyos bisan siran isab ya
mga kaliwatan ni Abraham. Kay dizan ka balaed
ni Moysis sogo ini. 6 Kamhan si Milkizidik diri
kon kaliwat iza ni Libi piro mindawat iza ka
ikanapolong ka bahin garing kan Abraham daw
minpanarangin iza kan Abraham ka madazaw
bisan si Abraham ani ya nakadawat ka mga saad
na Diyos. 7 Ya batasan na mga Yodayo ya isa nga
minpanarangin ka madazaw ani ya labaw ka tao
nga inpanaranginan naiza. Agonmahagdam kita
nga labaw si Milkizidik kan Abraham. 8 Dizan
ka mga Yodayo ya mga pari nga mindawat
ka ikanapolong ka bahin, tao ka lamang siran
kamhan napatay siran. Piro si Milkizidik nga
mindawat ka ikanapolong ka bahin ni Abraham
singed ka nabohi ka iza kay waray pinasoyat
na Diyos mahitenged ka toong pagkapatay. 9 Si
Libi nga apo na tanan mga pari nga Yodayo
nga nandawat ka ikanapolong ka bahin singed
ka minbazad isab iza kan Milkizidik iba kan
Abraham. 10 Kay pagsogat ni Abraham daw si
Milkizidik wara pen matao si Libi kay singed ka
dizan pen iza ka lawas ni Abraham nga toong
apo.

11 Inhatag ya balaed ka mga taga Israil pinaazi
ka pagkapari ni Libi. Kon waray makolang
ya pagkapari nin Libi waray kinahanglan ka
pagdateng na lain pari nga si Hisos nga singed
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iza kan Milkizidik, diri kon kaliwat iza ni Aron
nga apo ni Libi. 12 Kay kon ilisan ya pagkapari
kinahanglan ilisan isab ya balaed nga ingamit
niran. 13-14 Kamhan ya kantang Ginoo nga si
Hiso Kristo ani gazed ya pari ilis ka mga karaang
pari. Diri kon kaliwat iza ni Libi kay kaliwat iza
hinoa ni Yoda. Kamhan dizan ka mga kaliwatan
ni Yoda isa ka iza nga maglaongay ka Diyos. Kay
kawandini pen pagtoldo ni Moysis mahitenged
ka mga pari polos kaliwatan ni Libi ya inpili
naiza, diri kon kaliwatan ni Yoda.

15 Nakasabot di kita nga pagdateng ni Hiso
Kristo iza gazed ya inpili na Diyos dazaw may
labaw nga pari nga maglaongay nita ka Diyos
singed ka pagkapari ni Milkizidik. 16 Dizan ka
daan balaed may pinasoyat nagalaong nga ya
mga kaliwatan na mga mahon-ang pari anikay
may katenged ka pagkapari. Piro si Hiso Kristo
iza gazed ya inpili na Diyos ka pagkapari ko-
man kay dakola ya toong gahem kay waray
kinateban ya toong kinabohi. 17 Kay may daan
pinasoyat na Diyos nagalaong nga kawanihen
ka ya pagkapari mo singed ka karaang pari nga
si Milkizidik. Ani ini ya inlaong na Diyos kan
Kristo. 18 Inkawa di na Diyos ya daan balaed
mahitenged ka pagkapari na mga kaliwatan ni
Libi kay waray kaposlanan kay waray gahem
naiton ka paglibri ka tao ka silot ka toong mga
sala. 19 Ya balaed ni Moysis wara makatabang
ka tao dazaw makasaza iza ka Diyos. Agon in-
ilisan na Diyos iton. Kamhan madazaw gazed
ya kahimtang nita koman kay si Kristo ani ya
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minhinang ka dalan dazaw makaarani kita ka
Diyos.

20-21 Minsaad ya Diyos nagalaong nga waray
kinateban ya pagkapari ni Hisos. Kamhan dizan
ka mga kaliwatan ni Libi waray saad na Diyos
singed ka saad naiza kan Hisos. Kan Kristo
ka lamang ya daan pinasoyat na Diyos na-
galaong nga diri maisab ya kanaong hena-hena
mahitenged kanmo. Minsaad gazed hao daan
nga waray kinateban ya kanmong pagkapari.
22Kamhan ya saad na Diyos kan Kristo madazaw
pen ka daan balaed kay si Hisos singed iza ka
inpirmahan na Diyos ka toong saad ka mga tao.

23 Kawandini pen mataed ya mga pari nga
kaliwatan ni Libi kay pagkapatay na isa inilisan
ka bag-o. 24 Piro diri mapatay si Kristo. Kamhan
diri ihatag ya toong pagkapari ka lain pari kay
kawanihen ka ya toong pagkapari. 25 Agon
waray kinateban ya pagtabang ni Hisos ka mga
tao nga minhangzo ka Diyos dazaw diri siran
masilotan ka kanirang mga sala. Mabohi si
Hisos kawanihen ka agon dizan ka Diyos iza ya
maglaongay nita. Kamhan dizan ka Diyos onay
iza makatabang kanta ka inkinahanglan nita.

26 Si Hisos ani ya labaw nga pari nga maglaon-
gay nita ka Diyos nga makatabang kanta kay
madazaw gazed iza, waray sala daw waray ikas-
away kanangiza. Lain iza kanta nga mga tao nga
makasasala. Kamhan inpalabaw iza na Diyos ka
bisan sin-o daked ka langit. 27 Kawandini pen
ya mga iba pen nga pari aldaw-aldaw minhalad
siran ka Diyos ka mga ihazep nga sinonog dazaw
pasaylohon siran na Diyos daw ya mga sala na
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mga iba nga tao. Lain ya inhinang ni Hisos kay
isa ka lamang ya pagbazad naiza ka kantangmga
sala. Doro ka kros pagpapatay naiza ka toong
kaogaringen nga lawas igo gazed ya pagbazad
naiza ka kantang mga sala, diri di balikbaliken.
28 Kawandini pen ya balaed ni Moysis minpili
ka mga tao ka lamang dazaw may maglaongay
niran ka Diyos. Mga salaan siran kay tao ka
sa. Sonod pen ya bag-ong saad na Diyos kay
ya Maanak na Diyos ani ya inpili naiza ka
pagkapari. Madazaw gazed ya toong pagkapari
kawanihen ka.

8
1 Ipasabot nao kamazo nga may labaw nga pari

nga maglaongay nita ka Diyos. Si Hiso Kristo
iza nga nagalo-to daked ka too na lo-toanan na
Diyos nga labaw ka gahem. 2 Iza nga labaw
nga pari nagapadazon iza ka toong pagkapari
daked ka hel-anan na Diyos nga Dapit nga Labaw
gazed nga Tinahodan. Kamhan ya hel-anan na
Diyos dalem iton ka tinood nga singbahan nga
inhinang na Diyos, diri kon tao ya minpanday.

3 Ya tanan mga labaw nga pari inpili siran
dazaw anhalad ka Diyos ka mga ihazep nga
sinonog daw ya mga iba pen nga hatag. Agon
ya kantang labaw nga pari kinahanglan may
ihalad isab naiza ka Diyos. 4 Kon dini si Hisos
ka kalibotan diri kon pari iza kay ya mga pari
nga kaliwatan ni Libi dizan ka singbahan nga
inhinang na mga tao nagatoman siran ka balaed
nga inbilin ni Moysis paghatag niran ka Diyos ka
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ihaladay. 5 Ya mga inhinang niran ka pagkapari
minhon-a lamang ka tinood nga pagkapari ni
Kristo daked ka Diyos koman. Kay pagtadek ni
Moysis ka daan singbahan insogo iza na Diyos
nagalaong nga pandazen mo ya tanan singed
ka haodanan nga inpakita nao kanmo dizan ka
bobong nga Sinay. Ani ini ya inlaong na Diyos
kan Moysis.

6 Kamhan ya pagkapari ni Hisos madazaw
gazed ka pagkapari niran. Kamhan ya inhinang
ni Hisos dazaw dawaten kita na Diyos madazaw
iton ka batasan na mga karaang pari. Kay
masarang kadazaw ya mga saad na Diyos nga
min-iba ka pagkapari ni Hisos. 7Kon natabangan
kita na daan batasan ka pagsingba waray kina-
hanglan ka pag-ilis ka bag-o. 8 Piro nahagdam
ya Diyos nga nasazep ya toong mga sakop nga
insarigan ka toong mga sogo. Kamhan dizan ka
daan pinasoyat nagalaong iza nga nagatirmino
hao ka pagbag-o ka kanaong saad ka mga taga
Israil daw ya mga sakop ni Yoda. 9 Ya bag-ong
saad nao lain ka daan saad ka kaapoan niran
pagdara nao kaniran garing ka lopa nga Ihipto.
Wara siran magtoman ka kanaong mga sogo
agon wara hao manalinga kaniran. 10 Kamhan
wani ya bag-ong saad nao kaniran. Pagdateng
na tirmino ampataremdem hao kaniran ka
kanaong sindo dazaw mahagdam siran kon ono
ya maazakan nao. Kamhan hao nga Diyos ani ya
sakopan niran. Kamhan siran ya mga sakop nao.
11 Kamhan waray kinahanglan ka pagtoldo kon
paglaong niran ka kanirang mga iba nga kilalha
mazo ya Ginoo kay makakilala sirang tanan
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kanao, bisan kon pobri bisan kon dato siran.
12 Bisan mataed ya kanirang mga sala malooy
hao kaniran. Anpasaylo hao kaniran. Diri hao
antaremdem ka kanirang mga sala. 13 Ani ini
ya inlaong na Diyos mahitenged ka toong bag-
ong saad naiza kanta. Agon makasabot kita
nga ya mahon-a inhinang na Diyos nga daan di.
Kamhan ya tanan nga nagakadaan mawara ka.

9
1 Ya daan batasan ka pagsingba mataed ya

mga balaed nga intoman na mga tao. Inhinang
sab niran ya lagkaw nga pangamozoanan ka
Diyos. 2 Kamhan ya pangamozoanan in-atepan
niran ka mga kindal na mga kanding lakip
ya pagdingding. Dowang bolos ya kowarto
dalem. Ya primirong kowarto gawas iton ka
ikadowang kowarto. Dini ka primirong kowarto
may betanganan ka pitong bolos nga mga segà
isa kay toboan. May lamisa kamhan may pan
nga hinalad ka Diyos nga ibetang ka lamisa kada
aldaw. Ya ngaran na primirong kowarto ani ya
Dapit nga Tinahodan. 3Kamhan may ikadowang
kowarto dindalem ani ngaran ya Dapit nga
Labaw gazed nga Tinahodan kay hel-anan ini
na Diyos. Intambaringan iton ka madame nga
kortina nga madazaw selengan. 4 Na, dalem ka
ikadowang kowarto may lamisahay nga inlapi-
dan ya hopaw ka bolawan kay isonog ya parina.
Kamhan may dakolang kaban nga inngaranan
ka seldanan ka mga timaan na daan saad na
Diyos. Inlapidan ya hopaw na kaban ka bolawan
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daw dindalem. Kay seldanan iton ka grapon
nga bolawan nga inlen-an ka pan ani ngaran
ya mana. Seldanan isab iton ka sogkod ni Aron
nga lomon ni Moysis. Kawandini pen namonga
ya sogkod. Seldanan isab iton ka dowang bolos
nga bato nga malakbang nga soyatanan ka mga
sogo na Diyos. 5 Kamhan dizan ka taklob na
kaban may dapit nga inngaranan ka pasaylohon
na Diyos yamga sala. Dizan kaitonmay inhinang
na tao nga singed ka manlolonda nga madazaw
selengan nga minpakita nga nagahela ya Diyos
dizan ka taklob. Dowang bolos siran nga namag-
atobang. Inbeklad ya kanirang ampak daw na-
gatambe ka dapit nga inngaranan ka pasaylohon
na Diyos ya mga sala na mga tao. Na, diri hao
makahorot pagpanan-og kamazo koman kon ono
ya kahologan na tanan hininang niran.

6 Ya daan batasan ka pagsingba ka Diyos
kada aldaw minseled ya mga pari ka prim-
irong kowarto dazaw antoman siran ka kani-
rang katengdanan ka pagkapari. 7 Kamhan ya
labaw nga pari anikay makaseled ka ikadowang
kowarto nga intambaringan ka madame nga
kortina. Kada toig isa ka lamang iza makaseled.
Diri iza makaseled kon wara iza magdara ka
dogo na ihazep nga toong ihaladay ka Diyos
dazaw pasaylohon ya toong mga sala daw ya
mga sala na mga tao nga wara manhimaan nga
nakasala siran. 8 Kamhan dini kanta koman
ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
ani ya minpakahagdam kanta nga kon dini
pen ka kalibotan ya daan pangamozoanan ka
Diyos daw ya batasan na mga daan pari ka
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pagsingba ka Diyos diri kita makaseled ka Dapit
nga Labaw gazed nga Tinahodan kay hel-anan
iton na Diyos. 9 Kamhan makasabot di kita
ka kahologan ka daan batasan ka pagsingba ka
Diyos. Kay paghalad ka mga ihazep nga sinonog
daw ya mga iba pen nga hatag na mga tao ka
Diyos diri gazed makahatag ka tao ka madazaw
nga hena-hena. 10 Hinoa mga sogo ka lamang
iton mahitenged ka batasan ka pagkaen daw
pag-inem daw paghogas ka mga harominta ka
pagsingba. Daan batasan iton ka pagsingba ka
Diyos piro in-ilisan di na Diyos ka bag-o.

11 Kamhan mindateng di si Hiso Kristo nga
labaw nga pari. Kamhan minhatag di iza kanta
ka mga madazaw kay iza di ya maglaongay nita
ka Diyos. Daked ka langit nga hel-anan na Diyos
minseled di iza ka lagkaw nga pangamozoanan
ka Diyos. Madazaw gazed ini waray kolang
kay diri kon singbahan nga inhinang na tao.
12 Kas-a ka ya pagseled ni Kristo daked ka hel-
anan na Diyos, diri di balikbaliken kay wara
iza magdara ka dogo na mga kanding kon mga
nati na baka dazaw may ihaladay ka Diyos basta
mindara iza ka toong kaogaringeng nga dogo
nga min-awas doro ka kros dazaw malibri kita
ka silot ka kantang mga sala kamhan daked ka
Diyos makahela isab kita kawanihen ka. 13 Ya
daan batasan ka pagsingba ya dogo na mga
kanding daw mga nati na baka daw ya abo nga
garing ka pagsonog kaniran ani ibo-bo ka tao
nga nakasala dazaw makabalik iza ka pagsingba
kay mahinglo di koni iza. 14 Kamhan labaw pen
gazed ya dogo ni Kristo kay anikay makahinglo
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ka hena-hena daw daan batasan na tao dazaw
makapangalagad iza ka Diyos nga diri mapatay
kawanihen ka. Ya Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos ani ya mintabang kan Kristo ka
pagkapatay naiza. Kamhan dizan ka Diyos ani
ini ya madazaw nga ihaladay.

15 Kamhan si Kristo ani ya maglaongay nita ka
Diyos dazaw magkaangay kita ka Diyos. Kay ya
pagkapatay ni Kristo ani ya minbazad ka paglibri
ka mga tao ka silot ka kanirang mga sala pag-
toman pen niran ka daan batasan ka pagsingba
ka Diyos. Kamhan ya mga tao nga inpili na Diyos
makadawat siran ka mga madazaw kawanihen
ka kay insaad siran na Diyos kaiton.

16 Kamhan ya saad na Diyos singed iton ka
soyat nga saad na tao mahitenged ka toong mga
betang nga ibilinay ka iba nga tao. Kinahanglan
mapatay ya tao anipen ipanhatag ya toong mga
betang dizan ka tao nga inpili daan. 17 Kay kon
bohi ka ya tag-iza diri mahimo ya pagtoman
ka sogo nga insoyat naiza. Pagkapatay naiza
anipen tomana. 18 Agon bisan ya daan saad
na Diyos kinahanglan may dogo na mga ihazep
nga in-ihaw dazaw ipakita nga may napatay.
Kamhan mahimo ya paghatag na Diyos ka tao ka
madazaw nga insaad naiza. 19 Ya batasan niran
ka pagtoman ka daan balaed na Diyos minhon-a
si Moysis pagbasa ka tanan mga sogo na Diyos.
Kamhan inkawa naiza ya dogo na nati na baka
nga in-ihaw nga inhalad ka Diyos. Kamhan
insaketan ka sapa ya dogo. Kamhan inhinang
ni Moysis ya ibarihbihay garing ka sagbet ani
ngaran hisop. Ya bohok na karniro ani ibegketay
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ka sagbet. Kamhan inbarihbihan ni Moysis ya
basahen nga mga balaed na Diyos ka dogo daw
ya tibe nga mga magsingbahay. 20 Pagbarihbih
naiza minlaong iza ka mga tao nga ini nga
dogo ani ya timaan ka inhinang na Diyos dazaw
makadawat iza kanta. Insogo kita naiza ka
pagsingba singed kaini. 21 Inbarihbihan sab ni
Moysis ya singbahan ka dogo daw bisan ono
ya harominta nga ingamit niran ka pagsingba
ka Diyos. 22 Matood nga dizan ka daan balaed
inhingloan ya hapit nga tanan pinaazi ka dogo.
Waray sala nga mapasaylo kon wara magpaawas
ka dogo.

23 Kamhan dini ka kalibotan ya daan pang-
amozoanan ka Diyos daw ya mga harominta
nga ingamit na mga pari ka pagsingba ani ya
pamolinged ka mga hel-anan na Diyos daked
ka langit. Kamhan ya mga betang dini ka
kalibotan inhingloan ka dogo na mga ihazep nga
in-ihaw piro daked ka langit kinahanglan may
labaw pen nga dogo nga makahinglo ka mga tao
ka kanirang mga sala dazaw makaseled siran
daked. 24 Wara si Kristo magseled ka Dapit nga
Tinahodan nga inhinang lamang na mga tao kay
haodanan ka lamang iton ka matood nga hel-
anan na Diyos daked ka langit. Basta minseled
iza ka matood nga hel-anan na Diyos daked.
Kamhan daked di iza ka Diyos kay iza di ya
maglaongay nita ka Diyos. 25 Ya labaw nga pari
nga Yodayo minseled iza ka Dapit nga Labaw
gazed nga Tinahodan kada toig dara ka dogo
na ihazep. Piro si Kristo wara iza mag-otro-
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otro pagseled ka hel-anan na Diyos ka paghalad
ka toong kaogaringen. 26 Kay kon minbatasan
iza singed ka batasan na karaang pari otro-
otrohon naiza pag-azi ka pagkapatay sokad ka
paghinang ka kalibotan. Hinoa kas-a ka lamang
ya pagkatao naiza kamhan koman nga panahon
nga arani ka kataposan nga panahon napatay
iza dazaw makawara iza ka mga sala na mga
tao. 27 Kinahanglan mapatay naa ka isa ya tagsa
tagsa nga tao kamhan hokman iza na Diyos.
28 Si Kristo kas-a ka lamang ya toong pagkapatay
kay minhalad iza ka toong kaogaringen dazaw
makakawa ka mga sala na mga mataed nga tao.
Pagbalik naiza diri iza makakawa ka mga sala na
mga tao pag-isab. Hinoa librihen naiza ya mga
tao nga nagatagad ka pagbalik naiza.

10
1 Ya daan balaed nga inbilin ni Moysis ka

mga Yodayo minhon-a lamang ka madazaw nga
indara ni Kristo. Agon singed iton ka pamolinged
lamang. Kamhan bisan kada toig inhalad niran
ya dogo na mga ihazep diri iton makatabang ka
mga magsisingba dazaw magkaangay siran ka
Diyos. 2Kay konmakawara iton ka kanirangmga
sala anheneng gazed siran paghalad kay mahag-
dam gazed siran nga nawara di ya kanirang mga
sala. 3 Piro kada toig nagapadazon ya mga pari
paghalad ka mga ihazep. Kay mahagdam siran
nga wara pen mawara ya kanirang mga sala.
4Kay ya dogo na mga baka dawmga kanding nga
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ihalad na tao diri gazed makawara ka kantang
mga sala.

5 Agon pagdateng ni Kristo ka kalibotan min-
laong iza ka toong Ama nga Diyos nga diri iko
ansogot ka mga ihazep nga inhalad niran kanmo
daw ya mga iba pen nga ihaladay. Hinoa wani di
hao nga natao di dazaw may lawas nga ihaladay
kanmo. 6 Kay wara magsaza kanmo ya mga
ihazep nga insonog niran daw ya dogo na mga
ihazep dazaw makawa ya mga sala. 7Agon wani
di hao, Diyos, kay tomanen nao ya sogo mo
dazaw tomanen ya daan pinasoyat mahitenged
kanao. Ani ini ya inlaong ni Kristo ka Diyos nga
toong Ama.

8Hon-a ka tanan minlaong iza nga diri ansogot
ya Diyos ka mga ihaladay daw ya mga ihazep
nga insonog daw ya dogo nga inhalad niran ka
pagkawara kamga sala namga tao. Minlaong iza
kaiton bisan mahagdam iza nga paghalad niran
ka mga ihaladay mintoman siran ka daan balaed
na Diyos. 9 Kamhan minlaong iza nga wani hao,
Diyos, kay tomanen nao ya kanmong sogo. Agon
inbaheg na Diyos ya tanan nga karaang halad
kay in-ilisan di ka pagkapatay ni Kristo. 10 Si Hiso
Kristo ani ya mintoman ka mga sogo na Diyos.
Kas-a ka ya toong pagkapatay dazawmahingloan
kita ka kantang mga sala.

11 Ya daan batasan ka pagsingba ka Diyos
dizan ka singbahan aldaw-aldaw nagatindeg
ya mga pari nga Yodayo kay nagatoman siran
ka kanirang tarabaho nga nagahalad ka mga
ihazep. Kamhan ya mga ihazep wara makawara
ka mga sala na mga tao bisan inbalikbalik niran
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paghalad. 12 Piro si Kristo kas-a ka lamang ya
pagkapatay na toong lawas dazaw makawara ka
mga sala na mga tao. Madazaw ya pagkapatay
naiza keteb kawanihen ka. Pagkakamhan ya
toong pagkapatay minlo-to iza daked ka too na
Diyos nga pinakalabaw. 13 Nagatagad pen iza
daked keteb ka pagpakadaeg na Diyos ka toong
mga kaaway. Kamhan siran di ya singed ka
pahimlazanan na toong paa. 14 Ya pagkapatay ni
Kristo nga kas-a ka gazed ani ya makapaangay
kanta ka Diyos kawanihen ka kay inhingloan di
kita ka kantang mga sala.

15 Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos minpamatood iza nga ya pagkapatay ni
Kristo igo di iton ka pagkawara ka kantang mga
sala. Kay minlaong iza nga 16 ya Ginoo ani ya
minlaong nga ya pagkapatay ni Kristo ani ya
pagtoman ka daan saad nao dazaw magkaangay
ya mga tao daw hao. Kamhan anpataremdem
hao kaniran ka kanaong sindo dazawmahagdam
siran kon ono ya naazakan nao. 17 Minlaong
isab iza nga diri di hao antaremdem ka kanirang
mga sala daw ya batasan nga maonga. Ani ini
ya inlaong na Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos. 18 Kamhan di ya pagpasaylo na Diyos
kaniran. Agon wara di kinahanglana ya halad ka
pagkawara ka kanirang mga sala.

19 Kanaong mga lomon dizan kan Kristo, diri
kita magdowadowa pagpangamozo ka Diyos kay
makaseled di kita ka Dapit nga Labaw gazed
nga Tinahodan nga hel-anan na Diyos kay dizan
ka kros minpaawas si Kristo ka toong dogo
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pagkapatay naiza. 20 Iza ya minhinang ka bag-
ong dalan kay ya paghatag naiza ka toong kaog-
aringen nga lawas ani ya makahatag kanta ka
bag-ong kinabohi nga diri mawara. Pagkapatay
naiza nagisi ya tambaring nga insira ka hel-
anan na Diyos agon nawara di ya makabalabag
kanta ka pagpangamozo ka Diyos. 21 Kay dizan
ka Diyos si Kristo ani ya labaw nga pari nga
maglaongay nita. Iza disab ya nagadomara ka
mga kasakopan na Diyos. 22 Kamhan dizan ka
pagseleng na Diyos madazaw di kita kay ya dogo
ni Kristo singed iton ka sapa nga makahinglo
ka kantang hena-hena daw lawas. Agon isahen
nita ya kantang hena-hena ka pagsingba ka
Diyos. Rig-enen disab nita ya kantang pagtoo.
23 Rig-enen disab nita ya kantang pagtagad ka
madazaw nga in-andam ni Kristo nga intoohan
nita. Kay makasarig kita ka Diyos nga tomanen
gazed naiza ya toong insaad. 24 Maghena-
hena kita ka inkinahanglan na kantang mga iba.
Mag-azak kita kaniran daw maghinang kita ka
madazaw. 25 Diri kita magheneng pagtipon ka
pagsingba singed ka mga iba nga tao. Hinoa
magtabang gazed kita ka isa daw isa kay arani
di ya tirmino na Ginoo ka pagbalik ngarini.

26 Si Hisos ani ya ihaladay dazaw mawara ya
kantang mga sala. Kon makasabot kita kaini
piro ipadazon nita pagpakasala waray iba pen
nga ihaladay nga makawara ka kantang mga
sala. 27 Hinoa mahaldekanan ya paghokom na
Diyos. Kay ya kazehet na Diyos ka toong mga
kaaway singed iton ka mga laga nga masarang
karangka nga sonogon sirang tanan. 28 Kay
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kawandini pen bisan sin-o ya nakalapas ka
balaed ni Moysis, kon dowa kon tolo ya saksi
nga nagapamatood nga nakalapas iza, patazen
iza waray kalooy. 29 Kamhan kon silotan ya
karaang tao nga nakalapas keteb ka pagkapatay,
dini kanta dakola pen ya silot na Diyos ka tao
nga mintamay ka Maanak na Diyos daw wara
magtahod ka toong dogo nga minrig-en ka saad
na Diyos daw nakahinglo ka kantang mga sala.
Silotan isab ya mga mintamay ka Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos ngaminpakahagdam
kanta mahitenged ka kalooy na Diyos. 30 Kay ya
Diyos nga insakopan nita ani ya minlaong nga
Hao ya anbales ka silot dizan ka mga minhinang
ka maonga. Minlaong isab iza nga hokman na
Ginoo ya toong mga sakop. 31 Kahaldekanan
gazed ya silot nga ipahamtang ka mga tao na
Diyos nga bohi.

32 Magtaremdem kamo nga kaizang mahon-
a pen pagpakakawa na Diyos ka kadeglem ka
kamazong hena-hena mataed ya kalised nga in-
anget mazo kamhan wara kamo magbiza ka
kamazong pagtoo. 33 Isahay dizan ka pagseleng
na mga tao indaetdaet kamo daw indaegdaeg.
Kamhan naazak kamo pag-iba ka mga sakop ni
Kristo nga nagalised kay nalooy kamo kaniran.
34 Nalooy isab kamo ka mga sakop ni Kristo nga
napiriso. Pagsakmit na mga tao ka kamazong
mga betang nagaanget kamo lamang. Waray
kawied mazo kay mahagdam kamo nga daked
ka langit madazaw ya intagadan mazo nga diri
madonot kawanihen ka. 35 Agon diri mazo
palozahen ya pagsarig mazo kan Kristo kay
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kon marig-en ya kamazong pagtoo mahatagan
kamo na Diyos ka primyo nga madazaw gazed.
36 Pag-azi mazo ka mga kalised kinahanglan
mag-anget kamo dazaw tomanen mazo ya sogo
na Diyos. Kamhan makadawat kamo ka toong
insaad. 37 Kay may daan pinasoyat na Diyos
nagalaong nga ka diri di madogay iza nga ka-
mazong intagadan andateng gazed. Diri iza an-
alang-alang ka pagkarini. 38Kamhan ya kanaong
kasakopan nga matadeng mahatagan siran ka
kinabohi kawanihen ka kay mintoo siran kanao.
Piro kon may isa kaniran nga anbiza kanao diri
gazed iza makasaza kanao. Ani ini ya inlaong na
Diyos.

39 Kamhan kita nga mga sakop ni Kristo diri
kita anbatasan singed kaiton nga tao kay kon
anbiza kita ka Diyos silotan gazed kita naiza.
Magrig-en kita hinoa ka kantang pagtoo kamhan
mahatagan kita naiza ka kinabohi kawanihen ka.

11
1 Kon ansarig kita ka Diyos antoo kita nga

tomanen matood naiza ya tanan mga saad naiza
kanta. Bisan wara pen matoman antoo gazed
kita nga tomanen iton. 2 Ya mga daan tao insaza
siran na Diyos kay mintoo siran kanangiza.

3 Mintoo kita nga inhinang ya kalibotan
pinaazi ka saba na Diyos. Kamhan koman bisan
ono ya nakita ta inhinang garing ka mga diri
makita.

4 Si Abil nga karaang tao mintoo iza ka Diyos.
Kamhan madazaw ya ihaladay naiza ka Diyos ka
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ihaladay ni Kain nga toong magorang. Insaza
si Abil na Diyos kay mintoman iza ka sogo na
Diyos agon indawat na Diyos ya toong ihaladay.
Kamhan bisan dogay di ya pagkapatay ni Abil ya
toong inhinang nakatoldo pen kanta kay marig-
en ya toong pagtoo ka Diyos.

5 Si Inok nga karaang tao mintoo isab iza ka
Diyos. Kamhan wara iza mapatay hinoa inbaton
iza na Diyos daked ka langit. Kamhan inpangita
iza na mga tao piro wara di iza makiti. Kamhan
may daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan
Inok nagalaong nga ka wara mabaton si Inok
nakapasaza iza ka Diyos.

6Waray makasaza ka Diyos kon waray pagtoo.
Ya tao nga gosto makig-angay ka Diyos kina-
hanglan antoo iza nga may matood nga Diyos.
Kamhan kinahanglan antoo iza nga dizan ka tao
nga antoo ka sindo na Diyos balsan iza na Diyos
ka madazaw.

7 Kamhan si Niwi nga karaang tao mintoo sab
iza ka Diyos. Pagpakahagdam na Diyos kan
Niwi nga may tirmino naiza ka pagsilot ka mga
tao mintoman si Niwi ka sogo na Diyos. Bisan
wara pen dateng ya lenep minhinang iza ka arka
nga sakzanan dazaw diri malemes iza daw ya
toong pamilya. Ya paghinang naiza ka arka ani
ya minpakahagdam ka mga tao nga mintoo si
Niwi ka mga panaba na Diyos nga lenepan ya
kalibotan. Minpakita isab iza nga ya mga tao nga
diri antoo ka Diyos silotan gazed siran. Kamhan
dizan ka pagseleng na Diyos matadeng si Niwi
kay mintoman iza ka toong sogo.
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8 Kamhan si Abraham nga karaang tao mintoo
isab iza ka Diyos. Pagsogo na Diyos kan Abraham
nga nagalaong nga maglaling kamo ngaro ka
lain dapit nga insaad nao kamazo minpanaw
si Abraham ka toong hel-anan bisan wara iza
mahagdam kon hain nga dapit ya toong datngan.
9 Pagdateng ni Abraham ka lopa nga insaad na
Diyos minsarig gihapon iza ka Diyos bisan singed
iza ka lomalabay lamang. Tal-ob ka lamang ya
toong hela nga inhinang naiza garing ka kindal
na mga karniro. Batasan isab iton na toong
maanak nga si Isak daw ya toong apo nga si
Hakob. Kay ya lopa nga insaad na Diyos kan
Abraham ani isab ya lopa nga insaad naiza
kan Isak daw si Hakob nga toong mga kaliwat.
10 Ani ya batasan nin Abraham kay nagatagad
siran ka tirmino nga mahatagan siran ka tinood
nga siyodad daked nga diri mageba kawanihen
ka kay ya Diyos ani ya minhinang kaiton nga
siyodad.

11Heget gazed ya pagtoo ni Abraham. Kamhan
bisan malaas di gazed iza daw diri di makapan-
ganak si Sara minsarig si Abraham nga tomanen
na Diyos ya toong saad nga manganak iza daw si
Sara. Kamhan nanganak matood siran. 12 Bisan
singed ka patay di gazed si Abraham kay malaas
di gazed iza, garing kanangiza nga isang ka tao
mataed gazed ya kaliwatan. Singed siran ka
kataed na mga bitoon ka kalangitan daw singed
ka kataed na nag-as ka baybazen nga diri gazed
mabilang.

13 Na, dizan kanirang tanan nga minsarig ka
Diyos, ka wara pen siranmakatag-iza ka lopa nga
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insaad na Diyos kaniran napatay sirang tanan
piro ka bohi ka siran mahagdam siran nga may
tirmino nga dawaten niran ya madazaw nga
insaad na Diyos kaniran. Mahagdam siran nga
dini ka kalibotan lomalabay lamang siran kay
daked ka langit may tinood nga siyodad nga
hel-anan niran. 14 Kamhan ya mga minlaong
kaiton minpasabot siran nga nagatagad siran ka
kanirang kaogaringeng dapit daked. 15 Wara
di siran maghena-hena mahitenged ka dapit
nga inkataohan niran nga inbizaan niran. Kay
kon nagahena-hena siran mahitenged kaiton
makaoli siran. 16 Hinoa naazak gazed siran nga
andateng ka madazaw pen nga siyodad daked
ka Diyos. Agon ansogot ya Diyos nga siran
ya anngaran kanangiza nga kanirang Diyos kay
min-andam iza daan ka siyodad nga datnganan
niran daked.

17 Heget gazed ya pagsarig ni Abraham ka
Diyos. Kamhan mintoman iza ka sogo na Diyos
pagporba na Diyos ka toong pagsarig. Bisan iza
ya insaadan na Diyos min-andam iza ka pagha-
lad kan Isak nga toong bogtong maanak dazaw
may halad nga sinonog ka Diyos. 18 Kaizang
mahon-a pen minlaong ya Diyos kan Abraham
nga dizan kan Isak mataed ya kaliwatan nga in-
saad nao kanmo. 19 Kamhan mintoo si Abraham
nga may gahem na Diyos ka pagbohi kan Isak
pagbalik garing ka kamatazen. Agon singed ka
inbohi gazed si Isak pagbalik kay minhena-hena
si Abraham nga matood nga napatay si Isak.

20 Heget isab ya pagtoo ni Isak ka Diyos. Agon
minsaad iza ka toong mga maanak nga si Hakob
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daw si Isaw nga nagalaong nga panaranginan
gazed kamo na Diyos ka madazaw.

21Heget isab ya pagtoo ni Hakob agon ka wara
pen iza mapatay minsaad iza ka tagsa tagsa nga
maanak ni Hosi nga nagalaong nga panarangi-
nan gazed kamo na Diyos ka madazaw. Kamhan
minsandi iza ka toong sogkod dawminsingba iza
ka Diyos.

22 Heget isab ya pagtoo ni Hosi ka Diyos agon
ka hapit di iza mapatay mintogon iza ka toong
mga maanak nga nagalaong nga pagkatoman na
tirmino ka pagpanaw mazo dini ka lopa nga
Ihipto dadhen mazo ya kanaong mga bekeg kay
ilebeng doro ka lopa nga insaad kanta na Diyos.

23Heget isab ya pagtoo na ginikanan ni Moysis
ka Diyos. Kamhan wara siran mahaldek ka
pagsopak ka sogo na hari nga patazen ya tanan
mga bata nga amaamahay nga Yodayo. Keteb
ka tolong ka bolan intago niran si Moysis kay
madazaw iza nga bata.

24 Heget isab ya pagtoo ni Moysis ka Diyos.
Kamhan pagkadakola di naiza minbiza iza
ka toong katenged ka pagkamaanak dizan ka
lagkaw ni Paraon nga hari ka lopa nga Ihipto.
Kayminlaong si Moysis nga bisanminbohi kanao
ya maanak ni Paraon diri kon hao ya toong
maanak. 25 Naazak si Moysis pag-anget ka mga
kalised iba ka mga sakop na Diyos. Wara iza
mag-azak ka mga maongang hinang na mga
taga Ihipto kay mahagdam iza nga kadali ka
lamang ya kanirang kasaza daw kahimtang nga
madazaw. 26 Minhena-hena si Moysis nga ya
pag-anget naiza ka pagzobit para kan Kristo nga
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hari nga intagadan naiza labaw iton ka pagkatag-
iza ka tanan kowarta dini ka lopa nga Ihipto. Kay
in-isa naiza ya toong hena-hena ka pagdawat ka
primyo nga insaad kanangiza na Diyos.

27 Heget ya pagtoo ni Moysis kamhan waray
kahaldek naiza ka kazehet na hari pagpanaw
naiza ka lopa nga Ihipto. Bisan nagalised iza
wara iza magbalik ka lopa nga Ihipto kay singed
ka nakakita iza ka Diyos nga diri makita na tao.
28 Ka wara pen siran panaw ka lopa nga Ihipto
mintoman si Moysis ka sogo na Diyos. Kamhan
mintogon iza ka mga taga Israil ka pagpan-ihaw
ka mga karniro dazaw ibetang ya dogo dizan
ka pirtahan niran dazaw diri siran maazihan na
taga langit nga insogo na Diyos ka pagpamatay
ka mga amaama nga panganay dizan ka lagkaw
na mga taga Ihipto.

29 Heget ya pagtoo na mga taga Israil ka Diyos
kamhan dizan ka dagat ani ngaran Mararag
nakakandipi siran kay inpahebas na Diyos ya
sapa. Agon lopa koman ya sagitnanan niran.
Nangapas kontana ya mga taga Ihipto piro inpa-
solig dazon na Diyos ya sapa agon natibe siran
pagkalemes.

30 Heget isab ya pagsarig na mga taga Israil
ka Diyos. Kamhan inpatelmag na Diyos ya bato
nga in-alad ka longsod nga Hiriko nga hel-anan
na mga kaaway niran. Kada aldaw nagalibot
siran ka longsod kay ani ya sogo na Diyos.
Pagkaikapitong aldaw natelmag matood ya alad.
31 Na, dizan ka longsod nga Hiriko may babazi
nga si Rahab nga maonga ya toong batasan piro
pagdateng na mga sogoonon ni Hoswi ka pagsosi
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ka longsod mintoo si Rahab ka Diyos. Kamhan
mintabang iza kaniran. Kamhan pagkageba na
longsod wara mapatay sin Rahab iba ka mga tao
nga wara magtoo ka Diyos.

32 Diri hao magapadazon kay waray logar nao
ka pagpanan-og mahitenged kan Gidyon daw si
Barak daw si Samson daw si Zipta daw si Dabid
daw si Samwil daw ya mga karaang propita
na Diyos. 33 Heget ya pagtoo niran ka Diyos
agon pagpakig-away kaniran na mga taga lain
dapit siran ya nakadaeg. Inhinang niran ya
madazaw agon makadawat siran ka madazaw
nga insaad na Diyos. Bisan ya mga liyon wara
makanganga ka pagtekeb kaniran kay in-aligara
siran na Diyos. 34 Wara siran masonog na
mga laga nga marangka. Nakalayas siran ka
kamatazen pinaazi ka ispada. Mga maloza siran
piro inpabaskeg na Diyos ya kanirang lawas.
Kamhan maiseg siran paggira kay intabangan
siran na Diyos agon nakadaeg siran ka mga
kasoldawan na kanirang mga kaaway. 35 May
mga babazi nga napatzan piro inbohi na Diyos
pagbalik ya napatay kay heget ya pagsarig na
mga babazi ka Diyos.
May mga iba pen nga mintoo ka Diyos.

Kamhan indakep siran daw inbonalan keteb ka
pagkapatay kay diri siran ambiza ka pagtoo ka
Diyos. Kay mahagdam siran nga may tirmino
na Diyos ka pagbohi kaniran pagbalik garing
ka lebeng. Kamhan daked ka hel-anan na
Diyos madazaw pen gazed ya kahimtang niran.
36 Dizan kaniran may mga iba pen nga indaet-
daet daw inlatos. Ya mga iba pen ingapos daw
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inleen ka pirisohan. 37 Inpamook siran. Intenga
paggabas. Inpatay ka ispada. Nagalaaglaag siran
daw namado ka kindal na mga karniro daw
kanding kay waray bado niran. Pobri siran daw
intamay daw indaegdaeg. 38 Dini ka kalibotan
wara siran makaangay ka mga tao nga wara
magtoo ka Diyos. Doro ka kamingawan daw
kabobongan nakalayas siran. Kamhan dizan ka
mga longzab nga bato nagahela siran.

39 Nakasaza gazed siran ka Diyos kay heget
ya kanirang pagtoo. Bisan matood ini wara
pen niran madawat ya madazaw nga insaad na
Diyos. 40 Kay kawandini pen min-andam ya
Diyos ka madazaw pen nga plano nga nakalakip
kita kaniran. Agon kinahanglan magatagadan
pen niran kita dazaw magkatibe kita pagdawat
ka madazaw nga insaad naiza kantang tanan.
Kamhan ya batasan nitang tanan nakaangay
gazed iton ka batasan nga naazakan na Diyos.

12
1 Masarang kataed ya mga karaang tao nga

mintoo ka Diyos kamhan siran ya minpamatood
kanta nga tomanen gazed na Diyos ya toong mga
saad kanta. Agon bizaan nita ya tanan mga
sala daw bisan ono ya nakabalabag ka kantang
pagsarig ka Diyos. Singed kita ka mga tao nga
nagadalagan ka paglomba. Agon kinahanglan
ihatag ya tanan kaogaringeng tang hena-hena
ka pagtoman ka tarabaho nga insogo na Diyos
kanta. 2 Onay kita maghena-hena mahitenged
kan Hiso Kristo nga minhatag kanta ka kantang
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pagtoo ka Diyos dazaw daked ka hel-anan na
Diyos makadawat kita ka madazaw iba kan
Kristo. Kay doro ka kros bisan inhatagan iza
ka dakolang kasipeg min-anget iza ka toong
pagkapatay kay mahagdam iza nga daked ka hel-
anan na Diyos balsan iza ka kasaza. Kamhan
minlo-to iza daked ka too na lo-toanan na Diyos
ka paghari.

3 Pag-azi mazo ka kalised magtaremdem kamo
kan Hisos dazaw diri kamo magmaloza daw
diri kamo ambiza ka kamazong pagtoo. Kay
bisan inkontara gazed iza na mga makasasala
min-anget lamang iza. 4 Pagsopak mazo ka
sala waray isa kamazo nga inpatay na mga
makasasala singed kan Hisos. 5 Basi nalipat
kamo ka mga panaba na Diyos kamazo nga
toong mga maanak nga nagalaong nga kanaong
maanak, kon kastigohon iko na Ginoo maghena-
hena iko kon ono ya sala mo dazaw antoon
iko ka batasan nga madazaw. Kon bahegan ko
naiza diri iko magmaloza ka pagsarig kanangiza.
6 Kay kastigohon na Ginoo ya tanan mga tao nga
kinaazak naiza. Latoson naiza ya bisan sin-o nga
inpasakop naiza nga maanak. Ani ini ya inlaong
na Diyos.

7 Agon kon nagalised kamo angeten mazo kay
ya Diyos ani ya nagasindo kamazo nga toong
mga maanak. Dini ka kalibotan waray maanak
nga diri kastigohon na toong ama. 8 Kon diri
kamo kastigohon na Diyos diri kon kamo ya
matood nga maanak naiza. Mga pinaangkan ka
lamang kamo kay kastigohon naiza ya tananmga
maanak naiza. 9 Kay bisan ya kantang ama nga
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tao, pagkastigo niran kanta mintoo kita. Agon
magtoo gazed kita ka kantang Ama nga nagahela
daked ka langit. Kamhan mahatagan kita naiza
ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 10Ka bata
pen nita inkastigo kita na kantang ama nga tao
kay naazak siran pagtoldo kanta ka madazaw.
Madazaw pen ya pagsindo na Diyos kay toldoan
kita naiza dazaw antoman kita ka batasan nga
naazakan naiza. 11 Kon kastigohon kita na
Diyos diri kita maazak kay malised iton. Piro
pagkakamhan naiza pagkastigo kanta madazaw
di ya kantang batasan daw inpalinaw disab ya
kantang hinawa.

12 Agon rig-enen mazo ya kamazong pagtoo
kan Kristo. Bisan ono ya kalised mazo angeten
mazo. 13 Magkogi kamo pagtoman ka batasan
nga naazakan na Diyos dazaw tabangan mazo
ya mga tao nga wara pen maheget ya kanirang
pagsarig ka Diyos. Kamhan madazaw disab ya
pagsakop niran kan Hisos.

14Maglikay kamo pag-away ka bisan sin-o nga
tao. Pakadazawen mazo ya kamazong batasan
kay kon diri kon madazaw kamo diri kamo
makakita ka Ginoo. 15 Magbantay kamo kay
dazaw dizan kamazo waray isa nga anbiza ka
sindo na Diyos daw ya toong kalooy kamazo.
Kay kon anbiza ya isa kaini nga sindo makaonga
iza ka batasan na mga mataed nga tao singed
ka tobli nga gamot na balagen nga makahilo
ka tao kon mag-inem. 16 Magbantay kamo kay
dazaw diri kamo anhinang ka maonga daw
diri kamo malipat ka kamazong pagkasakop ka
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Diyos singed kan Isaw nga karaang tao. Kay
minbaligza iza ka toong katenged ka pagkamago-
rangan nga maanak dazaw paliten ya isang kan-
anan. 17 Ka diri kon madogay dizan ka toong
ama nangazo iza ka panarangin nga madazaw
piro insalikway iza kay diri di pabaliken ya toong
katenged bisan nagapakilooy gazed iza paghaza.

18 Ya batasan mazo ka pagsingba ka Diyos
diri kon singed ka batasan na mga karaang
tao nga taga Israil. Kay ya pag-aranzan niran
ani ya bobong nga Sinay nga nalaga gazed.
Napotos iton ka gabon nga madeglem kamhan
inbagzo. 19 Kamhan garing daked ka bobong
nabatian niran ya tanog na tamboli daw ya
saba na Diyos. Pagpakabati niran ka toong
saba nanghangzo siran ka Diyos ka pagheneng
ka toong pagpanaba kaniran. 20 Kay diri siran
makaanget ka sogo na Diyos kaniran nagalaong
nga bisan ya bohien mazo kon sagitnan ini
nga bobong kinahanglan pookon gazed keteb ka
pagkapatay. 21Magkahaldek gazed ya pagseleng
niran ka bobong. Kamhan minlaong si Moysis
nga nagapidpid ya kanaong lawas ka pagka-
haldek.

22Hinoa ya pag-aranzi mazo ani ya bobong nga
Siyon daw ya siyodad nga Hirosalem daked ka
langit nga hel-anan na Diyos nga bohi kawani-
hen ka. Nagatipon disab yamasarang kataed nga
manlolonda daked kaiton. 23 Kamhan minlakip
di kamo ka mga magorangan nga maanak na
Diyos nga inlista daan ya kanirang ngaran daked
ka langit. Min-arani di kamo ka Diyos nga
Maghohokom ka tanan mga tao. Min-arani disab
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kamo ka mga ispirito na mga karaang sakop na
Diyos. Kamhan nagkaangay di siran ka Diyos kay
mintoman siran ka naazakan naiza. 24Minsakop
di kamo kan Hisos nga maglaongay nita ka Diyos
kay iza ya nagaangay kanta ka Diyos. Kay
ya dogo ni Hisos ani ya nakahinglo kanta ka
kantangmga sala. Ya dogo ni Hisos ani ya timaan
nga nahosay di ya Diyos daw ya tao. Madazaw
ini ka dogo ni Abil nga karaang tao kay ya dogo
ni Abil ani ya timaan nga betangan na Diyos ya
tao ka silot.

25 Agon magpanalinga gazed kamo ka mga
panaba na Diyos. Diri kamo magsopak. Kay
kawandini pen magapansilotan ya mga tao nga
diri antoo ka mga panaba na Diyos nga insogo ni
Moysis. Kamhan dakola pen ya silot naiza kanta
kon ansopak kita ka Diyos nga nagapanaba kanta
garing gazed ka langit. 26 Pagpanaba na Diyos ka
mga karaang tao natandeg gazed ya lopa nga in-
sagitnan niran. Kamhan minsaad iza nagalaong
nga may kanaong tirmino ka pagtandeg ka lopa
pag-isab daw ya kalangitan. 27 Ya kahologan
na panaba nga pag-isab inpasabot nga ya tanan
mga inhinang patandegan siran daw pawaraan
dazaw ya mga diri matandeg magpabilin siran.

28 Agon magpasalamat kita ka Diyos kay an-
paseled iza kanta ka toong hel-anan nga toong
inharian nga diri matandeg. Kinahanglan ans-
ingba kita ka Diyos angay ka batasan nga naaza-
kan naiza. Pagsaza nita kanangiza kinahanglan
antaremdem kita nga labaw gazed iza. Mag-
tahod kita kanangiza. 29 Kay maiseg gazed ya
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kantang Diyos singed ka laga nga sonogon gazed
ya tanan.

13
1 Mga maglomon di kamo kay minsakop di

kamo kan Kristo agon diri kamo magbiza ka
pagkaazak mazo ka isa daw isa. 2 Diri kamo
magkalipat nga kon may lomalabay nga sakop ni
Kristo nga waray kolanganan papaniken mazo
iza bisan diri kamo makakilala ka bayho. Kay
may mga isa nga minpapanik ka mga lomal-
abay kamhan wara siran mahagdam nga mga
manlolonda iton nga garing daked ka Diyos.
3 Magtaremdem kamo ka mga piriso singed ka
napiriso kamo iba kaniran. Magtaremdem kamo
ka mga nagaanget ka mga kalised singed ka pag-
anget isab mazo ka kalised iba kaniran.

4 Kinahanglan tahodan mazong tanan ya
pagkaminze mazo. Ya babazi daw amaama nga
naminze di diri gazed ankolkol ka lain amaama
kon babazi kay silotan gazed na Diyos ya tao nga
maonga ya batasan daw ya maghehenay.

5 Diri kamo mag-azak ka dakolang kowarta.
Diri kamo magmahay mahitenged ka kamazong
kahimtang kay minsaad ya Diyos nagalaong nga
aligarahen nao kamo. Diri gazed hao anbiza
kamazo. 6 Agon diri kita magdowadowa. Rig-
enen nita ya kantang pagsarig kay mahagdam
kita nga ya Ginoo ani gazed ya matinabangen
nita. Agon diri kita magkahaldek ka bisan ono
ya inhinang na tao kanta kay tao ka lamang iza.
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7 Magtaremdem kamo ka mga malaas nga na-
gadomara kamazo kay siran yamintoldo kamazo
ka sindo mahitenged ka Diyos. Maghena-hena
kamo nga ka bohi ka siran keteb ka pagkapatay
niran wara siran magbiza ka pagtoo niran kan
Kristo. Agon haodan mazo ya pagtoo niran kan
Kristo nga heget gazed. 8 Kay si Hiso Kristo
diri maisab ya toong batasan sokad kawandini
pen ngaro kawanihen ka. Agon rig-enen ya
pagtoo mazo kanangiza. 9 Bantazan mazo kay
basi malaag kamo ka mga sindo nga diri kon
ani. Ya pagtabang na Diyos ani ya makahatag
ka pagrig-en dizan ka pagsarig kan Kristo. Diri
makatabang kamazo ya mga balaed mahitenged
ka paglikay ka bisan ono nga makaen.

10 Ya pagkapatay ni Kristo ka pagbazad ka
silot ka kantang mga sala ani ya tinoohan nita.
Kamhan ya mga tao nga nagapadazon paghalad
ka mga ihazep singed ka mga karaang pari nga
Yodayo waray katenged niran ka pagdawat ka
pagtabang ni Kristo iba kanta. 11 Ya batasan
na labaw nga pari nga Yodayo indara naiza ya
dogo na ihazep nga in-ihaw di dalem ka Dapit
nga Labaw gazed nga Tinahodan kay hel-anan
iton na Diyos. Kamhan inhalad naiza dazaw
mawara ya mga sala na mga tao. Kamhan
bali ka isang lozo na alad na hel-anan niran
insonog ya mga lawas na mga ihazep. 12 Singed
si Hisos kaiton kay bali ka isang lozo na alad na
siyodad nga Hirosalem inpatay niran iza dazaw
ya toong kaogaringeng dogo ani ya makahinglo
ka mga tao ka kanirang mga sala. 13 Indara
niran si Hisos bali ka alad na siyodad dazaw
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anhatag kanangiza ka kasipeg. Agon bisan
tamazen kita magapadazon kita ka pagtoo kan
Hisos. 14 Dini ka kalibotan lomalabay lamang
kita agon ya hel-anan na Diyos daked ani ya
intagadan nita kay kawanihen ka ya paghela
nita daked. 15 Agon mag-onay kita pagsaza ka
Diyos. Ya pagpanaba nita nga si Hisos ani ya
kantang Ginoo singed iton ka ihaladay nita ka
Diyos. 16 Diri kamo magkalipat ka paghinang ka
madazaw daw pagtabang ka mga nagalised nga
tao. Kay iton nga batasan ani ya singed ka mga
ihaladay nga makasaza ka Diyos.

17 Tahodon mazo ya kamazong mga oloolo.
Tomanen mazo ya kanirang mga sogo kay wara
siran paheway pagtabang kamazo dazaw marig-
en ya kamazong pagsarig. Kay-an ka tirmino
na Diyos hokman naiza siran kon madazaw ya
pagdomara niran kamazo kon diri. Kon antoo
kamo kaniran mahangkay ya kanirang tarabaho
piro kon diri kamo antoo malised ya tarabaho
niran. Kamhan magalised isab kamo.

18 Magpadazon kamo pagtabang kanami pag-
pangamozo ka Diyos. Mahagdam kami nga
inhingloan di kami ka kanaming mga sala kay
gosto kami kon waray minsaket nga maonga ka
kanaming batasan. 19Anhangzo hao kamazo nga
tabanganmo hao pagpangamozo ka Diyos dazaw
diri hao madogay pagbalik kamazo.

20 Ya Diyos ani ya minbohi kan Hisos pagbalik
garing ka lebeng. Kamhan iza di ya kantang
oloolo nga labaw ka gahem nga mag-alimat
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kanta nga toong kasakopan. Kay iza ya min-
paawas ka toong dogo dizan ka kros. Ya toong
dogo singed iton ka inpirmahan na Diyos ya
bag-ong saad naiza kanta kawanihen ka. 21 Ya
Diyos nga nakahatag kamazo ka kalinaw nga
hinawa ani ya anhatag kamazo ka bisan ono ya
inkinahanglan mazo dazaw makatoman kamo
ka toong naazakan. Anhatag isab iza kamazo
ka gahem ka pagtoman kay si Hiso Kristo ani ya
insakopan mazo. Sazaen ta iza kawanihen ka.

22Mga lomon nao dizan kan Kristo, hangzoon
ta kamo nga toohan mazo ya intambag nao
kamazo kay diri kon ataas ini nga inpasoyat.
23 Pakahagdamen ta kamo nga si Timotiyo nga
kantang lomon kan Kristo inbohian di ka piriso-
han. Kon makabalik iza ngarini ka wara pen hao
magpanaw ipaiba nao pagbisita kamazo.

24 Ipangamosta hao ka tanan mga malaas nga
nagadomara kamazo daw ya tanan mga sakop
na Diyos. Nangamosta kamazo ya mga sakop ni
Kristo dini ka lopa nga Italiya. 25 Gosto nao nga
tabangan kamong tanan na Diyos.
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