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Miquias

1 Mao kini ang pulong ni Yahweh nga miabot
kang Mika nga taga-Moreset sa mga panahon
sa paghari ni Jotam, ni Ahaz, ni Hezekia, ang
mga hari sa Juda, ang pulong nga iyang nakita
mahitungod kini sa Samaria ug sa Jerusalem.
2Paminaw, kamong tanang katawhan. Paminaw,
yuta, ug ang tanan nga anaa kaninyo. Tugoti
nga si Yahweh nga Ginoo mahimong saksi batok
kaninyo, ang Ginoo gikan sa iyang balaang
templo. 3 Tan-awa, mogula si Yahweh sa iyang
dapit; mokanaog siya ug motamak sa hataas
nga mga dapit sa kalibotan. 4 Matunaw ang
bukid ilalom kaniya; magkabulag ang mga walog
sama sa kandila sa atubangan sa kalayo, sama
sa katubigan nga igabubo sa tumoy nga dapit.
5 Kining tanan tungod sa pagsupak ni Jacob, ug
tungod sa mga sala sa balay sa Israel. Unsa
man ang hinungdan sa pagsupak ni Jacob? Dili
ba ang Samaria? Unsa man ang hinungdan
sa hataas nga mga dapit sa Juda? Dili ba ang
Jerusalem? 6 “Himoon ko ang Samaria nga sama
sa tinapok sa uma, sama sa usa ka dapit nga
pagatamnan ug mga paras. Tumbahon ko ang
iyang gambalay nga mga bato ngadto sa walog;
kuhaon ko ang tabon sa iyang mga patukoranan.
7 Pagadugmokon ang tanan niyang kinulit nga
mga larawan; ug pagasunogon ang tanan nga
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gisuhol kaniya sa pagbaligya ug dungog. Pa-
gawagtangon ko ang tanan niya nga diosdios.
Tigomon niya ang iyang suhol sa pagpamaligya
sa iyang dungog, ug ibalik nila ang suhol sa
pagbaligya ug dungog.” 8 Tungod niini nga hin-
ungdan magsubo ug magminatay ako; maglakaw
ako nga magtiniil ug hubo; magminatay ako
sama sa mga ihalas nga iro ug magsubo sama
sa mga kuwago. 9 Kay wala nay kaayohan ang
iyang samad, kay miabot kini sa Juda. Miabot
kini ngadto sa ganghaan sa akong katawhan, sa
Jerusalem. 10 Ayaw pagsulti mahitungod niini
diha sa Gat; ayaw gayod paghilak. Nagligid ako
sa akong kaugalingon sa abog didto sa Bet Leafra.
11 Pag-agi kamo, ang lumolupyo sa Shafir, nga
hubo ug naulawan. Ang mga lumolupyo sa Za-
ananwalamanggula. Nagsubo ang taga-Bet-Ezel,
kay nawala na ang makapanalipod kanila. 12Kay
ang mga lumolupyo sa Marot wala mahimutang
sa paghulat sa maayong mga balita, tungod kay
gipakanaog ni Yahweh ang katalagman ngadto
sa mga ganghaan sa Jerusalem. 13 Isangon ang
karwahe ngadto sa mga kabayo, mga lumolupyo
sa Lakis. Kamo, nga mga taga-Lakis, maoy
sinugdanan sa pagpakasala alang sa anak nga
babaye sa Zion, kay ang kalapasan sa Israel
nakaplagan diha kaninyo. 14 Busa maghatag
kamo ug bahin sa gasa ngadto kang Moreset
Gat; ang lungsod sa Aczib makapahiubos sa mga
hari sa Israel. 15 Pagadad-on ko pag-usab ang
manlulupig diha kaninyo, mga lumolupyo sa
Maresha; moabot ang kahayag sa Israel ngadto
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sa Adulam. 16 Kiskisi ang inyong ulo ug gupiti
ang inyong buhok alang sa mga kabataan nga
inyong gikahimut-an. Opawi ang inyong kau-
galingon sama sa mga agila, kay ang inyong mga
anak pagakuhaon gikan kaninyo.

2
1 Alaot kadtong naglaraw ug daotan, kadtong

naglaraw nga magbuhat ug daotan samtang
naghigda. Sa pagdan-ag sa kabuntagon buha-
ton nila kini tungod kay aduna silay gahom.
2 Nagtinguha sila ug kaumahan ug sakmiton
kini; nagtinguha sila ug mga balay ug ilogon
kini. Daogdaogon nila ang usa ka tawo ug
ang iyang panimalay, ang usa ka tawo ug ang
iyang panulondon. 3 Busa miingon si Yahweh
niini, “Tan-awa, hapit ko na ipahamtang ang
katalagman batok niini nga banay, nga dili gayod
ninyo matangtang gikan sa inyong mga liog. Dili
na kamo maglakaw nga mapahitas-on, tungod
kay daotan kini nga panahon. 4 Nianang adlawa
awitan kamo sa inyong mga kaaway ug alawiton
mahitungod kaninyo, ug magbangotan uban ang
pagdangoyngoy. Moawit sila, 'Kaming mga
Israelita nalaglag na gayod sa hingpit; giusab
ni Yahweh ang utlanan sa akong katawhan.
Giunsa man niya kini pagkuha gikan kanako?
Gibahinbahin niya ang among mga kaumahan
ngadto sa mga mabudhion!”' 5 Busa, kamong
adunahan nga mga tawo walay mabahinan sa
inyong mga kaliwat sa utlanan pinaagi sa pa-
gripa diha sa panagtigom kang Yahweh. 6 “Ayaw
panagna,” miingon sila. “Kinahanglan dili sila
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managna niini nga mga butang; ang kaulawan
kinahanglan dili gayod modangat.” 7 Angay ba
gayod kining isulti, panimalay ni Jacob, “Nasuko
ba ang Espiritu ni Yahweh? Binuhatan ba gayod
niya kini?” Dili ba makaayo man ang akong mga
pulong ngadto kang bisan kinsa nga naglakaw
sa pagkamatarong? 8 Sa dili pa lamang dugay
mibatok ang akong katawhan sama sa usa ka
kaaway. Gihukas ninyo ang kupo, ang mga
bisti, gikan niadtong mga nangagi nga walay
pagpasidaan, sama sa mga sundalo nga mipauli
gikan sa gubat ngadto sa dapit nga gihunahuna
nila nga luwas. 9 Giabog ninyo ang mga babaye
nga sakop sa akong katawhan gikan sa ilang
maanindot nga mga balay; giilog ninyo ang
akong mga panalangin gikan sa ilang batan-ong
mga anak hangtod sa kahangtoran. 10 Barog ug
biya, kay dili kini mao ang dapit nga inyong
kapuy-an, tungod sa kahugaw niini; nalaglag na
kini sa hingpit nga kadaotan. 11 Kung adunay
usa ka tawo nga moanha diha kaninyo nga
may espiritu sa dili matuod ug bakak, unya
moingon, “Managna ako kaninyo mahitungod sa
bino ug makahubog nga ilimnon,” ilhon siya nga
propeta alang niini nga katawhan. 12 Tigomon
ko gayod kamong tanan, O Jacob. Tigomon ko
gayod ang mga nahibilin sa Israel. Tigomon
ko sila sama sa mga karnero diha sa toril,
sama sa panon sa kahayopan taliwala sa ilang
sibsibanan. Adunay kasaba tungod sa kadaghan
sa katawhan. 13 Adunay usa ka tawo nga mag-
una sa agianan aron ilang sundon. Giguba nila
ang ganghaan ugmanggawas; mag-una ang ilang
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hari kanila. Si Yahweh ang mangulo kanila.

3
1 Miingon ako, “Karon paminaw, kamong

mga pangulo ni Jacob ug mga magmamando
sa panimalay sa Israel: Dili ba husto man ang
inyong pagsabot sa hustisya? 2Kamo nga nasilag
sa maayo ug nahigugma sa daotan, kamo nga
milangkat sa ilang mga panit, sa ilang mga
unod gikan sa ilang mga bukog— 3 gikaon usab
ninyo ang unod sa akong katawhan, ug gilangkat
ang ilang panit, gibali ang ilang mga bukog,
ug gitagodtagod kini, sama sa karne nga anaa
sulod sa kulon, ug sa karne nga anaa sulod sa
kaldero. 4 Unya motuaw kamong mga magma-
mando ngadto kang Yahweh, apan dili niya kamo
tubagon. Itago niya ang iyang panagway gikan
kaninyo nianang taknaa, tungod kay gibuhat
ninyo ang daotang binuhatan.” 5 Nagsulti si
Yahweh niini mahitungod sa mga propeta nga
nakapahisalaag sa akong katawhan, “Kadtong
mga nagpakaon kanila nagpahibalo, 'Adunay
kauswagan.' Apan alang niadtong walay bisan
unsang gihungit sa ilang mga baba, nangandam
sila ug gubat batok kaniya. 6 Busa, mahimo kin-
ing kagabhion alang kaninyo aron wala kamoy
makita; mongitngit kini aron wala na kamoy
panan-awon. Mosalop na ang adlaw sa mga
propeta, ug dili na modan-ag ang kahayag diha
kanila. 7 Mapakaulawan ang mga mananagna,
ug mangalibog ang mga salamangkero. Sap-
ungan nilang tanan ang ilang mga baba, kay
wala may katubagan gikan kanako.” 8 Apan
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alang kanako, napuno ako sa gahom pinaagi sa
Espiritu ni Yahweh, ug napuno ako sa hustisya
ug kusog, aron mapadayag kang Jacob ang
iyang kalapasan, ug ngadto sa Israel ang iyang
kasal-anan. 9 Karon paminawa kini, kamong
mga pangulo sa panimalay ni Jacob, ug mga
magmamando sa panimalay sa Israel, kamo nga
nagdumot sa hustisya, ug nagtuis sa tanang
matarong. 10 Gitukod ninyo ang Zion pinaagi
sa dugo ug ang Jerusalem pinaagi sa kasal-anan.
11 Naghukom ang inyong mga pangulo alang sa
usa ka suhol, nanudlo ang inyong mga pari alang
sa usa ka bayad, ug nanagna ang inyong mga
propeta alang sa salapi. Apan nagsalig gihapon
kamo kang Yahweh ug nag-ingon, “Dili ba nag-
uban man si Yahweh kanato? Walay kadaot
nga modangat kanato.” 12 Busa, tungod kaninyo,
ipadaro ko ang Zion sama sa uma, mahimong
tapok sa pagkaguba ang Jerusalem, ug mahisama
sa kalasangan ang bungtod nga nahimotangan sa
templo.

4
1 Apan sa kataposang mga adlaw mahitabo

gayod nga ang bukid nga nahimutangan sa balay
ni Yahweh tukoron labaw sa ubang mga bukid.
Bayawon kini labaw pa sa kabungtoran, ug mag-
baha ang katawhan padulong niini. 2 Daghang
kanasoran ang mangadto ug moingon, “Dali, ma-
nungas kita ngadto sa bukid ni Yahweh, ngadto
sa balay sa Dios ni Jacob. Tudloan kita niya sa
iyang mga pamaagi, ug molakaw kita sa iyang
mga agianan.” Kay mogula gikan sa Zion ang
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balaod, ug gikan sa Jerusalem ang pulong ni Yah-
weh. 3 Hukman niya ang daghang katawhan ug
mohukom kalabot sa daghang kanasoran sa ha-
layo. Himoon nila ang ilang mga espada nga mga
lipya sa daro ug himoong mga garab ang ilang
mga bangkaw. Dili mohulbot ug espada ang usa
ka nasod batok sa laing nasod, ni magbansay pa
sila alang sa gubat. 4 Hinuon, maglingkod ang
matag tawo ilalom sa iyang parasan ug ilalom
sa iyang kahoy'ng igera. Walay bisan usa nga
makapahadlok kanila, tungod kay namulong na
ang baba ni Yahweh nga labawng makakaga-
hom. 5 Kay maglakaw ang tanang katawhan
diha sa ngalan sa ilang tagsatagsa ka dios. Apan
maglakaw kita diha sa ngalan ni Yahweh nga
atong Dios hangtod sa kahangtoran. 6 “Nianang
adlawa,” miingon si Yahweh, “Tapokon ko ang
piang ug tigomon ko ang sinalikway, kadtong
akong gisakit. 7 Himoon ko nga magpabilin
ang piang, ug ang mga sinalikway ngadto sa
lig-on nga nasod, ug ako, si Yahweh, maghari
kanila sa Bukid sa Zion, karon ug hangtod sa
kahangtoran. 8 Alang kaninyo, nga nagbantay
sa mga panon sa karnero gikan sa tore, ang
bungtod sa anak nga babaye sa Zion—moabot
kini kaninyo, mahibalik ang inyong gidumala-
han kaniadto, ang gingharian nga nahisakop
sa anak nga babaye sa Jerusalem. 9 Karon,
nganong misingggit man kamo sa makusog?
Wala bay hari taliwala kaninyo? Nangamatay na
ba ang inyong magtatambag? Mao ba kini ang
hinungdan sa inyong pagping-it sa kasakit sama
sa babaye nga nagbati? 10 Pabilin sa kasakit ug
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pagbati aron sa pagpanganak, anak nga babaye
sa Zion, sama sa babaye nga nagbati. Kay
karon pagawason na kamo sa siyudad, papuy-
on sa uma, ug paadtoon sa Babilonia. Luwason
kamo didto. Luwason kamo ni Yahweh gikan
sa kamot sa inyong mga kaaway. 11 Karon
daghang kanasoran ang nagkatigom aron makig-
batok kaninyo; nag-ingon sila, 'Pasagdi siya nga
mahugawan; pasagdi nga ang atong mga mata
makakita sa Zion.”' 12 Miingon ang propeta,
“Wala sila masayod sa gihunahuna ni Yahweh,
ni makasabot sa iyang mga laraw, kay gitigom
niya sila sama samga uhay nga giokonon. 13Nag-
ingon si Yahweh, “Barog ug paggiok, anak nga
babaye sa Zion, kay himoon kong puthaw ang
imong sungay, ug himoon kong bronse ang
imong mga kuko. Laglagon ninyo ang daghang
katawhan. Ako si Yahweh, maako ang ilang
mga inilog nga bahandi, ang ilang mga gipanag-
iyahan alang kanako, ang Ginoo sa tibuok kalib-
otan.

5
1 Karon pagtigom sa pagpakig-away, anak nga

babaye sa mga sundalo, nagpalibot na ang mga
sundalo sa siyudad, bunalan nila gamit ang
sungkod ang aping sa maghuhukom sa Israel.
2 Apan kamo, Bethlehem Efrata, bisan gamay
lamang kamo nga banay ni Juda, gikan kaninyo
ang usa nga moanhi kanako aron sa pagdumala
sa Israel, nga nagsugod gikan pa kaniadto nga
panahon, gikan sa walay kataposan. 3 Busa
biyaan sila sa Dios, hangtod sa panahon nga
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kadtong manamkon manganak, ug ang uban
sa iyang igsoong mga lalaki mobalik ngadto
sa katawhan sa Israel. 4 Motindog siya ug
pagabantayan niya ang iyang panon diha sa
kusog ni Yahweh, sa pagkahalangdon sa ngalan
ni Yahweh nga iyang Dios. Magpabilin sila, unya
mahimo siyang bantogan ngadto sa kinatumyan
sa kalibotan. 5 Mahimo siya nga atong kalinaw.
Sa dihang moabot ang taga-Asiria sa atong yuta,
sa dihang magpanon sila padulong sa atong mga
kuta, busa magatindog kita batok kanila sa pito
ka mga magbalantay sa karnero ug walo ka mga
pangulo sa mga sundalo. 6 Bantayan nila ang
yuta sa Asiria gamit ang mga espada, ug sa mga
ganghaan sa yuta ni Nimrod. Luwason niya kita
gikan sa taga-Asiria, sa dihang moabot sila sa
atong yuta, sa dihang magpanon sila pasulod
sa atong mga utlanan. 7 Ang nahibilin nga
kaliwatan ni Jacob maanaa taliwala sa daghang
katawhan, sama sa yamog gikan kang Yahweh,
sama sa tubig ulan ngadto sa sagbot, nga wala
maghulat sa tawo, ug wala sila naghulat alang sa
mga anak sa tawo. 8Ang nahibilin nga kaliwatan
ni Jacob igapataliwala sa mga nasod, taliwala
sa daghang katawhan, sama sa liyon taliwala
sa mga mananap sa kalasangan, sama sa nating
liyon taliwala sa panon sa karnero. Sa dihang
mosulod siya ngadto kanila, tamakan niya sila
ug kuniskunison, ug wala gayoy bisan usa nga
moluwas kanila. 9 Igabayaw ang inyong kamot
batok sa inyong mga kaaway, ug magalaglag
kini kanila. 10 “Mahitabo kini nianang adlawa,”
miingon si Yahweh, “nga laglagon ko ang inyong
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mga kabayo taliwala kaninyo ug dugmokon ko
ang inyong mga karwahe. 11 Pagagun-obon ko
ang mga siyudad sa inyong yuta ug laglagon ko
ang tanan ninyong mga salipdanan. 12 Laglagon
ko ang salamangka sa inyong kamot, ug wala
na gayod kamoy mga mananagna. 13 Laglagon
ko ang mga kinulit nga larawan ug ang inyong
bato nga mga haligi nga anaa kaninyo. Dili
na kamo mosimba sa binuhat sa inyong mga
kamot. 14 Paga-ibton ko ang inyong mga haligi
nga si Ashera taliwala kaninyo, ug pagalaglagon
ko ang inyong mga siyudad. 15 Pagasilotan ko sa
pagpanimalos sa kasuko ug kapungot ngadto sa
kanasoran nga wala naminaw.”

6
1Karon paminawa kung unsa ang isulti ni Yah-

weh, “Tindog ug ipahayag ang imong sumbong
atubangan sa mga kabukiran; padungga ang
kabungtoran sa inyong tingog. 2 Paminawa ang
sumbong ni Yahweh, kamo nga mga kabukiran,
ug kamo nga nagpabilin nga mga patukoranan
sa kalibotan. Kay adunay sumbong si Yahweh
sa iyang katawhan, ug makighusay siya diha sa
hukmanan batok sa Israel.” 3 “Akong katawhan,
unsa man ang nabuhat ko kaninyo? Giunsa ko
man kamo paglisodlisod? Pagpamatuod batok
kanako! 4 Kay gipagawas ko kamo gikan sa yuta
sa Ehipto ug giluwas kamo gikan sa balay sa
pagkaulipon. Gipadala ko si Moises, si Aaron, ug
si Miriam nganha kaninyo. 5 Akong katawhan,
hinumdomi kung unsa ang giplano ni Balak nga
hari sa Moab, ug kung giunsa siya pagtubag ni
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Balaam nga anak nga lalaki ni Beor sa dihang
miadto kamo gikan sa Shitim paingon sa Gilgal,
aron masayran ninyo ang matarong nga mga
buhat ni Yahweh.” 6 Unsa man ang akong angay
dad-on ngadto kang Yahweh, sa dihang moyukbo
ako sa halandong Dios? Moadto ba ako kaniya
uban ang mga halad sinunog, nga mga nating
baka nga usa pa lamang ka tuig? 7 Mahimuot
ba si Yahweh sa liboan ka mga torong karnero,
o sa napulo ka libo nga mga suba sa lana?
Angay ko bang ihalad ang akong kamagulangang
anak alang sa akong kalapasan, ang bunga sa
akong lawas alang sa akong kaugalingong sala?
8 Gisultihan kamo niya, tawo, kung unsa ang
maayo, ug kung unsa ang gikinahanglan ni Yah-
weh kaninyo: Pagmakiangayon, pagmahigug-
maon, ug pagmapainubsanon uban sa inyong
Dios. 9Ang tingog ni Yahweh nagpahibalo ngadto
sa siyudad— bisan gani karon ang kaalam nag-
ila sa imong ngalan: “Hatagi ug pagtagad ang
sungkod, ug ang nagbutang niini sa maong
dapit. 10 Adunay bahandi sulod sa mga balay
sa daotan nga linimbongan, ug limbongan nga
mga sukdanan nga dulumtanan. 11 Ilhon ko
ba nga walay sala ang tawo kung nagagamit
siya ug tikasan nga timbangan, uban ang puntil
sa malimbongong timbangan? 12 Ang tawong
adunahan puno sa pagpanlupig, ang lumolupyo
nagasultig bakak, ug malimbongon ang ilang
mga dila. 13 Busa gipahamtang ko kaninyo ang
hilabihan nga samad, giguba ko kamo tungod sa
inyong mga sala. 14 Makakaon kamo apan dili
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matagbaw; ang inyong pagkauhaw magpabilin
diha kaninyo. Magtipig kamo ug pagkaon apan
dili kamo makatigom, ug kung unsa ang inyong
matigom ihatag ko sa espada. 15 Magapugas
kamo apan dili makaani; maggiok kamo sa
inyong mga olibo apan dili kamo madihogan
sa inyong kaugalingon sa lana; magpuga kamo
ug mga ubas apan dili kamo makainom ug
bino. 16 Gituman ang mga balaod nga gihimo
ni Omri, ug ang tanang binuhatan sa balay ni
Ahab. Naglakaw kamo pinaagi sa ilang tambag.
Busa himoon ko kamo nga guba nga siyudad,
ug libakon kamo nga lumulupyo, ug magaantos
kamo sa pagtamay ingon nga akong katawhan.”

7
1 Alaot ako! Kay nahisama ako sa dihang

nahuman na ang ting-ani sa ting-init, ug bisan
usab ang paghagdaw sa nahibilin nga mga ubas
sa kaparasan: Wala nay pungpong sa bunga
nga makaplagan, walay bag-ong hinog nga igera
nga akong nakuha. 2 Nangahanaw na ang
matinud-anon nga mga tawo sa yuta, wala
nay matarong nga tawo sa tibuok katawhan.
Namakak silang tanan sa paghulat aron sa
pag-ula sa dugo; dakpon sa matag usa ang
iyang kaugalingong igsoon nga lalaki gamit
ang pukot. 3 Hanas ang ilang mga kamot sa
pagbuhat ug daotan: ang magmamando man-
gayo ug salapi, ang maghuhukom andam nga
modawat ug suhol, ug ang gamhanan nga tawo
nagsulti sa uban kung unsa ang buot niyang
angkonon. Busa nagkahiusa sila sa paglaraw.
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4Ang labingmaayo kanila sama samga sampinit,
ang labing matarong kanila daotan pa sa kural
nga tunokon. Mao kini ang adlaw nga gisulti
sa inyong magbalantay, ang adlaw sa inyong
silot. Karon mao kini ang panahon sa ilang
kalibog. 5 Ayaw pagsalig sa bisan kinsa nga
silingan, ayaw pagsalig sa bisan kinsa nga higala.
Pagmatngon kung unsa ang inyong isulti bisan
paman sa babaye nga nag-unlan sa inyong mga
bukton. 6 Kay dili magatahod ang anak nga
lalaki sa iyang amahan, ang anak nga babaye
mosukol batok sa iyang inahan, ug ang umagad
nga babaye makigbatok sa iyang ugangan nga
babaye. Ang mga kaaway sa tawo mao ang mga
tawo nga anaa sa iyang kagaulingong panimalay.
7 Apan alang kanako, magatan-aw ako ngadto
kang Yahweh. Magahulat ako sa Dios alang sa
akong kaluwasan; makadungog ang akong Dios
kanako. 8 Ayaw paglipay batok kanako, akong
kaaway. Human ako mapukan, mobangon ako.
Sa dihang molingkod ako diha sa kangitngit, si
Yahweh mao ang akong kahayag. 9 Tungod kay
nakasala ako batok kang Yahweh, antoson ko ang
iyang kasuko hangtod nga labanan niya ako, ug
magpakanaog ug paghukom alang kanako. Dad-
on niya ako ngadto sa kahayag, ug makita ko
siya nga magluwas kanako diha sa iyang pagka-
matarong. 10 Unya makita kini sa akong mga
kaaway, ug mokuyanap ang kaulaw sa tawo nga
nagsulti kanako, “Asa man si Yahweh nga imong
Dios?” Motan-aw ako kaniya; pagatamakan
siya sama sa lapok nga anaa sa kadalanan.
11 Moabot ang adlaw nga tukoron ang inyong
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mga kuta; nianang adlawa palaparon pa pag-ayo
ang mga utlanan. 12 Nianang adlawa moanha
kaninyo ang inyong mga katawhan, gikan sa
Asiria ug sa mga siyudad sa Ehipto, gikan sa
Ehipto ngadto sa dakong suba, ang Eufrates,
gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa
bukid ngadto sa bukid. 13 Mahimong biniyaan
kadtong mga yutaa tungod sa katawhan nga
namuyo karon didto, tungod sa bunga sa ilang
mga binuhatan. 14 Bantayi ang imong katawhan
gamit ang imong sungkod, ang panon sa imong
panulondon. Nagpuyo sila nga nag-inusara diha
sa kasagbotan, taliwala sa kalasangan. Pasib-
siba sila diha sa Basan ug sa Gilead sama sa
nanglabay nga mga adlaw. 15 Sama sa mga
adlaw sa dihang migawas kamo sa yuta sa
Ehipto, ipakita ko kanila ang mga kahibulongan.
16 Makita sa kanasoran ug maulaw sa tanan
nilang gahom. Sampongan nila ang ilang mga
baba sa ilang mga kamot; dili na makadungog
ang ilang mga dalunggan. 17 Motilap sila ug
abog sama sa bitin, sama sa mga binuhat nga
nagakamang sa yuta. Manggula sila sa ilang
gitagoan uban ang kahadlok; magaduol sila nga
mahadlok kanimo, Yahweh nga among Dios, ug
mangahadlok sila tungod kanimo. 18 Kinsa ba
ang Dios nga sama kanimo, nga magawagtang
sa sala, ikaw nga nagpasaylo sa kalapasan sa
nahibilin sa imong panulondon? Dili molungtad
ang imong kasuko, tungod kay mahigugmaon ka
nga nagpakita kanamo sa imong matinud-anon
nga kasabotan. 19 Magmaluluy-on ka kanamo
pag-usab; tunobtunoban mo ang among mga
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kasaypanan. Itambog mo ang among mga sala
ngadto sa kinahiladman sa dagat. 20 Ihatag
mo ang kamatuoran ngadto kang Jacob ug ang
matinud-anon nga kasabotan ngadto kang Abra-
ham, ingon nga nanumpa ka ngadto sa among
katigulangan sa nanglabay nga mga adlaw.
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