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Sofonias
1 Mao kini ang pulong ni Yahweh nga miabot

kang Zefanias nga anak nga lalaki ni Cushi
nga anak nga lalaki ni Gedalia nga anak nga
lalaki ni Amaria nga anak nga lalaki ni Hezekia,
sa mga adlaw ni Josia nga anak nga lalaki ni
Amon, nga hari sa Juda. 2 “Pagalaglagon ko sa
hingpit ang tanan butang nga anaa ibabaw sa
kalibotan—mao kini ang gipamulong ni Yahweh.
3 Piliglagon ko ang tawo ug ang mapintas nga
mananap; laglagon ko ang mga langgam sa
kalangitan ug ang mga isda sa kadagatan, ang
pagkagun-ob uban sa mga daotan. Tungod kay
puohon ko ang tawo sa kalibotan—mao kini
ang gipamulong ni Yahweh. 4 Hampakon ko
sa akong kamot ang tibuok Juda ug ang tanan
nga mga lumulupyo sa Jerusalem. Puohon ko
ang tanan nga nagsimba kang Baal gikan niining
dapita ug ang mga ngalan sa mga tawo nga
nagsimbag diosdios taliwala niining mga pari,
5 ang katawhan nga atoa sa atop sa mga balay
nga nagsimba sa langitnong mga binuhat, ug
ang katawhan nga nagsimba ug nanumpa kang
Yahweh apan nanumpa usab pinaagi sa ilang
hari. 6 Puohon ko usab kadtong nagdumili sa
pagsunod kang Yahweh, niadtong wala midan-
gop kang Yahweh ug wala nangayo sa iyang
giya.” 7 Paghilom sa atubangan sa Ginoo nga si
Yahweh! Kay haduol na ang adlaw ni Yahweh;
Giandam na ni Yahweh ang halad ug gilain na
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niya ang iyang mga dinapit. 8 “Mahitabo kini nga
adlaw panahon nga maghalad si Yahweh, niana
silotan niya ang mga prinsipe ug ang mga anak
nga lalaki sa hari, ug ang tanan nga nagsul-ob ug
bisti sa mga langyaw. 9 Niana nga adlaw silotan
ko ang tanan ngamanaglukso ngadto sa bakanan
sa pultahan, niadtong mipuno sa kasamok ug
pagpangilad sa balay sa iyang agalon. 10 Busa
mahitabo gayod kini nianang adlawa—mao kini
ang gipamulong ni Yahweh—nga ang paghilak
sa kalisdanan maggikan sa Ganghaan sa Isda,
pagdanguyngoy nga gikan sa Ikaduhang Distrito,
ug ang labihan nga saba sa pagkahugno gikan
sa kabungtoran. 11 Pagdanguyngoy, mga lu-
mulupyo sa Merkado nga Distrito, tungod kay pa-
gapukanon ang tanang mga negosyante; kadtong
tanan nga namaligya sa plata pagapuohon usab.
12 Moabot gayod ang panahon nga pangitaon
ko ang Jerusalem gamit ang mga lampara ug
silotan ko kadtong mga tawo nga nangahubog sa
ilang bino ugmiingon diha sa ilang kasingkasing,
'Walay buhaton si Yahweh, maayoman o daotan.'
13 Pagailogon ang ilang mga kabtangan, ug ang
ilang mga balay mapasagdan ug mangaguba!
Motukod silagmga balay apan dili sila makapuyo
niini, magtanom sila ug mga ubas apan dili sila
makainom sa duga niini. 14Ang dakong adlaw ni
Yahweh haduol na, haduol na sa hilabihan! Ang
tingod sa adlaw ni Yahweh sama sa mapait nga
paghilak sa manggugubat! 15 Kana nga adlaw
mao ang adlaw sa kaligutgot, ang adlaw sa hil-
abihan nga kalisdanan ug pag-antos, ang adlaw
sa bagyo ug kadaot, ang adlaw sa kangitngit
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ug kadulom, ang madag-umon nga adlaw ug
labihan nga kangitngit. 16 Adlaw gayod kini sa
mga trumpeta ug pasidaan batok sa lig-on nga
mga siyudad ug sa taas nga mga panagsangka.
17 Kay magdala ako ug kalisdanan alang sa
katawhan, aron niana maglakaw sila sama sa
buta nga tawo tungod kay nagpakasala man sila
batok kang Yahweh. Ang ilang dugo ibubo sama
sa abog, ug ang ilang kinasuloran nga mga bahin
mahisama sa hugaw. 18 Nagtuo sila nga ang
ilang mga plata ni bulawan makaluwas kanila
sa adlaw sa kasuko ni Yahweh. Ang pagdilaab
sa iyang pangabubho molamoy sa tibuok nga
kalibotan, tungod kay magadala siya sa hingpit,
ug makalilisang nga kataposan sa tanan nga
mipuyo sa kalibotan.”

2
1 Paghiusa ug pagtigom gayod kamo, walay

ulaw nga nasod— 2 sa dili pa mahitabo ang
gimando kanang adlaw molabay sama sa tahop,
sa dili pa moabot ang hilabihan nga kasuko ni
Yahweh diha kaninyo, sa dili pa moabot ang
adlaw sa kaligutgot ni Yahweh diha kaninyo.
3 Pangitaa si Yahweh, kamong tanang mapaub-
sanon nga katawhan sa kalibotan nga nagtuman
sa iyang mga mando! Pagmatarong kamo.
Pagmapaubsanon, ug tingali niana nga paagi ma-
panalipdan kamo sa adlaw sa kasuko ni Yahweh.
4Tungod kay ang Gaza pagabiyaan gayod, ug ang
Ashkelon maguba. Sa udtong tutok papahawaon
nila ang Ashdod, ug paga-ibton nila ang Ekron!
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5 Pagkaalaot sa mga lumulupyo sa kabaybay-
onan, ang nasod sa Keretihanon! Nagsulti si
Yahweh batok kanimo, Canaan, nga yuta sa mga
Filistihanon. Laglagon ko ikaw hangtod nga
mahurot kamo. 6 Busa ang mga kabaybayonan
mahimong pasibsibanan alang sa magbalantay
sa mga karnero ug ranso sa mga karnero.
7 Ang mga baybayon sa rehiyon mahisakop sa
mga nahibilin sa panimalay ni Juda, nga maoy
magbantay sa ilang mga karnero didto. man-
gatulog ang ilang mga katawhan didto panahon
sa kagabhion sa mga balay sa Ashkelon, kay si
Yahweh man nga ilang Dios maoy nag-atiman
kanila ug magpasig-uli sa ilang mga bahandi.
8 Nadungog ko ang pagbiaybiay sa Moab ug
ang pagyubit sa katawhan sa Amon sa dihang
gibiaybiay nila ang akong katawhan ug gidaot
ang ilang mga utlanan. 9 Busa, ingon nga ako
buhi— mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga
pangulo sa mga kasundalohang anghel, ang Dios
sa Israel,— Himuon ko nga ang Moab mahisama
sa Sodoma, ug ang katawhan sa Amonmahisama
sa Gomora; ang dapit sa mga sampinit ug bung-
aw nga asin, ug mahimong mingaw hangtod sa
hangtod. Apan pang-ilugon sa nahibilin kong
katawhan ang ilang mga kabtangan, ug ang salin
sa akong nasod maoy magapanag-iya kanila.”
10 Mahitabo kini sa Moab ug Amon tungod sa
ilang garbo, tungod kay gitamay ug gibiaybiay
man nila ang katawhan ni Yahweh nga pangulo
sa mga kasundalohang anghel. 11 Unya mahad-
lok sila kang Yahweh, kay pagatamayon man
niya ang tanan nga mga diosdios sa kalibotan.
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Ug ang matag-usa mosimba kaniya, ang matag-
usa nga gikan sa iyang dapit, ug gikan sa matag
baybayon. 12 Kamo usab nga mga Cushihanon
mangamatay pinaagi sa akong espada, 13 ug
sulongon sa Dios ang amihang bahin sa Asiria
ug laglagon, aron nga mahimong biniyaan ug
pinasagdan ang Nineve, ingon nga uga sama
sa desyerto. 14 Unya didto magapanghingda
ang mga mananap, ang matag mananap sa mga
kanasoran, bisan ang kuwago ug ang ngewngew
nga gikan sa desyerto mobatog ibabaw sa mga
haligi niini. Ang singgit sa awit magagikan sa
mga bintana; ang tinumpag maanaa sa mga
agianan sa pultahan; ang sidro nga kahoy nga
iyang sagbayan makita. 15 Kini nga siyudad
walay kahadlok ug tinuboy sa iyang kaugalingon,
nga nag-ingon, “Kanako, walay makatupong.”
Nganong nahimo man siyang makahahadlok,
ang dapit nga puy-anan sa mga mapintas nga
mananap. Ang matag usa nga moagi kaniya
magpangsitsit ug magpangumo kaniya.

3
1 Pagkaalaot alang sa masinupakon nga siyu-

dad! Mahugawan na ang siyudad nga bangis.
2 Wala siya naminaw sa tingog sa Dios, ni
midawat sa pagtul-id nga gikan kang Yahweh.
Wala siya misalig kang Yahweh ug wala siya
midangop sa iyang Dios. 3 Ang iyang mga
prinsipe nagangulob nga mga liyon diha sa iyang
taliwala. Ang iyang mga maghuhukom sama sa
mga lobo sa kagabhion nga nagsigig pangisap
bisan sa kabuntagon. 4 Mga walay batasan ug
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traydor ang iyang mga propeta. Gipasipad-an
sa iyang mga pari kung unsa ang balaan ug
nagabuhat usab sa mga butang nga supak sa
balaod. 5 Matarong si Yahweh diha sa iyang
taliwala. Wala siya nagbuhat ug sayop. Matag
buntag ginapahimutang niya ang iyang hustisya!
Dili kini matago diha sa kahayag, apan wala
gihapon maulaw kadtong mga katawhan nga dili
matarong. 6 Gipukan ko ang mga kanasoran;
nangaguba ang ilang mga kota. Giguba ko usab
ang ilang mga dalan, busa walay nay moagi
kanila. Nangaguba ang ilang mga siyudad aron
wala nay tawo nga mopuyo niini. 7 Miingon
ako, 'Sa pagkatinuod mangahadlok gayod kamo
kanako. Dawata ang pagbadlong ug dili kamo
puohon gikan sa inyong panimalay pinaagi sa
tanan nga buhaton ko kaninyo.' Apan matag
buntag gipalabi hinuon nila ang pagbuhat ug
daotan. 8 Busa paabot kanako—mao kini ang
gipamulong ni Yahweh—hangtod sa adlaw nga
mobarog ako alang sa mga biktima. Tungod
kay nakahukom ako nga usahon ang mga kana-
soran, aron tapukon ang mga gingharian, ug
ipahamtang kanila ang akong kasuko, ang tanan
kong kaligutgot, aron nga pagalamyon ang tanan
nga kayutaan pinaagi sa nagdilaab kong kasuko.
9 Apan hatagan ko ang akong katawhan ug putli
nga mga pulong, mosangpit silang tanan sa
ngalan ni Yahweh aron sa pag-alagad kanako nga
nanindog, abaga sa abaga. 10 Gikan sa unahan
sa suba sa Etiopia ang akong magsisimba ug
ang nagkatag kong katawhan, magadala ug mga
halad ngari kanako. 11 Nianang adlawa dili na
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kamo maulawan sa tanan ninyong binuhatan
nga inyong nahimo batok kanako, tungod kay
gikan nianang taknaa kuhaon ko gikan kaninyo
ang nagsaulog sa inyong garbo, ug tungod niana
dili ka na magmagarbuhon sa balaan kong
bukid. 12 Apan biyaan ko ikaw ingon nga usa ka
ubos ug kabos nga katawhan, ug magadangop ka
sa ngalan ni Yahweh. 13 Ang nahibilin sa Israel
dili na gayod magbuhat ug sayop o mosultig
bakak, ug wala nay mosultig pagpanlimbong;
busa manibsib sila ug unya magapanghigda, ug
wala na gayoy makahadlok kanila.” 14 Pag-awit,
anak nga babaye sa Zion! Pagsinggit, Israel. Pag-
maya ug paglipay sa tibuok mong kasingkasing,
anak nga babaye sa Jerusalem. 15 Gikuha na ni
Yahweh ang imong silot; gipahilayo na niya ang
imong mga kaaway! Si Yahweh mao ang hari
sa Israel taliwala kanimo. Dili na gayod kamo
mahadlok sa daotan pag-usab! 16Niana unya nga
mga adlaw moingon sila sa Jerusalem, “Ayaw
kahadlok, Zion. Ayaw tugoti nga maluya ang
imong mga kamot. 17 Si Yahweh nga imong Dios
anaa kanimo, ang kusgan nga moluwas kanimo.
Magasaulog siya diha kanimo uban sa kalipay
magmahinamon siya diha kanimo uban sa iyang
gugma. Magmalipayon siya diha kanimo ug
mosinggit siya sa kalipay, 18 sa gitakda nga adlaw
sa kasaulogan. Kuhaon ko ang katalagman
gikan kanimo; ug dili kana gayod maulawan
tungod niini. 19 Tan-awa, akong wagtangon
ang tanang midaogdaog kanimo. Niana nga
takna, luwason ko ang bakol ug tigomon ang
sinalikway. Himoon ko silang mapasidunggan,
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ug wagtangon ko ang ilang kaulawan, himoon ko
silang mabantog sa tibuok kalibotan. 20 Niana
nga takna giyahan ko kamo; niana nga takna
tapukon ug usahon ko kamo. Himoon ko ang
tanan nga kanasoran sa tibuok kalibotan nga
motahod ug magadayeg kaninyo, makita ninyo
nga gipasig-uli ko na kamo,” nagaingon si Yah-
weh.
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