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Ya Soyat ni Pablo ka mga taga

Roma

1 Hao si Pablo ya minsoyat kamazo.

Kamhan hao ya sogoonon ni Hiso Kristo kay impili hao naiza dazaw pasarigan hao ka pagdara ka sindo na Diyos. 2 Ini nga sindo ani
ya insaad naiza pagpasoyat naiza ka mga karaang propita.
3 Kamhan mahitenged ini ka Maanak na Diyos nga si Hiso
Kristo nga kantang Ginoo. Ya pagkatao naiza kaliwat iza
ni Dabid nga karaang hari na mga Yodayo. 4 Kamhan
inpakita na Ispirito na Diyos nga si Hisos ani matood nga
Maanak na Diyos. Kamhan iza ya labaw ka gahem kay
inbohi iza pagbalik garing ka lebeng. 5 Iza nga si Kristo
ani ya mintabang kanao daw minsarig kanao ka pagdara
ka toong sindo doro ka tanan mga tao dazaw antoo siran
daw antoman. 6 Inlakip disab kamo nga mga taga Roma
kay inpili kamo na Diyos dazaw mga sakop di kamo ni Hiso
Kristo.
7 Na, wani ya soyat nao kamazo nga tanan mga naazakan na Diyos doro ka siyodad nga Roma. Kamo ya mga
inpili na Diyos dazaw mga maanak di kamo naiza. Gosto
nao nga tabangan kamo na kantang Ama nga Diyos daw
si Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Palinawen disab ya
kamazong hinawa.
Na, ka diri pen nao ipadazon ya kanaong pagpananog hon-ahen nao ini nga pagpanaba kamazo nga minpasalamat hao ka Diyos kay bisan hain nga dapit dini
ka kalibotan imbantog di kamo nga mintoo gazed kamo
kan Kristo. 9 Ya Diyos mahagdam iza nga onay hao
antabang kamazo ka pagpangamozo kanangiza. Iza gazed
8

Roma 1:10

2

Roma 1:17

ya kanaong alagadan. Kamhan inhatag nao ya tanan
naong kaogaringen ka pagwali ka sindo mahitenged ka
toong Maanak. 10 Onay hao ampangamozo ka Diyos nga
togotan naiza hao ka pagbisita kamazo koman. 11 Kay
naazak gazed hao ankita kamazo dazaw mabahinan ta
kamo ka mga panarangin garing ka Madazaw nga Ispirito na Diyos nga makarig-en ka kamazong pagsarig kan
Kristo. 12 Gosto hao nga magtinabangay kita ka isa daw
isa ka pagsarig kan Kristo.
Kamo nga kanaong mga lomon kan Kristo, pakahagdamen ta kamo nga kapira hao anbisita kamazo kontana
piro may nakabalabag kanao. Gosto hao anbisita kamazo
kay dazaw dizan kamazo magpasakop hao kan Kristo ka
mga iba pen nga tao singed ka pagpasakop nao ka mga
tao nga diri kon Yodayo doro ka mga lain dapit nga in-azi
nao. 14 Kay insogo hao na Diyos ka pagwali ka tanan mga
tao mahitenged kan Kristo bisan taga longsod siran, bisan
taga bobong. Bisan ataas ya kanirang grado, bisan waray
grado kinahanglan walihan sirang tanan. 15 Agon doro
kamazo nga nagahela ka siyodad nga Roma gosto gazed
hao anwali ka sindo mahitenged kan Kristo.
13

Dakola ya pagsarig nao kaini nga sindo kay ani ya
gamiten na Diyos ka paglibri ka bisan sin-o nga tao ka
silot ka toong mga sala. Hon-ahen ya mga Yodayo kamhan
koman nga panahon nakaapil ya mga diri kon Yodayo.
17 Kamhan ini nga sindo ani ya pagpasabot kanta kon
onhon na Diyos pagkawa ka kantang mga sala dazaw
matadeng di kita dizan ka toong pagseleng. Ini nga
inhinang na Diyos pinaazi ka lamang ini ka pagtoo na
tao kan Hisos, waray lain paazi. Kay may daan pinasoyat
na Diyos nga nagalaong nga ya tao nga mintoo ka Diyos
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matadeng di iza, waray sala. Mahatagan disab iza ka
kinabohi nga diri mawara kawanihen ka.
Na, ya Diyos nga nagahela daked ka langit iza ya
minpakita nga silotan ya mga tao kay maonga ya batasan
niran hasta diri siran antahod kanangiza. Kay ya mga hinang niran nga maonga ani nakabalabag ka pagtoo na tao
ka matood. 19 Ya kahagdamanan na mga tao mahitenged
ka Diyos inpasabot naiza kaniran nga maklaro gazed. Ya
Diyos gazed ani ya nagapasabot kaniran. 20 Sokad ka
paghinang na Diyos ka kalibotan keteb koman bisan diri
makita ya toong bayho inpasabot gazed naiza ya toong
pagkaDiyos. Kay ya mga inhinang na Diyos ani ya impasabot kaniran nga iza ya matood nga Diyos daw labaw
iza ka gahem kawanihen ka. Kamhan waray ikabaribad na
tao paglaong nga diri iza mahagdam ka Diyos. 21 Minkilala
siran ka Diyos piro wara siran magsaza daw magpasalamat kanangiza. Hinoa ya kanirang inhena-hena polos
binoang daw indegleman ya kanirang pagsabot. 22 Silaong
niran nga dakola ya kanirang kahagdamanan ambaza kay
kolang ya pagsabot niran. 23 Wara siran magsingba ka matood nga Diyos nga waray kamatazen. Hinoa nagahawag
siran ka diyosdiyos nga inhinang niran. Ya hitsora singed
ka bayho na tao nga mamolahay daw singed isab ka mga
manokmanok daw mga ihalas daw isda.
24 Agon inpasagdan siran na Diyos kay inharian siran
na mga maongang beet. Malaw-ay gazed ya batasan
niran dizan ka isa daw isa. 25 Diri siran antoo ka matood
mahitenged ka Diyos. Hinoa mintoo siran ka mga bakak.
Ya Diyos nga Maghinangay ka tanan dini ka kalibotan
wara siran maghawag kanangiza basta kay ya mga hininang naiza ka lamang ani ya inhawag niran daw inalagadan. Ya Diyos nga Maghinangay ani kontana ya
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sazaen kawanihen ka. Matood gazed ini.
Na, inpasagdan na Diyos ya mga tao kay gosto siran
antoman ka batasan nga malaw-ay. Bisan ya mga babazi
minbiza siran pagkolkol ka amaama kay babazi ya in-awes
niran. 27 Bisan ya mga amaama minbiza siran pagkolkol
ka babazi kay amaama ya in-awes niran. Kamhan malaway gazed ya batasan na mga amaama dizan ka isa daw
isa kaniran. Waray kasipeg niran ka paghinang kaiton.
Kamhan masakiten ya kanirang lawas daw nagakaonga di
ya kanirang hena-hena kay insilotan siran ka batasan nga
malaw-ay.
26

Nagadomiri siran ka sindo na Diyos. Agon imbizaan
di lamang siran na Diyos. Kamhan inharian siran na
maonga nga hena-hena daw batasan. 29 Intibe niran ya
hena-hena niran ka paghinang ka maonga. Naazak gazed
siran ka batasan nga malaw-ay. Maizaizahen siran. Gosto
niran daeten ya mga iba nga tao. Magapan-arig daw
talamono daw magain-away-away siran. Bakaken daw
tigbetangbetang daw magatabi-tabì siran. 30 Namalikas
siran daw minkontara siran ka Diyos. Minhatag siran ka
pagpakasipeg ka bisan sin-o nga tao. Mga hambogiro daw
magaginarboso siran. Podo maonga ya tood niran. Minato gazed siran ka ginikanan. 31 Wara siran mahagdam
kon ono ya madazaw nga hinang kon ono ya maonga.
Wara siran magtoman ka kanirang mga saad. Wara siran
makaangay ka mga lomon niran. Waray kalooy niran
ka tao. 32 Bisan mahagdam siran ka balaed na Diyos
nga nagalaong nga ya mga maongang batasan nga tao
hokman iza ka kamatazen nagapadazon gihapon siran
ka mga maonga nga hinang. Insaza disab niran ya mga
nagabatasan kaiton nga mga maonga nga hinang.
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Bisan sin-o ya nanalinga kaini nga inpanan-og nao
mahitenged ka batasan na mga salaan nga tao, kamhan
nagalaong iza nga salaan gazed siran na, inhokman disab
naiza ya toong kaogaringen kon minhinang disab iza ka
maonga singed kaniran. 2 Mahagdam kita nga matadeng
ya pagbetang na Diyos ka silot ka mga tao nga minhinang
kaiton nga mga maonga. 3 Kamhan ya tao nga naazak
paghokom ka iba nga tao minsazep iza kay bisan iza disab
ya minhinang ka maonga silaong naiza nga labzan iza
na Diyos kay-an ka tirmino naiza ka pagbetang ka silot
ka mga salaan nga tao. 4 Dakola matood ya kalooy na
Diyos ka mga tao. Madazaw ya toong pagdomara kaniran.
Dogay disab ya pag-anget naiza ka kanirang batasan nga
maonga. Kay ono sa nga mintamay kamo ka toong kalooy
kamazo? Daw wara kamo mahagdam nga madazaw ya
toong pagdomara kamazo kay gosto naiza nga anhinelsel
kamo ka kamazong mga sala? 5 Ambaza kay magahi ya
kamazong hena-hena. Kamhan diri kamo ansogot ka
paghinelsel ka kamazong mga sala. Agon impadakola
gazed mazo ya silot ka kamazong kaogaringen kay-an
ka aldaw nga ipakita ya kazehet na Diyos daw ya toong
paghokom nga matadeng. 6 Kay magabalesan naiza ya
tagsa tagsa nga tao angay ka toong inhinang. 7 Dizan
ka mga tao nga nagapadazon paghinang ka madazaw
mahatagan naiza ya bag-ong kinabohi nga diri mawara.
Kay nagatagad siran ka madazaw nga in-andam na Diyos
daw ya toong pagsaza kaniran daw ya bag-ong lawas
nga diri mamolahay. 8 Kamhan dizan ka mga tao nga
nagapatozang ka naazakan na kanirang kaogaringen daw
min-ato disab ka sindo na Diyos magakazethan gazed
siran na Diyos. Pahamtangan disab siran ka dakolang
silot kay mintoman siran ka maonga. 9 Bisan sin-o nga
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taohana kon maonga ya toong batasan mahatagan gazed
iza ka mga masiet nga kalised. Hon-ahen ya mga Yodayo
kamhan ngaro ka mga diri kon Yodayo. 10 Kamhan ya
tao nga nagabatasan ka madazaw sazaen iza na Diyos daw
palinawen disab ya toong hinawa. Ani ini ya inhatag
na Diyos paghon-a ka mga Yodayo kamhan koman nga
panahon nakaapil disab ya mga diri kon Yodayo. 11 Kay
waray tao nga pinalabi na Diyos.
12 Ya mga diri kon Yodayo wara siran balaedi kay
diri kon Yodayo siran kamhan diri gamiten na Diyos ya
balaed kay-an ka paghokom naiza kaniran ka kamatazen.
Kamhan ya mga Yodayo nga minlapas ka daan balaed nga
inhatag na Diyos kaniran na, ini nga balaed ani ya ihokom
na Diyos kon ono ya silot kaniran. 13 Kon manalinga ka
lamang ya tao ka mga balaed na Diyos diri kon matadeng
iza dizan ka pagseleng na Diyos kay kinahanglan tomanen
naiza ya mga sogo naiton nga balaed. 14 Na, ya mga tao
nga diri kon Yodayo bisan wara siran balaedi na Diyos
isahay mintoman siran ka balaed na Diyos kay ya kanirang
kaogaringeng hena-hena ani ya minpakahagdam kaniran
kon ono ya madazaw daw ono ya maonga bisan wara siran
balaedi singed ka mga Yodayo. 15 Kamhan ya inhena-hena
niran ani nagapamatood nga mahagdam siran daan kon
ono ya mga sogo na Diyos kay isahay nagalaong siran ka
kanirang kaogaringen nga maonga ya batasan nao. Isahay
nagalaong siran ka kanirang kaogaringen nga madazaw
ya batasan nao. 16 Agon kay-an ka tirmino na Diyos ka
paghokom ni Kristo Hisos ka mga tinago nga inhena-hena
na mga tao antaremdem iza nga ya mga inhena-hena
niran ani nagapamatood nga mahagdam siran daan kon
ono ya madazaw nga hinang daw ono ya maonga. Kamhan
waray ikabaribad niran nga nagalaong nga paghinang
nami ka mga maonga wara kami mahagdam kon ono ya
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madazaw nga batasan.
Kamo nga mga Yodayo, nagapagarbo kamo nga
nagalaong nga Yodayo kamo kay ya balaed na Diyos nga
imbilin ni Moysis ka kamazong mga karaan ani ya sariganan mazo. Kamhan nagapagarbo kamo nga nagalaong
nga kamo ya mga pinili na Diyos. 18 Kamhan silaong
mazo nga kamo kay mahagdam ka naazakan na Diyos
daw kamo kay minsaza ka mga madazaw kay ya balaed
na Diyos ani ya inton-an mazo. 19 Silaong mazo nga
kamo ya mga manonood ka mga tao nga nabota pen ya
kanirang hena-hena. Silaong isab mazo nga kamo ya
singed ka segà dizan ka mga salaan nga tao nga nagahela
pen ka kadeglem. 20 Silaong mazo nga mahagdam kamo
pagtoldo ka mga tao nga wara pen mahagdam kon ono
ya madazaw. Dizan kaniran singed ka mga maistro kamo.
Kamhan singed ka mga bata siran. Silaong mazo nga
insakto ya kahagdamanan mazo, waray sazep mazo kay
kamo ya intagan na Diyos ka toong balaed. 21 Kamo nga
mga mintoldo ka mga iba nga tao, magtoldo kamo hinoa
ka kamazong kaogaringen kay pagwali mazo ka mga tao
nga nagalaong nga azaw kamo mangawat ambaza kay
kamo hinoa ya minkawat. 22 Kamo nga mga minsogo
ka mga tao nga azaw kamo maghenay ambaza kay kamo
hinoa ya minhenay. Kamo nga mga minlikay ka mga
diyosdiyos ambaza kay kamo hinoa ya minkawat ka mga
betang dizan ka lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos.
23 Kamo nga nagapagarbo nga nagalaong nga nagatoman
kamo ka balaed na Diyos ambaza kay kamo hinoa ya
minhatag ka Diyos ka kasipeg kay minlapas kamo kaiton
nga balaed. 24 Kamhan natoman di ya daan pinasoyat na
Diyos nga nagalaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo
nagapanaba siran ka maonga mahitenged ka Diyos kay
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kamo nga mga Yodayo maonga ya batasan mazo. Ani ini
ya daan pinasoyat na Diyos.
25 Kon tomanen mazo ya balaed maposlanen ya kamazong pagpatori. Piro kon lapasen mazo ya balaed
madazaw pen kon wara iko magpatori. 26 Ya mga diri kon
Yodayo nga diri kon tinori, kon tomanen niran ya mga
sogo na balaed makilalhan siran na Diyos nga toong mga
sakop. 27 Kamhan ya mga diri kon tinori kon tomanen ya
balaed ani hinoa ya maghokom kamazo nga tinori. Kay
bisan inbalaedan kamo na Diyos daw minhinang disab
kamo ka batasan nga magpatori minlapas kamo hinoa ka
balaed na Diyos.
28 Kay ya matood nga pagkaYodayo daw tinori diri
kon garing ka kaliwat nga Yodayo iton, diri kon garing
ka batasan na mga Yodayo nga magpatori. 29 Hinoa
ya matood nga pagkaYodayo garing iton ka paghinang
na Diyos ka hena-hena na tao pagbag-o. Inhinang iton
na Madazaw nga Ispirito na Diyos, diri kon garing ka
pagtoman ka balaed na Diyos. Kamhan insaza itong tao
na Diyos, diri kon tao.

3

Kamhan daw labaw ya pagkaYodayo ka diri kon
Yodayo? Daw may kaposlanan ka batasan nga magpatori? 2 May kaposlanan gazed kay kawandini pen ya
mga Yodayo insarigan siran na Diyos ka toong sindo.
3 Bisan may mga Yodayo nga diri masarigan pagtoman ka
balaed masarigan hinoa ya Diyos pagtoman ka toong saad.
4 Bisan polos bakaken ya tanan mga tao polos matood
hinoa ya tanan mga panaba na Diyos kay may daan
pinasoyat nagalaong mahitenged ka Diyos nga Diyos, ya
pagtoman mo ka tanan mga panaba mo ani minpakita ka
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mga tao nga polos matood ya mga panaba mo. Kamhan
paghokom na mga tao kanmo iko gazed ya makadaeg. Ani
ini ya daan pinasoyat.
5 Na, may mga tao nga nabali gazed ya kanirang henahena kay silaong niran nga kon maonga ya batasan niran
makakita ya mga tao pagklaro nga matadeng ya Diyos.
Agon kon silotan siran na Diyos diri kon matadeng iza
koni. 6 Na, minsazep di gazed siran kay kon diri kon
matadeng ya Diyos onhon sa naiza paghokom ka tanan
mga tao kay-an?
7 May mga tao nga nabali ya kanirang hena-hena kay
silaong niran nga kon bakaken siran sazaen na mga tao
ya Diyos kay makakita di pagklaro nga diri kon bakaken
ya Diyos. Agon kay onosa koni nga silotan siran nga
bakaken? 8 Nabali gazed ya hena-hena niran kay gosto
siran anhinang ka maonga dazaw sazaen koni na mga
tao ya Diyos. Ani isab ya pagpanora niran kanao kay
minsangil siran nagalaong nga mga panaba ni Pablo iton.
Na, silotan gazed siran na Diyos bales ka maongang saba
niran mahitenged kanao.
Kita nga mga Yodayo daw madazaw kita ka mga tao
nga diri kon Yodayo? Diri gazed kay impanan-ogan ta
kamo daan nga kay-an ka pagsilot na Diyos ka mga tao ka
kanirang mga sala waray pinalabi naiza kay bisan Yodayo
ya tao, bisan diri kon Yodayo inharian sirang tanan na
mga maonga. 10 Kay may daan pinasoyat na Diyos nga
nagalaong nga dizan ka pagseleng na Diyos waray tao nga
matadeng ya batasan kay salaan sirang tanan. 11 Kamhan
waray nakasabot kon ono ya madazaw nga batasan, waray
anpakig-angay ka Diyos ka hena-hena. 12 Nangasazep
sirang tanan. Namiza disab siran ka Diyos. Waray tao
nga madazaw ya batasan kay salaan sirang tanan. 13 Ya
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mga panaba niran maonga gazed singed ka baho dizan
ka lebnganan nga wara loobi ka lopa. Ya dila niran onay
nagadara ka bakak. Ya pagsangil niran ka tao singed
iton ka rara na halas. 14 Masara ya pagakontara niran
pagpanaba niran. 15 Gosto siran antigbas daw ambono
ka bisan sin-o nga tao. 16 Ya batasan niran nagadara
ka kalised dizan ka tao kamhan magadaeten. 17 Dizan
ka iba niran diri siran mahagdam ka batasan nga waray
kasamok. 18 Wara siran makatoon ka pagkahaldek ka
Diyos. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.
19 Na, mahagdam sa kita nga inpasoyat na Diyos ya
toong mga balaed dazaw antoo ya mga imbalaedan.
Kamhan paghokom na Diyos ka tanan mga tao ka silot ka
kanirang mga sala waray tao nga makabaribad ka toong
inlapas. 20 Kay iton nga balaed ani minpakita ka tao nga
waray mahimo naiza ka pagtoman ka mga sogo na balaed
na Diyos. Agon dizan ka pagseleng na Diyos diri mahimo
nga matadeng ya tao pinaazi ka pagtoman ka balaed.
Na, sokad ka pagdateng ni Kristo minpasabot ya
Diyos ka mga tao kon onhon naiza paghinang nga
madazaw di ya tao dizan ka toong pagseleng. Bisan diri
kon garing iton ka pagtoman na tao ka balaed na Diyos
inpanan-og daan na mga propita mahitenged kaini dizan
ka daan pinasoyat na Diyos. 22 Kamhan bisan sin-o ya tao
nga mintoo di kan Hiso Kristo inhinang na Diyos nga iza
di ya matadeng dizan ka toong pagseleng. Bisan Yodayo
ya tao, bisan diri kon Yodayo waray pinalabi na Diyos kay
bisan sin-o nga tao nga mintoo kan Hiso Kristo inpasaylo
di matood iza. 23 Kay dizan ka pagseleng na Diyos salaan
ya bisan sin-o nga taohana. Kay ya batasan na tanan
mga tao kolang iton ka batasan nga naazakan na Diyos.
24 Kamhan minpakita ya Diyos nga dakola gazed ya toong
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kalooy ka mga tao kay si Kristo Hisos ani minbazad ka
kanirang silot pagkapatay naiza dizan ka kros. Kamhan
mahimo ya paglibri na Diyos ka tao ka silot ka toong
mga sala kay matadeng iza kon mintoo iza kan Kristo.
Na, ya pagkalibri ka silot diri kon garing ka inhinang
na tao iton basta kay hatag iton na Diyos pagtoo na tao
kan Kristo Hisos. 25 Inpakarimbaba na Diyos si Hisos
dazaw iza ya matood nga ihaladay. Kamhan dizan ka
pagseleng na Diyos ya dogo ni Kristo ani ya nakahinglo
kanta ka kantang mga sala pagtoo nita kanangiza. Ani
ini ya inhinang na Diyos dazaw mahagdam di kita nga
matadeng matood ya toong batasan paghokom naiza ka
mga tao. Kay sokad kawandini pen min-anget iza ka
mga sala na mga tao kay wara pen mapatay si Kristo.
26 Kinahanglan silotan na Diyos ya mga tao ka kanirang
mga sala kay waray sala na Diyos. Kamhan insilotan hinoa
si Hiso Kristo dazaw bisan sin-o ya antoo kan Hisos nawara
di ya toong mga sala dizan ka pagseleng na Diyos.
27 Agon waray logar nita ka pagpagarbo kay ya pagpakakawa na Diyos ka kantang mga sala diri kon garing
iton ka pagtoman nita ka balaed na Diyos basta kay garing
ka pagtoo nita kan Kristo. 28 Agon ipasabot nami kamazo
nga ya tao nga mintoo kan Kristo inhinang na Diyos nga
iza di ya matadeng dizan ka toong pagseleng. Na, iton
nga matadeng diri kon garing ka pagtoman na tao ka
balaed na Diyos. 29 Kay kon makakawa ya balaed ka sala
na tao, ya mga Yodayo anikay ya mga nalibri di ka sala
kay kawandini pen siran gazed ya intagan na Diyos kaiton
nga balaed. Na, ya matood nga Diyos diri kon tag-iza
iza ka mga Yodayo ka lamang kay Diyos disab iza ka mga
tao nga diri kon Yodayo. 30 Isa ka ya matood nga Diyos.
Kamhan dizan ka toong pagseleng bisan kon Yodayo ya
tao, bisan kon diri sa, kon antoo iza kan Hiso Kristo
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inhinang na Diyos nga iza di ya matadeng, waray sala.
31 Na, pagsindo nao kamazo ka pagtoo kan Kristo wara nao
pasagdi ya balaed na Diyos kay kon antoo ya tao kan Kristo
nagatoman hinoa iza kaiton nga balaed.

4

1 Na, si Abraham nga karaan na mga Yodayo magtaremdem kita ka toong kaazi. 2 Kay waray logar naiza ka

pagpagarbo kay ya pagkaangay naiza ka Diyos diri kon
garing iton ka pagtoman ni Abraham ka mga balaed. 3 Kay
dizan ka daan pinasoyat nagalaong ya Diyos nga heget
ya pagtoo ni Abraham ka mga panaba nao. Kamhan
inhinang nao nga si Abraham ani ya matadeng dini ka
pagseleng nao. Ani ini ya impanaba na Diyos. 4 Na, ya tao
nga nagatarabaho insoholan iza ka toong pagtarabaho.
Kamhan ya sohol diri kon hatag ka lamang iton kay
inhagoan sa naiza. 5 Kamhan ya inhinang na Diyos diri kon
singed ka sohol iton kay ya pagpakawara na Diyos ka sala
na tao diri kon garing iton ka bisan ono ya inhinang na
tao basta kay garing hinoa ka pagtoo na tao ka inhinang
na Diyos. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng
di matood ini nga tao. 6 Ani ini ya inpasabot ni Dabid nga
karaang hari mahitenged ka kasaza na tao nga inwaraan
iza na Diyos ka toong mga sala. May kasaza naiza kay ya
pagpakawara na Diyos ka mga sala diri kon garing iton
ka bisan ono ya inhinang na tao. 7 Kamhan nagalaong
si Dabid nga masazaen gazed ya mga tao nga inpasaylo
di na Diyos kay nawara di matood ya kanirang mga sala.
8 Masazaen gazed ya tao nga diri di mataremdeman na
Diyos ya toong mga sala. Ani ini ya inpanaba ni Dabid.
9 Na, ya kasaza nga garing ka pagpakawara na Diyos
ka sala nga inpanan-og ni Dabid daan, mindateng di iton
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ka mga Yodayo daw dizan disab ka mga tao nga diri kon
Yodayo kay ya pagtoo ni Abraham ka mga panaba na
Diyos ani ya nakakawa ka mga sala ni Abraham. 10 Na,
inhinang na Diyos iton ka wara pen si Abraham togonon
na Diyos ka timaan nga magpatori. 11 Kay iton nga timaan
ani nagapamatood nga pagtoo ni Abraham ka saad na
Diyos inhinang na Diyos nga si Abraham ani ya matadeng
pinaazi ka pagtoo bisan wara pen toria ya toong lawas.
Kamhan si Abraham toboan iza ka pagsonodsonod na mga
tao nga antoo ka saad na Diyos, waray labet ya pagpatori
ka lawas kay pagtoo niran inhinang na Diyos nga siran
di ya matadeng dizan ka toong pagseleng. 12 Kamhan si
Abraham ama isab iza na mga Yodayo nga inhinang ka
batasan nga magpatori kon mintoo disab siran ka mga
panaba na Diyos singed ka pagtoo ni Abraham ka wara pen
toria ya toong lawas.
Na, kawandini pen minsaad ya Diyos kan Abraham
nga nagalaong nga may tirmino nao ka paghatag kanmo
daw ya kanmong mga kaliwatan ka pagpanag-iza ka tanan
kalibotan. Kamhan ya saad na Diyos diri kon garing
iton ka pagtoman ni Abraham ka balaed na Diyos kay
pagsaad na Diyos kan Abraham wara pen ihatag na Diyos
ya balaed. Garing iton hinoa ka pagtoo ni Abraham ka
mga panaba na Diyos kamhan inhinang na Diyos nga
si Abraham ani ya matadeng dizan ka toong pagseleng.
14 Kamhan pagkadogay kaiza minhatag ya Diyos ka mga
balaed piro kon anikay makadawat ka kabilin nga insaad
na Diyos ya mga minsarig ka balaed inwaraan ya pagtoo
ni Abraham ka Diyos. Inwaraan disab ya saad na Diyos
kan Abraham daw ya toong mga kaliwatan. 15 Madazaw
kon wara balaedi ya mga Yodayo kay kon waray balaed,
waray kalapasan. Kay ya daan balaed nga inhatag na Diyos
13
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ka mga Yodayo diri iton makatabang kaniran kay waray
mahimo niran ka pagtoman kaiton nga balaed. Kamhan
kazethan siran na Diyos kay minlapas siran ka balaed.
16 Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw garing ka pagtoo
dawaten ni Abraham ya kabilin nga insaad na Diyos dazaw
mahagdam si Abraham nga dakola ya kalooy na Diyos
kanangiza. Kamhan ya pagtoo ni Abraham ani isab ya
inpaona nga ya mga kaliwatan ni Abraham siran gihapon
ya andawat ka kabilin nga insaad na Diyos kan Abraham.
Diri kon mga Yodayo ka lamang siran basta kay ya tanan
mga antoo ka mga panaba na Diyos singed ka pagtoo ni
Abraham. Kay si Abraham nahinang di nga toboan na
tanan mga mintoo ka Diyos, bisan Yodayo ya tao, bisan
diri kon Yodayo. 17 Kay may daan pinasoyat na Diyos
mahitenged kan Abraham nga nagalaong nga inhinang
di nao nga iko ya toboan na mga mataed nga tao bisan
kon ono ya kaliwat niran kay mintoo iko ka kanaong mga
panaba kanmo. Na, ya Diyos nga sariganan ni Abraham
may gahem naiza ka pagbohi ka mga patay nga tao
pagbalik garing ka lebeng. Kamhan bisan ono ya wara
pen mahinang may gahem naiza ka paghinang. 18 Na,
bisan malised ya pagtoman ka mga panaba na Diyos kay
malaas di si Abraham hasta waray maanak naiza marig-en
ya toong pagtagad agon nahinang iza nga toboan ka mga
mataed nga tao. Kay minsaad ya Diyos kan Abraham nga
nagalaong nga singed ka kataedan na mga bitoon ya mga
kaliwatan mo. 19 Kamhan bisan hapit mag-isang ka gatos
ya toong pagkamalaas, bisan diri makapanganak si Sara,
wara magmaloza ya pagtoo ni Abraham nga manganak
pen iza daw si Sara. 20 Kay ya hena-hena ni Abraham polos
matood ya mga panaba na Diyos kanangiza. Kamhan
wara iza magdowadowa basta mindogang hinoa ya toong
pagtoo ka saad na Diyos pagsaza naiza ka Diyos. 21 Kay
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heget gazed ya pagtoo ni Abraham nga may gahem na
Diyos ka pagtoman ka toong saad. 22 Kamhan inhinang
na Diyos nga dizan ka toong pagseleng si Abraham ani
ya matadeng. 23 Kamhan ya daan pinasoyat na Diyos
mahitenged kan Abraham nga nagalaong nga inhinang
nao nga si Abraham ani ya matadeng kay heget ya toong
pagtoo, na, diri kon si Abraham ka lamang ya matadeng
24 basta kitang tanan kon antoo kita ka Diyos nga minbohi
kan Hisos nga kantang Ginoo pagbalik garing ka lebeng.
25 Kay inpakarimbaba na Diyos si Hisos dazaw anpakapatay iza pagsili kanta. Kamhan inbohi iza na Diyos
pagbalik garing ka lebeng kay dazaw dizan ka pagseleng
na Diyos waray sala nita.

5

Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di
kita kay pagtoo nita kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo
nakawa di ya pagkontara nita ka Diyos. Kamhan kita daw
ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. 2 Intabangan di gazed
kita kay si Hiso Kristo ya sariganan ta. Kamhan masazaen
kita kay mahagdam kita nga in-andam di naiza daan
ya kantang datnganan daked ka Ama nga pinakalabaw.
3 Dakola disab ya kantang kasaza kay mahagdam kita nga
ya pag-azi nita ka mga kalised ani di ya minhinang ka paginanget ka mga kalised. 4 Kon naanad kita ka pag-anget
ka mga kalised sazaen kita na Diyos. Kamhan marig-en
ya kantang pagtagad ka pagtoman na Diyos ka toong mga
saad kanta. 5 Dakola ya pagsarig ta nga tomanen naiza ya
toong mga saad kanta kay ya Madazaw nga Ispirito nga
inhatag kanta na Diyos ani ya nagapalinaw ka kantang
hinawa pagpamatood naiza kanta nga naazakan gazed
kita na Diyos.
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Kay waray mahimo nita ka paglibri ka kantang kaogaringen garing ka silot ka kantang mga sala. Kamhan
pagkatoman na tirmino na Diyos napatay si Kristo pagsili
kanta. 7 Ani ini ya pagpamatood nga naazakan gazed kita
na Diyos kay sin-o ya tao nga ampakapatay pagsili ka
ibang tao bisan kon matadeng ya tao bisan kon beetan?
8 Basta kay ya batasan na Diyos minpamatood iza nga
naazakan kita naiza kay ka mga salaan pen kita minpakapatay si Kristo pagsili kanta! 9 Ya dogo ni Kristo
nga inpaawas naiza ani nakakawa ka kantang mga sala.
Kamhan kay-an ka tirmino na Diyos ka pagpahamtang
ka mga tao ka silot ka kanirang mga sala diri gazed kita
madateng kaini nga silot. 10 Ka mahon-a pen mga kaaway
pen kita ka Diyos piro napatay ya toong Maanak dazaw
makawa ya kantang pagkontara. Kamhan kita daw ya
Diyos nagakaisa di pagpanaw. Agon sang kay-an madazaw
pen ya toong inhinang kay diri kita madateng ka silot kay
antabang si Kristo kanta kay nabohi di iza. 11 Agon intagan
kita na Diyos ka kasaza kay nakabalik di kita ka Diyos kay si
Hiso Kristo nga kantang Ginoo ani ya minhinang ka dalan.
6

Na, wani ya panan-og mahitenged ka pagdateng ka
batasan nga maonga dini ka kalibotan. Ya isang tao nga si
Adan ani ya mahon-ang nakasala. Kamhan ya toong sala
ani nagadara ka kamatazen. Sokad kaiton mamolahay ya
tanan mga tao kay makasasala sirang tanan kay mga kaliwatan siran ni Adan. 13 Kamhan ka wara pen magpasoyat
ya Diyos kan Moysis ka balaed makasasala daan ya mga
tao. Kamhan wara pen ya silot kay wara pen dateng ya
balaed. 14 Kamhan mamolahay gihapon ya tanan mga tao
sokad kan Adan keteb kan Moysis kay mga salaan sirang
tanan, bisan wara siran makasala singed ka pagpakasala
ni Adan nga minlapas ka isang sogo na Diyos.
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Na, si Adan nga mahon-ang tao maonga ya kabilin
naiza ka mga tao. Kamhan si Kristo madazaw hinoa
ya kabilin naiza ka mga tao. 15 Ya inhatag ni Kristo ka
mga tao diri kon singed ka inhatag ni Adan kay ya isang
sala ni Adan ani nagadara ka kamatazen dizan ka mga
mataed nga tao. Basta kay dakola hinoa ya pagtabang
na Diyos ka mga mataed nga tao kay ya isang tao nga
si Hiso Kristo madazaw ya toong paghatag ka mga tao.
16 Na, ya inhatag ni Kristo ka mga tao diri kon singed ka
indara ni Adan kay pagsopak ni Adan ka isa kang sogo na
Diyos minpahamtang ya Diyos ka mga tao ka kamatazen.
Kamhan bisan mataed ya kanirang mga sala dakola ya
pagtabang ni Hisos kaniran dazaw dizan ka pagseleng
na Diyos matadeng siran. 17 Na, mamolahay matood ya
tanan mga tao kay kawandini pen ya isang tao nga si
Adan minlapas iza ka sogo na Diyos. Basta koman bisan
sin-o ya ansarig ka isang tao nga si Hiso Kristo dakola
gazed ya pagtabang naiza kaniran kay iza ya nakakawa
ka mga sala niran. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos
matadeng siran. Wara disab siran madaeg ka pagtintal na
mga maonga.
18 Agon sa ya isang ka sala ni Adan ani mindara ka
pagpahamtang na Diyos ka tanan mga tao ka kamatazen.
Basta kay ya isang ka hinang ni Kristo doro ka kros ani ya
nakawara ka mga sala na tanan mga tao. Kay bisan sin-o
ya antoo kan Kristo malibri gazed iza ka silot ka toong mga
sala. Kamhan mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri
mawara. 19 Ya pag-ato na isang tao ka sogo na Diyos ani
minhinang nga salaan di ya mga mataed nga tao. Kamhan
ya pagtoman na isang tao ka sogo na Diyos ani nakawara
ka mga sala na mga mataed nga tao dazaw magkaangay
siran daw ya Diyos.
20 Pagpasoyat na Diyos kan Moysis ka mga balaed
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singed ka minpadakola iza ka mga sala na mga tao kay
bisan impakahagdam di siran ka mga sogo na Diyos
onay siran nagalapas kaiton nga mga balaed. Kamhan
pagdakola na sala mindakola isab paglabaw ya pagtabang
na Diyos. 21 Kamhan bisan mamolahay ya tanan mga tao
sokad ka pagsopak ni Adan ka Diyos tabangan gazed ya tao
pagdakola kon ansarig iza kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo kay nawara di ya toong mga sala. Kamhan mahatagan
disab iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

6

Na, may mga tao nga nabali gazed ya hena-hena
niran kay silaong niran nga madazaw ya pagpadazon
niran pagpakasala dazaw dakolaen pen na Diyos ya toong
pagtabang kaniran. 2 Diri gazed. Onhon sa nita pagpadazon pagpakasala kay imbizaan di. 3 Mahagdam gazed
kamo nga ya pagbenzag kamazo ani ya timaan nga si
Hiso Kristo anikay insakopan mazo. Kamhan singed ka
nagakatibe kita ka toong pagkapatay. 4 Pagkabenzagi nita
singed ka napatay disab kita iba kan Kristo daw inlebeng
di. Kamhan inbag-o na Ama ya kantang batasan singed
ka dakolang inhinang naiza pagbohi naiza kan Kristo
pagbalik garing ka lebeng kay iza ya labaw ka gahem.
5 Kay kon naisa di kita daw si Kristo ka pagkapatay matood isab ya pagkaisa nita daw si Kristo pagbohi na Diyos
kanangiza pagbalik garing ka lebeng. 6 Na, mahagdam
kita nga ya kantang batasan nga maonga inlansang di iton
ka kros iba kan Kristo dazaw mawaraan gazed na Diyos ya
tanan kaogaringeng tang hena-hena nga maonga dazaw
diri di kita pagharian na beet nga maonga nga inkatao
ta. 7 Kay ya beet nga maonga diri makahari ka tao nga
patay di. 8 Kon naisa di kita daw si Kristo ka pagkapatay
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mintoo kita nga mabohi isab kita iba kanangiza. 9 Kay
mahagdam kita nga si Kristo inbohi iza na Diyos garing ka
lebeng kamhan diri di gazed iza mapatay pagbalik kay diri
di iza harian ka kamatazen. 10 Kas-a ka lamang si Kristo
napatay. Igo di ya toong pagkapatay ka pagpakawara
ka sala na tanan mga tao. Kamhan waray kinateban
na pagkatibe naiza daw ya Diyos koman. 11 Kamo isab
magtaremdem nga imbizaan di mazo ya batasan nga
maonga. Kamhan ya Diyos ani ya in-alagadan mazo kay
si Kristo Hisos ani ya insakopan mazo.
12 Azaw mazo pagpaharien ya sala dizan ka kamazong
lawas nga mamolahay. Azaw paharien ya naazakan nga
maonga nga inkatao dini kamazo. 13 Dizan ka lawas bisan
ya mata, bisan ya dila, bisan ya alima, azaw gamiten
ka pagpakasala. Hinoa paharien mazo ya Diyos dazaw
matadeng kamo kay singed kamo ka mga tao nga inbohi
di pagbalik garing ka lebeng. 14 Kinahanglan diri kamo
magpaoripen ka sala kay nalibri di kamo ka pagkaoripen
ka mga balaed kay si Kristo ya antabang kamazo ka
pagtoman ka batasan nga naazakan na Diyos.
Kamhan di matood ya daan balaed na Diyos piro
may sazep mazo kon anhena-hena kamo nga padazonon
lamang pagpakasala kay kaloozan di kamo na Diyos.
16 Kay kon anpili kamo ka maonga nga batasan singed
kamo ka mga oripen na maonga nga minhari kamazo.
Kamhan madara kamo ngaro ka kamatazen nga waray
kinateban. Basta kay kon anpili kamo ka pagtoman ka
batasan nga naazakan na Diyos magkaangay gazed kamo
daw ya Diyos. Kay kon togotan nita ya bisan sin-o ka
paghari ka kantang kaogaringeng lawas, kita di matood
ya mga oripen naiza. 17 Na, izang mahon-a pen singed
ka nagaoripen kamo ka batasan nga maonga. Basta kay
15
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koman diri di sa. Agon sazaen nao ya Diyos kay gosto
gazed kamo antoman ka sindo mahitenged kan Kristo
nga indawat mazo. 18 Minpabazad di ya Diyos kay dazaw
librihen di kamo garing ka pagkaoripen ka mga sala mazo.
Kamhan kamo di matood ya mga sogoonon na Diyos
kay dazaw antoman ka toong maazakan. 19 Ani ini ya
pagpanaba nao kamazo dazaw madali kamo makasabot.
Kay izang mahon-a pen impahari mazo ya maonga nga
batasan dizan ka lawas mazo. Kamhan mindogang disab
kamo paghinang ka mga maonga. Basta kay koman
dazawen mazo ya kamazong batasan keteb ka waray saket
nga maonga kay si Kristo ya insakopan mazo.
20 Na, izang mahon-a pen ka pagkaoripen pen mazo ka
batasan nga maonga wara kamo magtoman ka batasan
nga naazakan na Diyos. 21 Kamhan ya pagbales ka batasan
mazo ani ya kamatazen nga waray kinateban. Tagan disab
kamo ka kasipeg pagtaremdem mazo kaiton nga batasan
mazo. 22 Basta kay koman minlibri di ya Diyos kamazo
ka kamazong mga sala dazaw iza di ya insakopan mazo.
Kamhan makahimo kamo ka pagtoman ka naazakan na
Diyos. Kamhan ya pagbales kaiton nga batasan tagan
kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 23 Ya bales
ka pagpakasala ani ya kamatazen nga waray kinateban.
Basta kay ya hatag na Diyos ani ya bag-ong kinabohi
nga diri mawara kon ansakop ya tao kan Hiso Kristo nga
kantang Ginoo.

7

Mga lomon nao dizan kan Kristo, mahagdam kamo
nga dini ka kalibotan bisan ono ya balaed nga inhinang
na tao ani ya anhari ka tao keteb ka pagkapatay naiza.
2 Pamolinged ini mahitenged ka babazi nga minze. Ebes
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iza ka gahem na bana kay ani ya balaed ka bohi ka ya bana.
Kamhan kon mapatay ya bana malibri di ya babazi kaiton
nga balaed. Kamhan mahimo di ya pagminze ka lain nga
amaama. 3 Na, kon nagahela ya babazi dizan ka lain nga
amaama ka bohi ka ya bana ya paghenay ani ya inngaran
na balaed ka babazi. Hinoa kon mapatay ya bana wara iza
maglapas ka balaed kon anminze iza ka lain nga amaama
kay nalibri di iza ka balaed.
4 Ani ini ya pamolinged mahitenged kanta nga mga
lomon kan Kristo. Kay pagkapatay ni Kristo napatay
disab kita iba kanangiza. Kamhan nalibri di kita ka
mga balaed nga inbilin ni Moysis ka mga karaan nga
Yodayo. Kay harian kita hinoa ni Kristo kay inbohi iza
na Diyos pagbalik garing ka lebeng dazaw makahimo kita
ka pagtoman ka naazakan na Diyos. 5 Kay ka wara pen
kita magsakop kan Kristo ya batasan nga maonga nga
imbaheg na balaed na Diyos ani ya kantang kaogaringeng
naazakan. Kamhan ya kamatazen nga waray kinateban
ani ya bales kaiton nga batasan. 6 Basta kay pagsakop nita
kan Kristo nakalibri ya Diyos kanta kaini nga balaed kay
kita ya napatay iba kan Kristo pagkapatay naiza. Kamhan
wara kita harii na balaed nga nakaoripen kanta. Basta
intagan di kita hinoa ka bag-ong kinabohi nga kanang
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
Sabten mazo ini nga wara hao maglaong nga ya daan
balaed ani ya sinogdan ka batasan nga maonga. Kay ya
batasan nga maonga minhon-a iton ka pagpasoyat na
Diyos kan Moysis ka balaed. Kamhan kon wara magbaheg
ya balaed ka batasan nga magaarig, wara hao mahagdam
nga maonga ya hena-hena nao nga magaarig ka betang
na iba nao. 8 Pagpakahagdam nao ka baheg na Diyos
nga nagalaong nga azaw kamo pag-arig, ambaza kay
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nagapahiarig hao ka bisan ono ya betang na iba nao.
Agon nakasabot kita nga kon waray balaed ka pagbaheg
ka batasan ta wara kita mahagdam kon ono ya batasan nga
imbaheg na balaed. 9 Kay kon wara pen hao mahagdam
ka baheg na Diyos nga nagalaong nga azaw kamo pagarig singed ka waray sala nao piro pagdateng di na baheg
nakasabot hao nga maonga ya batasan nao. Mahagdam
disab hao nga ya pagkapatay nga waray kinateban ani ya
datnganan nao. 10 Intagan kita na Diyos ka daan balaed
dazaw may kinabohi nita nga waray kinateban kon waray
sazep nita pagtoman. Ambaza kay minlapas hao kamhan
impahamtangan hao ka kamatazen nga waray kinateban.
11 Ya batasan nga maonga nga inkatao dini kanao ani
ya magalapas ka balaed na Diyos. Kamhan singed ka
inlimbongan hao na kanaong batasan kay ya kamatazen
nga waray kinateban ani ya bales kanao kay minlapas hao
ka balaed na Diyos.
12 Kamhan diri kon maonga ya balaed kay garing iton ka
Diyos. Agon polos madazaw iton, waray maonga. 13 Wara
iton magpahamtang kanao ka kamatazen basta kay ya
batasan nao nga maonga ani hinoa ya minpahamtang
kanao ka kamatazen nga waray kinateban kay onay hao
magalapas ka mga balaed na Diyos. Kamhan mahagdam
hao nga ya batasan nga inkatao dini kanao polos maonga.
Mahagdam kita nga polos madazaw ya balaed na
Diyos kay garing iton ka Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos. Kamhan polos maonga hao kay inharian hao na
batasan nga maonga. 15 Wara hao makasabot ka kanaong
batasan. Kay wara hao magpadazon ka batasan nga inbetan nao. Hinoa nagahinang hao ka batasan nga wara hao
maazak. 16 Na, ya gosto nao ka paghinang ka madazaw ani
ya singed ka timaan nga minhena-hena hao nga madazaw
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ya balaed. 17 Kamhan singed ka diri kon hao ya minhinang ka maonga basta kay ya batasan nga maonga nga
inkatao dini kanao. 18 Kamhan mahagdam hao nga salaan
hao kay bisan gosto hao anhinang ka madazaw diri hao
makatoman kaiton. 19 Diri hao makahinang ka madazaw
nga naazakan nao, minhinang hao hinoa ka maonga nga
diri hao maazak paghinang. 20 Na, kon minhinang hao
ka maonga nga diri hao maazak paghinang singed ka diri
kon hao ya minhinang kaiton basta kay ya batasan nga
maonga nga inkatao dini ka lawas nao.
21 Ani ini ya kaazi nao kay kon gosto hao anhinang
ka madazaw ya maonga hinoa ani ya kanaong inhinang.
22 Bisan gosto gazed hao antoman ka balaed na Diyos
23 dini ka kanaong lawas may lain hari nga nagaaway ka
kanaong gosto. Kamhan singed ka harian hao ka batasan
nga maonga bisan gosto gazed hao anhinang ka madazaw.
24 Agon magalised gazed hao. Daw sin-o ya makalibri
kanao garing ka pagkaoripen nao ka batasan nga maonga
dini ka lawas nao nga impahamtangan di ka kamatazen?
25 Palad pen kay inlibri di matood hao ni Hiso Kristo nga
kantang Ginoo!
Kon wara pen si Kristo magtabang kanao bisan gosto
gazed hao antoman ka mga sogo na Diyos, ya batasan nga
maonga nga inkatao dini kanao ani ya anhari kanao.

8

Agon koman ya mga tao nga naisa di siran daw si
Kristo Hisos diri di siran silotan na Diyos ka kanirang
mga sala. 2 Kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos ani ya minlibri kanta garing ka pagkaoripen nita
ka batasan nga maonga dazaw diri kita madara ngaro ka
kamatazen nga waray kinateban. Iza nga Ispirito ani disab
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ya minhatag kanta ka bag-ong kinabohi kay minsakop
di kita kan Kristo Hisos. 3 Kay ya balaed nga imbilin ni
Moysis wara matoman na mga tao kay waray mahimo
niran agon wara gazed iton makatabang ka tao. Basta
kay ya Diyos may inhinang naiza ka pagtabang ka mga tao
kay minpakarimbaba iza ka toong kaogaringeng Maanak
dazaw tao di iza singed kanta. Kamhan may lawas naiza
singed ka lawas nita nga mga salaan piro waray sala nga
indara naiza. Pagkapatay naiza dizan ka kros indawat na
toong lawas ya silot nga garing ka Diyos para ka kantang
mga sala. Kamhan kon antoo ya tao kan Kristo nakawa di
ya toong sala. 4 Ani ini ya inhinang na Diyos dazaw may
mahimo nita ka paghinang ka tanan mga madazaw nga
insogo na toong balaed kay intabangan kita na Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos. Wara kita magtoman
ka maonga nga inkatao dini kanta. 5 Kay bisan sino ya harian na batasan nga maonga singed ka isahen
di naiza ya toong hena-hena ka pagtoman ka naazakan
nga maonga nga in-anad naiza. Kamhan bisan sin-o
ya harian na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
singed ka isahen naiza ya toong hena-hena ka pagtoman
ka naazakan naiza nga Ispirito. 6 Na, kon harian ya tao
ka batasan nga maonga madara iza ngaro ka kamatazen
nga waray kinateban. Basta kay kon harian ya tao ka
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos tagan iza hinoa
ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay nakawa di ya
pagkontara naiza ka Diyos. 7 Kon harian ya hena-hena
na tao ka batasan nga maonga nagaaway iza ka Diyos
kay waray mahimo na toong hena-hena ka pagtoman ka
mga sogo na Diyos. 8 Bisan sin-o ya nagatoman ka toong
kaogaringen nga naazakan diri gazed iza makasaza ka
Diyos.
9

Na, kon anhari ya Ispirito na Diyos kamazo diri di
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kamo antoman ka kamazong kaogaringeng naazakan kay
antoman kamo hinoa ka naazakan naiza nga Ispirito. Kon
wara kamo hel-i na Ispirito nga garing kan Kristo diri kon
sakop kamo naiza. 10 Basta kon heget ya pagsarig mazo
kan Kristo bisan mamolahay ya lawas mazo kay bales
ini ka sala ni Adan mahatagan matood kamo ka bag-ong
kinabohi nga diri mawara kay dizan ka pagseleng na Diyos
inhinang naiza nga kamo di ya matadeng. 11 Ya Diyos iza
ya minbohi kan Kristo Hisos pagbalik garing ka lebeng.
Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga inpakarimbaba na
Diyos kon anhela iza dini kanta anbohi isab iza kanta
pagbalik garing ka lebeng.
12 Kamhan mga lomon nao kan Kristo, waray labet nita
ka batasan nga maonga agon dini ka kantang lawas bizaan
ta ya batasan nga maonga. 13 Kay kon antoman kamo ka
kamazong kaogaringeng naazakan madara kamo ngaro ka
kamatazen nga waray kinateban. Piro kon ampatabang
kamo ka Madazaw nga Ispirito ka pagbiza ka batasan
nga maonga mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga
diri mawara. 14 Kay bisan sin-o ya antoman ka sogo na
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos iza di ya matood
nga maanak na Diyos. 15 Kay ya Madazaw nga Ispirito nga
inhatag kamazo na Diyos wara iza magpahinang kamazo
ka mga oripen nga may kahaldek ka Diyos. Basta kay
iza ya minpahinang kamazo ka mga maanak na Diyos.
Kamhan pagsabihen di mazo iza nga Ama nga Diyos.
16 Kay ya Ispirito na Diyos ani nagapamatood ka kantang
ispirito nga mga maanak di kita na Diyos. 17 Kamhan kon
impakamaanak di kita na Diyos mga magdawatay disab
kita iba kan Kristo ka mga madazaw nga kabilin nga inandam na Diyos. Kon an-anget kita ka mga kalised singed
ka pag-anget ni Hiso Kristo sazaen disab kita na Diyos iba
kanangiza.
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Mahagdam hao nga dini ka kalibotan ya mga kalised
nga in-azi nita geramay gazed iton ka mga madazaw nga
madawat nita kay-an. 19 Kay ya tanan mga inhinang
na Diyos dini ka kalibotan daw daked ka langit nagatagad gazed ka tirmino nga ampakita ya Diyos ka toong
mga maanak nga panhatagan ka kanirang mga bag-ong
lawas. 20 Kay sokad ka paglapas ni Adan ka sogo na
Diyos ingabaan na Diyos ya kalibotan. Kamhan wara
makatoman ya bisan ono nga inhinang ka daan tood na
Diyos. Ya Diyos iza ya mingaba ka kalibotan paglapas ni
Adan ka sogo na Diyos. Kamhan may tirmino na Diyos
nga bag-ohon di naiza ya toong mga hininang. Kamhan
nagatagad gazed siran kaiton nga tirmino. 21 Kay kawen na Diyos ya bisan ono nga makapadaet ka tanan nga
mga inhinang naiza dini ka kalibotan. Kamhan mabag-o
di siran singed ka lawas na mga maanak na Diyos kay bagohon naiza ya kanirang lawas dazaw diri siran mamola
kawanihen ka. 22 Pamolinged ini nga ya kahimtang na
tanan mga inhinang na Diyos dini ka kalibotan singed
iton ka babazi nga nagapamati nga masiet gazed ya toong
kalised kay sokad kawandini pen keteb koman nagatagad
gazed siran ka pagbag-o na Diyos kaniran. 23 Kita isab nga
mga maanak intagan na Diyos ka toong Ispirito kay ani
ya inpaona ka madazaw nga madawat nita kay-an. Gosto
gazed kita nga madali andateng ya tirmino ka paghatag
na Diyos ka madazaw nga kabilin nga pagbag-o naiza ka
kantang lawas. 24 Paglibri ni Kristo kanta ka silot ka
kantang mga sala intagan kita naiza ka saad nga may
tirmino naiza ka pagbag-o ka kantang lawas. Na, iton nga
in-alam nita wara pen dateng. Kay kon mindateng di ya
intagadan ta diri di kita antagad pen kaiton. 25 Piro kon
wara pen dateng ya in-alam ta paataasan nita ya pagtagad.
26 Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos
18
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iza ya mintabang kanta dazaw makaanget kita ka pagtagad kay kolang pen ya kasabtan nita kon ono ya kabebeten na Diyos. Basta kay mahagdam ya Ispirito nga garing
ka Diyos kamhan iza ya mintabang kanta ka pagpangamozo ka Diyos. Ya toong inpanaba ka Diyos diri mahimo
ikapanan-og na tao kay ararem gazed. 27 Mahagdam
ya Diyos kon ono ya inhena-hena na tao. Kamhan mahagdam gazed iza kon ono ya inhena-hena na Madazaw
nga Ispirito pagtabang naiza kanta ka pagpangamozo ka
Diyos. Kay ya naazakan naiza nga Ispirito ani disab ya
kabebet-en na Diyos dini kanta nga toong mga sakop.
28 Mahagdam kita nga pahimoslan na Diyos ya bisan
ono nga kaazi na tao kon naazak ya tao kanangiza kay
may tood na Diyos ka pagpili kanangiza. 29 Kay sokad
kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan inpili kita
naiza daan. Kamhan iza ya minbeet nga hinangen kita
naiza dazaw masinged kita ka toong Maanak. Kamhan
si Hisos inhinang di nga kamagorangan ka mga mataed
nga lomon. 30 Kamhan kita nga mga minsinged ka
toong Maanak ani ya inpili na Diyos. Kamhan dizan ka
pagseleng na Diyos inhinang naiza nga matadeng di kita
kay impasaylo di naiza ya kantang mga sala. Kamhan
inpanaranginan gazed kita naiza ka madazaw.
31 Ani ini ya inlaong nao kamazo kay dazaw mahagdam

kamo nga ya Diyos ani ya minlaban kanta nga toong mga
maanak. Kamhan diri kita madaeg na bisan ono ya anaway kanta. 32 Wara gazed ya Diyos maghawid ka toong
Maanak. Hinoa inhatag iza ka pagbazad ka kantang mga
sala. Agon panaranginan disab kita naiza ka tanan mga
madazaw iba kan Kristo. 33 Daw sin-o ya ansombong kanta
nga mga pinili na Diyos? Wara sa kay pagtoo nita kan
Hisos ya Diyos ani ya minkawa ka kantang mga sala dazaw
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magkaangay kita daw iza. 34 Daw sin-o ya anhokom kanta
ka silot? Wara sa kay intabangan kita ni Hisos pagkapatay
naiza. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka
lebeng. Kamhan nagalo-to di iza dizan ka too na Diyos kay
iza gazed ya maglaongay nita. 35 Daw sin-o ya makabelag
kanta kan Kristo daw ya toong kaazak kanta? Wara
sa kay bisan daegdaegen kita, bisan awazen kita, bisan
magabengtasen kita, bisan waray bado, bisan daeten kita,
bisan patazen kita waray makabelag kanta kan Kristo daw
ya toong kaazak kanta. 36 Na, ya kaazi ta inpasoyat daan na
Diyos nga nagalaong nga aldaw aldaw ya pagpaabot nami
ka kamatazen kay iko ya insakopan nami. Ya mga minaway kanami waray kalooy niran kamhan patazen kami
kontana singed ka pagpatay niran ka karniro pag-ihawen.
Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged ka kantang
kaazi dini ka kalibotan.
37 Kamhan bisan nagaazi kita kaini nga tanan mga
kalised nakadaeg gazed kita kay tabangan kita ni Kristo
kay matood ya pag-azak naiza kanta. 38 Kamhan dakola
ya pagsarig nao nga waray makabelag kanta ka Diyos
daw ya toong kaazak kanta. Bisan kon patazen kita kon
mabohi ka kita, diri kaw-en ya kaazak na Diyos dini kanta.
Bisan ya tanan mga diwata nga maonga nga nagahari
pen ka kalibotan wara disab siran makabelag kanta ka
Diyos daw ya toong kaazak kanta. Bisan ono ya kaazi
ta koman nga panahon, bisan ono ya kaazi ta kay-an
ka panahon nga wara pen dateng, diri gazed makabelag
kanta ka Diyos daw ya toong kaazak kanta. 39 Bisan ya mga
gamhanan nga maonga nga nagahela pen daked ka langit
daw dimbaba ka ararem nga kalibotan, bisan ono pen ya
hininang, diri gazed siran makabelag kanta ka Diyos daw
ya toong kaazak kanta. Na, ya kaazak naiza kanta inpakita
naiza pagkapatay ni Kristo Hisos nga kantang Ginoo doro
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ka kros.

9

Kamhan mindogang si Pablo pagsindo nga nagalaong
nga panan-ogan ta kamo ka matood kay si Kristo ani ya
insakopan nao. Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos ani ya nagapamatood kanao nga diri hao ambakak
kamazo 2 pagpanaba nao nga nagalised di ya kanaong
hena-hena. Onay mabeg-at ya kanaong hinawa ka kawied
3 kay ya mga angay nao nga Yodayo diri siran antoo
kan Kristo. Gosto hao antabang kaniran nga kanaong
angay. Kon mahimo hao ya andawat ka silot na Diyos
pagsili kaniran dazaw siran di ya malibri ka silot. Kawen disab nao kontana ya pagkaisa nao daw si Kristo kon
ani ya antabang kaniran 4 kay siran ya mga kaliwatan
ni Israil. Kawandini pen inhinang na Diyos nga siran di
ya toong mga maanak. Inpakita disab naiza kaniran nga
iza ya Diyos nga labaw ka gahem. Minsaad iza kaniran
ka pagpanarangin kaniran ka madazaw. Intagan isab
siran ka toong kasogoan. Minsindo isab iza kaniran kon
onhon sa niran pagsingba kanangiza. Mataed isab ya
mga saad naiza kaniran nga ipadara naiza kaniran ya
Manlolowas. 5 Siran ya mga kaliwatan na mga karaang
Yodayo. Kamhan ya pagkatao ni Kristo nga Diyos nga hari
ka tanan, kaliwat gazed iza niran. Sazaen iza kawanihen
ka. Matood gazed ini.
6 Na, wara hao magpasabot nga wara matoman ya
saad na Diyos. Hinoa minpasabot hao nga dizan ka mga
kaliwatan ni Israil may mga diri kon matood nga sakop
na Diyos. 7 Kamhan ya tanan mga kaliwatan ni Abraham
diri kon matood nga maanak na Diyos sirang tanan. Kay
minlaong ya Diyos kan Abraham nga ya mga kaliwatan ni
1
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Isak nga isang maanak mo ani gazed ya kanmong matood
nga maanak. 8 Na, ya kahologan naiton nga inlaong na
Diyos ani ini nga dizan ka mga kaliwatan ni Abraham diri
kon mga matood nga maanak na Diyos siran kay pinaazi
ka pagtoo ni Abraham ka saad na Diyos natao si Isak.
Kamhan bisan diri kon Yodayo ya tao, kon mintoo iza
ka mga saad na Diyos singed ka pagtoo ni Abraham, iza
gazed ya matood nga kaliwat ni Abraham. 9 Kay ya saad na
Diyos kan Abraham kawandini pen ani ini nga nagalaong
nga pagdateng ka hostong panahon andateng ya kanaong
gahem dizan kan Sara nga asawa mo kamhan an-anak iza
ka maimpis nga amaama. Na, bisan malaas di gazed si Sara
mintoman gazed ya saad na Diyos kan Abraham.
10 Kamhan ya toong maanak nga si Isak nga kantang
apo pagkamalaas di naiza nakabdes ya toong asawa nga
si Ribika. Kamhan min-anak iza ka kaloha nga polos
amaama. 11-12 Na, ka wara pen dateng ya paabot ni
Ribika minlaong ya Diyos kanangiza nga ya mahon-a nga
matao ani hinoa ya mag-alagad ka manghod. Minpananog ya Diyos kaiza ka wara pen matao ya kaloha kay dazaw
mahagdam ya mga tao nga ya pagpili na Diyos kan Hakob
diri kon garing ka madazaw nga batasan ni Hakob kay
wara pey beet naiza daw si Isaw. Basta garing hinoa ka
pagbeet na Diyos. 13 Kay izang mahon-a pen impasoyat
na Diyos mahitenged kanirang dowa nga nagalaong nga
dakola ya pagkaazak nao kan Hakob nga manghod ka
kaazak nao kan Isaw nga magorang kay ya katenged ni
Isaw ka pagkamagorang nga inhatag na Diyos kanangiza
imbaylo naiza ka makaen.
14 Na, ono ya ikapanaba ta? Daw may pinalabi na Diyos?
Wara! 15 Kay kawandini pen minlaong iza kan Moysis
nga iza nga Diyos ani ya nagabeet kon sin-o taoha ya
tabangan naiza daw sin-o taoha ya kaloozan naiza. Ani
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ini ya inlaong na Diyos. 16 Agon ya kalooy na Diyos diri
kon garing ka pagponto na tao, diri isab kon garing ka
pag-ozamet na tao ka paghinang ka mga madazaw. Basta
kay garing hinoa ka pagbeet na Diyos kon sin-o ya toong
inkaloy-an. 17 Izang mahon-a pen ka bohi ka si Moysis
minpasoyat ya Diyos ka toong mga panaba kan Paraon
nga hari ka lopa nga Ihipto nga nagalaong nga hao ya
minbeet nga iko ya hari ka lopa nga Ihipto. Kamhan
mintogot hao kanmo ka pagpandaeg ka kanaong mga
sakop dazaw ampakita hao nga hao ya labaw ka gahem
pagpakadaeg nao kanmo. Kamhan mabantog ya kanaong
ngaran dini ka tibolos kalibotan. Ani ini ya inlaong na
Diyos kan Paraon nga hari. 18 Agon nagabeet ya Diyos
kon sin-o taohana ya tabangan naiza. Hinangen naiza ya
masinopaken ya bisan sin-o nga inbet-an naiza.
Kamhan kon anlaong kamo kanao nga kon ani ini
ya batasan na Diyos diri iza kontana magbaheg ka hinang na mga tao kay ya paghinang niran ka maonga
ani ya pagtoman niran ka pagbeet na Diyos. 20 Kamhan
ansambag hao nga kita nga mga tao nga inhinang na
Diyos daw may katenged nita ka paglalis ka Diyos? Wara
gazed. Pamolinged ini nga ya tadzaw daw ampangotana
iton ka maghinangay nga nagalaong nga kay ono say
hinangen mo kanao singed kaini nga hitsora? 21 Ya
maghinangay ani ya may katenged ka pagbeet kon onhon
naiza paggamit ka lopa ka paghinang ka mga tadzaw. May
katenged isab naiza ka paghinang ka dowang ka klasi na
tadzaw garing ka isang tibolos nga lopa. Ya isa mahalen
daw madazaw selengan. Ya isa baratohon.
22 Kamhan ya Diyos isab may katenged naiza ka pagsilot
ka mga tao dazaw mahagdam siran nga iza ya Diyos nga
labaw ka gahem. Dogay ya pag-anget naiza ka mga tao
19
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nga maonga ya batasan. Wara pen iza magsilot kaniran.
23 Ani ini ya toong inhinang dazaw kita nga toong inkaloyan makasabot kita nga madazaw ya kantang datnganan
nga in-andam naiza daked. Kamhan may kinabohi nita
nga diri mawara kawanihen ka. 24 Diri kon garing ka
mga Yodayo ka lamang ya toong mga pinili basta kay
garing isab ka mga tao nga diri kon Yodayo. 25 Ani ini
ya nakatoman ka mga panaba na Diyos nga insoyat na
karaang propita nga si Hosiyas nga nagalaong nga kilalhan nao nga kanaong kasakopan ya diri kon kasakopan
nao ka mahon-a pen. Azaken isab nao ya mga tao nga wara
nao maazaki ka mahon-a pen. 26 Kamhan dizan ka mga
dapit nga inngaranan siran nga diri kon kamo ya kanaong
kasakopan ngaranan di siran nga mga maanak na Diyos
nga bohi. Ani ini ya sinoyat ni Hosiyas.
27 Kamhan si Isayas nga karaang propita na Diyos
mabaskeg ya toong saba pagpanaba naiza mahitenged ka
mga Yodayo nga nagalaong nga bisan antaed ya kaliwatan
ni Israil singed ka kataed na nag-as dizan ka baybazen na
dagat talagsa ka siran nga malibri ka silot nga pahamtangan na Diyos ka kanirang mga sala. 28 Kay pahamtangan
na Diyos ka silot ka tibolos kalibotan. Madali matoman
ya toong pagsilot kaniran. Ani ini ya inlaong ni Isayas.
29 Singed ini ka daan mga panaba ni Isayas nga nagalaong
nga kita nga mga Yodayo kon wara kita kaloy-i na Diyos
nga pinakalabaw waray tao nga mabilin dini kanta kay
matibe kita pagpangapatay singed ka mga karaang tao
doro ka longsod nga Sodoma daw Gomora kawandini pen
pagsilot na Diyos kaniran. Ani ini ya mga panaba ni Isayas.
Sabten mazo ini nga ya mga tao nga diri kon Yodayo
bisan wara siran mag-ozamet pagtoman ka balaed nga
imbilin ni Moysis, inhinang di na Diyos nga dizan ka toong
30
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pagseleng siran di ya matadeng, waray sala kay mintoo
siran ka sindo mahitenged kan Kristo. 31 Kamhan ya
mga kaliwatan ni Israil bisan nagaozamet siran pagtoman
kaizang balaed dazaw dizan ka pagseleng na Diyos waray
sala niran diri mahimo iton 32 kay ya mga hinang niran
nga madazaw ani ya sariganan niran diri kon si Kristo.
Kamhan singed siran ka tao nga minsapdok ka dakolang
bato dizan ka dalan. 33 Kay inpasoyat na Diyos daan
nga nagalaong nga timan-an mazo gazed ini nga may
tao nga pahel-en nao doro ka Siyon nga siyodad na mga
Yodayo. Kamhan singed iza ka bato nga insapdokan na
mga tao. Kamhan mataed ya nahiligad kay diri siran
antoo kanangiza nga si Kristo. Kamhan bisan sin-o antoo
kan Kristo diri gazed magmahay kay madazaw ya toong
datnganan. Ani ini ya inpasoyat na Diyos.

10

1 Kamo nga kanaong mga lomon kan Kristo, gosto gazed

nao nga malibri ya angay nao nga Yodayo ka silot ka
kanirang mga sala agon nagapangamozo hao ka Diyos
para kaniran. 2 Mahagdam hao ka batasan niran nga
gosto siran anpangalagad ka Diyos ambaza kay minsazep
siran kay 3 diri siran ansogot ka inhinang na Diyos nga
pagtoo na tao kan Kristo magkaangay iza daw ya Diyos.
Kamhan ya inhinang na mga Yodayo nagaozamet hinoa
siran pagtoman ka balaed nga imbilin ni Moysis ka mga
karaan niran. Kamhan diri siran ansogot kan Kristo nga
inhatag na Diyos dazaw magkaangay siran daw ya Diyos.
4 Kay pagdateng ni Kristo kamhan di ya paggamit ka
balaed nga imbilin ni Moysis. Kay kon antoo ya tao kan
Kristo nakawa di ya toong mga sala. Kamhan inhinang na
Diyos nga dizan ka toong pagseleng matadeng di ya tao.
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5 Na, kawandini pen minsoyat si Moysis mahitenged ka

tao nga gosto antoman ka balaed dazaw iza di ya insaza na
Diyos. Minlaong si Moysis nga kinahanglan waray sazep
mo pagtoman ka tanan mga sogo na Diyos anipen mahatagan ko ka kinabohi nga diri mawara kawanihen ka. Ani
ini ya impanaba ni Moysis. 6-7 Basta kay lain ya sindo na
Diyos kay may inhinang naiza dazaw magkaangay iza daw
ya tao kon antoo ya tao kan Kristo. Minlaong ya sindo na
Diyos nga waray kinahanglan mazo ka pagtoman ka mga
kalised dazaw mahatagan kamo ka bag-ong kinabohi nga
diri mawara kay minpakarimbaba hao kan Kristo kamazo.
Kamhan napatay iza. Kamhan nabohi di iza pagbalik
garing ka lebeng. Ani ini ya sindo nga garing ka Diyos.
Kamhan kita nga tao waray mahimo nita ka pagtoman
ka kalised singed kan Kristo. Anikay kinahanglan nita ya
pagtoo ka inhinang ni Kristo.
8 Kamhan ya sindo mahitenged kan Kristo masazon
iton pagsabot. Naanad disab kamo pagpanaba daw inbetang disab mazo dalem ka hena-hena mazo dazaw diri
magkalipat. 9 Kay kon anpanaba iko ka mga iba mo nga
nagalaong nga si Hiso Kristo ani ya matood nga Diyos, kon
antoo iko nga minbohi ya Diyos kan Kristo pagbalik garing
ka lebeng, malibri iko ka silot ka kanmong mga sala. 10 Kay
ya tao nga mintoo kan Kristo nakawa di matood ya toong
mga sala. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng
di iza. Kamhan ya tao nga minpanaba nga si Kristo ani ya
matood nga Diyos nalibri di matood iton nga tao ka silot
ka toong mga sala. 11 Kay kawandini pen minpasoyat ya
Diyos nga nagalaong nga bisan sin-o ya antoo kan Kristo
diri gazed iza magmahay. Ani ini ya pinasoyat na Diyos.
12 Kay bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo waray
pinalabi na Diyos kay iza ya Ama nirang tanan. Kamhan
bisan sin-o ya anpatabang kanangiza panaranginan gazed
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iza ka madazaw. 13 Kamhan minpasoyat ya Diyos nga
nagalaong nga bisan sin-o ya anpatabang ka Ginoo malibri
matood iza ka silot ka toong mga sala.
14 Agon onhon sa niran paghawag kanangiza kon
wara siran magtoo kanangiza? Onhon sa niran pagtoo kanangiza kon wara pen siran makabati ka sindo
mahitenged kanangiza? Onhon sa niran pagpakabati
kon wara iwali ini nga sindo? 15 Kamhan diri mahimo
ya pagdateng na tao ka pagsindo kaniran kon wara iza
pakaroha na mga sakop ni Hisos. Kay minpasoyat ya Diyos
mahitenged ka tao nga nagadara ka sindo nga nagalaong
nga madazaw kay mindateng di ya tao nga nagadara ka
sindo mahitenged kan Kristo! Ani ini ya pinasoyat na
Diyos. 16 Kamhan talagsa ka ya mga mintoo kaini nga
sindo. Agon mintoman di ya mga panaba ni Isayas nga
karaang propita na Diyos nga nagalaong nga Ginoo, daw
sin-o ya mintoo ka inwali nami kaniran? Ani ini ya inpanaba ni Isayas. 17 Na, isaben pen nao pagpanaba kamazo
nga ya pagtoo na tao garing iton ka inpanalingahan naiza
ka sindo mahitenged kan Kristo.
18 Kamhan daw nakabati di ya mga Yodayo kaini nga
sindo? Nakabati di matood siran kay dizan ka kasoyatan
na Diyos inpasoyat naiza nga nagalaong nga ya pagwali na
mga mindara ka sindo mahitenged kan Kristo mindateng
di iton ka tanan mga tao dini ka kalibotan. Kamhan bisan
hain ya dapit nakabati ya mga tao kaini nga sindo.
19 Isaben na Diyos pagpanaba nga mahagdam matood
ya mga Yodayo kaini nga sindo kay kawandini pen si Moysis ani ya mahon-a nga minpanaba mahitenged kaniran
nga nagalaong nga pagtabang na Diyos ka mga tao nga diri
kon sakop na mga Yodayo magaarig gazed ya mga Yodayo.
Kamhan nazehet siran ka Diyos kay nalooy iza ka mga tao
nga diri kon angay niran. Ani ini ya inlaong ni Moysis.
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Kamhan waray kahaldek ni Isayas pagpanaba naiza
nga nagalaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo ani
ya mintoo ka sindo mahitenged kan Kristo kay kawandini
pen minlaong iza nga ya mga tao nga wara mangita
kanao siran hinoa ya inpakilala nao kon sin-o sa hao.
Kamhan bisan wara siran magpangotana kon sin-o sa hao
minpasabot hao kaniran. Ani ini ya inlaong ni Isayas
mahitenged ka mga tao nga diri kon Yodayo.
21 Kamhan lain ya mga panaba ni Isayas mahitenged ka
mga Yodayo nga kaliwatan ni Israil kay nagalaong iza nga
bisan hangzoon nao siran diri gazed siran antoo kanao.
Masinopaken gazed siran. Ani ini ya mga panaba ni Isayas
mahitenged ka batasan na mga Yodayo.
20

11

Panan-ogan ta kamo nga bisan diri antoo ya mga
Yodayo ka Diyos wara siran bizai na Diyos. Hao gazed ya
Yodayo nga kaliwat na karaang tao nga si Israil singed
kaniran. Kamhan ya apo nao nga si Binhimin ani ya
kaliwat ni Abraham nga karaan na mga Yodayo. 2 Diri
mahimo ya pagsalikway na Diyos ka toong mga kasakopan
nga impili naiza daan. Mahagdam kamo ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Iliyas nga karaang propita.
Minmahay iza kay maonga ya batasan na toong mga
angay nga Yodayo. Kamhan minhangzo iza ka Ginoo nga
nagalaong nga 3 Ginoo, inpamatay di niran ya kanmong
mga propita. Inggeba disab niran ya mga haladanan
dazaw diri ihalad ya mga ihazop kanmo. Kamhan isa ka
hao koman nga nabilin nga propita mo. Kamhan inlopog
hao niran dazaw patazen hao. Ani ini ya pagmahay ni
Iliyas. 4 Kamhan minsambag ya Diyos nga nagalaong nga
diri kon isa ka iko kay inpili nao ya mga pitong ka libo nga
1
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ka tao nga Yodayo. Kamhan wara hao magtogot kaniran
ka paghawag ka diyosdiyos inngaranan kan Baal. Ani ini
ya sambag na Diyos kan Iliyas. 5 Kamhan bisan koman
nga panahon anika gihapon nga may mga talagsa ka nga
Yodayo nga mintoo kan Kristo kay siran di ya inpili na
Diyos kay inkaloy-an siran naiza. 6 Kamhan ya pagpili
na Diyos kaniran diri kon garing ka mga inhinang niran
nga madazaw basta kay garing ka kalooy naiza kaniran.
Kay kon garing ka mga inhinang niran waray kinahanglan
niran ka kalooy na Diyos.
7 Sabten mazo ini nga mga panaba nao. Bisan nagaozamet ya mga Yodayo pagtoman ka balaed nga imbilin ni
Moysis dazaw magkaangay siran daw ya Diyos wara gazed
siran sazaa na Diyos. May mga talagsa ka nga Yodayo nga
inpili na Diyos nga mintoo kan Kristo. Mataed ya mga
diri antoo kan Kristo agon inpagahi na Diyos ya kanirang
otok dazaw diri siran ansabot. 8 Kay inpasoyat na Diyos
daan mahitenged ka batasan niran nga nagalaong nga
inpagahi nao ya otok niran. Kamhan bisan imbasa niran
bisan inpanalinga niran ya matood nga panaba nga garing
kanao diri siran magakasinabot. Ani ini ya kahimtang
niran sokad ka mga karaan pen keteb koman.
9 Bisan si Dabid nga karaang hari na mga Yodayo
minlaong iza mahitenged ka batasan niran nga nagalaong
nga ya pagpanarangin na Diyos kaniran ka madazaw ani
hinoa ya makalit-ag kaniran. Ginoo, patazen mo siran
pagdali bales ka kanirang mga sala. 10 Padegleman mo
isab ya kanirang hena-hena dazaw diri siran makasabot ka
matood nga panaba nga garing kanmo. Tagan mo siran ka
mga malised nga kaazi kawanihen ka. Ani ini ya pagsoyat
ni Dabid.
11 Panan-ogan pen ta kamo nga bisan singed ka naligad
ya mga Yodayo kay diri siran ansogot kan Kristo may
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mahimo na Diyos ka pagpabalik kaniran ka pagtoo ka
Diyos. Pagpakasopak niran ka Diyos inhinang naiza ya
logar dazaw kamo nga mga diri kon Yodayo malibri kamo
ka silot ka kamazong mga sala. Ani ini ya inhinang
na Diyos dazaw magaarig ya mga Yodayo kay pabaliken
siran naiza kontana ka pagtoo niran kanangiza. 12 Ya
pagsopak na mga Yodayo ka Diyos ani ya sinogdan ka
pagpanarangin naiza ka madazaw dizan ka tanan mga
tao nga diri kon Yodayo. Kay pagsopak niran inpakita
hinoa naiza ya toong kalooy dizan ka mga tao nga diri kon
Yodayo. Na, kay-an ka pagtoman na tirmino ka pagbalik
na mga mataed nga Yodayo ka Diyos panaranginan gazed
siran na Diyos ka madazaw.
13 Na, kamo nga mga diri kon Yodayo, wani ya panan-og

nao kamazo kay hao ya insarigan na Diyos ka pagdara ka
toong sindo dini kamazo. Antoman hao ka sogo na Diyos
kanao 14 dazaw an-arig ya mga angay nao nga Yodayo pagpakakita niran ka pagtabang nao kamazo. Kamhan dizan
kaniran kon may mga antoo kan Kristo malibri matood
siran ka silot ka kanirang mga sala. 15 Kay ya pagbiza na
Diyos ka mga Yodayo nakahimo iton ka pagtabang naiza
kamazo nga mga diri kon Yodayo. Kay pagtoo mazo kan
Kristo nakawa di ya pagkontara mazo ka Diyos. Kamhan
kamo daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. Na, kay-an
ka pagbalik na mga Yodayo ka Diyos panaranginan gazed
siran na Diyos ka madazaw. Kamhan singed siran ka mga
tao nga inbohi di pagbalik garing ka lebeng.
16 Kay kawandini pen ya mga Yodayo ani ya mahon-ang
kasakopan na Diyos kay impili naiza si Abraham nga kanirang karaan. Na, wani ya mga pamolinged mahitenged
kan Abraham nga inpili na Diyos daw ya mga kaliwatan ni
Abraham. Pamolinged ini nga ya tinapay singed iton kan
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Abraham daw ya toong kaliwatan kay pagtipak na mga
Yodayo ka bag-o nga lotò dazaw ihalad ka Diyos kamhan
ya bilin nga tinapay singed disab iton ka ihalad ka Diyos.
Simpan ya liwaan singed isab iton kan Abraham daw ya
toong kaliwatan kay kon impili na tag-iza ya gamot na
liwaan impili disab naiza ya mga sap-ay na liwaan. 17 Na,
ya mga Yodayo singed siran ka liwaan nga intanem dizan
ka pawa daw in-aligara na tag-iza. Kamhan kamo nga
mga diri kon Yodayo singed kamo ka liwaan nga ihalas
doro ka banwa. Kamhan in-otod na Diyos ya mga isang
sap-ay na tanem dizan ka pawa kay diri kon madazaw
iton. Kamhan insompay naiza ya mga sap-ay na liwaan
nga ihalas. Kamhan minsaringsing dazon kay inlakip ka
madazaw nga kinabohi na liwaan nga intanem dizan ka
pawa. 18 Kamhan kamo nga mga diri kon Yodayo diri kamo
maghena-hena nga madazaw kamo ka mga Yodayo nga inotdan na Diyos. Magtaremdem di kamo nga singed ka mga
sap-ay ka lamang kamo. Diri kon kamo ya nagapakarigen ka gamot basta kay ya gamot ani ya nagapakarig-en
kamazo.
19 Agon diri kamo magpagarbo magalaong nga
madazaw kay in-otdan di ya mga sap-ay na liwaan dizan
ka pawa dazaw kamo kay isompay. 20 Na, bisan matood
iton nga in-otdan siran na Diyos kay diri siran antoo,
diri kamo maghena-hena nga kamo di ya nakalabaw
kaniran. Ya pagtoo mazo kan Kristo anikay madazaw
agon dazawen mazo ya batasan mazo. 21 Kay kon inotdan na Diyos ya mga sap-ay nga matood labi di isab ya
pagsilot naiza kamazo kon ansazep kamo paghena-hena.
22 Magtoon kamo nga matood ya kalooy na Diyos ka
tao. Matood disab ya toong paghokom ka silot. Kamhan
minsilot di iza ka mga Yodayo kay minbiza di siran ka
pagtoo niran ka Diyos. Kamhan nalooy hinoa iza kamazo
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kon diri kamo magkalipat ka toong kalooy kamazo.
Kay kon malipat kamo ka toong kalooy kamazo otdon
disab kamo naiza singed ka pag-otod naiza ka sap-ay na
liwaan. 23 Na, kon anhinelsel ya mga Yodayo ipabalik
siran na Diyos pagsompay kay may mahimo na Diyos ka
pagpabalik pagsompay ka sap-ay nga in-otdan. 24 Sabten
mazo nga kamo nga mga diri kon Yodayo diri kon mga
sap-ay nga matood kamo kay garing kamo ka liwaan
nga ihalas doro ka banwa. Kamhan insompay kamo
naiza dizan ka liwaan nga diri kon ihalas. Na, kon may
mahimo na Diyos ka pagsompay kamazo labi disab ya
mahimo naiza ka pagpabalik pagsompay ka mga sap-ay
nga matood.
Kanaong mga kaibahan nga diri kon Yodayo, pakahagdamen kamo nao ka matood nga intago na Diyos keteb
koman kay basi dizan ka mga Yodayo magpalabawlabaw
kamo ka kamazong kaogaringen. Na, ya indiri na mga
Yodayo ka pagtoo ka Diyos diri kon kawanihen ka iton
kay kon insakto di ya kataed na mga tao nga diri kon
Yodayo nga minsakop di ka Diyos anipen ambalik ya mga
Yodayo ka pagtoo niran ka Diyos. 26 Kamhan malibri
matood siran ka silot ka kanirang mga sala. Kamhan
matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong
nga may Manlolowas nga andateng garing ka Siyon nga
siyodad na mga Yodayo. Iza ya antabang kaniran nga mga
kaliwatan ni Hakob dazaw ambiza siran ka batasan nga
maonga. 27 Pagpakakawa nao ka kanirang mga sinopak
kanao matoman gazed ya daan saad nao kaniran. Ani ini
ya daan pinasoyat na Diyos.
28 Koman nga panahon ya mga Yodayo magakontara
pen siran ka Diyos kay indiri niran ya sindo mahitenged
kan Kristo. Kamhan mahimo di ya pagtabang na Diyos
25
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kamazo nga mga diri kon Yodayo. Piro kawandini pen
impili naiza ya mga karaan na mga Yodayo dazaw siran
ya toong kasakopan. Agon siran pen ya mga kinaazakan
na Diyos. 29 Kay ya Diyos diri naiza isaben ya toong
hena-hena mahitenged ka mga tao nga inpili naiza daw
inpanaranginan. 30 Izang mahon-a pen ka nagasakop pen
ya mga Yodayo ka Diyos kamo nga mga diri kon Yodayo
wara pen kamo magtoo ka Diyos. Basta kay koman nga
panahon inkaloy-an hinoa kamo na Diyos kay ya mga
Yodayo nga inpili na Diyos paghon-a diri siran ansogot
ka sindo mahitenged kan Kristo. 31 Pagsopak niran ka
Diyos impakita naiza ya toong kalooy kamazo. Kamhan
malooy sab iza kaniran kon ambalik disab siran kanangiza. 32 Dizan ka pagseleng na Diyos bisan Yodayo ya tao,
bisan diri kon Yodayo makasasala sirang tanan. Kamhan
inhinang na Diyos nga mga piriso siran ka kanirang mga
sala. Agon kinahanglan nirang tanan ya kalooy na Diyos.

Dakola gazed ya kalooy na Diyos ka tanan mga tao.
Dakola disab ya kasabtan daw kahagdamanan naiza. Diri
kita mahagdam kon ono ya toong kabebet-en. Diri disab
kita makasabot kon ono ya toong inhinang. 34 Wani ya
daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga daw sin-o
ya nahagdam ka hena-hena na Diyos? Daw sin-o ya mahagdam pagsindo kanangiza? 35 Daw sin-o ya makahatag
kanangiza ka bisan ono dazaw balesan iza? Ani ini ya
daan impasoyat na Diyos. 36 Kay iza ya Maghinangay ka
tanan. Iza disab ya nagadara ka tanan mga inhinang naiza.
Kamhan inpakita niran nga iza ya pinakalabaw. Sazaen ta
iza kawanihen ka. Matood gazed ini.
33
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Kanaong mga lomon dizan kan Kristo, matood nga
dakola gazed ya kalooy na Diyos kamazo. Kamhan
hangzoon ta kamo nga ihatag mazo ya tanan mazong
kaogaringen ka Diyos. Magtoman kamo ka toong naazakan dazaw magasazaen iza. Kay ini nga inhatag mazo
kanangiza ani ya matood nga pagsingba ka Diyos. 2 Bizaan
mazo ya batasan na mga makasasala dini ka kalibotan.
Hinoa magtogot kamo ka Diyos ka pagbag-o ka kamazong
hena-hena kay dazaw makasabot kamo kon ono ya toong
naazakan. Madazaw ya toong naazakan daw waray saket
nga maonga. Kamhan kon tomanen mazo makapakasaza
kamo kanangiza.
3 Ya Diyos ani ya minsarig kanao ka pagdara ka toong
sindo agon hangzoon ta kamong tanan nga dizan ka
kaibahan mazo diri kamo magpalabaw kaniran paghenahena. Hinoa andamen mazo ya hena-hena nga madazaw
kay pagsakop mazo kan Kristo may inhatag na Diyos
ka tagsa tagsa kamazo. 4 Na, wani ya pamolinged
mahitenged ka inhatag na Diyos ka toong kasakopan.
Simpan ya lawas na tao isa kang bolos iton piro mataed
ya timbang. Kamhan kada timbang may kaogaringeng
nga hinangen. 5 Kamhan kita nga mga kasakopan ni
Kristo bisan mataed kita nga tao singed kita ka isang
bolos nga lawas kay namag-isa di kita daw si Kristo.
Kamhan singed kita ka mga timbang dizan ka isang bolos
nga lawas. 6 Kamhan dizan ka tagsa tagsa nga timbang
nagakalainlain ya kahagdamanan nga inhatag na Diyos
dazaw may ikatabang ta ka mga sakop ni Kristo. Kinahanglan gamiten ta ya kahagdamanan nga inhatag na
Diyos. Kon may kahagdamanan mo ka pagpanan-og ka
matood nga garing ka Diyos panan-ogan mo iton angay
ka sindo nga indara na mga propita na Diyos paghon1
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a. 7 Kon may kahagdamanan mo ka pagtabang ka mga
sakop ni Kristo magpadazon ko pagtabang kaniran. Kon
may kahagdamanan mo ka pagtoldo ka sindo nga garing
ka Diyos magpakalaki ko pagtoldo. 8 Kon may kahagdamanan mo ka pagparig-en ka pagsarig na mga sakop ni
Kristo hinangen mo ini. Kon may kahagdamanan mo ka
paghatag ka hinabang masarigan ko paghatag. Kon may
kahagdamanan mo ka pagkaoloolo ka mga sakop ni Kristo
nga nagatipon magpakalaki ko pagkaoloolo kaniran. Kon
may kahagdamanan mo ka pagbisita ka mga pobri daw ya
mga masakiten daw ya mga nagalised nga tao magsaza ko
pagtabang kaniran.
9 Magmatood kamo ka kamazong pag-azak ka isa daw
isa. Bizaan mazo ya batasan nga maonga. Tomanen mazo
ya batasan nga madazaw. 10 Mag-azak kamo ka mga sakop
ni Kristo sinden mazo ka pag-azak mazo ka kamazong
mga lomon daw magtinahoday kamo. 11 Magkogi kamo
pagtarabaho. Isahen mazo ya hena-hena mazo ka pagalagad kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo. 12 Magsaza
kamo kay madazaw gazed ya kamazong intagadan nga
in-andam na Diyos daked. Paataasen mazo ya pag-anget
mazo ka mga kalised. Onay kamo magtabang ka mga tao
ka pagpangamozo ka Diyos. 13 Kon may inkinahanglan na
mga sakop ni Hisos ihatag mazo. Mag-alimat kamo ka mga
sakop ni Kristo nga lomalabay nga waray kolanganan.
Kamhan dizan ka lagkaw mazo papaniken mazo siran.
14 Magpangamozo kamo ka Diyos nga panaranginan
naiza ya mga mindaegdaeg kamazo. Panaranginan siran
ka madazaw, diri tongazawen. 15 Magsaza kamo dizan
ka tao nga may kasaza. Mag-awa kamo dizan ka tao
nga may pag-awa. 16 Mag-angay-angay kamo kay mga
sakop di kamo ni Kristo. Azaw kamo magpalabaw ka
mga iba mazo. Mag-angay-angay kamo ka mga tao.
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Bisan ya labing obos nga tarabaho, hinangen mazo iton.
Azaw kamo magpagarbo paghena-hena nga insakto ya
kamazong kahagdamanan.
17 Kon daeten kamo na tao diri kamo magbales ka
maonga. Basta magbales kamo hinoa ka madazaw kay
dazaw ankita ya mga tao nga matadeng ya batasan mazo.
18 Dizan ka bisan sin-o nga tao magbineetan kamo kon
mahimo dazaw waray kasamok.
19 Mga higara nao, bisan ono ya maonga nga inhinang
na tao kamazo diri kamo magbales ka maonga. Pasagdan
lamang hinoa kay ya Diyos anikay mahagdam ka pagsilot
kaniran. Kay may daan pinasoyat na Ginoo nga nagalaong
nga hao nga Ginoo ani ya anbales ka silot dizan ka mga
nagahinang ka maonga. 20 Minsogo sab iza nga nagalaong
nga kon magabengtasen di ya kanmong kaaway pakanen
iza. Kon in-ohaw di iza paimnen iza. Kay kon magbatasan
kamo singed kaiton masipgan iza ka toong inhinang
kamazo. 21 Kay kon ambales kamo ka maonga singed ka
napildi kamo ka maonga. Hinoa kon ambales kamo ka
madazaw singed ka nakadaeg di kamo ka maonga nga
inhinang na tao kamazo.

13

Kinahanglan kitang tanan magtoo kita ka mga oloolo
dini ka kalibotan. Kay diri mahimo ya pagbeet niran ka
mga tao kon wara magtogot ya Diyos kaniran kay ya Diyos
ani ya minpili kaniran ka pagkaoloolo. 2 Kamhan kon
ansopak ya tao kaniran minsopak iza ka mga oloolo nga
pinili na Diyos. Kamhan ya tao nga minsopak minpahamtang iza ka toong kaogaringen ka silot. 3 Kay ya mga
oloolo diri niran magakahaldekan ya tao nga madazaw
ya batasan kay magakahaldekan niran hinoa ya tao nga
1
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maonga ya batasan. Hinangen mazo ya madazaw dazaw
diri kamo mahaldek ka mga oloolo, sazaen kamo hinoa.
4 Kay ya oloolo singed iza ka sinogo na Diyos kay nagadara
iza ka mga balaed dazaw tabangan kamo. Kamhan kon
maonga ya batasan mazo magkahaldek kamo kay silotan
kamo naiza. Kay intagan iza na Diyos ka gahem ka pagsilot
ka mga salaan nga tao. 5 Kamhan madazaw kon diri
kon garing ka pagkahaldek mazo ka silot ya pagtoo mazo
kaniran basta kay garing ka pagtoo mazo ka kamazong
hena-hena nagalaong nga madazaw ya pagtoo ka mga
oloolo.
6 Kamhan magbazad disab kamo ka mga bohis kay
kinahanglan soholan ya mga oloolo kay siran ya mga
sinogo na Diyos ka pagtabang ka mga tao. 7 Agon bayran
mazo ya bohis ka lopa daw bisan ono pen ya bohis nga
in-azo na mga oloolo. Magtahod kamo ka bisan sin-o ya
nagabeet kamazo.
Diri kamo magdogay pag-impas ka kamazong mga
otang dizan ka bisan sin-o nga tao. Padakolaen mazo ya
pag-azak mazo ka isa daw isa. Kay bisan sin-o ya naazak
ka toong mga iba mintoman iza ka tanan mga sogo dizan
ka balaed na Diyos. 9 Na, may mga sogo na Diyos nga
nagalaong nga azaw panapaw, azaw pagpatay ka tao, azaw
magpangawat, azaw magsina. Sabten mazo ini nga ya
tanan mga sogo natibe dizan ka isang sogo nga nagalaong
nga azaken mazo ya iba mazo singed ka pagkaazak mazo
ka kamazong kaogaringen. 10 Kay kon naazak kamo ka
iba mazo diri mahimo ya paghinang ka maonga dizan
kaniran. Agon ya pagpakaangay mazo ka iba nga tao ani
gazed ya batasan nga makatoman ka bisan ono ya balaed
na Diyos.
11 Maghinang kamo kaiza kay mahagdam di kita nga
8
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arani di ya tirmino na Diyos ka pagkakamhan naiza
paglibri kanta ka mga sala. Kay pagsakop nita kan Kristo
aro pen ya tirmino ka pagbalik naiza piro domatengay
di iza nga kantang Manlolowas. Agon kamo nga mga
minpoloho ka pag-alagad ka Ginoo, singed kamo ka mga
tao nga nakatorog di. Mag-imata kamo. Magpakalaki
kamo pag-alagad ka Ginoo. 12 Kay dini ka kalibotan singed
ka masarang kadeglem kay maonga ya batasan na mga
tao. Kamhan arani di ya kamaaldawen kay domatengay
si Kristo nga tag-iza ka kapawa. Agon magbiza di kita
ka batasan na mga tao nga nakaangay ka kadeglem.
Maghinang kita hinoa ka mga madazaw. Gamiten ta
ya kahagdamanan nga inhatag na Diyos dazaw diri kita
madaeg ni Satanas. 13 Magbineetan kita kay sakop kita ni
Kristo nga tag-iza ka kapawa. Diri kita mag-ibaiba ka mga
tao nga naazak ka mga kawili daw ya makahebeg daw ya
malaw-ay nga inhinang na amaama daw babazi. Diri kita
mag-inaway-away daw mag-arig. 14 Maghaod kita hinoa
ka batasan ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo. Kamhan diri
gazed kita magtoman ka mga naazakan nga maonga nga
inkatao dini ka kantang lawas.

14

Kamo nga mga marig-en di ya pagsarig kan Kristo,
kon may tao nga wara pen maheget ya toong pagsarig
kan Kristo kamhan imbaheg naiza ya sera nga in-ihaw diri
kamo maglalis, hinoa mag-abiabi kamo kanangiza. 2 Ya
tao nga marig-en di ya toong pagsarig kan Kristo inhenahena naiza nga bisan ono ya makaen madazaw iton. Ya
tao nga wara pen maheget ya toong pagsarig kan Kristo
silaong naiza nga silotan iza na Diyos kon kanen naiza
ya sera nga in-ihaw kamhan golay ka lamang ya toong
1
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insera. 3 Kamhan kamo nga nakakaen ka sera nga in-ihaw
diri kamo maghena-hena nga madazaw kamo ka tao nga
nakakaen ka golay ka lamang. Kamhan kamo nga golay ka
lamang ya sera diri kamo maghokom nga nagalaong nga
salaan ya tao nga minkaen ka sera nga in-ihaw. Kay iza
disab ya maanak na Diyos singed kanmo. 4 Simpan dizan
kamazo may mga sinogo na isang agaron. Kamhan sin-o
ya minpili kanmo ka paghokom ka batasan na bisan isa ka
nga sinogo? Kay dizan ka toong agaron hokman iza kon
madazaw ya batasan kon diri sa. Na, ya mga sinogo na
Diyos diri siran madaeg ka pagtintal na mga maonga kay
magatabangan siran ni Kristo.
5 May tao nga nagahena-hena nga dizan ka pagseleng
na Diyos mahal ya isang aldaw ka mga iba pen nga aldaw.
May tao nga nagahena-hena nga waray aldaw nga mahal
ka mga iba pen nga aldaw. Bisan ono ya tinoohan na
tao mahitenged ka aldaw kinahanglan hegeten gazed diri
maisab. 6 Na, ya tao nga nagahena-hena nga mahal ya
isang aldaw ka mga iba pen nga aldaw gosto iza antahod
ka Diyos. Kamhan ya tao nga nagakaen ka sera nga inihaw gosto isab iza antahod ka Diyos kay kada pagkaen
minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan ya tao nga golay
ka lamang ya sera gosto isab iza antahod ka Diyos kay
kada pagkaen minpasalamat iza ka Diyos. 7 Tomanen
ta ya batasan nga makasaza ka Diyos kay bisan bohi ka
kita bisan patay di diri kon kita ya tag-iza ka kantang
kaogaringeng lawas basta kay ya Diyos. 8 Agon bisan
magahena-hena kita ka kantang batasan ka bohi ka kita,
bisan magahena-hena kita mahitenged ka kantang pagkapatay, gosto kita anhinang ka bisan ono ya makasaza ka
Ginoo kay iza ya tag-iza kanta. 9 Minpakapatay si Kristo
kamhan nabohi iza pagbalik garing ka lebeng dazaw iza ya
Magbebeet ka toong mga sakop bisan bohi ka siran bisan
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patay di.
10 Kamhan kon lain ya batasan na ibang sakop ni Kristo
daw sin-o ya minpili kanmo ka paghokom kanangiza nga
nagalaong nga salaan iza. Kay ono sa nga nagatamay iko
kanangiza? Kay may tirmino nga dizan ka Diyos tagsa
tagsa kita antindeg dazaw hokman kita naiza. 11 Kay
inpasoyat na Diyos daan nga nagalaong nga hao nga
kamazong Diyos mabohi hao kawanihen ka. Kamhan may
tirmino nga anlohod ya tanan mga tao ka pagtahod kanao.
Sazaen hao nirang tanan kay hao ya matood nga Diyos.
Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.
Agon dizan ka Diyos magtagsatagsa kita pagpananog kon ono ya kantang mga hinang ka dini pen kita
ka kalibotan. 13 Agon diri di kita magbaheg ka batasan
mahitenged ka pagkaen ka sera nga in-ihaw daw ya aldaw
nga mahal. Hinoa sosihen ta ya kantang kaogaringeng
batasan dazaw likazan ta ya bisan ono nga makalit-ag ka
iba ka pagpakasala. 14 Kay hao nga si Pablo mahagdam
hao nga bisan ono ya sera nga in-ihaw madazaw iton kay
ani ini ya intogon ni Hisos nga kantang Ginoo. Kamhan
may mga tao nga nagahena-hena nga silotan siran na
Diyos kon kanen niran ya sera nga in-ihaw. Kamhan
madazaw kon golay ka lamang ya kanirang sera. 15 Na,
kon makalit-ag iko ka lomon mo pagpakasala kay inkaen
mo ya sera nga in-ihaw, diri ko magkaen kaini kay kon
magpadazon ko pagkaen inpakita di mo nga waray kaazak
mo ka lomon mo dizan kan Kristo. Magtaremdem kamo
nga napatay si Kristo dazaw tabangan disab naiza ya mga
tao nga golay ka lamang ya sera niran. Agon diri itolod
mazo siran ngaro ka maongang datnganan. 16 Agon bisan
mahimo ya pagkaen mo ka sera nga in-ihaw kon bahegan
iko na iba mo magtoo ko ka baheg kay basi anlaong siran
12
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nga maonga ya batasan mo. 17 Kay kita nga mga sakop
na Diyos diri kita maglalis mahitenged ka makaen daw
pag-inem. Hinoa dini kanta paharien ta ya Diyos dazaw
may antabang kanta ka pagbineetan. Bizaan disab ya
batasan nga makahatag ka kasamok. Tagan sab kita naiza
ka kasaza kon harian kita na Madazaw nga Ispirito nga
garing ka Diyos. 18 Kay kon ani ini ya batasan na tao
ka pag-alagad naiza kan Kristo makasaza iza ka Diyos.
Kamhan wara disab ya sala naiza dizan ka mga tao.
19 Mag-angay-angay kita ka mga tao. Tabangan disab
ya isa daw isa dazaw maheget ya pagtoo kan Kristo.
20 Madazaw ya tanan mga makaen piro sazep gazed kon
makalit-ag iko ka iba mo pagpakasala pagkaen mo ka sera
nga in-ihaw. Agon diri ko magpatozang pagkaen. 21 Hinoa
madazaw kon magbiza kita pagkaen ka sera nga in-ihaw
daw ya pag-inem ka bino daw bisan ono ya makalit-ag ka
iba ka pagpakasala. 22 Kon mahagdam ko nga waray sala
na tao kon kanen ya sera nga in-ihaw madazaw kon ya
Diyos anikay mahagdam nga maheget ya pagsarig mo kan
Kristo. Bisan ono ya batasan nga imbaheg na inhena-hena
mo madazaw ya kahimtang mo kon diri ko magpatozang
paghinang. 23 Kon nagadowadowa iko nga basi silotan iko
kon ankaen iko kamhan magapadazon iko pagkaen silotan
matood iko kay wara ko magtoman ka sogo na inhenahena mo. Kay kon anhinang kita ka bisan ono ya imbaheg
na hena-hena ta nakasala kita.

15

Kita nga mga marig-en ya pagsarig kan Kristo kinahanglan likazan ta ya batasan nga makalit-ag ka iba
ta pagpakasala. Dizan kaniran diri kita magpatozang ka
kantang naazakan kay wara pen insakto ya pagsabot niran
1
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mahitenged ka kanirang pagsarig kan Kristo. 2 Hinoa
maghena-hena kita ka kantang mga iba paghon-a. Bizaan
ta ya bisan ono nga makahatag ka kawied kaniran dazaw
tabangan siran ka pagrig-en ka kanirang pagsarig kan
Kristo. 3 Kay ka dini pen si Kristo ka kalibotan diri
kon toong kaogaringen ya inhena-hena naiza basta kay
minhon-a iza paghena-hena mahitenged ka Diyos. Minpasoyat ya Diyos daan mahitenged ka kahimtang ni Kristo
nga nagalaong nga Kristo, indatngan disab hao ka mga
panaba na mga tao pagdaetdaet niran kanmo. Ani ini ya
daan pinasoyat na Diyos. 4 Kamhan inpasoyat na Diyos ya
tanan kasoyatan naiza kay ani ya makakawa ka kantang
kawied pag-anget nita ka mga kalised. Kamhan diri
magmaloza ya kantang pagsarig kay mahagdam kita daan
nga may tirmino na Diyos ka paghatag kanta ka madazaw.
5 Ya Diyos iza ya makahatag kanta ka pag-inanget ka
mga kalised. Makakawa disab iza ka kantang kawied.
Kamhan gosto nao nga magakaangay ya kamazong henahena paghaod mazo ka batasan ni Kristo Hisos. 6 Dazaw
magakatibe ya kamazong pagsaza ka Diyos nga Ama ni
Hiso Kristo nga kantang Ginoo.
Agon dawaten mazo ya isa daw isa singed ka pagdawat ni Kristo kamazo dazaw sazaen ya Diyos. 8 Kay
sabten mazo nga mindateng si Kristo dazaw antabang iza
kanta nga mga Yodayo kay nagapamatood iza ka tanan
mga saad na Diyos ka kantang mga karaan. Kamhan
mahagdam di kita nga polos matood ya mga panaba na
Diyos. 9 Mindateng si Kristo dazaw antabang disab iza
kamazo nga mga diri kon Yodayo dazaw sazaen mazo
ya Diyos kay inkaloy-an kamo naiza. Kay inpasoyat
na Diyos daan ka mga panaba ni Kristo nga nagalaong
nga Diyos, dini ka mga tao nga diri kon Yodayo hao ya
7
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ansaza kanmo dazaw makabati siran. Kamhan ankanta
hao pagtahod ka kanmong ngaran. 10 May iba pen nga
pinasoyat na Diyos mahitenged ka pagtabang naiza ka
mga diri kon Yodayo nga nagalaong nga kamo nga mga
diri kon Yodayo, magsaza kamo iba ka mga tao nga daan
pinili na Diyos. 11 May iba pen nga pinasoyat na Diyos
nga nagalaong nga kamong tanan nga diri kon Yodayo,
magsaza kamo ka Diyos. Ya tanan mga tao, kinahanglan
magsaza kamo ka Diyos. 12 Inpanaba disab ni Isayas nga
karaang propita na Diyos nga nagalaong nga matao kayan ya isang kaliwat ni Isay nga ama ni Dabid nga karaang
hari. Kamhan ya kaliwat ani ya anhari ka mga tao nga diri
kon Yodayo. Ansarig gazed siran kanangiza ka pagtabang
kaniran. Ani ini ya inpanaba ni Isayas.
13 Na, ya Diyos iza ya nagaandam ka tanan mga
madazaw nga intagadan ta. Gosto nao nga dakolaan naiza
ya kamazong kasaza daw ya kalinaw kay iza ya sariganan
mazo. Ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani
antabang kamazo dazaw maheget ya pagtagad mazo ka
madazaw nga in-andam na Diyos daked.
Kanaong mga lomon kan Kristo, nahagdaman di
nao nga madazaw ya batasan mazo. Insakto disab ya
kasabtan mazo ka sindo na Diyos agon mahagdam di kamo
pagtoldo ka isa daw isa. 15 Na, dini ka soyat nao isahay
maiseg ya pagpanaba nao kamazo kay gosto nao nga diri
kamo magkalipat ka kanaong sindo. Kay ya Diyos ani ya
minsarig kanao ka pagsindo kamazo. 16 Kay hao ya sinogo
ni Kristo Hisos ka pagtabang kamazo nga mga diri kon
Yodayo. Ya pagdara nao kamazo ka sindo mahitenged
kan Kristo ani ya tarabaho nao. Kamhan kamo nga mga
mintoo kan Kristo singed kamo ka ihaladay nga inhatag
nao ka Diyos. Indawat kamo na Diyos kay nahingloan
14
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di kamo ka kamazong mga sala kay nakadateng ka kamazong hinawa ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka
Diyos. 17 Dakola ya inhinang nao kay si Kristo Hisos
ani mintabang kanao ka pagpakadaeg ka tarabaho nga
insarigan hao na Diyos. 18 Ya pagtabang ni Kristo kanao ka
pagdara ka sindo na Diyos ka mga tao nga diri kon Yodayo
dazaw ansakop siran kanangiza anikay inpanan-og nao.
Ingamit naiza ya kanaong mga panaba daw mga hininang
ka pagpasakop kaniran kanangiza. 19 Dini kanao minkita
siran ka mga timaan nga garing ka Diyos daw ya mga
madazaw nga kaberenganan. Kamhan nakasabot disab
siran nga garing ini ka Madazaw nga Ispirito nga garing
ka Diyos. Min-azi-azi hao ka mga longsod nga garing ka
siyodad nga Hirosalem keteb ka longsod nga Iliriko dazaw
ampanaba hao ka tanan mga tao ka sindo mahitenged kan
Kristo. 20 Kay gosto hao anwali kaini nga sindo doro ka
mga tao nga wara pen ya logar niran ka pagpanalinga ka
ngaran ni Kristo. Kay dizan ka mga tao nga nakasabot di
kon sin-o sa iza diri hao gosto andobli ka tarabaho nga
insogod na iba nga tao. 21 Kay inpasoyat na Diyos daan
nga nagalaong nga ya mga tao nga wara pen panan-ogi
mahitenged kan Kristo pakahagdamen siran kon sin-o sa
iza. Dizan ka mga tao nga wara pen makabati pasabten
siran kon sin-o sa iza. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos.
22 Kamhan kinahanglan ya pagdara nao kaini nga sindo

ngaro kaniran nga wara pen panan-ogi agon naaban
hao pagbisita kamazo. 23 Piro nakakamhan di hao ka
pagpanan-og kaniran mahitenged kan Kristo doro ka mga
dapit nga in-azi nao. Agon mahimo di ya pagpanaw nao.
Dogay di gosto gazed hao anbisita kamazo. 24 Agon kayan ka pagpanaw nao ngaro ka lopa nga Ispanya an-azi
hao dizan kamazo. Pagkakamhan nao pagbisita kamazo
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madazaw kon tabangan mazo hao pag-andam ka kanaong
pagpanaw ngaro ka lopa nga Ispanya.
Na, pagkakoman maghon-a hao pagkaro ka siyodad
nga Hirosalem kay iated nao ya hinabang ka mga sakop ni
Kristo doro. 26 Kay ya mga tao nga minsakop kan Kristo
dini ka lopa nga Masidoniya daw ya lopa nga Girika gosto
siran anhatag ka hinabang ka mga pobri doro ka mga
sakop ni Kristo nga taga Hirosalem. 27 Waray minleges
kaniran ka paghatag ka hinabang kay singed ka may otang
niran kay ya mga taga Hirosalem nga mga Yodayo ani ya
minhon-a pagdara ka sindo na Diyos doro kaniran nga
diri kon Yodayo dazaw malakip siran ka mga madazaw
nga inhatag na Diyos ka mga tao nga mintoo di kaini
nga sindo. 28 Pagkakamhan nao pag-ated ka kowarta
nga inhipes para kaniran ansogod hao pagpanaw ngaro
ka lopa nga Ispanya. An-azi disab hao doro kamazo.
29 Mahagdam hao nga kay-an ka pagbisita nao kamazo
panaranginan gazed kita ni Kristo ka madazaw.
25

Agon kanaong mga lomon kan Kristo, kita di ya mga
sakop ni Kristo Hisos nga kantang Ginoo. Intagan disab
kita na Ispirito na Diyos ka kalooy ka isa daw isa. Agon
hangzoon ta kamo nga diri kamo magheneng pagtabang
kanao ka pagpangamozo ka Diyos. 31 Kay dazaw doro ka
lopa nga Yoda panalipdan hao dizan ka mga Yodayo nga
diri ansogot ka sindo mahitenged kan Kristo. Maghangzo
isab kamo ka Diyos dazaw doro ka Hirosalem dawaten
na mga sakop ni Kristo ini nga hinabang nga darhenen
nao kaniran. 32 Kamhan kon somogot ya Diyos an-azi
hao doro kamazo. Kon mahimo ya pagbisita nao kamazo
mahayahay ya hinawa nao ka kasaza. 33 Ya Diyos ani ya
nagahatag kanta ka kalinaw nga hinawa. Gosto hao nga
iza ya an-iba kamazong tanan. Matood gazed ini.
30

Roma 16:1

54

Roma 16:11

16

1 Ipakilala nao kamazo si Pibi nga kantang lomon dizan

kan Kristo. Katimbang iza ka mga sakop ni Kristo nga
nagatipon dini ka longsod nga Sinkriya. 2 Pag-ated naiza
kaini nga soyat doro kamazo magpaseled kamo kanangiza
kay sakop iza na kantang Ginoo. Kamhan tabangan
mazo ya tanan inkinahanglan naiza kay mataed ya toong
intabangan dini lakip hao.
Diton kamazo ipangamosta hao kan Prisila daw ya
toong bana nga si Akila kay siran ya mga iba nao ka pagdara ka sindo mahitenged kan Kristo Hisos. 4 Inpamahala
niran ya kanirang kamatazen dazaw antabang kanao agon
dakola ya pagpasalamat nao kaniran. Minpasalamat
disab kaniran ya tanan mga sakop ni Kristo nga diri kon
Yodayo. 5 Ipangamosta isab hao ka mga sakop ni Kristo
nga nagatipon dizan ka lagkaw nin Akila dazaw ansingba
ka Diyos.
3

Ipangamosta isab hao ka naazakan nao nga si Ipinito
nga mahon-ang sakop ni Kristo doro ka lopa nga Asya.
6 Ipangamosta hao kan Mariya nga dakola ya toong kahago dizan kamazo. 7 Ipangamosta hao kan Androniko
daw si Honiyas nga mga angay nao nga Yodayo nga
piniriso iba kanao. Inkilalhan siran na mga sinarigan
ni Hisos. Kamhan minhon-a siran kanao pagsakop kan
Hisos.
8 Ipangamosta hao kan Ampliyato nga higara nao dizan
ka Ginoo. 9 Ipangamosta hao kan Orbano nga kantang iba
ka pagdara ka sindo mahitenged kan Kristo. Ipangamosta
hao ka naazakan nao nga si Istakis. 10 Ipangamosta
hao kan Apilis nga masarigan iza pagpangalagad kan
Kristo. Ipangamosta hao ka pamilya ni Aristobolo.
11 Ipangamosta hao kan Hirodiyon nga angay nao nga
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Yodayo. Ipangamosta sab hao ka mga sakop ni Kristo
diton ka pamiliya nin Narsiso.
12 Ipangamosta hao kan Tripina daw si Triposa nga
nagapakalaki siran pagtarabaho kan Kristo. Ipangamosta
hao ka naazakan nao nga si Pirsida nga nagahago gazed
ka pagpangalagad ka Ginoo. 13 Ipangamosta hao kan
Ropo nga madazaw ya batasan naiza ka pagtarabaho kan
Kristo. Ipangamosta hao ka toong ina kay izang dini
kaini iza ya min-aligara kanao singed ka pag-aligara ka
toong kaogaringeng maanak. 14 Ipangamosta hao kan
Asinkrito daw si Pligonti daw si Hirmis daw si Patrobas
daw si Hirmas daw ya kantang mga lomon kan Kristo
diton kaniran. 15 Ipangamosta sab hao kan Pilologo daw
si Holiya daw si Niriyo daw ya toong babazihen daw si
Olimpas daw bisan sin-o ya sakop na Diyos diton kaniran.
16 Pagpangamosta mazo magpakilala kamo ka kaazak
mazo ka isa daw isa. Kamhan nangamosta kamazo ya
tanan mga sakop ni Kristo nga nagatipon dini kaini nga
mga longsod.
Na, wani pen ya hangzo nao kamazo nga kanaong
mga lomon dizan kan Kristo. Magbantay daw maglikay
kamo ka mga tao nga diri ansogot ka sindo mahitenged
kan Kristo. Kay gosto siran anlalis ka inton-an mazo
dazaw bizaan mazo si Kristo. 18 Kay intoman niran ya
naazakan na kanirang kaogaringen diri siran ansogot ka
naazakan ni Kristo nga kantang Ginoo. Ingamit niran ya
mga panaba nga makasaza ka tao ambaza kay limbongan
ya mga tao nga wara pen maheget ya pagtoo kan Kristo.
19 Mahagdam ya mga mataed nga tao nga marig-en di
ya pagtoo mazo kan Kristo agon dakola ya kasaza nao.
Kamhan gosto disab hao nga mahanas kamo paghinang ka
mga madazaw nga waray saket nga maonga. 20 Kay ka diri
17
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kon madogay ya Diyos nga nagahatag kanta ka kalinaw
nga hinawa iza ya andaeg kan Satanas dizan kamazo.
Gosto hao nga tabangan kamo ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo.
21 Na, si Timotiyo nga iba nao ka pagdara ka sindo
mahitenged kan Kristo nangamosta iza kamazo diton. Si
Losiyo daw si Hason daw si Sosipatro nga kanaong mga
angay nga Yodayo nangamosta disab siran kamazo.
22 Hao nga si Tiriko ya minsoyat kaini nga insogo ni
Pablo. Nangamosta hao kamazo kay hao disab ya lomon
mazo dizan kan Kristo.
23 Si Gayo isab nangamosta kamazo. Hao nga si Pablo
nagahela hao dini ka lagkaw ni Gayo. Tiponanan disab ini
na mga sakop ni Kristo. Kamhan si Irasto nga maghipesay
ka kowarta dini kaini nga longsod daw si Kowarto nga
kantang lomon dizan kan Kristo nangamosta isab siran
kamazo.
24 Gosto nao nga tabangan kamo ni Hiso Kristo nga
kantang Ginoo. Matood ini.
Sazaen nita ya Diyos kay may mahimo naiza ka
pagparig-en ka kamazong pagtoo ka sindo mahitenged
kan Hiso Kristo nga indara nao dizan kamazo. Inpakahagdam di kita na Diyos kaini nga sindo nga intago naiza
kawandini pen keteb koman. 26 Ya mga soyat na mga
karaang propita nagapamatood gazed kaini nga sindo
mahitenged kan Kristo. Kamhan ya Diyos nga mabohi
kawanihen ka iza ya minsogo nga padatngen ini nga sindo
ngaro ka tanan mga tao dini ka tibolos kalibotan dazaw
siran disab ansakop kan Kristo.
27 Isa ka ya Diyos. Kamhan labaw iza ka kahagdamanan.
Sazaen ta iza kawanihen ka kay intabangan kita ni Hiso
Kristo. Matood ini.
25
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