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Joel
1 Mao kini ang pulong ni Yahweh nga mi-

abot kang Joel nga anak nga lalaki ni Petuel.
2 Paminawa kini, kamong mga kadagkoan, ug
paminaw kamong tanan nga mga lumolupyo sa
yuta. Nahitabo na ba kini sa inyong mga adlaw o
sa mga adlaw sa inyong mga katigulangan kani-
adto? 3 Sultihi ang inyong mga anak mahitungod
niini, ug ipasulti sa inyong mga anak ngadto sa
ilang mga anak, ug sa ilang mga anak sa sunod
nga kaliwatan. 4 Gikaon sa dakong dulon ang
salin sa panon sa dulon; gikaon sa apan-apan
ang salin sa dakong dulon; ug gikaon sa ulod
ang salin sa apan-apan. 5 Bangon ug panghilak,
kamong mga palahubog! Danguyngoy, kamong
tanan nga palainom ug bino, tungod kay gikuha
na gikan kaninyo ang tam-is nga bino. 6 Kay
mitungas nganhi sa akong yuta ang usa ka
nasod, nga kusgan ug dili maihap. Ang iyang
mga ngipon mao ang ngipon sa usa ka liyon,
ug aduna siyay mga ngipon sa usa ka bayeng
liyon. 7 Gihimo niyang makalilisang nga dapit
ang akong kaparasan ug gipanitan ang akong
kahoy nga igera. Gipanitan ug gilabay niya
ang panit niini; nangaputi ang mga sanga niini.
8 Pagbangotan sama sa usa ka ulay nga nagbisti
ug sako tungod sa kamatayon sa iyang batan-
ong bana. 9 Gikuha ang halad nga trigo ug ang
halad nga ilimnon gikan sa balay ni Yahweh.
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Nagbangotan ang mga pari, nga mga sulugoon ni
Yahweh. 10Naguba ang kaumahan, nagbangotan
ang yuta tungod kay nadaot ang trigo. Nahubas
ang bag-o nga bino, ug wala nay lana. 11Kaulaw,
kamong mga mag-uuma, ug pagdanguyngoy,
kamong mga tig-atiman sa paras, alang sa trigo
ug sebada. Kay nahanaw na ang pag-ani sa
kaumahan. 12 Nangalaya ang mga paras ug
nangauga na ang mga kahoy nga igera, ang mga
kahoy nga granada, ingon man ang mga kahoy
nga palmera, ug ang mga kahoy nga mansanas—
nalaya ang tanang kahoy sa kaumahan. Kay
nawala na ang kalipay gikan sa mga kaliwat sa
katawhan. 13 Pagsul-ob ug sako ug pagbangotan,
kamong mga pari! Pagdanguyngoy, kamong
mga alagad sa halaran. Umari kamo, paghigda
tibuok gabii nga nagsul-ob ug sako, kamong mga
sulugoon sa akong Dios. Kay wala nay halad nga
trigo ug halad nga ilimnon nga ihalad sa balay sa
Dios. 14 Pagpatawag ug balaan nga pagpuasa, ug
pagpatawag ug balaan nga panagtigom. Tigoma
ang mga kadagkoan ug ang tanang mga lu-
molupyo sa yuta ngadto sa balay ni Yahweh nga
inyong Dios, ug paghilak ngadto kang Yahweh.
15 Alaot gayod nianang adlawa! Kay haduol na
ang adlaw ni Yahweh. Moabot ang kalaglagan
gikan sa Labing Gamhanan pinaagi niini. 16Wala
ba gikuha ang pagkaon sa atong atubangan,
ang kalipay ug kasadya gikan sa balay sa atong
Dios? 17 Nangalata ang mga binhi sa ilalom sa
bantok nga yuta niini, gibiyaan ug nangaguba
na ang mga kamalig, tungod kay nangalaya na
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ang trigo. 18Nag-agulo gayod ang mga mananap!
Nag-antos ang panon sa mga baka tungod kay
wala na silay sibsibanan. Nag-antos usab ang
mga panon sa karnero. 19 Yahweh, nagtuaw
ako diha kanimo. Kay gilamoy sa kalayo ang
mga sibsibanan sa kamingawan, ug gisunog sa
nagdilaab nga kalayo ang tanang mga kahoy
sa kaumahan. 20 Bisan ang mga mananap sa
kaumahan nagtuaw diha kanimo, kay namala
ang tubig sa kasapaan, ug gilamoy sa kalayo ang
mga sibsibanan sa kamingawan.

2
1Patingoga ang trumpeta sa Zion, ug patingoga

ang pagpasidaan diha sa akong balaang bukid!
Tugoti nga mangurog sa kahadlok ang tanang
lumolupyo sa yuta, kay hapit na ang adlaw ni
Yahweh; sa pagkatinuod, haduol na kini. 2 Mao
kini ang adlaw sa kangitngit ug kadulom, usa ka
adlaw sa mga panganod ug hilabihang kangitn-
git. Sama sa banagbanag nga mikaylap diha sa
kabukiran, nagpadulong ang daghan ug kusgan
nga kasundalohan. Wala pay kasundalohan nga
sama niini, ug wala na gayoy sama pa niini, bisan
sa daghan pang kaliwatan. 3 Giugdaw sa kalayo
ang tanang butang nga anaa sa atubangan niini,
ug usa ka nagdilaab nga kalayo ang anaa sa luyo
niini. Sama sa tanaman sa Eden ang yuta nga
anaa sa atubangan niini, apan adunay nagun-
ob nga kamingawan sa luyo niini. Sa pagkat-
inuod, walay makaikyas gikan niini. 4 Sama sa
mga kabayo ang panagway sa kasundalohan, ug
midagan sila sama sa mga tigkabayo. 5 Sama
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sa kasaba sa mga karwahe diha sa ibabaw sa
kabukiran ang ilang paglukso, sama sa nagdilaab
nga kalayo nga misunog sa uhot ang kasaba
niini, sama sa kusgang kasundalohan nga andam
na alang sa gubat. 6 Gisakit ang mga tawo diha
sa ilang presensya ug nangluspad ang ilang mga
panagway. 7 Nanagan sila sama sa kusgan nga
mga manggugubat; gisaka nila ang mga paril
sama sa mga sundalo; nagmartsa sila, ang matag
usa diha sa ilang gilakwan, ug wala mitipas sa
ilang mga laray. 8Walay bisan usa ngamidasmag
sa uban nga anaa sa kilid; nagmartsa sila, ang
matag usa diha sa iyang agianan; maguba nila
ang mga panalipod ug dili mobulag sa laray.
9 Nagdali sila ngadto sa siyudad, nanagan sila
padulong sa paril, nanaka sila sa kabalayan,
ug nanglusot sila sa mga bintana sama sa mga
kawatan. 10 Nauyog ang kalibotan diha sa ilang
atubangan, nangurog ang kalangitan, mingitngit
ang adlaw ug ang bulan, ug wala na misidlak
ang mga bituon. 11 Gipatugbaw ni Yahweh
ang iyang tingog atubangan sa iyang kasundalo-
han, kay hilabihan kadaghan ang iyang mga
manggugubat; kusgan sila, nga nagtuman sa
iyang mga sugo. Kay bantogan ug hilabihan ka
makalilisang ang adlaw ni Yahweh. Kinsa man
ang makaikyas niini? 12 “Apan bisan karon,”
miingon si Yahweh, “Balik kanako uban sa bug-
os ninyong kasingkasing. Pagpuasa, paghilak,
ug pagbangotan.” 13 Gisia ang inyong mga
kasingkasing dili lamang ang inyong mga bisti,
ug balik kang Yahweh nga inyong Dios. Kay
matinabangon ug maluloy-on siya, dili daling
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masuko ug puno sa matinud-anong kasabotan,
ug buot niya motalikod gikan sa pagpahamtang
ug silot. 14 Kinsa man ang nasayod? Tingali ug
mobalik siya ug magbaton ug kaluoy, ug mobiya
nga adunay gibilin nga panalangin, usa ka halad
nga trigo ug usa ka halad nga ilimnon alang kang
Yahweh nga inyong Dios? 15 Patingoga ang budy-
ong sa Zion, pagpahigayon ug balaang puasa,
ug pagpatawag alang sa balaang panagtigom.
16 Tigoma ang katawhan, pagpahigayon ug bal-
aang panagtigom. Tigoma ang mga kadagkoan,
tigoma ang kabataan ug ang masuso nga mga
bata. Tugoti nga mogawas sa ilang mga lawak
ang mga pamanhonon, ug ang mga pangasaw-
onon gikan sa ilang mga lawak. 17 Tugoti nga
maghilak ang mga pari, nga mga sulugoon ni
Yahweh, taliwala sa mga balkon ug sa halaran.
Tugoti sila nga moingon, “Ipalingkawas ang
imong katawhan, Yahweh, ug ayaw tugoti nga
tamayon ang imong panulondon, nga biaybiayon
sila sa kanasoran. Nganong kinahanglan man
sila moingon ngadto sa ubang mga nasod, 'Asa
man ang ilang Dios?'” 18 Unya nabalaka si
Yahweh sa iyang yuta ug nagmaluluy-on sa
iyang katawhan. 19 Mitubag si Yahweh sa iyang
katawhan, “Tan-awa, padad-an ko kamo ug trigo,
bag-ong bino, ug lana. Matagbaw kamo niini,
ug dili ko na gayod tugotan nga maulawan
kamo taliwala sa kanasoran. 20 Pahawaon ko
gikan kaninyo ang mga nagasulong nga gikan
sa amihanan, ug abogon sila ngadto sa mala
ug biniyaang yuta. Moadto sa dagat nga anaa
sa sidlakang bahin ang nag-una sa ilang kasun-
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dalohan, ug ang naulahi moadto sa dagat nga
anaa sa kasadpan. Moalisbo ang baho niini.”
Sa pagkatinuod, nagbuhat siya ug dagkong mga
butang. 21 Ayaw kahadlok, yuta, pagsadya ug
paglipay, kay magbuhat si Yahweh ug dagkong
mga butang. 22 Ayaw kahadlok, ihalas nga
mananap sa kaumahan, kay motubo ang mga
sibsibanan diha sa kamingawan, mamunga ang
mga kahoy, ug maghatag ug abot niini ang mga
kahoy nga igera ug mga paras. 23 Pagsadya,
katawhan sa Zion, ug paglipay diha kang Yahweh
nga inyong Dios. Kay hatagan niya kamo ug ulan
sa tinglagas sa tukmang panahon ug magpaulan
alang kaninyo, ang ulan sa tinglagas ug ang
ulan sa tingpamulak sama kaniadto. 24 Mapuno
ug trigo ang mga giokanan, ug mag-awas ang
bag-ong bino ug lana sa dagkong mga banga.
25 “Ibalik ko kaninyo ang katuigan nga daghan
ug abot diin gikaon sa panon sa mga dulon—
ang labihan kadaghang dulon, ang modaot ug
nagalaglag nga dulon— ang akong kusgan nga
kasundalohan nga gipadala nako diha kaninyo.
26 Mokaon kamo ug daghan ug mangabusog, ug
modayeg sa ngalan ni Yahweh nga inyong Dios,
nga nagbuhat ug kahibulongan diha kaninyo,
ug dili ko na gayod pakaulawan ang akong
katawhan. 27 Masayod kamo nga anaa ako sa
Israel, ug ako si Yahweh nga inyong Dios, ug
wala nay lain pa, ug dili ko na gayod pakaulawan
ang akong katawhan. 28 Ug unya mahitabo nga
ibubo ko ang akong Espiritu sa tanang katawhan,
ug managna ang inyong mga anak nga lalaki ug
babaye. Magdamgo ang inyong hamtong nga
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kalalakin-an, ug makakita ug mga panan-awon
ang inyong batan-ong kalalakin-an. 29 Sa mga
sulugoon nga mga lalaki ug babaye usab, ibubo
ko ang akong Espiritu niadtong mga adlawa.
30 Ipakita ko ang mga katingalahang butang diha
sa kalangitan ug sa kalibotan, dugo, kalayo, ug
mga haligi nga aso. 31 Mongitngit ang adlaw
ug daw mahimong dugo ang bulan, sa dili pa
moabot ang bantogan ug makalilisang nga adlaw
ni Yahweh. 32 Unya maluwas ang tanan nga
motawag sa ngalan ni Yahweh. Kay maanaa
didto sa Bukid sa Zion ug sa Jerusalem kadtong
nakaikyas, sumala sa gisulti ni Yahweh, ug uban
sa mga naluwas, kadtong gitawag ni Yahweh.

3
1 Tan-awa, niadtong mga adlawa ug nianang

taknaa, sa dihang ibalik ko ang mga binihag sa
Juda ug sa Jerusalem, 2 tigomon ko ang tanang
kanasoran, ug dad-on sila ngadto sa Walog ni
Jehoshafat. Hukman ko sila didto, tungod sa
akong katawhan ug sa akong panulondon nga
Israel, nga ilang gitibulaag sa kanasoran, ug
tungod kay gibahinbahin nila ang akong yuta.
3 Nagripa sila alang sa akong katawhan, gibaylo
nila ang batan-ong lalaki sa babayeng nagbali-
gya ug dungog, ug nagbaligya sila ug batan-
ong babaye aron nga makainom sila ug bino.
4 Karon, nganong nasuko man kamo kanako,
Tyre, Sidon ug sa tanang rehiyon sa Filistia?
Panimaslan ba ninyo ako? Bisan ug manimalos
kamo kanako, ibalik ko diha dayon sa inyong
kaugalingong ulo ang panimalos. 5 Tungod kay
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gikuha ninyo ang akong plata ug bulawan, ug
gidala ninyo sa inyong mga templo ang akong
bililhong mga bahandi. 6 Gibaligya ninyo ang
katawhan sa Juda ug sa Jerusalem ngadto sa
mga Griyego, aron nga ipahilayo sila gikan sa
ilang teritoryo. 7 Tan-awa! Ipalingkawas ko sila,
gikan sa dapit kung asa mo sila gibaligya, ug
pabayron ko ikaw. 8 Ibaligya ko ang imong anak
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, pinaagi
sa kamot sa katawhan sa Juda. Ibaligya nila sila
ngadto sa Sabeans, ngadto sa halayo nga nasod.
Tungod kay mao man kini ang gipamulong ni
Yahweh. 9 Imantala kini sa tibuok kanasoran,
'Andama ang inyong kaugalingon alang sa gubat,
pukawa ang kusgan nga kalalakin-an, paduola
sila, paandama ang tanang kalalakin-an aron sa
pakiggubat. 10 Himoa ninyo nga mga espada
ang inyong mga pangdaro ug ang mga galab
ngadto sa mga bangkaw. Pasultiha ang huyang
nga, “Kusgan ako.” 11 Pagdali ug pag-anhi,
kamong tanang haduol nga kanasoran, pagtigom
kamo didto. O Yahweh, ipakanaog ang imong
kusgan nga mga manggugubat.' 12 Paandama
ang kanasoran ug paadtoa ngadto sa Walog ni
Jehoshafat. Tungod kay maglingkod ako didto
aron sa paghukom sa tibuok kanasoran. 13Dad-a
ang galab, kay hinog na ang alanihon. Dali, pug-
a ang mga ubas, kay napuno na ang pug-anan sa
bino. Nag-awas na ang mga banga, tungod kay
hilabihan na ang ilang pagkadaotan.” 14 Adunay
kagubot, kagubot diha sa Walog sa Paghukom.
Tungod kay haduol na ang adlaw ni Yahweh
didto sa Walog sa Paghukom. 15 Mingitngit ang
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adlaw ug bulan, ug dili ipasidlak sa mga bituon
ang ilang kahayag. 16 Mongulob si Yahweh
gikan sa Zion, ug ipatugbaw ang iyang tingog
gikan sa Jerusalem. Matay-og ang mga kalan-
gitan ug kalibotan, apan mahimong silonganan
si Yahweh alang sa iyang katawhan, ug kota
alang sa katawhan sa Israel. 17 “Busa masayran
ninyo nga Ako si Yahweh ang inyong Dios nga
nagpuyo sa Zion, ang akong balaang bukid. Unya
mahimong balaan ang Jerusalem, ug wala nay
kasundalohan ang magmartsa pag-usab batok
kaniya. 18 Modagayday ang tam-is nga bino
sa kabukiran nianang taknaa, modagayday sa
kabungtoran ang gatas, ug modagayday ang
tubig sa tanang kasapaan sa Juda, ug motungha
ang tuboran gikan sa balay ni Yahweh ug tubigan
ang Walog sa Shitim. 19 Mahimong biniyaan
nga linumpag ang Ehipto, ug mahimong kamin-
gawan ang Edom, tungod sa pagpanglupig nga
gibuhat ngadto sa katawhan sa Juda, tungod kay
nagpaagas sila ug mga dugo sa dili sad-an nga
tawo diha sa ilang yuta. 20 Apan pagapuy-an
ang Juda hangtod sa hangtod, ug pagapuy-an ang
Jerusalem sa tanang kaliwatan. 21 Manimalos
ako alang sa ilang dugo nga wala ko pa ikapani-
malos,” tungod kay nagpuyo si Yahweh sa Zion.
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