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Isaias
1 Ang Panan-awon ni Isaias nga anak nga

lalaki ni Amoz, nga nakita niya mahitungod sa
Juda ug sa Jerusalem, sa mga adlaw ni Uzia,
Jotam, Ahaz, ug Hezekia nga mga hari sa Juda.
2Dungga kalangitan, ug paminaw kalibotan; kay
nagsulti si Yahweh: “giatiman ko ug gipadako
ang mga katawhan, apan misupak sila batok
kanako. 3 Nakaila ang baka sa tag-iya niini, ug
ang asno sa pasungan sa iyang agalon, apan
wala makaila ang Israel, ug wala makasabot ang
Israel.” 4 Alaot ang nasod nga makasasala! Ang
katawhan nga napuno sa pagkadaotan, kaliwat
sa mga nagabuhat ug daotan, mga anak nga
nagabuhat ug mahugaw! Gisalikway nila si
Yahweh, gitamay nila ang Usa ka Balaan sa
Israel, mibiya sila gikan kaniya. 5 Nganong
gibunalan pa man gihapon kamo? Nganong
hilabihan man kamo kamasinupakon? Nag-
masakiton ang tibuok ulo, naluya ang tibuok
kasingkasing. 6Gikan sa lapalapa hangtod sa ulo
walay bahin niini nga maayo; apan mga samad
lamang, ug mga pangos, ug bag-ong mga samad;
nga wala pa naulian, nahinloan, nabugkosan, ni
gipahiran ug lana. 7Nagun-ob ang inyong nasod
ug nasunog ang inyong mga siyudad; gun-obon
sa mga langyaw diha sa inyong atubangan—ang
inyong kaumahan, —biniyaang guba gibuntog
sa mga langyaw. 8 Mahibilin ang anak nga
babaye sa Zion sama sa usa ka payag nga anaa
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sa parasan, sama sa usa ka silonganan nga
anaa sa pipinohan, sama sa usa ka siyudad nga
gipalibotan sa kaaway. 9 Kung wala nagbilin si
Yahweh nga labawng makagagahom ug gamay
nga kaliwat alang kanato, mahisama kita sa
Sodoma ug Gomora. 10 Dungga ang pulong
ni Yahweh, kamong mga pangulo sa Sodoma;
paminaw sa balaod sa atong Dios, kamong
katawhan sa Gomora: 11 Miingon si Yahweh
“Unsa man ang gidaghanon sa inyong halad
nganhi kanako?” “Nakabaton ako ug igong halad
nga sinunog nga mga karnero ug gipatambok
nga mga mananap; ug dugo sa mga baka, mga
nating karnero, o mga kanding nga wala ko
gikahimut-an. 12 Sa dihang moabot kamo aron
sa pagpakita sa akong atubangan, kinsa man
ang nagsugo niini kaninyo, aron sa pagtunob sa
akong mga hawanan? 13 Ayaw na pagdala ug
mga walay pulos nga halad; usa ka dulomtanan
ang insenso alang kanako; ang inyong bag-ong
bulan ug ang mga panagtigom sa Adlawng igpa-
pahulay—dili ko maantos kining daotan kaayo
nga mga panagtigom. 14 Gikasilagan ko ang
inyong bag-ong mga bulan ug ang inyong pinili
nga mga kasaulogan; kabug-aton kini alang
kanako; gikapoy ako sa pag-antos kanila. 15 Busa
sa dihang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot
sa pag-ampo, itago ko ang akong mga mata
gikan kaninyo; bisan pa ug mag-ampo kamo sa
makadaghan, dili ako maminaw; nabulit sa dugo
ang inyong mga kamot. 16Hugasi, hinloi ang iny-
ong kaugalingon, biyai ang daotan ninyong mga
binuhatan gikan sa akong panan-aw; hunonga
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ang pagkadaotan; 17 pagtuon sa pagbuhat ug
maayo; pangita ug kaangayan, tul-ira ang pag-
daugdaog, hatagi ug kaangayan ang mga ilo, ug
labani ang balo.” 18 Dali karon, ug maghusay
kita,” miingon si Yahweh; “bisan pa ug pula ang
inyong mga sala, maputi kini sama sa niebe;
bisan pa ug sama sa dagtom pula ang inyongmga
sala, maputi kini sama sa balahibo sa karnero.
19 Kung magmasinugtanon ug magmatinuman
kamo, makakaon kamo sa abot sa yuta, 20 apan
kung modumili ug mosupak kamo, laglagon
kamo sa espada,” kay gisulti kini sa baba ni
Yahweh. 21 Giunsa pagkahimong nagbaligya ug
dungog sa matinud-anong siyudad! Puno siya
sa hustisya—puno siya sa pagkamatarong, apan
karon puno siya sa mga mamumuno. 22 Dili
lunsay ang imong plata, sinagolan ug tubig ang
imong bino. 23Nagmasinupakon ang imong mga
prinsipe ug kauban sa mga kawatan; nahigugma
ang tanan sa suhol ug nagtinguha sa bayad. Wala
nila dapigi ang mga ilo, ni ang mga sumbong
sa mga balo nga miabot sa ilang atubangan.
24 Busa mao kini ang gipahayag sa Ginoo nga si
Yahweh nga labawng makagagahom, ang Usa ka
Gamhanan sa Israel: “ Alaot sila! Panimaslan
ko ang mga nakigbatok kanako, ug panimaslan
ko mismo ang akong mga kaaway; 25 ipaatubang
ko batok kanimo ang akong kamot, pagahinloan
ko ang imong taya, ug mawala kining tanan.
26 Ipahibalik ko ang imong mga maghuhukom
sama sa una, ug ang imong mga magtatambag
sama sa sinugdan; human niana pagatawagon ka
nga siyudad sa pagkamatarong, usa ka matinud-
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anon nga lungsod.” 27 Lukaton ang Zion pinaagi
sa hustisya, ug ang iyang paghinulsol pinaagi
sa pagkamatarong. 28 Malaglag ang mga mas-
inupakon ug ang mga makasasala, ug kadtong
mibiya kang Yahweh makahiagom sa ingon.
29 Kay maulawan kamo pinaagi sa sagradong
mga kahoy nga akasya nga inyong gitinguha, ug
maulawan kamo pinaagi sa mga tanaman nga
inyong gipili. 30 Kay mahisama kamo sa akasya
nga malaya ang dahon, ug sama sa tanaman nga
walay tubig. 31Mahisama sa sugnod ang kusgan
nga tawo, ug sama sa siga ang iyang buhat;
modilaab silang duha ug walay makapalong
niini.”

2
1 Ang mga butang nga nakita ni Isaias ang

anak nga lalaki ni Amoz, mahitungod sa Juda
ug Jerusalem. 2 Mahitabo kini sa kataposang
mga adlaw nga pagatukoron ang bukid sa balay
ni Yahweh ingon nga pinakataas nga kabuki-
ran, ug mobarog kini ibabaw sa kabungtoran,
ug modagayday ang tanang kanasoran niini.
3 Daghang mga tawo nga moabot ug moingon,
“Dali motungas kita sa bukid ni Yahweh, ngadto
sa balay sa Dios ni Jacob, aron tudloan niya
kita sa iyang mga paagi, ug molakaw kita sa
iyang mga dalan.” Kay gikan sa Zion mogula
ang kasugoan, ug ang pulong ni Yahweh gikan
sa Jerusalem. 4 Hukman niya ang mga nasod ug
magbuot alang sa daghang katawhan; himoon
nila ang ilang mga espada ug mga lipya sa
daro, ug himoon nila ang ilang mga bangkaw
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ug mga garab; dili na makigbatok ang nasod sa
laing nasod, ni magbansay pa alang sa gubat.
5 Dali balay ni Jacob, manglakaw kita diha sa
kahayag ni Yahweh. 6 Kay imong gibiyaan ang
imong katawhan, ang balay ni Jacob, kay napuno
sila sa mga pamatasan nga gikan sa sidlakan
ug mga mananagna sama sa mga Filistihanon,
ug nagkumusta sila sa mga anak nga lalaki sa
mga langyaw. 7 Napuno sa plata ug bulawan
ang ilang yuta, ug walay kataposan ang ilang
bahandi; napuno usab sa mga kabayo ang ilang
yuta, walay kataposan ang ilang mga karwahe.
8 Napuno usab sa mga diosdios ang ilang yuta;
nagsimba sila sa binuhat sa ilang kaugalingong
mga kamot, mga butang nga gibuhat mismo sa
ilang mga kamot. 9 Manghapa ang katawhan,
ug mangatumba ang matag usa; busa ayaw sila
patindoga. 10 Pag-adto sa batoon nga mga dapit
ug tago ilalom sa yuta gikan sa kasuko ni Yahweh
ug gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon.
11 Ipaubos ang mapahitas-ong tinan-awan sa
tawo, ug ipaubos ang mga tawo nga garboso,
ug si Yahweh lamang ang ibayaw nianang ad-
lawa. 12 Kay adunay adlaw si Yahweh nga
labawng makagagahom batok sa tanan nga mga
garboso ug mapalabilabihon, ug sa tanan nga
mga mapahitas-on—ug ipaubos niya sila— 13 ug
batok sa tanang mga sedro sa Lebanon nga taas
ug labong, ug batok sa tanang mga akasya sa
Basan. 14 Sa adlaw ni Yahweh nga labawng
makagagahom batok kini sa tanang tag-as nga
kabukiran, ug batok sa tanang kabungtoran nga
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tinuboy, 15 ug batok sa matag taas nga tore,
ug batok sa matag salipdanan nga paril, 16 ug
batok sa tanang mga sakayang pandagat sa
Tarshis, ug batok sa tanang matahom nga mga
sakayang pandagat. 17 Ipaubos ang garbo sa
tawo, ug mapukan ang pagkamapasigarbohon
sa mga tawo; si Yahweh lamang ang ibayaw
nianang adlawa. 18Mahanaw sa hingpit ang mga
diosdios. 19 Gikan sa kahadlok kang Yahweh,
ug gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon,
moadto ang mga tawo sa mga langob diha sa
mga bato ug sa mga bangag diha sa yuta, sa
dihang mobarog siya sa paglisang sa kalibotan.
20 Nianang adlawa isalikway sa katawhan ang
ilang mga diosdios nga plata ug bulawan nga
ilang gibuhat aron ilang simbahon—ilabay nila
kini ngadto sa mga ilaga ug mga kabog. 21 Gikan
sa kahadlok kang Yahweh ug gikan sa himaya
sa iyang pagkahalangdon, moadto ang mga tawo
sa mga bangag diha sa mga bato ug ngadto
sa gansalgansalon nga mga bato, sa dihang
mobarog siya aron sa paglisang sa kalibotan.
22 Undanga ang pagsalig sa tawo, nga nabuhi
pinaagi sa pagginhawa, kay unsa man ang iyang
bili?

3
1 Tan-awa, kuhaon sa Ginoo nga si Yahweh nga

labawng makagagahom, gikan sa Jerusalem ug
Juda ang tukod ug sungkod: ang tanang tinubdan
sa tinapay ug tubig; 2 ang kusgan nga tawo, ang
maggugubat, ang maghuhukom, ang propeta,
ang mananagna, ang pangulo; 3 ang kapitan sa
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50, ang inila nga mga tawo, ang magtatambag,
ang hanas nga magbubuhat, ug ang hanas nga
maglalamat. 4 Ibutang ko ang mga batan-on
ingon nga ilang mga pangulo, ug ang batan-
on mangulo labaw kanila. 5 Daugdaogon ang
katawhan, ang matag usa pinaagi sa ubang tawo
ug sa iyang silingan; pakaulawan sa bata ang
hamtong, ug hagiton sa yanong tawo ang halang-
don. 6 Gunitan sa tawo ang iyang igsoong lalaki
diha sa balay sa iyang amahan ug moingon,
'Aduna kay kupo; dumalahi kami, ug tugoti nga
maanaa sa imong mga kamot kining naguba.'
7 Nianang adlawa mosinggit siya ug moingon,
'Dili ako mahimong mananambal; wala akoy
tinapay o bisti. Dili mahimo nga himoon mo
ako nga pangulo sa katawhan.”' 8 Kay nadagma
ang Jerusalem, ug napukan ang Juda, tungod
kay ang ilang gipamulong ug mga buhat batok
man kang Yahweh, nga nagdumili sa mga mata
sa iyang himaya. 9 Ang hulagway sa ilang mga
nawong nagpamatuod batok kanila; ug isugilon
nila ang ilang sala sama sa Sodoma; dili nila
kini itago. Alaot sila! Kay aduna silay hingpit
nga katalagman alang sa ilang mga kaugalingon.
10 Sultihi ang maayong tawo nga mamaayo kini,
kay makakaon sila sa bunga sa ilang mga bin-
uhatan. 11 Pagkaalaot sa daotan! Kadaot kini
alang kaniya, kay ang bayad sa iyang mga kamot
moabot gayod kaniya. 12 Akong katawhan—
mga anak ang magdaugdaog kanila, ug ang mga
babaye ang magdumala labaw kanila. Akong
katawhan, gipatibulaag kamo niadtong naggiya
kaninyo ug gilibog kamo sa inyong padulngan
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nga dalan. 13 Mibarog si Yahweh alang sa
pag-akusar; mibarog siya aron sa pag-akusar
sa katawhan. 14 Moabot si Yahweh aron sa
paghukom batok sa mga kadagkoan sa iyang
katawhan ug sa ilang mga pangulo: Gigun-ob
ninyo ang parasan; ang inilog gikan sa mga
kabos nga anaa sa inyong mga balay. 15Nganong
gidugmok man ninyo ang akong katawhan ug
gigaling ang nawong sa mga kabos?” Mao
kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo nga
labaw nga makagagahom. 16 Misulti si Yahweh
niana tungod kay garboso ang anak nga mga
babaye sa Zion, naglakaw sila nga naghangad, ug
nagkidhat ang ilang mga mata, naghinayhinay
sila sa paglakaw uban sa kilingkiling nga anaa
sa ilang mga tiil, 17 busa pahamtangan sa Ginoo
ug nuka ang mga ulo sa anak nga mga babaye
sa Zion, ug upawan sila ni Yahweh. 18 Nianang
adlawa kuhaon sa Ginoo ang maanindot nga
mga alahas nga anaa sa ilang tikod, ang mga
dayandayan sa ulo, ang mga dayandayan nga
pormang bag-ong subang nga bulan, 19 ang mga
ariyos, ang mga pulsiras, ug ang mga tabon sa
nawong; 20 ang mga purong, ang mga kadena
nga anaa sa tikod, ang mga bakos, ug ang mga
sudlanan sa pahumot, ug ang mga anting-anting.
21 Kuhaon niya ang mga singsing ug mga alahas
nga anaa sa ilong; 22 ang mga kupo alang sa
kasaulogan, ang mga mantiletas ug ang mga
puntil; 23 ang mga samin, ang pinong lino, ang
mga purong, ug ang mga turban. 24 Imbis nga
humot nga pahumot adunay dili maayong baho;
imbis nga turban, adunay usa ka pisi; imbis
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nga maayong pagkasudlay nga buhok, adunay
pagkaupaw; ug imbis nga kupo, nagsul-ob ug
sako; ug paso imbis nga kaanyag. 25 Mapukan
ang imong mga tawo pinaagi sa espada, ug
mapukan didto sa gubat ang imong kusgan nga
kalalakin-an. 26 Magbangotan ug magsubo ang
mga ganghaan sa Jerusalem; ugmag-inusara siya
ug maglingkod sa yuta.

4
1 Nianang adlawa pito ka babaye ang mogu-

nit sa usa ka lalaki ug moingon, “Ang among
kaugalingong pagkaon ang among kan-on, ang
among kaugalingong bisti ang among sul-obon.
Apan tugoti kami nga mobaton sa imong ngalan
aron pagkuha sa among kaulawan.” 2 Nianang
adlawa mahimong nindot ug mahimayaon ang
sanga ni Yahweh, ug mahimong lamian ug
makapahimuot ang abot sa yuta alang niad-
tong mga nahibilin sa Israel. 3 Mahitabo kini
nga ang mahibilin sa Zion ug ang magpabilin
sa Jerusalem pagatawagon nga balaan, ang
matag usa nga nahisulat ingon nga nagpuyo sa
Jerusalem. 4 Mahitabo kini sa dihang banlason
sa Ginoo ang ikalima nga anak nga babaye sa
Zion, ug hinloan ang mga mansa nga dugo gikan
sa taliwala sa Jerusalem, pinaagi sa espiritu
sa paghukom ug sa espiritu sa nagdilaab nga
kalayo. 5 Unya magbuhat ug panganod ug aso
si Yahweh sa tibuok dapit sa Bukid sa Zion ug
ibabaw sa dapit sa iyang tigomanan, maghimo si
Yahweh ug panganod ug aso panahon sa adlaw,
ug masiga nga dilaab sa kalayo panahon sa



Isaias 4:6 x Isaias 5:7

kagabhion; mahimo kining silonganan labaw sa
tanang himaya. 6Mahimo kining silonganan ang
landong gikan sa kainit panahon sa adlaw, ug
usa ka dalangpanan ug usa ka salipdanan gikan
sa unos ug ulan.

5
1 Tugoti ako sa pag-awit alang sa akong gi-

higugma pag-ayo, usa ka awit sa akong gi-
higugma mahitungod sa iyang parasan. Ang
akong gihigugma pag-ayo adunay parasan sa
tabunok kaayo nga bungtod. 2 Gibungkal niya
kini, gikuha ang mga bato, ug gitamnan sa
labing maayo nga matang sa paras. Gitukoran
niya ug tore sa taliwala niini, ug nagtukod usab
siya ug pug-anan sa ubas. Nagpaabot siya sa
pagpamunga niini, apan ihalas lamang nga mga
ubas ang bunga niini. 3 Busa karon, lumolupyo
sa Jerusalem ug tawo sa Juda, hukmi ako ug
ang akong parasan. 4 Unsa pa man ang akong
buhaton alang sa akong parasan, nga wala nako
nabuhat alang niini? Sa dihang nagpaabot
ako nga mobunga kini, nganong namunga man
hinuon kini ug ihalas nga mga ubas? 5 Karon
sultihan ko kamo kung unsa ang akong buhaton
sa akong parasan: kuhaon ko ang kural niini,
himoon ko kini nga usa ka sibsibanan, gubaon
ko ang paril niini, ug yatakyatakan kini. 6 Gun-
obon ko na kini, ug dili na kini pagapul-ongan ni
kapnan. Hinuon, moturok ang mga sampinit ug
mga tunok. Sugoon ko usab ang mga panganod
nga dili mopaulan niini. 7 Kay ang parasan
ni Yahweh nga labawng makagagahom mao
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ang balay sa Israel, ug ang tawo sa Juda mao
ang makapahimuot niyang tanom; nagpaabot
siya ug hustisya, apan adunay pagpinatyanay;
alang sa pagkamatarong, apan singgit lamang
sa pagpakitabang. 8 Alaot kadtong nagpadaghan
ug mga balay, kadtong nagpadaghan ug mga
uma, hangtod nga wala nay lawak nga mahi-
bilin, ug magpabilin kang mag-inusara sa yuta!
9 Gisultihan ako ni Yahweh nga labawng maka-
gagahom, daghang kabalayan ang biyaan, bisan
pa ang dagko ug nindot, wala nay lumolupyo.
10 Kay ang napulo ka yugo nga parasan mohatag
lamang ug usa ka bath, ug ang usa ka homer
nga binhi mohatag lamang ug usa ka ephah.
11 Alaot kadtong nagsayo ug bangon sa buntag
aron sa pag-inom ug isog nga ilimnon, kadtong
naglangaylangay diha sa kangitngit hangtod nga
mahubog sila sa bino. 12 Nagbangketi sila uban
sa alpa, gamay nga gitara, tamborin, plawta, ug
bino, apanwala nila ilha ang buhat ni Yahweh, ni
gihunahuna ang mga buhat sa iyang mga kamot.
13Busa giulipon ang akong katawhan kay kulang
ug pagsabot; gigutom ang ilang halangdon nga
mga pangulo, ug walay mainom ang yano nilang
mga tawo. 14 Busa adunay mas dakong kagana
ang Sheol ug nagnganga kini ug maayo; ang inila
diha kanila, ang katawhan, ang mga pangulo,
ug ang mga tigmaya ug kadtong nagmalipayon,
mangadto sa Sheol. 15 Mapugos sa pagyukbo
ang tawo, ug magpaubos ang katawhan; ipaubos
ang mga mata sa mapahitas-on. 16 Ibayaw
si Yahweh nga labawng makagagahom diha
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sa iyang hustisya, ug ipakita sa Dios nga Usa
ka Balaan ang iyang pagkamatarong. 17 Unya
manibsib ang mga karnero ingon nga anaa sa
ilang kaugalingong sibsibanan, ug diha sa mga
guba, ang nating mga karnero manibsib ingon
nga mga langyaw. 18 Alaot kadtong nagguyod
sa pagkadaotan uban sa walay pulos nga mga
pisi ug kadtong nagguyod sa sala ingon nga hikot
sa kariton. 19 Alaot kadtong nag-ingon, “Padalia
ang Dios, tugoti siya nga mamuhat ug dali, aron
makita nato kini nga mahitabo; ug tugoti nga
moabot angmga laraw sa Usa ka Balaan sa Israel,
aron nga masayod kita niini.” 20 Alaot kadtong
nagtawag sa daotan nga maayo, ug maayo ang
daotan; kadtong nagpaila sa kangitngit ingon
nga kahayag, ug ang kahayag ingon nga kangit-
ngit; kadtong nagpaila sa pait ingon nga tam-is,
ug ang tam-is ingon nga pait! 21 Alaot kadtong
mga maalamon sa ilang kaugalingong mga mata,
ug ang mga maampingon sa ilang kaugalingong
panabot! 22Alaot kadtongmgamananaog sa pag-
inom ug bino, ug mga hanas sa pagtimpla sa isog
nga mga ilimnon; 23 kadtong nagpakamatarong
sa daotan pinaagi sa suhol, ug pagkuha sa katun-
god sa mga walay sala! 24 Busa ingon nga ang
dila sa kalayo molamoy sa dagami, ug ingon nga
masunog ang nalaya nga sagbot, busamalata ang
gamot niini, ug mapalid ang bulak niini sama
sa abog. Mahitabo kini kay gisalikway nila ang
balaod ni Yahweh nga labawng makagagahom,
ug tungod kay gitamay nila ang pulong sa Usa
ka Balaan sa Israel. 25 Busa mosilaob ang kasuko
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ni Yahweh batok sa iyang katawhan. Gituy-od
niya ang iyang kamot batok kanila ug gisilotan
sila. Mokurog ang kabukiran, ug mahisama sa
basura diha sa kadalanan ang ilang mga patayng
lawas. Dili mahupay ang iyang kasuko niining
mga butanga; hinuon, magpabilin nga gituy-od
ang iyang kamot. 26 Ipatindog niya ang usa ka
timailhan nga bandera alang sa layo nga mga
nasod ug taghoyan kadtong anaa sa kinatumyan
sa kalibotan. Tan-awa, moabot dayon sila sa
walay langan. 27 Walay gikapoyan o napandol
diha kanila; walay nagduka o nangatulog. Ni
miluag ang ilang mga bakos, o nabugto ang
mga liston sa ilang sandalyas. 28 Hait ang ilang
mga udyong ug gibawog ang tanan nilang pana;
sama sa santik ang mga koko sa ilang mga
kabayo, ug sama sa bagyo ang mga ligid sa
ilang karwahe. 29 Mahisama sa usa ka liyon
ang ilang pagngulob; magngulob sila sama sa
nating mga liyon. Magngulob sila ug gunitan
ang biktima ug dad-on kini palayo, nga walay
makaluwas. 30 Nianang adlawa magngulob sila
batok sa biktima sama sa dagat nga nagngulob.
Kung motan-aw si bisan kinsa ibabaw sa yuta,
makita niya ang kangitngit ug pag-antos; bisan
ang kahayag mahimong ngitngit pinaagi sa mga
panganod.

6
1 Sa tuig nga namatay si haring Uzia, nakita

ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono;
hataas siya ug habog, ug ang sidsid sa iyang
kupo milukop sa templo. 2 Adunay mga serafim
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ibabaw kaniya; ang matag usa adunay unom
ka mga pako; ang duha nagtabon sa iyang
nawong, ug ang duha nagtabon siya sa iyang
mga tiil, ug ang duha gigamit niya sa paglupad.
3 Nagtinawagay sila sa usag usa ug nag-ingon,
“Balaan, balaan, balaan, si Yahweh nga labawng
makagagahom! Napuno ang tibuok kalibotan sa
iyang himaya.” 4 Natay-og ang mga pultahan
sa mga patukoranan sa mga tingog niadtong
nagasinggit, ug nalukop ang balay sa aso. 5Unya
miingon ako, “Alaot ako! Gilaglag ako tungod
kay usa ako ka tawo nga hugaw ug mga ngabil,
ug nagpuyo ako uban sa mga tawong hugaw ug
mga ngabil. Tungod kay nakita ko ang Hari,
si Yahweh, si Yahweh nga labawng makagaga-
hom!” 6 Unya milupad ang usa sa mga serafim
nganhi kanako; aduna siyay nagbaga nga uling
sa iyang kamot, nga gikuha niya pinaagi sa mga
kimpit gikan sa halaran. 7 Gipahid niya kini
sa akong baba ug miingon, “Tan-awa, midapat
kini sa imong mga ngabil; gikuha na ang imong
pagkadaotan, ug gipasaylo na ang imong mga
sala.” 8 Nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga
nag-ingon, “Kinsa man ang akong ipadala; kinsa
man ang molakaw alang kanato?” Unya miingon
ako, “Ania ako; ipadala ako.” 9 Miingon siya,
“Lakaw ug sultihi kini nga katawhan, 'Naminaw,
apan dili makasabot; nagtan-aw, apan walay
pagsabot.' 10 Patig-aha ang kasingkasing niining
mga tawhana, ug himoang bungol ang ilang
mga igdulongog ug butahi ang ilang mga mata.
Kay basin ug makakita sila, makadungog, ug
makasabot ang ilang mga kasingkasing, ug unya
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mamalik ug mamaayo.” 11 Unya miingon ako,
“Ginoo, hangtod kanus-a man?” Mitubag siya,
“Hangtod madugmok ug magun-ob ang mga
siyudad ug wala nay mga lumolupyo, ug wala
nay mga tawo ang mga balay, ug mahimong
hingpit nga biniyaan ang yuta, 12 ug hangtod
abogon ni Yahweh ang katawhan ngadto sa
layong dapit, ug maawaaw na sa hingpit ang
yuta. 13 Bisan pa magpabilin ang ikanapulo ka
bahin sa katawhan niini, maguba kini pag-usab;
sama sa giputol nga terebinto o akasiya nga
mabilin ang punoan niini, ang balaanong binhi
anaa sa mga tuod niini.”

7
1 Panahon sa mga adlaw ni Ahaz nga anak

nga lalaki ni Jotam nga anak nga lalaki ni Uzia,
ang hari sa Juda, mitungas ngadto sa Jerusalem
si Rezin ang hari sa Aram, ug si Peka nga
anak nga lalaki ni Remalia, ang hari sa Israel
aron sa pagpakiggubat batok niini, apan dili
sila makadaog batok niini. 2 Gisugilon kini sa
panimalay ni David nga ang Aram nakig-abin sa
Efraim. Nagkurog ang iyang kasingkasing, ug
ang kasingkasing sa iyang katawhan, sama sa
mga kahoy sa kalasangan nga giuyog sa hangin.
3 Unya miingon si Yahweh ngadto kang Isaias,
“Lakaw uban sa imong anak nga lalaki nga si
Shear Jashub aron tagboon si Ahaz sa tumoy sa
agianan sa tubig sa ibabaw nga dapit sa linaw, sa
dalan paingon sa Dapit nga Labhanan. 4 Sultihi
siya, 'Pag-amping, pagpabilin nga malinawon,
ayaw kahadlok o kakulba niining duha ka sanga
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nga nagaaso apan walay kalayo, pinaagi sa
hilabihan nga kasuko ni Rezin ug sa Aram, ug ni
Peka nga anak nga lalaki ni Remalia. 5Naglaraw
ang Aram, ang Efraim, ug ang anak nga lalaki
ni Remalia ug daotan batok kanimo; miingon
sila, 6 “Sulongon nato ang Juda ug lisangon
siya, ug bungkagon nato siya ug ipahimutang
ang atong hari didto, ang anak nga lalaki ni
Tabeel.” 7 Miingon si Yahweh nga Ginoo, “Dili
kini mahimo; dili kini mahitabo, 8 tungod kay
ang pangulo sa Aram mao ang Damascus, ug
ang pangulo sa Damascus mao si Rezin. Sulod
sa 65 ka mga tuig, malaglag ang Efraim ug
dili na kini matawag nga katawhan. 9 Ang
pangulo sa Efraim mao ang Samaria, ug ang
pangulo sa Samaria mao ang anak nga lalaki
ni Remalia. Kung dili kamo magpabiling lig-
on sa inyong pagtuo, dili gayod kamo magpa-
bilin nga luwas.”'” 10 Nakigsulti pagbalik ang
Ginoo kang Ahaz, 11 “Pangayo ug timailhan kang
Yahweh nga imong Dios; pangayo niini diha sa
kinahiladman o diha sa ibabaw sa kahitas-an.”
12 Apan miingon si Ahaz, “Dili ako mangayo, ni
sulayan si Yahweh.” 13 Busa mitubag si Isaias,
“Paminaw, panimalay ni David. Dili pa ba igo
kaninyo nga katawhan ang pagsulay sa pailob sa
katawhan? Sulayan ba usab ninyo ang pailob
sa akong Dios? 14 Busa ang Ginoo mohatag
kaninyo nga katawhan sa timailhan; tan-awa,
magmabdos ang batan-ong babaye, manganak
ug usa ka lalaki, ug pagatawgon ang iyang
ngalan nga Immanuel. 15 Magakaon siya ug
keso ug dugos sa dihang makabalo na siya sa
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pagdumili sa daotan ug pagpili sa maayo. 16 Kay
sa dili pa mahibalo ang bata sa pagdumili sa
daotan ug sa pagpili sa maayo, mamingaw ug
mabiyaan na ang yuta sa duha ka mga hari nga
imong gikahadlokan. 17 Pagadad-on ni Yahweh
kanimo, sa imong katawhan, ug sa balay sa
imong amahan ang mga adlaw nga walay sama
kaniadto sanglit mibulag ang Efraim gikan sa
Juda— pagadad-on niya kanimo ang hari sa
Asiria.” 18 Nianang panahona, motaghoy si
Yahweh sa langaw nga gikan sa layong mga
sapa sa Ehipto, ug alang sa putyokan nga gikan
sa yuta sa Asiria. 19 Manganhi silang tanan
ug mamuyo sa mga lalom nga lugot, ngadto sa
mga bangag sa dagkong mga bato, sa tanang
sampinitan, ug sa tanang sibsibanan. 20Nianang
panahona kiskisan sa Ginoo pinaagi sa labaha
ang mga buhok sa ulo ug sa paa nga giabangan
unahan sa Suba sa Eufrates—ang hari sa Asiria;
pagakiskisan usab niini ang bangas. 21 Nianang
adlawa, magbuhi ang usa ka tawo ug nating
baka ug duha ka mga karnero, 22 ug tungod sa
kadaghan sa gatas nga ilang mahatag, mokaon
siya ug keso, kay ang ang tanang nahibilin sa
yuta makakaon sa keso ug dugos. 23 Nianang
taknaa, ang dapit nga adunay 1, 000 ka parasan
nga nagkantidad ug 1, 000 ka mga shekels, walay
bisan unsang butang nga maanaa gawas sa mga
sampinit ug mga tunok. 24Moadto ang kalalakin-
an didto aron mangayam gamit ang ilang mga
pana, tungod kay ang tanang yuta mahimong
sampinitan ug katunokan. 25 Magpalayo sila
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gikan sa tanang kabungtoran nga kanhing tana-
man gamit ang bara, gumikan sa kahadlok sa
mga sampinit ug tunok; apan mahimo kining
sibsibanan sa mga baka ug mga karnero.

8
1 Miingon si Yahweh kanako, “Pagkuha ug

dagkong papan nga bato ug sulati kini, 'Maher
Shalal Has Baz.' 2 Magpatawag ako ug matinud-
anong mga saksi aron sa pagpamatuod alang
kanako, si Uria nga pari, ug si Zacarias nga
anak nga lalaki ni Jeberekia.” 3 Miadto ako
sa propeta nga babaye, ug nagmabdos siya ug
nanganak ug usa ka batang lalaki. Unya miingon
si Yahweh kanako, “Tawga siya ug 'Maher Shalal
Has Baz.' 4 Kay sa dili pa makalitok ang bata
ug, 'Amahan ko,' ug, 'Inahan ko,' kuhaon na sa
hari sa Asiria ang mga bahandi sa Damascus ug
ang inilog sa Samaria.” 5 Nakigsulti pagbalik
si Yahweh kanako, 6 “Tungod kay misalikway
kini nga katawhan sa maayong tubig sa Shiloa,
ug nalipay kang Rezin ug sa anak nga lalaki
ni Remalia, 7 busa ipadala na sa Ginoo ngadto
kanila ang katubigan sa Suba, kusog ug daghan,
ang hari sa Asiria ug ang tanan niyang himaya.
Mogawas kini ngadto sa tanang mga kanal ug
moawas kini. 8 Mohaguros ang Suba paingon
sa Juda, mibaha ug mitaas ang tubig hangtod
miabot na kini sa inyong liog. Lukopon sa
gibukhad nga mga pako niini ang gilapdon sa
inyong yuta, Immanuel.” 9 Kamo nga katawhan,
madugmok sa pino. Paminaw, kamong tanan
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nga anaa sa layong mga nasod; andama ang iny-
ong kaugalingon alang sa gubat ug madugmok
sa pino; andama ang inyong kaugalingon ug
madugmok sa pino. 10 Paghimo ug laraw, apan
dili kini matuman; paghatag ug sugo, apan dili
kini matuman, kay ang Dios nag-uban kanamo.
11 Nakigsulti si Yahweh kanako, uban sa iyang
kusgan nga kamot dinhi kanako, ug nagpasidaan
kanako nga dili maglakaw sa dalan niini nga
katawhan. 12 Ayaw pagatawga nga pagsukol ang
bisan unsa nga butang nga gitawag nga pagsukol
niini nga katawhan, dili ninyo kahadlokan ang
ilang gikahadlokan, ug ayaw kalisang. 13 Si Yah-
weh nga labawng makagagahom lamang ang in-
yong tahoron ingon nga balaan; siya lamang ang
angay ninyong kahadlokan, ug kaniya lamang
kamo angay nga malisang. 14Mamahimo siyang
dalangpanan; apan mamahimo siyang bato nga
kadagmaan ug kapandolan— alang sa duha ka
mga balay sa Israel, ug mamahimo siyang lit-
ag ug bitik ngadto sa katawhan sa Jerusalem.
15 Daghan ang mangadagma niini ug matumba
ug malaglag, ug mahimong malit-ag ug mabihag.
16 Hugti ang akong pagpamatuod, selyohi ang
opisyal nga talaan, ug ihatag kini ngadto sa
akong mga tinun-an. 17 Maghulat ako alang
kang Yahweh, nga nagtago sa iyang panagway
gikan sa balay ni Jacob; maghulat ako kaniya.
18 Tan-awa, ako ug ang akong mga anak nga
lalaki nga gihatag kanako ni Yahweh mao ang
mga timailhan ug mga kahibulongan sa Israel
gikan kang Yahweh nga labawng makagagahom,



Isaias 8:19 xx Isaias 9:4

nga nagpuyo sa Bukid sa Zion. 19 Moingon
sila kaninyo, “Pagpakigsayod sa mga espiritista
ug mga salamangkero,” niadtong nagayawyaw
nga nagapangyamyam. Apan angay ba nga dili
makisayod ang katawhan sa ilang Dios? Angay
ba silang makisayod sa patay alang sa buhi?
20 Sa balaod ug sa pagpamatuod! Kung dili sila
mosulti niana nga mga butang, tungod kini kay
wala silay kahayag sa banagbanag. 21 Moagi
sila latas sa yuta uban ang hilabihang kaguol
ug kagutom. Sa dihang gutomon sila, masuko
sila ug tunglohon ang ilang hari ug ang ilang
Dios, ug mohangad sila sa taas. 22Motan-aw sila
sa yuta ug makita ang kagul-anan, kangitngit,
ug kadulom sa pagpanghupaw. Pagaabogon sila
ngadto sa yuta sa kangitngit.

9
1 Mahanaw ang kangitngit gikan kaniya nga

anaa sa hilabihang kasakit. Kaniadto gi-
pakaulawan niya ang yuta sa Zebulun ug ang
yuta sa Neftali, apan sa umaabot nga pana-
hon himoon niya kining mahimayaon, sa dalan
paingon sa dagat, tabok sa Jordan, ang Galilea sa
mga nasod. 2 Makakita ug dakong kahayag ang
katawhan nga naglakaw sa kangitngit; midan-ag
ang kahayag kanila, niadtong namuyo sa yuta sa
landong sa kamatayon. 3 Gipadaghan mo ang
mga nasod; gidugangan mo ang ilang kalipay.
Nagsadya sila sa imong atubangan sama sa kali-
pay sa panahon sa ting-ani, sama sa kalalakin-an
nga nagsadya sa dihang gibahinbahin nila ang
inilog. 4 Kay ang yugo sa iyang palas-anon, ang
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yayongan sa iyang abaga, ang bunal sa iyang
tigdaugdaog, gilaglag nimo sama sa adlaw sa
Midian. 5 Kay pagasunogon ang matag sapatos
nga gitamak diha sa kagubot ug ang sapot nga
nabulitan sa dugo, igasugnod sa kalayo. 6 Kay
nahimugso ang usa ka bata alang kanato, gihatag
alang kanato ang usa ka anak nga lalaki; ug ang
pagdumala anaa sa iyang abaga; ug pagatawgon
ang iyang ngalan nga Kahibulongang Magtatam-
bag, Gamhanan nga Dios, Walay Kataposang
Amahan, Prinsipe sa Kalinaw. 7Walay kataposan
ang pag-uswag sa iyang panggamhanan ug sa
pakigdait, samtang nagdumala siya sa trono
ni David, ug sa iyang gingharian, sa pagtukod
ug pagpabilin niini uban sa pagkamakiangayon
ug pagkamatarong gikan niini nga panahon
hangtod sa umaabot ug hangtod sa kahangtoran.
Ang magbuhat niini mao ang kadasig sa tin-
guha ni Yahweh nga labawng makagagahom.
8 Nagpadala ang Ginoo ug pulong batok kang
Jacob, ug miabot kini sa Israel. 9 Masayod
ang tanang katawhan, bisan ang Efraim ug ang
mga lumolupyo sa Samaria, nga mapasigarbo-
hong nagsulti inubanan sa mapahitas-on nga
kasingkasing, 10 “Nangatumpag na ang mga tisa,
apan tukoron namo pag-usab uban sa tinilti-
lan nga bato; gipangputol ang mga kahoy nga
sikamoro, apan mobutang kami ug mga kahoy
nga sedro puli niini.” 11 Busa pabarogon ni
Yahweh ang nakigbatok kang Rezin, ang iyang
kaatbang, ug pasulongon ang iyang mga kaaway,
12 ang mga Arameanhon sa sidlakan, ug ang
mga Filistihanon sa kasadpan. Magnganga sila
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sa paglamoy sa Israel. Wala gayod nahuwasi
ang iyang kasuko bisan pa niining tanan nga
mga butang; hinuon, nagtuy-od gihapon ang
iyang kamot. 13 Apan dili mobalik kaniya
ang katawhan nga maoy naghampak kanila, ni
mangita sila kang Yahweh nga labawng maka-
gagahom. 14 Busa pagaputlon ni Yahweh gikan
sa Israel ang ulo ug ikog, ang sanga sa palmera
ug bugang, sa usa lamang ka adlaw. 15 Ang
pangulo ug ang inila nga tawo mao ang ulo;
ug ang propeta nga nagatudlo ug bakak mao
ang ikog. 16 Ang gipangulohan niini mahisalaag
gayod, ug malaglag kadtong ilang gipangulohan.
17 Busa dili malipay ang Ginoo sa ilang mga
batan-ong kalalakin-an ni maluoy sa ilang mga
ilo ug mga balo, sanglit ang matag usa walay
dios ug nagabuhat ug daotan, ug ang matag
baba nagsulti ug binuang nga mga butang. Wala
gayod nahuwasi ang iyang kasuko, bisan pa
niining tanan nga mga butang; hinuon, nagtuy-
od gihapon ang iyang kamot. 18 Masunog ang
pagkadaotan sama sa kalayo; lamoyon niini ang
mga sampinit ug mga tunok; sunogon niini bisan
pa ang kalibonan sa lasang, moulbo kini sama
sa usa ka haligi nga aso. 19 Nagdilaab ang yuta
tungod sa kasuko ni Yahweh nga labawng mak-
agagahom, ug ang katawhan sama sa sugnod
alang sa kalayo. Walay tawo nga makaluwas
sa iyang igsoon. 20 Mokuha sila ug pagkaon
gamit ang ilang tuong kamot apan gutomon
gihapon sila; mokaon sila gamit ang ilang walang
kamot apan dili gihapon sila matagbaw. Kaonon
man gani sa matag usa ang unod sa iyang
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kaugalingong bukton. 21 Lamoyon ni Manases
si Efraim, ug si Efraim, ni Manases; ug sulongon
nilang duha ang Juda. Wala gayod nahuwasi ang
iyang kasuko bisan pa niining tanan nga mga
butang; hinuon, nagtuy-od gihapon ang iyang
kamot.

10
1 Alaot kadtong mga nagbuhat ug dili

makataronganon nga mga balaod ug nagsulat
sa mga dili makiangayon nga mga kasugoan.
2 Gihikawan nila ang mga nanginahanglan sa
hustisya, gikawatan sa ilang mga katungod ang
mga kabos nakong katawhan, giilogan ang mga
balo, ug gihimo nilang tukbonon ang mga ilo!
3 Unsa man ang inyong buhaton sa adlaw sa
paghukom kung ang kalaglagan maggikan sa
layong dapit? Kang kinsa man kamo modangop
aron mangayo ug tabang, ug asa man ninyo
ibilin ang inyong kabtangan? 4Walay mahibilin,
ug magtikuko kamo uban sa mga binilanggo
o malaglag uban sa mga gipatay. Wala gayod
nahuwasi ang iyang kasuko bisan pa niining
tanan nga mga butang; hinuon, nagtuy-od
gihapon ang iyang kamot. 5 Pagkaalaot sa
mga taga-Asiria, ang bunal sa akong kasuko, ang
tungkod nga gibutangan ko sa akong kapungot!
6 Gipadala ko siya batok sa garbosong nasod
ug batok sa katawhan nga nagdala sa akong
nag-awas nga kaligutgot. Gisugo ko siya sa
pagkuha sa inilog, sa pagkuha sa tukbonon, ug
sa pagyatak-yatak kanila sama sa lapok diha
sa kadalanan. 7 Apan dili kini mao ang iyang
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tumong, ni ang iyang gihunahuna. Anaa sa
iyang kasingkasing ang paglaglag ug pagbuntog
sa daghang kanasoran. 8 Kay miingon siya, “Dili
ba sama sa mga hari ang tanan nakong mga
prinsipe? 9 Dili ba ang Calno sama sa Carkemis,
ang Hamat sama sa Arpad, ug ang Samaria
sama sa Damascus? 10 Ingon nga nabuntog na sa
akong kamot ang mga gingharian nga nagsimba
ug mga diosdios, nga ang kinulit nga mga imahe
mas labaw pa kaysa niadtong sa Jerusalem ug
sa Samaria, 11 sama sa akong gibuhat didto sa
Samaria ug sa walay pulos nga mga diosdios
niini, dili ko ba usab kini buhaton sa Jerusalem
ug sa mga diosdios niini?” 12 Sa dihang natapos
na sa Ginoo ang iyang bulohaton didto sa Bukid
sa Zion ug sa Jerusalem, pagasilotan ko ang
mga gipamulong sa garbosong kasingkasing sa
hari sa Asiria ug sa iyang pagkamapahitas-on.
13 Kay miingon siya, “Pinaagi sa akong kusog
ug sa akong kaalam namuhat ako. Aduna akoy
kahibalo, ug gikuha ko ang mga utlanan sa
akong mga katawhan. Gikawat ko ang ilang mga
bahandi ug sama sa usa ka torong baka, gipildi
ko ang mga lumolupyo. 14Nakasakmit ang akong
kamot, gikan sa mga salag, ang katigayonan sa
kanasoran, ug sama sa tawo nga nagtigom sa
gisalikway nga mga itlog, gitigom ko ang tibuok
kalibotan. Walay mikapa-kapa sa ilang mga
pako o mipiyak.” 15 Magpasigarbo ba ang atsa
sa iyang kaugalingon batok sa naggunit niini?
Daygon ba sa gabas ang iyang kaugalingon
labaw pa sa tawo nga nagputol gamit niini?
Daw sama nga ang tungkod makaalsa niadtong
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miisa niini, o nga daw ang kahoy nga bunal
makaalsa ug tawo. 16 Busa si Yahweh nga Ginoo
nga labawng makagagahom magpadala ug sakit
ngadto sa iyang kusgang mga manggugubat; ug
adunay magdagkot ug kalayo nga magdilaab
ilalom sa iyang himaya. 17 Ang kahayag sa Israel
mahimong kalayo, ug ang iyang Balaan usa ka
dilaab; sunogon ug ugdawon niini ang iyang
mga tunok ug mga sampinit sulod sa usa lamang
ka adlaw. 18 Lamoyon ni Yahweh ang himaya
sa iyang kalasangan ug mabungahong yuta, ang
kalag ug ang lawas; mahisama kini sa dihang
nausik ang kinabuhi sa usa ka masakiton nga
tawo. 19Diyutay na lamang angmahibilin samga
kahoy diha sa iyang kalasangan, nga maihap na
lamang sa usa ka bata. 20 Nianang adlawa, ang
nahibilin sa Israel, ang nakaikyas nga pamilya ni
Jacob, dili na mosalig niadtong nakapildi kanila,
apan mosalig lamang kang Yahweh, ang Balaan
sa Israel. 21 Ang nahibilin kang Jacob mobalik
ngadto sa Dios nga makagagahom. 22 Kay bisan
ang imong katawhan, ang Israel, daw sama
sa balas sa baybayon, ang nahibilin lamang
kanila ang mahimong mobalik. Gimando
na ang kalaglagan, ingon nga gikinahanglan
sa nagaawas nga pagkamatarong. 23 Kay
ipatuman na ni Yahweh nga Ginoo nga labawng
makagagahom ang kalaglagan nga gihukom
sa tibuok yuta. 24 Busa miingon si Yahweh
nga Ginoo nga labawng makagagahom, “Akong
katawhan nga namuyo sa Zion, ayaw kahadlok
sa mga taga-Asiria. Latoson niya kamo pinaagi



Isaias 10:25 xxvi Isaias 10:34

sa bunal ug moisa sa iyang sungkod batok
kaninyo, sama sa gibuhat sa mga Ehiptohanon.
25 Ayaw kahadlok kaniya, kay sa dili madugay
mahupay na ang akong kasuko batok kaninyo,
ug ang akong kasuko motumong sa iyang
kalaglagan.” 26 Unya mohampak ug latigo si
Yahweh nga labawng makagagahom batok
kanila, sama sa iyang pagbuntog sa Midian
didto sa bato sa Oreb. Iyang ipataas ang
iyang sungkod ibabaw sa dagat ug iisa kini
sama sa iyang gibuhat sa Ehipto. 27 Nianang
adlawa, gikuha ang iyang palas-anon gikan sa
inyong abaga ug ang iyang yugo gikan sa inyong
liog, ug mabali ang yugo tungod sa katambok.
28Miabot ang kaaway didto sa Ayat ug milatas sa
Migron; gitapok niya sa Micmas ang iyang mga
kabtangan. 29Mitabok sila sa agianan ug natulog
sila sa Geba. Nangurog ang Rama ug mikalagiw
ang Gibea ni Saul. 30 Paghilak sa makusog, anak
nga babaye ni Galim! Hatagig pagtagad, Lais!
Ikaw alaot nga Anatot! 31 Mikalagiw na ang
Madmena, ug nanagan na ang mga lumolupyo
sa Gebim aron maluwas. 32 Mohunong siya
niining adlawa sa Nob ug uyogon ang iyang
kinumo diha sa bukid sa anak nga babaye sa
Zion, ang bungtod sa Jerusalem. 33 Tan-awa,
pagaputlon ni Yahweh nga Ginoo nga labawng
makagagahom ang mga dagkong sanga uban sa
makalilisang nga pagkabungkag; pamutlon ang
pinakataas nga mga kahoy, ug ang taas iyang
ipaubos. 34 Putlon niya ang mga kalibonan diha
sa kalasangan pinaagi sa atsa, ug laglagon ang
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Lebanon uban sa himaya niini.

11
1Manalingsing ang bag-ong tuod gikan ni Jesse,

ug mamunga ang sanga nga gikan sa iyang
mga gamot. 2 Mopuyo kaniya ang Espiritu ni
Yahweh, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabot,
ang espiritu sa pagpanudlo ug sa gahom, ang
espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok kang Yah-
weh. 3 Kalipay niya ang pagkahadlok sa Ginoo;
dili siya mohukom pinaagi sa iyang nakita, o mo-
hukom pinaagi kung unsa ang iyang nadungog.
4Hinuon, hukman niya ang kabos uban sa pagka-
matarong ug makiangayon niyang hukman ang
mapaubsanon dinhi sa kalibotan. Hampakon
niya ang kalibotan pinaagi sa sungkod sa iyang
baba, ug patyon niya ang daotan pinaagi sa
gininhawa sa iyang mga ngabil. 5 Ang pagka-
matarong mao ang bakos sa iyang hawak, ug
ang pagkamatinud-anon ang bakos sa iyang bat-
ang. 6 Makig-uban ang lobo uban sa mga nating
karnero, ug mohigda ang leopardo uban sa mga
nating kanding, mag-uban ang nating baka ang
nating liyon ug ang gipatambok nga nating baka.
Giyahan sila sa gamay nga bata. 7 Magdungan
ug sabsab ang baka ug ang oso, ug magtapad ug
higda ang ilang mga anak. Mosabsab ug dagami
ang liyon sama sa torong baka. 8 Magdula ang
gamay nga bata ibabaw sa bangag nga puy-
anan sa bitin, ug ibutang sa linutas nga bata
ang iyang kamot ngadto sa lungib sa mga bitin.
9 Dili nila pasakitan ni gun-obon ang tanan
nakong balaang bukid; kay mapuno sa kahibalo
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ni Yahweh ang kalibotan, sama sa tubig nga
mitabon sa dagat. 10 Nianang adlawa, mobarog
ang gamot ni Jesse ingon nga bandera alang sa
katawhan. Pangitaon siya sa mga nasod, ug
mahimaya ang iyang pahulayanan nga dapit.
11 Nianang adlawa, ituy-od pag-usab sa Ginoo
ang iyang kamot aron luwason ang nahibilin
niyang katawhan sa Asiria, Ehipto, Patros, Cush,
Elam, Shinar, Hamat, ug ang mga isla sa dagat.
12Magtukod siya ug bandera alang sa mga nasod
ug tigomon ang mga sinalikway sa Israel ug ang
nagkatibulaag sa Juda gikan sa upat ka suok sa
kalibotan. 13 Walaon niya ang kasina sa Efraim,
ug mawala na ang kasamok sa Juda. Dili na
masina ang Efraim sa Juda, ug dili na magsamok
ang Juda sa Efraim. 14 Hinuon molugsong sila
sa kabukiran sa mga Filistihanon sa kasadpang
bahin, ug mag-uban sila sa pag-ilog sa katawhan
didto sa sidlakan. Sulongon nila ang Edom ug
ang Moab, ug motuman kanila ang katawhan sa
Amon. 15 Laglagon gayod sa hingpit ni Yahweh
ang gulpo sa Dagat sa Ehipto. Uban sa iyang
init nga hangin ikaway niya ang iyang kamot
ibabaw sa Suba sa Eufrates ug mabahin kini
ngadto sa pito ka mga sapa, aron malatas lamang
kini sa mga nagsandalyas. 16 Adunay lapad nga
dalan alang sa iyang nahibilin nga katawhan nga
mobalik gikan sa Asiria, sama sa Israel sa ilang
paggula gikan sa yuta sa Ehipto.

12
1 Nianang adlawa moingon kamo, “Pasala-

matan ko ikaw, Yahweh. Kay bisan nasuko
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ka kanako, nawala ang imong kapungot, ug
gihupay mo ako. 2 Tan-awa, ang Dios maoy
akong kaluwasan; mosalig ako ug dili mahadlok,
kay si Yahweh, oo, si Yahweh ang akong kusog
ug awit. Siya ang nahimo nakong kaluwasan.”
3 Inubanan sa kalipay magsag-ob kamo ug tubig
gikan sa mga atabay sa kaluwasan. 4 Moingon
kamo nianang adlawa, “Pasalamati si Yahweh
ug sangpita ang iyang ngalan; ipahayag ang
iyang mga buhat ngadto sa katawhan, imantala
nga gipasidunggan ang iyang ngalan. 5 Awiti
si Yahweh, kay naghimo siya ug mahimayaong
mga butang; ipahibalo kini ngadto sa tibuok
kalibotan. 6 Paghugyaw ug singgit alang sa kali-
pay, kamong lumolupyo sa Zion, kay bantogan
ang Usa ka Balaan sa Israel nga anaa sa inyong
taliwala.”

13
1 Ang pamahayag mahitungod sa Babilonia,

nga nadawat ni Isaias nga anak nga lalaki ni
Amoz: 2 Didto sa hawan nga bukid iisa ang
usa ka timailhan nga bandera, singgit ug kusog
ngadto kanila, iwarawara ang inyong kamot
aron moadto sila sa mga ganghaan sa mga inila.
3 Gisugo ko na ang akong mga balaan, oo, gi-
patawag ko na ang akong kusgan nga kalalakin-
an aron magpahamtang sa akong kasuko, bisan
pa ang akong nagakalipay nga katawhan. 4 Ang
kasaba sa daghang mga tawo didto sa kabukiran,
sama sa daghang katawhan! Ang kasaba sa
hugyaw sa mga gingharian sama sa nagtigom
nga daghan nga kanasoran! Gitigom ni Yahweh
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nga labawng makagagahom ang kasundalohan
alang sa gubat. 5 Gikan sila sa halayo nga nasod,
gikan sa dalan paingon sa halayo nga dapit. Mao
kini si Yahweh uban sa iyang mga galamiton
sa paghukom, aron sa paglaglag sa tibuok yuta.
6 Pagdangoyngoy, kay duol na ang adlaw ni
Yahweh; moabot kini uban sa kalaglagan gikan
sa Makagagahom. 7 Busa kawad-ag umoy ang
tanang mga kamot, ug matunaw ang matag
kasingkasing. 8 Mangalisang sila; bihagon sila
sa kasakit ug pag-antos, sama sa usa ka babaye
nga nagbati. Magtinan-away sila sa usag usa
nga mahibulong; manginit ug mamula ang ilang
mga nawong. 9 Tan-awa, moabot ang adlaw ni
Yahweh inubanan sa mapintas nga kapungot ug
hilabihang kasuko, aron himoong biniyaan ang
yuta ug laglagon ang mga makasasala gikan ni-
ini. 10Dili na modan-ag ang mga bituon sa langit
ug sa nahimutangan niini. Ngitngit na ang adlaw
bisan pa sa kaadlawon, ug dili na usab mohayag
ang bulan. 11 Silotan ko ang kalibotan alang sa
pagkadaotan niini, ug ang daotan alang sa ilang
kalapasan. Taposon ko ang pagkamapahitas-on
sa mga garboso ug ipaubos ko ang mapahitas-on
nga walay kaluoy. 12 Himoon ko ang katawhan
nga mas talagsaon pa kaysa lunsay nga bulawan
ug lisod pa pangitaon ang katawhan kaysa sa
lunsay nga bulawan sa Ofir. 13 Busa pakurogon
ko ang kalangitan, ug matay-og ang kalibotan
sa nahimutangan niini, pinaagi sa kapungot
ni Yahweh nga labawng makagagahom, ug sa
adlaw sa iyang hilabihan nga kasuko. 14 Sama
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sa usa ka gipangayam nga lagsaw o sama sa
karnero nga walay magbalantay, motalikod ang
tagsatagsa ka tawo sa iyang kaugalingon nga
katawhan ug mokalagiw sa iyang kaugalingong
yuta. 15 Patyon ang matag usa nga makaplagan,
ug patyon ang matag usa nga madakpan pinaagi
sa espada. 16 Pagapinopinohon usab ang ilang
masuso nga mga anak sa ilang atubangan. Pa-
gailogon ang ilang mga balay ug lugoson ang
ilang mga asawa. 17Tan-awa, hapit ko na libogon
ang mga Midianhon aron sa pagsulong kanila,
kinsa man ang dili magpakabana mahitungod
sa plata, o dili malipay sa bulawan. 18 Matusok
sa pana ang ilang batan-ong kalalakin-an. Wala
silay kaluoy alang sa mga gagmay nga bata
ug wala silay ibilin nga mga bata. 19 Unya
ang Babilonia, ang mga gingharian nga gidayeg
pag-ayo, ang himaya sa mga Caldeanhon, pa-
galaglagon sa Dios sama sa Sodoma ug Gomora.
20 Dili na kini pagapuy-an o wala nay magpuyo
gikan sa kaliwatan hangtod sa laing kaliwatan.
Dili na magtukod ug tolda didto ang mga taga-
Arabia, o ipapahulay sa mga magbalantay ang
panon sa ilang mga karnero didto. 21 Apan
mohigda didto ang ihalas nga mga mananap,
mapuno sa mga ngiwngiw ang ilang kabalayan;
ug ang mga ostrits ug molukso-lukso didto ang
ihalas nga mga kanding. 22 Manag-uwang ang
mga hyenas sa ilang lig-on nga mga salipdanan,
ug ang ihalas nga mga iro sa maanindot nga mga
palasyo. Duol na ang iyang panahon, ug dili na
malangay ang iyang mga adlaw.
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14
1 Adunay kaluoy si Yahweh kang Jacob; pilion

niya pag-usab ang Israel ug pabalikon sila sa
ilang yuta. Mouban kanila ang mga langyaw
ug makigtipon sila didto sa balay ni Jacob.
2 Pagadad-on sila sa mga nasod sa ilang kau-
galingong dapit. Unya kuhaon sila sa balay
ni Israel sa yuta ni Yahweh ingon nga lalaki
ug babaye nga mga sulugoon. Ilang bihagon
kadtong mibihag kanila, ug dumalahan nila
kadtong nagdaugdaog kanila. 3 Sa adlaw nga
hatagan ka ni Yahweh ug kapahulayan gikan
sa imong mga pag-antos ug kasubo, ug gikan
sa imong paghago nga gikinahanglan nimong
buhaton, 4 awiton nimo kining awit sa pagta-
may batok sa hari sa Babilonia, “Nalaglag na
ang tigdaugdaog, natapos na ang hilabihan nga
pagkagarboso! 5 Gibali ni Yahweh ang sungkod
sa daotan, ang setro niadtong mga tigdumala,
6 nga naghampak sa katawhan sa kaligutgot
pinaagi sa walay hunong nga pagbunal, nga
nagdumala sa kanasoran sa kasuko, uban ang
paglutos nga walay pagpugong. 7 Nagpahulay
ug malinawon ang tibuok kalibotan; nagsugod
na sila ug saulog uban sa panag-awit. 8 Bisan
ang sipres nga mga kahoy naglipay alang kanimo
uban sa mga sedro sa Lebanon; miingon sila,
'Sanglit napukan na ikaw, wala nay tigputol ug
kahoy nga moanhi aron sa pagputol kanamo.'
9 Buot na makigkita kanimo ang Sheol sa dihang
moadto kana didto. Gipukaw na ang mga patay
alang kanimo, ang tanang hari sa kalibotan,
mitindog gikan sa ilang mga trono, ang tanang
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hari sa kanasoran. 10 Makigsulti silang tanan
ug moingon kanimo, 'Nahimo ka nang huyang
sama kanamo. Managsama na kita. 11 Gidala
ang imong kabantog didto sa Sheol uban sa
huni sa imong kinuwerdasan nga mga instru-
mento. Nagkatag ang mga ulod ilalom kanimo,
ug matabonan ka sa mga ulod. 12 Giunsa man
nimo pagkahulog gikan sa kalangitan, bituon sa
kabuntagon, anak nga lalaki sa buntag! Giunsa
nimo pagkalumpag sa yuta, ikaw nga mibun-
tog sa mga nasod! 13 Miingon ka sa imong
kasingkasing, 'Mokayab ako sa langit, ituboy
ko ang akong trono ibabaw sa kabituonan sa
Dios, ug molingkod ako sa bukid nga tigomanan,
sa halayong dapit sa amihanan. 14 Mokayab
ako ibabaw sa kahitas-an sa mga panganod;
himoon ko ang akong kaugalingon nga Labing
Halangdon nga Dios.' 15 Apan karon gidala na
ikaw sa Sheol, ngadto sa kahiladman nga bung-
aw. 16 Kadtong mga nakakita kanimo motutok
gayod ug maminaw sila kanimo. Moingon sila,
“Mao ba kini ang tawo nga nakapakurog sa yuta,
miuyog sa mga gingharian, 17 nga naghimo sa
kalibotan sama sa usa ka kamingawan, nagguba
sa mga siyudad niini ug wala nagpapauli sa
iyang mga binilanggo sa ilang mga panimalay?'
18Ang tanang hari sa kanasoran, naghigda silang
tanan uban ang kadungganan, sa matag usa nila
ka lubnganan. 19 Apan gikuha ka pagawas sa
imong lubnganan sama sa sanga nga gilabay
sa layo. Tabonan ka sa mga patay sama sa
panapton, kadtong gipatay pinaagi sa espada,
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nga manaog sa kabatoan sa bangag. 20 Dili ka
iipon kanila sa paglubong, tungod kay gilaglag
mo ang imong yuta ug gipamatay ang imong
katawhan. Dili na gayod hisgotan pa pag-usab
ang mga anak sa mga nagbuhat ug daotan.”
21 Andama ang inyong ihawanan alang sa iyang
mga anak, alang sa kasal-anan sa ilang mga
katigulangan, aron dili na sila mobarog pa ug
makaangkon sa yuta ug magpuno sa tibuok kali-
botan pinaagi sa mga siyudad. 22 “Mobarog ako
batok kanila”—mao kini ang pahayag ni Yahweh
nga labawng makagagahom. “Pagaputlon ko
gikan sa Babilonia ang ngalan, kaliwat, ug mga
kaliwatan”—mao kini ang pahayag ni Yahweh.
23 “Himoon ko usab siya nga puy-anan sa mga
ngiwngiw, ug mga lunangan, ug silhigon ko siya
pinaagi sa silhig sa kalaglagan”—mao kini ang
pahayag ni Yahweh nga labawng makagagahom.
24 Nanumpa si Yahweh nga labawng makagaga-
hom, “Sa pagkatinuod, sama sa akong katuyoan,
ingon niana ang mahitabo; ug sama sa akong
gitumong, mao gayod ang matuman: 25 Gun-
obon ko ang mga taga-Asiria diha sa akong yuta,
ug tumban ko siya sa akong kabukiran. Unya
kuhaon ang iyang yugo gikan kanila ug ang
iyang palas-anon diha sa ilang abaga.” 26 Mao
kini ang laraw nga gitumong alang sa tibuok
kalibotan, ug mao kini ang kamot nga gipataas
ibabaw sa tanang kanasoran. 27Kay gilaraw kini
ni Yahweh nga labawng makagagahom; kinsa
man ang makapugong kaniya? Gipataas ang
iyang kamot, ug kinsa man ang makapabalik
niini? 28 Sa tuig nga namatay si Haring Ahaz,
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miabot kini nga pahayag: 29 Ayaw paglipay,
kamong tanan nga Filistihanon, nga nabali ang
bunal nga naghampak kaninyo. Kay gikan sa
gamot sa bitin mogula ang malala nga halas,
ug ang iyang mga anak mahimong mas lala
pa nga bitin nga molupad. 30 Magpasabsab
ang kamagulangang anak sa kabos sa ilang
mga karnero didto sa akong sibsibanan, ug
maghigda ang timawa nga luwas. Pamatyon
ko ang imong mga gamot pinaagi sa kagutom
nga mopatay sa tanan nimong mga nahibiling
katawhan. 31 Pagngulob, ganghaan; paghilak,
siyudad; mangatunaw kamong tanan, nga mga
taga-Filistia. Kay mogawas gikan sa amihanan
ang panganod sa aso, ug walay mahibilin sa
iyang laray. 32 Unsaon man pagtubag sa usa sa
mga tigdala ug mensahe niana nga nasod? Nga
si Yahweh ang nagtukod sa Zion, ug makadangop
kaniya ang mga nag-antos sa iyang katawhan.

15
1 Ang pamahayag mahitungod sa Moab. Sa

pagkatinuod, sa usa kagabii magun-ob ug
malaglag ang Ar sa Moab; nagun-ob ug nalaglag
usab ang Kir sa Moab sa usa lamang ka gabii.
2Niadto sila sa templo, nitungas ang katawhan sa
Dibon sa habog nga mga dapit aron sa paghilak;
magbangotan ang Moab alang sa Nebo ug sa
Medeba. Kiskisan nila ang ilang mga ulo ug ang
ilang ang mga bangas. 3 Nagbisti sila ug sako
sa ilang kadalanan; magbakho ang tanan didto
sa ilang mga atop ug sa plasa, nagdangoyngoy
pag-ayo. 4 Nagpakitabang ang Hesbon ug Eleale;



Isaias 15:5 xxxvi Isaias 16:4

nadungog ang ilang mga tingog sama kalayo sa
Jahas. Busa nagpakitabang ang kasundalohan
sa Moab; nangurog sila. 5 Mihilak ang akong
kasingkasing alang saMoab; nikalagiw ang iyang
katawhan ngadto sa Zoar ug ngadto sa Eglat
Shilishia. Nitungas sila nga naghilak didto sa
tungasonon nga Luhit; nitiyabaw sila sa dalan sa
Horonaim tungod sa ilang kalaglagan. 6Nahubas
ang mga tubig sa Nimrim; nalaya ang sagbot
ug namatay ang bag-ong tubo nga sagbot; wala
nay lunhaw. 7 Ang kadagaya nga ilang gipatubo
ug gitigom gidala na didto sa tabok sa lugot sa
poplars. 8 Nadunggan ang panaghilak palibot sa
ginsakopan sa Moab; ang pagbakho ingon kalayo
sa Eglaim ug sa Beer Elim. 9Kay napuno sa dugo
ang katubigan sa Dibon; apan magpadala pa ako
ug mas labaw pa ngadto sa Dibon. Tukbon sa
liyon ang moikyas gikan sa Moab ug kadtong
mahibilin usab didto sa yuta.

16
1 Pagpadala ug mga toro nga karnero ngadto

sa tigdumala sa yuta nga gikan sa Sela diha
sa kamingawan, ngadto sa bukid sa anak nga
babaye sa Zion. 2 Sama sa naglatagaw nga
mga langgam ug sama sa nagkatibulaag nga
salag, busa ang mga babaye sa Moab anaa sa
mga tabokanan sa Suba sa Arnon. 3 Paghatag
ug panudlo ug buhata ang hustisya. Hatagi
ug landong nga sama sa kagabhion taliwala
sa kahayag; tagoi ang mga dinakpan; ayaw
budhii ang mga dinakpan. 4 Papuy-a sila uban
kaninyo, ang mga binihag nga gikan sa Moab;
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kinahanglan nga mahimo kamong tagoanang
dapit alang kanila gikan sa tiglaglag.” Kay
mahunong na ang pagdaudaog, ug maundang na
ang pagpangdaot, ug mahanaw kadtong nagy-
atak gikan sa yuta. 5 Matukod ang trono sa
matinud-anong kasabotan; ug molingkod didto
nga matinud-anon ang usa ka tawo nga gikan
sa tolda ni David. Maghukom siya sumala
sa iyang pagpangita ug hustisya ug pagbuhat
sa matarong. 6 Nadungog namo ang garbo
sa Moab, ang iyang pagkamapahitas-on, iyang
pagkagarboso, ug ang iyang kasuko. Apan
ang iyang mga pagpasigarbo, walay sulod nga
pulong. 7 Busa magdangoyngoy ang Moab
alang sa Moab—magdangoyngoy silang tanan!
Pagsubo, kamong nalaglag sa hingpit, alang sa
mga pan nga adunay pasas sa Kir Hareset.
8 Nangalaya ang mga kaumahan sa Heshbon
sama sa kaparasan sa Sibma. Giyatakyatakan
sa mga tigdumala sa mga nasod ang gipili nga
kaparasan nga nakaabot ngadto sa Jazer ug
mikatay ngadto sa disyerto. Mikatay ang mga
udlot niini; nagpadulong kini sa dagat. 9 Sa
pagkatinuod mohilak ako uban sa Jazer alang
sa kaparasan sa Sibma. Patubigan ko kamo
pinaagi sa akong mga luha, Heshbon, ug Eleale.
Kay gitapos ko ang mga panagsinggit sa kalipay
diha sa inyong kaumahan alang sa mga bunga
sa ting-init ug ting-ani. 10 Nawala ang kasadya
ug ang kalipay gikan sa mga mabungahon nga
kahoy; ug wala nay panag-awit, ug panagsinggit
diha sa kaparasan. Wala nay magpuga ug bino
diha sa mga pug-anan ug ubas, kay gitapos ko
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ang panagsinggit niadtong nagpuga. 11 Busa
nanghupaw ang akong kasingkasing sama sa
alpa alang sa Moab, ug ang akong kinasulorang
bahin alang sa Kir Hareset. 12 Sa dihang kapuyon
ang Moab ngadto sa tag-as nga dapit ug mosulod
sa iyang templo aron moampo, walay kahimoan
ang iyang mga pag-ampo. 13Mao kini ang pulong
nga gisulti ni Yahweh kaniadto mahitungod sa
Moab. 14 Nagsulti pag-usab si Yahweh, “Sulod sa
tulo ka tuig, mahanaw na ang himaya sa Moab;
bisan pa ug daghan ang katawhan, diyutay na
lamang ang mahibilin ug dili mahinungdanon.”

17
1 Ang pahayag mahitungod sa Damascus.

2 Biyaan na ang mga siyudad sa Aroer. Mahimo
kiningmga dapit diinmohigda angmga panon sa
karnero, ug walay bisan usa nga makapalisang
kanila. 3 Mahanaw ang lig-ong mga siyudad
gikan sa Efraim, ang gingharian gikan sa Dam-
ascus, ug ang nahibilin sa Aram—mahisama sila
sa himaya sa katawhan sa Israel—mao kini ang
pahayag ni Yahweh nga labawng makagagahom.
4 Moabot kini sa adlaw nga mokunhod ang
himaya ni Jacob, ug moniwang ang katambok sa
iyang unod. 5 Mahisama kini sa dihang tapokon
sa mag-aani ang nagbarog nga trigo, ug anihon
niya ang mga uhay sa trigo. Mahisama kini sa
dihang adunay manghagdaw ug uhay sa mga
trigo diha sa Walog sa Refaim. 6 Mahibilin
ang mga hagdaw, bisan pa niana, sama sa
dihang uyogon ang kahoy nga olibo: duha o
tulo nga olibo ang anaa sa pinakaibabaw nga
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sanga, upat o lima ang anaa sa kinatas-an nga
mga sanga sa mabungahon nga kahoy—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh, ang Dios sa Israel.
7 Nianang adlawa motan-aw ang kalalakin-an
sa ilang Magbubuhat, ug motutok ang ilang
mga mata ngadto sa Usa nga Balaan sa Israel.
8 Dili na sila motan-aw ngadto sa mga halaran,
ang buhat sa ilang mga kamot, ni motan-aw
kung unsay nahimo sa ilang mga kulamoy, ang
mga poste nga Asera o ang mga hulagway sa
adlaw. 9 Nianang adlawa ang ilang lig-on nga
mga siyudad mahisama sa biniyaang bakilid nga
kakahoyan ngadto sa ibabaw sa kabungtoran,
nga gisalikway tungod sa katawhan sa Israel
ug mahimo kana nga biniyaan. 10 Kay gikalim-
tan nimo ang Dios sa imong kaluwasan, ug
wala gitagad ang bato nga imong kusog. Busa
nagtanom ka ug matahom nga mga tanom, ug
gipagawas ang mga sanga sa paras nga nadawat
gikan sa langyaw, 11 sa adlaw nga magtanom
ka, ug magkoral, ug mag-atiman sa yuta. Sa
dili madugay motubo ang imong binhi, apan
mapakyas ang ani sa adlaw sa kasakitan ug
sa hilabihan nga kasub-anan. 12 Pagkaalaot!
Ang panagsinggit sa daghang katawhan, nga
nagdahunog sama sa dahunog sa kadagatan, ug
ang pagdagan sa mga nasod, mihaguros sama sa
hinaguros sa dagkong katubigan! 13Modahunog
ang mga nasod sama sa naghaguros nga mga
tubig, apan hinginlan sila sa Dios. Mokalagiw
sila palayo ug gukuron sama sa laya ngamga sag-
bot ngadto sa kabukiran atubangan sa hangin, ug
sama sa nagtuyoktuyok nga sagbot atubangan sa
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bagyo. 14 Sa pagkagabii, tan-awa, makalilisang!
Mangahanaw sila sa dili pa ang kabuntagon!
Mao kini ang bahin niadtong nanulis kanato, ang
luna niadtong nangawat kanato.

18
1 Pagkaalaot sa yuta sa naghaguros nga mga

pako, nga daplin sa mga suba sa Etiopia; 2 nga
nagpadala ug mga tigpamaba diha sa dagat, ug
naggakit ug papyrus diha sa katubigan. Lakaw,
kamong paspas nga mga mensahero, ngadto sa
nasod nga tag-as ug hamis, ngadto sa katawhan
nga gikahadlokan sa layo ug sa duol, ang lig-
on ug moyatak nga nasod, nga nabahin sa
kasubaan ang ilang yuta. 3 Kamong tanan
nga mga lumolupyo sa kalibotan ug kamo nga
nagpuyo sa yuta, sa dihang ipataas na ang
timailhan didto sa kabungtoran, pagtan-aw; ug
sa dihang patingogon na ang budyong, paminaw.
4Mao kini ang giingon ni Yahweh kanako, “Mag-
pakahilom ako nga maniid gikan sa akong balay,
sama sa nagkaanam nga kainit sa pagsidlak
sa adlaw, sama sa panganod nga yamog diha
sa kainit sa ting-ani. 5 Sa dili pa ang ting-
ani, sa dihang nahuman na ang pagpamulak,
ug ang bulak mahimo nang ubas nga hapit na
mahinog, pamutlon niya ang mga gagmay nga
sanga pinaagi sa karit, putlon niya ug ipalayo
ang nagkatay nga mga sanga. 6 Mahibilin kini
alang sa mga langgam sa kabukiran ug alang
sa mga mananap sa yuta. Kaonon kini sa mga
langgam panahon sa ting-init, ug kaonon kini
sa tanan nga mga mananap sa yuta panahon
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sa tingtugnaw”. 7 Nianang panahona igahatag
ngadto kang Yaweh nga labawng makagagahom
ang gasa nga gikan sa mga tawo nga tag-as ug
hamis, gikan sa mga tawo nga gikahadlokan
sa layo ug sa duol, ang lig-on ug moyatak nga
nasod, nga gibahin sa kasubaan ang ilang yuta,
didto sa dapit sa ngalan ni Yahweh nga labawng
makagagahom, sa Bukid sa Zion.

19
1 Ang pahayag mahitungod sa Ehipto. Tan-

awa, nagsakay si Yahweh sa paspas nga
panganod padulong sa Ehipto. Nangurog sa
iyang atubangan ang mga diosdios sa Ehipto, ug
natunaw ang mga kasingkasing sa mga Ehipto-
hanon. 2 “Ipag-unay ko ang mga Ehiptohanon
batok sa mga Ehiptohanon, ug makig-away ang
tawo batok sa iyang igsoong lalaki, ang tawo
batok sa iyang silingan; siyudad batok siyudad,
ug gingharian batok gingharian. 3 Mangaluya
ang espiritu sa mga Ehiptohanon gikan sa sulod.
Gub-on ko ang iyang tambag, bisan nangita
sila sa tambag sa mga diosdios, mga espiritu
sa patay nga mga tawo, mga orasyon, ug mga
espiritista. 4 Itugyan ko ang mga Ehiptohanon
ngadto sa kamot sa mabangis nga agalon, ug
modumala ang kusgan nga hari ngadto kanila—
mao kini ang gipahayag sa Ginoo nga si Yahweh
nga labawng makagagahom. 5 Mahubas ang
katubigan sa dagat, ug mahubas ang suba ug
mauga. 6 Mobaho ang kasubaan; momabaw ug
momabaw ang kasapaan sa Ehipto; mangalaya
ang kabugangan ug katigbawan. 7 Mangalaya
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ang kabugangan sa Nilo, sa tinubdan sa Nilo,
ug ang tanang tinamnan nga kaumahan sa Nilo,
mahimong abog, ug pagapaliron. 8 Magtuaw ug
magbangotan ang mgamangingisda, ug magban-
gotan ang tanan nga namingwit ngadto sa Nilo,
ug magsubo kadtong nagtaktak ug mga pukot
didto sa katubigan. 9Mangluspad ang tigtrabaho
sa gisudlay nga lanot ug kadtong naghimo ug
puti nga panapton. 10 Malaglag ang tigtrabaho
ug panapton sa Ehipto; magsubo ang tanan
nga sinuholan sa pagtrabaho. 11 Buangbuang
gayod ang mga prinsipe sa Zoan. Nahimong
walay pulos ang tambag sa labing maalamon
nga mga magtatambag sa Paraon. Unsaon man
ninyo pag-ingon ngadto sa Paraon, “Ako ang
anak nga lalaki sa maalamon nga mga tawo,
ang anak nga lalaki sa karaan nga mga hari?”
12 Unya asa naman ang imong maalamong
kalalakin-an? Tugoti sila nga mosulti kanimo
ug ipaila kung unsa ang mga laraw ni Yah-
weh nga labawng makagagahom mahitungod
sa Ehipto. 13 Nahimo gayod nga buangbuang
ang mga prinsipe sa Zoan, malimbongon ang
mga prinsipe sa Memfis; gipahisalaag nila ang
Ehipto, nga mao ang bato nga patukoranan sa
iyang katribohan. 14 Gisagol ni Yahweh ang
espiritu sa kalibog diha sa iyang taliwala, ug
gipahisalaag nila ang Ehipto sa tanan nga iyang
nabuhat, sama sa hubog nga nagsusapinday sa
iyang suka. 15 Wala gayoy mabuhat si bisan
kinsa alang sa Ehipto, bisan ang ulo o ikog,
palwa sa palmira o bugang. 16 Nianang adlawa,



Isaias 19:17 xliii Isaias 19:23

mahisama sa mga babaye ang mga Ehiptohanon.
Mangurog ug mahadlok sila tungod sa giisa nga
kamot ni Yahweh nga labawng makagagahom
ibabaw kanila. 17 Mahimong hinungdan ang
yuta sa Juda sa pagsapinday sa Ehipto. Sa
dihang pahinumdoman sila sa usa ka tawomahi-
tungod kanila, mangahadlok gayod sila, tungod
sa laraw ni Yaweh, nga iyang gilaraw batok
kanila. 18 Nianang adlawa adunay lima ka mga
siyudad diha sa yuta sa Ehipto nga mosulti ug
sinultihan sa Canaan ug manumpa sa pagpakig-
abin kang Yahweh nga labawng makagagahom.
Pagatawgon ang usa niini nga mga siyudad nga
Ang Siyudad sa Adlaw. 19 Nianang adlawa
adunay halaran alang kang Yahweh diha sa
taliwala sa yuta sa Ehipto, ang haligi nga bato
diha sa utlanan ngadto kang Yahweh. 20Mahimo
kini nga timailhan ug saksi ngadto kang Yahweh
nga labawng makagagahom diha sa yuta sa
Ehipto. Sa dihang mohilak sila ngadto kang
Yahweh tungod sa mga tigdaugdaog, padad-an
niya sila ug manluluwas ug tigpanalipod, ug
luwason niya sila. 21 Mahimong inila si Yahweh
ngadto sa Ehipto, ug pagailhon si Yahweh sa
mga Ehiptohanon nianang adlawa. Magsimba
sila uban ang mga halad, ug maghimo ug mga
panumpa ngadto kang Yahweh ug tumanon kini.
22 Sakiton ni Yahweh ang Ehipto, sakiton ug
ayohon. Mobalik sila ngadto kang Yahweh;
paminawon niya ang ilang pag-ampo ug ayohon
sila. 23Nianang adlawa aduna unyay dalan gikan
sa Ehipto paingon sa Asiria, ug moadto ang mga
taga-Asiria ngadto sa Ehipto, ug ang Ehiptohanon
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ngadto sa Asiria; ug magsimba ang mga Ehipto-
hanon kauban ang mga taga-Asiria. 24 Nianang
adlawa, mahimong ikatulo ang Israel uban sa
Ehipto ug Asiria, usa ka panalangin taliwala sa
kalibotan; 25 panalanginan sila ni Yahweh nga
labawng makagagahom ug moingon, “Bulahan
gayod ang Ehipto, nga akong katawhan; ang
Asiria nga mao buhat sa akong mga kamot; ug
ang Israel nga akong panulondon.”

20
1 Sa tuig nga miabot si Tartan didto sa Ashdod,

sa dihang gipadala siya ni Sargon nga hari
sa Asiria, nakig-away siya batok sa Ashdod ug
nailog kini. 2 Nianang panahona nakigsulti si
Yahweh ngadto kang Isaias nga anak ni Amoz
nga nag-ingon, “Lakaw ug huboa ang sako gikan
sa imong hawak, ug huboa ang sandalyas sa
imong tiil.” Busa gibuhat niya kini nga naglakaw
nga hubo ug nagtiniil. 3 Miingon si Yahweh,
“Sama nga naglakawlakaw nga hubo ug nagtiniil
ang akong sulugoon nga si Isaias sulod sa tulo
ka tuig. Mao kini ang timailhan ug tilimad-
on mahitungod sa Asiria ug mahitungod sa
Etiopia— 4 niini nga paagi pangulohan palayo
sa hari sa Asiria ang mga dinakpan sa Ehipto,
ug ang mga hininginlan sa Etiopia, batan-on ug
tigulang nga hubo ug nagtiniil, ug walay tabon
ang mga sampot, alang sa kaulawan sa Ehipto.
5 Mangahadlok ug mangaulaw sila, tungod sa
Etiopia nga ilang paglaom ug sa Ehipto nga
ilang himaya. 6 Moingon unya nianang adlawa
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ang mga lumolupyo sa baybayon, 'Sa pagkatin-
uod, mao kini ang tinubdan sa atong paglaom,
asa man kita modangop sa pagpakitabang aron
luwason gikan sa hari sa Asiria, ug karon,
unsaon man nato pag-ikyas?”'

21
1 Ang pahayag mahitungod sa disyerto daplin

sa dagat. Sama sa mga alimpulos nga mohaguros
ngadto sa Negev ug molabang kini gikan sa
kamingawan, gikan sa makalilisang nga yuta.
2 Gihatag kanako ang makasusubo nga panan-
awon: ang maluibon nga tawo magmaluibon
gayod, ug ang tiglaglag molaglag. Tungas ug
sulong, Elam; ug liboti, Media; pahunongon ko
ang tanan nilang pag-agulo. 3 Busa nalukop
sa kasakit ang akong dapi-dapi; naghawid
kanako ang mga kasakit nga sama sa mga
kasakit sa babaye nga nagbati; nahugno ako
sa akong nadungog; nasamok ako sa akong
nakita. 4 Mipitik pag-ayo ang akong kasingkas-
ing, nagkurog ako sa kahadlok. Nahadlok na
ako sa sayo sa kagabhion, nga mao ang akong
pinakagusto nga takna. 5 Giandam nila ang
lamesa, ug gibuklad nila ang mga hapin, nan-
gaon ug nag-inom; barog, mga prinsipe, dihogi
ang inyong mga taming pinaagi sa lana. 6 Kay
mao kini ang gisulti sa Ginoo kanako, “Lakaw,
pagbutang ug usa ka tigbantay; kinahanglan nga
mobalita siya sa iyang makita. 7 Sa dihang
makakita siya ug karwahe, usa ka paris sa
tigkabayo, mga tawo nga nagsakay sa mga asno,
ug mga tao nga nagsakay sa mga kamelyo,
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kinahanglan nga hatagan niya ug pagtagad ug
magmaigmat gayod.” 8 Misinggit ang tigbantay,
“Ginoo, nagtindog ako sa bantayanang tore sa
tibuok adlaw, sa matag adlaw, ug nagtindog ako
sa akong nahimutangan tibuok gabii.” 9 Adunay
miabot nga karwahe nga adunay tawo ug usa ka
paris sa tigkabayo. Misinggit siya, “Napukan ang
Babilonia, napukan, ug nangabuak sa yuta ang
tanang mga kinulit nga imahe sa mga dios niini.”
10 Akong giokanan ug paliranan sa tahop, mga
anak sa akong giokanan nga salog! Akong ipa-
hayag kaninyo kung unsa ang akong nadungog
gikan kang Yahweh nga labawng makagagahom,
ang Dios sa Israel. 11Ang pahayagmahitungod sa
Duma. Adunay tawo nga nagtawag kanako gikan
sa Seir, “Tigbantay, unsa man ang nahibilin sa
kagabhion?” 12 Miingon ang tigbantay, “Moabot
ang kabuntagon ug ang kagabhion usab. Kung
buot ka nga mangutana, unya pangutana; ug
balik pag-usab.” 13 Ang pahayag mahitungod sa
Arabia. Nagpahulay kamo sa kamingawan sa
Arabia panahon sa gabii, kamong mga panon sa
magpapanaw nga Dedanhon. 14 Pagdala ug tubig
alang sa mga giuhaw; mga lumolupyo sa yuta sa
Tema, sugata ang mga miikyas uban sa tinapay.
15 Kay miikyas sila gikan sa espada, gikan sa
gihulbot nga espada, gikan sa gibawog nga pana,
ug gikan sa kabug-aton sa gubat. 16 Kay mao
kini ang gisulti sa Ginoo kanako, “Sulod sa usa
ka tuig, makita niini nga sama sa sinuholan
nga trabahador alang sa usa ka tuig, matapos
na ang tanang himaya sa Kedar. 17 Gamay na
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lamang ang mabilin sa mga magpapana, ang
mga manggugubat sa Kedar.” Kay miingon si
Yahweh, ang Dios sa Israel.

22
1 Ang pahayag mahitungod sa Walog sa usa

ka Panan-awon: Unsa man ang hinungdan
nga misaka man kamo sa atop sa kabalayan?
2 Aron ba nga makadungog kamo sa siyudad
nga napuno sa kasaba, ang lungsod nga puno
sa paghudyaka? Wala gipatay ang inyong mga
patay pinaagi sa espada, ug wala sila namatay
sa gubat. 3 Miikyas ang tanan ninyong mga tig-
dumala, apan nadakpan sila nga wala gigamitan
ug mga pana; nadakpan silang tanan, bisan ug
miikyas sila sa layo. 4 Busa miingon ako, “Ayaw
ako tan-awa, magtuaw ako; ayaw pagsulay sa
paghupay kanako mahitungod sa pagkalaglag sa
anak nga babaye sa akong katawhan.” 5 Kay
adunay adlaw sa kasaba, kaguliyang, ug kalibog
alang sa Ginoo nga si Yahweh nga labawng
makagagahom, sa Walog sa Panan-awon, ang
pagkabungkag sa mga paril, ug ang paghilak
sa katawhan ngadto sa kabukiran. 6 Nagdala
ug baslayan si Elam, uban sa mga karwahe sa
kalalakin-an ug mga tigkabayo, ug gihukasan ni
Kir ang taming. 7Mahitabo nga mapuno sa mga
karwahe ang inyong pinili nga mga walog, ug
magpahiluna ang mga tigkabayo diha sa ilang
ganghaan. 8 Gikuha niya ang nagpanalipod
sa Juda; ug nangita kamo niana nga adlaw sa
mga hinagiban diha sa Palasyo sa Kalasangan.
9 Nakita ninyo ang daghang gubang bahin sa
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siyudad ni David, ug gitigom ninyo ang tubig
sa ubos nga linaw. 10 Giihap ninyo ang mga
balay sa Jerusalem, ug giguba ang mga balay
aron sa pagpalig-on sa mga paril. 11 Nagbuhat
kamo ug pundohanan taliwala sa duha ka paril
alang sa tubig sa karaan nga linaw. Apan wala
ninyo hunahunaa ang nagbuhat sa siyudad, nga
naglaraw niini kaniadto. 12 Nagtawag si Yahweh
nga Ginoo nga labawngmakagagahom niana nga
adlaw alang sa paghilak, alang sa pagbangotan,
alang sa pagpaupaw, ug sa pagsul-ob ug bisti nga
sako. 13 Apan tan-awa, hinuon, adunay kasaulo-
gan ug paglipay, pagpatay ug mga nating baka ug
pag-ihaw sa mga karnero, pagkaon ug karne ug
pag-inom ug bino; mangaon kita ug mag-inom,
kay ugma mangamatay na kita. 14 Gipaabot kini
ni Yahweh nga labawng makagagahom sa akong
mga dalunggan: miingon si Yahweh nga Ginoo
nga labawng makagagahom “Sigurado gayod dili
kamo mapasaylo niini nga sala, bisan pa ug
mamatay kamo.” 15 Miingon niini si Yahweh
nga Ginoo nga labawng makagagahom, “Adtoa
kini nga tigdumala, ngadto kang Shebna, nga
tinugyanan sa balay, ug ingna, 16 “Unsa man ang
imong gibuhat dinhi ug kinsa man ang nagtugot
kanimo aron sa pagkalot ug lubnganan alang sa
imong kaugalingon, paghimo ug lubnganan sa
taas nga dapit ug pagkulit ug kapahulayang dapit
sa bato?'” 17 Tan-awa, ilabay ka na ni Yahweh,
usa ka gamhanang tawo, ilabay ka na paubos;
gunitan ka niya pag-ayo. 18 Sigurado gayod nga
ituyok-tuyok ka niya, ug isalibay ka sama sa
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bola ngadto sa halapad nga nasod. Mamatay
ka didto, ug itapad sa imong mahimayaong
mga karwahe; ikaulaw ka sa balay sa imong
agalon! 19 “Papahawaon ko ikaw gikan sa imong
katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan.
Birahon ka paubos. 20 Ug mahitabo nianang
adlawa pagatawgon ko ang akong sulugoon nga
si Eliakim nga anak nga lalaki ni Hilkia. 21 Sul-
oban ko siya sa imong kupo ug bakosan ko siya sa
imong bakos, ug ibalhin ko ang imong katungod
diha sa iyang kamot. Mahimo siyang amahan
ngadto sa tanang lumolupyo sa Jerusalem ug
ngadto sa balay sa Juda. 22 Ibutang ko ang
yabi sa balay ni David sa iyang abaga; iyang
ablihan, ug walay makasirado; iyang siradoan,
ug walay makaabli. 23 Itaod ko kaniya, ang
ugsok nga anaa sa luwas nga dapit, ug mahimo
siyang lingkoranan sa himaya alang sa balay sa
iyang amahan. 24 Isab-it nila kaniya ang tanang
himaya sa balay sa iyang amahan, ang mga
anak ug ang mga kaliwat, ang matag sudlanan
gikan sa mga kopa ngadto sa tanang mga tibod.
25 Nianang adlawa—mao kini ang pahayag ni
Yahweh nga labawng makagagahom—maibot,
mabali ug mahulog ang ugsok nga giugsok sa lig-
on nga dapit, ug pagaputlon ang gipatong nga
anaa sa ibabaw niini—kay nagsulti si Yahweh.

23
1 Ang pahayag mahitungod sa Tyre: Paghilak,

kamong mga barko sa Tarshis; kay wala nay
puy-anan ni dunggoanan; gipadayag kini ngadto
kanila gikan sa yuta sa Cyprus. 2 Paghilom,
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kamong mga lumolupyo sa baybayon; mga tig-
patigayon sa Sidon, nga nagalawig sa kadagatan,
maoy nagpatagbo kaninyo. 3 Ibabaw sa halapad
nga katubigan mao ang trigohan sa Shihor, ang
ani sa Nilo maoy iyang abot; ug nahimo kining
tigpatigayon sa mga nasod. 4 Kaulaw, Sidon;
kay misulti na ang dagat, ang makagagahom
sa dagat. Miingon siya, “wala ako nagbati ni
manganak, wala usab ako nagpadako ug batan-
ong mga lalaki ni nag-atiman ug batan-ong mga
babaye.” 5 Sa dihang miabot ang balita sa Ehipto,
nagmasulob-on sila mahitungod sa Tyre. 6 Tabok
ngadto sa Tarshis; pagdangoyngoy, kamong mga
lumolupyo sa baybayon. 7 Nahitabo ba kini
diha kaninyo, ang malipayon nga siyudad, nga
ang kagikan mao ang karaan nga mga panahon,
nga nagdala sa iyang mga tiil palayo ngadto
sa langyaw nga mga dapit aron magpahiluna?
8 Kinsa man ang naglaraw niini batok sa Tyre,
ang tighatag ug mga korona, nga ang mga
tigpatigayon mao ang mga prinsipe, nga ang
tigpatigayon giila nga dungganon sa kalibotan?
9 Si Yahweh nga labawng makagagahom ang
naglaraw niini aron wad-an ug dungog ang iyang
garbo ug ang tanan niya nga himaya, aron
pakaulawan ang tanan niyang mga halangdon
sa yuta. 10 Daroha ang imong yuta, sama sa
pagdaro sa Nilo, anak nga babaye sa Tarshis.
Wala na gayoy baligyaanan sa Tyre. 11 Gituy-od
ni Yahweh ang iyang kamot ibabaw sa dagat, ug
giuyog niya ang mga gingharian; naghatag siya
ug mando mahitungod sa Fenicia, aron pagguba
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sa mga lig-on nga dalangpanan. 12 Miingon
siya, “Dili kana maglipay pag-usab, dinaugdaog
nga anak nga babayeng ulay sa Sidon; barog,
lakaw ngadto sa Cyprus; apan dili gihapon ka
makapahulay didto.” 13 Tan-awa ang yuta sa
mga Caldeanhon. Nawala na kini nga katawhan;
gibuhat kini sa mga taga-Asiria nga kamingawan
alang sa ihalas nga mga hayop. Nagtukod sila
ug mga tore nga adunay hagdanan; gipangguba
nila ang mga palasyo niini; gibuhat nila kini nga
tipun-og sa mga guba. 14 Paghilak, kamong mga
sakayan sa Tarshis; kay nagun-ob na ang inyong
dalangpanan. 15 Nianang adlawa, makalimtan
ang Tyre sulod sa 70 ka tuig, sama sa mga adlaw
sa hari. Human sa 70 ka tuig adunay mahitabo
sa Tyre nga usa ka butang nga sama sa awit
sa nagbaligya ug dungog. 16 Dad-a ang alpa,
lakaw niana nga siyudad, ikaw gikalimtan nga
nagbaligya ug dungog; patugtoga kini pag-ayo,
pag-awit ug daghang alawiton, aron mahinum-
doman ka. 17Mahitabo kini nga human sa 70 ka
tuig, tabangan ni Yahweh ang Tyre, ug magsugod
usab siyag panalapi pinaagi sa pagbaligya ug
dungog, ug ihalad niya ang iyang mga pag-
alagad ngadto sa tanang gingharian sa kalibotan.
18 Igahin ngadto kang Yahweh ang iyang mga
ginansya ug mga halin. Dili kini tagoan o
ibutang sa panudlanan, kay ihatag ang iyang
mga ginansya niadtong nagpuyo sa presensya ni
Yahweh ug gamiton aron sa pagpatagbo kanila
uban ang kadagaya sa pagkaon ug aron aduna
silay maayong mga bisti.
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24
1 Tan-awa, hapit na himoon ni Yahweh nga

awaaw ang kalibotan, laglagon kini, gun-obon
ang matag yuta, ug patibulaagon ang mga lu-
molupyo niini. 2 Mahitabo kini, ingon man
sa katawhan, mao usab sa pari, ingon man sa
sulugoon, mao usab sa iyang agalon; ingon man
sa katabang, mao usab sa iyang kabit, ingon man
sa mga mopalit, mao usab sa mobaligya; ingon
man sa nagpautang; mao usab sa mangutang;
ingon man sa modawat ug tubo, mao usab sa
mohatag ug tubo. 3 Laglagon ug mawagtang
ang yuta sa hingpit; kay misulti si Yahweh niini
nga pulong. 4 Mauga ug mogahi ang yuta,
mokaging ug mahanaw ang kalibotan, madunot
ang inila nga katawhan sa yuta. 5 Gihugawan
ang kalibotan sa mga lumolupyo niini tungod
kay wala nila tumana ang mga balaod, gisupak
ang mga kasugoan, ug giguba ang walay kat-
aposang kasabotan. 6 Busa lamoyon sa tunglo
ang yuta, ug makaplagan nga sad-an ang mga
lumolupyo niini. Masunog ang mga lumolupyo
sa yuta, ug diyutay nalang ang katawhan nga
mabilin. 7 Mohubas ang bag-ong bino, malaya
ang paras, ug magdangoyngoy ang tanang mali-
payon. 8 Mohunong ang malipayon nga tingog
sa mga tamborin, ug ang paghudyaka niadtong
nagakalipay; ug miundang ang malipayon nga
lira. 9 Dili na sila moinom ug bino ug moawit,
ug pait na ang ilimnon niadtong moinom niini.
10 Nagun-ob na ang siyudad sa kagubot; sirado
ug walay sulod ang matag balay. 11 Adunay
panaghilak sa kadalanan tungod sa bino; min-
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gitngit ang tanang kalipay, nahanaw ang pagka-
malipayon sa yuta. 12Magpabilin sa siyudad nga
awaaw, maguba ang ganghaan ngadto sa pino.
13 Kay mao kini ang mahitabo sa tibuok yuta
taliwala sa mga nasod, sama sa dihang pukpokon
ang kahoy nga olibo, ug sama sa hagdawonon
sa dihang mahuman na ang pagpupo sa ubas.
14 Ipatugbaw nila ang ilang mga tingog ug mos-
inggit sa kahalangdon ni Yahweh, ug malipayon
nga mosinggit gikan sa dagat. 15 Busa himayaa si
Yahweh sa sidlakan, ug sa gagmay nga mga pulo
sa dagat maghatag ug kahimayaan sa ngalan ni
Yahweh, ang Dios sa Israel. 16 Nadungog namo
gikan sa layong dapit nga bahin sa kalibotan ang
alawiton, “Himaya alang sa usa nga matarong!”
Apan miingon ako, “Nagkaluya ako, alaot ako!
Ang maluibon nagmaluibon; oo, ang maluibon
nagmaluibon gayod.” 17 Kahadlok, ang bung-
aw ug ang lit-ag anaa kaninyo, mga lumolupyo
sa yuta. 18 Si bisan kinsa nga moikyas sa
tingog sa kahadlok mahulog ngadto sa bung-aw,
ug si bisan kinsa ang makagawas sa taliwala
sa bung-aw madakpan sa lit-ag. Maabli ang
mga bintana sa kalangitan, ug mauyog ang mga
patukoranan sa yuta. 19 Maguba sa hingpit
ang kalibotan, mapikas ang yuta; mauyog sa
mapintason ang yuta. 20 Magsusapinday ang
yuta sama sa nahubog nga tawo ug matabyog
ngadto ug nganhi sama sa usa ka payag. Mabug-
at ang sala niini ug matumba kini ug dili na
gayod makabarog pag-usab. 21 Mahitabo kini
nianang adlawa, silotan ni Yahweh ang mga
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gamhanan nga anaa sa langit, ug ang mga hari
nga anaa sa kalibotan. 22 Pagatigomon sila uban
sa mga binilanggo sa usa ka bung-aw, ug sirad-an
sa bilanggoan; ug silotan sila human sa daghang
mga adlaw. 23 Unya maulawan ang bulan, ug
maulawan ang adlaw, kay maghari si Yahweh
nga labawng makagagahom sa Bukid sa Zion
ug sa Jerusalem, ug atubangan sa iyang mga
katigulangan sa himaya.

25
1 Yahweh, ikaw ang akong Dios; ituboy ko

ikaw, daygon ko ang imong ngalan; kay nag-
buhat ka ug kahibulongang mga butang, mga
butang nga gilaraw kaniadto, sa husto nga
pagkamatinud-anon. 2 Kay gibuhat mong tipun-
og ang siyudad, ang lig-on nga siyudad, usa ka
gun-ob, ug ang salipdanan sa mga langyaw aron
nga wala nay siyudad. 3 Busa himayaon ka sa
mga kusgan nga katawhan; mahadlok kanimo
ang siyudad sa walay kaluoy nga mga nasod.
4 Kay ikaw ang dapit sa kaluwasan alang niad-
tong mga kabos, kapasilongan alang niadtong
nagkinahanglan nga anaa sa iyang kasub-anan—
kapasilongan gikan sa unos ug landong gikan sa
init. Sa dihang mohuyop ang walay kaluoy nga
hangin nga sama sa unos batok sa paril, 5 ug
sama sa kainit sa uga nga yuta, nabuntog mo
ang kasaba sa mga langyaw, sama nga nabuntog
sa landong sa panganod ang kainit, busa gitubag
ang awit sa mga walay kaluoy. 6 Niini nga bukid
maghimo si Yahweh nga labawng makagagahom
ug kombira sa mga tambok nga mga butang
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alang sa tanang katawhan, sa gipili nga mga
bino, sa humok nga mga karne, usa ka kom-
bira sa labing maayong bino. 7 Pagagun-obon
niya niini nga bukid ang nakatabon sa tanang
katawhan, ang pandong nga nabuklad ibabaw
sa tanang mga nasod. 8 Lamoyon niya ang
kamatayon hangtod sa kahangtoran, ug pahiran
ni Yahweh nga Ginoo ang mga luha nga gikan
sa tanan ninyong mga nawong; kuhaon niya ang
kaulaw sa iyang katawhan gikan sa tanang yuta,
kay gisulti kini ni Yahweh. 9 Isulti kini nianang
adlawa, “Tan-awa, mao kini ang atong Dios;
nagpaabot kita niya, ug luwason kita niya. Mao
kini si Yahweh; ang atong gipaabot, magpali-
payon kita ug magmaya sa iyang kaluwasan.”
10 Kay niini nga bukid mopahulay ang kamot
ni Yahweh; ug pagayatak-yatakan ang Moab sa
iyang dapit, sama sa uhot nga giyatak-yatakan
didto sa bangag nga puno sa mga hugaw sa
hayop. 11 Ibuklad nila ang ilang mga kamot tali-
wala niini, sama sa manlalangoy nga nagbuklad
sa iyang mga kamot aron makalangoy. Apan
ipaubos ni Yahweh ang ilang garbo taliwala sa
kahanas sa ilang mga kamot. 12 Tumpagon niya
ang imong habog nga salipdanang mga paril
ngadto sa yuta, ngadto sa abog.

26
1 Nianang adlawa pagaawiton kini nga awit

diha sa yuta sa Juda: Aduna kami lig-on nga
siyudad; gihimo sa Dios ang kaluwasan ingon
mga paril ug mga salipdanan. 2 Ablihi ang
mga ganghaan, aron makasulod ang matarong
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nga nasod nga nagtipig sa ilang pagtuo. 3 Ang
hunahuna nga nagpabilin kanimo, pagatipigan
nimo siya sa hingpit nga kalinaw, kay nagasalig
siya kanimo. 4 Salig kang Yahweh hangtod sa
kahangtoran; kay kang Yah, si Yahweh, usa
ka bato nga walay kataposan. 5 Kay ipaubos
niya kadtong nagkinabuhi nga mapahitas-on;
tumpagon niya ngadto sa yuta ang lig-ong siyu-
dad; itupong niya kini sa abog. 6Tamak-tamakan
kini sa mga kabos ug mga timawa. 7 Patag
ang dalan sa matarong, Matarong nga Dios;
gihimo nimong tul-id ang dalan sa matarong.
8 Oo, maghulat kami kanimo Yahweh diha sa
dalan sa imong mga paghukom; gitinguha namo
ang imong ngalan ug ang imong kadungganan.
9Nagtinguha ako kanimo diha sa kagabhion; oo,
nangita gayod kanimo sa tinuoray ang akong
espiritu sulod kanako. Kay sa dihang moabot
na ang imong mga paghukom dinhi sa kalib-
otan, makakat-on ang lumolupyo sa kalibotan
mahitungod sa pagkamatarong. 10 Tugoti nga
ang pabor mapakita ngadto sa daotan, apan
dili siya makakat-on sa pagkamatarong. Nag-
buhat siya ug daotan sa yuta sa pagkamatarong
ug wala makakita sa kahalangdon ni Yahweh.
11 Yahweh, gipataas ang imong kamot, apan
wala sila nakamatikod. Apan makita nila ang
imong pagkamainiton alang sa katawhan ug
mapakaulawan sila, tungod kay lamoyon sila
sa kalayo sa imong mga kaaway. 12 Yahweh,
magdala ka ug kalinaw alang kanamo; kay sa
pagkatinuod, gitapos mo usab ang tanan na-
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mong mga bulohaton alang kanamo. 13 Yahweh
nga among Dios, gawas kanimo nagdumala
ang ubang mga agalon nganhi kanamo; apan
ang imong ngalan lamang ang among daygon.
14 Patay na sila, dili na sila mabuhi; patay na sila,
dili na sila mobangon. Sa pagkatinuod, mianhi
ka sa paghukom ug paglaglag kanila, ug gihanaw
ang matag handomanan nila. 15 Gipadaghan mo
ang mga nasod, Yahweh, gipadaghan mo ang
mga nasod; gitahod ikaw; gipalapdan mo ang
tanang utlanan sa yuta. 16 Yahweh, mangita
sila kanimo panahon sa kalisdanan; mag-ampo
sila sa hilom sa dihang anaa kanila ang imong
pagpanton. 17 Sama sa mabdos nga babaye nga
hapit na manganak, sa dihang magbati siya ug
maghilak sa hilabihang kasakit sa pagpanganak,
sama usab nga anaa kami diha sa imong atuban-
gan, Ginoo. 18 Namabdos kami, nagbati kami,
apan daw sama lamang nga naghimugso kami
sa hangin. Wala kami nagdala ug kaluwasan
ngadto sa yuta, ug wala nangapukan ang mga
lumolupyo sa kalibotan. 19 Mabuhi ang imong
patay, mobangon ang ilang mga patay nga lawas.
Pagmata ug pag-awit sa kalipay, kamo nga nag-
puyo sa abog; kay ang imong yamog mao ang
yamog sa kahayag, ug banhawon sa kalibotan
ang mga patay niini. 20 Lakaw, akong katawhan,
sulod kamo sa inyong mga lawak ug sirad-i
ang inyong mga pultahan; tago sa makadiyot,
hangtod nga mahanaw ang hilabihang kasuko.
21 Kay tan-awa, mogawas na si Yahweh sa iyang
dapit aron sa pagsilot sa mga lumolupyo sa
kalibotan alang sa ilang kasal-anan; ipakita na



Isaias 27:1 lviii Isaias 27:9

sa yuta ang naula nga mga dugo niini, ug dili na
tabonan pa ang iyang mga gipamatay.

27
1 Nianang adlawa silotan ni Yahweh ang Levi-

atan ang nagkamang nga bitin uban sa lig-
on, dako ug hait niya nga espada, baliko nga
bitin ang Leviatan, ug patyon niya ang mapintas
nga mananap nga anaa sa dagat. 2 Nianang
adlawa: Moawit ang parasan sa bino mahi-
tungod niini. 3 Ako, si Yahweh, nga iyang
tigpanalipod; patubigan ko kini matag higayon.
Bantayan ko kini adlaw ug gabii aron walay
makapasakit niini. 4 Wala ako nasuko, O, nga
adunay mga sampinit ug mga tunok! Magmartsa
ako batok kanila sa gubat; sunogon ko silang
tanan; 5 gawas kung kuptan nila ang akong pag-
panalipod ug makigdait nganhi kanako; tugoti
sila nga makigdait nganhi kanako. 6 Sa umaabot
nga adlaw, mogamot si Jacob; mamulak ang
Israel ug mosalingsing; ug malukop nila ang
yuta uban sa bunga.” 7 Gisulong ba ni Yahweh
si Jacob ug ang Israel ingon nga gisulong niya
ang mga nasod nga nagsulong kanila? Gipatay
ba si Jacob ug ang Israel sama sa pagpamatay
niadtong mga nasod nga ilang gipamatay? 8 Sa
hustong sukdanan nakiglantugi kamo, gipahi-
layo si Jacob ug ang Israel; gipapahawa niya
sila uban sa kusog nga hangin, sa adlaw sa
sidlakan nga hangin. 9 Busa niining paagiha,
pasayloon ang pagkadaotan ni Jacob, kay mao
kini ang hingpit nga bunga ngamopapas sa iyang
sala: sa dihang dugmokon niya ang halaran nga
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mga bato sama sa tisas, ug wala nay mga poste
ni Ashera o magpabilin nga mobarog nga mga
halaran sa insenso. 10 Kay mahimong mingaw
ang pinarilang siyudad, mabiyaan ang puloy-
anan ug isalikway sama sa kamingawan. Didto
manibsib ang nating baka, ug didto molubog ug
mokaon sa mga sanga niini. 11 Sa dihang malaya
ang mga sanga, mangabali kini. Moabot ang
mga babaye ug mosugnod pinaagi niini, kay mao
kini ang katawhan nga walay salabotan. Busa
wala nay kaluoy ang ilang Magbubuhat kanila,
ug siya nga nagbuhat kanila dili na magmaluloy-
on ngadto kanila. 12 Mahitabo kini sa adlaw
nga giokon ni Yahweh gikan sa Suba sa Eufrates
ngadto sa Wadi sa Ehipto ug pagatigomon kamo
nga katawhan sa Israel. 13 Nianang adlawa
patingogon ang dako nga budyong; ug mamalik
ang mga binihag sa yuta sa Asiria, ug ang mga
sinalikway sa yuta sa Ehipto mosimba sila kang
Yahweh didto sa balaang bukid sa Jerusalem.

28
1 Pagkaalaot sa garbo sa korona nga bulak

nga gisul-ob sa tagsatagsa ka mga palahubog sa
Efraim, ug sa nagkalawos nga bulak sa iyang
mahimayaong katahom, ang bulak nga gibutang
ngadto sa ulohan sa nagdagayday nga Walog
niadtong nalupig sa bino! 2 Tan-awa, nagpadala
ang Ginoo ug usa ka gamhanan ug kusgan; sama
sa unos nga yelo ug makaguba nga bagyo, sama
sa kusog nga ulan ug naghaguros nga mga tubig;
ug ipanglabay niya ang tagsatagsa ka korona nga
bulak didto sa yuta. 3 Pagayatakyatakan ang
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garbo nga koronang bulak sa mga palahubog sa
Efraim. 4 Ang nalawos nga bulak sa iyang mahi-
mayaong katahom, nga anaa sa ulo sa adunahan
nga walog, mamahimong unang hinog sa igos sa
dili pa ang ting-init, nga, kung adunay makakita
niini, tunlon niya kini samtang anaa pa kini sa
iyang kamot. 5Nianang adlawamahimong mata-
hom nga korona ug matahom nga purongpurong
si Yahweh nga labawng makagagahom alang
sa nahibilin sa iyang katawhan, 6 ang espiritu
sa hustisya alang kaniya nga naglingkod sa
hukmanan, ug ang kusog niadtong mipasibog sa
ilang mga kaaway diha sa ilang mga ganghaan.
7 Apan bisan niining nabarag uban sa bino,
ug nagsusapinday pinaagi sa isog nga ilimnon.
Nabarag ang pari ug ang propeta pinaagi sa
isog nga ilimnon, ug gilamoy sila pinaagi sa
bino. Nagsusapinday sila uban ang maisog
nga ilimnon, nagsusapinday sa panan-awon ug
nabarag diha sa paghukom. 8 Tinuod, nalukop
sa suka ang mga lamesa, busa wala na gayoy
limpyo nga dapit. 9 Kang kinsa man niya itudlo
ang kaalam, ug kang kinsa man niya ipasabot
ang mensahe? Niadto bang nalutas gikan sa
gatas o niadtong bag-o pa lang gipanguha gikan
sa mga dughan? 10 Kay kini sugo ibabaw sa
sugo, sugo ibabaw sa sugo; pagdumala ibabaw
sa pagdumala, pagdumala ibabaw sa pagdu-
mala; diyutay dinhi, diyutay didto. 11 Bisan
paman, uban sa mapasipalaon nga mga ngabil
ug langyaw nga baba makigsulti siya niining
mga tawhana. 12 Nagsulti siya kanila kaniadto
“Mao kini ang kapahulayan, papahulaya siya
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nga gikapoy; ug mao kini ang makapahayahay,”
apan dili sila mamati. 13 Busa ang pulong ni
Yahweh ngadto kanila mahimong sugo ibabaw
sa sugo, sugo ibabaw sa sugo; pagdumala ibabaw
sa pagdumala, pagdumala ibabaw sa pagdumala;
diyutay dinhi, diyutay didto; aron nga mangadto
sila ug mangabalintong, ug mapiangan, malit-ag,
ug madakpan. 14 Busa paminawa ang pulong ni
Yahweh, kamong nagbiaybiay, kamong nagdu-
mala niining katawhan nga anaa sa Jerusalem.
15 Mao kini ang mahitabo tungod kay nagsulti
kamo, “Nagbuhat kami ug kasabotan tali sa
kamatayon, ug nakabaton kami ug panag-uyon
uban sa Seol. Busa sa dihang moagi ang
naghaguros nga latigo, dili kini moabot kanamo.
Kay gihimo namong dalangpanan ang bakak,
ug gihimong puloy-anan ang pagkabakakon.”
16 Busa nagsulti ang Ginoo nga si Yahweh,
“Tan-awa: Ipahimutang ko diha sa Zion ang
patukoranan nga bato, ang nasulayan nga bato,
ang bililhong patukoranan nga bato, ang lig-on
nga patukoranan. Kadtong motuo dili gayod
maulawan. 17Himoon ko ang kahoyng igsusukod
nga hustisya, ug ang tunton sa pagkamatarong.
Banlason sa unos nga yelo ang dalangpanan sa
mga bakak, ug ang mga baha maoy molapaw
sa tagoanan nga dapit. 18 Matunaw ang inyong
kasabotan tali sa kamatayon, ug dili molung-
tad ang inyong pakig-uyon uban sa Seol. Sa
dihang molabay na ang naghaguros nga baha,
mangalumos kamo pinaagi niini. 19 Sa dihang
molabay kini mangalumos kamo, ug sa matag
buntag modangat kini sa adlaw ug gabii. Kung
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masabtan na ang mensahe, makahatag kini ug
kalisang. 20 Kay mubo lamang ang higdaanan
alang sa usa ka tawo aron iyang katuy-oran, ug
dili halapad ang habol alang kaniya aron ibukot
sa iyang kaugalingon.” 21 Mobarog si Yahweh
ingon nga anaa sa Bukid sa Perazim; mobarog
siya sa iyang kaugalingon didto sa Walog sa
Gibeon aron sa pagbuhat sa iyang buluhaton,
sa iyang talagsaon nga buluhaton, ug ipakita
ang iyang talagsaon nga binuhatan. 22 Busa
karon ayaw pagbiaybiay, kay basin mahugot
ang inyong hikot. Nadungog ko gikan sa Gi-
noo nga si Yahweh nga labawng makagagahom,
ang kasugoan sa kalaglagan didto sa kalibotan.
23 Patalinghogi ug paminawa ang akong tingog;
pamatia ug paminawa ang akong mga pulong.
24 Ang mag-uuma ba nga nagdaro kada adlaw
aron magpugas, nagdaro lang ba sa yuta? Nag-
padayon ba siya sa pagbungkal ug sa pagkaras
sa uma? 25 Sa dihang naandam na niya ang
yuta, wala ba niya gipangsabwag ang binhi nga
lunga, gipugas ang anis, gibutang ang trigo diha
sa mga tudling ug ang sebada sa angay nga
dapit, ug ang gisabwag sa matag tumoy niini?
26Gipahimangnoan siya sa iyang Dios; gitudloan
niya kini nga maalamon. 27 Dugang pa, wala pa
nagiok ang binhi nga lunga pinaagi sa karomata,
ni paligsan sa ligid sa kariton ang anis; apan
gipusposan ang lunga pinaagi sa kahoy, ug ang
anis pinaagi sa sungkod. 28 Gigaling ang lugas
alang sa tinapay apan dili kaayo pino, bisan pa
ug katagon kini sa ligid sa iyang kariton ug sa
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iyang mga kabayo, dili kini madugmok sa iyang
kabayo. 29 Naggikan usab kini kang Yahweh nga
labawngmakagagahom, ngamaoy kahibulongan
sa pagtambag ug halangdon sa kaalam.

29
1 Pagkaalaot sa Ariel, ang Ariel, ang siyudad

kung asa nagkampo si David! Dugangi ang mga
katuigan; sauloga ang mga kasaulogan. 2 Apan
palibotan ko ang Ariel, ug magminatay siya ug
magbangotan; ug mahimo siya nga sama sa Ariel
alang kanako. 3Magkampo ako libot kaninyo ug
ipahimutang ko ang toreng panggubatan batok
kaninyo, ug magtukod ako ug mga hinagibang
panggubatan batok kaninyo. 4 Magun-ob ka
ug magsulti gikan sa yuta; mahagawhaw ang
imong pakigpulong gikan sa abog. Mahisama
sa kalag nga gikan sa yuta ang imong tingog,
ug mahimong luya kaayo ang imong tingog
gikan sa abog. 5 Ang panon sa inyong mga
manunulong mahisama sa pino nga abog, ug
ang panon sa mga mabangis ingon sa uhot
nga mapadpad palayo. Mahitabo kini sa kalit
lamang. 6 Moanha si Yahweh nga labawng
makagagahom diha kaninyo uban ang dalugdog,
linog, kasaba sa dahunog, uban ang naghaguros
nga hangin ug mapintas nga bagyo, ug ang
molamoy nga siga sa kalayo. 7 Mahisama
kini sa damgo, panan-awon sa kagabhion: Ang
panon sa tanang kanasoran makig-away batok
sa Ariel ug sa iyang salipdanan. Sulongon nila
siya ug ang iyang mga malig-ong salipdanan
aron sa pagdasok kaniya. 8 Mahisama kini sa
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tawong gigutom nga nagdamgo nga nagkaon
siya, apan sa dihang nakamata na siya, haw-
ang ang iyang tiyan. Mahisama kini sa tawong
giuhaw nga nagdamgo nga aduna siyay giinom,
apan sa dihang nakamata na siya, naghangos
siya, uban sa iyang kauhaw nga wala matagbaw.
Oo, maingon sa hilabihan ka daghan nga mga
nasod ang makig-away batok sa Bukid sa Zion.
9 Katingala sa inyong kaugalingon ug katingala;
butahi ang inyong kaugalingon ug pagpakabuta!
Pagpakahubog, apan dili pinaagi sa bino; pag-
susapinday, apan dili pinaagi sa ilimnon. 10 Kay
gibubo ni Yahweh diha kaninyo ang espiritu sa
pagkahinanok. Gipiyong niya ang mga mata
sa mga propeta, ug gitabonan ang mga ulo sa
mga manalagna. 11 Ang tanan nga gipadayag
diha kaninyo nahimong ingon sa mga pulong sa
basahon nga nasilyohan, nga mahimong ihatag
sa tawo ngadto sa usa kamaalamon, ugmoingon,
“Basaha kini.” Moingon usab siya, “Dili ako
makahimo, kay nasilyohan man kini.” 12 Kung
ihatag ang basahon ngadto sa usa nga dili mak-
abasa, ug moingon, “Basaha kini,”moingon siya,
“Dili ako makabasa.” 13Miingon ang Ginoo, “Mi-
anhi kining mga tawhana kanako uban sa ilang
mga baba ug nagpasidungog kanako pinaagi
sa ilang mga ngabil, apan halayo ang ilang
kasingkasing kanako. Ang ilang pagpasidungog
kanako ingon lamang sa kasugoan nga gitudlo
sa katawhan. 14 Busa, tan-awa, magpadayon
ako sa pagbuhat ug mga kahibulongang butang
taliwala niining katawhan, katingalahan human
sa katingalahan. Mahanaw ang kaalam sa
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ilang maalamong mga tawo, ug mangawala ang
panabot sa ilang mabinantayon nga mga tawo.”
15 Pagkaalaot niadtong gitago pag-ayo ang ilang
mga laraw gikan kang Yahweh, ug kansang
mga binuhatan anaa sa kangingit. Moingon
sila, “Kinsa man ang makakita kanato, ug kinsa
man ang makaila kanato?” 16 Giusab ninyo ang
tanang mga butang! Mahimo bang sama sa
lapok ang magkukolon, aron nga ang butang nga
iyang gihimo magsulti mahitungod kaniya nga
maoy nagbuhat niini, “Wala niya ako buhata,”
o magsulti ang gihulma nga butang mahitungod
kaniya nga maoy naghulma niini, “Wala siya
makasabot?” 17 Sa diyutay nga panahon, mahi-
mong uma ang Lebanon, ug ang uma mahimong
lasang. 18 Nianang adlawa makadungog ang
bungol sa mga pulong sa basahon, ug makakita
ang mga mata sa buta diha sa kadulom sa kangit-
ngit. 19Magmaya pag-usab ang mga dinaugdaog
diha kang Yahweh, ug magmaya ang kabos
taliwala sa katawhan diha sa Balaang Dios sa
Israel. 20 Kay mawagtang ang mga mabangis, ug
mangahanaw ang mga mabiaybiayon. Pagawad-
on ang tanan nga nahigugma sa pagbuhat ug
daotan, 21 kansang pinaagi sa pulong naghimo sa
usa ka tawo nga maoy sad-an. Nagpahimutang
sila ug lit-ag diha sa ganghaan alang kaniya
nga nagpangita sa hustisya ug nagpasangil sa
matarong pinaagi sa walay hinungdan nga mga
bakak. 22 Busa mao kini ang gisulti ni Yahweh
mahitungod sa panimalay ni Jacob—Yahweh,
nga maoy naglukat kang Abraham, “Dili na
gayod maulawan si Jacob, ni mangluspad pa
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ang iyang dagway. 23 Apan sa dihang makita
niya ang iyang mga anak, ang buhat sa akong
mga kamot, balaanon nila ang akong ngalan.
Balaanon nila ang ngalan sa Balaang Dios ni
Jacob ug magatindog sila diha sa pagtahod sa
Dios sa Israel. 24 Kadtong nasayop diha sa
espiritu makabaton ug pagsabot, ug ang mga
nagbagulbol makakat-on sa kahibalo.”

30
1 Pagkaalaot sa masinupakon nga mga anak,”

mao kini ang gipamulong ni Yahweh. “Naglaraw
sila, apan wala naggikan kanako; nakig-abin sila
sa ubang nga mga nasod, apan wala sila gigiya-
han pinaagi sa akong Espiritu, busa nagdugang
sila ug sala sa pagpakasala. 2 Nanggawas sila
aron sa paglugsong didto sa Ehipto, apan wala
mangayo sa akong giya. Midangop sila sa panali-
pod gikan sa Faraon ug mipasalipod sa landong
sa Ehipto. 3Busa mahimo ninyong kaulawan ang
pagpanalipod sa Faraon, ug inyong kaulawan
ang dalangpanan sa landong sa Ehipto, 4 bisan
anaa ang ilang mga prinsipe sa Zoan, ug mi-
adto ang ilang mga mensahero didto sa Hanes.
5 Maulawan silang tanan tungod sa katawhan
nga dili makatabang kanila, apan makahatag
hinuon ug kaulawan.” 6 Ang gipamulong mahi-
tungod sa mga mananap sa Negev: Latas sa yuta
sa kasamok ug kakuyaw, sa babayeng liyon ug sa
liyon, sa bitin ug ang daw kalayo nga halas nga
molupad, gidala nila ang ilang mga kaadunahan
diha sa likod sa ilang mga asno, ug ang ilang
mga bahandi diha sa bukobuko sa mga kamelyo,
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ngadto sa katawhan nga dili makatabang kanila.
7Kay kawang lamang ang tabang sa Ehipto; busa
gitawag ko siya nga Rahab, nga nagpabilin sa
paglingkod. 8 Karon lakaw, ikulit kini diha sa
papan sa ilang atubangan, ug isulat kini diha
sa linukot nga basahon, aron nga matipigan
kini alang sa moabotay nga panahon ingon nga
pagpamatuod. 9 Kay mga masinupakon kini
nga katawhan, bakakon nga mga anak, mga
anak nga dili mamati sa pahimangno ni Yahweh.
10 Gisultihan nila ang mga manalagna, “Ayaw
pagtan-aw;” ug ngadto sa mga propeta, “Ayaw
pagpanagna sa kamatuoran kanamo; pagsulti ug
mga pulong nga pag-ulog-ulog, panagna sa mga
tinumotumo. 11 Agi ngadto sa laing dalan, tipas
sa laing agianan; himoa nga mohunong na sa
pagsulti diha sa among atubangan ang Balaang
Dios sa Israel.” 12Busa miingon ang Balaang Dios
sa Israel, “Tungod kay gisalikway man ninyo
kini nga pulong ug nagsalig sa pagpanglupig
ug pagpanglimbong ug midangop niini, 13 busa
kini nga kasal-an mahimo alang kaninyo nga
sama sa nagliki nga bahin nga andam nang
matumpag, sama nga nakapatong diha sa taas
nga pader nga sa kalit lang mahitabo dayon ang
pagkatumpag.” 14 Buakon niya kini sama sa
pagbuak sa hulmahan sa kolon sa magkukolon;
wala siyay ibilin niini, aron nga wala nay
makita sa mga natipak niini nga mahimong
kabutangan ug kalayo gikan sa halinganan, o
aron sa pagsag-ob ug tubig gikan sa atabay,
15 Kay mao kini ang gisulti sa Ginoong Dios,
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ang Balaang Dios sa Israel, “Sa pagbalik ug sa
pagpahulay maluwas kamo; sa kalinaw ug sa
pagsalig mao ang inyong kusog. Apan dili kamo
gusto. 16 Miingon kamo, 'Dili, kay mokalagiw
kami pinaagi sa mga kabayo,' busa mokalagiw
kamo; ug, 'Mosakay kami sa matulin nga mga
kabayo,' busa kadtongmogukod kaninyomatulin
usab. 17 Mokalagiw ang usa ka libo tungod sa
pagpanghulga sa usa; sa pagpanghulga sa lima
mokalagiw kamo hangtod nga ang mahibilin
kaninyo mahisama sa poste sa bandila didto sa
tumoy sa bukid, o sama sa bandila didto sa
bungtod.” 18 Sa gihapon naghulat si Yahweh
nga manggiluy-on kaninyo, busa andam siya sa
pagpakita ug kaluoy kaninyo. Kay si Yahweh
ang Dios sa hustisya; bulahan kadtong tanan
nga naghulat alang kaniya. 19 Kay magpuyo ang
katawhan didto sa Zion, sa Jerusalem, ug dili
na kamo maghilak pa. Magmaluluy-on gayod
siya kaninyo diha sa tingog sa inyong pagtuaw.
Sa dihang madungog niya kini, motubag siya
kaninyo. 20 Bisan ug gihatagan kamo ni Yahweh
ug tinapay sa kalisdanan, ug tubig sa kasakit,
bisan pa niana, dili na gayod motago ang iny-
ong magtutudlo, apan makita ninyo ang inyong
magtutudlo pinaagi sa inyong kaugalingong mga
mata. 21Makadungog ang imongmga igdulongog
ug pulong sa imong likod nga moingon, “Mao
kini ang dalan, lakaw niini,” kung moliko ka sa
tuo o kung moliko ka sa wala. 22 Pagabulingan
ninyo ang inyong kinulit nga mga larawan nga
gihaklapan sa plata ug sa inyong bulawan nga
mga larawan. Ipanglabay ninyo kini sama
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sa hugaw nga pasador. Moingon ka kanila,
“Pahawa dinhi.” 23 Ihatag niya ang ulan alang
sa inyong binhi sa dihang magpugas kamo sa
yuta, ug ang tinapay uban sa kadagaya gikan
sa yuta, ug managhan ang mga ani. Nianang
adlawa ang inyong mga mananap manibsib sa
halapad nga mga sibsibanan. 24 Ang mga torong
baka ug ang mga asno, nga nagdaro sa yuta,
magakaon sa lamian nga kumpay nga gikaykay
pinaagi sa pala ug karas. 25 Sa matag hataas nga
bukid ug sa matag hataas nga bungtod, adunay
magdagayday nga mga sapa ug magdagayday
nga mga tubig, sa adlaw sa dakong kamatay
sa dihang mangatumpag ang mga tore. 26 Ang
kahayag sa bulan mahisama sa kahayag sa
adlaw, ug ang siga sa adlaw mahimong pito ka
pilo sa kahayag, sama sa siga sa adlaw sa pito
ka mga adlaw. Pagabugkoson ni Yahweh ang
pagkabungkag sa iyang katawhan ug alibyohan
ang mga pangos nga naka samad kanila. 27 Tan-
awa, ang ngalan ni Yahweh naggikan sa halayo
nga dapit, nga nagdilaab uban sa iyang kasuko
ug sa baga nga aso. Napuno sa kasilag ang iyang
mga ngabil, ug ang iyang dila sama sa molamoy
nga kalayo. 28Ang iyang gininhawa sama sa nag-
awas nga baha nga miabot hangtod sa liog, aron
sa pag-alig-ig sa mga nasod pinaagi sa pagyagyag
sa kagub-anan. Ang iyang gininhawa ingon
nga rinda sa apapangig sa mga katawhan aron
sa pagpahisalaag kanila. 29 Makabaton kamog
awit sa kagabhion sa dihang pagahimoon ang
balaang pagsaulog, ug kalipay sa kasingkasing,
ingon sa usa ka tawo nga nagpaingon didto sa
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bukid ni Yahweh uban ang plawta, ngadto sa
Bato sa Israel. 30 Ipadungog ni Yahweh ang iyang
matahom nga tingog ug ipakita ang paglihok sa
iyang bukton diha sa iyang mapintas nga kasuko
ug nagdilaab nga kalayo, uban sa unos, bagyo, ug
ulan nga yelo. 31Kay tungod sa tingog ni Yahweh,
magupok ang Asiria; bunalan niya sila pinaagi
sa sungkod. 32 Sa matag hampak sa gituboy
nga sungkod nga ipahamtang ni Yahweh kanila
pagaduyogan pinaagi sa tugtog sa mga tamborin
ug mga alpa samtang makiggubat siya ug makig-
away kanila. 33Kay giandam na kaniadto pa ang
dapit sa pagsunog. Sa pagkatinuod, giandam kini
alang sa hari, ug gibuhat kini sa Dios nga lalom
ug halapad. Andam na ang daghang tinapok
nga mga kahoy uban sa kalayo. Ang gininhawa
ni Yahweh, sama sa sapa sa asupre, nga maoy
mopasilaob sa kalayo.

31
1 Pagkaalaot niadtong milugsong didto sa

Ehipto aron sa pagpakitabang ug midangop sa
mga kabayo, ug nagsalig sa mga karwahe (kay
daghan sila) ug sa mga mangabayoay (hilabihan
gayod sila kadaghan). Apan wala silay pagpak-
abana mahitungod sa Balaang Dios sa Israel,
ni bisan mangita sila kang Yahweh! 2 Apan
maalamon siya, ug magdala siya ug katalag-
man ug dili mobakwi sa iyang mga pulong.
Mobarog siya batok sa daotang panimalay ug
batok niadtong nagatabang sa nagbuhat ug sala.
3 Tawo lamang ang Ehipto ug dili Dios, unod
lamang ang ilang mga kabayo ug dili espiritu. Sa
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dihang kab-oton kini ni Yahweh pinaagi sa iyang
kamot, mapandol lakip ang usa nga mitabang,
ug malaglag siya nga gitabangan; mangamatay
silang tanan. 4 Mao kini ang gisulti ni Yahweh
kanako, “Ingon nga ang liyon, bisan ang batan-
ong liyon, mongulob ngadto sa iyang tukbunon,
sa dihang misinggit ang panon sa mga magbal-
antay sa karnero batok niini, apan wala kini
mahadlok sa ilang mga tingog, ni mikamang
palayo gikan sa ilang saba; ingon niini mokanaog
si Yahweh nga labawng makagagahom aron
makig-away didto sa Bukid sa Zion, niana nga
bungtod. 5 Sama sa mga langgam nga nanglupad,
busa panalipdan ni Yahweh nga labawng mak-
agagahom ang Jerusalem; panalipdan niya ug
luwason kini sa dihang molabay siya ug tipigan
kini. 6 Balik kamo kaniya nga inyong gitalikdan
sa hilabihan, katawhan sa Israel. 7 Kay nianang
adlawa mopahilayo ang matag-usa sa iyang mga
diosdios nga plata ug sa iyang diosdios nga
bulawan nga gibuhat sa inyong kaugalingong
makasasala nga kamot. 8 Mapukan ang Asiria
pinaagi sa espada; ang espada nga dili hinimo
sa tawo maoy molamoy kaniya. Mokalagiw siya
gikan sa espada, ug mapugos sa pagbuhat ug
lisod nga trabaho ang iyang batan-ong kalalakin-
an. 9 Mangawad-an silang tanan ug pagsalig
tungod sa kalisang, ug mangahadlok ang iyang
mga prinsipe sa pagkakita sa panggubatan nga
bandera ni Yahweh — mao kini ang gipamulong
ni Yahweh, kansang kalayo anaa sa Zion ug
kansang kalan anaa sa Jerusalem.”
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32
1 Tan-awa, ang hari maghari diha sa pagka-

matarong, ug magdumala ang mga prinsipe diha
sa hustisya. 2Nahisama angmatag usa sa dalang-
panan gikan sa hangin ug dalangpanan gikan sa
bagyo, sama sa mga sapa sa tubig diha sa uga
nga dapit, sama sa landong sa dakong bato diha
usa ka malaay nga yuta. 3 Unya dili mahanap
ang mga mata niadtong makakita, ug mamati
gayod ang mga dalunggan niadtong makadun-
gog. 4 Ang madali-dalion maghunahuna pag-ayo
uban ang panabot, ug ang yungit sayon lang
nga makasulti. 5 Dili na gayod pagatawgon nga
halangdon ang buangbuang, ni pagatawgon nga
limbongan ang adunay baroganan. 6 Tungod kay
magsulti man ug binuang ang buangbuang, ug
naglaraw ang iyang kasingkasing ug daotan ug
dili diosnon nga mga buhat, ug nagsulti siya ug
sayop batok kang Yahweh. Wala niya pakan-a
ang gigutom, ug wala niya painoma ang gipang-
uhaw. 7 Daotan ang mga pamaagi sa malimbon-
gon. Naglaraw siya sa paglimbong sa mga kabos
aron gub-on sila pinaagi sa mga bakak, bisan
makasulti angmga kabos sa kung unsa ang sakto.
8 Apan ang halangdong tawo maghimo ug ha-
langdong mga laraw; ug mobarog siya tungod sa
iyang halangdon nga mga binuhatan. 9 Tindog,
kamong mga babaye nga nagpahayahay lamang,
ug pamatia ang akong tingog; kamong mga
walay kabalaka nga mga anak nga babaye,
paminaw kamo kanako. 10 Tungod kay sa
mubong panahon nga kapin usa ka tuig maguba
ang inyong pagsalig, kamong mga haruhay nga
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mga babaye, tungod kay sa tingpamupo sa ubas
wala na gayod kamoy mapupo, ug ang pag-ani
dili gayod moabot. 11 Pangurog, kamong mga
babayeng nagpahayahay lamang; kabalaka, ka-
mong nagsalig sa inyong kaugalingon; huboa ang
inyong labing maayo nga mga bisti ug himoa nga
hubo ang inyong kaugalingon; pagtapis ug sako
libot sa inyong mga hawak. 12 Magdangoyngoy
kamo alang sa inyong maanindot nga mga
kaumahan, alang sa mabungahon nga mga
paras. 13 Ang yuta sa akong katawhan mag-
turok ang mga sampinit ug tunokon nga mga
tanom, bisan ang tanang malipayong panimalay
didto sa masadyang siyudad. 14 Tungod kay
isalikway ang palasyo, ug mahimong biniyaan
ang gubot nga siyudad; mahimong mga langob
ang bungtod ug ang bantayanang tore hangtod
sa kahangtoran, ang kalipay sa ihalas nga mga
asno, ang sibsibanan sa mga karnero; 15 hangtod
nga ibubo kanato ang Espiritu gikan sa kahitas-
an, ug mahimong mabungahong kaumahan ang
kamingawan, ug ilhon ingon nga lasang ang
mabungahong kaumahan. 16Unya magpuyo ang
hustisya diha sa kamingawan; ug magpuyo ang
pagkamatarong diha sa mabungahong kauma-
han. 17 Ang buhat sa pagkamatarong mao ang
kalinaw; ug ang sangpotanan sa pagkamatarong,
mao ang kahilom ug pagsalig hangtod sa ka-
hangtoran. 18 Magpuyo diha sa malinawong
pinuy-anan ang akong katawhan, diha sa mga
balay nga layo sa kakuyaw, ug diha sa mali-
nawong mga dapit nga pahulayanan. 19 Apan
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bisan pa kung mag-ulan ug yelo ug maguba
ang kalasangan, ug hingpit nga maguba ang
siyudad, 20pagapanalanginan kamong tanan nga
nagpugas sa daplin sa tanang kasapaan, kamo
nga nagpagawas sa inyong baka ug asno ngadto
sa sibsibanan.

33
1 Alaot ka, tiglaglag nga wala pa gayod

malaglag! Alaot ang maluibon nga wala gayod
luibi! Sa paghunong mo na sa pagpanglaglag,
pagalaglagon ka usab. Sa paghunong mo sa
pagpangluib, luiban ka nila. 2 Yahweh, kaluy-i
kami; mohulat kami kanimo; himoa nga ikaw
ang among bukton sa matag buntag, among
kaluwasan panahon sa kalisod. 3 Mokalagiw
ang katawhan sa makusog nga dahunog; sa
imong pag-abot, magkatibulaag ang kanasoran.
4Ang imong kalugmok gitigom sama sa pagtigom
sa mga dulon; sama nga manglukso ang mga
dulon, manglukso usab ang mga kalalakin-an
niini. 5 Bayawon si Yahweh. Nagpuyo siya
sa kinatas-an nga dapit. Pun-on niya ang Zion
sa hustisya ug pagkamatarong. 6 Siya ang
kasaligan sa inyong kapanahonan, madagayaon
sa kaluwasan, kaalam, ug kahibalo; ang pagka-
hadlok kang Yahweh mao ang iyang bahandi.
7 Tan-awa, nanghilak diha sa kadalanan ang mga
gipadala nila; midangoyngoy pag-ayo ang mga
gipadala nga naglaom ug kalinaw. 8 Gibiyaan
ang mga kadalanan; wala na gayoy magpa-
panaw. Naguba ang mga kasabotan, gitamay
ang mga saksi, ug wala na tahora ang mga
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katawhan. 9 Nagbangotan ang yuta ug nalawos
kini; naulaw ang Lebanon ug nalawos kini;
nahisama ang Sharon sa patag nga kamingawan;
ug giuyog sa Bashan ug sa Carmel ang ilang
mga dahon. 10 Miingon si Yahweh, “karon
motindog na ako”; “Karon pagabayawon na
ako; karon ipataas na ako. 11 Nanamkon ka
ug tahop, ug nagpahimugso ug dagami; ang
imong gininhawa sama sa kalayo nga molamoy
kanimo. 12 Mangasunog ang katawhan hangtod
mahimong apog, sama sa mga sampinit nga
gipamutol ug gisunog. 13Kamo nga anaa sa layo,
paminawa kung unsa ang akong nabuhat; ug,
kamo nga ania sa duol, ilha ang akong gahom.”
14 Nangahadlok ang mga makakasala sa Zion;
ang pagkurog maoy nagdakop sa mga dili dios-
non. Kinsa man kanato ang mopanaw uban ang
walay kataposang nagdilaab nga kalayo? 15 Siya
nga naglakaw sa pagkamatarong ug nagsulti nga
matinud-anon; siya nga nagtamay sa ginansiya
sa pagpangdaugdaog, siya nga nagdumili sa
pagkuha sa suborno, siya nga wala naglaraw
sa pagpatay, ug wala motan-aw sa daotan—
16 himoon niya ang iyang balay sa hataas nga
dapit; ang dapit nga iyang salipdanan mahimong
mga kota nga mga bato; dili siya makabsan ug
pagkaon ug tubig. 17 Makita ninyo ang kaanyag
sa hari; ilang pagasud-ongon ang halapad nga
yuta. 18 Mahinumdoman sa imong kasingkasing
ang kalisang; hain na man ang manunulat, hain
na man kadtong tigdumala sa salapi? Hain na
man kadtong nag-ihap sa tore? 19 Dili na gayod
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ninyo makita ang mga masinupakong tawo, ang
katawhan nga lahi ang pinulongan, nga dili
ninyo masabtan. 20 Tan-awa ang Zion, ang
siyudad sa atong mga kasaulogan; makita ninyo
ang Jerusalem ingon nga malinawong pinuy-
anan, ang tolda nga dili mabalhin, kansang
mga ugsok dili gayod maibot ug kansang mga
higot dili mabugto. 21 Hinuon, mag-uban kanato
si Yahweh diha sa pagkahalangdon, nga anaa
sa lapad nga mga suba ug mga sapa. Walay
sakayan nga panggubat nga adunay pangbugsay
ang moagi niini, ug walay dakong sakayan nga
molawig. 22 Tungod kay si Yahweh ang atong
maghuhukom, si Yahweh ang atong tighatag ug
balaod, si Yahweh ang atong hari; luwason niya
kita. 23 Ang inyong banting dili hugot; dili gayod
nila makuptan ang poste nga anaa sa tunga
sa sakayan; dili nila mabukhad ang layag; sa
dihang bahinon ang dakong inilog, bisan ang
bakol maguyod sa inilog. 24 Dili moingon ang
mga lumolupyo, “Nagsakit ako;” ang katawhan
nga namuyo didto pasayloon sa ilang kasal-anan.

34
1 Paduol, kamo nga mga nasod, ug paminaw;

hatagi kinig pagtagad, kamong katawhan! Ang
kalibotan ug ang tanang naglukop niini angay
nga maminaw, ang kalibotan, ug ang tanang
butang nga gikan niini. 2 Tungod kay nasuko
si Yahweh sa tanang kanasoran, ug napungot
batok sa tanan nilang mga kasundalohan; gi-
laglag niya sila sa hingpit, gitugyan niya sila
sa kamatayon. 3 Ipanglabay gayod ang ilang
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patayng lawas. Ang baho sa ilang mga patayng
lawas moabot bisan asa; ug mapuno sa ilang
dugo ang kabukiran. 4Mangahanaw ang tanang
kabituonan sa kalangitan, ug malukot ang langit
sama sa linukot nga basahon; ug mangahanaw
gayod ang tanan nilang kabituonan, sama sa
dahon nga mangalarag gikan sa paras, ug ingon
sa hilabihan ka hinog nga igos gikan sa kahoy
nga igera. 5 Tungod kay kung malukop na sa
akong espada ang langit; tan-awa, mokanaog
kini ngadto sa Edom, ngadto sa katawhan nga
akong gilain alang sa kalaglagan. 6 Nagtulo ang
dugo gikan sa espada ni Yahweh ug naputos kini
ug tambok, nagtulo sa dugo sa mga karnero ug
mga kanding, natabonan sa tambok sa rinyon
sa mga torong karnero. Tungod kay naghalad
si Yahweh didto sa Bozra ug daghang gipamatay
didto sa yuta sa Edom. 7 Pamatyon nila ang
mga ihalas nga baka, uban ang nati ug torong
baka. Mahubog sa dugo ang ilang yuta, ug ang
ilang abog mobaga uban sa tambok. 8 Tungod
kay mao kini ang adlaw sa pagpanimalos alang
kang Yahweh ug ang tuig nga paninglan nila
sila pag-usab tungod sa Zion. 9 Mahimong
alkitran ang kasapaan sa Edom ug ang iyang abo
ngadto sa asupre, ug ang iyang yuta mahimong
sinunog nga alkitran. 10 Magsiga kini adlaw ug
gabii; moutbo ang aso niini hangtod sa hangtod;
gikan sa kaliwatan hangtod sa kaliwatan ug
mahimo kining biniyaan nga yuta; wala nay
bisan usa nga moagi niini hangtod sa kahang-
toran. 11 Apan mamuyo didto ang ihalas nga
mga langgam ug mga mananap; ang kuwago
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ug ang uwak magsalag didto. Pagainaton niya
ibabaw niini ang igsusukod sa pagkagun-ob ug
ang tunton sa kalaglagan. 12 Wala na gayoy
mahibilin nga pagatawgon nga gingharian ang
iyang mga pangulo, mahimong walay pulos ang
tanan niyang mga prinsipe. 13Manurok ang mga
tunok diha sa iyang palasyo, ang mga kudyapa
ug ang mga sampinit diha sa iyang mga kota.
Mahimo kining puloy-anan sa mga ihalas nga
iro, ug dapit sa mga ostrits. 14 Magtagbo didto
ang ihalas nga mananap ug ang ihalas nga iro,
ug magtawag sa usag-usa ang ihalas nga mga
kanding. Makakaplag ug dapit nga kapahulayan
ang mga mananap nga mutongha sa kagabhion
ug mamuyo didto. 15Maghimo ug salag ang mga
kuwago, mangitlog ug mamusa, ug panalipdan
ang mga pispis niini. Oo, magkatigom ang mga
uwak didto, ang matag-usa uban sa iyang paris.
16 Pangitaa pinaagi sa linukot nga basahon ni
Yahweh; walay bisan usa nga mawala niini.
Walay nakulangan sa iyang kaparis; tungod kay
ang iyang baba ang nagmando niini, ug ang
iyang espiritu ang nagtapok kanila. 17 Nagripa
siya alang sa ilang mga dapit, ug gisukod niya
kini pinaagi sa higot alang kanila. Panag-iyahon
nila kini hangtod sa hangtod; mamuyo sila didto
gikan sa kaliwatan hangtod sa mosunod nga mga
kaliwatan.

35
1 Maglipay ang kamingawan ug ang Araba;

ug ang disyerto magmaya ug mamulak. Sama
sa rosas, 2 mamulak kini nga madagayaon ug
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magmaya uban ang panag-awit sa kalipay; ang
himaya sa Lebanon igahatag niini, ang katahom
sa Carmel ug Sharon; makita nila ang himaya
ni Yahweh, ang katahom sa atong Dios. 3 Lig-
ona ang huyang nga mga kamot, ug pahunonga
ang pagkurog sa mga tuhod. 4 Ingna kadtong
nangahadlok nga kasingkasing, “Pagmaisugon,
ayaw kahadlok! Tan-awa, moabot ang imong
Dios uban ang panimalos, uban ang iyang ganti.
Moanhi siya sa pagluwas kanimo.” 5 Unya
makakita ang mga buta ug makadungog ang
mga bungol. 6 Unya ang tawo nga bakol
makalukso sama sa binaw, ug ang amang maka-
awit, kay mobuhagay naman ang tubig ngadto
sa Araba, ug ang mga tubod sa kamingawan.
7 Ang nagdilaab nga mga balas mahimong usa
ka linaw, ug mobugwak ang tubig sa nagmala
nga yuta; sa puy-anan sa mga ihalas nga mga
iro, diin motubo ang mga sagbot uban sa mga
bugang ug kupongkupong. 8 Didto adunay usa
ka dalan nga gitawag “Ang Balaang Dalan.”
Ug walay mahugaw nga makaagi niini. Apan
mahimong kining alang kaniya nga nagalakaw
niini. 9 Walay liyon ang atoa didto, ug walay
manunukob nga anaa niini; dili sila makaplagan
didto, apan ang linuwasmagalakaw didto. 10Ang
linuwas ni Yahweh mamalik sa Zion uban ang
panag-awit, ug ang walay kataposang kalipay
anaa sa ilang mga ulo; kasadya ug kalipay
ang mag-una kanila; ang kaguol ug panghupaw
mangahanaw.
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36
1 Sa ika-14 ka tuig ni Haring Hezekia, si

Senakerib, nga hari sa Asiria, misulong sa tanang
kinotaan nga mga siyudad sa Juda ug giilog kini.
2 Unya gipadala sa hari sa Asiria ang pangulo
sa kasundalohan gikan sa Lakis paingon sa
Jerusalem ngadto kang Haring Hezekia uban ang
dakong pundok sa kasundalohan. Nagpaduol
siya sa agianan sa tubig ibabaw sa pundohanan
niini, didto sa dalan paingon sa dapit nga laba-
hanan, ug nagtindog didto. 3 Ang mga opisyal
sa mga Israelita nga migawas sa siyudad aron
sa pagpakigsulti kanila mao si Hilkia ang anak
nga lalaki ni Eliakim, nga sinaligan sa palasyo,
si Shebna nga sekretaryo sa hari, ug si Joa nga
anak nga lalaki ni Asaf, nga maoy tigsulat sa mga
hukom sa panggamhanan. 4 Miingon kanila ang
pangulo sa kasundalohan, “Sultihi si Hezekia nga
miingon ang bantogang hari, nga hari sa Asiria,
nga, 'Unsa man ang inyong gisaligan? 5 Nagsulti
lamang kamo ug walay pulos nga mga pulong,
sa pag-ingon nga adunay tambag ug kusog alang
sa pagpakig-away. Karon kinsa man ang inyong
gisaligan? Kinsa man ang naghatag kaninyo ug
kadasig aron sa pagsukol batok kanako? 6 Tan-
awa, nagsalig kamo sa Ehipto, nga sama sa
tipak sa bagakay nga imong gigamit ingon nga
sungkod, apan kung motukod ang tawo niini,
motusok kini sa iyang kamot ug motaop. Ingon
niana ang Faraon nga hari sa Ehipto alang
niadtong si bisan kinsa nga mosalig kaniya.
7Apan kung moingon ka kanako, “Nagsalig kami
kang Yahweh nga among Dios,” dili ba siya
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man gayod ang gipanguhaan ni Hezekia ug taas
nga mga dapit ug mga halaran, ug miingon
ngadto sa Juda ug sa Jerusalem, “Kinahanglan
nga mosimba kamo atubangan niining halaran
dinhi sa Jerusalem”? 8 Busa karon, buot akong
motanyag kanimo ug maayo gikan sa akong
agalon nga hari sa Asiria. Hatagan ko ikaw ug
duha ka libo nga mga kabayo, kung makahimo
ka sa pagpangitag mangangabayo alang niini.
9 Unsaon man nimo pagbuntog ang bisan usa sa
labing ubos nga kapitan nga sulugoon sa akong
agalon? Gibutang nimo ang imong pagsalig
ngadto sa Ehipto alang sa mga karwahe ug
mangangabayo! 10 Busa karon, mopanaw ba
ako padulong dinhi nga wala si Yahweh aron
sa pagpakig-away niining yutaa ug sa paggun-
ob niini? Miingon si Yahweh kanako, “Sulonga
kining yutaa ug laglaga kini.”'” 11 Unya miingon
si Eliakim nga anak nga lalaki ni Hilkia, ug
Shebna, ug Joa ngadto sa pangulo sa kasundalo-
han, “Palihog pakigsulti sa imong mga sulugoon
pinaagi sa pinulongan nga Aramico, tungod kay
makasabot kami niini. Ayaw pagsulti sa pinulon-
gan sa Juda uban kanamo kay madunggan ka sa
katawhan nga anaa sa paril.” 12 Apan miingon
ang pangulo sa kasundalohan, “Gipadala ba
ako sa akong agalon ngadto sa inyong agalon
aron sa pagsulti niining mga pulonga nganha
kaninyo? Dili ba gipadala man niya ako alang
niadtong mga kalalakin-an nga naglingkod didto
sa paril, nga mokaon sa ilang kaugalingong
hugaw ug moinom sa ilang kaugalingong ihi
uban kaninyo?” 13 Unya mitindog ang pangulo
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sa kasundalohan ug misinggit sa makusog sa
pinulongang Hebreo, nga nag-ingon, “Pamati
kamo sa mga pulong sa bantogang hari, ang hari
sa Asiria. 14 Miingon ang hari, 'Ayaw tugoti nga
malimbongan kamo ni Hezekia, tungod kay dili
siya makahimo sa pagluwas kaninyo. 15 Ayaw
itugot nga himoon kamo ni Hezekia nga mosalig
kang Yahweh, sa pag-ingon, “luwason gayod kita
ni Yahweh; kining siyudara dili gayod itugyan
ngadto sa kamot sa hari sa Asiria.” 16 Ayaw
kamo pamati kang Hezekia, tungod kay mao
kini ang giingon sa hari sa Asiria: 'pagpasig-
uli kamo kanako ug panganhi kamo kanako.
Unya makakaon ang matag-usa kaninyo gikan sa
inyong paras ug sa inyong igera, ug makainom
ug tubig gikan sa inyong atabay. 17 Buhaton
ninyo kini hangtod nga mobalik ako ug dad-on
ko kamo ngadto sa yuta nga sama sa inyong
kaugalingong yuta, ang yuta sa trigo ug bag-
ong bino, ang yuta sa tinapay ug sa kaparasan.'
18 Ayaw tugoti nga linglahon kamo ni Hezekia,
sa pag-ingon, 'luwason kita ni Yahweh.' aduna
bay dios nga makaluwas sa katawhan gikan sa
kamot sa hari sa Asiria? 19Hain naman ang dios
sa Hamat ug sa Arpad? Hain naman ang dios sa
Sefarvaim? Naluwas ba nila ang Samaria gikan
sa akong gahom? 20 Taliwala sa tanang dios
niining yutaa, aduna bay dios nga nakaluwas sa
iyang yuta gikan sa akong gahom, daw ingon
nga maluwas ni Yahweh ang Jerusalem gikan sa
akong gahom?” 21 Apan nagpabilin nga hilom
ang katawhan ug wala gayod mitubag, tungod
kay nagmando ang hari nga, “Dili siya tubagon.”
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22Unya miadto kang Hezekia si Eliakim nga anak
nga lalaki ni Hilkia, nga mao ang tigdumala sa
panimalay, ang manunulat nga si Shebna, ug
si Joa nga anak nga lalaki ni Asaf, nga tiglista,
uban sa ilang nagisi nga mga bisti, ug gisulti
ngadto kaniya ang mga pulong sa pangulo sa
kasundalohan.

37
1Miabot ang panahon nga sa dihang nadungog

ni Haring Hezekias ang ilang balita, gigisi niya
ang iyang mga bisti, pagkahuman nagbisti siyag
sako, ug miadto sa balay ni Yahweh. 2 Gipadala
niya si Eliakim, nga mao ang gipiyalan sa
panimalay, ug si Sebna nga eskriba, ug ang
mga katigulangan sa mga pari, silang tanan
nagbisti ug sako, ug miadto kang Isaias nga anak
ni Amos, nga propeta. 3 Miingon sila kaniya,
“Nag-ingon si Hezekias, 'Kini nga adlaw mao
ang adlaw sa kaguol, pagbadlong, ug kaulaw,
sama nga ang bata andam na nga ihimugso,
apan ang inahan walay kusog sa paghimugso sa
iyang anak. 4 Tingali ug madungog ni Yahweh
nga imong Dios ang mga pulong sa labawng
pangulo, nga gipadala sa hari sa Asiria nga iyang
agalon aron sa pagbugalbugal sa buhing Dios,
ug badlongon ang mga pulong nga nadungog ni
Yahweh nga imong Dios. Karon ipatugbaw ang
imong mga pag-ampo alang sa kaliwatan nga
ania pa gihapon dinhi.'” 5 Busa miadto ang mga
sulugoon ni Haring Hezekias ngadto kang Isaias,
6 ug giingnan sila ni Isaias, “Ingna ang imong
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agalon: miingon si Yahweh, “Ayaw kamo kahad-
lok sa mga pulong nga inyong nadungog, gikan
sa mga sulugoon sa hari sa Asiria aron sa pag-
insulto kanako. 7 Tan-awa, butangan ko siya ug
espiritu, ug makadungog siya ug usa ka balita ug
mobalik gayod siya sa iyang kaugalingong yuta.
Himoon ko nga mahagba siya pinaagi sa espada
ngadto sa iyang kaugalingong yuta.''” 8 Unya
mibalik ang labawng pangulo ug nakaplagan
niya ang hari sa Asiria nga nakig-away batok sa
Libna, kay nadungog niya nga nakasibat ang hari
gikan sa Lakis. 9 Unya nadungog ni Senakerib
nga si Tirhaka nga hari sa Etiopia ug sa Ehipto
nagpundok ug mga tawo aron sa pagpakig-away
batok kaniya, busa nagpadala siya pag-usab ug
mga mensahero ngadto kang Hezekias uban sa
mensahe nga: 10 “Ingna si Hezekias, nga hari
sa Juda, 'Ayaw tugoti nga limbongan kamo sa
Dios nga inyong gisaligan, nga nag-ingon, “Dili
gayod itugyan ang Jerusalem ngadto sa kamot
sa hari sa Asiria.” 11 Tan-awa, nadungog nimo
kung unsa ang gibuhat sa hari sa Asiria sa tanang
yuta pinaagi sa pagpukan kanila sa hingpit. Busa
maluwas ka kaha? 12 Nakaluwas ba kanila ang
mga dios sa mga nasod, ang mga nasod nga
gipanglaglag sa akong amahan nga mao ang:
Gosan, Haran, Resep, ug ang katawhan sa Eden
sa Telasar? 13 Asa naman ang hari sa Hamat,
ang hari sa Arpad, ang hari sa mga lungsod
sa Sefarvaim, sa Hena, ug Ivva?'” 14 Nadawat
ni Hezekias kini nga sulat gikan sa kamot sa
mga mensahero ug iya kining gibasa. Unya
mitungas siya ngadto sa balay ni Yahweh ug
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gibukhad niya kini sa atubangan ni Yahweh.
15 Nag-ampo si Hezekias ngadto kang Yahweh:
16 “Yahweh nga labawng makagagahom, ang
Dios sa Israel, ikaw nga naglingkod ibabaw sa
kerubim, ikaw lamang ang Dios nga labaw sa
tanang gingharian sa kalibotan. Ikaw ang nag-
buhat sa langit ug sa yuta. 17 Ikiling ang imong
igdulungog, Yahweh, ug paminawa. Bukha ang
imong mga mata, Yahweh, ug tan-awa, pamatia
ang mga pulong ni Senakerib, nga iyang gipadala
aron sa pagbiaybiay sa buhing Dios. 18 Tinuod
gayod, Yahweh, nga gipangpukan sa mga hari
sa Asiria ang mga nasod ug ang ilang mga yuta.
19 Gipangbutang nila ang ilang mga dios ngadto
sa kalayo, tungod kay dili man gayod sila mga
dios apan binuhat lamang sa kamot sa mga
tawo, mga kahoy lamang ug bato. Busa gilaglag
sila sa mga taga-Asiria. 20 Busa karon, Yahweh
nga among Dios, luwasa kami gikan sa iyang
gahom, aron nga ang tanang mga gingharian
sa kalibotan masayod nga ikaw si Yahweh ug
wala nay lain pa. 21 Unya si Isaias nga anak
ni Amos nagpadala ug mensahe ngadto kang
Hezekias, nga nagkanayon, “Si Yahweh, ang Dios
sa Israel nag-ingon, 'Tungod kay nag-ampo ka
man kanako kabahin kang Senakerib nga hari
sa Asiria, 22 mao kini ang pulong nga gisulti
ni Yahweh mahitungod kaniya: “Gitamay ka sa
berhen nga babayeng anak sa Zion ug nagkatawa
uban ang pagtamay kanimo; nagpanglingo ang
anak nga babaye sa Jerusalem kanimo. 23 Kinsa
man ang imong gitamay ug giinsulto? Batok
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kang kinsa man nimo gipataas ang imong tingog
ug gipataas ang imong mga mata uban sa garbo?
Batok sa Balaang Dios sa Israel. 24 Pinaagi
sa imong mga sulugoon gibiaybiay nimo ang
Ginoo ug miingon ka, 'Uban sa daghan nako nga
mga karwahe mitungas ako sa mga habog nga
mga kabukiran, sa pinakahabog nga dapit sa
Lebanon. Pamutlon ko ang tag-as nga mga ka-
hoyng sedro niini ug mamili ug sepres nga mga
kahoy didto, ug mosulod ako sa pinakalayong
mga dapit niini, sa dapit diin hilabihan ang pag-
pamunga sa kalasangan. 25Nagkalot ako ug mga
atabay ug nag-inom ug tubig; Gipahubas ko ang
tanang kasapaan sa Ehipto ilalom sa mga tikod
sa akong mga tiil.' 26 Wala ka ba makadungog
kung giunsa ko kini pagplano sa una pang mga
panahon ug gitrabaho kini sa kaniadto pang mga
katuigan? Karon ipahamtang ko na kini. Ania ka
aron sa pagpakunhod sa mabungahon nga mga
siyudad sama sa mga uhot nga mangabungkag.
27 Ang ilang mga lumulopyo, nga wala kaayoy
kusog, nabungkag ug naulawan. Mga tanom sila
sa kaumahan, nga lunhawng mga sagbot, mga
sagbot nga anaa sa atop o sa kaumahan, nga
gipadpad sa hangin sa sidlakan. 28Apan nasayod
ako sa imong paglingkod, sa imong paggawas,
sa imong pagsulod, ug ang imong kasuko batok
kanako. 29 Tungod sa imong kasuko kanako,
ug tungod kay miabot sa akong mga dalunggan
ang imong pagkahambogiro, ibutang ko ang
akong kaw-it diha sa imong ilong, ug ang akong
rinda diha sa imong baba; pabalikon ko ikaw
sama sa pamaagi sa imong pag-abot.” 30 Mao
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kini ang timaan alang kanimo: Karon nga tuig
magkaon kamo sa mga nanubo sa kalasangan,
ug sa ikaduhang tuig sa mga nanubo gikan
niana. Apan sa ikatulo nga tuig kinahanglan
kamong magtanom ug mag-ani, pagtanom ug
mga paras ug kaon sa ilang mga bunga. 31 Ang
nahibilin sa panimalay ni Juda nga nakalahutay
mangugat pag-usab ug mamunga. 32 Kay gikan
sa Jerusalem mogawas ang nahibilin; gikan sa
Bukid sa Zion moabot ang mga nakalahutay. Ang
kasibot ni Yahweh nga labawng makagagahom
mao ang magbuhat niini.'” 33 Busa nag-ingon si
Yahweh niini mahitungod sa hari sa Asiria: “Dili
siya makasulod niini nga siyudad, ni makapana
padulong dinhi. Ni makaduol niini uban ang
taming o makatukod ug patunganan batok niini.
34Ang paagi nga siya naabot mao usab ang paagi
sa iyang pagbiya; dili siya mosulod niini nga
siyudad—mao kini ang gisulti ni Yahweh. 35 Kay
panalipdan ko kining siyudara ug luwason kini,
alang sa akong kaugalingong kaayohan ug alang
kang David nga akong alagad.” 36Unya migawas
ang anghel ni Yahweh ug gisulong ang kampo sa
mga Asirianhon, gipamatay ang 185, 000 ka mga
kasundalohan. Sa pagmata sa mga kalalakin-
an sa sayo sa kabuntagon, nakita nila ang mga
patayng lawas nga nagbuy-od sa bisan asang
dapit. 37 Busa mibiya sa Israel ug mipauli sa
iyang balay ang hari sa Asiria nga si Senakerib
ug nagpuyo sa Nenive. 38 Sa wala madugay,
samtang nagsimba siya didto sa balay ni Nisrok
nga iyang diosdios, ang duha niya ka anak nga
mga lalaki nga si Adramelek ug si Sharezer
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mipatay kaniya gamit ang espada. Unya misibat
sila ngadto sa yuta sa Ararat. Ug ang iyang anak
nga si Esarhadonmaoymipuli kaniya sa paghari.

38
1 Niadtong mga adlawa nagsakit si Hezekias

ug himalatyon na. Busa miadto kaniya si Isaias
nga anak ni Amos, ang propeta, ug miingon
kaniya, “Nag-ingon si Yahweh, 'Ipahiluna ang
imong panimalay; tungod kay mamatay kana, ug
dili na mabuhi.'” 2 Unya miatubang si Hezekias
sa bongbong ug nag-ampo ngadto kang Yahweh.
3 Miingon siya, “Palihog, Yahweh, hinumdomi
kung unsa ako nagmatinud-anon sa paglakaw
diha kanimo sa tibuok nako nga kasingkasing,
ug kung unsa ang maayong mga butang nga
akong nabuhat diha sa imong panan-aw.” Unya
mihilak ug kusog si Hezekia. 4 Unya miabot
ang pulong ni Yahweh ngadto kang Isaias, nga
nag-ingon 5 “Lakaw ug ingna si Hezekias, ang
pangulo sa akong katawhan, 'Mao kini ang
giingon ni Yahweh, ang Dios ni David nga imong
katigulangan: Nadungog ko ang imong pag-
ampo, ug nakita ko ang imong mga luha. Tan-
awa, dugangan ko ug kinsi katuig ang imong
kinabuhi. 6 Unya luwason ko ikaw ug kining
siyudad gikan sa kamot sa hari sa Asiria, ug
panalipdan ko kini nga siyudad. 7 Mao kini ang
timaan alang kanimo nga gikan kang Yahweh,
nga buhaton ko gayod ang akong gisaad. 8 Tan-
awa, akong paatrason ug napulo ka lakang ang
anino nga anaa sa hagdanan ni Ahas.'” Busa
miatras ang anino ug napulo ka lakang diha sa
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hagdanan sumala gayod sa gisulti. 9 Mao kini
ang gisulat nga mga pag-ampo ni Hezekias nga
hari sa Juda, sa dihang nasakit siya ug naulian:
10 “Miingon ako nga hapit sa katunga sa akong
kinabuhi moagi gayod samga ganghaan sa Sheol;
Gipadala ako didto hangtod sa kinatibuk-an sa
akong mga tuig. 11 Nag-ingon ako nga dili ko
na gayod makita si Yahweh, si Yahweh diha sa
yuta sa mga buhi; dili na gayod ako motutok sa
mga tawo o sa tanang lumulopyo sa kalibotan.
12 Gitanggal ang akong kinabuhi ug gikuha kini
gikan kanako sama sa tolda sa magbalantay ug
karnero; gilukot ko ang akong kinabuhi sama sa
manghahabi; giputol mo ako gikan sa himoanan
ug tela; sa tungatunga sa adlaw ug gabii taposon
mo ang akong kinabuhi. 13Naghilak ako hangtod
sa pagkabuntag; sama sa lion nga mibali sa
tanan nako nga mga bukog. Sa tungatunga sa
adlaw ug sa kagabhion taposon mo ang akong
kinabuhi. 14 Sama sa sayaw, nagatingog ako;
nagtukorok ako sama sa salampati; gikapoy ang
akong mga mata sa pagyahat. Ginoo, gidaogdaog
ako; tabangi ako. 15 Unsa man ang akong isulti?
Managsama ang iyang gisulti kanako, ug gibuhat
kini; maglakaw ako ug hinay sa tibuok nakong
mga tuig tungod kay napuno ako sa hilabihan
nga kaguol. 16 Ginoo, ang mga pag-antos nga
imong gipadala makaayo alang kanako; hinaot
nga ihatag pagbalik nganhi kanako ang akong
kinabuhi; gibalik mo ang akong kinabuhi ug
ang akong maayong panglawas. 17 Alang kini
sa akong kaayohan maong nakasinati ako sa
kaguol. Giluwas mo ako gikan sa bung-aw sa
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kalaglagan; tungod kay imong gilabay ang tanan
kong mga sala diha sa imong likod. 18 Kay
dili magpasalamat kanimo ang Seol; dili mo-
dayeg kanimo ang kamatayon; kadtong nanaug
ngadto sa bung-aw wala naglaom sa imong
pagkamasaligan. 19Ang buhi nga tawo, ang buhi
nga tawo, mao ang magpasalamat kanimo, sama
sa akong gibuhat karong adlawa; ang amahan
magasugilon sa ilang mga anak nga kasaligan
ka. 20 Hapit na ako luwason ni Yahweh, ug
magsaulog kita uban ang musika sa tanang mga
adlaw sa atong kinabuhi ngadto sa balay ni
Yahweh.” 21 Karon miingon si Isaias, “Pakuhaa
sila ug sanga sa igera ug ibutang kini sa hubag,
ug mamaayo siya.” 22Miingon usab si Hezekias,
“Unsa man ang timaan nga moadto ako sa balay
ni Yahweh?

39
1 Nianang higayona nagpadalag mga sulat

ug gasa si Merodac Baladan nga anak nga
lalaki ni Baladan, nga hari sa Babilonia, ngadto
kang Hezekia; tungod kay nakadungog siya nga
nagsakit si Hezekia ug naayo. 2 Nahimuot si
Hezekia niining mga butanga; ug gipakita niya
sa mga mensahero ang lawak nga tipiganan
sa iyang mga bililhong butang—ang plata, ang
bulawan, ang mga pahumot ug mga mahalong
lana, ang lawak nga tipiganan sa iyang mga
hinagiban, ug ang tanan nga makita diha sa
iyang mga lawak nga tipiganan. Walay bisan
unsa diha sa iyang balay, ni bisan diha sa tibuok
niyang gingharian, nga wala ipakita ni Hezekia



Isaias 39:3 xci Isaias 40:2

ngadto kanila. 3 Unya miadto si propeta Isaias
kang Haring Hezekia ug nangutana, “Unsa man
ang gisulti niining mga kalalakin-an kanimo?
Diin man sila naggikan?” Miingon si Hezekia,
“Mianhi sila kanako gikan sa layong nasod sa
Babilonia.” 4 Nangutana si Isaias, “Unsa man
ang ilang nakita diha sa imong balay?” Mitubag
si Hezekia, “Nakita nila ang tanang butang diha
sa akong balay. Walay bisan unsa sa akong
bililhong mga butang nga wala nako ipakita
kanila.” 5 Unya miingon si Isaias ngadto kang
Hezekia, “Paminawa ang pulong ni Yahweh nga
labawng makagagahom: 6 Nag-ingon si Yahweh.
'Tan-awa, hapit na moabot ang mga adlaw nga
ang tanang butang diha sa imong palasyo, ang
mga butang nga gitigom sa imongmga katigulan-
gan hangtod niining adlawa, pagadad-on ngadto
sa Babilonia. Walay mahibilin. 7 Pagadad-on
nila, ang imong mga anak nga mga lalaki, ug
mamahimo silang mga yunoko didto sa palasyo
sa hari sa Babilonia.”' 8Unya miingon si Hezekia
ngadto kang Isaias, “Maayo ang pulong ni Yah-
weh nga imong gisulti.” Kay naghunahuna man
siya, “Adunay kalinaw ug maayong kahimtang
sa akong kapanahonan.”

40
1 “Paghupay, hupaya ang akong katawhan,”

nag-ingon ang inyong Dios. 2 “Pakigsulti nga
malumo ngadto sa Jerusalem; ug imantala
ngadto kaniya nga natapos na ang iyang pag-
pakiggubat, nga gipasaylo na ang iyang sala, nga
nakadawat na siya ug pinilo gikan sa kamot ni
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Yahweh sa tanan niyang mga sala.” 3 Adunay
tingog nga misinggit, “Diha sa kamingawan
andama ang dalan ni Yahweh; paghimo ug tul-
id nga dalan diha sa Araba nga usa ka lapad
nga agianan alang sa atong Dios.” 4 Ipataas
ang matag walog, ug mapatag ang bukid ug
bungtod; ugmapatag ang dili patag nga yuta; 5ug
mapadayag ang himaya ni Yahweh, ug makita
kini sa tanang katawhan; tungod kay ang baba ni
Yahweh maoy nagsulti niini. 6 Miingon ang usa
ka tingog, “Hilak.” Adunay mitubag, “Unsa may
akong ihilak?” “Sagbot ang tanang unod, ug ang
tanan nilang mga kasabotan sa pagkamatinud-
anon sama sa bulak sa kaumahan. 7 Malawos
ang mga sagbot ug mangalarag ang bulak sa
dihang motayhop ang gininhawa ni Yahweh
niini; sigurado gayod nga ang katawhan sama
sa sagbot. 8Malawos ang sagbot, ug mangalarag
ang bulak, apan magpabilin hangtod sa kahang-
toran ang pulong sa atong Dios.” 9 Tungas sa
taas nga bukid, sa Zion, tigdala sa maayong
balita. Singgit sa makusog, Jerusalem. Ikaw
nga nagdala sa maayong balita, ipatugbaw ang
imong tingog, ayaw kahadlok. Ingna ang mga
siyudad sa Juda, “Ania ang imong Dios!” 10 Tan-
awa, moabot si Yahweh ingon sa madaogon nga
manggugubat, ug ang iyang lig-on nga bukton
maoy nagdumala alang kaniya. Tan-awa, anaa
kaniya ang iyang ganti, ug ang tanan nga iyang
giluwas miuban kaniya. 11 Pakaonon niya ang
iyang panon sa karnero sama sa magbalantay sa
karnero, tapokon niya ang mga nating karnero
diha sa iyang bukton, ug kugoson sila paduol
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sa iyang kasingkasing, ug hinay nga giyahan
ang bayeng karnero nga nagapasuso sa mga
anak niini. 12 Kinsa man ang nagsukod sa
mga tubig diha sa hakop sa iyang mga kamot,
nagsukod sa kawanangan pinaagi sa dangaw sa
iyang kamot, nagbutang sa abog sa kalibotan
diha sa basket, nagtimbang sa mga kabukiran
diha sa mga timbangan, o nagbalansi sa mga
kabungtoran? 13 Kinsa man ang nakasabot
sa hunahuna ni Yahweh, o nagtudlo kaniya
ingon nga magtatambag? 14 Kang kinsa man
siya nakadawat ug pagtudlo? Kinsa man ang
nagtudlo kaniya sa hustong paagi sa pagbuhat
sa mga butang, ug kinsa ang nagtudlo kaniya
sa kaalam, o nagpakita kaniya sa dalan paingon
sa panabot? 15 Tan-awa, ang mga nasod nga
sama lamang sa usa katinulo nga tubig diha
sa balde, ug giisip nga sama sa abog diha sa
mga timbangan; tan-awa, gitimbang niya ang
gagmay nga mga isla sama sa tipik. 16 Dili
paigo nga sugnod ang Lebanon, ni paigo ang
ihalas nga mga mananap niini alang sa halad
sinunog. 17 Dili paigo ang tanang mga nasod
diha kaniya; giisip niya sila ingon nga walay
bili. 18 Kang kinsa man ninyo ikatandi ang
Dios? Sa unsa man nga diosdios ninyo siya
ipakasama? 19 Ang diosdios! Usa ka batid nga
magkukulit ang naghimo niini: ang mananalsal
ug bulawan naghal-op niini ug bulawan ug
naghulma sa plata nga mga kadena alang niini.
20 Aron sa paghimo ug halad, ang usa nagpili
ug kahoy nga dili gabok; nangita siya ug batid
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nga magkukulit aron sa paghimo ug diosdios nga
dili matumba. 21 Wala ka ba masayod? Wala ka
ba nakadungog? Wala ba kini gisugilon kanimo
sukad pa sa sinugdan? Wala ka ba nakasabot
sukad pa sa pagpahiluna sa kalibotan? 22 Siya
mao ang naglingkod sa ibabaw sa kalibotan; ug
sama lamang sa mga apan-apan diha kaniya ang
mga lumulopyo sa kalibotan. Gibukhad niya ang
kalangitan sama sa kurtina ug gibukhad ko sila
sama sa tolda aron nga puy-an. 23Gipaubos niya
angmga nagdumala ngadto sa pagkawalay nahot
ug naghimo kanila ngamga dili mahinungdanon.
24 Natanom sila, gipugas, ang ilang mga punoan
nakagamot gayod sa yuta, sa dihang huypan niya
sila, mangalawos kini, ug paliron sila sa hangin
sama sa uhot. 25 “Kang kinsa man kaninyo
ako ikatandi, kang kinsa man ako nahisama?”
miingon ang Balaan nga Dios. 26 Tan-awa ang
kawanangan! Kinsa man ang nagbuhat niining
tanang kabituonan? Siya ang naggiya sa ilang
pagkahan-ay ug nagtawag sa ilang tanan sumala
sa ilang kaugalingong mga ngalan. Pinaagi sa
kadako sa iyang gahom ug pinaagi sa kusog sa
iyang gahom, wala gayoy bisan usa nga nawala.
27 Nganong nag-ingon man kamo, Jacob, ug
nagsulti nga, Israel, “Natago ang akong agianan
gikan kang Yahweh, ug dili manghilabot ang
Dios sa akong mga paghukom?” 28 Wala ka ba
masayod? Wala ka ba nakadungog? Ang walay
kataposang Dios, si Yahweh, ang Nagbuhat sa
tibuok kalibotan, dili kapoyan o maluya; walay
kinutoban ang iyang panabot. 29 Naghatag siya
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ug kusog sa mga gipangkapoy; ug naghatag
siya ug bag-ong kabaskog sa mga nangaluya.
30 Bisan ang mga batan-on kapoyan ug maluya,
mapandol ugmahagba ang batan-ongmga lalaki:
31 apan makabaton ug bag-ong kusog kadtong
nagpaabot kang Yahweh; manglupad sila sama
sa mga agila; managan sila ug dili kapoyan;
manglakaw sila ug dili mangaluya.

41
1 “Pamatia ako sa hilom, kamong mga kabay-

bayonan; tugoti nga bag-ohon sa mga kanasoran
ang ilang kusog; tugoti sila nga moanhi ug mo-
sulti; managtigom kita aron mahusay ang atong
gilantugian. 2Kinsa man ang mipatungha kaniya
gikan sa sidlakan, ug nag-ingon nga matarong
ang iyang binuhatan? Gigunitan niya ang mga
nasod ug gitabangan nga mabuntog niya ang
mga hari. Gihimo niya sila nga abog pinaagi
sa iyang espada, sama sa tahop nga gipalid sa
iyang pana. 3 Gigukod niya sila ug luwas nga
nakalatas, pinaagi sa kusog niyang pagdagan nga
daw wala magtunob sa dalan ang iyang mga tiil.
4 Kinsa man ang nagbuhat ug nagtapos niini nga
mga buluhaton? Kinsa man ang nagpatawag sa
mga kaliwatan gikan pa sa sinugdan? Ako, si
Yahweh, ang nahiuna, ug ang ulahi, Ako mao
siya. 5 Nakakita ang mga Isla ug nangahadlok;
nangurog ang kinatumyan sa kalibotan; miabot
sila ug nanuol. 6 Mitabang ang matag-usa
sa iyang silingan, ug miingon ang matag-usa
ngadto sa uban, 'Pagmalig-on.' 7 Busa gidasig sa
tigpanday ang tiggama sa bulawan, ug siya nga
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nagtrabaho gamit ang maso nagdasig kaniya nga
naggamit sa pandayan, ug miingon sa tigsumpay
sa puthaw, 'Maayo kini.' Gilansangan nila kini
busa dili na kini mahagsa. 8 Apan ikaw, Israel,
akong sulugoon, si Jacob nga akong gipili, ang
kaliwat ni Abraham nga akong higala, 9pagadad-
on ko ikaw gikan sa kinatumyan sa kalibotan, ug
ikaw nga akong gitawag gikan sa lagyong mga
dapit, ako moingon, 'Ikaw akong sulugoon;' gipili
ko ikaw ug wala gisalikway. 10 Ayaw kahadlok,
kay magauban ako kanimo. Ayaw kabalaka,
kay ako ang imong Dios. Lig-onon ko ikaw
ug tabangan, ituboy ko ikaw pinaagi sa tuo ug
matarong kong kamot. 11 Tan-awa, maulawan
sila ug mawad-ag dungog, ang tanan nga nasuko
kanimo; mahimong walay mga pulos ug man-
gahanaw, tanan niadtong nakigbatok kanimo.
12Mangita ka ug dili makaplagan kadtong nakig-
batok kanimo; mangahanaw kadtong makig-
away batok kanimo, sa pagkatibuod mahanaw
gayod. 13 Tungod kay ako, si Yahweh ang imong
Dios, magagunit sa tuo mong kamot, ug moingon
kanimo, 'Ayaw kahadlok; tabangan ko ikaw.'
14Ayaw kahadlok, ikaw Jacob nga usa ka ulod, ug
kamong katawhan sa Israel; tabangan ko kamo—
mao kini ang gipamulong ni Yahweh, ingon nga
inyong manluluwas, ang Labing Balaan sa Israel.
15Tan-awa, himoon ko ikaw nga sama sa hait nga
giukanan, bag-o ug duhay-sulab; giukon mo ang
mga kabukiran ug dugmokon kini; himoon mo
ang mga kabungtoran nga sama sa uhot. 16 Alig-
igon mo sila, ug padparon sila sa hangin palayo;
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pagakatagon sila sa hangin. Maglipay kamo diha
kang Yahweh, magmaya kamo sa Labing Balaan
sa Israel. 17 Ang mga dinaogdaog ug timawa
nangita ug tubig, apan wala makakaplag, ug ang
ilang mga dila nauga sa kauhaw; Ako, si Yahweh,
motubag sa ilang mga pag-ampo; Ako, ang Dios
sa Israel, dili mobiya kanila. 18 Paagason ko
ang mga tubod diha sa mga bakilid nila nga
yuta, ug mga tubod taliwala sa mga walog;
himoon ko nga mapuno ug tubig ang disyerto,
ug patubigan ko ang mga nagmala nga yuta.
19 Patuboon ko ang mga sedro sa kamingawan,
ang mga akasya, mga mirtol, ug ang mga olibo
nga kahoy. Patuboon ko usab ang mga sepros
sa patag nga disyerto, ug mga palo de tsina
ug uban pang mga kahoy. 20 Buhaton ko kini
aron makita sa katawhan, maila, ug masabtan
sa tanan, nga ang kamot ni Yahweh mao ang
nagbuhat niini, ang Labing Balaang Dios sa Israel
ang naghimo niini. 21 “Ipadayag ang imong
sumbong,” Nag-ingon si Yahweh, “Ipadayag ang
imong mga pangatarongan alang sa imong dios-
dios,” Nag-ingon ang Hari ni Jacob. 22 Tugoti
sila nga dalahon ang ilang mga pangatarongan
nganhi kanamo; paanhia sila ug pasultiha kung
unsa ang mahitabo, aron nga masayran namo
kining mga butanga. Pasultiha sila kanamo
mahitungod sa ilang unang gipanagna, aron nga
mapamalandungnan nato kini aron masayran
kung kini natuman. 23 Pagsultig mga butang
mahitungod sa umaabot, aron nga masayran
namo kung mga dios ba gayod kamo; pagbuhat
kamo ug maayo o daotan, aron nga mahadlok
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kami ug mahibulong. 24 Tan-awa, walay pulos
kamo nga mga diosdios ug ang mga butang nga
inyong gibuhat kawang; gikasilagan ang tawo
nga nagpili kaninyo. 25 Motuboy ako ug usa
gikan sa amihan, ug moabot siya; gipatawag
ko siya gikan sa sidlakan nga nagsangpit sa
akong ngalan, ug tamakan niya ang mga mag-
mamando sama sa lapok, sama sa magkukulon
nga naghimog kulon. 26 Kinsa man ang nagsulti
niini gikan sa sinugdanan, aron nga masayod
kami? Sa wala pa kini nga panahon, aron nga
makasulti kami, “Husto siya”? Sa pagkatinuod
wala gayoy nagmando kanila bahin niini, oo,
walay nakadungog kaninyo nga nagsulti sa bisan
unsang butang. 27 Miingon ako pag-una sa Zion,
“Tan-awa anaa sila dinhi;” nagpadala ako ug
mensahero sa Jerusalem. 28 Sa dihang milan-
aw ako, walay bisan usa ang anaa, nga gikan
kanila nga mihatag ug maayong tambag, kinsa
man, sa dihang nangutana ako, ang nagtubag.
29 Tan-awa, silang tanan wala gayoy pulos, ingon
man usab ang ilang binuhatan; ang ilang gipang-
purma nga mga hulagway usa lamang ka hangin
ug walay bili.

42
1 Tan-awa, akong sulugoon, nga akong gituboy;

akong pinili, nahimuot ako kaniya. Gibutang ko
ang akong Espiritu kaniya; magdala siyag hus-
tisya ngadto sa mga kanasoran. 2 Dili siya mohi-
lak ni mosinggit, ni madungog ang iyang tingog
diha sa mga kadalanan. 3 Dili niya balion ang
mga nabuak nga bugang, ug dili niya palungon
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ang nagkapalong nga pabilo: matinud-anon siya
nga mopakanaog sa iyang hukom. 4 Dili gayod
siya mawad-ag paglaom ni maluya hangtod nga
matukod niya ang kaangayan sa kalibotan; ug
nagpaabot ang mga kabaybayonan sa iyang
balaod. 5 Mao kini ang giingon ni Yahweh—ang
nagbuhat sa mga langit ug nagpahimutang niini,
ang naghimo sa kalibotan ug sa tanang bunga
niini, ang naghatag ug gininhawa sa katawhan
ug kinabuhi niadtong nagpuyo niini: 6 “Ako, si
Yahweh, nagtawag kanimo sa pagkamatarong ug
naggunit sa imong kamot. Ampingan ko ikaw ug
himoon ko kanimo ang usa ka kasabotan alang
sa katawhan, ingon nga kahayag alang sa mga
Gentil, 7 aron sa pagbuka sa mga mata sa buta,
ug paghatag ug kagawasan sa mga binilanggo,
ug gikan sa mangitngit nga bilanggoan. 8 Ako
si Yahweh, mao kini ang akong ngalan; ug dili
ko ipaambit sa uban ang akong himaya ni ang
pagdayeg nga alang kanako ug ngadto sa mga
kinulit nga mga diosdios. 9 Tan-awa, ang mga
butang nga nahitabo kaniadto, karon mosulti na
usab ako sa mga bag-ong panghitabo. Sa dili pa
kini mahitabo moingon ako kaninyo mahitungod
niini.” 10 Pag-awit ug bag-ong awit ngadto kang
Yahweh, ug ang pagdayeg nga alang kaniya gikan
sa kinatumyan sa kalibotan; kamo nga anaa sa
ilawom sa kadagatan, ug ang tanang ania niini,
ug kamong tanan nga anaa sa kabaybayonan, ug
kadtong nagpuyo niini. 11 Tugoti ang disyerto
ug ang mga siyudad nga mosinggit, ang mga
baryo nga gipuy-an sa Kedar, pagsinggit sa
kalipay! Paawita ang mga lumolupyo sa Sela;
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pasinggita sila nga anaa sa kinatumyan sa mga
bungtod. 12 Tugoti sila nga himayaon si Yahweh
ug mopahayag sa ilang mga pagdayeg diha sa
kabaybayonan. 13Mogawas si Yahweh ingon nga
manggugubat; ingon nga manggugubat kutawon
niya ang iyang kadasig. Mosinggit siya, oo,
magngulob siya diha sa singgit sa gubat; pakit-
on niya sa iyang gahom ang iyang mga kaaway.
14 Nagpakahilom ako sa dugayng panahon; nag-
puyo ako ug nagpugong sa akong kaugalingon;
karon mohilak ako sama sa babaye nga man-
ganak, mohingal ug moutong. 15 Lumpagon ko
ang mga kabukiran ug kabungtoran ug palayaon
ko ang tanan nilang mga tanom; himoon ko
nga isla ang mga suba ug pahubson ko ang
mga linaw. 16 Dad-on ko ang mga buta sa
dalan nga wala nila nasayran; giyahan ko sila sa
mga dalan nga wala nila nasayran. Himoon ko
nga kahayag ang kangitngit sa ilang atubangan,
ug tul-iron ang hiwi nga mga dapit. Himoon
ko kining mga butanga, ug dili ko gayod sila
isalikway. 17 Tumban mo sila, ug maulawan sa
hingpit, kadtong misalig sa kinulit nga hulagway,
ug moingon sa gibuhat nga hulagway, “Kamo
mao ang among diosdios.” 18 Paminaw, kamong
mga bungol; ug tan-aw, kamong mga buta, aron
inyong makita. 19 Kinsa man ang buta apan ang
akong sulugoon? O bungol sama sa mensahero
nga akong gipadala? Kinsa mang buta nga
sama sa akong gipakigsaaran, o buta sama sa
sulugoon ni Yahweh? 20Makakita ka sa daghang
mga butang, apan dili makasabot; abri ang mga
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igdulongog, apan walay nakadungog. 21 Ikalipay
ni Yahweh ang pagdayeg sa iyang hustisya ug
paghimaya sa iyang balaod. 22 Apan kini ang
katawhan nga nakawatan ug natulisan; silang
tanan nalit-agan, ug pangbilanggoon; mahimo
silang mga binihag ug walay bisan usa nga
makaluwas kanila, ug walay moingon, “Dad-
a sila pabalik!” 23 Kinsa diha kaninyo ang
maminaw niini? Kinsa man ang naminaw ug
nakadungog sa umaabot? 24 Kinsa man ang
nagtugyan kang Jacob ngadto sa kawatan, ug sa
Israel ngadto sa mga tulisan? Dili ba si Yahweh,
kung diin kita nakasala, ug siya ang gidumilian
nga sundon, ug gisupakan sa pagsunod sa iyang
balaod? 25 Busa gibubo niya ang iyang labihang
kasuko batok kanila, pinaagi sa pagguba tungod
sa gubat. Nagdilaab kini libot kanila, apan wala
sila makaamgo niini; misunog kini kanila, apan
wala nila kini tipigi sa ilang kasingkasing.

43
1 Apan karon mao kini ang giingon ni Yah-

weh, siya nga nagbuhat kanimo, Jacob, ug siya
nga naghulma kanimo, Israel: “Ayaw kahadlok,
tungod kay gilukat ko na ikaw; gitawag ko ikaw
pinaagi sa imong ngalan, gipanag-iya ko na ikaw.
2 Sa dihang moagi ka sa tubig, magauban ako
kanimo; ug bisan molatas ka sa kasapaan, dili
kini makalumos kanimo. Sa dihang molakaw
ka sa kalayo dili ka masunog, ug ang kalayo
dili makalaglag kanimo. 3 Tungod kay ako si
Yahweh ang imong Dios, ang Labing Balaan
sa Israel, ang imong Manluluwas. Ihatag ko
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ang Ehipto ingon nga lukat kanimo, ug ang
Etopia ug Seba maoy baylo kanimo. 4 Tungod
kay bililhon ka ug pinasahi sa akong panan-
aw, gihigugma ko ikaw; busa ihatag ko ang
katawhan ingon nga baylo alang kanimo, ug
ang ubang katawhan ingon nga baylo sa imong
kinabuhi. 5 Ayaw kahadlok, kay magauban
ako kanimo; dad-on ko ang imong mga anak
gikan sa sidlakan, ug tapukon ko ang imong
gingsakpan gikan sa kasadpan. 6 Ingnon ko ang
amihan, 'Himoa silang gawasnon;' ug ang anaa
sa habagatan, 'Ayaw pagdala ug bisan unsa;' dad-
a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo,
ug ang akong mga anak nga babaye gikan sa
hilit nga mga dapit sa kalibotan, 7 ang tanan
nga akong gitawag pinaagi sa akong ngalan, nga
akong gibuhat alang sa akong himaya, oo, akong
mga hinimo. 8 Dad-a ang mga tawong buta,
bisan tuod ug makakita sila, ug ang bungol bisan
tuod ug makadungog sila. 9 Magtigom ang mga
kanasoran, ug magtapok usab ang katawhan.
Kinsa man kanila ang nakapahayag niini ug
nagsulti sa bag-o palang nahitabo nga mga bu-
tang? Padad-a silag saksi aron makapamatuod
nga sila husto, papaminawa sila ug paingna,
“Tinuod kini.' 10 Kamo ang akong mga saksi,”
nag-ingon si Yahweh, “ug ang akong sulugoon
nga akong gipili, aron nga masayod kamo ug
motuo kanako, ug makasabot nga ako mao siya.
Walay laing dios gawas kanako, ug wala nay
mosunod kanako. 11Ako, ako si Yahweh, ug wala
nay laing manluluwas gawas kanako. 12 Ako
nagpahayag, nagluwas, ug misugilon, ug wala
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nay laing dios taliwala kaninyo. Kamo ang
akong mga saksi,” nag-ingon si Yahweh, Ako
ang Dios. 13 Gikan karong adlawa Ako mao
siya, ug wala nay makaluwas kang bisan kinsa
gikan sa akong kamot. Mamuhat ako ug kinsay
makapugong niini?” 14Mao kini ang gipamulong
ni Yahweh, ang imong Manlulukat, ang Labing
Balaan sa Israel: “Tungod ug alang kanimo
ipasulong ko ang Babilonia ug ihatod silang
tanan nga mapukan ingon nga mga binihag,
ilisan ko ang kalipay nga gibati sa mga taga-
Babilonia ngadto sa mga pag-awit sa pagban-
gotan. 15 Ako si Yahweh, ang inyong Labing
Balaan, ang Nagbuhat sa Israel, ang inyong
Hari.” 16 Mao kini ang giingon ni Yahweh (nga
nag-abri sa dalan sa dagat ug agianan sa halapad
nga katubigan, 17 nga maoy naggiya sa karwahe
ug kabayo, sa mga kasundalohan ug sa labawng
makagagahom. Nangatumba silang tanan; ug
dili na gayod makabarog pag-usab; napalong
sila, gipalong sila sama sa pabilo nga nagsiga.)
18 “Ayaw na hunahunaa ang mga butang nga
nangagi, ni hinumdoman ang mga butang nga
nilabay na. 19 Tan-awa, magahimo ako ug bag-
ong mga butang; ug karon nagapanghitabo na
kini; wala ba ninyo kini nabantayan? Butangan
ko ug mga sapa ang disyerto ug patubigan ko ang
mga kamingawan. 20 Ang mga ihalas nga mga
mananap sa kaumahan moyukbo kanako, apil
angmga ihalas nga iro ug angmga ostrits, tungod
kay gipatubigan ko man ang kamingawan, ug
gipasubaan ang mga disyerto, aron mainom sa
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akong piniling katawhan, 21 kining katawhan
nga akong gihulma sama sa akong kaugalingon,
aron nga modayeg sila kanako. 22 Apan wala
ka misangpit kanako, Jacob; gikapuyan kamo
kanako, Israel. 23 Wala kamo midala kanako sa
inyong mga karnero ingon nga halad sinunog,
o nagpasidungog kanako pinaagi sa inyong mga
halad. Wala ko kamo gipabug-atan sa mga
trigo nga ihalad, ni sa pagpadala kaninyo ug
halad incenso. 24 Wala kamo magdala kanako
ug humot nga tubo uban sa salapi, ni mibubo
nganhi kanako sa tambok ninyo nga halad; apan
gipabug-atan ninyo ako sa inyong mga sala,
gipakapuy ninyo ako sa daotan ninyong mga
buhat. 25 Ako, Oo, ako, ang nagpapas sa inyong
mga kasal-anan alang sa akong kagahom; ug
dili ko na hinumdumi ang inyong mga sala.
26 Pahinumdomi ako unsay nahitabo. Maghusay
kita; ipasaka ang imong sumbong, aron nga
mapamatuod nga ikaw walay sala. 27 Ang
inyong katigulangan, ug ang inyongmga pangulo
misupak batok kanako. 28 Busa dili ko putlion
ang balaangmga pangulo; gitugyan ko si Jacob sa
hingpit nga pagkaguba, ug ang Israel sa labihang
kaulawan.”

44
1 Karon paminaw, Jacob nga akong sulugoon,

ug Israel, nga akong pinili. 2 Mao kini ang
giingon ni Yahweh, siya nga nagbuhat ug nag-
umol kanimo diha sa tagoangkan ug ang mota-
bang kanimo: “Ayaw kahadlok, Jacob nga akong
sulugoon; ug ikaw, Jeshurun, nga akong pinili.
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3 Tungod kay buboan ko ug tubig ang giuhaw
nga yuta, ug magadagayday ang sapa diha sa uga
nga yuta; Ibubo ko ang akong Espiritu diha sa
inyong kaliwat, ug ang akong panalangin diha
sa inyong mga anak. 4 Manubo sila taliwala sa
mga sagbot, sama sa mga balili daplin sa mga
sapa. 5 Adunay moingon, 'iya ako ni Yahweh,'
ug ang uban magtawag sa ngalan ni Jacob, ug
ang uban magsulat diha sa iyang kamot nga
'Gipanag-iya ni Yahweh,' ug nganlan niya ang
iyang kaugalingon pinaagi sa ngalan sa Israel.”
6 Mao kini ang giingon ni Yahweh— ang Hari
sa Israel ug ang iyang Manunubos, Yahweh nga
labawng makagagahom: “Ako ang sinugdanan,
ug ako ang kataposan: ug walay laing Dios
gawas kanako. 7 Kinsa man ang sama kanako?
Tugoti siya nga mopahibalo niini ug ipasabot
kanako ang mga panghitabo nga nahitabo sukad
sa akong pagpahimutang sa akong katawhan ka-
niadto, ug tugoti sila nga isulti ang mgamahitabo
sa umaabot. 8 Ayaw kahadlok o kalisang. Wala
ko ba kini gipamulong, ug gipahibalo kaninyo ka-
niadto? kamo ang akong mga saksi: Aduna bay
laing Dios gawas kanako? Walay laing Bato; wala
akoy laing nailhan.” 9 Walay pulos ang tanan
nga nagbuhat ug mga diosdios; walay pulos ang
mga butang nga ilang gikalipay; dili makakita
ug walay nahibaloan ang ilang mga saksi, ug
maulawan sila. 10 Kinsa man ang maghimo ug
dios o magbuhat ug diosdios nga walay pulos?
11 Tan-awa, maulawan ang tanan niyang mga
kaabin; tawo lamang ang mga manggagama.
Tugoti silang tanan nga mobarog; mangurog sila
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ug maulawan. 12 Nagatrabaho pinaagi sa iyang
mga kahimanan ang manggagama, sa paghulma
niini, sa pagtrabaho ibabaw sa mga baga. Hul-
mahon niya kini pinaagi sa mga martilyo ug
himoon kini pinaagi sa kusgan niyang mga buk-
ton. Gigutom siya, ug nawad-an siya ug kusog;
wala siya makainom ug tubig ug nakuyapan.
13 Sukdon sa panday ang kahoy pinaagi sa ig-
susukod, ug butangan kini ug timailhan pinaagi
sa hait nga puthaw. Hulmahon niya kini pinaagi
sa iyang mga kahimanan ug butangan kini ug
timailhan pinaagi sa pangmarka. Hulmahon
niya kini sama sa hulagway sa lalaki, sama sa
makadani nga tawo, aron nga magpabilin kini
diha sa balay. 14 Mamutol siya ug mga sedro, o
magpili ug kahoy nga sepros o kahoy nga tugas.
Manguha siya ug mga kahoy didto sa kalasangan
alang sa iyang kaugalingon. Nagtanom siya
ug kahoy nga fir ug mitubo kini tungod sa
ulan. 15 Unya gamiton kini sa tawo ingon nga
sugnod aron mainitan ang iyang kaugalingon.
Oo, maghaling siya ug magluto ug tinapay. Unya
maghimo siya ug dios gikan niini ug iya kining
yukboan. 16 Isugnod niya ang ubang bahin
sa kahoy, ug isugba ang karne ibabaw niini.
Mokaon siya ug matagbaw. Painitan niya ang
iyang kaugalingon ug moingon, “nainitan ako,
nakita ko ang kalayo.” 17 Maghimo siya ug dios
gamit ang nahibilin nga kahoy, ang iyang kinulit
nga hulagway; yukboan niya kini ug tahoron,
ug mag-ampo niini nga mag-ingon, “Luwasa ako,
tungod kay ikaw ang akong dios.” 18 Wala sila
masayod, ni makasabot, tungod kay buta sila
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ug dili makakita, ug dili makabati ang ilang
mga kasingkasing. 19 Walay nakahunahuna, ni
nakasabot ug miingon, “Gisunog ko ang ubang
bahin sa kahoy diha sa kalayo; oo, nagluto
usab ako ug tinapay ibabaw sa mga baga niini.
Nagsugba ako ug karne ibabaw sa mga baga
niini ug mikaon. Karon angay ko bang himoon
ang ubang bahin sa kahoy ngadto sa usa ka
malaw-ay nga butang aron simbahon? Angay
ba akong moyukbo sa tipak sa kahoy?” 20 Daw
sama kini nga magkaon siya ug mga abo; ang
nalimbongan niya nga kasingkasing ang migiya
kaniya ngadto sa sayop. Dili siya makaluwas sa
iyang kaugalingon, ni makaingon siya, “Kining
butang nga ania sa akong tuong kamot usa
ka mini nga dios.” 21 Hunahunaa kining mga
butanga, Jacob, ug Israel, tungod kay ikaw ang
akong sulugoon: Giumol ko ikaw; ikaw ang
akong sulugoon: Israel, dili ko gayod ikaw
hikalimtan. 22 Gipapas ko, sama sa mabaga nga
panganod, ang imong masinupakon nga mga
binuhatan, ug sama sa panganod, ang imong
mga sala; balik kanako, tungod kay gitubos ko
na ikaw. 23 Pag-awit, kamo kalangitan, tungod
kay gibuhat kini ni Yahweh; singgit, kamong
kinahiladman sa kalibotan. Paninggit kamo mga
kabukiran, kamong kalasangan uban sa matag
kahoy niini; tungod kay gitubos ni Yahweh si
Jacob, ug ipakita ang iyang himaya ngadto sa
Israel. 24 Mao kini ang giingon ni Yahweh, ang
imong Manunubos, siya nga nag-umol kanimo
diha sa tagoangkan: “Ako si Yahweh, nga maoy
nagbuhat sa tanang butang, ang bugtong nga
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nagpahimutang sa kalangitan, ang nagmugna
sa kalibotan. 25 Ako nga mipakyas sa mga
panagna sa mga bakakong mananagna ug nag-
pakaulaw niadtong nagbasa sa mga panagna;
ako nga mibuntog sa kaalam sa maalamon ug
naghimo nga walay pulos ang ilang mga tambag.
26 Ako, si Yahweh, nga nagpamatuod sa mga
pulong sa iyang sulugoon ug mopadangat sa
mga panagna sa iyang mga mensahero, nga nag-
ingon ngadto sa Jerusalem, 'Pagapuy-an siya,' ug
ang mga lungsod sa Juda, ''Tukoron sila pagbalik,
ug pabarogon ko ang ilang pagkaguba'; 27 ang
miingon ngadto sa lawom nga dagat, 'kauga,
ug paughon ko ang imong pag-agas.' 28 Si
Yahweh ang miingon ngadto kang Cyrus, 'Siya
ang akong magbalantay, buhaton niya ang akong
matag pangandoy; maghukom siya mahitungod
sa Jerusalem, 'Matukod siya pagbalik,' ug mahi-
tungod sa templo, 'Itukod ang mga pasukaranan
niini.”'

45
1 Mao kini ang giingon ni Yahweh ngadto sa

iyang dinihogan, ngadto kang Cyrus, nga akong
gikuptan ang tuong kamot, aron sakopon ang
mga nasod sa iyang atubangan, aron kuhaon ang
mga hinagiban sa mga hari, ug aron abrihan
ang mga pultahan sa iyang atubangan, aron nga
magpabiling abri ang mga ganghaan: 2 Mag-
una ako kanimo ug patagon ko ang kabukiran;
dugmokon ko ang mga bronsi nga ganghaan
ug pamutlon ang mga puthaw nga babag, 3 ug
ihatag ko kanimo ang mga bahandi nga anaa
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sa kangitngit ug ang gitago nga pagkaadunahan,
aron nga mahibaloan nimo nga ako, si Yahweh,
ang nagtawag sa imong ngalan, ako, ang Dios sa
Israel. 4 Alang kang Jacob nga akong sulugoon,
ug sa Israel nga akong pinili, gitawag ko ikaw
pinaagi sa imong ngalan: hatagan ko ikaw
ug kadungganan, bisan nga wala pa nimo ako
mailhi. 5 Ako si Yahweh, ug wala nay laing Dios
gawas kanako. Sangkapan ko ikaw sa hinagiban
alang sa gubat, bisan wala pa nimo ako mailhi;
6 aron nga mahibaloan sa katawhan gikan sa
pagsubang sa adlaw, ug gikan sa kasadpan, nga
walay laing Dios gawas kanako: Ako si Yahweh,
ug wala nay lain. 7 Gihimo ko ang kahayag
ug ang kangitngit; nagadala akog kalinaw ug
nagahimo ug katalagman; Ako si Yahweh nga
nagbuhat niining tanang butang. 8 Kamong mga
kalangitan, ibubo ang ulan! Tugoti nga mag-
paulan ug pagkamatarong ang kawanangan. Tu-
goti nga motuhop kini sa yuta, aron nga moturok
ang kaluwasan, ug motubo ang pagkamatarong
uban niini. Ako, si Yahweh, ang nagbuhat niini.
9 Alaot ang si bisan kinsa nga nakiglalis ngadto
sa nag-umol kaniya, kaniya nga sama sa ubang
lapok nga kolon taliwala sa tanang lapok nga
mga kolon diha sa yuta! Moingon ba ang lapok
ngadto sa magkokolon, 'Unsa man ang imong
gibuhat?' o 'Wala kay katakos sa pagbuhat niini'?
10 Alaot siya nga moingon ngadto sa amahan,
“Alang sa unsa man ang imong pagkaamahan?'
o ngadto sa babaye, 'Alang sa unsa man ang
imong pagpanganak?' 11 Mao kini ang giingon
ni Yahweh, ang Balaang Dios sa Israel, ang iyang
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Magbubuhat: 'Nganong gipangutana man ninyo
ako kung unsa ang akong himoon sa akong
mga anak? Sultihan ba ninyo ako kung unsa
ang buhaton mahitungod sa buhat sa akong
mga kamot?' 12 Gimugna ko ang kalibotan ug
gibuhat ang tawo nga anaa niini. Ang akong
mga kamot ang nagpahimutang sa kalangitan,
ug gimandoan ko nga motumaw ang kabituo-
nan. 13 Himoon ko nga tinguhaon ni Cyrus ang
pagkamatarong, ug patagon ko ang tanan niyang
mga agianan. Tukoron niya ang akong siyudad;
ug tugotan niya nga mamauli sa ilang balay ang
akong mga binihag nga katawhan, ug buhaton
niya kini dili tungod sa ganti ug suborno,”' mi-
ingon si Yahweh nga labawng makagagahom.
14Mao kini ang giingon ni Yahweh, “Pagadad-on
diha kaninyo, ang mga tinigom sa Ehipto ug ang
katigayonan sa Etopia uban sa mga tag-as nga
mga kalalakin-an nga taga Seba. Panag-iyahon
ninyo sila. Mosunod sila kaninyo, nga kinadi-
nahan. Moyukbo ug magpakiluoy sila kaninyo
nga mag-ingon, 'Sa pagkatinuod nag-uban ang
Dios kaninyo, ug walay lain gawas kaniya.”'
15 Sa pagkatinuod ikaw ang Dios nga nagtago
sa imong kaugalingon, ang Dios sa Israel, ang
Manluluwas. 16 Mapakaulawan silang tanan;
kadtong nagkulit ug mga diosdios maglakaw sa
kaulaw. 17 Apan luwason ni Yahweh ang Israel
pinaagi sa walay kataposan nga kaluwasan; dili
na gayod kamo maulaw o mapakaulawan pag-
usab. 18 Mao kini ang giingon ni Yahweh, nga
nagbuhat sa kalangitan, ang tinuod nga Dios
nga nagbuhat sa kalibotan, ug nagpahimutang
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niini. Gibuhat niya kini, dili ingon nga walay
pulos, apan gihimo kini aron pagapuy-an: “Ako
si Yahweh, ug wala nay lain pa. 19 Wala ako
makigsulti sa tago, diha sa tago nga dapit; wala
ako moingon ngadto sa mga kaliwat ni Jacob,
'Pangitaa ninyo ako sa walay pulos!' Ako si
Yahweh, ang matinud-anon nga nagasulti; isulti
ko ang mga butang nga husto. 20 Pagtigom
kamo ug panganhi! Pagtigom kamong tanan,
nga namakwit gikan sa mga nasod! Wala silay
kahibalo, kadtong nagdala ug mga kinulit nga
mga hulagway ug nag-ampo sa mga dios nga dili
makaluwas 21 Paduol ug isulti kini kanako, dad-a
ang pagpamatuod! Tugoti nga makig-abin silang
tanan. Kinsa ang nagpakita niini kaniadto?
kinsa ang nagpahibalo niini? Dili ba ako man,
si Yahweh? Walay laing Dios gawas kanako,
ang makiangayon nga Dios ug ang Manluluwas;
walay lain gawas kanako. 22 Balik kamo kanako
aron maluwas, kamong tanang katawhan sa
tibuok kalibotan; tungod kay ako ang Dios, ug
walay lain. 23 Pinaagi sa akong kaugalingon
manumpa ako, magsulti sa akong makiangayon
nga paghukom, ug dili kini mosumbalik: 'Dinhi
kanako moluhod ang matag tuhod, ang matag
dila manumpa. 24 Moingon sila kanako, “Diha
lamang kang Yahweh ang kaluwasan ug kusog.'''''
Maulaw ang tanan nga nasuko kaniya. 25 Diha
kang Yahweh pagamatarongon ang tanan nga
mga kaliwatan sa Israel; makapasigarbo sila diha
kaniya.
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46
1 Mihapa sa yuta si Bel, miyukbo si Nebo;

gipas-an samgamananap ang ilangmga diosdios
ug sa mananap nga gibug-atan. Kini nga mga
diosdios nga inyong gipas-an usa ka bug-at nga
palas-onon alang sa gikapoy nga mga mananap.
2Nagdungan sila ug paubos, ug miluhod; dili nila
maluwas ang mga larawan, ug nangabihag sila.
3 Paminaw kanako, panimalay ni Jacob, kamong
tanan nga mga nahibilin sa panimalay ni Israel,
nga akong gidala sa wala pa kamo nahimugso,
ug gisabak. 4 Bisan pa sa imong pagkatigulang
ako mao siya, ug hangtod nga moputi na ang
inyong buhok pas-anon ko kamo. Ako ang
nagbuhat kaninyo ug dalhon ko kamo; Pas-anon
ko kamo ug luwason. 5 Kang kinsa man ninyo
ako ikatandi? Sa inyong hunahuna kang kinsa
man ako ipakasama, aron nga matandi kami?
6 Iyabo sa katawhan ang bulawan gikan sa bag
ug magtimbang ug plata sa timbangan. Magkuha
sila ug tigpanday sa puthaw, ug himoon niya
kini ug mga dios; yukboan ug simbahon nila
kini. 7 Gialsa nila kini ug gipas-an; gipahiluna
nila kini sa ilang butanganan, ug nagtindog
kini sa ilang dapit ug dili mabalhin gikan niini.
Naghilak sila niini, apan dili kini makatubag
ni makaluwas kang bisan kinsa nga anaa sa
kagubot. 8 Hunahunaa kining mga butanga;
ayaw gayod sila baliwalaa, kamong mga mas-
inupakon! 9 Hunahunaa ang bag-o palang nga
mga butang, kadtong milabay nga mga panahon,
kay ako ang Dios, ug wala nay lain pa, ako ang
Dios, ug walay laing sama kanako. 10 Gisulti ko
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ang kataposan gikan sa sinugdanan palang daan,
ug ang butang nga wala pa mahitabo; miingon
ako, “Mahitabo ang akong laraw, ug buhaton
ko ang akong gitinguha.” 11 Magtawag ako ug
mandaragit nga langgam gikan sa sidlakan, ang
tawo nga akong gipili nga gikan sa layong dapit;
oo, ako ang nagsulti; ako usab nga pagatumanon;
aduna akoy katuyoan, buhaton ko usab kini.
12 Paminaw kanako, kamong gahig ulo nga mga
tawo, kamong wala nagbuhat ug matarong.
13 Ipaduol ko ang akong pagkamatarong; dili na
kini layo, ug dili maghulat ang akong kaluwasan;
ug hatagan ko ug kaluwasan ang Zion ug ang
akong katahom ngadto sa Israel.

47
1 Kanaog ug lingkod diha sa abog, ulay nga

babayeng anak sa Babilonia; lingkod diha sa
yuta nga walay trono, anak nga babaye sa
mga Caldeahanon. Dili na gayod kamo pa-
gatawgon nga maanindot ug haruhay. 2 Kuhaa
ang galingan nga bato ug paggaling ug harina;
kuhaa ang imong tabon hukasa ang imong bisti,
kuhaa ang tabon sa imong paa, ug tabok sa
mga sapa. 3 Makita ang imong pagkahubo,
oo, maulawan ka: Manimalos ako ug wala
gayod akoy tawo nga kaluy-an. 4 Ang among
Manunubos, si Yahweh nga labawng makagaga-
hom mao ang iyang ngalan, ang Balaang Dios
sa Israel. 5 Lingkod diha sa kahilom ug adto
ngadto sa kangitngit, mga anak nga babaye sa
mga Caldeahanon; tungod kay dili na gayod
kamo pagatawgon nga rayna sa mga gingharian.
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6 Nasuko ako sa akong katawhan; gipasipad-
an ko ang akong panulondon ug gitugyan ko
sila ngadto sa imong kamot, apan wala ka
magpakitag kaluoy ngadto kanila; gisangonan
nimo ug bug-at kaayo nga yugo ang mga tigu-
lang. 7 Miingon ka, “Magdumala ako hangtod
sa kahangtoran ingon nga gamhanang rayna.”
Wala ka magbaton niining mga butanga diha sa
imong kasingkasing, ni magtagad kung maunsa
sila. 8 Busa karon paminawa kini, kamo nga
nahigugma sa kalipay ug naglingkod nga walay
kabalaka; kamo nga nag-ingon diha sa inyong
kasingkasing, “Ania ako, ug walay sama kanako;
dili gayod ako molingkod ingon nga balo, ni
makasinati nga mawad-an ug mga anak.” 9Apan
moabot kining duha ka butang diha kaninyo sa
usa ka adlaw: ang pagkawala sa mga anak ug
ang pagkabalo; moabot kini kaninyo sa kalit,
bisan paman sa inyong mga pagpamarang ug
ang inyong daghan nga pagyamyam ug mga
anting-anting. 10 Nagsalig kamo sa inyong
pagkadaotan; miingon kamo, “Walay nakakita
kanako”; ang inyong kaalam ug ang inyong
kahibalo nagpasalaag kaninyo, apan nag-ingon
kamo diha sa inyong kasingkasing, “ania ako,
ug walay sama kanako.” 11 Moabot ang kata-
lagman kaninyo; dili kamo makahimo sa pag-
abog niini pinaagi sa inyong mga pagyamyam.
Modangat diha kaninyo ang kalaglagan; dili
kamo makahimo sa pag-abog niini. Mohapak
kaninyo ang katalagman sa kalit, sa dili pa ninyo
kini mahibaloan. 12 Padayon sa pagbuhat sa
inyong mga salamangka ug sa inyong pagpa-
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marang nga matinud-anon ninyong ginabuhat
sukad pa sa inyong pagkabatan-on; tingali ug
magmalamposon kamo, tingali ug maabog ninyo
palayo ang katalagman. 13 Gikapoy na kamo sa
daghan ninyong mga pagpakitambag; tugoti nga
mobarog kadtong mga kalakin-an ug luwason
kamo—kadtong mga nanagna sa kalangitan ug
nagtan-aw sa mga bituon, kadtong nagpahayag
sa mga bag-ong bulan—tugoti sila nga moluwas
kaninyo. 14 Tan-awa, mahimo silang sama sa
dagami. Ugdawon sila sa kalayo. Dili nila
maluwas ang ilang mga kaugalingon gikan sa
kamot sa pagdilaab. Wala nay baga ngamopainit
kanila ug wala nay kalayo alang kanila! 15 Mao
kini ang mahitabo kanila diha kaninyo, kadtong
inyong gitrabahoan, ug namalit kamo ug nama-
ligya uban kanila sa dihang batan-on pa kamo,
ug ang tanan kanila nagpadayon sa pagbuhat sa
ilang kaugalingong mga binuang; ug sa dihang
manawag kamo aron sa pagpakitabang, walay
bisan usa nga makaluwas kaninyo.”

48
1 Paminawa kini, panimalay ni Jacob, nga

gitawag sa ngalan nga Israel, ug miabot gikan
sa binhi ni Juda; kamo nga nanumpa pinaagi sa
ngalan ni Yahweh ug nagpasuko sa Dios sa Israel,
apan dili matinud-anon ni sa matarong nga
paagi. 2 Kay gitawag nila ang ilang kaugalingon
nga katawhan sa balaang siyudad ug misalig sa
Dios sa Israel. Yahweh nga labawng makaga-
gahom mao ang iyang ngalan. 3 Gisulti ko ang
mga butang kaniadto; migula sila gikan sa akong
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baba, ug gitugotan ko kini nga mahibaloan; ug
sa kalit lang gibuhat ko kini, ug nahanaw sila.
4 Tungod kay nasayod ako nga masinupakon
kamo, gahi kamo ug liog sama sa puthaw, ug
ang inyong agtang sama sa bronsi, 5 busa gisulti
ko kining mga butanga kaninyo kaniadto pa; sa
wala pa kini mahitabo gipahibalo ko na kamo,
aron dili kamomakaingon, 'Gibuhat sila sa akong
diosdios,' o 'Ang akong kinulit ug ang puthaw
nga hulagway mao ang naghimo niining mga bu-
tanga.' 6 Nakadungog kamo mahitungod niining
mga butanga; tan-awa kining tanan nga pagpa-
matuod; ug kamo, dili ba ninyo angkonon nga
tinuod ang akong gisulti? Gikan karon, pakit-on
ko kamo ug bag-ong mga butang, tinagong mga
butang nga wala pa ninyo mahibaloi. 7 Karon,
ug dili sa milabay, anaa na silang daan, sa
wala pa kining adlawa wala kamo makadungog
mahitungod kanila, busa dili kamo makahimo sa
pag-ingon, 'Oo, nasayod ako mahitungod kanila.'
8 Wala pa gayod kamo makadungog; wala kamo
nahibalo; kining mga butanga wala malilong sa
inyong mga igdulungog kaniadto. Tungod kay
nasayod ako nga mga limbongan kaayo kamo,
ug nga masinupakon kamo sukad pa sa inyong
pagkatawo. 9 Alang sa akong ngalan pugngan
ko ang akong kasuko, ug alang sa akong dungog
dili ko idayon ang paglaglag kaninyo. 10Tan-awa,
gilunsay ko kamo, apan dili sama sa plata; giputli
ko kamo diha sa hudno sa kasakit. 11 Alang
sa akong kaugalingon mamuhat ako; matugotan
ko ba nga mawad-an ug dungog ang akong
ngalan? Dili ko ihatag ang akong himaya kang
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bisan kinsa. 12 Paminaw kanako, Jacob, ug
Israel nga akong tinawag: ako ang sinugdanan,
ug ako usab ang kataposan. 13 Oo, ang akong
mga kamot ang nagpahimutang sa pasukaranan
sa kalibotan, ug ang akong tuong kamot ang
nagpakatag sa kalangitan; sa dihang tawgon ko
sila, mobarog silang tanan. 14 Pagtigom kamo,
kamong tanan, ug paminaw! Kinsa man kaninyo
ang nagpahibalo niining mga butanga? Ang
kaabin ni Yahweh mao ang motapos sa iyang
katuyoan batok sa Babilonia. Himoon niya ang
kabubut-on ni Yahweh batok sa mga Caldea-
hanon. 15 Ako ang nag-ingon, oo, gipatawag ko
siya, gidala ko siya, ug magmalamposon siya.
16 Paduol kanako, paminawa kini: Sukad sa
sinugdanan wala ako magsulti diha sa tago; sa
dihang mahitabo kini, atua ako didto.” Karon
gipadala ako sa Ginoo nga si Yahweh, ug sa iyang
Espiritu. 17 Mao kini ang giingon ni Yahweh,
ang inyong Manunubos, ang Balaang Dios sa
Israel, “ Ako si Yahweh nga inyong Dios, ang
nagtudlo kaninyo unsaon nga magmalamposon,
ang naggiya kaninyo sa dalan nga angayan niny-
ong subayon. 18Kung gituman lamang ninyo ang
akong mga sugo! Magadagayday unta sama sa
suba ang inyong kalinaw ug kauswagan, ug ang
inyong kaluwasan sama sa mga balod sa dagat.
19 Sama unta kadaghan sa balas ang inyong
mga kaliwatan, ug ang mga anak nga gikan sa
inyong tagoangkan sama kadaghan sa mga lugas
sa balas; dili unta mawagtang ni mapapas ang
ilang mga ngalan gikan sa akong atubangan.
20Gula gikan sa Babilonia! Kalagiw gikan sa mga
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Caldeahanon! Uban sa makusog nga pagsinggit
ipahibalo kini! Ipahibalo kini, ipaabot kini
ngadto sa mga kinatumyan sa kalibotan! Isulti,
'Gitubos ni Yahweh ang iyang sulugoon nga si
Jacob.' 21 Wala sila uhawa sa dihang gigiyahan
niya sila latas sa kamingawan; gipadagayday
niya ang tubig gikan sa bato alang kanila; gibuak
niya ang bato, ug mibugwak ang tubig. 22Walay
kalinaw alang sa daotan—nag-ingon si Yahweh.”

49
1 Patalinghogi ako, kamong mga baybayon!

Hatagi ninyo ako karon ug pagtagad, kamong
katawhan nga anaa sa halayo. Gitawag ako
ni Yahweh sa akong ngalan sukad pa sa akong
pagkahimugso, sa dihang gihimugso ako sa
akong inahan niining kalibotana. 2 Gihimo
niyang sama sa hait nga espada ang akong
baba; gitagoan niya ako sa landong sa iyang
mga kamot; gihimo niya ako sama sa bag-ong
pana; gitagoan niya ako sa baslayan sa mga
udyong. 3 Miingon siya kanako, “Ikaw ang
akong alagad, Israel, nga gipadayagan sa akong
himaya.” 4Apan mitubag ako, “Bisan pa ug gihu-
nahuna ko nga kawang lamang ang akong mga
paghago, giusikan ko lamang ang akong kusog
sa walay kapuslanan, apan anaa kang Yahweh
ang akong hustisya, ug ang akong ganti anaa
sa akong Dios.” 5 Karon nagsulti si Yahweh—
siya mao ang nag-umol kanako sa tagoangkan
aron mahimo niyang alagad, aron pagpahibalik
pag-usab kang Jacob, aron mahiusa kaniya ang
Israel, kay gipasidunggan ako sa mga mata ni
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Yahweh, ug ang akong Dios mao ang akong
kusog— 6 ug miingon siya, “Gamay lamang kini
nga butang alang kanimo nga mahimong akong
alagad aron pagatukoron pag-usab angmga tribo
ni Jacob, ug aron ipahibalik ang mga naluwas sa
Israel. Himoon ko ikaw nga kahayag ngadto sa
mga Gentil, aron mahimo kang akong kaluwasan
hangtod sa kinatumyan sa kalibotan.” 7 Mao
kini ang gisulti ni Yahweh, ang Manluluwas sa
Israel, ang Balaang Dios, ngadto sa tawo nga
gitamay ang kinabuhi, gidumtan sa kanasoran,
ug giulipon sa mga magmamando, “Makita ka sa
mga hari ug motindog sila, ug makita ka sa mga
prinsipe ug moyukbo sila, tungod kang Yahweh
nga matinud-anon, nga bisan ang Balaang Dios
sa Israel, nagpili man kanimo.” 8 Mao kini ang
gisulti ni Yahweh, “Sa takna nga makahukom na
ako nga ipakita ko ang akong kaluoy tubagon
ko ikaw, ug tabangan ko ikaw sa adlaw sa
kaluwasan; panalipdan ko ikaw, ug igatugyan ka
ingon nga kasabotan alang sa katawhan, aron
tukoron pag-usab ang yuta, ug aron ihatag pag-
usab ang mapanunod nga awaaw. 9 Sultihi ang
mga binilanggo, 'Gawas'; ug kadtong anaa sa
kangitngit nga mga bilanggoan, 'Pakita kamo.'
Manabsab sila sa kadalanan, ug mahimo nilang
sabsabanan ang tanang umaw nga bakilid. 10Dili
sila gutomon o uhawon; ni ang kainit sa adlaw
mopaso kanila, kay siya nga adunay kaluoy
kanila mao ang mogiya kanila; giyahan niya sila
ngadto sa tuboran sa tubig. 11 Unya himoon
kong agianan ang kabukiran, ug himoong patag
ang kadalanan.” 12 Tan-awa, maggikan kini sa
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halayo, ang uban maggikan sa amihanan ug
sa kasadpan; ug ang uban maggikan sa yuta
sa Sinim. 13 Pag-awit kalangitan, ug pagmaya
kayutaan; paghugyaw sa panag-awit, kamong
mga kabukiran! Kay hupayon ni Yahweh ang
iyang katawhan, ug magmaluluy-on siya sa mga
gisakit. 14 Apan miingon ang Zion, “Gibiyaan
na ako ni Yahweh, ug gikalimtan na ako sa
Ginoo.” 15 “Mahimo ba nga kalimtan sa babaye
ang masuso niyang anak, nga magpasuso diha
sa iyang dughan, nga walay kaluoy sa iyang
anak nga gihimugso? Oo, mahikalimot sila,
apan dili ako mahikalimot kanimo. 16 Tan-
awa, gikulit ko ang imong ngalan sa akong mga
palad; ang imong mga paril anaa kanunay sa
akong atubangan. 17 Nagdali sa pagbalik ang
imong mga anak, samtang nagpalayo kadtong
milaglag kanimo. 18 Tan-awa ang palibot ug
imong makita, nga nagkatigom sila ug moduol
kanimo. Ingon nga ako buhi—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—sul-obon mo gayod sila
sama sa mga dayandayan, ug ibutang mo sila
sama sa usa ka pangasaw-onon. 19 Bisan pa
man ug nakawang ka ug naawaaw, usa ka yuta
nga nagun-ob, diyutay ka na lamang karon alang
sa mga lumulupyo, ug mopahilayo kadtong mo-
lamoy kanimo. 20Madungog nimo ang kabataan
nga nahimugso sa takna sa imong kagul-anan
nga magaingon, 'Guot na kaayo ang dapit alang
kanamo, buhati kami ug lawak, aron makapuyo
kami dinhi.' 21 Unya makapangutana ka sa
imong kaugalingon, “Kinsaman ang naghimugso
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niining mga kabataan alang kanako? Nakuhaan
ako ug dili makaanak, binihag ug binulagan.
Kinsa man ang nagpadako niining mga ka-
bataan? Tan-awa, gibiyaan ako nga nag-inusara;
asa man kini gikan?'” 22 Mao kini ang gisulti
ni Yahweh nga Ginoo, “Tan-awa, ituboy ko ang
akong kamot ngadto sa kanasoran; ituboy ko ang
akong ilhanan nga bandira ngadto sa katawhan.
Kugoson nila ang imong mga anak nga lalaki
sa ilang mga bukton ug sung-ayon nila sa ilang
mga abaga ang imong mga anak nga babaye.
23 Mahimo nimong amahan ang mga hari nga
maoy mag-atiman kanimo, ug ang ilang mga
rayna maoy magpasuso kanimo; mangyukbo sila
ug manghapa sa imong atubangan ug tilapan
ang abog sa imong mga tiil; ug imong masayran
nga ako si Yahweh; kadtong magpaabot kanako
dili mahiagom sa kaulawan.” 24 Mailog ba
ang nakuha nga mga butang gikan sa mang-
gugubat, o maluwas ba ang mga binihag gikan
sa kabangis? 25 Apan mao kini ang gisulti ni
Yahweh, “Oo, mailog ang mga binihag gikan
sa mga manggugubat, ug maluwas ang mga
butang; kay babagan ko ang imong mga kaaway
ug luwason ko ang imong anak.” 26 Pakan-
on ko ang mga nagdaogdaog kanimo sa ilang
kaugalingong mga unod; ug mangahubog sila sa
ilang kaugalingong mga dugo, nga sama kini sa
bino. Unya masayran sa tanang katawhan nga
ako, si Yahweh, ako ang imong Manluluwas ug
ang imong Manunubos, ang Gamhanang Dios ni
Jacob.”
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50
1 Mao kini ang gisulti ni Yahweh, “Hain na

ba ang kasulatan sa pagpakigbulag nga nagpa-
matuod sa akong pakigbulag sa imong inahan?
Nga maoy hinungdan nga gibaligya ko ikaw sa
mga utangan? Tan-awa, gibaligya ka tungod
sa imong mga sala, ug tungod sa imong pagka-
masinupakon, gisalikway ang imong inahan.
2 Miabot ako apan nganong wala may usa nga
atua didto? Nagtawag ako apan nganong wala
may usa nga mitubag? Mubo ba ang akong
mga kamot aron paglukat kanimo? Wala ba
akoy gahom aron pagluwas kanimo? Tan-awa,
pinaagi sa akong pagbadlong gipahubas ko ang
dagat; gihimo kong kamingawan ang kasubaan;
nangamatay ug nangadubok ang mga isda niini
tungod kay wala nay tubig. 3 Gibistihan ko
ang kalangitan sa kangitngit; gitabonan ko kini
sa bisti sa pagbangotan.” 4 Gihatagan ako ni
Yahweh nga Ginoo ug dila nga sama niadtong
natudloan, aron magpadayon ako sa pagdasig
niadtong mga gikapoyan; gipukaw niya ako sa
matag buntag; gipukaw niya ang akong igdu-
longog aron makadungog sama niadtong mga
natudloan. 5Giablihan ni Yahweh nga Ginoo ang
akong salabotan, ug wala ako nagmasinupakon,
ni mibiya. 6Gihatag ko ang akong likod niadtong
nagbun-og kanako, ug ang akong mga aping
niadtong naglabnot sa akong bungot; wala ko
gitagoan ang akong nawong gikan sa kaulawan
ug sa pagtamay. 7 Kay motabang kanako si
Yahweh nga Ginoo; busa dili ako maulaw; busa
gihimo kongmadasigon ang akong nawong sama
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sa bantilis, kay nasayod ako nga dili ako mahi-
agom sa kaulawan. 8 Siya ngamagpakamatarong
kanako haduol lamang. Kinsa ba ang mobatok
kanako? Patindoga kami ug maghusay sa usag
usa. Kinsa ba ang magbutangbutang kanako?
Paduola siya kanako. 9 Tan-awa, tabangan ako
ni Yahweh nga Ginoo. Kinsa ba ang magpahayag
nga sad-an ako? Tan-awa, mangagisi sila sama
sa panapton; nga pagakaonon sila sa mga anay.
10 Kinsa ba kaninyo ang adunay kahadlok kang
Yahweh? Kinsa ba ang magtuman sa tingog
sa iyang alagad? Kinsa ba ang maglakaw sa
hilabihang kangitngit nga walay kahayag? Ki-
nahanglan mosalig sila sa ngalan ni Yahweh ug
mosandig sa iyang Dios. 11 Tan-awa, kamong
tanan nga nagdagkot sa kalayo, nga nagsangkap
sa ilang mga kaugalingon inubanan sa mga sulo:
paglakaw subay sa kahayag sa inyong kalayo ug
sa suga nga inyong gidagkotan. Mao kini ang
inyong nadawat gikan kanako: maghigda kamo
sa dapit sa kasakitan.

51
1 Patalinghogi ako, kamo nga nagtinguha sa

pagkamatarong, kamo nga nangita kang Yah-
weh: tan-awa ang bato kung diin kamo giti-
pak ug gibuak sa kubkubanan ug mga bato.
2 Tan-awa si Abraham, nga inyong amahan
ug si Sara, nga nagmabdos kaninyo; kay sa
dihang wala pa silay anak, gitawag ko na siya.
Gipanalanginan ko siya ug gipasanay. 3 Oo,
hupayon ni Yahweh ang Zion; hupayon niya



Isaias 51:4 cxxiv Isaias 51:9

ang tanan niyang awaaw nga mga dapit; gi-
himo niya ang iyang kamingawan nga sama sa
Eden, ug ang iyang mga patag nga disyerto nga
haduol sa walog sa Suba sa Jordan gihimo niya
nga sama sa tanaman ni Yahweh; makita ang
kalipay ug pagmaya kaniya, ang pagpasalamat,
ug ang tingog sa panag-awit. 4 “Patalinghogi
ako, akong katawhan; ug paminawa ako, akong
katawhan! Kay maghatag ako ug kasugoan,
ug himoon kong masayon ang hustisya alang
sa kanasoran. 5 Haduol na ang akong pagka-
matarong; mogula na ang akong kaluwasan, ug
ang akong mga bukton magahukom sa kana-
soran; magpaabot kanako ang baybayon; kay
ang akong mga bukton magtinguha sa pagpaabot
kanila. 6 Iyahat ang inyong mga mata sa langit,
ug tan-awa ang kayutaan, kay mahanaw ang
kalangitan sama sa aso, magisi ang kalibotan
sama sa panapton, ug mangamatay ang mga
lumulopyo niini sama sa mga langaw. Apan
ang akong kaluwasan magpadayon hangtod sa
kahangtoran, ug ang akong pagkamatarong dili
matapos sa pagpamuhat. 7 Paminaw kanako,
kamo nga nasayod kung unsa ang matarong,
kamong katawhan nga adunay balaod sa inyong
mga kasingkasing; Ayaw kahadloki ang mga
pagtamay sa mga tawo, ni maguol sa ilang pag-
patuyang. 8 Kay sama sa panapton nga anayon
sila, ug sama sa balhibo sa karnero nga kaonon
sila sa ulod; apan ang akong pagkamatarong
ug ang akong kaluwasan molungtad hangtod
sa kahangtoran ngadto sa tanang kaliwatan.”
9 Pagmata, pagmata, bistihi ang inyong mga
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kaugalingon sa kalig-on, pinaagi sa bukton ni
Yahweh. Pagmata sama sa mga adlaw kaniadto,
sa kaliwatan sa karaang kapanahonan. Dili
ba ikaw ang mibuntog kang Rahab, nga maoy
mitusok sa mapintas nga mananap? 10 Wala
ba nimo gipahubas ang dagat, ang katubigan
sa kinahiladmang bahin, ug naghimo ug dalan
sa kinahiladman sa dagat aron makalatas ang
mga niluwas? 11 Mobalik ang mga niluwas ni
Yahweh ug moabot sa Zion uban ang panaghilak
sa kalipay ug pagmaya hangtod sa kahangtoran
sa tibuok nilang pagkatawo; matagamtaman
nila ang pagmaya ug kalipay, ug mokalagiw
ang kasub-anan ug ang pagbangotan. 12 “Ako,
ako mao ang maghupay kaninyo. Nganong
mahadlok man kamo sa mga tawo, nga mamatay
lamang, ang mga anak sa mga tawo, nga gibuhat
sama sa sagbot? 13 Nganong gikalimtan man
ninyo si Yahweh nga inyong Magbubuhat, nga
maoy nagbukhad sa kalangitan ug nagpahimu-
tang sa mga patukoranan sa kalibotan? Anaa
kamo sa hilabihang kalisang matag adlaw tun-
god sa kainit nga kapungot sa mga nagdaogdaog
sa dihang makahukom siya sa pagguba. Hain na
man ang kapungot sa nagdaodaog? 14 Luwason
dayon ni Yahweh ang moyukbo kaniya; dili siya
mamatay ug mahulog sa bung-aw, ni makulan-
gan sa tinapay. 15 Kay ako si Yahweh nga imong
Dios, nga maoy nagkutaw sa dagat aron nga
modahunog ang mga balod niini—Yahweh nga
Makagagahom ang iyang ngalan. 16 Gibutang
ko ang akong mga pulong sa imong baba, ug
gitabonan ko ikaw sa landong sa akong mga
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kamot, aron akongmatanom ang kalangitan, ma-
pahimutang ang patukoranan sa kalibotan, ug
moingon sa Zion, 'Kamo ang akong katawhan.”
17 Pagmata, pagmata, tindog Jerusalem, ikaw
nga miinom gikan sa panaksan sa iyang kasuko
nga gihatag ni Yahweh; ikaw nga miinom gikan
sa panaksan, nga gitilok gikan sa kopa nga
makahubog. 18 Walay usa sa tanan niyang
mga anak nga lalaki nga iyang gihimugso ang
mogiya kaniya; walay usa sa tanang mga anak
nga lalaki nga iyang gipadako ang mogunit sa
iyang mga kamot. 19 Kining duha ka katalagman
mahitabo kanimo—kinsa ba ang magsubo uban
kanimo? — ang kaawaaw ug pagkagun-ob, ug
ang kagutom ug ang espada. Kinsa ba ang
maghupay kanimo? 20 Naluya ang imong mga
anak nga lalaki; nanghigda sila sa matag eskina,
sama sa binaw nga nalit-ag sa pukot; napuno
sila sa kasuko ni Yahweh, pinaagi sa pagbadlong
sa imong Dios. 21 Apan karon paminawa kini,
ikaw nga dinaogdaog ug palahubog, apan wala
miinom sa bino: 22 Ang imong Ginoo nga si
Yahweh, nga imong Dios, nga nagpakiluoy alang
sa iyang katawhan, miingon niini, “Tan-awa,
gikuha ko ang kopa sa pagsarasay gikan sa imong
kamot—ang panaksan, nga mao ang kopa sa
akong kasuko—aron nga dili ka moinom niini
pag-usab. 23 Itugyan ko kini ngadto sa kamot sa
imong mga tiglutos, kadtong nag-ingon kanimo,
'Paghigda, aron makalakaw kami ibabaw kan-
imo'; gihimo mong sama sa yuta ang imong likod
ug sama sa dalan nga ilang pagalakwan.”
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52
1 Pagmata, pagmata, pagmalig-on, Zion;

sul-oba ang imong maanyag nga mga bisti,
Jerusalem, ang balaang siyudad; kay dili na
mosulod pag-usab diha kanimo ang mga dili
tinuli o mga hugaw. 2 Itaktak ang abog gikan
sa imong kaugalingon; tindog ug lingkod,
Jerusalem; tangtanga ang kadena sa imong
liog, binihag, anak nga babaye sa Zion. 3 Kay
mao kini ang gisulti ni Yahweh, “Gibaligya ka
nga walay bayad, ug tuboson ka nga walay
bayad.” 4 Kay mao kini ang gisulti ni Yahweh
nga Ginoo, “Sa sinugdanan milugsong ang akong
katawhan ngadto sa Ehipto aron magpuyo didto
sa makadiyot; sa wala madugay gidaogdaog sila
sa Asiria. 5 Karon unsa man ang ania kanako
dinhi—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—nga
makita ang akong katawhan nga panguhaon nga
walay hinungdan? Gibugalbugalan sila niadtong
nagdumala kanila—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—ug padayon sila nga nagpasipala sa
akong ngalan sa tanang mga adlaw. 6 Busa
masayran sa akong katawhan ang akong ngalan;
masayran nila nianang adlawa nga ako mao
ang nagsulti, “Oo, ako kini!” 7 Pagkaanindot
niadtong mga tiil sa mensahero nga nagdala
sa maayong balita ngadto sa kabukiran, nga
nagmantala sa kalinaw, nga nagdala sa maayong
mga balita, nga nagmantala sa kaluwasan, nga
nagsulti sa Zion, “Maghari ang imong Dios!”
8 Patalinghogi, ang imong mga magbalantay nga
nagpasibaw sa ilang mga tingog, nagdungan sila
sa pagsinggit sa kalipay, kay ilang makita, sa
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kaugalingon nilang mga mata, nga mobalik si
Yahweh sa Zion. 9 Paghugyaw kamong tanan
sa panag-awit sa kalipay, kamong nagun-ob
nga Jerusalem; kay gihupay ni Yahweh ang
iyang katawhan; gitubos niya ang Jerusalem.
10 Gipakita ni Yahweh ang iyang balaang bukton
sa atubangan sa tanang kanasoran; makita sa
tanan sa kalibotan ang kaluwasan sa atong
Dios. 11 Pahawa, pahawa, gawas gikan diha;
ayaw paghikap sa mga mahugaw; pahawa
gikan sa iyang taliwala; putlia ang inyong mga
kaugalingon, kamo nga nagdala sa mga butang
ni Yahweh. 12 Kay dili na kamo magdalidali sa
paggawas, ni magkaguliyang kamo sa pagbiya;
kay mag-una si Yahweh kaninyo; ug ang
Dios sa Israel mahimo ninyong tigpanalipod.
13 Tan-awa, magmalampuson ang akong alagad;
ipahitaas siya ug igatuboy, ug pasidunggan siya.
14 Ingon nga daghan ang mangalisang kanimo—
dili na mahitsura ni bisan kinsa ang iyang
panagway, ug dili na sama sa tawo ang iyang
hulagway. 15 Bisan pa man niana, wisik-wisikan
sa akong alagad ang daghang kanasoran ug
itak-om sa mga hari ang ilang mga baba tungod
kaniya. Tungod niana bisan wala sila gisultihan,
makakita sila, ug bisan wala sila nakadungog,
makasabot sila.

53
1 Kinsa ba ang motuo sa ilang mga nadungog

gikan kanato, ug kinsa man ang padayagan sa
gahom ni Yahweh? 2 Kay motubo siya sama
sa linghod nga tanom sa atubangan ni Yahweh,
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ug sama nga moturok kini sa uga nga yuta;
dili siya maayong tan-awon o matahom; sa
dihang makita nato siya, wala siyay kaanyag nga
makadani kanato. 3 Gitamay siya ug gisalikway
sa katawhan; usa ka tawo sa kasub-anan, ug
adunay kasakitan. Kansang mga tawo nga
nagtabon sa ilang mga nawong palayo kaniya,
ug gitamay siya; ug giisip nato siya nga walay
bili. 4 Apan giako niya ang atong mga kasakitan
ug gipas-an ang atong mga kasub-anan; bisan pa
man niana, giisip nato nga gisilotan siya sa Dios,
gilatos sa Dios, ug gisakit. 5 Apan gisamaran siya
tungod sa daotan natong binuhatan; gidagmalan
siya tungod sa atong mga sala. Nasinatian niya
ang pagsilot alang sa atong kalinaw, ug nangaayo
kita pinaagi sa iyang mga samad. 6 Sama
kitang tanan sa mga karnero nga nahisalaag; nga
ang matag-usa kanato nagsubay sa kaugalingong
dalan, ug gipahamtang ni Yahweh kaniya ang
tanan natong kalapasan. 7 Gilutos siya; bisan pa
man niana gipaubos niya ang iyang kaugalingon,
wala niya giablihan ang iyang baba; sama sa
nating karnero nga gidala ngadto sa ihawanan,
ug mihilom siya sama sa nating karnero nga
dad-on sa tigtupi sa balhibo niini, busa wala
siya mitingog. 8 Gidakop siya ug gihukman
siya sa hukmanan; wala na bay nakahunahuna
mahitungod kaniya nianang panahona? Apan
gipapahawa siya gikan sa yuta sa mga buhi;
gisilotan siya tungod sa kasaypanan sa akong
katawhan. 9Gitipon ang iyang lubnganan samga
makasasala, uban sa tawong dato sa iyang ka-
matayon, bisan tuod wala siya makasala, walay
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pagpanglimbong sa iyang baba. 10Apanmao kini
ang pagbuot ni Yahweh nga pagasamaran siya ug
pagasakiton. Sa dihang gihalad niya ang iyang
kinabuhi alang sa sala, makita niya ang iyang
kaliwat, lugwayan niya ang iyang mga adlaw, ug
matuman diha kaniya ang katuyoan ni Yahweh.
11Human sa pag-antos sa iyang kinabuhi, makita
niya ang kahayag ug mapuno siya sa kahibalo.
Ang akong alagad nga matarong maoy mohatag
ug katarong sa kadaghanan; pas-anon niya ang
ilang mga kalapasan. 12Busa ihatag ko ang iyang
bahin taliwala sa kasundalohan, ug bahinon
niya ang mga butang uban sa kadaghanan, kay
gitugyan man niya ang iyang kaugalingon sa
kamatayon ug giisip nga makasasala. Gipas-an
niya ang sala sa tanan ug nangamuyo alang sa
mga kasaypanan.

54
1 “Pag-awit, ikaw babaye nga dili makaanak,

ikaw nga wala pa gayod makaanak; pag-awit nga
malipayon, ug pagtiyabaw, ikaw nga wala gayod
makasinati nga magbati. Kay mas daghan pa ang
mga anak sa biniyaan nga asawa kay sa mga
anak sa babayeng minyo,” miingon si Yahweh.
2 “Padakoa ang imong tolda ug padakoa sa
pagbukhad ang mga tabil sa imong tolda, ayaw
pagdaginot; pataasa ang imongmga pisi ug palig-
ona ang imong mga ugsok. 3Kay magkatag ka sa
nagkalainlaing dapit, ug buntogon sa imong mga
kaliwat ang mga kanasoran ug mopuyo pag-usab
sa biniyaan nga mga siyudad. 4 Ayaw kahadlok
kay dili ka man maulawan, ni maluya kay dili ka
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na man pagatamayon; imong mahikalimtan ang
kaulawan sa imong pagkabatan-on ug sa imong
pagkabiniyaan. 5 Kay ang imong Magbubuhat
mao ang imong bana; si Yahweh nga labing
gamhanan mao ang iyang ngalan. Ang Balaan
sa Israel mao ang imong Manluluwas; gitawag
siya nga Dios sa tibuok kalibotan. 6 Kay gitawag
ka pagbalik ni Yahweh ingon nga asawa nga
biniyaan ug nagsubo diha sa espiritu, sama
sa babaye nga nagminyo nga batan-on pa ug
gisalikway,” miingon ang imong Dios. 7 “Kay
sa hamubo lamang nga higayon gisalikway ko
ikaw, apan pinaagi sa dakong kaluoy tigomon ko
ikaw. 8 Sa nagbaha nga kapungot gitago ko sa
makadiyot ang akong panagway gikan kanimo;
apan uban sa walay kataposan nga matinud-
anon nga kasabotan kaluy-an ko ikaw—miingon
si Yahweh, nga maoy nagluwas kanimo. 9 Kay
alang kanako sama kini sa lunop sa panahon ni
Noa: ingon nga nanumpa ako nga ang lunop
sa panahon ni Noa dili na gayod mahitabo sa
kalibotan, busa manumpa ako nga dili na ako
masuko kanimo o mobadlong kanimo. 10 Bisan
pa ug matumpag ang mga kabukiran ug matay-
og ang kabungtoran, apan ang akong gugma
nga walay paglubad dili gayod mobiya kanimo,
ni mahanaw ang akong kasabotan sa kalinaw—
miingon si Yahweh, nga naluoy kanimo. 11 Mga
sinakit, gikusokuso sa unos ug walay kalipay,
tan-awa, ipahiluna ko ang imong sukaranan
gamit ang mga batong torquoise, ug ibutang ko
ang mga batong safiro sa imong patukoranan.
12 Dayandayanan ko sa mga batong rubi ang
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imong tore ug ang imong mga ganghaan sa
naggilakgilak nga mga bato, ug ang imong kuta
sa matahom nga mga bato. 13 Unya tudloan ni
Yahweh ang imong mga kaanakan; ug magma-
linawon ang imong mga anak. 14 Pagatukoron
ko ikaw sa pagkamatarong. Dili mo na masi-
natian ang paglutos, kay dili ka naman ma-
hadlok, ug walay kalisang nga modangat duol
kanimo. 15 Tan-awa, kung adunay nagpasiugda
sa kasamok, dili kini gikan kanako; si bisan
kinsa nga magpasiugda sa kasamok nganha
kanimo mabuntog gayod. 16 Tan-awa, gibuhat
ko ang hanas nga mga trabahante, nga maoy
naghuyop sa nagbagang oling ug mohulma sa
mga hinagiban ingon nga iyang buluhaton, ug
gibuhat ko ang tigguba aron mangguba. 17Walay
hinulma nga hinagiban ang magmalamposon
batok kanimo; ug hukman mo ang tanan nga
nagpasangil kanimo. Mao kini ang panulondon
sa mga alagad ni Yahweh, ug ang akong pagtubos
kanila—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.”

55
1 “Duol, kamong tanan nga giuhaw, duol

kamo sa tubig, ug kamo nga walay mga salapi,
duol, palit ug kaon! Duol, palit kamo ug bino
ug gatas nga walay salapi ug walay kantidad.
2 Nganong gastohon man ninyo ang plata sa dili
tinapay, ug nganong maghago man kamo sa dili
makatagbaw? Paminaw gayod kanako ug kaona
kung unsa ang maayo, ug kalipay sa inyong kau-
galingong katambok. 3Paminaw ug duol kanako!
Paminaw, aron mabuhi kamo! Maghimo ako
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ug walay kataposang kasabotan tali kaninyo:
ang akong kasaligan, ang matinud-anon nga
gugmang gisaad kang David. 4Tan-awa, gibutang
ko siya ingon nga saksi sa kanasoran, ingon nga
pangulo ug komandante sa katawhan. 5 Tan-
awa, tawgon ninyo ang kanasoran nga wala
ninyo mailhi; ug modangop kaninyo ang kana-
soran nga wala makaila kaninyo tungod kang
Yahweh nga inyong Dios, ang Balaan sa Israel,
nga maoy nahimaya kaninyo.” 6 Pangitaa si
Yahweh samtangmahikaplagan pa siya; sangpita
siya samtang anaa pa siya sa duol. 7 Pabiyaa
ang daotan sa iyang agianan, ug ang tawo
nga makasasala sa iyang hunahuna. Pabalika
siya kang Yahweh, ug maluoy siya kaniya, ug
sa atong Dios, nga madagayaong mopasaylo
kaniya. 8 “Kay ang akong hunahuna dili inyong
hunahuna, ni ang inyong pamaagi sa akong
pamaagi—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—
9 kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa
kalibotan, busa ang akong pamaagi mas labaw
sa inyong mga pamaagi, ug ang akong hunahuna
kay sa inyong hunahuna. 10 Kay ingon nga
ang ulan ug niyebe mangahulog gikan sa langit
ug dili na kini mobalik hinuon mopatubig kini
sa yuta ug makapatubo ug makapaturok ug
makahatag kini ug binhi ngadto sa mag-uuma
nga maoy nagpugas ug makahatag sa tinapay
ngadto sa mga mokaon, 11 busa sama usab sa
akong pulong nga migula sa akong baba: dili kini
mobalik kanako nga walay kapuslanan, apan
matuman ang akong gitinguha, ug magmalam-
poson kini diin ko kini gipadala. 12 Kay mogula
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kamong malipayon ug giyahan nga malinawon;
mosinggit sa tumang kalipay ang kabukiran ug
ang kabungtoran sa inyong atubangan, ug ang
tanang kakahoyan sa kaumahan mopakpak sa
ilang mga kamot. 13 Imbis ang mga sampinit,
motubo ang sipres; ug imbis nga briyer, motubo
ang kahoy nga mirto, ug alang kini kang Yahweh,
kay ang iyang ngalan, ingon nga timaan sa walay
kataposan nga dili gayod mawagtang.”

56
1 Mao kini ang gisulti ni Yahweh, “Mat-

ngoni kung unsa ang husto, ug buhata ang
matarong; kay haduol na ang akong kaluwasan,
ug hapit na mapadayag ang akong pagka-
matarong. 2 Bulahan ang tawo nga magbuhat
niini, ug hugot nga mikupot niini. Siya nga
nagbantay sa Adlaw nga Igpapahulay, nga wala
makalapas niini, ug nagabantay sa iyang kamot
sa pagbuhat ug daotan.” 3 Ayaw tugoti nga ang
langyaw nga nahimong sumusunod ni Yahweh
mosulti, “Isalikway gayod ako ni Yahweh gikan
sa iyang katawhan.” Kinahanglan nga ang
yunuko dili mosulti, “Tan-awa, usa ako ka laya
nga kahoy.” 4 Kay mao man kini ang gisulti ni
Yahweh, “Alang sa mga yunuko nga nagatuman
sa Adlaw nga Igpapahulay ug nagabuhat kung
unsa ang makapahimuot kanako ug nagkupot sa
akong kasabotan, 5 alang kanila ipahimutang ko
sa akong puloy-anan ug diha sulod sa akong mga
pader ang handomanan nga mas maayo pa kay
sa pagbaton ug mga anak nga lalaki ug babaye.
Hatagan ko sa walay kataposang handomanan



Isaias 56:6 cxxxv Isaias 56:12

nga dili gayod mawala. 6 Alang usab sa mga
langyaw nga nahiusa diha kang Yahweh—aron
mag-alagad kaniya, ug nahigugma sa ngalan ni
Yahweh, aron magsimba kaniya, ang matag-
usa nga nagtuman sa Adlaw nga Igpapahulay
ug nagbantay nga dili kini mapasidan-an, ug
ang nagkupot gayod sa akong kasabotan 7 —
Dad-on ko didto sa balaang bukid ug himoon
ko silang magmalipayon sa balay alampoanan;
ang ilang mga halad sinunog ug ang ilang
mga halad pagadawaton diha sa akong halaran.
Kay ang akong puloy-anan pagatawgon nga
balay alampoanan sa tanang kanasoran, 8 mao
kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo, nga
maoy nagtigom sa mga nagkatibulaag sa Israel—
tigomon ko gihapon ang uban aron idugang
kanila.” 9 Kamong tanan nga mga ihalas nga
mananap sa kaumahan, duol ug panukob, ka-
mong tanan nga mga mananap sa kalasangan!
10Buta ang tanan nila nga magbalantay, wala sila
makasabot. Amang silang tanan nga mga iro nga
dili makapaghot. Nagdamgo sila, ug nanghigda
kay gusto lamang nila nga matulog. 11Hakog ang
mga iro; dili gayod sila matagbaw; mga magbal-
antay sila sa karnero nga walay alamag: mibalik
silang tanan sa ilang kaugalingong pamaagi, ang
tagsatagsa naninguha nga makaangkon pinaagi
sa pagpanikas. 12 Miingon sila “Dali, manginom
kita ug bino ug makahubog nga ilimnon. Ang
ugma mahisama lamang niining adlawa, ang
adlaw nga dili hitupngan.”
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57
1 Mamatay ang mga matarong, apan walay

nagpakabana niini, ug gikuha ang katawhan
nga matinud-anon sa kasabotan, apan walay
makasabot nga ang mga matarong gikuha gikan
sa daotan. 2 Magsulod sila diha sa kalinaw;
mopahulay sila sa ilang mga higdaanan, kadtong
naglakaw sa ilang pagkamatarong. 3 Apan duol
dinhi, kamong mga anak nga lalaki sa mga
diwatahan, mga anak sa mananapaw ug ang
babaye nga nagbaligya sa iyang dungog. 4 Kinsa
ba ang inyong gikahimut-an sa pagtamay? Batok
kang kinsa ba kamo naganganga sa inyong
baba ug nagdiwaldiwal sa inyong dila? Dili
ba mga anak man kamo sa pagsupak, mga
anak sa limbong? 5 Nagdulog kamo ilalom
sa kahoy nga tugas aron magpainit sa inyong
mga kaugalingon, ug ilalom sa matag lunhaw
nga kahoy, nagpatay kamo sa inyong mga anak
sa nahubas nga suba, ilalom sa batohon nga
mga langub. 6 Taliwala sa mga hamis nga
bato diha sa walog gipiyal kaninyo kanang mga
butanga. Sila ang inyong ginasimba. Nagbubo
kamo ug mga halad ilimnon alang kanila ug
nagtuboy ug halad nga trigo. Mahimuot na ba
ako niining mga butanga? 7Gipahimutang ninyo
ang inyong higdaanan sa hataas nga bukid;
mitungas usab kamo didto aron sa paghalad.
8 Gipahimutang ninyo sa luyo sa pultahan ug
sa mga haligi niini ang mga timaan sa inyong
mga diosdios; gitalikdan ninyo ako, naghubo
kamo, ug misaka; gipadako ninyo ang inyong
mga higdaanan. Nakigsaad kamo tali kanila;
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nahigugma kamo sa ilangmga higdaanan; nakita
ninyo ang ilang mga pribadong bahin sa lawas.
9Miadto kamo kang Molec dala ang lana; inyong
gidaghan ang mga pahumot. Gipakalagiw ninyo
sa layo ang inyong mga sinugo; miadto kamo sa
Sheol. 10 Gikapoy kamo sa taas ninyong panaw,
apan wala gayod kamo misulti nga, “Wala na
kini paglaom.” Nakakaplag kamo ug kinabuhi
diha sa inyong kamot; busa wala gayod kamo
maluya. 11 “Kinsa ba ang inyong gikabalak-an?
Kinsa ba ang inyong gikahadlokan pag-ayo nga
nakapanlimbong man gayod kamo, wala na gani
kamo maghandom o maghuhuna mahitungod
kanako? Tungod sa akong pagpakahilom sa
hataas nga panahon, dili na kamo mangahadlok
kanako. 12 Imantala ko ang inyong tanang
matarong mga buhat ug isulti ang tanan niny-
ong nabuhat, apan dili gayod kini makatabang
kaninyo. 13Kung magtuaw kamo, pagpakitabang
sa inyong tinigom nga mga diosdios. Hinuon
paliron lamang sila sa hangin, sa usa ka huyop
mangapalid sila. Apan siya nga modangop
kanako makapanunod sa yuta ug makapanag-
iya sa akong balaang bukid. 14 Moingon siya,
“Pagtukod, pagtukod! Hawani ang dalan! Kuhaa
ang tanang mga babag sa agianan sa akong
katawhan!''' 15Kay mao kini ang gisulti sa labaw
ug halangdon nga Dios, nga buhi hangtod sa
kahangtoran, kansang ngalan balaan, “Nagpuyo
ako sa halangdon ug sa balaang dapit, uban usab
kaniya ang nagmasulob-on ug mapainubsanon
nga espiritu, aron pagdasig sa espiritu niadtong
mga mapaubsanon, ug sa kasingkasing sa mga
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mahinulsolon. 16 Kay dili na ako maghukom,
ni masuko hangtod sa kahangtoran, kay diha
sa akong atubangan mangaluya ang espiritu sa
tawo, ang mga kinabuhi nga akong binuhat.
17 Tungod sa sala nga iyang nahimo, nasuko ako,
ug gisilotan ko siya; gitago ko ang akong panag-
way ug nasuko, apan mibalik siya sa pamaagi sa
iyang kasingkasing. 18 Nakita ko ang iyang mga
pamaagi, apan ayuhon ko siya. Giyahan ko siya
ug hupayon ug lipayon kadtong nagbangotan
alang kaniya, 19 ug gibuhat ko ang bunga sa
mga ngabil. Kalinaw, kalinaw, alang niadtong
atua sa halayo ug anaa sa duol—miingon si
Yahweh—Pagaayuhon ko sila. 20 Apan ang mga
daotan mahisama sa balod sa dagat, nga dili
gayod makapahulay, ug ang tubig niini magdalag
lapok ug hugaw. 21Wala gayoy kalinaw ang mga
daotan—miingon si Yahweh.”

58
1 “Singgit sa makusog, ayaw pugngi. Ipatug-

baw ang imong tingog sama sa trumpeta. Sultihi
ang akong katawhan sa ilang pagkamasinu-
pakon, ug ang banay ni Jacob sa ilang mga sala.
2 Apan nagapangita sila kanako adlaw-adlaw ug
nalipay sa pagkasayod sa akong mga pamaagi,
sama sa usa ka nasod nga nagbuhat sa pagka-
matarong ug wala nagsalikway sa balaod sa ilang
Dios. Naghangyo sila kanako sa matarong nga
mga paghukom; nalipay sila nga naghunahuna
nga mopaduol ang Dios. 3Miingon sila “Nganong
nagpuasa man kami, apan wala mo kini makita?
Nganong nagapaubos man kami sa among mga



Isaias 58:4 cxxxix Isaias 58:9

kaugalingon, apan wala ka magtagad?' Tan-
awa, sa adlaw sa inyong pagpuasa gipalabi ninyo
ang inyong kaugalingong kalipay ug gidaogdaog
ang tanan ninyong mga sinuholan. 4 Tan-awa,
nagpuasa kamo aron makiglalis ug makig-away,
ug aron manumbag kamo sa pagkadaotan; wala
kamo nagpuasa karong adlawa aron madungog
ang inyong tingog sa hataas. 5Mao ba gayod kini
ang matang sa pagpuasa nga akong gitinguha:
Ang adlaw nga magpaubos ang tawo sa iyang
kaugalingon, aron moyukbo sama sa kogon, ug
sa pagbukhad sa bisting-sako ug moyaka sa abo?
Gitawag ba gayod ninyo kini nga pagpuasa, ang
adlaw nga makapahimuot kang Yahweh? 6 Dili
ba mao man kini ang akong gipili nga pagpuasa:
Sa pagbadbad sa mga gapos sa pagkadaotan, sa
pagtangtang sa mga hikot sa yugo, sa paghatag
ug kagawasan sa gidaogdaog, ug sa pagbali sa
matag yugo? 7Dili ba maoman kini ang pagpikas
sa inyong tinapay sa mga gipanggutom ug sa pag-
padayon sa kabos ug sa mga walay puloy-anan
nganha sa inyong mga balay?” Kung makakita
kamo ug tawong hubo, kinahanglan bistihan
ninyo siya; ug dili ninyo tagoan ang inyong
kaugalingon sa inyong mga paryente. 8Unya ang
inyong kahayag mosidlak sama sa pagsubang
sa adlaw, ug dali ra ang inyong kaayohan,
mag-una kaninyo ang inyong pagkamatarong,
ug ang himaya ni Yahweh manalipod kaninyo.
9 Unya motawag kamo, ug motubag si Yahweh;
magpakitabang kamo ug moingon siya, “Ania
ako.” Kung isalikway ninyo ang yugo sa matag-
usa, ang pagtulisok sa tudlo, ug ang pagsulti ug
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mga daotan, 10 kung inyong pakan-on kadtong
gipanggutom ug tagbawon ang panginahanglan
sa nagsubo; nan mosubang ang inyong kahayag
diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit
sama sa kaudtohon. 11 Unya giyahan kamo
sa kanunay ni Yahweh ug tagbawon kamo sa
mga dapit nga walay tubig, ug lig-onon niya
ang inyong kabukogan. Mahisama kamo sa
pinatubigan nga tanaman, ug sama sa tuboran sa
tubig, nga adunay tubig nga walay pagkahubas.
12 Daghan kaninyo ang motukod pag-usab sa
karaang nangaguba; patindogon ninyo ang mga
nagun-ob sa daghang kaliwatan; nganlan kamo
ug “Ang mga tig-ayo sa pader,” “Ang mga tig-
ayo sa mga dalan aron kapuy-an.” 13 Kung
ilikay ninyo ang inyong mga tiil sa pagpanaw
sa Adlaw nga Igpapahulay, ug sa pagtagbaw sa
inyong kaugalingong kalipay sa akong balaan
nga adlaw. Kung tawagon ninyong kalipay
ang Adlaw nga Igpapahulay, ug kung tawagon
ninyong balaan ug halangdon ang mga butang ni
Yahweh. Kung gipasidunggan ninyo ang Adlaw
nga Igpapahulay pinaagi sa pagbiya sa inyong
trabaho, ug dili sa pagpangita sa inyong kau-
galingon nga kalipay ug dili sa pagsulti sa inyong
kaugalingong mga pulong. 14 “Nan makakaplag
kamo ug kalipay diha kang Yahweh; pasak-on ko
kamo sa hataas nga dapit sa kalibotan; pakan-
on ko kamo gikan sa kabilin ni Jacob nga inyong
amahan— kay mao kini ang gisulti ni Yahweh.”

59
1 Tan-awa, dili mubo ang kamot ni Yahweh
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nga dili makaluwas; o bungol nga dili makadun-
gog. 2 Kondili ang inyong daotang mga bin-
uhatan, maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa
inyong Dios, ug ang inyong mga sala maoy
nakapatago sa iyang panagway gikan kaninyo
ug sa pagpaminaw kaninyo. 3 Kay nalamaan
sa dugo ang inyong mga kamot ug mga tudlo
tungod sa sala. Pulos bakak ang gipanulti sa
inyong mga ngabil ug ang inyong dila nagsultig
daotan. 4Walay nagtawag sa pagkamatarong, ug
walay nagpamatuod sa giakosa kaniya diha sa
kamatuoran. Misalig sila sa walay unod nga mga
pulong, ug nagsulti ug mga bakak; nanamkon
sila sa kasamok ug nanganak ug sala. 5 Nagpusa
sila sa mga itlog sa malalang bitin ug naghabi
gamit ang lawalawa sa damang. Si bisan kinsa
nga mokaon sa mga itlog niini mangamatay,
ug kung mapusa na ang itlog, mogula niini
ang usa ka malalang bitin. 6 Dili magamit
alang sa mga bisti ang ilang mga lawalawa o
matabonan nila ang ilang kaugalingon sa ilang
mga binuhatan. Ang ilang mga binuhatan mga
buhat sa pagpakasala, ug anaa sa ilang mga
kamot ang mga buhat sa kasamok. 7 Ang ilang
mga tiil managan padulong sa kadaotan, ug
nagdali sila sa pag-ula sa dugo sa dili sad-an.
Ang ilang hunahuna napuno sa sala; kadaot ug
kalaglagan ang ilang mga agianan. 8 Wala sila
makabalo sa dalan sa kalinaw, ug walay hustisya
sa ilang mga agianan. Nagbuhat sila ug baliko
nga mga agianan; kay si bisan kinsa nga moagi
niining dalana wala makaila sa kalinaw. 9 Busa
halayo kanato ang hustisya, ni wala midangat
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kanato ang pagkamatarong. Naghulat kita sa
kahayag, apan kangitngit ang nakita; nangita
kita sa kahayag, apan naglakaw kita sa kangit-
ngit. 10 Nagapangapkap kita diha sa bongbong
nga daw buta, sama niadtong dili makakita.
Mangapandol kita bisag udtong tutok; taliwala sa
mga kusgan sama kita sa mga patayng mga tawo.
11 Mongulob kita daw uso ug moagulo sama sa
salampati; naghulat kita alang sa hustisya, apan
wala kini; sa kaluwasan, apan layo kini kanato.
12 Kay ang atong mga kalapasan midaghan
na diha sa imong atubangan, ug ang among
mga sala nagpamatuod batok kanamo; kay ang
among mga kalapasan ania uban kanamo, ug
nasayod kami sa among mga sala. 13 Misupak
kami, milimod kang Yahweh ug mitalikod gikan
sa pagsunod sa among Dios. Pagdaogdaog
ug pagsupil ang among gisulti, nanamkon ug
pagbagolbol gikan sa kasingkasing ug bakak nga
mga pulong 14 Gibakwi ang hustisya, ug nagtin-
dog sa halayo ang pagkamatarong; kay ang
kamatuoran napukan didto sa hawanan ug dili
na makaabot. 15 Ang pagkamasaligan nahanaw
na, ug kadtong motalikod sa daotan nakapahimo
kaniya nga usa ka tukbonon. Nakita kini ni
Yahweh ug wala nakapahimuot kaniya tungod
sa wala nay hustisya. 16 Nakita niya nga wala
nay tawo, ug natingala siya nga walay bisan
usa nga nagpakabana. Busa giluwas niya ang
iyang kaugalingon pinaagi sa iyang mga bukton,
ug ang iyang pagkamatarong maoy nakapalig-
on kaniya. 17 Gisul-ob niya ang pagkamatarong
ingon nga salipod sa dughan ug gikalo ang
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kaluwasan. Gibistihan niya ang iyang kaugalin-
gon sa sapot sa pagpanimalos ug gisuot ang
kadasig ingon nga kupo. 18 Gipanimaslan niya
sila sa ilang mga nahimo, kasuko nga paghukom
ngadto sa iyang mga kaaway ug pagpanimalos
batok sa iyang mga kaaway, pagsilot alang sa
mga isla ingon nga ilang mga ganti. 19 Busa
kahadlokan nila ang ngalan ni Yahweh didto
sa kasadpan, ug ang iyang himaya gikan sa
pagsubang sa adlaw; tungod kay moabot siya
ingon nga nagbaha nga suba, nga gihuyop sa
gininhawa ni Yahweh. 20 “Moabot ang man-
luluwas didto sa Zion ug niadtong naglikay sa
ilang masinupakon nga mga binuhatan diha
kang Jacob—mao kini ang pahayag ni Yahweh.
21 Alang kanako, mao kini ang akong kasabotan
alang kanila—miingon si Yahweh—ang akong
espiritu nga anaa kaninyo, ug ang akong mga
pulong nga anaa sa inyong mga baba, dili gayod
mawala diha sa inyong baba, o sa baba sa
inyong mga anak, o sa baba sa inyong mga apo—
miingon si Yahweh—sukad niining taknaa ug
hangtod sa kahangtoran.”

60
1 Bangon, ug sidlak; kay ang inyong kahayag

miabot na, ug ang himaya ni Yahweh midan-ag
na diha kaninyo. 2 Bisan pa man kung motabon
ang kangitngit sa kalibotan, ug ang kangiob
sa kanasoran; modan-ag gihapon si Yahweh
diha kaninyo, ug ang iyang himaya makita diha
kaninyo. 3 Mopaduol ang kanasoran sa inyong
kahayag, ug ang mga hari sa dan-ag sa inyong
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kahayag nga misidlak. 4 Tan-awa ang tibuok
palibot. Nagkatigom sila ug miduol kaninyo.
Moabot ang inyong mga anak nga lalaki gikan
sa layo, ug kugoson nila ang inyong mga anak
nga babaye. 5 Unya malipayon kamong motan-
aw ngadto kanila, ug maghinubra ang kalipay
nga anaa sa inyong kasingkasing, tungod kay
ang kadagaya sa dagat igabubo diha kaninyo, ug
modangat kaninyo ang bahandi sa kanasoran.
6 Malukop kamo sa mga panon sa kamelyo, ang
mga nating kamelyo nga gikan sa Midian ug sa
Efa; kining tanan naggikan sa Seba; magdala sila
ug bulawan ug insenso, ug maga-awit sa mga
panagdayeg alang kang Yahweh. 7 Mangadto
kaninyo ang tanang panon sa kahayopan sa
Kedar, ang mga torong karnero sa Nebaioth
mohatag sa inyong panginahanglan; dawaton
ko sila nga mga halad sa akong halaran; ug
himayaon ko ang katahom sa akong puluy-
anan. 8 Kinsa man kining naglupad nga sama
sa panganod, ug daw salampati nga paingon sa
ilang puy-anan? 9 Nagtan-aw kanako ang mga
baybayon, ug gipangunahan kini sa mga barko
sa Tarsis, aron dad-on ang inyong mga anak
nga lalaki gikan sa layong dapit, uban kanila
ang ilang mga plata ug mga bulawan, alang sa
ngalan ni Yahweh nga inyong Dios, ug alang sa
Balaang Dios sa Israel, tungod kay gipasidunggan
man niya kamo. 10 Tukoron pagbalik sa mga
anak nga lalaki sa mga langyaw ang inyong
mga kota, ug moalagad kaninyo ang ilang mga
hari; kay bisan diha sa akong kasuko gisilotan
ko kamo, apan sa akong maayong kabubut-on
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kaluy-an ko kamo. 11 Magpabilin usab nga abli
ang inyong mga ganghaan; dili kini sirad-an
adlaw ug gabii, aron mahatod ang mga bahandi
sa kanasoran uban sa pagpangulo sa ilang mga
hari. 12 Sa pagkatinuod, mangalaglag gayod
ang kanasoran ug ang mga gingharian nga dili
moalagad kaninyo; magun-ob gayod sa hingpit
kadtong mga nasora. 13 Modangat diha kaninyo
ang himaya sa Lebanon, ang kahoy nga sipre,
ang kahoy nga fir, ug ang kahoy nga pino aron
sa pagpanindot sa akong templo; ug himayaon
ko ang dapit sa akong mga tumbanan. 14Moanhi
sila dinhi kaninyo aron sa pagyukbo, ang mga
anak nga lalaki niadtong nagdaogdaog kaninyo;
manghapa sila sa imong tiilan; pagatawagon
ka nila Ang Siyudad ni Yahweh, ang Zion sa
Balaang Dios sa Israel. 15 Bisan ug magpabilin
kang sinalikway ug gikasilagan, nga walay usa
nga miagi kaninyo, himoon ko ikaw nga halang-
don hangtod sa kahangtoran, kalipay sa tanang
kaliwatan. 16 Magainom ka usab sa gatas sa
kanasoran, ug magasuso sa dughan sa mga hari;
mahibaloan mo kana nga, ako si Yahweh, ang
inyong Manluluwas ug ang inyong Manunubos,
ang Makagagahom nga Dios ni Jacob. 17 Dad-
an ko kamo ug bulawan imbis nga bronse, dad-
an ko kamo ug plata imbis nga puthaw, imbis
nga kahoy, mahimong bronse, ug imbis nga
mga bato, mahimong puthaw. Pilion ko ang
kalinaw ingon nga inyong mga gobernador, ug
ang hustisya ingon nga inyong magmamando.
18 Dili na madungog ang kasamok sa inyong
yuta, o ang kadaot o ang pagkalaglag sulod sa



Isaias 60:19 cxlvi Isaias 61:3

inyong mga utlanan; apan tawagon ninyo nga
Kaluwasan ang inyong mga paril, ug Pagdayeg
ang inyong mga ganghaan. 19 Ang adlaw dili
na mao ang inyong kahayag sa panahon sa
adlaw, o modan-ag pa ang kahayag sa bulan
nganha kaninyo; Apan si Yahweh mao na ang
inyong walay pagkapalong nga kahayag, ug ang
inyong himaya mao ang inyong Dios. 20 Dili na
mosalop ang inyong adlaw, o ang bulan; kay
ang inyong kahayag nga dili mapalong mao man
si Yahweh, ug matapos na ang mga adlaw sa
inyong pagbangotan. 21 Mahimong matarong
ang tibuok mong katawhan; mapuyo sila sa
yuta sa tanang panahon, ang sanga sa akong
tanom, ang buhat sa akong mga kamot, nga
mahimaya gayod ako. 22 Mahimong liboan ang
pipila lamang, ug mahimong kusgan ang huyang
nga nasod; ako, si Yahweh, magadali sa pagbuhat
niining mga butanga sa pag-abot na sa panahon.

61
1 Ang Espiritu ni Yahweh nga Ginoo ania

kanako, tungod kay gidihogan man ako ni Yah-
weh aron sa pagsangyaw sa maayong balita
ngadto sa mga sinakit. Gipadala niya ako aron
sa pag-ayo sa mga kasingkasing nga nagmagul-
anon, sa pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa
mga binihag, ug sa pag-abli sa mga bilang-
goan niadtong mga gibilanggo. 2 Gipadala niya
ako aron sa pagmantala sa tuig sa kaluoy ni
Yahweh, ang adlaw sa pagpanimalos sa atong
Dios, ug pagdasig niadtong mga nagmasulob-
on. 3 Gipadala niya ako—aron paghatag niad-



Isaias 61:4 cxlvii Isaias 61:10

tong mga nagmasulob-on sa Zion—sa paghatag
kanila ug purongpurong imbis abo, lana sa
kalipay imbis kagul-anan, usa ka kupo sa pag-
dayeg puli sa dapit sa espiritu sa kapuol, aron
sa pagtawag kanila nga mga kahoy sa pagka-
matarong, nga gitanom ni Yahweh, aron mahi-
maya siya. 4 Tukoron nila pag-usab ang daang
dapit nga nagun-ob; patindogon nila ang daang
biniyaan. Ayohon nila ang nagubang mga siyu-
dad, ang mga biniyaan nga gikan sa miaging
mga kaliwatan. 5 Motindog ang mga langyaw
ug pakaonon ang inyong panon sa kahayopan,
ug modaro ang mga anak sa mga langyaw diha
sa inyong kaumahan ug kaparasan. 6 Gitawag
kamo nga mga pari ni Yahweh; tawagon nila
kamo nga sulugoon sa atong Dios. Kan-on ninyo
ang katigayonan sa kanasoran, ug mapasigar-
bohon ka sa ilang kadato. 7 Imbis sa inyong
kaulawan duha ang inyong maangkon, ug imbis
nga kaulawan maglipay hinuon kamo sa ilang
bahin. Busamaangkon nila ang duha ka bahin sa
ilang kayutaan; ug magmalipayon sila sa walay
kataposan. 8 Kay ako, si Yahweh, nahigugma sa
hustisya, ug gikasilagan ko ang pagpangawat ug
pagpanlupig. Matinumanon akong manimalos
alang kanila, ug himoon ko ang walay kataposan
nga kasabotan alang kanila. 9 Mailhan ang
ilang kaliwatan sa kanasoran, ug ang ilang
mga kaliwat taliwala sa tibuok katawhan. Ug
ilhon sila sa tanan nga nakakita kanila, nga sila
ang katawhan nga gipanalanginan ni Yahweh.
10Magmaya ako pag-ayo diha kang Yahweh; diha
sa akong Dios maglipay ako pag-ayo. Tungod kay
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gisul-oban niya ako sa mga bisti sa kaluwasan;
gikupoan niya ako sa kupo sa pagkamatarong,
daw pamanhonon nga nagdayandayan sa iyang
kaugalingon sa usa ka purongpurong, ug daw
pangasaw-onon nga nagdayandayan sa iyang
kaugalingon sa mga alahas. 11Kay ingon nga ang
yuta mopaturok sa mga tanom niini, ug ingon sa
tanaman nga magpatubo sa mga pananom niini,
Busa paturokon usab ni Yahweh nga Ginoo ang
pagkamatarong ug ang pagdayeg atubangan sa
tanang kanasoran.

62
1 Dili gayod ako magpakahilom alang sa kaay-

ohan sa Zion ug sa Jerusalem, hangtod nga ang
iyang pagkamatarong modan-ag, ug ang iyang
kaluwasan nga daw sulo nga nagsiga. 2 Makita
sa kanasoran ang imong pagkamatarong, ug
makita sa mga hari ang imong himaya. Pa-
gatawagon ka sa bag-ong ngalan nga gipili ni
Yahweh. 3 Mahimo usab kamong maanyag nga
korona diha sa kamot ni Yahweh, ug usa ka
purongpurong sa pagkahari diha sa kamot sa
inyong Dios. 4 Dili na kamo pagatawagon ug,
“Sinalikway”; o tawagon sa inyong yuta ug,
“Biniyaan.” Sa tinuod, pagatawagon kamo nga
“Ang akong kalipay anaa kanila,” ug ang inyong
yuta motawag kaninyo nga “Minyo,” kay ang
kalipay ni Yahweh anaa kaninyo, ug ang inyong
yuta pagaminyoan. 5 Sa pagkatinuod, ingon
nga ang batan-ong lalaki mangasawa sa batan-
ong babaye, busa pangasaw-on kamo sa inyong
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mga anak nga lalaki, ug maingon sa usa ka pa-
manhonon nga magakalipay sa iyang pangasaw-
onon, ang inyong Dios magmaya uban kaninyo.
6 Nagbutang ako ug tigbantay sa inyong mga
kota, O Jerusalem; dili sila magpakahilom sa ad-
law ug sa gabii. Kinahanglan dili ka mohunong
sa pagpahinumdom kang Yahweh. 7Ayaw gayod
siya papahulaya hangtod nga matukod niya
pagbalik ang Jerusalem ug mahimo kining usa
ka pagdayeg sa yuta. 8 Nanumpa si Yahweh
pinaagi sa iyang tuong kamot ug pinaagi sa
kusog sa iyang bukton, “Sa pagkatinuod dili ko
na gayod ihatag ang inyong pagkaon ngadto sa
inyong mga kaaway. Dili na imnon sa mga
langyaw ang inyong bag-ong bino, kay gihagoan
man ninyo kini. 9 Kay kadtong nag-ani sa
mga trigo maoy mokaon niini ug modayeg kang
Yahweh, ug kadtong nagpupo sa mga ubas maoy
moinom sa bino sa hawanan sa akong balaan
nga templo.” 10 Adto, pag-adto sa ganghaan!
Andama ang agianan alang sa katawhan! Himoa
kini, paghimo ug lapad nga dalan! Hawani
sa mga bato! Pagpataas ug bandila alang sa
kanasoran! 11 Tan-awa, nagpahibalo si Yahweh
ngadto sa kinatumyan sa kalibotan, “Sultihi ang
anak nga babaye sa Zion: Tan-awa, ang inyong
manluluwas moabot na! Tan-awa, dala niya ang
iyang ganti, ug nag-una kaniya ang iyang bayad.”
12 Tawgon ka nila, “Ang balaang katawhan;
ang tinubos ni Yahweh,” ug “Pinangita; usa ka
siyudad nga dili biniyaan.”
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63
1 Kinsa ba kining gikan sa Edom, nga nagsul-

ob ug pula nga bisti nga gikan sa Bozra? Kinsa
ba kining nagsul-ob sa harianong bisti, nga
naglakaw nga walay gikahadlokan? Ako kini,
nga nagsulti sa pagkamatarong ug gamhanan
nga makaluwas. 2Nganong pula man ang imong
bisti, ug daw nagpuga ka sa mga ubas didto
sa giokanan? 3 Gipuga ko nga nag-inusara
ang mga ubas didto sa giokanan, ug walay usa
gikan sa ubang kanasoran ang miapil kanako.
Gitunobtunoban ko sila sa akong kasuko ug
giyatakyatakan sa akong kapungot. Mipisik ang
ilang mga dugo sa akong bisti ug namansahan
ang akong tibuok sapot. 4 Kay nagtinguha na
ako sa adlaw sa pagpanimalos, ug miabot na ang
tuig sa akong pagtubos. 5Milantaw ako, ug wala
gayoy usa nga makatabang kanako. Nahibulong
ako nga walay ni usa nga mitabang kanako, apan
nagmadaugon ako pinaagi sa akong bukton, ug
ang hilabihan kong kasuko nagdasig kanako.
6 Gitunobtunoban ko ang katawhan sa akong
kasuko ug gihubog sila sa akong kaligutgot, ug
gibubo ko ang ilang dugo sa kalibotan. 7 Isulti
ko ang buhat sa matinumanong kasabotan ni
Yahweh, ang mga binuhatan ni Yahweh takos sa
pagdayeg. Isulti ko kanang tanan nga nahimo ni
Yahweh alang kanato, ug ang iyang pagkamaayo
ngadto sa balay sa Israel. Kining kaayo nga gi-
pakita ni Yahweh kanato tungod sa iyang kaluoy,
ug uban sa daghang mga buhat sa matinu-
manong kasabotan. 8 Kay miingon siya, “Tinuod
gayod nga katawhan ko sila, mga anak nga dili
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moluib.” Ug nahimo siyang ilang Manluluwas.
9 Bisan pa sa ilang mga kalisdanan, nag-antos
usab siya, ug giluwas sila sa anghel nga gikan
sa iyang presensiya. Sa iyang gugma ug kaluoy
giluwas niya sila, ug gibayaw niya sila ug giagak
sila sa tibuok nga nangaging panahon. 10 Apan
misupak sila ug gipasubo ang iyang Balaang
Espiritu. Busa nahimo siyang ilang kaaway ug
nakig-away batok kanila. 11 Nahinumdom ang
iyang katawhan bahin sa milabay nga kapanaho-
nan ni Moises. Miingon sila, “Asa man ang Dios,
nga nagpagawas kanila sa dagat uban ang mga
magbalantay sa panon sa iyang mga kahayopan?
Asa man ang Dios, nga nagbutang sa iyang
Balaang Espiritu taliwala kanila? 12 Asa man
ang Dios, nga nagpauban sa iyang mahimayaong
gahom sa tuong kamot ni Moises, ug mibahin
sa tubig sa ilang atubangan, aron manganlan
ang iyang kaugalingon sa walay kataposan?
13 Asa man ang Dios, nga migiya kanila latas
sa kinahiladman sa tubig? Daw kabayo nga
nagdagan sa patag, nga wala gayod madagma.
14 Daw mga baka nga milugsong padulong sa
walog, ang Espiritu ni Yahweh nagpapahulay
kanila. Busa gipangulohan mo ang imong
katawhan, aron paghimo sa imong kaugalingon
ug usa ka ngalan nga daygon. 15 Sud-onga kami
gikan sa langit ug tan-awa kami gikan sa imong
balaan ug mahimayaon nga pinuy-anan. Asa
naman ang imong kadasig ug gamhanang mga
buhat? Gipahilayo mo na man kanamo ang
imong kaluoy ug ang imong pagpangga. 16 Kay
ikaw man ang among amahan, bisan pa ug wala



Isaias 63:17 clii Isaias 64:5

kami mailhi ni Abraham, ug wala kami tagda sa
Israel, ikaw, O Yahweh, mao ang among amahan.
'Among Manunubos' ang imong ngalan sukad pa
sa nangaging panahon. 17 O Yahweh, nganong
gipahisalaag mo man kami gikan sa imong mga
dalan ug gipatig-a ang among mga kasingkasing,
aron dili kami motuman kanimo? Balik alang sa
kaayohan sa imong mga sulugoon, ang mga tribo
sa imong mga kabilin. 18 Gipanag-iya sa imong
katawhan ang imong balaang dapit sulod sa
mubong panahon, apan giyatakyatakan kini sa
among mga kaaway. 19Nahisama kami niadtong
mgawalamo gayodmandoi, sama niadtong wala
gayod gitawag sa imong ngalan.”

64
1 “O, kung imong gision ang kalangitan ug

mokanaog ka! Mangurog ang kabukiran diha sa
imong presensya, 2 ingon nga ang kalayo mag-
sunog sa kasagbotan, o ang kalayo nga maka-
pabukal sa tubig, O, nga masayran sa imong mga
kaaway ang imong ngalan, aron mangurog ang
kanasoran diha sa imong presensya! 3 Kaniadto,
sa dihang gihimo mo ang kahibulongang mga
butang nga wala namo gidahom, mikanaog ka,
ug nangurog ang kabukiran sa imong presensya.
4 Sukad kaniadto wala gayoy usa nga nakadun-
gog o nakasabot, ni nakakita sa Dios gawas kan-
imo, nga naghimo sa mga butang nga nagpaabot
alang kaniya. 5 Mianhi ka aron sa pagtabang
sa mga nagmaya sa pagbuhat ug matarong, kad-
tong naghinumdom sa imong mga pamaagi ug
nagtuman niini. Nasuko ka sa dihang nakasala
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kami. Kanunay sa imong mga pamaagi kami
naluwas. 6 Kay nahimo kaming tanan sama sa
usa ka hugaw, ug ang tanan namong matarong
nga buhat sama lamang sa hugaw nga trapo.
Nangalaya kaming tanan sama sa mga dahon;
ang amongmga kasaypanan, sama sa hangin nga
mipalid kanamo. 7Wala gayoymitawag sa imong
ngalan, nga naningkamot sa pagkupot kanimo.
Kay gilingiw mo man ang imong panagway
gikan kanamo ug gipasagdan sa among mga
kasaypanan. 8Apan, O Yahweh, ikaw ang among
amahan; kami ang lapok. Ikaw ang among
magkukolon; ug kaming tanan mga binuhat sa
imong kamot. 9 Busa ayaw intawon palabi ug
kasuko, O Yahweh, ni hinumdomi ang among
mga sala. Palihog tan-awa kaming tanan, nga
imong katawhan. 10 Nahimong kamingawan
ang balaan mong mga siyudad; ang Zion nahi-
mong kamingawan, naawaaw na ang Jerusalem.
11 Gisunog ang among balaan ug matahom nga
templo kung diin gisimba ka sa among mga
katigulangan, ug nagun-ob ang tanang matahom
didto. 12 Giunsa mo man sa pagpugong O Yah-
weh? Magpakahilom ka ba lamang ug padayon
mo ba kaming pakaulawan?”

65
1 “Andam ako sa pagtubag niadtong wala

maghangyo; ug andam ako sa pagpakita alang
niadtong wala mangita. Miingon ako, 'Ania
ako! Ania ako! ngadto sa nasod nga wala
mitawag sa akong ngalan. 2 Gibukhad ko ang
akong mga kamot tibuok adlaw alang niadtong



Isaias 65:3 cliv Isaias 65:10

mga tawong masupilon, nga naglakaw sa dalan
nga dili maayo, nga nagsubay sa ilang kau-
galingong hunahuna ug mga laraw! 3 Sila mao
ang katawhan nga padayon sa paghagit kanako,
naghalad diha sa mga tanaman, ug nagasunog
sa insenso ibabaw sa mga tisa. 4 Naglingkod
sila sa mga lubnganan ug nagtukaw sa tibuok
gabii, ug nagkaon sila sa unod sa baboy uban ang
sinabawan sa daot nga karne ang ilang sudlanan.
5 Nag-ingon sila, 'Palayo, ayaw pagduol kanako,
kay mas balaan ako kay kaninyo.' Kining mga
butanga aso sa akong ilong, usa ka kalayo nga
nagdilaab sa tibuok adlaw. 6 Tan-awa, nahisulat
kini sa akong atubangan: Dili ako magpakahilom
lamang, kay manimalos ako kanila; manimalos
ako kanila diha sa ilang mga sabakan, 7 alang
sa ilang mga sala ug sa sala sa ilang mga ka-
tigulangan,” nag-ingon si Yahweh. “Pabayron ko
sila sa pagsunog ug insenso ibabaw sa kabukiran
ug tungod sa pagbugalbugal kanako didto sa
kabungtoran. Busa sukdon ko ang ilang miaging
mga binuhatan diha sa ilang mga sabakan.”
8 Mao kini ang gisulti ni Yahweh, “Sa dihang
makaplagan ang duga sa usa ka pungpong nga
ubas, sa dihang adunay moingon, 'Ayaw kini
puoha, kay adunay maayo niini,' mao usab kini
ang akong himoon alang sa kaayohan sa akong
mga sulogoon! Dili ko puohon silang tanan.
9Dad-on ko angmga kaliwat ni Jacob, ug gikan sa
Juda nga maoy makapanag-iya sa akong kabuki-
ran. Ang akong mga pinili maoy makapanag-iya
sa yuta, ug magpuyo ang akong mga sulogoon
didto. 10 Ang Sharon mahimong sibsibanan



Isaias 65:11 clv Isaias 65:16

alang sa mga karnero, ug ang Walog sa Achor
mahimong pahulayanan sa mga kahayopan,
alang kini sa katawhan nga nangita kanako.
11 Apan kamo nga mibiya kang Yahweh, nga
nalimot sa akong balaang bukid, nga nag-andam
sa lamisa alang sa dios sa kapalaran, ug nagpuno
samga sudlanan sa sinagulang bino alang sa dios
nga gitawag sa kapalaran. 12 Itugyan ko kamo
ngadto sa espada, ug moyukbo kamong tanan
sa ihawan, tungod kay sa dihang mitawag ako,
wala kamomitubag; sa dihang nagsulti ako, wala
kamo namati. Apan gihimo ninyo kung unsa ang
daotan sa akong panan-aw ug gipili ang paghimo
sa wala ko kahimut-i.” 13 Mao kini ang giingon
sa Ginoo nga si Yahweh, “Tan-awa, mangaon
ang akong mga alagad, apan gutomon gihapon
kamo; tan-awa, mag-inom ang akong alagad,
apan uhawon gihapon kamo; tan-awa magmaya
ang akong mga alagad, apan pakaulawan kamo.
14 Tan-awa, mosinggit sa kalipay ang akong mga
alagad tungod sa pagmaya sa kasingkasing, apan
mohilak kamo tungod sa kasakit sa kasingkasing,
ug magminatay tungod sa kaguol sa espiritu.
15 Ibilin ninyo ang inyong ngalan ingon nga
tunglo nga isulti sa akong mga pinili; Ako si
Yahweh nga Ginoo, magapatay kaninyo; taw-
gon ko ang akong mga alagad sa laing ngalan.
16 Si bisan kinsa kadtong mopanalangin niining
kalibotan akong panalanginan, ang Dios sa ka-
matuoran. Si bisan kinsa kadtong manumpa
dinhi sa kalibotan manumpa kanako, ang Dios sa
kamatuoran, tungod kay nalimtan na ang daang
mga kalisdanan, kay nasalipdan na sila sa akong
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panan-aw. 17 Tan-awa, maghimo ako ug bag-ong
langit ug bag-ong yuta; ug kalimtan ko na gayod
ang daang mga butang o dili na gayod hinumdo-
man. 18 Apan magmaya ug magmalipayon kamo
hangtod sa kahangtoran sa akong gibuhat. Tan-
awa himoon ko ang Jerusalem ingon nga usa ka
kalipay, ug ang iyang katawhan ingon nga usa
ka pagmaya. 19Magsadya ako diha sa Jerusalem
ug magmalipayon diha sa akong katawhan; dili
na madungog ang pagdanguyngoy ug pagbakho
diha kaniya. 20 Wala na gayoy mga batang
masuso nga mabuhi sa hamubo lamang nga mga
adlaw, ni mamatay ang mga tawong tigulang
sa wala pa ang ilang panahon. Kay ang tawo
nga mamatay sa 100 ang pangidaron isipon nga
batan-on pa. Ug si bisan kinsa nga dili moabot
sa panuigon nga 100 isipon siya nga tinunglo.
21 Magtukod sila ug mga balay ug magpuyo
niini, ug magtanom sila sa ilang mga parasan ug
mokaon sa mga bunga niini. 22Dili sila motukod
ug balay ug puy-an lamang sa uban; dili sila
magtanom, ug ang lain lamang ang mokaon; kay
ang mga adlaw sa mga kahoy mao man ang
adlaw sa akong katawhan. Kapahimuslan gayod
sa akong pinili ang buhat sa ilang mga kamot.
23 Dili na sila maghago sa walay kapuslanan, ni
manganak diha sa kagul-anan. Kay sila mao ang
mga anak niadtong gipanalanginan ni Yahweh,
ug ingon man ang ilang mga kaliwat. 24 Sa dili
pa sila motawag, tubagon ko na sila; ug samtang
magasulti pa sila, madungog ko na. 25Magsalo na
sa pagsibsib ang lobo ug ang nating karnero, ug
mokaon na ang liyon sa dagami sama sa baka;
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apan abog na ang kan-on sa mga halas. Dili
na sila modaot ni mogun-ob sa akong balaang
bukid,” nag-ingon si Yahweh.

66
1Mao kini ang giingon ni Yahweh, “Ang langit

mao ang akong trono ug ang kalibotan maoy
akong tumbanan. Asa man ang balay nga inyong
tukoron alang kanako? Asa man ang dapit diin
akong pahulayan? 2Ang akong mga kamot maoy
naghimo niining tanang mga butang; ingon
niana ang pagtungha niining mga butanga—mao
kini ang pahayag ni Yahweh. Mao kini ang
tawo nga akong nauyonan, ang mapainubsanon,
ang mahinulsulon nga ispiritu, ug mahadlokon
sa akong pulong. 3 Siya nga nag-ihaw sa baka
sama ra usab nga nagpatay sa usa ka tawo;
siya nga naghalad sa nating karnero sama ra
usab nga naglubag sa liog sa iro; siya nga
naghalad sa trigo sama ra usab nga naghalad
sa dugo sa baboy; siya nga naghalad sa insenso
nagpanalangin ra usab sa pagkadaotan. Gipili
nila ang kaugalingon nilang dalan, ug nalipay
sila sa ilang kalaw-ayan. 4 Sa samang paagi
pilion ko ang ilang silot, ipadangat ko kanila
ang ilang gikahadlokan, tungod kay sa dihang
nagtawag ako, walay mitubag; sa dihang nagsulti
ako walay naminaw. Gihimo hinuon nila kung
unsa ang daotan sa akong panan-aw, ug gipili
ang paghimo kung unsa ang dili makapahimuot
kanako.” 5 Paminawa ang pulong ni Yahweh,
kamo nga nagpangurog sa iyang mga pulong,
“Miingon ang inyong igsoon nga nasilag ug
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misalikway kaninyo tungod sa akong ngalan,
'Mahimaya si Yahweh, unya makita namo ang
inyong kalipay,' apan mapakaulawan sila. 6 Ang
tingog sa gubat madungog gikan sa siyudad, ang
tingog nga gikan sa templo, ang tingog ni Yahweh
nga nanimalos sa iyang mga kaaway. 7 Sa wala
pa siya magbati, manganak na siya; sa wala
pa niya batia ang sakit, manganak na siya ug
usa ka batang lalaki. 8 Kinsa may nakadungog
nianang mga butanga? Kinsa may nakakita
nianang mga butanga? Mahimugso ba sa usa
lang ka adlaw ang usa ka yuta? Motungha
ba sa usa lamang ka gutlo ang usa ka nasod?
Kay sa dihang nagbati ang Zion, manganak
dayon siya sa iyang mga anak. 9 Magpamabdos
ba ako ug usa ka bata sa tagoangkan ug dili
tugotan nga matawo? —nangutana si Yahweh.
O magpakatawo ba ako ug usa ka bata ug dili
madayon? nangutana ang Dios.” 10 Pagmaya
kamo uban ang Jerusalem ug paglipay alang
kaniya, kamong nahigugma kaniya; pagmaya
uban kaniya, kamong tanan nga nagbangotan
tungod kaniya. 11 Kay makasuso kamo ug
matagbaw; sa iyang dughan mahupay kamo; kay
mag-inom kamo hangtod mabusog ug malipay
sa kadagaya sa iyang gatas. 12 Mao kini ang
gisulti ni Yahweh, “Ipakaylap ko ang kadagaya
nganha kaniya sama sa suba, ug ang bahandi sa
mga kanasoran sama sa nagdagayday nga sapa.
Mosuso ka diha sa iyang kiliran, kuguson sa
iyang mga bukton, ug yogyogon ibabaw sa iyang
mga tuhod. 13 Sama sa inahan nga naglipay sa
iyang anak, busa lipayon ka usab sa Jerusalem.”
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14 Makita mo kini, ug magmalipayon ang imong
kasingkasing, ug moturok ang imong kabukogan
sama sa lunhaw nga sagbot. Maila sa iyang mga
alagad ang kamot ni Yahweh, apan ipakita niya
ang iyang kasuko batok sa iyang mga kaaway.
15 Kay tan-awa, moabot si Yahweh uban ang
kalayo, ug moabot ang iyang mga karwahe sama
sa naghuros nga hangin aron modala sa kainit
sa iyang kasuko ug sa iyang pagbadlong uban
ang nagdilaab nga kalayo. 16 Kay ipahamtang
ni Yahweh ang paghukom sa katawhan pinaagi
sa kalayo ug pinaagi sa iyang espada. Daghan
kadtong mapatay ni Yahweh. 17 Nagbalaan sila
ug nagputli sa ilang kaugalingon, aron makasu-
lod sila sa mga tanaman, nga nagsunod sa tawo
nga atua sa taliwala niadtong mikaon sa karneng
baboy ug sa mahugaw nga mga butang sama sa
ilaga. “Moabot kanila ang kataposan—mao kini
ang pahayag ni Yahweh. 18 Kay nasayod ako
sa ilang binuhatan ug hunahuna. Moabot ang
panahon nga akong tigomon ang tanang kanaso-
ran ug ang mga pinulongan. Manganhi sila ug
makita nila ang akong himaya. 19 Magbutang
ako ug ilhanan diha kanila. Unya ipadala ko
ang mga nahibilin kanila sa mga kanasoran sa:
Tarshis, sa Put, ug sa Lud, mga tigpana nga
namana sa ilang mga pana ngadto sa Tubal, sa
Javan, ug sa halayo nga mga baybayon nga wala
pa makadungog mahitungod kanako o makita
ang akong himaya. Imantala nila ang akong
himaya taliwala sa kanasoran. 20 Dad-on nila
pagbalik ang tanan mong mga igsoon nga gikan
sa tanang kanasoran, ingon nga halad ngadto
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kang Yahweh. Moabot sila sakay sa mga kabayo,
ug sa mga karwahe, sa mga karomata, sa mga
asno, ug sa mga kamelyo, aron moadto sa
akong balaang bukid sa Jerusalem—nag-ingon
si Yahweh. Kay dad-on sa katawhan sa Israel
ang mga halad nga trigo nga anaa sa hinlo nga
sudlanan ngadto sa balay ni Yahweh. 21 Magpili
ako ug mga pari ug Levita sa pipila kanila—nag-
ingon si Yahweh. 22 Kay sama nga molungtad
diha sa akong atubangan ang bag-ong langit
ug bag-ong yuta nga akong himoon—mao kini
ang pahayag ni Yahweh—busa magpabilin ang
imong mga kaliwat, ug magpabilin ang imong
ngalan. 23 Sukad sa usa ka bulan hangtod sa
sunod, ug sa matag Adlaw nga Igpapahulay,
manganhi ang tibuok katawhan aron moyukbo
kanako—nag-ingon si Yahweh. 24 Manggawas
sila ug makita nila ang mga patay nga lawas sa
mga tawo nga misupak kanako, kay ang mga
ulod nga mokutkot kanila dili mamatay, ug ang
kalayo nga milamoy kanila dili mapalong; ug
kaligutgotan kini sa tanang mga binuhat.”
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