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Ezequiel
1 Sa ika-30 ka tuig, sa ika-lima nga adlaw sa

ika-upat nga bulan, sa panahon nga nagpuyo ako
uban sa mga binihag didto sa Suba sa Kebar.
Naabli ang kalangitan ug nakita ko ang mga
panan-awon gikan sa Dios. 2 Sa ika-lima ka
adlaw nianang bulana—ika-lima nga tuig kadto
sa pagkabihag ni Haring Jehoyakin— 3 miabot
ang pulong ni Yahweh ngadto kang Ezekiel ang
anak ni Buzi nga pari, diha sa kayutaan sa
Caldeanhon didto sa Suba sa Kebar, ug nakig-
uban kaniya didto ang kamot ni Yahweh. 4 Unya
nakita ko ang usa ka bagyo nga gikan sa ami-
hanan; usa ka dakong panganod inubanan sa
pagkilat ug gipalibotan kini sa kahayag ug ang
sulod niini, ug ang kalayo nga anaa sa sulod
sa panganod naggilakgilak sama sa nagbagang
bulawan. 5 Diha sa taliwala, may upat ka mga
buhing binuhat. Mao kini ang ilang panagway:
sama sila sa dagway sa tawo, 6 apan ang matag-
usa kanila adunay upat ka mga nawong ug ang
matag binuhat adunay upat ka mga pako. 7 Tul-
id ang ilang mga batiis, ug ang mga tikod sa
ilang mga tiil daw sama sa mga kuko sa baka
nga nagagilak sama sa gipahamis nga bronse.
8 Apan aduna silay mga kamot nga sama sa
tawo diha ilalom sa ilang tagsatagsa ka mga
pako. Silang upat, adunay panagway ug mga
pako nga sama niini: 9 nag-abot ang ilang mga
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pako sa katapad nga binuhat, ug dili na sila
molisoliso pa kung molakaw na sila; hinuon, ang
matag-usa kanila molakaw paabanti. 10 Sama
sa dagway sa tawo ang ilang mga hitsura. Ang
upat kanila may panagway nga sama sa liyon
sa tuong bahin, ug ang sa wala nga bahin sama
sa panagway sa baka, ug ang likoran nga bahin
sama sa panagway sa agila. 11 Sama niana ang
ilang mga panagway, ug gibukhad nila ang ilang
mga pako, aron mag-abot ang duha ka mga pako
sa matag binuhat, ug ang laing paris sa pako
nagtabon sa ilang mga lawas. 12 Molakaw ang
matag binuhat kung asa sila giyahan sa Espiritu,
molakaw sila nga dili na molisoliso pa. 13 Ingon
niini ang panagway sa buhing mga binuhat,
sama sila sa nagbagang kalayo, sama sa sulo;
ang hayag nga kalayo nagauban usab sa paglihok
sa mga binuhat, ug adunay pagkidlap sa kilat.
14 Paspas nga nagalihok ang mga buhing binuhat
nga nagbahisbahis sama sila sa kilat! 15 Unya
gitan-aw ko ang buhing mga binuhat; adunay
usa ka ligid nga anaa sa yuta sa tapad sa buhing
mga binuhat. 16 Mao kini ang hulagway ug
ang porma sa mga ligid: sama sa beryl nga
bato ang matag ligid, ug managsama ang upat;
ang ilang hulagway ug porma sama sa ligid nga
nagsumpay sa laing ligid. 17 Kung motuyok na
ang mga ligid, motuyok kini nga dili na moliko-
liko sa bisan asa nga padulngan sa giatubangan
sa mga binuhat. 18 Kay ang ilang mga yantas,
habog kini ug makuyaw, kay nalukop sa mga
mata ang palibot sa mga yantas. 19 Bisan asa
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moadto ang buhing binuhat, motuyok usab ang
ligid uban kanila. Kung molupad ang buhing
binuhat gikan sa yuta, madala usab ang maong
mga ligid. 20 Bisan asa moadto ang Espiritu,
atua sila ug molupad ang ligid nga anaa sa kilid
niini, kay ang espiritu sa buhing binuhat anaa sa
mga ligid. 21 Bisan asa moadto ang mga binuhat,
motuyok usab ang mga ligid; ug kung mopundo
ang mga binuhat, mopundo usab ang mga ligid;
kung molupad ang mga binuhat gikan sa yuta,
motuyok usab angmga ligid tapad kanila, tungod
kay ang espiritu sa buhing binuhat anaa sa
mga ligid. 22 Sa ibabaw sa mga ulo sa buhing
binuhat may hulagway sa atop-atop; sama kini
sa naggilakgilak nga kristal ibabaw sa ilang mga
ulo. 23 Ilalom sa atop-atop, ang matag pako sa
binuhat mibukhad ug nag-abot ang ilang mga
pako. Ang matag binuhat adunay laing paris
sa mga pako nga motabon sa iyang kaugalingon
lawas. 24 Unya nadungog ko ang tingog sa
ilang mga pako sama sa haguros sa katubigan.
Sama sa tingog sa Makagagahom sa bisan asa
sila molihok. Sama sa tingog sa bagyo. Sama
sa tingog sa mga kasundalohan. Sa panahon
nga mopundo sila, itiklop nila ang ilang mga
pako. 25 May tingog gikan sa atop-atop ibabaw
sa ilang mga ulo sa panahon nga mopundo sila
ug itiklop ang ilang mga pako. 26 Ang ibabaw
sa atop-atop diha sa ilang mga ulo, may sama sa
trono nga naghulagway sa batong sapiro, ug ang
sama sa usa ka panagway sa tawo ang hulagway
sa trono. 27 Aduna akoy nakita nga sama sa
nagsinawsinaw nga nagbagang puthaw gikan sa
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iyang hawak pataas; nakita ko usab gikan sa
iyang hawak paubos ang dagway sa kalayo ug
ang kahayag nga nagpalibot niini. 28 Sama kini
sa bangaw diha sa panganod sa panahon nga
moulan mao ang kahayag nga nagpalibot niini.
Mipakita kini sama sa himaya ni Yahweh. Sa
dihang nakita ko kini, mihapa ako ug nadungog
ko ang tingog nga misulti.

2
1 Miingon siya kanako, “Barog anak sa tawo;

kay sultihan ko ikaw.” 2 Unya, samtang nagsulti
pa siya kanako, mikunsad ang Espiritu kanako
ug gipatindog ako ug nadungog ko nga nakigsulti
siya kanako. 3 Miingon siya kanako, “Anak sa
tawo, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa
Israel, sa masinupakon nga nasod nga misupak
batok kanako—nakasala sila ug ang ilang ka-
tigulangan batok kanako bisan niining higayona!
4 Gahig mga ulo ug tig-ag mga kasingkasing ang
ilang mga kaliwat. Ipadala ko ikaw ngadto
kanila, ug sultihi sila, 'Mao kini ang gisulti ni
Yahweh.' 5 Maminaw man sila o dili mami-
naw. Masinupakon sila nga panimalay, apan
masayran nila nga adunay propeta nga uban
kanila. 6 Ikaw, anak sa tawo, ayaw kahadlok
kanila o sa ilang mga pulong. Ayaw kahadlok,
bisan anaa ka sa sampinitan ug sa mga tunok
ug bisan nagpuyo ka kauban ang mga tanga.
Ayaw kahadlok sa ilang mga pulong ug kahulga
sa ilang mga nawong tungod kay masinupakon
sila nga panimalay. 7 Apan isulti mo ang akong
mga pulong ngadto kanila, mamati man sila
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o dili, kay masinupakon sila kaayo. 8 Apan
ikaw, anak sa tawo, paminaw sa akong gisulti
kanimo. Ayaw pagsupak sama sa masinupakon
nga panimalay. Ablihi ang imong baba ug kaona
ang akong ihatag kanimo!” 9 Unya mitan-aw
ako, ug may mitunol kanako; sa usa ka sinulat
nga basahon. 10 Gibukhad niya kini sa akong
atubangan; gisulatan kini sa atubangan ug sa
luyo, ug ang nasulat niini mao ang pagbangotan,
ang kasubo, ug ang kaalaotan.

3
1 Miingon siya kanako, “Anak sa tawo, kaona

ang imong nakita. Kaona kining linukot nga
basahon, unya lakaw ug suginli ang panimalay
sa Israel.” 2 Busa minganga ako, ug gipakaon
niya kanako ang maong linukot nga basahon.
3 Miingon siya kanako, “Anak sa tawo, pakan-
a ug busga ang imong tiyan niining linukot
nga basahon nga akong gihatag kanimo!” Busa
mikaon ako, ug tam-is kini sa akong baba sama
sa dugos. 4 Unya miingon siya kanako, “Anak
sa tawo, lakaw ngadto sa panimalay sa Israel
ug isulti kanila ang akong mga pulong. 5 Kay
wala ko ikaw gipadala sa katawhan nga lahig
sinultihan o lisod ang pinulongan, apan ngadto
sa katawhan sa Israel— 6 dili sa gamhanang
nasod nga lahig sinultihan o lisod nga pinulon-
gan nga dili masabtan! Kung ipadala ko ikaw
kanila, maminaw gayod sila kanimo. 7 Apan ang
panimalay sa Israel dili mouyon sa pagpaminaw
kanimo, kay dili sila buot maminaw kanako.
Busa ang tanan nga panimalay sa Israel gahig ulo



Ezequiel 3:8 vi Ezequiel 3:17

ug tig-ag kasingkasing. 8 Tan-awa! Pagahion ko
ang imong ulo nga mas gahi pa sa ilang mga ulo,
ug ang imong agtang nga mas gahi pa sa ilang
mga agtang. 9 Gihimo kong sama sa diyamante
ang imong agtang, nga mas gahi pa kaysa batong
bantilis! Ayaw kahadlok kanila o pagpahulga sa
ilang mga panagway, tungod kay masinupakon
sila nga panimalay.” 10 Unya miingon siya
kanako, “Anak sa tawo, ang tanan nga mga
pulong nga akong gipahibalo kanimo ibutang
kini sa imong kasingkasing ug paminawa gayod
kini! 11 Unya lakaw ngadto sa mga binihag, sa
imong katawhan, ug sultihi sila. Sultihi sila nga,
'Mao kini ang gisulti sa Ginoong Yahweh,' bisan
kung mamati man sila o dili.” 12 Unya gibayaw
ako sa Espiritu ug nadungog ko sa akong luyo ang
dahunog sa usa ka dakong linog: “Dayega ang
himaya ni Yahweh diha sa iyang dapit!” 13 May
tingog sa mga pako sa buhing binuhat sa dihang
nagkasangko sila, ug ang tingog sa mga ligid nga
anaa kanila, ug ang dahunog sa dakong linog.
14 Gibayaw ako sa Espiritu ug gidala palayo,
ug milakaw ako nga may kalagot ug kasuko
sa akong kasingkasing, kay ang gamhanan nga
kamot ni Yahweh mao ang mipalakaw kanako!
15 Busa miadto ako sa mga binihag didto sa Tel
Abib nga nagpuyo daplin sa Suba sa Kebar, ug
mipuyo ako uban kanila sa pito ka adlaw, ug
nahibulong. 16 Unya sa milabay na ang pito ka
adlaw miabot ang pulong ni Yahweh kanako nga
nag-ingon, 17 “Anak sa tawo, gihimo ko ikaw nga
tigbantay sa panimalay sa Israel, busa paminaw
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sa pulong gikan sa akong baba ug isulti kanila
ang akong pagpasidaan. 18 Kung moingon ako
ngadto sa daotan, 'Mamatay gayod ikaw' ug wala
mo siya pasidan-i o suginli sa pagpasidaan ang
daotan mahitungod sa iyang daotang binuhatan
aron siya mabuhi—mamatay ang daotan sa
iyang sala, apan paninglon ko ang iyang dugo
diha sa imong kamot. 19 Apan kung gipasidan-
an nimo ang daotan, ug wala siya mitalikod sa
pagkadaotan o sa iyang daotang binuhatan, unya
namatay siya sa iyang sala, apan giluwas mo ang
imong kaugalingong kinabuhi. 20 Kung ang usa
ka matarong motalikod sa iyang pagkamatarong
ug nagbuhat sa daotan, ug magbutang ako ug
kapandolan kaniya, unya mamatay siya. Tungod
kay wala mo siya pasidan-i, mamatay siya sa
iyang sala, ug dili ko hinumdoman ang iyang
nabuhat nga matarong, apan paninglon ko ang
iyang dugo diha sa imong kamot. 21 Apan kung
gipasidan-an mo ang matarong nga tawo nga
moundang sa pagpakasala aron dili namakasala,
mabuhi gayod siya tungod kay gipasidan-an
mo man siya; ug giluwas nimo ang imong
kaugalingong kinabuhi.” 22 Busa ang kamot ni
Yahweh anaa didto ug miingon siya kanako,
“Bangon! Gawas sa patag ug makigsulti ako
kanimo didto!” 23 Mibangon ako ug miadto sa
patag, ug anaa didto ang himaya ni Yahweh,
sama sa himaya nga akong nakita duol sa suba
sa Kebar; busa gipaubos ko ang akong nawong.
24 Mikunsad ang Espiritu kanako ug mipatindog
kanako; ug nakigsulti siya kanako ug miingon
siya, “Lakaw ug panirado sulod sa imong balay,



Ezequiel 3:25 viii Ezequiel 4:5

25 kay karon, anak sa tawo, dad-an ka nilag
pisi ug gaposon ka aron dili ka na makaadto
kanila. 26 Patikigon ko ang imong dila diha sa
imong alingagngag aron maamang ka, ug dili ka
na makahimo sa pagbadlong kanila, tungod kay
masinupakon man sila nga panimalay. 27 Apan
kung mosulti na ako kanimo, ablihan ko ang
imong baba aron sa pagsulti kanila nga, 'Mao
kini ang gisulti ni Yahweh.' Ang tawo nga
maminaw makadungog; apan ang tawo nga dili
maminaw dili makadungog, kay masinupakon
man sila nga panimalay!”

4
1 “Apan ikaw, anak sa tawo, pagkuhag tisa ug

ibutang kini sa imong atubangan. Unya iukit ang
siyudad sa Jerusalem niini. 2 Unya paliboti kini
ug kasundalohan, ug buhati kini ug mga kota.
Paghimo ug kasakahan nga yuta niini ug paliboti
kini ug mga kampo. Butangi ug mga troso nga
pangguba ang palibot niini. 3 Unya pagkuha ug
lapad nga puthaw ug gamita kini ingon nga paril
nga puthaw tali kanimo ug sa siyudad ug pag-
atubang niini, kay sulongon na kini, ug ikaw ang
mosulong niini. Mamahimo kining timailhan sa
panimalay sa Israel. 4 Ug unya, pagtakilid ug
higda sa imong wala nga bahin ug ibutang niini
ang sala sa panimalay sa Israel; pas-anon mo
ang ilang sala sulod sa daghang mga adlaw sa
imong paghigda batok sa panimalay sa Israel.
5 Ako mismo ang magtahas kanimo ug usa ka
adlaw nga magpaila alang sa usa katuig nga
ilang silot: 390 ka mga adlaw! Sa ingon niini,
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pas-anon mo ang sala sa panimalay sa Israel.
6 Kung mahuman na kini nga mga adlaw, takilid
sa ikaduhang higayon sa imong tuong bahin,
kay pas-anon mo ang sala sa panimalay sa Juda
sulod sa 40 ka mga adlaw. Tahasan ko ikaw ug
usa ka adlaw alang sa matag tuig. 7 Atubanga
ang Jerusalem nga gisulong, ug pinaagi sa imong
kamot nga walay tabontabon sa pagpropesiya
niini. 8 Tan-awa! Gaposon ko ikaw aron dili
ka makalisoliso hangtod nga mahuman ang mga
adlaw sa imong pagsulong. 9 Pagkuha ug mga
trigo, sibada ug mga liso, mga batong, mga dawa
ug lain pang matang sa trigo; ibutang kini sa
usa ka sudlanan ug paghimo ug tinapay alang
sa imong kaugalingon sumala sa gidaghanon sa
mga adlaw sa imong pagtakilid. Kay kaonon
mo kini sulod sa 390 ka mga adlaw. 10 Ang
kaonon nimo nga pagkaon mokabat ug 20 ka
shekel ang gibug-aton matag adlaw, ug kaonon
mo kini sa tukmang mga takna sa matag-adlaw.
11 Unya moinom ka ug tubig, nga tunga sa
litro, ug imnon nimo kini sa insaktong higayon.
12 Kan-on mo kini ingon nga sibada nga tinapay,
apan lutoon nimo kini sa ilang atubangan gamit
ang tae sa tawo!'' 13 Kay miingon si Yahweh,
''Nagpasabot kini nga hugaw ang tinapay nga
kaonon sa katawhan sa Israel, taliwala didto sa
kanasoran diin ko sila papahawaon.'' 14 Apan
mitubag ako, “Ayaw, Ginoong Yahweh! Wala pa
gayod ako mahugawi! Wala pa ako mikaon sa
bisang unsa nga patay o bisan unsang gipatay sa
mga mananap, sukad pa sa akong pagkabatan-
on hangtod karon, ug wala pa nasudlan ang
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akong baba ug hugaw nga karne!'' 15 Busa
misulti siya kanako, ''Tan-awa! Gihatagan ko
ikaw ug tae sa baka imbis nga tae sa tawo aron
makapangandam ka diha sa imong tinapay.''
16 Misulti usab siya kanako, “Anak sa tawo, tan-
awa! Paundangon ko ang gigikanan sa tinapay
diha sa Jerusalem, ug mokaon sila ug tinapay
nga may kabalaka samtang gibahinbahin kini
ug moinom sa tubig nga may kahadlok samtang
gibahinbahin kini. 17 Tungod kay makabsan
na sila ug tinapay ug tubig, ang matag usa
maulawan sa iyang igsoong lalaki ug magniwang
tungod sa ilang mga kalapasan.''

5
1 “Unya ikaw, anak sa tawo, pagkuha ug hait

nga espada ingon nga pangkiskis alang sa imong
kaugalingon, ug kiskisi ang imong ulo ug ang
imong bangas, unya pagkuha ug timbangan aron
timbangon kini ug bahina ang imong buhok.
2 Sunoga ang ikatulo nga bahin niini taliwala
sa siyudad sa dihang mahuman na ang adlaw
sa paglibot, ug kuhaa ang ikatulo nga bahin sa
buhok ug tagodtagora kini pinaagi sa espada ug
ibutang palibot sa siyudad. Unya isabwag ngadto
sa kahanginan ang nahibilin pang ikatulo nga
bahin niini, ug hulboton ko ang espada aron sa
paggukod sa katawhan. 3 Apan pagkuha ug pip-
ila ka mga buhok nga gikan niini ug ihikot kini
ngadto sa gipilo nga sidsid sa imong kupo. 4Unya
pagkuha pa ug dugang nga buhok ug ilabay kini
ngadto sa kalayo; ug sunoga kini; gikan didto
mokatag ang kalayo ngadto sa tanang panimalay
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sa Israel.” 5 Miingon si Yahweh nga Ginoo niini,
“Mao kini ang Jerusalem nga anaa sa taliwala
sa kanasoran, diin ko siya gipahimutang, ug diin
gipalibotan ko siya sa ubang kayutaan. 6 Apan
tungod sa iyang kadaotan gisalikway niya ang
akong mga kasugoan labaw pa sa gibuhat sa
ubang mga nasod, ug gisalikway niya ang akong
mga balaod nga mas labaw pa sa gibuhat sa
mga nasod nga nakapalibot kaniya. Gisalikway
sa katawhan ang akong mga paghukom ug wala
milakaw sa akong mga balaod.” 7 Busa miingon
si Yahweh nga Ginoo niini, “Tungod kay mas
hilabihan man ang imong kadaotan kaysa sa
ubang mga nasod nga nagpalibot kanimo ug
wala maglakaw sa akong mga balaod o mag-
buhat sumala sa akong mga kasugoan, o bisan
sa pagbuhat sumala sa mga kasugoan sa mga
nasod nga nakapalibot kanimo,” 8 busa miingon
niini si Yahweh nga Ginoo, “Tan-awa! Mamuhat
ako batok kanimo. Ipahamtang ko ang mga
paghukom diha sa imong taliwala aron nga
makakita ang mga kanasoran. 9 Buhaton ko
kanimo ang butang nga wala pa nako sukad
himoa ug dili na nako pagahimoon pag-usab,
tungod sa tanan nimong malaw-ay nga bin-
uhatan. 10 Busa kaonon sa mga amahan ang
mga kabataan sa imong taliwala, ug kaonon sa
mga anak nga lalaki ang ilang mga amahan,
ug sanglit ipahamtang ko ang paghukom diha
kaninyo ug ipatibulaag sa matag dapit ang tanan
nga nahibilin diha kanimo. 11 Busa, ingon nga
ako buhi—mao kini ang gipahayag ni Yahweh
nga Ginoo—mahitabo gayod kini tungod kay



Ezequiel 5:12 xii Ezequiel 5:16

imong gihugawan ang akong balaan nga dapit
uban sa tanan nga gikasilagan nga mga butang
diha kanimo ug sa tanan nimong malaw-ay
nga mga binuhatan, ug pagamyon ko kamo;
Dili ako maluoy diha kanimo, ug dili ko ikaw
palingkawason. 12 Mangamatay sa hampak ang
ikatulo nga bahin kaninyo, ug lamyon sila sa
kagutom diha sa imong taliwala. Mangahagba
pinaagi sa espada ang ikatulo nga bahin nga
nagpalibot kanimo. Unya ipatibulaag ko ang
ikatulo nga bahin sa bisan asa nga dapit, ug
hulboton ko ang espada aron sa paggukod kanila.
13 Unya mahuwasan na ako sa akong hilabihan
nga kapungot ug papahulayon ko ang akong
kaligutgot diha kanila. Matagbaw na ako, ug
ilang masayran nga Ako, si Yahweh, ang nakig-
sulti diha sa akong kapungot sa dihang nahuman
na ang akong kaligutgot batok kanila. 14 Gub-on
ko kamo ug pakaulawan diha sa mga nasod nga
nakapalibot kaninyo sa atubangan sa matag usa
nga mangagi. 15 Busa mamahimong mahisama
sa usa ka butang ang Jerusalem nga talamayon
ug bugalbugalan ngadto sa ubang katawhan,
mahimong usa ka pasidaan ug kalisangan ngadto
sa mga nasod nga nakapalibot kanimo. Ipa-
hamtang ko ang mga paghukom batok kanimo
pinaagi sa akong kapungot ug kaligutgot, ug
uban sa mapintas nga pagbadlong—Ako, si Yah-
weh ang nagpahayag niini! 16 Pagadad-an ko
ikaw ug bangis nga mga udyong sa kagutom
nga mahimong paagi sa akong paglaglag kanimo.
Tungod kay dugangan ko ang imong kagutom
ug gub-on ang tipiganan sa imong tinapay.
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17 Pagadad-an ko ikaw ug kagutom ug mga
katalagman aron nga mangawad-an ka ug anak.
Moagi kanimo ang hampak ug ang dugo ug
magpadala ako ug espada batok kanimo—Ako,
si Yahweh, ang nagpahayag niini.”

6
1Miabot ang pulong ni Yahweh nganhi kanako,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, atubanga
ang kabukiran sa Israel ug pagpanagna ngadto
kanila. 3 Ingna, 'Kabukiran sa Israel, paminawa
ang pulong ni Yahweh nga Ginoo! Miingon si
Yahweh nga Ginoo niini ngadto sa kabukiran
ug sa kabungtoran, ngadto sa agianan sa sapa,
ug ngadto sa mga walog: Tan-awa! Magdala
ako ug espada batok kaninyo, ug gub-on ko ang
anaa sa inyong taas nga mga dapit. 4 Unya
mahimong biniyaan ang inyong mga halaran
ug mangalumpag ang inyong mga haligi, ug
ilabay nako ang inyong mga patayng lawas
ngadto sa atubangan sa ilang mga diosdios.
5 Akong ipahimutang ang mga patayng lawas
sa katawhan sa Israel sa atubangan sa ilang
mga diosdios, ug katagon ang inyong mga bukog
palibot sa inyong mga halaran. 6 Bisan asa
kamomopuyo, pagalaglagon angmga siyudad ug
mangalumpag ang mga anaa sa inyong taas nga
mga dapit, aron nga mangaguba ug mahimong
biniyaan ang inyong mga halaran. Unya man-
gaguba ug mangahanaw kini, mangalumpag ang
inyong mga haligi ug mangahanaw ang inyong
mga binuhat. 7 Mangahagba ang mga patay
diha sa inyong taliwala ug mahibaloan ninyo
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nga ako mao si Yahweh. 8 Apan luwason ko
ang pipila nga nahibilin diha kaninyo, ug adunay
pipila nga makaikyas sa espada taliwala sa mga
kanasoran, sa dihang natibulaag kamo ngadto sa
ubang kanasoran. 9 Unya naghunahuna kanako
kadtong nakaikyas taliwala sa kanasoran diin
sila pagabihagon, nga nagsubo ako tungod sa
ilang maluibon nga kasingkasing nga mibiya
gikan kanako, ug pinaagi sa ilang mga mata
nga malaw-ay nga nagatan-aw sa ilang mga
diosdios. Unya ipakita nila diha sa ilang mga
panagway ang kasilag tungod sa kadaotan nga
ilang gibuhat pinaagi sa tanan nilang malaw-
ay nga mga binuhatan. 10 Busa mahibaloan
nila nga ako mao si Yahweh. Adunay katuyoan
nga miingon ako nga akong ipadala kining
mga katalagman ngadto kanila. 11 Miingon si
Yahweh nga Ginoo niini: Ipakpak ang inyong
mga kamot ug iindak-indak ang inyong tiil!
Singgit, 'Pagkaalaot!' tungod sa tanang daotan
nga binuhatan sa panimalay sa Israel! Tungod
kay mahagba sila pinaagi sa espada, kagutom
ug hampak. 12 Mamatay pinaagi sa hampak
ang atua sa layo, ug mamatay pinaagi sa espada
ang anaa sa duol. Mamatay pinaagi sa kagutom
kadtong mga nahibilin ug nangaluwas. Niini nga
paagi mapatuman ko ang akong kapungot batok
kanila. 13Unyamahibaloan ninyo nga akomao si
Yahweh, sa dihang ipahimutang ang mga patay
taliwala sa ilang mga diosdios, palibot sa ilang
mga halaran, samatag taas nga bungtod—ngadto
sa tanang kinatumyan sa bukid, ug ilalom sa
matag dagkong kahoy ug labong nga kahoy sa
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tugas—ang mga dapit diin sila nagsunog ug mga
insenso ngadto sa tanan nilang mga diosdios.
14 Hampakon nako sila pinaagi sa akong kamot
ug himoon kung awa-aw ug biniyaan ang maong
yuta, gikan sa kamingawan paingon sa Dibla,
diha sa tanang dapit diin sila namuyo. Unya
mahibaloan nila nga ako si Yahweh.”

7
1Miabot ang pulong ni Yahweh nganhi kanako,

nga nag-ingon, 2 “Ikaw, anak sa tawo—miingon
si Yahweh nga Ginoo niini ngadto sa yuta sa
Israel.”'Ang kataposan! Miabot na ang kataposan
ngadto sa upat ka utlanan sa yuta. 3 Karon anaa
na kaninyo ang kataposan, kay ipahamtang ko
ang akong kapungot diha kaninyo, pagahukman
ko kamo sumala sa inyong mga pamaagi; unya
ipasumbalik ko diha kaninyo ang tanan ninyong
daotan nga mga binuhatan. 4 Tungod kay dili
ako magpakita ug kaluoy diha kaninyo, ug dili
ko kamo papalingkawason. Hinuon, ipasum-
balik ko kaninyo ang inyong mga pamaagi, ug
maanaa sa inyong taliwala ang inyong daotang
mga binuhatan, busa mahibaloan ninyo nga
ako mao si Yahweh. 5 Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: Katalagman! Usa ka talagsaon nga
katalagman! Tan-awa, moabot kini. 6Moabot na
gayod ang kataposan. Mibarog batok kaninyo
ang kataposan. Tan-awa, padulong na kini!
7 Padulong na ang inyong kaalaotan kamong
nagpuyo sa yuta. Miabot na ang panahon;
haduol na ang adlaw sa kalaglagan, ug dili
na gayod magmalipayon ang mga kabukiran.
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8 Karon ipahamtang ko sa dili madugay ang
akong kapungot batok kaninyo ug pun-on ko
kamo sa akong kaligutgot sa dihang hukman
ko na kamo sumala sa inyong mga pamaagi ug
ipasumbalik ko kaninyo ang inyong daotan nga
mga binuhatan. 9 Tungod kay dili gayod ako
magpakita ug kaluoy diha kaninyo, ug dili ko
gayod kamo palingkawason. Buhaton ko nganha
kaninyo, ang inyong binuhatan; ug maanaa
sa inyong taliwala ang daotan ninyo nga mga
binuhatan aron nga mahibaloan ninyo nga ako
mao si Yahweh, ang nagsilot kaninyo. 10 Tan-
awa, ang adlaw! Tan-awa, padulong na kini!
Miabot na ang kalaglagan! Namulak na ang
sungkod, nanalingsing na ang pagkamapahitas-
on! 11 Nahimong sungkod sa pagkadaotan ang
kabangis— wala ni usa kanila, ug wala ni usa
sa ilang pundok, wala ni usa sa ilang mga
kabtangan, ug wala ni usa sa ilang pagkamahi-
nungdanon ang molungtad! 12 Padulong na ang
panahon; nagkaduol na ang adlaw. Ayaw tugoti
nga magmaya ang mga tigpalit, ni magbangotan
ang mga tigbaligya, sanglit anaa sa tibuok pun-
dok sa katawhan ang akong kasuko! 13 Tungod
kay dili gayod makabalik ang tigbaligya sa mga
butang nga napalit na, samtang buhi pa sila,
sanglit batok man sa tibuok pundok sa katawhan
ang panan-awon. Dili sila mamalik, tungod kay
walay tawo nga nabuhi diha sa iyang sala ang
mapalig-on! 14 Gipatingog nila ang budyong ug
giandam ang tanan, apan walay nagmartsa aron
sa pagpakiggubat; sanglit anaa sa tibuok pundok
sa katawhan ang akong kapungot. 15 Anaa sa
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gawas ang espada, ug anaa sa sulod sa dakong
balay ang hampak ug kagutom. Mangamatay
pinaagi sa espada kadtong anaa sa uma, samtang
lamoyon sa kagutom ug sa hampak kadtong anaa
sa siyudad. 16 Apan moikyas gikan kanila ang
naluwas, ug mangadto sila didto sa kabukiran.
Mag-agulo silang tanan sama sa mga salampati
diha sa mga walog—ang matag tawo tungod
sa iyang kasal-anan. 17 Mawad-an ug umoy
ang matag kamot ug mamuypoy ang mga tuhod
sama sa tubig, 18 ug magbisti sila ug sako, ug
maputos sila sa kalisang; makita ang kaulaw
diha sa matag panagway, ug ang pagkaupaw
sa ilang mga ulo. 19 Ipanglabay nila ang ilang
mga plata ngadto sa mga kadalanan ug ang
ilang mga bulawan daw sama sa hugaw nga
butang. Dili makaluwas kanila ang ilang mga
plata ug bulawan sa adlaw sa kapungot ni
Yahweh. Dili maluwas ang ilang mga kinabuhi,
ug dili matagbaw ang ilang kagutom, tungod
kay nahimo nila nga kapandolan ang ilang
pagpakasala. 20 Sa ilang garbo gikuha nila ang
katahom sa iyang mga dayandayan, ug pinaagi
niini naghimo sila ug diosdios nga larawan, ug
sa ilang dulumtanang mga butang. Busa, gihimo
nako kini nga mahugaw nga butang ngadto
kanila. 21 Unya ihatag nako kadto nga mga bu-
tang ngadto sa kamot sa mga dumoduong ingon
nga mga kinawat ug ngadto sa daotan dinhi sa
kalibotan ingon nga kinawat, ug hugawhugawan
nila kini. 22 Motalikod ako kanila sa dihang
hugawhugawan nila ang akong gihigugma nga
dapit; mosulod niini ang mga kawatan ug



Ezequiel 7:23 xviii Ezequiel 8:2

hugawhugawan kini. 23Paghimo ug kadena, tun-
god kay napuno ang yuta sa paghukom sa dugo,
ug napuno sa kabangis ang siyudad. 24Busa dad-
on ko ang hilabihang kadaotan sa kanasoran, ug
panag-iyahon nila ang ilang mga balay, ug pa-
gataposon ko ang garbo sa mga gamhanan, tun-
god kay hugawhugawan ang ilang mga balaang
dapit! 25 Moabot ang kahadlok! Magapangita
sila ug kalinaw, apan wala silay makaplagan.
26Moabot ang daghang katalagman, ug daghang
mga hungihong. Unya mangita sila ug panan-
awon gikan sa propeta, apan mahanaw ang
balaod gikan sa pari ug ang tambag gikan sa mga
kadagkoan. 27 Magbangotan ang hari ug daw
isul-ob sa prinsipe ang kasub-anan, samtang ang
mga kamot sa katawhan diha sa yuta mangurog
tungod sa kahadlok. Buhaton ko kini ngadto
kanila sumala sa ilang mga binuhatan! Hukman
ko sila sumala sa ilangmga pamaagi hangtod nga
mahibaloan nila nga ako mao si Yahweh.'”

8
1 Busa nahitabo kini sa ikaunom nga tuig ug

sa ikaunom nga bulan, sa ikalima nga adlaw sa
bulan, samtang naglingkod ako sa akong balay
ug naglingkod sa akong atubangan ang mga
kadagkoan sa Juda, mitapion kanako didto pag-
usab ang kamot ni Yahweh nga Ginoo. 2 Busa
mitan-aw ako, ug tan-awa, adunay susama sa
panagway sa usa ka tawo. Adunay kalayo gikan
sa iyang mga dapidapi hangtod sa ubos nga
bahin. Ug gikan sa iyang mga dapidapi paingon
sa taas nga bahin adunay panagway sa usa ka
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butang nga nagsinaw, sama sa naggilak nga
puthaw. 3 Unya mikab-ot siya nga daw usa ka
kamot ug gikuha ako pinaagi sa buhok sa akong
ulo; gibayaw ako sa Espiritu taliwala sa yuta
ug sa langit, ug sa mga panan-awon gikan sa
Dios, gidala niya ako sa Jerusalem, sa pultahan
sulod sa amihanang bahin sa ganghaan, diin nag-
barog ang diosdios nga naghagit ug hilabihang
pangabugho. 4 Unya tan-awa, anaa didto ang
himaya sa Dios sa Israel, sumala sa panan-awon
nga akong nakita didto sa patag. 5Unya miingon
siya kanako, “Anak sa tawo, iyahat ang imong
mga mata ngadto sa amihanan.” Busa giyahat
ko ang akong mga mata ngadto sa amihanan, ug
ngadto sa amihanan sa ganghaan padulong sa
halaran, didto sa pultahan, anaa ang diosdios sa
pangabugho. 6 Busa miingon siya kanako, “Anak
sa tawo, nakita ba nimo ang ilang ginabuhat?
Mao kini ang mga hilabihan kadaotan nga
ginabuhat sa panimalay sa Israel dinhi aron
mopahilayo ako gikan sa akong balaang dapit.
Apan molingi ka ug makakita ug hilabihan pa
kadaotan nga mga butang.” 7 Unya gidala
niya ako sa pultahan sa hawanan ug mitan-aw
ako, ug adunay bangag ang paril. 8 Miingon
siya kanako, “Anak sa tawo, pagbakbak niini
nga paril. “Busa gibakbakan ko ang paril, ug
didto adunay pultahan. 9 Unya miingon siya
kanako, “Lakaw ug tan-awa ang daotang mga
butang nga ilang ginabuhat dinhi.” 10 Busa
misulod ako ug mitan-aw, ug tan-awa! Adunay
matag porma sa nagakamang ug dulumtanan
nga mananap! Gikulit ngadto sa tibuok paril ang
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matag diosdios sa panimalay sa Israel. 11 Atua
didto ang 70 ka mga kadagkoan sa panimalay sa
Israel, ug nagabarog sa ilang taliwala si Jaazania
nga anak nga lalaki ni Shafan. Nagabarog sila
sa atubangan sa mga larawan, ug adunay dala
nga butanganan sa insenso ang matag tawo
aron mopataas ang kahumot sa aso sa insenso.
12 Miingon siya kanako, “Anak sa tawo, nakita
ba nimo ang ginabuhat sa mga kadagkoan sa
panimalay sa Israel didto sa ngitngit? Nagabuhat
ang matag-usa niini sa tago nga lawak sa iyang
diosdios, kay miingon sila, “Dili kita makita ni
Yahweh! Gisalikway na ni Yahweh ang yuta.”
13 Unya miingon siya kanako, “Lingi pag-usab
ug tan-awa ang uban pang hilabihan kadaotan
nga ilang ginabuhat.” 14 Pagkahuman gidala
niya ako sa pultahan sa ganghaan sa balay ni
Yahweh nga atua sa amihanang bahin, ug tan-
awa! Naglingkod didto ang kababayen-an nga
nagbangotan alang kang Tamuz. 15Busamiingon
siya kanako, “Nakita ba nimo kini, anak sa
tawo? Lingi pag-usab ug tan-awa bisan pa ang
hilabihan kadaotan kaysa niini.” 16 Gidala niya
ako ngadto sa sulod sa hawanan nga balay ni
Yahweh, ug tan-awa! sa pultahan sa templo
ni Yahweh taliwala sa portico ug sa halaran,
adunay mga 25 ka kalalakin-an nga nagtalikod
sa templo ni Yahweh ug nag-atubang sila sa
sidlakan, ug nagasimba sila sa adlaw. 17Miingon
siya kanako, “Nakita ba nimo kini, anak sa tawo?
Diyutay ba lamang kini nga mga butang alang sa
panimalay sa Juda nga buhaton kining daotang
mga butang nga ilang ginabuhat dinhi? Kay
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gipuno nila ang yuta sa kabangis ug mibalik sila
pag-usab aron sa paghagit kanako nga masuko,
diha sa pagbutang ug sanga sa ilang mga ilong.
18Busa pagabuhaton ko usab diha kanila; dili ako
magpakita ug kaluoy, dili ko sila palingkawason.
Bisan pa ug mohilak sila sa makusog nga tingog
sa akong igdulungog, dili ko sila paminawon.”

9
1 Unya nadungog ko ang iyang singgit, ug

miingon, “Tugoti nga moadto ang mga tigbantay
ngadto sa siyudad, padad-a ang matag-usa uban
sa iyang hinagiban sa kalaglagan.” 2 Unya
tan-awa! Miabot ang unom ka kalalakin-an
gikan sa agianan sa ibabaw nga ganghaan nga
nag-atubang sa amihanan, dala sa matag usa
ang iyang hinagiban sa pagpatay. Adunay
usa ka tawo sa ilang taliwala nga nagbisti ug
lino nga adunay kagamitan sa escriba sa iyang
kiliran. Busa misulod sila ug mibarog sa tapad
sa tumbaga nga halaran. 3 Unya mikayab ang
himaya sa Dios sa Israel gikan sa mga kerubin
diin kini nahimutang sa pultahan sa balay.
Gitawag niya ang tawo nga nagbisti ug lino nga
adunay kagamitan sa escriba sa iyang kiliran.
4 Miingon si Yahweh kaniya, “Agi taliwala sa
siyudad—taliwala sa Jerusalem—ug paghimo ug
timailhan sa mga agtang niadtongmga nag-agulo
ug nanghupaw tungod sa tanang kadaotan nga
gibuhat taliwala sa siyudad.” 5 Unya nakigsulti
siya sa uban samtang ako naminaw, “Agi sa siyu-
dad sunod kaniya ug pagpatay. Ayaw pagpakita
ug kaluoy, ug ayaw palingkawasa 6 hamtong
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man nga lalaki, batan-ong lalaki, ulay, gamay
nga mga bata o kababayen-an. Pamatya silang
tanan! Apan ayaw ilakip ang si bisan kinsa
nga adunay timailhan sa iyang ulo. Pagsugod
sa akong balaang dapit!” Busa nagsugod sila sa
mga kadagkoan nga anaa atubangan sa balay.
7 Miingon siya kanila, “Hugawi ang balay, ug
pun-a sa patay kining mga hawanan. Padayon!”
Busa milakaw sila ug gisulong ang siyudad.
8 Samtang gisulong nila kini, nakita ko ang
akong kaugalingon nga nag-inusara, mihapa ug
midanguyngoy ako ug miingon, “O, Yahweh nga
Ginoo, laglagon mo ba ang tanang nahibilin sa
Israel diha sa pagbubo sa imong kapungot sa
Jerusalem?” 9 Miingon siya kanako, “Hilabihan
gayod kadako ang kasal-anan sa panimalay sa
Israel ug Juda.” Napuno ug dugo ang yuta ug
napuno samga kadaotan ang siyudad, sanglit mi-
ingon man sila, 'Gikalimtan ni Yahweh ang yuta,'
ug 'wala nakakita si Yahweh!' 10 Busa, dili ako
magpakita ug kaluoy, dili ko sila palingkawason.
Dad-on ko hinuon kining tanan diha kanila.”
11 Tan-awa! mibalik ang tawo nga nagbisti ug
lino nga adunay kagamitan sa escriba sa iyang
kiliran. Nagpahibalo siya ug miingon, “Gibuhat
ko na ang tanan nimong gimando.”

10
1 Samtang nagtan-aw ako sa daw atop nga

anaa sa ibabaw sa mga ulo sa mga kerubin;
adunay mitungha ibabaw kanila nga daw sama
sa usa ka safiro nga susama sa trono. 2 Unya
nakigsulti si Yahweh sa tawo nga nagbisti ug
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lino ug miingon, “Adto taliwala sa mga ligid
ilalom sa mga kerubin, ug pun-a sa mga nagbaga
nga uling ang duha nimo ka mga kamot gikan
sa taliwala sa mga kerubin ug ikatag kini sa
siyudad.” Unya misulod ang tawo samtang
nagtan-aw ako. 3 Nagbarog ang mga kerubin
sa tuong bahin sa balay sa dihang misulod ang
tawo, ug napuno sa panganod ang kinasulorang
hawanan. 4 Mikayab ang himaya ni Yahweh
gikan sa kerubin ug mibarog ibabaw sa pultahan
sa balay. Napuno niini ang balay sa panganod,
ug napuno sa kahayag sa himaya ni Yahweh ang
hawanan. 5Nadungog ang tingog sa mga pako sa
kerubin hangtod sa gawas nga hawanan, sama
sa tingog sa labing Gamhanang Dios sa dihang
misulti siya. 6 Nahitabo kini, sa dihang giman-
doan sa Dios ang tawo nga nagbisti ug lino ug
miingon, “Pagkuha ug baga gikan sa taliwala sa
mga ligid nga anaa sa taliwala sa mga kerubin,”
misulod ang tawo ug mibarog tapad sa ligid.
7 Gikab-ot sa usa ka kerubin ang baga nga anaa
taliwala sa mga kerubin, ug giisa ug gibutang
kini ngadto sa mga kamot sa tawo nga nagbisti
ug lino. Gikuha kini sa tawo ug mibalik. 8Nakita
ko sa mga kerubin ang daw kamot sa tawo nga
anaa sa ilalom sa ilang mga pako. 9 Busa mitan-
aw ako, ug tan-awa! Adunay upat ka mga ligid
sa tapad sa mga kerubin—usa ka ligid tapad
sa matag kerubin—ug sama sa beril nga bato
ang hulagway sa mga ligid. 10 Managsama ang
hulagway niining upat kamga ligid, sama sa ligid
nga mitagbo sa lain pang ligid. 11 Kung milihok
sila, mosunod sila sa bisan asa sa upat ka dapit
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ug dili mosaylo sa bisan asang dapit. Hinuon,
bisan asa moatubang ang ulo, gisunod nila kini.
Wala sila misaylo sa bisan asang dapit samtang
nagpadulong sila. 12 Ang tibuok nilang lawas—
lakip ang ilang mga likod, ilang mga kamot
ug ilang mga pako—nalukop sa mga mata, ug
nalukop usab sa mga mata ang palibot sa upat ka
mga ligid. 13 Samtang naminaw ako, gitawag ang
mga ligid nga, “Nagatuyok.” 14 Adunay upat ka
mga panagway ang matag usa kanila; ang unang
panagway mao ang panagway sa usa ka kerubin,
ang ikaduhang panagway mao ang panagway
sa usa ka tawo, ang ikatulo mao ang panagway
sa liyon, ug ang ikaupat mao ang panagway sa
agila. 15 Unya mikayab ang mga kerubin—mao
kini ang mga buhing binuhat nga akong nakita
daplin sa Chebar Canal. 16 Sa dihang milihok
ang mga kerubin, moadto usab ang mga ligid sa
tapad niini, ug sa dihang ibukhad samga kerubin
ang ilang mga pako aron molupad gikan sa yuta,
dili moliko ang mga ligid. Nagpabilin gihapon
kini sa ilang tapad. 17 Sa dihang mobarog ang
mga kerubin, mobarog usab ang mga ligid, ug
sa dihang mokayab sila, mokayab usab ang mga
ligid uban kanila, tungod kay anaa sa mga ligid
ang espiritu sa buhing binuhat. 18Unya migawas
gikan sa ibabaw sa pultahan sa balay ang himaya
ni Yahweh ug mibarog ibabaw sa mga kerubin.
19 Sa akong atubangan gibukhad sa mga kerubin
ang ilang mga pako ug mikayab gikan sa yuta
sa dihang migawas sila, ug gibuhat usab kini sa
mga ligid nga anaa sa ilang tapad. Mibarog sila
sa sidlakan nga bahin sa pultahan sa balay ni



Ezequiel 10:20 xxv Ezequiel 11:7

Yahweh, ug mikunsad kanila ang himaya sa Dios
sa Israel gikan sa kahitas-an. 20Mao kini angmga
buhing binuhat nga akong nakita ilalom sa Dios
sa Israel kilid sa Chebar Canal, busa nakahibalo
ako nga sila mga kerubin! 21Adunay upat kamga
panagway ug upat ka mga pako ang matag-usa
kanila, 22 ug nahisama ang ilang mga panagway
sa mga panagway nga akong nakita sa panan-
awon didto sa Chebar Canal, ug milakaw dayon
ang matag-usa kanila.

11
1 Unya gibayaw ako sa Espiritu ug gidala

ngadto sa sidlakang bahin sa ganghaan sa balay
ni Yahweh, nga nag-atubang sa sidlakan, ug tan-
awa, diha sa pultahan sa ganghaan adunay 25
ka kalalakin-an. Taliwala kanila, akong nakita
si Jaazania nga anak nga lalaki ni Azur ug si
Pelatia nga anak nga lalaki ni Benaya. 2Miingon
ang Dios kanako, “Anak sa tawo, mao kini
ang mga kalalakin-an nga nagbuhat ug sala ug
ang mga naglaraw ug daotan niini nga siyudad.
3 Nagaingon sila, 'Dili pa karon ang panahon sa
pagtukod ug mga balay; kini nga siyudad mao
ang kulon, ug kita ang karne.' 4Busa pagpanagna
batok kanila. Pagpanagna, anak sa tawo.”
5Unya mikunsad ang Espiritu ni Yahweh kanako
ug miingon, “Isulti: Mao kini ang giingon ni
Yahweh: sama sa inyong ginaingon, panimalay
sa Israel; tungod kay nasayod ako kung unsa
ang inyong gihunahuna. 6 Gipadaghan ninyo
ang mga tawo nga inyong gipamatay niini nga
siyudad ug gipuno ang kadalanan niini. 7 Busa,
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miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Ang mga
tawo nga inyong gipamatay, kansang mga lawas
inyong gipabuy-od taliwala sa Jerusalem, mao
ang karne, ug kini nga siyudad mao ang kulon.
Apan pagawason kamo gikan sa taliwala niini
nga siyudad. 8 Gikahadlokan ninyo ang espada,
busa ipadala ko ang espada diha kaninyo—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
9 Pagawason ko kamo gikan sa taliwala niini
nga siyudad, ug itugyan kamo ngadto sa mga
kamot sa mga langyaw, tungod kay pagahukman
ko kamo. 10 Mangahagba kamo pinaagi sa
espada. Pagahukman ko kamo sulod sa mga
utlanan sa Israel aron nga mahibaloan ninyo
nga ako si Yahweh. 11 Dili ninyo mahimong
kulon nga lutoanan kini nga siyudad, ni mahimo
kamong karne sa iyang taliwala. Pagahukman
ko kamo sulod sa mga utlanan sa Israel. 12 Unya
mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh, kansang
mga balaod wala ninyo lakwi ug kansang mga
kasugoan wala ninyo tumana. Gituman hinuon
ninyo ang mga kasugoan sa ubang mga nasod
nga nagpalibot kaninyo.” 13 Nahitabo nga sam-
tang nagapanagna ako, namatay ang anak nga
lalaki ni Benaya nga si Pelatia. Busa mihapa
ako ug midanguyngoy ug miingon, “Pagkaalaot,
Yahweh nga Ginoo, pagalaglagon mo ba gayod sa
hingpit ang mga nahibilin sa Israel?” 14 Miabot
kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
15 “Anak sa tawo, ang imong mga kaigsoonan!
Ang imong mga kaigsoonan! Ang mga kalalakin-
an sa imong banay ug ang tanang panimalay
sa Israel! Silang tanan nga ginaingon niadtong
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mga namuyo sa Jerusalem, 'Halayo sila gikan
kang Yahweh! Gihatag na kini nga yuta kanato
ingon nga atong panag-iyahan.' 16 Busa isulti,
'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Bisan pa
ug gipahilayo ko sila sa mga nasod, ug bisan
pa ug gipatibulaag ko sila sa mga kayutaan, sa
gihapon ako ang nahimo nilang dalangpanan sa
mubo nga panahon diha sa mga yuta diin sila
miabot.' 17 Busa isulti, 'Mao kini ang giingon
ni Yahweh nga Ginoo: Pagatapokon ko kamo
gikan sa mga katawhan ug tigomon kamo gikan
sa mga kayutaan diin kamo nagkatibulaag, ug
ihatag ko kaninyo ang yuta sa Israel.' 18 Unya
mangadto sila didto ug kuhaon ang tanang
dulumtanang butang ug ang tanang kadaotan
gikan niana nga dapit. 19 Hatagan ko sila ug usa
ka kasingkasing, ug bag-o nga espiritu. Kuhaon
ko ang ilang kasingkasing nga sama sa bato gikan
sa ilang unod ug hatagan ko sila ug malumo
nga kasingkasing, 20 aron nga maglakaw sila sa
akong mga balaod, ug tumanon nila ang akong
mga kasugoan ug buhaton kini. Unya mahimo
sila nga akong katawhan, ug ako ang mahimo
nilang Dios. 21 Apan kadtong naglakaw uban
sa paghigugma sa ilang dulumtanan nga mga
butang ug sa ilang mga kadaotan, ipasumbalik
ko kanila ang ilang binuhatan—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.” 22 Gibukhad
sa mga kerubin ang ilang mga pako ug ang mga
ligid nga anaa sa ilang tapad, ug anaa sa ilang
ibabaw ang himaya sa Dios sa Israel. 23 Unya
mikayab ang himaya ni Yahweh gikan sa taliwala
sa siyudad ug mitungtong sa bukid ngadto sa
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sidlakan nga bahin sa siyudad. 24 Gibayaw ako
sa Espiritu ug gidala ngadto sa Caldea, ngadto
sa mga binihag, diha sa panan-awon nga gikan
sa Espiritu sa Dios, ug mikayab ibabaw kanako
ang panan-awon nga akong nakita. 25 Unya
akong gipahayag ngadto sa mga binihag ang
tanang mga butang nga akong nakita gikan kang
Yahweh.

12
1 Miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga

nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, nagpuyo ka taliwala
sa masinupakon nga panimalay, diin aduna silay
mga mata aron sa pagtan-aw apan dili sila
makakita; ug aduna silay mga dalunggan aron
maminaw apan dili makadungog, tungod kay
masinupakon man sila nga panimalay. 3 Busa
alang kanimo, anak sa tawo, andama ang imong
mga butang alang sa pagbihag kanimo, ug pag-
sugod sa paglakaw panahon sa adlaw diha sa
ilang atubangan, tungod kay pagabihagon ko
ikaw sa ilang atubangan gikan sa imong dapit
ngadto sa laing dapit. Tingali ug makakita sila,
bisan pa ug masinupakon sila nga panimalay.
4 Dad-on nimo ang imong mga butang alang
sa pagbihag kanimo samtang adlaw pa diha sa
ilang atubangan; gawas inig kagabii diha sa
ilang atubangan sa samang pamaagi nga bihagon
ang usa ka tawo. 5 Bakbaki ang paril diha sa
ilang atubangan ug gawas agi niini. 6 Pas-ana
ang imong mga butang diha sa ilang atubangan,
ug dad-a kini ngadto sa ngitngit. Taboni ang
imong dagway, tungod kay kinahanglan nga dili
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nimo makita ang yuta, sanglit gihimo ko ikaw
ingon nga timaan alang sa panimalay sa Israel.”
7 Busa gibuhat ko kini, sama sa gimando kanako.
Gipagawas nako ang akong mga butang alang
sa pagbihag samtang adlaw pa, ug gibakbakan
ko ang paril inig kagabii. Gidala ko ang akong
mga butang sa ngitngit, ug gipas-an ko kini
diha sa ilang atubangan. 8 Unya pagkabuntag
miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-
ingon, 9 “Anak sa tawo, wala ba nakapangutana
ang panimalay sa Israel, ang masinupakon nga
panimalay, 'Unsa man ang imong ginabuhat?'
10 Sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: kini nga buhat usa ka pagpanagna mahi-
tungod sa prinsipe sa Jerusalem, ug sa tibuok
panimalay sa Israel nga anaa sa ilang taliwala.'
11 Isulti, 'Usa ako ka timaan alang kaninyo.
Sama sa akong gibuhat, busa mao usab kini
ang pagabuhaton ngadto kanila; pagadakpon ug
pagabihagon sila. 12 Magapas-an sa iyang mga
butang ang prinsipe nga uban kanila diha sa
ngitngit, ug mogawas agi sa paril. Bakbakon nila
ang paril ug ipagawas ang ilang mga butang.
Tabonan niya ang iyang dagway, aron nga dili
niya makita ang yuta. 13 Ibukhad ko ang akong
pukot diha kaniya ug malit-ag ko siya; unya
pagadad-on ko siya ngadto sa Babilonia, ang
yuta sa mga Caldeanhon, apan dili niya kini
makita. Mamatay siya didto. 14 Patibulaagon
ko usab sa nagkalainlain nga bahin kadtong
mga nag-alirong nga motabang kaniya ug sa
iyang tibuok kasundalohan, ug magpadala ako
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ug espada nga magagukod kanila. 15 Unya
mahibaloan nila nga ako si Yahweh, sa dihang
patibulaagon ko sila diha sa mga kanasoran
ug ipakatag sila sa tibuok kayutaan. 16 Apan
luwason ko ang pipila sa ilang mga kalalakin-
an gikan sa espada, kagutom, ug hampak, aron
nga adunay makalista sa tanan nilang kadaotan
diha sa kayutaan diin ko sila gikuha, aron nga
mahibaloan nila nga ako si Yahweh.”' 17 Miabot
ang pulong ni Yahweh kanako, nga nag-ingon,
18 “Anak sa tawo, kaona ang imong tinapay ug
imna ang imong tubig uban sa pagpangurog
tungod sa kahadlok ug kabalaka. 19 Unya ingna
ang katawhan sa yuta, “Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini mahitungod sa mga lumolupyo sa
Jerusalem, ug sa yuta sa Israel: Pagakan-on nila
ang ilang tinapay ug pagaimnon nila ang ilang
tubig uban sa pagpangurog tungod sa kahadlok,
sanglit pagakawaton ang tanang anaa sa yuta
tungod sa kabangis niadtong namuyo didto.
20Busamaawaaw ang gipuy-an ngamga siyudad,
ug mabiniyaan ang yuta; busa mahibaloan ninyo
nga ako si Yahweh.”' 21Miabot pag-usab kanako
ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon, 22 “Anak
sa tawo, unsa man kining panultihon nga anaa
sa yuta sa Israel nga nagaingon, 'Gilugwayan ang
mga adlaw, ug nangapakyas ang matag panan-
awon'? 23 Busa, sultihi sila, 'Miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: Pagataposon ko na kini nga
panultihon, ug dili na gayod kini isulti pa sa
mga Israelita.' Sultihi sila, 'Haduol na ang mga
adlaw nga matuman ang matag panan-awon.
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24 Tungod kay wala na gayoy dili tinuod nga mga
panan-awon o mga maanindot nga pagpanagna
diha sa panimalay sa Israel. 25 Tungod kay
ako si Yahweh! Mosulti ako, ug tumanon ko
ang mga pulong nga akong giingon. Dili na
gayod malangay kining butanga. Tungod kay
isulti ko kini nga pulong sa inyong mga adlaw,
masinupakon nga panimalay, ug tumanon ko
kini! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga
Ginoo.”' 26 Miabot pag-usab kanako ang pulong
ni Yahweh nga nag-ingon, 27 “Anak sa tawo! Tan-
awa, miingon ang panimalay sa Israel, 'Dugay
pa mahitabo ang panan-awon nga iyang nakita,
ug mahitabo sa layo pa nga panahon ang iyang
mga gipanagna.' 28 Busa sultihi sila, 'Miingon si
Yahweh nga Ginoo niini: Dili na gayod malangay
ang akong mga pulong, apan mahitabo na ang
mga pulong nga akong gisulti—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”'

13
1Miabot na usab kanako ang pulong ni Yahweh

nga nagaingon, 2 “Anak sa tawo, pagpanagna
batok sa mga propeta nga nagapanagna sa Israel,
ug sultihi kadtong nagapanagna nga subay sa
ilang kaugalingong mga hunahuna, 'Paminawa
ang pulong ni Yahweh. 3Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: Pagkaalaot sa buangbuang nga mga
propeta nga nagasunod sa ilang kaugalingon nga
espiritu, apan wala gayoy nakita! 4 Israel, daw
sama sa ihalas nga mga iro diha sa biniyaan
nga mga yuta ang inyong mga propeta. 5 Wala
kamo mangadto sa mga paril nga nakapalibot sa
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panimalay sa Israel aron ayohon ang guba nga
mga bahin niini, aron nga malig-on sa gubat sa
adlaw ni Yahweh. 6 Adunay dili tinuod nga mga
panan-awon ug mga panagna ang mga tawo,
kadtong nag-ingon, “Mao kini, ug mao kana ang
gipahayag ni Yahweh.” Wala sila gipadala ni
Yahweh, apan gipalaom nila ang mga tawo nga
mahitabo ang ilang mga mensahe. 7 Wala ba
kamo nagsulti ug dili tinuod nga mga panan-
awon ug naghimo ug bakak nga mga panagna,
kamo nga nag-ingon, “Mao kini, ug mao kana
ang gipahayag ni Yahweh” sa dihang wala man
ako miingon?' 8 Busa miingon si Yahweh nga
Ginoo niini, 'Tungod kay nagbuhat man kamo
ug dili tinuod nga mga panan-awon ug nagsulti
ug mga bakak—busa mao kini ang gipahayag ni
Yahweh nga Ginoo batok kaninyo: 9Makigbatok
ang akong kamot ngadto sa mga propeta nga
adunay dili tinuod nga mga panan-awon ug
naghimo ug bakak nga mga panagna. Dili
sila mahiapil sa tigom sa akong katawhan, o
malangkob sa listahan sa panimalay sa Israel;
kinahanglan nga dili gayod sila moadto sa yuta
sa Israel. Aron nga mahibaloan ninyo nga ako si
Yahweh nga Ginoo! 10 Tungod niini, ug tungod
kay gipahisalaag nila ang akong katawhan ug
miingon, “Kalinaw!” sa dihang walay kalinaw,
nagtukod sila ug mga paril nga ilang pinta-
lan ug puti.' 11 Sultihi kadtong nagpintal ug
puti sa paril, 'Malumpag kini; mobundak ang
kusog nga ulan, ug magpadala ako ug ulan
nga ice, ug usa ka unos aron nga malumpag
kini. 12 Tan-awa, malumpag ang paril. Wala
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ba kamo sultihi sa uban, “Asa man ang pintal
nga inyong gitabon niini?” 13 Busa miingon si
Yahweh nga Ginoo niini: Magpadala ako ug unos
tungod sa akong kapungot, ug magbunok ang
ulan tungod sa akong kaligutgot! Laglagon kini
sa hingpit pinaagi sa ulan nga ice tungod sa
akong kapungot. 14 Kay pagalumpagon ko gayod
ang paril nga inyong gitabonan ug pintal, ug
pagalumpagon ko kini ngadto sa yuta hangtod
nga makita na ang mga patukoranan niini. Busa
malumpag kini, ug madat-ogan gayod kamo sa
taliwala niini. Unya mahibaloan ninyo nga ako
si Yahweh. 15 Kay pagalaglagon ko sa hingpit
ang paril ug kadtong nagpaputi niini tungod sa
akong kapungot. Sultihan ko ikaw, “Nahanaw
na ang paril, ni ang mga tawo nga nagpaputi
niini— 16 ang mga propeta sa Israel nga nanagna
mahitungod sa Jerusalem ug niadtong adunay
mga panan-awon sa kalinaw alang kaniya. Apan
walay kalinaw! —mao kini ang gipahayag ni
Yahweh nga Ginoo.”' 17 Busa ikaw, anak sa tawo,
pagpakig-atubang batok sa mga anak nga babaye
sa imong katawhan nga nanagna gikan sa ilang
kaugalingong mga hunahuna, ug pagpanagna
batok kanila. 18 Isulti, 'Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: Pagkaalaot sa mga babaye nga
nagbuhat ug mga anting-anting diha sa tanang
bahin sa ilang kamot ug nagbuhat ug nagkalain-
lain nga sukod sa mga belo alang sa ilang mga
ulo, aron gamiton sa pagpanglimbong sa mga
tawo. Limbongan mo ba ang akong katawhan
apan luwason ang inyong mga kaugalingong
kinabuhi? 19 Gipasipad-an mo ako diha sa
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akong katawhan alang sa pipila ka kumkom
nga sebada ug mga tinipik sa tinapay, aron sa
pagpatay sa mga tawo nga dili angay mamatay,
ug pagbuhi niadtong dili na unta angay mabuhi,
tungod sa inyong mga bakak ngadto sa akong
katawhan nga nakadungog kaninyo. 20 Busa
miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Supak ako
niadtong mga anting-anting nga inyong gigamit
aron sa paglit-ag sa kinabuhi sa mga tawo
nga daw mga langgam lamang sila. Tinuod
gayod, pagakuhaon ko kana gikan sa inyong mga
bukton; ug kadtong mga tawo nga inyong gilit-
ag sama sa mga langgam—pagabuhian ko sila.
21 Gision ko ang inyong mga belo ug luwason
ko ang akong katawhan gikan sa inyong kamot,
aron nga makalingkawas na sila sa inyong mga
kamot. Mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.
22 Tungod kay gipaluya ninyo ang kasingkasing
sa mga tawong matarong pinaagi sa mga bakak,
bisan tuod ug wala nako tinguhaa ang iyang
pagkaluya, ug tungod kay gidasig hinuon ninyo
ang binuhatan sa usa ka tawong daotan aron nga
dili siya magbag-o aron nga maluwas ang iyang
kinabuhi— 23 busa dili na kamo makabuhat ug
dili tinuod nga mga panan-awon omakapadayon
sa paghimo ug mga pagpanagna, tungod kay
luwason ko ang akong katawhan gikan sa inyong
kamot. Mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.”'

14
1Mianhi kanako ang pipila ka mga kadagkoan

sa Israel ug milingkod sa akong atubangan.
2 Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako,
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nga nag-ingon, 3 “Anak sa tawo, nahigugma
kining mga tawhana sa ilang mga diosdios ug
nagbutang ug babag nga kapandolan diha sa
ilang atubangan. Angay ko bang tubagon ang
ilang mga pangutana nganhi kanako? 4 Busa
ipahibalo ug isulti kini kanila, 'Miingon si Yah-
weh nga Ginoo niini: Ang matag tawo sa pan-
imalay sa Israel nga naghigugma sa iyang mga
diosdios ug nagbutang sa sala ingon nga babag
nga iyang kapandolan diha sa iyang atubangan
ug unya moadto sa propeta—ako, si Yahweh,
ang motubag kaniya sumala sa kadaghan sa
iyang mga diosdios. 5 Buhaton ko kini aron
mahibalik ko ang panimalay sa Israel sa ilang
mga kasingkasing nga gipahilayo gikan kanako
pinaagi sa ilang mga diosdios.' 6 Busa sultihi
ang panimalay sa Israel, 'Miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: “Paghinulsol ug biyai ang
inyong mga diosdios! Talikdi ang tanan ninyong
daotan nga mga binuhatan. 7 Tungod kay ang
matag-usa nga gikan sa panimalay sa Israel ug
ang matag langyaw nga nagpuyo sa Israel nga
mibiya kanako, nga naghigugma sa iyang mga
diosdios ug nagbutang sa sala ingon nga babag
nga iyang kapandolan diha sa iyang atubangan
ug unya miadto sa propeta aron sa pagpangita
kanako—Ako, si Yahweh, ang motubag kaniya.
8 Busa moatubang ako batok nianang tawhana
ug himoon ko siya nga timaan ug pasidaan,
tungod kay papahawaon ko siya diha sa taliwala
sa akong katawhan, ug mahibaloan ninyo nga
ako si Yahweh. 9Kungmalimbongan ang propeta
ug mosulti ug usa ka mensahe, nan, ako, si Yah-
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weh, mao ang maglimbong sa maong propeta;
Ituy-od ko ang akong kamot batok kaniya ug
laglagon siya sa taliwala sa akong katawhan
nga mga Israelita. 10 Magpas-an sila sa ilang
kaugalingong kasal-anan; ang sala sa propeta
sama lamang sa sala sa tawo nga nagpakisayod
gikan kaniya. 11 Tungod niini, dili na mahisalaag
gikan sa pagsunod kanako ang panimalay sa
Israel ni hugawan ang ilang mga kaugalingon
pinaagi sa tanan nilang mga kalapasan. Mahimo
silang akong katawhan ug ako ang mahimo
nilang Dios—Mao kini ang gipahayag ni Yahweh
nga Ginoo.''' 12 Unya miabot ang pulong ni
Yahweh kanako, nga nag-ingon, 13 “Anak sa
tawo, kung makasala batok kanako ang yuta
pinaagi sa pagbuhat ug busa ituy-od ko ang
akong kamot batok niini ug putlon ang sungkod
sa tinapay, ug pagadad-an ko kini ug kagutom ug
mangamatay ang tawo ug mananap nga gikan
sa yuta; 14 unya bisan kining tulo ka kalalakin-
an—si Noa, Daniel, ug si Job—anaa sa taliwala
niini nga yuta, maluwas lamang nila ang ilang
mga kinabuhi pinaagi sa ilang pagkamatarong—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
15 Kung magpadala ako ug bangis nga mga man-
anap sa yuta ug himoon kining dili mabungahon
aron mahimong biniyaan nga yuta diin wala
nay tawo nga makaagi tungod sa mabangis nga
mga mananap, 16 unya bisan pa kung anaa
kining tulo ka kalalakin-an sa maong dapit—
ingon nga ako buhi, gipahayag ni Yahweh nga
Ginoo—dili gayod nila maluwas bisan ang ilang
mga anak nga lalaki o mga babaye; ang ilang
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kaugalingong kinabuhi lamang ang maluwas,
apan mahimong biniyaan ang yuta. 17 O kung
magdala ako ug espada batok nianang yutaa ug
moingon “Espada, adto sa maong yuta ug patya
ang tawo ug mananap nga anaa niini,' 18 unya
bisan pa ug anaa kining tulo ka kalalakin-an
taliwala sa maong dapit—ingon nga ako buhi,
gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—dili gayod nila
maluwas bisan ang ilang kaugalingong anak nga
mga lalaki o mga babaye; ang ilang kaugalingong
kinabuhi lamang ang maluwas. 19 O kung
magpadala ako ug hampak batok niini nga yuta
ug ibubo ko ang akong kapungot batok niini
pinaagi sa pagpaagas ug dugo, aron pamatyon
ang mga tawo ug ang mga mananap, 20 unya
bisan ug anaa sa maong yuta si Noa, Daniel,
ug Job—ingon nga ako buhi, gipahayag ni Yah-
weh nga Ginoo—dili gayod nila maluwas bisan
ang kaugalingon nilang mga anak nga lalaki o
babaye, ang ilang kaugalingong kinabuhi lamang
ang maluwas pinaagi sa ilang pagkamatarong.
21 Tungod kay miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: Sa walay pagduhaduha buhaton ko gayod
ang hilabihang kadaot pinaagi sa pagpadala
sa akong upat ka mga silot—kagutom, espada,
ihalas nga mga mananap, ug hampak—batok
sa Jerusalem aron pamatyon ang mga tawo ug
mga mabangis nga mga mananap nga anaa sa
maong yuta. 22 Apan, tan-awa! adunay nasalin
nga nahibilin diha sa yuta, mga nangaluwas
nga moanha uban ang mga anak nga lalaki ug
babaye. Tan-awa! moanha sila diha kaninyo,
ug makita ninyo ang ilang mga pamaagi ug
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mga binuhatan ug mahupay kamo mahitungod
sa silot nga gipadala ko ngadto sa Jerusalem,
ug mahitungod sa tanan pang mga butang nga
akong gipadala batok sa yuta. 23 Pagahupayon
kamo sa mga nangaluwas sa dihang makita
ninyo ang ilang mga pamaagi ug mga binuhatan,
busa mahibaloan ninyo kining tanan nga mga
butang nga akong gibuhat batok kaniya, nga
wala ko kini gibuhat nga walay kapuslanan! —
mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.''

15
1 Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, sa unsa man
nga paagi nga mahimong mas maayo ang
paras kaysa bisan unsang kahoy nga adunay
mga sanga nga anaa taliwala sa kalasangan?
3 Makakuha ba ang katawhan ug kahoy nga
gikan sa paras aron makahimo ug bisan unsang
butang? O makahimo ba sila ug mga ugsok gikan
niini aron masab-itan ug bisan unsang butang?
4 Tan-awa! Kung ilabay kini ngadto sa kalayo
ingon nga sugnod, ug kung masunog ang matag
tumoy ug tunga niini, may kapuslanan pa ba
kini alang sa bisan unsang butang? 5 Tan-awa!
Sa dihang tibuok pa kini, dili kini makabuhat
ug bisan unsang butang; sigurado gayod nga,
sa dihang nasunog na kini, nan dili gihapon
kini makabuhat ug bisan unsang butang nga
mahinungdanon. 6 Busa miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: Dili sama sa mga kahoy sa
mga kalasangan, gihatag ko ang paras ingon nga
pangsugnod sa kalayo; buhaton ko ang samang
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paagi ngadto sa mga lumolupyo sa Jerusalem.
7Tungod kay moatubang ako batok kanila. Bisan
ug migula sila gikan sa kalayo, apan lamuyon
gihapon sila sa kalayo; busa makahibalo kamo
nga ako si Yahweh, sa dihang moatubang ako
batok kanila. 8 Unya himoon kung biniyaan ang
maong yuta tungod kay nakasala man sila—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.''

16
1 Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, ipahibalo sa
Jerusalem ang mahitungod sa iyang daotan nga
mga binuhatan, 3 ug ipahayag, 'Miingon si Yah-
weh nga Ginoo niini ngadto sa Jerusalem: Ang
imong sinugdanan ug ang imong pagkahimugso
nahimutang sa yuta sa Canaan; Amorihanon
ang imong amahan ug Hitihanon ang imong
inahan. 4 Sa adlaw sa imong pagkahimugso,
wala giputol sa imong inahan ang imong pusod,
ni gihugasan ka niya ug tubig o gihaplasan ka
ug asin, o gibalot ka sa panapton. 5 Wala
gayoy nagpakita ug kaluoy aron buhaton ang
bisan unsa niining mga butanga alang kanimo,
aron maluoy diha kanimo. Sa adlaw nga ikaw
nahimugso, diin gidumtam ang imong kinabuhi,
gilabay ka ngadto sa hawan nga kaumahan.
6 Apan miagi ako diha kanimo, ug nakita ko
nga nagalunang ka sa imong kaugalingong dugo;
busa miingon ako kanimo diha sa imong dugo,
“Mabuhi ka! Miingon ako kanimo diha sa imong
dugo, “Mabuhi ka!'' 7Gipatubo ko ikaw nga sama
sa tanom diha sa kaumahan. Midaghan ka ug
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midako, ug nahimo ka nga alahas sa mga alahas.
Naumol ang imong mga dughan, ug mibaga ang
imong mga buhok, bisan pa ug hubo ka. 8Miagi
ako kanimo pag-usab ug nakita ko ikaw. Tan-
awa! miabot na ang panahon sa gugma diha
kanimo, busa gibukhad ko ang akong kupo diha
kanimo ug gitabonan ang imong pagkahubo.
Ug nanumpa ako diha kanimo ug gidala ikaw
ngadto sa kasabotan—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh nga Ginoo—ug ikaw nahimong akoa.
9 Busa gihugasan ko ikaw ug tubig ug gitanggal
ang dugo diha kanimo, ug gidihogan ko ikaw
ug lana. 10 Gibistihan ko ikaw ug ginansilyo
nga mga bisti ug gisuotan ug sandalyas nga
hinimo gikan sa panit sa mananap. Gibalot ko
ikaw sa labing maayo nga lino ug gitabonan
ug seda. 11 Human gidayandayan ko ikaw
ug mga alahas, gibutangan ug mga pulseras
ang imong kamot, ug gikwentasan ang imong
liog. 12 Gibutangan ko ug singsing ang imong
ilong ug ariyos sa imong mga dalunggan, ug
matahom nga korona sa imong ulo. 13 Busa
gidayandayanan ka ug bulawan ug plata, ug
gibistihan ikaw ug labing maayo nga lino, seda,
ug ginansilyo nga mga bisti; nagkaon ikaw ug
labing maayo nga harina, dugos, ug lana, ug
hilabihan ang imong kaanyag, ug nahimo kang
rayna. 14 Miabot ang imong kabantog ngadto
sa kanasoran tungod sa imong kaanyag, tungod
kay haom kini sa kahalangdon nga gihatag ko
kanimo—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga
Ginoo. 15 Apan misalig ka sa imong kaanyag,
ug nagpakasama ka sa babayeng nagabaligya
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ug dungog tungod sa imong kabantog; gibubo
nimo ang imong malaw-ay nga binuhatan sa
matag tawo nga moagi, aron nga maangkon niya
ang imong katahom. 16 Ug gihukas nimo ang
imong mga bisti ug naghimo ikaw uban kanila
ug taas nga mga dapit nga gidayandayanan ug
nagkalainlain nga kolor, ug didto nagpakasama
ka sa babayeng nagabaligya ug dungog. Dili
unta kini angay nga mahitabo. Ni maanaa
kini nga butang. 17 Gikuha nimo ang labing
maayo nga mga alahas nga bulawan ug plata
nga gihatag ko kanimo, ug naghimo ka alang sa
imong kaugalingon ug hulagway sa mga lalaki,
ug gibuhat nimo ang ginabuhat sa babayeng
nagabaligya ug dungog. 18 Gikuha nimo ang
imong mga ginansilyo nga mga bisti ug gisul-ob
kanila, ug gibutang nimo sa ilang atubangan ang
akong mga lana ug mga pahumot. 19 Giandam
nimo sa ilang atubangan ang tinapay nga gihatag
ko kanimo—nga hinimo sa labing maayo nga
harina, lana, ug dugos—aron makahatag ug
kahumot, kay mao kini ang nahitabo—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. 20 Unya
gikuha nimo ang imong mga anak nga lalaki
ug babaye nga imong gihimugso alang kanako
ug gihalad mo sila ngadto sa mga larawan aron
lamoyon ingon nga pagkaon. Gamay lamang ba
nga butang ang imong malaw-ay nga mga bin-
uhatan? 21Gipamatay nimo ang akong mga anak
ug gisunog sila ngadto sa kalayo. 22 Sa tanan
nimong daotan ug malaw-ay nga mga binuhatan
wala ka naghunahuna sa mga adlaw sa imong
pagkabatan-on, sa dihang hubo ka pa ug naglu-
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nang sa imong dugo. 23 Alaot! Alaot ka! —mao
kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—busa,
dugang niining tanan nga kadaotan, 24 nagtukod
ka ug mga simbahan alang sa mga diosdios sa
matag plasa. 25 Gitukod mo ang imong taas
nga dapit diha sa matag kanto sa kadalanan
ug gihugawan nimo ang imong kaanyag, tungod
kay gitanyag mo ang imong lawas sa matag
tawo nga molabay ug nagbuhat ka ug daghang
malaw-ay nga binuhatan. 26 Nagpakasama ka sa
babayeng nagabaligya ug dungog uban sa mga
Ehiptohanon, ang maulagon mo nga mga silin-
gan, ug nagbuhat pa ikaw ug daghang malaw-ay
nga binuhatan, nga nakapasuko kanako. 27 Tan-
awa! hampakon ko ikaw pinaagi sa akong
kamot ug kuhaan ka ug pagkaon. Itugyan
ko ang imong kinabuhi ngadto sa imong mga
kaaway, ang mga anak nga babaye sa mga
Filistihanon, nga nangaulaw sa imong malaw-
ay nga mga binuhatan. 28 Nagpakahisama ka
sa babayeng nagabaligya ug dungog ngadto sa
mga taga-Asiria tungod kay dili ka matagbaw.
Nagpakahisama ka sa babayeng nagabaligya ug
dungog ug sa gihapon wala gayod matagbaw.
29 Nagbuhat ka ug daghang malaw-ay nga bin-
uhatan sa yuta sa mga tigpatigayon sa Caldea,
ug bisan pa niini wala gihapon ka matagbaw.
30 Pagkahuyang sa imong kasingkasing—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—nga
gibuhat mo kining tanan nga mga butang, mga
binuhatan sa mga walay ulaw nga babayeng
nagabaligya ug dungog? 31 Nagtukod ka sa
imong taas nga mga dapit sa matag kanto sa
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kadalanan ug naghimo ka ug simbahan sa imong
mga diosdios sa matag plasa. Apan dili ka
sama sa mga babayeng nagabaligya ug dungog
tungod kay midumili ka man sa pagdawat ug
bayad. 32 Ikaw babayeng mananapaw, nagdawat
ka ug mga dumoduong puli sa imong bana.
33 Nagahatag ug bayad ang katawhan sa matag
babaye nga nagabaligya ug dungog, apan ikaw
ang nagahatag ug mga bayad sa imong tanan
nga mga hinigugma ug nagasuhol kanila aron
moadto kanimo ug magbuhat ug malaw-ay nga
butang. 34 Busa adunay kalainan tali kanimo
ug niadtong ubang mga babaye, sanglit wala
may moadto kanimo aron maghangyo kanimo
nga makigdulog kanila. Hinuon, gibayran mo
sila. Walay nagbayad diha kanimo. 35 Busa,
ikaw babayeng nagabaligya ug dungog, pami-
naw sa pulong ni Yahweh. 36Miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: Tungod kay gibubo mo man
ang imong kaulag ug gipakita ang imong mga
tinagoang bahin pinaagi sa imong pagbuhat ug
malaw-ay nga mga butang uban sa imong mga
hinigugma uban sa imong dulumtanan nga mga
diosdios, ug tungod sa dugo sa imong mga
anak nga imong gihatag sa imong mga diosdios,
37 busa, tan-awa! Tigomon ko ang imong mga
hinigugma nga imong nakaila, tanan nga imong
gihigugma ug gikasilagan, ug tigomon ko sila
batok kanimo sa matag kiliran. Ipakita ko kanila
ang imong mga tinagoang bahin aron makita
nila ang imong pagkahubo. 38Tungod kay silotan
ko ikaw sa imong pagpanapaw ug pagpaagas sa
dugo, ug dad-on ko diha kanimo ang giula nga
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dugo sa akong hilabihang kapungot ug kalagot.
39 Itugyan ko ikaw ngadto sa ilang mga kamot
aron nga tumpagon nila ang simbahan alang sa
imongmga diosdios, ug gun-obon ang imong taas
nga mga dapit ug huboan ka nila sa imong mga
bisti ug kuhaon ang tanan nimong mga alahas.
Biyaan ka nila nga hubo. 40 Unya magdala sila
ug pundok sa katawhan batok kanimo ug batoon
ug tagudtagoron ka pinaagi sa ilang mga espada.
41 Pagasunogon nila ang imong mga balay ug
magbuhat ug daghang silot diha kanimo sa
atubangan sa daghang mga babaye, tungod kay
undangon ko ang imong pagkamalaw-ay, ug dili
na nimo pagabayran ang imong mga hinigugma.
42 Unya mahupay ang akong kapungot batok
kanimo; mawala ang akong kasuko diha kanimo,
tungod kay matagbaw na ako, ug dili na gayod
ako masuko. 43 Tungod kay wala nimo gihinum-
doman ang mga adlaw sa imong pagkabatan-
on ug nakahimo kanako nga magpangurog sa
kasuko tungod niining tanan nga mga butang,
busa, tan-awa! Ibalik ko kanimo ang silot tungod
sa imong mga gibuhat—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh nga Ginoo. Wala ba nimo gidugang
ang pagbuhat ug malaw-ay nga mga butang
diha sa tanan nimong dulumtanan nga mga
binuhatan? 44 Tan-awa! Nagaingon ang matag
usa nga nagsulti ug mga panultihon mahitungod
kanimo nga, “Kung unsa ang inahan, mao usab
ang iyang anak nga babaye.'' 45 Anak ka nga
babaye sa imong inahan, nga gidumtan ang
iyang bana ug mga anak, ug igsoon ka nga
babaye sa imong mga igsoon nga babaye nga
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gidumtan ang ilang mga bana ug mga kaanakan.
Hitihanon ang imong inahan, ug Amorihanon
ang imong amahan. 46 Ang Samaria ang imong
magulang nga babaye ug ang iyang mga anak
nga babaye mao ang namuyo sa amihanang
bahin, samtang ang imong manghod nga babaye
ug ang iyang mga anak nga babaye mao ang
namuyo sa habagatang bahin, nga mao ang,
Sodoma. 47 Wala lamang ikaw naglakaw nga
sama sa ilang pamaagi ug nagasunod sa ilang
mga pamatasan ug naandan, apan mas labaw
pa kanila ang tanan nimong binuhatan. 48 Ingon
nga ako buhi—mao kini ang gipahayag ni Yah-
weh nga Ginoo—ang imong igsoon nga babaye
nga mao ang Sodoma ug ang iyang mga anak
nga babaye, wala makahimo ug kadaotan nga
mas labaw pa sa daotan nga imong nahimo
ug sa imong mga anak nga babaye. 49 Tan-
awa! Mao kini ang sala sa Sodoma nga imong
igsoon nga babaye: mapahitas-on siya, walay
kabalaka ug walay pagpakabana sa bisan unsang
butang. Wala niya gipalig-on ang iyang mga
kamot alang sa mga tawong kabos ug nagki-
nahanglan. 50 Mapahitas-on ug nagbuhat siya
ug daotang mga binuhatan sa akong atubangan,
busa gilaglag ko sila sumala sa imong nakita.
51 Wala gayod nakahimo ang Samaria bisan
katunga sa imong mga sala; hinuon, nagbuhat
ka ug daghang malaw-ay nga mga butang nga
labaw pa sa ilang gibuhat, ug gipakita mo nga
masmatarong pa ang imongmga igsoong babaye
tungod sa tanang mga malaw-ay nga butang
nga imong gibuhat! 52 Ilabina ikaw, ipakita
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ang imong kaugalingong kaulawan; niini nga
paagi gipakita nimo nga mas matarong pa ang
imong mga igsoon nga babaye kaysa kanimo,
tungod sa mga sala nga imong nabuhat niadtong
tanang malaw-ay nga mga pamaagi. Karon labi
pang matarong ang imong igsoon nga babaye
kaysa kanimo. Ilabina na ikaw usab, ipakita
ang imong kaugalingong kaulawan, tungod kay
niini nga paagi gipakita nimo nga mas matarong
pa ang imong mga igsoon nga babaye kaysa
kanimo. 53 Tungod kay ibalik ko kanila ang ilang
mga kadagaya—ang kadagaya sa Sodoma ug sa
iyang mga anak nga babaye, ug ang kadagaya
sa Samaria ug sa iyang mga anak nga babaye;
apan mahilakip kanila ang imong mga kadagaya.
54Tungod niining mga butanga ipakita ninyo ang
inyong mga kaulawan; tamayon kamo tungod sa
tanang butang nga inyong nabuhat, ug niini nga
paagi mahimo kamong tighupay kanila. 55 Busa
mahibalik sa ilang karaan nga kahimtang ang
Sodoma nga imong igsoon nga babaye ug ang
iyang mga anak nga babaye, ug mahibalik usab
sa iyang karaan nga kahimtang ang Samaria
ug ang iyang mga anak nga babaye. Unya
mahibalik ka usab ug ang imong mga anak
nga babaye sa imong karaan nga kahimtang.
56Wala gayod nimo nahisgotan ang Sodoma nga
imong igsoon nga babaye sa mga adlaw diin
ikaw garboso, 57 sa wala pa mapadayag ang
imong pagkadaotan. Apan karon, nahimo kang
talamayon sa mga anak nga babaye sa Edom ug
sa tanang mga anak nga babaye sa Filistihanon
nga nagpalibot kaniya. Biaybiayon ka sa tanang
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tawo. 58 Magpakita ka sa imong kaulaw ug
malaw-ay nga mga binuhatan! —mao kini ang
gipahayag ni Yahweh! 59Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: Buhaton ko ang angay kanimo, ikaw
nga nagsalikway sa imong panumpa pinaagi sa
pagsupak sa kasabotan. 60Apan hinumdoman ko
ang kasabotan nga gihimo ko tali kanimo sa mga
adlaw sa imong pagkabatan-on, ug magbuhat
ako ug kasabotan uban kanimo hangtod sa
kahangtoran. 61 Unya mahinumdoman nimo
ang imong mga binuhatan ug maulaw ka sa
dihang dawaton nimo ang imong mga magulang
ug mga manghod nga babaye. Ihatag ko sila
kanimo ingon nga mga anak nga babaye, apan
dili tungod sa imong kasabotan. 62Magbuhat ako
ug kasabotan tali kanimo, ug makahibalo ka nga
ako si Yahweh. 63 Tungod niining mga butanga,
mahinumdoman nimo ang tanan ug maulaw
ka, busa dili na nimo ibuka ang imong mga
baba aron nga mosulti tungod sa imong kaulaw,
sa dihang gipasaylo ko ikaw sa tanan mong
nabuhat—mao kini ang gipahayag ni Yahweh
nga Ginoo.''''

17
1Miabot ang pulong ni Yahweh nganhi kanako,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, paghatag ug
usa ka tigmo ug pagsulti ug usa ka sambingay
ngadto sa panimalay sa Israel. 3 Isulti nga,
'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Miadto sa
Lebanon ang dakong agila nga adunay dagko
ug taas nga mga pako, napuno sa mga balahibo
nga nagkalainlain ug kolor ug mitugpa sa tumoy
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sa kahoy nga sidro. 4 Gibali niini ang tumoy
sa mga sanga ug gidala kini ngadto sa yuta sa
Canaan; gitanom niya kini ngadto sa siyudad sa
mga tigpatigayon. 5 Mikuha usab siya ug pipila
ka mga binhi sa maong yuta ug gitanom kini
sa tabunok nga yuta. Gitanom niya kini daplin
sa suba nga sama sa usa ka bagon. 6 Unya
miturok kini ug nahimong nagakatay nga paras
diha sa yuta. Mipaingon kaniya ang mga sanga
niini, ug migamot kini. Busa nahimo kining
paras ug misangasanga ug nanalingsing. 7 Apan
adunay laing dakong agila nga adunay dagko
nga mga pako ug daghang balahibo. Tan-awa!
Mikatay ang gamot niini nga paras paingon sa
agila, ug mikatay ang mga sanga niini paingon
sa agila gikan sa dapit diin kini gitanom aron
nga matubigan kini. 8Natanom kini sa maayong
yuta daplin sa suba aron nga mohatag kini ug
daghang sanga ug mohatag ug bunga, aron nga
mahimong maanindot nga paras.' 9 Isulti ngadto
sa katawhan, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: Molabong ba kini? Dili ba kini ibton ug
pupoon ang bunga niini aron nga mangalaya
kini, ug mangalaya ba ang tanang udlot sa
tanom? Dili na kinahanglan ug kusgan nga
bukton o daghang mga tawo aron sa pag-ibot
sa mga gamot niini. 10 Busa tan-awa! Human
kini matanom, motubo ba kini? Dili ba kini
malaya sa dihang huypon sa hangin nga gikan
sa sidlakan? Hingpit gayod kini nga malaya
diha sa gitamnan niini.”' 11 Unya miabot ang
pulong ni Yahweh nganhi kanako nga nag-ingon,
12 “Pagpakigsulti ngadto sa masinupakon nga
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panimalay, 'Wala ba kamo masayod kung unsa
ang buot ipasabot niining mga butanga? Tan-
awa! Miabot ang hari sa Babilonia ngadto sa
Jerusalem ug gikuha ang iyang hari ug ang iyang
mga prinsipe ug gidala sila ngadto kaniya didto
sa Babilonia. 13 Unya nagkuha siya ug usa ka
harianon nga kaliwat, naghimo ug kasabotan
tali kaniya, ug gipapanumpa siya. Gikuha niya
ang gamhanan nga mga tawo sa yuta, 14 aron
nga mahimong huyang ang gingharian ug dili
na makabarog. Maluwas ang yuta pinaagi sa
pagtuman sa iyang kasabotan. 15 Apan misupak
batok kaniya ang hari sa Jerusalem pinaagi sa
pagpadala sa iyang mga tigpamaba ngadto sa
Ehipto aron sa pagkuha ug mga kabayo ug
kasundalohan. Molampos ba siya? Makaikyas
ba ang tawo nga nagbuhat niining mga butanga?
Kung supakon niya ang kasabotan, makaikyas ba
siya? 16 Ingon nga ako buhi! —mao kini ang gi-
pahayag ni Yahweh nga Ginoo—mamatay gayod
siya didto sa yuta sa hari nga maoy naghimo
kaniya nga hari, kansang hari nga misalikway
sa iyang gipanumpa, ug misupak sa kasabotan.
Mamatay siya taliwala sa Babilonia. 17 Dili
manalipod kaniya sa gubat ang Faraon kauban
sa iyang kusgan nga kasundalohan ug sa dakong
pundok sa kalalakin-an, sa dihang magtukod ug
salipdanan ug katkatanan ang mga kasundalo-
han sa Babilonia aron sa paglaglag ug daghang
kinabuhi. 18 Kay gisalikway sa hari ang iyang
gipanumpa pinaagi sa pagsupak sa kasabotan.
Tan-awa, gituy-od niya ang iyang kamot aron sa
pagsaad apan gibuhat gihapon niya kining mga
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butanga. Dili gayod siya makaikyas. 19 Busa
miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Ingon nga
ako buhi, dili ba gisalikway man niya ang akong
gipanumpa ug gisupak niya ang akong kasab-
otan? Busa silotan ko gayod siya! 20 Ibukhad ko
ang akong pukot ngadto kaniya, ug mabitik siya
sa akong pukot. Unya dad-on ko siya ngadto sa
Babilonia ug pagahukman ko siya didto tungod
sa iyang pagluib nga iyang nabuhat sa dihang
gibudhian niya ako! 21 Mangahagba pinaagi sa
espada ang tanan niyang mga kasundalohan nga
buot moikyas, ug magkatibulaag sa matag dapit
ang mga nahibilin. Unya mahibaloan ninyo
nga ako si Yahweh; gipahayag ko nga mahitabo
gayod kini.” 22 Miingon si Yahweh nga Ginoo
niini, 'Busa pagakuhaon ko ang labing taas nga
bahin sa kahoy nga sidro, ug itanom ko ang
salingsing niini. Putolputolon ko kini, ug itanom
ko kini ngadto sa taas nga kabukiran. 23 Itanom
ko kini sa mga kabukiran sa Israel aron nga
mosangasanga kini ug mamunga, ug mahimo
kining maanindot nga kahoy nga sidro aron nga
mopuyo ilalom niini ang mga langgam. Mosalag
sila sa landong sa mga sanga niini. 24 Unya
mahibaloan sa tanang kahoy sa uma nga ako si
Yahweh. Pamutlon ko ang taas ngamga kahoy ug
patuboon ko ang mubo nga mga kahoy. Palayaon
ko ang labong nga kahoy ug buhion ko ang laya
nga kahoy. Ako si Yahweh, gipahayag ko nga
mahitabo gayod kini; ug gibuhat ko kini.”'

18
1 Miabot ang pulong ni Yahweh kanako pag-
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usab, nga nag-ingon, 2 “Unsa man ang buot
mong ipasabot, ikaw nga migamit niini nga
panultihon mahitungod sa yuta sa Israel ug
miingon, 'Nikaon ang mga amahan ug aslom nga
mga ubas, ug ang gingilohan ug mga ngipon
mao ang mga bata'? 3 Ingon nga ako buhi, mao
kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—wala
na gayoy higayon alang kaninyo sa paggamit
niini nga mga panultihon diha sa Israel. 4 Tan-
awa! Akoa ang matag kinabuhi—ang kinabuhi
sa amahan ingon man usab ang kinabuhi sa
anak nga lalaki, akoa sila! Ang kalag nga
nakasala mao ang mamatay! 5 Unsa man ang
ikasulti mahitungod sa tawong matarong ug
nagpahamtang sa pagkamakiangayon ug pagka-
matarong— 6 kung dili siya mokaon ibabaw sa
mga kabukiran o iyahat ang iyang mga mata
ngadto sa mga diosdios sa panimalay sa Israel,
ug kung wala niya gihugawan ang asawa sa
iyang silingan, ni agdahon ang babaye panahon
sa iyang regla, matarong ba siya nga tawo?
7 Unsa man ang ikaingon mahitungod sa tawong
wala midaugdaog ni bisan kinsa, ug ginabalik
niya ngadto sa nakautang ang garantiya alang sa
utang, ug wala siya nangawat apan gihatag niya
ang iyang pagkaon ngadto sa mga gigutom ug
gibistihan niya ang hubo, matarong ba siya nga
tawo? 8 Unsa man ang ikaingon mahitungod sa
tawo nga wala magpatubo sa hilabihan alang sa
kwarta nga iyang gipautang, ug wala kaayo siya
magpaginansiya sa iyang gibaligya? Gikaingon
na nga ginapahamtang niya ang iyang pagka-
makiangayon ug nagmatinud-anon siya taliwala
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sa katawhan. 9 Kung kanang tawhana naglakaw
sa akong mga balaod ug nagtuman nga matinud-
anon sa akong mga kasugoan, nan mao kini ang
saad alang niining tawong matarong: Mabuhi
gayod siya! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh
nga Ginoo. 10 Apan kung aduna siyay anak
nga lalaki nga bangis nga nagpaagas ug dugo
ug nagbuhat niining daghang mga butang nga
nalista dinhi, 11 bisan pa ug wala nagbuhat
ang iyang amahan niining mga butanga, apan
mikaon siya didto sa kabukiran ug gihugawan
niya ang asawa sa iyang silingan, unsa man
ang ikaingonmahitungod kaniya? 12Gidaugdaog
niining tawhana ang mga kabos ug mga nang-
inahanglan, ug nagapangilog ug nagapangawat
siya, ug wala niya ginabalik ang gisaad nga
ihatag, ug giyahat niya ang iyang mga mata
ngadto sa mga diosdios ug nagbuhat ug malaw-
ay nga mga binuhatan, 13 ug nagapatubo siya
ug taas kaayo sa kwarta nga iyang gipahulam,
ug nagpaginansiya siya ug dako sa iyang gin-
abaligya, kinahanglan ba nga mabuhi kanang
tawhana? Dili gayod! Mamatay gayod siya ug
maanaa gayod kaniya ang iyang dugo tungod
kay gibuhat man niya kining malaw-ay nga mga
butang. 14 Apan tan-awa! Pananglitan adunay
usa ka tawo nga adunay anak nga lalaki, ug
nakita sa iyang anak nga lalaki ang tanang sala
nga nabuhat sa iyang amahan, ug bisan tuod
nga nakita niya kini, wala niya buhata kadtong
mga butanga. 15 Wala mikaon ang anak nga
lalaki ibabaw sa kabukiran, ug wala niya giyahat
ang iyang mga mata ngadto sa mga diosdios sa
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panimalay sa Israel, ug wala niya gihugawan ang
asawa sa iyang silingan, unsa man ang ikaingon
mahitungod kaniya? 16 Walay bisan usa nga
gidaugdaog kanang anak nga lalaki, o mikuha
sa gisaad nga ihatag o nangawat ug mga butang,
apan naghatag hinuon siya ug pagkaon ngadto
sa mga gigutom ug gibistihan ang hubo. 17Wala
magdaugdaog kanang anak nga lalaki ni bisan
kinsa o hilabihan nga nagapatubo o nagpagi-
nansiya ug dako alang sa utang, apan gituman
niya ang akong kasugoan ug naglakaw sumala
sa akong mga balaod; dili mamatay kanang
anak nga lalaki alang sa sala sa iyang amahan:
Mabuhi gayod siya! 18 Sanglit gidaugdaog man
sa iyang amahan ang ubang tawo pinaagi sa
pagpanguha ug gikawatan ang iyang igsoong
lalaki, ug nagbuhat ug dili maayo taliwala sa
iyang katawhan—tan-awa, mamatay siya tungod
sa iyang mga sala. 19 Apan moingon kamo,
'Nganong dili man silotan ang anak nga lalaki sa
sala sa iyang amahan?' Tungod kay nagmakian-
gayon man ang anak nga lalaki ug matarong
ug nagtuman sa tanan nakong balaod; gibuhat
niya kini. Mabuhi gayod siya! 20 Ang tawo nga
nakasala, siya mao ang mamatay. Dili silotan
ang anak nga lalaki sa sala sa iyang amahan,
ug dili silotan ang amahan sa sala sa iyang
anak nga lalaki. Anihon sa tawong matarong
ang iyang pagkamatarong, ug anihon sa tawong
daotan ang kaalaotan. 21 Apan kung mobiya
ang tawong daotan gikan sa tanang sala nga
iyang nabuhat, ug tumanon ang tanan nakong
mga balaod ug buhaton ang pagkamakiangayon
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ug ang pagkamatarong, unya mabuhi gayod
siya ug dili mamatay. 22 Dili na hinumdoman
batok kaniya ang tanang sala nga iyang nabuhat.
Mabuhi siya pinaagi sa matarong niyang bin-
uhatan. 23 Magmaya ba gayod ako diha sa
kamatayon sa daotan—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh nga Ginoo—ug sa dili niya pagbiya
gikan sa daotan niyang binuhatan aron nga
mabuhi siya? 24 Apan kung mobiya ang tawong
matarong gikan sa iyang pagkamatarong ug
nagbuhat ug mga sala ug nagbuhat ug malaw-ay
sama sa gibuhat sa tawong daotan, unya mabuhi
ba siya? Kalimtan na ang tanang matarong nga
iyang gibuhat sa dihang nagbudhi siya kanako
pinaagi sa iyang pagluib. Busa mamatay siya sa
mga sala nga iyang nabuhat. 25 Apan moingon
kamo, 'Dili makiangayon ang pamaagi sa Ginoo!'
Paminaw, panimalay sa Israel! Dili ba makian-
gayon ang akong mga pamaagi? Dili ba ang
inyoha mang pamaagi ang dili makiangayon?
26 Sa dihang mobiya ang tawong matarong gikan
sa iyang pagkamatarong, ug mobuhat ug sala ug
mamatay tungod niini, nan mamatay siya sa sala
nga iyang nabuhat. 27 Apan kung mobiya ang
tawong daotan gikan sa iyang pagkadaotan ug
nagbuhat nga makiangayon ug matarong, nan
maluwas niya ang iyang kinabuhi. 28Tungod kay
nakita ug mibiya siya gikan sa tanang sala nga
iyang nabuhat. Mabuhi gayod siya, ug dili siya
mamatay. 29 Apan miingon ang panimalay sa
Israel, 'Dili makiangayon ang pamaagi sa Ginoo!'
Nganong dili man makiangayon ang akong pa-
maagi, panimalay sa Israel? Ang inyohang mga
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pamaagi ang dili makiangayon. 30 Busa hukman
ko ang matag usa diha kaninyo sumala sa iyang
mga pamaagi, panimalay sa Israel! —mao kini
ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. Pagh-
inulsol ug pagbiya gikan sa tanan ninyong mga
sala aron nga dili kini mahimong kapandolan
sa sala batok kaninyo. 31 Biyai ang tanang mga
sala nga inyong nabuhat; bag-oha ang inyong
kasingkasing ug espiritu. Nganong kinahanglan
man kamong mamatay, panimalay sa Israel?
32 Kay wala ko gikalipay ang kamatayon sa usa
ka tawo—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga
Ginoo—busa paghinulsol aron nga mabuhi!”

19
1 Karon ikaw, pagdala ug pagbangotan batok

sa mga pangulo sa Israel 2 ug ingna, 'Kinsa
man ang imong inahan? Usa ka bayeng liyon,
nagpuyo siya kauban ang anak sa liyon; ngadto
sa taliwala sa mga batan-ong liyon, giamuma
niya ang iyang mga batang liyon. 3 Siya mismo
ang nagpadako sa usa sa iyang mga batang
liyon aron nga mahimong batan-ong liyon, usa
ka liyon nga nakakat-on sa pagkuniskunis sa
iyang mga tukbonon, ug unya gilamoy niya ang
mga tawo. 4 Unya nakadungog ang mga nasod
mahitungod kaniya. Nadakpan siya sa ilang
lit-ag, ug gidala nila siya pinaagi sa mga kaw-
it ngadto sa yuta sa Ehipto. 5 Unya nakita sa
bayeng liyon nga bisan ug naghulat siya sa iyang
pagbalik, nahanaw na ang iyang paglaom, busa
nagkuha siya ug lain niyang anak nga batang
liyon ug gipadako kini aron mahimong usa ka
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batan-ong liyon. 6Naglibotlibot kining batan-ong
liyon taliwala sa laing mga liyon. Usa siya ka
batan-ong liyon ug nakakat-on sa pagkuniskunis
sa iyang tukbonon; gilamoy niya ang mga tawo.
7Gisakmit niya ang ilang mga balo ug giguba ang
ilang mga siyudad. Nahimong biniyaan ang yuta
ug ang tanan nga anaa niini tungod sa lanog sa
iyang pagngulob. 8 Apan miadto batok kaniya
ang mga nasod gikan sa nakapalibot nga mga
probinsya; gibukhad nila ang ilang mga pukot
nganha kaniya. Nadakpan siya sa ilang lit-ag.
9 Gibutang nila siya sa hawla pinaagi sa mga
kaw-it ug unya gidala nila siya ngadto sa hari
sa Babilonia. Gidala nila siya sa mga salipdanan
aron dili na madunggan ang iyang tingog ngadto
sa kabukiran sa Israel. 10 Sama sa paras ang
imong inahan nga gitanom diha sa imong dugo
daplin sa tubig, nagmabungahon kini ug nagsan-
gasanga pag-ayo tungod sa kadagaya sa tubig.
11 Aduna kiniy lig-on nga mga sanga nga gigamit
alang sa mga setro sa tigdumala, ug milapaw
ang gidak-on niini ibabaw sa ubang mga sanga,
ug nakita ang gitas-on niini pinaagi sa kalabong
sa mga dahon niini. 12 Apan giibot ang paras
tungod sa kapungot ug gilabay ngadto sa yuta,
ug gipalaya sa hangin nga gikan sa sidlakan
ang bunga niini. Nangabali ug nangalaya ang
lig-ong mga sanga niini, ug gilamoy kini sa
kalayo. 13 Busa karon gitanom na kini ngadto
sa kamingawan, sa init ug mala nga yuta. 14 Kay
migula ang kalayo gikan sa iyang dagkong mga
sanga ug gilamoy ang bunga niini. Wala nay
lig-on nga sanga, wala nay setro nga modumala
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niini.' Usa kini ka pagbangotan ug pagaawiton
ingon nga pagbangotan.”

20
1 Nahitabo kini sa ikapito nga tuig, sa ikana-

pulo nga adlaw sa ikalima nga bulan, nga miabot
ang mga kadagkoan sa Israel aron sa pagpak-
isayod kang Yahweh ug milingkod sa akong
atubangan. 2Unya miabot ang pulong ni Yahweh
nganhi kanako, nga nag-ingon, 3 “Anak sa tawo,
ipahayag ngadto sa mga kadagkoan sa Israel
ug sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: Mianhi ba kamo aron sa pagpakisayod
kanako? Ingon nga ako buhi, dili na gayod ninyo
ako mapangutana! —mao kini ang gipahayag
ni Yahweh nga Ginoo.' 4 Hukman mo ba sila?
Maghukom ka ba, anak sa tawo? Pahibaloa
sila mahitungod sa daotang mga butang nga
gipangbuhat sa ilang mga amahan. 5 Isulti kini
kanila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Sa
adlaw nga akong gipili ang Israel ug giisa nako
ang akong kamot aron sa pagpanumpa ngadto
sa mga kaliwat sa panimalay ni Jacob, ug gipaila
ang akong kaugalingon ngadto kanila sa yuta
sa Ehipto, sa dihang giisa ko ang akong kamot
aron sa pagpanumpa kanila. Miingon ako, “Ako
si Yahweh nga inyong Dios”— 6 nianang adlawa
giisa ko ang akong kamot aron sa pagpanumpa
ngadto kanila nga pagawson ko sila gikan sa
yuta sa Ehipto ngadto sa yuta nga gipili ko gayod
pag-ayo alang kanila. Nagadagayday niini ang
gatas ug dugos; labing maanindot ug tabunok
kini taliwala sa tanang kayutaan. 7 Miingon
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ako kanila, “Ipalabay sa matag tawo ang du-
lumtanang mga butang ug ang mga diosdios sa
Ehipto nga iyang gisimba. Ayaw hugawi ang
inyong kaugalingon; Ako si Yahweh nga inyong
Dios.” 8 Apan misupak sila batok kanako ug
dili buot maminaw kanako. Wala gipanglabay
sa matag tawo ang dulumtanang mga butang
ni gisalikway ang mga diosdios sa Ehipto nga
iyang gisimba, busa buot ko gayod nga ibubo
ang akong kapungot ngadto kanila aron sa
pagtagbaw sa akong kaligutgot ngadto kanila
taliwala sa yuta sa Ehipto. 9 Namuhat ako
alang sa kaayohan sa akong ngalan aron nga dili
kini mapasipalahan diha sa atubangan sa mga
nasod diin sila namuyo. Gipaila ko ang akong
kaugalingon ngadto kanila, sa ilang atubangan,
pinaagi sa pagpagawas kanila gikan sa yuta sa
Ehipto. 10 Busa gipagawas ko sila sa yuta sa
Ehipto ug gidala sila ngadto sa kamingawan.
11 Unya gihatag ko kanila ang akong mga balaod
ug gipahibalo ko ang akong mga kasugoan
ngadto kanila, nga diin mabuhi ang tawo kung
motuman siya niini. 12 Gihatag ko usab kanila
ang akong mga Adlaw nga Igpapahulay ingon
nga timaan tali sa akong kaugalingon ug kanila,
aron mahibaloan nila nga ako si Yahweh ang
naghimo kanila nga balaan. 13 Apan misupak
ang panimalay sa Israel batok kanako didto sa
kamingawan. Wala sila naglakaw diha sa akong
mga balaod; hinuon, gisalikway nila ang akong
mga kasugoan, nga diin mabuhi ang tawo kung
motuman siya niini. Gipasipad-an nila pag-ayo
ang akong mga Adlaw nga Igpapahulay, busa
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miingon ako nga ibubo ko ngadto kanila ang
akong kapungot didto sa kamingawan aron sa
pagtapos kanila. 14 Apan namuhat ako alang sa
akong ngalan aron nga dili kini mapasipalahan
diha sa atubangan sa mga nasod, nga nakakita
sa akong pagpagawas kanila gikan sa Ehipto.
15 Busa giisa ko usab ang akong kamot aron
sa pagpanumpa kanila ngadto sa kamingawan
nga dili sila dad-on ngadto sa yuta nga igahatag
unta nako kanila, ang yuta nga nagadagayday
ang gatas ug dugos, nga mao ang labing mata-
hom ug tabunok taliwala sa tanang kayutaan.
16 Gipanumpa ko kini tungod kay gisalikway
nila ang akong mga kasugoan ug wala naglakaw
diha sa akong mga balaod, ug gipasipalahan nila
ang akong mga Adlaw nga Igpapahulay, sanglit
nagsunod man ang ilang mga kasingkasing sa
ilang mga diosdios. 17 Apan gikaluy-an ko sila
gikan sa ilang kalaglagan ug wala ko sila patya
ngadto sa kamingawan. 18 Miingon ako sa ilang
mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye
ngadto sa kamingawan, “Ayaw paglakaw sumala
sa mga balaod sa inyong mga ginikanan; ayaw
sunda ang ilang mga kasugoan o pasipalahan
ang inyong mga kaugalingon pinaagi sa mga
diosdios. 19 Ako si Yahweh nga inyong Dios,
paglakaw diha sa akong mga balaod; tipigi ang
akong mga kasugoan ug tumana kini. 20 Balaana
ang akong mga Adlaw nga Igpapahulay aron nga
mahimo kining timaan tali kanako ug kaninyo,
aron nga mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh
nga inyong Dios.” 21Apanmisupak batok kanako
ang ilang mga anak nga lalaki ug mga babaye.
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Wala sila maglakaw diha sa akong mga balaod
o gisunod ang akong mga kasugoan, nga diin
mahimong mabuhi ang tawo kung motuman
siya niini. Gipasipalahan nila ang akong Ad-
law nga Igpapahulay, busa buot ko gayod nga
ibubo ang akong kapungot ngadto kanila aron
sa pagtagbaw sa akong kaligutgot batok kanila
didto sa kamingawan. 22 Apan gipaiway ko
ang akong kamot ug namuhat alang sa akong
ngalan, aron nga dili kini mapasipalahan diha
sa atubangan sa mga nasod nga nakakita sa
akong pagpagawas sa mga Israelita. 23 Busa giisa
ko usab ang akong kamot ug nanumpa kanila
didto sa kamingawan, nga patibulaagon ko sila
taliwala sa kanasoran ug ipakatag sila taliwala sa
kayutaan. 24 Nakahukom ako sa pagbuhat niini
sanglit wala man nila tumana ang akong mga
kasugoan, ug sanglit gisalikway man nila ang
akong mga balaod ug gipasipalahan ang akong
mga Adlaw nga Igpapahulay. Nagtinguha sila sa
pagsunod sa mga diosdios sa ilang mga amahan.
25Unya gihatagan ko usab sila ug dili maayo nga
mga balaod, ug mga kasugoan nga diin dili sila
mabuhi. 26 Gihugawan ko sila pinaagi sa ilang
mga gasa sa dihang naghimo sila ug paghalad sa
matag kamagulangan sa tagoangkan ug sunogon
sila. Gibuhat ko kini sa paglisang kanila ug aron
mahibaloan nila nga ako si Yahweh.' 27 Busa,
anak sa tawo, pagpakigsulti sa panimalay sa
Israel ug sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga Gi-
noo niini: Niining paagiha nagpasipala usab ang
inyong mga amahan kanako sa dihang wala sila
nagmatinud-anon kanako. 28 Sa dihang gidala ko
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sila ngadto sa yuta nga akong gipanumpa nga
ihatag kanila, ug unya inig kakita nila ug bisan
unsa nga taas nga bungtod ug labong nga kahoy,
naghalad sila sa ilang mga halad, gihagit nila ako
pinaagi sa ilang mga halad, ug nagsunog usab
sila didto ug humot nga insenso ug gibubo ang
ilang mga halad nga ilimnon. 29 Unya miingon
ako kanila, “Unsa man kining taas nga dapit
diin nagdala kamo ug mga halad didto?” Busa
ginganlan kini ug ngalan nga Bama hangtod
niining adlawa.' 30 Busa sultihi ang panimalay
sa Israel, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini:
Nganong gihugawan man ninyo ang inyong mga
kaugalingon pinaagi sa mga pamaagi sa inyong
mga amahan? Busa nganong nagpakasama man
kamo sa mga babaye nga nagbaligya ug dungog,
nga nagapangita ug malaw-ay nga mga butang?
31 Kay sa dihang gihalad ninyo ang inyong mga
gasa ug gisunog ninyo ang inyong mga anak nga
lalaki, hangtod niining adlawa gihugawan ninyo
ang inyong mga kaugalingon pinaagi sa tanan
ninyong mga diosdios. Busa nganong tugotan ko
man kamo sa pagpangutana kanako, panimalay
sa Israel? Ingon nga ako buhi—mao kini ang gi-
pahayag ni Yahweh—dili ko gayod kamo tugotan
sa pagpangutana kanako. 32Dili gayod mahitabo
ang inyong gihunahuna. Moingon kamo, “Mag-
pakasama kita sa ubangmga nasod, sama sa mga
banay didto sa ubang mga yuta nga nagsimba sa
kahoy ug bato.” 33 Ingon nga ako buhi —mao
kini ang gipahayag ni Yahweh—maghari gayod
ako diha kaninyo pinaagi sa gamhanang kamot,
sa giisa nga bukton, ug sa igabubo nga kapungot
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diha kaninyo. 34 Pagawson ko kamo gikan sa
ubang katawhan ug tigomon ko kamo gikan sa
mga nasod diin kamo gipatibulaag. Buhaton ko
kini pinaagi sa gamhanang kamot ug sa gibubo
nga kapungot. 35 Unya dad-on ko kamo ngadto
sa kamingawan sa mga katawhan, ug atubangon
ko kamo didto ug pagahukman. 36 Ingon nga
gihukman ko ang inyong mga amahan ngadto
sa kamingawan sa yuta sa Ehipto, busa huk-
man ko usab kamo—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh. 37 Pasuongon ko kamo sa ilalom sa
akong sungkod, ug patumanon ko kamo sa akong
mga gikinahanglan sa kasabotan. 38 Laglagon ko
ang mga masinupakon diha kaninyo ug kadtong
mga nakigbatok kanako. Papahawaon ko sila
gikan sa yuta diin nagpuyo sila ingon nga mga
langyaw, apan dili sila makasulod sa yuta sa
Israel. Unya mahibaloan ninyo nga ako si Yah-
weh. 39 Busa alang kaninyo, panimalay sa Israel,
miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Kinahanglan
nga moadto ang matag usa kaninyo sa iyang
kaugalingong mga diosdios. Simbaha sila kung
modumili kamo sa pagpaminaw kanako, apan
kinahanglan nga dili na ninyo pasipalahan ang
akong balaan nga ngalan pinaagi sa inyong
mga gasa ug sa inyong mga diosdios. 40 Kay
sa akong balaan nga bukid, sa kinatumyan sa
bukid sa Israel—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—simbahon ako sa tanang panimalay
sa Israel didto sa yuta. Mahimuot ako sa
pagpadala kaninyo ug mga halad didto, ug ang
unang mga abot nga inyong gigahin uban sa
inyong mga balaang butang. 41 Dawaton ko



Ezequiel 20:42 lxiii Ezequiel 20:47

kamo sama sa humot nga insenso sa dihang
pagawson ko kamo gikan sa mga katawhan ug
tigomon kamo gikan sa mga nasod diin kamo
gipatibulaag. Ipakita ko ang akong kaugalingon
ingon nga balaan taliwala kaninyo aron makita
sa mga nasod. 42 Unya, makaila kamo nga ako
si Yahweh sa dihang dad-on ko na kamo sa
yuta sa Israel, ngadto sa yuta diin giisa ko ang
akong kamot aron sa pagpanumpa nga ihatag
sa inyong mga amahan. 43 Unya mahinum-
doman ninyo didto ang daotan ninyong mga
binuhatan, ug ang tanan ninyong mga binuhatan
nga nakapahugaw kaninyo, ug kasilagan ninyo
ang inyong mga kaugalingon diha sa inyong
panan-aw alang sa tanan ninyong daotang mga
butang nga inyong gibuhat. 44 Busa mahibaloan
ninyo nga ako si Yahweh sa dihang himoon ko
kini kaninyo alang sa akong ngalan, dili alang sa
inyong daotangmga pamaagi o sa inyongmalaw-
ay nga binuhatan, panimalay sa Israel—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.'” 45 Unya
miabot ang pulong ni Yahweh kanako, nga nag-
ingon, 46 “Anak sa tawo, atubang sa habagatang
bahin sa kayutaan, ug pagpakigsulti batok sa
habagatan; pagpanagna batok sa kalasangan sa
Negev. 47 Isulti ngadto sa kalasangan sa Negev,
'Mao kini ang gipahayag ni Yahweh—miingon si
Yahweh nga Ginoo niini: Tan-awa, maghaling
ako ug kalayo diha kaninyo. Sunogon niini
ang matag lunhaw nga kahoy ug ang matag
laya nga kahoy diha kaninyo. Dili mapalong
ang nagdilaab nga kalayo; pagasunogon ang
tanang tawo nga gikan sa habagatan paingon sa
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amihanan. 48 Unya makakita ang tanang tawo
nga ako si Yahweh sa dihang dagkotan ko ang
kalayo, ug dili kini mapalong.'” 49 Unya miingon
ako, “Pagkaalaot! Yahweh nga Ginoo, moingon
sila kanako, 'Dili ba tigsulti lamang siya ug mga
sambingay?”'

21
1 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, atubang ngadto
sa Jerusalem, ug pagsulti batok sa mga balaang
dapit; panagna batok sa yuta sa Israel. 3 Sultihi
ang yuta sa Israel, 'Misulti niini si Yahweh:
Pamati! Nasuko ako batok kaninyo! Hulboton
ko ang akong espada gikan sa sakoban niini ug
pangpuohon ang mga matarong ug ang daotang
tawo gikan kanimo! 4 Aron nga pangpuohon
ko ang mga matarong ug daotan gikan kanimo,
mogawas ang akong espada gikan sa sakoban
niini batok sa tanang unod gikan sa habagatan
padulong sa amihan. 5 Unya masayod ang
tanang katawhan nga ako, si Yahweh ang mi-
hulbot sa akong espada gikan sa sakoban. Dili
na gayod ako mapugngan pa!' 6 Alang kanimo,
anak sa tawo, pag-agulo sama sa pagdaguok
sa imong tiyan! Pag-agulo uban ang kapait
diha sa ilang atubangan! 7 Unya mahitabo nga
mangutana sila kanimo, 'Sa unsa mang rason
nga nag-agulo ka? Unya moingon ka, 'Tungod
sa moabot nga mga balita, tungod kay ang
matag kasingkasing masakitan pag-ayo, ug ang
matag kamot magakurog! Ang matag espiritu
maluya, ug ang matag tuhod modagayday sama
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sa tubig. Tan-awa! Moabot na kini ug sama
kini niini! Mao kini ang gipamulong ni Yahweh
nga Ginoo.” 8 Unya ang pulong ni Yahweh
miabot kanako ug miingon, 9 “Anak sa tawo,
panagna ug ingna, 'Nagsulti ang Ginoo sama
niini: Ang espada! Ang espada! Pahaiton kini
ug pasinawon! 10 Pahaiton kini aron sa pag-
andam sa dako nga pagpamatay! Pasinawon kini
aron mahisama sa kilat! Kinahanglan ba kitang
maglipay tungod sa baton sa akong anak nga
lalaki? Nagdumot ang espada sa matag baton!
11 Busa gihatag ang espada aron pasinawon, ug
unya kuptan kini sa kamot! Gibaid pag-ayo
ang espada ug gipasinaw kini ug ihatag ngadto
sa kamot sa mopatay!' 12 Pagpakitabang ug
pagbangotan, anak sa tawo! Tungod kay moabot
ang espada batok sa akong katawhan! Batok
kini sa tanang pangulo sa Israel. Ipanglabay sila
batok sa espada uban sa akong katawhan. Busa,
hapaka ang inyong batiis! 13 Tungod kay adunay
pagsulay, apan unsaon man kung ang baton dili
magdugay? mao kini ang gipamulong ni Yahweh
nga Ginoo. 14 Karon, anak sa tawo, panagna ug
ipakpak ang imong duha ka kamot, tungod kay
ang espada mohasmag sa makatulo ka higayon!
Ang espada alang kanila nga pamatyon! Alang
kini nga espada sa kadaghanan aron sa pag-ihaw,
dunggabon sila bisan-asa! 15 Aron malukmay
ang ilang mga kasingkasing ug ang kadaghanan
mangatumba, gipahimutang ko ang espada ba-
tok sa ilang mga ganghaan! Pagkaalaot! Gihimo
kini sama sa kilat, gibuhian aron patyon! 16 Ikaw,
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espada! Hasmag sa tuo! Hasmag sa wala!
Lakaw bisan asa ka moatubang. 17 Ipakpak ko
usab ang duha ko ka kamot, ug unya dalahon
ko ang akong kasuko sa pagpahulay! Ako, si
Yahweh, ang nagmolung niini!” 18Ang pulong ni
Yahweh miabot kanako pag-usab, nga nag-ingon,
19 “Karon, anak sa tawo, paghimo ug duha ka
mga dalan alang sa espada sa hari sa Babilonia
nga moabot. Magsugod ang duha ka dalan sa
mao ra nga yuta, ug ang usa ka ilhanan nga
poste angmogiya paingon sa siyudad. 20Markahi
ang usa ka dalan nga alang sa kasundalohan sa
Babilonia nga moadto sa Raba, ang siyudad sa
mga Amonihanon. Markahi usab ang laing dalan
aron maoy mogiya sa kasundalohan ngadto sa
Juda ug ngadto sa Jerusalem, ang lig-on nga
mga siyudad. 21 Tungod kay mohunong ang
hari sa Babilonia sa nag-abot nga mga dalan,
aron magbansay sa pagpanagna. Uyogon niya
ang pipila ka mga pana ug mangutana sa pipila
ka mga diosdios kung asa nga dalan ang ilang
agian ug iyang pagasutaon ang atay. 22 Sa iyang
tuong kamot mao ang panagna mahitungod sa
Jerusalem, aron ipahimutang ang mga troso
nga mobangga batok niini, aron sa pag-abri sa
iyang baba sa pagmando sa pagpamatay, sa
pagpatingog sa singgit sa gubat, sa pagpahimu-
tang sa tawo nga mobangga sa ganghaan, sa
paghimo ug dalan, ug sa pagpatindog ug mga
tore. 23Mahimo kining kawang nga panan-awon
diha sa mga mata sa taga Jerusalem, kadtong
naghimo ug kasabotan tali sa taga-Babilonia!
Apan pasanginlan sila sa hari nga nakalapas sa
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ilang gipanumpaan aron nga daugdaogon sila!
24 Busa ang Ginoo nga si Yahweh miingon niini:
Tungod kay gipahinumdom ninyo kanako ang
inyong kasal-anan ibutyag ko ang inyong kala-
pasan! Makit-an ang inyong sala sa tanan niny-
ong mga buhat! Tungod niini pahinumdoman
ninyo ang matag-usa nga mabihag kamo pinaagi
sa kamot sa inyong mga kaaway! 25 Ug kamong
mga mahugaw ug daotan, nga magmamando sa
Israel, nga ang adlaw sa pagsilot miabot na, ug
kadto nga mga takna natapos na, 26 ang Yahweh
nga Ginoo miingon niini diha kaninyo: Huboa
ang purong ug ibutang ang korona! Mabag-
o na tanang mga butang! Igatuboy ang mga
mapainubsanon ug ipaubos ang mapahitas-on!
27 Ang pagkaguba! ang pagkaguba! Gub-on
ko gayod kini! Dili kini mapasig-uli hangtod
nga moabot ang gisangonan sa pagbuhat sa
paghukom. 28 Busa ikaw, anak sa tawo, panagna
ug ingna, 'Si Yahweh nga Ginoo miingon niini
ngadto sa katawhan sa Amon mahitungod sa
ilang umaabot nga kaulawan: Gihulbot na ang
espada! Gipahait na kini alang sa pagpatay
aron sa paglamoy, busa mahisama kini sa kilat!
29 Samtang makakita ug bakak nga mga panan-
awon ang mga propeta alang kaninyo, samtang
naghimo sila sa mga tulumanon aron sa paghimo
ug mga bakak alang kaninyo, motabas kini nga
espada sa mga liog sa daotan nga hapit na
pamatyon, ang adlaw sa pagsilot miabot na ug
kansang takna alang sa daotan matapos na.
30 Ibalik ang espada sa inyong sakoban. Sa dapit
sa inyong binuhat, sa yuta nga inyong gigikanan,
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hukman ko kamo! 31 Ibubo ko ang akong kasuko
nganha kaninyo! Ipasilaob ko ang kalayo sa
akong kasuko batok kaninyo ug ibutang kamo
ngadto sa kamot sa bangis nga tawo, mga hanas
nga mga kalalakin-an sa pakiggubat! 32Mahimo
kamong panghaling sa kalayo! Ang inyong
dugo mobanaw diha sa inyong yuta. Dili kamo
mahinumdoman, tungod kay Ako, si Yahweh ang
namulong niini!'''

22
1 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh

nga nag-ingon, 2 “Busa karon ikaw, anak sa
tawo, mohukom ka ba? Hukman ba nimo
ang siyudad sa dugo? Pahibaloa siya sa tanan
niyang dulumtanan. 3 Kinahanglan mosulti ka,
'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Mao kini
ang siyudad nga nagbubo sa dugo diha sa iyang
taliwala aron nga moabot na ang iyang takna;
ang siyudad nga nagbuhat ug mga diosdios aron
hugawan ang iyang kaugalingon. 4 Sad-an ka
gayod tungod sa dugo nga imong gibubo, ug
nahugawan pinaagi sa mga diosdios nga imong
gibuhat. Tungod kay gipadali nimo ang imong
mga adlaw ug giduol ang imong kataposang
katuigan. Busa pakaulawan ko ikaw ngadto sa
kanasoran ug himoong kataw-anan sa panan-
aw sa matag kayutaan. 5 Magbiaybiay diha
kanimo kadtong anaa sa imong duol ug kad-
tong layo kanimo, ikaw hugaw nga siyudad,
nga nailhan sa bisan asa nga dapit ingon nga
napuno sa kalibog. 6 Tan-awa! Mianha kanimo
ang mga magmamando sa Israel, matag-usa sa
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ilang kaugalingong gahom aron sa pagbubo sa
dugo. 7 Wala nila gitahod ang mga amahan ug
mga inahan diha kanimo, ug nagbuhat sila ug
pagpanglupig ngadto sa mga langyaw diha sa
imong taliwala. Gidagmalan nila ang mga ilo ug
mga biyuda diha kanimo. 8 Gitamay nimo ang
akong balaang mga butang ug gipasipad-an ang
akong adlaw nga Igpapahulay. 9 Mianha diha
kanimo ang mga mabugalbugalon nga kalalakin-
an aron sa pagbubo sa dugo, ug nangaon sila
didto samga kabukiran. Nagbuhat sila ug daotan
diha sa imong taliwala. 10Nabutyag diha kanimo
ang pagkahubo sa amahan. Giabusaran nila
diha kanimo ang hugaw nga babaye sa panahon
sa iyang pagdugo. 11 Ang kalalakin-an nga
nagbuhat ug mga dulumtanan ngadto sa mga
asawa sa ilang mga silingan, ug mga kalalakin-
an nga nagbuhat ug makauulaw nga kahugaw
ngadto sa ilang kaugalingong umagad nga mga
babaye; mga kalalakin-an nga nag-abusar sa
ilang kaugalingong igsoong mga babaye—anak
nga babaye sa ilang kaugalingong mga ama-
han—kining tanan anaa kanimo. 12 Nanguha ug
mga suborno kining mga tawhana diha kanimo
aron sa pagbubo ug dugo. Nagpatubo ka ug
nagbaton sa hilabihan nga ginansiya, nagdala
ka ug kadaot sa imong mga silingan pinaagi sa
pagpanglupig, ug gikalimtan mo ako— mao kini
ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo. 13 Tan-
awa! Pinaagi sa akong kamot gihampak ko ang
limbongan nga ginansiya nga imong gibuhat,
ug ang pag-ula sa dugo nga anaa sa imong
taliwala. 14Malig-on ba ang imong kasingkasing,
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magmakusganon ba ang imong mga kamot sa
mga adlaw nga hukman ko na ikaw? Ako,
si Yahweh, ang namulong niini, ug buhaton
ko kini. 15 Busa katagon ko kamo taliwala sa
kanasoran ug tibulaagon sa kayutaan. Niini
nga paagi, hinloan ko ang inyong kahugawan.
16 Busa mahimo kamong hugaw sa panan-aw
sa kanasoran. Unya masayran ninyo nga Ako
si Yahweh.”' 17 Miabot na usab kanako ang
pulong ni Yahweh nga nag-ingon, 18 “Anak sa
tawo, nahimong taya alang kanako ang pani-
malay sa Israel. Mga salin na lamang silang
tanan sa bronsi ug lata, ug bakal ug tingga diha
sa imong taliwala. Mahisama sila sa taya sa
plata diha sa imong hudno. 19 Busa nagsulti
niini si Yahweh nga Ginoo, 'Tungod kay kamong
tanan nahimong sama sa taya, busa, tan-awa!
Tapokon ko kamo didto sa sentro sa Jerusalem.
20 Kinahanglan adunay kalayo nga motayhop
batok niini sa nakolekta nga plata ug bronsi,
bakal, tingga ug lata diha sa taliwala sa hudno,
ug tunawon ko kamo. Busa tapukon ko kamo
uban sa akong kasuko ug kaligutgot. Ibutang ko
kamo didto ug tayhupon ang kalayo aron nga
matunaw kini; busa tapukon ko kamo sa akong
kalagot ug kasuko, ibutang ug ibubo ko kamo
didto. 21 Busa tapukon ko kamo ug tayhupon
inubanan sa kalayo sa akong kaligutgot aron
nga ibubo diha sa iyang atubangan. 22 Sama sa
natunaw nga plata diha sa tungatunga sa hudno,
matunaw kamo, ug masayran ninyo nga Ako si
Yahweh, ang nagbubo sa akong kaligutgot batok
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kaninyo!”' 23 Miabot kanako ang pulong ni Yah-
weh nga nag-ingon, 24 “Anak sa tawo, sultihi siya,
'Yuta ka nga hugaw. Wala nay ulan sa adlaw sa
akong kasuko! 25 Adunay pagpanglupig sa iyang
mga propeta taliwala kanila, sama sa nagngulob
nga liyon nga nagkuniskunis sa tukbonon. Naga-
pamatay sila ug nagakuha sa bililhong bahandi;
ginapadaghan nila ang mga balo diha kaniya!
26 Nagbuhat ug pagpanglupig sa akong balaod
ang iyang mga pari, ug gipasipad-an nila ang
akong balaang mga butang. Wala nila ilha
ang kalahian sa balaang mga butang ug hugaw
nga mga butang, ug wala gitudlo ang kalahian
mahitungod sa hugaw ug sa limpyo. Gililong
nila ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw
nga Igpapahulay aron nga pasipad-an ako sa
ilang taliwala. 27 Sama sa mga lobo diha kaniya
ang iyang mga prinsipe nga nagkuniskunis sa
ilang mga tukbonon. Nagbubo sila ug dugo
ug nagguba sa kinabuhi, aron makaginansiya
pinaagi sa limbong. 28 Gitabonan sa ilang mga
propeta ang ilang mga sala; nakakita sila ug
bakak nga mga panan-awon ug nagtagna sa
bakak kanila. Miingon sila “Nagsulti niini si
Yahweh nga Ginoo” bisan ug wala nagsulti si
Yahweh niini. 29 Gidaogdaog ang katawhan sa
yuta pinaagi sa pagpangilkil ug giilogan pinaagi
sa pagpanulis, ug gidagmalan nila ang kabos
ug ang nanginahanglan, ug gidaogdaog ang mga
langyaw nga walay hustisya. 30 Busa nangita
ako ug usa ka tawo gikan kanila nga maoy
magtukod sa pader ug maoy mobarog alang
kanako diha sa tinumpag niini alang sa yuta
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aron nga dili ko kini gub-on, apan wala akoy
nakaplagan. 31 Busa ibubo ko ang akong kasuko
diha kanila. Pagatapuson ko sila pinaagi sa
kalayo sa akong kasuko ug ipapas-an ko kanila
ang ilang kaugalingong binuhatan— mao kini
ang gipamulong ni Yahweh.”'

23
1 Miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga

nag-ingon, 2 “Anak sa Tawo, adunay duha ka
babaye, nga anak sa usa ka inahan. 3 Namuhat
sila ingon nga mga babayeng nagabaligya ug
dungog didto sa Ehipto sa panahon sa ilang
pagkabatan-on. Gikumot ang ilang mga dughan
ug gihapuhap ang ilang mga atngal didto. 4 Ang
ilang ngalan mao si Ohola—ang magulang—
ug si Oholiba—ang manghod. Unya naasawa
ko sila ug nanganak ug mga lalaki ug mga
babaye. Mao kini ang pasabot sa ilang ngalan:
Si Ohola nagpaila sa Samaria, ug si Oholiba
nagpaila sa Jerusalem. 5 Apan namuhat si Ohola
ingon nga babayeng nagabaligya ug dungog
bisan sa dihang asawa ko pa siya; nanguwag
siya ngadto sa iyang mga hinigugma, ngadto sa
taga Asiria nga mao ang nagdumala, 6 sa mga
gobernador nga nagsul-ob ug tapol nga bisti, ug
ngadto sa iyang mga opisyal, nga mga kusgan
ug ambongan, silang tanan mga mangangabayo.
7 Busa gitugyan niya ang iyang kaugalingon
ngadto kanila ingon nga babayeng nagabaligya
ug dungog, ngadto sa tanang labing maayong
kalalakin-an sa taga Asiria, ug gihugawan niya
ang iyang kaugalingon uban sa matag usa nga
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iyang gipanguwagan—ug uban sa tanan nilang
mga diosdios. 8 Tungod kay wala niya biyai
ang pagbaligya ug dungog didto sa Ehipto, sa
dihang nakigdulog sila kaniya sa dalaga pa siya,
sa dihang una nilang gisugdan ang paghapuhap
sa iyang dughan, sa dihang una nilang gibubo
ngadto kaniya ang ilang kaulag. 9 Busa gitugyan
ko siya ngadto sa kamot sa iyangmga hinigugma,
ngadto sa taga Asiria nga iyang gipanguwagan.
10Gihuboan nila siya. Gikuha nila ang iyang mga
anak nga lalaki ug babaye, busa gihukman nila
siya, ug gipatay pinaagi sa espada, ug nahimo
siya nga kaulawan alang sa ubang kababayen-
an. 11Nakita kini sa iyang igsoon nga si Oholiba,
apan hilabihan ang iyang kauwagon ug namuhat
siya ingon nga babayeng nagabaligya ug dungog
labaw pa sa iyang igsoon. 12 Nanguwag siya
ngadto sa mga taga Asiria, sa mga gobernador
ug sa mga opisyal nga nagdumala ug nagsul-
ob ug maanindot nga bisti, mga kalalakin-an
nga mangangabayo. Mga kusgan ug ambongan
silang tanan. 13 Nakita ko nga gihugawan niya
ang iyang kaugalingon. Managsama lang sila sa
iyang igsoon. 14 Gidugangan niya ug mas labaw
pa ang iyang pagbaligya ug dungog. Nakita niya
ang kinulit nga hulagway sa kalalakin-an diha
sa mga pader, hulagway sa mga Caldeahanon
nga gibulit sa kolor pula, 15 gibakusan ang ilang
mga hawak, uban sa tag-as nga mga purong
diha sa ilang mga ulo. Ang tanan kanila sama
sa hulagway sa mga opisyal sa kasundalohan
nga nagkarwahe, susama sa panagway sa mga
lalaking anak sa Babilonia, nga nagpuyo sa
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yuta sa Caldea. 16 Sa pagkakita gayod niya
kanila, nanguwag siya, busa nagpadala siya ug
mga mensahero alang kanila ngadto sa Caldea.
17Unya nangadto kaniya ang mga taga Babilonia
ug nakigdulog, ug gihugawan nila siya uban sa
ilang kaulag. Nahimo siya nga hugaw tungod
sa iyang gibuhat, busa mibiya siya kanila sa
pagkamalaw-ay. 18 Gipakita niya ang iyang mga
buhat sa pagbaligya ug dungog ug gipakita niya
ang hubo niyang lawas, busa gitalikdan siya sa
akong kalag, sama nga gitalikdan sa akong kalag
ang iyang igsoon. 19 Unya naghimo siya ug
daghang pang buhat sa pagbaligya ug dungog,
ingon nga gihinumdoman ug gisunod niya ang
mga adlaw sa iyang pagkabatan-on, sa dihang
namuhat siya ingon nga babayeng nagabaligya
ug dungog didto sa Ehipto. 20 Nanguwag siya
ngadto sa iyang mga hinigugma, kansang mga
kinatawo sama kadagko sa kinatawo sa mga
asno, ug kansang mga tagoangkan sama kadagko
sa tagoangkan sa mga kabayo. 21 Mao kini ang
paghimo nimo sa makauulaw nga mga buhat sa
imong pagkabatan-on, sa dihang gihapuhap sa
mga Ehiptohanon ang imong atngal ug gikumot
ang imong dughan. 22 Busa, miingon niini si
Yahweh nga Ginoo ngadto kang, Oholiba, 'Tan-
awa! Himoon kong makigbatok kanimo ang
imong mga hinigugma. Kadtong imong gitalik-
dan, pagadad-on ko sila batok kanimo sa tanang
bahin: 23 ang mga taga Babilonia ug ang tanan
nga mga Caldeahanon, Pekod, Shoa, ug Koa,
ug ang tanang taga Asiria uban kanila, kusgan,
ambongan nga mga lalaki, mga gobernador ug
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mga pangulo sa kasundalohan, silang tanan mga
opisyal ug mga kalakin-an nga dungganon, ug
mga mangangabaryo. 24 Mangabot sila batok
kanimo uban sa mga hinagiban, ug uban sa mga
karwahe ug mga karomata, ug uban sa dakong
panon sa katawhan. Magbutang sila sa inyong
palibot ug dagkongmga taming, gagmay ngamga
taming, ug mga helmet batok kaninyo. Hatagan
ko silag kahigayonan sa pagsilot kaninyo, ug
silotan kamo nila pinaagi sa ilang mga gibuhat.
25 Tungod kay ipahamtang ko kaninyo ang akong
kasuko sa pangabubho, ug silotan kamo nila
uban ang kasuko. Pamutlon nila ang inyong
mga ilong ug dalunggan, ug ang mga makaikyas
malaglag pinaagi sa espada. Panguhaon nila
ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye, ug
ang makaikyas kaninyo pagalamyon sa kalayo.
26 Huboan ka nila sa imong mga bisti ug pan-
guhaon ang imong mga alahas. 27 Busa wagtan-
gon ko ang makauulaw nimong binuhatan ug
ang imong mga buhat sa pagbaligya ug dungog
gikan sa yuta sa Ehipto. Dili ka na moyahat sa
imong mga mata sa paghandom kanila, ug dili
ka na maghunahuna pa sa Ehipto bisan kanus-
a.' 28 Tungod kay mao kini ang gisulti ni Yahweh
nga Ginoo, 'Tan-awa! Itugyan ko ikaw ngadto
sa kamot sa imong gakasilagan, balik ngadto sa
kamot sa usa nga imong gitalikdan. 29 Silotan
ka nila nga masuk-anon gayod; kuhaon nila
ang tanan nimong mga kabtangan ug biyaan
ka nga hubo ug walay saput. Madayag ang
hubo nga kaulawan sa imong pagbaligya ug
dungog, ang imong makauulaw nga buhat ug
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ang imong pagkauwagon. 30 Pagabuhaton kining
mga butanga diha kanimo tungod sa imong
pagpamuhat ingon nga babayeng nagabligya ug
dungog, pagpanguwag ngadto sa mga nasod
nga nakapahugaw kanimo uban sa ilang mga
diosdios. 31Naglakaw ka diha sa dalan sa imong
igsoong babaye, busa ibutang ko ang kupa sa
pagsilot diha sa imong kamot.' 32 Miingon niini
si Yahweh nga Ginoo, 'Moinom ka sa lalom
ug dako nga kupa sa imong igsoong babaye.
Mahimo kang kataw-anan ug tumong sa pagya-
gayaga—dako ang sulod niining maong kupa.
33 Mapuno ka sa pagkahubog ug kasubo, ang
kupa sa kalisang ug pagkagun-ob; ang kupa sa
Samaria nga imong igsoong babaye. 34 Imnom
nimo kini ug hutdon; unya buk-on nimo kini ug
samaran ang imong dughan sa mga tipik niini.
Tungod kay gipamulong ko na kini—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.' 35 Busa,
miingon niini si Yahweh nga Ginoo, 'Tungod
kay gikalimtan mo ako ug gitalikdan, busa masi-
nati mo usab ang mga sangpotanan sa imong
makauulaw nga binuhatan ug ang mga buhat sa
malaw-ay nga pagpakighilawas.”' 36 Miingon si
Yahweh kanako, “Anak sa Tawo, hukman mo ba
si Ohola ug si Oholiba? Busa ipakita kanila ang
malaw-ay nilang mga binuhatan, 37 tungod kay
nakahimo sila ug pagpanapaw, ug tungod kay
anaay dugo sa ilang mga kamot. Nakapanapaw
sila uban sa ilang mga diosdios, ug gisunog gani
nila sa kalayo bisan ang ilang mga anak nga
lalaki, ingon nga pagkaon alang sa ilang mga
diosdios. 38 Unya magpadayon sila sa pagbuhat
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niini nganhi kanako: Hugawan nila ang akong
sagradong dapit, ug pasipad-an ang akong mga
adlaw nga Igpapahulay sa samang adlaw. 39 Kay
sa dihang gipatay nila ang ilang mga anak alang
sa ilang mga diosdios, unya miadto sila sa akong
sagradong dapit sa samang adlaw aron sa pag-
pasipala niini! Busa tan-awa! Mao kini ang ilang
gibuhat diha taliwala sa akong balay. 40Gipadala
nimo ang kalalakin-an nga naggikan sa layo,
nga gipadad-an sa mga mensahero—karon tan-
awa. Mianhi gayod sila, kadtong inyong gi-
pangandaman pinaagi sa pagkaligo, pagkolor sa
inyong mga mata, ug pagdayandayan sa inyong
kaugalingon pinaagi sa alahas. 41 Naglingkod ka
diha sa maanindot nimo nga higdaanan ug diha
sa lamesa nga giandam atubangan niini kung
diin imong gibutang ang akong insenso ug ang
akong lana. 42 Busa ang dahunog sa masaba nga
katawhan nagpalibot kaniya; lakip ang tanang
matang sa kalalakin-an, bisan ang mga taga
Sebean gidala gikan sa kamingawan, ug gibutan-
gan nilag mga pulseras ang ilang mga kamot ug
maanindot nga mga korona diha sa ilang mga
ulo. 43 Unya miingon ako ngadto kaniya nga
nagulang sa pagpanapaw, 'Karon magmakighi-
lawason na gayod sila uban kaniya, ug maingon
man usab siya ngadto kanila.' 44 Nangadto sila
kaniya ug nakigdulog ingon nga ang kalalakin-
an mangadto ug makig-uban sa babayeng naga-
baligya ug dungog. Niini nga paagi nakigdulog
sila kang Ohola ug Oholiba, ang makighilawason
nga mga babaye. 45 Apan hukman ug silotan
sila sa mga matarong nga kalalakin-an ingon nga
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mga mananapaw, ug silotan nila sila uban ang
paghukom alang niadtong mamumuno, tungod
kay mga mananapaw sila ug anaa sa ilang mga
kamot ang dugo. 46 Busa misulti niini si Yahweh
nga Ginoo: Mopatungha ako ug pundok batok
kanila ug itugyan ko sila aron sakiton ug tulison.
47 Unya ang maong pundok mobato ug mopatay
kanila pinaagi sa mga espada. Pamatyon nila
ang mga anak nga lalaki ug mga babaye ug
sunugon ang ilang mga balay. 48 Kay wagtan-
gon ko ang makauulaw nga binuhatan gikan
sa yuta ug pantonon ang tanang kababayen-
an aron dili na gayod sila mamuhat ingon nga
mga babayeng nagabaligya ug dungog. 49 Busa
ipahiluna nila ang inyong makauulaw nga buhat
batok kaninyo. Matagamtaman ninyo ang iny-
ong mga sala uban sa inyong mga diosdios, ug
mahibaloan ninyo sa ingon niini nga paagi nga
ako si Yahweh nga Ginoo.”

24
1Miabot kanako ang pulong ni Yahweh sa ika-

siyam nga tuig, sa ika-napulo nga bulan, ug sa
ika-napulo nga adlaw samao nga bulan, nga nag-
ingon, 2 “Anak sa tawo, isulat ang ngalan niin-
ing adlawa, niining maong adlawa, tungod kay
karong adlawa gipalibotan sa hari sa Babilonia
ang Jerusalem. 3 Busa pagsulti ug panultihon
batok niining masinupakon nga panimalay, usa
ka sambingay. Sultihi sila, 'Miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: Itak-ang ang kaldero. Itak-ang
kini ug bubo-i kini ug tubig. 4 Pagkuha ug pipila
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ka karne sulod niini, matag maayo nga bahin—
paa ug abaga— ug pun-a kini sa pinakamaayo
nga mga bukog. 5 Ihawa ang labing maayo sa
panon sa mananap ug isugnod sa ilalom niini
ang mga bukog. Pabukala kini ug lutoa ang mga
bukog niini. 6 Busa miingon niini si Yahweh
nga Ginoo: Pagkaalaot sa siyudad sa dugo, ang
kaldero nga gitaya na ug dili na mawala pa kana
nga taya. Isa-isaha kini pagkuha, apan ayaw
pagripa alang niini. 7Tungod kay ang iyang dugo
anaa sa iyang taliwala. Gipahimutang niya kini
sa hamis nga bato; wala niya kini gibubo sa yuta
diin kini matabonan sa abog, 8 busa nagdala kini
ug kaligutgot ngadto sa hingpit nga panimalos.
Gibutang ko ang iyang dugo ngadto sa hamis
nga bato aron nga dili kini matabonan. 9 Busa,
nagsulti niini si Yahweh nga Ginoo: Pagkaalaot
sa siyudad sa dugo. Padak-on ko usab ang
tinapok nga sugnod. 10 Dapoga ang mga sugnod
ug paghaling. Lutoa pag-ayo ang karne ug isagol
ang mga lamas ug paiga ang mga bukog. 11Unya
itak-ang ang kaldero diha sa baga, aron mainit
ug masunog ang bronsi, aron matunaw ang
kahugaw nga anaa niini, ug mawala ang taya.'
12 Gikapoy siya tungod sa iyang paghago, apan
wala natangtang diha kaniya ang taya pinaagi
sa kalayo. 13 Ang imong makauulaw nga bin-
uhatan mao ang imong pagkahugaw, tungod kay
gihinloan ko na ikaw, apan nagpakahugaw ka
gihapon. Wala ka gihapon nakalingkawas gikan
sa imong pagkahugaw hangtod nga ipahimutang
ko diha kanimo ang akong kaligutgot. 14 Ako,
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si Yahweh, ang namulong niini, ug buhaton
ko kini. Dili ako mohunong ni magpahulay
gikan niini. Sama sa imong binuhatan, ug
sa imong mga buluhaton, hukman ka gayod
nila! —mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga
Ginoo.” 15 Unya miabot kanako ang pulong ni
Yahweh nga nag-igon, 16 “Anak sa tawo! Tan-
awa, kuhaon ko gikan kanimo ang gikahimut-
an sa imong mga mata inubanan sa hampak,
apan kinahanglan nga dili ka magbangotan o ni
maghilak, ug kinahanglan nga dili motulo ang
imong luha. 17 Kinahanglan mag-agulo ka sa
hilom. Ayaw paghaya ug minatay. Pagpurong
ug sul-oba ang imong mga sandalyas, apan ayaw
taboni ang imong bangas omokaon ug tinapay sa
kalalakin-an nga nagbangotan tungod sa pagka-
matay sa ilang mga asawa.” 18 Busa nakigsulti
ako sa katawhan sa pagkabuntag, ug namatay
ang akong asawa pagkagabii. Pagkabuntag
gibuhat ko ang gisugo kanako. 19 Nangutana
ang katawhan kanako, “Dili mo ba kami sultihan
kung unsa ang pasabot niining mga butanga,
ang mga butang nga imong gibuhat?” 20 Busa
gisultihan ko sila, “Miabot kanako ang pulong
ni Yahweh nga nag-ingon, 21 'Sultihi ang pani-
malay sa Israel, nag-ingon niini si Yahweh nga
Ginoo: Tan-awa! Panamastamasan ko ang akong
balaang dapit— ang garbo sa inyong gahom,
ang gikahimut-an sa inyong mga mata, ug ang
gitinguha sa inyong kalag, ug malaglag pinaagi
sa espada ang nangabiyaan ninyo nga anak nga
mga lalaki ug anak nga mga babaye. 22 Unya
buhaton ninyo ang tukmang butang sama sa
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akong gibuhat: Dili ninyo tabonan ang inyong
bangas, ni mokaon sa tinapay sa nagbangotan
nga kalalakin-an! 23 Hinuon magpurong kamo,
ug magsuot ug sandalyas; dili na kamo magban-
gotan o maghilak, tungod kay malanay kamo
sa inyong mga kasal-anan, ug mag-agulo ang
matag-usa ka tawo alang sa iyang igsoon nga
lalaki. 24 Busa mahimong timailhan si Ezekiel
alang kaninyo, buhaton usab ninyo sa umaabot
ang tanan niyang gibuhat. Unya masayran ninyo
nga ako ang Ginoo nga si Yahweh!”' 25 Apan
ikaw, anak sa tawo, sa adlaw nga dakpon ko
ang ilang templo, nga mao ang ilang kalipay, ang
ilang garbo, ug ang ilang nakita ug gitinguha—ug
sa dihang kuhaon ko kanila ang ilang anak nga
mga lalaki ug anak nga mga babaye— 26 nianang
adlawa, moabot diha kaninyo ang binihag nga
nakaikyas aron sa paghatag kaninyo sa mga
balita! 27 Nianang adlawa maabli ang inyong
baba ug makigsulti kamo nianang nakaikyas
nga binihag—dili na kamo magpakahilom pa.
Mahimo kamong timailhan alang kanila aron
nga masayran nila nga ako si Yahweh.”

25
1 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, andama ang
imong kaugalingon batok sa katawhan sa Amon
ug panagna batok kanila. 3 Isulti kini ngadto
sa katawhan sa Amon, 'Paminawa ang pulong
ni Yahweh nga Ginoo. Mao kini ang gisulti
sa Ginoong Dios: Tungod kay miingon kamo,
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“Aha!” ibabaw sa akong sagradrong dapit sa di-
hang gipasipad-an kini, ug batok sa yuta sa Israel
sa dihang nahimo kining biniyaan, ug batok sa
balay sa Juda sa dihang gibihag sila, 4 busa, tan-
awa, itugyan ko kamo ngadto sa katawhan sa sid-
lakan ingon nga ilang gipanag-iya. Magkampo
sila batok kaninyo ug magpatindog sa ilang mga
tolda taliwala kaninyo. Kaonon nila ang inyong
prutas ug inomon ang inyong gatas. 5 Himoon
ko ang Raba nga sibsibanan sa mga kamelyo ug
ang katawhan sa Amon nga sibsibanan sa panon
sa mga mananap. Ug unya mahibaloan ninyo
nga ako si Yahweh. 6 Tungod kay miingon si
Yahweh nga Ginoo niini: Nipalakpak kamo sa
inyong mga kamot ug mitadyak sa inyong mga
tiil, ug nagmaya uban sa pagpasipala nga anaa
kaninyo batok sa yuta sa Israel. 7 Busa, tan-awa!
Dagmalan ko kamo pinaagi sa akong kamot ug
itugyan ingon nga inilog ngadto sa mga nasod.
Wagtangon ko kamo gikan sa mga katawhan ug
himoon nga mahanaw taliwala sa mga nasod!
Gub-on ko kamo, ug mahibaloan ninyo nga ako
si Yahweh.' 8 Misulti ang Yahweh nga Ginoo
niini, 'Tungod kay miingon ang Moab ug ang
Seir, “Tan-awa! Sama sa ubang mga nasod ang
balay sa Juda.” 9 Busa, tan-awa! Abrihan ko ang
bakilid sa Moab, gikan sa iyang siyudad didto
sa utlanan—ang katahom sa Bet Jeshimot, Baal
Meon, ug Kiriataim— 10 ngadto sa katawhan sa
sidlakan nga nakigbatok sa katawhan sa Amon.
Itugyan ko sila ingon nga kabtangan aron dili
na mahinumdoman sa ubang mga nasod ang
katawhan sa Amon. 11 Busa maghukom ako
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batok sa Moab, ug mahibaloan nila nga ako si
Yahweh.' 12 Miingon niini si Yahweh nga Ginoo,
'Nanimalos ang Edom batok sa panimalay sa
Juda ug nasayop sa pagbuhat niana. 13 Busa,
miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Dagmalan
ko ang Edom pinaagi sa akong kamot ug gun-
obon ko ang matag tawo ug mananap didto.
Himoon ko silang linumpag, biniyaan nga dapit,
gikan sa Teman hangtod sa Dedan. Malaglag
sila pinaagi sa espada. 14 Ipahamtang ko ang
akong pagpanimalos ngadto sa Edom pinaagi sa
kamot sa akong katawhang Israel, ug buhaton
nila ngadto sa Edom pinasikad sa akong kasuko
ug kaligutgot, ug mahibal-an nila ang akong
pagpanimalos— mao kini ang gisulti ni Yahweh
nga Ginoo.' 15 Miingon niini ang Yahweh nga
Ginoo, 'Nanimalos ang Filistihanon uban ang
pagkadaotan ug gikan sa ilang mga kaugalingon
gisulayan nila pagguba ang Juda sa makadaghan.
16 Busa mao kini ang gisulti ni Yahweh nga
Ginoo: Tan-awa! Kab-oton ko ang Filistihanon
pinaagi sa akong kamot, ug akong wagtangon
ang Keretihanon ug gub-on ang mga nahibiling
lumolupyo sa baybayon. 17 Tungod kay mani-
malos ako batok kanila uban sa hilabihan nga
kasuko sa pagsilot, aronmahibaloan nila nga ako
si Yahweh, sa dihang mapanimaslan ko na sila.”

26
1 Busa sa ika-onse ka tuig, sa unang adlaw

sa bulan, miabot kanako ang pulong ni Yah-
weh, nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, tun-
god kay miingon ang Tyre batok sa Jerusalem,
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'Aha! Nangabungkag na ang mga ganghaan sa
katawhan! Mibalik siya kanako; mapuno ako
tungod kay naguba na siya.' 3 Busa miingon si
Yahweh nga Ginoo niini, 'Tan-awa! Nakigbatok
ako kanimo, Tyre, tigomon ko ang daghang
kanasoran batok kanimo sama sa dagat nga
mipasaka sa iyang mga balod. 4 Gub-on nila
ang mga pader sa Tyre ug pagalumpagon ang
ilang mga tore. Silhigon ko ang iyang mga abog
ug himoon siya nga lunlon bato. 5 Mahimo
siyang dapit nga bularanan ug mga pukot diha
taliwala sa kadagatan, tungod kay gisulti ko
na kini—mao kini ang giingon ni Yahweh—ug
mahimo siya nga inilog alang sa mga kanasoran.
6 Pamatyon pinaagi sa mga espada ang iyang
mga anak nga babaye diha sa kaumahan, ug
masayod sila nga ako mao si Yahweh.' 7 Tungod
kay mao kini ang giingon ni Yahweh: Tan-awa,
dalhon ko gikan sa amihanan si Nabucadnezar
nga hari sa Babilonia, hari sa mga hari, batok
sa Tyre, uban sa mga kabayo ug mga karwahe,
uban sa mga tigkabayo ug dakong pundok sa
katawhan. 8Pamatyon niya ang imong mga anak
nga babaye diha sa uma. Palibotan niya kamo ug
magtukod ug agianan diha sa imong mga pader
ug mopataas sa iyang mga salipod batok kanimo.
9 Ipahimutang niya ang troso aron sa pagguba
sa imong mga pader, ug lumpagon sa iyang mga
hinagiban ang imong mga tore. 10 Daghan ang
iyang mga kabayo hinungdan nga ang ilang mga
abog maoy motabon kanimo. Mauyog ang imong
mga pader tungod sa dahunog sa tigkabayo,
mga karomata, ug mga karwahe. Sa dihang
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mosulod siya sa imong mga ganghaan, mosulod
siya nga sama sa mga tawo nga mosulod sa usa
ka siyudad nga naguba na ang mga pader. 11Ang
kuko sa iyang mga kabayo magtunobtunob sa
inyong mga agianan. Pamatyon niya ang imong
mga katawhan pinaagi sa espada ug mahagba
ang imong kusgan nga mga poste ngadto sa
yuta. 12 Ilogon nila ang imong mga kabtan-
gan ug imbargohon ang imong mga baligya.
Lumpagon nila ang imong mga pader ug gub-
on ang maanindot nimo nga mga balay. Ang
imong mga bato, mga timbre, ug ang mga gin-
uba, ipanglabay nila ngadto sa mga katubigan.
13 Pahunongon ko ang kasaba sa imong mga
alawiton. Dili na gayod madunggan ang tingog
sa imong mga alpa. 14 Himoon ko ikaw nga
lunlon bato, mahimo kang dapit nga bularanan
sa mga pukot. Dili kana gayod matukod pag-
usab, tungod kay, Ako si Yahweh nga Ginoo mao
ang nagsulti niini. 15 Ang Ginoong Dios miingon
niini ngadto sa Tyre, 'Dili ba mangatay-og ang
mga isla pinaagi sa kakusog sa imong pagka-
hagba, ug pinaagi sa mga pag-agulo sa tanang
samdan sa dihang maanaa na sa inyong taliwala
ang makalilisang nga pagpamatay? 16 Unya
manganaog ang tanang mga prinsipe sa dagat
gikan sa ilang mga trono ug hukason ang ilang
mga bisti ug huboon ang ilang binurdahang mga
sinina. Bistihan nila ang ilang mga kaugalingon
uban ang pagpangurog, ug manglingkod sila sa
yuta ug magkurog sa mataghigayon, ug manglus-
pad sila tungod kanimo. 17 Magsubo sila alang
kanimo ug moingon, 'Nganong nangapukan man
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kamong mga manlalayag. Ang inilang siyudad
nga hilabihang kakusgan—karon nawala na sa
dagat. Ang usa nga nakapuyo kaniya maoy
nagdala ug kasamok ngadto sa matag-usa kanila
nga nagpuyo duol kanila. 18 Karon magkurog
ang kabaybayonan sa adlaw sa imong pagka-
pukan. Nalisang ang mga isla sa kadagatan,
tungod kay namatay ka man.' 19 Tungod kay
miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Sa dihang
himoon ko ikaw nga biniyaang siyudad, sama sa
ubang mga siyudad nga karon wala na mapuy-i,
sa dihang palutawon ko ang mga lawom batok
kanimo, ug sa dihang motabon kanimo ang
dakong tubig, 20 unya dad-on ko ikaw ngadto
sa karaang kapanahonan, sama sa uban nga
miadto na sa ilalom sa yuta; tungod kay papuy-
on ko ikaw sa pinaka-ubos nga bahin sa yuta
sama sa mga guba nga anaa sa karaang mga
panahon. Tungod niini dili kana mobalik ug
mobarog sa yuta sa mga buhi. 21 Pahamtangan
ko ikaw ug katalagman, ug mawala ka hangtod
sa kahangtoran. Unya pangitaon ka, apan dili ka
na gayod makaplagan pag-usab—mao kini ang
giingon ni Yahweh nga Ginoo.”

27
1 Unya miabot na usab kanako ang pulong

ni Yahweh, nga nag-ingon, 2 “Karon ikaw, anak
sa tawo, pagsugod sa pagbangotan alang sa
Tyre, 3 ug ingna ang Tyre, nga nagpuyo sa
taliwala sa mga ganghaan sa dagat, sa mga
negosyante nga katawhan sa daghang mga isla,
ang Ginoong Dios mao ang nagsulti niini kanimo:
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Tyre, miingon ka, 'Hingpit ang akong kaanyag.'
4 Ang imong mga utlanan anaa sa tungatunga
sa kadagatan; ang imong magtutukod naghimo
kanimong hingpit nga maanyag. 5 Gihimo nila
ang imong mga tabla pinaagi sa sepres nga
gikan sa Bukid sa Hermon; nagkuha sila ug
sedro gikan sa Lebanon aron sa paghimo ug
poste sa barko alang kanimo. 6 Naghimo sila
ug mga bugsay gikan sa kahoy nga tugas sa
Basan; gihimo nila ang imong mga salog gikan
sa kahoy nga sedro nga gikan sa Cyprus, ug gi-
haklapan kini ug tango sa elepante. 7Ang inyong
mga layag hinimo gikan sa kinulayan nga mga
panapton nga gikan sa Ehipto sama sa inyong
mga bandera! 8 Kadtong nagpuyo sa Sidon ug
sa Arbad mao ang inyong mga tigbugsay; ang
mga magtutudlo sa Tyre naggikan kanimo; sila
mao ang inyong mga tigtimon. 9 Batid nga mga
tiggama nga gikan sa Biblos ang mihuman sa
imong barko; ang tanan nimong mga barko ug
ang ilang mga manlalawig maoy nagdala sa ilang
mga baligya. 10 Ang Persia, Lydia, ug Libya mao
ang imong mga sundalo, ang imong katawhan
nga alang sa gubat. Gisang-at nila diha kanimo
ang mga taming ug hilmit; gipakita nila ang
imong katahom. 11 Ang katawhan sa Arbad
ug Helek sa imong mga kasundalohan anaa sa
imong mga pader nga nagpalibot kanimo, ug ang
katawhan sa Gammad anaa sa imong mga tore.
Ilang gipangsang-at ang ilang mga taming diha
sa imong mga pader nga nakapalibot kanimo!
Gisangkap nila ang imong kaanyag. 12Ang Tarsis
mao ang imong kauban sa pagbinayloay tungod
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sa imong kaabundansya sa maayong mga butang
nga ibaligya: plata, puthaw, lata, ug tingga.
Namalit sila ug namaligya sa inyongmga butang!
13 Si Jaban, Tubal, ug Mesek—namaligya ug mga
ulipon ug mga butang nga hinimo gikan sa
bronsi. Gidumalaan nila ang imong mga baligya.
14 Si Bet Torgama naghatag ug mga kabayo, wala
gikapon nga mga kabayo, ug mga mula ingon
nga imong baligya. 15 Ang katawhan sa Rodes
mao ang imong mga negosyante sa daghang
mga kabaybayonan. Anaa sa imong kamot
ang pagbaligya; nagpadala sila ug bawog nga
sungay, tango sa elepante, ug ebony ingon nga
pasidungog! 16 Si Aram mao ang tigbaligya sa
imong daghang mga produkto; naghatag sila ug
mga esmeralda, tapol, kinulayang bisti, lunsay
nga pahumot, mga perlas, ug mahalongmga bato
nga rubi ingon nga imong baligya. 17Nakigbaylo
ug mga produkto ang Juda ug ang yuta sa Israel
kanimo. Naghatag sila ug mga trigo gikan sa
Minnit, tinapay, dugos, lana, ug balsamo ingon
nga imong baligya. 18 Ang Damascus mao ang
tigbaligya sa tanan nimong mga produkto, sa
hilabihan nimo nga mga katigayonan, ug sa
bino sa Helbon ug ang sapot sa Zahar. 19 Si
Dan ug si Jaban nga gikan sa Uzzal naghatag
kanimo sa mga baligya nga puthaw, sinamon, ug
kalamus. Nahimo kining baligya diha kanimo.
20 Si Dedan mao ang imong tigbaligya sa mga
maayong hapin sa kabayo. 21Nakigbaylo kanimo
sa mga produkto ang Arabia ug ang tanang
pangulo sa Kedar; naghatag sila kanimo ug mga
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nating karnero, mga laking karnero ug mga
kanding. 22Miabot ang mga negosyante sa Sheba
ug Raama aron sa pagbaligya kanimo sa pinaka-
maayong lamas ug sa tanang mahalong mutya;
nakigbaylo sila ug bulawan alang sa imong mga
baligya. 23 Nakigbaylo usab kanimo ang Haran,
Kanne, ug Eden, uban sa Sheba, Asur, ug Kilmad.
24Mao kini ang imong mga tigbaligya sa adunay
disenyo nga mga kupo sa tapol nga mga sinina
uban sa nagkadaiyang mga kolor, ug sa mga
habol nga klasiklasi ang kolor, binurdahan, ug
maayong pagkahimo ngamga bisti diha sa imong
baligyaanan nga mga dapit. 25 Ang mga barko
sa Tarsis mao ang tigdala sa mga baligya! Busa
napuno ka, nabug-atan sa mga butang diha sa
tungatunga sa kadagatan! 26 Gidala ka sa imong
mga tigbugsay ngadto sa halapad nga kadagatan;
ang hangin sa sidlakan maoy nagguba kanimo
diha sa ilang taliwala. 27Ang imong katigayonan,
mga baligya, ang imong mga manlalawig ug mga
tigtimon, ug ang mga tiggama sa barko; ang
tanan nimong tigbaligya ug ang tanan katawhan
nga alang sa gubat nga anaa kanimo, ug ang
tanan nimong mga pahinante—mangalunod sila
ngadto sa kinahiladman sa dagat sa adlaw sa
imong pagkapukan. 28 Ang mga siyudad nga
anaa sa kadagatan mangurog tungod sa hilak sa
imong tigtimon; 29 Kadtong tanan nga naggunit
sa mga bugsay mokanaog gikan sa ilang mga
barko; ang tanan nga nagasakay sa barko ug ang
mga tigtimonmagbarog sa yuta. 30Unya papami-
nawon ka nila sa ilangmga tingog ugmotiyabaw;
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magbutang sila ug mga abog sa ilang mga ulo.
Magligidligid sila sa mga abo. 31 Upawan nila
ang ilang mga ulo alang kanimo ug magbisti
sila ug sako, ug maghilak sila pag-ayo nganha
kanimo ug maninggit. 32Motiyabaw sila pag-ayo
tungod sa pagbangotan alang kanimo ug mag-
awit silag alawiton sa pagsubo nganha kanimo,
nga sama sa Tyre, nga gipahilom diha sa taliwala
sa kadagatan? 33 Sa dihang ang imong tigbaligya
midunggo, makapalipay kini sa daghang mga
tawo; gipadato mo ang mga hari sa kalibotan
pinaagi sa kadako sa imong kabtangan ug mga
baligya! 34 Apan sa dihang lisangon ka sa dagat,
pinaagi sa lawom kaayo nga tubig, mangalunod
ang tanan nimo nga mga baligya lakip ang mga
pahinante niini! 35Mangluspad diha kanimo ang
tanan nga lumolupyo sa baybayon, ug magkurog
sa kahadlok ang ilang hari! Magkurog ang ilang
mga nawong! 36 Magmahay kanimo ang ubang
mga tigbaligya; mahimo ka nga kahadlokan, ug
mawala ka na hangtod sa hangtod.”

28
1 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, sultihi ang
nagdumala sa Tyre, 'Miingon niini si Yahweh
nga Ginoo: Garboso ang imong kasingkasing!
Miingon ka, 'dios ako! Molingkod ako diha sa
lingkoranan sa mga dios nga anaa sa kasingkas-
ing sa kadagatan!” Gihimo nimo ang imong
kasingkasing sama sa kasingkasing sa dios, bisan
nga tawo ka lamang ug dili dios; 3 naghunahuna
ka nga mas maalamon ka kang Daniel, ug walay
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mga tinago nga dili nimo masabtan! 4Nagpadato
ka sa imong kaugalingon pinaagi sa kaalam ug
katakos, ug nakabaton ug bulawan ug plata
diha sa imong tigomanan sa mga bahandi!
5 Midaghan ang imong bahandi, pinaagi sa
imong dakong kaalam ug pagpamatigayon, busa
nagmagarbohon ang imong kasingkasing tungod
sa imong bahandi. 6 Busa, miingon niini si
Yahweh nga Ginoo: Tungod kay gihimo nimo
ang imong kasingkasing sama sa kasingkasing
sa dios, 7 busa pagadad-on ko ang mga langyaw
batok kanimo, ang makahahadlok nga mga
kalalakin-an gikan sa laing mga nasod. Makigba-
tok sila sa katahom sa imong kaalam pinaagi sa
ilang mga espada, ug hugawan nila ang imong
himaya. 8 Ihulog kamo nila ngadto sa bung-
aw, mamatay kamo sama sa kamatayon niadtong
namatay didto sa kasingkasing sa kadagatan.
9 Moingon ka ba gayod nga, “dios ako” diha
atubangan sa mopatay kanimo? Tawo ka ug dili
Dios, ug itugyan ka ngadto sa kamot sa duslak
kanimo. 10 Mamatay ka sama sa kamatayon sa
mga wala matuli diha sa kamot sa mga langyaw,
kay gipamulong ko na kini—mao kini ang gipa-
hayag ni Yahweh nga Ginoo.”' 11Miabot na usab
kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
12 “Anak sa tawo, pagbangotan alang sa hari sa
Tyre ug sultihi siya, 'Miingon niini si Yahweh
nga Ginoo: Ikaw ang sumbanan sa pagkahingpit,
puno sa kaalam ug hingpit sa kaanyag. 13 Anaa
ka sa Eden, ang tanaman sa Dios. Naputos ka sa
nagkadaiyang bililhon nga bato: rubi, topasio,
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emerald, krisolito, onix, haspe, safiro, turquiso
ug berilo. Hinimo gikan sa bulawan ang imong
mga butanganan. Naandam na kini sa adlaw
sa pag-umol kanimo 14 Gipahiluna ko ikaw diha
sa balaang bukid sa Dios ingon nga anghel nga
akong gituboy sa pagbantay sa katawhan. Anaa
ka taliwala sa nagdilaab nga mga bato nga imong
ginalakwan. 15 Maligdong ka sa imong mga
pamaagi gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo
hangtod nga nakaplagan diha kanimo ang dili
pagkamakiangayon. 16 Napuno ka sa kagubot
tungod sa imong dagkong pamatigayon, ug busa
nakasala ka. Busa gipapahawa ko ikaw diha sa
bukid sa Dios, ingon nga nahugawan, ug giguba
ko ikaw, anghel nga magbalantay, ug giabog
ko ikaw taliwala diha sa nagdilaab nga mga
bato. 17 Garboso ang imoong kasingkasing tun-
god sa imong kaanyag; giguba nimo ang imong
kaalam tungod sa imong katahom. Gipadala
ko ikaw didto sa kalibotan. Gipahimutang ko
ikaw atubangan sa mga hari aron nga makita
ka nila. 18 Napasipad-an ang imong balaang
mga dapit, tungod sa daghan nimong sala ug
sa imong pagpanikas diha sa pagpamatigayon.
Busa mogula ang kalayo gikan kanimo; lamyon
ka niini. Himoon ko ikaw nga mga abo diha sa
kalibotan sa atubangan sa tanan nga makakita
kanimo. 19 Mangurog ang tanang tawo nga
nakaila kanimo taliwala sa katawhan; malisang
sila, ug mahanaw ka hangtod sa kahangtoran.”'
20 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh,
nga nag-ingon, 21 “Anak sa tawo, andama ang
imong kaugalingon batok sa Sidon ug panagna
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batok kaniya. 22 Isulti, 'Nag-ingon niini si Yah-
weh nga Ginoo: Tan-awa! Batok ako kaninyo,
Sidon! Tungod kay himayaon ako diha sa
inyong taliwala aron nga mahibaloan sa imong
katawhan nga ako si Yahweh sa dihang ipasibaw
ko na ang kaangayan diha kaninyo. Mapakita
nga balaan ako diha kaninyo. 23 Ipadala ko
ang hampak diha kaninyo ug ang dugo diha
sa inyong kadalanan, ug matumba ang gitigbas
diha sa inyong taliwala. Unya mahibaloan ninyo
nga ako si Yahweh, kung makigbatok kaninyo
ang espada sa tanang bahin. 24 Unya wala
nay tunukon nga mga kahoy ug mga sampinit
alang sa panimalay sa Israel gikan niadtong
tanang naglibot nga nagbiaybiay kaniya, busa
mahibaloan nila nga ako si Yahweh nga Ginoo!'
25Miingon niini si Yahweh nga Ginoo, 'Sa dihang
tigomon ko na ang panimalay sa Israel gikan
sa taliwala sa katawhan kung diin sila nagkat-
ibulaag, ug sa dihang lainon ko na sila, aron
nga makita sa kanasoran, unya tukoron nila ang
ilang mga balay diha sa yuta nga akong ihatag sa
akong sulugoon nga si Jacob. 26 Unya magtukod
sila ug mga balay ug mamuyo nga luwas sa
kakuyaw, mananom ug mga paras, ug mamuyo
nga luwas sa kakuyaw sa dihang ipadangat ko na
ang kaangayan alang sa tanan nga nagbiaybiay
kanila sa tanang bahin; busa mahibaloan nila
nga ako si Yahweh nga ilang Dios!”'

29
1 Sa ika-napulo nga tuig, sa ika-napulo nga

bulan sa ika -dose nga adlaw sa bulan, miabot
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kanako ang pulong ni Yahweh, nga nagkanayon,
2 “Anak sa tawo, atubang ngadto kang Paraon,
ang hari sa Ehipto; panagna batok kaniya ug
batok sa tanang taga-Ehipto. 3 Sulti nga, 'Mi-
ingon niini si Yahweh nga Ginoo: Tan-awa!
Nakigbatok ako kanimo, Paraon nga hari sa
Ehipto. Ikaw, nga mapintas nga mananap sa
dagat nga nagapangatang diha sa taliwala sa
suba, nga nag-ingon, “Akoa ang akong sapa.
Gihimo ko kini alang sa akong kaugalingon.”
4 Kay butangan ko ug dakong taga ang imong
apapangig, ug ang isda sa imong Nilo masangit
sa imong mga himbis; Ipataas ko ikaw taliwala
sa imong suba kauban sa tanang mga isda nga
nasangit sa imong mga himbis. 5 Ilabay ko
ikaw ngadto sa kamingawan, ikaw ug ang tanang
mga isda nga anaa sa imong suba. Mahapla
ka sa hawan nga dapit; dili kana mahibalik ni
ituboy. Ihatag ko ikaw ingon nga pagkaon sa
mga buhing mananap sa kalibotan ug ngadto sa
mga langgam sa kalangitan. 6 Unya masayod
ang tanang lumulopyo sa Ehipto nga ako mao si
Yahweh, tungod kay nahimo silang mga punoan
sa bugang ngadto sa balay sa Israel. 7 Sa dihang
gigunitan ka nila sa ilang mga kamot, imong
gibali ug gisamaran ang ilang mga abaga; ug
sa dihang misandig sila kanimo, nabali ka, ug
gihimo mo ang ilang mga paa nga walay kusog.
8 Busa miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Tan-
awa! Magdala ako ug espada batok kanimo.
Pamatyon ko ang tawo ug ang mananap gikan
kanimo. 9 Busa mahimong guba ug biniyaan
ang yuta sa Ehipto. Unya masayod sila nga ako



Ezequiel 29:10 xcv Ezequiel 29:16

si Yahweh, tungod kay miingon ang mapintas
nga mananap sa dagat nga, “Akoa ang suba,
kay ako mao ang nagbuhat niini.” 10 Busa, tan-
awa! Nakigbatok ako kanimo ug sa imong suba,
maong itugyan ko ang yuta sa Ehipto ngadto sa
pagkabiniyaan ug dili mapuslan, ug mahimo ka
nga walay pulos nga yuta gikan sa Migdol hang-
tod sa Syene ug ngadto sa mga utlanan sa Cus.
11Walay tiil sa tawo nga makaagi niini, ug walay
ihalas usab nga mananap ang makaagi niini. Dili
kini mapuy-an sulod sa 40 ka tuig. 12Kay himoon
ko nga awaaw ang yuta sa Ehipto taliwala sa
dili mapuy-an nga mga yuta, ug ang matag
siyudad nga anaa sa taliwala sa pinasagdang
mga siyudad mahimong biniyaan sulod sa 40 ka
mga tuig; unya akong patibulaagon ang Ehipto
ngadto sa mga kanasoran, ug patibulaagon ko
sila diha sa mga yuta. 13 Kay miingon niini
si Yahweh nga Ginoo: Sa pagkatapos sa 40 ka
tuig tigomon ko pag-usab ang Ehipto gikan sa
katawhan diin sila nagkatibulaag. 14 Ipasig-uli
ko ang kadato sa Ehipto ug ibalik sila ngadto sa
rehiyon sa Patros, sa yuta nga ilang gigikanan.
Ug mahimo silang kinaubosan nga gingharian
didto. 15 Mao kini ang pinakaubos sa mga
gingharian, ug dili na gayod kini ipataas taliwala
sa mga kanasoran. Pakunhoron ko sila aron nga
dili na sila magdumala sa mga kanasoran. 16Dili
na gayod mahimong rason nga kasaligan sa pan-
imalay sa Israel ang mga Ehiptohanon. Hinuon,
mahimo silang pahinumdom sa sala nga nabuhat
sa Israel sa dihang miduol sila sa Ehipto aron
sa pagpangayo ug tabang. Unya masayran nila
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nga ako si Yahweh ang Ginoo.” 17 Unya sa pag-
abot sa ika 27 nga tuig sa unang adlaw sa unang
bulan, miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga
nag-ingon, 18 “Anak sa tawo, gihan-ay ni Neb-
ucadnezar ang iyang mga kasundalohan aron
sa pagbuhat sa bug-at nga buluhaton batok sa
Tyre. Nakangokango ang matag hilmit hangtod
nga naupaw ang ulo, ug nangapaslot ang matag
abaga. Ug bisan pa niana wala makadawat ug
suhol ang iyangmga kasundalohan gikan sa Tyre
sa bug-at nga trabaho nga iyang gibuhat batok
niini. 19Busa miingon niini si Yahweh nga Ginoo,
'Tan-awa! Itugyan ko ang yuta sa Ehipto ngadto
kang Nebucadnezar nga hari sa Babilonia, ug
iyang kuhaon ang katigayonan niini, ilogon ang
mga kabtangan, ug dalhon ang tanan nga iyang
makita didto; ug mao kadto ang suhol sa iyang
mga kasundalohan. 20 Gihatag ko kaniya ang
yuta sa Ehipto ingon nga suhol sa trabaho
nga iyang gibuhat alang kanako—mao kini ang
gisulti ni Yahweh nga Ginoo. 21 Nianang adlawa
patuboon ko ang sungay alang sa panimalay
sa Israel, ug pasultihon ko ikaw diha sa ilang
taliwala, aron nga masayod sila nga ako mao si
Yahweh.”

30
1 Miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga

nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, panagna ug pag-
sulti, ''Miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Pag-
minatay, “Pagkaalaot sa umaabot nga adlaw.”
3 Hapit na ang takna. Hapit na ang adlaw ni
Yahweh. Mahimo kining adlaw sa panganod, ang



Ezequiel 30:4 xcvii Ezequiel 30:12

takna sa kalaglagan alang sa kanasoran. 4 Unya
moabot ang espada batok sa Ehipto, ug adunay
kaguol sa Cush sa dihang malaglag sa Ehipto ang
gipamatay nga mga tawo— sa dihang gipanguha
nila ang iyang bahandi, ug sa dihang naguba
ang iyang mga patukoranan. 5 Cush, Libya, ug
Lydia, ug ang tanang mga langyaw, uban sa
ilang katawhan nga nahisakop sa kasabotan—
mangalaglag sila pinaagi sa espada. 6Miingon si
Yahweh niini: Busa malaglag gayod ang nagta-
bang sa Ehipto, ug mahugno gayod ang garbo sa
iyang kusog. Mangalaglag pinaagi sa espada ang
ilang kasundalohan gikan sa Migdol hangtod sa
Syene—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga
Ginoo. 7 Makurat sila taliwala sa biniyaan nga
kayutaan, ug mahisakop ang ilang mga siyudad
sa tanang naguba nga mga siyudad. 8 Unya
masayran nila nga ako si Yahweh, sa dihang
daoban ko ang Ehipto, ug sa dihangmalaglag ang
tanan nilang magtatabang. 9 Nianang adlawa
motungha kanako ang mga mensahero gikan sa
mga barko aron lisangon ang kasigurohan sa
Cush, ug adunay kaguol diha kanila sa adlaw
sa kalaglagan sa Ehipto. Kay tan-awa! Moabot
na kini. 10 Nag-ingon niini si Yahweh nga Ginoo:
Pagatapuson ko ang katawhan sa Ehipto pinaagi
sa kamot ni Nebucadnezar, ang hari sa Babilo-
nia. 11 Siya uban ang iyang kasundalohan, ang
kalisang sa kanasoran, moabot aron sa paggun-
ob sa yuta; hulboton nila ang ilang mga espada
batok sa Ehipto ug lukopon sa patayng katawhan
ang ilang yuta. 12 Pahubason ko ang mga suba,
ug ibaligya ko ang yuta ngadto sa kamot sa
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daotang mga tawo. Himoon ko ang yuta ingon
sa hingpit nga biniyaan pinaagi sa kamot sa
mga dumuduong—Ako, si Yahweh, nagsulti niini.
13 Nag-ingon niini si Yahweh nga Ginoo: Gun-
obon ko ang mga diosdios, ug pagataposon ko
ang walay pulos nga mga diosdios sa Memfis.
Wala nay prinsipe sa yuta sa Ehipto, ug lisan-
gon ko ang yuta sa Ehipto. 14 Unya himoon
ko nga biniyaan ang Patros ug sunogon ang
Zoan, ug ipakanaog ko ang paghukom ngadto
sa Tebes. 15 Kay ipatagamtam ko ang akong
kaligutgot sa Pelusium, ang salipdanan sa Ehipto,
ug pamatyon ang kadaghanan sa Tebes. 16 Unya
daoban ko ang Ehipto; mag-antos sa hilabihan
ang Pelusium, malumpag ang Tebes, ug matag-
adlaw makiggubat ang Memfis sa ilang mga ka-
away. 17 Malaglag pinaagi sa espada ang batan-
ong kalalakin-an sa Heliopolis ug sa Bubastis,
ug mahimong binihag ang ilang mga siyudad.
18 Sa Tapanhes, bakwion sa adlaw ang iyang
kahayag sa dihang balion ko ang yugo sa Ehipto
didto, ug matapos na ang garbo sa iyang kusog.
Motabon kaniya ang panganod, ug maglakaw sa
pagkabinihag ang iyang anak nga mga babaye.
19 Ipakanaog ko ang akong paghukom sa Ehipto,
aron nga masayran nila nga ako si Yahweh.”'
20 Unya nahitabo kini sa ika napulo ug usa nga
tuig, sa una nga bulan, sa ikapito nga adlaw
sa bulan, miabot ang pulong ni Yahweh kanako
nga nag-ingon, 21 “Anak sa tawo, Gibali ko ang
bukton sa Paraon, ang hari sa Ehipto. Tan-
awa! Wala pa kini nabugkosan, o maalibyohan
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pinaagi sa pagbugkos, aron nga mahimo kining
kusgan sa paggunit sa espada. 22 Busa nagsulti
niini si Yahweh nga Ginoo, 'Tan-awa, nakigbatok
ako sa Paraon, ang hari sa Ehipto. Tungod
kay gibali ko ang iyang bukton, apil ang kusgan
ug ang napiangan, ug itagak ko gikan sa iyang
kamot ang espada. 23 Unya katagon ko ang
Ehipto taliwala sa kanasoran ug tibulaagon sila
taliwala sa kayutaan. 24 Lig-onon ko ang bukton
sa hari sa Babilonia ug ipahimutang ang espada
sa iyang kamot aron nga iyang laglagon ang
bukton sa Paraon. Mag-agulo siya sa atubangan
sa hari sa Babilonia sama sa pag-agulo sa tawo
nga himalatyon. 25 Tungod kay lig-onon ko
ang mga bukton sa hari sa Babilonia, samtang
mangalaglag ang mga bukton sa Paraon. Unya
mahibaloan nila nga Ako si Yahweh, sa dihang
ibutang ko ang akong espada ngadto sa kamot
sa hari sa Babilonia; ug pinaagi niini sulongon
niya ang yuta sa Ehipto. 26 Busa katagon ko ang
Ehipto taliwala sa kanasoran ug tibulaagon sila
ngadto sa kayutaan. Unyamasayran nila nga ako
si Yahweh.”'

31
1Nahitabo kini sa ikanapulo ug usa ka tuig, sa

ikatulo nga bulan, sa unang adlaw sa bulan, nga
miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-
ingon, 2 “Anak sa tawo, isulti ngadto sa Paraon,
ang hari sa Ehipto, ug sa iyang katawhan nga
nakapalibot kaniya, 'Sa imong kabantog, kang
kinsa ka man nahisama? 3 Tan-awa! Ang Asiria
mao ang sedro sa Lebanon nga may maanyag
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nga mga sanga, nga naghatag ug landong sa
kalasangan, ug ang kinatas-an, ug ang mga sanga
niini mao ang nagporma sa tumoy sa kahoy.
4 Daghang tubig ang nakapahimo niini nga taas;
gipadako kini sa lalom nga katubigan. Nagdagay-
day ang mga suba sa tanang bahin niini, tungod
kay ang ilang mga tuboran miabot ngadto sa
tanang kahoy sa kaumahan. 5 Ang hilabihan
nga kataas niini mas labaw pa sa bisan unsang
ubang kahoy nga anaa sa uma, ug midaghan
pag-ayo ang mga sanga niini; nanag-as ang
mga sanga niini tungod sa mga tubig samtang
nagtubo kini. 6Angmatag langgam sa kalangitan
nagsalag sa mga sanga niini, samtang nanganak
ang mga buhing binuhat sa uma ubos sa mga
kadahonan niini. Nagpuyo ubos sa landong niini
ang daghang kanasoran. 7 Tungod kay matahom
kaayo ang iyang kabantog ug ang kataas sa mga
sanga niini, tungod kay nahimutang ang gamot
niini sa daghang katubigan. 8Ang mga sedro nga
anaa sa tanaman sa Dios. Walay kahoy nga mga
sepros nga makatandi sa mga sanga niini, ug dili
makatupong ang bisan unsa nga kahoy sa mga
sanga niini. Walay laing kahoy didto sa tanaman
sa Dios nga sama kaanyag niini. 9 Gihimo ko
kining matahom nga may daghang mga sanga
ug nasina ang tanang mga kahoy sa Eden nga
anaa sa tanaman sa Dios. 10 Busa miingon
ang Yahweh nga Ginoo niini: Tungod kay taas
kini, ug gipahimutang niini ang ibabaw sa kahoy
taliwala sa iyang mga sanga, gipataas niini
ang kasingkasing niini tungod sa iyang kataas.
11 Gihatag ko na kini didto sa kamot sa usa
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ka gamhanan sa kanasoran, aron buhaton kung
unsa ang angay sa pagkadaotan niini. Gilabay ko
na kini. 12 Gipamutol kini sa mga langyaw nga
gikahadlokan sa tanang kanasoran ug gibiyaan
aron mamatay. Nangahulog ang mga sanga
niini ngadto sa kabukiran ug sa tanang mga
walog, ug nagkatag ang mga bali nga sanga
niini sa tanan nga suba sa yuta. Unya mobiya
ang tanang kanasoran sa kalibotan nga mipasi-
long sa landong niini ug mipalayo sila gikan
niini. 13 Mipahulay ang tanang kalanggaman sa
kawanangan diha sa mga punoan sa kahoy nga
natumba, ug nangadto sa mga sanga niini ang
matag mananap sa kaumahan. 14 Nahitabo kini
aron wala nay laing kahoy nga motubo pinaagi
sa tubig ang mopataas sa ilang mga kadahonan
nga sama katag-as sa kinatas-ang mga kahoy, ug
nga wala nay laing kahoy nga motubo daplin
sa katubigan ang makaabot sa maong katag-
ason. Ang tanan kanila gitagana sa kamatayon,
ngadto sa ilalom sa yuta, uban sa mga anak sa
katawhan, uban niadtongmiadto ilalom sa bung-
aw. 15 Miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Sa
adlaw ngamiadto ang sedro sa Sheol nagdala ako
ug kasub-anan ngadto sa kalibotan. Gitabonan
ko ang lalom nga katubigan nga anaa niini,
ug gipahubas ko ang kadagatan. Gipahubas
ko ang dakong katubigan, ug nagdala ako ug
pagbangotan ngadto sa Lebanon alang kaniya.
Busa nagsubo ang tanang mga kahoy diha sa
kaumahan tungod niini. 16 Nagdala ako ug
pagpangurog ngadto sa kanasoran diha sa tingog
sa pagkapukan niini, sa dihang gilabay ko kini
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ngadto sa Sheol uban niadtong mikanaog didto
sa bangag. Busa gihupay ko ang tanang mga
kahoy sa Eden didto sa pinakaubos nga bahin sa
kalibotan. Mao kini ang pinili ug labing maayo
nga mga kahoy sa Lebanon; ang mga kahoy nga
misuyop sa katubigan. 17 Tungod kay miadto
usab sila uban niini sa Sheol, ngadto sa gipatay
pinaagi sa espada. Mao kini ang iyang kusgan
nga bukton, kadtong mga nasod nga namuyo sa
landong niini. 18 Kang kinsa man sa mga kahoy
sa Eden ang makatupong sa imong himaya ug
kabantog? Tungod kay pagatumbahon ka uban
sa mga kahoy sa Eden ngadto sa kinahiladman
nga mga bahin sa kalibotan uban niadtong mga
dili tinuli; magpuyo ka uban niadtong gipamatay
pinaagi sa espada.' Mao kini si Paraon ug
ang tanan niyang katawhan— mao kini ang
gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”

32
1 Unya nahitabo kini sa ika-dose ka bulan

sa ika dose ka tuig, sa unang adlaw sa bulan,
nga miabot kanako ang pulong ni Yahweh, ug
miingon, 2 “Anak sa tawo, ipatugbaw ang pag-
bangotan mahitungod kang Paraon ang hari sa
Ehipto; ingna siya, 'Sama ka sa batan-ong liyon
sa tanang kanasoran, apan sama ka sa mapintas
nga mananap sa kadagatan; kutawon mo ang
tubig, kutawon mo ang mga tubig pinaagi sa
imong tiil ug lubogon kini. 3 Ang Yahweh nga
Ginoo nagsulti niini: Busa iitsa ko ang akong
pukot nganha kanimo diha sa katilingban sa
akong mga katawhan, ug unya birahon ka pataas
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diha sa akong pukot. 4 Pasagdan ko ikaw niana
nga yuta. Ug iitsa ko ikaw ngadto sa kauma-
han ug papuy-on ko ang tanang kalanggaman
sa kalangitan; ug ang mga gigutom nga mga
mananap sa kalibotan mangatagbaw pinaagi
kanimo. 5 Tungod kay ibutang ko ang imong
unod ngadto sa mga kabukiran, ug pun-on ko
ang mga walog sa ulod nga gikan sa imong patay
nga lawas. 6 Unya ibubo ko ang imong dugo sa
kabukiran, ug ang mga tubod mapuno sa imong
mga dugo. 7Unya sa dihang ipapatay ko na ikaw,
tabonan ko ang kalangitan ug mongitngit ang
mga bituon; tabonan ko ang adlaw pinaagi sa
mga panganod, ug ang bulan dili na mohatag
ug kahayag. 8 Ang tanan nga mosidlak sa
kalangitan pangitngiton ko diha kanimo, pangit-
ngitan ko usab ang tibuok mong yuta, mao kini
ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo. 9 Busa
lisangon ko ang kasingkasing sa daghang mga
katawhan sa kayutaan nga wala nimo nasayran,
sa dihang mopadala ako ug pagkaguba sa mga
kanasoran, sa tanang kayutaan nga wala nimo
masayri. 10 Lisangon ko ang mga katawhan
mahitungod kanimo; mokurog ang ilang mga
hari sa kahadlok tungod kanimo sa dihang akong
itigbas ang espada diha kanila. Sa matag gutlo
ang matag usa mangurog tungod kanimo, sa
adlaw sa imong pagkapukan. 11 Tungod kay
miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Ang espada
sa hari sa Babilonia moabot batok kanimo.
12 Himoon ko nga malaglag ang imong mga
lumolupyo pinaagi sa espada sa manggugubat,
ang matag usa kanila magdala ug kakuyaw sa
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kanasoran. Gubaon niining mga manggugubat
ang garbo sa Ehipto ug pamatyon ang tanan nga
mga mipuyo niini. 13 Pamatyon ko usab ang
tanang binuhing mananap gikan sa daplin sa
mga lawom nga katubigan; dili na kutawon sa
tiil sa tawo ang katubigan, ni ang mga tiil sa
baka dili mokutaw niini. 14 Unya pakalmahon
ko ang mga katubigan ug himoon nga ang ilang
mga suba nga modagayday sama sa lana, mao
kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo. 15 Sa
dihang himoon kong pinasagdan nga dapit ang
yuta sa Ehipto, sa dihang ang yuta nahimong
omaw sa tanang kabuhong, sa dihang sulongon
ko ang tanan nga lumolupyo niini, masayod
sila nga ako mao si Yahweh. 16 Magbangotan
sila; ang mga anak nga babaye sa kanasoran
magbangotan kaniya; magbangotan sila alang sa
Ehipto, sa tanan niya nga mga lumolupyo mag-
bangotan, mao kini ang gipamulong ni Yahweh
nga Ginoo. 17 Unya nahitabo kini sa ika-dose
ka tuig, sa ika-kinse nga adlaw nianang bulana,
nga ang pulong ni Yahweh miabot kanako, nga
nag-ingon, 18 “Anak sa tawo, paghilak alang sa
lumolupyo sa Ehipto ug dad-a sila sa ubos, siya
ug ang mga anak nga babaye sa halangdon nga
mga nasod, paingon ngadto sa kinaubsan sa
kalibotan uban niadtong mikanaog sa lawom
nga bung-aw. 19 Maanyag ka ba gayod kay kang
bisan kinsa? Lakaw ngadto sa ilalom ug higda
uban sa mga dili tinuli.' 20Mangalaglag sila uban
niadtong mga nangamatay pinaagi sa espada.
Gihulbot na ang espada! Gitugyan na siya ngadto
sa espada; Gapuson nila siya kauban ang iyang
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mga lumolupyo. 21 Mosulti ang pinakakusgan
sa mga manggugubat sa Sheol mahitungod sa
Ehipto ug sa iyang mga kaabin, 'Mikanaog sila
dinhi! Manghigda sila uban sa mga dili tinuli,
uban niadtong nangamatay pinaagi sa espada.'
22 Atua usab didto ang Asiria uban sa tanan
niyang lumolupyo. Naglibot kaniya ang iyang
mga lubnganan; silang tanan namatay pinaagi
sa espada. 23 Atua didto ang mga lubnganan
nga nahimutang sa kinahiladman nga bahin sa
bung-aw, uban sa tanan niyang mga lumolupyo.
Naglibot ang inyong mga lubnganan sa tanan
niadtong nangamatay, nga nangalaglag pinaagi
sa espada, kadtong nagdalag kahadlok sa yuta
sa mga buhi. 24 Atua usab didto ang Elam
uban sa iyang mga lumolupyo. Naglibot kaniya
ang iyang mga lubnganan; silang tanan nanga-
matay. Kadtong namatay pinaagi sa espada,
nga mikanaog sa mga dili tinuli ngadto sa
pinakaubos nga bahin sa kalibotan, kansang
nagdala sa ilang kasamok sa kalibotan sa mga
buhi ug kansang nagdala sa ilang kaugalingong
kaulawan, uban niadtong gipanglubong ngadto
sa bung-aw. 25 Naghimo silag putos alang sa
Elam ug alang sa tanan niyang katawhan tali-
wala sa ilang mga gipatay; naglibot kaniya ang
iyang mga lubnganan. Silang tanan dili mga
tinuli, gipangdunggab pinaagi sa espada, tungod
kay nagdala man sila ug kahadlok sa mga yuta sa
buhi. Busa nagdala sila sa ilang kaugalingon nga
kaulawan, uban niadtong gipanglubong sa bung-
aw taliwala niadtong tanan nga gipangpatay,
kadtong gipanglubong sa lubnganan. Lakip
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ang Elam kauban niadtong nangamatay. 26 Si
Meshec, Tubal, ug ang tanan nilang katawhan
atua usab didto! Naglibot kanila ang ilang
mga lubnganan. Tanan kanila dili mga tinuli,
namatay pinaagi sa espada, tungod kay nagdala
man sila ug kalisang sa yuta sa mga buhi. 27Wala
sila gilubong tupad sa mga manggugubat sa mga
dili tinuli nga gilubong sa Sheol uban ang ilang
mga hinagiban sa gubat, uban sa ilang mga
espada nga gipaunlan diha sa ilang mga ulohan
ug ang ilang mga kasal-anan ibabaw sa ilang
mga bukog. Tungod kay milisang man sila sa
mga manggugubat sa yuta sa mga buhi. 28 Busa
ikaw, Ehipto, pagadugmokon diha taliwala sa
mga dili tinuli! Mohigda kamo tupad sa mga
gipangdunggab pinaagi sa espada. 29 Atua didto
ang Edom kauban ang iyang mga hari ug ang
tanan niyang mga pangulo. Silang tanan mga
kusgan uban niadtong namatay pinaagi sa es-
pada. Nanghigda sila kauban ang mga dili tinuli,
uban niadtong gipanglubong ngadto sa bung-aw.
30 Ang mga prinsipe sa amihan atua usab didto,
silang tanan lakip ang taga-Sidon nga milugsong
kauban sa usa nga nasamdan. Gamhanan sila ug
nakapahadlok kini sa uban, apan karon anaa sila
sa kaulawan, ang mga dili tinuli uban niadtong
nadunggaban pinaagi sa espada. Nagdala sila sa
ilang kaulawan, kauban niadtong atua sa ilalom
sa bung-aw. 31 Molantaw si Paraon ug mahupay
mahitungod sa tanan niyang lumolupyo nga
nadunggaban pinaagi sa espada—si Paraon ug
ang tanan niyang mga sundalo—mao kini ang
gipamulong ni Yahweh nga Ginoo. 32 Ibutang
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ko siya ingon nga akong panghadlok sa yuta
sa mga buhi, apan pahigdaon siya taliwala sa
mga dili tinuli, uban niadtong nadunggaban
pinaagi sa espada, si Paraon ug ang tanan niyang
katawhan, mao kini ang gipamulong ni Yahweh
nga Ginoo.”

33
1 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, isulti kini ngadto
sa imong katawhan; ingna sila, 'Sa dihang dad-
on ko pag-usab ang espada batok sa bisan asa
nga yuta, unya ang katawhan niana nga yuta
mopilig usa ka tawo gikan kanila aron himoong
magbalantay kanila. 3 Bantayan niya ang es-
pada sa dihang mopadulong kini sa yuta, ug
patingogon niya ang budyong aron pasidan-an
ang katawhan! 4 Kung madungog sa katawhan
ang tingog sa budyong apan dili magpakabana
niini, ug kung moabot ang espada ug mopatay
kanila, nan ang dugo sa matag-usa paninglon
kaniya. 5 Kung adunay makadungog sa tingog
sa budyong apan wala magtagad niini, ang
iyang kaugalingong dugo paninglon diha kaniya;
apan kung mihatag siya ug pagtagad, giluwas
niya ang iyang kinabuhi. 6 Apan, kung ang
magbalantay magtukaw ug makita ang espada
nga moabot, apan kung wala niya gipatingog
ang budyong, hinungdan nga wala makapan-
gandam ang katawhan, ug kung moabot ang
espada ug mokuha sa usa ka kinabuhi, nan
kanang tawhana mamatay pinaagi sa kaugalin-
gon niyang sala, apan paninglon ko ang iyang
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dugo gikan sa magbalantay.' 7 Karon ikaw, anak
sa tawo! Himoon ko ikaw nga magbalantay
alang sa panimalay sa Israel; madungog nimo
ang mga pulong gikan sa akong baba ug pasidan-
an mo sila alang kanako. 8 Kung moingon ako
ngadto sa daotang tawo, 'Daotang tawo, ma-
matay ka gayod!' apan kung dili nimo kini isulti
ingon nga pasidaan sa tawong daotan mahitun-
god sa iyang dalan, ug kung kanang tawhana
mamatay tungod sa iyang sala, ang dugo nianang
tawhana paninglon ko gikan sa imong kamot!
9 Apan kung, pasidan-an mo kanang tawhana
mahitungod sa iyang binuhatan, aron nga talik-
dan niya kini, ug kung dili niya kini talikdan, nan
mamatay siya tungod sa iyang sala, ug maluwas
ang imong kinabuhi. 10 Busa ikaw, anak sa
tawo, sultihi ang panimalay sa Israel, 'Nagsulti
kamo niini, “Ang among mga kalapasan ug ang
among kasal-anan anaa kanamo, ug nangadunot
kami niini! Unsaon man namo pagkabuhi?'''
11 Ingna sila, 'Ingon nga ako buhi—mao kini ang
gipamulong ni Yahweh nga Ginoo, wala akomali-
pay sa kamatayon sa daotan, tungod kay kung
ang daotan maghinulsol sa iyang binuhatan,
nan mabuhi siya! Paghinulsol! Paghinulsol
gikan sa inyong daotang binuhatan! Tungod
kay nganong kinahanglan man kamo nga ma-
matay, panimalay sa Israel?' 12 Busa karon,
anak sa tawo, sultihi ang imong katawhan, 'Ang
pagkamatarong sa tawo dili makaluwas kaniya
kung siya makasala! Ang pagkadaotan sa tawo
dili makalaglag kaniya kung maghinulsol siya
gikan sa iyang kasal-anan! Tungod kay ang
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tawong matarong dili mabuhi tungod sa iyang
pagkamatarong kung siya makasala. 13 Kung
moingon ako ngadto sa matarong, “Sigurado
gayod nga buhi siya!” ug kung mosalig siya
sa iyang pagkamatarong ug makabuhat sa dili
makiangayon, dili ko hinumdoman ang iyang
pagkamatarong. Mamatay gayod siya tungod sa
daotan niyang nabuhat. 14 Busa kung mosulti
ako sa tawong daotan, “Mamatay ka gayod,”
apan kung maghinulsol siya gikan sa iyang pag-
pakasala ug mobuhat kung unsa ang angay ug
matarong, 15 ug kung ibalik niya ang garantiya
sa hulam nga mapugsanon niyang gipangayo, o
kung ibalik niya kung unsa ang iyang gikawat,
ug kung molakaw siya sa kasugoan nga mohatag
ug kinabuhi ug dili na magpakasala, nan mabuhi
gayod siya. Dili siya mamatay. 16 Wala sa mga
sala nga iyang nabuhat ang pagahinumdoman
pa. Nagbuhat siyag angay ug matarong, ug
busa, sigurado gayod nga mabuhi siya! 17 Apan
miingon ang imong katawhan, “Ang pamaagi
sa Ginoo dili makiangayon!” apan ang imong
mga pamaagi dili makiangayon! 18 Sa dihang
ang matarong nga tawo mobiya gikan sa pagka-
matarong ug unya mobuhat sa pagpakasala, nan
mamatay gayod siya! 19 Sa dihang ang tawong
daotan mobiya gikan sa iyang pagkadaotan ug
mobuhat kung unsa ang angay ug matarong,
nan mabuhi gayod siya tungod niadtong mga
butanga! 20 Apan kamo nga katawhan miingon,
“Ang pamaagi sa Ginoo dili makiangayon!” Huk-
man ko ang matag-usa kaninyo sumala sa iyang
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binuhatan, panimalay sa Israel!” 21 Nahitabo
kini sa ika-dose ka tuig, sa ika lima ka adlaw
sa ika-napulo nga bulan sa atong pagkabinihag,
nga adunay mikalagiw gikan sa Jerusalem nga
miduol kanako ug miingon, “Nabihag ang siyu-
dad!” 22 Sa kagabhion ang kamot ni Yahweh
nagauban kanako sa wala pa miabot ang mga
mikalagiw, ug naabri ang akong baba sa takna
nga miabot siya sa kabuntagon. Busa ang
akong baba naabri; dili na gayod ako amang!
23 Unya ang pulong ni Yahweh miabot kanako,
ug miingon, 24 Anak sa Tawo, ang mga tawo
nga namuyo niadtong linumpag sa yuta sa Israel
miingon, 'Nag-inusara lamang si Abraham, ug
napanunod niya ang yuta, apan kita daghan!
Gihatag ang yuta alang kanato ingon nga panag-
iyahon.' 25 Busa ingna sila, 'Miingon si Yahweh
nga Ginoo: Mokaon kamo ug dugo, ug iyahat
ang inyong panan-aw diha sa inyong diosdios,
unya paagason ninyo ang dugo sa katawhan.
Angayan ba gayod kamong manag-iya niining
yutaa? 26 Nagsalig lamang kamo sa inyong mga
espada ug nagbuhat sa law-ay nga mga butang;
ang matag lalaki nakigdulog sa asawa sa uban.
Angay ba gayod kamong manag-iya sa yuta?'
27 Isulti kini kanila, 'Si Yahweh nga Ginoo nag-
sulti niini: Ingon nga ako buhi, sigurado gayod
nga ang usa nga anaa sa linumpag mamatay
pinaagi sa espada, ug ihatag ko kadtong anaa
sa mga uma ingon nga pagkaon sa mga buhing
binuhat, ug mangamatay sa hampak kadtong
anaa sa kota ug sa mga langob. 28 Unya hi-
moon ko ang yuta nga awaaw ug makahahadlok,
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ug ang garbo sa pagkabantogan niini matapos
gayod, tungod kay ang kabungtoran sa Israel
mahimong biniyaan, ug walay usa nga moagi
niini.' 29 Busa masayod sila nga ako mao si
Yahweh, sa dihang buhaton ko nga mingaw
ug makahahadlok ang yuta tungod sa tanang
dulumtanang mga butang nga ilang gibuhat.
30 Busa karon, anak sa tawo, nagsulti ang imong
katawhan sa mga butang mahitungod kaninyo
diha sa kilid sa mga pader ug sa mga ganghaan
sa mga panimalay, nagsulti ang matag-usa—ang
matag lalaki ngadto sa iyang igsoon nga lalaki,
'Moadto kita ug maminaw sa mga pulong ni
Yahweh nga isulti sa propeta!' 31 Busa moduol
kanako ang akong katawhan sama sa kasagaran
nilang ginabuhat, ug molingkod sila sa imong
atubangan ug maminaw sa imong mga pulong,
apan dili nila kini tumanon. Ang matarong
nga mga pulong anaa sa ilang mga baba, apan
ang ilang mga kasingkasing nagtinguha sa dili
makiangayong butang. 32 Tungod kay sama ka
sa usa ka nindot nga awit diha kanila, usa ka
maanindot nga sonata nga gitugtog sa kinul-
dasang tulonggon, busa maminaw sila sa imong
mga pulong, apan walay usa kanila ang misunod
niini. 33 Busa sa dihang mahitabo kining tanan,
pagbantay! Mahitabo kini! Unya masayod sila
nga ang usa ka propeta kauban nila.”

34
1 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, panagna batok
samgamagbalantay sa Israel. Panagna ug sultihi
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sila, 'Nagsulti niini si Yahweh ngadto sa mga
magbalantay: Pagkaalaot sa mgamagbalantay sa
Israel nga maoy nagbantay sa ilang kaugalingon.
Dili ba magbantay man ang mga magbalantay
sa mga panon sa mananap? 3 Gikaon ninyo
ang tambok nga mga bahin ug nagbisti kamo
sa balhibo sa karnero. Giihaw ninyo ang gi-
patambok nga mga panon sa mananap. Wala
gayod kamo nagbantay kanila. 4 Wala ninyo
gilig-on kadtong adunay mga balatian, bisan
ug gitambalan ang mga nasakit. Wala ninyo
bugkosa ang napiangan, ug wala ninyo gipasig-
uli ang mga sinalikway o gipangita ang nan-
gawala. Hinuon, gidumalahan ninyo sila pinaagi
sa kusog ug pagpanglupig. 5 Unya nagkatibulaag
sila nga walay magbalantay, ug human sila
nagkatibulaag nahimo silang pagkaon alang sa
tanang buhing mga mananap diha sa kauma-
han. 6 Nahisalaag ang akong panon sa mananap
didto sa tanang kabukiran ug sa matag habog
nga bungtod, ug nagkatibulaag kini sa tibuok
kalibotan. Apan wala gayoy nangita kanila.
7 Busa, mga magbalantay, paminawa ang pulong
ni Yahweh: 8 Ingon nga ako buhi—mao kini ang
gipamulong ni Yahweh nga Ginoo—tungod kay
nahimong inilog ang akong panon sa mananap
ug pagkaon alang sa tanang mga mananap diha
sa kaumahan, tungod kay wala may magbalan-
tay ug walay bisan usa sa akong mga magbal-
antay ang nangita sa akong panon sa mananap,
apan gibantayan lamang sa mga magbalantay
ang ilang kaugalingon ug wala nila bantayi ang
akong mga panon sa mananap. 9 Busa, mga
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magbalantay, paminawa ang pulong ni Yahweh:
10 Nagsulti niini si Yahweh nga Ginoo: Tan-
awa! Nakigbatok ako sa mga magbalantay, ug
paninglon ko ang akong mga panon sa mananap
diha sa ilang kamot. Unya papahawaon ko sila
gikan sa ilang pagkamagbalantay sa mga panon
sa mananap; dili na sila mahimong magbalantay
alang sa ilang kaugalingon tungod kay kuhaon
ko kanila ang panon sa mananap gikan sa ilang
mga baba, aron nga dili na mahimong pagkaon
diha kanila ang akong panon sa mananap.
11 Tungod kay miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: Tan-awa! Ako mismo ang mangita sa
akong mga panon sa mananap ug atimanon ko
sila, 12 sama samagbalantay nga nangita sa iyang
mga panon sa adlaw nga anaa siya taliwala sa
iyang nagkatibulaag nga mga panon sa man-
anap. Busa pangitaon ko ang akong mga panon
sa mananap ug luwason ko sila gikan sa tanang
dapit kung asa sila nagkatibulaag sa adlaw sa
mga panganod ug kangitngit. 13Unya pagawason
ko sila taliwala samga katawhan; tapukon ko sila
gikan sa kayutaan ug dad-on sila sa ilang yuta.
Ipahimutang ko sila sa mga sibsibanan didto sa
kilid sa bukid sa Israel, didto sa kasapaan, ug sa
matag pinuy-anan sa yuta. 14 Ipahiluna ko sila sa
maayong pasibsibanan; ang ilang pasibsibanang
mga dapit mao ang taas nga mga kabukiran sa
Israel. Manghigda sila didto sa maayong dapit
nga sibsibanan, sa madagayaong pasibsibanan,
ug manibsib sila sa kilid sa kabukiran sa Israel.
15 Ako mismo ang magbantay sa akong panon sa
mananap, ug ako mismo ang magpahigda kanila
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didto—mao kini ang gipamulong ni Yahweh—
16 Pangitaon ko ang nangawala ug ipasig-uli ang
sinalikway. Pagabugkusan ko ang napiangan
nga mga karnero ug tambalan ang nasakit nga
mga karnero apan patyon ko ang mga himsog
ug kusgan nga karnero. Magbantay ako uban
ang hustisya 17 Busa karon ikaw, akong panon
sa mananap— mao kini ang gisulti ni Yahweh
nga Ginoo—tan-awa, mohukom ako taliwala sa
karnero ug sa karnero ug taliwala sa mga laki
nga karnero ug sa mga laki nga kanding. 18 Dili
pa ba igo ang pagsibsib diha sa maayong sibsi-
banan, nga pagayatakan pa ninyo kung unsa ang
nahibilin sa pasibsibanan; ug sa pag-inom sa tin-
aw nga mga tubig, nga kinahanglan pa ninyong
lapukon ang kasubaan pinaagi sa inyong mga
tiil? 19Kinahanglan ba nga makakaon ang akong
karnero sa inyong gitamaktamakan, ug imnon
ang gilapoklapokan sa inyong tiil? 20 Busa mao
kini ang gisulti ni Yahweh nga Ginoo kanila: Tan-
awa! Ako mismo ang maghukom taliwala sa
himsog ug sa niwang nga mga karnero, 21 tungod
kay gitulak ninyo sila sa inyong mga kilid ug sa
mga abaga, ug gisungay ninyo ang mga huyang
pinaagi sa inyong mga sungay hangtod nga
nagkatibulaag sila gikan sa yuta. 22 Luwason
ko ang akong mga panon sa mananap ug dili
na sila mahimong inilog, ug maghukom ako
taliwala sa usa ka karnero ug sa uban! 23 Itugyan
ko kanila ang usa ka magbalantay, ang akong
alagad nga si David. Siya maoy magbantay
kanila, pakaonon niya sila, ug siya maoy ilang
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magbalantay. 24 Tungod kay Ako, si Yahweh, ang
mamahimo nilang Dios, ug mahimong prinsipe
alang kanila ang akong alagad nga si David—
Ako, si Yahweh, ang namulong niini. 25 Unya
magbuhat ako ug kasabotan sa kalinaw diha
kanila ug wagtangon ang daotang ihalas ngamga
mananap gikan sa yuta, aron nga magpuyo sila
nga luwas sa kamingawan ug makatulog nga
luwas sa mga kalasangan. 26 Magdala usab ako
ug mga panalangin diha kanila ug sa mga dapit
libot sa akong bungtod, tungod kay magpadala
ako ug ulan sa gitakda nga panahon. Mao kini
ang mga ulan sa panalangin. 27 Unya mamunga
ang mga kahoy sa uma, ug maghatag ug ani ang
kayutaan. Mahimong luwas ang akong karnero
niining yutaa; unya masayran nila nga ako si
Yahweh, sa dihang balion ko ang mga babag sa
ilang yugo, ug sa dihang luwason ko sila gikan
sa kamot sa nag-ulipon kanila. 28 Dili na sila
mahimong inilog alang sa kanasoran, ug dili na
sila pagalamuyon sa ihalas nga mga mananap
sa kalibotan. Tungod kay magpuyo sila nga
luwas, ug walay mohulga kanila. 29 Tungod
kay magbuhat ako ug malinawon nga tamnanan
alang kanila aron nga dili sila magutman diha
sa yuta, ug dili na magtamay ang kanasoran
batok kanila. 30 Unya masayran nila nga, Ako
si Yahweh ang ilang Dios, ang nag-uban kanila.
Sila ang akong katawhan, ang panimalay sa
Israel—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga
Ginoo. 31 Kay kamo ang akong mga karnero, ang
panon sa mananap sa akong pasibsibanan, ug
ang akong katawhan, ug ako mao ang inyong



Ezequiel 35:1 cxvi Ezequiel 35:10

Dios—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga
Ginoo.”'

35
1 Unya miabot kanako ang pulong ni Yahweh,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, atubang ngadto
sa Bukid sa Seir ug panagna batok niini. 3 Sultihi
kini, 'Si Yahweh nga Ginoo miingon niini: Tan-
awa! Batok ako kanimo, Bukid sa Seir, ug
dagmalan ko ikaw pinaagi sa akong kamot ug
himoon ko ikaw nga biniyaan ug kahadlokan.
4 Gun-obon ko ang imong siyudad, ug mahimo
kang biniyaan; unya mahibaloan nimo nga ako
si Yahweh. 5 Tungod kay kanunay kang bangis
ngadto sa katawhan sa Israel, ug tungod kay
gitugyan nimo sila ngadto sa espada sa panahon
sa ilang mga kalisdanan, niadto nga takna hilabi-
han ang silot alang kanila. 6Busa, ingon nga buhi
ako—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga
Ginoo—andamon ko ikaw alang sa kamatayon,
ug gukdon ka sa kamatayon! Tungod kay wala ka
masilag sa kamatayon, gukoron ka niini. 7 Gun-
obon ko nga hingpit ang Bukid sa Seir sa dihang
pamatyon ko ang moagi ug mobalik pag-usab
niini. 8Unya pun-on ko sa mga patay ang kabuki-
ran niini. Ang imong tag-as nga mga bungtod
ug mga walog ug ang tanan nimong kasapaan—
kadtong gipatay pinaagi sa espada mangahulog
didto kanila. 9 Himoon ko ikaw nga biniyaan
hangtod sa kahangtoran. Dili na pagapuy-an
ang imong siyudad, apan mahibaloan nimo nga
ako si Yahweh. 10 Miingon ka, “Kining duha
ka nasod ug duha ka yuta mahimong akoa, ug
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panag-iyahon nato sila,” bisan pa kung anaa
si Yahweh kanila.” 11 Busa, ingon nga buhi
ako—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga
Ginoo—buhaton ko kini sumala sa imong kasuko
ug sumala sa imong kasina ngadto sa Israel
nga imong gikasilagan, ug ipakita ko ang akong
kaugalingon ngadto kanila sa dihang hukman ko
na ikaw. 12 Aron mahibaloan nimo nga ako si
Yahweh. Nadungog ko ang tanang pagpakaulaw
nga imong gisulti batok sa kabukiran sa Israel,
sa dihang miingon ka, “Nagun-ob na sila; gihatag
na sila kanato aron atong lamoyon.” 13 Gituboy
mo ang imong kaugalingon batok kanako pinaagi
sa imong gisulti, ug gipadaghan mo ang mga
pulong nga imong gisulti batok kanako; ug
nadungog ko kining tanan. 14Miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: Himoon ko ikaw nga biniyaan,
samtang maglipay ang tibuok kalibotan. 15 Ingon
nga naglipay ka sa panulondon sa katawhan sa
Israel tungod sa pagkahimo niini nga biniyaan,
buhaton ko usab kini kanimo. Mahimo kang
awaaw, Bukid sa Seir, ug ang tanan sa Edom—
tanan nga anaa niini! Unya mahibaloan nila nga
ako si Yahweh.”

36
1 “Karon ikaw, anak sa tawo, panagna ngadto

sa kabukiran sa Israel ug ingna, “Kabukiran
sa Israel, paminawa ang pulong ni Yahweh.
2 Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Miingon
ang kaaway mahitungod kaninyo, “Aha!” ug
“Gipanag-iyahan na namo ang karaang tag-as



Ezequiel 36:3 cxviii Ezequiel 36:7

nga mga dapit.'” 3 Busa panagna ug pag-
ingon, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini:
Tungod sa inyong pagkaawaaw ug tungod sa
mga pagsulong nga nahitabo kaninyo gikan
sa palibot, gipanag-iyahan na kamo sa ubang
mga nasod; kamo na ang gibutangbutangan sa
mga mabutangbutangon nga mga ngabil ug mga
dila, ug ang gihisgotan sa katawhan. 4 Busa,
kabukiran sa Israel, paminawa ang pulong ni
Yahweh nga Ginoo: Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini ngadto sa kabukiran ug sa tag-as
nga kabungtoran, ngadto sa mga sapa ug sa mga
walog, ngadto sa wala nay mipuyo nga mga
awaaw ug sa gipangbiyaan nga mga siyudad
nga nahimong inilog ug maoy gibiaybiay sa
ubang mga nasod nga nagpalibot niini— 5 busa
miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Nagsulti
gayod ako diha sa kalayo sa akong hilabihang
kasuko batok sa ubang mga nasod, batok sa
Edom ug sa tanang nagkuha sa akong yuta ingon
nga ilang gipanag-iyahan, batok niadtong tanan
nga adunay kalipay sa ilang kasingkasing ug
adunay pagtamay diha sa ilang espiritu, samtang
gisakop nila ang akong yuta aron maangkon nila
ang mga sibsibanan niini alang kanila.' 6 Busa,
panagna ngadto sa yuta sa Israel ug pag-ingon
ngadto sa kabukiran ug ngadto sa habog nga
kabungtoran, ngadto sa mga sapa ug sa mga
walog, 'miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Tan-
awa! Gipahayag ko kini diha sa akong hilabihang
kasuko ug sa akong kalagot tungod kay gidala
ninyo ang mga pagtamay sa kanasoran. 7 Busa,
miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Ipataas nako
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ang akong kamot sa pagpanumpa nga maulawan
gayod ang kanasoran nga nagpalibot kaninyo.
8 Apan kamo, kabukiran sa Israel, manalingsing
kamo ug mamunga alang sa akong katawhan sa
Israel, sanglit mobalik man sila diha kaninyo sa
dili madugay. 9 Tan-awa, alang ako kaninyo,
ug gidapigan ko kamo; darohon ug tamnan
kamo ug mga binhi. 10 Busa pasanayon ko diha
kaninyo ang mga tawo sa tibuok panimalay sa
Israel, ang tanan niini. Puy-an na ang mga siyu-
dad ug tukoron pag-usab ang mga nangaguba.
11 Kabukiran, pasanayon ko ang mga tawo ug
mga mananap diha kaninyo aron modaghan sila
ug magmabungahon. Unya papuy-an ko kamo
sama kaniadto, ug pauswagon ko kamo labaw
pa sa inyong kahimtang kaniadto, kay masayran
ninyo nga ako si Yahweh. 12 Magdala ako ug
mga tawo, ang akong katawhan sa Israel, aron
molakaw diha kanimo. Panag-iyahan ka nila, ug
ikaw ang mahimo nilang panulondon, ug dili na
ikaw ang mahimong hinungdan sa pagkamatay
sa ilang mga anak. 13 Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: Tungod kay nag-ingon sila kaninyo,
“Gilamoy nimo ang katawhan, ug namatay ang
mga anak sa imong nasod,” 14 busa dili na kamo
molamoy pa ug mga tawo, ug dili na kamo
ang mahimong hinungdan sa pagbangotan sa
inyong nasod sa ilang kamatayon. Mao kini ang
gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. 15 Ni tugotan
ko nga madungog pa ninyo ang mga pagtamay
sa kanasoran; dili na ninyo pas-anon pa ang
kaulaw sa katawhan o mahimong hinungdan
sa pagkapukan sa inyong nasod—mao kini ang
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gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.'” 16 Unya
miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-
ingon, 17 “Anak sa tawo, sa dihang mipuyo ang
panimalay sa Israel sa ilang yuta, gihugawan
nila kini pinaagi sa ilang mga paagi ug sa ilang
mga buhat. Ang ilang mga paagi sama sa
hugaw sa pagregla sa babaye diha sa akong
atubangan. 18 Busa gibubo ko batok kanila ang
akong hilabihang kasuko alang sa dugo nga ilang
gibubo sa yuta ug alang sa ilang paghugaw niini
pinaagi sa ilang mga diosdios. 19 Gipatibulaag
ko sila taliwala sa kanasoran; nabulagbulag sila
ngadto sa kayutaan. Gihukman ko sila sumala
sa ilang mga paagi ug sa ilang mga binuhatan.
20 Unya miadto sila sa kanasoran, ug bisan asa
sila miadto, gipasipalahan nila ang akong balaan
nga ngalan sa dihang moingon ang mga tawo
ngadto kanila, 'Mao ba gayod kini ang katawhan
ni Yahweh? Kay giabog man sila sa iyang yuta.'
21 Apan aduna akoy kalooy sa akong balaan
nga ngalan nga gihugawan sa balay sa Israel
taliwala sa kanasoran, sa dihang miadto sila
didto. 22 Busa isulti kini sa balay sa Israel:
'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Wala ko
kini gibuhat alang sa inyong kaayohan, balay sa
Israel, apan alang sa akong balaan nga ngalan,
nga inyong gipasipalahan taliwala sa kanasoran
bisan asa kamo moadto. 23 Kay himoon nako
nga balaan ang akong bantogang ngalan, nga
inyong gipasipalahan taliwala sa kanasoran—
gipasipalahan ninyo kini, taliwala sa kanaso-
ran. Ug masayran sa kanasoran nga ako si
Yahweh—mao kini ang gipahayag ni Yahweh
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nga Ginoo—sa dihang makita ninyo nga balaan
ako. 24 Kuhaon ko kamo gikan sa kanasoran ug
tigomon kamo gikan sa matag yuta, ug dad-on
ko kamo sa inyong yuta. 25 Unya wisikwisikan
ko kamo ug hinlo nga tubig aron maputli kamo
gikan sa tanan ninyong pagkadaotan, ug himoon
ko kamong putli gikan sa tanan ninyong mga
diosdios. 26 Hatagan ko kamo ug bag-ong kas-
ingkasing ug bag-ong espiritu diha sa inyong
kinasulorang bahin, ug kuhaon ko ang tig-a nga
kasingkasing gikan sa inyong unod. Kay hatagan
ko kamo ug humok nga kasingkasing. 27 Ibutang
ko ang akong Espiritu diha kaninyo ug tugotan
kamo sa paglakaw diha sa akong mga balaod ug
sa pagtipig sa akong mga sugo, busa buhaton
ninyo kini. 28 Unya mopuyo kamo sa yuta
nga akong gihatag sa inyong mga katigulangan;
kamo ang mahimo nakong katawhan, ug ako ang
mahimo ninyong Dios. 29 Kay luwason ko kamo
sa inyong pagkahugaw. Ipatawag ko ang trigo ug
padaghanon kini. Dili na ako magpahamtang ug
kagutom diha kaninyo. 30 Padaghanon ko ang
bunga sa kahoy ug ang abot sa uma aron dili
na kamo maulawan sa kagutom taliwala sa mga
nasod. 31 Unya maghunahuna kamo sa daotan
ninyong mga paagi ug sa inyong dili maayo nga
mga binuhatan, ug adunay pagdumot diha sa
inyong mga panagway tungod sa inyong kau-
galingong mga sala ug sa inyong dulomtanang
mga binuhatan. 32 Wala ko kini gibuhat alang
sa inyong kaayohan—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh nga Ginoo—tugoti nga mailhan kini
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diha kaninyo. Busa kataha ug kaulaw tungod sa
inyong mga paagi, balay sa Israel. 33 Miingon
si Yahweh nga Ginoo niini: Nianang adlawa
himoon ko kamong putli gikan sa inyong mga
sala, tugotan ko kamo sa pagpuyo sa mga siyu-
dad ug sa pagtukod ug balik sa nagun-ob nga
mga dapit. 34 Kay darohon ninyo ang biniyaan
nga yuta hangtod nga dili na kini mahimong
biniyaan sa panan-aw sa tanang moagi niini.
35 Unya moingon sila, “Awaaw kini nga yuta,
apan sama na kini sa tanaman sa Eden; lig-
on na karon ug aduna nay nagpuyo sa mga
awaaw nga mga siyudad ug sa mga dapit nga
giguba ug gigun-ob.” 36Unyamasayod ang ubang
kanasoran palibot kaninyo nga ako si Yahweh,
nga gitukod ko pag-usab ang mga nangagun-ob
ug nagtanom pag-usab ngadto sa mga dapit nga
gibiyaan. Ako si Yahweh. Gipahayag ko kini ug
buhaton ko kini. 37Miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: Hangyoon ako pag-usab sa balay sa Israel
sa pagbuhat niini alang kanila, sa pagpadaghan
kanila sama sa panon sa katawhan. 38 Sama sa
panon nga gigahin alang sa mga halad, sama
sa panon diha sa Jerusalem sa iyang gitakda
nga mga kasaulogan, malukop usab sa panon
sa katawhan ang mga nangagun-ob nga mga
siyudad ug masayran nila nga ako si Yahweh.'”

37
1 Gitapion kanako ang kamot ni Yahweh, ug

gidala ako pinaagi sa Espiritu ni Yahweh ug
gipahimutang ako taliwala sa walog; napuno
kini sa mga bukog. 2 Unya gipaagi niya ako
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palibot niini. Tan-awa! Daghan niini ang anaa
sa walog. Tan-awa! Uga na kaayo kini. 3Miingon
siya kanako, “Anak sa tawo, mabuhi pa ba pag-
usab kining mga bukoga?” Busa miingon ako,
“Yahweh nga Ginoo, ikaw lamang ang nasayod.”
4 Unya miingon siya kanako, “Panagna niini nga
mga bukog ug sultihi kini, 'Uga nga mga bukog.
Paminaw sa pulong ni Yahweh. 5 Miingon si
Yahweh nga Ginoo niini ngadto sa mga bukog:
Tan-awa! Hatagan ko kamo ug gininhawa, ug
mabuhi kamo. 6 Butangan ko kamo ug mga
lutahan ug unod. Lukopon ko kamo sa panit
ug butangan kamo ug gininhawa aron mabuhi
kamo. Unya masayod kamo nga ako si Yahweh.'''
7 Busa nanagna ako sama sa gimando kanako;
sa akong pagpanagna, tan-awa, aniay usa ka
dinahunog, nga linog. Unya nagtigom ang mga
bukog— bukog batok sa bukog. 8 Mitan-aw ako,
ug tan-awa, aduna na silay mga lutahan, ug
mitubo ang mga unod ug nalukop na sila ug
panit. Apan wala pa gihapon silay gininhawa.
9 Unya miingon si Yahweh kanako, “Panagna
ngadto sa gininhawa, panagna, anak sa tawo,
ug sultihi ang gininhawa, 'Miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: Gininhawa, nga gikan sa upat
ka mga hangin, ug hatagig gininhawa kining
gipamatay, aron mabuhi sila.”' 10 Busa nanagna
ako sama sa gimando kanako; nakabaton sila ug
gininhawa ug nabuhi sila. Unya mitindog sila,
usa ka hilabihan ka daghan nga kasundalohan.
11 Unya miingon si Yahweh kanako, “Anak sa
tawo, kini nga mga bukog mao ang kinatibuk-
ang balay sa Israel. Tan-awa! Miingon sila,
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'Nauga na ang atong mga bukog, ug nahanaw
na ang atong paglaom. Gipamatay kita.' 12 Busa
panagna ug sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: Tan-awa! Pagaablihan ko ang
inyong mga lubnganan ug ipagawas ko kamo
gikan niini, akong katawhan. Dad-on ko kamo ug
balik ngadto sa yuta sa Israel. 13 Unya masayod
kamo nga ako si Yahweh, sa dihang ablihan
ko ang inyong mga lubnganan ug ipagawas ko
kamo gikan niini, akong katawhan. 14 Ibutang
ko kaninyo ang akong Espiritu aron mabuhi
kamo, ug ipahiluna ko kamo sa inyong yuta
sa dihang masayod kamo nga ako si Yahweh.
Gipahayag ko ug pagabuhaton kini—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh.”' 15 Unya mikunsad
kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
16 “Busa karon, ikaw anak sa tawo, pagkuha
ug usa ka lipak sa kahoy ug sulati kini, 'Alang
sa Juda ug alang sa katawhan sa Israel, nga
iyang mga kauban.' Unya pagkuha ug laing lipak
sa kahoy ug sulati kini, 'Alang kang Jose, ang
sanga sa Efraim, ug alang sa tanang katawhan
sa Israel, nga ilang mga kauban.' 17 Hiusaha sila
ngadto sa usa ka lipak, aron mahimo silang usa
diha sa imong kamot. 18 Sa dihang makigsulti
kanimo ang imong katawhan ug moingon, 'Dili
mo ba kami sultihan kung unsa ang ipasabot
nimo niining mga butanga?' 19 unya sultihi
sila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Tan-
awa! Kuhaon na nako ang sanga ni Jose nga
anaa sa kamot sa Efraim ug ang mga tribo sa
Israel nga iyang mga kauban ug itipo kini ngadto
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sa sanga sa Juda, aron mahimo kining usa ka
sanga, ug mahiusa kini diha sa akong kamot.'
20 Kupti ang mga sanga nga imong gisulatan
sa ilang atubangan. 21 Ipahayag ngadto kanila,
'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: 'Tan-awa!
Pagakuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa
mga nasod kung diin sila nangadto. Tigomon ko
sila gikan sa nagpalibot nga mga yuta ug dad-on
ko sila sa ilang yuta. 22 Himoon ko silang usa ka
nasod sa yuta, sa kabukiran sa Israel, ug adunay
usa ka hari ingon nga maghari kanilang tanan,
ug dili na sila mahimong duha ka mga nasod.
Dili na sila mabahin sa duha ka mga gingharian.
23 Unya dili na nila hugawan ang ilang mga
kaugalingon pinaagi sa ilang mga diosdios, sa
ilang mangil-ad nga mga butang, o bisan unsa
pa nilang mga sala. Kay luwason ko sila gikan
sa tanan nilang pagkadili matinud-anon nga mga
buhat kung diin sila nakasala, ug hinloan ko
sila, aron mahimo silang akong katawhan ug ako
ang ilang Dios. 24 Si David nga akong sulugoon
mao ang maghari kanila. Busa adunay usa
ka magbalantay kanilang tanan, ug maglakaw
sila sumala sa akong mga kasugoan ug tipigan
nila ang akong mga balaod ug tumanon kini.
25 Magpuyo sila diha sa yuta nga akong gihatag
sa akong sulugoon nga si Jacob, diin nagpuyo ang
inyongmga amahan. Magpuyo sila niini hangtod
sa kahangtoran—sila, ilang mga anak, ug ang
ilang mga apo, kay si David nga akong sulugoon
mao ang ilang pangulo hangtod sa kahangtoran.
26 Maghimo ako ug usa ka kasabotan sa pag-
pakigdait uban kanila. Mahimo kining walay
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kataposan nga kasabotan uban kanila. Ipahimu-
tang ug padaghanon ko sila ug ipahiluna ang
akong balaang dapit sa ilang taliwala hangtod
sa kahangtoran. 27 Ang akong puloy-anan mag-
uban kanila; ako ang mamahimo nilang Dios, ug
sila ang akong katawhan. 28 Unya masayod ang
kanasoran nga ako si Yahweh ang naggahin sa
Israel, sa dihang anaa kanila ang akong balaan
nga dapit hangtod sa kahangtoran.'''

38
1 Mikunsad kanako ang pulong ni Yahweh,

nga nag-ingon, 2 “Anak sa tawo, atubang ngadto
kang Gog, ang yuta sa Magog, ang pangulong
prinsipe sa Meshec ug Tubal; ug panagna batok
kaniya. 3 Sultihi, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: Tan-awa! Nakigbatok ako kanimo, Gog,
ang pangulong prinsipe sa Meshec ug Tubal.
4 Busa ipatuyok ko ikaw ug sab-itan ug taga ang
imong papangig, ipadala ko ikaw uban ang tanan
nimong kasundalohan, mga kabayo, ug mga
tigkabayo, silang tanan nga nagsul-ob ug bisti
nga panggubat, usa ka dakong kasundalohan nga
adunay dagko ug gagmay nga mga taming, silang
tanan naggunit ug mga espada! 5Mouban kanila
ang Persia, Cus, ug Libya, silang tanan adunay
mga taming ug mga helmet! 6Ang Gomer ug ang
tanan niyang kaubanan, ug Bet Togarma, gikan
sa lagyong bahin sa amihanan, ug ang tanang
kaubanan niini! Mag-uban kanimo ang daghang
katawhan! 7 Pangandam! Oo, andama ang
imong kaugalingon ug tigoma ang imong kasun-
dalohan uban kanimo, ug ikaw ang ilang pan-
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gulo. 8 Pagatawgan ka human sa daghang mga
adlaw, ug human sa pipila ka mga tuig moadto
ka sa yuta nga nakabawi gikan sa espada ug
nagtigom gikan sa daghang katawhan, nagtigom
ug balik ngadto sa kabukiran sa Israel nga
nagpadayon sa pagkaawaaw. Apan ipabalik ang
yuta sa katawhan, ug magpuyo sila nga luwas,
silang tanan! 9 Busa motungas kamo sama sa
bagyo; mahisama kamo sa usa ka panganod nga
motabon sa yuta, ikaw ug ang tanan nimong
mga kauban, ang tanang kasundalohan nga uban
kanimo. 10 Miingon si Yahweh nga Ginoo niini:
Mahitabo kini sa adlaw nga mamugna ang mga
laraw diha sa imong kasingkasing, ug maghan-
dom ka ug daotan kaayo.' 11 Unya moingon
ka, 'Motungas ako sa hawan nga yuta; moadto
ako sa mga tawo nga malinawon ug luwas nga
namuyo, silang tanan namuyo nga walay mga
paril o mga babag, ug walay mga ganghaan
ang siyudad. 12 Kuhaon ko ang mga bahandi
ug kawaton ang mga inilog, aron madala sa
akong kamot batok sa mga nagun-ob nga dapit
nga karon gipuy-an na, ug batok sa katawhan
nga nagtigom gikan sa mga nasod, katawhan
nga nakabaton ug binuhing mga mananap ug
mga kabtangan, ug kadtong namuyo sa tunga
sa kalibotan.' 13 Moingon kanimo ang Sheba
ug Dedan, ug ang mga tigpatigayon sa Tarshis
uban sa tanan niining batan-ong manggugubat,
'Mianhi ka ba aron sa pagpangilog? Gitigom mo
ba ang imong kasundalohan aron kuhaon ang
mga inilog, aron dad-on ang plata ug bulawan,
aron kuhaon ang ilang mga binuhing hayop ug
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kabtangan ug aron kuhaon pa ang ubang mga
inilog?' 14 Busa panagna, anak sa tawo, ug
sultihi si Gog, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo
niini: Nianang adlawa, sa dihang magpuyo nga
luwas ang akong katawhan sa Israel, dili ba ikaw
ang masayod mahitungod kanila? 15 Moabot
ka gikan sa inyong layong dapit sa amihanan
uban sa daghang kasundalohan, nagsakay silang
tanan sa mga kabayo, daghang kaubanan, usa
ka panon sa kasundalohan. 16 Sulongon ninyo
ang akong katawhan sa Israel sama sa panganod
nga nagtabon sa yuta. Sa umaabot nga mga
adlaw, pagadad-on ko ikaw batok sa akong yuta,
aron mahimong mailhan ako sa mga nasod sa
dihang ipakita ko ang akong kaugalingon pinaagi
kanimo, Gog, nga balaan sa ilang atubangan.
17 Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Dili ba
ikaw kadtong akong gihisgotan sa kanhing mga
adlaw pinaagi sa kamot sa akong mga sulugoon,
ang mga propeta sa Israel, nga nanagna sa ilang
kaugalingong takna sa daghang katuigan nga
dad-on ko ikaw batok kanila? 18 Busa mahitabo
kini sa adlaw sa dihang mosulong si Gog sa
yuta sa Israel—mao kini ang pahayag ni Yahweh
nga Ginoo—mosamot ang akong kasuko. 19 Sa
akong nagkalayo nga kapungot, ipahayag ko
nianang adlawa nga adunay usa ka dakong linog
sa yuta sa Israel. 20 Mangurog sila sa akong
atubangan—ang mga isda sa dagat ug ang mga
langgam sa kalangitan, ang mapintas nga mga
mananap sa kaumahan, ug ang tanang binuhat
nga nagkamang sa yuta, ug ang matag tawo
nga nahimutang ibabaw sa yuta. Matumpag
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ang kabukiran ug ang mga pangpang, hangtod
nga mahugno ang matag paril sa kalibotan.
21 Magpatawag ako ug espada batok kaniya sa
tanan nakong kabukiran—mao kini ang pahayag
ni Yahweh nga Ginoo—ang matag espada sa
tawo makigbatok sa iyang igsoon. 22 Unya
pagahukman ko siya pinaagi sa hampak ug dugo;
ug kusog nga ulan ug mag-ulan ug ice ug mag-
ulan ug nagbaga nga asupre ngadto kaniya ug
sa iyang mga kauban ug ang daghang nasod nga
nag-uban kaniya. 23 Kay ipakita ko ang akong
pagkabantogan ug ang akong pagkabalaan ug
himoon kung inila ang akong kaugalingon sa
mga mata sa daghang kanasoran, ug masayod
sila nga ako si Yahweh.'''

39
1 Karon ikaw, anak sa tawo, panagna batok

kang Gog ug pag-ingon, 'Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: Tan-awa! makigbatok ako kanimo,
Gog, pangulo sa Meshec ug sa Tubal. 2 Pabalikon
ug giyahan ko ikaw; dad-on ko ikaw gikan sa
layo nga bahin sa amihanan paingon ngadto sa
kabukiran sa Israel. 3Unya kuhaon ko ang imong
pana nga anaa sa imong wala nga kamot ug
ihulog ko ang mga udyong nga anaa sa imong
tuo nga kamot. 4 Magbuy-od ka ngadto sa
kabukiran sa Israel—ikaw ug ang tanan nimong
mga sakop ug mga sundalo nga uban kanimo.
Ihatag ko ikaw ngadto sa mga mananagit nga
langgam ug sa ihalas nga mga mananap sa
kaumahan aron kan-on. 5 Magbuy-od ka diha
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sa uma, kay ako mismo ang nagpahayag niini—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
6 Unya padad-an ko ug kalayo ang Magog ug
kadtong nagpuyo nga luwas sa mga baybayon,
ug masayod sila nga ako si Yahweh. 7 Kay
himoon ko nga inila ang balaan kong ngalan
taliwala sa akong katawhan sa Israel, ug dili ko
na gayod tugotan nga pasipalahan ang balaan
kong ngalan; masayod ang kanasoran nga ako
si Yahweh, ang Balaang Dios sa Israel. 8 Tan-
awa! Moabot ang adlaw, ug mahitabo kini—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
9 Mogula ang mga lumolupyo sa mga siyudad
sa Israel ug gamiton nila ang mga hinagiban
aron isugnod sa kalayo—ang gagmay ug dagko
nga mga taming, mga pana, mga udyong, mga
bunal ug ang mga bangkaw; isugnod nila kini
sulod sa pito ka tuig. 10 Dili na sila motigom
ug sugnod gikan sa kaumahan o mamutol ug
mga kahoy gikan sa kalasangan, kay sunogon na
man nila ang mga hinagiban; ilogan nila kad-
tong buot mangilog kanila; tulison nila kadtong
buot manulis kanila—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh nga Ginoo.” 11 Unya mahitabo kini
nianang adlawa nga magbuhat ako ug usa ka
dapit didto alang kang Gog—usa ka lubnganan sa
Israel, ang walog alang niadtong nagapanaw sa
sidlakang bahin sa dagat. Mahimo kining babag
alang niadtong buot moagi niini. Maglubong
sila didto kang Gog uban sa daghang panon sa
iyang katawhan. Pagatawagon nila kini nga
Walog sa Hamon Gog. 12 Kay sulod sa pito ka
bulan ilubong sila sa balay sa Israel aron sa
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paghinlo sa yuta. 13 Kay ilubong man sila sa
tanang katawhan sa yuta; mahimo kining halan-
domong adlaw alang kanila sa dihang himayaon
ako—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga
Ginoo. 14 Unya mopili sila ug mga tawo aron
sa pagpadayon sa pagpanaw sa yuta, aron sa
pagpangita niadtong milatas, apan nangamatay
ug nagpabilin sa yuta ang ilang mga lawas, aron
ilubong nila sila, ug mahinlo ang yuta tungod
niini. Sa kataposan sa ikapitong bulan magsugod
sila sa pagpangita. 15 Samtang moagi kining
mga tawhana sa maong yuta, sa dihang makita
nila ang bisan unsang bukog sa tawo, butangan
nila kini ug timailhan, hangtod nga moabot ang
mga tiglubong ug ilubong nila kini sa Walog sa
Hamon Gog. 16 Aduna unyay siyudad didto nga
nganlan ug Hamona. Niining paagihamahinloan
nila ang yuta. 17 Karon kanimo, anak sa tawo,
miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Sultihi ang
tanang mga langgam ug ang tanang ihalas nga
mga mananap sa kaumahan, 'Pagtigom ug pag-
anhi. Pagtigom sa palibot sa halad nga akong
gitanyag alang kaninyo, sa dakong halad sa
kabukiran sa Israel, aron mahimo ninyong kan-
on ang unod ug imnon ang dugo. 18Kan-on ninyo
ang unod sa mga manggugubat ug imnon ang
dugo sa mga prinsipe sa kalibotan; mahisama
sila sa mga torong karnero, mga nating karnero,
mga kanding, ug mga torong baka, gipatambok
silang tanan sa Bashan. 19 Unya kan-on ninyo
ang tambok alang sa inyong katagbawan; imnon
ninyo ang dugo hangtod nga mahubog; mao
kini ang halad nga ihawon nako alang kaninyo.
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20Matagbaw kamo diha sa akong lamesa pinaagi
sa kabayo, karwahe, manggugubat, ug sa tanang
tawo sa gubat—mao kini ang gipahayag ni Yah-
weh nga Ginoo.' 21 Unya ipahimutang ko ang
akong himaya taliwala sa kanasoran, ug makita
sa tanang kanasoran ang paghukom nga akong
buhaton ug ang akong kamot nga giandam batok
kanila. 22 Masayod ang balay sa Israel nga ako
si Yahweh nga ilang Dios gikan nianang adlawa
ug sa umaabot. 23 Masayod ang kanasoran
nga gibihag ang balay sa Israel tungod sa ilang
pagkadaotan pinaagi sa ilang pagbudhi kanako,
busa gitago ko ang akong nawong gikan kanila
ug gitugyan sila sa kamot sa ilang mga kaaway
aron mapukan silang tanan pinaagi sa espada.
24 Gibuhat ko lamang ngadto kanila ang angay
sa ilang pagkahugaw ug sa ilang mga sala, sa
dihang gitago ko ang akong nawong gikan kanila.
25 Busa miingon si Yahweh nga Ginoo niini:
Karon ipahibalik ko ang katigayonan ni Jacob, ug
magmaluloy-on ako sa tibuok balay sa Israel, sa
dihang mamuhat ako uban sa kalumo alang sa
balaan kong ngalan. 26 Unya pas-anon nila ang
ilang kaulawan ug ang tanan nilang kalapasan sa
pagbudhi kanako. Malimtan nila kining tanan
sa dihang mopahulay sila nga luwas didto sa
ilang yuta, ug walay molisang kanila. 27 Sa
dihang kuhaon ko sila gikan sa mga katawhan
ug tapokon gikan sa kayutaan sa ilang mga
kaaway, ipakita ko ang akong pagkabalaan sa
daghang kanasoran. 28 Unya masayod sila nga
ako si Yahweh nga ilang Dios, kay gipabihag
ko sila taliwala sa kanasoran, ug unya tapokon
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ko sila balik sa ilang yuta. Dili ko sila biyaan
taliwala sa kanasoran. 29 Sa dihang ibubo ko ang
akong Espiritu sa balay sa Israel dili ko na itago
ang akong nawong gikan kanila—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”

40
1 Sa ika-25 ka tuig sa among pagkabihag sa

pagsugod sa tuig sa ikanapulo nga adlaw sa
bulan, sa ikanapulo ug upat nga tuig human
nailog ang siyudad—sa sama niana nga adlaw,
gitapion kanako ang kamot ni Yahweh ug gidala
niya ako didto. 2 Pinaagi sa mga panan-awon
nga gikan sa Dios gidala niya ako sa yuta sa
Israel. Gidala niya ako aron ipahimutang sa taas
kaayo nga bukid; ngadto sa habagatang bahin
adunay sama sa mga gambalay nga sakop sa usa
ka siyudad. 3 Unya gidala niya ako didto. Tan-
awa, adunay tawo! Sama sa tumbaga ang iyang
panagway. Naggunit siya ug higot nga lino ug
usa ka sukdanan nga kahoy, ug nagtindog siya
sa ganghaan sa siyudad. 4 Miingon kanako ang
tawo, “Anak sa tawo, pagtan-aw ug paminaw,
ug sabta pag-ayo ang tanan nga akong ipadayag
kanimo, kay gidala ka dinhi aron mapadayag ko
kini kanimo. Isugilon ngadto sa balay sa Israel
ang tanang butang nga imong makita.” 5Adunay
paril nga nakapalibot sa templo. Unom ka taas
nga cubit ang gitas-on sa usa ka sukdanan nga
kahoy nga anaa sa kamot sa tawo, ang matag
taas nga cubit adunay usa ka cubit ug usa ka
dangaw ang gitas-on. Gisukod niya ang paril;
usa ka sukdanan nga kahoy ang gibag-on ug
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gihabogon. 6 Unya miadto siya sa ganghaan sa
templo nga nag-atubang sa sidlakan. Misaka
siya sa mga ang-ang sa hagdanan niini ug
gisukod ang ganghaan—usa ka sukdanan nga
kahoy ang gilalomon. 7 Usa ka sukdanan nga
kahoy ang gitas-on ug gilapdon sa mga lawak
sa guwardiya, adunay lima ka cubit sa taliwala
sa duha ka mga lawak, ug adunay sukod nga
usa ka sukdanan nga kahoy ang gilalomon sa
pultahan sa ganghaan sa templo nga paingon sa
portico sa templo. 8 Gisukod niya ang portico sa
ganghaan; usa ka sukdanan nga kahoy ang gitas-
on niini. 9Gisukod niya ang portico sa ganghaan.
Usa ka sukdanan nga kahoy ang gilalomon niini.
Duha ka cubit ang gilapdon sa mga haligi. Mao
kini ang portico sa ganghaan nga nag-atubang
sa templo. 10 Adunay tulo ka mga lawak sa
guwardiya sa matag kilid sa sidlakang ganghaan,
ug adunay managsamang sukod ang matag usa
niini, ug adunay managsamang sukod ang mga
paril nga nagbulag niini. 11 Unya gisukod sa
tawo ang gilapdon sa agianan sa pultahan—
napulo ka cubit; ug gisukod niya ang gitas-on sa
agianan sa pultahan—napulo ug tulo ka cubit.
12 Gisukod niya ang paril nga maoy utlanan sa
mga lawak nga anaa sa atubangan—usa ka cubit
ang gitas-on. Unom ka cubit ang sukod sa matag
kilid sa mga lawak. 13 Unya gisukod niya ang
agianan gikan sa atop sa usa ka lawak nga sunod
sa laing lawak—25 ka cubit, gikan sa pultahan
sa unang lawak ngadto sa ikaduha. 14 Unya
gisukod niya ang paril nga nag-ulang sa mga
lawak sa guwardiya—60 ka cubit ang gitas-on;
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nagsukod siya kutob sa ganghaan sa portico.
15 Adunay 50 ka cubit ang pultahan gikan sa
atubangan nga ganghaan ngadto sa laing utlanan
sa portico sa ganghaan. 16 Adunay sirado nga
mga bintana nga anaa sa mga lawak ug ngadto
sa mga haligi niini nga nakapalibot sulod sa
mga ganghaan; ug mao usab sa mga tamboanan.
Adunay nakapalibot nga mga bintana sa sulod,
ug gidayandayanan ug mga palmera ang matag
haligi sa bintana. 17 Unya gidala ako sa tawo
ngadto sa gawas nga hawanan sa templo. Tan-
awa, adunay mga lawak, ug adunay agianan nga
hinimo sa bato didto sa hawanan, nga adunay 30
ka mga lawak unahan sa agianan nga hinimo sa
bato. 18 Miabot ang agianan nga hinimo sa bato
ngadto sa kilid sa mga ganghaan, managsama
ang gilapdon niini sa gitas-on sa mga ganghaan.
Mao kana ang agianan nga hinimo sa bato
sa ubos nga bahin. 19 Unya gisukod sa tawo
ang gilay-on gikan sa atubangan sa ubos nga
ganghaan ngadto sa atubangan sa kinasulorang
ganghaan; 100 ka cubit ang sukod niini ngadto
sa sidlakang bahin, ug sama usab sa amihanang
bahin. 20 Unya gisukod niya ang gitas-on ug
gilapdon sa ganghaan nga anaa sa amihanang
bahin sa gawas nga hawanan. 21 Adunay tulo ka
mga lawak sa matag kilid niana nga ganghaan,
ug managsama lamang ang sukod sa ganghaan
ug sa portico niini ngadto sa sentrong gang-
haan—50 ka cubit ang gitas-on ug 25 ka cubit
ang gilapdon. 22 Ang mga bintana niini, ang
portico, ug ang mga lawak, ug mga palmera,
nahisama ngadto sa ganghaan nga nag-atubang
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sa sidlakan. Adunay pito ka ang-ang pasaka ug
sa portico niini. 23 Adunay usa ka ganghaan sa
sulod nga hawanan sa atubangan sa ganghaan
nga nag-atubang sa amihanan, ingon nga may
ganghaan usab sa sidlakan; gisukod sa tawo ang
usa ka ganghaan ngadto sa laing ganghaan—
100 ka cubit ang gilay-on. 24 Pagkahuman gidala
ako sa tawo ngadto sa ganghaan sa habagatang
pultahan, ug managsama lamang ang sukod sa
mga paril ug portico niini ngadto sa ubang mga
ganghaan sa gawas nga bahin. 25 Adunay sirado
nga mga bintana sa agianan ug sa portico niini
sama sa anaa niana sa ganghaan. Adunay 50 ka
cubit ang gitas-on ug 25 ka cubit ang gilapdon
sa habagatang ganghaan ug sa portico niini.
26 Adunay pito ka ang-ang pasaka sa ganghaan
ug sa portico niini, ug adunay mga kinulit nga
mga palmera sa mga paril niini sa matag kilid.
27 Adunay ganghaan sa sulod nga hawanan sa
habagatang bahin, ug gisukod sa tawo gikan
sa ganghaan ngadto sa ganghaan nga anaa sa
habagatang pultahan—100 ka cubit ang gilay-
on. 28 Unya gidala ako sa tawo ngadto sa sulod
nga hawanan agi sa habagatang ganghaan niini,
nga adunay managsamang mga sukod sama sa
ubang mga ganghaan. 29 Ang mga lawak niini,
mga paril, ug mga portico sama lamang ang
sukod ngadto sa ubang mga ganghaan; adunay
mga bintana palibot sa portico. 50 ka cubit ang
gitas-on ug 25 ka cubit ang gilapdon sa sulod
nga ganghaan ug sa portico niini. 30 Aduna
usab mga portico sa palibot sa sulod nga paril;
25 ka cubit ang gitas-on ug 5 ka cubit ang
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gilapdon. 31Nag-atubang sa gawas nga hawanan
kini nga portico nga adunay kinulit nga mga
palmera ug sa mga paril niini ug adunay walo
ka ang-ang pasaka niini. 32 Unya gidala ako
sa tawo ngadto sa sulod nga hawanan agi sa
sidlakang bahin ug gisukod ang ganghaan, nga
adunaymanagsamang sukod sama sa ubangmga
ganghaan. 33 Ang mga lawak niini, mga paril, ug
ang portico adunay managsamang sukod sama
sa ubang mga ganghaan, ug adunay mga bintana
sa palibot. Adunay 50 ka cubit nga gitas-on ug 25
ka cubit nga gilapdon ang sulod nga ganghaan ug
ang portico niini. 34 Nag-atubang sa gawas nga
hawanan ang portico niini; adunay mga palmera
sa matag kilid ug adunay walo ka ang-ang pasaka
niini. 35 Unya gidala ako sa tawo sa amihanang
ganghaan ug gisukod kini; sama lamang ang
sukod niini sa ubang mga ganghaan. 36 Ang mga
lawak niini, mga paril, ug ang portico adunay
managsamang sukod sa ubang mga ganghaan,
ug adunay mga bintana sa palibot. Adunay 50
ka cubit ang gitas-on ug 25 ka cubit ang gilapdon
sa agianan ug sa portico niini. 37 Nag-atubang
sa gawas nga hawanan ang portico niini; adunay
mga palmera sa matag kilid niini ug adunay walo
ka ang-ang pasaka niini. 38 Adunay lawak nga
may pultahan sa matag agianan nga anaa sa
sulod nga bahin. Dinhi nila hugasan ang mga
halad nga sunogon. 39 Adunay duha ka lamesa
sa matag kilid sa portico, diin ginaihaw ang mga
halad nga sunogon, ug ang halad sa sala usab
ug ang halad sa dili tinuyoan nga sala. 40 Diha
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sa paril sa hawanan, pasaka ngadto sa ganghaan
sa amihanang bahin, adunay duha ka lamesa. Sa
laing bahin usab adunay duha ka lamesa didto sa
portico sa ganghaan. 41 Adunay upat ka lamesa
sa matag kilid sa ganghaan; nag-ihaw sila ug mga
mananap diha sa walo ka lamesa. 42 Adunay
upat ka lamesa nga tinabas nga bato alang sa
mga halad nga sunogon, 1 ug 1/2 ka cubit ang
gitas-on, 1 ug 1/2 ka cubit ang gilapdon, ug usa
ka cubit ang gihabogon. Gibutang nila didto ang
mga butang nga ilang gamiton sa pag-ihaw sa
halad nga sunogon alang sa mga halad. 43 Duha
ka kaw-it nga usa ka dangaw ang gitas-on nga
gitaod palibot sa portico, ug ibutang ang unod
sa mga halad ngadto sa mga lamesa. 44 Duol
sa sulod nga ganghaan, sa sulod nga hawanan,
mao ang mga lawak sa mgamang-aawit. Anaa sa
amihanang bahin ang usa niini nga mga lawak,
ug ang usa anaa sa habagatang bahin. 45 Unya
miingon kanako ang tawo, “Alang sa mga pari
nga nag-alagad sa templo ang lawak nga nag-
atubang sa habagatan. 46 Alang sa mga pari nga
nag-alagad diha sa halaran ang lawak nga nag-
atubang sa amihanan. Kini ang mga anak nga
lalaki ni Zadok nga miduol diha kang Yahweh
aron sa pag-alagad kaniya; kauban sila sa mga
anak nga lalaki ni Levi.” 47 Unya gisukod niya
ang hawanan—100 ka cubit ang gitas-on ug 100
ka cubit ang gilapdon nga kwadrado, uban sa
halaran nga anaa sa atubangan sa balay. 48Unya
gidala ako sa tawo ngadto sa portico sa balay ug
gisukod ang mga haligi niini—lima ka cubit ang
gibagaon sa matag kilid. Napulo ug upat ka cubit
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ang gilapdon sa pultahan, ug tulo ka cubit ang
gilapdon sa paril nga anaa sa matag kilid niini.
49 Adunay 20 ka cubit nga gitas-on sa portico,
ug napulo ug usa ka cubit ang gilalomon niini.
Adunay mga ang-ang nga pasaka niini ug mga
haligi nga gibutang sa matag kilid niini.

41
1 Unya gidala ako sa tawo ngadto sa balaang

dapit sa templo ug gisukod ang mga haligi
sa pultahan—unom ka cubit ang gilapdon sa
matag kilid. 2 Napulo ka cubit ang gilapdon sa
pultahan; lima ka cubit ang gitas-on sa bungbong
sa matag kilid niini. Unya gisukod sa tawo ang
tanang bahin sa balaang dapit—mikabat ug 40
ka cubit ang gitas-on ug 20 ka cubit ang gilapdon.
3 Unya miadto ang tawo sa labing balaang dapit
ug gisukod ang mga haligi sa pultahan—duha
ka cubit, ug unom ka cubit ang gilapdon sa
pultahan. Pito ka cubit ang gilapdon sa matag
kilid sa bungbong. 4Unya gisukod niya ang gitas-
on sa lawak—20 ka cubit. Ang gilapdon niini
hangtod sa atubangan sa templo—mikabat ug 20
ka cubit. Unya miingon siya kanako, “Mao kini
ang labing balaan nga dapit.” 5 Unya gisukod
sa tawo ang bungbong sa balay—mikabat kini
ug unom ka cubit ang gibag-on. Upat ka cubit
ang gilapdon sa matag kilid sa lawak libot sa
balay. 6 Adunay mga kilirang lawak sa tulo
ka andana, ang usa ka lawak ibabaw sa usa,
30 ka mga lawak sa matag andana. Adunay
mga tindoganan nga gipalibot sa bungbong sa
balay, aron pasandigan sa kilirang mga lawak,
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tungod kay walay tukod ang bungbong sa balay.
7 Busa gipalapad ang kilirang mga lawak nga
palibot pataas, kay nagakalapad ug nagakataas
ang balay sa tanang bahin; gipalapdan ang
mga lawak ingon nga gipatas-an ang balay,
ug paingon sa taas ang hagdanan ngadto sa
labing taas nga bahin, agi sa tungang bahin.
8 Unya nakita ko ang taas nga bahin sa tanang
palibot sa balay, ang patukoranan sa kilirang
mga lawak; mikabat ug unom ka cubit ang gitas-
on sa igsusukod nga sungkod sa tawo. 9 Lima
ka cubit ang gilapdon sa bungbong sa kilirang
mga lawak nga dapit sa gawas. Adunay hawan
nga bahin sa gawas niini nga mga lawak sa
balaang dapit. 10 Sa pikas bahin niining hawan
nga dapit mao ang gawas nga mga lawak alang
sa mga pari; mikabat ug 20 ka cubit ang gilapdon
libot sa balaang dapit. 11 Adunay mga pultahan
sa kilirang mga lawak gikan sa laing hawan
nga dapit—anaa sa amihanang dapit ang usa ka
agianan, ug anaa sa habagatang bahin ang usa.
Lima ka cubit ang gilapdon sa palibot niining
hawan nga dapit. 12 70 ka cubit ang gilapdon
sa gambalay nga nakaatubang sa hawanan sa
kasadpang bahin. Lima ka cubit ang gibag-on
sa paril nga nakapalibot niini, ug ang gitas-on
niini mikabat ug 90 ka cubit. 13 Unya gisukod sa
tawo ang balaang dapit—mikabat ug 100 ka cubit
ang gitas-on niini. Ang nakalahi nga gambalay,
ang paril niini, ug ang hawanan mikabat ug
100 ka cubit usab ang gitas-on. 14 100 ka cubit
usab ang gilapdon sa atubangan sa hawanan nga
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anaa sa atubangan sa balaang dapit. 15 Unya
gisukod sa tawo ang gitas-on sa gambalay nga
anaa sa likod sa balaang dapit sa kasadpang
bahin niini, ug ang mga balkon sa matag kilid—
mikabat ug 100 ka cubit. Ang balaang dapit ug
ang portico, 16 ang kinasulorang mga paril ug
ang mga bintana, lakip ang gagmay nga mga
bintana, ug ang mga balkon libot sa tulo ka
andana, gihaplakan tanan ug kahoy. 17 Ibabaw
sa agianan pasulod sa kinasuloran sa balaang
dapit ug adunay sinukod nga dayandayan subay
sa mga bungbong. 18 Gidayandayanan kini ug
mga kerubin ug mga palmera; gipatung-an sa
palmera ang matag kerubin, ug adunay duha ka
nawong ang matag kerubin: 19 nag-atubang sa
palmera ang nawong sa tawo sa usa ka kilid, ug
nag-atubang sa palmera ang nawong sa batan-
ong liyon sa pikas nga bahin. Gikulit kini sa
tanang bahin sa balay. 20 Gikan sa yuta hangtod
sa agianan, gikulit ang kerubin ug ang palmera
sa gawas sa paril sa balay. 21 Kuwadrado ang
mga haligi sa ganghaan sa balaang dapit. Ang
ilang hulagway sama sa hulagway sa 22 kahoy
nga halaran atubangan sa balaang dapit, diin
tulo ka cubit ang gihabogon ug duha ka cubit
ang gitas-on sa matag kilid. Hinimo sa kahoy
ang mga haligi sa kilid, ang pasukaranan, ug
ang rehas. Unya miingon ang tawo kanako,
“Mao kini ang lamesa nga anaa sa atubangan ni
Yahweh.” 23 Adunay duha ka pultahan alang sa
balaang dapit ug sa labing balaang dapit. 24 Kini
nga mga pultahan adunay duha ka binisagrahan
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nga sira nga nagtabon niini, duha ka sira alang
sa usa ka pultahan ug duha ka sira alang sa
lain pang pultahan. 25 Gikulit kini sa mga
sira sa balaang dapit—nga gidayandayanan ug
mga kerubin ug mga palmera ang mga paril,
ug giatopan ug kahoy ang ibabaw sa portico
nga anaa sa atubangan. 26 Adunay gagmay nga
mga bintana ug mga palmera sa matag kilid sa
portico. Mao kini ang kilirang mga lawak sa
balay, ug aduna usab kini gipasubra nga mga
atop.

42
1 Sunod gipaadto ako sa tawo ngadto sa gawas

nga hawanan sa amihanang bahin, ug gidala
niya ako ngadto sa mga lawak nga anaa sa
atubangan sa gawas nga hawanan ug sa ami-
hanang bahin nga paril. 2 100 ka cubit ang
gitas-on padulong sa atubangan ug 50 ka cubit
ang gilapdon niadto nga mga lawak. 3 Nag-
atubang ang pipila niadto nga mga lawak sa
sulod nga hawanan ug 20 ka cubit ang gilay-
on gikan sa balaang dapit. Adunay tulo ka
andana ang mga lawak, ug ang nahimutang sa
ibabaw malili ang nahimutang sa ubos ug abli
kini kanila, nga adunay agianan. Ang pipila ka
mga lawak nag-atubang sa gawas nga hawanan.
4Napulo ka cubit ang gilapdon sa agianan ug 100
ka cubit ang gitas-on padulong sa atubangan sa
mga lawak. Nag-atubang ang mga pultahan sa
mga lawak ngadto sa amihanang bahin. 5 Apan
mas gamay ang ibabaw nga mga hawanan, kay
nakuhaan sa mga agianan gikan niini ang dako
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nga hawan kaysa sa ilang gibuhat sa pinakaubos
ug sa tungatunga nga andana sa gambalay. 6Kay
ang mga hawanan nga anaa sa ikatulo nga
andana walay mga haligi, wala nahisama sa
mga hawanan nga adunay mga haligi. Busa
ang pinakataas nga andana sa mga lawak mas
gamay kung itandi ngadto sa mga lawak nga
anaa sa pinakaubos ug sa tungatunga nga mga
andana. 7 Ang gawas nga paril padulong sa
mga lawak ngadto sa gawas nga hawanan, ang
hawanan nga anaa sa atubangan sa mga lawak.
Adunay 50 ka cubit ang gitas-on niana nga paril.
8 Adunay 50 ka cubit ang gitas-on sa mga lawak
sa gawas nga hawanan, ug 100 ka cubit ang
gitas-on samga lawak nga nag-atubang sa balaan
nga dapit. 9 Adunay agianan pasulod ngadto sa
pinakaubos ngamga lawak gikan sa sidlakan nga
bahin, gikan sa gawas nga hawanan. 10Padulong
sa paril sa gawas nga hawanan sa sidlakan
nga bahin, atubangan sa sulod nga hawanan
sa balaan nga dapit, adunay mga lawak usab
11 sa agianan nga anaa sa atubangan niini.
Sama sa hulagway sa mga lawak nga anaa
sa amihanang bahin. Adunay managsamang
gitas-on ug gilapdon ug managsama ang mga
agianan pagawas ug ang mga paghan-ay ug ang
mga pultahan. 12 Sa habagatang bahin adunay
mga pultahan sa mga lawak nga managsama
lamang sa amihanang bahin. Ang agianan sa
sulod adunay pultahan sa ulohan niini, ug nag-
atubang ngadto sa nagkalainlaing mga lawak. Sa
sidlakan nga bahin adunay pultahan padulong
sa agianan sa kinatumyan. 13 Unya miingon
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ang tawo kanako, “Balaan ang mga lawak nga
anaa sa amihanan ug sa habagatang mga lawak
nga anaa sa atubangan sa gawas nga hawanan
diin mag-alagad ang mga pari duol kang Yah-
weh mahimong mokaon sa pinakabalaan nga
pagkaon. Magbutang sila didto ug pinakabalaan
nga mga butang—ang halad nga pagkaon, ang
halad alang sa sala, ug ang halad alang sa dili
tinuyoan nga sala—kay mao kini ang balaan nga
dapit. 14 Sa dihang mosulod ang mga pari didto,
kinahanglan dili sila mogawas sa balaan nga
dapit ngadto sa gawas nga hawanan, kung dili
nila hukason ang mga bisti nga ilang gigamit
sa pag-alagad, sanglit balaan man kini. Busa
magbisti sila ug laing mga bisti sa dili pa sila
mopaduol sa katawhan.” 15 Nahuman ug sukod
sa tawo ang sulod sa balay ug unya gipagawas
ako ngadto sa ganghaan nga nag-atubang sa
sidlakan nga bahin ug gisukod ang tibuok dapit
nga nakapalibot didto. 16 Gisukod niya ang
sidlakan nga bahin pinaagi sa sukdanan nga
kahoy—500 ka cubit sa sukdanan nga kahoy.
17 Gisukod niya ang amihanang bahin—500 ka
cubit sa sukdanan nga kahoy. 18 Gisukod usab
niya ang habagatan nga bahin—500 ka cubit sa
sukdanan nga kahoy. 19 Mituyok usab siya ug
gisukod ang kasadpang bahin—500 ka cubit sa
sukdanan nga kahoy. 20 Gisukod niya ang upat
ka bahin niini. Napalibotan kini ug paril nga
adunay 500 ka cubit ang gitas-on, ug 500 ka cubit
ang gilapdon, aron sa paglain sa balaan gikan sa
yano.
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43
1 Unya gidala ako sa tawo didto sa ganghaan

nga nag-atubang sa sidlakang bahin. 2 Tan-awa!
Miabot ang himaya sa Dios sa Israel gikan sa
sidlakan; ang iyang tingog sama sa hinaganas
sa katubigan, ug misidlak ang kalibotan pinaagi
sa iyang himaya. 3 Sumala kini sa hulagway sa
panan-awon nga akong nakita, sumala sa panan-
awon nga akong nakita sa dihang niabot siya
aron sa paglaglag sa siyudad, ug ang mga panan-
awon sama sa panan-awon nga akong nakita
didto sa Kebar Canal—ug mihapa ako. 4 Busa
miabot ang himaya ni Yahweh ngadto sa balay
pinaagi sa dalan sa ganghaan nga nag-atubang
sa sidlakan. 5 Unya gipataas ako sa Espiritu
ug gidala ako didto sa sulod nga hawanan.
Tan-awa! Gilukop sa himaya ni Yahweh ang
balay. 6 Nagtindog ang tawo sa akong kiliran,
ug nadungog ko nga adunay laing tawo nga
nakigsulti kanako gikan sa balay. 7 Miingon
siya kanako, “Anak sa tawo, mao kini ang dapit
sa akong trono ug ang dapit alang sa akong
mga lapa-lapa, diin magpuyo ako taliwala sa
katawhan sa Israel hangtod sa kahangtoran. Dili
na gayod pasipalahan sa balay sa Israel ang
akong balaan nga ngalan—sila o ang ilang mga
hari—inubanan sa ilang pagkawalay pagtuo o
uban sa mga patayng lawas sa ilang mga hari
diha sa ilang hataas nga mga dapit. 8 Dili
na gayod nila pasipalahan ang akong balaan
nga ngalan pinaagi sa pagbutang sa ilang mga
ganghaan sunod sa akong ganghaan, ug ang
ilang mga haligi sa ganghaan sunod sa akong
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mga haligi sa ganghaan, walay nakaali gawas
lamang sa paril tali kanako ug kanila. Gipasipad-
an nila ang akong balaan nga ngalan pinaagi
sa ilang dulomtanang mga buhat, busa gilamoy
ko sila sa akong kasuko. 9 Karon ipakuha
kanila ang ilang pagkawalay pagtuo ug ang
mga patay nga lawas sa ilang mga hari gikan
sa akong atubangan, ug magpuyo ako sa ilang
taliwala hangtod sa kahangtoran. 10 Anak sa
tawo, kinahanglan sultihan nimo ang balay sa
Israel mahitungod niini nga balay aron nga
maulaw sila sa ilang mga sala. Kinahanglan
maghunahuna sila mahitungod niini nga paghu-
lagway. 11 Kay kung naulaw sila sa tanan nga
ilang gihimo, unya ipakita kanila ang disenyo
sa balay, ang matag detalye, ang mga agianan
pagawas, mga agianan pasulod, ug tanang mga
disenyo niini, tanang mga kasugoan ug mga
balaod niini. Unya isulat kini sa ilang atubangan
aron tipigan nila ang tanan nga disenyo ug
tanang mga balaod niini, aron nga tumanon
nila kini. 12 Mao kini ang patakaran alang sa
balay: Mahimong labing balaan ang gikan sa
kinatumyan sa bungtod ngadto sa tanan nga
nakapalibot nga utlanan niini. Tan-awa! Mao
kini ang patakaran alang sa balay. 13 Mao kini
ang mga sukod sa halaran sa cubit—kana nga
cubit mao ang naandan nga cubit ug usa ka
maniko ang gitas-on. Busa ang kanal-kanal nga
nakapalibot sa halaran mahimong usa ka cubit
ang gilalomon, ug usa ka cubit usab ang gilapdon
niini. Usa ka dangaw ang utlanan nga nakapali-
bot sa kilid niini. Mao kini ang pasukaranan sa
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halaran. 14Duha ka cubit gikan sa kanal-kanal sa
yuta ngadto sa ubos nga tindoganan sa halaran,
ug usa ka cubit ang gilapdon sa tindoganan
niini. Unya upat ka cubit gikan sa gamay nga
tindoganan hangtod sa dako nga tindoganan sa
halaran, ug usa ka cubit ang gilapdon sa dako
nga tindoganan. 15 Upat ka cubit ang gitas-on sa
halinganan sa ibabaw sa halaran alang sa mga
halad sinunog, ug adunay upat ka mga sungay
pataas sa halinganan. 16 Napulo ug duha ka
cubit ang gitas-on ug napulo ug duha ka cubit
ang gilapdon sa halinganan, usa ka kwadrado.
17Napulo ug upat ka cubit ang gitas-on sa matag
utlanan niini ug napulo ug upat ka cubit ang
gilapdon sa matag bahin sa upat ka kilid niini,
ug tunga sa cubit ang gilapdon sa ngilit niini.
Usa ka cubit ang gilapdon sa tanang nakapalibot
nga kanal-kanal uban sa matag ang-ang nga
nagaatubang sa sidlakan.” 18 Human, miingon
siya kanako, “Anak sa tawo, miingon si Yahweh
nga Ginoo niini: Mao kini ang mga patakaran
alang sa halaran sa adlaw nga buhaton nila kini,
alang sa paghalad sa halad sinunog, ug alang
sa pagwisikwisik ug dugo niini. 19 Mohatag ka
ug torong baka gikan sa panon sa mga baka
ingon nga halad sa sala alang sa Levita nga mga
pari nga mga kaliwat ni Zadok, kadtong moduol
kanako aron sa pag-alagad kanako—mao kini
ang pahayag ni Yahweh nga Ginoo. 20 Unya
kuhaon nimo ang ubang dugo niini ug ibutang
didto sa upat ka sungay ibabaw sa halaran ug sa
upat ka kilid sa tindoganan niini ug sa ibabaw
nga ngilit nga nakapalibot niini; hinloan nimo
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kini ug magbuhat ug pagpapas sa sala alang
niini. 21 Unya kuhaa ang torong baka alang
sa halad sa sala ug sunoga kini sa gigahin nga
bahin sa templo sa gawas sa balaan nga dapit.
22 Unya sa ikaduhang adlaw maghalad ka ug
laki nga kanding nga walay tatsa gikan sa mga
kanding ingon nga halad sa sala; hinloan sa
mga pari ang halaran sama sa ilang paghinlo
sa mga torong baka. 23 Sa dihang mahuman
ka sa paghinlo niini, paghalad ug walay tatsa
nga torong baka gikan sa panon sa mga baka ug
usa ka walay tatsa nga torong karnero gikan sa
panon. 24 Ihalad kini sa atubangan ni Yahweh;
itsahan kini ug asin sa mga pari ug ipataas kini
ingon nga halad sinunog alang kang Yahweh.
25Kinahanglan mag-andam ka ug laking kanding
ingon nga halad sa sala sa matag adlaw sulod
sa pito ka adlaw, ug kinahanglan mag-andam
usab ang mga pari ug usa ka walay tatsa nga
torong baka sa mga panon ug walay tatsa nga
torong karnero gikan sa panon. 26 Kinahanglan
silang magbuhat ug pagpapas sa sala alang sa
halaran sulod sa pito ka adlaw ug putlion kini, ug
niini nga paagi kinahanglan nga balaanon nila
kini. 27 Kinahanglan taposon nila kini nga mga
adlaw, ug sa ikawalo nga adlaw ug sa umaabot
mahitabo nga andamon sa mga pari ang inyong
mga halad sinunog ug inyong mga halad sa
pagpasig-uli ibabaw sa halaran, ug dawaton ko
kamo—mao kini ang pahayag ni Yahweh nga
Ginoo.”
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44
1 Unya gidala ako sa tawo pabalik didto sa

gawas sa balaang dapit sa ganghaan nga nag-
atubang sa sidlakan; gisirad-an kini pag-ayo.
2 Miingon si Yahweh kanako, “Gisirad-an pag-
ayo kining ganghaan; dili gayod kini maabli.
Walay tawo nga makasulod niini, kay si Yahweh
lamang, nga Dios sa Israel, ang makasulod niini,
busa sirado gayod kini pag-ayo. 3 Molingkod
niini ang tigdumala sa Israel aron mokaon ug
pagkaon sa atubangan ni Yahweh. Mosulod siya
sa agianan sa ganghaan sa portico ug mogawas
sa samang agianan.” 4 Pagkahuman gidala niya
ako sa agianan sa amihanang bahin nga nag-
atubang sa balay. Busa mitan-aw ako ug tan-
awa, nalukop sa himaya ni Yahweh ang iyang
panimalay, ug mihapa ako. 5 Unya miingon si
Yahweh kanako, “Anak sa tawo, andama ang
imong kasingkasing ug pagtan-aw pinaagi sa
imong mga mata ug paminaw pinaagi sa imong
mga dalunggan sa tanan nga akong ipahayag
kanimo, sa tanan nga mga balaod sa balay ni
Yahweh ug sa tanan nga mga patakaran niini.
Paghunahuna mahitungod sa pasulod ug pa-
gawas sa balay. 6 Unya sultihi ang mga masinu-
pakon, ang balay sa Israel. 'Miingon niini si Yah-
weh nga Ginoo: Igo na alang kaninyo ang tanan
ninyong dulomtanang mga binuhatan, balay sa
Israel— 7 kay gidala ninyo ang mga langyaw nga
wala natuli ang mga kasingkasing ug wala natuli
ang unod aron mosulod sa akong balaang dapit,
nagpasipala sa akong balay, samtang naghalad
kamo kanako ug pagkaon, tambok ug dugo—
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gisupak ninyo ang akong kasabotan pinaagi sa
tanan ninyong dulomtanang mga binuhatan.
8 Wala ninyo gituman ang inyong mga buloha-
ton nga may kalabotan sa akong balaang mga
butang, apan nagpili kamo ug uban nga maoy
mobuhat sa inyong mga bulohaton, ug gihimo
ninyo sila nga maoy moatiman sa akong balaang
dapit. 9 Miingon niini si Yahweh nga Ginoo:
Walay langyaw, nga dili tinuli ang kasingkasing
ug unod, nga gikan niadtong nagpuyo taliwala
sa katawhan sa Israel, ang makasulod sa akong
balaang dapit. 10 Apan mipalayo gikan kanako
ang mga Levita —naglatagaw sila palayo gikan
kanako, ug nagsunod sa ilang mga diosdios—
apan pagabayran nila ang ilang sala. 11Mga sulu-
goon sila sa akong balaang dapit, nga nagbantay
sa mga ganghaan sa balay ug nag-alagad sa
balay ug giihaw nila ang sunogon nga mga halad
ug ang mga halad sa katawhan, ug motindog
sila atubangan sa katawhan ug moalagad kanila.
12 Apan kay gibuhat man nila ang mga halad
sa atubangan sa ilang mga diosdios, nahimo
silang kapandolan sa sala alang sa panimalay sa
Israel. Busa ipataas ko ang akong kamot aron
sa pagpanumpa ug pagpakigsaad batok kanila—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—
antoson nila ang ilang silot. 13 Dili sila moduol
kanako aron mamuhat ingon nga akong mga
pari o mopaduol sa bisan unsa sa akong balaang
mga butang, ang labing balaang mga butang.
Hinuon, pas-anon nila ang pagsaway ug ang
ilang sala alang sa dulomtanang mga buhat nga
ilang nabuhat. 14 Apan himoon ko sila ingon
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nga mga katabang sa bulohaton sa balay, alang
sa tanan nga mga bulohaton niini ug sa bisan
unsa nga buhaton diha. 15 Unya ang Levita
nga mga pari, kadtong mga anak nga lalaki ni
Zadok nga nagtuman sa mga bulohaton sa akong
balaang dapit sa dihang naglatagaw palayo ang
katawhan sa Israel gikan kanako—mopaduol sila
kanako aron sa pagsimba kanako. Motindog
sila sa akong atubangan aron mohalad kanako
ug tambok ug dugo—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh nga Ginoo. 16 Moadto sila sa akong
balaang dapit; mopaduol sila sa akong lamesa
aron sa pagsimba kanako ug sa pagtuman sa
ilang mga bulohaton nganhi kanako. 17 Busa
mahitabo kini sa dihang mosulod sila sa mga
ganghaan sa sulod nga hawanan, kinahanglan
nga magsul-ob sila ug mga bisti nga lino, kay
dili sila makasulod sa mga ganghaan nga nagsul-
ob ug balahibo sa hayop sa sulod nga hawanan
ug sa balay niini. 18 Kinahanglan nga adunay
lino nga turban sa ilang mga ulo ug lino nga
mga bisti nga pang-ilalom sa ilang mga dapidapi.
Kinahanglan nga dili sila magsul-ob ug mga bisti
nga makapasingot kanila. 19 Sa dihang mogawas
sila sa gawas nga hawanan, aron sa pag-adto
sa katawhan, kinahanglan nga huboon nila ang
ilang mga bisti nga ilang gisul-ob sa dihang mag-
alagad sila; kinahanglan huboon nila kini ug
ibutang sa balaang lawak, aron dili mahimong
balaan ang ubang tawo pinaagi sa paghikap sa
ilang pinasahi nga bisti. 20 Kinahanglan nga dili
usab nila kiskisan ang ilang ulo ni tugotan nga
motaas ang ilang buhok, apan kinahanglan nga



Ezequiel 44:21 clii Ezequiel 44:29

putlan nila ang buhok sa ilang mga ulo. 21Walay
pari nga moinom ug bino kung mosulod siya
sa sulod nga hawanan, 22 ni magdala ug balo o
binulagan nga babaye ingon nga iyang asawa,
apan ang ulay lamang nga gikan sa banay sa
panimalay sa Israel o ang balo nga asawa sa
pari kaniadto. 23 Kay tudloan nila ang akong
katawhan sa kalahian sa balaan ug sa malaw-
ay; ug masayod sila sa dili hinlo gikan sa hinlo.
24 Sa panaglalis mobarog sila aron sa paghukom
pinaagi sa akong mga kasugoan; kinahanglan
nga makiangayon sila. Tumanon nila ang akong
balaod ug akong mga sugo sa matag pista, ug
saulogon nila ang akong balaan nga Adlawng
Igpapahulay 25Dili sila moadto sa patay nga tawo
aron dili mahugaw, gawas lamang kung amahan
o inahan nila kini, anak nga lalaki o anak nga
babaye, igsoong lalaki o igsoong babaye nga wala
nakigdulog sa lalaki; kay mahimo silang hugaw.
26 Human mahugaw ang pari, moihap sila ug
pito ka adlaw alang kaniya. 27 Sa adlaw nga
mosulod siya sa balaang dapit, ngadto sa sulod
nga hawanan aron sa pag-alagad sa balaang
dapit, kinahanglan nga magdala siya ug halad
sa sala alang sa iyang kaugalingon—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo. 28 Mao
kini ang mahimo nilang panulondon: Ako ang
ilang panulondon, ug kinahanglan nga dili ninyo
sila hatagan ug kabtangan sa Israel; Ako ang
mahimo nilang kabtangan! 29 Kaunon nila ang
mga halad nga pagkaon, ang mga halad alang
sa sala, ang mga halad alang sa dili tinuyoan
nga sala, ug mailaha ang tanan nga gihalad
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ngadto kang Yahweh. 30 Mapanag-iya sa mga
pari ang labing maayo nga unang mga bunga
sa tanang butang ug ang matag gasa, ug ang
bisan unsang butang nga gikan sa tanan ninyong
mga gasa, ug ihatag ang labing maayo sa inyong
mga halad nga pagkaon ngadto sa mga pari
aron nga ang panalangin maanaa sa inyong
balay. 31 Dili mokaon ang mga pari ug patay nga
mga mananap o mananap nga gitukob sa laing
mananap, langgam man o ihalas nga mananap.

45
1 Sa dihang nagripa kamo aron sa pagbahin-

bahin sa yuta ingon nga panulondon, kina-
hanglan nga maghalad kamo ngadto kang Yah-
weh; kini nga halad mahimong usa ka balaan
nga bahin sa yuta, 25, 000 ka cubit ang gitas-
on, ug 10, 000 ka cubit ang gilapdon. Mahimo
kining balaan, ug ang tanang dapit palibot niini.
2Gikan niini adunay 500 ka cubit ug 500 ka cubit
kwadrado nga nakapalibot sa balaang dapit,
uban sa nakapalibot nga utlanang 50 ka cubit
ang gilapdon. 3 Gikan niining dapita mosukod
ka ug bahin nga 25, 000 ka cubit ang gitas-
on ug 10, 000 ka cubit ang gilapdon; mahimo
kini nga balaang dapit, ang labing balaang dapit.
4 Mahimo kining usa ka balaang dapit sa yuta
alang sa mga pari nga nag-alagad kang Yahweh,
nga nagpaduol kang Yahweh aron sa pag-alagad
kaniya. Mahimo kining usa ka dapit alang sa
ilang kabalayan ug ang balaang luna alang sa
balaang dapit. 5 Busa mahimo kining 25, 000
ka cubit ang gitas-on ug 10, 000 ka cubit ang
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gilapdon, ug alang kini sa mga lungsod alang sa
mga Levita nga nag-alagad sa balay. 6 Mogahin
kamo ug usa ka dapit alang sa siyudad, 5, 000 ka
cubit ang gilapdon ug 25, 000 ka cubit ang gitas-
on, mao kana ang sunod sa bahin nga giandam
alang sa balaang dapit; mapanag-iya kini nga
siyudad sa tanan nga balay sa Israel. 7 Ang yuta
sa prinsipe mao ang isigkakilid nga bahin nga
giandam alang sa balaang dapit ug sa siyudad.
Maanaa kini sa ilang kasadpang bahin ug sa
ilang sidlakang bahin. Managsama ang gitas-
on sa gitas-on sa usa niadto nga mga bahin,
gikan sa kasadpan ngadto sa sidlakan. 8 Panag-
iyahon kining yutaa sa prinsipe sa Israel. Dili
na gayod daugdaogon sa akong mga prinsipe
ang akong katawhan; hinuon, ihatag nila ang
yuta ngadto sa panimalay sa Israel, alang sa
ilang mga tribo. 9 Miingon niini si Yahweh
nga Ginoo: “Igo na kini alang kaninyo, mga
prinsipe sa Israel! Kuhaa ang kagubot ug
pagpang-away; buhata ang hustisya ug pagka-
matarong! Undanga ninyo ang pagpalayas sa
akong katawhan! —mao kini ang gipahayag ni
Yahweh nga Ginoo. 10 Kinahanglan nga aduna
kamoy tukmang mga timbangan, tukmang mga
epha, ug tukmang mga bat! 11 Managsama
lamang ang kantidad sa epha ug ang bat, busa
ang usa ka bat mahimong napulo ka bahin sa usa
ka homer; ang epha mahimong napulo ka bahin
sa usa ka homer. Managsama ang sukod niini
sa homer. 12 Ang shekel mahimong 20 ka geras;
ang 60 ka shekel mahimong usa ka mina alang
kanimo. 13 Mao kini ang halad nga kinahanglan
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ninyong ihatag: ang ikaunom ka bahin sa epha
sa matag homer sa trigo, ug ihatag ninyo ang
ikaunom ka bahin sa epha sa matag homer sa
sebada. 14 Ang patakaran sa paghatag ug lana
mahimong napulo ka bahin sa usa ka bat alang
sa matag kor (nga napulo ka bat), o sa matag
homer, tungod kay ang homer napulo usab ka
bat. 15 Gamiton ang usa ka karnero o kanding
gikan sa panon sa matag 200 ka mga hayop
gikan sa tubigon nga mga rehiyon sa Israel sa
bisan unsang halad nga sinunog o halad alang sa
pagpakigdait aron sa pagpapas sa sala alang sa
katawhan—mao kini ang gipahayag ni Yahweh
nga Ginoo. 16 Mohatag ang tanang katawhan sa
yuta niini nga halad ngadto sa prinsipe sa Israel.
17 Mahimo kining kaakohan sa prinsipe aron sa
pagsangkap sa mgamananap alang sa mga halad
nga sinunog, ang mga halad nga trigo ug ang
halad nga bino sa mga kasaulogan ug ang mga
kasaulogan sa bag-ong subang sa bulan, ug sa
mga Adlawng Igpapahulay—tanang gitakda nga
mga kasaulogan sa panimalay sa Israel. Mohatag
siya alang sa mga halad alang sa sala, mga halad
nga trigo, mga halad sinunog ug ang mga halad
alang sa pagpakigdait aron sa pagpapas sa sala
alang sa balay sa Israel. 18 Miingon niini si
Yahweh nga Ginoo: Sa unang bulan, sa unang
adlaw sa bulan, modala ka ug torong baka nga
walay tatsa gikan sa panon sa mga baka ug
paghimo ug halad alang sa sala sa balaang dapit.
19Mokuha ug dugo ang pari gikan sa halad alang
sa sala ug ibutang kini sa mga haligi sa pultahan
sa balay ug sa upat ka suok sa utlanan sa halaran,
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ug sa mga haligi sa pultahan sa ganghaan ngadto
sa sulod nga hawanan. 20 Buhaton nimo kini sa
ikapito nga adlaw sa bulan alang sa sala samatag
usa nga wala tuyoa o walay kasayoran niini;
niini nga paagi papason nimo ang sala alang sa
templo. 21 Sa unang bulan sa ikanapulog upat
nga adlaw sa bulan, adunay kasaulogan alang
kaninyo, pito ka adlaw nga pagsaulog. Mokaon
kamo ug tinapay nga walay patubo. 22 Nianang
adlawa, moandam ug toro nga baka ang prinsipe
alang sa iyang kaugalingon ug alang sa tanang
katawhan sa yuta ingon nga halad alang sa
sala. 23 Sulod sa pito ka adlaw nga kasaulogan,
moandam ang prinsipe ug halad nga sinunog
alang kang Yahweh: pito ka mga torong baka
ug pito ka torong mga karnero nga walay tatsa
sa matag adlaw sulod sa pito ka mga adlaw,
ug usa ka laki nga kanding matag adlaw ingon
nga halad alang sa sala. 24 Unya moandam
ang prinsipe ug halad nga pagkaon sa usa ka
epha sa matag torong baka ug usa ka epha sa
matag torong karnero uban ang usa ka hin sa
lana sa matag epha. 25 Sa ikapito nga bulan
sa ikanapulog lima nga adlaw sa bulan, diha sa
kasaulogan, mohalad ang prinsipe niini sulod sa
pito ka mga adlaw: mga halad alang sa sala, mga
halad sinunog, mga halad nga pagkaon, ug mga
halad nga lana.

46
1 Miingon si Yahweh nga Ginoo niini:

Pagasirad-an ang ganghaan sa sulod nga
hawanan, nga nag-atubang sa sidlakan sulod
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sa unom ka adlaw nga tingtrabaho, apan
pagaablihan kini sa Adlaw nga Igpapahulay
ug sa adlaw sa bag-ong bulan. 2 Mosulod ang
prinsipe sa gawas nga hawanan agi sa ganghaan
ug sa portico niini gikan sa gawas, ug magtindog
siya atubangan sa haligi sa sulod nga ganghaan
samtang ginahalad sa mga pari ang iyang halad
nga sinunog ug halad sa pagpakigdait. Unya
magsimba siya diha sa pultahan sa sulod nga
ganghaan ug mogawas, apan dili pagasirad-an
ang ganghaan hangtod magabii. 3Mosimba usab
sa mga Adlaw nga Igpapahulay ug sa mga bag-
ong bulan ang katawhan sa yuta sa atubangan ni
Yahweh diha sa agianan paingon sa ganghaan.
4 Ang halad nga sinunog nga gihalad sa prinsipe
ngadto kang Yahweh sa Adlaw nga Igpapahulay
mao ang unom ka walay tatsa nga mga nating
karnero ug usa ka walay tatsa nga torong
karnero. 5 Usa ka epha ang halad nga trigo
uban ang torong karnero, ug ang halad nga trigo
uban ang mga nating karnero sumala sa buot
niya nga ihatag, ug ang usa ka hin sa lana uban
ang matag epha sa trigo. 6 Sa adlaw sa bag-ong
bulan, kinahanglan nga mohalad siya ug walay
tatsa nga torong baka gikan sa usa ka panon,
unom ka mga nating karnero, ug walay tatsa
nga torong karnero. 7 Kinahanglan maghimo
siya ug halad nga trigo sa usa ka epha alang
sa torong baka ug usa ka epha alang sa torong
karnero, ug kung unsa ang iyang buot ihatag
alang sa mga nating karnero, ug usa ka hin sa
lana alang sa matag epha sa trigo. 8 Sa dihang
mosulod ang prinsipe agi sa ganghaan ug sa
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portico niini, kinahanglan nga mogawas siya agi
sa samang dalan. 9 Apan sa dihang moabot ang
katawhan sa yuta diha sa atubangan ni Yahweh
sa panahon sa gitakda nga mga kasaulogan, si
bisan kinsa nga mosulod aron mosimba agi sa
amihanang ganghaan, kinahanglan mogawas
agi sa habagatang ganghaan; ug si bisan kinsa
nga mosulod agi sa habagatang ganghaan
kinahanglan mogawas agi sa amihanang
ganghaan. Walay bisan usa nga mobalik sa
ganghaan nga iyang gisudlan, kay kinahanglan
mogawas siya padiritso. 10 Kinahanglan nga
anaa ang prinsipe sa ilang taliwala; sa dihang
mosulod sila, kinahanglan mosulod usab siya, ug
sa dihang mobiya na sila, kinahanglan mobiya
na usab siya. 11 Sa mga kasaulogan, kinahanglan
ang halad nga trigo usa ka epha alang sa torong
baka, ug usa ka epha alang sa torong karnero,
ug bisan unsa nga buot niyang ihatag uban sa
mga nating karnero ug usa ka hin sa lana sa
matag epha. 12 Sa dihang mohatag ang prinsipe
ug kinabubot-ong halad, halad nga sinunog man
o halad sa pagpakigdait ngadto kang Yahweh,
pagaablihan ang ganghaan nga nag-atubang sa
sidlakan alang kaniya. Ihalad niya ang iyang
halad nga sinunog o halad sa pagpakigdait sama
sa iyang gibuhat sa Adlaw nga Igpapahulay.
Unya kinahanglan mogawas siya, ug pagasirad-
an ang ganghaan sa dihang makagawas na siya.
13Dugang pa, maghatag ka ug usa ka walay tatsa
nga nating karnero nga nagpangidaron ug usa
ka tuig ingon nga halad nga sinunog sa matag
adlaw ngadto kang Yahweh; buhaton nimo kini
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kada buntag. 14 Mohatag ka ug halad nga trigo
uban niini matag buntag, ikaunom ka bahin sa
epha ug ikatulo ka bahin sa hin sa lana aron
nga mohumok ang harina sa halad nga trigo
alang kang Yahweh, sumala sa kanunay nga
balaod. 15 Andamon nila ang nating karnero,
ang halad nga trigo, ug ang lana matag buntag,
ang halad sinunog sa kanunay. 16 Miingon si
Yahweh nga Ginoo niini: Kung mohatag ug gasa
ang prinsipe sa bisan kinsa sa iyang mga anak
nga lalaki, mao kini ang iyang panulondon.
Mahimo kining kabtangan sa iyang mga anak
nga lalaki, usa kini ka panulondon. 17Apan kung
mohatag siya ug gasa gikan sa iyang panulondon
ngadto sa usa sa iyang mga sulugoon, mapanag-
iya kini sa sulugoon hangtod sa tuig sa iyang
kagawasan, ug unya ibalik kini ngadto sa
prinsipe. Alang lamang sa iyang mga anak nga
lalaki ang iyang panulondon. 18 Dili kuhaon sa
prinsipe ang panulondon sa katawhan gikan sa
ilang kaugalingong kabtangan; kinahanglan nga
mohatag siya alang sa iyang mga anak nga lalaki
gikan sa iyang kaugalingong kabtangan aron
nga dili magkatibulaag ang akong katawhan,
ang matag tawo gikan sa iyang kaugalingong
kabtangan.'” 19 Pagkahuman gidala ako sa tawo
agi sa dalan paingon sa ganghaan ngadto sa
balaang mga lawak alang sa mga pari, nga nag-
atubang sa amihanan ug tan-awa! Adunay dapit
paingon sa kasadpan. 20 Miingon siya kanako,
“Mao kini ang dapit diin pabukalan sa mga pari
ang halad sa dili tinuyoan nga sala ug ang halad
sa sala ug diin kinahanglan nila lutoon ang halad
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nga trigo. Kinahanglan nga dili nila dad-on ang
mga halad ngadto sa gawas nga hawanan, kay
mabalaan ang katawhan niini.” 21 Unya gidala
niya ako sa gawas nga hawanan ug gigiyahan
niya ako aron moagi sa upat ka mga suok niana
nga hawanan, ug nakita ko nga sa matag suok
sa hawanan, adunay laing hawanan. 22 Sulod
sa upat ka mga suok sa gawas nga hawanan
adunay upat na usab ka gagmay nga hawanan,
40 ka cubit ang gitas-on ug 30 ang gilapdon.
Managsama ang gidak-on sa tanang upat ka mga
suok sa hawanan. 23 Adunay ali nga hinimo sa
bato palibot sa upat niini, ug ang abohan anaa
ilalom sa ali. 24Miingon ang tawo kanako, “Mao
kini ang mga dapit diin magpabukal ang mga
sulugoon sa templo sa mga halad sa katawhan.”

47
1 Unya gidala ako sa tawo balik ngadto sa

pultahan sa templo, ug adunay nagdagayday nga
tubig gikan sa ilalom sa agianan sa templo sa
balay paingon sa sidlakan—kay ang atubangan
sa templo nag-atubang sa sidlakan—ug nagda-
gayday ang tubig paingon sa habagatang bahin
sa templo, sa tuong bahin sa halaran. 2 Busa
gipagawas ako niya agi sa habagatang ganghaan
ug gipalibot paingon sa ganghaan nga nag-
atubang sa sidlakan, ug didto nagdagayday ang
tubig gikan niini nga ganghaan sa habagatang
bahin niini. 3 Samtang nagpadulong ang tawo
sa sidlakan, adunay pangsukod nga pisi sa iyang
kamot; nagsukod siya ug 1, 000 ka cubit ug
gidala ako agi ngadto sa tubig nga taman sa
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kiting. 4 Unya nagsukod na usab siya ug 1, 000
ka cubit ug gidala ako ngadto sa tubig nga taman
sa tuhod; ug nagsukod na usab siya ug laing
1, 000 ka cubit ug gidala ako ngadto sa tubig
nga taman sa bat-ang ang gilalomon. 5 Sunod
nagsukod na usab siya ug laing 1, 000 ka cubit,
apan usa na kini ka suba nga dili nako matabok
tungod kay mitaas ang tubig ug mahimo na
nga langoyon ang kalalom niini—suba kini nga
dili na malabang. 6 Miingon ang tawo nganhi
kanako, “Anak sa tawo, nakita mo ba kini?”
ug gipagawas niya ako ug gipalakaw pabalik
paingon sa daplin sa suba. 7 Sa akong pagbalik,
adunay daghang mga kahoy ang isig-kadaplin sa
suba. 8 Miingon ang tawo kanako, “Mogawas
kini nga tubig paingon sa sidlakang ginsakopan
ug paubos sa Araba; kini nga tubig modagay-
day paingon sa Dagat nga Asin ug mahimo
kini nga tab-ang. 9 Mahimo nga ang matag
buhing binuhat nga nagpanon magpuyo kung
diin nagdagayday ang tubig; adunay daghang
mga isda niini, kay nagdagayday kini nga tubig
didto. Himoon nga tab-ang ang tubig nga parat.
Mabuhi ang tanang butang kung diin modangat
ang suba. 10 Unya mahitabo nga magtindog ang
mga mananagat sa En Gedi daplin sa tubig, ug
adunay dapit nga ladlaran sa mga pukot diha
sa En Eglaim. Adunay daghang nagkalainlaing
matang sa isda didto sa Dagat nga Asin, sama
sa kadagaya sa isda diha sa Dako nga Dagat.
11 Apan dili mamahimong tab-ang ang lapukon
ug lamakan nga mga dapit sa Dagat nga Asin;
alang kini sa paghatag ug asin. 12 Tapad niini
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nga suba sa mga daplin niini, sa isig kakilid,
motubo ang tanang matang sa mga kahoy nga
makahatag ug bunga nga makaon. Dili malaya
ang mga dahon niini ug dili kini mawad-an ug
bunga. Matag bulan mamunga ang mga kahoy,
tungod kay modagayday kanila ang tubig nga
gikan sa balaang puloy-anan. Ang bunga niini
alang sa pagkaon, ug ang mga dahon niini alang
sa pagpanambal. 13 Miingon si Yahweh nga
Ginoo niini: “Mao kini ang paagi sa pagbahin-
bahin ninyo sa yuta alang sa napulog duha ka
mga tribo sa Israel: adunay duha ka bahin si
Jose. 14 Bahinbahina ninyo sa patas ang giisa
sa akong kamot ug gipanumpa nga ihatag sa
inyong mga amahan. Mainyo kining yutaa ingon
nga panulondon. 15 Mao kini ang mahimong
utlanan sa yuta sa amihanang bahin gikan sa
Dako nga Dagat agi sa Hetlon, ug unya hangtod
sa Zedad. 16Unya ang utlanan paingon sa Berota,
sa Sibraim, nga anaa sa tungatunga sa Damascus
ug Hamat, ug paingon sa Hazer Haticon, nga
tapad sa utlanan sa Hauran. 17 Busa ang utlanan
gikan sa dagat paingon sa Hazar Enan sa utlanan
sa Damascus ug Hamat padulong sa amihanan.
Mao kini ang amihanang bahin. 18 Sa sidlakang
bahin, taliwala sa Hauran ug sa Damascus ug
taliwala sa Gilead ug sa yuta sa Israel mao ang
Suba sa Jordan. Kinahanglan nga sukdon ninyo
gikan sa utlanan hangtod sa sidlakan nga dagat;
kining tanan mao ang sidlakan nga utlanan.
19 Unya sa habagatang bahin; habagatan sa
Tamar paingon sa katubigan sa Meriba Kades,
sa lugot sa Ehipto paingon sa Dako nga Dagat,



Ezequiel 47:20 clxiii Ezequiel 48:4

ug ang habagatang bahin paingon sa habagatan.
20Unya ang kasadpan nga utlanan mao ang Dako
nga Dagat kung diin nagpadulong kini atbang
sa Hamat. Mao kini ang kasadpan nga bahin.
21 Niini nga paagi bahinon ninyo kini nga yuta
alang sa inyong mga kaugalingon, alang sa mga
tribo sa Israel. 22 Busa bahin-bahinon ninyo
kini nga mga panulondon alang sa inyong mga
kaugalingon ug alang sa mga langyaw nga anaa
sa inyong taliwala, kadtong mga naghimugso ug
mga bata sa inyong taliwala ug kadtong uban
kaninyo, sama sa mga lumad nga katawhan nga
gipanganak sa Israel. 23 Unya mahitabo nga
mag-uban ang langyaw sa mga tribo kung diin
siya nagpuyo. Kinahanglan nga hatagan ninyo
siya ug panulondon—mao kini ang pahayag ni
Yahweh nga Ginoo.”

48
1 Mao kini ang mga ngalan sa mga tribo.

Makadawat ug usa ka bahin sa yuta ang tribo
ni Dan; ang utlanan niini mosubay gikan sa
amihanan nga utlanan sa Israel lahos sa Hetlon
ug Lebo Hamat. Ang matag utlanan niini padu-
long ngadto sa Hazar Enan ug lahos sa utlanan
sa Damascus paingon sa amihanan ug hangtod
sa Hamat. Ang utlanan ni Dan maggikan sa
sidlakan padulong sa Dako nga Dagat. 2 Subay
sa utlanan ni Dan, gikan sa sidlakang bahin
hangtod sa kasadpan, adunay usa ka bahin si
Asher. 3 Subay sa utlanan ni Asher gikan sa
sidlakang bahin paingon sa kasadpan, adunay
usa ka bahin si Neftali. 4 Subay sa utlanan
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ni Neftali gikan sa sidlakan nga bahin hangtod
sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Manases.
5 Subay sa utlanan ni Manases gikan sa sidlakan
nga bahin hangtod sa kasadpan, adunay usa ka
bahin si Efraim. 6 Subay sa utlanan ni Efraim
gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpan,
adunay usa ka bahin si Reuben. 7 Subay sa
utlanan ni Reuben gikan sa sidlakan nga bahin
paingon sa kasadpan, adunay usa ka bahin si
Juda. 8 Ang halad nga yuta nga inyong ihalad
mahimong anaa sa utlanan ni Juda ug palahos
gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpan
nga bahin; 25, 000 ka cubit ang gilapdon. Ang
gitas-on niini sama kadako sa usa ka bahin sa
tribo gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasad-
pan, ug ang templo anaa sa tungatunga niini.
9 Kini nga yuta nga inyong ihalad kang Yahweh
25, 000 ka cubit ang gitas-on ug 10, 000 ka cubit
ang gilapdon. 10 Mao kini ang mga bulohaton
niining balaan nga bahin sa yuta: adunay ihatag
nga bahin sa yuta alang sa mga pari nga 25, 000
ka cubit ang gitas-on sa amihanang bahin; 10,
000 ka cubit ang gilapdon sa kasadpang bahin;
10, 000 ka cubit ang gilapdon sa sidlakang bahin;
ug 25, 000 ka cubit ang gitas-on sa habagatang
bahin, uban sa balaang dapit ni Yahweh taliwala
niini. 11 Alang kini sa paggahin sa mga pari
sa banay ni Zadok, nga matinud-anong nag-
alagad kanako ug wala gayod nahisalaag sa
dihang nahisalaag ang katawhan sa Israel, sama
sa gibuhat sa mga Levita. 12 Ang halad alang
kanila mahimong bahin niining labing balaan
nga yuta, padulong sa utlanan sa mga Levita.
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13 Ang yuta sa mga Levita nga subay sa utlanan
sa yuta sa mga pari mahimong 25, 000 ka cubit
ang gitas-on ug 10, 000 ka cubit ang gilapdon.
Ang kinatibuk-ang gidak-on sa duha ka bahin sa
yuta 25, 000 ka cubit ang gitas-on ug 20, 000
ka cubit ang gilapdon. 14 Kinahanglan nga dili
nila kini ibaligya o ibaylo; walay mga unang
bunga sa yuta sa Israel ang ilain gikan niining
mga yutaa, kay balaan kining tanan ngadto kang
Yahweh. 15 Ang nahibilin nga yuta, 5, 000 ka
cubit ang gilapdon ug 25, 000 ka cubit ang gitas-
on, alang sa paggahin nga galamiton sa siyudad,
sa kabalayan, ug sa sibsibanan; taliwala niini
mao ang siyudad. 16 Mao kini ang mga sukod
sa siyudad: 4, 500 ka cubit ang gitas-on sa
amihanang bahin; 4, 500 ka cubit ang gitas-on sa
habagatang bahin; 4, 500 ka cubit ang gitas-on sa
sidlakang bahin; ug 4, 500 ka cubit ang gitas-on
sa kasadpang bahin. 17Adunay sibsibanan alang
sa siyudad paingon sa amihanang dapit nga 250
ka cubit ang gilalomon; paingon sa habagatan,
250 ka cubit ang gilalomon; sa sidlakan, 250 ka
cubit ang gilalomon, ug sa kasadpan, 250 usab
ka cubit ang gilalomon. 18 Ang nahibilin nga
yuta sa balaan nga halad adunay 10, 000 ka cubit
paingon sa sidlakan ug 10, 000 ka cubit paingon
sa kasadpan. Molahos kini paingon sa utlanan sa
balaan nga halad, ug ang abot niini mahimong
pagkaon alang niadtong nagtrabaho sa siyudad.
19 Mag-uma ang katawhan nga nagtrabaho sa
siyudad, ug ang katawhan nga nahisakop sa
tanang tribo sa Israel. 20 Nagsukod ug 25, 000
ka cubit kwadrado ang tanang yuta nga halad.
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Niini nga paagi maghimo kamo ug balaan nga
halad sa yuta, uban sa yuta nga alang sa siyudad.
21 Alang sa prinsipe ang nahibilin nga yuta sa
kilid sa balaan nga halad ug ang siyudad nga
dapit. Ang yuta sa prinsipe sa sidlakan moabot
ug 25, 000 ka cubit gikan sa utlanan sa balaan
nga halad paingon sa sidlakan nga utlanan—
ug ang iyang yuta sa kasadpan moabot ug 25,
000 ka cubit paingon sa kasadpan nga utlanan.
Sa tungatunga mao ang balaan nga halad, ug
sa taliwala niini mao ang balaan nga dapit sa
templo. 22 Alang sa prinsipe ang yuta nga gikan
sa gipanag-iyahan sa mga Levita ug ang yuta
sa siyudad nga anaa taliwala niini; tungatunga
kini sa utlanan sa Juda ug sa Benjamin—kini
nga yuta alang sa prinsipe. 23 Alang sa nahibilin
nga mga tribo, ang ilang mga bahin magsugod
usab gikan sa sidlakan paingon sa kasadpang
bahin. Makadawat si Benjamin ug usa ka
bahin. 24 Subay sa utlanan ni Benjamin gikan
sa sidlakan paingon sa kasadpan, aduna usab
usa ka bahin si Simeon. 25 Subay sa utlanan ni
Simeon gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan,
adunay usa ka bahin si Isacar. 26 Subay sa
utlanan ni Isacar gikan sa sidlakan paingon
sa kasadpan, adunay usa ka bahin si Zebulun.
27 Paingon sa habagatang utlanan ni Zebulun,
gikan sa sidlakan paingon sa kasadpang bahin
mao ang usa ka bahin nga yuta ni Gad. 28Moabot
ang habagatang utlanan ni Gad gikan sa Tamar
paingon sa katubigan sa Meriba Kades, ug mola-
hos ngadto sa lugot sa Ehipto, ug unya paingon sa
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Dako nga Dagat. 29Mao kini ang yuta nga inyong
pagaripahon; mahimo kining panulondon sa
mga tribo sa Israel. Mao kini ang ilang mga
bahin. Mao kini ang pahayag ni Yahweh nga
Ginoo. 30 Mao kini ang mga gawsanan gikan sa
siyudad: sa amihanang bahin, nga nagsukod ug
4, 500 ka cubit ang gitas-on, 31 mao ang tulo ka
mga ganghaan, ginganlan alang sa mga tribo sa
Israel: usa ka ganghaan alang kang Reuben, usa
kang Juda, ug usa alang kang Levi. 32 Adunay
tulo ka mga ganghaan sa sidlakang bahin nga
nagsukod ug 4, 500 ka cubit ang gitas-on; usa
ka ganghaan alang kang Jose, usa alang kang
Benjamin, ug usa alang kang Dan. 33 Sa sidlakang
bahin, nga nagsukod ug 4, 500 ka cubit, mao
ang tulo ka mga ganghaan: usa ka ganghaan
alang kang Simeon, usa alang kang Isacar, ug
usa alang kang Zebulun. 34 Sa kasadpang bahin,
nga nagsukod ug 4, 500 ka cubit, adunay tulo ka
mga ganghaan: ang usa ka ganghaan alang kang
Gad, usa alang kang Asher, ug usa alang kang
Neftali. 35Ang gilay-on palibot sa siyudad 18, 000
ka cubit; gikan niadtong adlawa, ang ngalan sa
siyudad mao ang “Anaa si Yahweh.”
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