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Jeremias
1 Mao kini ang mga pulong ni Jeremias nga

anak nga lalaki ni Hilkia, ang usa sa mga pari
sa Anatot sa yuta ni Benjamin. 2 Miabot kaniya
ang pulong ni Yahweh sa mga adlaw ni Josia
nga anak nga lalaki ni Amon, nga hari sa Juda,
sa ikanapulog tulo ka tuig sa iyang paghari.
3 Miabot usab kini sa mga adlaw ni Jehoyakim
nga anak nga lalaki ni Josia, ang hari sa Juda,
hangtod sa ikalima nga bulan sa ikanapulog
usa ka tuig ni Zedekia nga anak ni Josia, ang
hari sa Juda, sa dihang gikuha ang katawhan sa
Jerusalem ingon nga mga binilanggo. 4 Miabot
kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
5 “Gipili ko na ikaw; sa wala ko pa ikaw
gihulma sa tagoangkan, gilain ko na ikaw sa
wala ka pa nahimugso gikan sa tagoangkan;
gihimo ko na ikaw nga propeta sa kanasoran.”
6 Ah, Ginoong Yahweh!” Miingon ako, “Dili
ako kahibalo mamulong, tungod kay batan-on
pa kaayo ako.” 7 Apan miingon si Yahweh
kanako, “Ayaw pagsulti nga, 'Batan-on pa kaayo
ako.' Kinahanglan nga molakaw ka bisan asa
ko ikaw ipadala, ug kinahanglan nimong isulti
kung unsa ang gimando ko kanimo! 8 Ayaw
kahadlok kanila, kay mag-uban ako kanimo aron
sa pagluwas kanimo—mao kini ang pahayag
ni Yahweh.” 9 Unya gituy-od ni Yahweh ang
iyang kamot ug gihikap ang akong baba, ug
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miingon kanako, “Karon, gibutang ko na ang
akong pulong sa imong baba. 10 Gipili ko ikaw
karon ibabaw sa mga nasod ug ibabaw sa mga
gingharian, aron sa pag-ibot ug sa paggun-ob,
aron sa paglaglag ug pagpukan, aron sa pagtukod
ug sa pagtanom.” 11 Miabot kanako ang pulong
ni Yahweh, nga nag-ingon, “Unsa man ang imong
nakita, Jeremias?” Miingon ako, “Nakita ko ang
usa ka sanga sa kahoy nga almond.” 12 Miingon
si Yahweh kanako, “Husto ang imong nakita,
kay nagabantay ako sa akong pulong aron nga
matuman kini.” 13Miabot kanako ang pulong ni
Yahweh sa ikaduhang higayon, nga nag-ingon,
“Unsa man ang imong nakita?” Miingon ako,
“Nakita ko ang gipainit nga kolon nga nagbukal-
bukal, nag-atubang kini gikan sa amihanan.”
14 Miingon si Yahweh kanako, “Moabot ang
katalagman gikan sa amihanang bahin, ngadto
sa tanang namuyo niini nga yuta. 15 Kay pa-
gatawgon ko ang tanang tribo sa amihanangmga
gingharian, gipahayag ni Yahweh. Moabot sila,
ug magtukod ang matag usa sa iyang trono sa
agianan sa mga ganghaan sa Jerusalem, batok sa
tanang mga paril nga nakapalibot niini, ug batok
sa tanang mga siyudad sa Juda. 16 Magpahayag
ako ug silot batok kanila alang sa ilang daotang
binuhatan sa pagsalikway kanako, sa pagsunog
ug insenso ngadto sa laing mga dios, ug sa
pagsimba sa mga binuhat sa ilang mga kamot.
17 Andama ang imong kaugalingon! Barog ug
isulti kanila ang gisugo ko kanimo. Ayaw
kalisang sa ilang atubangan, o lisangon ko ikaw
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sa ilang atubangan! 18 Tan-awa! Karon gihimo
ko ikaw nga sama sa lig-on nga siyudad, usa ka
puthaw nga haligi, ug tumbaga nga mga paril
batok sa tibuok yuta—batok sa mga hari sa Juda,
sa mga opisyal niini, sa mga pari niini ug sa
katawhan sa yuta. 19 Makig-away sila batok
kanimo, apan dili sila makapildi kanimo, kay
mag-uban ako aron sa pagluwas kanimo—mao
kini ang pahayag ni Yahweh.”

2
1 Miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga

nag-ingon, 2 “Lakaw ug pagmantala ngadto sa
igdulongog sa Jerusalem. Isulti kini, 'miingon
si Yahweh niini: nahinumdoman ko alang kan-
imo ang matinud-anong kasabotan sa imong
pagkabatan-on, ang imong gugma sa panahon
nga minyoonon na kita, sa dihang misunod ka
kanako didto sa kamingawan, ang yuta nga
wala gitamnan. 3 Gilain ang Israel ngadto kang
Yahweh, ang unangmga bunga sa iyang ani! Ang
tanang mikaon gikan sa unang mga bunga giila
nga sad-an; miabot kanila ang katalagman—mao
kini ang pahayag ni Yahweh.'” 4 Paminawa
ang pulong ni Yahweh, balay ni Jacob ug ang
matag pamilya sa balay sa Israel. 5 Miingon si
Yahweh niini, “Unsa man ang nakita nga sayop
sa inyong mga amahan nganhi kanako, nga
mipalayo man sila gikan sa pagsunod kanako?
Nga misunod sila sa mga walay pulos nga mga
diosdios ug nahimo silang walay pulos? 6 Wala
sila miingon, 'Asa man si Yahweh, nga maoy
nagpagawas kanato gikan sa yuta sa Ehipto?
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Asa man si Yahweh, nga nangulo kanato ngadto
sa kamingawan, ngadto sa yuta sa Araba ug
sa mga bung-aw, ug sa yuta nga uga ug sa
hilabihan nga kangitngit, usa ka yuta nga walay
nagaagi ug walay nagpuyo?' 7 Apan gidala ko
kamo sa yuta sa Carmel, sa pagkaon sa bunga
niini ug sa ubang maayong mga butang! Apan
sa dihang miabot kamo, gihugawan ninyo ang
akong yuta, gihimo ninyong dulomtanan ang
akong panulondon! 8 Wala miingon ang mga
pari, 'Asa man si Yahweh?' ug wala nagtagad
kanako ang mga hanas sa balaod! Nagpakasala
ang mga magbalantay batok kanako. Nanagna
ang mga propeta alang kang Baal ug naglakaw
sunod sa walay pulos nga mga butang. 9 Busa
pakasad-on ko gihapon kamo—mao kini ang
pahayag ni Yahweh—pakasad-on ko ang mga
anak sa inyong mga anak nga lalaki. 10 Kay
tabok sa mga baybayon sa Kitim ug tan-awa.
Pagpadala ug mga mensahero ngadto sa Kedar
ug sutaa ug tan-awa kung aduna bay sama niini
kaniadto. 11 Nagbaylo ba ang nasod sa ilang
mga dios, bisan tuod dili sila mga dios? Apan
gibaylo sa akong katawhan ang ilang himaya
alang sa mga butang nga dili makatabang kanila.
12 Pagkurog, kalangitan, tungod niini! Katingala
ug kalisang—mao kini ang pahayag ni Yahweh.
13 Kay nakabuhat ug duha ka daotan ang akong
katawhan batok kanako: Gibiyaan nila ang mga
tuboran sa buhing katubigan, ug nagkalot sila
ug mga atabay alang sa mga ilang kaugalingon,
guba nga mga atabay nga dili makapundo ug
tubig. 14 Ulipon ba ang Israel? Natawo ba siya
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sa panimalay sa iyang agalon? Busa nganong
nahimo man siyang inilog? 15 Nagngulob ang
batan-ong mga liyon batok kaniya. Nagsabasaba
sila pag-ayo ug gihimong kahadlokan ang iyang
yuta. Naguba ang iyang mga siyudad nga walay
mga lumolupyo. 16Ug kiskisan usab sa katawhan
sa Memfis ug sa Tapanhes ang imong bagolbagol.
17Wala ba ninyo kini buhata sa inyong kaugalin-
gon sa dihang gisalikway ninyo si Yahweh nga
inyong Dios, samtang gipangulohan niya kamo
diha sa dalan? 18 Busa karon, nganong moagi
man kamo sa dalan sa Ehipto ug moinom sa
katubigan sa Shihor? Nganong moagi man sa
dalan sa Asiria ug moinom sa katubigan sa Suba
sa Eufrates? 19 Ang inyong pagkadaotan maoy
mibadlong kaninyo, ug ang inyong pagkawalay
pagtuo maoy misilot kaninyo. Busa hunahunaa
kini ug sabta nga daotan ug pait gayod kaayo
kini sa dihang gisalikway ninyo si Yahweh nga
inyong Dios, ug walay kahadlok kanako—mao
kini ang pahayag sa Ginoo nga si Yahweh ang
labaw nga makagagahom. 20 Kay gibali ko ang
yugo nga gipas-an ninyo kaniadto; gibugto ko
ang nakagapos kaninyo. Miingon gihapon kamo,
'Dili ako moalagad!' sanglit miyukbo kamo sa
matag tag-as nga bungtod ug ilalom sa lunhaw
nga kahoy, ikaw nga mananapaw. 21 Gitanom
ko kamo ingon nga piniling paras, hingpit gayod
nga gikan sa maayong binhi. Giunsa man
pagkahitabo nga giusab ninyo ang inyong kau-
galingon ngadto sa dunot ug walay pulos nga
paras? 22Kay bisan ug hinloan ninyo ang inyong
kaugalingon sa sapa o maghugas gamit ang
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sabon nga makalimpyo, ang inyong pagkadaotan
usa ka lama sa akong atubangan—mao kini ang
pahayag sa Ginoo nga si Yahweh. 23 Giunsa man
ninyo pag-ingon, 'Wala ako mahugawi! Wala
kami misunod sa mga Baal'? Tan-awa kung
unsa ang inyong gibuhat didto sa kawalogan!
Hunahunaa kung unsa ang inyong gibuhat—mga
abtik kamo nga bayeng kamelyo nga nagdagan
dinhi ug didto, 24usa ka ihalas nga asno nga anad
sa kamingawan, sa iyang kainit nagahanggap
sa hangin! Kinsa man ang makapugong sa
iyang kaulag? Wala nay mga lalaki nga kapoyon
sa paggukod kaniya; makita nila siya panahon
sa tingpangulag. 25 Kinahanglan dili ninyo
tugotan nga magtiniil kamo ug uhawon ang
inyong tutonlan! Apan miingon kamo, 'Wala nay
paglaom! Dili, gihigugma ko ang mga langyaw
ug mosunod kanila!' 26 Sama sa kaulaw sa
usa ka kawatan sa dihang makit-an siya, busa
maulawan usab ang panimalay sa Israel—sila,
ilang mga hari, ilang mga prinsipe, ilang mga
pari ug mga propeta! 27 Mao kini ang miingon
ngadto sa kahoy, 'Ikaw ang akong amahan,' ug
ngadto sa bato, 'Ikaw ang naghatag kanakog
kinabuhi.' Kay ang ilang likod maoy nag-atubang
kanako ug dili ang ilang mga dagway. Bisan
pa niana, moingon sila sa panahon sa kagubot,
'Barog ug luwasa kami!' 28 Apan asa naman
ang mga dios nga gihimo ninyo alang sa inyong
kaugalingon? Pabaroga sila kung buot nila nga
luwason kamo panahon sa mga kalisdanan, kay
ang inyong mga diosdios sama kadaghan sa
inyong mga siyudad, Juda! 29 Busa nganong
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pasanginlan man ninyo ako sa pagbuhat ug
sayop! Nakasala kamong tanan batok kanako—
mao kini ang pahayag ni Yahweh. 30Gisilotan ko
ang inyong katawhan sa walay kapuslanan. Dili
sila modawat ug pagpanton. Gilamoy sa inyong
espada ang inyong mga propeta sama sa usa
ka mangtas nga liyon! 31 Kamo nga nahisakop
niini nga kaliwatan! Hatagi ug pagtagad ang
akong pulong, ang pulong ni Yahweh! Nahimo
ba akong kamingawan sa Israel? O usa ka yuta
nga hilabihan kangitngit? Nganong moingon
man ang akong katawhan, 'Maglatagaw kita,
dili na kami moanha pa kanimo'? 32 Malimtan
ba sa ulay ang iyang alahas, ug sa pangasaw-
onon ang iyang mga belo? Apan nalimtan
ako sa akong katawhan sulod sa daghang mga
adlaw! 33 Pagkamaayo gayod nimo mobuhat
ug paagi aron mangita ug gugma. Gitudlo pa
gani nimo ang imong mga paagi sa daotang
mga babaye. 34 Nakaplagan diha sa imong bisti
ang dugo nga mao ang kinabuhi sa mga walay
sala, ang mga kabos nga mga tawo. Wala
nakaplagan kining mga tawhana sa mga buhat
sa pagpangawat. 35 Apan miingon ka, 'Wala
akoy sala; sigurado nga mipahilayo na ang iyang
kasuko kanako.' Apan tan-awa! Magpahamtang
ako ug paghukom diha kanimo tungod kay
miingon ka, 'Wala ako nakasala.' 36 Nganong
taphaw lamang kaayo ang inyong pagtagad ni-
ining kabag-ohan diha sa imong mga paagi?
37 Mahiubos usab kamo sa Ehipto, sama lamang
sa nahitabo kaninyo sa Asiria. Mogawas usab
kamo didto nga magsubo, inubanan sa inyong
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mga kamot ibabaw sa inyong ulo, kay gisalikway
ni Yahweh kadtong inyong gisaligan, busa dili ka
nila matabangan.”

3
1 “Kung makigbulag ang lalaki sa iyang asawa

ug mobiya ang babaye gikan kaniya ug mahi-
mong asawa sa laing lalaki, mobalik pa ba ang
lalaki kaniya? Dili ba mahugaw pag-ayo kana
nga yuta? Nagkinabuhi ka ingon nga usa ka
nagabaligya ug dungog nga adunay daghang
hinigugma; ug mobalik ka kanako? —mao kini
ang pahayag ni Yahweh. 2 Hangad ngadto sa
tag-as nga dapit nga walay tanom ug tan-awa!
Aduna bay laing dapit nga wala ka nagbuhat
ug malaw-ay nga pakighilawas? Naglingkod ka
daplin sa dalan nga naghulat sa imong mga
hinigugma, ingon nga Arabo didto sa kamin-
gawan. Gihugawan nimo ang yuta pinaagi sa
pagbaligya ug dungog ug pagkadaotan. 3 Busa
gipugngan ang ulan sa panahon sa tingpamulak
ug wala miabot ang ulan sa kataposan. Apan
mapasigarbohon ang imong panagway, sama sa
dagway sa bigaon nga babaye. Nagdumili ka
sa pagbati ug kaulaw. 4 Dili ba nagtawag ka
man kanako karon: 'Amahan ko! Labing suod
ko nga higala bisan pa sa akong pagkabatan-
on! 5 Masuko pa ba siya kanunay? Tipigan ba
niya ang iyang kasuko hangtod sa kataposan?'
Tan-awa! Mao kini ang imong giingon, apan
gibuhat nimo ang tanang daotan nga imong
mahimo!” 6 Unya miingon si Yahweh kanako
sa mga adlaw ni Josia nga hari, “Nakita ba
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nimo kung unsa ang gibuhat sa Israel nga walay
pagtuo? Mitungas siya sa matag bungtod ug
ngadto sa ilalom sa matag lunhaw nga kahoy,
ug didto nagbuhat siya nga sama sa nagbaligya
ug dungog. 7 Miingon ako, 'Human niya buhata
kining mga butanga, mobalik siya kanako,' apan
wala siya mibalik. Unya nakita sa iyang walay
pagtuo nga igsoong babaye nga mao ang Juda
kining mga butanga. 8 Busa nakita ko kana, sa
samang paagi nga nakabuhat ug pagpanapaw
ang walay pagtuo nga Israel ug gipahawa ko
siya ug naghatag ug sulat sa pagpakigbulag batok
kaniya, wala nahadlok ang walay pagtuo niya
nga igsoong babaye nga mao ang Juda; migawas
usab siya ug nagbuhat nga sama sa nagbaligya
ug dungog. 9 Wala lamang kaniya ang iyang
pagbaligya ug dungog; gihugawan niya ang yuta,
ug nanapaw siya pinaagi sa mga bato ug mga
kahoy. 10 Unya human niining tanan, mibalik
kanako ang walay pagtuo nga Juda nga iyang
igsoong babaye, dili uban sa bug-os niyang kas-
ingkasing, apan inubanan sa bakak—mao kini
ang pahayag ni Yahweh.” 11 Unya miingon si
Yahweh kanako, 'Nahimong mas matarong ang
walay pagtuo nga Israel kaysa walay pagtuo nga
Juda! 12 Lakaw ug imantala kini nga mga pulong
didto sa amihanan. Pag-ingon, 'Balik, walay
pagtuo nga Israel! —mao kini ang pahayag
ni Yahweh—dili na gayod ako masuko kaninyo
sa kanunay. Sanglit matinud-anon man ako—
mao kini ang pahayag ni Yahweh—dili ako
magpabiling masuko hangtod sa kahangtoran.
13 Ilha ang imong pagkadaotan, kay nakasala ka
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batok kang Yahweh nga imong Dios; gipaambit
nimo ang imong mga binuhatan ngadto sa mga
dumoduong ilalom sa matag lunhaw nga kahoy!
Kay wala ka naminaw sa akong tingog! —
mao kini ang pahayag ni Yahweh. 14 Balik,
katawhan nga walay pagtuo! —mao kini ang
pahayag ni Yahweh—ako ang imong bana! Dad-
on ko ikaw, usa gikan sa imong siyudad ug
duha gikan sa pamilya, ug dad-on ko kamo sa
Zion! 15 Hatagan ko kamo ug mga magbalantay
nga sunod sa akong kasingkasing, ug bantayan
nila kamo inubanan sa kahibalo ug panglantaw.
16 Unya mahitabo kini nga motubo ka ug ma-
munga didto sa maong yuta niadtong mga ad-
lawa—mao kini ang pahayag ni Yahweh—dili
na sila moingon, “Ang sudlanan sa kasabotan
ni Yahweh!” Kining butanga dili na moabot
sa ilang mga kasingkasing o mahinumdoman;
dili na kini malimtan, ug dili na magbuhat ug
lain.' 17 Nianang panahona magmantala sila
mahitungod sa Jerusalem, 'Mao kini ang trono
ni Yahweh,' ug magtigom ang ubang kanasoran
didto sa Jerusalem sa ngalan ni Yahweh. Dili na
sila maglakaw pa diha sa pagkamasinupakon sa
ilang daotan nga mga kasingkasing. 18 Niadtong
mga adlawa, maglakaw ang panimalay sa Juda
uban sa panimalay sa Israel. Moabot sila gikan
sa yuta sa amihanan ngadto sa yuta nga gihatag
nako sa inyong mga katigulangan ingon nga
panulondon. 19 Alang kanako, moingon ako,
“Buot ko gayod nga pasidunggan ka ingon nga
akong anak nga lalaki ug hatagan ka ug maayong
yuta, usa ka panulondon nga mas nindot pa
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kaysa anaa sa ubang mga nasod!' Moingon
ako, 'Tawgon mo ako nga “akong amahan”.'
Moingon ako nga dili ka motalikod gikan sa
pagsunod kanako. 20 Apan sama sa babaye
nga walay pagtuo sa iyang bana, giluiban mo
ako, balay sa Israel—mao kini ang pahayag ni
Yahweh.” 21 Adunay tingog nga nadungog didto
sa kapatagan, ang paghilak ug pagpangamuyo
sa katawhan sa Israel! Kay giusab nila ang
ilang mga paagi; gikalimtan nila si Yahweh
nga ilang Dios. 22 “Balik, katawhan nga walay
pagtuo! Ayohon ko kamo gikan sa pagluib!”
“Tan-awa! Moanha kami kanimo, kay ikaw si
Yahweh nga among Dios! 23 Sa pagkatinuod
naggikan sa kabungtoran ang mga bakak, ug ang
makalibog nga kasaba naggikan sa kabukiran;
tinuod gayod nga si Yahweh nga atong Dios ang
kaluwasan sa Israel. 24 Apan ang makauulaw
nga mga diosdios maoy nagkuha sa gibuhat sa
atong mga katigulangan—ang ilang mga karnero
ug mga baka, ang ilang mga anak nga lalaki ug
babaye! 25 Manghigda kita sa kaulaw. Hinaot
nga tabonan kita sa atong kaulaw, kay nakasala
kita batok kang Yahweh nga atong Dios! Kita ug
ang atong mga katigulangan, gikan sa panahon
sa atong pagkabatan-on hangtod karong adlawa,
wala naminaw sa tingog ni Yahweh nga atong
Dios!”

4
1 “Kung mobalik ka, Israel—mao kini ang

pahayag ni Yahweh—kinahanglan nga kanako
ka lamang mobalik. Kung kuhaon nimo ang mga
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dulomtanang butang gikan sa akong atuban-
gan ug dili na maglatagaw pag-usab gikan
kanako. 2 Kinahanglan nga magmatinud-anon
ka, makiangayon, ug magpakamatarong sa di-
hang manumpa ka, 'Ingon nga buhi si Yah-
weh.' Unya panalanginan sa kanasoran ang
ilang kaugalingon diha kaniya, ug diha kaniya
mahimaya sila.” 3 Kay gisulti kini ni Yahweh
sa matag tawo didto sa Juda ug sa Jerusalem:
'Daroha ang imong kaugalingong yuta, ug ayaw
pagpugas ngadto sa sampinitan. 4 Tulia ang iny-
ong kaugalingon ngadto kang Yahweh, ug kuhaa
ang yamis sa inyong kasingkasing, katawhan sa
Juda ug lumolupyo sa Jerusalem, kay kondili,
mosilaob ang akong kasuko sama sa kalayo,
ug mosiga nga walay makapalong niini, tungod
sa pagkadaotan sa inyong binuhatan. 5 Ibalita
ngadto sa Juda ug tugoti nga madungog ngadto
sa Jerusalem. Isulti kini, “Patingoga ang budyong
didto sa yuta.” Imantala, “Pagtigom. Mangadto
kita sa lig-on nga mga siyudad.” 6 Ipataas ang
bandera ug iatubang kini ngadto sa Zion, ug
dagan alang sa kaluwasan! Ayaw pagpabilin, kay
magdala ako ug katalagman gikan sa amihanan
ug usa ka dako nga pagkalaglag. 7 Mogawas na
ang liyon gikan sa iyang lungib ug nag-andam na
ang tawo nga moguba sa kanasoran. Mobiya na
siya sa iyang dapit aron magdala ug kahadlok
sa imong yuta, aron gubaon ang imong mga
siyudad, diin wala nay bisan usa nga magpuyo.
8 Tungod niini, sul-obi ang imong kaugalingon
ug sako, pagbangotan ug pagdangoyngoy. Kay
ang kadako sa kasuko ni Yahweh wala mipalayo
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kanato. 9 Unya mahitabo kini nianang adlawa—
mao kini ang pahayag ni Yahweh—nga mamatay
ang mga kasingkasing sa hari ug sa iyang mga
opisyal. Mahadlok ang mga pari, ug malisang
ang mga propeta.'” 10 Busa miingon ako, “Ah!
Yahweh nga Ginoo. Sigurado gayod nga gilim-
bongan mo kining katawhan ug ang Jerusalem
pinaagi sa pag-ingon, 'Adunay kalinaw alang
kaninyo.' Apan mitigbas ang espada batok sa
ilang kinabuhi.” 11 Nianang panahona isulti
kini sa katawhan ug sa Jerusalem, “Ang init
nga hangin gikan sa kapatagan sa kamingawan
maghimo ug dalan padulong sa anak nga babaye
sa akong katawhan. Dili kini makatahop o
maghinlo kanila. 12 Moabot ang hangin nga
mas kusog pa niadto pinaagi sa akong sugo,
ug maghukom ako batok kanila. 13 Tan-awa,
misulong siya sama sa mga panganod, ug ang
iyang mga karwahe sama sa unos. Mas paspas
pa kaysa mga agila ang iyang mga kabayo.
Pagkaalaot alang kanato, kay madaot gayod
kita! 14 Hinloi ang imong kasingkasing gikan
sa pagkadaotan, Jerusalem, aron maluwas ka.
Hangtod kanus-a ka man maghunahuna pag-ayo
kung unsaon pagpakasala? 15Kay adunay tingog
nga nagdala ug balita gikan sa Dan, ug nadungog
gikan sa kabukiran sa Efraim ang umaabot
nga katalagman. 16 Pahunahunaa ang kanaso-
ran mahitungod niini: Tan-awa, ipahibalo sa
Jerusalem nga padulong na ang mga moalirong
kanato gikan sa layong dapit aron sa pagsinggit
ug pagkiggubat batok sa mga siyudad sa Juda.
17 Mahisama sila sa tigbantay sa naugmad nga
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uma batok kaniya sa tibuok palibot, sanglit nag-
masinupakon man siya kanako—mao kini ang
pahayag ni Yahweh— 18 ug ang imong paggawi
ug ang imong binuhatan maoy naghimo niining
mga butanga kanimo. Mao kini ang imong
silot. Pagkamakalilisang gayod niini! Hampakon
gayod niini ang kasingkasing. 19 Kasingkasing
ko! Kasingkasing ko! Gisakit ang sulod sa akong
kasingkasing. Nagubot ang sulod sa akong kas-
ingkasing. Dili ako makapabiling hilom tungod
kay nadungog nako ang tingog sa budyong, usa
ka pahimangno alang sa gubat. 20 Nagsunod
ang mga katalagman; kay nagguba ang tibuok
yuta. Sa kalit lamang naguba ang akong mga
tolda, ang akong mga tabil sa usa lamang ka
higayon. 21 Hangtod kanus-a man ako magtan-
aw sa sukdanan? Madungog pa ba nako ang
tingog sa budyong? 22 Kay ang pagkabuang-
buang sa akong katawhan—wala sila makaila
kanako. Mga hungog sila nga mga tawo ug
wala silay panabot. Aduna silay kahibalo sa
daotan, apan wala nasayod sa pagbuhat ug
maayo. 23 Nakita ko ang yuta. Tan-awa! Wala
kini porma ug walay sulod. Kay walay kahayag
alang sa kalangitan. 24Nagtan-aw ako sa kabuki-
ran. Tan-awa, nagkurog kini, ug nauyog ang
tanang kabungtoran. 25 Nagtan-aw ako. Tan-
awa, walay bisan usa, ug nanglupad ang tanang
kalanggaman sa kalangitan. 26 Nagtan-aw ako.
Tan-awa, nahimong kamingawan ang tanaman
ug nagun-ob ang tanang siyudad sa atubangan
ni Yahweh, atubangan sa iyang hilabihan nga
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kapungot.” 27 Mao kini ang giingon ni Yahweh,
“Malaglag ang tibuok yuta, apan dili ko kini
gubaon sa hingpit. 28Tungod niini, magbangotan
ang yuta, ug mongitngit ang kalangitan. Kay
gipadayag ko ang akong katuyoan; dili ako
magpugong; dili ako moundang sa pagpatuman
niini. 29 Mokalagiw ang matag siyudad gikan
sa kasaba sa mga nagkabayo ug sa mga tigpana
nga adunay mga udyong; modagan sila ngadto
sa kalasangan. Mosaka ang matag siyudad
ngadto sa mga batoon nga mga dapit. Isalikway
ang mga siyudad, kay wala nay magpuyo niini.
30Karon nga nalaglag kana, unsa man ang imong
buhaton? Kay bisan nagbisti ka ug dagtom
pula, gidayandayanan ang imong kaugalingon
pinaagi sa mga bulawan nga alahas, ug gipadako
tan-awon ang imong mata pinaagi sa pintura,
ang kalalakin-an nga nagtinguha kanimo karon
nagsalikway na kanimo. Hinuon, nagsulay sila
sa pagkuha sa imong kinabuhi. 31 Busa nadun-
gog ko ang tingog sa kasakit, kasakit nga sama sa
pagkatawo sa kamagulangang bata, ang tingog
sa anak nga babaye sa Zion. Naghangus siya sa
pagginhawa. Gidupa niya ang iyang mga kamot,
'Pagkaalaot nako! Naluya ako tungod niini nga
mga mamumuno.'”

5
1 Pagdali ug adto sa kadalanan sa Jerusalem;

pangita usab ngadto sa iyang mga plasa sa
siyudad. Unya tan-awa ug paghunahuna mahi-
tungod niini: Kung makakita ka ug tawo o
bisan kinsa nga nagbuhat ug matarong ug
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nagmatinud-anon sa pagbuhat, pasayloon ko ang
Jerusalem. 2 Bisan tuod nag-ingon sila, 'Ingon
nga buhi si Yahweh,' apan bakak diay sila nga
nanumpa.” 3 Yahweh, dili ba nagtan-aw man
ang imong mga mata alang sa pagkamatinud-
anon? Gisilotan nimo ang mga tawo, apan
wala nila nabati ang kasakit. Gibuntog nimo
sila sa hingpit, apan nagdumili gihapon sila
sa pagdawat ug pagpanton. Gipagahi nila ang
ilang mga nawong kaysa bato, ug nagdumili sila
sa paghinulsol. 4 Busa miingon ako, “Tinuod
nga kabos lamang kini nga mga tawo. Mga
buangbuang sila, kay wala sila nasayod sa mga
paagi ni Yahweh, ni sa mga sugo sa ilang Dios.
5 Moadto ako sa mahinungdanon nga mga tawo
ug ipahayag ang mga mensahe sa Dios ngadto
kanila, aron nga masayod sila sa mga paagi ni
Yahweh, ang mga kasugoan sa ilang Dios.” Apan
gibali nilang tanan ang ilang yugo; ug gibugto
nila ang mga kadena nga naghiusa kanila ngadto
sa Dios. 6 Busa hasmagan sila sa liyon nga
gikan sa kalibonan. Laglagon sila sa lobo nga
gikan sa Araba. Moabot ang leopardo nga
maoy magtukaw batok sa ilang mga siyudad.
Pagakuniskunison ang bisan kinsa nga mogawas
sa siyudad niini. Kay nagkadaghan ang ilang
kalapasan. Walay puas ang ilang pagkawalay
pagtuo. 7 Nganong pasayloon ko man kining
mga tawhana? Gisalikway ako sa inyong mga
anak nga lalaki ug naghimo ug mga panumpa
sa dili mga dios. Gipakaon nako sila pag-ayo,
apan nanapaw sila ug nagpanon ngadto sa mga
balay sa mga nagbaligyag dungog. 8 Nahisama
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sila sa mga kabayo nga nanginit. Nangita
sila ug kahabalan. Nagbahihi ang tagsatagsa
ka tawo ngadto sa asawa sa iyang silingan.
9 Busa dili ba nako sila silotan—mao kini ang
pahayag ni Yahweh— ug dili ba ako manimalos
alang sa akong kaugalingon sa nasod nga sama
niini? 10 Tungas sa iyang naghagdanhagdan nga
parasan ug laglaga. Apan ayaw sila laglaga sa
hingpit. Pul-ongi ang ilang mga paras, sanglit
wala man naggikan kang Yahweh kadto nga mga
paras. 11 Kay ang mga panimalay sa Israel ug
sa Juda nagbudhi gayod kanako sa hingpit—
mao kini ang pahayag ni Yahweh. 12 Nagsulti
sila ug mga bakak mahitungod kang Yahweh ug
miingon sila, “Wala siyay buhaton; walay kadaot
nga moabot kanato, ug dili kita makakita ug
espada o kagutom. 13 Mahimong hangin ang
mga propeta, ug wala ang pulong diha kanila,
busa tugoti nga matuman diha kanila ang ilang
gipanulti.” 14 Busa si Yahweh, ang Dios nga
labawng makagagahom nagsulti niini, “Tungod
kay misulti ka niini, tan-awa, ibutang ko ang
akong pulong diha sa imong baba. Sama kini
sa kalayo, ug sama sa kahoy kining katawhan!
Kay lamyon sila niini. 15 Tan-awa! Magpadala
ako ug nasod batok kaninyo nga gikan sa layo,
balay sa Israel—mao kini ang pahayag ni Yah-
weh—molungtad kini nga nasod, ang karaan
nga nasod! Mao kini ang nasod nga wala
nimo nasayran ang pinulongan, ni masabtan
nimo kung unsa ang ilang giingon. 16 Ang
baslayan niini sama sa naabli nga lubnganan.
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Mga sundalo silang tanan. 17 Busa mahurot
ang inyong inani, ang inyo usab nga mga anak
nga lalaki ug mga anak nga babaye, ug ang
inyong pagkaon. Pangkaonon nila ang inyong
mga kahayopan ug mga baka; kaonon nila ang
bunga gikan sa inyong parasan ug bunga sa
mga kahoy nga igera. Lumpagon nila pinaagi sa
espada ang inyong lig-on nga mga siyudad nga
inyong gisaligan. 18Apan bisan pa niadtong mga
adlawa—mao kini ang pahayag ni Yahweh—
dili nako buot nga laglagon kamo sa hingpit.
19 Sa dihang miingon kamo, Israel ug Juda,
'Nganong gibuhat man ni Yahweh nga atong
Dios kining mga butanga dinhi kanato?' unya
ikaw, Jeremias, mosulti ngadto kanila, 'Ingon
nga inyong gisalikway si Yahweh ug nag-alagad
sa mga langyaw nga dios diha sa inyong yuta,
busa kinahanglan mag-alagad usab kamo sa mga
dumuduong diha sa yuta nga dili inyo. 20 Isugid
kini ngadto sa balay ni Jacob ug tugoti nga
madungog kini sa Juda. Pag-ingon, 21 'Pamatia
kini, kamong buangbuang nga katawhan nga
walay panabot, nga adunay mga mata apan dili
makakita, ug aduna kamoy mga dalunggan apan
dili makadungog. 22 Wala ba kamo nahadlok
kanako—mao kini ang pahayag ni Yahweh—o
nangurog sa akong atubangan? Nagbutang ako
ug balas aron mahimong utlanan sa dagat, ang
mapadayonon nga sugo nga dili gayod supakon
niini—bisan pa ug motaob ug mohunas ang
dagat, dili gayod kini mosupak. Bisan pa ug
modahunog ang mga balod, dili sila molapas
niini. 23 Apan tig-a ang kasingkasing niini nga



Jeremias 5:24 xix Jeremias 5:31

katawhan. Hinungdan nga nagmasupilon kini
ug nagpalayo. 24 Kay wala sila miingon sa ilang
mga kasingkasing, “Kahadlokan nato si Yahweh
nga atong Dios, nga maoy naghatag ug ulan —
ang sayo nga ulan ug ang dugay nga ulan—
sa hustong panahon niini, nagtipig ug tukmang
mga semana sa pag-ani alang kanato. 25 Ang
inyong mga kalapasan maoy nagpugong niining
mga butanga nga mahitabo. Ang inyong mga
sala maoy nagpahunong sa maayo nga moabot
kaninyo. 26 Kay nakaplagan ang daotan nga
kalalakin-an nga uban sa akong katawhan. Nag-
bantay sila nga daw sama sa naghapa nga tawo
aron modakop ug mga langgam; nag-andam sila
ug lit-ag sa pagdakop sa katawhan. 27 Sama
sa hawla nga napuno sa mga langgam, napuno
usab ug limbong ang ilang mga balay. Busa
midako sila ug nadato. 28 Nanambok sila; ni-
hamis sila ug nahimsog. Gilatas nila ang tanang
bahin sa pagkadaotan. Wala nila labani ang
katungod sa katawhan, o ang katungod sa mga
ilo. Nagmauswagon sila bisan wala sila naghatag
ug hustisya ngadto sa nagkinahanglan. 29 Dili
ko ba sila silotan alang niining mga butanga—
mao kini ang pahayag ni Yahweh—ug dili ba ako
manimalos alang sa akong kaugalingong nasod
nga sama niini? 30 Midagsang ang kabangis
ug ang kalisang diha sa yuta. 31 Nanagna
ang mga propeta ug bakak, ug nagdumala ang
mga pari pinaagi sa ilang kaugalingong gahom.
Nahigugma ang akong katawhan niini nga paagi,
apan unsa man ang mahitabo sa kaulahian?”
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6
1 Pangita ug katagoan, katawhan ni Benjamin,

pinaagi sa pagbiya sa Jerusalem. Patingoga ang
budyong didto sa Tekoa. Iisa ang timailhan
didto sa Bet Hakeram, sanglit mipakita man ang
pagkadaotan gikan sa amihanan; nagpadulong
ang dakong kaguliyang. 2 Ang anak nga babaye
sa Zion, nga maanyag ug huyang nga babaye,
malaglag gayod. 3 Mangadto kanila ang mga
magbalantay sa mga karnero ug ang ilang mga
panon; magtukod sila ug mga tolda palibot
batok kaniya; ang matag usa ka tawo mobantay
pinaagi sa iyang kaugalingong kamot. 4 Ihalad
ang inyong mga kaugalingon ngadto sa mga dios
alang sa pakiggubat. Bangon, ug mosulong kita
pagkaudto. Dili gayod kini maayo nga mahanaw
ang kahayag, ug motabon ang anino sa kagab-
hion. 5 Apan, mosulong gihapon kita panahon
sa kagabhion ug gun-obon ang iyang lig-on nga
mga salipdanan.” 6 Kay miingon si Yahweh ang
labawng makagagahom niini. Pangputla ang
iyang kakahoyan, ug pagtapok ug yuta palibot
sa Jerusalem. Mao kini ang siyudad nga hustong
sulongon, tungod kay napuno kini sa mga pag-
daugdaog. 7 Sama sa tubod nga nagpadagayday
ug presko nga tubig, busa naghatag usab ug
kadaotan kining siyudara. Kasamok ug kag-
uliyang ang nadungog diha kaniya; nagpadayon
ang balatian ug mga samad sa akong atubangan.
8Dawata ang pagpanton, Jerusalem, o motalikod
ako palayo gikan kanimo ug himoon ko ikaw nga
awaaw, ang yuta nga walay mopuyo.''' 9Miingon
si Yahweh nga labawng makagagahom niini,
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“Tilukon gayod nila kadtong nahibilin sa Israel
sama sa parasan. Ikab-ot pag-usab ang imong
kamot aron pupuon ang mga ubas gikan sa
mga paras. 10 Kinsa man gayod ang akong
pahayagan ug pahimangnoan aron maminaw
sila? Tan-awa! Gisampungan nila ang ilang mga
dalunggan; ug wala sila manumbaling! Tan-awa!
Miabot ngadto kanila ang pulong ni Yahweh aron
sa pagbadlong kanila, apan dili nila kini gusto.
11 Busa napuno na ako sa kapungot ni Yahweh.
Gikapoy na ako sa pagdala niini. Miingon siya
kanako, “Ibubo kini ngadto sa kabataan nga
anaa sa kadalanan ug diha sa mga pundok
sa mga batan-ong lalaki. Kay dad-on palayo
ang matag lalaki uban sa iyang asawa; ug ang
matag usa nga tigulang na kaayo. 12 Ipanghatag
ngadto sa uban ang ilang kabalayan, lakip na
ang ilang kaumahan ug mga asawa. Kay su-
longon ko ang mga lumolupyo sa yuta pinaagi
sa akong kamot—mao kini ang pahayag ni Yah-
weh. 13 Gipahayag ni Yahweh nga ang gikan
sa pinakaubos ngadto sa pinakabantogan, hakog
silang tanan sa panalapi. Malimbongon silang
tanan, gikan sa propeta ngadto sa mga pari.
14 Giayo sa diyutay lamang ang mga samad sa
akong katawhan, nga nag-ingon, 'Kalinaw, Kali-
naw,' sa dihang walay kalinaw. 15Nangaulaw ba
sila sa dihang nagbuhat sila ugmga dulomtanan?
Wala gayod sila naulaw; wala sila masayod kung
unsa ang kaulaw! Busa mapukan sila uban sa
mga napukan; mahugno sila sa dihang silotan
sila, miingon si Yahweh. 16 Miingon si Yahweh
niini, “Barog diha sa gisang-an sa dalan ug tan-
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awa; pangutana sa mga karaan nga agianan.
“Asa man kining maayo nga dalan?' Unya
pag-adto niini ug pangita ug dapit nga inyong
kapahulayan. Apan miingon ang katawhan, 'Dili
kami moadto.' 17 Nagpili ako alang kaninyo ug
tigbantay aron maminaw sa budyong. Apan
miingon sila, 'Dili kami maminaw.' 18 Busa, pam-
inaw, kanasoran! Tan-awa, kamong mga saksi,
kung unsa ang mahitabo kanila. 19 Paminawa,
kalibotan! Tan-awa, magdala ako ug katalag-
man niini nga katawhan—ang bunga sa ilang
hunahuna. Wala sila manumbaling sa akong
pulong o balaod, apan gisalikway hinuon nila
kini.” 20 Unsa man ang buot pasabot niining
insenso nga miabot kanako gikan sa Sheba?
O kining mga pahumot nga gikan sa halayo
nga yuta? Dili ko madawat ang inyong mga
halad nga sinunog, ni ang inyong mga halad.
21 Busa miingon si Yahweh niini, ''Tan-awa,
magbutang ako ug kapandolan batok niini nga
katawhan. Mapandol sila niini—ang mga ama-
han ug mga anak nga lalaki. Mangamatay usab
ang mga lumolupyo ug ang ilang mga silingan.'
22 Miingon si Yahweh niini, 'Tan-awa, mangabot
ang katawhan nga gikan sa amihanang yuta. Kay
moabot ang dakong nasod nga nanghagit gikan
sa lagyong yuta. 23 Magdala silag mga pana
ug mga bangkaw. Mga bangis sila ug walay
kaluoy. Ang ilang tingog ingon sa nagdahunog
nga dagat, ug nagsakay sila sa mga kabayo nga
naglaray nga sama sa makig-away nga kalalakin-
an, anak nga babaye sa Zion. 24 “Nadungog
namo ang balita mahitungod kanila. Nangaluya
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ang among mga kamot sa kaguol. Nag-antos
kami sa hilabihang kasakit sama sa babaye nga
manganak. 25 Ayaw pag-adto sa kaumahan, ug
ayaw paglakawlakaw diha sa kadalanan, kay
ang mga espada sa kaaway ug ang kalisang
nagpalibot niini. 26 Anak nga babaye sa akong
katawhan, pagsul-ob kamo ug sako ug pagligid
diha sa abog sa lubong alang sa bugtong anak.
Pangandam sa hilabihang pagminatay alang sa
inyong kaugalingon, kay moabot sa kalit lang
dinhi kanato ang tiglaglag. 27 “Gihimo ko
ikaw, Jeremias, nga maoy magsulay sa akong
katawhan sama sa tigsulay sa puthaw, busa
susihon ug sulayan nimo ang ilang mga paagi.
28 Hilabihan sila ka masinupakon sa tanang
katawhan, nga mogawas aron magbalikas sa
uban. Tumbaga ug puthaw silang tanan, nga
nagbuhat ug kadaotan. 29Naghatag ug kusog nga
hangin ang hasohasan uban sa kalayo nga maoy
misunog kanila; ug naut-ot ang tingga diha sa
kalayo. Mipadayon ang pagpaputli kanila, apan
wala kini pulos, tungod kay wala man nahawa
ang daotan. 30 Pagatawgon sila nga sinalikway
nga plata, kay gisalikway man sila ni Yahweh.”

7
1 Miabot ang pulong nga gikan kang Yah-

weh ngadto kang Jeremias, 2 “Tindog ngadto sa
ganghaan sa balay ni Yahweh ug imantala kini
nga pulong! Pag-ingon, 'Pamatia ang pulong
ni Yahweh, kamong tanan sa Juda, nagsulod
kamo niini nga ganghaan aron sa pagsimba
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kang Yahweh. 3 Si Yahweh nga labawng mak-
agagahom, ang Dios sa Israel, miingon niini:
“Himoa nga maayo ang inyong mga pamaagi
ug mga binuhatan, ug tugotan ko kamo sa
pagpuyo niining dapita. 4 Ayaw isalig ang
inyong kaugalingon ngadto sa malimbongon nga
mga pulong ug moingon, “Templo ni Yahweh!
Templo ni Yahweh! Templo ni Yahweh!” 5 Kay
kung himoon ninyo nga maayo ang inyong mga
pamaagi ug mga binuhatan; kung ipatuman
gayod ninyo ang hustisya taliwala sa tawo ug
sa iyang silingan— 6 kung dili ninyo pahimuslan
ang nagpuyo sa yuta, ang ilo, o ang balo ug
dili magpaagas ug dugo sa walay sala niini
nga dapit, ug dili maglakaw sunod sa laing
mga dios nga makadaot kaninyo— 7 ipapuyo ko
kamo niining dapita, ang yuta nga akong gihatag
sa inyong mga katigulangan gikan kaniadto ug
hangtod sa kahangtoran. 8 Tan-awa! Nagsalig
kamo sa malimbongong mga pulong nga dili
makatabang kaninyo. 9 Nangawat ba kamo,
nagpatay, ug nakapanapaw? Malimbongon
ba kamong nanumpa ug naghalad ug insenso
ngadto kang Baal ug misunod sa laing mga
dios nga wala ninyo nailhi? 10 Ug mianhi ba
kamo sa akong atubangan ug nagbarog niining
balaya nga gitawag pinaagi sa akong ngalan ug
moingon, “Naluwas kami,” aron mahimo ninyo
kining tanang mga salawayon? 11 Sa inyong
panan-aw, tagoanan ba sa mga tulisan kining
balaya nga nagdala sa akong ngalan? Apan tan-
awa, nakita ko kini—mao kini ang pahayag ni
Yahweh.' 12 Busa pag-adto sa akong dapit nga
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anaa sa Shilo, diin gitugotan ko nga magpabilin
didto ang akong ngalan sa sinugdanan, ug tan-
awa kung unsa ang akong gihimo niini tungod
sa pagkadaotan sa akong katawhan sa Israel.
13 Busa karon, alang sa kasayoran sa tanan nga
inyong gibuhat niining daotan nga bulohaton—
mao kini ang pahayag ni Yahweh—nagsulti ako
kaninyo pag-usab sa matag panahon, apan wala
kamo maminaw. Gipatawag ko kamo, apan
wala kamo mitubag. 14 Busa, kung unsa ang
akong gibuhat sa Shilo, buhaton ko usab niini
nga balay nga gitawag pinaagi sa akong ngalan,
ang balay nga inyong gisaligan, kini nga dapit
nga akong gihatag kaninyo ug sa inyong mga
katigulangan. 15 Kay ipadala ko kamo palayo sa
akong atubangan ingon nga gipadala ko palayo
ang tanan ninyong mga igsoon nga lalaki, ang
tanan nga mga kaliwat ni Efraim.' 16 Ug alang
kanimo, Jeremias, ayaw pag-ampo alang niini
nga katawhan, ug ayaw pagpatugbaw sa kasubo
sa paghilak o mag-ampo alang kanila, ug ayaw
paghangyo kanako, kay dili ako maminaw kan-
imo. 17Wala ka ba nakakita kung unsa ang ilang
gipangbuhat diha sa siyudad sa Juda ug diha sa
kadalanan sa Jerusalem? 18 Nagtapok ug kahoy
ang kabataan ug naghaling ug kalayo ang mga
amahan! Nagmasa ug harina ang kababayen-
an aron himoon nga tinapay alang sa rayna
sa kalangitan ug nagbubo ug mga halad nga
mainom alang sa ilang mga dios aron sa paghagit
nila kanako. 19Tinuod ba gayod nga naghagit sila
kanako? —mao kini ang pahayag ni Yahweh—
dili ba ang ilang kaugalingon maoy ilang gihagit,
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aron nga ang kaulaw maanaa kanila? 20 Busa
miingon ang Ginoo nga si Yahweh niini, 'Tan-
awa, ang akong kasuko ug kaligutgot igabubo
niining dapita, diha sa tawo ug sa mananap,
diha sa kahoy sa kaumahan ug bunga diha sa
yuta. Mosilaob kini ug dili gayod mapalong.' 21 Si
Yahweh nga labawng makagagahom, ang Dios sa
Israel miingon niini, 'Idugang ang inyong mga
halad nga sinunog ngadto sa inyong mga halad
ug ang unod gikan niini. 22 Kay sa dihang gi-
padala ko ang inyong mga katigulangan pagawas
sa yuta sa Ehipto, wala ako nagkinahanglan ug
bisan unsang butang nga gikan kanila. Wala
ako naghatag ug sugo ngadto kanila mahitungod
sa mga matang sa mga halad nga sinunog ug
mga halad. 23 Naghatag lamang ako kanila
niini nga sugo, “Paminaw sa akong tingog, ug
mahimo ninyo akong Dios, ug kamo mahimong
akong katawhan. Busa lakaw sa tanan nga mga
dalan nga gisugo ko kaninyo, aron nga mahimo
kining maayo alang kaninyo.” 24 Apan wala sila
naminaw o naghatag ug pagtagad. Nagkinabuhi
sila pinaagi sa ilang masinupakon nga laraw sa
daotan nila nga mga kasingkasing, busa mibalik
sila, ug wala mipadayon. 25 Sukad sa adlaw nga
migawas ang inyong mga katigulangan gikan sa
yuta sa Ehipto hangtod karong adlawa, gipadala
ko ang matag usa sa akong mga sulugoon ug
akong mga propeta diha kaninyo. Nagpadayon
ako sa pagpadala kanila. 26 Apan wala sila nam-
inaw kanako. Wala sila manumbaling. Hinuon,
nagpagahi sila sa ilang mga liog. Labaw pa ang
ilang pagkadaotan kaysa ilang mga katigulan-
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gan.' 27 Busa imantala kining tanan nga mga
pulong ngadto kanila apan dili sila maminaw
kanimo. Imantala kining mga butanga ngadto
kanila, apan dili sila motubag kanimo. 28 Isulti
ngadto kanila, 'Mao kini ang nasod nga wala
maminaw sa tingog ni Yahweh nga Dios niini
ug wala midawat sa pagpanton. Nalaglag ug
naputol ang kamatuoran gikan sa ilang mga
baba.' 29 Tupihi ang inyong mga buhok ug upawi
ang inyong kaugalingon. Ug ilabay ang inyong
buhok. Pag-awit ug mga awit sa patay duol
sa hawan nga mga dapit. Kay gisalikway ug
gibiyaan ni Yahweh kini nga kaliwatan tungod
sa iyang kasuko. 30 Kay nakabuhat ug daotan
ang mga anak nga lalaki ni Juda sa akong
panan-aw—mao kini ang pahayag ni Yahweh—
gipahimutang nila ang dulomtanan nga mga
butang diha sa balay nga gitawag pinaagi sa
akong ngalan aron pasipad-an kini. 31 Unya
gitukod nila ang taas nga dapit sa Tofet nga
anaa sa Walog sa Ben Hinom. Gihimo nila kini
aron sunogon ang ilang mga anak nga lalaki ug
babaye diha sa kalayo—usa ka butang nga wala
nako gimando, ni misulod sa akong hunahuna.
32 Busa tan-awa, moabot na ang mga adlaw—
mao kini ang pahayag ni Yahweh—sa diha nga
dili na kini tawgon nga Tofet o Walog sa Ben
Hinom. Mahimo na kini ngaWalog sa Ihawanan;
maglubong sila ug mga patay nga lawas sa Tofet
hangtod nga wala nay mahibilin nga lawak.
33 Mahimong pagkaon alang sa mga langgam sa
kawanangan ug sa mga mananap sa yuta ang
mga patay nga lawas niini nga katawhan, ug
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wala nay bisan usa nga makapalisang kanila.
34 Tapuson ko ang tingog sa paghudyaka ug ang
tingog sa kalipay, ang tingog sa pamanhonon ug
ang tingog sa pangasaw-onon diha sa mga siyu-
dad sa Juda ug sa mga kadalanan sa Jerusalem,
kay mahimong awaaw ang yuta.

8
1 Nianang panahona—kini ang gipahayag ni

Yahweh—kuhaon nila gikan sa mga lubnganan
ang mga bukog sa mga hari sa Juda ug sa mga
opisyal niini, ang mga bukog sa mga pari ug
sa mga propeta, ug ang mga bukog sa mga
lumolupyo sa Jerusalem. 2 Unya katagon nila
kini ilalom sa kahayag sa adlaw ug bulan ug
sa tanang mga bituon sa kalangitan; gisunod
ug gialagaran nila kini nga mga butang sa
kalangitan, nga gisundan nila ug gipangita, ug
gisimba nila. Dili na tigomon ang mga bukog o
ilubong pag-usab. Mahisama kini sa hugaw sa
mga hayop ibabaw sa yuta. 3 Sa matag nahibiling
dapit diin giabog ko sila, mas pilion nila ang
kamatayon kaysa kinabuhi alang sa ilang mga
kaugalingon, kadtong tanan nga nahibilin gikan
niining daotan nga nasod—kini ang gipahayag ni
Yahweh nga pangulo sa kasundalohang anghel.
4 Busa sultihi sila, miingon si Yahweh niini:
Dili ba mobangon si bisan kinsa nga matumba?
Dili ba mosulay sa pagbalik si bisan kinsa
nga nawala? 5 Nganong kini nga katawhan,
sa Jerusalem, nagpadayon sa pagkawalay pag-
tuo? Nagpabilin sila sa pagkamabudhion ug
nagdumili sa paghinulsol. 6 Nagpatalinghog



Jeremias 8:7 xxix Jeremias 8:13

ug naminaw ako, apan wala sila nagsulti ug
matarong; walay usa nga nagbasol sa iyang
pagkadotan, walay usa nga miingon, “Unsa man
ang akong nabuhat?” Silang tanan mipadayon
sa ilang gitinguha, sama sa laki nga kabayo
nga nagdali padulong sa gubat. 7 Bisan pa
ang tolabong sa langit nasayod sa hustong mga
panahon; ug ang mga salampati, mga sayaw,
ug mga lapay. Moadto sila sa mga dapit nga
ilang padulngan sa hustong panahon, apan wala
masayod ang akong katawhan sa mga sugo
ni Yahweh. 8 Unsaon ninyo pag-ingon, nga
“Maalamon kami, kay ang balaod ni Yahweh
anaa kanato”? Sa pagkatinuod, tan-awa! Ang
malimbongong pangsulat sa mga escriba nag-
buhat ug bakak. 9 Maulaw ang maalamong mga
tawo. Mahadlok ug malit-ag sila. Tan-awa!
Gisalikway nila ang pulong ni Yahweh, busa
unsa may kapuslanan sa ilang kaalam? 10 Busa
ihatag ko sa uban ang ilang mga asawa, ug ang
ilang kaumahan ngadto sa mopanag-iya niini,
tungod kay gikan sa yano ngadto sa pinakamahi-
nungdanon, hakog silang tanan alang sa dili
matinud-anon nga katuyoan! Gikan sa propeta
ngadto sa pari, nagbuhat silang tanan ug bakak.
11Giayo nila ang mga samad sa akong katawhan,
sa pag-ingon “Kalinaw, Kalinaw” bisan walay
kalinaw. 12 Naulaw ba sila sa dihang nagbuhat
sila ug mga dulomtanan? Wala man gani sila
naulaw! Busa mangapukan sila uban niadtong
nangapukan; miingon si Yahweh, mapukan sila
sa dihang silotan na sila. 13 Papahawaon ko
gayod sila sa hingpit—mao kini ang gipahayag
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ni Yahweh—wala na unyay mga ubas sa paras,
ni mga bunga sa mga kahoy nga igera. Kay
malaya ang dahon, ug mangahanaw lamang ang
gihatag ko kanila. 14 Nganong nanglingkod man
kita dinhi? magtigom kita; mangadto kita sa
pinarilang mga siyudad, ug mangahilom kita
didto sa kamatayon. Kay pahilomon kita ni
Yahweh nga atong Dios. Paimnon niya kita
ug hilo, tungod kay nakasala man kita batok
kaniya. 15 Naghandom kita ug kalinaw, apan
wala gayoy maayo. Naghandom kita ug panahon
sa pagkaayo, apan tan-awa, adunay kalisang.
16 Ang kinusmo sa iyang mga lalaking kabayo
nadungog gikan sa Dan. Nauyog ang tibuok kali-
botan sa dinahunog sa pagbahihi sa iyang kus-
gang mga kabayo. Kay moabot sila ug molamoy
sa yuta ug sa kabtangan niini, ang siyudad ug sa
nagpuyo niini. 17 Kay tan-awa, magpadala ako
ug mga bitin sa inyong taliwala, mga malala nga
bitin nga dili ninyo maorasyonan. Paakon nila
kamo—kini ang gipahayag ni Yahweh.”' 18Walay
kataposan ang akong kasubo, ug nasakitan ang
akong kasingkasing. 19 Tan-awa! Ang pagtuaw
sa anak nga babaye sa akong katawhan gikan
sa layong yuta! Wala ba si Yahweh sa Zion?
O wala ba ang iyang hari? Nganong gipasuko
man nila ako pinaagi sa ilang kinulit nga mga
larawan ug walay bili nga langyaw nga mga
diosdios? 20Milabay na ang ting-ani ug nahuman
na ang ting-init. Apan wala pa kita naluwas.
21Nasakitan ako tungod kay nasakitan ang anak
nga babaye sa akong katawhan. Nasubo ako
sa makalilisang nga mga butang nga nahitabo
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kaniya; nadismaya ako. 22 Wala bay tambal sa
Gilead? Wala bay mananambal didto? Nganong
wala man naayo ang anak nga babaye sa akong
katawhan?

9
1Kungmakahatag pa lamang unta ug tubig ang

akong ulo ugmahimong tuboran samga luha ang
akong mga mata! Kay gitinguha ko ang paghilak
adlaw ug gabii alang niadtong gipamatay nga
anak nga babaye sa akong katawhan. 2 Kung
aduna pa untay tawo nga makahatag kanako ug
usa ka dapit aron kapuy-an alang sa mga mag-
papanaw sa kamingawan, diin moadto ako aron
biyaan ang akong katawhan. Kung mabiyaan
ko lamang sila, tungod kay mga mananapaw
silang tanan, usa ka pundok sa mga mabud-
hion! 3 Mipahayag si Yahweh, “Gibawog nila
ang mga pana nga mga bakak nga anaa sa ilang
mga dila, apan dili kini tungod sa bisan unsa
nga pagkamatinud-anon nga anaa kanila nga
nakahimo kanilang kusgan ibabaw sa kalibotan.
Nagpadayon sila sa pagkadaotan. Wala sila
makaila kanako.” 4 Ang matag-usa kaninyo,
magbantay batok sa inyong silingan ug ayaw
pagsalig kang bisan kinsa ninyo nga igsoong
lalaki. Kay malimbongon gayod ang matag
igsoong lalaki, ug ang matag silingan naglakaw
sa pagkamabutangbutangon. 5 Ang matag tawo
magbiaybiay sa iyang silingan ug wala magsulti
sa kamatuoran. Nagtudlo ug malimbongong
mga butang ang ilang mga dila. Naghago sila
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sa pagbuhat ug daotan. 6 Ang imong puloy-
anan anaa taliwala sa limbong; pinaagi sa ilang
limbong nagdumili sila sa pag-ila kanako—kini
ang gipahayag ni Yahweh.” 7Miingon si Yahweh
nga pangulo sa kasundalohang anghel niini,
“Tan-awa, tunawon ko sila ug sulayan, kay unsa
paman ang akong mabuhat, tungod sa nabuhat
sa akong katawhan? 8 Daw hait nga mga
udyong ang ilang mga dila; nagsulti sila sa dili
matinud-anong mga butang. Nagmantala sila ug
kalinaw sa ilang mga baba ngadto sa ilang mga
silingan, apan namakak sila sulod sa ilang mga
kasingkasing ngadto kanila. 9 Dili ko ba gayod
sila silotan tungod niini nga mga butang—kini
ang gipahayag ni Yahweh— ug dili ko ba gayod
mismo panimaslan ang nasod nga sama niini?
10 Moawit ako ug usa ka awit sa pagbangotan
ug pagtuaw alang sa kabukiran, ug pagaawiton
ang awit alang sa patay sa kasagbotan. Kay
gisunog sila aron walay bisan usa nga makalatas
kanila. Dili sila makadungog sa tingog sa mga
baka. Mikalagiw ang tanang kalanggaman sa
kawanangan ug kahayopan. 11 Busa himoon ko
ang Jerusalem nga mga tapok sa mga nagun-
ob, usa ka tagoanan sa mga ihalas nga mga iro.
Himoon ko nga magun-ob ang mga siyudad sa
Juda ang mga dapit nga walay mga lumolupyo.
12Kinsa man gayod ang maalamon nga tawo ang
makasabot niini? Alang kang kinsa man nagsulti
si Yahweh, ug gipahayag niya kini? Nganong
namatay man ug nagun-ob ang yuta sama sa
kamingawan nga walay makalatas? 13Miingon si
Yahweh, “Tungod kay gisalikway nila ang akong
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balaod nga akong gihimo sa ilang atubangan, kay
wala sila naminaw sa akong tingog o nagsubay
pinaagi niini. 14 Tungod kay nagsubay sila
pinaagi sa ilang tig-a nga mga kasingkasing ug
nagsunod sa mga Baal sumala sa gitudlo sa ilang
mga amahan nga ilang buhaton. 15Busa miingon
niini si Yahweh nga pangulo sa kasundalohang
anghel, ang Dios sa Israel, 'Tan-awa, pakan-on ko
kining katawhan ug panyawan ug paimnon ug
makahilo nga tubig. 16Unya patibulaagon ko sila
taliwala sa mga nasod nga wala nila nasayran,
sila ni ang ilang mga katigulangan. Padad-
an ko sila ug espada hangtod nga malaglag ko
gayod sila sa hingpit.”' 17 Miingon si Yahweh
nga pangulo sa kasundalohang anghel niini,
“Hunahunaa kini: Ipatawag ang mga mag-aawit
alang sa patay; paanhia sila. Ipadala ang mga
babaye nga hanas sa pagbangotan; paanhia sila.
18Padalia sila ug paawita sa awit sa pagbangotan
alang kanato, aron modagayday ang mga luha
sa atong mga mata ug ang tubig sa atong mga
pilok. 19 Kay nadungog ang pagtuaw didto sa
Zion, 'Kung unsa kita kaalaot. Naulawan kita
pag-ayo, kay gibiyaan nato ang yuta sukad gigun-
ob nila ang atong mga balay.' 20 Busa kamong
mga babaye, paminawa ang pulong ni Yahweh;
patalinghogi ang mga mensahe nga mogikan sa
iyang baba. Unya tudloi ang inyong anak nga
mga babaye ug awit sa pagbangotan, ug ang
matag silingan nga babaye ug awit alang sa
patay. 21Kay miabot ang kamatayon agi sa atong
mga bintana; miadto kini sa atong mga palasyo.
Mipatay kini sa mga bata nga anaa sa gawas,
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ug sa batan-ong mga lalaki nga anaa sa mga
plasa sa siyudad. 22 Gipahayag kini, 'Kini ang
gipahayag ni Yahweh—ang mga patayng lawas
sa mga tawo mangatagak sama sa mga hugaw
sa hayop nga anaa sa kaumahan, ug sama sa
mga uhay human sa mga mag-aani, ug wala nay
motigom niini.”' 23 Miingon si Yahweh niini,
“Ayaw tugoti nga magpasigarbo ang maalamong
tawo sa iyang kaalam, o ang maggugubat sa
iyang kusog. Ayaw tugoti nga magpasigarbo ang
adunahan sa iyang mga bahandi. 24 Kay kung
magpasigarbo ang tawo sa bisan unsa, tugoti nga
anaa kini, nga aduna siyay pagsabot ug nakaila
kanako. Kay ako si Yahweh, nga nagbuhat uban
sa maunongong kasabotan, pagkamaangayon
ug pagkamatarong ibabaw sa kalibotan. Kay
mao kini ang makapahimuot kanako—kini ang
gipahayag ni Yahweh.” 25 Tan-awa, moabot ang
mga adlaw—kini ang gipahayag ni Yahweh—sa
dihang silotan ko ang tanan nga tinuli sa ilang
lawas lamang. 26 Silotan ko ang Ehipto ug Juda,
ang Edom, ang katawhan sa Amon, ang Moab, ug
ang tanang katawhan nga nagpagupit ug mubo
kaayo. Kay dili mga tinuli kining mga nasora, ug
ang tanang balay sa Israel adunay dili tinuli nga
kasingkasing.”

10
1 “Paminawa ang pulong ni Yahweh nga gi-

pahibalo kaninyo, balay sa Israel. 2 Miingon si
Yahweh niini, 'Ayaw pagtuon sa mga pamaagi
sa mga nasod, ug ayaw kadismaya pinaagi sa
mga timailhan nga anaa sa kalangitan, kay
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nakuyawan ang kanasoran pinaagi niini. 3 Kay
walay pulos ang relihiyoso nga tulomanon niin-
ing mga tawhana. Namutol sila ug kahoy diha
sa lasang, ug ang magkukulit nagkulit sa kahoy.
4 Unya dayandayanan nila kini ug plata ug
bulawan. Gipalig-on nila kini pinaagi sa martilyo
ug mga lansang aron dili kini matumba. 5 Ang
gibuhat sa ilang mga kamot sama sa mga tawo-
tawo nga anaa sa uma sa pipino, tungod kay dili
usab sila makasulti, ug pagaalsahon sila kay dili
man sila makalakaw. Ayaw kahadlok kanila, kay
dili man sila modala ug daotan, ni makahimo sa
bisan unsang maayo.”' 6 Walay usa nga sama
kanimo, Yahweh. Bantogan ka, ug bantogan
sa gahom ang imong ngalan. 7 Kinsa may dili
mahadlok kanimo, hari sa kanasoran? Kay mao
kini ang angay kanimo, kay walay sama kanimo
taliwala sa mga maalamong tawo sa kanasoran
o sa tanan nilang mga harianong gingharian.
8 Managsama silang tanan, tampalasan sila ug
buangbuang, mga tinun-an sa mga diosdios nga
walay pulos apan kahoy lamang. 9 Nagdala sila
ug dinukdok nga plata nga gikan sa Tarshis, ug
bulawan nga gikan sa Ufaz nga hinimo sa mga
hanas nga magkukulit, ang mga kamot sa mga
tigpanindot. Asul ug tapul nga tila ang ilang
mga bisti. Gibuhat kining tanan nga mga butang
sa hanas nilang mga tawo. 10 Apan si Yahweh
ang tinuod nga Dios. Siya ang buhi nga Dios ug
walay kataposang hari. Matay-og ang kalibotan
sa iyang kasuko, ug dili makasugakod ang kana-
soran sa iyang kasuko. 11 Sultihan mo sila sama
niini, “Angmga dios nga wala nagbuhat sa kalan-



Jeremias 10:12 xxxvi Jeremias 10:20

gitan ug kalibotan mahanaw gikan sa yuta ug
sa ilalom niining kalangitan.” 12 Apan siya ang
nagbuhat sa kalibotan pinaagi sa iyang gahom,
ug gitukod niya ang kalibotan pinaagi sa iyang
kaalam, ug pinaagi sa iyang kahibalo gibuklad
niya ang kalangitan. 13 Makapadahunog ang
iyang tingog sa katubigan diha sa kalangitan,
ug gipaalisngaw niya ang mga gabon gikan sa
yuta. Nagpakilat siya alang sa ulan ug nagpadala
ug hangin gikan sa iyang balay nga tipiganan.
14 Nahimong walay alamag ug walay kahibalo
ang matag tawo. Pakaulawan ang matag traba-
hante sa puthaw pinaagi sa iyang mga diosdios.
Kay malimbongon ang iyang binuhat nga mga
larawan; wala kini kinabuhi. 15Wala silay pulos,
ang buhat sa mga mabiaybiayon; malaglag sila
panahon nga silotan na sila. 16 Apan ang Dios,
ang bahin ni Jacob, dili sama niini, kay siya ang
tighulma sa tanang mga butang. Ang Israel ang
tribo sa iyang panulondon; si Yahweh nga pan-
gulo sa kasundalohang anghel ang iyang ngalan.
17 Tigoma ang inyong binugkos ug biya sa yuta,
kamong katawhan nga nagpuyo ilalom sa pag-
sulong. 18 Kay miingon si Yahweh niini, “Tan-
awa, isalikway ko ang mga lumolupyo sa yuta
niini nga panahon. Sakiton ko sila, ug bation nila
kini.” 19 Alaot ako! Tungod sa nangabali kong
kabukogan, nagnana ang akong samad. Busa
miingon ako, “Sa pagkatinuod kasakit kini, apan
kinahanglan antoson ko kini.” 20Nabungkag ang
akong tolda, ug naputol ang tanan nga mga pisi
niini. Gikuha nila ang akong mga anak gikan
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kanako, busa wala na gayod sila. Wala nay bisan
kinsa nga motukod sa akong tolda o sa pagtaod
sa mga tabil sa akong tolda. 21 Kay hungog
ang mga magbalantay sa karnero ug wala sila
nangita kang Yahweh; busa wala sila miuswag,
ug nagkatibulaag ang tanan nilang kahayopan.
22 Miabot ang balita, “Tan-awa! Moabot na kini,
moabot ang hilabihang linog nga gikan sa yuta
sa amihanan aron sa pagguba sa mga siyudad
sa Juda ug mahimong mga tagoanan alang sa
ihalas nga mga iro.” 23 Nasayod ako, Yahweh,
nga ang dalan sa tawo wala naggikan sa iyang
kaugalingon. Walay tawo nga molakaw nga
makagiya sa iyang kaugalingong mga lakang.
24 Badlonga ako, Yahweh, uban sa katarong, dili
sa imong kasuko o laglagon mo ako. 25 Ibubo
ang imong hilabihan nga kasuko ngadto sa mga
nasod nga wala makaila kanimo ug ngadto sa
mga pamilya nga wala nagsangpit sa imong
ngalan. Kay gitukob nila ug gilamoy si Jacob aron
sa paglaglag kaniya sa hingpit ug gigun-ob ang
iyang puloy-anan.

11
1Miabot kang Jeremias ang pulong ni Yahweh,

nga nag-ingon, 2 “Paminaw sa mga pulong niin-
ing maong kasabotan, ug isangyaw kini sa matag
lalaki didto sa Juda ug sa mga lumolupyo sa
Jerusalem. 3 Sultihi sila, 'si Yahweh, nga Dios
sa Israel nagsulti niini: Tinunglo ang si bisan
kinsa nga dili maminaw sa mga pulong niining
maong kasabotan. 4 Mao kini ang kasabotan
nga akong gisugo sa inyong mga katigulangan
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nga hinumdoman nila ang adlaw sa akong
pagdala kanila pagawas sa Ehipto, gikan sa
hudno nga tunawanan ug puthaw. Miingon
ako, “Paminaw sa akong tingog ug buhata kining
tanang butang sumala sa akong gisugo kaninyo,
kay mahimo kamo nga akong katawhan ug
mahimo ako nga inyong Dios.” 5 Tumana ako
aron nga mapamatud-an ko ang panumpa nga
akong gisaad sa inyong mga katigulangan, ang
panumpa nga ihatag ko kanila ang yuta diin
nagadagayday ang gatas ug dugos, nga mao ang
inyong gipuy-an karon.”' Unya ako, si Jeremias,
mitubag ug miingon, “Oo, Yahweh!” 6 Miingon
si Yahweh kanako, “Isangyaw kining tanang bu-
tang diha sa mga siyudad sa Juda ug diha sa mga
kadalanan sa Jerusalem. Isulti, 'Paminaw sa mga
pulong niiningmaong kasabotan ug tumana kini.
7 Tungod kay nagahatag ako ug maligdong nga
mga sugo sa inyong mga katigulangan gikan sa
adlaw sa akong pagdala kanila pagawas sa yuta
sa Ehipto hangtod niining higayona, mapinaday-
onon ako nga nagpasidaan kanila ug naga-ingon,
“Paminaw sa akong tingog.”' 8 Apan wala sila
maminaw o mihatag ug pagtagad. Naglakaw ang
matag tawo diha sa pagkamasinupakon sa iyang
daotang kasingkasing. Busa gidala ko ang tanang
tunglo niining kasabotan nga akong gimando
nga moabot batok kanila. Apan wala gihapon
nagtuman ang katawhan.” 9 Pagkahuman miin-
gon si Yahweh kanako, “Adunay pagpakig-abin
nga nahibaloan taliwala sa kalalakin-an sa Juda
ug sa mga lumolupyo sa Jerusalem. 10 Mibalik
sila sa mga kasaypanan sa ilang nahiunang mga
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katigulangan, nga nagdumili sa pagpaminaw
sa akong pulong, ug hinuon milakaw sila ug
misunod sa laing mga dios aron sa pagsimba
kanila. Gilapas sa panimalay sa Israel ug sa
panimalay sa Juda ang akong kasabotan nga
akong gibuhat uban sa ilang mga katigulangan.
11 Busa misulti si Yahweh niini, 'Tan-awa, hapit
ko na ipahamtang ngadto kanila ang katalag-
man, ang katalagman nga dili nila maikyasan.
Unya magtawag sila kanako, apan dili ako
maminaw kanila. 12 Moadto ug magtawag ang
mga siyudad sa Juda ug ang mga lumolupyo
sa Jerusalem ngadto sa mga dios nga ilang
gihatagan ug mga halad, apan dili gayod nila sila
luwason sa panahon sa katalagman. 13 Tungod
kay ikaw Juda, midaghan pag-ayo ang imong
mga dios sama sa gidaghanon sa imong mga
siyudad. Gihimo nimo ang daghang makauulaw
nga mga halaran sa Jerusalem, mga halaran sa
insenso alang kang Baal, sumala sa gidaghanon
sa iyang kadalanan. 14 Busa ikaw mismo,
Jeremias, dili angay nga mag-ampo alang niining
mga tawhana. Dili ka angay nga magbakho o
mag-ampo alang kanila. Tungod kay dili ako
maminaw sa dihang magpakitabang sila kanako
diha sa ilang katalagman. 15 Ngano nga ang
akong hinigugma, ang usa nga adunay hilabihan
kadaghan ang daotang tinguha, diha sa akong
balay? Dili makatabang kaninyo ang karne
sa inyong mga halad. Nagmaya kamo tungod
sa inyong daotang mga binuhatan. 16 Gitawag
kamo ni Yahweh kaniadto nga dahonon nga
kahoyng olibo, maanindot uban sa bunga niini.
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Apan sunogon niya kini nga molanog sama sa
dahunog sa bagyo; mangabali ang mga sanga
niini. 17 Kay si Yahweh nga labawng makagaga-
hom, ang usa nga mipahiluna kaninyo, nagsugo
ug katalagman batok kaninyo tungod sa daotang
mga binuhatan nga gihimo sa panimalay sa
Israel ug sa panimalay sa Juda—gipasuko nila
ako pinaagi sa paghatag ug mga halad kang
Baal.”' 18 Gitugot ni Yahweh nga mahibaloan
ko kining mga butanga, busa nahibaloan ko sila.
Ikaw, Yahweh, ang naghimo nga makita ko ang
ilang mga binuhatan. 19 Sama ako sa malumo
nga karnero nga gigiyahan padulong ngadto sa
ihawanan. Wala ako masayod nga naglaraw sila
batok kanako, “Daoton ta ang kahoy uban sa
bunga niini! Wagtangon ta siya gikan sa yuta
sa mga buhi aron nga dili na gayod mahinumdo-
man ang iyang ngalan.” 20 Apan si Yahweh nga
labawng makagagahom mao ang matarong nga
maghuhukom nga magsusi sa kasingkasing ug
sa hunahuna. Mosaksi ako sa imong panimalos
batok kanila, tungod kay gipadangat ko diha
kanimo ang akong sumbong. 21 Busa gisulti kini
ni Yahweh mahitungod sa mga tawo sa Anatot
nga nagtinguha sa akong kinabuhi, “Miingon
sila, 'Dili ka angay nga managna sa ngalan ni
Yahweh, kondili mamatay ka pinaagi sa among
mga kamot. 22 Busa misulti niini si Yahweh nga
labawng makagagahom, 'Tan-awa, hapit ko na
sila silotan. Mangamatay pinaagi sa espada ang
ilang kusgan nga mga batan-ong kalalakin-an.
Mangamatay pinaagi sa kagutom ang ilang mga
anak nga lalaki ug babaye. 23 Walay mahibilin
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kanila, tungod kay magdala ako ug katalagman
batok sa katawhan sa Anatot, tuig sa pagsilot
kanila.”'

12
1 Matarong ka, Yahweh, sa dihang magdala

ako ug panagbingkil diha kanimo. Angay ko
gayod ikaw nga sultihan sa hinungdan sa akong
pagmulo: Nganong molampos man ang pamaagi
sa mga daotan? Malamposon ang tanang walay
pagtuo nga mga tawo. 2 Gitanom mo sila ug
nakagamot. Nagpadayon sila sa pagpamunga.
Duol ka sa ilang mga baba, apan halayo sa
ilang mga kasingkasing. 3 Apan ikaw, Yahweh,
nakaila kanako. Nakita mo ako ug gisulayan
nimo ang akong kasingkasing diha kanimo.
Kuhaa sila sama sa karnero paingon ngadto
sa ihawanan, ug ilain sila alang sa adlaw sa
pag-ihaw! 4 Hangtod kanus-a nga magpadayon
sa pagka-uga ang yuta, ug malawos ang mga
tanom sa matag uma tungod sa pagkadaotan
sa mga lumolupyo niini? Gipanguha ang mga
mananap ug ang langgam. Sa pagkatinuod,
ang katawhan nagsulti, “Wala masayod ang Dios
kung unsa ang mahitabo kanato.” 5 Miingon si
Yahweh, “sa pagkatinuod, kung ikaw, Jeremias,
modagan uban sa mga magbaktas nga mga
sundalo ug pakapoyon ka nila, unsaonman nimo
pagpakiglumba batok sa mga kabayo? Kung
mahulog ka didto sa luwas nga kabukiran, unsa
man ang mahitabo kanimo didto sa kabagnotan
kilid sa Jordan? 6 Kay bisan ang imong mga
igsoong lalaki ug ang pamilya sa imong amahan
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nagluib kanimo ug makusganon nga naghingilin
kanimo. Ayaw pagsalig kanila, bisan pa ug
mosulti sila kanimo ug nindot nga mga butang.
7Gibiyaan ko ang akong balay; gitalikdan ko ang
akong panulondon. Gihatag ko ang akong kau-
galingong hinigugma nga katawhan ngadto sa
mga kamot sa ilang mga kaaway. 8Nahisama ang
akong panulondon sa liyon nga anaa sa kabagno-
tan; giandam niya ang iyang kaugalingon batok
kanako uban sa iyang kaugalingong tingog, busa
nasilag ako kaniya. 9 Wala ba mahimo nga
puntikpuntik nga langgam ang akong gipanag-
iya, nga ang ubang mga langgam nga mang-
dadagit miadto ug milibot batok kaniya? Lakaw
ug tigoma ang tanang ihalas nga mga mananap
ug dad-a sila aron kan-on siya. 10 Giguba sa
daghang mga magbalantay sa karnero ang akong
parasan. Gitunobtunoban nila ang tibuok bahin
sa akong yuta; gihimo nila nga kamingawan
ug biniyaan ang akong maanindot nga dapit.
11 Gihimo nila siya nga biniyaan. Nagbangotan
ako alang kaniya; biniyaan siya. Ang tanang
yuta nahimong biniyaan, kay wala nay bisan usa
nga naghunahuna niini diha sa iyang kasingkas-
ing. 12 Miabot ang mga tigguba batok sa tanang
haw-ang nga mga dapit diha sa kamingawan,
kay nagatukob ang espada ni Yahweh gikan sa
kataposan sa yuta ngadto sa lain. Wala nay
luwas nga dapit diha sa yuta alang sa bisan
unsang buhing binuhat. 13Nagpugas sila ug trigo
apan miani sila ug mga sampinit. Naluya sila
gikan sa pagtrabaho apan walay naani. Busa
angay kamong maulaw sa inyong naani tungod
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sa kasuko ni Yahweh.” 14 Gisulti kini ni Yahweh
batok sa tanan nako nga mga silingan, ang
mga daotan nga midagmal sa gipanag-iya sa
akong katawhang Israel nga ilang napanunod
gikan kanako, “Tan-awa, ako ang moibot kanila
gikan sa ilang kaugalingong yuta, ug birahon ko
pataas ang panimalay ni Juda gikan sa ilang tali-
wala. 15Unya human sa akong pag-ibot niadtong
maong mga nasod, mahitabo nga maluoy ako
kanila ug dad-on ko sila pagbalik; Ibalik ko sila—
ang matag usa ka tawo ngadto sa iyang napa-
nunod ug sa iyang yuta. 16 Moabot ang higayon
nga kung kadtong mga nasod maampingon nga
makakat-on sa mga pamaagi sa akong katawhan,
sa pagpanumpa pinaagi sa akong ngalan ''Ingon
nga buhi si Yahweh' ingon nga gitudloan nila
ang akong katawhan ngamanumpa pinaagi kang
Baal, unya mapahimutang sila diha taliwala sa
akong katawhan. 17 Apan si bisan kinsa nga dili
maminaw, wagtangon ko kanang maong nasod.
Mawagtang gayod kini ug malaglag—mao kini
ang gisulti ni Yahweh.”

13
1 Misulti si Yahweh kanako niini, “Lakaw ug

pagpalit ug lino nga bahag ug isul-ob kini libot
sa imong hawak, apan ayaw una kini ibutang
sa tubig.” 2 Busa mipalit ako ug bahag sumala
sa pahimangno ni Yahweh, ug gisul-ob ko kini
libot sa akong hawak. 3 Unya miabot kanako
ang pulong ni Yahweh sa ikaduhang higayon,
nga nag-ingon, 4 “Kuhaa ang bahag nga imong
gipalit nga anaa libot sa imong hawak, lakaw
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ug panaw ngadto sa Eufrates. Tagoi kini didto
sa lungag sa bato.” 5 Busa miadto ako ug
gitagoan kini didto sa Eufrates sumala sa gisugo
ni Yahweh kanako. 6 Human sa daghang mga
adlaw, miingon si Yahweh kanako, “Barog ug
balik ngadto sa Eufrates. Kuhaa gikan didto ang
bahag nga akong gipatagoan kanimo.” 7 Busa
mibalik ako sa Eufrates ug gikalot ang bahag
nga akong gitagoan. Apan tan-awa! Nadaot
na ang bahag; dili na kini mapuslan. 8 Unya
miabot kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-
ingon, 9 “Miingon si Yahweh niini: Sa samang
paagi gub-on ko ang hilabihan nga pagkagarboso
sa Juda ug sa Jerusalem. 10 Kining daotan
nga katawhan nga nagdumili sa pagpaminaw sa
akong pulong, nga naglakaw sa kagahi sa ilang
kasingkasing, nga miadto sa laing mga dios sa
pagsimba ug sa pagyukbo kanila—mahisama sila
niining bahag nga dili na mapuslan. 11 Tungod
kay ingon nga ang bahag motapot sa dapidapi
sa usa ka tawo, gihimo ko usab ang tanang
panimalay sa Israel ug ang tanang panimalay sa
Juda nga motapot kanako—mao kini ang gisulti
ni Yahweh—nga mahimong akong katawhan,
sa pagdala kanako ug kabantog, pagdayeg, ug
dungog. Apan dili sila maminaw kanako. 12Busa
angay nimo kining isulti nga pulong ngadto
kanila, 'si Yahweh, ang Dios sa Israel, nag-
ingon niini: Ang matag sudlanan mapuno ug
bino.' Moingon sila kanimo, 'Wala ba gayod kita
mahibalo nga ang matag sudlanan mapuno ug
bino?' 13 Busa sultihi sila, 'Miingon si Yahweh
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niini: Tan-awa, pun-on ko na sa pagkahubog
ang matag lumolupyo niining yutaa, ang mga
hari nga naglingkod sa trono ni David, ang mga
pari, ang mga propeta, ug ang tanang lumulopyo
sa Jerusalem. 14 Unya dugmokon ko ang matag
lalaki batok sa uban, ang mga amahan ug ang
mga anak—mao kini ang gisulti ni Yahweh—Dili
ko sila kaluy-an, ug dili ko sila paikyason gikan sa
katalagman.”' 15 Paminaw ug hatagig pagtagad.
Ayaw pagpagarbo, tungod kay si Yahweh nag-
ingon. 16 Pasidunggi si Yahweh nga inyong Dios
sa dili pa niya dad-on ang kangitngit, ug sa dili
pa niya itugot nga mapandol ang inyong mga
tiil diha sa mga kabukiran sa pagkakilomkilom.
Tungod kay nangandoy kamo ug kahayag, apan
himoon niyang hilabihan kangitngit ang dapit,
ngadto sa mangitngit nga panganod. 17 Busa
kung dili kamo maminaw, mohilak ako nga mag-
inusara tungod sa inyong pagkagarboso. Mo-
hilak gayod ako ug modagayday ang mga luha,
tungod kay gibihag ang panon sa mga karnero ni
Yahweh. 18 Isulti kini ngadto sa hari ug sa inahan
nga rayna, 'Ipaubos ang inyong mga kaugalingon
ug lingkod, tungod kay ang mga korona nga
anaa sa inyong ulo, ang inyong garbo ug himaya,
nawala na.' 19 Pagasirad-an ang mga siyudad
sa Negev, ug walay usa nga moabri kanila.
Pagabihagon ang Juda, ang tanan nga iya ngadto
sa pagkabihag. 20 Iyahat ang inyong mga mata
ug tan-awa ang usa nga nagpadulong gikan sa
amihanan. Asa man ang panon sa mga karnero
nga iyang gihatag kaninyo, ang panon sa mga
karnero nga maanindot alang kaninyo? 21 Unsa



Jeremias 13:22 xlvi Jeremias 14:1

man ang inyong isulti sa dihang ipahimutang
sa Dios labaw kaninyo kadtong mga tawo nga
gituohan ninyo nga inyong mga higala? Dili ba
kini ang mga sinugdanan sa pag-antos sa mga
kasakit nga modakop kaninyo sama sa babaye
nga nanganak? 22 Unya tingali makaingon
kamo diha sa inyong kasingkasing, 'Nganong
nagakahitabo man kining mga butanga kanako?'
Tungod kini sa daghan ninyong kasaypanan nga
walisan kamo sa inyong palda ug panamasta-
masan. 23Mamahimo ba nga usbon sa katawhan
sa Cush ang kolor sa ilang panit, o mausab
sa leopardo ang iyang puntikpuntik? Kung
mao kana, kamo usab sa inyong kaugalingon,
bisan naanad na sa pagkadaotan, mamahimong
makabuhat ug maayo. 24 Busa ipakatag ko sila
sama sa tahop nga mawala diha sa hangin sa
disyerto. 25Mao kini ang akong gihatag kaninyo,
ang bahin nga akong gigahin alang kaninyo—
mao kini ang gisulti ni Yahweh—tungod kay
gikalimtan ninyo ako ug misalig kamo sa pag-
pangilad. 26 Busa ako usab mismo ang mogisi
sa inyong mga palda, ug makita ang inyong
mga tinagoang bahin. 27 Nakita ko ang inyong
pagpanapaw ug ang pagbahihi, ang pagkadaotan
sa inyong pagbaligya ug dungog diha sa mga
kabungtoran ug sa mga kaumahan, ug nakita
ko kining dulumtanang mga butang! Alaot ka,
Jerusalem! Hangtod kanus-a ka mamahimong
limpyo pag-usab?”

14
1 Mao kini ang pulong ni Yahweh nga miabot
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kang Jeremias mahitungod sa hulaw, 2 “Pasagdi
nga magbangotan si Juda; pasagdi nga man-
gatumba ang iyang mga ganghaan. Magsubo
sila tungod sa yuta; mopatigbabaw gayod ang
ilang paghilak alang sa Jerusalem. 3 Nagpasag-
ob ug tubig ang mga agalon ngadto sa ilang
mga sulugoon. Sa pag-adto nila sa mga atabay
wala silay nakita nga tubig. Mibalik sila nga
walay dala; gitabonan nila ang ilang mga ulo
sa hilabihang kaulaw. 4 Tungod niini nangliki
ang mga yuta, tungod kay walay ulan nga niabot
sa yuta. Naulaw ang magdadaro nga mga
lalaki busa gitabonan nila ang ilang mga ulo.
5 Kay bisan paman ang bayeng binaw mibiya sa
iyang anak sa kaumahan, kay wala nay sagbot.
6Nagtindog ang mga ihalas nga mga asno ngadto
sa hawan nga kapatagan ug naghalhal sila sama
sa ihalas nga mga iro. Nangahalap na ang ilang
mga mata, tungod kay wala na silay masibsib.
7 Bisan pa kung mosaksi ang among mga sala
batok kanamo, Yahweh, lihok alang sa kaayohan
sa imong ngalan. Tungod kay nagkadaghan ang
walay pagtuo namong mga binuhatan; nakasala
kami batok kanimo. 8 Ang paglaom sa Is-
rael, siya nga maoy moluwas kaniya panahon
sa kalisdanan, nganong mahisama ka man sa
usa ka dumuduong sa yuta, sama sa langyaw
nga naglatagaw ug nagpabilin lamang sa usa
kagabii? 9 Nganong nahisama ka man sa
tawong nalibog, sama sa manggugubat nga wala
nakahimo pagluwas kang bisan kinsa? Tungod
kay anaa ka sa among taliwala, Yahweh! Ang
imong ngalan gimantala nganhi kanamo. Ayaw
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kami biyai. 10 Miingon si Yahweh niini sa
iyang katawhan: “Tungod kay ganahan silang
maglatagaw, wala gayod nila gihikaw ang ilang
mga tiil sa paghimo niini.” Wala gayod nahimuot
si Yahweh kanila. Karon iyang hinumdoman
ang ilang pagkadaotan ug silotan ang ilang mga
sala. 11 Miingon si Yahweh kanako, “Ayaw pag-
ampo alang sa kaayohan niining mga tawhana.
12 Tungod kay kung magpuasa sila, dili ko gayod
dunggon ang ilang mga pagdangoyngoy, ug kung
mohalad sila ug mga halad nga sinunog ug
mga halad nga pagkaon, dili ako mahimuot
niini. Tungod kay ako silang tapuson pinaagi sa
espada, kagutom, ug hampak.” 13 Unya miingon
ako, “O, Ginoo nga Yahweh! Tan-awa! Miingon
ang mga propeta ngadto sa mga katawhan, 'Dili
ninyo makita ang espada; wala gayoy kagutom
alang kaninyo, tungod kay ihatag ko kaninyo
ang tinuod nga kasigurohan niining dapita.'''
14 Miingon si Yahweh kanako, “Nanagna ang
mga propeta ug mga bakak pinaagi sa akong
ngalan. Wala ko sila gipadala, ni mihatag
kanila ug bisan unsang sugo o nakig-sulti man
lang kanila. Apan ang ilang gipanagna diha
kaninyo mao ang malimbongon nga mga panan-
awon nga walay kapuslanan, ug malimbongon
nga pagpanagna nga naggikan sa ilang mga
hunahuna.” 15 Busa miingon si Yahweh ni-
ini, “Mahitungod sa mga propeta nga nanagna
pinaagi sa akong ngalan apan wala nako gi-
padala—kadtong miingon nga wala na gayoy
espada o kagutom niining dapita: Mangamatay
gayod kining mga propetaha pinaagi sa espada
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ug kagutom. 16 Unya ilabay kadtong mga tawo
nga ilang gitagnaan ngadto sa kadalanan sa
Jerusalem tungod sa kagutom ug espada, tungod
kay wala na gayoy bisan usa nga molubong
kanila—sila, ilang mga asawa, ilang mga anak
nga lalaki, o ang ilang mga anak nga babaye—
tungod kay ibubo ko ngadto kanila ang ilang
pagkadaotan. 17 Isulti kini nga pulong ngadto
kanila, 'Pasagdi nga magdagayday ang mga luha
sa akong mga mata, adlaw ug gabii. Ayaw kini
tugoti nga mohunong, tungod kay adunay dako
nga pagkapukan sa putli nga mga anak nga
babaye sa akong katawhan—usa ka dako ug dili
matambalan nga samad. 18 Kung moadto ako sa
kaumahan, adunay usa nga mamatay pinaagi sa
espada! Kung moadto ako sa siyudad, adunay
mga sakit tungod sa kagutom. Naglatagaw sa
yuta ang propeta ug ang pari, ug wala sila
nasayod niini.''' 19 Gisalikway mo na ba sa
hingpit ang Juda? Nagdumot kaba sa Zion?
Nganong gisakit mo man kami kung wala na
gayod kami kaayohan? Naglaom kami ug kali-
naw, apan wala gayoy maayo— ug panahon sa
kaayohan, apan tan-awa, ang kahadlok lamang
ang anaa. 20 Among angkonon, Yahweh, ang
among mga sala, ang sala sa among mga katigu-
langan, tungod kay nakasala gayod kami batok
kanimo. 21Ayaw kami isalikway! Alang sa imong
ngalan, ayaw himoa nga maulawan ang imong
mahimayaong trono. Hinumdomi ug ayaw putla
ang imong kasabotan uban kanamo. 22 Aduna
bay mga diosdios nga makahimo sa kalangitan
nga mohatag ug ulan ngadto sa kanasoran? Dili
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ba ikaw lang man, Yahweh nga among Dios,
ang makabuhat niini? Naglaom kami kanimo,
tungod kay ikaw ang nagbuhat niining tanan.

15
1 Unya miingon si Yahweh kanako, “Bisan pa

ug motindog si Moises o si Samuel sa akong
atubangan, dili ko gayod kaluy-an kining mga
tawhana. Papahawaa sila sa akong atubangan,
aron mopahawa sila. 2 Mahitabo nga moingon
sila kanimo, 'Asa man kami moadto?' Unya kina-
hanglan nga sultihan nimo sila, 'Mao kini ang gi-
ingon ni Yahweh: Kadtong gitakda nga mamatay
kinahanglan mamatay ngadto sa kamatayon;
kadtong gitakda sa espada kinahanglan mopadu-
long sa espada. Kadtong gitakda sa kagutom
kinahanglan gutomon; ug kadtong gitakda sa
pagkabihag, kinahanglan mabihag.' 3 Tungod
kay ako silang ibutang sa upat ka pundok—
mao kini ang gipamulong ni Yahweh—ang es-
pada sa pagpatay sa pipila, ang mga iro aron
sa paglabnot sa uban, ang mga langgam sa
kalangitan ug ang mga ihalas nga mananap sa
kalibotan aron sa pagkaon ug pagpatay sa pipila.
4 Himoon ko silang butang nga makalilisang
alang sa tanang gingharian sa kalibotan, tungod
kini sa gibuhat ni Manases nga anak nga lalaki
ni Hezekia, ang hari sa Juda didto sa Jerusalem.
5 Tungod kay kinsa man ang maluoy kanimo,
Jerusalem? Kinsa man ang magsubo kanimo?
Kinsa man ang molingi aron sa pagpangutana
mahitungod sa imong kaayohan? 6 Gibiyaan
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mo ako—mao kini ang gipamulong ni Yahweh—
nawala ka gikan kanako. Busa bunalan ko gayod
ikaw sa akong kamot ug gub-on. Gikapoy na
ako sa paghatag ug kaluoy kanimo. 7 Busa
lainon ko sila gamit ang pangkaykay didto sa
mga ganghaan sa yuta. Patyon ko sila. Silotan
ko ang akong katawhan tungod kay wala sila
mibiya sa ilang mga binuhatan. 8Himoon ko nga
mas daghan pa sa mga balas sa baybayon ang
ilang mga biyuda. Batok sa mga inahan sa batan-
ong mga lalaki ipadala ko ang tiglaglag panahon
sa kaudtohon. Ipahamtang ko sa pinakalit ang
kakurat ug kahadlok kanila. 9 Makuyapan ang
inahan nga nanganak ug pito ka mga bata.
Maglisud siyag ginhawa. Mosalop ang iyang
adlaw samtang hayag pa. Maulaw siya, tungod
kay ihatag ko ngadto sa espada ang nahibilin
sa atubangan sa ilang mga kaaway —mao kini
ang gipamulong ni Yahweh.” 10 Alaot ako, akong
inahan! Tungod kay gipakatawo mo ako, ako
mao ang tawo sa kagubot ug pakiglalis sa tanang
kayutaan. Wala ako nanghulam kang bisan kinsa
o ni gihatagan ako ni bisan kinsa, apan gitunglo
ako nilang tanan. 11 Miingon si Yahweh: “Dili
ko ba gayod ikaw luwason? Sa pagkatinuod
himoon ko gayod nga magpakiluoy ug mangayo
ug tabang ang imong mga kaaway sa panahon
sa katalagman ug kalisod. 12 Aduna bay tawo
nga makadukdok sa puthaw? Ilabi na ang
puthaw nga gikan sa amihanan nga gisagolan
ug bronsi? 13 Ihatag nako sa imong mga kaaway
ang bahandi ug mga kabtangan ingon nga inilog.
Buhaton ko kini tungod sa imong mga sala nga
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nabuhat sulod sa imong mga utlanan. 14 Unya
himoon ko ikaw nga moalagad sa imong mga
kaaway didto sa yuta nga wala pa nimo hisayri,
tungod kay ang kalayo mosilaob, ug madagkotan
ang akong kasuko batok kanimo.” 15 Yahweh,
nasayod ka! Hinumdomi ug tabangi ako. Dad-a
ang pagpanimalos alang kanako batok niadtong
mga nagdaogdaog kanako. Mainantoson ka,
apan ayaw sila tugoti nga kuhaon ako; Sayra
nga nag-antos ako sa mga pagdaogdaog alang
kanimo. 16 Nakaplagan ang imong mga pulong,
ug gisabot ko kini. Nahimong akong kalipay
ug nahimuot ang akong kasingkasing sa imong
mga pulong, tungod kay gidala ko ang imong
ngalan, Yahweh, Dios nga labawng makagaga-
hom. 17 Wala ako milingkod palibot niadtong
mga nagsaulog o naglipay. Milingkod ako nga
malinawon tungod sa imong makagagahom nga
kamot, tungod kay gipuno mo ako sa kasuko.
18 Nganong nagpadayon man ang akong kasakit
ug dili matambalan ang akong samad, nagdumili
nga mamaayo? Sama ka ba sa malimbongon
nga tubig, nga mohubas ra? 19 Busa miingon si
Yahweh niini, “Kung maghinulsol ka, Jeremias,
pagahinloan ko ikaw, ug motindog ka sa akong
atubangan ug moalagad kanako. Tungod kay
kung ilain nimo ang binuang nga mga butang
gikan sa bililhong mga butang, mahisama ka
gayod sa akong baba. Mamalik kanimo ang
mga tawo, apan dili ka mobalik ngadto kanila.
20Himoon ko gayod ikaw nga sama sa bronsi nga
pader nga dili masudlan niining mga tawhana,
ug makig-away sila batok kanimo. Apan dili ka
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nila mabuntog, kay nag-uban man ako kanimo
aron sa pagluwas ug pagtabang kanimo—mao
kini ang gipamulong ni Yahweh— 21 Tungod kay
luwason ko ikaw gikan sa kamot sa mga daotan
ug lukaton gikan sa kamot sa mga madaugdao-
gon nga tigdumala.”

16
1 Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako,

nga nag-ingon, 2 “Ayaw pagkuha ug asawa alang
sa imong kaugalingon, ug ayaw pagbaton ug
anak nga mga lalaki o anak nga mga babaye
alang sa imong kaugalingon niining dapita.
3 Tungod kay miingon si Yahweh niini ngadto sa
mga anak nga lalaki ug anak ngamga babaye nga
natawo niining dapita, ngadto sa mga inahan
nga nagsapupo kanila, ug ngadto sa mga amahan
nga maoy hinungdan sa ilang pagkatawo niining
yutaa, 4 'Mangamatay sila sa makamatay nga
balatian. Dili na sila magbangotan o malubong.
Mahisama sila sa hugaw sa hayop nga anaa
sa yuta. Tungod kay matapos sila pinaagi sa
espada ug kagutom, ug ang ilang mga patayng
lawas mahimong pagkaon sa mga langgam sa
kawanangan ug sa mga mananap sa yuta.' 5 Kay
ang pulong ni Yahweh miabot kanako, nga nag-
ingon, 'Ayaw pagsulod sa balay diin adunay
pagbangotan. Ayaw pag—adto aron sa pagsubo o
sa pagpakitag simpatiya alang kanila, tungod kay
gikuha ko ang akong kalinaw gikan niining mga
tawhana, ang akong gugmang walay paglubad
ug kaluoy—mao kini ang giingon ni Yahweh.
6 Managsama nga mangamatay niining yutaa
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ang inila ug dili inila. Dili sila malubong, ug
walay magbangotan alang kanila o ni adunay
magsamad sa ilang mga kaugalingon o magpau-
paw alang kanila. 7 Kinahanglan nga walay
bisan usa nga mohatag ug pagkaon sa mga
nagbangotan aron sa paghupay kanila tungod
sa kamatay, ug kinahanglan nga walay mo-
hatag ug makahupay nga kupa sa iyang amahan
o sa iyang inahan aron sa paghupay kanila.
8 Kinahanglan nga dili ka moadto sa panimalay
nga nagkumbira aron lamang sa pagkaon ug pag-
inom'. 9 Tungod kay si Yahweh nga labawng
makagagahom, ang Dios sa Israel, miingon niini,
'Tan-awa, ug makita ninyo, sa inyong mga adlaw
ug niining dapita, hapit ko na butangan ug
utlanan ang tingog sa kalipay ug ang tingog
sa kasadya, ang tingog sa pamanhonon ug ang
tingog sa pangasaw-onon.' 10Unya mahitabo nga
imong isugilon kining mga pulonga ngadto sa
katawhan, ug moingon sila kanimo, 'Nganong
gipahamtang man ni Yahweh batok kanamo
kining dakong kadaot? Unsa man ang nahimo
namo nga kalapasan nga nakasala man kami
kang Yahweh nga among Dios?' 11 Busa ingna
sila, 'Tungod kay gibiyaan ako sa inyong mga ka-
tigulangan—mao kini ang giingon ni Yahweh—
ug miadto sila sa ubang mga dios ug misimba
ug miyukbo kanila. Gibiyaan nila ako ug wala
nagtuman sa akong balaod. 12Apan kamomismo
nagdala ug hilabihang pagkadaotan kaysa sa
inyong mga katigulangan, kay tan-awa, ang
matag tawo naglakaw sa pagkamasinupakon sa
daotan niyang kasingkasing; walay bisan usa nga
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naminaw kanako. 13 Busa ilabay ko kamo gikan
niining yutaa ngadto sa yuta nga wala ninyo
hisayri, bisan kamo ni ang inyong mga katigu-
langan, ug magsimba kamo sa ubang mga dios
didto adlaw ug gabii, tungod kay dili ko kamo
hatagan ug bisan unsang pabor.' 14 Busa, tan-
awa, moabot ang mga adlaw—mao kini ang gi-
ingon ni Yahweh—sa dihang dili na kini igasulti,
'Ingon nga buhi si Yahweh, siya nga nagdala
sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto.'
15 apan, 'Ingon nga buhi si Yahweh, ang nagdala
sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa amihanan
ug gikan sa mga yuta diin niya sila gipatibulaag.'
Tungod kay dalhon ko sila pagbalik sa yuta nga
akong gihatag sa ilang mga katigulangan. 16 Tan-
awa! magpadala ako ug daghang mangingisda-
mao kini ang giingon ni Yahweh-aron nga ila-
hang panakpon ang katawhan. Human niini
magpadala ako ug daghang mangangayam aron
nga pangayamon silang tanan sa kabukiran ug
kabungtoran, ug diha sa mga bangag sa dagkong
mga bato. 17 Tungod kay nagtan-aw ako sa tanan
nilang mga pamaagi; dili sila makatago gikan
kanako. Dili matago ang ilang mga sala gikan sa
akong mga mata. 18 Panimaslan ko sila ug doble
sa ilang pagkadaotan ug sa ilang paghugaw sa
akong yuta pinaagi sa mga kinulit nga larawan,
ug sa paglukop sa akong panulondon sa ilang
mga hugaw nga mga rebulto.” 19 Yahweh, ikaw
mao ang akong kota ug ang akong dalangpanan,
ang dapit nga akong kaduolan panahon sa mga
kagul-anan. Ang mga kanasoran moduol kan-
imo gikan sa mga kinatumyan sa kalibotan ug
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moingon, 'Tinuod nga ang among katigulangan
nagpanunod ug bakak. Wala silay dala; wala
gayoy ginansiya diha kanila. 20 Makahimo ba
ug mga diosdios ang katawhan alang sa ilang
kaugalingon? Apan dili sila mga dios.' 21 Busa
tan-awa! Niini nga panahon pasayron ko sila,
ipaila ko kanila ang akong kamot ug ang akong
gahom, aron nga masayran nila nga ang akong
ngalan mao si Yahweh.

17
1 “Ang sala sa Juda gisulat pinaagi sa puthaw

nga pangsulat nga hait ang tumoy. Gikulit kini
diha sa papan sa ilang mga kasingkasing ug diha
sa mga sungay sa imong mga halaran. 2 Bisan
pa ug mahinumdoman sa ilang mga anak ang
ilang mga halaran ug ang mga poste ni Asera
nga anaa sa nagkatag nga mga kahoy ug anaa
sa habog nga mga kabungtoran. 3 Ang mga
poste ni Asera nga atoa sa bukid sa hawan nga
dapit. Ihatag ko ingon nga inilog ang imong
kadato ug ang tanan nimong mga kabtangan,
lakip ang imong habog nga mga lugar, tungod
sa sala nga imong nabuhat sa tanan nimong gin-
sakopan. 4Mawala kaninyo ang panulundon nga
akong gihatag kaninyo. Himoon ko kamo nga
ulipon sa inyong mga kaaway didto sa yuta nga
wala ninyo hisayri, tungod kay gihalingan ninyo
ang akong kasuko, nga magkalayo hangtod sa
kahangtoran.” 5 Miingon si Yahweh; “Tinunglo
ang tawo nga nagsalig sa laing tawo; gihimo
niyang kusog ang unod apan gipalayo niya ang
iyang kasingkasing kang Yahweh. 6 Tungod kay
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mahisama siya sa gamay nga sampinit didto sa
Araba ug dili makakita sa bisan unsang maayo
nga moabot. Magpuyo siya sa batoong mga dapit
diha sa kamingawan, yuta nga walay tanom ug
walay mga lumolupyo. 7 Apan bulahan ang
tawo nga mosalig kang Yahweh, tungod kay si
Yahweh mao ang hinungdan sa iyang pagsalig.
8 Kay sama siya sa kahoy nga natanom daplin
sa sapa, magkatag ang iyang mga gamot sa
katubigan. Dili kini mahadlok sa pag-abot sa
ting-init, tungod kay kanunay nga lunhaw ang
mga dahon niini. Dili kini mabalaka sa tuig nga
tinghulaw, ug dili kini mohunong sa paghatag
ug bunga. 9 Ang kasingkasing mao ang labing
limbongan sa tanan. Usa kini ka balatian; kinsa
man ang makasabot niini? 10 Ako si Yahweh,
mao ang nag-susi sa hunahuna, ug ang mosulay
sa kasingkasing. Hatagan ko ang tawo sumala
sa iyang mga pamaagi, sumala sa bunga sa
iyang mga binuhatan. 11 Adunay langgam nga
maglumlom sa itlog sa uban. Adunay tawo
nga madato sa dili matarong nga paagi, apan
kung mahurot na ang katunga sa iyang mga
adlaw, kadto nga pagkadato mobiya kaniya,
ug sa katapusan mahimo siyang buangbuang.”
12 “Halangdon nga trono ang dapit sa atong tem-
plo, sa sinugdan palang anaa na kini sa habog.
13 Si Yahweh ang paglaom sa Israel. Maulawan
ang tanan nga mobiya kanimo. Kadtong anaa
sa yuta nga mitalikod kanimo isulat diha sa
abog. Tungod kay ilang gibiyaan si Yahweh, ang
tuboran sa buhing tubig. 14 Ayoha ako, Yahweh,
ug mamaayo ako! Luwasa ako, ug maluwas
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ako. Tungod kay ikaw mao ang akong awit sa
pagdayeg. 15 Tan-awa, nag-ingon sila kanako,
'Asa naman ang pulong ni Yahweh? Paanhia
kini!' 16 Alang kanako, wala ako midagan ingon
nga magbalantay sa pagsunod kanimo. Wala ako
nangandoy sa adlaw sa katalagman. Nasayod
ka sa mga pulong nga akong gisulti gikan sa
akong mga ngabil. Nahimo kini diha sa imong
presensya. 17 Ayaw intawon ug kasuko kanako.
Ikaw mao ang akong dalangpanan sa adlaw
sa kalamidad. 18 Hinaot nga maulawan ang
mga naggukod kanako, apan ayaw tugoti nga
maulawan ako. Hinaot nga mahadlok sila, apan
ayaw tugoti nga mahadlok ako. Ipadala ang
adlaw sa kalamidad ngadto kanila ug dugmoka
sila uban sa doble nimo nga bahin sa pagguba.”
19 Miingon si Yahweh niini kanako: “Lakaw ug
tindog ngadto sa ganghaan sa mga tawo diin
mosulod ang mga hari sa Juda ug sa dapit diin
sila mogawas, unya sa uban usab nga mga gang-
haan sa Jerusalem. 20 Ingna sila, 'Paminawa ang
pulong ni Yahweh, mga hari sa Juda ug kamong
tanang katawhan sa Juda, ug ang tanang lu-
mulupyo sa Jerusalem nga mosulod pinaagi niini
nga mga ganghaan. 21 Miingon si Yahweh niini:
“Pag-amping alang sa inyong mga kinabuhi ug
ayaw kamo pagpas-an ug mga bug-at sa adlaw
nga Igpapahulay aron dalhon kini ngadto sa mga
ganghaan sa Jerusalem. 22Ayaw pagdala ug mga
palas-anon pagawas sa imong balay sa adlaw
nga Igpapahulay. Ayaw pagtrabaho sa bisan
unsang buluhaton, apan igahin ang adlaw nga
Igpapahulay, ingon sa akong gisugo sa inyong
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mga katigulangan.'” 23 Wala sila naminaw o
nagpatalinghog, apan ilang gipagahi ang ilang
liog aron nga dili sila makadungog kanako ni
modawat sa akong pagbadlong. 24 Mahitabo
nga kung maminaw gayod kamo kanako-mao
kini ang giingon ni Yahweh—ug dili magdala ug
palas-anon ngadto sa mga ganghaan sa siyudad
sa adlaw nga Igpapahulay apan igahin hinuon
kini nga adlaw ngadto kang Yahweh ug dili
magbuhat ug bisan unsang buluhaton nianang
adlawa, 25 unya ang mga hari, mga prinsipe, ug
kadtong naglingkod sa trono ni David moadto sa
mga ganghaan sa siyudad sakay sa karwahe ug
sa mga kabayo, sila ug ang ilang mga pangulo,
mga kalalakin-an sa Juda ug mga lumulupyo
sa Jerusalem, ug kini nga siyudad pagapuy-
an hangtod sa kahangtoran. 26 Mangabot sila
gikan sa mga siyudad sa Juda ug gikan sa
tanang nakapalibot sa Jerusalem, gikan sa yuta
sa Benjamin ug sa ubos nga mga yuta, gikan sa
mga kabungtoran, ug gikan sa Negeb, nagdala ug
mga halad sinunog ugmga sakripisyo, mga halad
nga trigo ug mga insenso, pagpasalamat nga mga
halad ngadto sa balay ni Yahweh. 27 Apan kung
dili sila mamati kanako—sa paglain sa adlaw nga
Igpapahulay ug magpas-an ug mga palas-unon
ug mosulod sa mga ganghaan sa Jerusalem sa
adlaw nga Igpapahulay—unya pagasindihan ko
ang ilang mga ganghaan, ug sunugon niini ang
mga kota sa Jerusalem, ug dili kini mapalong.”

18
1 Ang pulong nga miabot kang Jeremias gikan
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kang Yahweh, nag-ingon, 2 “Tindog ug pag-
adto sa balay sa magkukolon, kay didto nako
ipadungog kanimo ang akong pulong.” 3 Busa
miadto ako sa balay sa magkukolon, ug tan-
awa! Nagtrabaho ang magkukolon didto sa
himoanan ug kolon. 4 Apan nangabungkag ang
lapok nga iyang gihulma diha sa iyang kamot,
busa nausab ang iyang hunahuna ug naghimo
ug laing butang nga nindot sumala sa iyang
panan-aw. 5 Unya miabot ang pulong ni Yahweh
kanako, nga nag-ingon, 6 “Dili ko ba mahimo ang
gibuhat sa magkukolon diha kaninyo, panimalay
sa Israel? —mao kini ang gisulti ni Yahweh.
Tan-awa! Sama sa lapok nga anaa sa kamot
sa magkukolon—sama kamo niana sa akong
kamot, panimalay sa Israel. 7 Sa usa ka higayon,
mosangyaw ako mahitungod sa usa ka nasod o
sa usa ka gingharian, nga papahawaon ko kini,
pukanon o laglagon. 8 Apan kung isalikway
sa nasod nga akong gisangyawan ang ilang
pagkadaotan, dili ko na ipadayon ang kadaot
nga akong gilaraw nga ipahamtang kanila. 9 Sa
laing higayon, magsangyaw ako mahitungod sa
nasod o gingharian, nga tukoron ko kini o
itanom. 10Apan kungmagbuhat sila ug daotan sa
akong panan-aw pinaagi sa dili pagpaminaw sa
akong tingog, unya hunongon ko ang kaayo nga
akong gisulti nga buhaton alang kanila. 11 Busa
karon, pakigsulti sa katawhan sa Juda ug sa mga
lumulupyo sa Jerusalem ug pag-ingon, 'Gisulti
kini ni Yahweh: Tan-awa, magbuhat na ako
ug kadaot batok kaninyo. Naglaraw na ako ug
daotan batok kaninyo. Paghinulsol, matag tawo
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gikan sa iyang daotang mga binuhatan, aron nga
magdala ug kaayohan diha kaninyo ang inyong
mga pamaagi ug ang inyong mga binuhatan.'
12 Apan moingon sila, 'Wala kiniy pulos. Mag-
buhat kami sumala sa among kaugalingong mga
laraw. Ang matag usa kanamo magbuhat kung
unsa ang gitinguha sa among daotan ug masin-
upakon nga kasingkasing.' 13 Busa gisulti kini ni
Yahweh, 'Pangutan-a ang mga nasod, kinsa man
ang nakadungog sa sama niining mga butanga?
Nagbuhat sa makalilisang nga binuhatan ang
ulay nga Israel. 14 Mibiya ba sukadsukad ang
niyebe sa Lebanon didto sa batoon nga bahin sa
bungtod? Natumpag na ba sukadsukad ang mga
tubod sa kabukiran nga gikan sa halayo, kadtong
bugnaw nga mga tubod? 15 Apan gikalimtan ako
sa akong katawhan. Nagbuhat sila ug mga halad
sa mga walay pulos nga mga diosdios ug maoy
nahimong kapandulan sa ilang mga agianan;
gibiyaan nila ang karaan nga mga dalan aron
sa paglakaw sa dali nga agianan. 16 Mahimong
awaaw ang ilang yuta, butang nga talamayon
hangtod sa kahangtoran. Magpangurog ug
magpanglingo sa iyang ulo kadtong mga moagi.
17 Katagon ko sila sa atubangan sa ilang mga
kaaway sama sa sidlakan nga hangin. Ipakita
ko kanila ang akong likod, ug dili ang akong
dagway, sa adlaw sa ilang katalagman.”' 18 Busa
miingon ang katawhan, “Dali, magbuhat kita ug
daotang laraw batok kang Jeremias, sanglit nga
dili man mahanaw ang balaod gikan sa mga
pari, o ang mga tambag sa mga maalamong
tawo, o ang mga pulong sa mga propeta. Dali,
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sulongon nato siya pinaagi sa atong mga pulong
ug dili nato panumbalingon ang bisan unsang
butang nga iyang gisangyaw.” 19 Paminaw
kanako, Yahweh, ug paminawa ang tingog sa
akong mga kaaway. 20 Ang katalagman ba nga
gikan kanila mao ang akong ganti alang sa akong
pagkamaayo kanila? Kay nagkalot sila ug bangag
alang kanako. Hinumdomi kung giunsa nako
pagbarog diha kanimo aron nga mosulti alang
sa ilang kaayohan, aron nga mawala na ang
imong kapungot gikan kanila. 21 Busa itugyan
ang ilang mga anak ngadto sa kagutom, ug
ihatag sila ngadto sa mga kamot nga naggamit
ug espada. Busa himoa nga magbangotan ang
ilang mga kababayen-an ug ang mga biyuda,
ug mangamatay ang ilang mga kalalakin-an, ug
mangamatay sa espada ang ilang mga batan-on
nga lalaki didto sa gubat. 22 Tugoti nga madun-
gog ang singgit sa kasub-anan didto sa ilang mga
balay, sama sa imong kalit nga pagpadala ug
mga kaaway batok kanila. Kay nagkalot sila ug
bangag aron sa pagdakop kanako ug nagbuhat
ug mga lit-ag alang sa akong tiil. 23 Apan ikaw,
Yahweh, nasayod ka sa tanan nilang laraw batok
sa pagpatay kanako. Ayaw pasayloa ang ilang
mga kalapasan ug mga sala. Ayaw papasa ang
ilang mga sala diha kanimo. Hinuon, laglaga sila
diha sa imong atubangan. Pamuhat batok kanila
sa adlaw sa imong kaligutgot.

19
1 Miingon si Yahweh niini, “Lakaw ug palita

ang kolon samtang anaa kauban nimo ang mga
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kadagkoan sa katawhan ug ang mga pari. 2Unya
pag-adto sa Walog sa Ben Hinom duol sa Gang-
haan sa Buak nga Kolon, ug didto isangyaw ang
mga pulong nga akong isulti kanimo. 3 Sulti,
'Paminawa ang pulong ni Yahweh, mga hari sa
Juda ug ang mga lumulupyo sa Jerusalem! Si
Yahweh nga labawng makagagahom, ang Dios
sa Israel, miingon niini, “Tan-awa, magdala ako
ug katalagman niining dapita, ug mobagting
gayod angmga dalunggan niadtongmakadungog
niini. 4 Gibuhat ko kini tungod kay gibiyaan
nila ako ug gihugawan kining dapita. Naghalad
sila niining dapita ug mga sakripisyo sa uban
nga mga diosdios nga wala nila mailhi. Sila,
ang ilang mga katigulangan, ug ang mga hari
sa Juda nagpuno usab niining dapita ug dugo
sa mga walay sala. 5 Nagtukod sila ug habog
nga mga dapit kang Baal aron sa pagsunog sa
ilang mga anak nga lalaki sa kalayo ingon nga
sinunog nga halad kaniya—butang nga wala
nako gimando o gisulti, ni wala misulod sa akong
hunahuna. 6 Busa, tan-awa, moabot na ang
mga adlaw—mao kini ang gisulti ni Yahweh—
sa dihang dili na pagatawgon kining dapita ug
Tofet, ang Walog sa Ben Hinom, kay mamahimo
na kining Walog nga Ihawanan. 7 Himuon kong
walay bili dinhing dapita ang tanan nga mga
laraw sa Juda ug sa Jerusalem. Pagalaglagon
ko sila pinaagi sa espada atubangan sa ilang
mga kaaway ug pinaagi sa kamot niadtong
nagpangita sa ilang mga kinabuhi. Unya ihatag
ko ang ilang mga patay nga lawas ingon nga
pagkaon sa mga langgam sa kalangitan ug sa
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mga mananap sa kalibotan. 8 Unya pagagun-
obon ko kining siyudara ug mahimong butang
nga talamayon, kay ang tanan nga moagi niini
magpangurog ug magpanglingiw mahitungod sa
tanang mga hampak. 9 Ipakaon ko kanila ang
unod sa ilang mga anak nga lalaki ug mga anak
nga babaye; kan-on sa matag tawo ang unod
sa ilang mga silingan sa panahon nga pagali-
botan sila ug paantoson sa ilang mga kaaway
ug sa mga nagpangita sa ilang mga kinabuhi.”'
10 Unya buakon nimo ang kolon sa atubangan
sa katawhan nga miuban kanimo. 11 Moingon
ka kanila, 'Nagsulti niini si Yahweh nga labawng
makagagahom: Pagabuhaton ko kining samang
butang sa mga katawhan ug niining siyudara—
mao kini ang gisulti ni Yahweh—ingon nga
gipangkatag ni Jeremias ang kolon aron nga dili
na kini mahulma pag-usab. Ilubong sa katawhan
ang mga patay didto sa Tofet hangtod nga wala
nay luna nga nahibilin sa dugang pa nga mga
patay. 12 Mao kini ang akong buhaton niining
dapita ug sa mga lumulupyo niini sa dihang
buhaton ko kining siyudara sama sa Tofet—mao
kini ang gisulti ni Yahweh— 13 busa mahisama
sa Tofet ang mga panimalay sa Jerusalem ug
ang mga hari sa Juda—ang tanan nga mahugaw
nga katawhan nga nagsimba sa tanan nga mga
kabituonan sa kalangitan ug nagbubo sa halad
nga ilimnon sa uban nga mga diosdios diha sa
atop sa ilang mga balay.”' 14 Unya miadto si
Jeremias gikan sa Tofet, kung asa gipadala siya ni
Yahweh aron sa pagpanagna. Nagtindog siya sa
hawanan sa balay ni Yahweh ug miingon ngadto
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sa tanang katawhan, 15 “Si Yahweh nga labawng
makagagahom, Dios sa Israel, miingon niini,
'Tan-awa, magdala ako ug katalagman niining
siyudara ug sa tanang lungsod niini nga akong
gisangyawan batok niini, tungod kay gipagahi
nila ang ilang liog ug nagdumili sa pagpaminaw
sa akong mga pulong.'”

20
1 Si Pashur ang anak nga lalaki ni Imer

nga pari—nga maoy pangulo sa opisyal—
nakadungog nga nanagna si Jeremias niining
mga pulonga atubangan sa balay ni Yahweh.
2Busa gikulata ni Pashur si Jeremias nga propeta
ug unya giposasan siya nga anaa sa Taas nga
Ganghaan sa Benjamin didto sa balay ni Yahweh.
3 Nahitabo sa pagkaugma nga gipagawas ni
Pashur si Jeremias ug gitanggal ang iyang mga
posas. Unya miingon si Jeremias kaniya, “Wala
tawga ni Yahweh nga Pashur ang imong ngalan,
apan ikaw si Magor Missabib. 4 Kay miingon
si Yahweh niini, 'Tan-awa, himoon ko ikaw nga
butang nga makahahadlok, ikaw ug ang tanan
nimong mga hinigugma, kay mangalaglag sila
pinaagi sa espada sa ilangmga kaaway ugmakita
mo kini. Ihatag ko ang tibuok Juda ngadto
sa kamot sa hari sa Babilonia. Mahimo silang
mga binihag didto sa Babilonia o sulongon sila
pinaagi sa espada. 5 Ihatag ko kaniya ang tanan
nga katigayonan niining siyudara ug ang tanan
nga mga kaadunahan, ang tanang bililhong mga
butang ug ang tanan nga mga bahandi sa mga
hari sa Juda. Ibutang ko kini ngadto sa kamot
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sa imong mga kaaway, ug pagasakmiton nila
kini. Kuhaon nila kini ug dad-on didto sa
Babilonia. 6 Apan ikaw, Pashur, ug ang tanan
nga lumulupyo sa imong panimalay mahimong
binihag. Moadto ka sa Babilonia ug mamatay
didto. Ilubong ka didto ug ang imong mga
hinigugma nga imong gipanagnaan ug malim-
bongon nga mga butang.”' 7 Yahweh, gilimbon-
gan mo ako, ug nalimbongan ako. Kusgan ka
kaysa kanako, ug nabuntog mo ako. Nahimo
akong kataw-anan sa tibuok adlaw; ang tanan
nagbiaybiay kanako. 8 Kay sa dihang mosulti
ako, motawag ako ug mosangyaw, 'Kaguliyang
ug kasamok.' Unya nahimong pagbadlong ug
pagbiaybiay alang kanako ang pulong ni Yahweh
kada adlaw. 9 Kung mosulti ako, 'Dili ko na
hunahunaon pa si Yahweh. Dili na gayod ako
mosulti mahitungod sa iyang ngalan.' Unya sama
kini sa kalayo sa akong kasingkasing, nagkupot
sa akong mga kabukogan. Busa nahasol ako
sa pagpugong niini apan dili ko kini mahimo.
10 Nadungog ko ang mga hungihong sa kalisang
gikan sa daghang mga katawhan. 'Ibalita!
Kinahanglan nga ibalita nato kini!' Kadtong
suod kanako nagtan-aw kung malaglag ba ako.
'Basin pa diay ug malimbongan siya. Kung
mao kana, mabuntog ta siya ug makapanimalos
kita kaniya.' 11 Apan nag-uban kanako si Yah-
weh sama sa makagagahom nga manggugubat,
busa magsusapinday gayod kadtong naggukod
kanako. Dili nila ako mabuntog. Maulawan
gayod sila pag-ayo, tungod kay wala man sila
nagmalampuson. Walay kataposan ang ilang
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kaulaw, ug dili na kini malimtan. 12 Apan
Ikaw, Yahweh nga labawng makagagahom, ikaw
nga nagsusi sa matarong ug ang nakakita sa
hunahuna ug sa kasingkasing. Pakit-a ako sa
imong pagpanghimalos kanila sukad nga gi-
pakita ko kanimo ang akong sumbong. 13 Awiti
si Yahweh! Dayga si Yahweh! Kay giluwas
niya ang kinabuhi niadtong gidaogdaog gikan sa
kamot sa nagbuhat ug mga daotan. 14 Matunglo
unta ang adlaw nga ako nahimugso. Ayaw
tugoti nga mahimong panalangin ang adlaw nga
gihimugso ako sa akong inahan. 15 Matunglo
unta ang tawo nga nagsulti sa akong amahan,
ang usa nga nag-ingon, 'Lalaki nga bata ang
natawo diha kanimo,' nga maoy hinungdan sa
hilabihan nga kalipay. 16 Himoa nga mahisama
sa mga siyudad nga gilaglag ni Yahweh kanang
tawhana ug wala maluoy si Yahweh kanila.
Padungga siya sa tingog sa pagpakitabang sa
pagkakaadlawon, ang singgit sa panaggubat
panahon sa udtong tutok, 17 tungod kay wala
niya ako patya sa tagoangkan, nga naghimo sa
akong inahan nga daw akong lubnganan, ang
tagoangkan nga kanunayng mabdos hangtod sa
kahangtoran. 18 Nganong gipakatawo man ako
gikan sa tagoangkan aron lamang makakita sa
mga kagubot ug kasakit, aron nga mapuno sa
kaulaw ang akong mga adlaw?”

21
1 Ang pulong nga miabot kang Jeremias nga

gikan kang Yahweh sa dihang gipadala ni Haring
Zedekia si Pashur nga anak nga lalaki ni Malkia
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ug Zefania anak nga lalaki ni Maaseia ang
mga pari alang kaniya. Miingon sila kaniya,
2 “Pangayo ug tambag gikan kang Yahweh alang
kanamo, tungod kay makiggubat kanamo si
Nebucadnesar ang hari sa Babilonia. Tingali ug
magbuhat siyag milagro alang kanamo, sama sa
nilabay nga mga panahon, ug iyang paatrason
ang among mga kaaway gikan kanamo.” 3 Busa
miingon si Jeremias kanila, “Mao kini ang imong
isulti kang Zedekia, 4 'Si Yahweh, ang Dios sa
Israel, miingon niini: Tan-awa, hapit ko na
balihon ang gamit nga alang sa gubat nga anaa
sa imong kamot, nga imong gigamit aron sa
pagpakig-away sa hari sa Babilonia ug sa mga
Chaldeanhon nga nagpaduol kaninyo gikan sa
gawas sa mga pader! Tungod kay tapokon ko sila
diha sa tungatunga sa siyudad. 5 Ug ako mismo
angmakig-away batok kanimo uban sa gibakyaw
nga kamot ug sa lig-on nga bukton, ug sa
hilabihang kasuko. 6 Tungod kay akong atakihon
ang mga lumulupyo niining siyudara, ang mga
tawo ug ang mga mananap. Mangamatay sila
sa hilabihang hampak. 7 Human niini-mao kini
ang giingon ni Yahweh—si Zedekia ang hari sa
Juda, ang iyang mga sulugoon, ang katawhan,
ug si bisan kinsa nga magpabilin dinhi niining
nasora pagkahuman sa hampak, sa espada ug
sa kagutom, ihatag ko silang tanan ngadto sa
kamot ni Nebucadnesar ang hari sa Babilonia,
ug ngadto sa kamot sa ilang mga kaaway, ug
sa kamot niadtong buot mopatay kanila. Unya
patyon niya sila pinaagi sa sulab sa iyang espada.
Dili niya sila kaluy-an, o luwason.' 8 Unya alang
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niining mga tawhana kinahanglan nga moingon
ka, Nag-ingon si Yahweh niini: Tan-awa, Papilion
ko kamo sa dalan sa kinabuhi ug sa dalan
sa kamatayon. 9 Bisan kinsa nga magpabilin
dinhi nga siyudad mamatay pinaagi sa espada,
kagutom, ug sa hampak; apan si bisan kinsa
nga mogawas ug moluhod sa mga Chaldeanhon
nga anaa na sa inyong duol, mabuhi. Maluwas
ang iyang kinabuhi. 10 Tungod kay moatubang
ako batok niining nasora aron sa pagpadala
ug katalagman ug dili kaayohan—mao kini ang
giingon ni Yahweh. Itugyan kini ngadto sa kamot
sa hari sa Babilonia ug iya kining pagasunogon.'
11 Mahitungod sa panimalay sa hari sa Juda,
pamati sa pulong ni Yahweh. 12 Panimalay ni
David, miingon si Yahweh, Pagdala ug hustisya
sa kabuntagon. Luwasa ang usa ka tawo nga
gikawatan pinaagi sa kamot sa tigdaogdaog, o
mogawas ang akong kasuko sama sa nagdilaab
nga kalayo, ug walay bisan usa nga makapa-
long niini, tungod sa daotan ninyo nga mga
binuhatan. 13 Tan-awa, lumulupyo sa mao nga
walog! Nakigbatok ako kaninyo, bato sa patag—
mao kini ang giingon ni Yahweh-nakigbatok ako
kang bisan kinsa nga nag-ingon, “Kinsa man
ang mokanaog aron sa pag-ataki kanato?” o
“Kinsa man ang mosulod sa atong mga balay?”
14 Giandam ko na ang bunga sa inyong mga
tulomanon aron moanha kaninyo—mao kini ang
giingon ni Yahweh— ug maghaling ako ug kalayo
diha sa mga baga nga sampinit, ug ugdawon niya
ang tanan nga nakapalibot niini.'”
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22
1 Mao kini ang gisulti ni Yahweh, “Lakaw

ngadto sa balay sa hari sa Juda ug isulti kini nga
pulong didto. 2Ug isulti, 'Hari sa Juda, paminawa
ang pulong ni Yahweh—ikaw nga naglingkod
sa trono ni David—ikaw, ug ang imong mga
sulugoon, ug ang imong katawhan nga moagi
niining mga ganghaan. 3 Nagsulti si Yahweh
niini, “Buhata ang husto ug ang matarong, ug
si bisan kinsa nga gikawatan—luwasa siya gikan
sa mga kamot sa nagdaogdaog. Ayaw daogdaoga
ang mga langyaw o mga batang ilo o balo diha
sa inyong yuta. Ayaw pagpasiugda ug kasamok
o paawasi ug dugo sa walay sala kining dapita.
4 Kay kung buhaton gayod ninyo kining mga
butanga, nan magpadayon sa paglingkod ang
mga hari nga naglingkod sa trono ni David
nga mosulod sa ganghaan sakay sa usa ka
karwahe ug sa mga kabayo, siya, lakip na ang
iyang mga sulugoon, ug ang iyang katawhan!
5 Apan kung dili ninyo patalinghogan kini nga
mga pulong nga akong gipahibalo—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh—nan mapukan gayod
kining harianong balay.”' 6 Kay nag-ingon si
Yahweh niini mahitungod sa balay sa hari sa
Juda, 'Sama ka sa Gilead, o sama sa bungtod
sa Lebanon alang kanako. Apan himoon ko
ikaw nga usa ka kamingawan, mga siyudad nga
walay mga nagpuyo. 7Kay paanhaon ko ang mga
tawo nga mogun-ob kanimo! Pamutlon sa mga
kalalakin-an gamit ang ilang mga hinagiban ang
inyong labing maayo nga mga kahoyng sidro ug
sunogon nila kini. 8 Unya daghang kanasoran
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ang mangagi niining siyudara. Ang tagsatagsa
ka tawo magpangutan-anay, “Nganong gibuhat
man kini ni Yahweh sa bantogang siyudad?”
9 Unya motubag ang ubang tawo, “Tungod kay
gisalikway nila ang kasabotan ni Yahweh nga
ilang Dios ug nagyukbo sa ubang mga dios ug
misimba niini.” 10 Ayaw paghilak sa tawong
patay na ug ayaw pagbangotan alang kaniya;
apan hilaki hinoon ang tawong molakaway na,
tungod kay dili na siya mobalik pa ug dili na
niya makita pa ang iyang yutang natawhan.'
11 Kay misulti niini si Yahweh mahitungod kang
Jehoahaz ang anak nga lalaki ni Josias, ang hari
sa Juda ngamipuli ingon nga hari kang Josias nga
iyang amahan, 'Mibiya siya niining dapita ug dili
na makabalik pa. 12Mamatay siya didto sa dapit
kung diin siya gibihag, ug dili na niya makita pa
kining yutaa.' 13Alaot siya nga nagtukod sa iyang
balay sa dili matarong nga paagi, mga lawak sa
itaas pinaagi sa pagpanlupig, nga nagpatrabaho
sa iyang isigkatawo nga walay suhol; 14 ug
miingon siya, 'Magtukod ako alang sa akong
kaugalingon ug usa ka dakong balay nga may
mga luag nga lawak sa itaas.' ug gibutangan niya
kini ug dagkong mga bintana, ug gibungbongan
niya kini gamit ang kahoyng sedro, ug gipintalan
niya kini ug pula.' 15Mao ba kini ang makahimo
kanimo nga maayong hari, nga buot mo man
nga makabalay gamit ang mga tabla sa sedro?
Dili ba mikaon ug miinom man usab ang imong
amahan, apan nagbuhat gihapon sa husto ug
matarong? Unya malampuson ang tanan alang
kaniya. 16 Naghukom siya dapig sa husto sa ka-
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bos ug mga nanginahanglan. Nan maayo gayod
kini. Dili ba mao man kini ang buot ipasabot
sa pag-ila kanako? —mao kini ang gipahayag
ni Yahweh. 17 Apan walay laing gitinguha sa
imong mga mata ug kasingkasing gawas lamang
sa kabalaka alang sa imong dili makataron-
gan nga pagbaton ug salapi ug pagpaawas sa
dugo sa tawong walay sala, sa pagpanglupig
ug pagdaogdaog sa uban. 18 Busa misulti si
Yahweh niini mahitungod kang Jehoyakim ang
anak nga lalaki ni Josias, ang hari sa Juda: Dili
sila magbangotan alang kaniya, nga mag-ingon,
'Pagkamakaluluoy sa akong igsoon nga lalaki! o
'Pagkamakaluluoy sa akong igsoon nga babaye!'
Dili sila magbangotan alang kaniya, nga mag-
ingon, 'Pagkamakaluluoy sa akong agalon!' o
'Pagkamakaluluoy sa akong halangdong hari!'
19 Ilubong siya sama sa paglubong sa usa ka
asno, guyoron ug ilabay sa gawas nga bahin
sa mga ganghaan sa Jerusalem. 20 Tungas sa
kabukiran sa Lebanon ug singgit. Singgit ngadto
sa Bashan. Pagsinggit gikan sa kabungtoran sa
Abarim, kay mangapukan na ang tanan ninyong
mga higala. 21 Nakigsulti ako kanimo samtang
luwas ka pa, apan mitubag ka, 'Dili gayod ako
maminaw.' Batasan na nimo kini sukad pa
sa imong pagkabatan-on, tungod kay wala mo
gayod paminawa ang akong tingog. 22 Ipadpad
sa hangin ang tanan ninyong mga magbalantay,
ug mangabihag ang inyong mga higala. Unya
mangaulaw gayod kamo ug maulawan kamo
tungod sa tanan ninyong daotang mga bin-
uhatan. 23 Kamong mga nagpuyo sa 'Lebanon,'



Jeremias 22:24 lxxiii Jeremias 23:1

nga nahimutang sa sedro nga mga dagkong
balay, pagkamakaluluoy ninyo sa dihang modan-
gat kaninyo ang kasakit, ang kasakit nga sama
sa babaye nga nagbati!” 24 Ingon nga ako
buhi—mao kini ang giingon ni Yahweh— bisan
pa ug ikaw, Jehoyakin ang anak nga lalaki ni
Jehoyakim, ang hari sa Juda, mao ang singsing
nga pangsilyo sa akong tuong kamot, tangtangon
ko gayod ikaw. 25 Kay gitugyan ko na ikaw
sa mga kamot niadtong nagtingoha sa imong
kinabuhi ug niadtong imong gikahadlokan, bisan
pa sa mga kamot ni Nebucadnezar ang hari sa
Babilonia ug sa mga Caldeahanon. 26 Ilabay
ko ikaw ug ang imong inahan nga naghimugso
kanimo ngadto sa laing dapit, ang nasod nga
dili imong natawhan, ug mangamatay kamo
didto. 27 Mahitungod niining yutaa nga buot
nilang balikan, dili na sila makabalik pa dinhi.
28 Tinamay na ba kini ug buak nga sudlanan?
Kini bang tawo nga si Jehoyakin usa ka tadyaw
nga dili na makapahimuot sa uban? Nganong
gihinginlan man siya ug ang iyang kaliwatan,
ug gibihag sila sa yuta nga wala nila mahibaloi?
29 O yuta, yuta, yuta! Patalinghogi ang pulong ni
Yahweh! 30 Nagsulti si Yahweh niini, 'Isulat ang
mahitungod niining tawo nga si Jehoyakin: Dili
gayod siya makaanak. Dili siya magmauswagon
sulod sa iyang mga adlaw, ug wala sa iyang mga
kaliwat ang magmalampuson o makalingkod pa
sa trono ni David ug maghari sa tibuok Juda.”'

23
1 Pagkaalaot sa mga magbalantay nga naggun-
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ob ug nagpatibulaag sa mga karnero diha sa
akong sibsibanan—mao kini ang giingon ni Yah-
weh.” 2 Busa si Yahweh, ang Dios sa Israel,
misulti niini batok sa mga magbalantay nga nag-
atiman sa iyang katawhan, “Gipatibulaag ninyo
ang panon sa akong kahayopan ug gipang-abog
sila. Wala ninyo sila atimana. Busa pagasilotan
ko kamo alang sa daotan ninyong nahimo—mao
kini ang giingon ni Yahweh. 3 Tigomon ko ang
mga nahibilin nga panon sa akong kahayopan
gikan sa tibuok kayutaan diin ko sila gipati-
bulaag, ug ibalik ko sila ngadto sa sibsibanan
nga dapit, kung diin sila magmabungahon ug
managhan. 4 Unya magpili ako ug mga magbal-
antay nga mag-atiman kanila aron dili na sila
mangahadlok o magkatibulaag. Wala nay bisan
usa kanila nga mawala—mao kini ang giingon ni
Yahweh. 5 Tan-awa taliabot na ang mga adlaw—
mao kini ang giingon ni Yahweh—sa dihang pil-
ion ko na alang kang David ang usa ka matarong
nga sanga. Maghari siya; magmaalamon siya,
ug himoon ang husto ug matarong sa kayutaan.
6Maluwas ang Juda, ug magpuyo ang Israel nga
layo sa piligro. Unya mao kini ang ngalan nga
siya pagatawagon: Si Yahweh mao ang atong
pagkamatarong. 7 Busa tan-awa, taliabot na ang
mga adlaw—mao kini ang giingon ni Yahweh—
sa dihang dili na sila magsulti nga, 'Ingon nga
buhi si Yahweh, nga nagpagawas sa katawhan
sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto.' 8 Hinoon
magasulti na sila nga, 'Ingon nga buhi si Yahweh,
nga nagkuha ug nagpabalik sa mga kaliwat dinhi
sa balay sa Israel sukad sa amihanang bahin ug



Jeremias 23:9 lxxv Jeremias 23:15

sa tibuok kayutaan kung diin sila gipang-abog.'
Unya magpuyo na sila sa ilang kaugalingong
yuta.” 9Mahitungod sa mga propeta, nadugmok
ang akong kasingkasing, ug nangurog ang akong
mga kabukogan. Nahisama ako sa tawong
hubog, sama sa tawo nga nasobrahan sa bino,
tungod kang Yahweh ug sa iyang balaan nga mga
pulong. 10 Tungod kay ang kayutaan nalukop na
sa mga mananapaw. Tungod niini nagmala na
ang yuta. Nangalaya na ang mga tanom didto
sa kamingawan. Daotan ang pamaagi niining
mga propeta; ang ilang gahom wala gamita
sa hustong pamatasan. 11 “Daotan ang mga
propeta ug ang mga pari. Nakita ko usab ang
ilang pagkadaotan bisan sa akong puluy-anan!
—mao kini ang giingon ni Yahweh— 12 busa
ang ilang mga dalan mahisama sa danlog nga
dapit diha sa kangitngit. Ug mangasukamod
sila. Mangatumba sila niini. Kay magpadala
ako ug katalagman batok kanila sa tuig sa
ilang pagsilot—mao kini ang giingon ni Yahweh.
13 Kay nahikaplagan ko nga nagbuhat ug daotan
ang mga propeta sa Samaria: Nagpropesiya sila
pinaagi kang Baal ug gipahisalaag ang akong
katawhan sa Israel. 14 Lakip ang mga propeta
sa Jerusalem nahikaplagan ko usab ug malaw-ay
nga mga binuhatan: Nanapaw sila ug naglakaw
nga malimbongon. Gipalig-on nila ang mga
kamot sa mga tawong daotan; walay namiya sa
iyang daotan nga binuhatan. Nahisama na silang
tanan sa Sodoma alang kanako ug ang ilang
pinuy-anan sama sa Gomora!” 15 Busa nagsulti
si Yahweh nga labawng makagagahom mahi-
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tungod sa mga propeta, “Tan-awa, pakaonon
ko sila ug panyawan ug paimnon ug makahilo
nga tubig, kay migula ang kadaotan gikan sa
propeta sa Jerusalem paingon sa tibuok nga
kayutaan.'' 16 Nagsulti niini si Yahweh nga
labawng makagagahom, “Ayaw paminaw sa pu-
long sa mga propeta nga naghatag ug propesiya
diha kaninyo. Gilimbongan lamang nila kamo!
Nagpahayag sila sa ilangmga panan-awon bunga
lamang sa ilang kaugalingong mga hunahuna,
ug dili gikan sa baba ni Yahweh. 17 Kanunay
silang nagasulti niadtong misupak kanako, 'Nag-
ingon si Yahweh nga magmalinawon kamo.' Kay
gisultihan usab nila katong tanan nga nagmagahi
sa ilang kasingkasing, magaingon, 'Walay kata-
lagman nga modangat kaninyo.' 18 Apan kinsa
man ang nagbarog sa panagtigom ni Yahweh?
Kinsa man ang nakakita ug nakadungog sa
iyang pulong? Kinsa man ang nanumbaling
ug naminaw sa iyang pulong? 19 Tan-awa,
adunay unos nga moabot gikan kang Yahweh!
Migula usab ang iyang naghingapin nga kasuko,
ug ang buhawi nga kapungot. Motuyoktuyok
kini sa ulo sa mga daotan. 20 Dili mahunong
ang kapungot ni Yahweh hangtod nga dili kini
mapagawas ug mahatod ngadto sa gitudlo sa
iyang kasingkasing. Sa kataposang mga adlaw,
masabtan ra ninyo kini. 21Wala ko sugoa kining
mga propeta. Migula lamang sila. Wala gayod
akoy giingon ngadto kanila, apan nagpadayon
gihapon sila sa pagpropesiya. 22 Kay kung
nagbarog pa sila sa akong panagtigom, mahimo
gayod nga maminaw ang akong katawhan sa
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akong pulong; mahimo usab nila nga mobiya sa
ilang mga daotang mga pulong ug mga malaw-
ay nga binuhatan. 23 Dios ba lamang ako nga
anaa sa duol—mao kini ang giingon ni Yahweh—
ug dili ba Dios usab sa halayo? 24May makatago
ba sa hilit nga dapit aron dili ko siya makita? —
mao kini ang giingon ni Yahweh—ug dili ba anaa
man ako bisan asa sa kalangitan ug sa kalibotan?
—mao kini ang giingon ni Yahweh. 25Nadungog
ko kung unsa ang gisulti sa mga propeta, kadtong
mga nagpropesiya ug mga bakak pinaagi sa
akong ngalan. Ug miingon sila, 'Nagdamgo ako!
Nagdamgo ako!' 26 Hangtod kanus-a ba kini
magpadayon, angmga propeta nga nagpropesiya
nga bunga lamang sa ilang hunahuna ug nga
nagpropesiya nga gikan sa malimbongon nilang
kasingkasing? 27 Nagaplano sila nga pahikalim-
tan sa akong katawhan ang akong ngalan
pinaagi sa mga damgo nga ilang gipadayag, ang
matag-usa ngadto sa iyang isigkatawo, sama
sa paghikalimot sa ilang mga katigulangan sa
akong ngalan nga midapig sa ngalan ni Baal.
28 Pasultiha sa iyang damgo ang propeta nga
adunay damgo. Apan kadtong akong gipa-
dayagan sa usa ka butang, pasultiha siya sa
akong ngalan nga matinud-anon. Unsa man ang
kalabotan sa dagami ngadto sa lugas? —mao kini
ang gipahayag ni Yahweh— 29 Dili ba nga akong
pulong sama man sa kalayo? — mao kini ang
gipahayag ni Yahweh— ug sama sa maso nga
nagpinopino sa bato? 30 Busa tan-awa, kontra
ko ang mga propeta—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh— si bisan kinsa ngamangangkon samga
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pulong gikan sa ubang tawo ugmosulti nga gikan
kini kanako. 31 Tan-awa, kontra ko ang mga
propeta—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—
nga migamit sa ilang mga dila aron sa pagprope-
siya. 32 Tan-awa, kontra ko ang mga propeta nga
may damgo nga bakak—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh— ug isugilon nila kini ug niini nga
paagi gipasalaag ang akong katawhan pinaagi sa
ilang bakak ug pagpanghambog. Kontra ko sila,
tungod kay wala ko sila gipadala ni gimandoan
ko sila. Busa dili gayod nila matabangan kining
katawhan—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.
33Kungmangutana kanimo kining mga tawhana,
o ang usa ka propeta, o ang pari, 'Unsa man
ang palas-anon ni Yahweh?' Sultihi sila, 'Kamo
mao ang palas-anon, ug hinginlan ko ikaw'—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh. 34 Alang
sa mga propeta, mga pari, ug katawhan nga
moingon, 'Mao kini ang palas-anon ni Yahweh'
pagasilotan ko kanang tawhana ug ang iyang
panimalay. 35 Magpadayon kamo sa pagsulti,
ang matag-usa sa iyang isigkatawo ug ngadto
sa iyang mga kaigsoonan, 'Unsa man ang tubag
ni Yahweh?' ug 'Unsa man ang gipahayag ni
Yahweh?' 36 Apan kinahanglan dili na kamo
mosulti bahin sa 'palas-anon ni Yahweh,' kay
ang palas-anon pulong lamang sa tawo, ug gituis
ninyo ang mga pulong sa buhi nga Dios, nga
mao si Yahweh ang labawng makagagahom, nga
atong Dios. 37 Mao kini ang imong angay isulti
sa propeta, 'Unsa man ang tubag nga gihatag
ni Yahweh kanimo? o 'Unsa man ang gisulti
ni Yahweh?' 38 Apan kung isulti nimo, 'Ang
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palas-anon ni Yahweh', mao kini ang giingon ni
Yahweh: Tungod kay gisulti man ninyo kining
mga pulonga, 'Ang palas-anon ni Yahweh,' sa
dihang gipadala ko ikaw, nga gisultihan, 'Dili
ninyo isulti ang “Ang Palas-anon ni Yahweh,”'
39 busa, tan-awa, puniton ko ikaw ug ilabay
palayo kanako, lakip ang siyudad nga akong
gihatag kanimo ug sa imong mga katigulangan.
40 Unya pahamtangan ko kamo sa walay kata-
posang kaulawan ug kaalaot kaninyo nga dili
gayod hikalimtan.

24
1 Gipakita ni Yahweh kanako ang usa ka

butang. Ania karon, adunay duha ka mga basket
sa mga bunga sa igera nga gipahimutang sa
atubangan sa templo ni Yahweh. (Nahitabo kini
nga panan-awon human mabihag ni Nebucad-
nezar nga hari sa Babilonia, si Jehoyakin ang
anak nga lalaki ni Jehoyakim, ang hari sa Juda,
ang mga opisyal sa Juda, ang mga batid nga
trabahante ug ang mga tighimo ug mga puthaw
nga gikan sa Jerusalem ug gidala sila ngadto sa
Babilonia.) 2 Ang usa ka basket may maayong
mga bunga sa igera sama sa nahinog pag-una
nga bunga sa igera, apan ang laing basket may
daot nga bunga sa igera nga dili na nila makaon.
3 Miingon si Yahweh kanako, “Unsa man ang
imong nakita, Jeremias?” Miingon ako, “Mga
bunga sa igera. Ang maayong mga bunga sa
igera ug mga daot nga mga bunga sa igera nga
dili na makaon.” 4 Unya ang pulong ni Yahweh
miabot kanako, nga nag-ingon, 5 “Si Yahweh,
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ang Dios sa Israel, nag-ingon niini: Maglantaw
ako sa kaayohan sa mga binihag sa Juda, sama
niining maayong mga bunga sa igera, ang mga
binihag nga akong gipapahawa gikan niining
dapita paingon sa yuta sa Caldea. 6 Bantayan
ko sila alang sa ilang kaayohan ug pabalikon ko
niining yutaa. Tukoron ko sila, ug dili ko na
sila lumpagon. Itanom ko sila, ug dili ko na sila
ibton. 7 Unya hatagan ko sila ug kasingkasing
nga moila kanako, kay ako si Yahweh. Mahimo
sila nga akong katawhan ug ako mahimong ilang
Dios, busa mobalik sila kanako sa tibuok nilang
kasingkasing. 8 Apan sama sa daot nga mga
bunga sa igera nga dili makaon—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—buhaton ko kini kang
Zedekia, nga hari sa Juda, uban sa iyang mga
opisyal, ug sa uban pang taga-Jerusalem nga
nahibilin niining yutaa o namuyo didto sa yuta
sa Ehipto. 9 Himoon ko silang mangil-ad nga
butang, usa ka katalagman, diha sa panan-aw sa
tanang gingharian sa kalibotan, usa ka makauu-
law ug mahimong mga hisgotanan, talamayon,
ug panghimaraoton sa bisan asang dapit nga
akong dad-an kanila. 10 Ipadala ko batok kanila
ang espada, kagutom, ug katalagman, hangtod
nga mangamatay sila gikan sa yuta nga akong
gihatag kanila ug sa ilang mga katigulangan.”

25
1 Mao kini ang mga pulong nga miabot kang

Jeremias mahitungod sa tanang katawhan sa
Juda. Nahitabo kini sa ikaupat nga tuig nga
si Jehoyakim ang anak nga lalaki ni Josia, ang
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hari sa Juda. Mao kadto ang unang tuig sa
paghari ni Nebucadnezar, ang hari sa Babilo-
nia. 2 Gimantala kini ni Jeremias nga propeta
sa tanang katawhan sa Juda ug sa tanang lu-
molupyo sa Jerusalem. 3Miingon siya, “Sulod sa
23 ka tuig, sukad sa ika-13 nga tuig sa paghari
ni Josia ang anak nga lalaki ni Amon, ang hari
sa Juda hangtod niining adlawa, miabot kanako
ang pulong ni Yahweh ug gibalikbalik ko kini
sa pagsugilon kaninyo, apan wala gayod kamo
maminaw. 4Gipadala ni Yahweh sa makadaghan
nganha kaninyo ang tanan niyang mga sulugoon
nga mao ang mga propeta, apan wala gayod
kamo naminaw ni nanumbaling. 5 Miingon
kining mga propeta, “Kinahanglan mobiya ang
tagsatagsa ka tawo gikan sa iyang pagkadaotan
ug sa malaw-ay niyang mga binuhatan ug balik
sa yuta nga gihatag na kaniadto ni Yahweh
ngadto sa inyong mga katigulangan ug alang
kaninyo, ingon nga makanunayong gasa. 6 Busa
ayaw kamo pagsunod sa laing mga dios sa
pagsimba kanila o sa pagyukbo kanila, ug ayaw
ninyo siya hagita pinaagi sa buhat sa inyong
mga kamot aron dili niya kamo silotan.' 7 Apan
wala kamo naminaw kanako—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—tungod niana gihagit hin-
uon ninyo ako pinaagi sa buhat sa inyong mga
kamot aron masilotan kamo. 8 Busa miingon
niini si Yahweh nga labawng makagagahom,
'Tungod kay wala man ninyo paminawa ang
akong mga pulong, 9 tan-awa, pasugoan ko nga
tigomon ang tanang katawhan sa amihanan—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh—pinaagi
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kang Nebucadnezar nga akong sulugoon, ang
hari sa Babilonia, ug ipasulong ko sila batok
niining yutaa ug sa mga lumolupyo niini, ug
batok sa tanang kasikbit nga kanasoran diha
kaninyo. Kay lainon ko sila sa kalaglagan.
Himoon ko silang kahadlokan, biaybiayon, ug
walay kataposang paggun-ob. 10 Pahilumon
ko ang kasaba sa kalipay ug sa pagmaya, ang
kabanha sa pamanhonon ug sa pangasaw-onon,
ang tingog sa mga galingan ug palungon ko
ang kahayag sa lampara. 11 Unya kining yutaa
mahimong awaaw ug kahadlokan, ug kining
mga nasora mag-alagad sa hari sa Babilonia
sulod sa 70 ka tuig. 12 Unya mahitabo kini nga
sa dihang matapos na ang 70 ka tuig, silotan
ko ang hari sa Babilonia ug ang siyudad nga
yuta sa Caldeanhon—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—tungod sa ilang mga sala ug mahimo
kining awaaw hangtod sa hangtod. 13 Unya
ipahamtang ko batok nianang yutaa ang akong
gipanulti, ug ang tanang nahisulat sa libro nga
gipanagna ni Jeremias batok sa tanang kanaso-
ran. 14 Uliponon usab sila sa ubang kanasoran
ug bantogang mga hari. Panimaslan ko sila sa
ilang mga nabuhat ug sa gibuhat sa ilang mga
kamot.”' 15 Kay miingon niini kanako si Yahweh,
ang Dios sa Israel, “Kuhaa kining kupa sa bino sa
kapungot gikan sa akong kamot ug paimna niini
ang tanang kanasoran nga paadtoan ko kanimo.
16 Kay kung makainom masupinday dayon sila,
ug mangabuang gumikan sa akong gipadala nga
espada nganha kanila.” 17 Busa gidawat ko ang
kupa sa bino gikan sa kamot ni Yahweh, ug
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gipainom ko ang tanang kanasoran nga gipaad-
toan kanako ni Yahweh: 18 sa Jerusalem, sa mga
siyudad sa Juda, sa mga hari niini, ug sa mga
opisyal—aron malaglag sila ug kahadlokan, ug
biaybiayon ug tinunglo, sama sa nahitabo kanila
sa kasamtangang panahon. 19 Ang ubang mga
nasod gipainom usab niini: si Faraon nga hari sa
Ehipto ug ang iyang mga ulipon; ang iyang mga
opisyal ug ang tanan niyang katawhan; 20 ang
tanang katawhan nga nagkasagol ang kaliwatan
ug ang tanang hari sa yuta sa Uz; ang tanang
hari sa Filistia—sa Ashkelon, sa Gaza, sa Ekron,
ug ang nahibiling bahin sa Ashdod; 21 sa Edom
ug sa Moab ug ang katawhan sa Amon. 22 Ang
mga hari sa Tyre ug sa Sidon, ang mga hari
sa mga baybayon sa pikas bahin sa dagat, 23 sa
Dedan, sa Tema, ug sa Buz uban ang tanang
katawhan nga nagpatupi, kinahanglan paimnon
usab sila niini. 24 Mao usab kini ang mga tawo
nga moinom niini: ang tanang hari sa Arabia
ug ang mga hari sa katawhan nga nagkasagol
ang kaliwatan nga nagpuyo sa kamingawan;
25 ang tanang hari sa Zimri, ang tanang hari
sa Elam, ug ang tanang hari sa Medes; 26 ang
tanang hari sa amihanan, ang mga katawhan
nga duol ug lagyo—ang tanang katawhan nga
uban sa iyang igsoong lalaki ug ang tanang mga
gingharian sa kalibotan nga anaa ibabaw sa
yuta. Sa kataposan ang hari sa Babilonia ang
gipainom human nilang tanan. 27 Miingon si
Yahweh kanako, “Karon kinahanglan sultihan
mo sila, 'Si Yahweh ang labawng makagagahom,
ang Dios sa Israel, miingon niini: Inom hangtod
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mahubog, unya magsuka, mangatumba, ug dili
na makabangon tungod sa espada nga ipadangat
ko diha kaninyo.'' 28 Unya kung mahitabo nga
magdumili sila sa pagdawat sa kupa nga anaa
sa imong kamot aron imnon, sultihi sila, 'Si Yah-
weh ang labawng makagagahom miingon niini:
Kinahanglan moinom gayod kamo niini. 29 Kay
tan-awa, ipahamtang ko na ang katalagman sa
siyudad nga gitawag pinaagi sa akong ngalan,
ug makalingkawas ba kamo gikan sa silot? Dili
gayod kamo makalingkawas, kay pahamtangan
ko ug espada ang tanang lumolupyo niining
yutaa! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh
ang labawng makagagahom.' 30 Kinahanglan
ipanagna mo kining mga pulong batok kanila, ug
isulti ngadto kanila, 'Modahunog ang tingog ni
Yahweh gikan sa kahitas-an ug mosinggit gikan
sa iyang balaang dapit, ug modahunog gayod
ang iyang tingog batok sa iyang katawhan; ug
mosinggit siya batok sa tanan nga nagpuyo sa
kalibotan, sama niadtong mga katawhan nga
nagpuga sa mga ubas. 31 Ang tingog sa pag-
pakiggubat molanog hangtod sa kinatumyan sa
kalibotan, tungod kay paninglon man ni Yahweh
angmga sumbong batok sa tanang kanasoran, ug
pagahukman niya ang tanang buhing binuhat.
Itugyan niya ang mga daotan ngadto sa espada—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh.' 32 Nag-
ingon niini si Yahweh ang labawng makagaga-
hom, 'Tan-awa, ang katalagman modangat gayod
sa tagsatagsa ka mga nasod, ug ang dakong
bagyo magsugod gikan sa labing suok nga bahin
sa kalibotan. 33 Unya kadtong gipamatay ni
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Yahweh nianang adlawa magkatag sa bisan
asang bahin sa kalibotan; walay magbangotan
kanila, maghipos, o maglubong. Mahisama sila
sa hugaw nga anaa sa yuta. 34 Pagminatay
ug pagpakitabang kamong mga magbalantay!
Pagligid diha sa mga abog, kamong mga pangulo
sa panon, kay ang mga adlaw nga pagaihawon
kamo nahiabot na; mabungkag kamo sa dihang
malaglag kamo sama sa mahalon nga kolon.
35 Walay kadangpan alang sa mga magbalantay,
wala gayoy kaikyasan sa mga pangulo sa panon.
36 Pamatia ang paghilak sa mga magbalantay ug
ang pagminatay samga pangulo sa panon, kay gi-
laglag ni Yahweh ang ilang mga sibsiban. 37Busa
ang malinawon nga mga sibsiban mahimong
biniyaan tungod sa tumang kasuko ni Yahweh.
38 Sama sa batang liyon nga mibiya sa iyang lan-
gub, kay ang ilang dapit nahimong kahadlokan
tungod sa kasuko sa nagdaogdaog, ug tungod
usab sa iyang mabangis nga kapungot.'''

26
1 Sa pagsugod sa paghari ni Jehoyakim ang

anak nga lalaki ni Josia, miabot kini nga pulong
gikan kang Yahweh, nga nag-ingon, 2 “Si Yah-
weh miingon niini: Tindog didto sa hawanan
sa akong puloy-anan ug isulti sa tanang mga
siyudad sa Juda nga mangabot aron sa pagsimba
dinhi sa akong puloy-anan. Imantala ang tanang
mga pulong nga akong gisugo kanimo nga
isulti kanila. Ayaw gayod kulangi bisan usa
ka pulong! 3 Kay tingali maminaw sila niini,
nga ang tagsatagsa ka tawo mobiya sa iyang
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daotang mga binuhatan, aron dili ko ipahamtang
batok kanila ang katalagman nga akong giplano
tungod sa daotan nilang mga binuhatan. 4 Busa
kinahanglang isulti mo kini kanila, 'Si Yahweh
miingon niini: Kung dili kamo maminaw kanako
pinaagi sa pagtuman sa akong balaod nga gi-
hatag ko nganha kaninyo— 5 kung dili ninyo
patalinghogan ang mga pulong sa akong mga
sulugoon ngamao angmga propeta nga kanunay
kong gipadala nganha kaninyo—nga wala gayod
ninyo paminawa! — 6 busa himoon ko gayod
kining puloy-anan sama sa Shilo; himoon kong
tinunglo kining siyudara sa panan-aw sa tanang
mga kanasoran sa kalibotan.''' 7 Nakadungog sa
pagpahibalo ni Jeremias ang mga pari, ang mga
propeta, ug ang tanang katawhan didto sa puloy-
anan ni Yahweh. 8 Sa nahuman na si Jeremias
sa pagsulti sa tanang gisugo kaniya ni Yahweh
gidakop siya sa tanang katawhan, sa mga pari,
sa mga propeta, ug miingon, “Angay ka gayod
nga patyon! 9 Nganong nagpropesiya ka man
sa ngalan ni Yahweh ug miingon nga kining
puloy-anan mahisama sa Shilo ug ang kining
siyudara maawaaw nga wala nay magpuyo?”
Busa gipalibotan sa tanang katawhan si Jeremias
didto sa puloy-anan ni Yahweh. 10 Unya sa
pagkadungog sa mga opisyal sa Juda niining
mga pulonga miadto dayon sila sa puloy-anan
ni Yahweh gikan sa balay sa hari. Nanglingkod
sila sa ganghaan sa Bag-ong Ganghaan sa puloy-
anan ni Yahweh. 11 Ang mga pari ug ang mga
propeta nakigsulti sa mga opisyal ug sa tanang
katawhan. Miingon sila, “Angayan gayod patyon
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kining tawhana, kay nagpropesiya man siya
batok niining nasora, sumala gayod sa inyong
nang dungog!” 12Busa misulti si Jeremias ngadto
sa tanang mga opisyal ug sa tanang katawhan,
“Gipadala ako ni Yahweh aron managna batok
niining puloy-anan ug niining siyudara, sa pag-
sulti sa tanang mga pulong nga inyong nadungog
mismo. 13 Busa karon, bag-oha ang inyong
mga pamaagi ug ang inyong pagkinabuhi, ug
patalinghogi ang tingog ni Yahweh nga inyong
Dios aron dili na niya ipadayon ang pagpaham-
tang kaninyo sa katalagman nga iyang gisulti
batok kaninyo. 14 Tan-awa—ako mismo anaa
sa inyong mga kamot! Buhata nganhi kanako
kung unsa ang maayo ug matarong sa inyong
panan-aw. 15Apan angay ninyong masayran nga
kung patyon ninyo ako, nan sad-an kamo, kining
siyudara ug ang mga lumolupyo niini sa dugo
sa tawong walay sala, tungod kay matuod gayod
nga gipadala ako ni Yahweh nganha kaninyo
aron sa pagmantala sa tanang pulong sa inyong
mga igdulongog.” 16 Unya miingon ang mga
opisyal, ug ang tanang katawhan ngadto sa
mga pari ug sa mga propeta, “Dili angay nga
mamatay kining tawhana, tungod kay giman-
tala man niya ang mga butang nganhi kanato
pinaagi sa ngalan ni Yahweh nga atong Dios.”
17 Unya mitindog ang pipila sa mga kadagkoan
sa kayutaan ug nakigsulti sa tibuok panagtigom
sa katawhan. 18Miingon sila, “Si Mika nga taga-
Moreset nagppropesiya sa panahon sa paghari
ni Hezekia sa Juda. Nakigsulti siya sa tanang
katawhan sa Juda ug miingon, 'Nagsulti niini
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si Yahweh ang labawng makagagahom: Ang
Zion pagadarohon sama sa usa ka uma, ang
Jerusalem mahimong tinapok sa mga tinumpag,
ug ang bungtod nga nahimutangan sa templo
mahimong kalasangan.' 19 Gipatay ba siya ni
Hezekia nga hari sa Juda ug sa tanang taga-
Juda? Dili ba nahadlok man siya kang Yah-
weh ug nagpakiluoy siya atubangan ni Yahweh
aron dili niya ipadayon ang katalagman nga
iyang gimantala kanila? Busa buhaton ba nato
ang mas labaw pa kadaotan batok sa atong
kaugalingong kinabuhi?” 20 Sa wala madugay
adunay laing tawo na usab ang nagpropesiya
pinaagi sa ngalan ni Yahweh—si Uria ang anak
nga lalaki ni Shemaya nga taga-Kiriat Jearim—
nagpropesiya usab siya batok niining siyudara
ug niining yutaa, nga uyon sa mga pulong ni
Jeremias. 21 Apan sa pagkadungog ni Haring
Jehoyakim ug sa tanan niyang kasundalohan ug
sa mga opisyal ang iyang pulong, gipapatay siya
sa hari, apan nakabalita si Uria ug nahadlok
siya, busa mikalagiw siya ug miadto sa Ehipto.
22 Unya nagpadala si Haring Jehoyakim ug mga
tawo nga moadto sa Ehipto—si Elnatan ang anak
nga lalaki ni Acbor ug mga tawo aron moadto sa
Ehipto sa pagdakop kang Uria. 23 Gidakop nila
si Uria sa Ehipto ug gidala ngadto kang Haring
Jehoyakim. Unya gipapatay siya ni Jehoyakim
pinaagi sa espada ug gipalubong ang iyang patay
nga lawas sa lubnganan sa mga yano nga tawo.
24 Apan ang kaluoy ni Ahikam ang anak nga
lalaki Shafan anaa kang Jeremias, busa wala siya
gitugyan ngadto sa katawhan aron pagapatyon.
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27
1 Sa pagsugod sa paghari ni Zedekia ang anak

nga lalaki ni Josia, nga hari sa Juda, kining
pulong miabot kang Jeremias nga gikan kang
Yahweh. 2 Mao kini ang gisulti ni Yahweh
kanako, “Paghimo ug gapos ug yugo alang sa
imong kaugalingon ug sangoni ang imong kau-
galingon. Isangon kini sa imong liog. 3 Unya
ipadala kini sa hari sa Edom, sa hari sa Moab,
sa hari sa katawhan sa Amon, sa hari sa Tyre, ug
sa hari sa Sidon. Ipadala sila sa kamot sa mga
embahador sa hari nga mangadto sa Jerusalem
ngadto kang Zedekia ang hari sa Juda. 4 Hatagi
sila ugmgamando sa ilangmga agalon ug sultihi,
'Si Yahweh ngamakagagahom, ang Dios sa Israel,
nagsulti niini: Mao kini ang kinahanglan nimong
isulti sa imong mga agalon, 5 Ako ang nagbuhat
sa kalibotan pinaagi sa akong dakong kusog ug
sa akong bukton. Gibuhat ko usab ang katawhan
ug ang mga mananap diha sa kalibotan, ug
ihatag ko kini kang bisan kinsa nga matarong
sa akong mga mata. 6 Busa karon, akong ihatag
kining tanang kayutaan ngadto sa mga kamot
ni Nebucadnezar, ang hari sa Babilonia, nga
akong alagad. Ihatag ko usab, ang mga buhing
binuhat sa kaumahan ngadto kaniya, aron mag-
alagad kaniya. 7Kay ang tanang kanasoran mag-
alagad kaniya, ang iyang mga anak nga lalaki,
ug ang iyang mga apo nga lalaki hangtod sa pag-
abot sa panahon nga matapos ang iyang pagdu-
mala. Unya daghan ang mga nasod ug ang mga
gamhanan nga hari mobuntog kaniya. 8 Busa
ang nasod ug ang gingharian nga wala mag-
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alagad kang Nebucadnezar, ang hari sa Babilo-
nia, ug wala nagpasangon sa yugo sa ilang liog sa
hari sa Babilonia—akong pagasilotan ang nasod
pinaagi sa espada, kagutom, ug katalagman—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh—hangtod
nga ako silang laglagon pinaagi sa iyang kamot.
9 Busa ayaw paminaw sa inyong mga propeta,
sa inyong mga tighubad sa damgo, sa inyong
mga mananagna, sa inyong mga babaylan, ug
sa inyong mga espiritista, nga nagsulti kaninyo,
'Ayaw pag-alagad sa hari sa Babilonia.' 10 Kay
nanagna sila sa mga bakak diha kaninyo aron
ipadala kamo pahilayo sa inyong kayutaan, kay
gipakalagiw ko kamo, ug mamatay. 11 Apan ang
nasod nga nagpasangon niini sa liog ilalom sa
yugo sa hari sa Babilonia ug nag-alagad kaniya,
tugotan ko kini ngamakapahulay sa iyang yuta—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh—ug ila
kining paga-ugmaron ug maghimo sa ilang mga
puloy-anan.”” 12 Busa misulti ako ngadto kang
Zedekia ang hari sa Juda ug gihatag kaniya
kining mensahe, “Pagpasangon kamo sa inyong
mga liog ilalom sa yugo sa hari sa Babilonia
ug pag-alagad kaniya ug sa iyang katawhan,
ug mabuhi kamo. 13 Nganong mamatay ka
man—ikaw ug ang imong katawhan—pinaagi
sa espada, kagutom, ug katalagman, sama sa
akong gipahayag bahin sa nasod nga midumili
sa pag-alagad sa hari sa Babilonia? 14 Ayaw
paminaw sa mga pulong sa mga propeta nga
misulti kaninyo ug miingon, 'Ayaw alagari ang
hari sa Babilonia,' kay nagpropesiya sila ug
mga bakak diha kaninyo. 15 Kay wala ko sila
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gipadala—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—
kay nagpropesiya sila sa bakak pinaagi sa akong
ngalan busa palayason ko ikaw ug mamatay ka,
ikaw ug ang mga propeta nga nagpropesiya diha
kanimo.”' 16Ako kining isulti ngadto sa mga pari
ug sa tanan nga katawhan ug moingon, “Nag-
ingon si Yahweh niini: Ayaw paminaw sa mga
pulong sa imong mga propeta nga nagpropesiya
diha kaninyo ug nag-ingon, 'Tan-awa! Ang mga
butang nga anaa sa balay ni Yahweh giuli na
karon gikan sa Babilonia!' nagpropesiya sila
ug mga bakak diha kaninyo. 17 Ayaw paminaw
kanila. Kinahanglan mag-alagad kamo sa hari
sa Babilonia ug mabuhi. Nganong kinahanglan
man gun-obon kining siyudara? 18 Kung mga
propeta sila, ug kung tinuod gayod nga miabot
kanila ang pulong ni Yahweh, tugoti sila nga
magpakiluoy ngadto kang Yahweh nga maka-
gagahom nga dili ipadala ngadto sa Babilonia
ang mga butang nga nahibilin sa iyang balay,
ang balay sa hari sa Juda, ug sa Jerusalem.
19 Nagsulti si Yahweh nga makagagahom niini
mahitungod sa mga haligi, sa dagat, ug ang
mananap, ug ang tanan nga mga butang nga
nahibilin niining siyudad— 20 ang mga butang
nga wala nadala ni Nebucadnezar ang hari sa
Babilonia sa dihang gibihag niya si Jehoyakin
ang anak nga lalaki ni Jehoyakim, ang hari sa
Juda, ngadto sa pagkabihag gikan sa Jerusalem
ngadto sa Babilonia uban sa tanan nga mga
pangulo sa Juda ug sa Jerusalem. 21 Si Yahweh
nga makagagahom, ang Dios sa Israel, miingon
niini mahitungod sa mga butang nga nahibilin
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sa balay ni Yahweh, ang balay sa hari sa Juda,
ug sa Jerusalem, 22 Pagadad-on sila sa Babilonia,
ug magpabilin sila didto hangtod sa adlaw nga
mobalik ako kanila—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—unya ako silang dad-on ug ibalik dinhi
niining dapita”

28
1 Nahitabo kini niadtong tuig, sa pagsugod sa

paghari ni Zedekia ang hari sa Juda, sa ikaupat
nga tuig ug sa ikalima nga bulan, si Hanania
ang anak nga lalaki ni Azur nga propeta, nga
naggikan sa Gibeon, nakigsulti kanako didto sa
balay ni Yahweh sa atubangan sa mga pari ug sa
tanang katawhan. Miingon siya, 2 “Si Yahweh
nga makagagahom, ang Dios sa Israel, misulti
niini: Akong gibuak ang yugo nga gibutang sa
hari sa Babilonia. 3 Sulod sa duha ka tuig akong
dad-on pagbalik niining dapita ang tanang mga
butang nga iya sa balay ni Yahweh nga gidala ni
Nebucadnezar ang hari sa Babilonia nga gikuha
gikan niining dapita ug gidala didto sa Babilonia.
4 Unya akong dad-on pagbalik niining dapita si
Jehoyakin ang anak nga lalaki ni Jehoyakim, ang
hari sa Juda, ug ang tanan nga mga binihag
sa Juda nga gipadala ngadto sa Babilonia—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh—kay akong gub-
on ang yugo sa hari sa Babilonia.” 5 Busa si
propeta Jeremias nakigsulti kang Hanania nga
propeta sa atubangan sa mga pari ug sa tanan
nga katawhan nga mitindog sa atubangan sa
balay ni Yahweh. 6 Miingon ang propeta nga
si Jeremias, “Buhaton unta kini ni Yahweh!
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Ipamatuod unta ni Yahweh ang mga pulong nga
imong nagpropesiya ug dad-on pagbalik niining
dapita ang mga butang nga iya sa balay ni
Yahweh, ug ang tanang binihag nga gikan sa
Babilonia. 7 Apan, paminawa ang pulong nga
akong gipahayag sa imong igdulungog ug sa
igdulungog sa tanan nga katawhan. 8 Ang mga
propeta nga anaa nang daan sa wala pa ako
ug ikaw nagpropesiya nang daan mahitungod
sa daghang mga nasod ug batok sa gamhanang
mga gingharian, mahitungod sa gubat, kagutom,
ug katalagman. 9 Busa ang propeta nga nag-
propesiya nga adunay kalinaw—kung mahitabo
ang iyang pulong, unya masayran kini nga siya
gayod ang propeta nga gipadala ni Yahweh.”
10 Apan gikuha ni propeta Hanania ang yugo
gikan sa liog ni propeta Jeremias ug giguba
kini. 11 Unya nagsulti si Hanania sa atubangan
sa tanang katawhan ug miingon, “Miingon si
Yahweh niini: ingon niini, sulod sa duha ka
tuig akong gubaon gikan sa liog sa matag nasod
ang yugo nga gisangon ni Nebucadnezar nga
hari sa Babilonia.” Unya mibiya ang propeta
nga si Jeremias. 12 Human gubaa ni Hanania
nga propeta ang yugo gikan sa liog ni Jeremias
nga propeta, ang pulong ni Yahweh miabot kang
Jeremias, nga nag-ingon, 13 “Lakaw ug sultihi si
Hanania, nga miingon si Yahweh niini: Giguba
mo ang yugo nga kahoy, apan magbuhat ako
ug puthaw nga yugo.' 14 Kay miingon niini si
Yahweh nga makagagahom, ang Dios sa Israel:
Akong isangon ang yugo nga puthaw sa liog sa
tanang kanasoran aron mag-alagad kang Nebu-
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cadnezar nga hari sa Babilonia, ug mag-alagad
sila kaniya. Hatagan ko usab siya ug ihalas nga
mga mananap didto sa kaumahan nga ilalom sa
iyang pagmando.” 15 Unya miingon ang propeta
nga si Jeremias ngadto kang propeta Hanania,
“Paminaw Hanania! Wala ikaw gipadala ni
Yahweh, apan imong gipatuo kining katawhan
sa mga bakak. 16 Busa miingon si Yahweh niini:
Tan-awa, ipadala ko ikaw gawas sa kalibotan.
Mamatay ka karong tuiga, tungod kay imo mang
gipahayag ang pagsupak batok kang Yahweh.”
17 Sa ikapito ka bulan sa samang tuig, namatay
ang propeta nga si Hanania.

29
1 Mao kini ang mga pulong sa linukot nga

basahon nga gipadala ni propeta Jeremias nga
gikan sa Jerusalem sa mga nahibilin nga mga
pangulo sa mga binihag ug ngadto sa mga pari,
mga propeta, ug sa tanang katawhan nga gibihag
ni Nebucadnezar gikan sa Jerusalem ngadto sa
Babilonia. 2 Nahitabo kini human sa paghari
ni Jehoyakin, ang rayna nga inahan, ug labaw
nga mga opisyal, ang mga pangulo sa Juda
ug sa Jerusalem, gipadala pahilayo ang mga
trabahante gikan sa Jerusalem. 3 Gipadala niya
kining linukot nga basahon pinaagi sa kamot
ni Elasa ang anak nga lalaki ni Shafan ug
Gemaria nga anak ni Hikias nga lalaki ngadto
kang Zedekia, ang hari sa Juda, nga gipadala
ngadto kang Nebucadnezar nga hari sa Babilo-
nia. 4 Ang linukot nga basahon miingon, “Si
Yahweh nga makagagahom, ang Dios sa Israel,
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nagsulti niini ngadto sa mga binihag kansang
akong gipabihag gikan sa Jerusalem ngadto sa
Babilonia, 5 'Pagtukod ug mga balay ug pagpuyo
kanila. Pagtanom sa mga tanaman ug pagkaon
sa bunga niini. 6Pangasawa ug panganak ugmga
lalaki ug mga babaye. Unya hatagi ug pangasaw-
onon ang inyong mga anak nga lalaki, ug hatagi
ang inyongmga anak nga babaye ugmga paman-
hunon. Tugoti sila nga makaanak ug lalaki ug
mga babaye ug panaghan didto aron dili kamo
mokunhod. 7 Pagmalinawon sa maong siyudad
kung diin ko kamo gipabihag, ug pag-ampo
kanako alang niini sanglit aduna may kalinaw
alang kaninyo.' 8 Kay si Yahweh nga makagaga-
hom, ang Dios sa Israel, nag-ingon niini, 'Ayaw
tugoti nga ang inyong mga propeta nga anaa
sa inyong taliwala ug sa inyong mga tighubad
sa damgo nga molingla kaninyo, ug ayaw pami-
nawa ang imongmga damgo. 9Kay nagpropesiya
sila nga malimbongon diha kaninyo sa akong
ngalan. Wala ko sila gipadala—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh.' 10Kay miingon si Yahweh
niini, 'Sa dihang gidumalahan kamo sa Babilonia
sulod sa 70 ka tuig, tabangan ko kamo ug
tumanon ko ang akong maayong pulong alang
kaninyo aron dad-on ko kamo pagbalik niining
dapita. 11 Kay ako nasayod sa akong mga
plano alang kanimo—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—plano alang sa kalinaw ug dili sa
kalisdanan, aron hatagan kamo sa kaugmaon
ug paglaom. 12 Unya magtawag kamo kanako,
ug maglakaw ug mag-ampo kanako, ug patal-
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inghogan ko kamo. 13 Kay pangitaon ninyo ako
ug makaplagan ako ninyo, tungod kay nangita
man kamo kanako sa tibuok ninyong kasingkas-
ing. 14 Makaplagan ako ninyo—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—ug akong dad-on pagbalik
ang inyong kadagaya; tigumon ko kamo gikan sa
tanan nga kanasoran ug sa mga dapit diin ako
kamong gipatibulaag—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—kay ako kamong pabalikon sa dapit
kung diin gipabihag ko kamo.' 15 Sukad miingon
ka nga si Yahweh magpili ug mga propeta alang
kanato sa Babilonia, 16 Nagsulti niini si Yahweh
ngadto sa hari nga naglingkod sa trono ni David
ug sa tanan nga katawhan nga nagpuyo nianang
siyudara, ang imong mga igsoong lalaki nga wala
nahiapil kaninyo sa pagkabihag— 17 Nag-ingon
si Yahweh nga makagagahom niini, 'Tan-awa,
padad-an ko kamo ug espada, kagutom, ug mga
balatian diha kaninyo. Kay himoon ko sila nga
sama sa lata nga igera nga dili na maayong
kan-on. 18 Unya gukdon ko sila pinaagi sa es-
pada, kagutom, ug katalagman ug himoon silang
makalilisang sa panan-aw sa tanan nga ginghar-
ian sa kalibotan—makalilisang, mahimo silang
tinunglo ug pagabugalbogalan, ug kaulawan nga
butang sa mga kanasoran diin ako silang gipat-
ibulaag. 19 Tungod kay wala sila naminaw sa
akong mga pulong— mao kini ang gipahayag
ni Yahweh— nga akong gipadala ngadto kanila
pinaagi sa akong mga alagad nga mga propeta.
Gipadala ko sila pag-usab, apan wala kamo
naminaw kanila— mao kini ang gipahayag ni
Yahweh.' 20 Busa paminaw kamo sa pulong ni
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Yahweh, kamong tanan nga mga binihag nga
gipadala gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonia,
21 Si Yahweh nga makagagahom, ang Dios sa
Israel, nagsulti niini mahitungod kang Ahab ang
anak nga lalaki ni Kolaias ug Zedekia ang anak
nga lalaki ni Maasea, nga nagpropesiya ug mga
bakak diha kaninyo sa akong ngalan: Tan-awa,
ako silang itugyan sa kamot ni Nebucadnezar
ang hari sa Babilonia. Pagapatyon niya sila
sa imong atubangan. 22 Unya magasulti sa
pagtunglo mahitungod niining mga tawhana
pinaagi sa tanan nga mga binihag nga taga-
Juda nga anaa sa Babilonia. Ang tunglo nag-
ingon: Himoon unta kamo ni Yahweh nga
mahisama kang Zedekia ug Ahab, nga gisunog
sa hari sa Babilonia. 23 Mahitabo kini tungod sa
makauulaw nga mga butang nga ilang gibuhat
sa Israel sa dihang nanapaw sa asawa sa ilang
mga silingan ug nagpahayag ug bakak nga mga
pulong sa akong ngalan, mga butang nga wala ko
gimando kanila nga isulti. Kay ako lamang ang
nasayod; ako ang saksi—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh.” 24 “Mahitungod kang Shemaya nga
taga-Nehelam, nag-ingon niini: 25 Si Yahweh
nga makagagahom, ang Dios sa Israel, nag-ingon
niini: Tungod kay nagpadala ka ug sulat sa
imong ngalan ngadto sa tanang katawhan sa
Jerusalem, ngadto kang Zofonias nga anak nga
lalaki ni Maasea ang pari, ug sa tanan nga mga
pari, ug nag-ingon, 26 Gihimo ikaw ni Yahweh
nga pari imbis nga si Jehoyada ang pari, kay
ikaw man ang tinugyanan sa balay ni Yahweh.
Ikaw ang magdumala sa tanang katawhan nga
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nagpakabuang ug nagpakapropeta. Kinahanglan
butangan mo sila ug kahoy nga lapad ug kade-
nahan. 27 Busa karon, nganong wala man
nimo badlonga si Jeremias nga taga-Anatot, nga
nagpakapropeta batok kanimo? 28 Kay gipadala
kita niya ngadto sa Babilonia ug nag-ingon, 'Taas
kini nga panahon. Pagtukod ug mga balay ug
pagpuyo niini, ug tamni ang mga tanaman ug
kaon sa ilang mga bunga.” 29 Gibasa sa pari
nga si Zofonias kining maong sulat samtang
naminaw si propeta Jeremias. 30 Unya miabot
ang pulong ni Yahweh kang Jeremias, nga nag-
ingon, 31 “Ipadala ang pulong sa tanang mga
binihag ug sultihi, 'Nag-ingon si Yahweh niini
mahitungod kang Shemaya ang taga-Nehelam:
Tungod kay si Shemaya nagpropesiya kaninyo,
ug iya kamong gipatuo ug mga bakak, 32 Busa
nag-ingon si Yahweh niini: Tan-awa, akong
silotan si Shemaya ang taga-Nehelam ug ang
iyang mga kaliwat. Wala gayoy tawo nga magpa-
bilin niining katawhan. Wala gayoy maayo nga
akong buhaton niining katawhan—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—kay nagmantala man siya
sa pagrebelde batok kang Yahweh.”

30
1 Miabot kang Jeremias ang pulong ni Yah-

weh nga nag-ingon, 2 “Mao kini ang giingon ni
Yahweh ang Dios sa Israel, 'Isulat sa linukot
nga sulatanan ang tanang pulong nga akong
gisulti kanimo diha sa sulatanan. 3 Kay tan-awa,
moabot ang adlaw—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—sa dihang ibalik ko ang kadagaya sa
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akong katawhan sa Israel ug sa Juda. Ako
si Yahweh, nag-ingon niini. Kay pabalikon ko
sila ngadto sa yuta nga akong gihatag sa ilang
katigulangan, ug magpuyo sila niini.''' 4 Mao
kini ang mga pulong nga giingon ni Yahweh
mahitungod sa Israel ug sa Juda, 5 “Kay miingon
si Yahweh niini, 'Nakadungog kita sa pagtiyabaw
sa kahadlok ug walay kalinaw. 6 Pangita ug
tan-awa kung makabaton ug anak ang usa ka
lalaki. Nganong nakita ko man ang matag batan-
on nga naninghawak sama sa usa ka babaye
nga nagbati? Nganong nangluspad man ang
tanan nilang panagway? 7 Pagkaalaot! Kay
kana nga adlaw makuyaw ug walay sama niini.
Panahon kini sa kagul-anan alang kang Jacob,
apan pagaluwason gihapon siya gikan niini.
8 Kay mahitabo kini nianang adlawa—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh nga labawng makaga-
gahom—nga pangbalion ko ang mga yugo nga
anaa sa inyong liog, ug pagatanggalon ko ang
inyong mga kadena, aron dili na kamo maulipon
pa sa mga langyaw. 9 Hinuon magsimba sila
kang Yahweh nga ilang Dios ug mag-alagad kang
David nga ilang hari, nga himoon ko nga hari
alang kanila. 10 Busa ikaw, Jacob nga akong
alagad, ayaw kahadlok—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—ug ayaw kabalaka Israel. Kay timan-
i, papaulion ko ikaw sa dili madugay gikan sa
halayong dapit, ug ang imong mga kaliwat nga
gikan sa yuta sa pagkaulipon. Mobalik si Jacob
ug magmalinawon; layo siya sa piligro, ug wala
na gayoy gikahadlokan. 11 Kay mag-uban ako
kaninyo—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—
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aron sa pagluwas kaninyo. Unya taposon ko sa
hingpit ang tanang mga nasod kung diin kamo
akong gipatibulaag. Apan dili ko gayod kamo
puohon, bisan nga gipanton ko kamo pinasubay
sa hustisya ug dili gayod kamo tugotan nga dili
masilotan.' 12 Kay miingon si Yahweh niini,
'Dili na maulian ang inyong samad; hilabihan
na kaayo ang inyong samad. 13 Walay usa
nga magpakiluoy sa inyong kahimtang; wala
nay makatambal alang sa inyong samad aron
kamo maulian. 14 Gikalimtan na kamo sa tanan
nga nahigugma kaninyo. Dili na sila mangita
kaninyo, tungod kay gisamaran ko kamo sama sa
kaaway nga nagsamad kaninyo ug sa pagpanton
sa usa ka mangtas nga agalon tungod sa daghan
ninyong kasaypanan ug sa inyong mga sala
nga dili maihap. 15 Nganong magpakitabang
man kamo alang sa inyong mga samad? Dili
na maulian ang inyong kasakit. Tungod sa
daghan ninyong kasaypanan, ang inyong sala
nga dili maihap, gihimo ko kining tanan alang
kaninyo. 16 Busa ang tanan nga naglamoy
kaninyo pagalamoyon, ug ang tanan nga inyong
mga kaaway mamahimong ulipon. Kay ang
mga nangawat kaninyo makawatan, ug himoon
ko ang tanang nangilog kaninyo nga mailogan.
17 Kay magdala ako ug kaayohan kaninyo; ay-
ohon ko ang inyong mga samad—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh— buhaton ko kini tungod
kay gitawag nila kamo: mga sinalikway. Walay
nagtagad niini nga Zion.''' 18 Miingon si Yahweh
niini, “Tan-awa, akong ibalik ang kadagaya sa
mga tolda ni Jacob ug kaluy-an ang iyang mga
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panimalay. Unya matukod ang siyudad gikan
sa labihang pagkagun-ob, ug ang kota molung-
tad pag-usab kung asa kini gamiton. 19 Unya
ang awit sa pagdayeg ug tingog sa pagmaya
madungog gikan kanila, kay padaghanon ko sila
ug dili ko sila puohon; pasidunggan ko sila
aron dili sila madaogdaog. 20 Unya ang ilang
katawhan mahimong sama kaniadto, ug ang
ilang katawhan matukod sa akong atubangan
sa dihang silotan ko ang tanan nga nagsakit
kanila. 21 Ang ilang pangulo maggikan kanila.
Moipon siya sa inyong taliwala sa dihangmoduol
ako kaniya ug sa dihang moduol siya kanako.
Kay kung dili ko kini buhaton, kinsa man ang
mangahas sa pagduol kanako? —mao kini ang
gipahayag ni Yahweh. 22 Unya mahimo kamong
akong katawhan ug ako mahimong inyong Dios.
23 Tan-awa, migawas na ang kasuko ni Yahweh
ug ang iyang kapungot. Mapadayonon kini nga
unos. Motuyoktuyok sa mga ulo sa daotang mga
tawo. 24 Ang kapungot ni Yahweh dili mahupay
hangtod dili kini matuman ang katuyoan sa
iyang kasingkasing. Sa ulahing mga adlaw,
masabtan ra ninyo kini.”

31
1 Mao kini ang gipahayag ni Yahweh, ni-

adtong higayona mamahimo ako nga Dios sa
tibuok kaliwat sa Israel, ug sila mamahimong
akong katawhan.” 2 Nagsulti si Yahweh ni-
ini, “Ang katawhan nga nakalingkawas sa es-
pada nakakaplag ug kaluoy didto sa kamin-
gawan; mogawas ako aron papahulayon ang
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Israel.” 3 Nagpakita si Yahweh kanako kani-
adto ug miingon, “Gihigugma ko ikaw Israel
sa gugmang walay kataposan. Busa gipaduol
ko ikaw ngari kanako uban sa matinud-anong
kasabotan. 4 Tukoron ko kamo pag-usab aron
matukod kamo, putli nga Israel. Gamiton na
ninyo pag-usab ang inyong mga tamborin ug
manggawas uban sa malipayong panagsayaw.
5 Magtanom na kamo pag-usab ug mga ubas
didto sa kabukiran sa Samaria; magtanom ang
mga mag-uuma ug pahimuslan ang bunga niini
sa husto. 6 Kay moabot ang adlaw nga imantala
sa mga tigbantay sa kabukiran sa Efraim nga,
'Dali na, motungas na kita sa Zion ngadto kang
Yahweh nga atong Dios.' 7 Kay miingon si
Yahweh niini, “Singgit sa kalipay alang kang
Jacob! Pagmaya alang sa pangulo sa katawhan
sa kanasoran! Ipadungog ang pagdayeg nga nag-
ingon, 'Giluwas ni Yahweh ang iyang katawhan,
ang mga nahibilin sa Israel.' 8 Tan-awa, dad-
on ko na sila pagbalik gikan sa amihanang
dapit nga kayutaan. Tigomon ko sila sa dili
madugay gikan sa mga pinakalayong bahin sa
kalibotan. Mokuyog kanila ang buta ug bakol;
mokuyog kanila ang mga mabdos nga babaye
ug kadtong mga nagbati. Mobalik dinhi ang usa
ka dakong pundok sa katawhan. 9 Moabot sila
nga maghilak; ihatod ko sila kung magahangyo
sila. Palakwon ko sila sa kasapaan sa tul-
id nga dalan. Dili sila mapandol niini, kay
mahimo akong amahan sa Israel, ug ang Efraim
mahimo nakong kamagulangang anak.” 10 “O
kanasoran, patalinghogi ang pulong ni Yahweh.
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Ibalita ngadto sa lagyong baybayong mga dapit.
Kamong kanasoran magaingon gayod, 'Siya nga
nagpatibulaag sa Israel mao ang mitigom niini
ug sama sa magbalantay nga nag-atiman sa
iyang karnero.' 11 Kay gitubos ni Yahweh si
Jacob ug gilukat siya gikan sa kamot nga mas
kusgan pa kay kaniya. 12 Unya moabot sila ug
magmaya sa kahitas-an sa Zion. Modan-ag ang
ilang mga panagway tungod sa pagkamaayo ni
Yahweh, sa daghang mais ug sa bag-ong bino, sa
daghang lana ug sa mga anak sa mga karnero
ug sa mga baka. Kay ang ilang mga kinabuhi
mahisama sa usa ka binisbisang tanaman, ug dili
na sila mobati ug kagul-anan pag-usab. 13 Unya
managsayaw nga malipayon ang mga dalagang
ulay, ug ang mga batan-on ug ang mga tigulang
makigsayaw uban kanila. Kay pulihan ko ang
ilang pagbangotan sa paglipay. Kaluy-an ko sila
ug lipayon sila imbis magkaguol. 14 Unya luko-
pon ko ang kinabuhi sa mga pari diha sa kada-
gaya. Mapuno sa akong pagkamaayo ang akong
katawhan—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.”
15 Misulti si Yahweh niini, “Adunay tingog nga
nadungog didto sa Rama, pagdangoyngoy ug
labihang paghilak. Ang naghilak mao si Raquel
alang sa iyang mga anak. Midumili siya sa
pagpahupay kanila, tungod kay wala na silay
kinabuhi.” 16 Misulti si Yahweh niini, “Undanga
na ang inyong paghilak ug ang inyong mga
mata sa pagluha; tungod kay adunay balos alang
sa inyong pag-antos—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—mamalik ra ang inyong mga anak
gikan sa yuta sa kaaway. 17 Adunay paglaom
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kaninyo sa umaabot—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—mamalik ang inyong mga kaliwat
sa sulod sa ilang mga utlanan.” 18 “Nadungog
ko gayod ang pagbakho ni Efraim, “Gisilotan mo
ako, ug gibunalan mo ako sama sa baka nga wala
mamanso. Pabalika ako ug aron makabalik ako
kanimo, kay ikaw si Yahweh nga akong Dios.
19 Kay nagbasol ako human sa akong pagtalikod
kanimo; human ako namanso, gibunalan ko
ang akong paa. Naulaw ako ug gipakaulawan,
tungod kay gidala-dala ko ang sala sa akong
pagkabatan-on.' 20 Dili ba si Efraim man ang
akong bililhong anak? Dili ba siya man ang
akong pinalangga, ug gikahimut-ang anak nga
lalaki? Kay bisan nagasulti ako batok kaniya,
gihunahuna ko gihapon siya. Sa ingon niini
nga paagi, gimingaw ang akong kasingkasing
kaniya. Magmaluluy-on gayod ako kaniya—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh.” 21 Paghimo
kamo ug mga timailhan sa dalan. Pagbutang
ug mga ugsok nga ilhanan alang sa inyong
kaugalingon. Ipahiluna ang inyong hunahuna sa
saktong dalan, ang dalan nga inyong agian. Balik
na, O putli nga Israel! Balik na niining siyudara
nga imong gipanag-iya. 22Hangtod kanus-a man
kamo magmasinupakon mga babaye nga walay
pagtuo? Kay nagbuhat si Yahweh ug bag-ong
butang sa kalibotan—gipanalipdan sa babaye
ang kusgan nga lalaki. 23 Si Yahweh nga labawng
makagagahom, ang Dios sa Israel nagsulti niini,
“Kung dad-on ko na pagbalik ang katawhan sa
ilang yuta, isulti nila kini sa kayutaan sa Juda
ug sa mga siyudad niini, 'Panalanginan unta
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kamo ni Yahweh, kamo nga matarong nga dapit
diin siya nagpuyo, kamo nga balaang bukid.'
24 Kay ang Juda ug ang tanang siyudad niini
maghiusa sa pagpuyo didto, ingon nga mga
mag-uuma ug mga magbalantay kuyog sa ilang
mga kahayopan. 25 Kay hatagan ko ug tubig
kadtong gibudlayan, ug akong tagbawon ang
nag-antos sa kauhaw.” 26Human niini nakamata
ako, ug naamgohan ko nga nakaayo sa akong
panimuot ang akong pagkatulog. 27 Tan-awa,
taliabot na ang adlaw,—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—sa dihang tukoron ko na ang mga
balay sa Israel ug sa Juda lakip na ang kaliwat sa
mga tawo ug mananap. 28 Kaniadto, gibantayan
ko sila aron nga pagaibton sila ug aron pukanon
sila, aron ilabay, gub-on ug sakiton sila. Apan
sa umaabot nga mga adlaw, bantayan ko na
sila, aron lig-onon sila ug tukoron sila—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh. 29 Nianang adlawa
wala nay makaingon pa, “Mikaon ug mga aslom
nga ubas ang mga amahan, apan nadaot ang
ngipon sa mga anak.' 30 Kay ang matag tawo
mamatay sa iyang kaugalingong kasaypanan;
ang matag usa nga mokaon ug aslom nga mga
ubas, ang iyang ngipon maoy madaot. 31 Tan-
awa, taliabot na ang adlaw—mao kini ang gipa-
hayag ni Yahweh—sa dihang himoon ko ang bag-
ong kasabotan tali sa panimalay sa Israel ug sa
panimalay sa Juda. 32Dili kini sama sa kasabotan
nga akong gihimo tali sa ilang katigulangan sa
panahon nga giagak ko sila aron ipagawas sila
gikan sa yuta sa Ehipto. Kadtong panahona mao
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ang pagsupak nila sa akong kasabotan, bisan
ako ang ilang bana alang kanila—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh. 33 Apan mao kini ang
kasabotan nga akong himoon tali sa panimalay
sa Israel human niining panahona—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh: ibutang ko ang akong
balaod nganha kanila ug isulat kini sa ilang kas-
ingkasing, kay ako mahimong ilang Dios, ug sila
mahimong akong katawhan. 34 Unya ang matag
tawo dili na kinahanglan tudloan pa ang ilang
silingan, o tudloan pa sa tawo ang iyang igsoong
lalaki ug moingon, 'Ilha si Yahweh!' Kay silang
tananmakaila na kanako gikan sa pinakauyamot
kanila ngadto sa pinakabantogan—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—kay pasayloon ko ang
ilang kasaypanan ug dili ko na hinumdoman
pa ang ilang mga sala.” 35 Nagsulti si Yahweh
niini—'Si Yahweh, ang nagbuhat sa adlaw aron
mohayag sa panahon sa adlaw ug gipahimutang
ang bulan ug mga kabituonan aron mohayag
sa kagabhion. Siya mao ang nagpalihok sa
kadagatan aronmodahunog angmga balod niini.
Si Yahweh ang iyang ngalan ang labawng mak-
agagahom. Nagsulti siya niini, 36 “Bisan kung
mahanaw man sa akong panan-aw kining mga
lig-ong mga butang—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—hangtod sa kahangturan padayon nga
mahimong nasod ang mga kaliwat sa Israel sa
akong atubangan.” 37 Nagsulti si Yahweh niini,
“Kung masukod pa ang kalapad sa kalangitan,
ug kung masusi ang patukoranan ilalom sa
kalibotan, isalikway ko ba ang tanang kaliwat
sa Israel tungod sa tanan nga ilang gibuhat—
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mao kini ang gipahayag ni Yahweh.” 38 Tan-
awa, taliabot na ang panahon—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—sa dihang matukod na
pagbalik ang siyudad alang kanako, gikan sa
Tore sa Hananel paingon sa Ganghaan sa Eskina.
39 Unya ang pagsukod mogikan sa bungtod sa
Gareb ug palibot sa Goa. 40 Ang tibuok walog sa
mga patay nga lawas ug mga abo, ug ang tanang
kaumahan paingon sa walog sa Kidron lahos sa
eskina sa Ganghaan sa mga Kabayo sa sidlakan
nga bahin, igahin kini alang kang Yahweh. Dili
na pagaibton ang siyudad o isalibay pag-usab
hangtod sa kahangtoran.”

32
1Miabot ang pulong ni Yahweh kang Jeremias

sa ikanapulo ka tuig sa paghari ni Zedekia nga
hari sa Juda, ang ika-18 ka tuig ni Nebucadnezar.
2Nianang panahona, gilibotan sa mga sundalo sa
hari sa Babilonia ang Jerusalem, ug gibilanggo
si Jeremias nga propeta didto sa hawanan sa
guwardiya nga atua didto sa balay sa hari sa
Juda. 3 Gibilanggo siya sa hari sa Juda nga si
Zedekia ug miingon, “Nganong nagpropesiya ka
man ug miingon, 'Miingon si Yahweh niini: Tan
awa, hapit ko na nga itugyan kining siyudara
ngadto sa mga kamot sa hari sa Babilonia,
ug ilogon niya kini. 4 Dili makalingkawas si
Zedekia nga hari sa Juda gikan sa mga kamot
sa mga Caldeanhon, kay itugyan gayod siya
sa mga kamot sa hari sa Babilonia. Magsulti
siya sa hari, ug makita niya ang mga mata sa
hari. 5 Dad-on niya si Zedekia sa Babilonia, ug
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magpabilin siya didto hangtod nga silotan ko
siya—mao kini ang gipahayag ni Yahweh. Bisan
makig-away ka pa batok sa mga Caldeanhon,
dili ka gayod magmalamposon.”' 6 Miingon si
Jeremias, “Miabot ang pulong ni Yahweh kanako,
ug miingon, 7 'Tan-awa, moanha diha kanimo
ang imong uyoan nga si Hanamel ang anak nga
lalaki ni Shalum ug magaingon, Palita ang akong
uma nga atua didto sa Anatot alang sa imong
kaugalingon, kay anaa kanimo ang katungod sa
pagpalit niini.''''' 8 Unya, sumala sa gipahayag ni
Yahweh, nga si Hanamel, ang anak nga lalaki
sa akong uyoan, mianhi kanako sa hawanan
sa guwardiya, ug miingon siya kanako, 'Palita
ang akong uma nga atua sa Anatot sa yuta
sa Benjamin, kay ang katungod nga manag-iya
niini anaa kanimo. Palita kini alang sa imong
kaugalingon.' Unya nakahibalo ako nga kini
mao ang pulong ni Yahweh. 9 Busa gipalit
ko ang uma nga atua sa Anatot gikan kang
Hanamel, ang anak nga lalaki sa akong uyoan,
ug nagtimbang ako ug plata alang kaniya, ug
17 ka shekels ang gibug-aton niini. 10 Unya
nagsulat ako sa linukot nga basahon ug gise-
lyohan ko kini, ug adunay mga nagsaksi niini.
Unya akong gitimbang ang plata sa timbangan.
11 Pagkahuman gikuha ko ang kasabotan sa pag-
palit nga senilyohan, gituman angmgamando ug
mga kasugoan, lakip usab ang wala na selyohi
nga kasabotan. 12 Gihatag ko ang senilyohan
nga linukot nga basahon ngadto kang Baruk ang
anak nga lalaki ni Neria nga anak nga lalaki
ni Masea, sa atubangan ni Hanamel, nga anak
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nga lalaki sa akong uyoan, ug ang mga saksi
nga nahisulat sa senilyohan nga linukot nga
basahon, ug sa atubangan sa tanang taga-Juda
nga naglingkod didto sa hawanan sa guwardiya.
13 Busa naghatag ako ug mando kang Baruk
sa atubangan nila. Miingon ako, 14 Miingon
niini si Yahweh nga labawng makagagahom, ang
Dios sa Israel, Kuhaa kining mga dokumento,
ang resibo sa pagpalit nga senilyohan ug sa
wala naselyohan nga mga kopya sa kasabotan
sa pagpalit, ug isulod kini sa usa ka kulon
aron molungtad kini sa dugay nga panahon.
15 Kay miingon niini si Yahweh nga labawng
makakagahom, ang Dios sa Israel, pagapaliton
pag-usab niining yutaa ang mga balay, mga uma,
ug mga parasan.” 16 Human nako mahatag ang
resibo sa pagpalit kang Baruk nga anak nga
lalaki ni Neria, nag-ampo ako kang Yahweh ug
miingon, 17 'Yahweh nga Ginoo! Tan-awa! Ikaw
lamang ang nagbuhat sa kalangitan ug sa yuta
pinaagi sa imong dakong gahom ug uban sa
imong giisa nga bukton. Wala kay isulti nga lisod
alang kanimo nga buhaton. 18Gipakita nimo ang
imong matinud-anon nga kasabotan sa liboan
ug gipahamtang mo ang mga sala sa imong
katawhan ngadto sa mga paa sa ilang mga anak.
Ikaw ang bantogan ug gamhanan nga Dios;
Yahweh nga labawng makagagahom ang imong
ngalan. 19Dako ang imong kaalam ug gamhanan
ang imong mga buhat, kay imong nakita ang
tanang gihimo sa imong katawhan, aron hatagan
ang matag-usa kung unsa ang angay sa ilang
batasan ug binuhatan. 20 Naghimo ikaw ug mga
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timaan ug mga kahibulongang butang sa yuta
sa Ehipto. Gihimo mo nga bantogan ang imong
ngalan hangtod karong mga adlawa sa Israel ug
sa tibuok katawhan. 21Kay gidala mo ang imong
katawhan gikan sa yuta sa Ehipto pinaagi sa
mga timaan ug ang mga kahibulungang butang,
pinaagi sa gahom sa mga kamot, ug giisa nga
bukton ug pinaagi sa dakong kalisang. 22 Unya
gihatag mo kanila kining yutaa—nga imong
gisaad sa ilang mga katigulangan nga imong
ihatag kanila—ang yuta nga nagdagayday ang
gatas ug dugos. 23 Busa misulod ug giangkon
nila kini. Apan wala nila gituman ang imong
tingog o nagtuman sa imong balaod. Wala
silay gihimo sa imong gimando kanila nga ilang
himoon, busa gipahamtang mo kining tanang
katalagman ngadto kanila. 24 Tan-awa! Miabot
ang pagsulong sa yuta nga salipdanan ngadto
sa siyudad aron mailog kini. Kay tungod sa
espada, sa kagutom, mga katalagman, gitugyan
ang siyudad sa kamot sa mga Caldeanhon nga
nakig-away batok niini. Kay mahitabo gayod
kung unsa ang imong gisulti nga mahitabo, ug
tan-awa, ug naglantaw ka. 25 Unya miingon
ka kanako, “Pagpalit ug uma alang sa imong
kaugalingon uban sa plata ug pagkuha ug mga
mosaksi niini, bisan pa ug itugyan kini nga
siyudad ngadto sa mga Caldeanhon.'''' 26 Miabot
ang pulong ni Yahweh ngadto kang Jeremias, nga
nag-ingon, 27 “Tan-awa! Ako si Yahweh, ang Dios
sa tanang katawhan. Aduna bay mga butang
nga lisod alang kanako nga buhaton? 28 Busa
miingon si Yahweh niini, 'Tan-awa, buot kung
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itugyan kining siyudara ngadto sa mga kamot
sa mga Caldeanhon ug kang Nebucadnezar, nga
hari sa Babilonia. Ug mailog niya kini. 29Moabot
ang mga Caldeanhon nga nakig-away batok niini
nga siyudad ug sunogon kining siyudara, sa mga
atop sa mga balay diin nagsimba ang mga tawo
kang Baal ug nag-ipis ug mga halad nga ilimnon
sa laing mga dios aron paghagit sa pagpasuko
kanako. 30 Kay nagbuhat gayod ug daotan ang
katawhan sa Israel ug sa Juda sa akong panan-aw
gikan pa sa ilang pagkabatan-on. Nasilo gayod
ako sa katawhan tungod sa ilang ginabuhat—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh. 31 Giingon
ni Yahweh nga kining siyudara maoy hinungdan
sa iyang kasuko ug kapungot sukad sa adlaw nga
ila kining gitukod. Ug nilungtad kini hangtod
karong adlawa. Busa ako kining kuhaon sa
akong atubangan 32 tungod sa tanang kadaotan
sa katawhan sa Israel ug sa Juda, ang mga
butang nga ilang nabuhat nga maoy nakapasuko
kanako—sila, ilang mga hari, ug mga prinsipe,
ug mga pari, ug mga propeta, ug ang matag-
tawo nga nagpuyo sa Juda ug sa Jerusalem.
33Gitalikdan nila ako imbis nga ilang atubangon,
bisan ako silang gitudloan pag-ayo. Gisulayan
ko sila sa pagtudlo apan walay usa kanila
nga naminaw aron modawat sa pagbadlong.
34 Gipahimutang nila ang ilang malaw-ay nga
mga diosdios sa balay nga gitawag pinaagi sa
akong ngalan, aron hugawan kini. 35 Nagtukod
sila ug taas nga mga dapit alang kang Baal sa
Walog sa Ben Hinom aron paghalad sa ilang
mga anak nga lalaki ug babaye sa kalayo alang
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kang Molec. Wala ako nagmando kanila. Wala
gayodmisantop sa akong hunahuna nga buhaton
nila kining mangil-ad nga butang nga maoy
hinungdan nga makasala ang Juda.' 36 Busa
karon, ako si Yahweh, ang Dios sa Israel, nag-
sulti niini mahitungod niining siyudara, ang
siyudad nga imong giingon, 'Gitugyan kini sa
kamot sa hari sa Babilonia pinaagi sa espada, sa
kagutom, ug katalagman.' 37 Tan-awa, buot ko
nga tigomon sila gikan sa kayutaan nga akong
gidad-an kanila sa akong kapungot, hilabihang
kasuko, ug dakong kaligutgot. Buot ko nga dad-
on sila pagbalik niining dapita ug makapuyo sila
ngamalinawon. 38Unyamahimo ko silang akong
katawhan ug mahimo nila ako nga ang ilang
Dios. 39 Hatagan ko sila ug usa ka kasingkasing
ug usa ka dalan aron sa pagpasidungog kanako
matag adlaw alang sa ilang kaayohan ug sa
mosunod nilang kaliwatan. 40 Unya maghimo
ako ug walay kataposang kasabotan diha kanila,
nga dili ako motalikod sa paghimo ug maayo
kanila. Hatagan ko sila ug kasingkasing nga
magpasidungog kanako, aron dili na gayod sila
motalikod kanako. 41 Unya magmaya ako sa
paghimo ug maayo ngadto kanila. Matinud-
anon ko silang ipahimutang niining yutaa sa
tibuok nakong kasingkasing ug kinabuhi. 42 Kay
miingon si Yahweh niini, 'Sama nga akong gidala
kining dakong katalagman niining katawhan,
busa buhaton ko usab kanila ang tanang mga
maayong butang nga akong gisulti nga akong
buhaton alang kanila. 43 Unya mapalit niining
mga yutaa ang mga kaumahan, mahitungod sa
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imong gisulti, “Mao kini ang yutang nagun-ob,
nga walay tawo o mananap. Gitugyan kini sa
kamot sa mga Caldeanhon.” 44 Mopalit sila
ug mga uma pinaagi sa plata ug isulat kini sa
sinelyohan nga linukot nga basahon. Magtigom
sila ug mga saksi sa yuta ni Benjamin, sa tibuok
Jerusalem ug sa mga siyudad sa Juda, sa mga
siyudad sa kabungtoran ug sa kapatagan, ug
sa mga siyudad sa Negev. Kay akong ibalik
ang ilang kadagaya—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh.”'

33
1 Unya miabot ang pulong ni Yahweh kang

Jeremias sa ikaduhang higayon, samtang gibi-
langgo siya sa sulod sa hawanan sa guwardiya,
nga nag-ingon, 2 “Si Yahweh nga magbubuhat
miingon niini— Si Yahweh nga maoy naghulma
aron mapahiluna—si Yahweh ang iyang ngalan,
3 Tawga ako, ug ako magatubag kanimo. Ipakita
ko kanimo ang dagkong mga butang, ug mga
katingalahan nga wala nimo nasayran.' 4 Kay
si Yahweh, ang Dios sa Israel, miingon niini
mahitungod sa mga balay sa siyudad ug sa balay
sa mga hari sa Juda nga gipanglumpag tungod
sa yuta nga salipdanan ug sa espada, 5 Moabot
ang mga Caldeanhon aron makig-away ug aron
pun-on ang mga balay sa mga patay nga lawas sa
mga tawo nga akong patyon tungod sa akong ka-
suko ug kapungot, sa dihang talikdan ko kining
siyudara tungod sa tanan nilang pagkadaotan.
6 Apan tan-awa, magdala ako ug kaayohan,
kay ako silang ayohon ug dad-on ko kanila



Jeremias 33:7 cxiv Jeremias 33:12

ang kauswagan, ang kalinaw, ug pagkamatinu-
manon. 7 Kay dad-on ko pag-usab ang kadagaya
sa Juda ug sa Israel; tukuron ko sila sama sa
sinugdanan. 8 Unya akong hinloan ang tanan
nilang mga kasaypanan nga ilang nahimo batok
kanako. Pasayloon ko ang tanan nilang mga sala
nga ilang nahimo batok kanako, ug ang tanang
mga pamaagi nga misupak sila kanako. 9 Kay
kining siyudara mahimong hinungdan sa akong
kalipay, usa ka awit sa pagdayeg ug dungog sa
tanang kanasoran sa kalibotan nga makadungog
sa tanang maayong mga butang nga akong hi-
moon alang niini. Unya mangahadlok ug man-
gurog sila tungod sa tanang maayong butang ug
sa kalinaw nga akong ihatag niini.' 10Miingon si
Yahweh niini, 'Niining dapita nga inyong giingon
karon, “Awaaw kini, ang dapit nga walay tawo o
mananap,” sa siyudad sa Juda, ug sa kadalanan
sa Jerusalem nga nahimong awaaw nga walay
tawo o mananap, ug didto madunggan pag-
usab 11 ang tingog sa kalipay ug pagmaya, ang
tingog sa pamanhonon ug sa pangasaw-onon,
ang tingog niadtong nagsulti, samtang gidala
nila ang mga halad sa pagpasalamat ngadto sa
balay ni Yahweh, “Pagpasalamat kang Yahweh
nga labawng makakagahom, kay maayo si Yah-
weh, ug ang iyang gugma nga dili mopakyas
molungtad hangtod sa kahangtoran!” Kay ibalik
ko ang kadagaya sa kayutaan kung unsa kini
kaniadto,' miingon si Yahweh. 12 Miingon niini
si Yahweh nga labawng makagagahom: 'Niin-
ing awaaw nga dapit, diin wala nay tawo ni
mananap—maanaa na usab sibsibanan niining
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siyudara diin mapapahulay sa mga magbalantay
ang panon sa ilang mga karnero. 13 Sa mga
siyudad sa kabungturan, sa kapatagan, ug sa
Negev, ug sa yuta sa Benjamin ug sa tibuok
Jerusalem, ug sa siyudad sa mga Juda, moagi
na usab ang panon sa karnero niadtong moihap
kanila,' miingon si Yahweh. 14 Tan-awa! Moabot
ang mga adlaw—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—nga sa dihang akong himoon kung
unsa ang akong gisaad sa balay sa Israel ug
sa balay sa Juda. 15 Niadtong mga adlawa ug
panahona himoon ko ang matarong nga sanga
nga motubo alang kang David, ug magdala siya
kaangayan ug katarong sa yuta. 16 Niadtong
mga adlawa maluwas ang Juda ug magpuyo nga
adunay kasigurohan ang Jerusalem, kay mao
kining itawag kaniya, “Si Yahweh ang atong
pagkamatarong.''' 17 Kay miingon si Yahweh
niini: 'Adunay tawo nga gikan sa kaliwat ni
David nga kanunay nga molingkod sa trono sa
balay sa Israel, 18 ni wala gayoy tawo nga gikan
sa mga nga Levita nga makabsan sa paghalad ug
mga halad sinunog sa akong atubangan, ug aron
mosunog sa halad nga pagkaon, ug sa paghalad
sa trigo sa tanang higayon.''' 19 Miabot ang
pulong ni Yahweh kang Jeremias, nga nag-ingon,
20 “Miingon si Yahweh niini: 'Kung mabakwi
ang akong kasabotan mahitungod sa panahon sa
adlaw ug sa gabii aron wala nay adlaw ug gabii
sa hustong panahon, 21 unya mahimo nimong
mabakwi ang akong kasabotan sa akong alagad
nga si David, aron nga wala na siyay anak nga
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lalaki nga molingkod sa iyang trono, ug ang
akong kasabotan sa mga pari nga Levita, nga
akongmga alagad. 22 Ingon nga angmga pangulo
sa langit dili maihap, sama sa mga balas sa
baybayon nga dili masukod, busa dugangan ko
ang kaliwat ni David nga akong alagad ug ang
mga Levita nga nag-alagad kanako.”' 23 Miabot
ang pulong ni Yahweh kang Jeremias, nga nag-
ingon, 24 “Wala ba nimo gihunahuna kung unsa
ang giingon niining katawhan sa dihang miingon
sila, 'Ang duha ka pamilya nga gipili ni Yahweh,
gisalikway na niya sila karon'? Niining paagiha
gitamay nila ang akong katawhan, sa pag-ingon
nga dili na sila usa ka nasod sa ilang mga
panan-aw. 25 Ako, si Yahweh ang miingon niini.
'Kung wala ko buhata ang kasabotan sa adlaw
ug sa gabii, ug kung wala ko gipahimutang ang
mga balaod sa langit ug sa yuta, 26 unya akong
isalikway ang mga kaliwat ni Jacob ug ni David
nga akong alagad, ug dili nako dad-on ang tawo
aron nga magdumala kanila sa mga kaliwat ni
Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Kay akong ibalik
ang ilang mga kadagaya ug magmangiluluy-on
kanila.”'

34
1Miabot ang pulong ni Yahweh kang Jeremias,

sa dihang nakiggubat si Nebucadnezar nga hari
sa Babilonia ug ang tanan niyang mga kasun-
dalohan, uban ang tanang gingharian sa kalib-
otan, nga iyang mga ginsakopan ilalom sa iyang
gahom, ug ang tanan nilang katawhan nga nakig-
gubat batok sa Jerusalem ug sa tanang mga siyu-
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dad niini, nga nag-ingon: 2 'Si Yahweh, ang Dios
sa Israel, miingon niini: Lakaw ug pakigsulti
kang Zedekia nga hari sa Juda ug sultihi siya,”
miingon si Yahweh niini: Tan-awa, igatugyan ko
kining siyudara ngadto sa kamot sa hari sa Ba-
bilonia. Sunogon niya kini. 3 Dili ka makaikyas
gikan sa iyang kamot, kay dakpon ka gayod ug
itugyan sa iyang kamot. Magkakit-anay kamo sa
hari sa Babilonia; ug sultihan dayon ka niya sa
dihang mahiabot ka sa Babilonia.' 4 Patalinghogi
ang pulong ni Yahweh, Zedekia nga hari sa Juda!
Gisulti kini ni Yahweh bahin kanimo, 'Dili ka
mamatay pinaagi sa espada. 5 Mamatay ka nga
malinawon. Pagasunogon ang imong patayng
lawas sama sa imong mga katigulangan nga
gisunog paglubong, ug sa mga hari nga nag-
una kanimo. Moingon sila, “Pagkaalaot, agalon!”
Magbangotan sila alang kanimo. Nagsulti ako
karon—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.”
6 Busa gimantala ni propeta Jeremias didto sa
Jerusalem kining tanan nga mga pulong ngadto
kang Zedekia nga hari sa Juda. 7 Nakiggubat
ang kasundalohan sa hari sa Babilonia batok sa
Jerusalem ug sa tanang nahibiling mga siyudad
sa Juda: ang Lachis ug ang Azeka. Mao kini ang
mga siyudad nga nagpabiling lig-on. 8 Miabot
ang pulong ngadto kang Jeremias gikan kang
Yahweh human sa pakigsaad ni Haring Zedekia
uban sa tanang katawhan sa Jerusalem, aron
sa pagmantala ug kagawasan ngadto kanila nga
kinahanglan ipalingkawas 9 sa matag tawo ang
iyang mga ulipon nga Hebreo, ang mga lalaki
ug ang mga babaye, bisan kadtong nag-ulipon
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ug usa ka Judio, nga iyang igsoon. 10 Busa
nagsaad ang tanang mga pangulo ug katawhan
nga ipalingkawas sa matag tawo ang iyang mga
ulipong lalaki ug mga ulipong babaye aron dili
na sila mahimong mga ulipon pa. Gituman
nila ug gipalingkawas sila. 11 Apan human
niini nausab ang ilang mga hunahuna. Gidala
nila pagbalik ang mga ulipon nga ilang gipal-
ingkawas. Gipugos nila sila nga mahimong mga
ulipon pag-usab. 12 Busa miabot ang pulong ni
Yahweh ngadto kang Jeremias, nga nag-ingon,
13 “Si Yahweh, ang Dios sa Israel, nag-ingon
niini, 'Ako mismo naghimo ug kasabotan tali sa
imong mga katigulangan sa adlaw nga ako silang
gidala pagawas gikan sa yuta sa Ehipto, gawas
gikan sa puloy-anan sa pagkaulipon. Gisulti ko
kini, 14 “Sa kataposan sa matag pito ka tuig,
kinahanglan papaulion sa matag tawo ang iyang
igsoon, ang iyang isigka-Hebreo nga nagbaligya
sa iyang kaugalingon diha kaninyo ug nag-
alagad kaninyo sulod sa unom ka tuig. Papau-
lia siya nga adunay kagawasan.” Apan wala
namati ang imong mga katigulangan kanako ni
mipatalinghog kanako. 15 Karon naghinulsol
kamo sa inyong mga kaugalingon ug nagsugod
sa pagbuhat kung unsa ang husto sa akong
panan-aw. Gimantala ninyo ang kagawasan, ang
matag usa kaninyo ngadto sa iyang silingan,
ug naghimo kamo ug kasabotan atubangan sa
akong puloy-anan nga gitawag pinaagi sa akong
ngalan. 16 Apan mitalikod kamo ug gihugawan
ang akong ngalan; gikuha ninyo pagbalik ang in-
yong mga ulipong lalaki ug mga ulipong babaye,
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nga inyong gipakagiw sa bisan diin nila buot
moadto. Gipugos ninyo sila ngamahimo ninyong
mga ulipon pag-usab.' 17Busa nagsulti si Yahweh
niini, 'Wala kamo namati kanako. Kinahanglan
nga imantala ninyo ang kagawasan, ang matag
usa kaninyo, ngadto sa inyong mga igsoon ug sa
mga isigka-Israelita. Busa tan-awa! Imantala ko
ang kagawasan nganha kaninyo—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—kagawasan gikan sa es-
pada, sa katalagman, ug sa kagutom, kay himoon
ko kamong kahadlokan sa panan-aw sa matag
gingharian sa kalibotan. 18 Unya pagasilotan ko
ang katawhan nga misupak sa akong kasabotan,
nga wala nagtuman sa mga pulong sa kasabotan
nga ilang gihimo sa akong atubangan sa dihang
gitunga nila ang torong baka sa duha ka bahin
ug milakaw taliwala sa mga bahin niini, 19 ug
unya ang mga pangulo sa Juda ug sa Jerusalem,
ang mga yunoko ug ang mga pari, ug ang tanang
katawhan sa yuta nga milakaw taliwala sa mga
bahin sa torong baka. 20 Itugyan ko sila ngadto sa
kamot sa ilang mga kaaway ug ngadto sa kamot
niadtong nagapangita sa ilang mga kinabuhi.
Ang ilang mga lawas mahimong pagkaon alang
sa kalanggaman sa kalangitan ug sa mga man-
anap sa yuta. 21 Busa itugyan ko si Zedekia ang
hari sa Juda ug ang iyang mga pangulo ngadto sa
kamot sa ilang mga kaaway ug ngadto sa kamot
niadtong nagapangita sa ilang mga kinabuhi, ug
ngadto sa kamot sa kasundalohan sa hari sa
Babilonia nga makiggubat batok kaninyo. 22Tan-
awa, maghatag ako ug mando—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh— ug magdala pagbalik
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kanila dinhi sa siyudad aron makiggubat batok
niini ug moilog, ug magsunog niini. Kay gun-
obon ko ang mga siyudad sa Juda nga wala nay
lumolupyo.”'

35
1 Miabot ang pulong ni Yahweh ngadto kang

Jeremias sa mga adlaw ni Jehoyakin ang anak
nga lalaki ni Josia nga hari sa Juda, nga nag-
ingon, 2 “Lakaw ngadto sa panimalay sa mga
Recabnon ug pakigsulti kanila. Unya dad-a sila
sa akong puloy-anan, sulod sa usa sa mga lawak
didto, ug daliti sila ug bino aron imnon.” 3 Busa
gidala ko si Jaazania ang anak nga lalaki ni
Jeremias ang anak nga lalaki ni Habazinia ug
ang iyang mga igsoong lalaki, ang tanan niyang
mga anak nga lalaki, ug ang tanang panimalay sa
Recabnon. 4 Gidala ko sila ngadto sa puloy-anan
ni Yahweh, sulod sa mga lawak sa mga anak nga
lalaki ni Hanan ang anak nga lalaki ni Igdalia,
ang tawo sa Dios. Kini nga mga lawak tupad sa
lawak sa mga pangulo, nga anaa sa ibabaw sa
lawak ni Maasea ang anak nga lalaki ni Shalum,
ang tigbantay sa ganghaan. 5 Unya akong
gibutang sa atubangan sa mga Recabnon ang
mga panaksan ug mga kopa nga puno sa bino ug
miingon ako kanila, “Inom kamo ug diyutay nga
bino.” 6 Apan miingon sila, “Dili kami moinom
sa bisan unsang bino, kay si Jonadab ang anak
nga lalaki ni Recab, nagmando man kanamo,
'Ayaw kamo pag-inom sa bisan unsang bino,
bisan ikaw o ang imong mga kaliwat, hangtod
sa kahangtoran. 7 Ayaw usab kamo pagtukod ug
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bisan unsang mga puloy-anan, magpugas ug mga
binhi, ni magtanom ug bisan unsang parasan;
dili kini alang kaninyo. Kay kinahanglan mag-
puyo kamo sa mga tolda sa tanan ninyong mga
adlaw, aron nga magpuyo kamo sa daghang
mga adlaw sa yuta kung diin kamo nagpuyo
ingon nga mga langyaw.' 8 Nagtuman kami sa
tingog ni Jonadab ang anak nga lalaki ni Recab,
ang among katigulangan, sa tanan nga iyang
gimando kanamo, nga dili moinom ug bino sa
tanan namong mga adlaw, kami, ang among
mga asawa, ang among mga anak nga lalaki,
ug among mga anak nga babaye. 9 Dili gayod
kami magtukod sa among mga puloy-anan nga
among kapuy-an, ug walay parasan, uma, o binhi
nga among panag-iyahon. 10 Nagpuyo kami sa
mga tolda ug nagtuman kami ug gibuhat ang
tanang gimando kanamo sa among katigulangan
nga si Jonadab. 11 Apan sa dihang gisulong ni
Nebucadnezar nga hari sa Babilonia ang yuta,
miingon kami, 'Dali, kinahanglan nga moadto
kita sa Jerusalem aron makaikyas gikan sa
kasundalohan sa Chaldean ug sa Armenian.'
Busa nagpuyo na kami sa Jerusalem.” 12 Unya
miabot ang pulong ni Yahweh ngadto kang
Jeremias, nga nag-ingon, 13 “Si Yahweh nga
makagagahom, ang Dios sa Israel, nag-ingon
niini, 'Lakaw ug sultihi ang mga tawo sa Juda ug
ang mga lumolupyo sa Jerusalem, “Dili ba kamo
modawat ug pagbadlong ug mopatalinghog sa
akong mga pulong? —mao kini ang gipahayag
ni Yahweh. 14 Ang mga pulong ni Jonadab ang
anak nga lalaki ni Recab nga gihatag ngadto
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sa iyang mga anak nga lalaki ingon nga usa
ka mando, nga dili moinom sa bisan unsang
bino, nga ginasunod pa gihapon hangtod karon.
Gituman nila ang mga mando sa ilang mga
katigulangan. Apan alang kanako, magpadayon
ako sa pagmantala nganha kaninyo, apan wala
kamo nagpatalinghog kanako. 15 Gipadala ko
nganha kaninyo ang tanan kong mga alagad,
ang mga propeta. Nagpadayon ako sa pagpadala
kanila aron sa pagsulti, 'Pabiyaa ang matag tawo
gikan sa daotan niyang binuhatan ug magbuhat
sa maayong binuhatan; tugoti nga wala nay
bisan usa ang magsunod sa laing mga dios ug
magsimba niini. Hinuon, balik sa yuta nga akong
gihatag kaninyo ug sa inyong katigulangan.'
Apan wala gihapon kamo mipatalinghog kanako
ni nagtagad kanako. 16 Kay ang mga kaliwat ni
Jonadab ang anak nga lalaki ni Recab nagsunod
man sa mga mando sa ilang katigulangan nga
iyang gihatag kanila, apan kining mga tawhana
nagdumili sa pagpamati kanako.'” 17 Busa si
Yahweh, ang Dios nga makagagahom ug ang Dios
sa Israel, miingon niini, 'Tan-awa, ipahamtang
ko sa Juda ug sa tanang lumolupyo sa Jerusalem,
ang tanang katalagman nga akong gisulti batok
kanila tungod kay nagsulti man ako kanila apan
wala sila namati kanako; nagtawag ako kanila,
apan wala sila mitubag.'” 18Miingon si Jeremias
ngadto sa panimalay samga Recabnon, “Miingon
niini si Yahweh nga makagagahom, ang Dios sa
Israel: Namati kamo sa mga mando ni Jonadab
nga inyong katigulangan ug gitipigan ninyo kin-
ing tanan—gituman ninyo ang tanan nga iyang
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gimando kaninyo nga inyong buhaton— 19 busa
si Yahweh nga makagagahom, ang Dios sa Israel,
miingon niini, 'Kanunay gayod nga adunay usa
nga maggikan sa kaliwat ni Jonadab ang anak
nga lalaki ni Recab aron mag-alagad kanako.'”

36
1 Sa pag-abot sa ikaupat nga tuig sa paghari ni

Jehoyakim ang anak nga lalaki ni Josia nga hari
sa Juda, miabot kini nga pulong kang Jeremias
gikan kang Yahweh, ug miingon siya, 2 “Pagkuha
ug linukot nga sulatanan ug isulat niini ang
tanang mga pulong nga akong isulti kanimo
bahin sa Israel ug sa Juda, ug sa matag nasod.
Buhata kini alang sa tanan nga akong isulti
sukad sa mga adlaw ni Josia hangtod niining
adlawa. 3Kay basin pa ug mamati ang katawhan
sa Juda sa tanang katalagman nga akong ipa-
hamtang kanila. Kay basin pa ug mobiya ang
matag-usa gikan sa daotan niyang binuhatan,
aron nga pasayloon ko ang ilang kalapasan
ug ang ilang mga sala.” 4 Unya gitawag ni
Jeremias si Baruk ang anak nga lalaki ni Neria,
ug gisulat ni Baruk sa linukot nga sulatanan ang
gidikta ni Jeremias, ang tanang mga pulong ni
Yahweh nga gisulti kaniya. 5 Unya gimandoan
ni Jeremias si Baruk. Miingon siya, “Ania ako
sa bilanggoan ug dili makaadto sa puloy-anan ni
Yahweh. 6 Busa kinahanglan nga moadto ka ug
basaha gikan sa linukot nga sulatanan ang imong
gisulat nga akong gidikta. Sa adlaw sa pagpuasa,
kinahanglan nga imong basahon angmga pulong
ni Yahweh nga makadungog ang katawhan sulod
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sa iyang puloy-anan, ug makadungog usab ang
katawhan sa Juda nga miabot gikan sa ilang
mga siyudad. Imantala kining mga pulonga
ngadto kanila. 7 Kay basin pa ug mahiabot
ngadto kang Yahweh ang ilang mga pagpakiluoy.
Kay basin pa ug mobiya ang matag tawo gikan
sa daotan niyang binuhatan, sanglit hilabihan
na man ang kapungot ug kaligutgot nga gisulti
ni Yahweh batok niining katawhan.” 8 Busa
gibuhat ni Baruk ang anak nga lalaki ni Neria
ang tanan nga gimando ni Jeremias nga usa ka
propeta nga iyang pagabuhaton. Gibasa niya
sa makusog ang mga pulong ni Yahweh diha
sa iyang templo. 9 Sa pag-abot sa ikalima nga
tuig ug sa ikasiyam nga bulan sa paghari ni
Jehoyakim ang anak nga lalaki ni Josia, ang hari
sa Juda, nga ang tanang katawhan sa Jerusalem
ug ang katawhan nga miabot sa Jerusalem gikan
sa mga siyudad sa Juda nagmantala ug pagpuasa
alang sa pagpasidungog kang Yahweh. 10 Kusog
nga gibasa ni Baruk ang mga pulong ni Jeremias
sa puloy-anan ni Yahweh, gikan sa lawak ni
Gemaria ang anak nga lalaki ni Shafan ang
eskriba, sa ibabaw nga hawanan, nga kilid sa
ganghaan pasulod sa puloy-anan ni Yahweh.
Gibasa niya kini nga makadungog ang tanang
katawhan. 11 Karon nadungog ni Micaya ang
anak nga lalaki ni Gemaria ang anak nga lalaki
ni Shafan ang tanang mga pulong ni Yahweh
sa linukot nga basahon 12 Miadto siya sa puloy-
anan sa hari, ngadto sa lawak sa sekretaryo.
Nakita niya ang tanang opisyal nga naglingkod
didto: si Elishama ang sekretaryo, si Delaya ang
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anak nga lalaki ni Shemaya, si Elnatan ang anak
nga lalaki ni Acbor, si Gemaria ang anak nga
lalaki ni Shafan, ug si Zedekia ang anak nga
lalaki ni Hanania, ug ang tanang mga opisyal.
13 Unya gibalita ni Micaya ngadto kanila ang
tanang mga pulong nga iyang nadungog nga
kusog nga gibasa ni Baruk ngadto sa katawhan.
14 Busa ang tanang mga opisyal nagpadala kang
Jehudi ang anak nga lalaki ni Netania ang anak
nga lalaki ni Shelemia ang anak nga lalaki ni
Cushi, ngadto kang Baruk. Miingon si Jehudi
kang Baruk, “Dad-a ang linukot nga basahon
nga imong gibasa ngadto sa katawhan, ug anhi
dinhi.” Busa gidala ni Baruk ang anak nga lalaki
ni Neria ang linukot nga basahon ug miadto
sa mga opisyal. 15 Unya miingon sila kaniya,
“Lingkod ug basaha kini aron madunggan namo
kini.” Busa gibasa ni Baruk ang linukot nga
basahon. 16 Nahitabo kini sa dihang nadungog
nila kining tanang mga pulonga, nagtinan-away
ang matag-usa nga adunay kalisang ug miingon
kang Baruk, “Kinahanglan ibalita nato kining
tanang mga pulong ngadto sa hari.” 17 Unya
nangutana sila kang Baruk, “Sultihi kami, giunsa
nimo pagsulat kining tanang mga pulong nga
gidikta ni Jeremias?” 18Miingon si Baruk kanila,
“Gidikta niya nganhi kanako kining tanang mga
pulong, ug gisulat ko kini pinaagi sa tinta niining
linukot nga basahon.” 19 Unya miingon ang mga
opisyal ngadto kang Baruk, “Lakaw, pagtago,
ug si Jeremias man usab. Ayaw tugoti ang
si bisan kinsa nga masayod kung hain kamo.”
20 Busa gibutang nila ang linukot nga basahon
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sa lawak ni Elishama ang sekretaryo, ug miadto
sila sa hari diha sa hawanan ug gibalita nila
ang tanan diha sa panagtigom sa hari. 21 Unya
gipalakaw sa hari si Jehudi aron kuhaon ang
linukot nga basahon. Gikuha kini ni Jehudi gikan
sa lawak ni Elishama nga sekretaryo. Unya
gibasa niya kini nga makadungog ang hari ug
ang tanang mga opisyal nga nagtindog tupad
niya. 22 Karon nagpuyo ang hari sa dapit kung
diin siya nagapuyo panahon sa tingtugnaw sa
ikasiyam nga bulan, ug nagkalayo ang pugon nga
anaa sa iyang atubangan. 23 Sa matag higayon
nga basahon ni Jehudi ang tulo o upat ka mga
linya, tabason kini sa hari pinaagi sa kutsilyo
ug itambog niya kini ngadto sa kalayo sa pugon
hangtod nga nahurot ang maong linukot nga
basahon. 24 Apan ang hari bisan ang iyang
mga sulugoon nga nakadungog sa tanang mga
pulong niini, wala nalisang, ni migisi sa ilang
mga bisti. 25 Si Elnatan, si Delaya, ug si Gemaria
naghangyo sa hari nga dili sunogon ang linukot
nga basahon, apan wala siya namati kanila.
26 Unya nagmando ang hari kang Jerameel, ang
paryente ni Seraya ang anak nga lalaki ni Azriel,
ug si Shelemia ang anak nga lalaki ni Abdeel
aron dakpon si Baruk nga eskriba ug si Jeremias
nga propeta, apan gitagoan sila ni Yahweh.
27 Unya miabot ang pulong ni Yahweh ngadto
kang Jeremias human nga gisunog sa hari ang
linukot nga basahon ug ang mga pulong nga
gisulat ni Baruk nga gidikta ni Jeremias, nga
nag-ingon, 28 “Balik, pagkuha ug laing linukot
nga sulatanan, ug isulat niini ang tanang mga
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pulong nga anaa sa orihinal nga linukot nga
basahon, kadtong gisunog ni Jehoyakim nga hari
sa Juda. 29 Unya kinahanglan nimo kining isulti
kang Jehoyakim nga hari sa Juda: 'Gisunog
nimo kadtong linukot nga basahon, nga nag-
ingon, “Nganong gisulat mo man kini, 'Ang
hari sa Babilonia moabot gayod ug gun-obon
kining yutaa, kay laglagon gayod niya ang mga
tawo ug ang mga mananap niini?'” 30 Busa
gisulti kini ni Yahweh bahin kanimo, Jehoyakim
nga hari sa Juda: “Walay kaliwat nimo ang
molingkod sa trono ni David. Alang kanimo,
ang imong patay nga lawas ilabay ngadto sa
gawas nga mainitan sa adlaw ug matun-ogan sa
gabii. 31 Kay pagasilotan ko ikaw, ang imong
mga kaliwat, ug ang imong mga sulugoon tungod
sa kalapasan ninyong tanan. Ipahamtang ko
kanimo, sa tanang mga lumulopyo sa Jerusalem,
ug sa matag tawo sa Juda ang tanang katalagman
nga akong gisulti diha kaninyo, apan wala kamo
nagpanumbaling.” 32 Busa nagkuha si Jeremias
ug laing linukot nga sulatanan ug gihatag kini
kang Baruk ang anak nga lalaki ni Neria ang
eskriba. Gisulat ni Baruk ang tanang mga pulong
nga gidikta ni Jeremias nga gisulat sa linukot nga
sulatanan nga gisunog ni Jehoyakim nga hari sa
Juda. Labot pa niana, daghan pa ug samang
mga pulong ang nadugang niining linukot nga
basahon.

37
1Karon naghari si Zedekia nga anak nga lalaki

ni Josia imbis nga si Jehoyakin nga anak nga
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lalaki ni Jehoyakim. Gihimong hari ni Nebucad-
nezar nga hari sa Babylonia si Zedekia sa tibuok
yuta sa Juda. 2 Apan wala naminaw si Zedekia,
ang iyang mga sulugoon, ug ang katawhan sa
mga pulong ni Yahweh nga iyang gimantala
pinaagi sa kamot ni Jeremias nga propeta. 3Busa
gisugo ni Haring Zedekia, si Jehucal nga anak
nga lalaki ni Shelemia, ug si Zefania nga anak
nga lalaki ni Maasea nga pari sa pagdala ug
mensahe ngadto kang Jeremias nga propeta.
Miingon sila, “Pag-ampo alang kanamo ngadto
kang Yahweh nga atong Dios.” 4 Karon gawas
sulod si Jeremias diha sa katawhan, tungod kay
wala pa man siya mabilanggo. 5 Minggula ang
kasundalohan sa Faraon gikan sa Ehipto, ug
mibiya sa Jerusalem ang mga Caldeanhon nga
nagpalibot sa Jerusalem sa dihang nadungog ang
balita mahitungod kanila. 6 Unya miabot ang
pulong ni Yahweh kang Jeremias nga propeta,
nga nag-ingon, 7 “Si Yahweh, nga Dios sa Israel,
miingon niini: Mao kini ang inyong isulti ngadto
sa hari sa Juda, tungod kay gipadala ka niya aron
sa pagpangayo ug tambag kanako, 'Tan-awa,
ang kasundalohan sa Faraon, nga miabot aron
sa pagtabang kaninyo, mamalik na sa Ehipto,
sa ilang kaugalingon nga yuta. 8 Mobalik ang
mga Caldeanhon. Makig-away sila batok niining
siyudara, ilogon, ug sunogon kini.' 9 Miingon
si Yahweh niini: Ayaw limbongi ang inyong
mga kaugalingon pinaagi sa pag-ingon, 'Sigurado
gayod nga mobiya ang mga Caldeanhon kanato,'
kay dili gayod sila mobiya. 10 Bisan pa ug
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nabuntog ninyo ang tibuok kasundalohan sa
mga Caldeanhon nga nakig-away kaninyo ug ang
nahibilin sa ilang mga tolda mao lamang ang
samaran nga mga kalalakin-an, mamangon sila
ug sunogon nila kining siyudara.” 11 Nahitabo
kini sa dihang mibiya ang kasundalohan sa mga
Caldeanhon sa Jerusalem samtang nagsingabot
ang kasundalohan sa Faraon, 12 unya migikan si
Jeremias sa Jerusalem padulong sa yuta ni Ben-
jamin. Buot niya nga panag-iyahon ang bahin sa
yuta didto taliwala sa katawhan. 13 Samtang atua
siya sa Ganghaan sa Benjamin, anaa didto ang
pangulo sa mga tigbantay. Ang iyang ngalan mao
si Irija nga anak nga lalaki ni Shelemia nga anak
nga lalaki ni Hanania. Gigunitan niya si Jeremias
nga propeta ug miingon, “Ikaw mobiya gayod
paingon sa mga Caldeanhon.” 14 Apan miingon
si Jeremias, “Dili kana tinuod. Dili ako mobiya
paingon sa mga Caldeanhon.” Apan wala nami-
naw si Irija kaniya. Gigunitan niya si Jeremias
ug gidala ngadto sa mga opisyal. Nasuko ang
mga opisyal kang Jeremias. 15 Gikulata nila siya
ug gibilanggo, sa balay kaniadto ni Jonathan nga
escriba, kay gihimo naman nila kini nga bilang-
goan. 16Busa gibilanggo si Jeremias sa lawak nga
anaa sa ilalom sa yuta, diin nagpuyo siya sulod
sa daghang mga adlaw. 17 Unya nagpadala ug
usa ka tawo si Haring Zedekia nga maoy nagdala
kaniya sa palasyo. Sa iyang balay, nangutana
ang hari kaniya sa tago, “Aduna bay pulong
nga gikan kang Yahweh?” Mitubag si Jeremias,
“Aduna: Igatugyan ka ngadto sa kamot sa hari
sa Babilonia.” 18 Unya miingon si Jeremias
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kang Haring Zedekia, “Unsa man ang akong
sala batok kanimo, sa imong mga sulugoon,
o niining katawhan nga gibilanggo man ninyo
ako? 19 Asa man ang imong mga propeta, ang
mga tawo nga nanagna alang kanimo ugmiingon
nga dili gayod moanhi ang hari sa Babilonia
batok kanimo o batok niining yutaa? 20 Apan
karon paminaw, akong agalong hari! Tugoti nga
moabot kanimo ang akong mga hangyo. Ayaw
ako ibalik sa balay ni Jonathan nga escriba,
o kondili mamatay gayod ako didto.” 21 Busa
nagmando si Haring Zedekia. Gibutang sa iyang
mga sulugoon si Jeremias didto sa hawanan sa
tigbantay. Ginahatagan siya ug tipik sa tinapay
matag adlaw gikan sa kadalanan sa tighimo ug
mga tinapay, hangtod nga nahurot na ang tanang
tinapay sa siyudad. Busa nagpabilin si Jeremias
sa hawanan sa tigbantay.

38
1 Nakadungog sila si Shefatia nga anak nga

lalaki ni Matan, si Gedalia nga anak nga lalaki
ni Pashur, si Jehucal nga anak nga lalaki ni
Shelemia, ug si Pashur nga anak nga lalaki ni
Malkia sa mga pulong nga gipahayag ni Jeremias
sa tanang katawhan. Miingon siya kanila, 2 nga
miingon si Yahweh niini: “Si bisan kinsa nga
magpabilin niining siyudara pagapatyon pinaagi
sa espada, kagutom, ug hampak. Apan maluwas
ang si bisan kinsa nga moadto sa mga Caldean-
hon. Makaikyas siya, ug mabuhi. 3 Miingon
si Yahweh niini: Igatugyan kining siyudara
ngadto sa kamot sa kasundalohan sa hari sa
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Babilonia, ug ilogon niya kini.” 4 Busa miingon
ang mga opisyal ngadto sa hari, “Ipapatay kining
tawhana, tungod kay niini nga paagi gipaluya
niya ang mga kamot sa manggugubat nga mag-
pabilin niining siyudara, ug ang mga kamot sa
tanang katawhan. Nagmantala siya niining mga
pulonga, kay kining tawhana wala nagbuhat
alang sa kaayohan niining katawhan, apan sa
kadaot lamang.” 5 Busa miingon si Zedekia,
“Tan-awa, anaa na siya sa imong kamot sanglit
wala may hari nga makahimo sa pagpugong
kanimo.” 6 Unya gidala nila si Jeremias ug gi-
hulog siya ngadto sa atabay ni Malkia, nga anak
nga lalaki sa hari. Nahimutang ang atabay sa
hawanan sa tigbantay. Gitunton nila si Jeremias
gamit ang mga pisi. Walay tubig sa atabay,
apan lapokon kini, ug nalubong siya sa lapok.
7 Karon si Ebed Melec nga Cusitihanon nga usa
sa mga yunoko sa balay sa hari. Nadungog niya
nga gibutang nila si Jeremias ngadto sa atabay.
Karon naglingkod ang hari sa Ganghaan sa
Benjamin. 8 Busa migawas si Ebed Melec gikan
sa balay sa hari ug nakigsulti sa hari. Miingon
siya, 9 “Akong agalon nga hari, nagbuhat ug
daotan kini nga mga kalalakin-an pinaagi sa
pagbuhat nila ug dili maayo kang Jeremias nga
propeta. Gihulog nila siya ngadto sa atabay
aron mamatay siya sa kagutom, sanglit wala nay
pagkaon sa siyudad.” 10Unya gimandoan sa hari
si Ebed Melec nga Cusitihanon. Miingon siya,
“Mandoi ang 30 ka kalalakin-an gikan dinhi ug
ipakuha si Jeremias nga propeta gikan sa atabay
sa dili pa siya mamatay.” 11 Busa gimandoan
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ni Ebed Melec kadto nga mga kalalakin-an ug
miadto sa balay sa hari, ngadto sa lawak nga
tipiganan sa mga bisti ilalom sa balay. Nagkuha
siya ug mga nuog ug daan nga bisti didto ug
gitunton kini kang Jeremias pinaagi sa mga pisi
ngadto sa atabay. 12 Miingon si Ebed Melec
nga Cusitihanon ngadto kang Jeremias, “Ibutang
ang mga nuog ug ang daan nga bisti sa ilalom
sa imong mga bukton ug sa ibabaw sa mga
pisi.” Busa gibuhat kini ni Jeremias. 13 Unya
gibira nila si Jeremias pinaagi sa mga pisi.
Niini nga paagi napagawas nila siya gikan sa
atabay. Busa nagpuyo si Jeremias sa hawanan
sa tigbantay. 14 Unya nagpadala ug pulong
si Haring Zedekia ug gipadala si Jeremias nga
propeta ngadto kaniya, sa ikatulo nga pultahan
sa balay ni Yahweh. Miingon ang hari kang
Jeremias, “Aduna akoy buot ipangutana kanimo.
Ayaw ililong kanako ang tubag.” 15 Miingon si
Jeremias kang Zedekia, “Kung tubagon ko ikaw,
dili ba gayod nimo ako patyon? Apan kung
mohatag ako kanimo ug tambag, dili ka man
maminaw kanako.” 16 Apan nanumpa si Haring
Zedekia sa tago ug miingon, “Ingon nga buhi
si Yahweh, nga maoy naghimo kanato, dili ko
ikaw patyon o itugyan ngadto sa kamot sa mga
kalalakin-an nga nangita sa imong kinabuhi.”
17 Busa miingon si Jeremias ngadto kang Haring
Zedekia, “Mao kini ang giingon ni Yahweh,
ang Dios nga labawng makagagahom, nga Dios
sa Israel: Kung moadto gayod kamo sa mga
opisyal sa Hari sa Babilonia nan mabuhi ka, ug
dili sunogon kini nga siyudad. Ikaw ug ang
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imong pamilya mabuhi. 18 Apan kung dili ka
moadto sa mga opisyal sa hari sa Babilonia, nan
itugyan kining siyudara ngadto sa kamot sa mga
Caldeanhon. Sunogon nila kini, ug dili kamo
makaikyas gikan sa ilang kamot.” 19 Miingon
si Haring Zedekia ngadto kang Jeremias, “Apan
nahadlok ako sa katawhan sa Juda nga miikyas
padulong sa mga Caldeanhon, tungod kay tingali
ug itugyan ako sa ilang kamot, aron daugdaogon
nila ako.” 20 Miingon si Jeremias, “Dili ka nila
itugyan ngadto kanila. Tumana ang mensahe
nga gikan kang Yahweh nga akong ginasulti
kanimo, aron nga mamaayo ang tanan alang
kanimo, ug aron nga mabuhi ka. 21 Apan kung
modumili ka sa pag-adto, mao kini ang gipakita
ni Yahweh kanako. 22 Tan-awa! Ang tanang
mga babaye nga nahibilin sa imong balay, hari
sa Juda, pagadad-on ngadto sa balay sa mga
opisyal sa hari sa Babilonia. Moingon kini nga
mga babaye kanimo, 'Nalimbongan ka sa imong
mga higala; gidaot ka nila. Nalubong na karon
ang imong mga tiil sa lapok, ug managan ang
imong mga higala.' 23 Kay ang tanan nimong
mga asawa ug mga anak pagadad-on ngadto sa
mga Caldeanhon, ug dili ka makaikyas gikan sa
ilang kamot. Pagadakpon ka pinaagi sa kamot
sa hari sa Babilonia, ug pagasunogon kini nga
siyudad.” 24 Unya miingon si Haring Zedekia
ngadto kang Jeremias, “Ayaw ipahibalo kang
bisan kinsa kining mga pulonga, aron nga dili ka
mamatay. 25 Kung madunggan sa mga opisyal
nga nakigsulti ako kanimo, ug kung moanhi sila
ug mosulti kanimo, 'Sultihi kami sa imong giin-
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gon sa hari ug ayaw kini itago kanamo, o patyon
ka namo,' 26 unya kinahanglan nga sultihan
nimo sila, 'Naghangyo ako nga mapainubsanon
sa atubangan sa hari nga dili niya ako ibalik sa
balay ni Jonathan aron mamatay didto.”' 27Unya
nangadto ang tanang mga opisyal ngadto kang
Jeremias ug nangutana kaniya, busa gitubag niya
sila sumala sa gisugo sa hari kaniya. Busa
miundang sila sa pagpakigsulti kaniya, tungod
kay wala man nila nadungog ang gihisgotan tali
ni Jeremias ug sa hari. 28 Busa nagpabilin si
Jeremias sa hawanan sa tigbantay hangtod sa
adlaw nga nailog ang Jerusalem.

39
1 Sa ikasiyam nga tuig ug ikanapulo nga bulan

sa paghari ni Zedekia nga hari sa Juda, miabot
si Nebucadnezar nga hari sa Babilonia uban sa
iyang mga kasundalohan batok sa Jerusalem ug
gilibotan kini. 2 Sa ikanapulo ug usa ka tuig ug
sa ikaupat nga bulan ni Zedekia, sa ikasiyam nga
adlaw sa bulan, gisulod nila ang siyudad. 3 Unya
miabot ang tanang mga opisyal sa hari sa Babilo-
nia ug milingkod didto sa tunga nga ganghaan
nga mao sila si: Nergal Sharezer, Samgar Nebo,
ug si Sarsekim, nga usa ka mahinungdanon nga
opisyal. Si Nergal Sharezer usa ka labaw nga
opisyal ug ang ubang mga opisyal sa hari sa
Babilonia. 4 Nahitabo kini sa dihang nakita sila
ni Zedekia, nga hari sa Juda, ug sa tanan niyang
mangugubat nga kalalakin-an, mikalagiw sila.
Minggula sila sa kagabhion gikan sa siyudad agi
sa agianan sa tanaman sa hari, latas sa ganghaan
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taliwala sa duha ka mga paril. Migula ang
hari paingon sa Araba. 5 Apan gigukod sila sa
kasundalohan sa mga Caldeanhon ug naapsan si
Zedekia ngadto sa kapatagan sa walog sa Suba
sa Jordan nga duol sa Jerico. Unya gidakop nila
siya ug gidala siya ngadto kang Nebucadnezar,
nga hari sa Babilonia, didto sa Ribla sa yuta
sa Hamat, diin gihukman siya ni Nebucadnezar.
6 Gipatay sa hari sa Babilonia ang mga anak nga
lalaki ni Zedekia sa iyang atubangan didto sa
Ribla. Gipatay usab niya ang tanang halangdon
nga mga tawo sa Juda. 7 Unya gilugit niya ang
mga mata ni Zedekia ug gikadenahan siya ug
tumbaga aron nga madala niya siya ngadto sa
Babilonia. 8 Unya gipangsunog sa mga Caldean-
hon ang balay sa hari ug ang balay sa mga tawo.
Gilumpag usab nila ang mga paril sa Jerusalem.
9 Gipangbihag ni Nebuzaradan, nga pangulo sa
mga tigpanalipod sa hari, ang tanang katawhan
nga nahibilin sa siyudad. Lakip na ang mga
tawo nga miikyas padulong sa mga Caldeanhon
ug ang ubang mga tawo nga nahibilin ngadto
sa siyudad. 10 Apan gitugotan ni Nebuzaradan
nga pangulo sa mga tigpanalipod sa hari nga
magpabilin sa yuta sa Juda ang labing kabos
nga mga tawo nga walay nahot. Gihatagan
niya sila ug kaparasan ug kaumahan nianang
adlawa. 11Unya nagmando si Nebucadnezar nga
hari sa Babylonia ngadto kang Nebuzaradan nga
pangulo sa mga tigpanalipod sa hari mahitungod
kang Jeremias. Miingon siya, 12 “Kuhaa ug
atimana siya. Ayaw siya pasakiti. Buhata ang
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bisan unsa nga isulti niya kanimo.” 13 Busa
nagsugo ug mga kalalakin-an si Nebuzaradan
nga pangulo sa mga tigpanalipod sa hari, si
Nebushazban nga labawng yunoko, si Nergal
Sharezer nga labawng opisyal, ug ang tanang
mahinungdanon nga mga opisyal sa hari sa
Babilonia. 14 Gikuha sa ilang mga tawo si
Jeremias gikan sa hawanan sa tigbantay ug
gisalig siya kang Gedalia nga anak nga lalaki
ni Ahikam nga anak nga lalaki ni Shafan, aron
dad-on siya sa iyang balay, busa nagpabilin si
Jeremias uban sa katawhan. 15 Karon miabot
ang pulong ni Yahweh kang Jeremias samtang
gibilanggo pa siya didto sa hawanan sa tigban-
tay, nga nag-ingon, 16 “Pagpakigsulti kang Ebed
Melec nga Cusitihanon ug ingna siya, “Si Yahweh
nga labawng makakagahom, nga Dios sa Israel,
miingon niini: Tan-awa, ipatuman ko na ang
akong gipamulong batok niining siyudara alang
sa kaalaotan ug dili sa kaayohan. Tungod kay
matuman kining tanan diha sa imong atubangan
nianang adlawa. 17 Apan luwason ko ikaw
nianang adlawa—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh—ug dili ka itugyan ngadto sa kamot
sa mga tawo nga imong gikahadlokan. 18 Kay
luwason ko gayod ikaw. Dili ka mamatay pinaagi
sa espada. Makaikyas ka nga buhi, tungod kay
misalig ka man kanako—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh.”'

40
1 Miabot ang pulong ngadto kang Jeremias

gikan kang Yahweh human nga gibuhian siya ni
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Nebuzaradan nga pangulo sa mga tigpanalipod
sa hari didto sa Rama. Nakita niya si Jeremias
nga gikadenahan uban sa tanang mga binihag
sa Jerusalem ug sa Juda nga gidala ngadto sa
pagkabihag sa Babilonia. 2 Gikuha si Jeremias
sa pangulo sa guwardiya ug miingon ngadto
kaniya, “Gitakda ni Yahweh nga imong Dios kini
nga katalagman alang niini nga dapit. 3 Busa
gituman gayod kini ni Yahweh. Gibuhat gayod
niya sumala sa iyang gisugo, sanglit nakasala
man kamong katawhan batok kaniya ug wala
magtuman sa iyang tingog. Mao nga nahitabo
kini nga butang kaninyo. 4 Apan karon tan-awa!
Gitanggalan ko ikaw gikan sa mga kadena nga
anaa sa imong mga kamot. Kung maayo kini
alang kanimo nga mouban ka kanako didto sa
Babilonia, uban, ug atimanon ko ikaw. Apan
kung dili kini maayo alang kanimo nga mouban
kanako sa Babilonia, ayaw kana buhata. Tan-
awa ang tibuok yuta sa imong atubangan. Lakaw
kung asa ang maayo ug husto sa imong panan-
aw nga adtoan.” 5 Sa dihang wala mitubag
si Jeremias, miingon si Nebuzaradan, “Lakaw
ngadto kang Gedalia nga anak nga lalaki ni
Ahikam nga anak nga lalaki ni Shafan, nga
maoy gipadumala sa hari sa Babilonia sa mga
siyudad sa Juda. Pabilin ngadto kaniya uban
sa katawhan o lakaw bisan asa nga maayo sa
imong panan-aw nga adtoan.” Gihatagan siya sa
pangulo sa mga tigpanalipod sa hari ug pagkaon
ug gasa, ug unya gipalakaw siya. 6 Busa miadto
si Jeremias kang Gedalia nga anak nga lalaki ni
Ahikam, sa Mizpa. Mipuyo siya uban kaniya ug
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uban sa katawhan nga nahibilin sa yuta. 7Karon,
nakadungog ang ubang mga pangulo sa kasun-
dalohan nga taga-Juda—sila ug ang ilang mga
katawhan—nga atua pa gihapon sa kabukiran,
nga gihimo sa hari sa Babilonia nga gobernador
sa tibuok yuta si Gedalia nga anak nga lalaki
ni Ahikam. Nadunggan usab nila nga siya ang
gibutang aron magdumala sa mga kalalakin-
an, kababayen-an ug mga kabataan nga labing
kabos sa tanang katawhan sa yuta, kadtong
wala nabihag didto sa Babilonia. 8 Busa miadto
sila kang Gedalia didto sa Mizpa. Kining mga
tawhana mao sila Ismael nga anak nga lalaki ni
Netania; si Johanan ug Jonatan nga mga anak
nga lalaki ni Karea; Seraya nga anak nga lalaki ni
Tanhumet; mga anak nga lalaki ni Efai nga taga-
Netofa; ug Jaazania nga anak nga lalaki sa taga-
Maaca—sila ug ilang mga katawhan. 9Nanumpa
si Gedalia nga anak nga lalaki ni Ahikam nga
anak nga lalaki ni Shafan ngadto kanila ug sa
ilang mga katawhan ug miingon ngadto kanila,
“Ayaw kahadlok sa pag-alagad sa mga opisyal sa
Caldeanhon. Puyo kamo sa yuta ug alagari ang
hari sa Babilonia, ug maghatag kini ug kaayohan
nganha kaninyo. 10 Tan-awa, magpuyo ako sa
Mizpa aron makigtagbo sa mga Caldeanhon nga
mianhi kanato. Busa, pamupo ug ubas aron
himoong bino, pag-ani ug mga prutas sa ting-init,
ug lana ug tipigi kini sa inyong mga sudlanan.
Puyo kamo sa mga siyudad nga inyo nang gipuy-
an.” 11 Unya nadunggan sa tanang taga-Juda sa
Moab, nga kauban sa katawhan sa Amon, ug
sa Edom, ug sa tanang yuta, nga gitugotan sa
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hari sa Babilonia ang nahibilin nga taga-Juda
nga magpabilin, ug gipili niya si Gedalia nga
anak nga lalaki ni Ahikam nga anak nga lalaki ni
Shafan nga magdumala kanila. 12 Busa namalik
ang tanang taga-Juda gikan sa tanang dapit diin
sila nagkatibulaag. Mibalik sila sa yuta sa Juda,
ngadto kang Gedalia sa Mizpa. Namupo sila ug
mga ubas aron himoong bino ug nag-ani ug mga
bunga sa ting-init sa hilabihan nga kadagaya.
13 Miadto si Johanan nga anak nga lalaki ni
Karea ug ang tanang pangulo sa kasundalohan
nga anaa sa kabukiran ngadto kang Gedalia sa
Mizpa. 14 Miingon sila kaniya, “Nasayod ka ba
nga gipadala ni Baalis nga hari sa katawhan sa
Amon si Ismael nga anak nga lalaki ni Netania
aron sa pagpatay kanimo?” Apan wala mituo
kanila si Gedalia nga anak nga lalaki ni Ahikam.
15 Busa gisultihan sa hilom ni Johanan nga anak
nga lalaki ni Karea si Gedalia sa Mizpa ug mi-
ingon, “Tugoti ako sa pagpatay kang Ismael nga
anak nga lalaki ni Netania. Walay maghunahuna
nga ako ang mibuhat. Ug nganong patyon ka
man niya? Nganong tugotan man ang tanang
taga-Juda nga nagkatigom nganha kanimo aron
magkatibulaag ugmapuo ang nahibilin sa Juda?”
16 Apan miingon si Gedalia nga anak nga lalaki
ni Ahikam kang Johanan nga anak nga lalaki
ni Karea, “Ayaw buhata kining butanga, tungod
kay nagsulti ka lang ug bakak mahitungod kang
Ismael.”

41
1 Apan nahitabo kini sa ikapitong bulan, nga
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miadto kang Gedalia nga anak nga lalaki ni
Ahikam sa Mizpa si Ismael nga anak nga lalaki
ni Elishama, gikan sa harianong pamilya, ug ang
pipila ka mga opisyal sa hari- napulo ka mga
tawo nga uban kaniya. Nag-uban sila ug kaon
didto sa Mizpa. 2 Mitindog ug gipatay ni Ismael
nga anak nga lalaki ni Netania, ug sa napulo ka
mga tawo uban kaniya si Gedalia nga anak nga
lalaki ni Ahikam nga anak nga lalaki ni Shafan,
pinaagi sa espada. Gipatay ni Ismael si Gedalia
nga gihimo sa hari sa Babilonia nga magdumala
sa yuta. 3 Unya, gipatay usab ni Ismael ang
tanang mga taga-Juda nga uban ni Gedalia sa
Mizpa ug ang mga manggugubat nga kalalakin-
an nga Caldeanhon nga nakaplagan didto. 4Unya
ikaduha na kadto nga adlaw human sa pagpatay
kang Gedalia, apan wala pa gihapoy usa nga
nasayod. 5 Adunay pipila ka mga tawo gikan sa
Shekem, gikan sa Shilo, ug gikan sa Samaria—
80 ka mga tawo nga gikiskisan ang ilang mga
balbas, gigisi ang ilang mga bisti ug gisamaran
ang ilang mga kaugalingon—nga nagdala ug mga
pagkaon nga halad ug insenso sa ilang mga
kamot aron moadto sa balay ni Yahweh. 6 Busa
mitagbo kanila si Ismael nga anak nga lalaki
ni Netania gikan sa Mizpa samtang nagpadu-
long sila, nga nagbaktas ug nanaghilak. Unya
nahitabo kadto sa dihang natagboan na niya
sila, miingon siya kanila, “Uban kamo ngadto
kang Gedalia nga anak nga lalaki ni Ahikam!”
7 Nahitabo kana sa dihang miabot na sila sa
siyudad, gipangpatay sila ni Ismael nga anak nga
lalaki ni Netania ug gilabay sila ngadto sa atabay,
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siya ug ang mga tawo nga uban kaniya. 8 Apan
adunay napulo ka mga tawo nga uban kanila
ang misulti kang Ismael, “Ayaw kami patya, kay
aduna kami mga pagkaon didto sa among uma:
trigo ug sebada, lana ug dugos.” Busa wala niya
sila patya uban sa iyang mga kaubanan. 9 Dako
ang atabay diin gilabay ni Ismael ang mga patay
nga lawas sa mga tawo nga iyang gipatay, nga
gipakalot ni Haring Asa aron pagpanalipod batok
kang Haring Baasha sa Israel. Gipuno kini ni
Ismael nga anak nga lalaki ni Netania ug patay
nga mga lawas. 10 Human niini, gidakop usab
ni Ismael ang uban pang katawhan nga atua sa
Mizpa, ang mga anak nga babaye sa hari ug
ang tanang katawhan nga nahibilin sa Mizpa
nga gitugyan ni Nebuzaradan nga pangulo sa
tigpanalipod ngadto kang Gedalia nga anak nga
lalaki ni Ahikam. Busa nadakpan sila ni Ismael
nga anak nga lalaki ni Netania ug mipadayon
sa pagtabok ngadto sa mga katawhan sa Amon.
11 Apan nadunggan ni Johanan nga anak ni
Karea ug sa mga pangulo sa kasundalohan nga
uban kaniya ang tanang kadaot nga gibuhat ni
Ismael nga anak nga lalaki ni Netania. 12 Busa
gidala nila ang tanan nilang katawhan ug nakig-
gubat batok kang Ismael nga anak nga lalaki ni
Netania. Nakit-an nila siya sa dakong linaw sa
Gibeon. 13 Unya nahitabo kadto nga sa dihang
nakita sa tanang katawhan nga uban ni Ismael
si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea ug ang
tanang mga pangulo sa kasundalohan nga uban
kaniya, nalipay sila pag-ayo. 14 Busa mibalhin
ang tanang katawhan nga nadakpan ni Ismael
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sa Mizpa ug miadto kang Johanan nga anak nga
lalaki ni Karea. 15 Apan mikalagiw si Ismael nga
anak nga lalaki ni Netania uban ang walo ka
kalalakin-an gikan kang Johanan. Miadto siya
sa katawhan sa Amon. 16 Gidala ni Johanan nga
anak nga lalaki ni Karea ug sa tanang mga pan-
gulo sa kasundalohan ang tanang katawhan nga
ilang naluwas gikan kang Ismael nga anak nga
lalaki ni Netania gikan sa Mizpa. Nahitabo kini
human gipatay ni Ismael si Gedalia nga anak nga
lalaki ni Ahikam. Gikuha ni Johanan ug sa iyang
mga kaubanan ang mga kusgan nga kalalakin-
an, mga manggugubat, mga kababayen-an ug
mga kabataan ug ang mga yunuko nga ilang
naluwas gikan sa Gibeon. 17 Unya miadto sila
ug nagpabilin sa mubo nga higayon sa Gerut
Kimham, nga duol sa Betlehem. Padulong sila sa
Ehipto 18 tungod sa mga Caldeanhon. Nahadlok
sila kanila tungod kay gipatay man ni Ismael nga
anak nga lalaki ni Netania si Gedalia nga anak
nga lalaki ni Ahikam, nga maoy gipadumala sa
hari sa yuta sa Babilonia.

42
1 Unya miadto kang Jeremias nga propeta

ang tanang mga pangulo sa kasundalohan ug
si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea, si
Jezania nga anak nga lalaki ni Hoshaya, ug ang
tanang katawhan gikan sa labing ubos ngadto
sa inila. 2 Miingon sila kaniya, “Tugoti ang
amongmga paghangyo ngamoabot diha kanimo.
Iampo kami ngadto kang Yahweh nga imong Dios
alang niining katawhan nga nahibilin, sanglit
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pipila nalang man kami, sama sa imong nakita.
3 Hangyoa si Yahweh nga imong Dios nga isulti
kanamo ang dalan nga angay namong padul-
ngan ug kung unsa ang angay namong buha-
ton.” 4 Busa miingon si Jeremias nga propeta
kanila, “Nadungog ko kamo. Paminaw, mag-
ampo ako kang Yahweh nga inyong Dios sumala
sa inyong gihangyo. Sultihan ko kamo, kung
unsa ang itubag ni Yahweh. Wala akoy itago
gikan kaninyo.” 5 Miingon sila kang Jeremias,
“Hinaot nga si Yahweh ang mahimong tinuod
ug matinud-anon nga saksi batok kanamo, kung
dili namo buhaton ang tanan nga gisulti ni
Yahweh nga imong Dios nga among buhaton.
6 Maayo man kini o daotan, tumanon gayod
namo ang tingog ni Yahweh nga among Dios,
diin gipadala ka namo, aron mahimong maayo
ang mga butang alang kanamo kung tumanon
namo ang tingog ni Yahweh nga among Dios.”
7Human sa napulo ka adlaw, miabot ang pulong
ni Yahweh kang Jeremias. 8 Busa gipatawag ni
Jeremias si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea
ug ang tanang mga pangulo sa kasundalohan
nga uban kaniya, ug ang tanang katawhan gikan
sa labing ubos hangtod ngadto sa inila. 9 Unya
miingon siya kanila, “Mao kini ang gisulti ni
Yahweh, ang Dios sa Israel—diin gipadala ako
ninyo aron isulti ko ang inyong mga hangyo
sa iyang atubangan, 10 'Kung mobalik kamo ug
mopuyo niini nga yuta, tukoron ko kamo ug
dili gun-obon; itanom ko kamo ug dili ibton,
kay walaon ko ang mga katalagman nga akong
gipadala nganha kaninyo. 11 Ayaw kahadlok
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sa hari sa Babilonia nga inyong gikahadlokan.
Ayaw siya kahadloki—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—sanglit mag-uban man ako kaninyo
aron sa pagluwas kaninyo gikan sa iyang mga
kamot. 12 Kay kaluy-an ko kamo. Magmaluluy-
on ako kaninyo, ug dad-on ko kamo pagbalik
sa inyong yuta. 13 Apan kung pananglitan
moingon kamo, “Dili kami magpabilin niini nga
yuta”— kung dili kamo maminaw sa akong
tingog, ang tingog ni Yahweh nga inyong Dios.
14 Pananglitan moingon kamo, “Dili! Moadto
gayod kami sa yuta sa Ehipto, diin dili na kami
makakita ug gubat, ni makadungog sa tingog sa
budyong, ug dili na kami magutman. Mopuyo
kami didto.” 15 Karon paminaw kamo niini nga
pulong ni Yahweh, kamo nga nahibilin sa Juda.
Si Yahweh nga labawng makagagahom, ang Dios
sa Israel, ang miingon niini, 'Kung buot gayod
kamo moadto paingon sa Ehipto, aron molakaw
ug mopuyo didto, 16 ug ang espada nga inyong
gikahadlokan mag-una kaninyo didto sa yuta sa
Ehipto. Ang kagutom nga inyong gikabalak-an
mogukod kaninyo didto sa Ehipto, ug mamatay
kamo didto. 17 Busa mahitabo kini nga ang
tanang katawhan nga mogawas aron mopuyo
didto sa Ehipto mamatay pinaagi sa espada,
kagutom o hampak. Wala gayoy mangaluwas
kanila, walay makaikyas sa katalagman nga
akong ipahamtang ngadto kanila. 18Kaymiingon
si Yahweh nga labawng makagagahom, ang Dios
sa Israel niini: Sama nga gibubo ang akong
kaligutgot ug kapungot didto sa lumolupyo sa
Jerusalem, sa samang paagi ibubo ko ang akong
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kapungot diha kaninyo kung moadto kamo sa
Ehipto. Matinuglo kamo ug kalisangan, tala-
mayon, ug dili tahuron, ug dili na gayod ninyo
makita kining dapita pag-usab.'” 19 Unya miin-
gon si Jeremias, “Nagsulti si Yahweh mahitungod
kaninyo—ang mga nahibilin sa Juda. Ayaw pag-
adto sa Ehipto! Nasayod gayod kamo nga ako
ang saksi batok kaninyo karong adlawa. 20 Kay
makamatay ang inyong pag-ilad sa inyong kau-
galingon sa dihang gipadala ninyo ako ngadto
kang Yahweh nga inyong Dios ug miingon, 'Pag-
ampo ngadto kang Yahweh nga atong Dios alang
kanamo. Isulti kanamo ang tanan nga isulti
ni Yahweh nga among Dios, ug tumanon namo
kini.' 21 Kay gisuginlan ko kamo karong adlawa,
apan wala kamo naminaw sa tingog ni Yahweh
nga inyong Dios o sa bisan unsang butang
mahitungod sa iyang pagpadala kanako nganha
kaninyo. 22 Busa karon, makasiguro gayod kamo
nga mamatay kamo pinaagi sa espada, kagutom,
ug hampak sa dapit nga buot ninyong puy-an.”

43
1 Nahitabo kini human namantala ni Jeremias

sa tanang katawhan ang tanang mga pulong
nga ipasulti kaniya ni Yahweh nga ilang Dios.
2 Miingon si Azaria nga anak nga lalaki ni
Hoshaya, si Johanan nga anak nga lalaki ni
Karea, ug ang tanang mga mapahitas-on nga
tawo ngadto kang Jeremias, “Nagasulti ka ug
bakak. Wala ka gipadala ni Yahweh nga among
Dios aron sa pag—ingon kanamo nga, “Ayaw
kamo pangadto sa Ehipto aron sa pagpuyo didto.'
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3 Tungod kay si Baruk nga anak nga lalaki ni
Neria ang naghulhog kanimo batok kanamo aron
itugyan kami sa mga kamot sa Caldeanhon, aron
ipapatay mo kami ug mahimong binihag didto
sa Babilonia.” 4 Busa midumili sa pagpamati
si Johanan nga anak nga lalaki ni Karea, ang
tanang mga prinsipe sa kasundalohan, ug ang
tanang mga tawo sa tingog ni Yahweh nga mag-
puyo didto sa yuta sa Juda. 5 Gidala ni Johanan
nga anak nga lalaki ni Karea ug sa tanang
mga pangulo sa kasundalohan ang tanang mga
nahibilin sa Juda nga namalik gikan sa tanang
kanasoran diin nagkatibulaag sila aron magpuyo
didto sa yuta sa Juda. 6Gidala nila ang kalalakin-
an ug kababayen-an, ang kabataan ug ang mga
anak nga babaye sa hari, ug ang matag tawo nga
gitugotan ni Nebuzaradan, nga pangulo sa mga
tigpanalipod sa hari, nga magpabilin uban kang
Gedalia nga anak nga lalaki ni Ahikam nga anak
nga lalaki ni Shafan. Gidala usab nila si Jeremias
nga propeta ug si Baruk nga anak nga lalaki ni
Neria. 7 Miadto sila sa yuta sa Ehipto, ngadto
sa Tapanhes, tungod kay wala sila maminaw sa
tingog ni Yahweh. 8 Busa miabot ang pulong ni
Yahweh kang Jeremias didto sa Tapanhes, nga
nag-ingon, 9 “Pagkuha ug pipila ka dagkong mga
bato, ug, sa atubangan sa mga katawhan sa Juda,
tagoi kini sa alkitran diha sa agianan sa pultahan
sa balay sa Faraon didto sa Tapanhes.” 10 Unya
sultihi sila, “Nag-ingon si Yahweh nga labawng
makagagahom, ang Dios sa Israel, 'Tan-awa!
magpadala ako ug mga mensahero aron dad-on
si Nebucadnezar nga hari sa Babilonia ingon nga
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akong sulugoon. Ibutang ko ang iyang trono
ibabaw niining mga bato nga ikaw, Jeremias,
naglubong. Ug ibutang ni Nebucadnezar ibabaw
kanila ang iyang harianong tolda. 11 Tungod
kay moabot siya ug sulongon niya ang yuta sa
Ehipto. Mangamatay si bisan kinsa nga gitagana
nga mamatay. Pagabihagon si bisan kinsa nga
gitagana nga bihagon. Mangamatay sa espada
si bisan kinsa nga gitagana nga mamatay sa
espada. 12 Unya sunogon ko ang mga templo sa
mga dios sa Ehipto. Pagasunogon o pagabihagon
sila ni Nebucadnezar. Hinloan niya ang yuta
sa Ehipto nga daw sama sa usa ka magbalantay
sa karnero nga nagakuha ug mga kuto sa ilang
mga bisti. Mobiya siya niana nga dapit nga
madaogon. 13Gun-ubon niya ang mga haligi nga
bato sa Heliopolis didto sa yuta sa Ehipto. Ug
pagasunogon niya ang mga templo sa mga dios
sa Ehipto.'''

44
1 Ang pulong nga miabot kang Jeremias mahi-

tungod sa tanang mga taga-Judea nga namuyo
didto sa yuta sa Ehipto, sa mga siyudad sa
Migdol, Tapanhes, Memfis, ug sa yuta sa Pa-
tros. 2 “Miingon niini si Yahweh, nga labawng
makagagahom, ang Dios sa Israel: Nakita ninyo
ang tanang mga kadaot nga gipahamtang ko sa
Jerusalem ug sa tanang mga siyudad sa Juda.
Tan-awa, guba kini hangtod karon. Ug wala
nay bisan usa nga nagpuyo niini. 3 Tungod
kini sa ilang mga daotang binuhatan nga naka-
pasuko kanako pinaagi sa pagsunog ug insenso
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ug pagsimba sa laing mga dios. Mao kini ang
mga dios nga wala nila mailhi, o kamo, o sa
inyong mga katigulangan. 4 Busa nagpadala ako
kanunay sa akong mga alagad nga mga propeta
ngadto kanila. Gipadala ko sila aron sa pag-
ingon nga 'Undangi na ninyo ang pagbuhat ug
mangil-ad nga mga butang nga akong gikasila-
gan.' 5 Apan wala sila namati. Nagdumili sila sa
pagtagad ug pagbiya gikan sa ilang pagkadaotan
diha sa pagsunog ug insenso sa laing mga
dios. 6 Busa gibubo ko ang akong kapungot
ug kaligutgot ug nagpasilaob ug kalayo diha sa
mga siyudad sa Juda ug sa mga kadalanan sa
Jerusalem. Busa nagun-ob ug nalaglag kini hang-
tod karong adlawa. 7 Busa karon, miingon niini,
si Yahweh ang Dios nga labawng makagagahom
ug ang Dios sa Israel, “Nganong nagbuhat man
kamo ug hilabihan kadaotan batok sa inyong
kaugalingon? Nganong mibuhat man kamo ug
mga butang nga makapapuo kaninyo gikan sa
Juda—sa kalalakin-an ug sa kababayen-an, sa
mga kabataan ug sa mga masuso? wala gayoy
mahibilin diha kaninyo. 8 Gipasuko ninyo ako
pinaagi sa inyong pagkadaotan uban sa mga
buhat sa inyong mga kamot, pinaagi sa inyong
pagsunog ug insenso ngadto sa ubang mga dios
diha sa yuta sa Ehipto, nga diin anaa kamo
nagpuyo. Miadto kamo didto aron nga malaglag,
aron nga matinunglo kamo ug biaybiayon sa
tanang kanasoran sa kalibotan. 9 Nakalimot na
ba kamo sa kadaotan nga gibuhat sa inyong
mga katigulangan ug sa mga hari sa Juda ug sa
ilang mga asawa? Nakalimot na ba kamo sa
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inyong nabuhat nga daotan ug sa inyong mga
asawa diha sa yuta sa Juda ug sa kadalanan
sa Jerusalem? 10 Hangtod karon, wala gihapon
sila nagpaubos. Wala nila tahora ang akong
mga balaod ni mga kasugoan, ni sa pagtuman
niini nga akong gibutang sa ilang atubangan, ug
sa ilang mga katigulangan.'' 11 Busa miingon
niini, si Yahweh nga labawng makagagahom,
ang Dios sa Israel, “Tan-awa, moatubang ako
batok kaninyo aron magdala ug kaalaotan ug
aron sa paglaglag sa tibuok Juda. 12 Kay kuhaon
ko ang mga nahibilin sa Juda nga miadto sa
yuta sa Ehipto aron sa pagpuyo didto. Buhaton
ko kini aron mangalaglag silang tanan didto
sa yuta sa Ehipto. Mangamatay sila pinaagi
sa espada ug kagutom. Malaglag pinaagi sa
espada ug kagutom ang gikan sa labing ubos
hangtod sa inila. Mangamatay sila ug himoong
kataw-anan, panghimaraotan, biaybiayon ug
kalisangan. 13 Tungod kay pagasilotan ko ang
katawhan nga namuyo sa yuta sa Ehipto, sama
nga gisilotan ko ang Jerusalem pinaagi sa espada,
kagutom ug hampak. 14 Walay makaikyas ni
maluwas sa mga nahibilin sa Juda nga namuyo
didto sa yuta sa Ehipto ang makabalik pa sa yuta
sa Juda, bisan tuod buot nila nga mobalik ug
mopuyo didto. Walay makabalik kanila, gawas
sa pipila nga makaikyas gikan dinhi.” 15 Unya
mitubag kang Jeremias ang tanang kalalakin-an
nga nasayod nga nagsunog ug insenso ang ilang
mga asawa sa laing dios, ug ang tanang pun-
dok sa kababayen-an, ug ang tanang katawhan
nga namuyo sa yuta sa Ehipto didto sa Patros.
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16 Miingon sila, “Dili kami mamati kanimo—
mahitungod sa pulong nga gisulti nimo kanamo
sa ngalan ni Yahweh. 17 Tungod kay pagabuha-
ton gayod namo ang tanan namong giingon
nga among buhaton—magsunog kami ug insenso
alang sa Rayna sa Langit ug magbubo kami ug
mga halad nga ilimnon kaniya sama sa among
gibuhat, sa among mga katigulangan, sa among
mga hari, ug sa among mga pangulo sa mga siyu-
dad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem. Unya
mapuno kami sa mga pagkaon, magmauswagon,
ug dili makasinati ug bisan unsa nga katalagman.
18 Sa dihang wala na kami nagbuhat niining
mga butanga, ang dili paghalad ug insenso sa
Rayna sa Langit ug dili pagbubo ug mga halad
nga ilimnon kaniya, nag-antos hinuon kami sa
kawalad-on ug nangamatay pinaagi sa espada ug
kagutom.'' 19 “Miingon ang mga kababayen-an,
“Sa dihang nagahimo kami ug mga halad nga
insenso sa Rayna sa Langit ug nagabubo ug mga
ilimnon nga halad ngadto kaniya, nisupak ba ang
among mga bana sa pagbuhat namo niining mga
butanga, sa pagbuhat ug mga keyk nga sama
sa iyang panagway ug pagbubo ug mga halad
nga ilimnon ngadto kaniya?” 20 Unya miingon
si Jeremias sa tanang katawhan—sa kalalakin-
an, sa kababayen-an, ug sa tanang katawhan nga
mitubag kaniya—nagmantala siya ug miingon,
21 Wala ba diay makahinumdom si Yahweh nga
nagsunog kamo ug mga insenso sa mga siyudad
sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem—kamo
ug ang inyong mga katigulangan, inyong mga
hari ug mga pangulo, ug ang tanang katawhan
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sa maong yuta? Kay nahinumdoman kini ni
Yahweh; ug nahunahunaan niya kini. 22 Unya
wala na siya makaagwanta tungod sa inyong
daotan ug mangil-ad nga mga binuhatan. Unya
nahimong awaaw ang inyong yuta, makalilisang,
ug tinunglo mao nga wala nay namuyo niini
ingon man karong adlawa. 23 Nahitabo kini
nga katalagman batok kaninyo hangtod karong
adlawa tungod kay nagsunog kamo ug insenso
ug nakasala batok kang Yahweh, ug tungod kay
wala kamo namati sa iyang tingog, sa iyang
balaod, sa iyang mga mando ug kasugoan sa
kasabotan.” 24 Unya miingon si Jeremias sa
tanang katawhan ug sa tanang mga kababayen-
an, “Paminawa ang pulong ni Yahweh, kamong
tanang taga-Juda nga anaa sa yuta sa Ehipto.
25 Miingon niini si Yahweh nga labawng mak-
agagahom, ang Dios sa Israel, Misulti kamo ug
ang inyong mga asawa pinaagi sa inyong mga
baba ug nagpatuman niini pinaagi sa inyongmga
kamot, miingon kamo, “Tumanon gayod namo
ang among mga saad nga magsimba sa Rayna sa
Langit, ug magbubo ug mga halad nga ilimnon
diha kaniya.” Karon tumana ang inyong mga
saad; ug buhata kini. ' 26 Busa, Pamatia ang
pulong ni Yahweh, kamong tanan nga taga-Juda
nga nagpuyo sa yuta sa Ehipto, 'Miingon si Yah-
weh—tan-awa, gipanumpa ko pinaagi sa akong
bantogan nga ngalan. Wala na gayoy kalalakin-
an sa Juda didto sa tibuok yuta sa Ehipto ang
magsangpit sa akong ngalan pinaagi sa ilang
mga baba, kamo nga miingon karon, “Ingon nga
buhi ang Ginoo nga si Yahweh.” 27 Tan-awa,
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magbantay ako kanila alang sa kaalaotan ug dili
sa kaayohan. Mangamatay pinaagi sa espada
ug kagutom ang matag tawo sa Juda nga anaa
sa yuta sa Ehipto, hangtod nga mahurot sila.
28 Unya mamalik ang mga naluwas sa espada
gikan sa yuta sa Ehipto paingon sa yuta sa Juda,
ang pipila lamang kanila. Busa masayod ang
tanang mga nahibilin sa Juda nga miadto sa yuta
sa Ehipto kung kang kinsa ba nga pulong ang
tinuod: akoa ba o ilaha. 29 Mao kini ang timaan
alang kaninyo—mao kini ang gipahayag ni Yah-
weh—nga akong buhaton batok kaninyo niining
dapita, aron nga masayran ninyo nga ang akong
mga pulong mohamtang gayod kaninyo pinaagi
sa katalagman.' 30Miingon si Yahweh niini, 'Tan-
awa, itugyan ko ang Faraon nga si Hopra nga
hari sa Ehipto ngadto sa mga kamot sa iyang mga
kaaway ug sa mga kamot sa mga buot mopatay
kaniya. Sama kini sa akong pagtugyan kang
Zedekia nga hari sa Juda ngadto sa mga kamot ni
Nebucadnezar nga hari sa Babilonia, nga kaaway
niya nga buot usab mopatay kaniya.'''

45
1 Mao kini ang pulong nga gisulti ni Jeremias

nga propeta kang Baruk nga anak nga lalaki ni
Neria. Nahitabo kini sa dihang gisulat ni Baruk
sa linukot nga basahon kining mga pulonga nga
gisulti ni Jeremias—mao kini ang ikaupat nga
tuig ni Jehoyakim nga anak nga lalaki ni Josia,
nga hari sa Juda, ug miingon siya, 2 “Miingon
niini kanimo si Yahweh, ang Dios sa Israel,
Baruk: 3 Miingon ka, 'Pagkaalaot ko, tungod kay
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gidungagan ni Yahweh ug kasubo ang akong
kasakit. Gikapoy na ako sa pag-agulo, ug wala
akoy kapahulayan.' 4 Mao kini ang kinahanglan
mong isulti kaniya: “Miingon si Yahweh niini:
Tan-awa, pagalumpagon ko, ang akong gitukod.
Ibton ko ang akong gitanom—buhaton ko kini
sa tibuok kalibotan. 5 Apan naghandom ka
ba ug mga dagkong butang alang sa imong
kaugalingon? Ayaw paghandom niini. Tan-awa,
moabot ang katalagman sa tanang katawhan—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh—apan ihatag
ko kanimo ang imong kinabuhi ingon nga imong
gipanag-iyahan bisan asa ka moadto.'”

46
1 Mao kini ang pulong ni Yahweh nga miabot

kang Jeremias nga propeta bahin sa mga na-
sod. 2 Alang sa Ehipto: “Mahitungod kini sa
kasundalohan sa Faraon nga si Neco, ang hari
sa Ehipto nga anaa sa Carkemis didto sa suba
sa Eufrates. Mao kini ang kasundalohan nga
gibuntog ni Nebucadnezar, nga hari sa Babilonia
sa ikaupat nga tuig sa paghari ni Jehoyakim
nga anak nga lalaki ni Josia, nga hari sa Juda:
3Andama ang gagmay ug dagko nga mga taming,
ug lakaw aron sa pagpakig-away. 4 Ipangbutang
ang mga hikot diha sa mga kabayo; kabay-i
ninyo kini ug pagbarog kamo suot ang inyong
mga kalo nga puthaw; baira ang mga bangkaw
ug isul-ob ang inyong panagang. 5 Unsa man
kining akong nakita? Nalisang sila ug maayo
ug nanagan sila, tungod kay nabuntog na ang
ilang mga sundalo. Nanagan sila aron maluwas
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ug wala nay lingilingi. Anaa ang kalisang
bisan asa—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—
6 dili makadagan ang kusog modagan, ug dili
makaikyas ang mga sundalo. Nangapandol sila
sa amihanan ug nangahagba daplin sa Suba sa
Eufrates. 7 Kinsa man kining mibarog nga sama
sa Nilo, kansang mga katubigan mibalodbalod
nga sama sa kasubaan? 8 Mibarog ang Ehipto
nga sama sa Nilo, sama sa kasubaan sa tubig nga
mibalodbalod. Miingon ang Ehipto, 'Mobarog
ako ug lunopan ang yuta. Gun-obon ko ang mga
siyudad ug ang mga lumolupyo niini. 9 Pangisog,
panungas kamong mga kabayo uban sa mga kar-
wahe. Pagawsa ang mga sundalo, sa Cus ug sa
Put, mga hanas nga kalalakin-an uban sa taming,
ug sa Ludim, mga kalalakin-an nga hanas sa
pagpamana.' 10 Nianang adlawa mao ang adlaw
sa pagpanimalos alang sa Ginoo nga si Yahweh
nga labawng makagagahom, ug siya mismo ang
manimalos sa iyang mga kaaway. Molamoy ang
espada ug matagbaw kini. Moinom kini hangtod
nga mapuno sa ilang mga dugo. Tungod kay
adunay ihalad alang sa Ginoo nga si Yahweh
nga labawng makagagahom didto sa amihanang
dapit sa Suba sa Eufrates. 11 Panungas kamo
sa Gilead aron makapatambal, babayeng ulay
nga anak sa Ehipto. Walay pulos ang imong
pagtambal sa imong kaugalingon. Wala nay
makaayo kanimo. 12 Nadungog na sa mga nasod
ang imong kaulawan. Napuno ang kalibotan sa
imong mga pagbangotan, tungod kay nagkad-
inasmagay man ang mga sundalo; nagdungan
sila ug kahagba.” 13 Mao kini ang pulong ni
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Yahweh nga gisulti ngadto kang Jeremias nga
propeta sa dihang miabot si Nebucadnezar nga
hari sa Babilonia ug gisulong ang yuta sa Ehipto.
14 “Ipahibalo sa Ehipto, ug imantala kini sa
Migdol, Memfis, ug sa Tapanhes. Barog na
kamo sa angay ninyong tindogan ug andama
ang inyong kaugalingon, tungod kay lamyon sa
espada ang tanan nga anaa sa inyong palibot.'
15 Nganong nangasukamod man sa yuta ang
inyong labing kusgan nga mga tawo? Dili na
sila makatindog, tungod kay Ako, si Yahweh, ang
mitukmod kanila sa yuta. 16 Gipadaghan niya
ang mga tawong nahisukamod. Nangahagba
ang mga sundalo. Nag-ingnanay sila, 'Tindog.
Manguli na kita. Mamalik na kita sa atong
kaugalingong katawhan, didto sa atong yutang
natawhan. Biyaan nato kining espada nga
maoy nagpalukapa kanato.' 17 Gimantala nila
didto nga, 'Kutob lamang sa istorya ang Faraon
nga hari sa Ehipto, ang tawo nga nagpalabay
lamang sa iyang higayon.' 18 Ingon nga buhi
ako—gipahayag sa Hari, kansang ngalan mao si
Yahweh nga labawng makagagahom— adunay
moabot nga sama sa Bukid sa Tabor ug Bukid
sa Carmel nga duol sa dagat. 19 Andama ang
inyong mga gamit nga dad-on kay pagabihagon
kamo, kamong namuyo sa Ehipto. Tungod kay
mahimong biniyaan ang Memfis, hingpit kining
magun-ob ug wala nay mopuyo didto. 20 Sama
sa himsog kaayo nga bayeng baka ang Ehipto,
apan moabot gikan sa amihanan ang usa ka
insekto nga mamaak. Moabot kini. 21 Sama
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sa tambok nga torong baka ang sinuholang
mga sundalo nga anaa sa iyang taliwala, apan
mangatras gihapon sila ug managan. Dili sila
magkahiusa sa pagbarog, tungod kay moabot na
ang adlaw sa hilabihan nga kadaot batok kanila,
ang takna sa pagsilot kanila. 22 Nagtingog ang
Ehipto nga sama sa bitin unya mikamang palayo,
kay nagpadulong man ang iyang mga kaaway
batok kaniya. Mopadulong sila kaniya ingon nga
mga tigpamutol ug kahoy gamit ang mga atsa.
23 Pamutlon nila ang mga kahoy sa kalasangan—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh—bisan pa
ug labong kaayo kini. Tungod kay mas daghan
pa ang mga kaaway kaysa sa mga dulon, nga
dili maihap. 24 Mapakaulawan ang anak nga
babaye sa Ehipto. Itugyan siya ngadto sa kamot
sa mga tawo nga naggikan sa amihanan.” 25 Si
Yahweh nga labawng makagagahom, nga Dios
sa Israel, miingon, “Tan-awa, silotan ko si Amon
nga taga-Tebes, ang Faraon, ang Ehipto ug ang
iyang mga dios, ang mga Faraon nga iyang mga
hari, ug kadtong nagsalig kanila. 26 Itugyan ko
sila ngadto sa kamot sa mga tawo nga naggukod
sa ilang mga kinabuhi, ug ngadto sa kamot ni
Nebucadnezar nga hari sa Babilonia ug sa iyang
mga sulugoon. Unya human niini pagapuy-an
ang Ehipto sama sa milabay nga panahon—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh. 27 Apan ikaw
Jacob nga akong alagad, ayaw kahadlok. Ayaw
kabalaka, Israel, tan-awa, ipahibalik ko ikaw
gikan sa layong dapit, ug ang imong mga anak
gikan sa yuta sa ilang pagkabinihag. Unya moba-
lik si Jacob, magmalinawon, ug makasiguro, ug
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wala gayoy si bisan kinsa nga makapalisang
kaniya. 28 Ikaw, Jacob, nga akong alagad, ayaw
kahadlok—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—
tungod kay nag-uban man ako kanimo, busa
magdala ako ug hingpit nga kalaglagan batok
sa tanang kanasoran diin ko kamo gipakatag.
Apan dili ko kamo hingpit nga laglagon. Hinuon,
makiangayon ko kamong pantonon ug dili ko
gayod kamo biyaan nga dili masilotan.”

47
1 Mao kini ang pulong ni Yahweh nga mi-

abot kang Jeremias nga propeta mahitungod
sa mga Filistihanon. Miabot kini nga pulong
kaniya sa wala pa gisulong sa Faraon ang Gaza.
2 “Miingon si Yahweh niini: Tan-awa, motungha
ang lunop gikan sa amihanan. Mahisama kini
sa milapaw nga suba! Unya lunopan niini
ang yuta ug ang tanang anaa niini, ang mga
siyudad ug ang mga lumolupyo niini! Busa
mosinggit sa pagpakitabang ang tanang tawo,
ug magbangotan ang tanang lumolupyo sa yuta.
3 Sa dahunog sa kusgang mga tiil sa ilang mga
kabayo, sa masaba nga mga ligid sa ilang mga
karwahe, dili tabangan sa mga amahan ang
ilang mga anak tungod sa ilang kaugalingon nga
kaluyahon. 4 Tungod kay moabot na ang adlaw
nga magalaglag sa tanang mga Filistihanon, aron
puohon gikan sa Tiro ug sa Sidon ang tanangmga
naluwas nga buot motabang kanila. Tungod kay
laglagon man sa hingpit ni Yahweh ang tanang
mga Filistihanon, kadtong nahibilin gikan sa isla
sa Caftor. 5 Magpaupaw ang mga taga Gaza.
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Bahin kang Askelon, manghilom ang mga tawo
nga nahibilin sa ilang walog. Hangtod kanus-
a paman ninyo samadsamaran ang inyong mga
kaugalingon diha sa pagbangotan? 6 Pagkaalaot,
espada ni Yahweh! Kanus-a ka pamanmohilom?
Balik sa imong sakuban! Hunong ug pag-
pakahilom. 7 Unsaon man nimo pagpakahilom,
nga gimandoan ka man ni Yahweh. Gipatawag
ka niya aron sa pagsulong sa Askelon ug batok
sa mga kabaybayonan.”

48
1 Ngadto sa Moab, mao kini ang giingon ni

Yahweh nga labawng makagagahom, nga Dios
sa Israel, “Pagkaalaot sa Nebo, tungod kay hil-
abihan gayod ang pagkalaglag niini. Gibihag ug
gipakaulawan ang Kiriataim. Gipangpulpog ug
gipakaulawan ang mga kota niini. 2 Nawad-an
na ug dungog ang Moab. Naglaraw ug kadaot
ang iyang mga kaaway sa Hesbon batok kaniya.
Miingon sila, 'Dali ug gun-obon nato siya ingon
nga usa ka nasod. Mangahanaw usab ang Mad-
min—gukdon ka sa espada. 3 Paminaw! Adunay
panagsinggit nga naggikan sa Horonaim, diin
adunay pagkaguba ug hilabihang pagkalaglag.
4 Nalaglag na ang Moab. Nadunggan na ang
hilak sa iyang mga anak. 5 Nanungas sila
sa bungtod sa Luhit nga naghilak, hangtod sa
paglugsong padulong sa Horonaim, nadungog
ang mga panagsinggit tungod sa pagkalaglag.
6 Kalagiw! Luwasa ang inyong mga kinabuhi
sama sa sampinit nga anaa sa kamingawan.
7 Kay tungod sa inyong pagtuo sa inyong mga
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tulumanon ug sa inyong bahandi, mangabihag
usab kamo. Unya mabihag si Chemos, uban sa
iyang mga pari ug mga pangulo. 8 Tungod kay
moadto ang tiglaglag sa matag siyudad; walay
siyudad nga makaikyas. Busa mahanaw ang wa-
log ug mangalaglag ang patag, sama sa giingon
ni Yahweh. 9 Hatagi ug mga pako ang Moab,
kay kinahanglan gayod niyang molupad palayo.
Mahimong biniyaan ang iyang mga siyudad, ug
wala nay mopuyo niini. 10 Hinaot nga matin-
unglo si bisan kinsa nga tapolan sa pagbuhat sa
buluhaton ni Yahweh! Hinaot nga matinunglo si
bisan kinsa nga maglikay nga mopaagas ug dugo
diha sa iyang espada! 11 Nibati gayod ug kasig-
urohan ang Moab tungod sa iyang pagkabatan-
on. Sama siya sa iyang bino nga wala pa
gayod mabubo ngadto sa laing mga sudlanan.
Wala pa gayod siya mabihag. Busa hilabihan
gayod ang iyang kalami; wala gayod mausab ang
iyang lasa. 12 Busa tan-awa, moabot ang mga
adlaw—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—sa
dihang ipadala ko kadtong mosulong kaniya ug
magayabo sa tanan niyang mga bino nga anaa
sa sudlanan ug magabuak sa iyang mga tibod.
13 Unya mapakaulawan ang Moab sa Chemos
sama nga napakaulawan ang balay sa Israel
ngadto sa Betel, nga ilang gisaligan. 14 Unsaon
man ninyo pag-ingon, 'Mga sundalo kami, mga
kusgan nga manggugubat'? 15 Magun-ob ang
Moab ug sulongon ang mga siyudad niini. Tun-
god kay mikanaog man ang iyang hanas nga mga
batan-on nga kalalakin-an ngadto sa dapit nga
ihawanan. Mao kini ang gipahayag sa hari! Ang
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iyang ngalan mao si Yahweh nga labawng mak-
agagahom. 16 Sa dili madugay moabot na ang
kalaglagan sa Moab; naghaguros ang kaalaotan.
17 Pagdangoyngoy, kamong tanan nga anaa pal-
ibot sa Moab; ug kamong tanan nga nasayod
sa iyang kabantogan, isinggit kini, 'Pagkaalaot,
sa gamhanang sungkod, sa pinasidunggan nga
baston, kay nabali na kini.' 18 Kanaog sa imong
dungganon nga dapit ug lingkod sa mala nga
yuta, ikaw nga anak nga babaye nga nagpuyo sa
Dibon. Kay mosulong na kanimo ang molaglag
sa Moab, ang mogun-ob sa imong mga kota.
19Tindog sa dalan ug tan-awa, kamong katawhan
nga namuyo sa Aroer. Pangutan-a ang mga
nanagan ug mikalagiw. Ingna, 'Unsa man ang
nahitabo?' 20 Napakaulawan ang Moab, tungod
kay nabungkag na kini. Pagdangoyngoy ug
pagbangotan; singgit sa pagpakitabang. Isulti
sa mga tawo nga anaa daplin sa Suba sa Arnon
nga nalaglag na ang Moab. 21 Karon miabot na
ang pagsilot sa kabungtoran, ngadto sa Holon,
sa Jaczah, ug Mepat, 22 ngadto sa Dibon, Nebo,
ug Bet Diblataim, 23 ngadto sa Kiriataim, Bet
Gamul, ug Bet Meon, 24 ngadto sa Keriot ug sa
Bozra, ug ngadto sa tanang mga siyudad sa yuta
sa Moab—ang kinalayoan ug ang kinaduolang
mga siyudad. 25 Giputol na ang sungay sa
Moab; napiang na ang iyang bukton—mao kini
ang gipahayag ni Yahweh. 26 Huboga siya,
tungod kay nagmapahitas-on man siya batok
kang Yahweh. Tugoti nga moligid ang Moab
sa iyang suka, ug tugoti nga biaybiayon siya.



Jeremias 48:27 clxi Jeremias 48:34

27 Kay dili ba gihimo mo man usab nga kataw-
anan ang Israel? Nakaplagan ba siya uban
sa mga kawatan, nga nagpanglingo ka man sa
dihang naghisgot ka bahin kaniya? 28 Biyai
ang mga siyudad ug pagkampo kamo sa mga
pangpang, kamong mga lumolupyo sa Moab.
Pakighisama sa salampati nga nagsalag sa baba
sa lungag diha sa mga bato. 29 Nadungog
namo ang pagpasigarbo sa Moab—ang iyang
pagkamapahitas-on, pagkahambogiro, pagkama-
pasigarbohon, paghimaya sa iyang kaugalingon
ug nanghinobrang garbo sa iyang kasingkasing.
30 Mao kini ang gipahayag ni Yahweh—Nasayod
gayod ako sa iyang masinupakong pamulong,
nga wala gayoy bili, sama sa iyang mga bin-
uhatan. 31 Busa modangoyngoy ako sa pagban-
gotan alang sa Moab, ug mosinggit ako sa kasubo
alang sa tibuok Moab. Magbangotan ako alang
sa katawhan sa Kir Heres. 32Modangoyngoy ako
alang kanimo nga mas hilabihan pa kay sa akong
pagdangoyngoy alang sa Jazer, paras sa Sibma!
Mitabok ang imong mga sanga lahos ngadto sa
Dagat nga Asin paingon sa Jazer. Gisulong sa
mga tiglaglag ang imong mga bunga sa ting-
init ug ang imong bino. 33 Busa gisakmit ang
pagmaya ug ang panaglipay gikan sa mga kahoy
nga mamunga ug sa yuta sa Moab. Giundang ko
na ang paghimo ug mga bino diha sa ilang mga
pugaanan sa mga ubas. Dili na sila makagiok
uban sa panaghugyaw. Adunay panagsinggit
apan dili tungod sa kalipay. 34 Gikan sa mga
singgit sa Hesbon hangtod sa Eleale, madungog
ang ilang mga tingog sa Jahaz, gikan sa Zoar
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ngadto sa Horonaim ug Eglat Shelishia, kay bisan
ang katubigan sa Nimrim nihubas na. 35 Tungod
kay pagataposon ko si bisan kinsa nga nagahalad
sa taas nga mga dapit ug nagasunog ug mga
insenso sa iyang mga dios didto sa Moab—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh. 36 Busa nagban-
gotan gayod ang akong kasingkasing alang sa
Moab sama sa usa ka plawta. Nagbangotan ang
akong kasingkasing sama sa mga plawta alang sa
katawhan sa Kir Hareset. Nangahanaw na ang
ilang mga bahandi nga ilang naangkon. 37 Kay
nangaupaw ang matag ulo ug gibalbasan ang
matag balbas. Adunay mga samad ang matag
kamot, ug nagpalda sila ug sako. 38 Adunay
pagbangotan bisan asa, sa atop sa Moab o sa mga
plasa. Tungod kay gilaglag ko ang Moab sama
sa mga sudlanan nga gisalibay na—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh. 39 Nabungkag na gayod
kini! Hilabihan gayod ang ilang pagdangoyngoy
sa ilang pagbangotan! Mitalikod ang Moab
tungod sa kaulaw! Busa pagabiaybiayon ug
kalisangan ang Moab sa tanan nga anaa sa iyang
palibot.” 40 Tungod kay giingon kini ni Yahweh,
“Tan-awa, moabot ang mga kaaway sama sa
usa ka naglupad nga agila, nga magabukhad sa
iyang mga pako ngadto sa Moab. 41 Nabuntog
na ang Keriot, ug nailog na ang mga kota
niini. Kay nianang adlawa mahisama sa mga
kasingkasing sa babaye nga nagbati ang mga
kasingkasing sa kasundalohan sa Moab. 42 Busa
mapukan ang Moab ug dili na sila pagataw-
gon nga usa ka katawhan, tungod kay gihimo
man niyang labaw ang iyang kaugalingon batok
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kang Yahweh. 43 Padulong na ang kalisang,
ang bung-aw, ug ang lit-ag, diha kaninyo mga
lumolupyo sa Moab—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh. 44 Si bisan kinsa nga moikyas tungod
sa kalisang mahulog gayod sa bung-aw, ug si
bisan kinsa nga mokatkat pagawas sa bung-aw
malit-ag, tungod kay dad-on ko kini kanila sa
tuig sa akong pagpanimalos batok kanila—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh. 45 Motindog
nga walay umoy didto sa landong sa Hesbon
ang mga mikalagiw, tungod kay moutbo ang
kalayo gikan sa Hesbon, kalayo nga gikan sa
tungatunga sa Sihon. Pagalamoyon niini ang
agtang sa Moab ug ang mga ulo sa mga tawong
mapahitas-on. 46Pagkaalaot mo, Moab! Nalaglag
na ang katawhan sa Chemos, tungod kay gibihag
na ang imong mga anak nga lalaki ug babaye.
47 Apan ibalik ko ang pagkaanindot sa Moab sa
ulahing mga adlaw—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh.” Dinhi natapos ang paghukom alang sa
Moab.

49
1 Mahitungod sa katawhan sa Amon, miingon

si Yahweh niini, “Wala bay mga anak ang Israel?
Wala ba gayoy tawo nga makapanunod sa mga
butang sa Israel? Nganong gisakop man ni Molec
si Gad, ug ang iyang katawhan nga namuyo sa
mga siyudad niini? 2 Busa tan-awa, moabot
na ang mga adlaw—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—sa dihang ipatingog ko ang timaan
alang sa pagpakiggubat batok sa Raba taliwala
sa katawhan sa Amon, busa mahimo kining
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biniyaan nga tinapok ug pagasunogon ang matag
baryo niini. Kay panag-iyahon sa mga Israelita
kadtong nanag-iya kaniya,” miingon si Yahweh.
3Nagminatay sa pagbangotan, ang Heshbon, kay
napukan na ang Ai! Singgit, anak nga mga
babaye sa Raba! Pagsul-ob ug sako. Pagbangotan
ug pagdagan sa walay hinungdan, kay mabihag
na si Molec, kauban sa iyang mga pari ug sa mga
pangulo niini. 4Nganong nagpagarbo man kamo
sa inyong mga walog, mga walog nga hilabihan
kamabungahon, pagkawalay pagtuo nga anak
nga babaye? kamo nga nagasalig sa inyong mga
bahandi ug moingon, 'Kinsa man ang makigba-
tok kanako?' 5 Tan-awa magdala ako ug kalisang
diha kaninyo—mao kini ang gipahayag sa Ginoo
nga si Yahweh nga labawng makagagahom—
kini nga kalisang moabot sa tanan niadtong
nagpalibot kaninyo. Magkatibulaag ang matag
usa kaninyo. Wala na gayoy makahimo sa
pagtigom niadtong nanagan. 6 Apan human
niini ipahibalik ko ang kadagaya sa katawhan
sa Amon—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.”
7 Mahitungod sa Edom, nagsulti si Yahweh niini
nga labawng makagagahom, “Wala na ba gayoy
makita nga kaalam sa Teman? Nawala na ba ang
maayong tambag niadtong adunay pagsabot?
Nadaot naba ang ilang kaalam? 8 Kalagiw! Biya!
Pagpuyo ngadto sa mga bangag sa yuta, mga
lumolupyo sa Dedan. Kay magpadala ako ug
katalagman kang Esau sa panahon nga silotan ko
siya. 9 Kung moanha ang mangangani sa ubas
diha kanimo, dili ba sila mobilin bisan gamay?
Kung ang kawatan moabot sa kagabhion, dili
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ba kuhaon lamang nila kung unsa ang ilang
gusto? 10 Apan huboan ko gayod si Esau sa
iyang bisti. Ipakita ko ang iyang mga tagoanan
nga dapit. Aron nga dili na niya matagoan
ang iyang kaugalingon. Nangalaglag ang iyang
mga anak, ang iyang mga igsoon, ug ang iyang
mga silingan, ug nahanaw siya. 11 Biyai ang
imong mga bata nga ilo. Atimanon ko sila, ug
makasalig ang imong mga balo kanako.” 12 Kay
miingon si Yahweh niini, “Tan-awa, kadtong
dili takos niini kinahanglan nga mag-inom ug
pipila ka kopa. Naghunahuna ka ba sa imong
kaugalingon nga magalakaw nga dili silotan?
13Kay nanumpa ako sa akong kaugalingon—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh—nga mahimong
kahadlokan ang Bozra, biaybiayon, malaglag, ug
gamiton alang sa pagtunglo. Ang tanang mga
siyudad niini malaglag hangtod sa kahangtoran.
14Nakadungog ako ug balita gikan kang Yahweh,
ug adunay gipadala nga mensahero ngadto sa
mga nasod, 'Paghiusa kamo ug sulonga siya. Pan-
gandam alang sa gubat.' 15 “Tan-awa, gipagamay
ko ikaw tandi sa ubang mga nasod, gitamay sa
mga tawo. 16 Alang sa imong pagkamahinad-
lokon, ang pagkagarboso sa imong kasingkasing
mao ang nakalimbong kanimo, mga lumolupyo
ngadto sa mga pangpang, kamo nga nagpuyo
sa tumoy sa kabungtoran aron nga makasalag
kamo sa taas sama sa agila. Dad-on ko kamo
paubos gikan didto—mao kini ang gipahayag ni
Yawheh. 17 Kalisangan ang Edom sa tanan nga
moagi niini. Magkurog ug makapanghupaw ang
matag usa tungod sa tanang mga katalagman.
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18 Sama sa pagkalaglag sa Sodoma ug sa Gomora
ug sa ilang mga silingan,” miingon si Yahweh,
“walay tawo nga mopuyo didto; walay tawo
nga magpabilin didto. 19 Tan-awa, motungas
siya sama sa liyon nga gikan sa kalasangan
sa Jordan ngadto sa lunhaw nga sibsibanan.
Kay padaganon ko dayon ang Edom gikan niini,
ug magbutang ako ug tawo nga mapilian nga
magdumala niini. Kay kinsa man ang sama
kanako, ug kinsa man ang mopatawag kanako?
Kinsa man nga magbalantay sa karnero ang
makasukol kanako?” 20 Busa pamati sa mga
laraw ni Yahweh nga himoon batok sa Edom,
mga laraw nga iyang nahimo batok sa mga
lumolupyo sa Teman. Pagaguyoron gayod sila
palayo, bisan ang labing gamay nga pundok sa
mga karnero. Mahimong guba nga mga dapit
ang ilang mga sibsibanan. 21 Matay-og ang yuta
sa linagubo sa ilang pagkapukan. Madunggan
ang kakusog sa pagsinggit hangtod sa Dagat
nga Kabugangan. 22 Tan-awa, adunay mosulong
nga sama sa agila, ug mohugpa ug mobukhad
sa iyang mga pako ngadto sa Bozra. Unya
nianang adlawa, mahisama sa kasingkasing sa
usa ka babayeng nagbati ang mga kasingkasing
sa mga kasundalohan sa Edom.” 23 Mahitungod
sa Damascus, “Mahimong maulawan ang Hamat
ug ang Arpad, kay nadungog nila ang balita
sa katalagman. Mangatunaw sila! Masamok
sila sama sa dagat, nga dili gayod makapahulay.
24 Mahimong huyang pag-ayo ang Damascus,
miikyas kini; gisakmit kini sa kalisang. Ang
kalisod ug ang kasakit midakop niini, sama
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sa kasakit sa babayeng manganak. 25 Naunsa
man nga ang siyudad sa pagdayeg wala biyai,
ang lungsod sa akong kalipay? 26 Busa manga-
hagba ang matag batan-ong lalaki ngadto sa mga
plasa niini, ug nianang adlawa mangahanaw
ang tanang manggugubat nga kalalakin-an—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga labawng
makagagahom.” 27 “Kay sunogon ko ang paril
sa Damascus, ug lamuyon niini ang mga kota
sa Ben Hadad.” 28 Mahitungod sa Kedar ug
sa gingharian sa Hazor, miingon si Yahweh ni-
ini ngadto kang Nebucadnezar (karon sulongon
ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia kining
mga dapita): “Barog ug sulonga ang Kedar ug
laglaga kadtong mga tawo nga anaa sa sidlakan.
29 Pagakuhaon ang ilang mga tolda ug ang ilang
mga panon sa karnero, uban sa mga tabil sa
ilang tolda ug ang tanan nilang mga gamit; pa-
gakuhaon ang ilang mga kamelyo gikan kanila,
ug maninggit ang kalalakin-an ngadto kanila,
“Anaa sa matag kilid ang kalisang!” 30 Kalagiw!
Paglatagaw sa halayo! Pagpabilin sa mga bangag
sa yuta, mga lumolupyo sa Hazor—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh— kay naglaraw ug daotan
si Nebucadnezar nga hari sa Babilonia batok
kaninyo. Kalagiw! Biya! 31 Barog! Sulonga ang
malinawon nga nasod, nga nagpuyo nga luwas,”
miingon si Yahweh. Wala silay mga ganghaan
o mga rehas didto kanila, ug nagpuyo ang mga
tawo niini pinaagi sa ilang kaugalingon lamang.
32 Kay mahimong inilog ang ilang mga kamelyo,
ug mahimong inilog sa gubat ang kadagaya sa
ilang mga kabtangan. Unya patibulaagon ko
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sa matag dapit kadtong nagagupit sa ilang mga
buhok, ug pahamtangan ko sila ug katalagman
gikan sa matag kilid—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh. 33Mahimong puloy-anan sa mga ihalas
nga mga iro ang Hazor, usa ka biniyaan nga yuta
hangtod sa kahangtoran. Wala gayoy mopuyo
didto; walay tawo nga magpabilin didto.” 34Mao
kini ang pulong ni Yahweh nga miabot kang
propeta Jeremias mahitungod sa Elam. Nahitabo
kini sa sinugdanan sa paghari ni Zedekia nga
hari sa Juda, ug miingon siya, 35 “Mao kini
ang giingon ni Yahweh nga labawng makaga-
gahom: Tan-awa, laglagon ko ang mga tigpana
sa Elam, nga maoy labing kusgan nilang bahin.
36 Kay dad-on ko ang upat ka mga hangin nga
gikan sa upat ka mga bahin sa kalangitan, ug
patibulaagon ko ang katawhan sa Elam niadto
nga mga hangin. Walay nasod nga dili pagaad-
toan niadtong nagkatibulaag nga gikan sa Elam.
37 Unya dugmokon ko ang Elam sa atubangan sa
ilang mga kaaway ug niadtong nangita sa ilang
mga kinabuhi. Kay magdala ako ug katalagman
batok kanila, ang kabangis sa akong kasuko—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh— ug ipadala
ko ang espada didto kanila hangtod ngamalaglag
ko sila. 38 Unya ibutang ko ang akong trono
didto sa Elam ug laglagon ang hari niini ug
ang mga pangulo nga gikan didto—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh— 39 ug mahitabo kini sa
umaabot nga mga adlaw nga ipahibalik ko ang
kadagaya sa Elam—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh.”
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50
1 Mao kini ang pulong nga gipahayag ni

Yahweh mahitungod sa Babilonia, ang yuta sa
mga Caldeanhon, pinaagi sa kamot ni Jeremias
nga propeta, 2 “Ibalita ngadto sa kanasoran
ug papaminawa sila. Ipataas ang bandera ug
papaminawa sila. Ayaw kini itago. Isulti,
'nga nabihag na ang Babilonia. Napaulawan
si Bel. Nalisang si Marduk. Napaulawan ang
mga diosdios niini; nangalisang ang larawan
niini.' 3 Motungha batok niini ang nasod nga
gikan sa amihanan nga bahin, aron nga himoon
ang iyang yuta nga biniyaan. Walay si bisan
kinsa, ni tawo man o bangis nga mananap, ang
mopuyo niini. Mokalagiw sila. 4 Niadtong mga
adlawa ug nianang panahona—mao kini ang
gipahayag ni Yahweh—maghiusa ang katawhan
sa Israel ug ang katawhan sa Juda aron sa paghi-
lak ug mangita kang Yahweh nga ilang Dios.
5 Mangutana sila kung asa ang dalan paingon
sa Zion ug moadto sila niini, nga moingon,
“Mangadto kami ug makighiusa ngadto kang
Yahweh sa walay kataposan nga kasabotan nga
dili gayod mahikalimtan.” 6 Nahisalaag ang
akong katawhan sama sa panon sa mga karnero.
Gipahisalaag sila sa mga magbalantay ngadto
sa mga kabukiran; gipamuhian nila sila ngadto
sa matag bungtod. Miadto sila, nakalimot sila
sa dapit diin sila nagpuyo. 7 Gilamoy sila sa
tanan nga nakakita kanila. Miingon ang ilang
mga kaaway, ''Dili kami sad-an, tungod kay
nakasala sila batok kang Yahweh, ang tinuod
nila nga pinuy-anan—si Yahweh, ang paglaom
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sa ilang mga katigulangan.' 8 Biya gikan sa
taliwala sa Babilonia; gawas gikan sa yuta sa
mga Caldeanhon; pagpakasama sa mga laking
kanding nga mobiya sa atubangan sa panon sa
karnero. 9 Tan-awa, agdahon ko ug paanhion
ang dakong pundok sa mga nasod gikan sa ami-
hanan batok sa Babilonia. Maghiusa sila batok
kaniya. Mabihag ang Babilonia gikan didto.
Sama sa hanas nga manggugubat ang ilang
mga pana nga walay mahibalik nga kawang.
10 Mahimong inilog ang Caldea. Matagbaw ang
tanan nga moilog niini—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh. 11 Magmaya ka, magsaulog ka sa
akong mga panulondon; magluksolukso ka sama
sa usa ka nating baka nga nagtamaktamak sa
sibsibanan niini; sama sa kusgan nga kabayo
ang imong pagbahihi. 12 Busa maulawan gayod
pag-ayo ang imong inahan; maulawan gayod
ang tawo nga nagpakatawo kanimo. Tan-awa,
mahimo siyang dili mahinungdanon sa mga
nasod, sa kamingawan, sa mala nga yuta, ug
sa disyerto. 13 Tungod sa kasuko ni Yahweh,
dili na mapuy-an ang Babilonia, apan hingpit
kini nga magun-ob. Mangurog ang tanan nga
moagi sa Babilonia ug moagulo tungod sa mga
samad niini. 14 Andama ang inyong kaugalingon
batok sa Babilonia ug sa tanan nga nakapalibot
niini. Kinahanglan nga mopana ngadto kaniya
ang matag usa nga miinat ug pana. Hutda ang
tanan ninyong mga udyong, kay nakasala man
siya batok kang Yahweh. 15 Paninggit kamo nga
nakapalibot kaniya! Gitugyan na niya ang iyang
kaugalingon; nangatumba na ang iyang mga
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tore, nangalumpag na ang iyang mga paril, kay
mao kini ang panimalos ni Yahweh. Panimalos
ngadto kaniya! Buhata ngadto kaniya ang sama
sa iyang nabuhat! 16 Laglaga ang tanan nga mga
mag-uuma nga nagtanom ug mga binhi ug ang
tawo nga nigamit ug galab sa panahon sa ting-ani
didto sa Babilonia. Tugoti ang matag usa ka tawo
nga mobalik sa kaugalingon niya nga katawhan
gikan sa espada sa madaugdaogon; tugoti sila
nga mokalagiw gikan sa kaugalingon nila nga
yuta. 17Usa ka karnero ang Israel nga natibulaag
nga gipasalaag sa mga liyon. Gilamoy siya pag-
una sa hari sa Asiria; unya human niini, gibali
ang iyang mga bukog sa hari sa Babilonia nga si
Nebucadnezar. 18 Busa si Yahweh nga labawng
makagagahom, ang Dios sa Israel, miingon niini:
Tan-awa, pagasilotan ko ang hari sa Babilonia
ug ang iyang yuta, sama sa akong pagsilot sa
hari sa Asiria. 19 Ibalik ko ang Israel sa iyang
pinuy-anan; mosibsib siya ngadto sa Carmel
ug sa Bashan. Unya matagbaw siya didto sa
kabungtoran sa Efraim ug sa Gilead. 20Niadtong
mga adlawa ug nianang panahona, miingon si
Yahweh, pangitaon ang kasal-anan sa Israel,
apan wala gayoy makaplagan. Nagapangita ako
mahitungod sa mga sala sa Juda, apan wala
gayoy mahikaplagan, tungod kay pasayloon ko
ang nahibilin nga akong giluwas.” 21 “Barog
batok sa yuta sa Merataim, batok niini ug ang
tawo nga nagpuyo sa Pekod. Pamatyon mo
sila pinaagi sa espada ug ilain sila alang sa
kalaglagan—mao kini ang gipahayag ni Yah-
weh—buhata ang tanan nga gimando ko kanimo.
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22 Ang tingog sa gubat ug ang hilabihan nga
pagkalaglag anaa sa yuta. 23 Naputol ug naguba
gayod ang martilyo sa tibuok kayutaan. Naunsa
nga gikalisangan sa mga nasod ang Babilonia.
24 Nagbutang ako ug lit-ag alang kanimo ug
nalit-ag ka, Babilonia, ug wala ka masayod
niini! Nakaplagan ka ug nabihag, tungod kay
nagsupak ka man kang Yahweh. 25 Giablihan ni
Yahweh ang iyang tipiganan sa mga hinagiban
ug gipagawas ang tanan nga mga hinagiban sa
iyang kasuko. Adunay buhat ang Ginoo nga
si Yahweh nga labawng makagagahom didto sa
yuta sa mga Caldeanhon. 26 Sulonga siya gikan
sa halayo. Ablihi ang iyang mga kamalig ug
tapoka siya sama sa tinapok nga trigo. Ilain siya
alang sa kalaglagan. Ayaw tugoti nga adunay
mahibilin kaniya. 27 Pamatya ang tanan niyang
torong mga baka. Dad-a kini sa dapit diin paga-
ihawon kini. Pagkaalaot nila, kay miabot na ang
ilang panahon—ang panahon alang sa pagsilot
kanila. 28 Adunay tingog niadtong mikalagiw,
niadtong mga naluwas, nga gikan sa yuta sa
Babilonia. Mao kini ang balita sa pagpanima-
los ni Yahweh nga among Dios alang sa Zion,
ug ang pagpanimalos alang sa iyang templo.”
29 “Ipatawag ang mga tigpana batok sa Babilo-
nia—ang tanan nga nagbinat sa ilang mga pana.
Pagkampo batok kaniya, ug ayaw tugoti nga
adunay makaikyas. Pabayra siya alang sa iyang
nabuhat. Buhata ngadto kaniya pinaagi sa suk-
danan nga iyang gigamit. Kay gipasipad-an man
niya si Yahweh, ang Balaan sa Israel. 30 Busa
mangahagba ang iyang batan-ong kalalakin-an
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didto sa plasa sa siyudad, ug mangalaglag ang
tanan niyang mga manggugubat nga kalalakin-
an nianang adlawa—mao kini ang gipahayag ni
Yahweh.” 31 “Tan-awa, makigbatok ako kanimo,
mapahitas-on—mao kini ang gipahayag sa Ginoo
nga labawng makagagahom nga si Yahweh—kay
miabot na ang imong adlaw, nga mapahitas-
on, ang panahon sa dihang pagasilotan ko
ikaw. 32 Busa mangapandol ug mangatumba ang
mga mapahitas-on. Wala na gayoy mobangon
kanila. Pagasunogon ko ang ilang mga siyudad;
pagalamuyon niini ang tanan nga nakapalibot
kaniya. 33Miingon niini si Yahweh nga labawng
makagagahom: Dinaugdaog ang katawhan sa
Israel, kauban sa katawhan sa Juda. Ang tanan
nga nagbihag kanila nagpabilin nga nagpugong
kanila; nagdumili sila sa pagpalakaw kanila.
34 Kusgan ang tawo nga nagluwas kanila. Si
Yahweh nga labawng makagagahom ang iyang
ngalan. Modapig gayod siya sa ilang mga
kahimtang, aron ngamagdala ug kapahulayan sa
yuta, ug magdala ug kasamok sa mga nagpuyo sa
Babilonia. 35 Ang espada batok sa mga Caldean-
hon—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—ug
batok sa mga lumolupyo sa Babilonia, sa iyang
mga pangulo, ug sa iyang manggialamon nga
kalalakin-an. 36 Moabot na ang espada batok
niadtong nagsulti sa mga pulong alang sa pag-
panagna, aron nga mapadayag ang ilang kau-
galingon ingon nga mga buangbuang. Moabot
na ang espada batok sa iyang mga sundalo, aron
nga mangalisang sila pag-ayo. 37 Moabot na
ang espada batok sa ilang mga kabayo, sa ilang



Jeremias 50:38 clxxiv Jeremias 50:44

mga karwahe ug sa tanang katawhan nga anaa
taliwala sa Babilonia, ug mahisama sila sa usa
ka babaye. Moabot na ang espada batok sa
iyang mga lawak nga tipiganan, ug mailog sila.
38Moabot ang hulaw ngadto sa iyang katubigan,
aron nga mangahubas kini. Kay yuta man siya
sa walay pulos nga mga diosdios, ug magbuhat
sila sama sa mga tawo nga nabuang pinaagi
sa makauulaw nila nga mga diosdios. 39 Busa
mopuyo didto sa disyerto ang mga bangis nga
mga mananap uban sa ihalas nga mga iro, ug
mopuyo didto kaniya ang dumalaga nga mga
ostrich. Dili na gayod siya mapuy-an sa tanang
panahon. Gikan sa kaliwatan hangtod sa mo-
sunod nga kaliwatan, dili na gayod siya mapuy-
an. 40 Sama sa paggun-ob sa Dios sa Sodoma
ug sa Gomora ug sa ilang mga silingan—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh—wala na gayoy
tawo nga mopuyo didto; wala na gayoy tawo nga
magpabilin kaniya.” 41 “Tan-awa, moabot ang
katawhan nga gikan sa amihanan, ang dakong
nasod ug ang mga hari niini nangandam gikan
sa halayong dapit. 42 Aduna silay mga pana
ug mga bangkaw. Mabangis sila ug walay
kaluoy. Sama sa hampak sa dagat ang ilang
tingog, ug nagkabayo sila sa han-ay nga sama
samanggugubat nga kalalakin-an, batok kanimo,
anak nga babaye sa Babilonia. 43 Nadungog sa
hari sa Babilonia ang ilang balita ug nangaluya
ang iyangmga kamot tungod sa kasubo. Mikupot
kaniya ang kasakit sama sa babaye nga nagbati.
44 Tan-awa! Motungha siya sama sa liyon nga
gikan sa kalasangan sa Jordan ngadto na sa
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sibsibanan nga dapit kay sa kalit padaganon ko
sila gikan niini, ug magbutang ako ug tawo nga
pilion aron ngamagdumala niini. Kay kinsa man
ang sama kanako, ug kinsa man ang mopatawag
kanako? Kinsa man nga magbalantay sa karnero
ang makaasdang kanako? 45 Busa pamati sa
mga laraw ni Yahweh nga himoon batok sa
Babilonia, ang mga laraw nga iyang gilaraw
batok sa yuta sa mga Caldeanhon. Pagaguyoron
gayod sila palayo, bisan pa ang labing gamay nga
panon sa karnero. Mahimong awaaw ang ilang
sibsibanan. 46 Matay-og ang yuta sa dahunog sa
pagkabuntog sa Babilonia, ug nadungog taliwala
sa mga nasod ang ilang panagsinggit sa kasubo.”

51
1 “Miingon si Yahweh niini: Tan-awa, pahuro-

son ko ang hangin sa kalaglagan batok sa
Babilonia ug batok niadtong namuyo sa Leb
Kamai. 2 Magpadala ako ug mga langyaw
ngadto sa Babilonia. Patibulaagon nila siya
ug gun-obon ang iyang yuta, kay moabot sila
gikan sa tanang bahin batok kaniya sa adlaw
sa katalagman. 3 Ayaw tugoti nga makabinat pa
ang mga tigpana sa ilang mga pana; ayaw sila
tugoti nga makasul-ob pa ug panagang. Ayaw
saylohi ang iyang mga batan-on nga kalalakin-
an; igahin ang tibuok niya nga kasundalohan
alang sa kalaglagan. 4 Kay mangahagba ang
samaran nga mga tawo diha sa yuta sa mga
Caldeanhon; kadtong mangamatay mangahagba
sa iyang kadalanan. 5 Kay wala gisalikway ang
Israel ug ang Juda sa ilang Dios, ni Yahweh nga
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labawng makagagahom, bisan tuod nga napuno
ang ilang yuta sa nabuhat nga mga kasaypanan
batok kaniya nga Balaan sa Israel. 6 Kalagiw
gikan sa taliwala sa Babilonia; tugoti nga luwa-
son sa matag tawo ang iyang kaugalingon. Ayaw
ug kalaglag sa iyang kasal-anan. Tungod kay
mao na kini ang takna sa pagpanimalos ni Yah-
weh. Panimaslan niya kining tanan diha kaniya.
7 Ang Babilonia usa ka kupa nga bulawan nga
gigunitan ni Yahweh nga nakapahubog sa tibuok
kalibotan; giinom sa mga nasod ang bino sa
Babilonia ug nangabuang sila. 8 Kalit lamang
nga mahugno ug malaglag ang Babilonia. Pag-
dangoyngoy alang kaniya! Hatagi siya ug tambal
alang sa iyang kasakit; tingali ug mamaayo siya.
9 'Nangandoy kami nga maayo ang Babilonia,
apan wala siya naayo. Mamiya kitang tanan ug
mopahilayo kaniya, ngadto sa atong kaugalingon
nga yuta. Kay misangko ngadto sa kalangitan
ang iyang pagkasad-an; misangko na kini ngadto
sa kapanganoran. 10 Gipahayag ni Yahweh ang
atong pagka walay sala. Dali kamo, isugid
nato sa Zion ang mga nabuhat ni Yahweh nga
atong Dios.' 11 Baira ang mga udyong ug dad-
a ang mga taming. Gidasig ni Yahweh ang
kasingkasing sa hari sa Medes diha sa laraw
nga laglagon ang Babilonia. Alang kini sa
pagpanimalos ni Yahweh, pagpanimalos alang
sa pagkagun-ob sa iyang templo. 12 Iisa ang
bandera diha sa mga paril sa Babilonia; lig-ona
ang pagbantay; ipahiluna ang mga tigbantay; an-
dama angmga pagbanhig; tungod kay pagabuha-
ton sa GINOO ang iyang giingon mahitungod
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sa mga lumolupyo sa Babilonia. 13 Kamong
katawhan nga namuyo daplin sa daghan nga
mga sapa, kamong katawhan nga adunahan sa
mga bahandi, moabot na ang inyong kataposan.
Mubo na lamang karon ang hut-ong sa inyong
kinabuhi. 14 Misaad si Yahweh nga labawng
makagagahom pinaagi sa kaugalingon niyang
kinabuhi, 'Pun-on ko ikaw sa imong mga ka-
away, sama sa hampak sa panon sa mga dulon;
magpatugbaw sila ug singgit sa pagpakiggubat
batok kanimo.' 15 Gibuhat niya ang kalibotan
pinaagi sa iyang gahom; gipahimutang niya ang
kalibotan pinaagi sa iyang kaalam. Pinaagi sa
iyang panabot gipahalapad niya ang kalangitan.
16 Sa dihang magpadalugdog siya, adunay pag-
dahunog sa katubigan diha sa kalangitan, kay
gipasaka niya ang alisngaw gikan sa kinatumyan
sa kalibotan. Nagpakilat siya alang sa ulan ug
nagpadala ug hangin gikan sa iyang mga lawak
nga tipiganan. 17 Nahimong walay alamag ang
matag tawo, mga walay kahibalo. Naulawan
ang matag tigpanday sa puthaw pinaagi sa iyang
mga diosdios. Tungod kay dili tinuod ug walay
kinabuhi ang iyang hinimo nga mga larawan.
18 Wala kini mga pulos, ang binuhat sa mga
bugalbugalon; mangahanaw kini sa takna nga
pagasilotan na kini. 19 Apan ang Dios, nga Dios
ni Jacob, dili sama niini, tungod kay siya man
ang naghulma sa tanang mga butang. Ang Israel
mao ang tribo sa iyang panulondon; ang iyang
ngalan mao si Yahweh nga labawng makagaga-
hom. 20 Ikaw ang akong martilyo sa gubat, ang
akong hinagiban alang sa gubat. Pinaagi kan-
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imo pagadugmokon ko ang mga kanasoran ug
laglagon ang mga gingharian. 21 Pinaagi kanimo
pagadugmokon ko ang mga kabayo ug ang mga
nagsakay niini; pinaagi kanimo pagadugmokon
ko ang mga karwahe ug ang mga nagpadagan
niini. 22 Pinaagi kanimo pagadukmokon ko
ang matag lalaki ug babaye; pinaagi kanimo
pagadugmokon ko ang mga tigulang ug ang
mga batan-on. Pinaagi kanimo pagadugmokon
ko ang mga batan-on nga mga kalalakin-an
ug ang mga babayeng ulay. 23 Pinaagi kan-
imo pagadukmokon ko ang mga magbalantay
sa mga karnero ug ang mga panon sa ilang
mga karnero; pinaagi kanimo pagadugmokon
ko ang mga magdadaro nga mga kalalakin-an
ug ang ilang mga pundok. Pinaagi kanimo
pagadugmokon ko ang mga gobernador ug ang
mga opisyal. 24 Panimaslan ko ang Babilonia ug
ang tanan nga mga lumolupyo sa Caldea diha
sa imong atubangan tungod sa tanang daotan
nga mga butang nga ilang gibuhat sa Zion—
mao kini ang gipahayag ni Yahweh. 25 Tan-awa,
batok ako kanimo, bukid sa kalaglagan—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh—nga molaglag
sa tibuok kalibotan. Iisa ko ang akong kamot
batok kaninyo, ug ipaligid ko kamo paubos
gikan sa mga pangpang, ug pagaugdawon ko ang
kabukiran. 26 Busa dili na sila mokuha ug bisan
unsa nga bato diha kanimo aron sa pagtukod sa
suok o sa patukoranan sa dako nga balay; tungod
kay maguba ka hangtod sa kahangtoran—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh. 27 Iisa ang usa
ka bandera ibabaw sa kalibotan. Patingoga ang
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budyong ngadto sa mga nasod. Tawga ang mga
nasod sa pagsulong kaniya: Ararat, Mini, ug
Ashkenaz. Pagpili ug usa ka pangulo aron sa
pagsulong kaniya; pagdala ug mga kabayo sama
sa nagpanon nga mga dulon. 28 Andama ang
mga nasod aron sa pagsulong kaniya: Ang mga
hari sa Medes ug ang mga gobernador niini,
ang tanan nga mga opisyal niini ug ang tanan
nga mga yuta nga ilalom sa iyang pagdumala.
29 Kay matay-og ug mag-agulo ang yuta, sanglit
magapadayon man ang mga laraw ni Yahweh
batok sa Babilonia, aron nga mahimong awaaw
ang yuta sa Babilonia diin wala nay magpuyo.
30 Mihunong sa pagpakig-away ang mga kasun-
dalohan sa Babilonia; nagpabilin lamang sila sa
ilang mga kota. Nawad-an sila ug umoy; nahimo
silang mga babaye—nangasunog ang iyang mga
balay, nangaguba ang mga babag sa iyang mga
ganghaan. 31 Midagan ang mensahero aron sa
pagbalita ngadto sa lain pa nga mensahero, ug
gisultihan sa tighatod ug balita ang lain nga
tighatod sa balita aron ibalita ngadto sa hari
sa Babilonia nga nailog na ang tibuok niyang
siyudad. 32 Busa nailog na ang mga tabokanan
sa suba; gisunog sa kaaway ang kabugangan
nga anaa sa huyonghuyong nga yuta ug naglibog
na ang mga kalalakin-an nga manggugubat nga
gikan sa Babilonia. 33 Kay miingon si Yahweh
nga labawng makakagahom, nga Dios sa Israel:
Sama sa giokanan ang anak nga babaye sa
Babilonia. Mao na kini ang takna nga tunob-
tunoban siya. Sa dili madugay moabot na ang
takna sa pag-ani kaniya. 34 Gilamoy ako ni
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Nebucadnezar nga hari sa Babilonia; gilibog
niya ako. Ug gihimo akong tibod nga walay
sulod; gilamoy niya ako sama sa mapintas nga
mananap; gibusog niya ang iyang tiyan pinaagi
sa lamian nako nga mga pagkaon; gihugasan
niya ako.' 35 Siya nga nagpuyo sa Zion moingon,
'Hinaot nga maanaa sa Babilonia ang kadaot nga
gibuhat kanako ug sa akong unod. 'Moingon
ang Jerusalem, 'Hinaot nga maanaa sa mga
lumolupyo sa Caldea ang akong dugo.' 36 Busa
miingon si Yahweh niini: Tan-awa, dapigan ko
ang inyong mga kahimtang ug manimalos ako
alang kaninyo. Kay pahubason ko ang katubigan
sa Babilonia ug mohunong sa pagdagayday ang
iyang mga tubod. 37 Mahimong tinapok sa
ginuba ang Babilonia, puloy-anan sa ihalas nga
mga iro, kahadlokan, talamayon, diin walay
mga lumolupyo. 38 Magdungan ug ngulob ang
mga taga Babilonia sama sa batan-on nga mga
liyon. Magngulob sila sama sa batang laki nga
liyon. 39 Sa dihang magmainiton sila uban sa
pagkahakog, maghimo ako ug kumbira alang
kanila; hubogon ko sila aron nga mangalipay
sila pag-ayo, ug unya matulog sa walay kata-
posan nga pagkatulog ug dili na gayod maka-
mata—mao kini ang gipahayag ni Yahweh—
40 ipadala ko sila sama sa mga karnero ngadto
sa ihawanan, sama sa toro nga mga karnero
uban sa laki nga mga kanding. 41 Nailog na
gayud ang Babilonia! Busa gisakmit ang tanang
pagdayeg sa tibuok kalibotan. Tan-awa napukan
na gayud ang dapit sa Babilonia taliwala sa
mga kanasoran. 42 Mitungha ang dagat ibabaw
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sa Babilonia! Natabonan siya sa hampak sa
mga balod. 43 Nahimong biniyaan ang iyang
mga siyudad, usa ka mala nga yuta ug usa
ka kamingawan, usa ka yuta nga wala gayoy
nagpuyo, ug walay tawo nga moagi. 44 Busa
silotan ko si Bel nga anaa sa Babilonia; ipa-
suka ko kaniya ang iyang nalamoy, ug dili na
modagayday ang kanasoran diha kaniya uban
sa ilang mga halad. Mangalumpag ang mga
paril sa Babilonia. 45 Gawas sa iyang taliwala,
akong katawhan. Tugoti nga luwason sa matag
usa kaninyo ang iyang kaugalingon nga kinabuhi
gikan sa akong nagdilaab nga kapungot. 46Ayaw
tugoti nga maluya o mahadlok ang inyong mga
kasingkasing sa balita nga nadungog diha sa
yuta, kay moabot ang balita sulod sa usa ka
tuig. Human niini sa sunod nga tuig aduna pay
moabot nga balita, ug maanaa ang kasamok sa
yuta. Makigbatok ang magmamando sa ubang
magmamando. 47 Busa, tan-awa, moabot ang
mga adlaw nga pagasilotan ko na angmga kinulit
nga mga diosdios sa Babilonia. Maulawan ang
tibuok niyang yuta, ug mangahagba sa iyang
taliwala ang tanan niyang katawhan nga gipa-
matay. 48 Unya magmaya ang kalangitan ug
ang kalibotan, ug ang tanan nga anaa niini
atubangan sa Babilonia. Kay moabot alang
kaniya ang tiglaglag gikan sa habagatan—mao
kini ang gipahayag ni Yahweh. 49 “Ingon nga
gipahagba sa Babilonia ang tanan niyang mga
gipatay sa Israel, busa mangahagba ang tanang
mga gipamatay sa iyang yuta diha sa Babilonia.
50 Pahilayo! kamong mga nakalingkawas sa
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espada, Ayaw pagpabilin dinhi. Hinumdomi
si Yahweh sa halayo nga dapit; tugoti nga
mahinumdoman ang Jerusalem. 51 Naulawan
kami, tungod kay nakadungog kami ug mga
pagbiaybiay; mitabon sa among mga panagway
ang mga pagbugalbugal, tungod kay nakasulod
man ang mga langyaw sa balaan nga mga dapit
sa balay ni Yahweh. 52 Busa, tan-awa, moabot
na ang mga adlaw—mao kini ang gipahayag
ni Yahweh—sa dihang silotan ko na ang iyang
kinulit nga mga diosdios, ug mag-agulo ang mga
tawong samaran sa tibuok niyang yuta. 53 Kay
bisan pa ug moadto sa kalangitan ang Babilonia
o lig-onon ang mga tag-as niya nga mga kota,
moabot ang tiglaglag nga gikan kanako ngadto
kaniya—mao kini ang gipahayag ni Yahweh.
54 Miabot ang usa ka singgit sa kasakit gikan
sa Babilonia, usa ka hilabihan nga pagkahugno
gikan sa yuta sa mga Caldeanhon. 55 Tungod kay
laglagon ni Yahweh ang Babilonia. Gipahanaw
niya ang kusog nga tingog sa Babilonia. Nan-
inggit sama sa mga balod sa daghang katubigan
ang ilang mga kaaway; mikusog ug maayo ang
ilang tingog. 56 Kay miabot na ang mga tiglaglag
batok kaniya—batok sa Babilonia! —ug nabihag
ang iyang mga manggugubat. Nangabali ang
ilang mga udyong, tungod kay si Yahweh mao
ang Dios sa pagpanimalos; sigurado gayod nga
ipahamtang niya kini nga pagpanimalos. 57 Kay
pagahubogon ko ang iyang mga prinsipe, ang
iyang mga magtatambag, ang iyang mga opisyal,
ug ang iyang mga kasundalohan, ug mangatulog
sila sa walay kataposan nga pagkatulog ug dili
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na gayod makamata—mao kini ang gipahayag sa
Hari: si Yahweh nga labawng makagagahom ang
iyang ngalan. 58Miingon si Yahweh nga labawng
makagagahom niini: Lumpagon gayod sa hingpit
ang mga lig-ong paril sa Babilonia, ug paga-
sunogon ang iyang tag-as nga mga ganghaan.
Unya mahimong walay pulos ang pagtabang sa
mga tawo nga moduol kaniya; mangasunog ang
tanang butang nga gisulayan sa pagbuhat sa mga
nasod alang kaniya.” 59 Mao kini ang pulong
ni Jeremias nga propeta nga gimando ngadto
kang Seraya nga anak nga lalaki ni Neria nga
anak nga lalaki ni Masea sa dihang miadto siya
sa Babilonia uban ni Zedekia nga hari sa Juda
sa ikaupat nga tuig sa iyang paghari. Karon
si Seraya usa ka pangulong opisyal. 60 Kay
gisulat ni Jeremias diha sa linukot nga basa-
hon ang mahitungod sa tanang katalagman nga
moabot sa Babilonia—Kining tanan nga mga
pulong nga nahisulat mahitungod kini sa Ba-
bilonia. 61 Miingon si Jeremias kang Seraya,
“Inig adto nimo sa Babilonia, nan makita ug
basahon nimo sa makusog kining mga pulonga.
62 Unya moingon ka, 'Yahweh, ikaw mismo ang
nagpahayag nga laglagon mo kining dapita, ug
nga wala nay tawo omananap angmopuyo niini,
ug mabiniyaan kini hangtod sa kahangtoran.'
63Unya sa dihang matapos mo na pagbasa kining
linukot nga basahon, hikti kini uban ang bato
ug ilabay kini ngadto sa tungatunga sa Eufrates.
64 Pag-ingon, 'Maunlod ang Babilonia sama niini.
Dili kini makabangon tungod sa katalagman nga
akong ipadala batok niini, ug mangahagba sila.”'
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Dinhi natapos ang mga pulong ni Jeremias.

52
1 Nagsugod sa paghari si Zedekia sa dihang

nagpangidaron siya ug 21 ka tuig; naghari siya
sa Jerusalem sulod sa napulo ug usa ka tuig.
Ang ngalan sa iyang inahan mao si Hamutal;
anak siya nga babaye ni Jeremias nga taga-
Libna. 2 Gibuhat niya ang daotan sa panan-
aw ni Yahweh; gibuhat niya ang tanang butang
nga gibuhat ni Jehoyakim. 3 Tungod sa kasuko
ni Yahweh, nahitabo kining tanan nga mga
panghitabo sa Jerusalem ug sa Juda, hangtod
nga napahawa niya sila gikan sa iyang atuban-
gan. Unya nakigbatok si Zedekia tali sa hari
sa Babilonia. 4 Nahitabo nga sa ikasiyam nga
tuig sa paghari ni Haring Zedekia, sa ikanapulo
nga bulan, ug sa ikanapulo nga adlaw niana
nga bulan, miabot si Nebucadnezar, nga hari
sa Babilonia, uban sa iyang mga kasundalohan
batok sa Jerusalem. Nagkampo sila sa atbang
niini, ug nagtukod sila ug mga salipdanan nga
hinimo sa yuta sa palibot niini. 5 Mao nga
napalibotan ang siyudad hangtod sa ikanapulo
ug usa ka tuig sa paghari ni Haring Zedekia.
6 Sa ikaupat nga bulan, sa ikasiyam nga adlaw
niana nga tuig, hilabihan ang kagutom diha
sa siyudad nga wala na gayoy pagkaon alang
sa katawhan sa yuta. 7 Unya nagun-ob ang
siyudad, ug nangikyas ang tanang mga mang-
gugubat panahon sa kagabhion ug nanggawas
sa siyudad pinaagi sa dalan sa ganghaan nga
anaa sa tungatunga sa duha ka paril, tapad sa
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tanaman sa hari, bisan tuod napalibotan na sa
mga Caldeanhon ang siyudad. Busa miadto sila
paingon sa Araba. 8 Apan gigukod sa kasundalo-
han sa mga Caldeanhon ang hari ug naapsan si
Zedekia didto sa kapatagan sa walog sa Suba sa
Jordan nga duol sa Jerico. Nagkatibulaag ang
tanan niyang mga kasundalohan palayo kaniya.
9 Gidakop nila ang hari ug gidala siya ngadto sa
hari sa Babilonia didto sa Ribla sa yuta sa Hamat,
nga diin gipahamtang sa hari sa Babilonia ang
hukom ngadto kaniya. 10 Gipangpatay sa hari
ang mga anak nga lalaki ni Zedekia diha sa
iyang atubangan, ug gipangpatay usab niya ang
tanan nga mga pangulo sa Juda didto sa Ribla.
11 Unya gilugit niya ang mga mata ni Zedekia,
ug gigapos siya sa tumbaga nga mga kadina,
ug gidala siya ngadto sa Babilonia. Gibilanggo
siya sa hari sa Babilonia hangtod sa adlaw sa
iyang kamatayon. 12Karon sa ikalima nga bulan,
sa ikanapulo nga adlaw niana nga bulan, nga
diin mao kana ang ika-19 nga tuig sa paghari
ni Haring Nebucadnezar, nga hari sa Babilonia,
miabot si Nebuzaradan sa Jerusalem. Siya ang
pangulo sa mga tigpanalipod sa hari ug usa ka
sulugoon sa hari sa Babilonia. 13 Gisunog niya
ang balay ni Yahweh, ang palasyo sa hari, ug
ang tanan nga mga balay sa Jerusalem; gisunog
usab niya ang matag mahinungdanon nga mga
dagkong balay diha sa siyudad. 14 Gigun-ob sa
tanang kasundalohan sa Babilonia kauban ang
pangulo sa mga tigpanalipod, ang mga paril nga
nakapalibot sa Jerusalem. 15 Alang sa tanan nga
labing kabos nga katawhan, ang tanang mga
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tawo nga nahibilin sa siyudad, kadtong mga mi-
ikyas padulong sa hari sa Babilonia, ug ang tanan
nga mga magkukulit—gidala ni Nebuzaradan,
nga pangulo sa mga tigpanalipod, ang pipila
kanila ngadto sa pagkabinihag. 16Apan gibilin ni
Nebuzaradan, nga pangulo sa mga tigpanalipod,
ang pipila sa mga labing kabos niana nga yuta
aron sa pagtrabaho sa mga kaparasan ug sa
mga kaumahan. 17 Alang sa tumbaga nga mga
haligi nga nahisakop sa balay ni Yahweh, ug
sa mga tungtonganan ug lampara ug sa tangke
nga tumbaga nga anaa sa balay ni Yahweh,
gipulpog kini sa mga Caldeanhon ug gidala ang
tanan nga mga tumbaga ngadto sa Babilonia.
18 Ang mga kulon, mga pala, mga igpapalong sa
lampara, mga panaksan, ug ang tanang tumbaga
nga kahimanan nga ginagamit sa pagpamuhat sa
mga pari diha sa templo—gikuha kining tanan
sa mga Caldeanhon. 19 Ang mga dagko nga
panaksan ug ang mga sunoganan sa insenso,
mga panaksan, mga kulon, mga tungtongan sa
lampara, mga kawa, ug mga dagko nga panaksan
nga hinimo sa bulawan, ug kadtong hinimo
sa plata—gidala usab kini sa pangulo sa mga
tigpanalipod sa hari. 20 Ang duha ka mga
haligi, ang tangke nga tumbaga ug ang napulo
ug duha ka mga torong baka nga tumbaga nga
anaa ilalom sa tungtonganan, mga butang nga
gihimo ni Solomon alang sa balay ni Yahweh,
nga hinimo sa tumbaga nga hilabihan ka bug-
at. 21 Anaa sa mga napulo ug walo ka cubit ang
gitas-on sa mga haligi, ug ang sukod sa matag
palibot niini anaa sa mga napulo ug duha ka
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cubit. Anaa sa upat ka mga tudlo ang gibagaon
niini ug wala kini sulod. 22Anaa sa taas niini ang
ulohan sa tumbaga. Adunay gitas-on nga lima ka
cubit ang ulohan niini, ang tanang palibot niini
adunay kinulit nga mga dayandayan ug porma
nga bunga sa kahoy nga granada. Hinimo kining
tanan sa tumbaga. Sama lang nga gikulit sa una
nga haligi ang lain nga haligi ug ang mga porma
nga bunga sa kahoy nga granada niini. 23Adunay
96 ka porma sa bunga sa kahoy nga granada
nga nakapalibot sa ulohan nga bahin ug adunay
nakapalibot nga 100 ka mga porma sa bunga
sa kahoy nga granada ibabaw sa kinulit nga
mga dayandayan. 24 Gikuha sa pangulo sa mga
tigpanalipod ang binilanggo nga si Seraya, nga
labaw nga pari, uban ni Zefania, nga ikaduhang
pari, ug ang tulo ka mga tigbantay sa ganghaan.
25 Gikan sa siyudad gibilanggo niya ang gibihag
nga opisyal nga nagadumala sa mga sundalo, ug
ang pito sa mga kalalakin-an nga tigtambag sa
hari, nga anaa pa gihapon sa siyudad. Gibihag
usab niya ang opisyal sa sundalo sa hari nga
nagapili ug mga kalalakin-an nga mahimong
sundalo, uban sa 60 ka mga mahinungdanon
nga mga kalalakin-an gikan sa yuta nga anaa
sa siyudad. 26 Unya gikuha sila ni Nebuzaradan,
nga pangulo sa mga tigpanalipod, ug gidala sila
ngadto sa hari sa Babilonia ngadto sa Ribla.
27 Gipamatay sila sa hari sa Babilonia didto
sa Ribla sa yuta sa Hamat. Niini nga paagi,
migawas ang Juda gikan sa iyang yuta ngadto sa
pagkabinihag. 28 Mao kini ang mga katawhan
nga gibihag ni Nebucadnezar: sa ikapito nga
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tuig, 3, 023 ka mga taga-Juda. 29 Sa ika-18 ka
tuig nga paghari ni Nebucadnezar, gibihag niya
ang 832 ka mga katawhan gikan sa Jerusalem.
30 Sa ika-23 ka tuig nga paghari ni Nebucadnezar,
gibihag ni Nebuzaradan, nga pangulo sa mga
tigpanalipod sa hari, ang 745 ka mga tawo sa
Juda. Mikabat ug 4, 600 ang tanang katawhan
nga nabihag. 31 Nahitabo nga human sa ika-37
ka tuig nga pagkabihag ni Jehoyakin, nga hari sa
Juda, sa ikanapulo ug duha ka bulan, sa ika-25
nga adlaw sa bulan, gibuhian ni Evil Merodac,
nga hari sa Babilonia si Jehoyakin nga hari sa
Juda gikan sa pagkabinilanggo. Nahitabo kini sa
tuig nga nagsugod sa paghari si Evil Merodac.
32Malumo siyang nakigsulti kaniya ug gihatagan
siya ug lingkoranan nga mas halangdon pa kaysa
sa ubang mga hari nga uban kaniya diha sa
Babilonia. 33Gihukas ni Evil Merodac ang bisti ni
Jehoyakin sa pagkabinilanggo, ug kanunay nga
nagakaon si Jehoyakin diha sa lamesa sa hari sa
nahibilin nga mga adlaw sa iyang kinabuhi, 34ug
ginahatagan siya kanunay sa iyang matag adlaw
nga pagkaon sa nahibiling mga adlaw sa iyang
kinabuhi hangtod sa iyang kamatayon.
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