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1 Sa ika duhang tuig nga naghari si Darius,

sa ika unom nga bulan, unang adlaw sa bulan,
ang pulong ni Yahweh miabot pinaagi sa propeta
nga si Hageo ngadto sa gobernador sa Juda, nga
si Zerubabel ang anak ni Shealtiel, ug ngadto
sa labaw nga pari nga si Josue ang anak ni
Jehozadak, ug miingon, 2 “Miingon niini si Yah-
weh nga tinubdan sa tanan: 'Nag-ingon kining
mga tawhana, “Dili pa karon ang takna nga
moadto kami o motukod pag-usab sa templo ni
Yahweh.'”” 3 Busa ang pulong ni Yahweh miabot
pinaagi kang Hageo, ang propeta nga nag-ingon,
4 “Karon ba ang takna nga magpuyo kamo sa
inyong nahuman nga mga balay, samtang kining
balay nagpabiling guba? 5Busa karon miingon si
Yahweh nga tinubdan sa tanan: 'Pamalandongi
ang inyong gibuhat! 6 Nagtanom kamo ug
daghang mga binhi, apan diyutay ra ang abot;
mikaon kamo apan wala nangabusog; miinom
kamo apan wala nangahubog. Nagsuot kamo ug
mga bisti apan gitugnaw gihapon kamo, ug ang
nagadawat ug suhol nga salapi daw nagabutang
lang niini sa usa ka panudlanan nga daghan
ug buslot!' 7 Si Yahweh nga tinubdan sa tanan
miingon niini: 'Pamalandongi ang inyong mga
gibuhat! 8 Tungas ngadto sa bukid, pagdala
ug mga kahoy, ug tukora pag-usab ang akong
balay; unya mahimoot ako niini, ug mahimaya
ako!' miingon si Yahweh. 9 Nagtinguha kamo
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ug daghan, apan tan-awa! diyutay lang ang
inyong nadala sa panimalay, kay gihuypan ko
kini! Ngano man?'— mao kini ang gipamulong
ni Yahweh nga tinubdan sa tanan! 'Tungod kay
ang akong balay nagpabiling guba, samtang ang
matag tawo nagpahayahay sa iyang kaugalin-
gong balay. 10 Tungod niini ang kalangitan dili
na mohatag ug yamog diha kaninyo, ug ang yuta
dili na mohatag ug abot. 11 Nagpadala ako ug
hulaw ngadto sa kayutaan ug kabukiran, ngadto
sa katrigohan ug sa mga bag-o nga bino, ngadto
sa mga lana ug ngadto sa anihunon sa kalibotan,
ngadto sa tawo ug sa mga mananap, ug ngadto
sa tanan nga hinagoan sa inyong mga kamot!”'
12 Unya si Zerubabel nga anak ni Shealtiel, ug
ang labaw nga pari nga si Josue nga anak ni
Jehozadak, ug sa tanang nahibilin nga katawhan
gikan sa pagkabihag, mituman sa tingog ni
Yahweh nga ilang Dios, ug sa mga pulong ni
Hageo nga propeta, tungod kay ang nagpadala
kaniya mao si Yahweh nga ilang Dios. Ug ang
katawhan nahadlok sa panagway ni Yahweh.
13 Unya si Hageo, ang mensahero ni Yahweh,
misulti sa mensahe ni Yahweh ngadto sa mga
katawhan ugmiingon, “'Magauban ako kaninyo!'
—mao kini ang gipamulong ni Yahweh!” 14Busa
gidasig ni Yahweh ang espiritu sa gobernador sa
Juda, nga si Zerubabel ang anak ni Shealtiel, ug
ang espiritu sa labaw nga pari nga si Josue ang
anak ni Jehozadak, ug ang espiritu sa tanang
nahibilin nga katawhan gikan sa pagkabihag,
mao nga miadto sila ug nagtukod sa templo ni
Yahweh nga tinubdan sa tanan, nga ilang Dios,
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15 sa ika-24 ka adlaw sa ika-unom nga bulan, sa
ika-duhang tuig sa paghari ni Darius.

2
1 Sa ika pito nga bulan sa ika-21 ka adlaw, ang

pulong ni Yahweh miabot pinaagi sa kamot ni
Hageo nga propeta, ug miingon, 2 “Sultihi ang
gobernador sa Juda, si Zerubabel nga anak ni
Shealtiel, ug ang labaw nga pari nga si Josue
nga anak ni Jehozadak; ug ang katawhan nga
nabilin gikan sa pagkabihag. Sultihi, 3 'Kinsa
man kaninyo ang nakakita kaniadto sa himaya
niining balaya? Ug unsay pagtan-aw ninyo niini
karon? Daw sama sa walay pulos sa inyong
mga mata? 4 Karon, pagmalig-on, Zerubabel!'
— mao kini ang gipamulong ni Yahweh— 'ug
pagmalig-on, Josue nga labaw nga pari nga anak
ni Jehozadak; ug pagmalig-on, kamong tanan nga
katawhan sa yuta!'—mao kini ang gipamulong
ni Yahweh—'ug pagtrabaho, kay nag-uban ako
kaninyo!'—mao kini ang gipamulong ni Yahweh
nga tinubdan sa tanan. 5 'Pinaagi sa mga saad
nga anaa sa kasabotan nga akong gitukod tali
kaninyo sa dihang ninggula kamo sa Ehipto ug
ang akong Espiritu mibarog taliwala kaninyo,
ayaw kahadlok!' 6 Kay miingon niini si Yahweh
nga tinubdan sa tanan: 'Sa dili madugay tay-
ugon ko pag-usab ang mga kalangitan ug ang
kalibotan, ang dagat ug ang uga nga yuta! 7 Ug
pagatay-ugon ko ang matag nasod, ug ang matag
nasod magdala sa ilang mga bililhong butang
nganhi kanako, ug pagalukopon ko kining balaya
sa himaya!' miingon si Yahweh nga tinubdan sa
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tanan. 8 'Ang plata ug bulawan akoa! —mao
kini ang gipamulong ni Yahweh nga tinubdan
sa tanan. 9 'Ang himaya niining balaya mas
labaw pa sa umaabot kaysa kaniadto,' miingon
si Yahweh nga tinubdan sa tanan, 'ug ihatag
ko ang kalinaw niining lugara!'—mao kini ang
gipamulong ni Yahweh nga tinubdan sa tanan.”
10 Sa ika-24 ka adlaw sa ika siyam nga bulan, sa
ika duhang tuig ni Darius, miabot ang pulong ni
Yahweh pinaagi kang Hageo nga propeta ug mi-
ingon, 11 “Miingon niini si Yahweh nga tinubdan
sa tanan: 'Pangutan-a ang mga pari mahitungod
sa balaod, ug pag-ingon: 12 Kung ang usa ka
tawo nagdala ug karne nga gihalad na ngadto
kang Yahweh nga giputos sa iyang bisti, ug kung
ang iyang bisti nasaghid sa tinapay o sa sabaw,
bino o lana, o bisan unsa nga pagkaon, kana ba
nga pagkaon mabalaan ba usab?”' Mitubag ang
mga pari ug miingon, “Dili.” 13 Unya miingon si
Hageo, “Kung adunay tawo nga hugaw tungod
kay nakasaghid sa patay, unya nakasaghid sa
bisan unsa niining mga halad, “mamahimo na
ba usab kining hugaw?” Mitubag ang mga pari
ug miingon, “Oo, nahimo na silang hugaw.”
14 Busa mitubag si Hageo ug miingon, '“Busa
ingon niini usab ang mga tawo ug kining nasora
sa akong atubangan!'—mao kini ang gipamulong
ni Yahweh—'busa mao man usab niining tanan
nga ilang gihimo pinaagi sa ilang mga kamot:
mahugaw kini nga halad nganhi kanako. 15 Busa
karon, pamalandongi kini sukad karong adlawa,
sa wala pa gibutang ang bato sa pikas bahin nga
bato sa templo ni Yahweh, 16 bisan kinsa ang
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moadto sa trigohan alang sa 20 ka kadaghanong
sukod sa abot sa trigo, 10 lang ang nakuha,
ug bisan kinsa ang moadto sa pugaanan sa
bino aron sa pagpuga ug 50 ka gidaghanong
sukod sa sudlanan sa bino, 20 lang ang nakuha.
17Gikastigo ko kamo ug ang tanan nga gitrabaho
sa inyong mga kamot pinaagi sa pagpadunot
ug pagpalata sa inyong mga tanom, apan wala
gihapon kamo mibalik kanako'—mao kini ang
gipamulong ni Yahweh. 18 'Pamalandongi kini
sukad karong adlawa, gikan sa ika-24 ka adlaw
sa ika siyam nga bulan, gikan sa adlaw nga
gitukod ang patukoranan sa templo ni Yahweh.
Pamalandongi kini! 19 Aduna pa bay binhi
nga nahibilin sa bodega? Wala na namunga
ang paras, kahoy nga igera, granada, ug ang
kahoy nga olibo! Apan gikan karong adlawa
panalanginan ko na kamo!”' 20 Unya miabot ang
pulong ni Yahweh sa ika duhang higayon kang
Hageo sa ika-24 ka adlaw sa bulan ug miingon,
21 “Sultihi ang gobernador sa Juda, si Zerubabel,
ug ingna nga, 'pagatay-ugon ko ang kalangitan ug
ang kalibotan. 22 Kay pukanon ko ang trono sa
mga gingharian ug pagalaglagon ko ang gahom
sa mga gingharian sa mga nasod! Baliskaron
ko ang mga karwahi ug ang mga nagsakay
niini; Ang mga kabayo ug ang matag-usa nga
nagkabayo niini mangahulog tungod sa espada
sa iyang kaigsoonan. 23 Niadtong adlawa'—kini
ang gipamulong ni Yahweh nga tinubdan sa
tanan—'kuhaon ko ikaw, Zerubabel nga anak ni
Shealtiel, ingon nga akong sulugoon'—kini ang
gisulti ni Yahweh. 'Ibutang ko ikaw ingon nga
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silyo sa akong singsing, kay ikaw ang akong
gipili!'—kini ang gipamulong ni Yahweh nga
tinubdan sa tanan!”



vii

Balaan nga Bibliya
Unlocked Literal Bible in the Cebuano language of

the Republic of the Philippines
copyright © 2019 Door43 World Missions Community

Language: Cebuano

Translation by: Door43 World Missions Community

Contributor: Aida Espelita, Aira Amaran, Alma Mae Llorca, Amelina
Emboc, Analine Tanog, Bernaly Mansiwagan, Carwelene Amper, Chally
Lou Lacaran, Charity Guinita, Dan Bongcalas, Darryl Lasquite, Divine
Grace Leparto, Elsie Lacubay, Ernilyn Balindong, Gem Lalaan, Helen
Thundas, Jerome Resomadero, Jeryl Tumundog, Johnny Ray Lumawan,
Loreto Socias Jr., Luthero Pulao Jr., Lymae Belle Ednalgan, Marilyn Lay-
um, Mark Kevin Atab, Marth Anthony Atab, Miracle Marcojos, Molly, Noel
Dalumatao, Rico Barrios, Ricky Mansabid, Romeo Lumasay, Roselle Lay-
um, Steven Lubosan, Jeffrey, Johanna, Junette, Benny, and Racquel

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If you make any changes to the text, you must indicate that you did

so in a way that makes it clear that the original licensor is not
necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God'sWord
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-06-08

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source
files dated 8 Jun 2020
2df9daf7-60be-5f99-a36b-0eeb22060857

https://door43.org/
http://www.ethnologue.org/language/ceb
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Hageo

