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Ezekiel
1 Iti maikalima nga aldaw, ti maikapat a bulan,

iti maikatallopulo a tawen, addaak idi iti igid ti
Karayan Kebar a makipagnanaed kadagiti naita-
law kas balud. Naglukat ti langit, ket nakakitaak
iti sirmata manipud iti Dios! 2 Iti maikalima
nga aldaw iti dayta a bulan—isu ti maikalima a
tawen a pannakaitalaw ni ari Jehoyakin a kas
balud, 3 dimteng ti sao ni Yahweh nga addaan
pannakabalin kenni Ezekiel a padi, a putot a
lalaki ni Busi, iti daga dagiti Caldeo iti igid ti
Karayan Kebar; immay kenkuana sadiay ti pan-
nakabalin ni Yahweh. 4 Kalpasanna, kimmitaak
ket adda alipugpog a naggapu iti amianan—
maysa a napuskol nga ulep nga adda aggilgilap
nga apuy iti tengnga daytoy ket kinaraniag ti
mangliklikmut iti daytoy kasta met ti tengnga
daytoy, ket ti apuy iti tengnga ti ulep ket kasla
maris ti bronse. 5 Iti tengnga ti alipugpog ket
adda kaas-asping iti uppat a sibibiag a parsua.
Kastoy ti langada: kasla tao ti langada, 6 ngem
tunggal maysa kadakuada ket addaan iti uppat a
rupa, ken tunggal maysa kadagiti parsua ket ad-
daan iti uppat a payak. 7 Nalinteg dagiti sakada,
ngem dagiti dapanda ket kasla kuko ti baka a
sumilapsilap a kas iti napasileng a bronse. 8 Ket
addaanda pay iti kasla ima ti tao iti sirok dagiti
payakda nga adda kadagiti uppat a sikiganda.
Kadagitoy nga uppat, kastoy ti langa dagiti rupa
ken payakda: 9 agsisinnagid ti murdong dagiti
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payakda, ket saanda nga agpusipos no kasta
nga aggunayda; ngem ketdi, mapanda lattan iti
kayatda a pagturongan. 10 Ti langa dagiti rupada
ket kasla rupa ti tao, sumaruno iti makannawan
ket rupa ti leon, sumaruno iti makannigid ket
rupa ti baka, ken ti naudi ket rupa ti agila.
11 Kasta ti langa dagiti rupada, ken naiyukrad
dagiti payakda iti ngato isu a tunggal agparis a
payak dagiti parsua ket simmagid iti payak ti
maysa pay a parsua, ken adda pay agparis a
payak a nangakkob kadagiti bagida. 12Agpapada
ti turturongen dagiti uppat a parsua, isu a sadi-
noman ti pangiturongan ti Espiritu kadakuada,
mapanda a saan a masapul nga agpusiposda.
13 Kasla sumsumged a beggang wenno aluten
dagiti sibibiag a parsua; adda pay gumilgil-
ayab nga apuy nga agalis-alis kadagiti parsua,
ken agkanabsiit ti kimat. 14 Nakaparpardas
ti panagsubli-subli dagiti sibibiag a parsua a
kaslada la kimat! 15 Ket minatmatak dagiti
sibibiag a parsua; adda maysa a pilid iti daga iti
sikigan ti tunggal sibibiag a parsua. 16 Kastoy ti
langa ken pannakaaramid dagiti pilid: tunggal
pilid ket kasla napateg a bato, ken agpapada
dagitoy nga uppat; kasla agkikinnamang dagiti
pilid. 17 No kasta nga umakar dagiti pilid, ag-
turong dagitoy iti aniaman a direksion a saanda
nga agpusipos. 18Maipapan kadagiti rueda, nan-
gangato ken nakabutbuteng dagitoy, ta pasig a
mata ti naipalawlaw kadagiti rueda! 19 No kasta
nga umakar dagiti sibibiag a parsua, umakar
met dagiti pilid nga adda iti sikiganda. No
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agpangato dagiti sibibiag a parsua manipud iti
daga, agpangato met dagiti pilid. 20 Sadinoman
a pagturongan ti Espiritu, idiay met ti turongen
dagiti sibibiag a parsua; agpangato dagiti pilid
nga adda iti sikigan ti tunggal parsua, ta ti
espiritu dagiti sibibiag a parsua ket adda kadagiti
pilid. 21 No kasta nga umakar dagiti parsua,
umakar met dagiti pilid; ket no agsardeng dagiti
parsua, agsardeng met dagiti pilid; no agpangato
dagiti parsua manipud iti daga, agpangato met
dagiti pilid nga adda kadagiti sikiganda, agsipud
ta ti espiritu dagiti sibibiag a parsua ket adda
kadagiti pilid. 22 Iti ngatoen ti ulo dagiti sibibiag
a parsua ket adda nalawa a kasla atep; kasla
rumimatrimat a kristal daytoy a naiyukrad iti
ngatoen dagiti uloda. 23 Iti sirok ti pimmag-ong
nga atep, naukrad ti tunggal payak dagiti parsua
ken naisagid ti murdong ti maysa pay a paris a
payak ti parsua. Tunggal maysa kadagiti sibibiag
a parsua ket addaan met iti agparis a payak
a mangabbong kadagiti bagida—tunggal parsua
ket adda agparis a payak a mangabbong iti
bagina. 24 Ket nangngegko ti uni dagiti payakda!
Kasla uni ti dumaranudor a danum. Kasla timek
ti Mannakabalin-amin. No kasta nga umakarda
ket kasla adda napigsa a tudo. Kasla arimpadek
daytoy ti armada. No kasta nga agsardengda,
ibabada dagiti payakda. 25 Ket adda timek a
nagtaud iti ngatoen ti kasla atep iti ngatoen dagiti
uloda no kasta nga agsardengda ken ibabada
dagiti payakda. 26 Iti ngato ti kasla atep nga adda
iti ngatoen ti ulo dagiti sibibiag a parsua ket adda
trono a kasla safiro, ket iti trono, adda maysa nga
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aglanglanga a tao. 27 Nakitak ti maysa a banag a
kasla agbegbeggang a landok nga adda apuy iti
unegna manipud iti ngatoen ti siketna; manipud
iti baba ti siketna ket adda iti kasla apuy ken
kinaraniag ti adda iti aglawlaw daytoy. 28 Kasla
bullalayaw daytoy nga agparparang iti ulep iti
tiempo ti panagtutudo—ken kasla naraniag a
silaw ti mangliklikmut iti daytoy. Daytoy a
nagparang ket kasla iti dayag ni Yahweh. Idi
nakitak daytoy, nagpaklebak, ket adda timek a
nangngegko.

2
1 Kinuna ti timek kaniak, “Anak ti tao, tu-

makderka; ket kasaritaka.” 2 Ket imbangonnak
ti Espiritu ket pinatakdernak, ket nangegko a
makisarsarita isuna kaniak. 3 Kinunana kaniak,
“Anak ti tao, ibaonka kadagiti tattao ti Israel,
kadagiti nasukir a nasion a nagsukir kaniak—
isuda ken dagiti kapuonanda ket nagbasol ka-
niak agingga kadagitoy nga aldaw! 4 Makita ti
kinatangsit kadagiti rupa dagiti kaputotanda ken
natangken ti uloda. Ibaonka kadakuada. Ket
ibagamto kadakuada, 'Kastoy ti kuna ti Apo a
ni Yahweh.' 5 Dumngegda man wenno saan.
Nasukirda a balay, ngem uray no kasta ket
maammoandanto nga adda profeta nga immay
kadakuada. 6 Ket sika, anak ti tao, saanka nga
agbuteng kadakuada wenno kadagiti sasaoda.
Saanka nga agbuteng, uray no kasla addaka
kadagiti kasisiitan ken uray no kasla makipag-
nanaedka kadagiti manggagama. Saanka nga
agbuteng kadagiti sasaoda wenno maupay iti
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rupada, agsipud ta nasukirda a balay. 7 Ngem
ibagamto kadakuada dagiti sasaok, dumngegda
man wenno saan, gapu ta isuda dagiti kasusuki-
ran. 8 Ngem sika, anak ti tao, dumngegka iti
ibagbagak kenka. Saanka nga agbalin a nasukir
a kas iti dayta a balay. Agngangaka ket kanem
ti itedko kenka!” 9 Ket kimmitaak, ket maysa
nga ima ti naiyunnat kaniak; adda iggem daytoy
a nalukot a pagbasaan. 10 Inukradna daytoy
iti sangoanak; nasuratan ti agsumbangirna, ket
pasig a dungdung-aw, ladladingit, ken as-asug ti
naisurat iti daytoy.

3
1 Kinunana kaniak, “Anak ti tao, kanem

ti nakitam! Kanem daytoy nalukot a pag-
basaan, ket mapanka agsao iti balay ti Is-
rael.” 2 Nagngangaak ngarud, ket impakanna
kaniak ti nalukot a pagbasaan. 3 Kinunana
kaniak, “Anak ti tao, manganka ken bussogem
ta tianmo iti daytoy nalukot a pagbasaan nga
intedko kenka!” Kinnanko ngarud daytoy, ket
kas kasam-it iti diro ti ramanna iti ngiwatko.
4 Ket kinunana kaniak, “Anak ti tao, mapanka
iti balay ti Israel ket ibagam kadakuada dagiti
sasaok. 5 Ta saanka a naibaon kadagiti tattao
a ganggannaet ti pagsasaoda wenno narigat
nga awaten ti pagsasaoda, ngem naibaonka iti
balay ti Israel— 6 saan nga iti nabileg a nasion
a ganggannaet ti pagsasaoda wenno narigat a
pagsasao a saanmo a maawatan! No ibaonka
kadakuada, dumngegdanto kenka! 7 Ngem ti
balay ti Israel ket saandanto a kayat ti dumngeg
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kenka, ta saanda a kayat ti dumngeg kaniak. Ta
natangken ti uloda ken natangken ti panagpus-
pusoda. 8 Dumngegka! pinagbalinka a natangsit
ken natured a kas kadakuada. 9 Pinagbalinka
a kasla diamante a natangtangken ngem iti
bato! Saanka nga agbuteng kadakuada wenno
madismaya kadagiti rupada, agsipud ta isuda
ket nasukir a balay.” 10 Kalpasanna, kinunana
kaniak, “Anak ti tao, amin dagiti sasao nga im-
bagak kenka—ipapusom ken ipangagmo dagitoy!
11 Ket mapanka kadagiti natiliw a balud, kadag-
iti tattaom, ket agsaoka kadakuada. Ibagam
kadakuada, 'Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo,'
Dumngegda man wenno saan.” 12 Kalpasanna,
impangatonak ti Espiritu, ket adda timek iti
likudak a kasla napigsa a ginggined, a kunana,
“Madaydayaw ti dayag ni Yahweh iti nasantoan a
lugarna!” 13Nangegko ngarud ti banesbes dagiti
payak dagiti sibibiag a parsua iti panagsinnagid
dagitoy, ken ti karadakad dagiti pilid nga adda
iti tunggal sikiganda, ken ti ungor ti napigsa
a ginggined! 14 Impangatonak ti Espiritu ket
impanawnak; ket napanak nga addaan sakit
ti nakem iti pungtot ti espirituk, ta sibibileg
ti ima ni Yahweh a mangidurduron kaniak!
15 Nakagtengak ngarud idiay Tel Abib kadagiti
natiliw a balud nga agnanaed iti igid ti Karayan
Kebar, ket nagtalinaedak sadiay iti pito nga al-
daw, a masmasdaawak unay. 16 Ket napasamak
daytoy kalpasan iti pito nga aldaw a dimteng ti
sao ni Yahweh kaniak ket kinunana, 17 “Anak
ti tao, insaadka nga agwanawan iti balay ti
Israel, isu a dumngegka iti ibagak kenka, ket
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ipakaammom kadakuada ti ballaagko! 18 No
kunaek iti nadangkes a tao, 'Awan duadua a
mataykanto' ket saanmo isuna a binallaagan
wenno saanmo a binallaagan ti nadangkes a
tao kadagiti dakes nga aramidna, tapno agbiag
isuna—matay ti nadangkes a tao gapu iti ba-
solna, ngem singirekto ti darana manipud iti
imam. 19 Ngem no ballaagam ti nadangkes, ket
saanna a tallikudan ti kinadakesna wenno dagiti
dakes nga aramidna, matayto ngarud isuna gapu
iti basolna, ngem sika, inispalmo ti biagmo.
20 Kasta met a no ti nalinteg a tao ket tal-
likudanna ti kinalintegna ken agaramid kadagiti
saan a nainkalintegan, ikkak ngarud isuna iti
pakaitublakanna, ket matayto isuna, agsipud ta
saanmo isuna a binallaagan. Matayto isuna
gapu iti basolna, ket saankonto a lagipen dagiti
nalinteg nga inaramidna, ngem singirekto ti
daranamanipud iti imam. 21Ngem no ballaagam
ti nalinteg a tao nga agsardengen nga agbasbasol
tapno saan isunan nga agbasol, awan duadua
nga agbiagto isuna agsipud ta naballaagan; ket
sika, inispalmo ti biagmo.” 22 Adda ngarud
kaniak ti pannakabalin ni Yahweh sadiay, ket
kinunana kaniak, “Tumakderka! Mapanka iti
patad, ket kasaritaka sadiay!” 23 Timmakderak
ket napanak iti patad, ket sadiay, nagtalinaed ti
dayag ni Yahweh, kas iti dayag a nakitak iti igid ti
Karayan Kebar; isu a nagpaklebak. 24 Immay ka-
niak ti Espiritu ket pinatakdernak; ken kinasar-
itanak, ket kinunana kaniak, “Agawidka ket
agkulongka iti uneg ti balaymo, 25 ta ita, anak ti
tao, reppetendakanto babaen kadagiti tali tapno
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saanka a makaruar a makipulapol kadakuada.
26 Idekketkonto ta dilam iti ngangawmo, tapno
agbalinka nga umel; ken saanmonto ida amatub-
ngar, agsipud ta isuda ket nasukir a balay.
27 Ngem inton kasaritakanto, ungapekto ta ngi-
watmo tapno maibagamto kadakuada, 'Kastoy ti
kuna ni Yahweh nga Apo.' Ti tao a makangngeg
ket dumngeg; ti tao a saan a dumngeg ket saan a
makangngeg, ta isuda ket nasukir a balay!”

4
1 “Ngem sika, anak ti tao, mangalaka iti ladrilio

ket ikabilmo daytoy iti sangoanam. Ket iti
rabaw daytoy, ikur-itmo ti siudad ti Jerusalem.
2 Ket mangikabilka iti manglakub iti daytoy, ken
mangipatakderka kadagiti sarikedked a maibu-
sor iti daytoy. Mangikabilka iti pagkalay-
atan dagiti kabusor ken mangaramidka kadagiti
kampo iti aglikmut daytoy. Mangikabilka iti
sinan-maso a pagrakrak iti aglawlaw daytoy.
3 Ket mangalaka iti landok a pariok, ket ara-
matem daytoy a kas landok a bakud iti nag-
baetan ti bagim ken ti siudad. Sumangoka a
makaung-unget iti siudad, ta malakubto daytoy.
Isu a mangikabilka iti manglakub iti daytoy!
Agpaayto daytoy a pagilasinan iti balay ti Is-
rael. 4 Kalpasanna, agiddaka nga agsikig iti
kannigidmo ket lak-amem ti basol ti balay ti
Israel; baklayemto ti basolda segun iti bilang
dagiti aldaw a nakaiddaka maibusor iti balay ti
Israel. 5Tinudinganka iti maysa aldaw a katukad
iti tunggal tawen a pannakadusada: 390 nga
aldaw! Iti kastoy a wagas, baklayemto ti basol ti
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balay ti Israel. 6 Inton maileppasmo dagitoy nga
aldaw, iti maikadua a gundaway ket agiddaka a
nakasikig iti makannawanmo, ta baklayemto ti
basol ti balay ti Juda iti las-ud ti uppat a pulo
nga aldaw. Tinudinganka iti maysa nga aldaw iti
tunggal tawen. 7Ket saanmo nga isina ti panagki-
tam iti pannakalakub ti Jerusalem, a nakalislis ti
manggas ti badom ket agipadtokanto iti maibu-
sor iti siudad. 8 Ta kitaem! parparautanka tapno
saanka a makaballikid agingga a maileppasmo
dagiti aldaw a pananglakubmo. 9 Mangalaka iti
trigo, sebada, bubukel, patani, miho ken espelta;
paglalaokem dagitoy iti maysa a pagkargaan
ket manglutoka iti tinapay a kanemto segun iti
bilang dagiti aldaw nga agiddaka a nakasikig.
Ta kanemto daytoy iti las-ud ti 390 nga aldaw!
10 Daytoyto ti kanem a taraonmo: duapulo a
siklo kada aldaw. Mangankanto iti maituding
a pannanganmo. 11 Ken uminomkanto iti dua
a baso. Inumemto daytoy iti maituding a pan-
nanganmo. 12 Kanemto daytoy a kas kadagiti
bibingka a naaramid iti sebada, ngem lutoemto
daytoy iti imatangda babaen iti namaga a rugit
ti tao!” 13 Ta kuna ni Yahweh, “ Ti kayat a sawen
daytoy a narugitto ti tinapay a kanen dagiti tattao
ti Israel, kadagiti nasion a pangiwarawaraakto
kadakuada.” 14 Ngem kinunak, “Saan, Yahweh
nga Apo! Saanak a pulos a nagbalin a narugit!
Saanak pay a pulos a nangan iti aniaman a
natay wenno aniaman a pinatay dagiti ayup,
manipud kinaagtutubok nga agingga ita, ken
awan pay ti immuneg a narugit a karne iti
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ngiwatko!” 15 Isu a kinunana kaniak, “Kitaem!
inikkanka kadagiti takki ti baka imbes a rugit
ti tao tapno mailutom ti tinapaymo iti rabaw ti
takki ti baka.” 16 Kinunana pay kaniak, “Anak
ti tao, kitaem! Isardengkon ti panangtedko iti
taraon iti Jerusalem, ket madandanagandanto a
mangan iti tinapay bayat a maibunbunong day-
toy ken agpigergerda nga umin-inom iti danum
bayat a maibunbunong daytoy. 17 Gapu ta
agkurangdanto iti taraon ken danum, maupay-
danto iti kabsatda ket kasla marunawda gapu iti
kinadakesda.”

5
1 “Ket sika, anak ti tao, mangalaka iti natadem

a kampilan a kas iti labaha ti barbero para
iti bagim. Ipadalanmo ti labaha iti ulom ken
iti barbasmo, ket mangalaka iti timbangan a
pangtimbangam ken bingaybingayem ti buokmo.
2 Puoram ti kakatlo daytoy iti tengnga ti siudad
inton malpas dagiti aldaw ti pannakalakub. Ket
alaem ti maysa a kakatlo ti buok ket putdem day-
toy babaen iti kampilan iti aglawlaw ti siudad.
Ket iwarawaram iti angin ti maysa pay a kakatlo
daytoy, ket asutekto ti kampilan a mangkamat
kadagiti tattao. 3 Ngem mangalaka iti sangk-
abassit a buok manipud kadagitoy ket igalutmo
kadagiti manggas ti kawesmo. 4 Kalpasanna,
mangalaka pay iti buok ket ipurruakmo iti
tengnga ti apuy; puoram daytoy; manipud sadiay
ket agkayamkamto ti apuy iti entero a balay ti
Israel.” 5 Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo,
“Daytoy ti Jerusalem, iti tengnga dagiti nasion a
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nangisaadak iti daytoy ken pinalawlawak daytoy
kadagiti dadduma a pagilian. 6 Ngem linaksidna
dagiti bilinko gapu iti kinadangkes a nalablabes
pay ngem kadagiti nasion, kasta met a linaksidna
dagiti paglintegak a nalablabes pay ngem kadag-
iti pagilian iti aglawlawna. Ket linaksidna dagiti
pangngeddengko ken saanda a tinungpal dagiti
paglintegak!” 7Kastoy ngarud ti kuna ni Yahweh
nga Apo, “Gapu ta napalalo ti kinamanagba-
solmo ngem kadagiti nasion iti aglawlawmo ken
saanka a nagtungpal kadagiti paglintegak kasta
met saanka a nagtignay segun kadagiti bilinko,
ken saanka a nagtignay segun kadagiti bilin
dagiti nasion iti aglawlawmo.” 8Kastoy ngarud ti
kuna ni Yahweh nga Apo, “Dumngegka!” Siak a
mismo ti mangdusa kenka! Dusaenkanto tapno
makita dagiti nasion. 9 Gapu kadagiti makari-
mon nga aramidmo, aramidekto kenka ti saanko
pay nga inaramid ken saankonto manen nga
aramiden. 10Ngarud kanento dagiti amma dagiti
annakda iti nagtetengngaanyo ken kanen met
dagiti annak a lallaki dagiti ammada, agsipud ta
dusaenkayonto, ket maiwarawarakayo kadagiti
amin a suli ti daga, dakayo amin a nabati!
11 Kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga Apo.
Ngarud, isapatak a mapasamakto daytoy gapu
ta tinulawam ti santuariok gapu kadagiti amin
a didiosem a makaparurod ken dagiti maka-
rimon nga aramidmo, ta siak a mismo ti
mangkissay iti bilang dagiti tattaom; saanakto
a maasian kenka, ket saankanto nga ispalen.
12 Matayto ti kakatlo kadakayo babaen iti didi-
gra, ken maibusdanto gapu iti nakaro a panag-
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bisin. Matayto ti kakatlo kadakayo babaen iti
kampilan a nangpalikawkaw kadakayo. Ket
iwarawarakto ti kakatlo kadakayo kadagiti amin
a suli ti daga, ken asutekto ti kampilan a
mangkamat kadakuada. 13 Ket maan-anayton
ti pungtotko, ken paginanaekton ti pungtotko
kadakuada. Mapnekakto, ket maammoan-
danto a Siak a ni Yahweh ket nagsaoak gapu
iti pungtotko idi naan-anaykon ti pungtotko
kadakuada. 14 Pagbalinenkanto a langalang
ken laisendakanto dagiti nasion iti aglawlawmo,
iti imatang ti amin a lumabas. 15 Isu nga
umsien ken laisento dagiti dadduma a tattao ti
Jerusalem, agbalinto a ballaag ken pagbutngan
dagiti nasion iti aglawlawmo. Ipatungapalkonto
ti panangukom maibusor kenka gapu iti kasta
unay a pungtotko, a buyogan iti nalabes a
panangtubngar—Siak a ni Yahweh, ti nangi-
pakaammo iti daytoy! 16 Ipaturongkonto kenka
dagiti natatadem a pana iti nakaro a panagbisin
nga isunto ti pakatayam. Ta pakaroekto ti panag-
bisin ken tukkolekto ti sarukod ti tinapaymo.
17 Iyegkonto kenka ti panagbisin ken dagiti didi-
gra tapno saankanto nga aganak. Didigra ken
pannakatay ti lumabasto kenka, ket iyegkonto ti
kampilan maibusor kenka—Siak a ni Yahweh, ti
nangipakaammo iti daytoy!”

6
1 Dimteng kaniak ti sao ni Yahweh a ku-

nana, 2 “Anak ti tao, isangom ti rupam kadag-
iti bantay ti Israel ket agipadtoka kadagitoy.
3 Kunaem, 'Banbantay ti Israel, denggenyo ti
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sao ni Yahweh nga Apo! Kastoy ti kuna ni
Yahweh nga Apo kadagiti bantay ken kadag-
iti turod, kadagiti igid ti waig, ken kadagiti
tanap: Denggenyo! Iyegko ti kampilan maibusor
kadakayo, ket dadaelekto dagiti nangangato a
lugaryo. 4 Ket mabaybay-anto dagiti altaryo
ken madadaelto dagiti adigiyo, ket ibellengkonto
dagiti natay a tattaoyo iti sangoanan dagiti
didiosenda. 5 Iwalangkonto dagiti bangkay
dagiti tattao ti Israel iti sangoanan dagiti did-
iosenda, ken maiwarawaranto dagiti tulangyo
iti aglawlaw dagiti altaryo. 6 Sadinoman a
pagnaedanyo, dagiti siudad ket madadaelto ken
dagiti nangangato a lugar ket mabaybay-anto,
isu a dagiti altaryo ket madadael ken mabaybay-
anto. Ket madadael ken mapukawto dagitoy,
maputedto dagiti adigiyo ken mapunasto dag-
iti nagbannoganyo. 7 Adunto dagiti natay iti
nagtetengngaanyo, ket maammoanyonto a Siak
ni Yahweh! 8 Ngem mangibatiakto iti dad-
duma kadakayo, ken addanto sumagmamano
a makalisi iti kampilan kadagiti nasion, inton
naiwarawarakayo iti entero a pagilian. 9 Ket
dagidiay makalibas, malagipdakto kadagiti na-
sion a nakaipananda kas balud, a nagladingitak
gapu iti saan a napudno a pusoda a nangtallikud
kaniak ken gapu ta dagiti didiosenda ti pinil-
ida a nagdaydayawan. Ket makitanto kadagiti
rupada ti pannakadurmenda kadagiti bagbagida
gapu iti kinadakesda ken gapu kadagiti amin a
makarimon a naaramidda. 10 Iti kasta, maam-
moandanto a Siak ni Yahweh. Daytoy ti maka-
gapu a kinunak nga iyegko kadakuada daytoy a
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pagdaksanda. 11 Kastoy ti kuna ni Yahweh nga
Apo: Itipatyo dagiti imayo ken agtabbugakayo!
Kunaenyo, “Asikami pay!” gapu kadagiti maka-
rimon nga aramid iti balay ti Israel! Ta matay-
danto babaen iti kampilan, nakaru a panagbisin
ken didigra. 12 Ti adda iti adayo ket matayto
babaen iti didigra, ken ti adda iti asideg ket
matayto babaen iti kampilan. Dagidiay ma-
bati ken makalasat ket mataydanto iti nakaro
a panagbisin; iti kastoy a wagas a maipalak-
amko ti kasta unay a pungtotko kadakuada.
13 Ket maammoanyonto a Siak ni Yahweh, in-
ton maiwalang dagiti natay kadakuada iti ayan
dagiti didiosenda, iti aglawlaw dagiti altarda, iti
tunggal nangangato a turod—kadagiti amin a
tuktok ti bantay, ken iti tunggal sirok ti nalangto
a kayo ken iti dakkel a puon ti kayo a lugo—dagiti
lugar a pagpupuoranda kadagiti insenso nga
agpaay kadagiti amin a didiosenda. 14 Ipakitakto
ti pannakabalinko ket pagbalinekto a langalang
ti daga ket awan serserbina, manipud iti let-
ang agingga idiay Dibla, iti amin a lugar a
pagnanaedanda. Ket maammoandanto a Siak ni
Yahweh.”

7
1 Immay kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,

2 “Sika, anak ti tao—Kastoy ti kuna ni Yahweh
nga Apo iti daga ti Israel,' Adtoyen ti panung-
palan! Dimtengen ti panungpalan kadagiti uppat
a beddeng ti daga! 3 Ita, adtoyen ti panungpalam,
ta ipalak-amko kenka ti nakaro a pungtotko, ket
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ukomenka segun kadagiti wagasmo; ket ipalak-
amko kenka dagiti bunga ti makarimon nga
aramidmo. 4 Ta saanto a kumita kenka a siaasi
dagiti matak, ket saanka nga ispalen; no di
ket ipalak-amko kenka ti bunga dagiti dakes
nga aramidmo, ken addanto iti tengngam dagiti
makarimon nga aramidmo, tapno maammoam
a siak ni Yahweh! 5 Kastoy ti kuna ni Yahweh
nga Apo: Didigra! Agsasaruno a didigra! Ki-
taem, adtoyen! 6 Pudno nga umayen ti panung-
palan; nariing ti panungpalan maibusor kenka!
Denggem, adtoyen! 7 Umayen ti pannakadusam,
sika nga agnanaed iti daga. Dimtengen ti
tiempo; asidegen ti tiempo ti pannakadadael,
ket saanton a narag-o dagiti bantay. 8 Iti saan
nga agbayag, idissuorko kenka ti pungtotko ken
ipalak-amko ti kasta unay nga ungetko inton
ukomenka segun kadagiti aramidmo ken ipalak-
amko kenka ti supapak dagiti amin a maka-
rimon nga aramidmo. 9 Ta saanto a kumita
a siaasi ti matak, ken saankanto nga ispalen.
Aramidek kenka ti kas iti inaramidmo; ket
addanto iti tengngam dagiti amin a makarimon
nga aramidmo iti kasta maammoam a siak ni
Yahweh, a mangdusdusa kenka. 10 Denggem!
Umadanin ti tiempo. Rimmuaren ti pannusa. Ti
sarukod ket kasla nagsabongen iti kinatangsit.
11 Dimmakkel ti kinaranggas iti sarukod ti ki-
nadangkes—awanto ti agpaut kadakuada, ken
kadagiti tattaoda, kadagiti kinabaknangda, ken ti
kinapategda! 12 Asidegen ti tiempo; umadanin ti
aldaw. Saanen nga agragsak ti aggatang, wenno
agladingit ti agtagilako, agsipud ta agdissuoren
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ti pungtotko kadagiti amin a tattao! 13 Ta saanto
pulos a maipasubli ti agtagtagilako ti nailakon
iti unos ti panagbiagda, agsipud ta ti sirmata
ket maibusor kadagiti amin a tattao; saandanto
nga agsubli, ta awan iti tao nga agbibiag iti
basolna a mapapigsa! 14 Pinaunida ti trumpeta
ket insaganada amin, ngem awan ti uraymaysa a
nagmartsa a napan iti paggugubatan; agsipud ta
nagdissuor ti pungtotko kadagiti amin a tattao!
15 Adda iti ruar ti kampilan, ket adda iti uneg
ti pasdek ti didigra ken ti nakaro a panagbisin.
Dagidiay adda iti away ket mataydanto babaen
iti kampilan, idinto a dagiti adda iti uneg ti
siudad ket ibusento ti nakaro a bisin ken didigra.
16 Ngem addanto iti sumagmamano kadakuada
a makalasat nga aglibasto, ket agturongda iti
kabanbantayan. Kas kadagiti kalapati kadag-
iti tanap, agladingitdanto amin —tunggal tao
gapu iti kinamanagbasolda. 17 Agkapsutto ti
tunggal ima ken agkutukotto ti tunggal tumeng,
18 ken agkawesdanto iti nakersang a lupot, ket
ti panagbuteng ti maiyabbongto kadakuada; ket
panagbain ti makitanto iti tunggal rupada ken
kalbonto amin nga uloda. 19 Ibellengdanto dagiti
pirakda kadagiti kalsada ken dagiti balitokda
a kasla awan serserbi dagitoy. Saanto ida
a kabaelan nga ispalen dagiti pirak ken bal-
itokda iti aldaw ti nakaro a pungtot ni Yah-
weh. Saanto a maisalakan dagiti biagda, ket
awanto ti pannakapnek ti bisinda, gapu ta nag-
balin a pakaitublakanda ti kinamanagbasolda.
20 Innalada dagiti agkakapintas nga alahasda a
pagpanpannakkelda ket nagaramidda kadagiti
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didiosen a mangipakita kadagiti makarimon nga
aramidda—ti makarurod a panagdaydayawda
kadagitoy, ngarud, pagbalinek dagitoy a ban-
banag a narugit kadakuada. 21 Ket iyawatkonto
dagidiay a banbanag iti ima dagiti ganggannaet
ken kadagiti nadangkes iti daga a kas samsam,
ket tulawandanto dagitoy. 22 Ket tallikudakto ida
inton tulawanda ti impategko a lugar; sumrekto
dagiti tulisan iti templo ket tulawandanto day-
toy! 23Mangaramidka iti kawar, gapu ta napno ti
daga iti panangukom ti dara, ken napno ti siudad
iti kinaranggas. 24 Iyegkonto ngarud dagiti
kadadaksan kadagiti nasion, ket tagikuaendanto
dagiti babbalayda, ket iyegkonto ti patingga ti
kinatangsit ti nabileg, ta matulawanto dagiti
nasantoan a lugarda! 25 Dumtengto ti panag-
buteng! Kalikagumandanto ti kappia, ngem
awanto iti kappia! 26Dumtengto ti adu a didigra,
ket rumsuanto iti adu a sayangguseng! Ket sa-
pulendanto ti sirmata manipud iti profeta, ngem
agpukawto ti linteg kadagiti padi ken ti balakad
manipud kadagiti panglakayen. 27 Agladingitto
ti ari ket ikawesto ti prinsipe ti pannakaupay,
bayat nga agpigergerto iti buteng ti ima dagiti
tattao iti daga. Aramidekto dagitoy kadakuada
segun kadagiti aramidda! Ket ukomekto ida
segun kadagiti bukodda a pagalagadan agingga
a maammoanda a siak ni Yahweh!”'

8
1 Ket napasamak iti maikalima nga aldaw ti

maikanem a bulan iti maika-innem a tawen,
bayat nga agtugtugawak iti uneg ti balayko, ken
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nakatugaw iti sangoanak dagiti panglakayen ti
Juda, nga immay kaniak sadiay ti pannakabalin
ni Yahweh nga Apo. 2 Ket kimmitaak, ket adtoy,
adda maysa a langa a kaing-ingas ti tao, a kasla
adda apuy manipud iti patongna nga agpababa!
Ken manipud iti patongna nga agpangato ket
adda agranraniag a kasla agbegbeggang a lan-
dok! 3 Ket adda kasla ima nga inggaw-atna ket
ginammatanna ti buokko; impangatonak ti Es-
piritu iti nagbaetan ti langit ken daga, ket kadag-
iti sirmata manipud iti Dios, impannak idiay
Jerusalem nga agturong iti pagserkan ti akin-
uneg a ruangan iti amianan, a pagtaktakderan
ti didiosen a mangparparnuay iti nakaro nga
imun. 4 Ket adda sadiay ti dayag ti Dios ti Israel,
a kalanglanga ti kas iti nakitak idi idiay patad.
5Ket kinunana kaniak, “Anak ti tao, tumalliawka
iti amianan.” Timmalliawak ngarud iti amianan,
ket iti agpaamianan a ruangan nga agturong iti
altar, sadiay pagserkan ket adda sadiay didiosen
ti imun. 6 Isu a kinunana kaniak, “Anak ti
tao, makitam kadi ti ar-aramidenda? Dagitoy
dagiti makarimon unay nga ar-aramiden ditoy
ti balay ti Israel tapno adaywak ti bukodko
a santuario! Ngem tumaliawka ket makitam
dagiti nakarkaro pay a makarimon nga aramid!”
7Kalpasanna, impannak iti pagserkan a ruangan
ti paraangan, ket kimmitaak, ket adda maysa nga
abut iti pader. 8 Kinunana kaniak, “Anak ti tao,
palawaem ti abut daytoy a pader.” Pinalawak
ngarud ti abut iti pader, ket adda nakitak a
ruangan! 9 Ket kinunana kaniak, “Umunegka
ket kitaem dagiti agkakadakes a makarimon nga
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ar-aramidenda ditoy.” 10 Simrekak ngarud ket
nakitak, ket adtoy! Adda agduduma a kita dagiti
agkarkarayam ken makarimon a narungsot nga
ay-ayup! Naikitikit iti aglawlaw ti pader ti
tunggal didiosen ti balay ti Israel. 11 Pitopulo
a panglakayen iti balay ti Israel ti adda sa-
diay, ket agtaktakder iti tengngada ni Jaazanias
a putot a lalaki ni Safan. Agtaktakderda iti
sangoanan dagiti imahen, ken nakaiggem iti
insensario ti tunggal tao isu a ti ayamuom ti
asuk ti insenso ket nagpangato. 12 Ket kin-
unana kaniak, “Anak ti tao, makitam kadi ti ar-
aramiden dagiti panglakayen iti balay ti Israel
iti nasipnget? Ar-aramiden daytoy ti tunggal
tao kadagiti nailemmeng a siled a nakaidulinan
dagiti didiosenna, ta ibagbagada, 'Saannatayo a
makita ni Yahweh! Binaybay-anen ni Yahweh
ti daga!”' 13 Ket kinunana kaniak, “Tumali-
awka manen ket kitaem dagiti dadduma nga
ad-adda pay a makarimon nga ar-aramidenda.”
14 Kalpasanna, impannak iti pagserkan ti ruan-
gan iti balay ni Yahweh nga adda iti amianan
a paset, ket adtoy! Agtugtugaw sadiay dagiti
babbai nga agladladingit gapu kenni Tammuz.
15 Isu a kinunana kaniak, “Makitam kadi daytoy,
anak ti tao? Tumaliawka manen ket makitam
dagiti nakarkaro pay a makarimon nga aramid
ngem kadagitoy.” 16 Ket impannak iti akin-uneg
a paraangan ti balay ni Yahweh, ket adtoy! Iti
pagserkan ti templo ni Yahweh, iti nagbaetan ti
portiko ken ti altar, adda agarup dua pulo ket
lima a lallaki a nakatallikud iti templo ni Yahweh
ken simmangoda iti daya, ket agdaydayawda
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kenni Semes. 17 Kinunana kaniak, “Anak ti
tao, makitam kadi daytoy? Bassit kadi laeng a
banag para iti balay ti Juda ti panangaramidda
kadagitoy a makarimon nga ar-aramidenda di-
toy? Ta pinunnoda ti daga iti kinaranggas, ket
timallikudda manen tapno pagungetendak, inka-
bilda dagiti sangsanga kadagiti agongda. 18 Isu a
dusaekto met ida; saanakto a maasi kadakuada,
ket saankonto ida nga ispalen. Uray ipangngegda
kaniak ti napigsa a panagsangitda, saankonto ida
a denggen!”

9
1 Kalpasanna, nangngegko nga impukkawna a

kunana, “Umay koma iti siudad dagiti guardia,
nga imetda ti igam a pangdadael.” 2 Ket pagam-
moan! Adda innem a lallaki a dimteng iti
dalan iti akin-ngato a ruangan a nakasango iti
amianan, tunggal maysa ket addaan iti igam a
pagpatay. Ket adda lalaki iti nagtetengngaanda
a nakakawes iti lino a nakasalikad iti alikamen
a pagsurat ti eskriba. Simrekda ngarud ket
nagtakderda iti abay ti bronse nga altar. 3 Ket
nagpangato ti dayag ti Dios ti Israel manipud
iti ayan ti kerubim a sigud nga ayanna ket
immakar iti ruangan ti balay. Ket pinukkawanna
ti lalaki a nakakawes iti lino a nakasalikad iti
alikamen a pagsurat ti eskriba. 4 Kinuna ni Yah-
weh kenkuana, “Likawem ti entero a siudad—
ti entero a Jerusalem—ket markaam ti muging
dagiti lallaki nga agas-asug ken agsensennaay
gapu kadagiti amin a nakarimrimon a mapas-
pasamak iti entero a siudad.” 5 Ket nangngegko
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a nakisarita isuna kadagiti dadduma, kinunana,
“Sarunnoenyo isuna a manglikmut iti siudad
ket mangpapataykayo! Saanyo a kaasian dagiti
tattao amakitayo, ket awan ti ispalenyo 6 lallakay
man, agtutubo, birhen, ub-ubbing wenno babbai
man. Patayenyo ida amin! Ngem saanyo a
sagsagiden ti siasinoman a namarkaan ti mug-
ingna. Irugiyo iti santuariok!” Rinugianda
ngarud kadagiti lallakay nga adda iti sangoanan
ti balay. 7 Kinunana kadakuada, “Tulawanyo ti
balay, ket punnoenyo ti paraanganna kadagiti
natay. Inkayon!” Isu a napanda rinaut ti
siudad. 8 Ket bayat a rarautenda daytoy, nad-
lawko a maymaysak a nabati, ket nagpaklebak
ken nagpukkawak a kinunak, “O Apo a Yah-
weh! Dadaelem kadi amin a nabatbati iti Israel
inton idissuormo iti pungtotmo iti Jerusalem?”
9 Kinunana kaniak, “Nakaro unayen ti basol ti
balay ti Israel ken Juda. Napno ti daga iti dara
ken napno iti kinakillo ti siudad, agsipud ta
kunada, 'Nalipatanen ni Yahweh ti daga' ken
'Saan a makita ni Yahweh!' 10 No kasta ngarud,
saanakto a maasi kadakuada, ket saankonto ida
nga ispalen. Ngem ketdi, iyegkonto amin dagitoy
kadakuada. 11 Kalpasanna, nagsubli ti lalaki a
nakakawes iti lino a nakasalikad iti alikamen
a pagsurat ti eskriba. Impadamagna a kunana,
“Naaramidko aminen nga imbilinmo.”

10
1 Kalpasanna, kimmitaak iti ayan ti naglukong

nga atep nga adda iti ngatoen dagiti ulo dagiti
kerubim; adda banag a nagparang iti ngatoen
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dagitoy a kasla safiro a kaar-arngi ti maysa
a trono. 2 Ket kinasarita ni Yahweh ti lalaki
a nakakawes iti lino a kunana, “Mapanka iti
nagbaetan dagiti pilid, iti sirok dagiti kerubim,
ket mangakopka iti beggang manipud iti nag-
baetan dagiti kerubim ket iwarawaram dagitoy
iti entero a siudad.” Ket bayat a buybuyaek,
nakitak a simrek ti lalaki. 3 Nakatakder dagiti
kerubim iti akin-kannawan a paset ti balay idi
simrek ti lalaki, ket adda ulep a nangpunno iti
akin-uneg a paraangan. 4 Nagpangato ti dayag
ni Yahweh manipud kadagiti kerubim ket nag-
talinaed iti ayan ti ruangan ti balay; pinunnona
ti balay iti ulep, ket napno ti paraangan iti
kinaraniag ti dayag ni Yahweh. 5 Kalpasanna, iti
akin-ruar a paraangan, nangngegko ti uni dagiti
payak dagiti kerubim a kas iti timek ti Dios a
Mannakabalin-amin no kasta nga agsao isuna.
6 Ket napasamak nga idi binilin ti Dios ti lalaki
a nakakawes iti lino, a kunana, “Mangalaka iti
beggang iti nagbaetan dagiti pilid nga adda iti
nagbaetan dagiti kerubim,” ket ti lalaki, simrek
ken nagtakder iti abay ti maysa a pilid. 7 Inggaw-
at ti maysa a kerub ti imana iti ayan ti apuy nga
adda iti nagbaetan dagiti kerubim ket nangala
iti beggang, ket inkabilna dagitoy kadagiti ima
daydiay a lalaki a nakakawes iti lino. Innala
daytoy ti lalaki ket pimmanaw. 8 Nakitak iti
sirok dagiti payak dagiti kerubim ti kasla ima
ti tao. 9 Isu a kimmitaak, ket nakitak nga adda
uppat a pilid iti abay dagiti kerubim— maysa
a pilid iti abay ti tunggal kerub— ket ti langa
dagiti pilid ket kasla bato a beryl. 10 Agpapada
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ti langa dagitoy nga uppat a pilid, kas iti maysa
a pilid a nagkinnuros, kasta met ti sabali pay a
pilid. 11No kasta nga aggaraw dagitoy, mapanda
iti uray sadinoman a direksion; saan nga ag-
pusipos dagitoy no kasta nga aggarawda agsipud
ta maisurotda iti pagsangoan ti ulo ti kerub.
Saanda nga agpusipos no kasta nga aggarawda.
12Amin a paset ti bagida—agraman dagiti bukot,
dagiti ima, ken dagiti payakda—ket pasig a mata,
kasta met dagiti aglikmut dagiti uppat a pilid.
13Bayat a dumdumngegak, naawagan dagiti pilid
iti, “Agtaytayyek.” 14 Tunggal maysa ket adda
uppat a rupana; ti umuna a rupa ket rupa ti
kerub, ti maikadua ket rupa ti tao, ti maikatlo
ket rupa ti leon, ken ti maikapat ket rupa ti
agila. 15 Kalpasanna, nagtayab a nagpangato
dagiti kerubim— dagitoy dagiti sibibiag a parsua
a nakitak idi iti igid ti karayan Kebar. 16 Tunggal
aggaraw dagiti kerubim, sumurot met dagiti pilid
iti abayda; ket tunggal iyukrad dagiti kerubim
dagiti payakda tapno agtayabda nga agpangato
manipud iti daga, saan nga agpusipos dagiti
pilid. Agtalinaedda latta iti abay dagiti kerubim.
17No kasta nga agsardeng dagiti kerubim, agsar-
deng met dagiti pilid, ket no kasta nga agtayab
dagitoy, tumayab met dagiti pilid, ta ti espiritu
dagiti sibibiag a parsua ket adda kadagiti pilid.
18 Kalpasanna, pimmanaw ti dayag ni Yahweh
manipud iti ruangan ti balay, ket nagtalinaed
iti ngatoen dagiti kerubim. 19 Inukrad dagiti
kerubim dagiti payakda ket timmayabda nga
immadayo iti daga, ket nakitak idi rimmuarda,
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ket kasta met laeng ti inaramid dagiti pilid nga
adda iti abayda. Nagsardengda iti akin-daya
a pagserkan iti balay ni Yahweh, ket ti dayag
ti Dios ti Israel immay kadakuada manipud iti
ngatoenda. 20 Dagitoy dagiti sibibiag a parsua a
nakitak iti ayan ti sirok ti mangipakita iti kaadda
ti Dios ti Israel iti igid ti karayan Kebar, isu
nga ammok a dagitoy ket kerubim! 21 Tunggal
maysa kadagitoy ket addaan iti uppat a rupa
ken uppat a payak, ken adda kasla ima ti tao
iti sirok dagiti payakda; 22 ket ti kalanglanga
dagiti rupada ket kas kadagiti rupa a nakitak
iti sirmata idiay karayan Kebar, ket no sadino
ti sinango ti tunggal maysa kadagitoy, sadiay ti
pagturonganda.

11
1 Kalpasanna, impangatonak ti Espiritu ket

impannak iti akin-daya a ruangan ti balay ni
Yahweh, ti nakasango iti daya; ket sadiay, adda
duapulo ket lima a lallaki iti asideg ti ruangan.
Nakitak a karaman kadakuada ni Jaazanias a
putot ni Azur, ken ni Pelatias a putot ni Benaias,
a mangidadaulo kadagiti tattao. 2 Kinuna ti
Dios kaniak, “Anak ti tao, dagitoy dagiti lallaki
nga agpanpanunot iti dakes, ken isuda dagiti
agikedkeddeng kadagiti nadangkes a panggep iti
daytoy a siudad. 3 Ibagbagada, 'Ti tiempo a
panangipatakder kadagiti balbalay ket saan pay
nga ita; daytoy a siudad ket maiyarig iti kaldero
ket datayo dagiti karne.' 4 Isu nga agipadtoka iti
maibusor kadakuada. Agipadtoka, anak ti tao!”
5 Ket immay ti Espiritu ni Yahweh kaniak ket
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kinunana, “Ibagam: Kastoy ti kuna ni Yahweh:
kas iti ibagbagayo, Balay ti Israel; ta ammok
dagiti panpanunotenyo. 6 Adu dagiti tattao a
pinapatayyo iti daytoy a siudad ken pinunnoyo
dagiti kalsada daytoy kadagiti bangkayda. 7 Isu
a kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Dagiti tattao
a pinapatayyo, nga akin-bangkay kadagiti in-
walangyo iti tengnga ti Jerusalem, ket isuda dag-
iti maiyarig a karne, ket daytoy a siudad ti mai-
yarig a kaldero. Ngemmairuarkayonto manipud
iti tengnga daytoy a siudad. 8 Kinabutengyo
ti kampilan, isu nga iyegkonto ti kampilan
kadakayo—Kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo. 9 Iruarkayonto manipud iti tengnga ti
siudad ket iyawatkayonto kadagiti ima dagiti
ganggannaet, ta mangiyegakto iti pannakaukom
maibusor kadakayo. 10 Mapasagkayonto babaen
iti kampilan. Ukomenkayonto kadagiti beddeng
ti Israel iti kasta ket maammoanyo a siak ni
Yahweh! 11 Daytoy a siudad ket saanto nga isu ti
maiyarig a kaldero a paglutoanyo, wenno saan
a dakayo dagiti maiyarig a karne a linaonna.
Ukomenkayonto kadagiti nagbeddengan ti Israel.
12 Ket maammoanyonto a siak ni Yahweh, ti
akin-alagaden a sinalungasingyo ken ti akin-
linteg iti saanyo nga impatungpal. Ngem ketdi,
impatungpalyo dagiti linteg dagiti nasion nga
adda iti aglawlawyo.” 13 Ket napasamak a bayat
nga agipadpadtoak, natay ni Pelatias a putot ni
Benaias. Isu a nagpaklebak ket impukkawko, “O
Yahweh nga Apo! Dadaelem kadi a naan-anay
dagiti nabatbati iti Israel?” 14 Immay kaniak ti
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sao ni Yahweh a kunana, 15 “Anak ti tao, dagiti
kakabsatmo! Dagiti kakabsatmo! Dagiti lallaki
iti pulim ken dagiti amin a balay ti Israel! Isuda
amin ti sarsaritaen dagiti agnanaed iti Jerusalem,
kunada, 'Adayoda kenni Yahweh! Naiteden
kadatayo daytoy a daga a kas sanikuatayo!'
16 Isu nga ibagam, ‘Kastoy ti kuna ni Yahweh
nga Apo: Uray inyadayok ida manipud kadagiti
nasion, ken uray inwarawarak ida kadagiti daga,
ngem siak latta ti agpaay a santuarioda kadagiti
daga a nakaipananda iti apagbiit.' 17 Isu nga
ibagam, 'Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo:
Ummongenkayonto manipud kadagiti tattao, ket
paguummongenkayonto manipud kadagiti daga
a nakaiwaraanyo, ket itedkonto kadakayo ti daga
ti Israel!' 18 Kalpasanna, mapanda sadiay ket
ikkatenda amin a narugit a banag ken amin a
kinarimon iti dayta a lugar. 19 Ket ikkakto ida
iti maymaysa a puso, ken ikabilkonto kadakuada
ti baro nga espiritu inton umasidegda kaniak;
ikkatekto ti bimmato a pusoda ket ikkakto ida
iti natulnog a puso, 20 tapno tungpalendanto
dagiti alagadek, aramiden ken tungpalenda dag-
iti lintegko. Ket isudanto dagiti tattaok, ket
siakto ti Diosda. 21 Ngem kadagiti pagaayatda
ti agbibiag kadagiti nakarugrugit ken kadagiti
makarimon nga aramidda, ipalak-amkonto met
laeng kadakuada dagiti aramidda. Kastoy ti
pakaammo ni Yahweh nga Apo.” 22 Kalpasanna,
timmayab dagiti kerubim ken dagiti pilid nga
adda iti abayda, ket ti dayag ti Dios ti Israel,
adda iti ngatoenda. 23 Ket ti dayag ni Yahweh,
pimmanaw iti tengnga ti siudad ket immakar iti
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bantay nga adda iti daya ti siudad. 24 Ket iti
sirmata nga impakita ti Espiritu ti Dios, impan-
gatonak ti Espiritu ket impannak idiay Caldea, iti
ayan dagiti naipanaw a kas balud. Ket ti sirmata
a nakitak, in-inot a nagpukaw. 25 Kalpasanna,
imbagak kadagiti naipanaw a kas balud dagiti
amin a banag nga impakita ni Yahweh kaniak.

12
1 Immay kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,

2 “Anak ti tao, makipagnanaedka iti nagtetengn-
gaan dagiti nasukir a tattao, addaanda iti mata
ngem saanda a makakita; addaanda iti lapayag
ngem saanda amakangngeg, gapu ta nasukirda a
tattao. 3 Isu a no maipapan kenka, anak ti tao, is-
aganam dagiti gargaretmo para iti ipapanawmo,
ket iti aldaw, agrubbuatka bayat a siiimatangda,
ta papanawenkanto bayat a siiimatangda ket
ipanka iti sabali a lugar. Nalabit a mangrugida
a makakita, uray nasukirda a tattao. 4 Ket iti
aldaw bayat a kitkitaendaka, irubbuatmo dagiti
gargaretmo para iti ipapanawmo; iti rabii bayat
a kitkitaenda, agrubbuatka a kas iti wagas nga
ar-aramiden ti siasinoman a matiliw a maipan
iti sabali a pagilian. 5 Abutam ti diding bayat
a kitkitaenda, ket idiay ti pagnaam a rummuar.
6 Iti imatangda, ibaklaymo dagiti gargaretmo, ket
irruarmo dagitoy iti kasipngetan. Abbongam
ti rupam, ta masapul a saanmo a makita ti
daga, agsipud ta insaadka a kas pagilasinan iti
balay ti Israel.” 7 Inaramidko ngarud daytoy,
a kas naibilin kaniak. Iti aldaw, inrubbuatko
dagiti gargaret nga itugotko iti ipapanawko, ket
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iti rabii, inabutak ti diding. Idi nasipngeten,
inruarko dagiti gargaretko ket imbaklayko dagi-
toy iti imatangda. 8 Kalpasanna, iti parbangon,
immay ti sao ni Yahweh kaniak a kunana,
9 “Anak ti tao, saan kadi a nagdamdamag ti balay
ti Israel, dagita a managsukir a tattao, a kunada,
'Ania ti ar-aramidem?' 10 Ibagam kadakuada,
‘Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo: Daytoy a
padto nga ipakpakitak kadakayo ket maipapan
iti prinsipe ti Jerusalem, ken iti amin a balay ti
Israel nga adda iti nagbabaetanda.' 11 Ibagam,
'Siak ti pagilasinanyo. Kas iti inaramidko,
kastanto met ti maaramid kadakuada; matiliw
ken maipanawdanto ket maipanda iti sabali a
pagilian. 12 Ti prinsipe nga adda kadakuada,
ibaklaynanto dagiti gargaretna iti kasipngetan,
magnanto iti naabutan a pader. Abutandanto
ti pader ket irruardanto dagiti gargaretda sa-
diay. Abbongannanto ti rupana, tapno saanna
a makita ti daga.' 13 Isarwagkonto ti iketko
kenkuana ket matiliwto isuna iti palab-ogko;
ket ipankonto isuna idiay Babilonia, ti daga
dagiti Caldeo, ngem saannanto a makita daytoy.
Matayto isuna sadiay. 14 Iwarawarakto met iti
amin a paset, dagiti amin nga adda iti aglalawna
a mangtultulong kenkuana ken dagiti amin a
soldadona, ket mangibaonakto iti kampilan a
mangkamat kadakuada. 15Ket maammoandanto
a siak ni Yahweh, inton iwarawarak ida kadagiti
nasion ken iwarasko ida iti entero a daga.
16 Ngem ispalekto ti sumagmamano a lallaki
kadakuada manipud iti kampilan, iti nakaro
a panagbisin, ken iti angol, tapno maisuratda
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amin dagiti nakarimrimon nga aramidda iti
daga a pangipanak kadakuada, isu a maam-
moandanto a siak ni Yahweh!” 17 Immay
ti sao ni Yahweh kaniak a kunana, 18 “Anak
ti tao, agtigergerka a mangan iti tinapaymo
ken agpigerger ken agdanagka nga uminum
iti danummo. 19 Kalpasanna, ibagam kadagiti
tattao iti daga, 'Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo
maipapan kadagiti agnanaed iti Jerusalem ken iti
daga ti Israel: Agtigtigergerdanto a mangan iti
taraonda ken agpigpigergerdanto bayat nga in-
inumenda ti danumda, agsipud ta masamsamto
dagiti adu unay nga adda iti daga gapu iti
kinaranggas dagiti amin nga agnanaed sadiay.
20 Isu a dagiti siudad nga adda agnanaed, agbal-
into a langalang, agbalinto a let-ang ti daga; isu
a maammoanyonto a siak ni Yahweh!” 21 Immay
manen kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,
22 “Anak ti tao, ania daytoy a pagsasao nga ibag-
bagada iti daga ti Israel, a kunana, 'Naglabasen
dagiti aldaw, ngem saan met a napasamak ti
sirmata? ’ 23 Isu nga ibagam kadakuada, 'Kastoy
ti kuna ni Yahweh nga Apo: Pagpatinggaek
daytoy nga ibagbagada tapno saanen nga ibaga
dagiti tattao daytoy.' Kalpasanna, ipakaammom
kadakuada, 'Umadanin dagiti aldaw, ket tunggal
sirmata, pumaysonto!' 24 Ta awanton dagiti saan
a pudno a sirmata ken dagiti makaallilaw a
panagipadto iti uneg ti balay ti Israel. 25 Ta siak
ni Yahweh! Agsaoak ken tungpalek dagiti sasao
nga ibagak. Saanton amaitantan daytoy a banag.
Ta ibagbagak daytoy a sao bayat a sibibiagkayo,
dakayo a nasusukir a tattao, ket ipatungpalko
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daytoy! —Kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo.” 26 Immay manen kaniak ti sao ni Yahweh
a kunana, 27 “Anak ti tao, denggem! Kinuna
ti balay ti Israel, 'Ti sirmata a makitkitana ket
mapasamakto iti adu nga al-aldaw manipud ita,
ket agipadpadto isuna iti mabayag pay a ma-
pasamak.' 28 Isu nga ibagam kadakuada, 'Kastoy
ti kuna ni Yahweh nga Apo: Saanen a maitantan
dagiti sasaok, ngem ti sao a naibagakon ket
maaramidto—kastoy ti pakaammo ni Yahweh
nga Apo!'”

13
1 Immay manen kaniak ti sao ni Yahweh,

kunana, 2 “Anak ti tao, agipadtoka maibusor
kadagiti profeta nga agipadpadto iti Israel, ket
ibagam kadagiti agipadpadto kadagiti bukodda a
panunot, 'Denggenyo ti sao ni Yahweh! 3 Kastoy
ti kuna ni Yahweh nga Apo: Asi pay dagiti
maag a profeta a mangsursurot iti bukodda nga
espiritu, ngem awan met ti makitkitada! 4 O
Israel, dagiti profetayo ket kas kadagiti atap
nga aso kadagiti langalang a daga. 5 Saankayo
a napan iti nadadael a pader iti aglikmut ti
balay ti Israel tapno tarimaanenyo daytoy, iti
kasta masalaknibankayo iti gubat iti aldaw ni
Yahweh. 6 Saan a pudno dagiti sirmata dagiti
tattao ken agipadpadtoda iti saan a pudno, dagiti
agkunkuna, “Kastoy, ken kastoy ti pakaammo
ni Yahweh.” Saan nga imbaon ida ni Yahweh,
ngem pinangnamnamada ketdi dagiti tattao a
dagiti mensaheda ket pumudnonto. 7 Saan aya
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a saan a pudno dagiti sirmatayo ken nagipad-
tokayo kadagiti padto a saan a pudno, dakayo a
mangibagbaga, “Kastoy, ken kastoy ti pakaammo
ni Yahweh” idinto ta saanko nga imbaga?'
8 Isu a kastoy ni Yahweh nga Apo, 'Gapu ta
saan a pudno dagiti sirmatayo ken inuulbod
ti imbagbagayo—kastoy ngarud ti pakaammo
ni Yahweh maibusor kadakayo: 9 Bumusorto
ti imak kadagiti profeta nga inuulbod dagiti
sirmatada ken dagiti agipadpadto iti saan a
pudno. Awandanto iti panaguummong dagiti
tattaok, wenno saandanto a mairaman iti listaan
ti balay ti Israel; saandanto a makaapan iti
daga ti Israel. Ta maammoanyonto a siak ni
Yahweh nga Apo! 10 Gapu iti daytoy, ken gapu
ta inyaw-awanda dagiti tattaok a kunada, “Adda
kappia iti ayantayo!” idinto ta awan met ti
kappia, agar-aramidda iti pader a pintorandanto
iti puraw.' 11 Ibagam kadagiti mangpinpintor
iti pader iti puraw a pintor, 'Marbanto daytoy;
addanto napigsa a tudo, ket mangitinnagakto
kadagiti uraro, ken addanto napigsa a bagyo a
mangrebba iti daytoy. 12Makitayonto, marbanto
ti pader. Saan kadi nga imbaga dagiti dadduma
kadakayo, “Sadino ti ayan ti impintoryo a pu-
raw?”' 13 Isu a kastoy ti kuna ni Yahweh nga
Apo, 'Mangiyegakto iti napigsa a bagyo gapu iti
nakaro a pungtotko, ken addanto napigsa a tudo
gapu iti nakaro a pungtotko! Gapu iti nakaro a
pungtotko, naan-anay a dadaelento daytoy dagiti
uraro! 14 Ta rebbaekto ti pader a pinintoranyo
iti puraw, rebbaekto daytoy agingga nga agpa-
parang dagiti pundasionna. Isu a marbanto
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daytoy, ket mapukawkayonto iti tengnga daytoy.
Kalpasanna, maammonyonto a siak ni Yahweh!
15 Ta dadaelekto ti pader gapu iti nakaro a
pungtotko, ken dagidiay a nangpapuraw iti day-
toy. Ibagakto kadakayo, “Awanen ti pader,
ken dagiti tattao a nangpapuraw iti daytoy—
16 dagiti profeta iti Israel a nagipadto maipapan
iti Jerusalem ken dagiti nakasirmata nga addanto
kappia para kenkuana. Ngem awan met ti
kappia—kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo.” 17 Isu a sika, anak ti tao, sangoem dagiti
babbai nga annak dagiti tattaom nga agipad-
padto iti bukodda a panunot, ket agipadtoka iti
maibusor kadakuada. 18 Ibagam, 'Kastoy ti kuna
ni Yahwehnga Apo: Asi pay dagiti babbai nga
agdadait kadagiti banbanag a pagsalamangka a
maikabkabil iti imada ken agar-aramid kadagiti
belo nga agduduma ti kadakkelna nga isuotda
iti uloda, nga us-usarenda a pangallilaw kadag-
iti tattao. Allilawenyo kadi dagiti tattaok
ngem maisalakanyo met dagiti bukodyo a biag?
19 Saandak a rinaem iti sangoanan dagiti tattao
gapu laeng iti sangarakem a sebada ken mareg-
meg a tinapay, tapno mapapatay dagiti tattao
a saan a rumbeng a matay, ken tapno maikan-
awayo ti biag dagiti tattao a rumbeng a saan
nga agbiag, gapu kadagiti kinaulbodyo kadagiti
tattaok a nakangngeg kadakayo. 20 Isu a kastoy
ti kuna ni Yahweh nga Apo: “Kagurak dag-
iti banag a pagsalsalamangka nga us-usarenyo
tapno laeng masiloanyo dagiti biag dagiti tattao
a kaslada kadagiti billit. Pudno, pugsatekto
dagitoy kadagiti takkiagyo; ket dagiti tattao a
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siniloanyo a kasla kadagiti billit—Wayawayaakto
ida. 21 Pisangekto dagiti beloyo ket ispalek
dagiti tattaok manipud iti imayo, tapno saan-
danton a mapalab-ogan kadagiti imayo. Ket
maammoanyonto a siak ni Yahweh! 22 Gapu ta
inupayyo ti puso ti nalinteg a tao babaen kadagiti
inuulbod, uray pay saanko a tinarigagayan ti
pannakaupayna, ken gapu ta ad-adda ketdi nga
inallukoyyo dagiti aramid ti nadangkes a tao
tapno saan isuna nga agbaliw ket maisalakanna
ti biagna— 23 ngarud, awanton dagiti saan a
pudno a sirmatam wenno maisardengton dagiti
saan a pudno a padtom, ta ispalekto dagiti
tattaok manipud iti imayo. Ket maammoanyonto
a siak ni Yahweh!'”

14
1 Adda sumagmamano kadagiti panglakayen

ti Israel nga immay kaniak ket nagtugawda
iti sangoanak. 2 Kalpasanna, immay ti sao
ni Yahweh kaniak, a kunana, 3 “Anak ti tao,
impapuso dagitoy a lallaki ti panagdayawda
kadagiti didiosenda ken nangikabilda iti san-
goananda iti pakaitibkulanda a makagapu iti
panagbasolda. Rumbeng kadi pay la a pagdam-
agandak? 4 Isu nga ipakaammom ken ibagam
daytoy kadakuada, 'Kastoy ti kuna ni Yahweh
nga Apo: Tunggal tao iti balay ti Israel a
mangipapuso nga agdayaw kadagiti didiosenna
wenno dagiti nangikabil iti sangoananda iti
pakaitibkulanda a pakaigapuan ti panagbasolda,
ket kalpasanna, umasideg iti maysa a profeta—
Siak a ni Yahweh, sungbatakto isuna sigun iti
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bilang dagiti didiosenna. 5 Aramidekto daytoy
tapno masublik manen ti puso ti balay ti Israel
a naiyadayo kaniak gapu kadagiti didiosenda!'
6 Isu nga ibagam iti balay ti Israel, 'Kastoy ti
kuna ni Yahweh nga Apo: Agbabawikayo ken
tallikudanyon dagiti didiosenyo! Tallikudanyon
dagiti amin a makarimon nga aramidyo! 7 Ta
tunggal maysa iti balay ti Israel ken tunggal
maysa kadagiti ganggannaet nga agnanaed iti
Israel a mangtulaw iti naganko, a mangipapuso
nga agdaydayaw kadagiti didiosenna, ken dagiti
mangikabil iti sangoananna iti pakaitibkulanna,
ket kalpasanna, umasideg iti maysa a profeta
tapno birokendak—Siak a ni Yahweh, ti mang-
sungbatto a mismo kenkuana! 8 Sangoekto
dayta a tao ken pagbalinekto isuna a pakaballaa-
gan ken maysa a proberbio, ta ikkatekto isuna
iti nagtetengngaaan dagiti tattaok; ket maam-
moanyonto a siak ni Yahweh! 9 No naallilaw ti
maysa a profeta ket agibaga iti mensahe, ngarud,
siak a ni Yahweh, allilawekto dayta a profeta;
iyunnatkonto ti imak maibusor kenkuana ket
dadaelekto isuna manipud kadagiti tattaok nga
Israelita. 10 Ket lak-amendanto ti bunga ti
basolda; ti basol ti profeta ket maipada iti basol
ti tao a nakiuman kenkuana. 11 Gapu iti daytoy,
saanton nga maiyaw-awan ti balay ti Israel
iti panangsurotda kaniak, saandanto payen a
tulawan dagiti bagbagida gapu kadagiti amin a
panagsalungasingda. Isudanto dagiti tattaok, ket
siakto ti Diosda—kastoy ti pakaammo ni Yahweh
nga Apo!'” 12 Kalpasanna, immay ti sao ni
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Yahweh kaniak, a kunana, 13 “Anak ti tao, inton
agbasol kaniak ti daga babaen iti panagbasolda,
nga isu a pangdusaak kadakuada ken panangis-
ardengko a panangipaay kadagiti taraonda, ken
ti panangiyegko iti nakaro a panagbisin ken
panangpukawko iti tao ken kadagiti narungsot
nga ayup iti daga; 14 ngarud, uray no dagitoy
a tallo a lallaki—a Noah, Daniel ken Job—ket
adda iti dayta a daga, isuda laeng ti makaispal
iti bukodda a biag gapu iti kinalintegda—kastoy
ti pakaammo ni Yahweh nga Apo. 15 No man-
gibaonak kadagiti narungsot nga ayup iti entero
a daga ken pagbalinek nga awan serserbi daytoy
tapno agbalin a langalang nga awanton ti tao a
makalabas iti daytoy gapu kadagiti narurungsot
nga ay-ayup, 16 ngarud, uray no dagitoy met
laeng a lallaki ket adda iti daytoy—iti naganko,
kuna ti Apo a ni Yahweh—saandanto a maispal
uray dagiti bukodda nga annak a lallaki wenno
babbai; ti bukodda laeng a biag ti maispaldanto,
ngem agbalinto a langalang ti daga! 17 Wenno,
no mangibaonak iti kampilan iti dayta a daga a
kunak, 'Kampilan, likmutem ti daga ket agpada
a patayem ti tao ken ayup'— 18 ngarud, uray
no adda dagitoy a tallo a lallaki iti dayta a
daga—iti naganko, kuna ni Yahweh nga Apo—
saandanto a kabaelan nga ispalen uray dagiti
mismo nga annakda a lallaki wenno babbai; ti
laeng bukodda a biag ti maispalto. 19Wenno, no
mangibaonak iti angol iti daytoy a daga a kasla
ibukbokko ti nakaro a pungtotko maibusor iti
daytoy babaen iti panagsayasay ti dara, tapno
agpada a matay dagiti tattao ken ayup, 20ngarud,
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uray no ni Noah, ni Daniel, ken ni Job ket adda
iti dayta a daga—iti naganko, kuna ti Apo a
ni Yahweh—saandanto a kabaelan nga ispalen
dagiti mismo nga annakda a lallaki wenno bab-
bai, ti laeng bukodda a biag ti maispal gapu iti
kinalintegda. 21 Ta kastoy ni Yahweh nga Apo:
Awan duadua a pagbalinek a dakdakes pay dagiti
banbanag babaen iti panangiyegko iti uppat a
pannusa—nakaro a panagbisin, kampilan, dagiti
narurungsot nga ayup, ken angol—maibusor iti
Jerusalem tapno agpada a matay ti tao ken ayup
nga adda kenkuana. 22 Ngem uray no kasta,
addanto mabati kenkuana, rummuarto dagiti
nakalasat a kaduada dagiti annakda a lallaki
ken babbai. Rummuardanto a mapan kenka,
ket makitamto dagiti wagas ti panagbiagda ken
ar-aramidda, ket maliwliwakanto maipapan iti
pannusa nga impalak-amko iti Jerusalem, ken
maipapan iti amin a banag nga impalak-amko
iti daga. 23 Liwliwaendakanto dagiti nakalasat
inton makitam dagiti wagas ti panagbiagda ken
ar-aramidda, isu a maammoamto amin dagitoy a
banbanag nga inaramidko maibusor kenkuana,
a saanko nga inaramid dagitoy nga awan ma-
maayna! —kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo.”

15
1 Kalpasanna, immay kaniak ti sao ni Yah-

weh a kunana, 2 “Anak ti tao, kasano koma a
nasaysayaat ti puon ti ubas ngem iti uray ania
a kayo nga addaan kadagiti sang-sanga nga adda
iti kakaykayoan iti kabakiran? 3 Makaala kadi



Ezekiel 15:4 xxxvii Ezekiel 16:5

dagiti tattao iti kayo manipud iti puon ti ubas
tapno usarenna? Wenno, makaaramidda kadi iti
pasok manipud iti daytoy tapno pagibitinanda
daytoy iti uray ania? 4 Saan! No maipuor
daytoy iti apuy a kas pangparubrob, ken no
rinunoten ti apuy dagiti pungto daytoy kasta met
ti tengngana, adda kadi pay la pakausaranna?
5 Kitaem! Idi saan pay a napuoran daytoy, awan
a pulos ti pakausaranna; isu nga awan duadua
nga inton rinunoten ti apuy, awan latta ngarud
ti pakausaran daytoy! 6 Isu a kastoy ti kuna ni
Yahweh nga Apo: Saan a kas kadagiti kaykayo
iti kabakiran, impaayko a kas pangparubrob iti
apuy dagiti puon ti ubas; kastoyto met laeng ti
aramidek kadagiti agnanaed iti Jerusalem. 7 Ta
sangoekto ida. Uray makarruarda manipud iti
apuy, uramento latta ida ti apuy; isu a maam-
moanyonto a siak ni Yahweh inton sangoek ida.
8 Kalpasanna, pagbalinekto a langalang ti daga,
gapu ta nagbasolda— kastoy ti pakaammo ni
Yahweh nga Apo!”

16
1 Ket nagsao ni Yahweh kaniak a kunana,

2 “Anak ti tao, ipakaammom iti Jerusalem dag-
iti kinarimonna, 3 ket ipakaammom, 'Kastoy ti
kuna ti ni Yahweh nga Apo iti Jerusalem: Ti
naggapuam ken ti nakaipasngayam ket iti daga
ti Canaan; ti amam ket maysa nga Amoreo, ken
ti inam ket maysa a Heteo. 4 Idi aldaw a naipas-
ngayka, saan a pinuted ti inam ti pusegmo, saan-
naka a binuggoan iti danum wenno lininisan
babaen iti asin, wenno binungon. 5 Awan pulos
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mata a naasi kenka a mangaramid iti aniaman
kadagitoy a banbanag kenka, tapnomaasi kenka!
Iti aldaw a naipasngayka, ket naumsi ti biagmo,
naibellengka iti tay-ak. 6 Ngem limmabasak
iti ayanmo, ket nakitaka nga agkusaykusay
iti bukodmo a dara; isu a kinunak kenka a
daradara, “Mabiagka pay!” 7 Pinadakkelka a
kas iti mula iti tay-ak. Immaduka ken dim-
makkelka, ken nagbalinka nga alahas a pang-
arcos. Napasayaat dagiti susom ken immatiddog
dagiti buokmo, nupay lamolamoka ken awan
abbongmo. 8 Limmabasak manen iti ayanmo
ket minatmatanka. Ket nakitak a dimtengen ti
tiempo ti panagayatmo, isu nga inyukradko ti ka-
gayko kenka ket inabbongak ti kinalamolamom.
Ket nagsapataak kenka ken nakitulagak kenka—
kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga Apo—ket
nagbalinka a kukuak. 9 Isu a diniguska iti danum
ken binuggoak ti daram, ket sinapsapoanka iti
lana. 10 Kinawesanka iti nabordaan a pagan-
anay ken sinandaliasanka iti lalat; binungonka
iti napintas a lino ken inabbonganka iti seda.
11 Kalpasanna ket inarkusanka kadagiti alahas,
ken kinabilak kadagiti pulseras dagiti imam,
ken kuwentas ti tengngedmo. 12 Kinabilak iti
singsing ti agongmo ken kadagiti aritos dagiti
lapayagmo, ken iti napintas a korona ti ulom.
13 Kastoy ti pannakaarkusmo iti balitok ken
pirak, ken nakawesanka iti nasayaat a lino, seda,
ken nabordaan a pagan-anay; nangnanganka
iti nasayaat nga arina, diro, ken lana, ken
pimmintaska iti kasta unay, ket nagbalinka a
reyna. 14 Nagdinamag ti kinalatakmo kadagiti
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nasion gapu iti kinapintasmo, ta awan pagku-
rangan ti pintasmo iti kinadaeg nga intedko
kenka— kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga Apo.
15 Ngem nagtalekka iti bukodmo a pintas ken
nagtigtignayka a kas iti balangkantis gapu iti ki-
nalatakmo; imbukbokmo ti panagbalbalangkan-
tismo kadagiti amin a lumabas. Nagbalinka a
sanikua dagidiay a lallaki! 16 Ket innalam dagiti
badom ken nagaramidka manipud kadagitoy
kadagiti disso a pagdaydayawam a naarkosan iti
agduduma a maris, ken nagtigtignayka a kasla
balangkantis kadakuada. Daytoy ket saanton
a dumteng! Saanton a mapasamak ti kastoy!
17 Innalam dagiti napipintas nga alahas a balitok
ken pirak nga intedko kenka ket sinukogmo
nga imahen dagiti lallaki a maipaay kenka, ket
inaramidmo kadagitoy ti kas iti ar-aramiden ti
balangkantis. 18 Innalam dagiti nabordaan a
pagan-anaymo ket inkawesmo kadagitoy, ken
indatagmo dagiti lanak ken bangbanglok iti
sangoananda. 19 Ken ti tinapayko a naaramid
manipud iti nasayaat nga arina, lana, ken diro
nga intedko kenka—a pinangtaraonko kenka!
—indasarmo dagitoy kadakuada tapno mangi-
paay iti nabanglo nga ayamuom. Pudno a
napasamak daytoy! —kastoy ti pakaammo ni
Yahweh nga Apo. 20 Ket innalam dagiti an-
nakmo a lallaki ken babbai nga impasngaymo
a maipaay kaniak, ket indatonmo ida kadagiti
imahen tapno alun-unenda a kas taraon. Bassit
kadi laeng a banag ti panagbalbalangkantismo?
21 Pinataymo dagiti annakko ket pinuoram ida
nga indaton kadagiti imahen a kas sakripisio.
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22 Kadagiti amin a kinarimonmo ken kadagiti
panagtigtignaymo a kas balangkantis, saanmo
a pinanunot ti maipanggep kadagiti aldaw ti
kinaagtutubom, idi a lamolamoka ken awan
abbongmo nga agkusaykusay iti daram. 23 Asi
pay! Asika pay! —kastoy ti pakaammo ni Yah-
weh nga Apo—ngarud, kas kanayunan kadagitoy
amin a kinadangkesmo, 24 nangbangonka pay
iti disso a pangannongam iti seremonia, ken
iti disso a pagdaydayawan kadagiti didiosen iti
tunggal pangpubliko a lugar. 25 Nangbangonka
kadagiti disso a pagdaydayawan kadagiti did-
iosen iti pangrugian ti tunggal dalan ket
inaramidmo a nakarimrimon ti kinapintasmo,
ta inkayangmo dagiti sakam iti tunggal lum-
abas ken nagar-aramidka kadagiti ad-adu pay
a panagbalangkantis. 26 Nagtigtignayka a kas
balangkantis kadagiti taga-Egipto, a kaarubam
nga addaan kadagiti napalalo a dinederrep a
tartarigagay, ken nagar-aramidka kadagiti ad-
adu pay nga ar-aramid iti panagbalangkan-
tis isu a napaungetnak. 27 Isu a kitaem!
Kabilenka babaen iti imak ken saankan nga
ipaayan iti taraon. Iyawatko ti biagmo kadag-
iti kabusormo nga annak dagiti Filisteo tapno
maibabainka gapu iti dinederrep a kababalinmo.
28 Nagtigtignayka a kas iti balangkantis kadagiti
taga-Asiria gapu ta saanka a mapnek. Nagtigtig-
nayka a kas iti balangkantis ngem saanka latta
a mapnek. 29 Ken nangar-aramidka kadagiti
ad-adu pay nga ar-aramid ti panagbalangkantis
iti daga dagiti agtagtagilako iti Caldea, ket uray
ti panangaramidmo iti daytoy ket saannaka a
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napennek. 30 Apay a nakapsut unay ta pusom?
— kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga Apo—
ta inaramidmo amin dagitoy a banbanag nga
aramid ti balangkantis ken awan babainna a
babai? 31 Idi nangbangonka kadagiti disso a
pangannongam iti seremonia iti pangrugian ti
tunggal dalan ken nangaramidka kadagiti altar
a pagdaydayawan kadagiti didiosen iti tung-
gal pangpubliko a lugar, nalablabeska ngem
iti balangkantis, agsipud ta nagkedkedka nga
umawat iti bayad dagiti aramidmo! 32 Sika a
mannakikamalala a babai, dagiti ganggannaet ti
aw-awatem imbes a ti asawam! 33 Dagiti tattao
ti mangbaybayad kadagiti balangkantis, ngem
sika ti mangbaybayad kadagiti kaayan-ayatmo
ken pasuksukam ida tapno umayda makikaidda
kenka dagiti adda iti aglawlawmo gapu iti kin-
abalangkantismo. 34 Isu nga adda ti naidu-
maam kadagidiay a babbai, agsipud ta awan ti
umay kenka tapno dawatenda a makikaiddaka
kadakuada. Ngem ketdi, sika ti mangbaybayad
kadakuada! Awan ti mangbaybayad kenka.
35Ngarud, sika a balangkantis, dumngegka iti sao
ni Yahweh! 36Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo:
Gapu ta imparukpokmo ti kinaderrepmo ken im-
pakitam dagiti nalimed a paset ti bagim babaen
iti panagbalbalangkantismo kadagiti amin a
kaayan-ayatmo ken kadagiti amin a makarimon
a didiosen, ken gapu iti dara dagiti annakmo
nga intedmo kadagiti didiosem; 37ngarud, adtoy!
Ummongekto dagiti amin a kaayan-ayatmo a
naam-ammom, amin dagidiay nga inay-ayatmo
ken amin dagidiay a kinaguram, ummongekto
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amin ida iti aglawlawmo a maibusor kenka.
Ipakitakto dagiti nalimed a paset ti bagim
kadakuada tapno makitada amin a kinalamo-
lamom! 38 Ta dusaenkanto gapu iti pannakika-
malalam ken panangipasayasaymo iti dara, ket
iyegkonto kenka ti panangipasayasay iti dara
gapu iti pungtot ken ungetko! 39 Iyawatkanto
kadagiti imada tapno rebbaenda dagiti disso
a pangan-annongam iti seremonia ken dagiti
altar a pagdaydayawam kadagiti didiosen, ken
labusandakanto ken alaenda dagiti amin nga
alahasmo; panawandakanto a lamolamo ken
awan abbongna. 40 Ket mangiyegdanto iti adu a
tattao a bumusor kenka ket uborendakanto ken
rangrangkayendakanto babaen kadagiti kampi-
landa. 41 Ken puorandanto dagiti babbal-
aymo ken pagaramidandakanto kadagiti adu a
kita ti pannusa iti imatang dagiti adu a bab-
bai, ta pasardengenkanto iti panagbalangkan-
tismo, ken saanmonton a bayadan ti siasinoman
kadakuada! 42 Ket pagbaawekto ti pungtotko
kenka; panawandakanto ti ungetko, ta map-
nekakto, ken saanakton nga agunget. 43 Gapu ta
saanmo a linagip dagiti aldaw iti kinaagtutubom
idi a pinagkintayegnak gapu iti ungetko kadag-
itoy amin a banbanag—adtoy!, siak a mismo ti
mangiyeg iti pannusa iti bukodmo nga ulo gapu
kadagiti inaramidmo —kastoy ti pakaammo ni
Yahweh nga Apo—iti kasta, saankanton nga
agaramid iti dakes iti amin a makarimon a
wagasmo! 44 Adtoy! Ibaganto dagiti amin
nga agsasao kadagiti proberbio maipapan kenka,
“No ania ti ina, kasta met ti anakna a babai.”
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45 Sika ti anak a babai ti inam a nanggulib
iti asawana ken kadagiti annakna; ken sika ti
kabsat a babai dagiti kakabsatmo a babbai a
nanggulib kadagiti assawada ken kadagiti an-
nakda. Maysa a Heteo ti inam ken maysa nga
Amoreo ti amam! 46 Ti inauna a kabsatmo
a babai ket ti Samaria ken dagiti annakna a
babbai ket dagiti agnanaed iti amianan, idinto a
ti inaudi a kabsatmo a babai ket dagiti agnanaed
iti abagatam, nga isu ti Sodoma ken dagiti
annakna a babbai. 47 Ita, saanka a magna
kadagiti dalanda wenno kadagiti makarimon
nga aramidda, a kasla dagitoy ket babassit
unay a banbanag. Pudno, kadagiti amin a
wagasmo nagbalinka a nalablabes ngem iti nag-
balinanda. 48 Iti naganko a sibibiag a Dios—
kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga Apo— ti
Sodoma a kabsatmo a babai ken dagiti annakna
a babbai, ket saan a nakaaramid kadagiti kas iti
kadakes dagiti inaramidmo ken dagiti annakmo
a babbai! 49 Adtoy! Daytoy ti basol ti kabsatmo
a babai a ti Sodoma: natangsit isuna iti kin-
awayana, saan a naannad ken awan bibiangna
kadagiti banbanag. Saanna a pinapigsa dagiti
ima dagiti nakurapay ken agkasapulan a tattao.
50 Natangsit isuna ken nagar-aramid kadagiti
makarimon iti sangoanak, isu nga inikkatko ida
a kas iti nakitam. 51 Uray ti Samaria ket saan a
nakaaramid iti uray man laeng koma kagudua
dagiti basbasol nga inaramidmo; ngem ketdi,
nangaramidka kadagiti ad-adu a makarimon a
banbanag ngem kadagiti inaramidda, ket im-
pakitam a nasaysayaat dagiti kakabsatmo a bab-
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bai ngem sika gapu kadagiti amin a makarimon
a banbanag nga inaramidmo! 52 Nangnangruna
kenka, ipakitam ti bukodmo a pannakaibabain;
iti kastoy a wagas, impakitam a nasaysayaat
dagiti kakabsatmo a babbai ngem sika, gapu
kadagiti basbasol nga inaramidmo kadagidiay
amin a makarimon a wagas. Kasla nasaysayaat
itan dagiti kakabsatmo a babbai ngem sika.
Nangnangruna kenka, ipakitam ti bukodmo a
pannakaibabain, ta iti kastoy a wagas, impaki-
tam a nasaysayaat dagiti kakabsatmo a babbai
ngem sika. 53 Ta isublikto dagiti kinabak-
nangda—dagiti kinabaknang ti Sodoma ken dag-
iti annakna a babbai, ken dagiti kinabaknang
ti Samaria ken dagiti annakna a babbai; ngem
dagiti kinabaknangmo ket addanto kadakuada.
54 Kadagitoy a banbanag ket ipakitamto ti pan-
nakaibabainmo; maibabainkanto gapu kadagiti
banbanag nga inaramidmo, ken iti kastoy a
wagas ket agbalinkanto a liwliwa kadakuada.
55 Isu a maisublinto dagiti kakabsatmo a babbai
a Sodoma ken dagiti annakna a babbai kadagiti
sigud a kasasaadda, ken uray ti Samaria ken
dagiti annakna a babbai ket maisublinto met
iti sigud a kasasaadda. Ket sika ken dagiti
annakmo a babbai ket maisublinto met iti sigud
a kasasaadyo. 56 Uray ti kabsatmo a Sodoma ket
saan a dinakamat ti ngiwatmo kadagidi aldaw
a naparammagka, 57 sakbay a naibutaktak ti
kinadangkesmo. Ngem ita ket maysaka a banag a
pagang-angawan dagiti annak a babbai ti Edom
ken dagiti amin nga annak a babbai dagiti Fil-
isteo nga adda iti aglawlawna. Umsiendakanto
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dagiti tattao iti aglawlawmo. 58 Ipakitamto ti
pannakaibabainmo ken dagiti makarimon nga
aramidmo! —kastoy ti pakaammo ni Yahweh!
59 Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo: Tra-
toenka a kas iti panangtratok iti siasinoman a
mangumsi iti insapatana tapno madadaelna ti
katulagan. 60Ngem siak a mismo ket lagipekto ti
nagtulaganta kadagidi aldaw ti kinaagtutubom,
ket mangipasdekakto iti agnanayon a katulagak
kenka. 61 Ket malagipmonto dagiti wagasmo
ket mababainkanto inton awatem dagiti inauna
a kakabsatmo a babbai ken dagiti inaudi a
kakabsatmo a babbai. Itedkonto ida kenka a kas
annakmo a babbai, ngem saan a gapu iti nakitu-
lagam kaniak. 62 Siak a mismo ket ipasdekkonto
ti tulagko kenka, ket maammoamto a Siak ni Yah-
weh! 63 Gapu kadagitoy a banbanag, malagip-
monto amin a banbanag ket agbainkanto, isu
a saanmonto nga iyungap ta ngiwatmo tapno
agsao gapu iti bainmo, inton pakawanenka
gapu kadagiti amin nga inaramidmo—kastoy ti
pakaammo ni Yahweh nga Apo.'”

17
1 Immay kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,

2 “Anak ti tao, mangtedka iti maysa burburtia ket
ibagam daytoy a pangngarig iti balay ti Israel.
3 Ibagam, 'Kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo:
Adda maysa a dakkel nga agila a dadakkel dagiti
payakna ken atitiddog dagiti pawisna, napuskol
dagiti dutdotna, ken agduduma ti marisna ti
napan idiay Lebanon ket nagdisso iti murdong
ti kayo a sedro. 4 Nangtukkol daytoy kadagiti
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murdong dagiti sanga ket impanna dagitoy idiay
daga ti Canaan; inmulana dagitoy iti siudad
dagiti agtagtagilako. 5 Nangala met daytoy iti
sumagmamano a bukel iti daga ket inmulana
iti daga a nakasaganan a mamulaan. Inmulana
daytoy iti abay ti nalawa a pagayusan ti danum
a kas iti pakaimulaan ti kimmawayan a kayo.
6 Kalpasanna, nagtubo daytoy ket nagbalin nga
ubas a nagdalapdap iti daga. Nagturong iti
ayan ti agila dagiti sangana, ket immuneg dagiti
ramutna iti daga. Isu a nagbalin daytoy nga
ubas, ket nangpataud iti adu sangsanga ken adu
a saringit. 7 Ngem adda sabali pay a dakkel
nga agila nga addaan kadagiti dadakkel a payak
ken napupuskol a dutdot. Ket pagammoan!
Inturong daytoy nga ubas dagiti ramutna iti
ayan ti agila, ket manipud iti nakaimulaan ti
ubas, inyunnatna dagiti sangana iti ayan ti agila
tapno masibugan daytoy. 8 Naimula daytoy iti
nadam-eg a daga iti abay ti nalawa a pagayusan
ti danum tapno makapagsanga ken makapag-
bunga daytoy, tapno agbalin a napintas unay
nga ubas! 9 Ibagam kadagiti tattao, 'Kastoy ti
kuna ni Yahweh nga Apo: Agbiag kadi daytoy?
Saannanto kadi a paruten daytoy ken saanna
kadi a rurosen dagiti bungana iti kasta magango
dagiti nalangto a bulongna? Saan a kasapulan
ti napigsa a takkiag wenno adu a tattao tapno
maparut daytoy. 10 Isu a kitaem! Dumakkelto
kadi daytoy kalpasan a naimula? Saanto kadi
a magango daytoy inton pul-oyan ti angin nga
agtaud iti daya? Naan-anay a magangonto day-
toy iti nakaimulaanna.'” 11 Kalpasanna, immay
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kaniak ti sao ni Yahweh a kunana, 12 “Kasaritam
dagiti nasukir a tattao, 'Saanyo kadi nga ammo
ti kaipapanan dagitoy a banbanag? Denggenyo!
Immay iti Jerusalem ti ari ti Babilonia ket in-
nalana ti ari ken dagiti prinsipena ket inkuyogna
ida nga impan iti Babilonia. 13 Kalpasanna, nan-
gala iti maysa kadagiti kaputotan ti ari, nakitulag
isuna kenkuana ket pinagsapatana isuna. Ket
impanawna dagiti nabibileg a tattao iti daga,
14 tapno pumanglaw ti pagarian ket saan daytoy
a tumangsit. Babaen iti panangtungpalna iti
tulagna, makalasatto ti daga. 15 Ngem bim-
musor kenkuana ti ari ti Jerusalem babaen iti
panangibaonna kadagiti opisialna idiay Egipto,
tapno mapanda agkiddaw kadagiti kabalio ken
armada. Agballigi kadi isuna? Makalibas kadi
ti mangar-aramid kadagitoy a banbanag? No
saanna a tungpalen ti tulag, makalibas kadi
isuna? 16 Iti naganko! — kastoy ti pakaammo
ni Yahweh Apo— awan duadua a matayto isuna
iti daga ti ari a nangisaad kenkuana a kas
ari, ti ari nga akin-sapata iti inumsina, ken
ti akin-tulag iti saanna a tinungpal. Matayto
isuna iti tengnga ti Babilonia! 17 Ket ti Faraon
ken dagiti agkakapigsa nga armadana ken ti
naummo-ummong nga adu a lallaki a man-
nakigubat, saandanto a salakniban isuna iti gu-
batan, inton agigabsuon ken agipatakder dagiti
taga-Babilonia kadagiti banag ket makaulida iti
pader a mangdadael iti adu a biag. 18 Ta
inumsi ti ari ti sapatana babaen iti saanna a
panangtungpal iti tulag. Pudno nga intayagna
ti imana tapno agkari, ngem naaramidna amin
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dagitoy a banag. Saanto isuna a makalibas.
19Ngarud— kastoy ti kuna ni Yahweh nga Apo—
iti naganko, saan kadi a ti sapatak ti inumsina,
ken ti tulagko ti saanna a tinungpal? Isu nga
iyegkonto kenkuana ti pannusa! 20 Isarwagkonto
kenkuana ti iketko ket matiliwto isuna babaen iti
iketko. Ket ipankonto isuna idiay Babilonia ket
ukomekto isuna sadiay gapu iti kinatraidor nga
inaramidna idi liniputannak! 21 Ket amin dagiti
nakalasat iti armadana, mapasagto babaen iti
kampilan, ket dagiti mabati, maiwarawaradanto
iti amin a paset. Kalpasanna, maammoanyonto
a siak ni Yahweh; Impakaammok daytoy a
mapasamakto!' 22 Kastoy ti kuna ni Yahweh
nga Apo, 'Isu a siakto a mismo ti mangputed
iti murdong ti kayo a sedro, ket imulakto
daytoy iti adayo manipud iti naganus a sarin-
gitna. Tukkolekto daytoy, ket siakto a mismo
ti mangimula iti daytoy iti nangato a bantay!
23 Imulakto daytoy kadagiti bantay ti Israel tapno
agsanga ken agbunga, ket agbalinto a narukbos
a sedro, iti kasta, amin a billit ket agnaeddanto
iti daytoy. Agumokdanto kadagiti sangana.
24 Kalpasanna, amin dagiti kaykayo iti tay-ak,
maammoanda a siak ni Yahweh; Pukanekto
dagiti natatayag a kaykayo; Padakkelekto dagiti
nababa a kaykayo! Pagangoekto dagiti masib-
sibugan a kayo; Palangtoekto dagiti nagango
a kayo! Siak ni Yahweh; Ipakaammok a ma-
pasamakto daytoy, ket inaramidkon daytoy!'”

18
1 Nagsao manen ni Yahweh kaniak a kunana,
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2 “Ania ti kayatyo a sawen, dakayo a mangus-
usar iti daytoy a proberbio maipanggep iti daga
ti Israel a kunkunayo, 'Nangan dagiti nagannak
kadagiti naalsem nga ubas, ket dagiti ngipen
dagiti annak ti naalino?' 3 Iti naganko a sibibiag a
Dios—kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga Apo—
saanyonton nga aramatenen daytoy a proberbio
iti Israel. 4 Adtoy! Kukuak ti tunggal biag! Ken
kasta met ti biag dagiti nagannak, ken ti biag dag-
iti annak: kukuak ida! Ti tao nga agbasbasol isu
ti matay! 5 Ngem no ti maysa a tao ket nalinteg
ken ipatpatungpalna ti hustisia ken kinalinteg—
6 no saan isuna a nangan kadagidiay a bantay
a pagdaydayawan kadagiti didiosen, ken saanna
nga inkita dagiti matana kadagiti didiosen ti
balay ti Israel—no saanna a tinulawan ti asawa
ti kaarrubana, wenno inasitgan ti maysa a babai
a madama iti binulan a panagreglana— 7 no
saanna nga indadanes ti siasinoman ngem ketdi
insublina ti insalda ti nakautang—no saanna nga
innala ti natakaw, ngem ketdi itedanna kadagiti
taraonna dagiti mabisin ken kawesanna dagiti
lamolamo; 8 no saanna a paanakan dagiti ipau-
tangna, wenno umawat iti nalabes a ganansya—
no ipatungpalna ti hustisia ken ipasdekna ti
kinapudno iti nagbabaetan dagiti tattao— 9 no
pagtulnoganna dagiti alagadek ken tungpalenna
dagiti paglintegak tapno agtignay a sipupudno—
daytoy a tao ket nalinteg; agbiagto isuna! —
kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga Apo. 10Ngem
no addaan isuna iti naranggas nga anak a
lalaki a mammapatay ken mangar-aramid iti
aniaman kadagitoy a banbanag— 11 uray no ti
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amana ket saanna nga ar-aramiden ti aniaman
kadagitoy a banbanag—ngem no ti anakna a
lalaki ket mangan kadagidiay a bantay a pag-
daydayawan kadagiti didiosen ken tulawanna ti
asawa ti kaarrubana— 12 no idadanesna dagiti
nakurapay ken agkasapulan, no agsamsam isuna
ken agtakaw ken saanna nga isubli ti naisalda
kenkuana, no ikitana dagiti matana kadagiti
didiosen wenno agaramid kadagiti makarimon;
13 no paanakanna dagiti ipautangna wenno
umawat kadagiti sinasaur a ganansya, rumbeng
kadi nga agbiag isuna? Saan isuna nga agbiag!
Inaramidna amin dagitoy a makarimon a ban-
banag. Awan duadua a matay isuna; ti darana
ket addanto kenkuana. 14Ngem adtoy! No maad-
daan isuna iti anak a makakitkita kadagiti amin
a basbasol nga inaramid ti amana, ken no isuna
a mismo ket managbuteng iti Dios ken saanna
nga ar-aramiden dagiti kakasta a banbanag—
15 no saan isuna a mangan kadagidiay a ban-
tay a pagdaydayawan kadagiti didiosen, wenno
ikita dagiti matana kadagiti didiosen ti balay ti
Israel—no saanna a tulawan ti asawa ti kaar-
rubana; 16no saanna nga idadanes ti siasinoman,
no saan nga agsamsam iti salda, wenno saanna
nga alaen dagiti natakaw, ngem ketdi ikkanna
kadagiti taraonna dagiti mabisin ken kawesanna
dagiti lamolamo— 17 no saanna nga inukom
dagiti nakurapay ken saanna a paanakan ti
ipautangna wenno umawat iti sinasaur a ganan-
sya; no ipatungpalna dagiti bilinko ken agtulnog
kadagiti alagadek, saanto ngarud a matay isuna
gapu iti basol ti amana. Awan duadua nga
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agbiagto isuna! 18 Agsipud ta indadanes ti
amana dagiti dadduma babaen iti panangsaur
ken tinakawanna ti kabsatna, ken inaramidna
ti saan a nasayaat kadagiti tattaona—ngarud,
matayto isuna gapu iti basolna. 19Ngem kunayo,
'Apay a saan a baklayen ti anak ti basol ti
amana?' Gapu ta ipatpatungpal ti anak ti hustisia
ken kinalinteg ken tungpalenna dagiti amin nga
alagadek; ar-aramidenna dagitoy. Awan duadua
nga agbiagto isuna! 20 Ti agbasbasol ket isu ti
matay. Saan a baklayen ti anak ti basol ti amana,
ken saan a baklayen ti ama ti basol ti anakna.
Ti kinalinteg ti tao nga agtigtignay a sililinteg
ket addanto kenkuana, ken ti kinadangkes ti
dakes a tao ket addanto kenkuana. 21 Ngem
no tallikudan ti nadangkes dagiti amin a basol
nga inaramidna, ket tungpalenna dagiti amin
nga alagadek ken ipatungpalna ti hustisia ken
kinalinteg, awan ngarud duadua nga agbiagto
isuna ket saan a matay. 22 Amin dagiti ba-
sol nga inaaramidna ket saanton a malagip a
maibusor kenkuana. Agbiagto isuna babaen iti
kinalinteg nga ar-aramidenna. 23Agragsakak aya
unay iti pannakatay ti nadangkes ket saan nga
iti panangtallikudna iti dalanna tapno agbiag
isuna? —kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo— 24 Ngem no ti nalinteg a tao ket talliku-
danna ti kinalintegna ket agaramid iti dakes
ken agaramid kadagiti makarimon a kas kadagiti
makarimon nga ar-aramiden dagiti nadangkes
a tattao, apay agbiagto aya isuna? Amin dagiti
nalinteg nga inaramidna ket saanton a malagip
inton panawannak gapu iti panagsalungasingna.
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Matayto ngarud isuna gapu kadagiti basol nga
inar-aramidna. 25 Ngem kunayo, 'Saan a sililin-
teg nga agtigtignay ti Apo!' Dumngegka, balay ti
Israel! Saanak aya a sililinteg nga agtigtignay?
Saan aya a dakayo ti saan a sililinteg nga
agtigtignay? 26 Inton tallikudan ti nalinteg a
tao ti kinalintegna ket agbasol, ket matay gapu
kadagitoy, matayto ngarud isuna gapu iti basol
nga inaramidna. 27Ngem no tallikudan ti nadan-
gkes a tao dagiti nadangkes nga aramidna ket
ipatungpalna ti hustisia ken kinalinteg, matag-
inayonnanto ngarud ti biagna! 28 Ta nakita
ken tinallikudanna dagiti panagsalungasing nga
inaramidna. Agbiagto isuna; Saanto isuna a
matay! 29 Ngem kuna ti balay ti Israel, 'Saan
a sililinteg nga agtigtignay ti Apo!' Kasano
a saanak nga agtigtignay a sililinteg, O balay
ti Israel? Ken kasano nga agtigtignaykayo a
sililinteg? 30 Ngarud, ukomekto ti tunggal maysa
kadakayo segun kadagiti aramidna, O balay ti
Israel! —kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo. Agbabawikayo ket tallikudanyo dagiti amin
a panagsalungasingyo tapno saan nga agbalin
dagitoy a basol a pakaitibkolanyo. 31 Iwaksiyo
dagiti amin a panagsalungasing nga inaramidyo;
pabaroenyo ti puso ken espirituyo. Ta apay
a rumbeng a mataykayo, O balay ti Israel?
32 Ta saanak nga agragsak iti pannakatay dagiti
matay—kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo—isu nga agbabawikayo ket agbiagkayo!”

19
1 “Isu a sika! Ikantam daytoy a panagunnoy a
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maibusor kadagiti mangidadaulo iti Israel 2 ket
kunaem, 'Siasino ti inam? Maysa a kabaian a
leon a nagnaed kadagiti kalakian nga urbon ti
maysa a leon; iti nagtetengngaan dagiti bumaro
a leon, tinaraonanna dagiti urbonna. 3 Ket
pinadakkelna ti maysa kadagiti urbonna agingga
a nagbalin a bumaro a leon a nakasursuro
a mangrangkay kadagiti biktimana. Naglamut
isuna kadagiti tattao. 4 Ket nangngeg dag-
iti nasion ti maipanggep kenkuana. Natiliw
isuna iti palab-ogda, ket impanda iti daga ti
Egipto babaen kadagiti kallawit. 5 Ket nakitana
nga uray no nagur-uray isuna iti panagsub-
lina, napukawen ti namnamana, isu a nan-
gala isuna iti maysa pay kadagiti urbonna ket
pinadakkelna agingga a nagbalin a bumaro a
leon. 6 Nakipagdakiwas daytoy a bumaro a
leon kadagiti padana a leon. Bumaro isuna a
leon ket nasursurona ti mangrangkay kadagiti
biktimana; naglamut isuna kadagiti tattao. 7 Ket
rinamesna dagiti balo dagiti napapatayna ken
dinadaelna dagiti siudadda. Ket nabaybay-
an ti daga ken amin a linaonna gapu iti uni
ti panagngerngerna! 8 Ngem immay dagiti
nasion a maibusor kenkuana manipud kadag-
iti kabangibang a probinsia; inwayatda dagiti
iketda kenkuana. Natiliw isuna iti palab-ogda.
9 Inkabilda isuna iti tangkal babaen iti kallawit
ket impanda iti ari ti Babilonia. Impanda
isuna kadagiti sarikedked dagiti bantay tapno
saanen a mangngeg ti timekna kadagiti bantay
ti Israel. 10 Maiyarig ti inam iti ubas a naimula
iti daram iti abay ti danum. Nabunga isuna ken
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adu ti sangana gapu iti kinawadwad ti danum.
11 Addaan isuna kadagiti natitibker a sanga nga
agpaay a setro ti pangulo, ken maidaydayaw ti
kinatayagna kadagiti sanga dagiti kaykayo nga
adda iti aglawlawna. 12 Ngem naparut ti ubas
gapu iti pungtot ket naibelleng iti daga, ket
pinagango ti angin manipud daya ti bungana.
Nasip-ak dagiti natibker a sangana ket nalaylay;
inuram ti apuy dagitoy. 13 Isu nga ita naimula
isuna iti let-ang, iti daga a natikag ken namaga.
14 Ta adda apuy a rimmuar manipud kadagiti
dadakkel a sangana ket pinuoran daytoy dagiti
bungana. Awanen ti natibker a sangana, awanen
ti setro nga agturay.' Daytoy ket un-unnoy a
maikantanto a kas panagunnoy.”

20
1 Napasamak nga iti maikapito a tawen, iti

maikasangapulo nga aldaw iti maikalima a bu-
lan, immay dagiti panglakayen ti Israel tapno
makiumanda kenni Yahweh ket nagtugawda iti
sangoanak. 2 Ket nagsao ni Yahweh kaniak a
kunana, 3 “Anak ti tao, ipakaammom kadagiti
panglakayen ti Israel a kunam, 'Kastoy ti kuna
ni Yahweh nga Apo: Immaykayo kadi tapno
agsaludsod kaniak? Iti naganko a sibibiag a
Dios, saandak a mapagsaludsodan! —kastoy ti
pakaammo ni Yahweh nga Apo.' 4 Ukomem
kadi ida? Mangukomka kadi anak ti tao?
Ipakaammom kadakuada dagiti kinadakes dagiti
ammada! 5 Ibagam kadakuada, 'Kastoy ti kuna
ni Yahweh nga Apo: Iti aldaw a pinilik ti Israel
ket intayagko ti imak tapno agsapataak kadagiti
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kaputotan ti balay ni Jacob, ken impakaammok ti
bagik kadakuada iti daga ti Egipto. Idi intayagko
ti imak tapno agsapataak kadakuada, kinunak,
“Siak ni Yahweh a Diosyo”— 6 iti dayta nga
aldaw ket intayagko ti imak tapno isapatak
kadakuada nga iruarko ida iti daga ti Egipto ket
ipanko ida iti daga a pinilik a nasayaat para
kadakuada. Daga daytoy nga agay-ayus iti gatas
ken diro; isu ti kapipintasan a daga kadagiti
amin a daga! 7 Kinunak kadakuada, “Tung-
gal maysa ket ibellengna dagiti makarimon a
banbanag a daydayawenna ken dagiti didiosen
ti Egipto. Saanyo a rugitan dagiti bagbagiyo;
Siak ni Yahweh a Diosyo.” 8 Ngem nagre-
beldeda kaniak ket saanda kayat ti dumngeg
kaniak. Saan nga imbelleng ti tunggal maysa
dagiti makarimon a banbanag a daydayawenna
wenno binaybay-an dagiti didiosen ti Egipto,
isu nga inkeddengko nga ibuyatko ti pungtotko
kadakuada tapno mapnek ti ungetko kadakuada
iti daga ti Egipto. 9Nagtignayak gapu iti naganko
tapno saan a matulawan daytoy iti imatang
dagiti nasion a pagnanaedanda. Impakaammok
ti bagik kadakuada, iti imatangda, babaen iti
panangiruarko kadakuada iti daga ti Egipto.
10 Isu nga inruarko ida iti daga ti Egipto ket
impanko ida iti let-ang. 11 Kalpasanna, intedko
kadakuada dagiti alagadek ken impakaammok
kadakuada dagiti lintegko, a pagbiagan ti maysa
a tao no agtulnog kadagitoy. 12 Intedko met
kadakuada ti Aldaw a Panaginana a kas pagi-
lasinan iti nagbaetanmi, tapno maammoanda a
Siak ni Yahweh a nangidaton kadakuada kaniak.
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13 Ngem nagrebelde kaniak ti balay ti Israel
idi addada iti let-ang. Saanda a nagtulnog
kadagiti alagadek; ngem ketdi, linaksidda dagiti
lintegko, a pagbiagan ti maysa a tao no agtulnog
kadagitoy. Tinulawanda iti kasta unay ti Aldaw
a Panaginana, isu a kinunak nga ibuyatko ti
pungtotko kadakuada iti let-ang tapno mapap-
atayda. 14 Ngem nagtignayak gapu iti naganko
tapno saan a matulawan daytoy iti imatang
dagiti nasion a nakaimatang iti panangiruarko
kadakuada iti Egipto. 15 Isu nga intag-ayko
manen ti imak tapno isapatak kadakuada idiay
let-ang a saanko ida nga ipan iti daga nga itedko
kadakuada, daga nga agay-ayus iti gatas ken
diro, nga isu ti kapipintasan a daga kadagiti
amin a daga. 16 Insapatak daytoy gapu ta
linaksidda dagiti lintegko ken saanda a nag-
tulnog kadagiti alagadek, ken tinulawanda ti
Aldaw a Panaginana, agsipud ta sinurot dagiti
pusoda dagiti didiosenda. 17 Ngem naasi dagiti
matak kadakuada gapu iti pannakadadaelda, isu
a saanko ida a pinukaw idiay let-ang. 18Kinunak
kadagiti annakda a lallaki ken babbai idiay
let-ang, “Saankayo nga agtulnog kadagiti ala-
gaden dagiti nagannakyo; saanyo a tungpalen
dagiti lintegda wenno tulawan dagiti bagbagiyo
babaen kadagiti didiosen. 19 Siak ni Yahweh a
Diosyo! Agtulnogkayo kadagiti alagadek; tung-
palenyo dagiti bilinko ken agtulnogkayo kadagi-
toy! 20 Ngilinenyo ti Aldaw a Panaginana tapno
agbalinto daytoy a pagilasinan iti nagbaetan-
tayo, tapno maammoanyo a Siak ni Yahweh
a Diosyo.” 21 Ngem nagrebelde kaniak dagiti
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annakda a lallaki ken babbai. Saanda a nag-
tulnog kadagiti alagadek wenno tinungpal dagiti
bilinko, a pagbiagan ti maysa a tao no agtulnog
kadagitoy. Tinulawanda ti Aldaw a Panaginana,
isu nga inkeddengko nga ibuyatko ti pungtotko
kadakuada idiay let-ang. 22 Ngem inggawidko ti
imak ket nagtignayak gapu iti naganko, tapno
saan a matulawan iti imatang dagiti nasion a
nakaimatang iti panangiruarko kadagiti Israelita
idiay Egipto. 23 Intag-ayko manen ti imak
idiay let-ang, tapno isapatak kadakuada nga
iwarasko ida kadagiti nasion ken iwarawarak
ida kadagiti daga. 24 Inkeddengko nga aramidek
daytoy agsipud ta saanda a nagtulnog kadagiti
lintegko, ken agsipud ta linaksidda dagiti ala-
gadek ken tinulawanda ti Aldaw a Panaginana.
Tartarigagayan dagiti matada dagiti didiosen
dagiti nagannakda. 25 Kalpasanna, inikkak pay
ida kadagiti saan a nasayaat nga alagaden,
ken kadagiti linteg a saan a makaited iti biag.
26 Pinagbalinko ida a narugit babaen kadagiti
sagutda, idi pinuoranda ti tunggal inauna nga
anak dagiti babbai. Inaramidko daytoy tapno
pagbutngek ida tapno maammoanda a Siak ni
Yahweh!' 27 Ngarud, anak ti tao, ipakaammom
daytoy iti balay ti Israel; ibagam kadakuada,
'Kastoy ni Yahweh nga Apo: Tinabbaawandak
dagiti nagannakyo babaen iti panangpanawda
kaniak. Inaramidda daytoy iti kastoy a wagas:
28 idi impanko ida iti daga nga insapatak nga it-
edko kadakuada, idi nakitada dagiti amin a nan-
gangato a turod ken dagiti narukbos a kayo, ket
sadiay ti nangidatonanda kadagiti sakripisioda
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ket pinagpungtotdak babaen iti panangidatonda
sadiay. Sadiay met ti nangpuoranda kadagiti
nabanglo nga insenso ken nangibukbokanda
kadagiti datonda a mainum. 29 Ket sinaludsodko
kadakuada, “Ania aya daytoy a nangato a lugar
a pangium-umayanyo kadagiti datonyo?” Isu
a napanaganan iti Bamah ti bantay agingga
ita nga aldaw.' 30 Ibagam ngarud iti balay
ti Israel, 'Kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo: Apay aya a rugitanyo dagiti bagbagiyo
babaen iti panangtuladyo kadagiti aramid dagiti
nagannakyo? Ken apay aya nga agtigtignaykayo
a kasla balangkantis, nga agbirbirok kadagiti
makarimon a banbanag? 31 Ta idi indatonyo
dagiti sagutyo ken pinuoranyo dagiti annakyo a
lallaki, rinugitanyo dagiti bagbagiyo gapu kadag-
iti amin a didiosenyo agingga iti daytoy agdama
nga aldaw. Isu a rumbeng kadi a mapagsaludso-
dandak, O balay ti Israel? Iti naganko a sibibiag a
Dios—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh—
saandak a mapagsaludsodan! 32 Pumudnonto
dagiti panpanunotenyo. Kunayo, “Agbalintayo
a kasla kadagiti dadduma a nasion, a kasla
kadagiti puli kadagiti dadduma a daga nga ag-
daydayaw iti kayo ken bato!” 33 Iti naganko a
sibibiag a Dios—kastoy ti pakaammo ni Yahweh
nga Apo—awan duadua nga iturayankayonto
babaen iti nabileg nga imak ken nakaunnat
a takkiagko, ken iti pungtotko a maibuyatto
kadakayo! 34 Iruarkayonto manipud kadagiti
dadduma a tattao ken ummongenkayonto ma-
nipud kadagiti pagilian a nakaiwarawaraanyo.
Aramidekto daytoy babaen iti nabileg nga imak
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ken iti pungtotko a maibuyat. 35 Kalpasanna,
ipankayonto iti let-ang dagiti tattao, ket sadiayto
ti pangukomak kadakayo iti rupanrupa. 36 Kas
iti panangukomko kadagiti ammayo idiay let-
ang iti daga ti Egipto, kastanto met ti panan-
gukomko kadakayo! —kastoy ti pakaammo ni
Yahweh nga Apo. 37 Paglasatenkayonto iti baba
ti sarukodko, ken isinggalutkayonto iti tulag;
38 Ikkatekto kadakayo dagiti nasukir ken dagiti
mangsalsalungasing kaniak. Iruarkonto ida iti
daga a pagnanaedanda a kas ganggannaet, ngem
saandanto a sumrek iti daga ti Israel. Iti kasta,
maammoanyonto a Siak ni Yahweh! 39 Isu a
kenka, balay ti Israel, kastoy ti kuna ni Yahweh
nga Apo: Tunggal maysa kadakayo ket mapan
kadagiti bukodna a didiosen. Agdayawkayo
kadagitoy no saanyo kayat a dumngeg kaniak,
ngem nasken a saanyon a tulawan ti nasan-
toan a naganko babaen kadagiti sagutyo ken
kadagiti didiosenyo. 40 Ta iti nasantoan a ban-
tayko, iti tapaw ti bantay ti Israel—kastoy ti
pakaammo ni Yahweh nga Apo—dayawendakto
sadiay ti amin a balay ti Israel nga adda iti
daga. Maragsakanakto a mangkiddaw kadagiti
datonyo sadiay, ken kasta met kadagiti umuna a
bunga ti sagutyo agraman dagiti amin a nasan-
toan a kukuayo. 41 Awatenkayonto a kas iti
nabanglo nga insenso inton iruarkayo manipud
kadagiti tattao ken ummongenkayo manipud
kadagiti pagilian a nakaiwarawaraanyo. Ipak-
itakto a nasantoanak kadakayo tapno makita
dagiti nasion. 42 Kalpasanna, inton ipankayo iti
daga ti Israel, iti daga nga insapatak nga ited
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kadagiti nagannakyo, maammoanyonto a siak
ni Yahweh. 43 Ket malagipyonto dagiti dakes a
wagasyo ken ti amin nga aramidyo a namag-
balin kadakayo a narugit, ket kagurayonto dagiti
bagbagiyo iti bukodyo met laeng a panagkita
gapu kadagiti amin a dakes nga inaramidyo.
44 Maammoanyonto ngarud a siak ni Yahweh
inton aramidek daytoy kadakayo gapu iti na-
ganko, saan a gapu kadagiti dakes a wagasyo
wenno kadagiti narugit nga aramidyo, O balay
ti Israel! —kastoy ti pakaammo ni Yahweh
nga Apo.'” 45 Ket nagsao ni Yahweh kaniak
a kunana, 46 “Anak ti tao, sumangoka kadagiti
akin-abagatan a daga, ket agsaoka maibusor iti
abagatan; agipadtoka maibusor iti kabakiran
ti Negeb. 47 Ibagam iti kabakiran ti Negeb,
'Denggem ti pakaammo ni Yahweh! Kastoy ti
kuna ni Yahweh nga Apo: Kitaem, mangpas-
gedakto iti apuy kenka. Uramento daytoy ti
amin a nalangto a kayo ken ti amin a nagango
a kayo nga adda kadakayo. Saanto a maiddep
ti sumsumged nga apuy; mapuoranto ti tunggal
rupa manipud iti abagatan agingga iti amianan.
48Ket makitanto ti amin a lasag a siak ni Yahweh
inton pasgedak ti apuy, ken saanto a maiddep
daytoy.'” 49 Ket kinunak, “O Apo a Yahweh,
kunkunada kaniak, 'Saan aya a mannanao laeng
isuna kadagiti pangngarig?'”

21
1Kalpasanna, immay kaniak ti sao ni Yahweh a

kunana, 2 ”Anak ti tao, sumangoka iti Jerusalem,
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ken agsaoka a maibusor kadagiti lugar a pagday-
dayawanda; agipadtoka iti maibusor iti daga ti
Israel. 3 Ibagam iti daga ti Israel, ‘Kastoy ti kuna
ni Yahweh: Adtoy! Bumusorak kenka! Asutekto
ti kampilanko manipud iti kaluban daytoy ket
isinak manipud kenka ti nalinteg ken nadangkes
a tao! 4 Iti kasta, maisinak manipud kenka
ti nalinteg ken ti nadangkes a tao, rummuarto
ti kampilanko manipud iti kaluban daytoy a
maibusor iti amin a lasag manipud iti abagatan
agingga iti amianan. 5 Ket maammoanto ti amin
a lasag a Siak a ni Yahweh, ket inasutko ti kampi-
lanko manipud iti kaluban daytoy. Ket saanton
a maikaluban daytoy!’ 6 Ket sika, anak ti tao,
agasugka a kasla bumtak ti barukongmo! Aga-
sugka iti nasaem iti imatangda! 7 Kalpasanna,
mapasamakto nga agsaludsodda kenka, ‘Ania
aya ti makagapu nga agas-asugka? Ket ku-
naemto, ‘Gapu kadagiti damag nga um-umay,
ta tunggal puso ket mapukawanto iti namnama,
ken tunggal ima ket agleppayto! Tunggal es-
piritu ket agkapuyto, ken tunggal tumeng ket
agkutukotto a kasla danum nga agayos. Adtoy!
Um-umayen ken awan duadua a matungpalto
daytoy! —kastoy ti pakaammo ni Yahweh nga
Apo. ” ’ 8 Kalpasanna, immay kaniak ti sao ni
Yahweh a kunana, 9 “Anak ti tao, agipadtoka ken
ibagam, ‘Kastoy ti kuna ti Apo: Ibagam: Maysa
a kampilan! Maysa a kampilan! Mapatademto
ken mapasilengto daytoy! 10 Mapatademto day-
toy tapno makapapatay iti adu! Mapasilengto
daytoy iti kasta aggilap a kasla kimat! Rumbeng
aya nga agrag-otayo iti setro ti anakko? Ti



Ezekiel 21:11 lxii Ezekiel 21:19

um-umay a kampilan ket kagurgurana unay ti
tunggal kasta a baston! 11 Isu a maipaimanto
ti kampilan tapno mapasileng, ket kalpasanna,
tapno petpetan ti ima! Napatadem ti kampilan!
Ket napasileng daytoy tapno maited iti ima ti
maysa a mammapatay!’ 12Agkiddawka iti tulong
ken agdung-awka, anak ti tao! Ta immay dayta
a kampilan kadagiti tattaok! Karaman dagiti
amin a mangidadaulo ti Israel a papatayen
daytoy a kampilan! Isuda dagiti tattaok, isu a
danugem ti barukongmo gapu iti ladingit! 13 Ta
addanto ti pannubok, ngem kasano no saan nga
agnanayon dayta a setro? —kastoy ti pakaammo
ni Yahweh nga Apo. 14 Ita, sika nga anak ti
tao, agipadtoka ken agtipatka, ta rumautto ti
kampilan uray iti mamintallo a daras! Maysa
a kampilan para kadagiti mapapatay! Maysa
a kampilan para kadagiti adu a mapapatay,
a mangrangrangkay kadakuada iti sadinoman
a disso! 15 Tapno agkebba ti pusoda ken
tapno umadu dagiti pakaitibkulanda, inkabilko
ti mammapatay a kampilan kadagiti ruanganda!
Asida pay! Naaramid daytoy a kasla kimat,
naisagana a pangpapatay! 16 Sika a kampilan!
Tumagbatka iti kannawan! Tumagbatka iti
kannigid! Mapanka iti sadinoman a kayat a
papanan dagiti tademmo. 17 Ta agtipatakto, ket
kalpasanna, pabaawekto ti nakaro a pungtotko!
Siak a ni Yahweh, ti nangipakaammo iti daytoy!”
18 Immay manen kaniak ti sao ni Yahweh a ku-
nana, 19 “Ita, sika nga anak ti tao, mangaramidka
iti dua a kalsada para iti umay a kampilan ti ari
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ti Babilonia. Ti dua a kalsada ket mangrugi iti
maymaysa a daga, ken ti maysa a poste ket maysa
a pagilasinan kadagiti kalsada a mangitunda a
mapan iti maysa a siudad. 20 Mangikabilka iti
pagilasinan iti maysa a kalsada para iti armada
ti Babilonia a mapan iti Rabba, a siudad dagiti
Ammonita. Mangikabilka iti pagilasinan iti
maysa pay a kalsada a mangiturong iti armada
a mapan iti Juda ken iti siudad ti Jerusalem, a
nasarikedkedan. 21 Ta agsardengto ti ari ti Ba-
bilonia iti nagsangaan ti kalsada, tapno agbuyon
iti nagsangaan ti kalsada. Gunggonennanto
dagiti sumagmamano a pana ket agkiddaw iti
tulong manipud kadagiti didiosenna no sadino a
dalan ti turongenda. Sukimatennanto ti dalem!
22 Iti makannawan nga imana ket ti sirmata
a maipanggep iti Jerusalem, tapno isaganana
ti troso a pangrebbada iti daytoy! Tapno
iyungapna ti bibigna ket ibilinna nga irugidan
ti mangpapatay! Tapno ipukkawna ti gubat!
Tapno isaganana dagiti troso a pangrebbada
kadagiti ruangan! Tapno mangibunton isuna
kadagiti daga ken makaaramid kadagiti pag-
batayanda nga umuli kadagiti pader! 23 Arigna
nga awan serserbina daytoy iti imatang dagiti
adda iti Jerusalem, dagidiay a nangikari iti
maysa a sapata kadagiti taga-Babilonia! Ngem
pabasolento ida ti ari a linabsingda ti katula-
ganda tapno laeng lakubenda ida! 24 Isu a kastoy
ti kuna ni Yahweh nga Apo: Gapu ta impalagipyo
kaniak dagiti basbasolyo, maibutaktakto dagiti
panaglabsingyo! Makitanto dagiti basolyo iti
amin a tignayyo! Ta gapu iti daytoy, ipalagipy-
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onto iti amin a masakupkayto babaen iti ima ti
kabusoryo! 25 Ket sika, a makarimon ken nadan-
gkes a mangiturturay iti Israel, sika a dimteng ti
aldaw ti pannakadusana, sika a nagpatingga ti
panangar-aramidna kadagiti nakaro a basbasol.
26 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Ikkatem
ti turbante ken ikkatem ti korona! Saanen a kas
idi dagiti banbanag! Maipangato dagiti nababa
ket maipababa dagiti nangato! 27 Dadaelekto ti
amin a banag! Maysa a nadadael! Maysa a
nadadael! Mapukawto ti korona, ngem saanto a
mapasamak daytoy agingga nga umay ti addaan
karbengan iti daytoy. Ket itedkonto daytoy
kenkuana. 28 Isu a sika nga anak ti tao, agi-
padtoka ken ibagam, ‘Kastoy ti kuna ti Apo a ni
Yahweh kadagiti tattao ti Ammon maipanggep iti
umadanin a pannakaibabainda: Maysa a kampi-
lan, naasut ti maysa a kampilan! Napatadem
daytoy a pangpapatay tapno mangikisap, isu nga
agbalinto daytoy a kasla kimat! 29 Bayat a dag-
iti profeta ket awan masirmatada maipanggep
kenka, bayat nga ar-aramidenda dagiti seremo-
nia tapno agparnuay iti inuulbod maipanggep
kenka, agdissonto daytoy a kampilan kadagiti
tengnged dagiti nadangkes nga umadanin a ma-
papatay, dagiti tattao a dimtengen ti aldaw ti
pannakadusada ken umadanin ti panagpatingga
ti nakaro a panagbasbasolda. 30 Isublim ti
kampilan iti kaluban daytoy. Iti lugar ti naka-
parsuaam, iti daga a naggapuam, okumenkanto!
31 Idissuorkonto ti pungtotko kenka! Rubrobak
ti pungtotko a maibusor kenka ken iyawatkanto
iti ima dagiti naranggas a lallaki, kadagiti lallaki
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a nalaing iti panagdadael! 32 Agbalinkanto a
pangparubrob iti apuy! Agsayasayto ti daram iti
katengngaan ti daga. Saandakanton a malagip,
ta Siak a ni Yahweh, ti nangipakaammo iti
daytoy! ” ’

22
1 Kalpasanna, immay kaniak ti sao ni Yahweh

a kunana, 2 “Ita, sika nga anak ti tao, mangiked-
dengkanto kadi? Kedngamto kadi ti siudad ti
dara? Ipakaammon kenkuana dagiti amin a
makarimon nga inar-aramidna. 3 Masapul nga
ibagam, ‘Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Daytoy a siudad ket nangpasayasay iti dara iti
tengngana isu a dimtengen ti tiempona; maysa
a siudad a nangaramid kadagiti didiosen tapno
tulawanna ti bagina! 4 Nakabasolka gapu iti
dara a pinasayasaymo, ken nagbalinka a narugit
babaen kadagiti didiosen nga inaramidmo! Ta
pinaasidegmon dagiti aldawmo ket dimtengen
dagiti maudi a tawenmo. Isu a pagbalinenkanto
a pagkakatawaan dagiti dadduma a nasion ken
malalais iti imatang ti tunggal daga. 5Agpadanto
a laisendaka dagiti adda iti asidegmo ken dag-
iti adda iti adayom, sika a natulawan a siu-
dad, nga agdindinamag iti sadinnoman gapu ta
napnoan iti riribuk!’ 6 Kitaem, immay kenka
dagiti mangiturturay iti Israel, tunggal maysa
babaen iti bukodna a bileg tapno agpasayasay
iti dara! 7 Saanda a rinaem dagiti amma
ken inna nga adda kenka, ken indadanesda
dagiti ganggannaet nga adda kenka. Ginun-
dawayanda dagiti ulila ken dagiti balo nga
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adda kenka. 8 Inuyawmo dagiti nasantoan a
banbanag a kukuak ken saanmo a nginilin ti
Aldaw a Panaginana! 9 Immay kenka dagiti
lallaki a managpardaya tapno agpasayasay iti
dara, ket nanganda iti ayan dagiti banbantay.
Nangaramidda kadagiti kinadangkes iti katengn-
gaam! 10 Makitkita kenka ti kinalamo-lamo ti
maysa nga ama. Ginundawayanda ti natulawan
a babai nga adda kenka kabayatan iti panagbin-
ulanna. 11 Lallaki a makikamkamalala kadagiti
assawa ti kaarrubana, ken lallaki a mangtulaw
kadagiti bukodda a manugang a babbai; lallaki
a manggunggundaway kadagiti bukodda a kab-
sat a babbai, babbai a putot a mismo dagiti
bukodda nga ama—amin dagitoy ket adda kenka.
12 Nangpasuksok dagitoy a lallaki kadayo tapno
agpasayasay iti dara. Pinaanakam iti dakkel
ti pautangmo, dinadaelmo dagiti kaarrubam
babaen iti panangidadanesmo kadakuada, ken
linipatnak—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yah-
weh. 13 Isu a kitaem! Babaen iti imak, tippayek
dagiti nagun-odmo babaen iti panagul-ulbodmo,
ken ti panangpasayasay iti dara nga adda iti
tengngam. 14 Nakiredto pay kadi ti pusom,
napigsanto pay kadi dagiti imam kadagiti aldaw
inton Siak a mismo ti mangdusanto kenka?
Siak a ni Yahweh, ipakpakaammok daytoy, ket
aramidekto daytoy. 15 Isu nga iwarawarakanto
kadagiti nasion ken iwaraskanto iti entero a
daga. Iti kastoy a wagas ti panangdaluskonto iti
kinarugitmo. 16 Isu nga agbalinkanto a narugit
iti imatang dagiti nasion. Ket maammoamto a
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Siak ni Yahweh!” 17 Adda pay sao ni Yahweh
nga immay kaniak a kunana, 18 “Anak ti tao,
ti balay ti Israel ket nagbalinen a kasla rugit
iti imatangko. Aminda ket kasla da la natda
a bronse, lata, landok ken buli iti tengngam.
Agbalindanto a kasla rugit ti pirak iti urnom.
19 Isu a kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh, ‘Gapu
ta aminkayo ket nagbalinen a kasla rugit, ngarud
dumngegkayo! Ummongenkayonto iti tengnga ti
Jerusalem. 20Runawenkayonto a kasla naurnong
a pirak, bronse, landok, buli ken lata iti tengnga
ti urno a rumbeng a puyotan iti apuy. Isu nga
ummungenkayonto gapu iti nakaro a pungtot
ken ungetko. Ikabilkayonto sadiay ket puyotak
ti apuy daytoy tapno marunawkayo; isu nga um-
mungenkayonto gapu iti unget ken iti pungtotko,
ket ikabilkayonto sadiay ket ibukbokkayo. 21 Isu
nga ummongenkayonto ket ipuyotko kadakayo
ti apuy ti pungtotko tapno marunawkayo iti
tengngana. 22 Kas iti pannakarunaw ti pirak
iti tengnga ti maysa nga urno, marunawkanto
met iti tengngana, ket maammoamto a Siak a
ni Yahweh, ket indissuorko ti nakaro a pung-
totko kenka! ” ’ 23 Immay kaniak ti sao ni
Yahweh a kunana, 24 “Anak ti tao, ibagam
kenkuana, “Sika ket daga a saan a nadalusan.
Awanto ti tudo iti aldaw ti nakaro a pungtot!
25 Nalimed a nagtutulag dagiti profetana iti
tengngana, a kaslada agngerngernger a leon a
mangrangrangkay iti biktimana; patpatayenda
dagiti tattao ken alaenda dagiti agkakapateg a
kinabaknangda! Adu ti pinagbalinda a balo



Ezekiel 22:26 lxviii Ezekiel 22:31

iti tengngana! 26 Linabsing dagiti papadina ti
lintegko, ken tinulawanda dagiti nasantoan a
banbanag a kukuak. Saanda a mailasin ti nag-
dumaan dagiti nasantoan a banbanag kadagiti
makarimon a banbanag, ken saanda nga isuro
ti nagdumaan ti saan a nadalus ken ti nadalus.
Saanda a ngilinen ti Aldaw iti Panaginana isu
a natulawanak iti nagtengngaanda! 27 Dagiti
prinsipena ket kaslada lobo a mangrangrangkay
kadagiti biktimada. Agpasayasayda iti dara ken
agdaddadaelda iti biag, tapno agpabaknangda
babaen iti panagulbodda. 28 Ket arigna a pinin-
turan ida dagiti profetana iti puraw; inuulbod
dagiti makitada a sirmata ken agipadtoda iti
inuulbod kadakuada. Ibagada “Kastoy ti kuna
ti Apo a ni Yahweh” idinto ta saan a sinao ni
Yahweh! 29 Nangidadanes dagiti tattao iti daga
babaen iti panagkikil ken nagsamsamda babaen
iti panagtakaw, ken ginundawayanda dagiti
nakurapay ken agkasapulan, ken indadanesda
nga awanan iti hustisia dagiti ganggannaet.
30 Isu a nangbirukak iti maysa a tao manipud
kadakuada a mabalin a mangbangon iti pader
ken mangipatakder iti nadadael a paset ti pader
iti sangoanak a mangisakit iti daga tapno saanko
a dadaelen daytoy, ngem awan nabirukak nga
uray maysa. 31 Isu nga idissuorko kadakuada ti
nakaro a pungtotko! Gibusak ida babaen iti apuy
ti pungtotko ket isublik kadagiti mismo nga uloda
dagiti dakes a wagasda—kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh. ” ’
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23
1 Immay kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,

2 “Anak ti tao, adda dua a babbai, nga annak ti
maysa nga ina. 3Nagbalin dagitoy a balangkantis
iti Egipto idi tiempo ti kinabalasitangda. Nag-
balinda a balangkantis sadiay. Naramas dagiti
susoda ken narumansa sadiay dagiti mungay ti
susoda a saan pay a nakutkuti. 4 Ti naganda
ket Ohola—ti inauna—ken Oholiba—ti inaudi a
kabsatna. Kalpasanna, nagbalinda a kukuak
ken nangipasngayda kadagiti annak a lallaki ken
babbai. Kastoy ti kaipapanan dagiti naganda:
Ti kaipapanan ti Ohola ket Samaria, ken ti
kaipapanan ti Oholiba ket Jerusalem. 5 Ngem
intultuloy ni Oholah ti kinabalangkantisna uray
idi kukuakon isuna; naderrep isuna kadagiti
kaayan-ayatna, kadagiti taga-Asiria a natuturay,
6 ti gobernador a nakakawes iti maris ube, ken
kadagiti opisialna a napipigsa ken natataer, amin
dagitoy a lallaki ket kumakabalio! 7 Isu nga
intedna kadakuada ti bagina a kas balangkantis,
kadagiti amin a lallaki iti Asiria a nangangato
nga opisial! Ket tinulawanna ti bagina kadagiti
amin a pinaggartemanna ken kadagiti amin a
didiosenda a pinaggartemanna. 8 Ta saanna nga
insardeng ti kinabalangkantisna idi adda isuna
idiay Egipto, idi nakikakaiddada kenkuana idi
balasitang pay laeng isuna, idi damo a rina-
masda dagiti saan pay a nakutkuti a susona, idi
damo nga impapasda kenkuana ti kinagartemda.
9 Isu nga inyawatko isuna iti ima dagiti kaayan-
ayatna, iti ima dagiti taga-Asiria a pinaggarte-
manna! 10 Linabusanda isuna. Innalada dagiti
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annakna, ken pinatayda isuna babaen iti kampi-
lan, ket kasta unay ti pannakaibabainna kadagiti
dadduma a babbai, isu a kinednganda isuna.
11 Nakita daytoy ti kabsatna a ni Oholiba, ngem
nakarkaro pay ti kinaderrepna ken nakarkaro
pay ti kinabalangkantisna ngem iti kabsatna!
12Pinaggartemanna dagiti taga-Asiria, dagiti gob-
ernador ken dagiti mannakigubat nga opisial
a nakakawes iti nakangayngayed, dagitoy a
lallaki ket kumakabalio! Amin dagitoy ket
napipigsa ken natataer a lallaki! 13 Nakitak ti
panangtulawna iti bagina. Agpadpada dagitoy
nga agkabsat. 14 Ket inlallalona pay ti kina-
balangkantisna! Nakakita isuna kadagiti lallaki
a naikitikit kadagiti pader, ladawan dagiti Caldeo
a napintaan iti nalabbaga, 15 a nakabarikes, ken
addaan kadagiti napipintas a turbante kadagiti
uloda! Amin dagitoy ket aglanglanga nga opisial
dagiti bunggoy dagiti kumakaruahe, lallaki a
nagtaud iti Babilonia. 16 Apaman a nakitana
dagitoy, pinaggartemanna ida, isu a nangibaon
isuna kadagiti mensahero a mapan kadakuada
idiay Caldea. 17 Ket immay kenkuana dagiti
taga-Babilonia ken iti kama ti kinagartemna,
ket tinulawanda isuna gapu iti kinagartemna.
Gapu iti aramidna nagbalin isuna a narugit,
isu a tinallikudanna ida gapu ta kinadurmenna
ida. 18 Impakitana iti kaaduan ti kinabalangkan-
tisna ken impakitana ti kinalamolamona, isu
a timmallikud ti kararuak manipud kenkuana
kas iti panangtallikud ti kararuak iti kabsatna!
19 Ket kimmarkaro pay ti kinabalangkantisna,
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bayat iti pananglaglagipna ken panangtuladna
kadagiti aldaw ti kinabalasitangna, idi nagbalin
isuna a balangkantis iti daga ti Egipto! 20 Isu a
pinaggartemanna dagiti kaayan-ayatna, a dagiti
mabagbagida ket kasla mabagbagi dagiti asno,
ken ti panagparuar ti mabagbagida ket kasla
kadagiti kabalio. 21 Ket inaramidna manen
ti nakababain unay a kababalinna idi bala-
sitang isuna, idi rinamramas dagiti taga-Egipto
dagiti susona gapu ta dagiti susona ket saan
pay a nakutkuti! 22 Isu nga Oholiba, kas-
toy ti kuna ti Apo a ni Yahweh, 'Dumngegka,
pagsubliekto dagiti kaayan-ayatmo a maibusor
kenka! Dagiti tinallikudam, iyegko ida maibusor
kenka iti sadinoman a disso! 23 Dagiti taga-
Babilonia, ken dagiti amin a Caldeo! Pekod,
Shoa, ken Koa! Ken amin dagiti taga-Asiria
a kakaduada! Napipigsa ken natataerda a
lallaki! Dagiti gobernador ken dagiti opisial,
aminda ket opisial ken lallaki a mabigbigbig!
Amin dagitoy ket kumakabalio! 24 Umaydanto a
maibusor kenka nga addaan kadagiti igam, ken
addaan kadagiti karuahe ken kariton a pangikar-
gaanda kadagiti gargaretda, ken kaduada dagiti
nakad-adu a tattao! Agaramatdanto kadagiti
dadakkel ken babassit a kalasag, ken kadagiti
helmet iti entero nga aglawlawmo! Itedkonto
kadakuada ti gundaway a mangdusa kenka,
ket dusaendakanto a maiyannatup kadagiti tig-
nayda! 25 Ta idissuorkonto kenka ti pungtotko,
ket tratoendakanto iti naranggas gapu iti nakaro
a pungtotda! Isinadanto ti agong ken dagiti
lapayagmo, ken dagiti nabatbati kenka ket ma-
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pasagto babaen iti kampilan! Alaendanto dagiti
annakmo a lallaki ken babbai, tapno dagiti ka-
putotam ket mauramto iti apuy! 26 Pigisendanto
ti pagan-anaymo ket alaendanto amin nga ala-
hasmo! 27 Isu nga ikkatekto kenka ti nakababain
unay a kababalinmo ken ti kinabalangkantismo
manipud iti daga ti Egipto. Saanmonto nga
ikita dagiti matam kadakuada nga addaan iti
panagkalikagum, ken saanmonto a malagip ti
Egipto iti kaanuman!' 28 Ta kastoy ti kuna ti Apo
a ni Yahweh, 'Dumngegka! Iyawatkanto iti ima
dagidiay a kagurguram, iti ima dagidiay a tinal-
likudam! 29 Tratoendakanto nga addaan iti gura;
alaendanto amin dagiti sanikuam ken panawan-
dakanto a lamolamo ken awanan iti abbong. Ti
nakababain a kinalamolamo ti kinabalangkan-
tismo ket maibutaktakto, ti nakababain a kaba-
balin ken ti kinaderrepmo! 30 Mapasamakto
kenka dagitoy a banbanag gapu iti ar-aramidem
a kas iti aramid ti maysa a balangkantis, pinag-
gartemam dagiti agsasabali a nasion nga isu ti
makagapu a nagbalinka a narugit gapu kadagiti
didiosenda. 31 Nagbiagka iti wagas ti kabsatmo,
isu nga ikabilkonto iti imam ti kopa ti pan-
nakadusana!' 32 Kastoy ti kuna ti Apo a ni
Yahweh, “Uminomkanto iti kopa ti kabsatmo,
a nauneg ti lansadna ken dakkel; agbalinkanto
a pagkakatawaan ken maum-umsi—daytoy a
kopa ket adu ti linaonna! 33 Mapnoankanto iti
panagbarbartek ken panagladladingit, ti kopa ti
nakabutbuteng ken pannakadadael! Daytoy ti
kopa ti kabsatmo a Samaria! 34 Uminomkanto
iti daytoy agingga a maibos ti naggian daytoy;
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kalpasanna, buongemto daytoy ket sugatemto
ti barukongmo babaen kadagiti ribakna. Gapu
ta Siak ti nangipakaammo iti daytoy! —kastoy
ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh!' 35 Ngarud,
kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh, 'Gapu ta lin-
ipatnak ken tinallikudannak, isu a sagabaemto
met dagiti supapak ti nakababain a kababal-
inmo ken ti kinaderrepmo!”' 36 Kinuna ni
Yahweh kaniak, “Anak ti tao, ukomemto kadi
ni Ohola ken ni Oholiba? Isu nga ipaki-
tam kadakuada dagiti makarimon nga inar-
aramidda, 37 agsipud ta nakikamalalada, ken
agsipud ta adda dara kadagiti imada! Nakika-
malalada kadagiti didiosenda ken pinuoranda
dagiti annakda nga impasngayda nga agpaay
kaniak! 38 Ket intultuloyda nga inaramid ti
kastoy kaniak: Tinulawanda ti santuariok ken iti
dayta met laeng nga aldaw, tinulawanda ti Al-
daw a Panaginana! 39 Ta idi, pinapatayda dagiti
annakda para kadagiti didiosenda, kalpasanna,
immayda iti santuariok iti dayta met laeng nga
aldaw tapno tulawanda daytoy! Isu a kitaem!
Kastoy ti inaramidda iti tengnga ti balayko!
40 Nagpaayabkayo kadagiti lallaki nga immay a
naggapu iti adayo, a nakaibaonan dagiti men-
sahero—ita, dumngegka! Pudno nga immayda,
gapu kadakuada ket nagdigoska, pinintaam dag-
iti matam, ken nagarwatka iti napipintas nga
alahas. 41 Ken nagtugawkayo iti napintas a
kama ken iti lamisaan a naiyurnos iti sangoanan
daytoy. Kalpasanna, inkabilyo iti rabaw daytoy
ti insensok ken ti lanak! 42 Isu nga adda kenka
ti ariwawa dagiti adu a tattao a madandanagan,
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ken naiyeg dagiti mammartek a naggapu iti
let-ang a kakadua dagiti dadduma pay lallaki
nga awan serserbina. Kinabilanda kadagiti
pulseras dagiti imayo ken binalangatanda dag-
iti uloyo kadagiti korona. 43 Ket kinunak iti
bagik maipapan kadagidiay a nairuam iti pan-
nakikamkamalala, 'Ita, paggartemandanto isuna,
ken paggartemannanto met ida.' 44 Kalpasanna,
napanda kinaidda isuna a kas pannakikaid-
dada iti siasinoman a balangkantis; kastoy met
laeng ti wagas ti pannakikaiddada kada Ohola
ken Oholiba, a babbai nga agbasbasol gapu iti
kinabalangkantisda! 45 Ngem kednganto ida
dagiti nalinteg a lallaki a madusada gapu iti
pannakikamkamalalada ken tapno dusaenda ida
gapu iti panangpasayasayda iti dara, agsipud ta
nakikamalalada ken adda dara kadagiti imada.
46 Isu a kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Mang-
buangayakto iti maysa a bunggoy a maibusor
kadakuada ken iyawatko ida tapno mabutbuteng
ken masamsamda. 47 Ket dayta a bunggoy,
uborendanto ida ken patayenda ida babaen
kadagiti kampilanda. Papatayendanto dagiti
annakda ken puorandanto dagiti babbalayda!
48 Ta ikkatekto dagiti nakababain a kababalin
manipud iti daga ken disiplinaakto amin dagiti
babbai tapno saandan nga agbalin a balangkan-
tis. 49 Isu a dusaendakayonto gapu kadagiti
nakababain a kababalinyo. Baklayenyonto ti
supapak dagiti basolyo gapu kadagiti didiosenyo,
ket iti kastoy a wagas, maammoanyonto a Siak ti
Apo a ni Yahweh!”
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24
1 Iti maikasiam a tawen, iti maikasangapulo

nga aldaw iti maikasangapulo a bulan, immay
manen kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,
2 “Anak ti tao, isuratmo ti petsa ita nga aldaw,
daytoy a mismo nga aldaw; ta iti daytoy a
mismo nga aldaw, linakuben ti ari ti Babilonia
ti Jerusalem. 3 Ket ibagam daytoy a proberbio
maibusor iti daytoy a nasukir a balay, maysa
a pangngarig, ket ibagam kadakuada, ‘Kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Isaangmo ti kaldero
a paglutoan! Isaangmo daytoy! Ken kasta met
a kargaam daytoy iti danum! 4 Ipisukmo ditoy
dagiti karne, amin dagiti kasayaatan—ti luppo
ken abaga; punoem daytoy kadagiti kasayaatan
a tulang! 5 Alaem ti kasayaatan iti arban ken
ikabilmo dagiti dadduma a tulang iti siruk ti
kaldero; pagburekem a nalaing, ken angerem
met a nalaing dagiti tulang. 6 Isu a kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Asi pay ti siudad
ti dara, kasla la kaldero a paglutoan a naglati
ken saanto a maikkat dayta a lati iti daytoy!
Saggaysaem nga adawen dagiti naikabil ditoy,
ngem saanmo a pilien dagiti adawem manipud
iti ditoy. 7 Ta ti darana ket adda iti katengn-
gaanna! Inkabilna daytoy iti nalammuyot a
bato; saanna nga imbuyat daytoy iti daga tapno
magaburan daytoy iti tapuk, 8 isu a mangyeg
daytoy iti nakaro a pungtot a pakaigapuan ti
panangibales! Inkabilko ti darana iti nalam-
muyot a bato tapno saan daytoy a magaburan!
9 Isu a kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Asi pay ti siudad ti dara! Ilawlawakto pay ti
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gabsuon ti kayo! 10 Sungrodak pay iti adu a kayo!
Sindiak ti apuy! Angerek a nalaing ti karne
ken rikadoak ti sabaw! Ket bay-ak a makset a
nalaing dagiti tulang! 11Kalpasanna, isaangmo ti
kaldero a paglutoan nga awan nagianna, tapno
pumudot ken agbeggang ti bronsena, tapno ti
rugitna ket marunawto, ken mapuoran ti lati
daytoy! ’ 12 Kasta unay ti bannogna gapu
iti nadagsen unay a trabaho, ngem saan latta
a naikkat kenkuana ti latina babaen iti apuy.
13 Ti nakababain a kababalinmo ket adda iti
kinarugitmo, gapu ta pinadaska a dinalusan,
ngem saanka latta a nadalusan. Saanto latta
a maikkat ti kinarugitmo agingga nga agbaaw
ti nakaro a pungtotko kenka. 14 Siak a ni
Yahweh, impakaammok a mapasamakto daytoy,
ket ipatungpalkonto daytoy! Saanakto a man-
gaasi wenno agbabawi a mangaramid iti daytoy.
Aniaman dagiti wagasyo ken dagiti aramidyo,
makedngankayonto babaen kadagitoy! —kastoy
ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh.” 15Kalpasanna,
immay kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,
16 “Anak ti tao, dumngegka! Kellaatek nga
alaen ti tarigagay dagiti matam babaen iti angol,
ngem masapul a saanka nga agliday wenno
agsangit, kenmasapul a saan nga agarubos dagiti
luam. 17 Masapul nga agasugka a siuulimek.
Saanmo nga ipakita nga agladladingitka para iti
natay. Igalutmo dayta turbantem ken isuotmo
ti sandaliasmo, ngem saanmo nga abbongan ti
rupam wenno saanmo a kanen ti tinapay dagiti
lallaki nga agladladingit gapu ta napukawda
dagiti assawada.” 18 Isu a kabigatanna, ki-
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nasaritak dagiti tattao, ket iti karabianna natay
ti asawak. Ket kabigatanna, inaramidko ti
naibilin kaniak. 19 Sinaludsod kaniak dagiti
tattao, “Saanmo kadi nga ibaga kadakami no
ania ti kaipapanan dagitoy a banbanag, dagiti
banbanag nga ar-aramidem? ” 20 Isu a kinunak
kadakuada, “Immay kaniak ti sao ni Yahweh a
kunana, 21 ‘Ibagam iti balay ti Israel a kastoy
ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Dumngegkayo!
Ti panangipanpannakkelyo iti kinapigsayo, ti
tarigagay dagiti matayo, ken ti kinagartemyo ket
tultulawanna ti santuariok! Isu a dagiti annakyo
a lallaki ken babbai nga imbatiyo ket mapasagto
babaen iti kampilan. 22 Isu nga aramideny-
onto met nga apag-isu ti kas iti inaramidko:
saanyonto nga abbongan dagiti rupayo, wenno
saanyonto a kanen ti tinapay dagiti agladladingit
a lallaki! 23 Ngem ketdi, ikabilyonto dagiti tur-
bante kadagiti uloyo, ken nakasandaliaskayonto;
saankayonto nga agladingit wenno agsangit, ta
mapukawkayonto gapu kadagiti nakaro a ki-
nadakesyo, ket agasugto ti tunggal tao gapu iti
kabsatna. 24 Isu a ni Ezekiel ti agserbinto a
ballaag kadakayo, aramidenyonto met ti kas iti
amin nga inaramidna inton dumteng daytoy. Ket
maammoanyonto a Siak ti Apo a ni Yahweh! ” ’
25 Ngem sika anak ti tao, iti aldaw nga ikkatek ti
temploda, nga isu a ragsakda, nga itangtangsitda,
nga kitkitaenda ken tartarigagayenda—ket inton
ipanawko dagiti annakda a lallaki ken babbai—
26 iti dayta nga aldaw, addanto makalibas nga
umay kenka tapno ibagana kenka ti damag! 27 Iti
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dayta nga aldaw, maungapto ti ngiwatmo iti
dayta a nakalibas ket agsaokanto—saankanton
a naulimek. Agserbikanto a ballaag kadakuada,
isu a maammoandanto a Siak ni Yahweh!”

25
1Kalpasanna, immay kaniak ti sao ni Yahweh a

kunana, 2 ”Anak ti tao, isangom ti rupam kadag-
iti tattao ti Ammon ket agipadtoka maibusor
kadakuada. 3 Ibagam kadagiti tattao ti Ammon,
‘Denggenyo ti sao ti Apo a ni Yahweh. Kastoy
ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Kinunayo, “Aha!
” maibusor iti santuariok idi natulawan daytoy,
ken maibusor iti daga ti Israel idi nagbalin
a langalang daytoy, ken maibusor iti balay ti
Juda idi naipanawda a kas balud. 4 Ngarud,
dumngegkayo! Iyawatkayon kadagiti tattao iti
daya a kas sanikuada; mangiyaramiddanto iti
kampoda a maibusor kadakayo ken iyaramidda
dagiti toldada iti ayanyo. Kanendanto dagiti
bunga ti mulayo, ken inumendanto dagiti gata-
syo! 5 Ket pagbalinekto ti Rabba a maysa a
pagpaaraban kadagiti kamelio ken pagpaaraban
kadagiti arban ti talon dagiti tattao nga Ammon,
isu a maammoanyonto a Siak ni Yahweh! 6 Ta
kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Intipatyo
dagiti imayo ken intabbugayo dagiti sakayo, ken
nagragrag-okayo kadagiti amin a pananglalaisyo
iti daga ti Israel. 7 Isu a dumngegkayo! Isi-
patkonto kadakayo ti imak ken itedkayto a kas
samsam kadagiti nasion. Isinakayto kadagiti tat-
tao ken pukawenkayto kadagiti pagilian! Dadae-
lenkayto, ket maammoanyonto a Siak ni Yah-
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weh!’ 8Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh, ‘Gapu
ta ibagbaga ti Moab ken Seir, “Kitaenyo! Ti balay
ti Juda ket kasla kadagiti dadduma a nasion! ”
9 Isu a dumngegkayo! Lukatakto dagiti beddeng
iti Moab, manipud kadagiti siudadna nga ayan
ti beddeng—ti kinangayed ti Bet Jesimot, Baal
Meon ken Kariatim— 10 kadagiti tattao iti daya a
siguden a bumusbusor kadagiti tattao ti Ammon.
Iyawatkonto ida a kasla maysa a sanikua tapno
dagiti tattao ti Ammon ket saanton a malagip pay
kadagiti nasion. 11 Isu a kedngakto dagiti taga-
Moab, ket maammoandanto a Siak ni Yahweh!’
12 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh, ‘Binales
dagiti taga-Edom ti balay ti Juda ket nagbiddutda
iti panangaramidda iti kasta. 13 Isu a kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Isipatkonto ti imak
iti Edom ken dadaelek ti amin a tao ken ayup
sadiay. Pagbalinekto ida a nadadael, nabaybay-
an a lugar, manipud Teman agingga iti Dedan.
Mapasagdanto babaen iti kampilan! 14 Iti kastoy
a wagas, makaibalesakto iti Edom babaen iti ima
dagiti tattaok nga Israelita, ket ipalak-amdanto
iti Edom ti nalaus nga unget ken pungtotko! Isu
a maammoandanto ti panagibalesko! —kastoy
ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh!’ 15 Kastoy
ti kuna ti Apo a ni Yahweh, ‘Nagibales dagiti
Filisteo gapu iti nalaos a gurada ken inulit-ulitda
a pinadpadas a dadaelen ti Juda. 16 Isu a kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Dumngegkayo! Iyun-
natkonto ti imak kadagiti Filisteo, ken isinakto
dagiti Kereteo ken dadaelek dagiti nabatbati nga
adda kadagiti igid ti baybay! 17 Ta balsekto
ida iti nakaro babaen iti nakaro a panangdusak
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kadakuada, isu a maammoandanto a Siak ni
Yahweh, inton balsek ida! ” ’

26
1 Iti maika-sangapulo ket maysa a tawen, iti

umuna nga aldaw ti bulan, immay kaniak ti sao
ni Yahweh a kunana, 2 “Anak ti tao, gapu ta im-
baga ti Tiro a maibusor iti Jerusalem, 'Nadadae-
len dagiti pagserkan dagiti tattao! Naglukaten
kaniak dagiti ruanganna; mapnoakto bayat a
nadadael isuna!' 3Ngarud, kastoy ti kuna ti Apo a
ni Yahweh, 'Ita ngarud! Bumusurak kenka Tiro,
ken mangbangonak iti adu a nasion a maibusor
kenka a kasla iti panangpadakkel ti baybay iti
dalluyonna! 4Dadaelendanto dagiti pader ti Tiro
ken rebbaenda dagiti torrena. Ikkatekto dagiti
tapokna ket aramidek isuna a kas iti bilag a bato.
5 Agbalinto isuna a lugar a pagpamagaan kadag-
iti iket iti tengnga ti baybay, agsipud ta imbagak
daytoy—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yah-
weh—ket agbalinto isuna a banag a samsamen
dagiti nasion! 6 Mapapatayto dagiti annakna
a babbai nga adda kadagiti nadumaduma a
lugar babaen iti kampilan ket maammoandanto
a siak ni Yahweh! 7 Ta kastoy ti kuna ti Apo
a ni Yahweh: Dumngegka! Manipud iti daya,
iyegko ni Nebucadnesar nga ari ti Babilonia a
maibusor iti Tiro, ti ari dagiti ari nga addaan
kadagiti kabalio, karuahe, ken gumugubat nga
agsaksakay kadagiti kabalio! Dakkel a bunggoy
dagiti tattao! 8 Papatayennanto dagiti annakmo
a babbai kadagiti nadumaduma a lugar babaen
iti kampilan ken mangaramidto pay iti trensera
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a pangdadaelda iti pader. Mangaramidto isuna
iti torre ken napuskol a bakud a pangraut kenka
ken ingatoda dagiti kalasag a maibusor kenka!
9 Ipuestonanto ti ar-aramatenda a pangrebba
kadagiti padermo, ken rakrakento dagiti remien-
tana dagiti torrem! 10 Gaburannakanto iti tapok
a maparnuay dagiti adu a kabalio! Aggunggonto
dagiti padermo iti dalagudog dagiti kabalio ken
dagiti pilid dagiti karuahe inton sumrek isuna
kadagiti ruangam bayat a madaddadael dagi-
toy! 11 Ipayatpayatnanto dagiti kalsadam babaen
kadagiti saka dagiti kabalio; papatayennanto
dagiti tattaom babaen iti kampilan, ket marbanto
dagiti natitibker nga adigim a batbato. 12 Iti kas-
toy a wagas, samsamendanto ti pigsam ken dagiti
tagilakom! Rebbaendanto dagiti padermo ken
dagiti agkakapintas a balaymo agingga a dagiti
batbatom, tarikayom ken tapokmo ket tumpaw
iti tengnga ti danum. 13 Ta pasardengekto ti
ringgor dagiti kantam, ket saanton a mangngeg ti
uni dagiti liram! 14 Ta aramidenkanto a kasla bi-
lag a bato; agbalinkanto a lugar a pagpamagaan
kadagiti iket. Saankanton a pulos a maibangon
manen, ta siak a ni Yahweh ti nangibaga iti day-
toy! —kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh!'
15 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh iti Tiro,
'Saan kadi nga aggunggon dagiti isla gapu iti uni
ti pannakareggaaymo, ken gapu iti panagas-asug
dagiti nasugatan inton adda iti nagtengngaam ti
nakabutbuteng a panangpapatay? 16 Ta buma-
banto dagiti amin a pangulo ti baybay manipud
kadagiti tronoda ket ipaigidda dagiti kagayda
ket ussobenda dagiti agkakapintas a kawesda!
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Agkawesdanto iti buteng! Agtugawda iti daga
ket agtultuloy nga agkintayegda ken agbutengda
maipapan iti napasamak kenka! 17 Dung-
awandakanto ken kunaenda kenka, anian ti
pannakadadaelmo, sika a nagnanaedan dagiti
aglaylayag! Ti nalatak a siudad a nakabilbileg
idi—awanen manipud iti baybay! Ket dag-
iti agnanaed kenkuana ket naminsan a pinag-
butengda dagiti amin nga agnanaed iti asidegda.
18 Ita, agkintayegen dagiti igid ti baybay iti aldaw
ti pannakaparmekmo! Mabutbuteng dagiti isla
iti baybay, gapu ta nataykan. 19 Ta kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Inton pagbalinenka
a langalang a siudad, a kas kadagiti dadduma a
siudad nga awan ti agnanaed kadakuada, inton
pangatoek dagiti baybay maibusor kenka, ken
inton lapunusennaka ti dakkel a danum, 20 ket
ipababaka kadagiti tattao a nagkauna, a kas
kadagiti dadduma a napan kadagiti abut; ta
pagnaedenka iti kababaan a paset ti daga a
kas kadagiti nadadael iti nabayagen a tiempo.
Gapu iti daytoy ket saankanto nga agsubli iti
daga a pagnanaedan dagiti tattao. 21 Ipalak-
amko kenka ti didigra, ket mapukawkanto. Ket
birukendakanto ngem saandakanto a pulos a
mabirukan pay—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh!”'

27
1 Immay manen kaniak ti sao ni Yahweh a

kunana, 2 “Ita, sika nga anak ti tao, irugim
ti agdung-aw maipapan iti Tiro, 3 ken ibagam
iti Tiro, 'Sika nga agnanaed kadagiti pagserkan
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ti baybay, agtagtagilako iti ayan dagiti tattao
kadagiti adu nga isla, kastoy ti kuna ti Apo a
ni Yahweh: Tiro! Imbagam, “Nakapimpintasak
unay!” 4 Dagiti beddengmo ket adda iti tengnga
iti baybay; pinapintasdaka iti kasta unay dagiti
nangaramid kenka. 5 Ti inaramatda a tarikayom
ket saleng a naggapu iti Bantay Hermon; nan-
galada iti kayo a sedro manipud Libano tapno
aramidenda a palom. 6 Ti inaramidda a gaudmo
ket lugo a naggapu idiay Basan; ti inaramidda a
kamarotem ket alamo a naggapu idiay Cyprus,
ken kinalupkopanda daytoy iti marfil. 7 Dagiti
layagmo ket nabordaan iti linen a naggapu
idiay Egipto nga agserbi met laeng a banderam!
8 Dagiti agnanaed iti Sidon ken Arvad dagiti
para-gaudmo, adda kenka dagiti agkakalaing a
tattao ti Tiro; isuda ti marinerom. 9 Nasanay a
lallaki a kumikitikit manipud Biblos ti nangtari-
maan kadagiti birrim; dagiti tagilakom ket aw-
awiten dagiti amin a barko iti baybay ken dagiti
lumalayagda para iti pannakisinnukat! 10 Ti
Persia, Lydia, ken Libya ket adda iti armadam,
dagiti tattaom a mannakigubat! Nangibitbitinda
kenka kadagiti kalasag ken helmet; impakitada
ti dayagmo! 11 Dagiti lallaki a taga- Arvad ken
Helek a kameng ti armadam ket adda kadagiti
padermo a nakapalikmut kenka, ken dagiti tattao
ti Gamad ket adda kadagiti torrem! Imbitinda
dagiti kalasagda kadagiti bakud iti aglawlawmo!
Isuda ti nangan-anay iti pintasmo! 12 Ti Tarsus
ti kinatinagilakom gapu iti kinaadu ti amin a
kita ti kinabaknang; pirak, landok, lata ken
buli. Gatangenda ken ilakoda dagiti tagilakom!
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13 Ti Javan, Tubal ken Mesec—isuksukatda dagiti
tagabu ken alikamen a naaramid iti bronse.
Makisinsinnukatda kadagiti tagilakom. 14 Ti Bet
Togarma ket mangipapaay kadagiti kabalio a
pagtrabaho ken kabalio a pakigubat ken mulo
a kas sukat dagiti tagilakom. 15 Dagiti tattao
iti Rodes ket makinegnegosio kenka kadagiti
adu nga igid ti baybay. Adu ti tagilakom;
mangyegda iti sara, marfil, ken ballatinaw a
kas sukat dagiti tagilakom! 16 Ti Aram ket
nakinegnegosio kenka kadagiti adu a tagilakom;
mangisabsabetda iti esmeralda, purpura, adda
marisna a lupot, perlas, ken kadagiti rubi a kas
sukat dagiti tagilakom. 17 Nakinegnegosio kenka
ti Juda ken ti daga ti Israel. Nangisabsabetda
iti trigo manipud iti Minith, bungbunga ti igos,
diro, lana ken bangbanglo a kas sukat dagiti
tagilakom. 18 Ti Damasco ket nakisinsinnukat
kenka kadagiti amin a tagilakom; kadagiti amin
a kinabaknangmo, ken iti arak ti Helbon ken iti
puraw nga inabel a dutdot ti karnero a naggapu
iti Sahar. 19 Ti Dan ken Javan ket mangisabsabet
kenka kadagiti tagilako a napanday a landok,
cinnamon, ken calamus a naggapu iti Uzal.
Dagitoy ti insukatda kadagiti tagilakom. 20 Ti
Dedan ket mangmangyeg kenka kadagiti lupot a
pagap-ap iti pagsakayan. 21Nakinegosio kenka ti
Arabia ken dagiti amin a pangulo ti Kedar; mang-
mangyegda kenka kadagiti urbon a karnero,
kalakian a karnero ken kalding. 22 Dagiti agtag-
tagilako manipud iti Seba ken Raama ket immay
tapno agilakoda kenka kadagiti kasasayaatan a
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kita ti amin a bangbanglo ken iti amin a kita
ti napapateg a batbato; balitok ti isuksukatda
kadagiti tagilakom. 23 Makinegnegosio kenka ti
Haran, Canne, ken Eden, agraman ti Seba, Assur
ken Kilmad. 24 Dagitoy dagiti agilaklako kadagiti
pagtagtagilakoam kadagiti agkakangina a kagay
a maris ube ken naburdaan kadagiti kolor, ken
kadagiti ules nga adu kolorna, naburdaan, ken
nasayaat ti pannakaabelna a lupot. 25 Dagiti
barko ti Tarshish ti mangkarkarga kadagiti tag-
ilakom! Isu a napnoka, napnoka kadagiti tag-
ilako iti tengnga dagiti baybay! 26 Impandaka
dagiti para-gaudmo kadagiti nalawa a baybay;
dinadaelnaka ti angin-daya iti tengnga dagitoy.
27 Ti kinabaknangmo, dagiti tagilakom, ken dag-
iti banbanag a negosiom; dagiti marinerom,
dagiti para—layagmo, ken dagiti para-aramid
kadagiti barko; dagiti agtagtagilakom ken amin
dagiti lallaki amannakigubatmo nga adda kenka,
ken amin a kakaduam—matnagdanto iti kaadal-
man ti baybay iti aldaw ti pannakadadaelmo.
28 Agpigerger dagiti siudad iti baybay iti uni dag-
iti sangsangit dagiti pilotom; 29 Bumabanto amin
dagiti para-gaudmo manipud kadagiti barkoda;
agtakderto iti daga dagiti marinero, ken tunggal
aglaylayag iti baybay. 30 Ket ipangngegdanto
kenka ti timekda ken agdung-awda iti nasaem;
mangipurruakda iti tapok kadagiti uloda. Ag-
tulidtulidda kadagiti dapu. 31 Kuskosanda dagiti
uloda ken agkawesda iti nakersang a lupot,
ken sangitandakanto iti nasaem, ken umasugda.
32 Dung-awandaka ken ikantaandaka kadagiti
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pangnatay a kanta, a kas iti Tiro, a napaulimek
ita iti tengnga ti baybay? 33 Idi napan dagiti tag-
ilakom kadagiti igid ti baybay, pinennek daytoy
dagiti adu a tattao; pinabaknangmo dagiti ar-ari
ti daga babaen iti kasta unay a kinabaknangmo
ken tagtagilakom! 34Ngem idi dinadaelnaka dag-
iti baybay, babaen kadagiti nauuneg a danum,
limned dagiti amin a tagilakom ken amin dagiti
aglaylayagmo! 35 Naupay kenka dagiti amin
nga agnanaed kadagiti igid ti baybay, ken nag-
buteng dagiti arida gapu iti napasamak kenka!
36 Nagpigergerda! Nagsakuntip dagiti agtagtag-
ilako gapu kenka; nagbalinka a pagbutbutngan,
ken mapukawkan iti agnanayon.”'

28
1 Ket immay kaniak ti sao ni Yahweh a ku-

nana, 2 “Anak ti tao, ibagam iti mangiturturay
iti Tiro, 'Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Napalangguad ti pusom! Kinunam, “Maysaak
a dios! Agtugawak iti tugaw dagiti dios iti
tengnga ti baybay!” Uray no maysaka a tao
ken saan a Dios, pagbalbalinem ti pusom a
kas iti puso ti dios; 3 ipagpagarupmo a nasir-
siribka ngem ni Daniel, ken ipagpagarupmo
nga awan palimed a mangpasiddaaw kenka!
4 Pinabaknangmo ti bagim babaen iti kinasirib
ken kinasaririt, ken nagidulinka iti balitok ken
pirak kadagiti pagiduldulinam! 5 Babaen iti
kasta unay a kinasirib ken babaen iti pan-
nakinegosiom, pinaadum ti kinabaknangmo, isu
a napalangguad ti pusom gapu iti kinabak-
nangmo! 6 Ngarud, kastoy ti kuna ti Apo a
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ni Yahweh: Gapu ta pinagbalinmo ti pusom a
kas iti puso ti maysa a dios, 7 mangiyegakto
ngarud kadagiti ganggannaet a bumusor kenka,
nakabutbuteng a lallaki manipud kadagiti dad-
duma a nasion! Ket iyegda dagiti kampilanda
a maibusor iti kinalatak ti kinasiribmo, ket
rugitandanto ti dayagmo! 8 Ipandakanto iti
abut, ket mataykanto a kas iti ipapatay dagiti
natay iti tengnga dagiti baybay! 9 Maibagamto
kadi iti sangoanan ti mangpapatay kenka a,
“Maysaak a dios”? Maysaka a tao saan ket a
Dios, ket maipaimakanto iti mangrangrangkay
kenka! 10 Babaen iti ima dagiti ganggannaet,
mataykanto a kas iti ipapatay dagiti saan a
nakugit ta imbagak daytoy—kastoy ti pakaammo
ti Apo a ni Yahweh!''' 11 Immay manen kaniak
ti sao ni Yahweh a kunana, 12 “Anak ti tao,
dung-awam ti ari ti Tiro ken ibagam kenkuana,
'Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Sika ti
pagulidanan ti awan kurangna, napnoan iti ki-
nasirib ken awan pagkurangan ti kinapintasmo!
13 Addaka idi idiay Eden, ti minuyongan ti
Dios! Nagarwatka iti amin a kita ti napateg a
bato: karnelia, chrysolite, ken onix! Topasio,
malachite, ken jaspe! Zafiro, esmeralda, ken
berilo! Balitok dagiti nakaikargaan dagitoy a
batbato! Naisagana dagitoy iti aldaw ti pannaka-
parsuam tapno isuotmo dagitoy! 14 Insaadka
iti nasantoan a bantay ti Dios kas iti kerubin a
pinulotak a mangbantay iti sangkataoan! Ad-
daka idi iti nagtetengngaan dagiti rumimatrimat
a batbato a nagnaam. 15 Napudnoka kadagiti
wagasmo manipud iti aldaw a naparsuaka ag-
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ingga a rinugiam ti nagbasol. 16 Iti kaadu ti
inegosiom napnoka iti kinaranggas, isu a nag-
basolka! Imbellengka a kas narugitan manipud
iti bantay ti Dios ken dinadaelka, sika, kerubin
a guardia, manipud kadagiti rumimatrimat a
batbato. 17 Napalangguad ti pusom gapu iti
kinapintasmo; dinadaelmo ti kinasiribmo gapu
iti dayagmo! Impababaka iti daga! Insaadka iti
sangoanan dagiti ari tapno makitadaka! 18 Gapu
kadagiti adu a basolmo ken ti panangluklukom
iti pannakinegosiom, rinugitam dagiti nasantoan
a lugarmo! Isu a nangparuarak iti apuy ma-
nipud kenka; uramennakanto daytoy. Pagba-
linenkanto a dapu iti daga iti imatang dagiti
amin a kumitkita kenka. 19 Amin dagiti tattao
a makaam-ammo kenka ket agpigergerto gapu
iti butengda kenka; agbutengdanto, ket saankan-
ton nga agbiag pay!''' 20 Ket immay kaniak
ti sao ni Yahweh a kunana, 21 “Anak ti tao,
sumangoka iti Sidon ken agipadtoka a maibusor
kenkuana! 22 Ibagam, 'Kastoy ti kuna ti Apo
a ni Yahweh: Adtoy! Bumusorak kenka, O
Sidon!” Ta mapadayawanakto iti tengngam ket
maammoanto dagiti tattaom a siak ni Yahweh
inton ukomenka. Maipakitanto a nasantaonak
babaen kenka! 23Mangiyegakto kenka iti didigra
ken dara kadagiti kalsadam, ken mapasagto
iti tengngam dagiti nasugatan. Inton umay ti
kampilan a maibusor kenka manipud iti sadi-
noman, ket maammoamto a siak ni Yahweh!
24 Ket awanton ti makatudok ken nasakit a siit
iti balay ti Israel manipud kadagiti amin nga
adda iti aglawlawna a mangum-umsi kadagiti
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tattaona, ket maammoandanto a siak ti Apo a ni
Yahweh!' 25 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh,
“Inton ummongek ti balay ti Israel manipud
kadagiti nadumaduma a puli dagiti tattao a
nakaiwarawaraanda, ken inton makita dagiti
nasion a nasantoanak. Kalpasanna, agtaeng-
danto kadagiti daga nga intedko iti adipenko a ni
Jacob! 26 Ket agnaeddanto kenkuana a sitatalged
ket mangibangonda kadagiti balbalay, agmulada
kadagiti ubas ken agnaedda a sitatalged inton
ukomek dagiti amin a mangum-umsi kadakuada
manipud iti sadinoman a lugar; ket maam-
moanda a siak ni Yahweh a Diosda!'”

29
1 Iti maika-sangapulo a tawen, iti maika-

sangapulo a bulan iti maika-sangapulo ket dua
nga aldaw ti bulan, immay kaniak ti sao ni Yah-
weh a kunana, 2 “Anak ti tao, sumangoka kenni
Faraon nga ari ti Egipto; agipadtoka maibusor
kenkuana ken maibusor iti entero nga Egipto!
3 Iwaragawagmo ket ibagam, 'Kastoy ti kuna ti
Apo a ni Yahweh: Dumngegka! Bumusorak
kenka, Faraon nga ari ti Egipto! Sika a dakkel
a parsua iti baybay nga adda iti tengnga ti
karayan, a mangibagbaga kaniak, “Pinagbalinko
a kukuak ti karayan!” 4 Ta mangikabilakto iti
sima iti pangalmo ket kumpetto kadagiti sik-
sikmo ti lames ti Karayanmo a Nilo; ingatokanto
manipud iti tengnga ti karayanmo a kaduam
dagiti amin a lames iti karayan a kimpet kadagiti
siksikmo. 5 Ibellengkanto iti let-ang, sika ken
dagiti amin a lames manipud iti karayanmo.
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Agdissokanto iti daga; saankanto a maurnong
wennomaingato. Itedkanto a kas taraon kadagiti
agbibiag a parsua iti daga ken kadagiti billit
kadagiti langit! 6 Ket maammoanto dagiti amin
nga agnanaed iti Egipto a siak ni Yahweh, gapu
ta maysada nga ungkay ti runo iti balay ti
Israel! 7 Idi iniggamandaka, natukkolka ket tin-
udokmo dagiti abagada; idi nagsadagda kenka,
dinangram dagiti luppoda ken pinagpigergermo
dagiti patongda. 8 Ngarud, kastoy ti kuna ti
Apo a ni Yahweh: Dumngegka! Mangyegak iti
kampilan a maibusor kenka; isinak ti tunggal
tao ken ayup manipud kenka. 9 Isu a ti daga ti
Egipto ket agbalinto a langalang ken nadadael;
ket maammoandanto a siak ni Yahweh, gapu
ta imbaga ti nakaam-amak nga ayup nga adda
iti baybay, “Kukuak ti karayan, ta inaramidko
daytoy!” 10 Ngarud adtoy! Maibusorak kenka
ken iti karayanmo, pagbalinek ngarud ti daga ti
Egipto a langalang ken awan serserbina, ket ag-
balinkanto a langalang a daga manipud Migdol
agingga iti Siene ken kadagiti beddeng ti Cus.
11 Awanto ti tao a lumabas iti daytoy! Awanto
ti ayup a lumabas iti daytoy! Ken awanto ti
agnaed iti daytoy iti las-ud ti uppat a pulo a
tawen! 12 Ta pagbalinekto ti daga ti Egipto a
langalang iti nagtetengngaan dagiti daga nga
awan ti agnanaed, ken dagiti siudad daytoy iti
nagtetengngaan dagiti nadadael a siudad ket
agbalinto a langalang iti las-ud ti uppat a pulo
a tawen; ket iwarawarakto ti Egipto kadagiti
nasion, ket iwaraskonto ida kadagiti daga. 13 Ta
kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Iti ileleppas
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ti uppat a pulo a tawen ummongekto ti Egipto
manipud kadagiti nadumaduma a puli dagiti
tattao a nakaiwarawaraanda. 14 Isublikto dagiti
sanikua ti Egipto ken isublik ida iti rehion ti
Patros, iti daga a nakaiyanakanda. Ken agbalin-
danto a nababa a pagarian sadiay. 15 Isunto
ti kababaan kadagiti pagarian, ken saanton a
pulos a maingato kadagiti nasion. Pukawek
ida tapno saandan nga agturay kadagiti nasion.
16 Saanton a pagtalkan ti balay ti Israel dagiti
Egipcio. Ngem ketdi, agbalindanto a palagip
iti basol nga inaramid ti Israel idi napanda
iti Egipto tapno agpatulong. Ket maammoan-
danto a siak ti Apo a ni Yahweh!”' 17 Ket
napasamak nga iti maika-27 a tawen iti umuna
nga aldaw iti umuna a bulan, immay kaniak
ti sao ni Yahweh a kunana, 18 “Anak ti tao,
impuesto ni Nebucadnesar nga ari ti Babilonia
ti armadana tapno agtrabahoda iti narigat a
maibusor iti Tiro. Nakuskusan ti tunggal ulo
ken nagasgasan ti tunggal abaga, ngem awan a
pulos ti tangdanna ken ti armadana manipud
iti Tiro, para iti panagtrabahona iti narigat a
maibusor iti Tiro. 19 Ngarud kastoy ti kuna
ti Apo a ni Yahweh, 'Adtoy! Itedko ti daga ti
Egipto kenni Nebucadnesar nga ari ti Babilo-
nia, ket ipanawnanto ti kinabaknang daytoy,
samsamenna dagiti sanikua daytoy, ken alaenna
amin a masarakanna sadiay; daytanto ti tangdan
ti armadana! 20 Intedko kenkuana ti daga
ti Egipto a kas tangdanda iti panagtrabahoda
para kaniak—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh. 21 Iti dayta nga aldaw, mangaramidak
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iti sara nga agtubo para iti balay ti Israel, ket
pagsaoenka kadagiti nagtetengngaanda, tapno
maammoanda a siak ni Yahweh!”'

30
1 Immay kaniak ti sao ni Yahweh a kunana,

2 “Anak ti tao, agipadtoka ket ibagam, 'kastoy
ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Idung-awmo, “Asi
pay ti dumteng nga aldaw!” 3 Asidegen ti aldaw!
Asidegen ti aldaw para kenni Yahweh! Aldawto
daytoy dagiti ulep, tiempo a mapasamakto dag-
iti nakabutbuteng a banbanag kadagiti nasion!
4 Kalpasanna, umayto ti kampilan a maibusor
iti Egipto, ket addanto panagladingit idiay Cus
inton maidasay idiay Egipto dagiti napapatay
a tattao—inton alaenda ti kinabaknangna, ken
inton madadael dagiti pundasionna! 5 Ti Cus,
Libya, ken Lydia ken dagiti amin a ganggannaet,
agraman dagiti tattao a maibilang iti katula-
gan—mapasagdanto amin babaen iti kampilan!
6 Kastoy ti kuna ni Yahweh: Mapasagto ngarud
dagiti mangtultulong iti Egipto, ken mapukawto
ti kinatangsit ti pigsana. Mapasagto dagiti
soldadoda manipud Migdol agingga iti Siene
babaen iti kampilan! —Kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh! 7Maupaydanto iti nagtetengn-
gaan dagiti nabaybay-an a daga, ken maibilangto
dagiti siudadda kadagiti nadadael a siudad! 8Ket
maammoandanto a Siak ni Yahweh, inton mang-
pasgedak iti apuy iti Egipto, ken inton madadael
dagiti amin a mangtultulong kenkuana! 9 Iti
dayta nga aldaw, manipud iti sangoanak, rum-
muarto dagiti mensahero a nakabarko tapno
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butbutngenda ti natalged a Cus, ket addanto
panagladingit kadakuada iti aldaw amapasamak
iti Egipto dagiti nakabutbuteng a banbanag. Ta
adtoy! Umadanin daytoy! 10 Kastoy ti kuna ti
Apo a ni Yahweh: Gibusakto dagiti adu a tattao
ti Egipto babaen iti ima ni Nebucadnesar nga ari
ti Babilonia. 11 Isuna ken dagiti armadana, dagiti
mangbutbuteng kadagiti nasion ket maiyegto a
mangdadael iti daga; asutendanto dagiti kampi-
landa maibusor iti Egipto ken punnoenda ti
daga kadagiti natay a tattao! 12 Pagbalinekto a
namaga a daga dagiti karayan, ket ilakokto ti
daga kadagiti nadangkes a tattao. Pagbalinekto a
langalang ti daga ken ti amin nga adda iti daytoy
babaen iti ima dagiti ganggannaet! Siak a ni
Yahweh, ti nangipakaammo iti daytoy! 13 Kastoy
ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Dadaelekto dagiti
didiosen, ken gibusakto dagiti awan serserbina a
didiosen ti Memfis. Awanto iti prinsipe iti daga ti
Egipto, ket butbutngekto ti daga ti Egipto! 14 Ket
pagbalinekto a langalang ti Patros ken mang-
pasgedak iti apuy idiay Zoan, ken ukomekto
ti Tebes. 15 Ta ibukbukkonto ti pungtotko iti
Pelusium, ti sarikedked ti Egipto, ken gibusakto
dagiti adu a tattao ti Tebes. 16 Kalpasanna,
mangpasgedakto iti apuy idiay Egipto. Aglad-
ingitto iti nakaro ti Pelusium, ken madadaelto
ti Tebes. Inaldawto nga adda kabusor ti Mem-
fis. 17 Mapasagto dagiti agtutubo a lallaki ti
Heliopolis ken Bubastis babaen iti kampilan,
ken masakupto dagiti siudadda. 18 Idiay Tafnes,
iyimutto ti aldaw ti lawagna inton dadaelek



Ezekiel 30:19 xciv Ezekiel 30:26

sadiay ti sangol ti Egipto, ken agpatingganto ti
kinatangsit ti pigsana. Addanto ulep a man-
glinged kenkuana, ken matiliwto a kas balud
dagiti annakna a babbai. 19 Ipatungpalkonto
ti panangukomko idiay Egipto tapno maam-
moanda a siak ni Yahweh.''' 20 Ket napasamak
nga iti maika-sangapulo ket maysa a tawen iti
maika-pito nga aldaw iti umuna a bulan, immay
kaniak ti sao ni Yahweh a kunana, 21 “Anak ti
tao, tinukkolko ti takkiag ni Faraon nga ari ti
Egipto. Kitaem! Saan daytoy a nabedbedan ken
saan a makaawat iti agas; awan ti makabael a
mangbedbed iti daytoy, isu a saan a napigsa a
mangiggem iti kampilan. 22 Ngarud, kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh, 'Kitaem, ni Faraon
nga ari ti Egipto! Ta tukkolekto ti takkiagna, ti
napigsa ken ti natukkol, ken tinnagekto ti kampi-
lan manipud iti imana. 23 Ket iwarawarakto
ti Egipto kadagiti nasion ken iwaraskonto ida
kadagiti daga. 24 Papigsaekto dagiti takkiag
ti ari ti Babilonia ken ipaiggemko ti kampi-
lanko iti imana tapno madangrak ti takkiag ni
Faraon. Agasugto isuna iti sangoanan ti ari ti
Babilonia a kas iti panagasug ti matmatay a
tao. 25 Ta papigsaekto dagiti takkiag ti ari ti
Babilonia, bayat a kumapkapuy dagiti ima ni
Faraon. Ket maammoandanto a siak ni Yahweh,
inton ipaiggemko ti kampilanko iti ima ti ari
ti Babilonia; ta rautennanto ti daga ti Egipto
babaen iti daytoy. 26 Isu nga iwarawarakto ti
Egipto kadagiti nasion ken iwarasko ida kadagiti
daga. Ket maammoandanto a siak ni Yahweh!'''
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31
1 Ket napasamak nga iti maikasangapulo ket

maysa a tawen, iti umuna nga aldaw iti maikatlo
a bulan, immay kaniak ti sao ni Yahweh a
kunana, 2 “Anak ti tao, ibagam kenni Faraon
nga ari ti Egipto, ken kadagiti adipenna iti aglik-
mutna, ‘Iti kinabilegmo, siasino ti kaiyaspingam?
3 Kitaenyo! Ti Asiria ket kasla maysa a sedro
iti Lebanon nga addaan kadagiti narangpaya a
sanga, maysa a narukbos iti kakaykayoan, ken
kasta unay ti katayagna! Ket ti tuktokna ket
adda iti ngatoen dagiti sangana. 4 Adu a danum
ti nangpatayag iti daytoy; ti danum iti ubbog ti
nangpadakkel iti daytoy. Nagayus dagiti karayan
iti paset ti aglawlaw daytoy, ta ti panagayus
dagitoy ket dimmanon kadagiti amin a kaykayo
iti tay-ak. 5 Ti kinangato daytoy ket nangatngato
pay ngem iti aniaman kadagiti kayo iti tay-ak,
ken dagiti sanga daytoy ket nagadu unay; rim-
mangpaya pay dagiti sangana gapu iti nabuslon a
danum bayat a dumakdakkel dagitoy. 6 Tunggal
billit iti tangatang ket nagumok kadagiti sanga
daytoy, bayat a tunggal parsua nga agnanaed
iti tay-ak ket naganak iti siruk dagiti narukbos
a sanga daytoy. Amin dagiti adu a nasion ket
nagnaed iti siruk daytoy. 7 Ta napintas unay
daytoy gapu iti kinangayed ken iti kinarangpaya
dagiti sanga daytoy, ta dagiti ramut ket adda iti
ayan ti nabuslon a danum! 8 Dagiti sedro iti
minuyongan ti Dios ket saan a maiyasping iti
daytoy! Awan kadagiti kayo nga igos ti maipada
kadagiti sanga daytoy, ken awan kadawyan a
kayo a makaasping kadagiti santakna. Awan
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kayo iti minuyongan ti Dios ti maipada iti ki-
napintas daytoy! 9 Pinapintasko daytoy babaen
kadagiti adu a sanga daytoy; ket amin dagiti kayo
iti Eden nga adda iti minuyongan ti Dios ket
inapalanda daytoy! 10 Isu a kastoy ti kuna ti Apo
a ni Yahweh: Gapu ta natayag unay daytoy, ken
gapu ta inngatona ti tuktok ti kayona iti ngatoen
dagiti sanga ken ti pusona ket naingato iti kasta
unay a kangato— 11 Isu nga inyawatko isuna
iti ima ti kabibilegan a mangiturturay kadag-
iti nasion! Nagtignay daytoy a mangiturturay
iti maibusor kenkuana ket pinapanawna isuna
gapu iti kinadangkesna! 12 Dagiti naranggas a
ganggannaet iti amin a nasion ket pinukanda ken
binaybay-anda daytoy. Natinnag dagiti sangana
kadagiti bantay ken kadagiti tanap, ken dagiti
babassit a sangana ket natukkol ket naregreg iti
amin a waig iti daga. Ket amin dagiti nasion
iti daga ket rimuar manipud iti linongna ket
pinanawanda isuna. 13 Amin dagiti billit iti
tangatang ket nagbatay iti puon daytoy a kayo,
ken amin dagiti atap nga ayup iti tay-ak ket
nagtugaw kadagiti sanga daytoy. 14 Napasamak
daytoy tapno awanton ti dadduma a masibsi-
bugan a kayo ti dumakkel iti kasta a katayag,
tapno saanda nga ingato ti tuktok ti kayoda iti
ngatoen dagiti sanga, ta awanton ti sabali pay
a kayo a masibsibugan a dumakkel manen iti
kasta a katayag. Ta naipaimada amin iti patay
iti kababaan a paset ti daga, iti nagtetengngaan
dagiti tattao iti sangkataoan a bimmaban iti
abut. 15 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Iti aldaw a naipababa isuna iti Seol, inyegko ti
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panagladingit iti lubong. Ginaburak ti adalem a
danum iti rabawna, ken inatianak dagiti danum
iti taaw. Pinasardengko ti napigsa a panagayus
dagiti danum, ken inyegko ti panagladingit iti
Lebanon para kenkuana! Isu nga amin dagiti
kayo iti tay-ak ket nagladingit para kenkuana.
16 Inyegko ti panagkintayeg kadagiti nasion iti
kanarpaak ti pannakatuangna, idi imbellengko
isuna iti Seol a kaduana dagiti bimmaba iti
abut! Ket liniwliwak dagiti amin a kayo iti
Eden iti kababaan a paset ti lubong! Dagitoy ti
kangrunaan a mapilpili ken kasasayaatan a kayo
iti Lebanon, dagiti kayo a masibsibugan iti adu a
danum! 17 Ta bimmabada met laeng a kaduada
isuna iti seol, kadagidiay a napapatay babaen
iti kampilan! Dagitoy dagiti napipigsa a taki-
agna, dagidiay a nasion a nagnaed iti linongna.
18 Ania kadagiti kayo iti Eden ti kapadam iti
dayag ken kinaindaklan? Ta maipababakanto
a kaduam dagiti kayo iti Eden iti kababaan a
paset ti lubong, a kaduam dagiti saan a nakugit;
makipagnaedkanto kadagiti napapatay babaen
iti kampilan! Daytoy ket ni Faraon ken dagiti
amin nga adipenna! —kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh! ’’’

32
1 Ket napasamak nga iti maika-sangapulo ket

dua a bulan iti maika-sangapulo ket dua a tawen,
iti umuna nga aldaw ti bulan, immay kaniak
ti sao ni Yahweh a kunana, 2 “Anak ti tao,
dung-awam ni Faraon, nga ari ti Egipto; ibagam
kenkuana, 'Arigmo ti urbon a leon kadagiti
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nasion, kaskala nakabutbuteng nga ayup iti
baybay; kibkiburem ti danum, liblibegem dagiti
danum babaen kadagiti sakam ken rugrugitam
dagiti danumda! 3 Kastoy ti kuna ti Apo a ni
Yahweh, “Isarwagko ngarud kenka ti iketko iti
taripnong dagiti adu a puli dagiti tattao, ket inga-
todakanto iti iketko! 4 Baybay-ankanto iti daga!
Ibellengkanto iti away ket pagbatayekto kenka
dagiti billit iti tangatang; mapnekto dagiti amin
a mabisin nga ayup iti daga babaen kenka. 5 Ta
ikabilkonto ti lasagmo kadagiti bantay, ken pun-
noekto dagiti tanap iti agruprupsa a bangkaymo!
6 Kalpasanna, iparukpokkonto ti daram kadagiti
bantay, ket mapnonto dagiti waig iti daram!
7 Ket inton iddepek ti silawmo, lengdakto dagiti
langit ken pagsipngetek dagiti bituen daytoy;
lengdakto ti init babaen kadagiti ulep, ket saanto
nga agraniag ti bulan! 8 Pagsipngetekto dagiti
amin nga agranraniag a silaw kadagiti langit
iti ngatoem, ket pagsipngetekto ti dagam! —
kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh. 9 Ket
butbutngekto ti puso dagiti adu a puli dagiti
tattao kadagiti daga a saanmo nga ammo, inton
ipadamagko kadagiti nasion ti pannakarebbam.
10 Kellaatekto dagiti adu a puli dagiti tattao iti
maipapan kenka; agpigergerto iti buteng dag-
iti arida maipapan kenka inton iwasiwasko ti
kampilanko iti sangoananda. Iti tunggal kanito,
agpigergerto ti tunggal maysa gapu kenka, iti
aldaw ti pannakarebbam. 11 Ta kastoy ti kuna
ti Apo a ni Yahweh: Umayto a maibusor kenka
ti kampilan ti ari ti Babilonia! 12 Ipaluboskonto
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a mapasag dagiti adipenmo babaen kadagiti
kampilan dagiti mannakigubat—pagbutngento ti
tunggal mannakigubat dagiti nasion! Dadaelento
dagitoy a mannakigubat ti dayag ti Egipto ken
papatayendanto amin dagiti adu a tattao nga
agnanaed iti daytoy! 13 Ta papatayekto dagiti
amin a taraken manipud iti igid dagiti adu a
danum; saanen a kiburen dagiti saka ti tao
dagiti danum, wenno kiburen ti saka ti baka
dagitoy! 14 Ket pagtalnaekto dagiti danumda
ken pagayusekto dagiti karayanda a kas iti pana-
gayus ti lana—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh! 15 Inton ti daga ti Egipto—daga a na-
punpunno—ket pagbalinek a nadadael a lugar,
nabaybay-an a lugar; inton darupek dagiti amin
nga agnanaed kenkuana, ket maammoandanto
a siak ni Yahweh! 16 Addanto panagdung-aw!
Ta dung-awanto isuna dagiti annak a babbai
dagiti nasion; dung-awandanto ti Egipto. Dung-
awandanto dagiti amin nga adipenna! —kastoy
ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh!''' 17 Ket
napasamak nga iti maika-sangapulo ket dua a
tawen, iti maika-sangapulo ket lima nga aldaw
ti bulan, immay kaniak ti sao ni Yahweh a
kunana, 18 “Anak ti tao, sangitam dagiti adipen
ti Egipto ket ibellengmo ida—isuna ken dagiti
annak a babbai dagiti nabileg a nasion—iti
kababaan a paset ti daga a kadua dagiti napan
iti abut! 19 Saludsudem kadakuada, 'Napinpin-
taskayo kadi ngem iti siasinoman? Bumabakayo
ket agiddakayo a kaduayo dagiti saan a nakugit!'
20Mapasagda ket maitiponda kadagiti napapatay
babaen iti kampilan! Naited ti Egipto iti kampi-
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lan; tiliwento isuna dagiti kabusorna ken dagiti
adipenna! 21 Iwaragawagto dagiti kapipigsaan
kadagiti mannakigubat iti sheol ti maipapan
iti Egipto ken dagiti kakaduana, 'Bimmabadan
ditoy! Agiddada a kaduada dagiti saan a nakugit
a napapatay babaen iti kampilan!' 22 Adda
sadiay ti Asiria agraman ti amin a taripnongna!
Pinalikmutan isuna dagiti tanemna; aminda ket
napapatay babaen iti kampilan. 23 Adda sadiay
dagiti makin tanem iti adda iti kaunggan a paset
ti abut, agraman ti taripnongna. Pinalikmutan
dagiti tanemna dagiti amin a napapatay, a na-
pasag babaen iti kampilan, dagiti nangyeg iti
pammutbuteng iti daga dagiti sibibiag! 24 Adda
sadiay ti Elam agraman dagiti adipenna! Pinalik-
mutan isuna dagiti tanemna; napapatayda amin!
Dagidiay napasag babaen iti kampilan, a saan
a nakugit a bimmaba kadagiti kaadalman a
paset ti daga, a nangiyeg kadagiti pammutbut-
butengda iti daga dagiti sibibiag ken kaduada a
mangaw-awit ita iti bainda, bumabbabadan iti
abut! 25 Nangisaganada iti pagiddaan para iti
Elam ken para kadagiti amin nga adipenna iti
nagtetengngaan dagiti napapatay; pinalikmutan
isuna dagiti tanemna! Aminda ket saan a
nakugit, dagidiay napapatay babaen iti kampi-
lan, dagidiay nangiyeg iti pammutbutengda iti
daga dagiti sibibiag! Isu nga awit-awitda ti
bukkodda a bain, agraman dagiti bumabbaba
iti abut a karaman kadagiti napapatay, dagidiay
bumabbaba iti abut. Karaman ti Elam kadagiti
napapatay. 26 Adda sadiay ti Mesack, Tubal ken
dagiti amin nga adipenda! Pinalikmutan ida
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dagiti tanemda! Aminda ket saan a nakugit,
napapatay babaen iti kampilan, gapu ta inyegda
dagiti pammutbutbutegda iti daga dagiti sibib-
iag! 27 Saan kadi a nagiddada a kaduada dagiti
napasag a mannakigubat dagiti saan a nakugit
a bimmaba iti lubong dagiti natay (Sheol) agra-
man dagiti amin nga igamda a pakigubat, ken
agraman dagiti kampilanda nga impunganda?
Naiparabaw dagiti kalasagda kadagiti tulangda.
Ta isuda dagiti mangbutbuteng a mannakigubat
iti daga dagiti sibibiag! 28 Isu a sika nga Egipto,
ket madadaelto iti nagtetengngaan dagiti saan
a nakugit! Ken agiddakanto a kaduam dagiti
napapatay babaen iti kampilan! 29 Adda sadiay
ti Edom agraman dagiti arina ken dagiti amin
a pangulona. Nabilegda idi, ngem itan ket
nakaiddada a kaduada dagiti napapatay babaen
iti kampilan, kaduada dagiti saan a nakugit ken
dagiti bimmaba iti abut. 30 Adda sadiay dagiti
prinsipe iti amianan—aminda ken amin a taga-
Sidon a bimmaba a kadua dagiti natay! Nabi-
legda ken pinagbutengda dagiti dadduma, ngem
itan ket nakaiddada sadiay a mababain, saan
a nakugit a kaduada dagiti napapatay babaen
iti kampilan. Awit-awitda ti bukodda a bain,
kaduada dagiti dadduma a bumabbaba iti abut.
31Kumitanto ni Faraon kenmaliwliwanto maipa-
pan kadagiti amin nga adipenna a napapatay
babaen iti kampilan—kastoy ti pakaammo ti Apo
a ni Yahweh. 32 Intulokko a mangbutbuteng
isuna iti daga dagiti sibibiag, ngem agiddanto
isuna iti nagtetengngaan dagiti saan a nakugit, a
kaduana dagiti napapatay babaen iti kampilan—
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kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh!”

33
1Kalpasanna, dimteng kaniak ti sao ni Yahweh

a kunana, 2 “Anak ti tao, ipakaammom day-
toy kadagiti tattaom; ibagam kadakuada, 'Inton
mangiyegak iti kampilan a maibusor iti aniaman
a daga, ket mangdutok dagiti tattao iti dayta a
daga iti maysa a tao manipud kadakuada nga ag-
balin a para-wanawanda. 3 Siputanna ti kampi-
lan nga um-umay iti daga ket puyotanna ti tang-
guyobna tapno ballaaganna dagiti tattao! 4 No
mangngeg dagiti tattao ti uni ti tangguyob ket
saanda nga ipangag, ken no umay ti kampilan ket
patayenna ida, ti dara ti tunggal maysa ket adda
iti bukodda nga ulo. 5 Ket no adda makangngeg
iti uni ti tangguyob ket saanna nga ipangag, ti
darana ket adda kenkuana; ngem no ipangagna,
maisalakannanto ti bukodna a biag. 6 Nupay
kasta, no makita ti para-wanawan ti kampilan
nga um-umay, ngem no saanna a pinuyutan ti
tangguyob, a ti nagbanaganna ket saan a nabal-
laagan dagiti tattao, ket no umay ti kampilan ket
patayenna ti siasinoman, napapatay dayta a tao
iti bukodna a basol ngem sapulekto ti darana
iti para-wanawan.' 7 Ita, sika a mismo, anak
ti tao! Pinagbalinka a para-wanawan para iti
balay ti Israel; mangngegmonto dagiti sasaok
manipud iti ngiwatko ket ballaagamto ida para
kaniak. 8No ibagak iti maysa a nadangkes a tao,
'Nadangkes a tao, sigurado a matayka!' ngem
no saanmo nga iwaragawag daytoy tapno ma-
ballaagan ti nadangkes maipapan iti aramidna,
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ket matayto dayta a nadangkes iti basolna, ngem
sapulekto kadagiti imam ti darana! 9 Ngem
sika, no ballaagam ti nadangkes maipapan iti
aramidna, tapno matallikodanna daytoy, ket no
saan isuna a timmallikod manipud iti aramidna,
matayto isuna iti basolna, ngem sika a mismo
ket maisalakanmonto ti bukodmo a biag. 10 Isu
a sika, anak ti tao, ibagam iti balay ti Israel,
'Kastoy ti ibagbagayo: Adda kadakami dagiti
panagsalungasingmi ken basolmi, ket madad-
dadaelkamin kadagitoy! Kasano nga agbi-
agkami? 11 Ibagam kadakuada, 'Iti naganko
nga adda iti agnanayon—kastoy ti pakaammo
ti Apo a ni Yahweh—saanko a pakaragsakan ti
ipapatay ti nadangkes a tao, ngem no agbabawi ti
nadangkes a tao manipud iti aramidna, agbiagto
ngarud isuna! Agbabawikayo! Agbabawikayo
manipud kadagiti nadangkes a aramidyo! Ta
apay koma a mataykayo, balay ti Israel?' 12 Ket
sika, anak ti tao, ibagam kadagiti tattaom, 'Ti
kinalinteg ti maysa a nalinteg a tao ket saanto
a makaisalakan kenkuana no agbasol! Ken ti
kinadangkes ti maysa a nadangkes a tao ket
saanto a daytoy ti gapu a mapukaw isuna no
agbabawi manipud iti basolna. Ta saanto nga
agbiag ti nalinteg a tao gapu iti kinalintegna no
agbasol isuna. 13 No ibagak iti maysa a nalinteg,
“Sigurado nga agbiagto isuna!” ket no agtalek
isuna iti bukodna a kinalinteg ket kalpasanna,
agaramid iti saan a nainkalintegan, saankonto
a lagipen ti aniaman a kinalintegna; matayto
isuna iti kinadangkes nga inaramidna. 14 Ket
no ibagak iti nadangkes, “Sigurado a matayka!”
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ngem no agbabawi isuna kadagiti basolna ket
aramidenna ti nainkalintegan ken umno— 15 no
isublina ti naisalda kenkuana a kiniddawna a
sidadangkes, wenno isublina ti tinakawna, ket
no surotenna dagiti bilbilin a mangipaay iti biag
ket saanen nga agramid iti basol— sigurado nga
agbiagto ngarud isuna; saanto isuna a matay.
16 Awanto a pulos ti malagip kadagiti basol
nga inaramidna, nagtignay isuna a sililinteg;
sigurado nga agbiagto isuna! 17 Ngem kinuna
dagiti tattaom, '“Saan a nalinteg ti wagas ti
Apo!” ngem dagiti wagasyo ti saan a nalinteg!
18 No tallikodan ti maysa a nalinteg a tao ti
kinalintegna ket agaramid iti basol, daytoyto
ngarud ti pakatayanna! 19 Ket no tallikodan
ti maysa a nadangkes a tao ti kinadangkesna
ket aramidenna ti nainkalintegan ken rumbeng,
agbiagto isuna gapu kadagidiay a banbanag!
20 Ngem kinunayo dakayo a tattao, “Saan a
nalinteg ti wagas ti Apo!” Ukomekto ti tunggal
maysa kadakayo segun iti wagasna, balay ti Is-
rael!'” 21 Napasamak daytoy iti maikasangapulo
ket dua a tawen, iti maikalima nga aldaw ti
maikasangapulo a bulan ti pannakaibaludtayo,
nga adda immay kaniak a maysa a nakalibas
manipud Jerusalem ket kinunana, 22 “Nasakupen
ti siudad!” Adda kaniak ti ima ni Yahweh iti rabii
sakbay a dimteng ti nakalibas, ket naglukat ti
ngiwatko idi dimteng isuna iti parbangon. Isu
a nalukatan ti ngiwatko; saanakon nga umel!
23 Ket dimteng kaniak ti sao ni Yahweh a ku-
nana, 24 “Anak ti tao, ibagbaga dagiti agnanaed
kadagidiay a nadadael iti daga ti Israel, 'May-
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maysa laeng a tao ni Abraham ket tinawidna ti
daga, ngem adutayo! Naited kadatayo ti daga
a kas sanikua.' 25 Ngarud ibagam kadakuada,
'Kastoy ti ibagbaga ti Apo a Yahweh: Mangman-
gankayo iti dara ken tumangtangadkayo kadagiti
didiosenyo, ket iparparukpokyo ti dara dagiti
tattao. Rumbeng kadi a tagikuaenyo ti daga?
26 Nagtalekkayo kadagiti kampilanyo ken nan-
garamidkayo kadagiti makarimon a banbanag;
daddadaelen ti tunggal lalaki ti dayaw ti asawa
ti kaarrubana. Rumbeng kadi a tagikuaenyo ti
daga?' 27 Kastoyto ti ibagam kadakuada, 'Kastoy
ti kuna ti Apo a Yahweh: Iti naganko nga
adda iti agnanayon, sigurado a mapasagto dagiti
adda kadagiti nadadael babaen iti kampilan, ket
itedkonto dagiti adda kadagiti taltalon kadagiti
sibibiag a parsua a kas taraonda, ket matayto
babaen kadagiti didigra dagiti adda kadagiti
nasarikedkedan ken kueba. 28 Ket pagbalinekto
a langalang ken nakabutbuteng ti daga, ket
agpatingganto ti kinapalangguad ti bileg daytoy,
ta mabaybay-anto dagiti bantay ti Israel ken
awanto ti lumabas kadagitoy.' 29 Isu a maam-
moandanto a siak ni Yahweh, inton pagbalinek
a langalang ken nakabutbuteng ti daga gapu
kadagiti amin a makarimon a banbanag nga
inaramidda. 30 Ket sika, anak ti tao— adda
ibagbaga dagiti tattaom maipapan kenka iti abay
dagiti pader ken kadagiti ruangan dagiti bal-
balay, ket ibagbaga ti tunggal maysa kadagiti
dadduma— tunggal maysa iti kabsatna a lalaki,
'Mapantayo dumngeg iti sao ti profeta a nagtaud
kenni Yahweh!' 31 Isu a mapanto kenka dagiti
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tattaok, kas iti masansan nga ar-aramidenda,
ket agtugawdanto iti sangoanam ket dumngegda
kadagiti sasaom, ngem saandanto a tungpalen
dagitoy. Adda kadagiti ngiwatda dagiti umno a
sasao, ngem dagiti pusoda ket adda kadagiti saan
a nainkalintegan a pakagunggonaanda. 32 Ta
kaslaka makay-ayo a kanta kadakuada, maysa
a napintas a samiweng a natukaran a nasayaat
iti adda kuerdasna nga instrumento, isu a
dumngegdanto kadagiti sasaom ngem awanto a
pulos kadakuada ti agtulnog kadagitoy. 33 Isu
nga inton mapasamak amin dagitoy— kitaem!
mapasamakto daytoy! — ket maammoandanto
a kaduada idi ti profeta.”

34
1Kalpasanna, dimteng kaniak ti sao ni Yahweh

ket kinunana, 2 “Anak ti tao, agipadtoka a maibu-
sor kadagiti agpaspastor iti Israel! Agipadtoka
ket ibagam kadakuada, 'Kastoy ti ibagbaga ti Apo
a ni Yahweh kadagiti agpaspastor: Asi pay dagiti
agpaspastor iti Israel a mangipaspastor kadagiti
bagbagida! Saan kadi a rumbeng a bantayan
dagiti agpaspastor ti arban? 3Kankanenyo dagiti
nalulukmeg a paset ken agkawkaweskayo iti
lupot a naaramid iti buok ti karnero! Parpar-
tienyo dagiti nalulukmeg iti arban! Saankayo a
pulos a nagpastor. 4 Saanyo a pinapigsa dagiti
addaan kadagiti sagubanit, wenno saanyo nga
inagasan dagiti masakit. Saanyo a bedbedbe-
dan dagiti nablo, ken saanyo a pinasubli dag-
iti napapanaw wenno sinapul dagiti napukaw.
Ngem ketdi, inturayanyo ida babaen iti bileg ken
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kinaranggas. 5 Ket nawarawarada nga awan ti
mangipastor kadakuada, ket nagbalinda a taraon
para kadagiti amin a nabiag a narungsot nga
ayup kadagiti away, kalpasan a nawarawarada.
6 Naiyaw-awan ti arbanko kadagiti amin a ban-
bantay ken iti tunggal nangangato a turod,
ket naiwarawarada iti entero a rabaw ti daga.
Ket awan a pulos ti mangbirbirok kadakuada.
7 Isu a dakayo nga agpaspastor, denggenyo ti
pakaammo ni Yahweh: 8 Iti naganko nga adda iti
agnanayon—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yah-
weh—gapu ta nagbalin a samsam ti arbanko ken
nagbalin a taraon para kadagiti amin a narung-
sot nga ayup kadagiti away (gapu ta awan ti
pastor ken awan kadagiti pastorko ti nangbiruk
iti arbanko, ngem binantayan dagiti agpaspastor
dagiti bagbagida ket saanda nga impastoran ti
arbanko)— 9 Ngarud, dakayo nga agpaspastor,
denggenyo ti pakaammo ni Yahweh: 10 Kastoy
ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Kitaem! Maibusorak
kadagiti agpaspastor, ket sapulekto manipud
kadagiti imada ti arbanko. Ket pasardengekto
ida a mangipastor iti arban; wenno saanton
nga ipastoran dagiti pastor dagiti bagbagida ta
alaekto ti arbanko manipud kadagiti ngiwatda,
tapno saanton nga agbalin a taraon ti arbanko
para kadakuada. 11 Ta kastoy ti kuna ti Apo a ni
Yahweh: Kitaem! Siakto a mismo ti mangsapul
iti arbanko ket aywanakto dagitoy, 12 kas iti
panangsapul ti agpaspastor iti arbanna iti aldaw
nga adda isuna iti tengnga ti nawarawara nga
arbanna. Kastanto ti panangbirokko iti arbanko,
ken ispalekto ida manipud kadagiti amin a lugar
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a nakaiwaraanda iti aldaw a naulep ken nasip-
nget. 13 Ket irruarkonto ida manipud kadagiti
tattao; urnongekto ida manipud kadagiti daga
ket iyegkonto ida iti dagayo. Ikabilkonto ida
kadagiti pagpasturan kadagiti sikigan dagiti ban-
tay iti Israel, iti abay dagiti karayan, ken iti
tunggal pagnaedan iti daga. 14 Ikabilkonto ida
iti nasayaat a pagpasturan; dagitinto nangan-
gato a bantay ti Israel dagiti lugar a pagara-
banda. Agiddadanto kadagiti nasasayaat a lugar
a pagaraban, iti nawadwad a pagpasturan, ken
agarabdanto kadagiti bantay ti Israel. 15 Siakto
a mismo ti mangipastor iti arbanko, ken siakto
a mismo ti mangpaidda kadakuada—kastoy ti
pakaammo ti Apo a ni Yahweh— 16 birukekto
ti napukaw ken isublikto ti napagtalaw; bedbe-
dakto ti nablo a karnero ken agasakto ti masakit
a karnero. Ket pukawekto dagiti napalukmeg
ken napigsa! Agpastorakto a nainkalintegan!
17 Ket sika nga arbanko—kastoy ti kuna ti Apo a
ni Yahweh— kitaem! Siakto ti agbalin nga ukom
kadagiti karnero, kadagiti kalakian a karnero
ken kadagiti kalding! 18 Bassit kadi a banag
a maipastorkayo iti nasayaat a pagpasturan,
isu a tarigagayanyo a baddekan ti natda iti
pagpasturan? Wenno bassit kadi a banag nga
imminumkayo kadagiti nalitnaw a danum, a
rumbeng a libegenyo dagiti karayan babaen
kadagiti sakayo? 19Ngem ti karnerok ket maipas-
pastoren iti binaddebaddekan dagiti sakayo; in-
inumendan dagiti danum a linibegyo babaen
kadagiti sakayo! 20 Kastoy ngarud ti kuna ti
Apo a ni Yahweh kadakuada: Kitaem! Siakto
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a mismo ti mangukom kadagiti nalukmeg ken
kadagiti nakuttong a karnero, 21 ta induronyo
ida babaen kadagiti bakrang ken abagayo, ken
sinangduyo dagiti amin nga agkakapuy agingga
nga inwarayo ida iti adayu manipud iti daga!
22 Isu nga isalakankonto ti arbanko; saandanton
a pulos nga agbalin a samsam. Ket ukomekto
dagiti karnero! 23 Mangisaadakto iti maysa nga
agpastor kadakuada, ket ipastornanto ida—ti
adipenko a ni David! Ipastornanto ida; agbalinto
isuna a pastorda! 24 Ta siak, a ni Yahweh, ti
agbalinto a Diosda, ket ti adipenko a ni David
ti agbalinto a panguloda—siak, a ni Yahweh ti
nangipakaammo iti daytoy! 25 Ket mangarami-
dakto iti katulagan a pakikapia kadakuada ken
ikkatekto dagiti dakes nga atap nga ayup ma-
nipud iti daga, isu nga agbiagto a sitatalged dagiti
karnerok iti let-ang ken maturogdanto kadagiti
kabakiran. 26 Bendisionakto pay ida ken dagiti
naglikmut a turodko, ta mangiyegakto iti arbis iti
naikeddeng a tiempo. Dagitoyto ket arbis iti ben-
dision! 27 Ket agbunganto dagiti kayo iti talon,
ken mangipaayto ti daga iti bunga. Natalgedto
dagiti karnerok iti dagada; ket maammoandanto
a siak ni Yahweh, inton tukkolek dagiti balunet ti
sangolda, ken inton ispalek ida manipud iti ima
dagiti nangtagabu kadakuada. 28 Saandanton
a pulos nga agbalin a samsam kadagiti nasion,
ket saanto ida a pulos a kanen dagiti atap nga
ayup! Ta agbiagdanto a sitatalged ket saandanto
nga agbuteng. 29 Ta mangaramidakto iti natalna
a lugar a pagmulaan para kadakuada tapno
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saandanton a pulos a matay iti bisin iti daga,
ket saanto ida a laisen dagiti nasion. 30 Ket
maammoandanto a siak, a ni Yahweh a Diosda
ket addaak kadakuada. Isuda dagiti tattaok, ti
balay ti Israel— kastoy ti pakaammo ti Apo a
ni Yahweh. 31 Ta dakayo dagiti karnerok, ti
arban iti pagpasturak, ken dagiti tattaok! Siakto
ti Diosyo— kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh.'”

35
1 Kalpasanna, dimteng kaniak ti sao ni Yah-

weh a kunana, 2 “Anak ti tao, sangoem ti
Bantay Seir ket agipadtoka maibusor iti daytoy.
3 Ibagam iti daytoy, 'Kastoy ti kuna ti Apo a
ni Yahweh: Dumngegka! Maibusorak kenka
Bantay Seir, ket dusaenkanto babaen iti imak
ken pagbalinenkanto a langalang ken nakabut-
buteng. 4 Dadaelekto dagiti siudadmo, ken sika
a mismo ket agbalinto a langalang; ket maam-
moamto a siak ni Yahweh. 5 Gapu ta kanayonka
a bumusor kadagiti tattao ti Israel ken gapu
ta impaimam ida iti kampilan iti tiempo ti
pannakariribukda, iti tiempo a nakaro unay ti
pannakadusada— 6ngarud, iti naganko nga adda
iti agnanayon—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh— isaganakanto para iti panagsayasay
ti dara, ken kamatennakanto ti panagsayasay ti
dara! Gapu ta saanmo a ginura ti panagsayasay
ti dara, kamatennakanto ti panagsayasay ti dara.
7 Pagbalinekto a langalang ti Bantay Seir—
maysa a langalang inton pukawekto manipud
iti daytoy ti siasinoman a lumabas ken agsubli
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manen. 8 Ket punnoekto dagiti bantay daytoy
iti natay. Dagiti nangangato a turodmo, dagiti
tanap ken dagiti amin a waigmo—matnagto
kadagitoy dagiti amin a napapatay babaen iti
kampilan. 9 Pagbalinenkanto a langalang iti
agnanayon. Saanton a mapagnaedan dagiti
siudadmo, ngem maammoanyonto a siak ni
Yahweh. 10 Kinunam, “Dagitoy a dua a nasion
ken dagitoy a dua a daga ket agbalinto a kukuak,
ken tagikuaentayonto dagitoy,” inton adda ni
Yahweh kadakuada. 11 Ngarud, iti naganko nga
adda iti agnanayon—kastoy ti pakaammo ti Apo
a ni Yahweh— Isu nga aramidekto segun iti
pungtotmo ken segun iti apalmo nga adda iti
guram iti Israel, ket agpakitaakto kadakuada
inton ukomenka. 12 Isu a maammoamto a
siak ni Yahweh! Nangngegko dagiti amin a
pananglaismo idi nagsaoka maibusor kadagiti
bantay ti Israel a kinunam, “Nalangalangda!
Naited dagitoy kadatayo tapno dadaelentayo.”
13 Nangngegka idi nagpasindayawka babaen iti
ngiwatmo maibusor kaniak; adu a banbanag
ti imbagam maibusor kaniak. Nangngegko
dagitoy. 14 Kastoy ti kinuna ti Apo a ni Yah-
weh: Pagbalinenkanto a langalang, kabayatan
nga agragragsak ti entero a daga. 15 Kas iti
panagragsakmo iti tawid dagiti tattao ti Israel
gapu iti pannakalangalang daytoy, kastanto met
ti aramidek kenka. Agbalinkanto a langalang,
Bantay Seir, ken iti entero nga Edom—amin nga
adda iti daytoy! Ket maammoandanto a siak ni
Yahweh!'”
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36
1 “Ita, sika nga anak ti tao, agipadtoka kadagiti

bantay ti Israel ket ibagam, 'Banbantay ti Israel,
dumngegkayo iti sao ni Yahweh! 2 Kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Kinuna kadakayo
dagiti kabusoryo, “Aha!” ken “Nagbalin a kuku-
atayo dagiti nagkauna a nangangato a lugar.'”
3 Ngarud, agipadtoka ket ibagam: 'Kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Gapu iti pannakalan-
galangyo ken gapu iti pannakarautyo manipud
iti amin a suli, nagbalin a kukuanakayo dagiti
dadduma a nasion; nagbalinkayo a pagtutung-
tongan dagiti bibig ken dila a manangperdi
iti dayaw, ken istoria dagiti tattao. 4 Ngarud,
banbantay ti Israel, dumngegkayo iti sao ti Apo
a ni Yahweh: Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh
kadagiti bantay ken kadagiti nangangato a turod,
kadagiti karayan ken kadagiti tanap, kadagiti
langalang a saan a mapagnaedan ken kadagiti
nabaybay-an a siudad a nagbalin a banag a
masamsam ken lalaisen dagiti dadduma a nasion
iti aglawlawda— 5 ngarud, kastoy ti kuna ti Apo
a ni Yahweh: Pudno a nagsaoak iti apuy ti
pungtotko maibusor kadagiti dadduma a nasion,
maibusor iti Edom ken kadagiti amin a nangala
iti dagak a kas sanikuada, maibusor kadagiti
amin nga addaan rag-o iti pusoda ken panang-
tagibassit iti espirituda, bayat a saksakupenda
ti dagak tapno tagikuaenda dagiti pagpasturan.'
6Ngarud, agipadtoka iti daga ti Israel ket ibagam
kadagiti bantay ken kadagiti nangangato a turod,
kadagiti karayan ken kadagiti tanap, 'kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh: Kitaem! Iti nakaro
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a pungtot ken ungetko, ipakpakaammok day-
toy gapu ta binaklayyo dagiti pananglais dagiti
nasion. 7 Ngarud, kastoy ti kuna ti Apo a
ni Yahweh: Ingatokto a mismo ti imak tapno
isapatak a dagiti nasion iti aglawlawyo ket aw-
itendanto ti bukodda a pakaibabainan. 8 Ngem
dakayo, banbantay ti Israel, dumakkelto dagiti
sangayo ket agbunganto nga agpaay kadagiti
tattaok iti Israel, gapu ta iti saan nga agbayag,
agsublidanto kadakayo. 9 Ta kitaenyo, siak ket
para kadakayo, paburankayonto, maaradokay-
onto ken mamulaan iti bukel. 10 Isu a paaduekto
kadakayo a bantay dagiti tattao iti amin a
balay ti Israel. Amin! Ket mapagnaedanto
dagiti siudad kenmaibangonto manen dagiti lan-
galang. 11 Paaduekto ti tao ken ayup kadakayo
a bantay tapno umadoda ken agbungadanto.
Ket ipaluboskonto a mapagnaedankayo a kas iti
napalabas, ad-addanto pay a parang-ayenkayo
ngem iti napalabas, ta maammoanyonto a siak
ni Yahweh. 12 Mangiyegakto kadagiti tattao,
dagiti tattaok nga Israelita, a magna kadakayo.
Tagikuaendakayonto, ket agbalinkayonto a taw-
idda, ket saanyonton nga ipalubos a matay dagiti
annakda. 13 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Gapu ta ibagbagada kadakayo, “Patpatayenyo
dagiti tattao, ket natay dagiti annak ti nasionyo,”
14 ngarud, saanyonton a papatayen pay dagiti
tattao ket saanyonton a pagladingiten ti nasionyo
gapu kadagiti natay. Kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh. 15 Wenno saankonton nga
ipalubos a mangngegyo dagiti pananglais dagiti
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nasion; saanyonton a baklayen ti panangibabain
dagiti tattao wenno saankonton nga ipalubos a
mapasag ti nasionyo—kastoy ti pakaammo ti Apo
a ni Yahweh.'” 16 Kalpasanna, dimteng kaniak ti
sao ni Yahweh a kunana, 17 “Anak ti tao, idi nag-
naedan ti balay ti Israel ti dagada, tinulawanda
daytoy babaen kadagiti wagas ken aramidda.
Maiyarig dagiti wagasda iti narugit a panagregla
ti maysa a babai iti sangoanak. 18 Isu nga im-
parukpokko ti pungtotko maibusor kadakuada
gapu iti dara a pinagsayasayda iti daga ken
para iti panangrugitda iti daytoy babaen kadagiti
didiosenda. 19 Inwarasko ida kadagiti nasion;
naiwarada kadagiti daga. Inukomko ida segun
kadagiti wagas ken aramidda. 20 Ket napanda
kadagiti nasion, ket sadinoman a napananda,
tinulawanda ti nasantoan a naganko idi imbaga
dagiti tattao kadakuada, 'Pudno kadi a dagitoy
ket tattao ni Yahweh? Ta napapanawda iti
dagana.' 21 Ngem adda asik para iti nasantoan
a naganko a tinulawan ti balay ti Israel kadagiti
nasion, idi napanda sadiay. 22Ngarud, ibagam iti
balay ti Israel, 'Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Saanko nga ar-aramiden daytoy para kadakayo,
balay ti Israel, ngem para iti nasantoan a na-
ganko, a tinulawanyo kadagiti nasion a napna-
pananyo. 23 Ta iparangarangkonto ti kinasanto
ti naindaklan a naganko, a tinulawanyo kadagiti
nasion—iti nagtetengngaan dagiti nasion, tinu-
lawanyo daytoy. Ket maammoanto dagiti nasion
a siak ni Yahweh—kastoy ti pakaammo ti Apo
a ni Yahweh—inton makitayo a nasantoanak.
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24 Alaenkayonto manipud kadagiti nasion ken
urnongenkayonto manipud iti tunggal daga, ket
ipankayonto iti dagayo. 25Ket mangiwarsiakto iti
nadalus a danum kadakayo ket madalusankay-
onto manipud kadagiti amin a kinarugityo. Ket
dalusankayonto manipud kadagiti amin a did-
iosenyo. 26 Ikkankayonto iti baro a puso ken baro
nga espiritu kadagiti kaungganyo, ket ikkatekto
ti bimmato a pusoyo manipud iti lasagyo. Ta
ikkankayonto iti puso a lasag. 27 Itedkonto
kadakayo ti Espirituk ket tulongankayo a mang-
surot kadagiti alagadek ken salimetmetan dagiti
paglintegak, ket aramidenyonto dagitoy. 28 Ket
pagnaedanyonto ti daga nga intedko kadagiti
kapuonanyo; dakayonto dagiti tattaok, ket siakto
ti Diosyo. 29 Ta isalakankayonto kadagiti amin
a kinarugityo. Pagtubuekto ti bukel ken paad-
duekto daytoy. Saankonton a pulos nga iyeg
kadakayo ti panagbisin. 30 Paaduekto ti bunga
ti kayo ken ti ipaay ti talonyo, tapno saanyonton
a pulos a baklayen ti bain ti panagbisin kadagiti
nasion. 31 Ket panunotenyonto ti kinadangkes
dagiti wagas ken dagiti saan a nasayaat nga
aramidyo, ket guraenyonto dagiti bagiyo gapu
kadagiti bukodyo a basol ken kadagiti makari-
mon nga aramidyo. 32 Saanko nga ar-aramiden
daytoy para kadakayo—kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh—maipakaammo koma daytoy
kadakayo. Isu nga agbain ken madadael koma
ti dayawyo gapu kadagiti wagasyo, balay ti
Israel. 33 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Iti
aldaw a dalusankayo manipud kadagiti amin a
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basolyo, pagnaedenkayonto kadagiti siudad ken
ibangonyonto manen dagiti nadadael a lugar.
34 Ta aradoenyonto ti nadadael a daga agingga
a saanen daytoy a nadadael iti imatang dagiti
amin a lumabas. 35 Ket ibagadanto, “Langalang
idi daytoy a daga, ngem nagbalin daytoy a
kasla iti minuyongan ti Eden; pagnanaedan itan
dagiti langalang a siudad ken dagiti nadadael a
saan a mapagnaedan a saan a madandanun.”
36 Ket maammoanto dagiti dadduma a nasion
iti aglawlawyo a siak ni Yahweh, a siak ti
nangibangon kadagiti nadadael ken nangmula
manen kadagiti nabaybay-an a lugar. Siak ni
Yahweh. Impakaammok daytoy ket aramidekto
daytoy. 37 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Dawatento manen kaniak ti balay ti Israel nga
aramidek daytoy para kadakuada, a paaduek
ida a kas iti arban dagiti tattao. 38 Kasla
kadagiti arban a naidaton kenni Yahweh, kasla
kadagiti arban iti Jerusalem kadagiti naituding
a fiestana, mapunnonto kadagiti arban ti tattao
dagiti langalang a siudad, ket maammondanto a
siak ni Yahweh.'”

37
1 Adda kaniak ti ima ni Yahweh, imbaonnak

babaen iti Espiritu ni Yahweh, ket imbabanak
iti tengnga ti maysa a tanap. Napno daytoy
kadagiti tulang. 2 Ket impalubosna a labas-
labasak dagitoy. Kitaem! Adu kadagitoy ti
adda iti tanap. Ket kitaem! Namagada unay.
3 Kinunana kaniak, “Anak ti tao, agbiag kadi
manen dagitoy a tulang?” Isu a kinunak, “Apo
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a Yahweh, sika laeng ti makaammo!” 4 Ket
kinunana kaniak, “Agipadtoka kadagitoy a tu-
lang ket ibagam kadagitoy, 'Namaga a tultulang!
Dumngegkayo iti sao ni Yahweh. 5 Kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh kadagitoy a tulang:
Kitaem! Mangiyegak iti espiritu kadakayo ket
agbiagkayonto. 6 Mangikabilak kadagiti pennet
ken ikkankayo iti lasag. Balkotenkayo iti kudil
ken ikkankayo iti anges ket agbiagkayo. Ket
maammoanyonto a siak ni Yahweh.'” 7 Isu
a nagipadtoak a kas naibilin kaniak; kabay-
atan nga agipadpadtoak, adtoy, adda dimteng
a daranudor ket naggingined. Ket nagsusuop
dagiti tulang—tulang iti tulangna. 8 Kimmitaak
ket adtoy, adda pennet kadagitoy. Adda lasag
ken nabalkot dagitoy iti kudil! Ngem awan
pay biag kadagitoy. 9 Ket kinuna ni Yahweh
kaniak, “Agipadtoka iti angin! Agipadtoka anak
ti tao, ket ibagam iti angin, 'Kastoy ti kuna ti
Apo a ni Yahweh: Umayka manipud iti uppat
nga angin, Espiritu! Ket angsam dagitoy a
napapatay tapno agbiagda manen.'” 10 Isu a
nagipadtoak a kas naibilin kaniak; immay ti
Espiritu kadakuada ket nagbiagda! Ket tim-
makderda, maysa a dakkel unay nga armada!
11Ket kinuna ti Dios kaniak, “Anak ti tao, dagitoy
a tulang ket isu ti entero a balay ti Israel.
Kitaem! Ibagbagada, 'Namaga dagiti tulangtayo,
ken napukawen ti namnamatayo. Naisinatayo
para iti pannakadadael!' 12 Ngarud, agipadtoka
ket ibagam kadakuada, 'Kastoy ti kuna ti Apo a ni
Yahweh: Kitaem! Lukatakto dagiti tanemyo ket
irruarkayonto manipud kadagitoy, tattaok! Ket
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isublikayonto iti daga ti Israel! 13 Ket maam-
moanyonto a siak ni Yahweh, inton lukatak
dagiti tanemyo ken irruarkayo manipud kadagi-
toy, tattaok. 14 Itedkonto kadakayo ti Espirituk
tapno agbiagkayo, ket paginanaenkayonto iti
dagayo inton maammoanyo a siak ni Yahweh.
Ipakaammok ket aramidekto daytoy—kastoy ti
pakaammo ni Yahweh.'” 15 Kalpasanna, dimteng
kaniak ti sao ni Yahweh a kunana, 16 “Ita, anak
ti tao mangalaka iti maysa a ruting ket isuratmo
iti daytoy, 'Para iti Juda ken kadagiti tattao ti
Israel a kakaduana.' Ket mangalaka iti maysa
pay a ruting ket isuratmo iti daytoy, 'Para kenni
Jose, a sanga ti Efraim, ken para kadagiti amin
a tattao ti Israel a kakaduada. 17 Alaem dagitoy
ket pagbalinem a maymaysa a ruting tapno
maymaysa dagitoy iti imam. 18 No makisarita
kenka dagiti tattaom a kunada, 'Saanmo kadi
nga ibaga kadakami ti kayat a sawen dagitoy a
banbanag?' 19 ket ibagam kadakuada, 'Kastoy ti
kuna ti Apo a ni Yahweh, Kitaem! Alaek ti sanga
ni Jose nga adda iti ima ni Efraim ken dagiti
tribu ti Israel a kakaduana, ket itiponko daytoy iti
sanga ti Juda, tapno agbalindanto a maymaysa a
sanga, ket maymaysadanto iti imak!' 20 Ket igga-
mam dagiti sanga a sinuratam iti sangoananda.
21 Ket ipakaammom kadakuada, 'Kastoy ti kuna
ti Apo a ni Yahweh, Kitaem! Ngannganikon
alaen dagiti tattao ti Israel manipud kadagiti
nasion a napananda. Ummongekto ida manipud
kadagiti daga iti aglawlaw. Ta ipankonto ida iti
dagada. 22 Aramidekto ida a maysa a nasion
iti daga, kadagiti bantay ti Israel; ket addanto
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maysa nga ari a mangiturayto kadakuada amin,
ket saandanton a dua a nasion; saandanton a
mabingay iti dua a pagarian. 23 Ket saandanton
a pulos a tulawan dagiti bagida babaen kadagiti
didiosenda, kadagiti makarimon a banbanag
ken kadagiti aniaman a dadduma a basolda.
Ta isalakankonto ida manipud kadagiti awan
serserbina nga aramidda a nakabasolanda, ket
dalusakto ida, tapno agbalindanto a tattaok ket
siakto ti Diosda. 24 Ni David nga adipenko ti
agbalinto nga arida. Isu nga addanto maysa nga
agipastor kadakuada amin, ket agbiagdanto se-
gun kadagiti paglintegak ket salimetmetandanto
dagiti alagadek ken tungpalendanto dagitoy.
25 Agnaeddanto iti daga nga intedko iti adipenko
a ni Jacob, iti lugar a nagnaedan dagiti am-
mayo. Agnaeddanto iti daytoy iti agnanayon—
isuda, dagiti annakda, ken dagiti appokoda, ta
ni David nga adipenko ti agbalinto a panguloda
iti agnanayon. 26 Mangaramidakto iti katulagan
a pakikappia kadakuada. Agbalinto daytoy a
katulagan nga agnanayon kadakuada. Alaen
ken paaduekto ida ket isaadkonto ti nasantoan a
lugarko iti tengngada iti agnanayon. 27 Addanto
kadakuada ti lugar a pagnanaedak; siakto ti
Diosda ket isudanto dagiti tattaok! 28 Ket maam-
moanto dagiti nasion a siak ni Yahweh, a nangi-
datag iti Israel iti bagik, inton addanto iti tengn-
gada ti nasantoan a lugarko iti agnanayon!'”

38
1Dimteng kaniak ti sao ni Yahweh ket kunana,

2 “Anak ti tao, iturongmo ti rupam kenni Gog,
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iti daga ti Magog, ti pangulo iti Mesec ken
Tubal; ken agipadtoka iti maibusor kenkuana!
3 Ibagam, 'Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh:
Kitaem! maibusorak kenka, Gog, a pangulo iti
Mesec ken Tubal. 4 Isu a pagbaw-ingenkanto ket
kaw-itakto ti sangim; papanawenkanto a kad-
uam dagiti amin nga armadam, dagiti kabaliom,
ken dagiti kumakabalio, aminda a nakakalasag,
maysa a dakkel a bunggoy nga addaan kadag-
iti dadakkel ken babassit a kalasag, aminda a
nakaiggem kadagiti kampilan! 5 Kadduada ti
Persia, Cus, ken Put, aminda a nakakalasag ken
nakahelmet! 6 Ti Gomer ken dagiti amin a bung-
goyna, ken ti Bet Togarma, manipud kadagiti
adayo a paset iti amianan, ken dagiti amin a
bunggoyna! Kaduam dagiti adu a puli dagiti
tattao! 7 Agsaganaka! Wen, isaganam ta bagim
ken dagiti bunggoymo a kadduam, ket agbalinka
a panguloda. 8 Maayabankanto kalpasan iti adu
nga al-aldaw, ken kalpasan iti sumagmamano
a tawen ket mapankanto iti daga a nakalasat
manipud iti kampilan ken naummong manipud
iti adu a puli dagiti tattao, naummong kadagiti
bantay ti Israel a nagtultuloy a nadadael. Ngem
mairruarto dagiti tattao ti daga kadagiti adu a
puli dagiti tattao, ket agbiagdanto a natalged,
aminda! 9 Isu a sumang-atkanto a kas iti bagyo;
agbalinkanto a kasla ulep a mangkalkalob iti
daga, sika ken dagiti amin a bunggoymo, dagiti
amin a soldado a kaduam. 10 Kastoy ti kuna
ti Apo a ni Yahweh: mapasamakto daytoy iti
dayta nga aldaw a mabukelto dita pusom dagiti
panggep, ket agpanggepkanto kadagiti nadan-
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gkes a banbanag.' 11 Ket ibagamto, 'Sumang-
atakto iti nawaya a daga; mapanakto iti ayan
dagiti tattao nga agnanaed a sitatalged, aminda
nga agnanaed kadagiti awan pader wenno lan-
dokna, ken kadagiti suidad nga awan ruanganna.
12 Agsamsam ken agtakawakto, tapno iyegko ti
imak maibusor kadagiti nadadael a kabarbaro
a pagnanaedan, ken maibusor kadagiti tattao a
naummong manipud kadagiti nasion, dagiti tat-
tao nga addaan kadagiti ayup ken sanikua, ken
dagiti agnanaed iti tengnga ti daga.' 13 Ti Seba
ken Dedan, ken dagiti agtagtagilako iti Tarsis
a kaduada dagiti agtutubo a mannakigubatda—
ibagadanto amin kenka, 'Immayka kadi tapno
agsamsam? Inummongmo kadi ti armadam
tapno agtakaw, tapno mangitalaw iti pirak ken
balitok, tapno agala iti baka ken sanikua, tapno
agala kadagiti adu a mabalin a masamsam?'
14 Agipadtoka ngarud, anak ti tao, ket ibagam
kenni Gog, 'Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Iti
dayta nga aldaw, inton agnaedto a sitatalged dag-
iti tattaok nga Israelita, saanmonto kadi a maam-
moan ti maipapan kadakuada? 15 Umaykanto
manipud iti lugarmo iti adayo a paset iti amianan
a kaduam ti dakkel nga armada, aminda a
nakasakay kadagiti kabalio, maysa a dakkel a
bunggoy, maysa a dakkel nga armada? 16 Ket
rautemto dagiti tattaok nga Israelita a kas iti
ulep a mangkalub iti daga. Mapasamakto
daytoy kadagiti masungad nga al-aldaw, pagba-
linenkanto a kabusor ti dagak, tapno maam-
ammodak dagiti nasion inton makita ni Gog
ti kinasantok. 17 Kastoy ti kuna ti Apo a ni
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Yahweh: Saan kadi a sika ti sinarsaritak kadag-
iti napalabas nga aldaw babaen iti ima dagiti
adipenko a profeta ti Israel, a nangipadto iti
bukodda a tiempo kadagiti tawen nga iyegkanto
a maibusor kadakuada? 18 Isu a mapasamakto iti
dayta nga aldaw, inton rauten ni Gog ti daga ti
Israel—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh—
kasla rummuarto iti agongko ti nalaus a pung-
totko! 19 Ta impakaammok daytoy iti kinabara
ti ungetko ken umap-apuy a pungtotko: awan
duadua nga addanto nakaro a ginggened iti
dayta nga aldaw iti daga ti Israel. 20Agkintayegto
dagitoy iti sangoanak—dagiti ikan iti baybay ken
dagiti billit kadagiti tangatang, dagiti narungsot
nga ayup kadagiti tay-ak, ken dagiti amin a
sibibiag nga agkarkarayam iti daga, ken amin
a tao nga adda iti rabaw ti daga. Margaayto
dagiti bantay ken dagiti rankis, agingga a marba
ti tunggal pader iti daga. 21 Ta mangayabakto iti
maysa a kampilan amaibusor kenkuana kadagiti
amin a bantayko—kastoy ti pakaammo ti Apo
a ni Yahweh—ti kampilan ti maysa a tao ket
maibusorto iti kabsatna. 22 Ket ukomekto ida
babaen iti didigra, dara, bumayakabak a tudo,
ken uraro nga apuy. Iyegkonto kenkuana ken
kadagiti bunggoyna ken kadagiti adu a tattao a
kaduana ti tudo nga asufre. 23 Ta ipakitakto ti
kinatan-okko, ti kinasantok ken ipakaammokto
ti bagik kadagiti mata dagiti adu a nasion, ket
maammoandanto a Siak ni Yahweh! ” ’

39
1 “Ita, sika nga anak ti tao, agipadtoka maibu-
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sor kenni Gog ket ibagam, ‘Kastoy ti kuna ti
Apo a Yahweh: Denggem! Bumusorak kenka,
Gog, a panguloen ti Mesec ken Tubal. 2 Ibaw-
ingkanto ken idalankanto; isang-atkanto ma-
nipud iti adayo nga amianan ket ipankanto
kadagiti banbantay ti Israel. 3 Kalpasanna,
tipayyekto ti baim iti makannigid nga imam ken
pagtinnagekto dagiti panam iti makannawan
nga imam. 4 Mataykanto kadagiti bantay ti
Israel—sika ken dagiti amin nga armadam ken
dagiti soldado a kakaduam. Itedkanto a kas
taraon kadagiti mangnganup a billit ken kadagiti
atap nga ayup kadagiti tay-ak. 5 Mataykanto
iti tay-ak, ta Siak a mismo ti nangipakaammo
iti daytoy—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh. 6 Kalpasanna, mangibaonakto iti apuy
iti Magog ken kadagiti agnanaed a sitatalged
kadagiti igid ti baybay, ket maammoandanto a
Siak ni Yahweh. 7Ta ipakaammokto ti nasantoan
a naganko iti tengnga dagiti tattaok nga Israelita,
ken saankon nga ipalubos a matulawan ti nasan-
toan a naganko; maammoanto dagiti nasion a
siak ni Yahweh, a Nasantoan a Dios iti Israel.
8 Kitaem! Umadanin ti aldaw nga imbagak,
ket mapasamakto daytoy—kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh. 9 Rummuarto dagiti agnanaed
kadagiti siudad ti Israel ket puorandanto dagiti
igam, dagiti babassit ken dadakkel a kalasag,
dagiti bai, dagiti pana, dagiti pang-or ken dagiti
gayang; puorandanto dagitoy iti las-ud ti pito
a tawen. 10 Saandanto nga agkayo kadagiti
tay-ak wenno agpukan kadagiti bakir, agsipud
ta puorandanto dagiti igam; agawandanto dag-
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iti nagagaw kadakuada; samsamandanto dagiti
nagsamsam kadakuada—kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh. 11 Ket mapasamakto nga iti
dayta nga aldaw, mangaramidakto iti maysa a
disso para kenni Gog—maysa a pakaitanemanna
iti Israel, maysa a tanap nga agpaay kadagiti
agdaliasat iti daya ti baybay. Serraanto daytoy
dagiti agtarigagay a bumallasiw. Sadiay, itabon-
danto ni Gog agraman ti amin nga armadana.
Awagandanto daytoy iti tanap ti Hamon Gog.
12 Iti las-ud ti pito a bulan, itabonto ida ti balay ti
Israel tapno madalusan ti daga. 13 Ta itabonto
ida dagiti amin a tattao ti daga; saandanto
a malipatan daytoy nga aldaw inton mapa-
dayawanak—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh. 14Ket mangdutokdanto kadagiti sumag-
mamano a lallaki nga agsursor iti daga tapno
mangitabon kadagiti natda iti rabaw ti daga,
tapno madalusan daytoy. Irugidanto daytoy a
trabaho kalpasan iti maikapito a bulan. 15 Bayat
nga agsursursor dagitoy a lallaki iti daga, inton
makakitada iti aniaman a tulang ti tao, mangika-
bilda iti pagilasinan iti abay daytoy, agingga nga
umay dagiti agitabtabon ket itabonda daytoy iti
tanap ti Hamon Gog. 16 Addanto sadiay ti maysa
a siudad a maawagan iti nagan a Hamonah.
Dalusandanto ti daga iti kastoy a wagas.’ 17 Ita,
kenka nga anak ti tao, kastoy ti kuna kenka ti
Apo a ni Yahweh: Ibagam kadagiti amin a billit
ken kadagiti amin nga atap nga ayup kadagiti
tay-ak, ‘Aguummongkayo ket umaykayo! Agu-
ummongkayo manipud iti aglawlaw, iti daton
a siak a mismo ti mangisagsagana a maipaay
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kadakayo, maysa a dakkel a daton iti tapaw dag-
iti bantay ti Israel, tapno mangankayo iti lasag
ken uminomkayo iti dara. 18Kanenyonto ti lasag
dagiti mannakigubat ken inumenyonto ti dara
dagiti prinsipe ti lubong; maiyarigdanto kadagiti
kalakian a karnero, urbon a karnero, kalding,
ken kalakian a baka, napalukmegda amin idiay
Basan. 19 Ket mangankayonto iti taba agingga a
mapnekkayo; uminomkayonto iti dara agingga a
mabartekkayo; daytoyto ti daton a papatayekto
a maipaay kadakayo. 20 Mapnekkayonto iti
lamisaanko kadagiti kabalio, karwahe, man-
nakigubat, ken iti tunggal lalaki ti gubat—kastoy
ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh. 21 Ket
isaadkonto ti dayagko kadagiti nasion, ket mak-
itanto dagiti amin a nasion ti panangukom nga
inaramidko ken ti imak a mangdusa kadakuada.
22 Maammoanto ti balay ti Israel a Siak ni
Yahweh a Diosda manipud iti dayta nga al-
daw ken iti masakbayan. 23 Ket maammoanto
dagiti nasion a naipanaw ti balay ti Israel a
kas balud gapu ta tinallikudandak babaen iti
basolda, isu nga inlingedko ti rupak manipud
kadakuada ket inkabilko ida iti ima dagiti kabu-
sorda tapno mapasagda amin babaen iti kampi-
lan. 24 Inaramidko kadakuada ti maiyannatup iti
kinarugitda ken kadagiti basolda, idi inlingedko
ti rupak manipud kadakuada. 25 Ngarud, kas-
toy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Ita, isublik
dagiti kinabaknang ni Jacob, ken kaasiakto dag-
iti amin a balay ti Israel, inton salaknibak ti
nasantoan a naganko! 26 Ket malipatandanto ti



Ezekiel 39:27 cxxvi Ezekiel 40:4

pannakaibabainda ken dagiti amin a panaglab-
singda a panangtallikudda kaniak. Malipatan-
danto amin dagitoy inton agtalinaedda a si-
tatalged iti dagada, nga awanto ti siasinoman
a mangbutbuteng kadakuada. 27 Inton isublik
ida manipud kadagiti tattao ken ummongek
ida manipud kadagiti daga dagiti kabusorda,
ipakitakto a nasantoanak iti imatang dagiti adu
a nasion. 28 Ket maammoandanto a Siak ni
Yahweh a Diosda, ta impapanawko ida a kas
balud kadagiti nasion, ngem inummongko met
laeng ida ket insublik ida iti dagada. Awan ti
imbatik kadakuada kadagiti nasion. 29 Saankon
nga ilinged ti rupak kadakuada inton ibuyatko ti
Espirituk iti balay ti Israel—kastoy ti pakaammo
ti Apo a ni Yahweh.”

40
1 Iti maikaduapulo ket lima a tawen iti pan-

nakaitalawmi a kas balud, iti rugrugi ti tawen,
iti maikasangapulo nga aldaw ti bulan, iti
maikasangapulo ket uppat a tawen kalpasan
a nasakup ti siudad—iti dayta met laeng nga
aldaw, ti ima ni Yahweh ket adda kaniak, ket
impannak sadiay. 2 Kadagiti sirmata manipud
iti Dios, impannak iti daga ti Israel. Indissonak
iti rabaw ti nangato unay a bantay; iti abagatan
ket adda dagiti kasla pasdek ti maysa a siudad.
3 Kalpasanna, impannak sadiay. Pagammoan,
nagparang ti maysa a lalaki a kasla bronse ti
langana. Adda iggemna a lubid a lino ken
maysa a kayo a pagrukod, ket nagtakder isuna
iti ruangan ti siudad. 4 Kinuna ti lalaki kaniak,
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“Anak ti tao, kumitaka ken dumngegka, ken pa-
nunotem a nalaing dagiti amin nga ipakpakitak
kenka, ta naiyegka ditoy tapno maipakitak kenka
dagitoy. Ipadamagmo ti amin a makitam iti
balay ti Israel.” 5 Adda pader a naipalikmut iti
ayan ti templo, ken adda iggem ti lalaki a maysa
a kayo a pagrukod, innem a kubit ti kaatiddog
daytoy—ti tunggal “atiddog” a kubit ket maysa a
kubit ken sangadakulap ti kaatiddogna. Rinukod
ti lalaki ti kapuskol ti pader—maysa a kayo—ken
ti kangato daytoy—maysa a kayo. 6 Kalpasanna,
napan isuna iti ruangan ti templo a nakasango iti
daya ket immuli iti agdan ti ruangan. Rinukodna
ti pagserkan—maysa a kayo ti kauneg daytoy.
7 Dagiti siled dagiti guardia ket maysa a kayo
ti kaatiddogna ken maysa a kayo ti kaakabana;
adda lima a kubit iti nagbaetan ti tunggal dua
a siled, ken ti pagserkan iti ruangan ti templo
nga asideg iti portiko ti templo ket maysa a kayo
ti kaunegna. 8 Rinukodna ti portiko ti ruangan;
maysa a kayo ti kaatiddog daytoy. 9 Rinukodna
ti portiko ti ruangan; maysa a kayo ti kauneg
daytoy. Ken dua a kubit ti kaakaba dagiti
adigi ti ruangan. Daytoy ti portiko ti ruangan
a nakasango iti templo. 10 Tallo ti siled dagiti
guardia iti agsinnumbangir a paset ti ruangan,
ket agpapada amin ti rukod dagitoy, ken agpa-
pada met laeng ti rukod ti diding a nangbingay-
bingay amin kadagitoy. 11 Ket rinukod ti lalaki
ti kaakaba ti pagserkan—sangapulo a kubit; ken
rinukodna ti kaatiddog ti pagserkan—sangapulo
ket tallo a kubit. 12 Rinukodna ti diding nga
adda iti sangoanan dagiti siled—maysa a kubit
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ti kangato daytoy. Ken dagiti siled—innem a
kubit ti tunggal sikigan. 13 Ket rinukodna ti
pagserkan manipud iti atep ti maysa a siled
agingga iti atep ti sumaruno a siled—duapulo ket
lima a kubit, manipud iti pagserkan ti umuna a
siled agingga iti pagserkan ti maikadua a siled.
14 Ket rinukodna ti diding a nagbaetan dagiti
siled dagiti guardia—innem a pulo a kubit ti
kaatiddogna; rinukodna agingga iti portiko ti
ruangan. 15 Ti pagserkan manipud iti sangoanan
ti ruangan agingga iti murdong ti portiko ti
ruangan ket limapulo a kubit. 16 Adda babassit
a tawa kadagiti siled, ken kadagiti diding a
nagbabaetan dagiti siled; kasta met laeng iti
portiko, ken dagiti amin a tawa ket adda iti
akin-uneg a paset. Adda dagiti naikitikit a
kaykayo a palma kadagiti diding. 17 Kalpasanna,
impannak ti lalaki iti akin-ruar a paraangan ti
templo. Kitaem, adda dagiti siled, ken adda
dalan iti paraangan, adda tallopullo a siled iti
abay ti dalan. 18 Dimmanun ti dalan iti igid
dagiti ruangan, ken ti kaakaba daytoy ket kas
iti kaatiddog dagiti ruangan. Daytoy ti akin-
baba a dalan. 19 Kalpasanna, rinukod ti lalaki
manipud iti sangoanan ti akin-baba a ruangan
agingga iti sangoanan ti akin-uneg a ruangan;
sangagasut a kubit iti daya a paset, ken kasta met
iti amianan a paset. 20 Kalpasanna, rinukodna
ti kaatiddog ken kaakaba ti ruangan nga adda
iti amianan ti akin-ruar a paraangan. 21 Adda
tallo a siled iti agsinnumbangir a sikigan ti
dayta a ruangan, ti rukod ti ruangan ken ti
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portiko daytoy ket kas iti rukod ti kangrunaan
a ruangan—limapulo a kubit ti kaatiddogna ken
limapulo ket lima a kubit ti kaakabana. 22 Dagiti
tawa, portiko, siled, ken dagiti kayo a palma
daytoy ket maipada iti ruangan a nakasango
iti daya. Adda agdan a pito ti tukadna nga
umuli iti daytoy ken iti portiko daytoy. 23 Adda
maysa a ruangan nga agturong iti akin-uneg a
paraangan iti sangoanan ti ruangan a nakasango
iti amianan, kasta met nga adda ruangan iti
daya; rinukod ti lalaki manipud iti maysa a ru-
angan agingga iti sabali a ruangan—sangagasut
a kubit ti nagbaetan dagitoy. 24 Kalpasanna,
impannak ti lalaki iti ruangan ti akin-abagatan
a pagserkan, ti rukod dagiti diding ken ti portiko
ti ruangan ket kas iti rukod dagiti dadduma nga
akin-ruar a ruangan. 25 Adda dagiti babassit a
tawa iti ruangan ken iti portiko daytoy a kas iti
adda iti dayta a ruangan. Agrukod iti limapulo
a kubit ti kaatiddog ken duapulo ket lima a
kubit ti kaakaba ti akin-abagatan a ruangan
ken ti portiko daytoy. 26 Adda pito a tukad
nga umuli iti ruangan ken iti portiko daytoy,
ken adda dagiti naikitikit a kaykayo a palma
iti agsinnumbangir a diding. 27 Adda maysa a
ruangan iti akin-abagatan a paset nga agturong
iti akin-uneg a paraangan, ket rinukod ti lalaki
manipud iti dayta a ruangan agingga iti ruangan
ti abagatan a pagserkan—sangagasut a kubit ti
rukod daytoy. 28 Ket impannak ti lalaki iti akin-
uneg a paraangan babaen iti akin-abagatan a
ruangan nga addaan iti rukod a kas kadagiti
dadduma a ruangan. 29 Ti rukod dagiti siled,
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diding, ken dagiti portiko ti ruangan ket kas iti
rukod dagiti dadduma a ruangan; adda tawtawa
iti aglikmut ti portiko. Agrukod iti limapulo a
kubit ti kaatiddog ken duapulo ket lima a kubit
ti kaakaba ti akin-uneg a ruangan ken ti portiko
daytoy. 30 Adda met laeng dagiti portiko iti
aglikmut ti akin-uneg a diding; duapulo ket lima
a kubit ti kaatiddog ken lima a kubit ti kaakaba
dagitoy. 31 Daytoy a portiko ket nakasango
iti akin-ruar a paraangan nga addaan kadagiti
naikitikit a kaykayo a palma kadagiti diding
daytoy ken adda walo a tukad nga umuli iti
daytoy. 32 Ket impannak ti lalaki iti akin-uneg
a paraangan babaen iti akin-daya a dalan ket
rinukodna ti ruangan, a ti rukodna ket kas iti
rukod dagiti dadduma a ruangan. 33 Ti rukod
dagiti siled, diding, ken ti portiko daytoy ket kas
iti rukod dagiti dadduma a ruangan, ken adda
dagiti tawa iti aglikmut. Agrukod iti limapulo a
kubit ti kaatiddog ken duapulo ket lima a kubit
ti kaakaba ti akin-uneg a ruangan ken ti portiko
daytoy. 34 Ti portiko daytoy ket nakasango iti
akin-ruar a paraangan; adda kaykayo a palma
iti agsinnumbangir a sikigan daytoy ken adda
walo a tukad nga umuli iti daytoy. 35Kalpasanna,
impannak ti lalaki iti akin-amianan a ruangan
ket rinukodna daytoy; ti rukod daytoy ket kas
iti rukod dagiti dadduma a ruangan. 36 Ti
rukod dagiti siled, diding, ken ti portiko daytoy
ket kas iti rukod dagiti dadduma a ruangan,
ken adda tawtawa iti aglikmut. Agrukod iti
limapulo a kubit ti kaatiddog ken duapulo ket
lima a kubit ti kaakaba ti pagserkan ken ti
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portiko daytoy. 37 Ti portiko ti ruangan ket
nakasango iti akin-ruar a paraangan; ti portiko
ket addaan kadagiti kaykayo a palma iti agsin-
numbangir a sikigan ken adda walo a tukad
nga umuli iti daytoy. 38 Adda maysa a siled
nga adda ruanganna iti abay ti tunggal akin-
uneg a ruangan. Ditoy ti pangugasanda kadagiti
daton a mapuoran. 39 Adda dua a lamisaan
iti agsinnumbangir a paset ti tunggal portiko,
a pakapartian dagiti daton a mapuoran, ken
kasta met ti daton gapu iti basol ken ti daton
gapu iti salungasing. 40 Iti abay ti diding ti
paraangan, iti ruangan nga adda iti amianan,
adda dua a lamisaan. Kasta met iti bangir, adda
dua a lamisaan iti portiko ti ruangan. 41 Adda
uppat a lamisaan iti agsinnumbangir a sikigan
ti ruangan; pagpartianda kadagiti ayup dagiti
walo a lamisaan. 42 Adda uppat a lamisaan a
natapias a bato para kadagiti daton a mapuoran,
maysa ket kagudua a kubit ti kaatiddugna, maysa
ket kagudua a kubit ti kaakabana, ken maysa a
kubit ti katayagna. Iti rabaw dagitoy, indissoda
dagiti rimienta a pagparpartida kadagiti daton a
mapuoran para kadagiti sakripisio. 43 Naikapet
iti aglikmut ti portiko dagiti kaw-it a sangadaku-
lap ti kaatiddugna ken adda dua a tiradna, ken
maikabil kadagiti lamisaan ti lasag dagiti daton.
44 Iti asideg ti akin-uneg a ruangan, iti akin-
uneg a paraangan, ket adda dagiti siled dagiti
kumakanta. Ti maysa kadagitoy a siled ket adda
iti amianan a paset, ken ti maysa ket adda iti
abagatan. 45 Ket kinuna ti lalaki kaniak, “Daytoy
a siled a nakasango iti abagatan ket para kadagiti
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padi nga agserserbi iti templo. 46 Ken ti siled a
nakasango iti amianan ket maipaay kadagiti padi
nga agserserbi iti altar. Dagitoy dagiti putot a
lallaki ni Zadok nga umas-asideg kenni Yahweh
tapno agserbi kenkuana; isuda dagiti putot a
lallaki ni Levi.” 47 Kalpasanna, rinukodna ti
paraangan—sangagasut a kubit ti kaatiddogna
ken sangagasut a kubit ti kaakabana a kuadrado,
ken ti altar ket adda iti sangoanan ti balay.
48 Kalpasanna, impannak ti lalaki iti portiko
ti balay ket rinukodna dagiti adigi ti ruangan
daytoy—lima a kubit ti kapuskol ti agsinnum-
bangir nga adigi. Ti mismo a pagserkan ket
sangapulo ket uppat a kubit ti kaakabana, ken
ti agsinnumbangir a diding ket tallo a kubit ti
kaakabana. 49 Duapulo a kubit ti kaatiddog ti
portiko ti santuario, ken sangapulo ket maysa a
kubit ti kauneg daytoy. Adda agdan nga umuli iti
daytoy ken adda dagiti adigi iti agsinnumbangir
a sikigan daytoy.

41
1 Kalpasanna, impannak ti lalaki iti nasantoan

a disso ti templo ket rinukodna dagiti adigi ti
ruangan—innem a kubit ti kaakaba ti agsin-
numbangir. 2 Sangapulo a kubit ti kaakaba ti
pagserkan; lima a kubit ti kaatiddog ti diding nga
adda iti agsinnumbangir. Ket rinukod ti lalaki ti
nasantoan a disso—uppat a pulo ti kaatiddogna
ken duapulo ti kaakabana. 3 Kalpasanna, simrek
ti lalaki iti kasasantoan a disso ket rinukodna
dagiti adigi ti pagserkan—dua a kubit, ken innem
a kubit ti kaakaba ti pagserkan. Dagiti diding iti
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agsinnumbangir ket pito a kubit ti kaakabana.
4 Kalpasanna, rinukodna ti kaatiddog ti siled—
duapulo a kubit. Ken ti kaakaba daytoy—
duapulo a kubit a kas iti sangoanan ti templo.
Ket kinunana kaniak, “Daytoy ti kasasantoan a
disso.” 5 Ket rinukod ti lalaki ti diding ti balay—
innem a kubit ti kapuskol daytoy. Ti kaakaba
dagiti siled nga adda iti sikigan iti aglikmut ti
balay ket uppat a kubit. 6Tallo a kadsaaran dagiti
siled, ta adda dagiti siled iti ngato dagiti siled,
tallopulo iti tunggal kadsaaran. Ken adda dagiti
paladpad iti diding iti aglikmut ti balay para
kadagiti siled iti aglikmut, tapno pagsadagan
dagiti siled iti ngato, ta awan ti mangpatibker a
naikabil iti diding ti balay. 7 Isu a lumawlawa
dagiti siled ken naipalikmut agingga iti ngato,
ta agpangpangato ti balay; lumawlawa dagiti
siled bayat nga agpangpangato ti balay. Ken
adda agdan nga umuli iti kangatoan a kad-
saaran, a lumasat iti akin-tengnga a kadsaaran.
8 Kalpasanna, adda nakitak a nangato a paset
iti aglikmut ti balay, ti pundasyon para kadagiti
siled; maysa a kayo ti kangato daytoy—innem
a kubit. 9 Iti ruar, ti kapuskol ti diding dagiti
siled ket lima a kubit. Adda nawaya a disso iti
ruar dagitoy a siled iti santuario. 10 Iti bangir a
paset daytoy a nawaya a disso ket dagiti akin-
ruar a siled dagiti padi; daytoy a nawaya a disso
iti aglikmut ti santuario ket duapulo a kubit ti
kaakabana. 11Adda dagiti ruangan nga agturong
kadagiti siled manipud iti sabali pay a nawaya
a disso—adda maysa a ruangan iti amianan a
paset, ken adda maysa iti abagatan a paset. Ti
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kaakaba daytoy a nawaya a disso iti aglikmut
ket lima a kubit. 12 Ti pasdek iti akin-laud a
paset a nakasango iti paraangan ket pitopulo a
kubit ti kaakabana. Ti kapuskol ti diding daytoy
iti aglikmut ket lima a kubit, ken siyam a pulo
a kubit ti kaatiddogna. 13 Ket rinukod ti lalaki
ti santuario—sangagasut a kubit ti kaatiddogna.
Ti naisina a pasdek, ti diding daytoy, ken ti
paraangan ket sangagasut a kubit met laeng
ti kaatiddogna. 14 Ti kaakaba ti sangoanan ti
paraangan nga adda iti sangoanan ti santuario
ket sangagasut a kubit met laeng. 15 Kalpasanna,
rinukod ti lalaki ti kaatiddog ti pasdek nga adda
iti likud ti santuario, iti akin-laud daytoy, ken
dagiti agsinnumbangir a balkon—sangagasut a
kubit. Natapkalan iti kayo ti nasantoan a disso,
ti portiko, 16 dagiti akin-uneg a diding ken dagiti
tawa, agraman dagiti babassit a tawa, ken dagiti
amin a balcon iti aglikmut nga adda iti tallo a
kadsaaran. 17 Iti ngato ti pagserkan nga agturong
iti akin-uneg a santuario ken kadagiti diding ket
adda dagiti naikitikit a ladawan. 18 Naarkosan
daytoy iti kerubin ken kaykayo a palma; adda
naikitikit a kayo a palma iti nagbaetan ti tunggal
kerubin. Ken ti tunggal kerubin ket adda dua a
rupana: 19 ti rupa ti maysa a lalaki ket sumango
iti kayo a palma iti maysa a paset, ken ti rupa ti
maysa nga urbon a leon ket sumango iti kayo a
palma iti bangir a paset. Kastoy ti naiyarkos iti
aglikmut ti balay, 20 manipud iti datar agingga
iti ngato ti pagserkan ket adda dagiti naiyarkos
a kerubin ken kaykayo a palma iti diding ti
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templo. 21 Kuadrado dagiti adigi ti ruangan
ti nasantoan a disso, ken agpapada ti langa
dagitoy. 22 Ti kayo nga altar iti sangoanan ti
nasantoan a disso ket tallo a kubit ti kangatona
ken dua a kubit ti kaatiddog ti agsinnumbangir
a sikigan. Naaramid manipud iti kayo dagiti
poste iti suli, ti pagbatayan, ken ti diding daytoy.
Kalpasanna, kinuna ti lalaki kaniak, “Daytoy ti
lamisaan nga adda iti sangoanan ni Yahweh.”
23 Adda dua a ridaw para iti nasantoan a disso
ken iti kasasantoan a disso. 24 Dagitoy a ridaw
ket addaan iti dua a rikep nga adda bisagrana,
dua a rikep para iti maysa a ridaw ken dua
a rikep para iti sabali a ridaw. 25 Naikitikit
kadagitoy—kadagiti ridaw ti nasantoan a disso—
dagiti kerubin ken kaykayo a palma a kas iti
naiyarkos kadagiti diding, ken adda atep a kayo
iti portiko iti sangoanan. 26 Adda dagiti babassit
a tawa ken kaykayo a palma iti agsinnumbangir
a paset ti portiko. Dagitoy dagiti siled nga adda
iti sikigan ti balay, ken addaan met laeng dagitoy
kadagiti atep a nagdawadaw.

42
1 Kalpasanna, inruarnak ti lalaki iti akin-ruar

a paraangan nga adda iti amianan a paset, ket
impannak kadagiti siled nga adda iti sangoanan
ti akin-ruar a paraangan ken ti akin-ruar a pader
nga adda iti amianan a paset. 2 Dagidiay a
siled ket sangagasut a kubit ti kaatiddogna ken
limapulo a kubit ti kaakabana. 3 Ti dadduma
kadagidiay a siled ket nakasango iti akin-uneg
a paraangan ken duapulo a kubit ti kaadayo



Ezekiel 42:4 cxxxvi Ezekiel 42:11

dagitoy iti santuario. Tallo a kadsaaran dagiti
siled nga addaan iti pagnaan, matan-awan dagiti
siled iti baba manipud kadagiti siled nga adda
iti ngato ken silulukat dagitoy kadagiti akin-
baba a siled. Ken ti dadduma kadagiti siled
ket nakasango iti akin-ruar a paraangan. 4 Iti
sangoanan dagiti siled ket adda pagnaan a san-
gapulo a kubit ti kaakabana ken sangagasut a
kubit ti kaatiddogna. Dagiti ruangan dagiti siled
ket nakasango iti amianan. 5 Ngem basbassit
dagiti akin-ngato a siled, ta nalawlawa pay dagiti
pagnaan iti ngato ngem iti akin-baba ken iti akin-
tengnga a kadsaaran ti pasdek. 6 Ta adda iti
tallo a kadsaaran dagitoy, ken awanan dagitoy
kadagiti adigi, saan a kas kadagiti paraangan,
nga addaan kadagiti adigi. Isu a naililet dagiti
akin-ngato a kadsaaran ngem dagiti akin-baba
ken akin-tengnga a kadsaaran. 7Ken ti akin-ruar
a pader ket adda iti abay dagiti siled a nakasango
iti akin-ruar a paraangan, ti paraangan nga adda
iti sangoanan dagiti siled. Dayta a pader ket
limapulo ket lima a kubit ti kaatiddogna. 8 Ti
kaatiddog dagiti siled ti akin-ruar a paraangan
ket limapulo a kubit, ken ti kaatiddog dagiti
siled a nakasango iti santuario ket sangagasut a
kubit. 9 Adda pagserkan nga agturong kadagiti
akin-baba unay a siled manipud iti daya a
paset, no aggapu iti akin-ruar a paraangan.
10 Iti abay ti pader ti akin-ruar a paraangan
iti akin-daya a paset ti akin-ruar a paraangan,
adda met dagiti siled iti sangoanan ti akin-
uneg a paraangan ti santuario. 11 Ti pagnaan
nga adda iti sangoanan dagitoy ket maipada ti
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kaatiddogna ken kaakabana kadagiti siled nga
adda iti akin-amianan a paset. Agpada met
laeng ti bilang dagiti pagserkan dagitoy. 12 Iti
abagatan a paset ket adda dagiti ruangan nga
agturong kadagiti siled a kas kadagiti adda iti
amianan a paset. Ti dalan iti uneg ket addaan
iti ruangan iti murdong daytoy, ken aglukat ti
pagnaan kadagiti nadumaduma a siled. Iti daya
a paset, adda maysa a ruangan iti maysa a
pungto nga agturong iti pagnaan. 13Kalpasanna,
kinuna kaniak ti lalaki, “Dagiti akin-amianan
a siled ken dagiti akin-abagatan a siled nga
adda iti sangoanan ti akin-ruar a paraangan
ket nasantoan a siled a panganan dagiti padi
nga agserserbi a kaaasidegan kenni Yahweh
kadagiti kasantoan a taraon. Ikabildanto sadiay
dagiti kasantoan a banbanag—ti daton a makan,
ti daton gapu iti basol, ken ti daton gapu iti
salungasing—ta daytoy ket nasantoan a disso.
14 Inton sumrek dagiti papadi sadiay, masapul a
saanda a rummuar iti nasantoan a disso amapan
iti akin-ruar a paraangan, no saanda nga inussob
dagiti pagan-anay nga inusarda iti panagserbida,
agsipud ta dagitoy ket nasantoan. Isu a masapul
nga agkawesda iti sabali sakbay nga umasidegda
kadagiti tattao. 15 Nalpas a rinukod ti lalaki ti
akin-uneg a balay ket inruarnak iti ruangan a
nakasango iti daya ket rinukodna ti entero nga
aglawlaw sadiay. 16 Rinukodna ti daya a paset
babaen iti kayo a pagrukod—limagasut a kubit
babaen iti kayo a pagrukod. 17 Rinukodna ti
amianan a paset—limagasut a kubit babaen iti
kayo a pagrukod. 18 Rinukodna met ti abagatan
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a paset—limagasut babaen iti kayo a pagrukod.
19 Nagbaw-ing isuna ket rinukodna met ti laud
a paset—limagasut a kubit babaen iti kayo a
pagrukod. 20 Rinukodna ti uppat a sikigan
daytoy, ti pader a naipalikmut iti daytoy ket
limagasut a kubit ti kaatiddogna ken limagasut a
kubit ti kaakabana tapno pagsinaen ti nasantoan
ken ti saan a nasantoan.

43
1 Kalpasanna, impannak ti lalaki iti ruangan

a sumango iti daya. 2 Kitaem! Ti dayag ti
Dios ti Israel ket immay manipud iti daya; ti
timekna ket kas iti daranudor ti adu a danum,
ken ti daga ket nagraniag babaen iti dayagna!
3 Ken daytoy ket kas met laeng iti sirmata a
nakitak idi immay isuna amangdadael iti siudad,
ken kas iti sirmata a nakitak idiay Karayan
Kebar—ket nagpaklebak! 4Ket immay ti dayag ni
Yahweh iti balay babaen iti ruangan a sumango
iti daya. 5 Kalpasanna, impangatonnak ti Es-
piritu ket impannak iti akin-uneg a paraangan.
Kitaem! Ti dayag ni Yahweh ket punpunnoena
ti balay! 6 Nakatakder ti lalaki iti abayko, ket
adda nangegko nga agsasao kaniak manipud iti
balay. 7 Kinunana kaniak, “Anak ti tao, daytoy
ti disso ti tronok ken ti disso para kadagiti
dapan dagiti sakak, a pagnaedakto iti tengnga
ti tattao ti Israel iti agnanayon. Saanton a tu-
lawan ti balay ti Israel ti nasantoan a naganko—
isuda wenno dagiti arida—babaen iti kinaawan
ti pammatida wenno babaen kadagiti 'bangkay'
dagiti arida kadagiti disso a pagdaydayawanda
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kadagiti didiosen. 8 Saandanton a tulawan
ti nasantoan a naganko babaen iti panangika-
bilda kadagiti ruangan dagiti pagdaydayawanda
kadagiti didiosen iti abay ti bukodko a ruan-
gan, ken dagiti adigi ti ruangan dagiti pagday-
dayawanda iti abay ti adigi dagiti ruanganko,
a diding laeng ti nagbaetanmi. Tinulawanda ti
nasantoan a naganko gapu kadagiti makarimon
nga aramidda, isu nga inibusko ida babaen
iti ungetko. 9 Ita, ikkatenda ti kinaawan ti
pammatida ken dagiti 'bangkay' dagiti arida
iti sangoanak, ket agnaedakto iti tengngada iti
agnanayon! 10 Anak ti tao, masapul nga ibagam
iti balay ti Israel ti maipapan iti daytoy a balay
tapno agbainda kadagiti kinadakesda. Masapul a
panunotenda ti maipapan iti daytoy a panangi-
ladawan. 11 Ta no agbainda kadagiti amin nga
inaramidda, ipakaammom ngarud kadakuada ti
disenyo ti balay, ti pannakaurnos daytoy, dagiti
pagruaran daytoy, dagiti pagserkan daytoy, ken
amin dagiti pannakaurnos daytoy, dagiti amin
nga alagaden ken linteg daytoy. Ket isuratmo
datoy iti imatangda tapno tungpalenda dagiti
amin a disenyo ken dagiti amin a linteg daytoy,
tapno tungpalenda dagitoy. 12 Kastoy ti alagaden
para iti balay: Manipud iti tuktok ti turod
agingga kadagiti amin a beddeng iti aglikmut
daytoy, isunto ti kasasantoan. Kitaem! Daytoy
ti alagaden para iti balay. 13 Dagitoy ti rukodto
ti altar iti atiddog a kubit—ti tunggal atiddog a
kubit ket maysan a kubit ken sangadakulap. Isu
a ti pagayusan iti aglikmut ti altar ket maysanto
a kubit ti kaadalemna, ken maysanto a kubit met
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laeng ti kaakabana. Ken ti ngarab a naipalikmut
iti igidna ket sangadangan. Daytoyto ti sakaanan
ti altar. 14 Manipud iti pagayusan nga adda iti
daga agingga iti akin-baba a paladpad ti altar
ket dua a kubit, ken dayta a paladpad ket maysa
a kubit ti kaakabana. Ket manipud iti bassit a
paladpad agingga iti dakkel a paladpad ti altar
ket uppat a kubit, ken ti dakkel a paladpad ket
maysa a kubit ti kaakabana. 15 Ti pagpuoran
iti rabaw ti altar para iti daton a mapuoran ket
uppat a kubit ti kangatona, ken adda uppat a
sara iti pagpuoran a nakatudo iti ngato. 16 Ti
pagpuoran ket kuadrado ken sangapulo ket dua
a kubit ti kaatiddogna ken sangapulo ket dua
ti kaakabana. 17 Ti ngarabna ket sangapulo ket
uppat a kubit ti kaatiddogna ken sangapulo ket
uppat ti kaakabana iti tunggal uppat a sikigan
daytoy, ken ti ikingna ket maysa ket kagudua
a kubit ti kaakabana. Ti pag-ayusan ket maysa
a kubit ti kaakabana iti aglikmut ken addaan
daytoy kadagiti agdan a nakasango iti daya.”
18 Kalpasanna, kinunana kaniak, “Anak ti tao,
kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Dagitoy
dagiti alagaden maipapan iti altar iti aldaw nga
aramidenda daytoy, maipapan iti panangidatag
iti daton a mapuoran iti rabaw daytoy, ken
maipapan iti panangiwarsi iti dara iti rabaw day-
toy. 19Mangtedkanto iti bumaro a baka manipud
kadagiti baka a kas daton gapu iti basol nga
idatag dagiti padi a Levita a kaputotan ni Zadok,
dagiti umas-asideg tapno agserbi kaniak—kastoy
ti pakaammo ti Apo a ni Yahweh. 20 Kalpasanna,
mangalakanto iti dara daytoy ket ikabilmo iti
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uppat a sara ti altar ken iti uppat a suli daytoy
ken iti naipalikmut nga iking; dalusamto daytoy
ken ikonsagrarmonto daytoy. 21 Kalpasanna,
alaem ti bumaro a baka para iti daton gapu iti
basol ket puoram daytoy iti naikeddeng a disso
ti templo iti ruar ti santuario. 22 Kalpasanna,
iti maikadua nga aldaw ket mangidatonkanto
iti kalakian a kalding nga awan pakapilawanna
manipud kadagiti kalding, kas daton gapu iti
basol; dalusanto dagiti padi ti altar kas iti
panangdalusda iti daytoy babaen iti bumaro a
baka. 23 Inton malpasmo ti panangdalus iti
daytoy, mangidatonka iti awan pakapilawanna
a bumaro a baka manipud kadagiti baka ken
maysa a kalakian a karnero manipud iti arban.
24 Idatonmo dagitoy iti sangaonan ni Yahweh;
mangiwarakiwakto dagiti padi iti asin kadagitoy
ken idatagdanto dagitoy a kas daton a mapuo-
ran kenni Yahweh. 25 Iti las-ud ti pito nga
aldaw, inaldaw a masapul a mangisaganaka iti
kalakian a kalding a kas daton gapu iti basol,
ken masapul met laeng a mangisagana dagiti
papadi iti awan pakapilawanna a bumaro a
baka manipud kadagiti baka ken awan pakapi-
lawanna a kalakian a karneromanipud iti arban.
26 Masapul nga ikonsagrarda ti altar iti las-ud
ti pito nga aldaw ken dalusanda daytoy, ket
masapul nga ikonsagrarda daytoy iti kastoy a
wagas. 27 Masapul a palpasenda dagitoy nga
aldaw, ket iti maikawalo nga aldaw ken kadagiti
sumaruno nga aldaw, mapasamakto nga isagana
dagiti papadi iti rabaw ti altar dagiti datonyo a
mapuoran ken dagiti datonyo a pakikappia, ket
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awatenkayonto—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh.”

44
1 Kalpasanna, insublinak ti lalaki iti akinruar

a ruangan ti santuario a nakasango iti daya;
nairut ti pannakaiserrana daytoy. 2 Kinuna ni
Yahweh kaniak, “Naserraan daytoy a ruangan;
pulos a saanto a malukatan daytoy. Awanto ti
siasinoman a tao ti makauneg iti daytoy gapu ta
immuneg ditoy ni Yahweh a Dios ti Israel, isu a
nairut ti pannakaiserrana daytoy. 3 Agtugawto
ditoy ti mangiturturay iti Israel tapno mangan
iti sangoanan ni Yahweh. Umunegto isuna a
babaen iti portiko ti ruangan, ket isunto met
laeng ti pagruaranna.” 4 Kalpasanna, inturong-
nak ket nagnakami iti akin-amianan a ruangan
ti balay. Isu a kimmitaak, ket nakitak a napno
ti balay ni Yahweh iti dayagna, ket nagpakle-
bak! 5 Ket kinuna ni Yahweh kaniak, “Anak ti
tao, isaganam ta pusom ken ikitam ti matam
ket denggem dagiti amin nga ibagbagak kenka,
dagiti amin nga alagaden iti balay ni Yahweh ken
dagiti amin a pagannurotanna. Tandaanam ti
maipapan kadagiti pagserkan ken pagruaran iti
balay. 6Ket ibagam kadagiti managsukir, ti balay
ti Israel, 'Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Isar-
dengyo koman dagiti makarimon nga aramidyo,
balay ti Israel— 7 ti panangiyegyo ken panang-
pastrekyo iti santuariok kadagiti ganggannaet
a saan a mamati kaniak ken saan a nakugit
a nangrugit iti daytoy—bayat iti panangiyegyo
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iti tinapayko, taba ken dara—linabsingyo ti tu-
lagko gapu kadagiti makarimon nga aramidyo.
8 Saanyo nga inaramid a sipupudno dagiti pa-
grebbeganyo kaniak; ngem ketdi, intedyo iti sa-
bali ti pagrebbenganyo a mangbantay iti nasan-
toan a lugarko. 9Kastoy ti kuna ni Apo a Yahweh:
Awan ti ganggannaet manipud iti siasinoman
nga adda iti nagtetengngaan dagiti tattao ti Israel
a saan a mamati dagiti pusoda kaniak ken saan
a nakugit, ti makastrek iti santuariok. 10 Ngem
dagiti Levita nga immadayo kaniak idi naiyaw-
awan dagiti Israelita, dagiti naiyaw-awan nga
immadayo kaniak ken simmurot kadagiti did-
iosenda—ita, agbayadda kadagiti nagbasolanda.
11 Isuda dagiti agserbi ti santuariok, agbanban-
tayda kadagiti ruangan ti balay ken agserserbida
iti uneg ti balayko. Isuda dagiti mangpapatay
kadagiti daton a mapuoran ken kadagiti da-
ton dagiti tattao; agtakderda iti sangoananda
tapno agserbi kadakuada. 12 Ngem gapu ta
indatonda dagiti datunda iti sangoanan dagiti
didiosenda, nagbalinda a pakaitibkolan a nagba-
solan ti balay ti Israel. Ingatok ngarud ti imak
nga agsapata iti kari a maibusor kadakuada—
daytoy ti pakaammo ni Apo a Yahweh—a
bayadanda dagiti nagbasolanda! 13 Saandanto
nga umasideg kaniak nga agbalin a kas papadik,
wenno umasideg kadagiti nasantoan a banbanag
a kukuak, kadagiti kasasantoan a banbanag!
Ngem ketdi, lak-amendanto ti pannakakibabain
ken dagiti supapak dagiti makarimon a ban-
banag nga inaramidda. 14 Ngem isaadkonto
ida a mangaywan kadagiti trabaho iti balayko,
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kadagiti amin a pagrebbengan ken maar-aramid
iti daytoy. 15 Ket dagiti padi a Levita, dagiti
putot ni Zadok a nangaramid kadagiti trabaho
iti santuariok idi immadayo dagiti Israelita iti
panangsursurotda kaniak—umasidegdanto nga
agdayaw kaniak ken agtakderdanto iti san-
goanak a mangiyeg iti taba ken dara— daytoy
ti pakaammo ni Apo a Yahweh. 16 Umaydanto
iti santuariok; umasidegda iti lamisaanko tapno
agrukbabda kaniak ken tungpalenda dagiti pa-
grebbenganda kaniak. 17 Isu nga inton umayda
iti ruangan ti akin-uneg a paraangan ti templo,
masapul a nakakawesda iti lino, ta saan a
mabalin a nakakawesda iti de lana nga umuneg
iti akin-uneg a paraangan ti templo ken iti balay.
18Masapul a nakasuotda iti turban a lino kadagiti
uloda ken akin-uneg a pagan-anay a lino kadagiti
patongda. Masapul a saanda a rumbeng nga ag-
isuot kadagiti kawes a pakaigapuan ti panagling-
etda. 19 Inton rummuarda a mapan iti akinruar a
paraangan tapnomapanda kadagiti tattao, masa-
pul nga ikkatenda dagiti kawes nga us-usarenda
no kasta nga agserbida; masapul nga ikkatenda
dagitoy ken idulinda iti maysa a nasantoan a
siled, tapno saanda mapagbalin a nasantoan
dagiti dadduma a tattao gapu iti pannakasagidda
kadagiti naisangsangayan a kawesda. 20 Kasta
met, saanda a rumbeng a kuskosan dagiti
uloda wenno baybay-an nga umatiddog dag-
iti buokda, ngem masapul a pukisanda dagiti
buokda. 21 Awan ti uray maysa a padi nga
uminom iti arak no kasta nga umay isuna iti
akin-uneg a paraangan ti templo, 22wenno awan
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ti mangasawa iti balo wenno babai nga insina ti
asawana, ngem maysa a birhen laeng a naggapu
iti linia ti balay ti Israel, wenno balo a sigud nga
asawa ti maysa a padi. 23 Ta isurodanto kadagiti
tattaok ti nagdumaan ti nasantoan ken narugit;
ipakaammodanto kadakuada ti saan a nadalus
manipud iti nadalus. 24 Iti panagsusuppiatan,
tumakderdanto a mangukom babaen kadagiti
lintegko; masapul a nalintegda. Ket masapul
a tungpalenda dagiti linteg ken alagadek iti
tunggal padaya; rambakandanto dagiti nasan-
toan nga Aldaw a Panaginana. 25 Masapul a
saanda a mapan iti ayan dagiti tao a natay
tapno saanda nga agbalin a narugit, malaksid
no daytoy ket amada wenno inada, anakda a
lalaki wenno babai, kabsatda a lalaki wenno
babai a saanpay a nakikaidda iti maysa a lalaki,
ta no aramidendadayta, agbalinda a narugit.
26 Kalpasan a nagbalin a narugit ti maysa a
padi, masapul nga agbilangto dagiti tattao iti
pito nga aldaw nga agpaay kenkuana. 27 Sakbay
nga umay isuna iti nasantoan a lugar, iti akin-
uneg a paraangan ti templo tapno agserbi iti
nasantoan a lugar, masapul a mangiyeg isuna iti
daton a para iti bagina— daytoy ti pakaammo
ti Apo a ni Yahweh. 28 Ket daytoy ti tawidda:
Siakto ti tawidda! Isu a rumbeng a saanyo
ida nga ikkan iti sanikua idiay Israel; Siak ti
sanikuada! 29 Kanendanto dagiti naidaton a
taraon, dagiti naidaton para iti basol, dagiti
daton dagiti nakabasol; dagiti amin a banbanag
a naited iti Dios idiay Israel ket kukuadanto.
30 Dagiti kasasayaatan kadagiti amin nga im-
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muna a bunga ken dagiti amin nga intedda a
tulong, amin a banag manipud iti intulongda ket
kukuanto dagiti papadi, ket masapul nga itedyo
kadagiti papadi dagiti kasasayaatan a daton a
makan tapno sumangbay ti bindesion iti balayyo.
31 Saanto a mangan dagiti padi iti natay nga ayup
wenno rinangrangkay ti sabali nga ayup, billit
man wenno narungsot nga ayup.

45
1 Inton mangusarkayo iti maysa a banag a

pagbibinnunotan tapno mabingay ti daga a kas
tawid, masapul a mangidatonkayo kenni Yah-
weh; daytoy a daton ket nasantoanto a paset
ti daga, 25, 000 a kubit ti kaatiddogna ken 10,
000 a kubit ti kalawana. Agbalin a Nasantoanto
daytoy, amin a masakupanna. 2 Manipud ditoy,
addanto 500 a kubit ti kaatiddogna ken 500
a kubit ti kalawa iti aglawlaw ti nasantoan a
lugar, a ti kalawa ti aglawlawna ket limapulo
a kubit. 3 Manipud iti daytoy a disso, man-
grukodkanto manipud iti pasetna iti 25, 000
a kubit ti kaatiddogna ken 10, 000 a kubit ti
kalawana; agbalinto daytoy a nasantoan a lugar
para kadakayo; maysa a kasasantoan unay a
lugar. 4 Agbalinto a nasantoan a lugar daytoy
iti daga para kadagiti papadi nga agserserbi
kenni Yahweh, dagiti umasideg kenni Yahweh
nga agserbi kenkuana. Agbalinto daytoy a lugar
para kadagiti balbalayda ken nasantoan a paset
iti nasantoan a lugar. 5 Isu a 25, 000 a kubit
ti kaatiddogna ken 10, 000 a kubit ti kalawana,
ket daytoyto ti agbalin nga ili dagiti Levita nga
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agserserbi kenni Yahweh. 6 Mangisaadkayonto
iti disso para iti siudad, 5, 000 a kubit ti kalawana
ken 25, 000 a kubit ti kaatiddogna, kaabayto
dayta iti lugar a nailasin para iti nasantoan a
lugar; daytoy a siudad ket kukuanto dagiti amin
a balay ti Israel. 7 Dagiti daga ti prinsipe ket
adda kadagiti agsinnumbangir a paset ti lugar
a nailasin para iti nasantoan a lugar ken ti
siudad. Daytoy ket iti akin-laud ken akin-daya
a pasetna. Ti kaatiddogna ket maipada iti rukod
ti kaatiddog ti tunggal pasetna, manipud iti laud
inggana iti daya. 8 Daytoy a daga ket kukuanto
ti prinsipe ti Israel. Saanen nga idadanes dagiti
prinsipek dagiti tattaok; ngem ketdi, iteddanto
ti daga iti balay ti Israel, iteddanto kadagiti
tribuda. 9 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yah-
weh: Husto koman daytoy para kadakayo a
prinsipe ti Israel! Ikkatenyon dagiti kinarang-
gas ken panangidaddadanesyo; agaramidkayo
iti nalinteg ken maiparbeng! Isardengyon ti
panangpappapanaw kadagiti tattaok! —kastoy
ti pakaammo ni Apo a Yahweh. 10 Masapul nga
addaankayo iti husto a pagtimbangan, husto nga
efa, ken husto a bat! 11Agpada ti kaadu ti efa ken
bat, ket ti maysa a bat ket apagkapullo ti maysa
nga omer; ti maysa nga efa ket apagkapullo ti
maysa nga omer. 12 Ti maysa a siklo ket 20 a
gera; 60 a siklo ti maaramid ti maysa a mina para
kenka. 13 Daytoy ti sagut a masapul nga itedmo:
apagkanem nga efa iti tunggal omer ti trigo, ken
mangtedka pay ti apagkanem nga efa iti tunggal
omer ti sebada. 14 Ti pagannurotan iti daton a
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lana ket apagkapullo ti tunggal bat iti tunggal
kor (a sangapulo a bat), wenno iti tunggal
omer, ta ti omer ket sangapulo a bat met laeng.
15 Maysa a karnero wenno kalding manipud iti
arban ti tunggal 200 nga ayup manipud kadagiti
pagaraban iti rehion ti Israel ti mausar para
iti aniaman a daton a mapuoran wenno daton
a pakikappia a maaramid iti pannakasubbot
dagiti tattao—kastoy ti pakaammo ti Apo a ni
Yahweh. 16 Amin dagiti tattao iti daga ket itedda
dagitoy a sagut a maipaay iti prinsipe ti Israel.
17 Pagrebbengan ti prinsipe ti mangted kadagiti
ayup a kas daton a mapuoran, daton a bukbukel,
ken dagiti daton a mainum iti fiesta ken kadagiti
panagrambak iti fiesta dagiti baro a bulan, ken
iti Aldaw a Panaginana—amin a naikeddeng a
fiesta ti balay ti Israel. Mangted isuna iti daton
a para iti pakapakawanan ti basol, daton a
bukbukel, dagiti daton a mapuoran, ken ti daton
a panakikappia a para iti pannakasubbot para
iti balay ti Israel. 18 Kastoy ti kuna ti Apo a
ni Yahweh: Iti umuna a bulan, iti umuna nga
aldaw ti bulan, mangalaka iti kalakian a baka
nga awan pakapilawanna manipud iti arban ket
mangidatonka iti daton gapu iti basol a para iti
santuario. 19Mangalanto ti padi iti bassit a dara
manipud iti daton gapu iti basol ket ikabilna
kadagiti poste ti ruangan ti balay ken kadagiti
uppat a suli iti beddeng ti altar, ken kadagiti
poste ti ruangan a mapan iti akin-uneg a pan-
gukoman. 20 Aramidemto daytoy iti maikapito
nga aldaw ti bulan para iti basol ti tunggal
tao a saanna nga inggagara wenno saanna nga
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ammo; babaen iti daytoy, makaidatonkanto para
iti templo. 21 Iti umuna a bulan, iti maika-14 nga
aldaw ti bulan, addanto fiesta para kadakayo,
pito nga aldaw a fiesta. Mangankayonto iti
tinapay nga awan lebadurana. 22 Iti dayta nga
aldaw, mangisagananto ti prinsipe iti maysa a
kalakian a baka para kenkuana ken kadagiti
amin a tattao a kas daton a gapu iti basol. 23 Iti
las-ud ti pito nga aldaw ti fiesta, mangisagananto
ti prinsipe iti daton a mapuoran para kenni
Yahweh: iti inaldaw, pito a kalakian a baka ken
pito a kabaian a baka nga awan pakapilawanna,
ken maysa a kalakian a kalding iti inaldaw a kas
daton gapu iti basol. 24 Ket mangidatag pay ti
prinsipe iti daton a taraon, ket maysa nga efa
iti tunggal kalakian a baka ken maysa nga efa
iti tunggal kabaian a baka ken maysa a galon ti
lana iti tunggal efa. 25 Iti maikapito a bulan, iti
maika-15 nga aldaw iti bulan, iti dayta a fiesta,
mangidaton ti prinsipe kadagitoy iti pito nga
aldaw: daton a gapu iti basol, daton a mapuoran,
daton a taraon, ken daton a lana.

46
1 Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Ti ruan-

gan ti akin-uneg a paraangan ti pangukoman a
nakasango iti daya ket maiserra iti innem nga
aldaw ti panagtrabaho, ngem malukatanto iti
Aldaw a Panaginana ken inton aldaw ti baro
a bulan. 2 Umunegto ti prinsipe iti akinruar a
paraangan ti pangukoman babaen iti ruangan
ken iti portiko manipud iti ruar, ket tumakderto
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isuna iti sangoanan ti hamba ti ridaw iti akin-
uneg a ruangan bayat iti panagidaton dagiti
padi iti datonna a mapuoran ken ti daton a
pannakikappia. Ket agdayawto isuna iti ayan ti
ruangan ti akin-uneg a ruangan ket rummuarto,
ngem saanto a maiserra ti ruangan inggana
iti rabii. 3 Agdayawto met iti sangoanan ni
Yahweh dagiti tattao iti daga iti pagserkan iti
ruangan iti Aldaw a Panaginana ken baro a
bulan. 4 Ti daton a mapuoran nga idaton ti
prinsipe kenni Yahweh iti Aldaw a Panaginan ket
innem a kalakian a karnero kenmaysa a kabaian
a karnero nga awan pakapilawanna. 5 Ti daton
a bukbukel a kakuyog ti kabaian a karnero ket
maysa nga efa, ti daton a bukbukel, ken ti daton
a bukbukel a kakuyog ti kalakian a karnero ket
no mano ti inkeddengna nga ited iti bukodna a
nakem, ken maysa a hin ti lana iti tunggal efa ti
bukbukel. 6 Iti aldaw ti baro a bulan, masapul
a mangidatonka iti maysa a kalakian a baka nga
awan pakapilawanna manipud iti arban, innem
nga urbon a karnero ken maysa a kabaian a
baka nga awan pakapilawanna. 7 Masapul a
mangidaton isuna iti maysa nga efa ti bukbukel
para iti kalakian a baka ken maysa nga efa
para iti kabaian a baka, ken no ania ti kayatna
nga ited para kadagiti urbon a karnero, ken
maysa hin a lana para iti tunggal efa ti bukbukel.
8 Inton umuneg ti prinsipe a nagna babaen iti
ruangan ken iti portiko, masapul nga idiayto
met laeng ti pagruaranna. 9 Ngem no dagiti
tattao iti daga ket umay iti sangoanan ni Yahweh
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kadagiti naituding a fiesta, siasinoman a sumrek
a magna babaen iti akin-amianan a ruangan
tapno agdayaw ket masapul a rummuar iti akin-
abagatan a ruangan; ket siasinoman a sumrek
a magna babaen iti akin-abagatan a ruangan ket
masapul a rummuar iti akin-amianan a ruangan.
Awan ti mabalin nga agsubli iti ruangan a
nagserkanna, ta masapul nga agtultuloy isuna a
magna. 10 Ket masapul nga adda kadakuada ti
prinsipe; inton umunegda, umuneg met isuna,
ket inton rummuarda, masapul a rummuar met
isuna. 11 Ket kadagiti fiesta, ti daton a bukbukel
ket masapul a maysa nga efa ti bukbukel para
iti kalakian a baka ken maysa met laeng nga
efa ti bukbukel para iti kabaian a baka, ken
aniaman a kayatna nga ited para kadagiti urbon
a karnero, ken maysa hin a lana para iti tunggal
efa. 12 No kasta a mangted ti prinsipe kadagiti
daton manipud iti bukodna a nakem, daton
a mapuoran man wenno daton a pakikappia
kenni Yahweh, masapul a lukatanna ti ruangan a
nakasango iti daya para iti daytoy, ket idatagna
ti daton a mapuoran ken ti daton a pakikappia
a kas iti ar-aramidenna iti Aldaw a Panaginana;
kalpasanna, rummuarto isuna ket iserrana ti
ruangan inton nakaruaren isuna. 13 Kasta met
a masapul nga inaldaw a mangtedka iti maysa
nga urbon a karnero nga agtawen iti maysa nga
awan pakapilawanna, a kas daton a mapuoran
para kenni Yahweh; aramidemto daytoy a bini-
gat. 14 Ket masapul a binigat a mangtedka iti
daton a bukbukel a nayon daytoy, apagkanem
ti maysa nga efa ken apagkatlo ti maysa a hin ti
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lana a mangbabasa iti arina iti daton a bukbukel
a maidatag kenni Yahweh, sigun iti agnanayon
nga alagaden. 15 Binigat nga isaganada ti urbon
a karnero, ti daton a bukbukel, ken ti lana, maysa
nga agnanayon a daton amapuoran a naan-anay.
16Kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Nomangted
ti prinsipe iti sagut iti siasinoman kadagiti an-
nakna, tawidnan daytoy. Kukuanto daytoy dagiti
annakna, daytoy ket maysa a tawid. 17 Ngem
no mangted isuna iti sagut manipud iti tawidna
iti maysa kadagiti adipenna, agtalinaed dayta
iti adipenna agingga iti tawen a pannakaway-
awayana, ket maisublinto dayta iti prinsipe.
Dagiti tawidna ket sigurado a maipaayto kadagiti
annakna. 18 Saanto nga alaen ti prinsipe ti tawid
manipud iti sanikua dagiti tattao; masapul a
manipud iti bukodna a sanikua ti itedna kadag-
iti annakna tapno saan a mawara-wara dagiti
tattaok, tunggal maysa manipud iti sanikuana.””
19 Kalpasanna, impannak ti lalaki iti pagserkan
iti ruangan a mapan kadagiti nasantoan a siled
dagiti papadi, nakasango daytoy iti amianan,
ket nakitak nga adda pay iti maysa a disso nga
agturong iti laud. 20 Kinunana kaniak, “Ditoy
a disso ti masapul a paglutoan dagiti papadi
kadagiti daton a pangsupapak kadagiti basol ken
ti daton para iti basol, ken ditoy met laeng
ti pangiluttoanda kadagiti daton a bukbukel.
Masapul a saanda nga irruar dagitoy iti akin-
ruar a paraangan ti pangukoman tapno idatag
dagiti tattao kenni Yahweh.” 21 Ket impannak
iti akin-ruar a paraangan ti pangukoman, ket
linabsanmi ti uppat a suli ti paraangan iti dayta
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a pangukoman, ket nakitak nga iti tunggal suli
ti paraangan ti pangukoman, adda pay sabali
a pangukoman. 22 Iti uppat a suli ti akin-
ruar a paraangan ti pangukoman, adda pay
uppat a suli ti akin-ruar a paraangan, 40 a
kubit ti kaatiddogna ken 30 a kubit ti kalawana.
Agpapada ti rukod ti tunggal suli dagiti uppat
a suli ti paraangan ti pangukoman. 23 Adda
naaramid nga intar ti bato a nakapalawlaw
kadagitoy nga uppat, ken adda paglutoan iti
sirok dagitoy nga intar ti batbato. 24 Kinuna
kaniak ti lalaki, “Kadagitoy a lugar ti pagiluttoan
dagiti agserserbi iti templo kadagiti daton dagiti
tattao.”

47
1Kalpasanna, insublinak ti lalaki iti ruangan ti

templo, ket pagammoan, adda danum nga agay-
ayus manipud iti sirok ti pagserkan ti templo,
iti balay nga agturong iti daya—ta nakasango
ti templo iti daya—ket agay-ayus ti danum iti
akin-abagatan a paset ti templo, iti makannawan
ti altar. 2 Isu nga inruarnak babaen iti akin-
amianan a ruangan ket inturongnak a mang-
likaw iti ruangan a nakasango iti daya. Ket
adtoy, agay-ayus ti danum manipud iti daytoy a
ruangan iti abagatan a pasetna. 3Kabayatan nga
agpadpadaya ti lalaki, adda iggemna a pagrukod;
nangrukod isuna iti 1, 000 a kubit ket impan-
nak iti danum a pagatlipay-lipay ti kaadalemna.
4 Kalpasanna, nangrukod manen isuna iti 1, 000
a kubit ket impannak iti danum a pagattumeng
ti kaadalemna; ket nangrukod manen isuna iti 1,
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000 a kubit ket impannak iti danum a pagatsiket
ti kaadalemna. 5 Kalpasanna, nangrukod manen
isuna iti 1, 000 a kubit ti kaadayona, daytoy
ket maysa a karayan a saanko a maballasiw,
adalem unay daytoy. Kasapulan a languyen ti
tao daytoy. 6Kinuna kaniak ti lalaki, “Anak ti tao,
makitkitam kadi daytoy?” Ket inruarnak ket im-
pagnanak nga insubli iti asideg ti igid ti karayan.
7 Bayat nga agsubsubliak, nakitak a nagadu ti
kayo iti daytoy a paset ti igid ti karayan kasta met
iti ballasiwna. 8 Kinuna ti lalaki kaniak, “Agayus
daytoy a danum iti akin-daya a beddengna ket
agtarus iti Arabah; agayus daytoy a danum iti
Natay a Baybay ket ipasublina ti nasayaat a
ramanna. 9 Dagiti amin a naduma-duma a
sibibiag a parsua ket agbiag iti pagayusan ti
danum; adunto dagiti lames kadagiti pagayusan
dagitoy a danum. Pagbalinennanto a nasayaat ti
raman ti naapgad a danum. Agbiag ti aniaman
a banag iti pagayusan daytoy a danum. 10 Ket
mapasamakto a dagiti mangngalap ti En Gedi,
agtakderdanto iti igid ti danum, ket addanto
disso a pagpamagaan kadagiti iket idiay igid ti
En Eglaim. Adunto dagiti naduma-duma a kita
ti lames iti Natay a Baybay, a kas iti kaadu
dagiti lames iti Dakkel a Baybay. 11 Ngem dagiti
lubnak ken lukkaong ti Natay a Baybay ket saan
nga agbaliw ti ramanna, tapno adda paggapuan
ti asin. 12 Iti igid daytoy a pagurnongan ti
danum, iti agsinnumbangir a pasetna, agtubonto
dagiti kayo nga agbunga kadagiti makmakan.
Saanto a malaylay dagiti bulongda ket saanto
nga agsardeng ti panagbungada. Binulan nga
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agbunga dagiti kaykayo, agsipud ta naggapu
iti Santuario ti danumda. Mabalinto a kanen
dagiti bungada, ket makaagasto dagiti bulongda.
13 kastoy ti kuna ti Apo a ni Yahweh: Kastoyto
ti wagas ti panangbingayyo iti daga kadagiti
sangapulo ket dua a tribu ti Israel: Dua a paset
ti bingay ni Jose. 14Ket sika ken ti tunggal maysa
ken dagiti kabsatmo a lallaki a kakaduayo ti
mangtawidto iti daytoy. Kas iti panangingatok
iti imak nga agsapata nga itedko daytoy kadagiti
kapuonanyo, iti isu met laeng a wagas, agbalinen
a tawidyo daytoy a daga. 15 Daytoyto ti beddeng
ti daga iti paset ti amianan manipud iti Dakkel
a Baybay nga agturong iti Hetlon a mapan iti
Lebo Hamat ken mapan iti Zedad. 16 Ket ti
beddengna ket mangrugi iti Berota nga agturong
iti Sibraim—nga isu ti nagbaetan ti Damasco
ken Hamat a mapan iti Hazer—nga abay ti
beddeng ti Hauran. 17 Isu a ti beddengna ket
mangrugi iti baybay nga agturong iti Hazar Enon
a mapan iti beddeng ti Damasco, ken ti Hamat
nga agturong iti amianan. Daytoy ti amianan
a pasetna. 18 Iti daya a pasetna, iti nagbaetan
ti Hauran ken Damasco, ken iti nagbaetan ti
Galaad ken ti daga ti Israel ket isu ti Karayan
Jordan. Daytoy a beddeng ket agturong agingga
iti Tamar. 19 Ket ti akin-abagatan a pasetna:
iti abagatan ti Tamar nga agturong kadagiti
dandanum ti Meriba Kades, ti waig ti Egipto
nga agturong iti Dakkel a Baybay, ken iti akin-
abagatan a pasetna a mapan iti abagatan. 20 Ket
ti akin-laud a beddengna ket ti Dakkel a Baybay
nga agturong iti kabatogna ti Hamat. Daytoy
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ti akin-laud a pasetna. 21 Iti daytoy a wagas,
bingaybingayemto ti daga a para kadakayo, para
ti tribu ti Israel. 22 Ket pagbibinnunotanyonto
ti maipapan kadagiti tawidyo ken dagiti tawid
dagiti ganggannaet iti nagtetengngaanyo, dagiti
naganak iti nagtetengngaanyo a kakaduayo, a
kas kadagiti naiyanak a mismo iti Israel. Pag-
bibinnunotanyonto ti maipapan kadagiti tawid
dagiti Israelita. 23 Ket mapasamakto daytoy a
maibilang ti maysa a ganggannaet a kas paset ti
pagnanaedanna a tribu. Masapul nga itedyonto
kenkuana ti tawidna—kastoy ti pakaammo ti
Apo a ni Yahweh.”

48
1 Dagitoy dagiti nagnagan dagiti tribu.

Makaawatto ti tribu ti Dan iti maysa a paset
ti daga a bingay; mangrugi ti beddengna iti
asideg iti akin-amianan a beddeng ti Israel
nga agturong iti Hetlon ken Lebo Hamat. Ti
beddengna ket agturong iti Hazar Enan ken
iti asideg ti beddeng ti Damasco nga agturong
iti amianan a mapan iti Hamat. Ti beddeng
ti Dan ket mangrugi iti daya nga agturong iti
Dakkel a Baybay. 2 Iti akin-abagatan a beddeng
ti tribu ti Dan ket ti agbalinto a daga ti Aser—
maysa a paset ti daga a bingay, manipud iti
daya nga agturong iti laud. 3 Iti akin-abagatan
a beddeng ti Aser ket ti daga paset ti bingay ti
Naftali, nayonna iti daya inggana laud. 4 Iti akin-
abagatan a beddeng ti Naftali ket maysa a paset
ti daga a bingay ti Manases, nayonna ti akin-
daya a pasetna ken iti akin-laud a pasetna. 5 Iti
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akin-abagatan ti beddeng ti Manases, manipud
iti akin-daya a pasetna inggana iti akin-laud a
pasetna ket kukuanto ti Efraim—maysa a paset
ti bingay. 6 Iti abagatan ti beddeng ti Efraim,
manipud iti akin-daya a pasetna inggana iti akin-
laud a pasetna ket kukuanto ti Ruben—maysa
a paset ti bingay. 7 Iti abay ti beddeng ti Ruben
manipud iti akin-daya a pasetna inggana iti akin-
laud a pasetna ket kukuanto ti Juda—maysa a
paset ti bingay. 8 Ti daton a daga nga idatagyo
ket ti asideg iti beddeng ti Juda ken dumanon
iti akin-daya a pasetna inggana iti akin-laud a
pasetna; 25, 000 a kubit ti kalawanto daytoy. Ti
kaatiddogna ket mayannatup iti paset ti maysa
a tribu manipud iti akin-daya a pasetna ken iti
akin-laud a pasetna, ket addanto iti tengngana
ti templo. 9 Daytoy a daga nga idatagyonto
kenni Yahweh ket 25, 000 a kubit ti kaatiddogna
ken 10, 000 a kubit ti kaakabana. 10 Daytoyto
dagiti pakaipaayan daytoy a nasantoan a paset
ti daga: addanto daga a maipaay a kukua dagiti
papadi, agrukod iti 25, 000 a kubit ti kaakabana
iti amianan a paset; 10, 000 a kubit ti kaakabana
iti laud a paset; 10, 000 a kubit ti kaakaba iti
daya a paset; ken 25, 000 kubit ti kaatiddogna
iti abagatan a paset, nga adda iti tengnga ti
nasantoan a lugar ni Yahweh. 11 Daytoy ti
maipaayto kadagiti napudno kenni Yahweh;
dagiti papadi iti kaputotan ni Zadok a pudno a
nagserbi kaniak, dagiti saan a nayaw-awan idi
nayaw-awan dagiti Israelita, a kas iti inaramid
dagiti Levita. 12 Ti daton a para kadakuada ket
maysanto a paset daytoy a kasasantoan a daga,
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dumanon agingga iti beddeng dagiti Levita.
13 Ti daga a maitedto kadagiti Levita a kaabay iti
beddeng iti lugar dagiti papadi ket 25, 000 a kubit
ti kaatiddogna ken 10, 000 a kubit ti kalawana. Ti
kadakkel ti dua a disso ti daga ket agdagup iti 25,
000 a kubit ti kaatiddogna ken 20, 000 a kubit
ti kalawana. 14 Saanda a rumbeng nga ilako
wenno isukat daytoy; dagiti umuna a bunga ti
daga ti Israel ket masapul nga awan ti mailasin
manipud kadagitoy a paset ti daga, gapu ta
nasantoan amin daytoy kenni Yahweh. 15 Ti
nabatbati a daga a 5, 000 a kubit ti kaakabana
ken 25, 000 a kubit ti kaatiddogna, ket mausar
a para iti sapasap a pakausaran ti siudad, dagiti
balay ken dagiti pagpaaraban; addanto ti siudad
iti tengngana. 16 Dagitoyto dagiti rukod ti sudad;
iti akin-amianan a paset ket 4, 500 a kubit ti
kaatiddogna, iti akin-abagatan a paset ket 4, 500
a kubit ti kaatiddogna, iti akin-daya a paset ket
4, 500 a kubit ti kaatiddogna, iti akin-laud a
pasetna ket 4, 500 a kubit ti kaatiddogna. 17 Iti
agpa-amianan a paset, addanto pagpaaraban
nga agpaay iti siudad, 250 a kubit ti kaunegna;
iti agpa-abagatan, 250 a kubit ti kaunegna; iti
agpa-daya, 250 a kubit ti kaunegna; iti agpa-
laud, 250 a kubit ti kaunegna. 18 Ti nabatbati a
paset ti nasantoan a daton ket lumawa pay iti
10, 000 a kubit nga agpadaya ken 10, 000 a kubit
nga agpalaud. Lumawa pay daytoy agingga
iti asideg ti beddeng ti nasantoan a daton, ket
dagiti bungana ket para kadagiti agtrabtrabaho
iti siudad. 19 Dagiti tattao nga agtrabtrabaho
iti siudad, dagiti tattao a naibilang kadagiti
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amin a tribu ti Israel, ket talonendanto dayta
a daga. 20 Amin dagiti daga a maidaton ket
agrukodto iti 25, 000 a kubit ti kaatiddogna ken
25, 000 a kubit ti kaakabana. Iti kastoy a wagas,
maaramidyo ti nasantoan a panangidaton iti
daga, kasta met ti daga a para iti siudad. 21 Ti
nabatbati a daga a paset man ti nasantoan
a daton wenno ti paset ti siudad ket para iti
prinsipe. Ti masakupan ti daga ti prinsipe
nga agturong iti daya ket dumanon iti 25, 000
a kubit manipud iti beddeng ti nasantoan a
daton nga agturong iti akin-daya a beddeng—
ken ti masakupanna nga agturong iti laud ket
dumanon iti 25, 000 a kubit nga agturong iti
akin-laud a beddengna. Iti tengngana ket isunto
ti nasantoan a daton, ket ti nasantoan a lugar
ti templo ket adda iti tengnga daytoy. 22 Ti
daga a dimmanon manipud iti sanikua dagiti
Levita ken ti akin-tengnga a paset ti siudad ket
agpaayto iti prinsipe; daytoy ket addanto iti
nagbaetan ti beddeng ti Juda ken ti beddeng ti
Benjamin—agpaay iti prinsipe daytoy a daga.
23 Maipapan met kadagiti nabatbati a tribu,
dagiti paset ti daga a bingayda ket manipud
met laeng iti akin-daya a paset nga agturong
iti akin-laud a paset. Umawatto ti Benjamin iti
maysa a paset ti daga a bingay. Iti 24 agturong iti
akin-abagatan a beddeng ti Benjamin, manipud
iti akin-daya a paset nga agingga iti akin-laud a
pasetna, kukuanto ti Simon—maysa a paset. 25 Iti
agpa-abagatan a beddeng ti Simon, manipud iti
daya a paset, agingga iti akin-laud a paset, ket
isunto ti daga ti Issacar—maysa a paset. 26 Iti
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agpa-abagatan a beddeng ti Issacar, manipud
iti akin-daya a paset nga agingga iti akin-laud a
pasetna, ket isunto ti daga ti Zabulon—maysa a
paset. 27 Iti agpa-abagatan a beddeng ti Zabulon,
manipud iti akin-daya a paset inggana iti akin-
laud a paset ket isunto ti daga ti Gad—maysa a
paset. 28 Ti akin-abagatan a beddeng ti Gad ket
dumanon manipud iti Tamar agingga iti waig
ti Meriba Kades, ken lumabes iti waig ti Egipto,
ken agturong iti Dakkel a Baybay. 29 Daytoyto a
daga ti pakausaranyo iti binnunotan; daytoyto
ti tawid dagiti tribu ti Israel. Dagitoyto dagiti
paset ti bingayda. Kastoy ti ipakpakaammo ti
Apo a ni Yahweh. 30 Dagitoyto dagiti pagruaran
manipud iti siudad: Iti amianan a paset, nga
agrukodto iti 4, 500 a kubit iti kaatiddogna,
31 tallonto ti ruanganna a napanaganan kadagiti
tribu ti Israel: maysa a ruangan para iti Ruben,
maysa a ruangan para iti Juda, ken maysa a
ruangan para iti Levi. 32 Iti akin-daya a paset
nga agrukodto iti 4, 500 a kubit iti kaatiddogna
ket tallonto ti ruanganna: maysa a ruangan para
iti Jose, maysa a ruangan a para iti Benjamin,
ken maysa a ruangan para iti Dan. 33 Iti akin-
daya a pasetna, nga agrukodto iti 4, 500 a kubit
ti kaatiddogna, ket tallonto ti ruanganna, maysa
a ruangan para iti Simon, maysa a ruangan
para iti Issacar, ken maysa a ruangan para iti
Zabulon. 34 Iti akin-laud a paset, nga agrukodto
iti 4, 500 a kubit, ket tallonto ti ruanganna;
maysa a ruangan para iti Gad, maysa a ruangan
para iti Aser, maysa a ruangan para iti Neftali.
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35 Ti rukod ti aglawlaw ti siudad ket 18, 000 a
kubit; manipud iti dayta nga aldaw, ti naganto
ti siudad ket “Adda ni Yahweh Sadiay.”
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