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Malaquias

1 Ang pagpahayag sa pulong ni Yahweh
ngadto sa Israel pinaagi sa kamot ni Malaquias.
2 Miingon si Yahweh, “Gihigugma ko kamo”.
Apan miingon kamo, “Giunsa mo man kami
paghigugma?” “Dili ba si Esauman ang igsoon ni
Jacob?” nag-ingon si Yahweh. “Apan sa gihapon
gihigugma ko si Jacob, 3 apan gikasilagan ko si
Esau. Gihimo ko nga biniyaan ang iyang mga
kabukiran ug gihimo ko ang iyang napanunod
nga dapit alang sa ihalas nga mga iro sa kamin-
gawan.” 4 Kung ang Edom moingon, “Gigun-
ob kami, apan tukoron namo pagbalik ang mga
naguba,” Moingon si Yahweh nga gamhanan,
“Matukod nila kini pagbalik apan gun-obon ko
gihapon kini pag-usab. Pagatawagon sila sa
uban nga 'Ang nasod sa kadaotan' ug 'Ang
gitunglo ni Yahweh nga katawhan hangtod sa
kahangtoran.' 5Makita kini sa inyong mga mata,
ug moingon kamo, 'Gamhanan si Yahweh bisan
pa sa mga utlanan sa Israel.''' 6 “Magpasidungog
ang anak nga lalaki sa iyang amahan, ug ang
sulugoon sa iyang agalon. Unya kung ako usa
ka amahan, asa man ang akong pasidungog?
Kung ako usa ka agalon, asa man ang balaang
pagtahod alang kanako?” Nag-ingon si Yahweh
nga gamhanan ngadto kaninyo nga mga pari nga
nagpasipala sa akong ngalan. “Apan miingon
kamo, 'Giunsa man namo pagpasipala ang imong
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ngalan?' 7 Pinaagi sa paghalad sa mga pan-
os nga tinapay diha sa akong halaran. Apan
miingon kamo, 'Giunsa man namo sa paghugaw
kanimo? Pinaagi sa pagsulti nga, ang lamesa
ni Yahweh talamayon. 8 Sa paghalad ninyo sa
buta nga mga mananap, dili ba daotan man
kana? Sa paghalad ninyo sa mga piang ug mga
masakiton, dili ba daotan man kana? Ihatag
kana ngadto sa inyong gobernador! Dawaton
ba niya kamo o mahimuot ba siya kaninyo?”
miingon si Yahweh nga gamhanan. 9 Karon nag-
padayon kamo sa pagtawag diha sa atubangan
sa Dios, nga magmaluloy-on siya nganhi kanato.
Apan nag-ingon si Yahweh nga gamhanan nga
sa maong mga halad nga anaa sa inyong mga
kamot, mahimuot ba siya kaninyo? 10 “O, kung
adunay usa lamang unta kaninyo nga magasira
sa mga pultahan sa templo, aron nga dili na
kamo maghaling ug kalayo nga walay pulos
diha sa akong halaran! Miingon si Yahweh nga
gamhanan, “Wala akoy kalipay diha kaninyo, ug
dili ko dawaton ang bisan unsa nga halad gikan
sa inyong mga kamot. 11 Sukad sa pagsubang
sa adlaw hangtod sa pagsalop niini ang akong
ngalan mahimong bantogan ngadto sa kanaso-
ran ug diha sa matag dapit ang insenso ug ang
putli nga mga halad ihalad sa akong ngalan. Kay
ang akong ngalan mahimong bantogan sa kana-
soran,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan.
12 “Apan gitamay ninyo kini sa dihang miingon
kamo nga nahugaw na ang lamesa sa Ginoo, ug
ang mga bunga niana, ang pagkaon talamayon
man usab. 13 Nag-ingon usab kamo, 'Pagkalaay
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ba niini,' ug giyam-iran ninyo kini,” nag-ingon
si Yahweh nga gamhanan. “Gidala ninyo kung
unsa ang nakuha sa ihalas nga mananap o ang
piang o ang masakiton; ug mao kini ang gidala
ninyo ingon nga inyong halad. Dawaton ko ba
kini gikan sa inyong mga kamot?” nag-ingon si
Yahweh. 14 “Matinunglo unta ang malimbongon
nga adunay usa ka laki nga mananap diha sa
iyang kahayopan ug nagsaad nga ihatag kini
kanako, apan ang gihalad hinuon kanako, ang
Ginoo, ang mananap nga masakiton! Kay ban-
togan ako nga hari,” nag-ingon si Yahweh nga
gamhanan, “ug pasidunggan ang akong ngalan
ngadto sa kanasoran.”

2
1 Karon kamong mga pari, kini nga kasugoan

alang kaninyo. 2 “Kung dili kamo magpatal-
inghog, ug kung dili ninyo kini ibutang sa inyong
kasingkasing aron sa pagpasidungog sa akong
ngalan,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan,
“unya ipadala ko kaninyo ang tunglo, ug tun-
glohon ko ang inyong mga panalangin. Sa
pagkatinuod, gitunglo ko gayod sila, tungod kay
wala ninyo gibutang sa inyong kasingkasing ang
akong kasugoan. 3 Tan-awa, pagabadlongon
ko ang inyong mga kaliwatan, ug ipahid ko
ang hugaw diha sa inyong mga dagway, ang
hugaw nga gikan sa inyong mga kasaulogan, ug
pagakuhaon kamo niya uban niini. 4 Masayran
ninyo nga gipadala ko kini nga kasugoan nganha
kaninyo, ug magpadayon ang akong kasabotan
uban kang Levi.” Nag-ingon si Yahweh nga
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gamhanan, 5 Ang akong kasabotan kaniya mao
ang kinabuhi ug ang kalinaw, ug gihatag ko kini
ngadto kaniya; gihadlok ko siya ug nahadlok
siya kanako, ug mibarog siya nga adunay ka-
hadlok diha sa akong ngalan. 6 Ang matuod
nga pagtudlo anaa sa iyang baba, ug walay
bakak nga nakaplagan diha sa iyang mga ngabil.
Nagkinabuhi siya uban kanako diha sa kalinaw
ug sa pagkamatarong ug sa makadaghan gita-
likdan niya ang sala. 7 Kay ang mga ngabil
sa pari kinahanglan nga magatipig sa kahibalo
ug ang katawhan magpakisayod sa pahimangno
gikan sa iyang baba, kay siya ang mensahero ni
Yahweh nga gamhanan. 8 Apan mitipas kamo
gikan sa matuod nga dalan. Giangin ninyo ang
kadaghanan aron mapandol diha sa pagtahod sa
balaod. Giguba ninyo ang kasabotan ni Levi,”
nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. 9 “Busa,
gihimo ko usab kamo nga talamayon ug mangil-
ad diha sa atubangan sa tanang katawhan,
tungod kay wala ninyo tipigi ang akong mga
pamaagi, kondili nagpakita hinuon kamo ug
pinalabi diha sa balaod.” 10 Dili ba usa ra man
ang amahan natong tanan? Dili ba usa ra man
ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganong wala
may pagtuo ang matag tawo batok sa iyang
igsoon, nga mapasipad-on sa kasabotan sa atong
mga amahan? 11 Nawad-an na ug pagtuo ang
Juda. Ang malaw-ay nga butang gibuhat diha
sa Israel ug sa Jerusalem. Kay gipasipad-an
sa Juda ang balaang dapit nga gihigugma ni
Yahweh, ug gipakaslan ang anak nga babaye sa
langyaw nga dios. 12 Hinginlan unta ni Yahweh
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gikan sa mga tolda ni Jacob ang tawo nga
nagbuhat niini, siya nga nagtukaw ug nagatubag,
bisan pa kung nagadala siya ug halad ngadto
kang Yahweh nga gamhanan. 13 Gihimo usab
ninyo kini: gitabonan ninyo sa mga luha ang
halaran ni Yahweh, uban sa paghilak ug sa
pagpanghupaw, tungod kay wala gihapon niya
tagda ang halad o dawata kini gikan sa imong
kamot uban ang kalooy. 14 Apan miingon kamo,
“Nganong wala man siya motagad?” Tungod
kay si Yahweh mao ang saksi tali kaninyo ug
sa asawa sa inyong pagkabatan-on, batok kang
bisan kinsa nga ikaw walay pagtuo, bisan pa
kung siya kauban nimo ug asawa pinaagi sa
kasabotan. 15 Wala ba niya sila hiusaha, uban
sa iyang espiritu? Nan nganong gihiusa man
niya kamo? Tungod kay nangita siyag kaliwat
nga gikan sa Dios. Busa pagbantay kamo diha
sa inyong espiritu, ug ayaw paglu-ib sa asawa
sa inyong pagkabatan-on. 16 “Kay gikasilagan
ko ang panagbulag,” Nag-ingon si Yahweh, ang
Dios sa Israel, “ug ang usa nga nagatabon sa
iyang bisti uban ang pagpanglupig.” nag-ingon
si Yahweh nga gamhanan. “Busa pagbantay
kamo diha sa inyong espiritu ug ayaw kawad-
ig pagtuo.” 17 Gipalagot ninyo si Yahweh uban
sa inyong mga pulong. Apan miingon kamo,
'Giunsa man namo siya pagpalagot?” Pinaagi sa
pagsulti nga, “Ang tanang tawo nga nagabuhat
ug daotan maayo sa panan-aw ni Yahweh, ug
nalipay siya kanila,” o “Asa man ang Dios sa
hustisya?”
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3
1 “Tan-awa, ipadala ko ang akong mensahero,

ug andamon niya ang dalan alang kanako. Unya
ang Ginoo nga inyong gipangita, kalit lang mo-
tungha diha sa iyang templo. Ang mensahero
sa kasabotan nga inyong gikahimut-an, tan-
awa, moabot na siya,” nag-ingon si Yahweh nga
gamhanan. 2 Apan kinsay molahutay sa adlaw
sa iyang pag-abot? Kinsa man ang makaharong
sa dihang mopakita na siya? Kay siya sama sa
tigtunaw sa kalayo ug sa sabon nga panglaba.
3 Molingkod siya ingon nga tigputli ug tigputli
sa plata, ug putlion niya ang mga anak nga
lalaki ni Levi. Putlion niya sila sama sa bulawan
ug sa plata, ug dad-on nila ang mga halad sa
pagkamatarong ngadto kang Yahweh. 4Unya ang
halad sa Juda ug sa Jerusalem makapahimuot
ngadto kang Yahweh, sama sa karaang mga
adlaw, ug sa karaang katuigan. 5 “Unya atuban-
gon ko kamo aron sa paghukom. Magasaksi
dayon ako batok sa mga salamangkero, sa mga
mananapaw, sa bakakong mga saksi, ug niad-
tong nagapanglupig sa mga sinuholan pinaagi
sa iyang suhol, kadtong nagdaogdaog sa biyuda
ug sa mga batang ilo, kadtong nagsalikway
sa langyaw, ug batok niadtong wala motahod
kanako,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan.
6 Kay ako, nga si Yahweh walay pagkausab; busa
kamo, mga anak nga lalaki ni Jacob, wala mapuo.
7 Sukad sa mga adlaw sa inyong mga amahan
mitipas na kamo gikan sa akong mga kasugoan
ug wala kini tumana. Balik kamo kanako, ug
mobalik ako kaninyo,” nag-ingon si Yahweh nga
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gamhanan. “Apan miingon kamo, 'Unsaon man
namo sa pagbalik? 8Makapangawat ba diay ang
tawo ngadto sa Dios? Apan gikawatan ninyo
ako. Apan miingon kamo, 'Giunsa man namo sa
pagpangawat kanimo? Diha sa mga ikapulo ug
sa mga halad. 9 Gitunglo kamo, kay gikawatan
ninyo ako, kamong tibuok nasod. 10 Dad-a ang
tibuok ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan,
aron adunay pagkaon didto sa akong balay,
ug sulayi ako karon niini,” miingon si Yahweh
nga gamhanan, “kung dili ko ba ablihan alang
kaninyo ang mga bintana sa langit ug ibubo ko
ang panalangin nganha kaninyo, hangtod nga
wala nay igong lawak nga kasudlan alang niining
tanan. 11 Mosulti ako batok niadtong nagadaot
sa inyong mga tanom, aron dili nila daoton
ang abot sa inyong kayutaan. Ang kaparasan
sa inyong kaumahan dili mawad-an ug bunga,”
nag-ingon si Yahweh nga gamhanan. 12 “Ang
tanang kanasoran motawag kaninyo nga bula-
han, kay mahimo kamong yuta sa kalipay,” nag-
ingon si Yahweh nga gamhanan. 13 Bug-at ang
inyong gipamulong batok kanako,” nag-ingon si
Yahweh. “Apan nag-ingon kamo, 'Unsa man
ang among gisulti batok kanimo?' 14 Miingon
kamo, 'Walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios.
Unsa may maangkon sa atong pagtuman sa
iyang mga kasugoan o molakaw nga masulob-
on sa atubangan ni Yahweh nga gamhanan?
15 Busa karon gitawag namo nga bulahan ang
mapahitas-on. Wala lamang milampos ang
mga daotan, kondili gisulayan pa gayod nila
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ang Dios ug milingkawas.''' 16 Unya kadtong
nahadlok kang Yahweh nagsultihanay sa usag-
usa. Nagpatalinghog ug naminaw si Yahweh, ug
ang usa ka basahon sa handomanan gisulat sa
iyang atubangan mahitungod niadtong adunay
kahadlok kang Yahweh ug nagpasidungog sa
iyang ngalan. 17 “Ma ako sila,” nag-ingon si
Yahweh nga gamhanan, “akong kaugalingong
bahandi, sa adlaw nga buhaton ko kini. Malooy
ako kanila, sama sa kalooy sa tawo sa iyang kau-
galingong anak nga nag-alagad kaniya. 18 Unya
sa makausa mailhan ninyo ang kalainan diha sa
matarong ug sa daotan, diha sa nagasimba sa
Dios ug sa wala nagasimba kaniya.

4
1 Kay tan-awa, ang adlaw moabot, nga nagdi-

laab sama sa kalayo, sa dihang ang tanang
mapahitas-on ug ang mga daotan mahimong
dagami. Ang adlaw nga moabot mosunog
kanila,” nag-ingon si Yahweh nga gamhanan,
“aron nga walay mabilin niini bisan gamot
ni sanga. 2 Apan alang kaninyo nga adunay
kahadlok sa akong ngalan, mosubang ang adlaw
sa pagkamatarong uban sa kaayohan sa mga
bidlisiw niini. Manggawas kamo, ug manglukso
sama sa mga nati nga baka gikan sa puy-anan
sa mananap. 3 Nianang adlawa tamaktamakan
ninyo ang mga daotan, kay mahisama sila sa
abo ilalom sa inyong mga tiil sa adlaw nga
mamuhat na ako,” nag-ingon si Yahweh nga
gamhanan. 4 “Hinumdomi ang gitudlo sa akong
sulugoon nga si Moises nga akong gihatag kaniya
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didto sa Horeb alang sa tibuok Israel, ang mga
kasugoan ug ang mga balaod. 5 Tan-awa, ipadala
ko kaninyo si propeta Elias sa dili pa moabot
ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Yahweh.
6 Tandogon niya ang kasingkasing sa mga ama-
han ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing
sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan, aron
nga dili ako moanha ug laglagon sa hingpit ang
yuta.”
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