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Pinadayag
1 Kini ang gipadayag ni Jesu-Cristo nga gihatag

sa Dios kaniya sa pagpakita sa iyang mga alagad
nga sa dili madugay mahitabo. Gipaila niya kini
pinaagi sa pagpadala sa iyang anghel ngadto
kang Juan. 2 Si Juan nagpamatuod sa tanan
niyang nakita mahitungod sa pulong sa Dios
ug sa pagpamatuod nga gihatag mahitungod
kang Jesu-Cristo. 3 Bulahan kadtong mibasa sa
makusog—ug kadtong tanan nga nakadungog—
sa mga pulong niining panagna ug sa pagtuman
kung unsa ang nahisulat niini, tungod kay ang
panahon haduol na. 4 Si Juan, ngadto sa pito
ka iglesia sa Asya: Ang grasya maanaa kaninyo
ug kalinaw gikan kaniya nga mao karon, ug
mao kaniadto, ug mao ang umaabot, ug gikan
sa pito ka mga espiritu nga anaa sa atubangan
sa iyang trono, 5 ug gikan kang Jesu-Cristo, nga
mao ang matinud-anon nga saksi, ang panganay
gikan sa mga patay, ug ang magmamando sa
hari sa kalibotan. Ngadto kaniya nga nahigugma
kanato ug nagpahigawas kanato gikan sa atong
mga sala pinaagi sa iyang dugo, 6 gibuhat kita
niya nga usa ka gingharian, mga pari sa Dios ug
sa iyang Amahan—kaniya ang himaya ug gahom
hangtod sa walay kataposan. Amen. 7 Tan-awa,
siya moabot uban sa mga panganod; ang matag
mata makakita kaniya, lakip ang naglansang
kaniya. Ug ang tanan nga tribo sa kalibotan
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magbangotan diha kaniya. Oo, Amen. 8 “Ako
ang Alpa ug ang Omega,” nag-ingon ang Dios,
“Ang mao karon, ug mao kaniadto, ug mao ang
umaabot, ang Makagagahom.” 9 Ako, si Juan—
ang inyong igsoon ug nakig-ambit kaninyo diha
sa pag-antos ug sa gingharian ug sa pagpailob
ug sa paglahutay nga anaa kang Jesus—nga anaa
sa isla nga gitawag ug Patmos tungod sa pulong
sa Dios ug pagpamatuod mahitungod kang Jesus.
10 Anaa kanako ang Espiritu sa maong adlaw
sa Ginoo. Nadungog ko ang kusog nga tingog
sa akong luyo sama sa trumpeta. 11 Nga nag-
ingon siya, “Isulat kini sa basahon kung unsa ang
imong nakita, ug ipadala kini sa pito ka iglesia
- ngadto sa Efeso, sa Esmirna, sa Pergamo, sa
Tiatira, sa Sardis, sa Filadelfia, ug sa Laodicea.”
12Milingi ako sa pagtan-aw kung kinsang tingog
nga nakigsulti kanako, ug sa akong paglingi
akong nakita ang pito ka tangkawan nga bu-
lawan. 13 Sa taliwala sa tangkawan adunay usa
nga sama sa Anak sa Tawo, nga nagsul-ob sa taas
nga bisti nga sangko sa iyahang tiilan, ug ang usa
ka bakus nga bulawan palibot sa iyang dughan.
14 Ang iyang ulo ug buhok maputi sama kaputi
sa balahibo sa nating karnero—sama kaputi sa
niyebe, ug ang iyang mata sama sa nagdilaab
nga kalayo. 15 Ang iyang tiil sama kasinaw sa
bronse, sama sa bronse nga gitunaw diha sa
hudno, ug ang iyang tingog sama sa daghang
naghaganas nga tubig. 16 Adunay pito ka mga
bituon nga anaa sa iyang tuong kamot, ug migula
sa iyang baba ang hait nga espada nga adunay
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duha ka sulab. Ang iyang nawong misidlak sama
sa adlaw nga hilabihan kasulaw. 17 Sa dihang
nakita ko siya, natumba ako sa iyang tiilan daw
sama sa patay nga tawo. Gitapion niya ang iyang
tuong kamot nganhi kanako ug miingon, “Ayaw
kahadlok. Ako ang Una ug ang Kataposan, 18 ug
ang usa nga nabuhi. Ako namatay, apan tan-
awa, Ako nabuhi sa kahangtoran! Ug aduna akoy
mga yawi sa Kamatayon ug sa Hades. 19 Busa
isulat kung unsa ang imong nakita, unsa ang
karon, ug unsa angmahitabo human niini. 20 Isip
tinago nga kahuloganmahitungod sa pito kamga
bituon nga imong nakita sa akong tuong kamot,
ug ang pito ka tangkawan nga bulawan: ang pito
ka mga bituon nga mao ang mga anghel sa pito
ka mga iglesia, ug ang pito ka tangkawan nga
mao ang pito ka mga iglesia.”

2
1 “Alang sa anghel sa iglesia sa Efeso isulat:

'Kini ang mga pulong sa usa nga nagkupot sa
pito ka mga bituon sa iyang tuo nga kamot. Ang
usa nga naglakaw taliwala sa pito ka bulawan
nga tangkawan nagsulti niini,” 2 “Ako nasayod
kung unsa ang inyong nabuhat ug sa inyong
kalisod ug sa inyong mapailubong paglahutay,
ug kamo dili makig-uban niadtong mga daotan,
ug inyong gisulayan kadtong nag-angkon sa ilang
kaugalingon nga mga apostoles, apan dili, ug
nakaplagan sila nga sayop. 3 Ako nasayod nga
kamo adunay mapailubong paglahutay, ug kamo
nag-antos tungod sa akong ngalan, ug kamo
wala gikapoy. 4 Apan kini ang akong ikasupak
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kaninyo—inyong gibiyaan ang inyong unang
gugma. 5 Busa hinumdomi asa kamo gikan
nahulog. Paghinulsol ug buhata ang mga butang
nga inyong gibuhat kaniadto. Gawas kung kamo
maghinulsol, ako moanha kaninyo ug kuhaon
ang inyong tangkawan gikan sa nahimutangan
niini. 6 Apan kamo aduna niini—kamo nasuko
kung unsa ang nabuhat samga Nicolaita, nga ako
usab gikasuk-an. 7 Kung kamo adunay dalung-
gan, pamatia kung unsa ang gisulti sa Espiritu
ngadto sa mga iglesia. Niadtong magmadaogon
akong pagatugotan nga mokaon gikan sa kahoy
sa kinabuhi, nga anaa didto sa paraiso sa Dios.'
8 “Alang sa anghel sa iglesia sa Esmyrna isulat:
'Kini ang mga pulong sa usa nga nahauna ug
ang naulahi—nga namatay ug nahimong nabuhi
pag-usab:” 9 “Ako nasayod sa inyong mga pag-
antos ug sa inyong kakabos (apan kamo dato),
ug ang pagpakaulaw niadtong nag-ingon nga sila
mga Judio (apan dili, apan usa ka sinagoga ni
Satanas). 10 Ayaw kahadloki kung unsa ang
inyong pagaantoson. Tan-awa! Ang yawa buot
molabay sa pipila kaninyo didto sa bilanggoan
aron kamo sulayan, ug kamo mag-antos sa na-
pulo ka adlaw. Pagmatinud-anon hangtod sa ka-
matayon, ug akong igahatag kaninyo ang korona
sa kinabuhi. 11 Kung kamo adunay dalunggan,
pamatia kung unsa ang gisulti sa Espiritu ngadto
sa mga iglesia. Ang usa nga magmadaogon dili
masakitan pinaagi sa ikaduha nga kamatayon.'
12 “Alang sa anghel sa iglesia sa Pergamum isulat:
'Kini ang mga pulong sa usa nga adunay hait,



Pinadayag 2:13 v Pinadayag 2:19

ang duha ka kilid sa espada:” 13 “Ako nasayod
kung asa kamo nagpuyo—kung asa ang trono
ni Satanas. Apan kamo nagkupot ug hugot sa
akong ngalan, ug wala ninyo gilimod ang inyong
pagtuo kanako, bisan sa mga adlaw ni Antipas
nga akong saksi, ang akong usa ka matinud-
anon, nga gipatay sa taliwala kaninyo, didto
asa si Satanas nagpuyo. 14 Apan ako adunay
pipila ka butang nga ikasupak kaninyo: Adunay
pipila kaninyo nga nagkupot ug hugot ngadto sa
mga pagtulon-an ni Balaam, nga nagtudlo kang
Balak sa paglabay ug usa ka babag nga maka-
pandol sa atubangan sa mga anak sa Israel, aron
sila mokaon sa pagkaon nga gihalad ngadto sa
mga diosdios ug mahimo nga makighilawason.
15 Sa samang paagi, kamo adunay pipila usab
nga nagkupot ug hugot sa pagtulon-an sa mga
Nicolaita. 16 Busa! Paghinulsol, kung kamo
dili, ako moanha kaninyo sa walay langan, ug
ako maghimo ug away batok kanila uban sa
espada nga mogawas sa akong baba. 17 Kung
kamo adunay dalunggan, pamatia kung unsa ang
gisulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Sa usa
nga magmadaogon, akong pagahatagan ug pipila
sa nakatago nga manna, ug akong pagahatagan
ug usa ka puti nga bato nga adunay bag-o
nga ngalan nga nasulat sa bato, usa ka ngalan
nga walay bisan usa nga nasayod apan kadto
lamang usa nga makadawat niini.' 18 “Alang
sa anghel sa iglesia sa Tyatira isulat: 'Kini ang
mga pulong sa Anak sa Dios, nga adunay mga
mata nga sama sa nagadilaab nga kalayo ug mga
tiil sama sa pinasinaw nga tumbaga:” 19 “Ako
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nasayod kung unsa ang inyong nabuhat—sa
inyong gugma ug pagtuo ug sa pag-alagad ug sa
inyong mapailubong paglahutay, ug kung unsa
ang inyong nabuhat karon mas labaw pa sa
inyong gibuhat kaniadto. 20 Apan ako adunay
ikasupak kaninyo: Inyong gipatuyangan ang
babaye nga si Jezebel, nga gitawag ang iyang
kaugalingon nga babayeng propeta. Pinaagi sa
iyang pagtudlo siya nanglimbong sa akong mga
alagad sa pagbuhat ug malaw-ay nga pagpakighi-
lawas ug mokaon sa gihalad ngadto sa diosdios.
21Ako siyang gihatagan ug panahon sa paghinul-
sol, apan siya dili andam nga maghinulsol sa
iyang pagkamakihilawason. 22 Tan-awa! akong
ilabay siya ngadto sa higdaanan sa masakiton, ug
kadtong nagbuhat ug pagpanapaw uban kaniya
ngadto sa labihang pag-antos, gawas kung sila
maghinulsol sa iyang nabuhat. 23 Akong latoson
ang iyang mga anak hangtod nga mamatay, ug
ang tanan nga mga iglesia masayod nga ako
mao siya nga nagasusi sa mga hunahuna ug mga
tinguha. Akong hatagan ang matag-usa kaninyo
sumala sa inyong nabuhat. 24 Apan didto sa
nahibilin kaninyo sa Tyatira, sa tanan nga wala
nagkupot niining pagtulon-an, ug wala masayod
sa ginatawag sa pipila nga lalom nga mga bu-
tang ni Satanas—kaninyo ako magsulti, 'ako dili
mobutang kaninyo ug bisan unsang kabug-aton.'
25 Sa bisan unsa nga paagi, kamo kinahanglan
nga mokupot ug hugot hangtod ako mobalik.
26 Ang usa nga magmadaogon ug nagbuhat kung
unsa ang akong nabuhat hangtod sa kataposan,
kaniya ako mohatag ug katungod ibabaw sa
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mga nasod. 27 Siya momando kanila uban ang
puthaw nga sungkod, sama sa kolon iya kining
buakbuakon. 28 Ingon nga ako nakadawat gikan
sa akong Amahan, ako usab mohatag kaniya ug
bituon sa kabuntagon. 29 Kung kamo adunay
dalunggan, pamatia kung unsa ang gisulti sa
Espiritu ngadto sa mga iglesia.'

3
1 “Isulat ngadto sa anghel sa iglesia sa Sardis:

'Ang mga pulong sa usa nga naghawid sa pito ka
mga Espiritu sa Dios ug sa pito ka mga bituon.
“Nasayod ako kung unsa ang imong nabuhat.
Aduna kay kadungganan nga ikaw buhi, apan
ikaw patay. 2 Pagmata ug lig-ona kung unsa
man ang mga nahibilin, kay himalatyon na kini,
tungod kay wala nako nakita ang imong mga
binuhatan nga nahuman na sa panan-aw sa
akong Dios. 3 Busa hinumdomi, kung unsa ang
imong nadawat ug nadungog. Tumana kini ug
paghinulsol. Apan kung ikaw dili mahigmata,
moabot ako sama sa usa ka kawatan, ug dili
ka masayod kung unsang taknaa ako moanha
kanimo. 4 Apan adunay pipila ka mga ngalan
sa mga tawo sa Sardis nga wala maghugaw-
hugaw sa ilang mga bisti. Magalakaw sila uban
kanako, nga sinul-oban ug puti, kay sila takos
man. 5 Ang usa nga magmadaugon pagasul-
oban ug puti nga mga bisti, ug dili gayod nako
pagapapason ang iyang ngalan sa basahon sa
kinabuhi, ug akong isulti ang ilang ngalan sa
atubangan sa akong Amahan, ug sa atubangan
sa iyang mga anghel. 6 Kung aduna kamoy
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igdulongog, patalinghugi kung unsa ang gisulti
sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.” 7 “Isulat
kini ngadto sa anghel sa iglesia sa Filadelfia:
Ang mga pulong sa usa ka balaan ug matuod—
gigunitan niya ang yawi ni David, giablihan niya
ug walay bisan usa nga makasirado, pagasirhan
niya ug walay bisan usa nga makaabli. 8Nasayod
ako kung unsa ang imong nabuhat. Tan-awa,
akong gibutang sa imong atubangan ang abli nga
pultahan nga walay bisan usa nga makasirado.
Nasayod ako nga aduna kay diyutay nga kusog,
bisan pa niana gituman mo ang akong pulong
ug wala maglimod sa akong ngalan. 9 Pagtukaw!
Niadtong nahisakop sa sinagoga ni Satanas, kad-
tong miingon nga sila mga Judio apan dili diay,
—hinuon namakak sila. Paanhion ko sila ug
ipayukbo sa imong tiilan, ug sila makahibalo
nga gihigugma ko ikaw. 10 Sanglit gitipigan
mo man ang akong sugo aron nga molahutay
nga mapailobon, ako usab magbantay kanimo
sa takna sa pagsulay nga moabot sa tibuok
kalibotan, aron sulayan kadtong nagpuyo sa
yuta. 11 Moabot ako sa dili madugay. Hugti ug
guniti kung unsay anaa kanimo aronwalay bisan
usa nga makakuha sa imong purong-purong.
12 Ang usa nga magmadaugon pagahimoan ko
ug usa ka haligi sa templo sa akong Dios, ug
dili gayod siya makagawas niini. Akong isulat
kaniya ang ngalan sa akong Dios, ang ngalan sa
siyudad sa akong Dios (ang bag-ong Jerusalem,
nga mokanaog gikan sa langit sa akong Dios),
ug ang akong bag-ong ngalan. 13 Ang usa nga
adunay igdulongog, papatalinghoga siya kung
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unsa ang gisulti sa Espiritu ngadto sa mga
iglesia.' 14 “Isulat ngadto sa anghel sa iglesia sa
Laodicea: 'Ang mga pulong Amen, ang kasaligan
ug matuod nga saksi, ang magmamando sa
tibuok binuhat sa Dios. 15 Nasayod ako kung
unsa ang imong nabuhat, ug nga ikaw dili
bugnaw ni init. Nangandoy ako nga ikaw unta
dili bugnaw o init! 16 Busa, tungod kay ikaw
dagaang man—dili init ni bugnaw—igasuka ko
ikaw pagawas sa akong baba. 17 Kay ikaw
miingon, “Adunahan ako, aduna akoy daghang
mga bahandi, ug wala na akoy gikinahanglan.”
Apan wala ikaw masayod nga ikaw alaot kaayo,
makaluluoy, kabos, buta ug hubo. 18 Pamati
sa akong tambag: Pagpalit gikan kanako ug
bulawan nga giputli pinaagi sa kalayo aron
mamahimo ikaw nga adunahan, ug masanag
nga puting mga bisti aron imong isul-ob sa
imong kaugalingon ug dili mapakita ang kaulaw
sa imong pagkahubo, ug tambal nga idihog sa
imong mga mata aron ka makakita. 19 Ang
matag-usa nga akong gihigugma akong gimatuto
ug gitudluan sila kung unsaon nila pagkinabuhi.
Busa, pagmaugdang ug paghinulsol. 20 Tan-awa,
nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Kung
kinsa kadtong makadungog sa akong tingog ug
magaabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang
panimalay, ug mokaon uban kaniya, ug siya
uban kanako. 21 Ang usa nga magmadaugon,
pagahatagan ko siya ug katungod sa paglingkod
uban kanako ngadto sa akong trono, sama nga
ako usab nagmadaugon ug naglingkod uban sa
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akong Amahan sa iyang trono. 22 Kung aduna
kamoy igdulongog, patalinghogi kung unsay
gisulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.”

4
1 Human niining mga butanga ako nagtan-

aw, ug nakita ko ang poltahan sa langit nga
naabri. Ang una nga tingog, miingon kanako
sama sa trumpeta, miingon, “Saka ngari, ug
akong ipakita kanimo kung unsa ang mahitabo
human niining mga butanga.” 2 Sa dihang ako
gikonsaran sa Espiritu, ug akong nakita ang
trono nga nahimotang sa langit, ug adunay usa
nga milingkod niini. 3 Ang usa nga milingkod
niini sama sa haspe ug carnalina. Adunay
balangaw libot sa trono. Ang balangaw sama
sa emeralda. 4 Palibot sa trono adunay 24 ka
mga trono, ug gilingkoran kini ug 24 ka mga
kadagkoan, nakabisti ug puti nga mga panapton,
uban ang bulawan nga purongpurong sa ilang
mga ulo. 5 Gikan sa trono adunay pangidlap
sa kidlat, ug dinahunog sa dalogdog. Pito ka
mga suga ang nagasiga sa atubangan sa trono,
ang suga nga mao ang pito ka Espiritu sa Dios.
6 Ayha ang trono adunay dagat, tin-aw nga sama
sa bildo. Ang palibot sa trono adunay upat ka
mga buhing binuhat, puno sa mga mata ang
atubangan ug likod. 7 Ang una nga buhing
binuhat sama sa liyon, ang ikaduha nga buhing
binuhat sama sa baka, ang ikatulo nga buhing
binuhat adunay dagway nga sama sa usa ka
tawo, ug ang ikaupat nga buhing binuhat sama
sa usa ka naglupad nga agila. 8 Ang matag-usa
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sa upat ka buhing binuhat adunay unom ka mga
pako, puno sa mga mata gikan sa taas paingon
sa ubos. Adlaw ug gabii sila walay hunong sa
pag-sulti, “Balaan, balaan, balaan ang ngalan
sa Ginoong Dios, ang nagdumala sa kinatibok-
an, nga mao ang kaniadto, ug ang karon, ug
ang umaabot.” 9 Matag buhing binuhat mihatag
ug himaya, dungog, ug pasalamat sa usa nga
naglingkod sa trono, ang usa nga buhi hangtod
sa kahangtoran, 10 ang 24 ka mga kadagkoan
mihapa sa atubangan sa usa nga naglingkod sa
trono. Nagyukbo sila sa usa nga nabuhi sa walay
kataposan, ug ilang gibutang ang ilang mga
purongpurong sa trono, ug nag-ingon, 11 “Takos
ka, among Ginoo ug among Dios, sa pagdawat sa
himaya ug sa dungog ug sa gahom. Tungod kay
ikaw ang naghimo sa tanang butang, ug pinaagi
sa imong pagbuot, sila anaa na ug nabuhat.”

5
1 Unya nakita ko sa tuo nga kamot niadtong

usa nga naglingkod sa trono, ang linukot nga
basahon nga gisulatan sa atubangan ug sa likod
nga bahin, ug gisilyohan kini sa pito ka silyo.
2 Nakita ko usab ang usa ka gamhanan nga
anghel nga nagmantala uban sa kusog nga tin-
gog, “Kinsa man ang takos nga moabli sa linukot
nga basahon ug sa pagtangtang sa mga silyo
niini?” 3 Walay bisan usa sa langit o sa yuta o
sa ilalom sa yuta nga makahimo sa pag-abli sa
linukot nga basahon o sa pagbasa niini. 4Mihilak
ako tungod kay walay bisan usa nga nakaplagan
nga takos sa pag-abli sa linukot nga basahon o
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sa pagbasa niini. 5 Apan usa sa mga kadagkoan
miingon kanako, “Ayaw paghilak. Tan-awa! Ang
Liyon sa banay ni Juda, ang Gamot ni David,
nagmadaogon, busa makahimo na siya sa pag-
abli sa linukot nga basahon ug sa pito ka silyo
niini.” 6 Taliwala sa trono ug sa upat ka buhing
binuhat ug taliwala sa mga kadagkoan, nakita ko
ang Nating Karnero nga nagbarog, nga daw siya
miagi sa kamatayon. Aduna siyay pito ka sungay
ug pito ka mata - mao kini ang pito ka Espiritu sa
Dios nga gipadala sa tibuok kalibotan. 7 Miduol
siya ug gikuha ang linukot nga basahon gikan
sa tuong kamot niadtong usa nga naglingkod sa
trono. 8 Sa dihang gikuha niya ang linukot nga
basahon, ang upat ka buhing binuhat ug ang 24
ka kadagkoan mihapa sa ilang kaugalingon sa
yuta atubangan sa Nating Karnero. Ang matag-
usa kanila adunay mga alpa ug bulawan nga
panaksan nga puno sa insenso, nga mao ang
mga pag-ampo sa mga balaan. 9 Nanag-awit sila
ug bag-ong awit: “Takos ikaw nga mokuha sa
linukot nga basahon ug sa pag-abli sa mga silyo
niini. Kay ikaw mao man ang gipatay, ug uban
sa imong dugo gibayran mo ang katawhan alang
sa Dios gikan sa matag banay, pinulongan, mga
tawo ug kanasoran. 10 Gihimo mo sila nga usa
ka gingharian ug mga pari aron moalagad sa
atong Dios, ug magamando sila sa kalibotan.”
11Unya mitan-aw ako ug nadungog ko ang tingog
sa daghang mga anghel palibot sa trono - ang
gidaghanon nila 200, 000, 000 - ug ang mga
buhing binuhat ug mga kadagkoan. 12 Miingon
sila sa makusog nga tingog, “Takos ang Nating
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Karnero nga gipatay aron sa pagdawat sa gahom,
bahandi, kaalam, kusog, kadungganan, himaya,
ug pagdayeg.” 13 Nadungog ko ang matag
binuhat nga didto sa langit ug sa yuta, ilalom sa
yuta, sa dagat, ug ang tanang binuhat nga anaa
niini, nga nag-ingon, “Kaniya nga milingkod
sa trono ug sa Nating Karnero, ang pagdayeg,
kadungganan, himaya, ug ang gahom sa pag-
mando, hangtod sa kahangtoran.” 14Ang upat ka
mga buhing binuhat miingon, “Amen!” ug ang
mga kadagkoan mihapa sa ilang kaugalingon sa
yuta ug nagsimba.

6
1 Ako mitan-aw sa dihang ang Nating Karnero

miabli sa usa sa pito ka mga silyo, ug akong
nadungog ang usa sa upat ka buhing binuhat
nga nag-ingon sa tingog nga sama sa dalugdog,
“Dali!” 2 Ako mitan-aw ug adunay usa ka
puti nga kabayo! Ang nagsakay niini nagkupot
ug pana, ug siya gihatagan ug purongpurong.
Siya migula sama sa usa ka mananaog aron sa
pagbuntog. 3 Sa dihang ang Nating Karnero
miabli sa ikaduhang silyo, akong nadungog ang
ikaduha nga buhing binuhat nga nag-ingon,
“Dali” 4Unya ang laing kabayomigula-nga nagdi-
laab sa kapula. Ang nagsakay niini gihatagan
ug pagtugot sa pagkuha sa kalinaw gikan sa
kalibotan, aron ang mga tawo magpinatyanay
sa matag-usa. Ang nagsakay niini gihatagan
ug usa ka dakong espada. 5 Sa dihang ang
Nating Karnero miabli sa ikatulong silyo, akong
nadungog ang ikatulong buhing binuhat nga
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nag-ingon, “Dali!” Akong nakita ang usa ka itom
nga kabayo, ug ang nagsakay niini nagkupot
ug usa ka pares sa timbangan sa iyang kamot.
6 Akong nadungog ang daw tingog taliwala sa
upat ka buhing binuhat nga nag-ingon, “Ang usa
ka takos sa trigo alang sa usa ka denaryo, ug ang
tulo ka takos sa sebada alang sa usa ka denaryo.
Apan ayaw hilabti ang lana ug bino.” 7 Sa
dihang ang Nating Karnero miabli sa ikaupat nga
silyo, akong nadungog ang tingog sa ikaupat nga
buhing binuhat nga nag-ingon, “Dali!” 8 Unya
akong nakita ang usa ka luspad nga kabayo.
Ang nagsakay niini ginganlan ug Kamatayon,
ug ang hades nagsunod kaniya. Sila gihata-
gan ug katungod hangtod sa ikaupat ka bahin
sa kalibotan, sa pagpatay gamit ang espada,
kagutom ug balatian, ug uban ang mga ihalas
nga mga mananap sa kalibotan. 9 Sa dihang
ang Nating Karnero miabli sa ikalima nga silyo,
akong nakita sa ilalom sa altar ang mga kalag
niadtong gipatay tungod sa pulong sa Dios ug ang
pagpamatuod nga ilang gikuptan uban ang lig-on
nga pagtuo. 10 Sila misinggit sa kusog nga tin-
gog, “Unsa pa kadugay, Magmamando sa tanan,
balaan ug matuod, hangtod ikaw ang maghukom
niadtong nagpuyo sa kalibotan, ug hangtod ikaw
ang mobalos sa among dugo?” 11 Unya ang
matag-usa kanila gihatagan ug usa ka puting
bisti, ug sila gisultihan nga sila kinahanglan mo-
hulat sa gamay nga gidugayon hangtod nga ang
tibuok gidaghanon sa ilang kaubang sulugoon
ug ang ilang igsoong lalaki ug igsoong babaye
nga pagapatyon, sama sa pagpatay kanila. 12 Sa
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dihang ang Nating Karnero miabli sa ikaunom
nga silyo, ako mitan-aw ug didto adunay usa
ka dakong linog. Ang adlaw nahimong sama
kaitom sa bisting sako, ug ang bulan nahimong
sama sa dugo. 13 Ang mga bituon sa kalangitan
nangahulog ngadto sa kalibotan, sama sa igos
nga kahoy nga mahulog ang iyang bunga sa
dihang gitay-og sa kusog nga hangin. 14 Ang
langit mahanaw sama sa usa ka linukot nga
basahon nga gilukot. Ang matag bukid ug isla
mabalhin gikan sa ilang nahimutangan. 15 Unya
ang mga hari sa kalibotan ug ang mahinung-
danong mga tawo, ug ang mga pangulo, ang mga
adunahan, ang mga gamhanan, ug si bisan kinsa,
ulipon ug gawasnon, nanago sa mga langob, ug
taliwala sa mga bato sa kabukiran. 16 Miingon
sila sa kabukiran ug sa mga bato, “Tumpagi
kami! Itago kami gikan sa iyang nawong nga
naglingkod diha sa trono ug gikan sa kasuko sa
Nating Karnero. 17 Kay ang dakong adlaw sa
ilang kapungot miabot na, ug kinsa man ang
makahimo sa pagtindog?”

7
1 Human niini nakita ko ang upat ka mga

manulonda nga nagbarog sa upat ka suok sa
kalibotan, hugot nga nagpugong sa upat ka
hangin sa kalibotan aron walay hangin nga
mohuros didto sa yuta, didto sa dagat, o sa bisan
unsang kahoy. 2Nakita ko ang ubang manulonda
gikan sa silangan, nga adunay silyo sa buhi nga
Dios. Siya mitawag sa lanog nga tingog sa upat
ka mga manulonda nga gihatagan ug pagtugot
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aron sa pagguba sa yuta ug sa dagat: 3 “Ayaw
gub-a ang kalibotan, ang dagat, o ang mga kahoy
hangtod mabutangan ta ug silyo ang mga agtang
sa mga sulugoon sa atong Dios.” 4 Nadungog
ko ang gidaghanon niadtong nasilyohan: mga
144, 000, ang nasilyohan gikan sa matag banay
sa mga katawhan sa Israel: 5 ang 12, 000 nga
nasilyohan gikan sa banay ni Juda, ang 12, 000
gikan sa banay ni Ruben, ang 12, 000 gikan sa
banay ni Gad. 6 Ang 12, 000 gikan sa banay ni
Asher, ang 12, 000 gikan sa banay ni Neftali,
ang 12, 000 gikan sa banay ni Manases. 7 ang
12, 000 gikan sa banay ni Simeon, ang 12, 000
gikan sa banay ni Levi, ang 12, 000 gikan sa
banay ni Isacar, 8 ang 12, 000 gikan sa banay
ni Zebulun, ang 12, 000 gikan sa banay ni Jose,
ug ang 12, 000 gikan sa banay ni Benjamin
ang nasilyohan. 9 Human niini nga mga bu-
tanga mitan-aw ako, ug adunay dakong panon
nga walay bisan usa nga makaihap—gikan sa
tanang kanasoran, banay, katawhan, ug mga
pinulongan—nanagbarog sa atubangan sa trono
ug sa atubangan sa Nating Karnero. Nagsul-ob
sila sa maputing bisti ug naggunit sa sanga sa
palmera sa ilang mga kamot, 10 ug sila nagtawag
uban sa lanog nga tingog: “Ang kaluwasan iya
sa atong Dios nga naglingkod didto sa trono,
ug sa Nating Karnero!” 11 Ang tanan nga
mga manulonda nagbarog nga nag-alirong sa
trono ug nag-alirong sa mga kadagkoan ug sa
upat ka mga buhing binuhat, ug sila mihapa
sa yuta ug gipaduol ang ilang mga dagway
sa yuta diha sa atubangan sa trono, ug sila
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nagsimba sa Dios, 12 nga nag-ingon, “Amen!
Ang pagdayeg, ang himaya, ang kaalam, ang
pagpasalamat, ang kadungganan, ang gahom,
ug ang kalig-on anaa sa atong Dios hangtod
sa kahangtoran! Amen!” 13 Unya usa sa
mga kadagkoan nangutana kanako, “Kinsa man
kining gisul-oban ug maputi nga mga bisti, ug
diin man sila gikan? 14Ako miingon kaniya, “Sir,
nasayran mo na,” ug miingon siya kanako, “Mao
kini ang usa sa mga nakalingkawas sa Dakong
Kagul-anan. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug
nahimo kining puti sa dugo sa Nating Karnero.
15 Kay mao kini ang hinungdan, nga sila anaa
sa atubangan sa trono sa Dios, ug nagsimba sila
kaniya adlaw ug gabii sa iyang templo. Siya nga
naglingkod atubangan sa trono magabukhad sa
iyang barongbarong ngadto kanila. 16 Dili na
sila gutomon pag-usab, ni dili na sila uhawon
pag-usab. Ang adlaw dili na makapaso kanila,
ni bisan unsang kainit nga makasunog. 17 Kay
ang Nating Karnero sa taliwala sa trono mao ang
ilang magbalantay, ug siya ang magagiya kanila
sa mga tuboran sa tubig sa kinabuhi, ug ang Dios
magapahid sa matag luha gikan sa ilang mga
mata.”

8
1 Sa dihang giabrihan sa Nating Karnero ang

ikapito ka silyo, dihay kahilom sa langit nga
niabot ug tunga sa oras. 2Unya akong nakita ang
pito ka mga manulonda nga nagtindog atoban-
gan sa Dios, ug pito ka mga trumpeta ang gihatag
kanila. 3 Adunay laing manulonda nga miabot,
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nga naggunit ug usa ka bulawan nga panaksan
sa encenso, nga nagtindog sa altar. Daghang
encenso ang gihatag kaniya mao nga iya kining
gihalad uban ang mga pag-ampo sa tanang
katawhan nga balaan ngadto sa bulawan nga
altar atubangan sa trono. 4 Ang aso sa encenso,
uban ang pag-ampo sa mga balaan, miulbo
atubangan sa Dios gikan sa kamot sa mga man-
ulonda. 5 Ang manulonda nagdala ug panaksan
sa encenso puno kini ug kalayo gikan sa altar.
Unya iya kining gilabay paingon sa kalibotan, ug
adunay linagapak sa dalugdog, dahunog, kidlap
sa kilat, ug ang pagpanglinog. 6 Ang pito ka mga
manulonda nga adunay pito ka mga trumpeta
nga andam na sa pagpatingog niini. 7 Ang una
nga manulonda nagpatingog sa iyang trumpeta,
ug nag-ulan ug yelo ug kalayo nga sagol ug dugo.
Kini gihulog ngadto sa kalibotan mao nga ang
ikatulong bahin niini nasunog, ang ikatulong
bahin sa kakahoyan nasunog, ug ang tanang
lunhaw nga sagbot nasunog. 8 Ang ikaduha nga
manulonda nipatingog sa iyang trumpeta, ug
daw dihay sama sa dakong bukid nga nasunog
sa kalayo nga gilabay ngadto sa dagat. 9 Ang
ikatulong bahin sa dagat nahimong dugo, ang
ikatulong bahin sa mga buhing binuhat sa dagat
nangamatay, ug ang ikatulong bahin sa mga
barko nangaguba. 10 Ang ikatulo ka manulonda
nipatingog sa iyang trumpeta, ug ang dako nga
bituon nahulog gikan sa langit, nga nagdilaab
sama sa sulo, ug ang ikatulong bahin sa mga
suba ug mga tubod sa tubig. 11 Ang ngalan
sa bituon Panyawan. Ang ikatulong bahin sa
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tubig nahimong pait, ug daghang mga tawo ang
nangamatay gikan sa tubig nga nahimong pait.
12 Ang ikaupat nga manulonda nipatingog sa
iyang trumpeta, ug ang ikatulong bahin sa adlaw
gihampak, sama usab nga ang ikatulong bahin
sa bulan ug ang ikatulong bahin sa mga bituon.
Mao nga ang ikatulong bahin mingitngit; ang
ikatulong bahin sa adlaw ug ang ikatulong bahin
sa gabii walay kahayag. 13 Akong nakita, ug
akong nadungog ang usa ka agila nga naglupad
tungatunga sa kawanangan, nga nagatawag sa
makusog nga tingog, “Alaot, alaot, alaot, kadtong
nagpuyo sa kalibotan, tungod sa nahibilin nga
huyop sa trumpeta nga patingogon sa tulo ka
mga manulonda.”

9
1 Unya ang ikalima nga manulonda nagpatin-

gog sa iyang trumpeta. Nakita ko ang usa ka
bituon gikan sa langit nga nahulog sa kalib-
otan. Ang bituon gihatagan ug yawi sa agianan
padulong sa kinahiladman ug walay kataposan
nga bung-aw. 2 Giablihan niya ang agianan sa
kinahiladman ug walay kataposan nga bung-aw,
ug ang haligi nga aso miulbo sa agianan sama sa
aso nga gikan sa dakong hudno. Ug mingitgit ang
adlaw ug ang hangin pinaagi sa aso nga miulbo
sa agianan. 3 Migawas gikan sa aso ang mga
dulon ibabaw sa kalibotan, ug gihatagan sila ug
gahom sama sa mga tanga didto sa kalibotan.
4 Gisultihan sila nga dili pagdaoton ang mga
sagbot sa yuta o bisan unsa nga lunhaw nga
tanom o kahoy, apan kadto lamang mga tawo
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nga walay silyo sa Dios sa ilang mga agtang.
5 Wala sila gitugotan sa pagpatay niadtong mga
tawo, apan sa pagpaantos lamang kanila sulod
sa lima ka bulan. Ang ilang pag-antos mahisama
kalala sa tanga nga motusok sa usa ka tawo.
6 Niadtong mga adlawa pagapangitaon sa mga
tawo ang ilang kamatayon, apan dili makakaplag
niini. Mangandoy sila nga mamatay, apan ang
kamatayon mopalayo gikan kanila. 7 Ang mga
dulon daw sama sa mga kabayo nga giandam
alang sa panggubatan. Sa ilang mga ulo adunay
usa ka butang nga daw sama sa purongpurong
nga bulawan ug ang ilang mga dagway daw
sama sa dagway sa mga tawo. 8 Aduna silay
buhok nga sama sa buhok sa babaye ug ang ilang
ngipon daw sama sa ngipon sa liyon. 9 Aduna
silay kotamaya sama sa puthawng kotamaya ug
ang lagapak sa ilang mga pako daw sama sa
dahunog nga hinimo sa daghang mga karwahe
ug mga kabayo nga nagadagan paingon sa pang-
gubatan. 10 Sila adunay mga ikog nga anaay
suyod nga malala sama sa tanga; ang mga ikog
nila adunay gahom aron sa pagsakit sa katawhan
sulod sa lima ka bulan. 11 Ang manulonda sa
kinahiladman ug walay kataposan nga bung-aw
mao ang hari nila. Ang iyang ngalan sa Hebreo
mao si Abadon, ug sa Griyego ginganlan siya ug
Apolyon. 12Ang pinakaunang tunglo milabay na.
Pagbantay! Human niini aduna pay nahibilin
nga duha kamga katalagman ngamoabot. 13Ang
ikaunom nga manulonda nagpatingog sa iyang
trumpeta, ug nadungog ko ang usa ka tingog
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nga naggikan sa mga sungay sa bulawanong
altar nga anaa sa atubangan sa Dios. 14 Ang
tingog miingon sa ikaunom nga manulondal nga
adunay trumpeta, “Hubari ang upat ka mga
manulondal nga ginapos didto sa dakong suba sa
Eufrates.” 15 Ang upat ka mga manulonda nga
andam alang niadto gayong taknaa, niadtong
adlawa, niadtong bulana, ug niadtong tuiga,
gibuhian aron sa pagpatay sa ikatulong bahin sa
katawhan. 16Ang gidaghanon sa mga kasundalo-
han nga nagkabayo 200, 000, 000. Nadungog ko
ang ilang gidaghanon. 17 Ingon niini ang akong
nakita nga mga kabayo sa akong panan-awon
ug kadtong nagkabayo ngadto kanila: Ang ilang
mga kotamaya nagdilaab sa kapula, dagtom asul
ug asupre nga dalag. Ang ulo sa mga kabayo
susama sa mga ulo sa mga liyon, ug migula sa
ilang mga baba ang kalayo, ang aso, ug ang
asupre. 18 Ang ikatulong bahin sa katawhan
nangamatay pinaagi niining tulo ka mga ham-
pak: ang kalayo, aso ug asupre nga naggikan
sa ilang mga baba. 19 Tungod kay ang gahom
sa mga kabayo anaa sa ilang mga baba ug sa
ilang mga ikog — tungod kay ang ilang mga
ikog sama sa mga halas, ug anaa silay mga ulo
diin ilang gamiton sa pagsamad sa katawhan.
20 Ang nabilin sa mga katawhan, kadtong wala
nangamatay pinaagi niining mga hampak, wala
maghinulsol sa mga buhat nga ilang nahimo, ni
wala maghunong sa pagsimba sa mga demonyo
ug mga diosdios nga bulawan, plata, tumbaga,
bato, ug kahoy— mga butang nga dili makakita,
makadungog, o makalakaw. 21 Ni wala sila
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maghinulsol sa ilang pagkamamumuno, sa ilang
pagkamamarang, sa ilang pagkamahilawason o
sa ilang pagpadayon ug pagpangawat.

10
1Ug akong nakita ang laing gamhanang anghel

mikanaog gikan sa langit. Siya naputos sa
panganod, ug adunay bangaw ibabaw sa iyang
ulo. Ang iyang dagway susama sa adlaw ug ang
iyang tiil susama sa haligi nga kalayo. 2 Iyang
gigunitan ang gamay nga linukot nga basahon sa
iyang kamot nga naabli, ug iyang gibutang ang
iyang tuong tiil sa dagat ug ang iyang walang
tiil sa yuta. 3 Unya siya misinggit sa makusog
nga tingog susama sa liyon nga nagngulob, ug sa
dihang siya misinggit ang pito ka mga dalugdog
midahunog. 4 Sa dihang ang pito ka mga
dalugdog midahunog, mosulat na unta ako, apan
ako nakadungog sa tingog gikan sa langit nga
nag-ingon, “Tipigi kung unsa ang gisulti sa pito
ka mga dalugdog. Ayaw kini isulat.” 5 Unya
ang anghel nga akong nakita nga nagtindog sa
dagat ug sa kalibotan, gibayaw ang iyang tuong
kamot sa langit 6 ug nanumpa ngadto kaniya nga
buhi hangtod sa kahangtoran - nga nagbuhat sa
langit ug ang tanan nga anaa niini, sa kalibotan
ug sa tanan nga anaa niini, ug sa dagat ug sa
tanan nga anaa niini: “Wala na gayoy langan.
7 Apan sa adlaw nga ang ikapito nga anghel
magpatingog na sa iyang trumpeta, unya ang
katingalahan sa Dios matuman, sama sa iyang
gimantala ngadto sa iyang mga sulugoon nga
mga propeta.” 8 Ang tingog nga akong nadungog
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gikan sa langit misulti pag-usab kanako: “Lakaw,
kuhaa ang binuklad nga linukot nga basahon
nga anaa sa kamot sa anghel nga nagatindog
sa dagat ug sa yuta.” 9 Unya ako miadto sa
anghel ug gisultihan siya sa paghatag kanako sa
gamay nga linukot nga basahon. Siya miingon
kanako, “Kuhaa ang linukot nga basahon ug kan-
a kini. Kini makahimo sa imong tiyan nga pait,
apan diha pa sa imong baba kini mahimong
sama katam-is sa dugos.” 10 Akong gikuha ang
gamay nga linukot nga basahon gikan sa kamot
sa anghel ug gikaon kini. Kini sama katam-is sa
dugos sa akong baba, apan human ako mikaon
niini, ang akong tiyan nahimo nga pait. 11 Unya
naay mga tingog nga miingon kanako, “Ikaw
kinahanglan magtag-an pag-usab mahitungod sa
daghang mga katawhan, kanasoran, mga pinu-
longan, ug mga kaharian.”

11
1 Gihatagan ako ug usa ka bagakay nga sama

sa sukdanang sungkod aron gamiton. Giingnan
ako, “Tindog ug sukda ang templo sa Dios ug ang
altar, ug kadtong nagsimba niini. 2 Apan ayaw
pagsukda ang hawanan sa gawas sa templo, kay
gihatag na kini sa mga Gentil. Pagayatakyatakan
nila ang balaang siyudad sulod sa 42 ka mga
bulan. 3 Igahatag ko sa akong duha ka saksi
ang kagahom sa pagpanagna sulod sa 1, 260 ka
adlaw, nga sinul-oban sa mga sako nga bisti.”
4Kini nga mga saksi mao ang duha ka kahoy nga
olibo ug ang duha ka tangkawan nga nagtindog
atubangan sa Ginoo sa kalibotan. 5 Kung bisan
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kinsa ang magpili sa pagpasipala kanila, ang
kalayo mogawas sa ilang baba ug pagalamyon
ang ilang mga kaaway. Si bisan kinsa ang man-
gandoy sa pagpasipala kinahanglan pagapatyon
niining paagiha. 6 Kining mga saksi adunay
kagahom sa pagsirado sa langit aron walay
mahulog nga ulan sa panahon sa pagpanagna
nila. Aduna silay gahom sa paghimo sa tubig
ngadto sa dugo ug sa paghampak sa kalibotan
sa tanang matang sa hampak sa bisan kanus-
a nila buot buhaton. 7 Sa natapos na sila sa
ilang pagpamatuod, migula ang mapintas nga
mananap gikan sa kinahiladman ug walay kata-
posang bung-aw aron makiggubat batok kanila.
Pagabuntogon niya sila ug pagapatyon silang
tanan. 8 Magabuy-od ang ilang mga lawas sa
dalan sa dagkong siyudad (nga nagasimbolo sa
gitawag nga Sodoma ug Egypt) diin ang ilang
Ginoo gilansang sa krus. 9Kay sa tulo ug tunga ka
adlaw ang pipila nga gikan sa matag katawhan,
banay, pinulongan, ug nasod magatan-aw sa
ilang mga lawas ug dili sila tugotan nga ipahimu-
tang nila sa lubnganan. 10 Kadtong nagpuyo sa
kalibotan magmaya didto kanila ug magsaulog,
magpadala ug mga gasa sa matag usa tungod kay
gisakit niining duha ka mga propeta ang mga
nagpuyo sa kalibotan. 11 Apan human sa tulo
ug tunga ka adlaw sa gininhawa sa kinabuhi
nga gikan sa Dios magasulod ngadto kanila ug
magatindog sila sa ilang mga tiil. Ang dakong ka-
hadlok miabot niadtong nakakita kanila. 12Unya
nadungog nila angmakusog nga tingog nga gikan
sa langit nga miingon kanila, “Saka ngari!” Ug
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misaka sila sa langit diha sa panganod, samtang
nakakita kanila ang mga kaaway. 13 Niadtong
taknaa adunay dakong linog ug nalumpag ang
ikanapulong bahin sa siyudad. Nangamatay sa
linog ang 7, 000 ka tawo ug ang nahibilin nga
naluwas nangalisang ug naghatag ug paghimaya
sa Dios sa langit. 14 Milabay na ang ikaduhang
kaalaotan. Pagbantay! Ang ikatulong kaalaotan
moabot sa dili madugay. 15 Unya gipatingog
sa ikapitong anghel ang iyang trumpeta, ug
ang makusog nga mga tingog misulti didto sa
langit ug miingon, “Ang gingharian sa kalibotan
nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang
Cristo. Maghari siya hangtod sa kahangtoran.”
16Unya ang 24 ka kadagkoan nga nagalingkod sa
mga trono sa atubangan sa Dios naghapa sa ilang
kaugalingon sa yuta, uban sa pagpaubos sa ilang
mga dagway, ug nagasimba sa Dios. 17 Miingon
sila, “Maghatag kami ug pasalamat kanimo,
Ginoong Dios, nga magmamando sa tanan, ang
usa nga mao karon ug ang kagahapon, tun-
god kay gihuptan mo ang dakong gahom ug
nagsugod sa paghari. 18 Napungot ang mga
kanasoran, apan miabot ang imong kaligutgot.
Miabot ang panahon alang sa paghukom sa mga
nangamatay ug sa paghatag sa ganti sa imong
mga sulugoon nga mga propeta, ang mga balaan,
ug sa mga nangahadlok sa imong ngalan, mga
dili mahinungdanon ug ang mga gamhanan. Ug
miabot ang panahon nga laglagon mo kadtong
mga nagalaglag sa kalibotan.” 19Unya naablihan
ang templo sa Dios sa langit ug ang arka sa iyang
kasabotan nakita sulod sa iyang templo. Adunay
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mga pagpangidlap sa kilat, mga dahunog, mga
lagapak sa dalugdog, usa ka linog, ug dakong
ulan sa nieve.

12
1 Nakita ang usa ka dakong ilhanan sa langit:

usa ka babaye nga sinul-oban ug adlaw, ug ang
bulan ubos sa iyang tiilan; ug anaa sa iyang
ulo ang usa ka korona sa napulog duha ka mga
bituon. 2Mabdos siya ug nagsinggit sa kasakit—
sa kasakit sa pagpanganak. 3 Ug nakita ang
laing ilhanan sa langit: Tan-awa! Adunay usa
ka dakong pulang dragon nga adunay pito ka
mga ulo ug napulo ka mga sungay, ug adunay
pito ka korona sa iyang mga ulo. 4 Ang iyang
ikog mikahig palayo sa ikatulo nga kabituonan
sa langit ug gitambog sila paubos sa kalibotan.
Ang dragon mitindog sa atubangan sa babaye
nga hapit nang manganak, aron nga sa dihang
manganak na siya, iyang lamyon ang iyang anak.
5 Siya nanganak sa usa ka anak nga lalaki, usa ka
lalaking bata, nga mao ang magmando sa tanang
kanasoran uban ang puthaw nga sungkod. Ang
iyang anak gisakmit ngadto sa Dios ug sa iyang
trono, 6 ug mikalagiw ang babaye ngadto sa
kamingawan, kung asa ang Dios nag-andam ug
dapit alang kaniya, aron nga pagaatimanon siya
sulod sa 1, 260 ka mga adlaw. 7 Karon adunay
gubat sa langit. Si Michael ug ang iyang mga
anghel nakiggubat batok sa dragon; ug ang
dragon ug ang iyang mga anghel nakiggubat ug
balik. 8 Apan dili igo ang kusog sa dragon aron
modaog. Busa wala nay dapit sa langit alang
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kaniya ug sa iyang mga anghel. 9 Ang dakong
dragon—nga karaan nga serpente nga gitawag
ug yawa o Satanas nga mao ang naglimbong
sa tibuok kalibotan—nga gilabay paubos ngadto
sa kalibotan, ug ang iyang mga anghel gilabay
paubos uban kaniya. 10 Unya akong nadungog
ang usa ka makusog nga tingog sa langit: “Karon
miabot na ang kaluwasan, ang gahom—ug ang
gingharian sa atong Dios, ug ang katungod sa
iyang Cristo. Alang sa tigpasangil sa atong
mga kaigsoonan nga gilabay paubos—ang usa
nga mipasangil kanila sa atubangan sa atong
Dios adlaw ug gabii. 11 Ilang nabuntog siya
pinaagi sa dugo sa nating karnero ug pinaagi
sa pulong sa ilang pagpamatuod, kay wala nila
higugmaa pag-ayo ang ilang kinabuhi, bisan pa
sa kamatayon. 12 Busa, paglipay, kamong mga
langit, ug kamong tanan nga nagpuyo kanila.
Apan alaot ang kalibotan ug kadagatan tungod
kay ang yawa anaa sa ubos ninyo. Siya napuno
uban ang makalilisang nga kasuko, tungod kay
siya nasayod nga diyutay na lamang ang iyang
panahon. 13 Sa dihang nakaamgo ang dragon
nga gitambog siya sa kalibotan, iyang gigukod
ang babaye nga nagpakatawo sa batang lalaki.
14 Apan ang babaye gihatagan ug duha ka mga
pako sa dakong agila, aron siya makalupad
ngadto sa dapit nga giandam alang kaniya
nga anaa sa kamingawan, ang dapit kung asa
siya pagaatimanon, alang sa usa ka panahon,
mga panahon, ug katunga sa panahon—nga dili
maabot sa serpente. 15 Ang serpente mibugwak
ug tubig sa iyang baba sama sa usa ka suba, aron
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siya makahimo ug usa ka baha aron ipaanod
siya palayo. 16 Apan ang kalibotan mitabang sa
babaye. kini miabli sa iyang baba ug milamoy
sa suba nga gibugwak sa dragon sa iyang baba.
17 Unya ang dragon napungot sa babaye ug mi-
adto aron sa pagpakiggubat uban ang nahibilin
niyang mga kaliwatan—kadtong nagtuman sa
mga sugo sa Dios ug nagkupot sa pagpamatuod
mahitungod kang Jesus. 18 Unya ang dragon
mitindog didto sa balas sa baybayon.

13
1 Unya akong nakita ang usa ka mapintas

nga mananap nga mihaw-as sa dagat. Siya
adunay napulo ka mga sungay ug pito ka mga
ulo. Sa iyang mga sungay adunay napulo ka
mga korona, ug sa iyang mga ulo adunay mga
ngalan nga nagapasipala sa Dios. 2Kining nakita
kong mapintas nga mananap sama sa usa ka
liyopardo. Ang iyang tiil sama sa tiil sa usa ka
oso, ug ang iyang baba sama sa baba sa liyon.
Ang dragon naghatag sa iyang gahom ngadto
kaniya, ug sa iyang trono, ug sa iyang dakong
katungod sa pagmando. 3 Ang usa sa mga ulo
sa mapintas nga mananap mipakita nga adunay
makuyaw nga samad nga mamahimong hinung-
dan sa iyang kamatayon. Apan kana nga samad
namaayo na, ug ang tibuok kalibotan nahibulong
ug misunod sa mapintas nga mananap. 4 Ilang
gisimba usab ang dragon, kay gihatag niya ang
iyang katungod sa mapintas nga mananap. Ilang
gisimba usab ang mapintas nga mananap, ug
mipadayon sa pag-ingon, “Kinsa ang sama sa
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mapintas nga mananap? ug “Kinsa ang makig-
away batok kaniya?” 5 Ang mapintas nga
mananap gihatagan ug baba aronmapahitas-ong
makasulti sa mga pulong ug mga pagpasipala.
Siya gitugotan sa pagtuman sa katungod sulod sa
42 ka bulan. 6 Busa ang mapintas nga mananap
miabli sa iyang baba aron sa pagsulti ug mga
pasipala batok sa Dios, pagpasipala sa iyang
ngalan, ang dapit kung asa siya nagpuyo, ug
kadtong nagpuyo sa langit. 7 Ang mapintas nga
mananap gitugotan sa pagpakiggubat sa mga
balaang katawhan ug sa pagbuntog kanila. Usab,
ang katungod gihatag kaniya ibabaw sa matag
tribo, katawhan, pinulongan, ug nasod. 8 Ang
tanan nga nagpuyo sa kalibotan magasimba
kaniya, ang tanang ngalan nga wala mahisulat,
sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan, sa basahon sa
kinabuhi, nga gipanag-iyahan sa nating karnero,
nga gipatay. 9 Kung si bisan kinsa ang adunay
dalunggan, pasagdi siya nga maminaw. 10 Kung
kinsa ang kuhaon sa pagpamihag, ngadto sa
pagkabinihag siya moadto. Kung kinsa ang
pagapatyon uban ang usa ka espada, uban sa
espada siya pagapatyon. Ania dinhi ang usa ka
tawag sa malahutayong pagpailob ug sa pagtuo
alang niadtong balaan. 11Unya akong nakita ang
laing mapintas nga mananap nga migawas sa
yuta. Siya adunay duha ka mga sungay sama sa
usa ka karnero ug siya nagsulti sama sa usa ka
dragon. 12 Iyang gituman ang tanang katungod
sa nahaunang mapintas nga mananap sa iyang
presensiya, ug nagbuhat sa kalibotan ug niad-
tong nagpuyo niini sa pagsimba sa nahaunang
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mapintas nga mananap—ang usa nga adunay
makuyaw nga samad nga naayo na. 13 Siya
nagpakita ug gamhanang mga milagro, bisan
ang pagbuhat ug kalayo paubos sa kalibotan
gikan sa langit sa atubangan sa katawhan, 14 ug
pinaagi sa mga timailhan nga gitugot kaniya sa
pagbuhat, iyang gilimbongan kadtong nagpuyo
sa kalibotan, sa pagsulti kanila nga magbuhat
ug larawan sa pagpasidungog sa mapintas nga
mananap nga nasamad pinaagi sa espada, apan
nagpabilin siyang buhi. 15 Siya gitugotan sa
paghatag ug gininhawa ngadto sa larawan sa
mapintas nga mananap aron nga ang larawan
makahimo sa pagsulti ug ang hinungdan nga ang
tanan nga misupak sa pagsimba sa mapintas nga
mananap pagapatyon. 16 Iyang gipugos usab ang
tanan, ang dili mahinungdanon ug gamhanan,
adunahan ug kabos, gawasnon ug ulipon, sa
pagdawat sa usa ka patik sa tuong kamot o
sa agtang. 17 Kini dili na makahimo si bisan
kinsa sa pagpalit o pagpamaligya gawas kung
siya adunay patik sa mapintas nga mananap,
nga mao, ang iyang ngalan o ang iyang numero.
18 Kini nagtawag alang sa kaalam. Kung kinsa
ang adunay salabotan, tugoti siya sa pagbalansi
sa numero sa mapintas nga mananap. Kay mao
kini ang numero sa usa ka tawong binuhat. Ang
iyang numero mao ang 666.

14
1 Mitan-aw ako ug nakita ang Nating Karnero

didto nga nagtindog sa akong atubangan sa
Bukid sa Zion. Uban kaniya ang 144, 000 nga
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nakabaton sa ngalan niya ug ngalan sa iyang
Amahan nga nahisulat sa ilang mga agtang.
2 Nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit
nga masaba sama sa dahunog sa katubigan
ug makusog nga dalugdog. Ang tingog nga
nadungog ko sama usab sa mga mag-aalpa nga
nagtugtog sa ilang mga alpa. 3 Nanag-awit
sila ug bag-ong awit atubangan sa trono ug
atubangan sa upat ka buhing mga binuhat ug
mga kadagkoan. Walay bisan usa nga makakat-
on sa awit gawas sa 144, 000 nga gitubos gikan
sa kalibotan. 4 Kini sila ang wala maghugaw sa
ilang mga kaugalingon kauban sa mga babaye,
tungod kay giampingan nila ang ilang kaugalin-
gon nga putli. Mao kini sila ang nagsunod sa
Nating Karnero bisan asa siya paingon. Mao kini
ang gitubos gikan sa katawhan isip unang mga
bunga sa Dios ug sa Nating Karnero. 5 Walay
bakak nga nakaplagan sa ilang baba, tungod kay
sila walay sala. 6 Nakita ko ang laing anghel
nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, nga
adunay walay kataposan nga mensahe sa maay-
ong balita aron imantala niadtong nagpuyo sa
kalibotan - sa matag nasod, banay, pinulongan,
ug katawhan. 7 Mitawag siya uban sa makusog
nga tingog, “Kahadloki ang Dios ug ihatag kaniya
ang himaya. Kay miabot na ang takna sa iyang
paghukom. Simbaha siya, ang usa sa naghimo
sa langit, sa kalibotan, sa kadagatan, ug sa
mga tuboran sa katubigan.” 8 Ang laing anghel
- ang ikaduhang anghel - misunod nga nag-
ingon, “Napukan na, napukan na ang bantogang
Babilonia, nga nagpainom sa tanang kanasoran
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sa bino sa iyang malaw-ay nga pakighilawas,
ang bino nga nagdala sa dakong kapungot alang
kaniya. “ 9 Ang laing anghel - ang ikatulong
anghel - misunod kanila, nga nag-ingon uban sa
makusog nga tingog, “Kung si bisan kinsa ang
mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang
larawan, ug modawat sa usa ka patik sa iyang
agtang o sa iyang kamot, 10moinom usab siya sa
bino sa kapungot sa Dios, ang bino nga giandam
na ug ibubo nga walay sagol ngadto sa kupa
sa iyang kasuko. Ang tawo nga moinom niini
pagasakiton uban sa kalayo ug asupri atubangan
sa balaan niyang mga anghel ug atubangan sa
Nating Karnero. 11 Ang aso gikan sa ilang
pag-antos nagaulbo hangtod sa kahangtoran, ug
wala silay pahulay adlaw o gabii - kining mga
magsisimba sa mapintas nga mananap ug sa
iyang hulagway, ug ang tanang makadawat sa
patik sa iyang ngalan. 12 Ania ang tawag sa ma-
pailobon nga paglahutay sa mga balaan, kadtong
nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagtuo kang
Jesus.” 13Nadungog ko ang tingog gikan sa langit
nga nag-ingon, “Isulat kini: Bulahan ang mga
patay nga nangamatay diha sa Ginoo.” “Oo,”
nag-ingon ang Espiritu, “aron nga makapahulay
sila gikan sa ilang mga paghago, kay ang mga
binuhatan nila nagasunod kanila.” 14 Mitan-
aw ako ug nakita ko nga adunay panganod
nga maputi, ug ang naglingkod sa panganod
daw sama sa usa ka Anak sa Tawo. Aduna
siyay bulawan nga purongpurong sa iyang ulo
ug usa ka hait nga garab sa iyang kamot.
15 Unya ang laing anghel migula sa templo ug
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mitawag sa makusog nga tingog niadtong usa
nga naglingkod sa panganod: “Kuhaa ang imong
garab ug pagsugod na sa pag-ani. Kay ang
takna sa pag-ani miabot na, sanglit ang anihonon
sa kalibotan hinog na.” 16 Unya ang usa nga
naglingkod sa panganodmilabyog sa iyang garab
ibabaw sa kalibotan, ug ang kalibotan naani.
17 Ang laing anghel migula gikan sa templo
sa langit; siya usab adunay hait nga garab.
18 Sa gihapon ang laing anghel migula gikan sa
halaran, ang usa ka anghel nga adunay kagahom
sa kalayo. Mitawag siya sa makusog nga tingog
ngadto sa anghel nga adunay hait nga garab,
“Kuhaa ang imong hait nga garab ug tigoma ang
mga pungpong sa mga paras gikan sa parasan
sa kalibotan, kay ang ilang mga paras hinog na.”
19 Ang anghel milabyog sa iyang garab ngadto
sa kalibotan ug gitigom ang pinupo nga paras sa
kalibotan ug gilabay kini ngadto sa dakong kawa
sa bino sa kapungot sa Dios. 20 Ang pug-anan sa
bino gitunobtunoban gawas sa siyudad ug ang
dugo miawas gikan niini hangtod sa gitas-on sa
busal sa kabayo, mga 1600 ka stadyum.”

15
1 Unya nakita ko ang laing ilhanan sa langit,

dako ug kahibulongan: Adunay pito ka mga
anghel uban ang pito ka mga hampak, nga mao
ang kataposan nga mga hampak (tungod kanila
ang kapungot sa Dios natapos na). 2 Nakita
ko ang daw sama sa dagat nga bildo nga
sinagolan sa kalayo, ug nagatindog sa kilid sa
dagat kadtong mga nagmadaogon sa mapintas
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nga mananap ug sa iyang larawan, ug ibabaw
sa kadaghanon nga nagpadayag sa iyang ngalan.
Nagkupot sila ug mga alpa nga gihatag kanila sa
Dios. 3 Nanag-awit sila sa alawiton ni Moises,
ang sulugoon sa Dios, ug ang alawiton sa Nat-
ing Karnero: “Dako ug kahibulongan ang mga
gibuhat mo, Ginoong Dios, nga nagmando sa
kinatibuk-an. Matarong ug matuod ang imong
mga paagi, Hari sa kanasoran. 4 Kinsa ang
dili mahadlok kanimo, Ginoo, ug mohimaya sa
imong ngalan? Kay ikaw lamang ang balaan.
Ang tanang kanasoran manganhi ug magsimba
sa imong atubangan tungod sa imong matarong
nga mga buhat gipadayag.” 5 Human niining
mga butanga nga nakita ko, ug ang pinakabalaan
nga dapit, diin ang barong-barong sa mga saksi,
ug naabli ang langit. 6 Gikan sa pinakabalaan
nga dapit miabot ang pito ka mga anghel uban
ang pito ka mga hampak, nagsul-ob sa puti,
mahayag nga lino ug adunay bulawan nga bakos
palibot sa ilang mga dughan. 7 Ang usa sa upat
ka buhing mga binuhat naghatag sa pito ka mga
anghel ug pito ka panaksan nga bulawan nga
puno sa kapungot sa Dios nga buhi hangtod sa
kahangtoran. 8Napuno sa aso ang pinakabalaan
nga dapit gikan sa himaya sa Dios ug gikan sa
iyang gahom. Walay bisan usa nga makasulod
niini hangtod matapos ang pito ka mga hampak
sa pito ka mga anghel.

16
1 Nadungog ko ang kusog nga tingog nga

nagtawag sa labing balaang dapit ug miingon
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ngadto sa pito ka anghel, “Lakaw ug ibubo
ngadto sa kalibotan ang pito ka panaksan sa
kapungot sa Dios.” 2Milakaw ang unang anghel
ug nagbubo sa iyang panaksan ngadto sa kalib-
otan; miabot ang mangil-ad ug sakit kaayo nga
mga kabahong sa mga tawo nga adunay patik
sa mapintas nga mananap, kadtong mga tawo
nga nagsimba sa iyang larawan. 3 Gibubo sa
ikaduhang anghel ang iyang panaksan didto sa
dagat; nahimo kining dugo sama sa patay nga
tawo, ug nangamatay ang tanang buhi nga anaa
sa dagat. 4 Ug gibubo sa ikatulong anghel ang
iyang panaksan didto sa mga suba ug sa mga tub-
oran sa tubig; nahimo kining dugo. 5 Nadungog
ko ang anghel sa katubigan nga miingon, “Ikaw
matarong - ang usa nga mao karon ug mao
kaniadto, ang Usa nga Balaan - tungod kay gidala
mo kining mga paghukom. 6 Tungod kay giula
nila ang dugo sa imong mga balaan ug mga
propeta, gihatagan mo sila ug dugo aron imnon;
mao kini ang angay kanila.” 7 Nadungog ko ang
halaran nga mitubag, “Oo, Ginoong Dios, nga
nagmando sa tanan, ang paghukom mo matuod
ug makataronganon.” 8 Gibubo sa ikaupat nga
anghel ang iyang panaksan didto sa adlaw, ug
gihatagan sa pagtugot sa pagsunog sa mga tawo
sa kalayo. 9 Gisunog sila pinaagi sa hilabihang
kainit, ug gipasipad-an nila ang ngalan sa Dios,
nga adunay gahom labaw niining mga hampak.
Wala sila maghinulsol o maghatag kaniya ug
himaya. 10 Gibubo sa ikalimang anghel ang
iyang panaksan ngadto sa trono sa mapintas nga
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mananap, ug ang kangitngit mitabon sa iyang
gingharian. Gipaak nila ang ilang mga dila sa
kasakit. 11 Gipasipad-an nila ang Dios sa langit
tungod sa ilang kasakit ug mga kabahong, ug
nagdumili gihapon sila sa paghinulsol kung unsa
ang ilang nabuhat. 12 Ug gibubo sa ikaunom nga
anghel ang iyang panaksan ngadto sa dakong
suba, ang Eufrates, ug mihubas ang tubig niini
aron nga maandam ang dalan alang sa mga
hari nga moabot gikan sa sidlakan. 13 Nakita
ko ang tulo ka mahugaw nga mga espiritu nga
sama sa mga baki nga nanggawas sa mga baba
sa dragon, sa mapintas nga mananap, ug sa
mini nga mga propeta. 14 Kay sila mga espiritu
sa demonyo nga nagbuhat ug mga milagrosong
ilhanan. Mangadto sila sa mga hari sa tibuok
kalibotan aron sa pagtigom kanila alang sa gubat
sa dakong adlaw sa Dios, nga nagmando labaw
sa tanan. 15 (“Pagbantay! Ako moabot sama
sa kawatan! Bulahan ang usa nga kanunay
nagabantay, ug nagasul-ob sa iyang bisti aron
nga dili siya mogawas nga hubo ug makita
nila ang iyang makauulaw nga kahimtang.”)
16 Gidala nila silang tanan didto sa dapit nga
gitawag sa Hebreo nga Armagedon. 17Ug gibubo
sa ikapitong anghel ang iyang panaksan ngadto
sa kahanginan. Unya migawas ang usa ka kusog
nga tingog gikan sa labing balaan nga dapit ug
gikan sa trono, nga nag-ingon, “Nahuman na!”
18 Adunay mga pagpangidlap sa kilat, ngulob,
mga dahunog sa dalugdog, ug makalilisang nga
linog - usa ka linog nga mas kusog pa kaysa
bisan unsang nahitabo sukad nga ang mga tawo
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anaa na sa kalibotan, hilabihan ka kusog gayod
kining maong linog. 19 Ang gamhanang siyudad
natunga sa tulo ka bahin, ug nahugno ang mga
siyudad sa kanasoran. Unya ang Dios nagtawag
sa pagpahinumdom sa gamhanang Babilonia, ug
gihatag niya sa siyudad ang kopa nga napuno
sa bino nga hinimo gikan sa iyang hilabihang
kapungot. 20 Unya nawagtang ang matag isla
ug ang mga kabukiran wala na gayod hikaplagi.
21 Ang dagkong ulan sa nieve (yelo), nga adunay
gibug-aton nga usa ka talanton, ang nahulog
gikan sa langit ngadto sa mga tawo, ug gitunglo
nila ang Dios alang sa hampak sa ulan nga nieve
(yelo) tungod kay makalilisang gayod kadto nga
hampak.

17
1 Usa sa pito ka mga manulonda nga adunay

pito ka mga panaksan miabot ug miingon
kanako, “Dali, ipakita ko kanimo ang pagsilot
sa bantogan nga bigaon nga nagalingkod sa
daghang katubigan, 2 uban ang mga hari sa kali-
botan nga naghimo sa malaw-ay nga pagpakighi-
lawas, ug niadtong bino sa iyang pagkamahi-
lawasnon ang mga lumulopyo sa kalibotan nan-
gahubog.” 3 Gidala ako sa manulonda palayo
diha sa Espiritu padulong sa kamingawan, ug
nakita ko ang usa ka babaye nga naglingkod
sa mapula nga mapintas nga mananap nga
nalukop sa mga mapasipalahong mga ngalan.
Ang mapintas nga mananap adunay pito ka mga
ulo ug napulo ka mga sungay. 4 Nagsul-ob ang
babaye sa tapol ug mapula nga dinayandayanan
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sa bulawan, bililhong mga bato, ug mga perlas.
Nagkupot siya sa iyang kamot sa usa ka kupang
bulawan nga napuno sa salawayon nga mga
butang ug ang mga mahugaw sa iyang malaw-
ay nga pagpakighilawas. 5 Sa iyang agtang
nakasulat ang usa ka ngalan nga adunay usa
ka tinagong kahulogan: “ANG BANTOGANG BA-
BILONIA, ANG INAHAN SA MGA BIGAON UG SA
SALAWAYONG MGA BUTANG SA KALIBOTAN.”
6 Nakita ko ang babaye nga nahubog sa dugo sa
mga balaan ug ubang dugo sa mga saksi alang
kang Jesus. Sa pagkakita ko kaniya, hilabihan
ang akong kahibulong. 7 Apan ang anghel
miingon kanako, “Nganong nahibulong ka man?
Ipasabot ko kanimo ang kahulogan sa babaye ug
sa mapintas nga mananap nga nagadala kaniya
(ang mapintas nga mananap nga adunay pito
ka ulo ug napulo ka sungay). 8 Ang mapintas
nga mananap nga imong nakita kaniadto, wala
na karon, apan hapit na siya mogawas gikan
sa kinahiladman, sa dili matugkad nga bung-aw.
Unya motungha siya aron sa paglaglag. Kadtong
nagpuyo sa kalibotan, kansang mga ngalan nga
wala nahisulat sa libro sa kinabuhi sukad pa sa
pasukaranan sa kalibotan—mahibulong sila sa
dihang makita nila ang mapintas nga mananap
nga anaa kaniadto, nga wala na karon, kondili
moabotay pa. 9 Kini ang mga tawag alang sa
hunahuna nga adunay kaalam. Ang pito ka
mga ulo mao kadtong pito ka mga bungtod diin
naglingkod ang babaye. 10 Sila usab ang pito ka
mga hari. Ang lima ka mga hari nangahulog
na, ang usa anaa pa, ug ang uban wala pa



Pinadayag 17:11 xxxix Pinadayag 17:18

moabot; sa dihang siya moabot, magpabilin
lamang siya sa makadiyot. 11 Ang mapintas
nga mananap nga anaa kaniadto, apan wala
na karon, mao usab siya ang ikawalo nga hari;
apan usa siya niadtong pito ka mga hari, ug
magaadto siya sa paglaglag. 12 Ang napulo ka
mga sungay nga nakita mo mao ang napulo ka
mga hari nga wala pa nakadawat sa gingharian,
apan makadawat sila sa katungod ingon nga
mga hari sa usa lamang ka takna uban ang
mapintas nga mananap. 13 Kini sila may usa
lamang ka hunahuna, ug ihatag nila ang ilang
gahom ug katungod ngadto sa mapintas nga
mananap. 14 Makiggubat sila batok sa Nating
Karnero. Apan ang Nating Karnero magabuntog
kanila tungod kay siya ang Ginoo sa mga ginoo
ug Hari sa mga hari—ug uban kaniya ang mga
tinawag, ang mga pinili, ug ang mga matinud-
anon.” 15Ang manulonda miingon kanako, “Ang
mga tubig nga imong nakita, diin ang bigaon
naglingkod, mao ang mga tawo, mga panon sa
katawhan, mga kanasoran, ug mga pinulongan.
16 Ang napulo ka mga sungay nga nakita mo—
sila ug ang mapintas nga mananap magadumot
sa bigaon. Himuon nila siya nga biniyaan ug
hubo, lamuyon nila ang iyang unod, ug sunogon
nila siya sa hingpit uban sa kalayo. 17 Kay ang
Dios nagbutang niini sa ilang mga kasingkasing
aron magdala sa iyang katuyoan pinaagi sa pag-
uyon sa paghatag kanila sa gahom sa pagmando
ngadto sa mapintas nga mananap hangtod nga
matuman ang mga pulong sa Dios. 18Ang babaye
nga nakita mo mao ang bantogan nga siyudad
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nga gimandoan sa mga hari sa kalibotan.”

18
1 Human niining mga butanga akong nakit-

an ang lain na usab nga anghel nga mikanaog
gikan sa langit. Siya adunay dakong katungod,
ug ang kalibotan nadan-agan sa iyang himaya.
2 Nagsinggit siya nga adunay makagagahom nga
tingog, nga nag-ingon, “Nagun-ob, nagun-ob ang
bantogan nga Babilonia! Siya ang nahimo nga
puloy-anan sa mga demonyo, ang puloy-anan sa
tanang hugaw nga espiritu, ug ang puloy-anan sa
tanang mga hugaw ug salawayon nga langgam.
3 Kay ang tanan mga nasod naghuboghubog
sa bino nga adunay tinguha sa iyang daotang
pakighilawas nga nagdala sa iyang silot. Ang
mga hari sa kalibotan nagbuhat sa malaw-ay
nga pakighilawas alang kaniya. Ang mga tig-
patigayon sa kalibotan nahimong dato pinaagi sa
gahom sa iyang pagkaabunda nga pagkinabuhi.”
4 Unya akong nadungog ang lain na usab nga
tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, “Gawas
gikan kaniya, akong katawhan, aron dili kamo
makaambit sa iyang mga sala, ug aron dili kamo
makadawat bisan unsa sa iyang mga hampak.
5 Ang iyang mga sala naglut-od sama kataas
sa langit, ug ang Dios nakahinumdom sa mga
daotan niyang binuhatan. 6 Bayari siya sama
sa pagbayad niya ug balik sa uban, ug bayari
sa makaduha kung unsa ang iyang nabuhat;
diha sa kupa iyang gisagol, ug sa makaduha
isagol ang gidaghanon alang kaniya. 7 Samtang
iyang gipasidunggan ang iyang kaugalingon ug



Pinadayag 18:8 xli Pinadayag 18:14

nagpuyo sa abunda nga pagkinabuhi, hatagi
siya sa susamang pag-antos ug kagul-anan.
Kay siya nag-ingon sa iyang kasingkasing, 'Ako
naglingkod sama sa rayna; dili ako biyuda, ug
dili gayod ako makakita sa kagul-anan.' 8 Busa
sa usa ka adlaw ang iyang mga hampak mag-una
kaniya: kamatayon, kagul-anan, ug kagutom.
Siya lamoyon sa kalayo, tungod kay ang Ginoong
Dios bantogan, ug siya ang iyang maghuhukom.”
9 Ang mga hari sa kalibotan nga nagbuhat sa
malaw-ay nga pagpakighilawas ug nawad-an sa
pagpugong kauban niya maghilak ug magbakho
sa dihang ilang makita ang aso sa iyang pagka-
sunog. 10 Magtindog sila sa layo, nangahadlok
sa iyang pag-antos, nga mag-ingon, “Pagkaalaot,
pagkaalaot gayod ang bantogan nga siyudad, sa
Babilonia, ang gamhanan nga siyudad! Kay
sa kalit lamang nga takna ang imong silot
moabot na.” 11 Ang tanan nga mga tigpatigayon
sa kalibotan maghilak ug magbangotan alang
kaniya, gumikan kay wala nay mopalit sa iyang
mga patigayon— 12 ang nagtigayon sa bulawan,
plata, ang mga mahalon nga bato, mga perlas ug
ang mga panapton nga lino, tapol, sida, dagtom
pula, ang tanan nga nagkalainlaing matang sa
mga humot nga kahoy, ang matag sudlanan
nga hinimo gikan sa tango sa elepante, 13 ang
matag sudlanan nga gihimo sa mahalon nga
kahoy, tumbaga, puthaw, marmol, kaningag,
lamas, insenso, mira, mahumot nga insenso,
bino, lana, harina, trigo, baka ug karnero, mga
kabayo ug ang mga karwahi, ug mga ulipon ug
kalag sa mga tawo. 14 Ang bunga nga imong
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gihandom sa tanan nimong kusog mahanaw kini
gikan kanimo. Ang tanan nimong kaabunda
ug kabtangan mahanaw kini, dili na gayod
makaplagan pag-usab. 15 Ang mga tigpatigayon
niining mga butanga nga nadato pinaagi kaniya
motindog sa layo gikan kaniya tungod sa ka-
hadlok sa iyang pag-antos, maghilak ug kusog
nga magbakho. 16 Moingon sila, “Pagkaalaot,
pagkaalaot sa bantogan nga siyudad nga nagsul-
ob sa sinina nga pinong lino, sa tapol ug sa
dagtom pula, ug gidayandayanan sa bulawan,
sa mga mahalon nga bato, ug sa mga perlas!”
17 Sa kalit lang nga takna ang tanan nga bahandi
nasayang. Ang tanan nga mga kapitan sa
barko, tanan nga mga tawo nga naa sa dagat,
mga manlalayag, ug tanan diin ang panginabuhi
naggikan sa dagat, nagtindog didto sa layo. 18Sila
nagsinggit sa dihang ilang nakita ang aso sa
iyang pagkasunog. Sila nag-ingon, “Unsa nga
siyudad ang sama sa bantogan nga siyudad?”
19 Ilang gibutangan ug abog ang ilang mga
ulo, ug nagsinggit, naghilak ug nagbangotan,
“Pagkaalaot, pagkaalot sa bantogan nga siyudad
diin ang tanan nga adunay barko nga naa sa
dagat nahimong dato pinaagi sa iyang bahandi.
Sa usa lang ka takna, naguba kini.” 20 “Paglipay
diha kaniya, kalangitan, kamong mga balaan,
mga apostoles, ug mga propeta, tungod kay ang
Dios nagdala sa inyong hukom ngadto kaniya!”
21 Ang bantugan nga anghel mikuha sa usa ka
bato nga sama kadako sa galingan ug kini gilabay
ngadto sa dagat, nga nag-ingon, “Niini nga
paagi, ang Babilonia, ang bantogan nga siyudad,
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ilabay uban ang kagubot ug dili na gayod siya
makaplagan. 22 Ang mga tingog sa mga mag-
aalpa, mga musikero, ang mga tigpatingog sa
mga plawta, ug sa mga tigtrumpeta dili na gayod
madungog diha kanimo. Wala nay manggagama
sa bisan unsa nga makaplagan nganha kanimo.
Wala nay tingog sa galingan ang madungog diha
kanimo. 23 Ang mga kahayag sa lampara dili
na gayod modan-ag diha kanimo. Ang mga
tingog sa pamanhunon ug sa pangasaw-onon
dili na madunggan diha kanimo, tungod kay
ang imong tigpatigayon nahimong mga prinsipe
sa kalibotan, ug ang mga kanasoran nalingla
pinaagi sa imong salamangka. 24 Nakaplagan
nganha kaniya ang dugo sa mga propeta ug
ang mga balaan, ug ang dugo sa tanan nga
gipangpatay sa kalibotan.”

19
1 Human niining mga butanga nadungog ko

ang makusog nga tingog sa dakong gidaghanon
sa katawhan sa langit nga nag-ingon, “Aleluyah.
Ang kaluwasan, himaya, ug gahom iya sa atong
Dios. 2 Matuod ug matarong ang iyang mga
hukom, kay iyang gihukman ang hilabihan ka
daotan nga babaye nga maoy nagdaot sa kalib-
otan pinaagi sa iyang malaw-ay nga pagpakighi-
lawas. Nanimalos siya alang sa dugo sa iyang
mga sulugoon, nga siya mismo ang nag-ula.”
3 Sa ikaduhang higayon misulti sila, “Aleluya!
Miulbo ang aso gikan kaniya hangtod sa walay
kataposan.” 4 Ang 24 ka mga kadagkoan ug ang
upat ka buhing mga binuhat nanghapa sa ilang
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kaugalingon ug nagsimba sa Dios nga naglingkod
sa trono. Sila nag-ingon, “Amen. Aleluya!”
5 Unya ang usa ka tingog migawas gikan sa
trono, nga nag-ingon, “Dayga ang atong Dios,
kamong tanan nga iyang mga sulugoon, kamo
nga nagmahinadlokon kaniya, kamo nga dili
mahinungdanon ug gamhanan.” 6 Unya nadun-
gog ko ang kasaba nga sama sa tingog sa dakong
gidaghanon sa katawhan, sama sa dahunog sa
katubigan, ug sama kakusog sa lipak sa dalug-
dog, nga nag-ingon, “Aleluya! Kay ang atong
Ginoong Dios, ang magmamando sa kinatibuk-
an, maghari na siya. 7 Magmaya ug maglipay
pag-ayo kita ug ihatag kaniya ang himaya tungod
kay ang kasaulogan sa kasal sa Nating Karnero
miabot na, ug ang iyang pangasaw-onon nag-
andam na sa iyang kaugalingon.” 8 Siya gitu-
gotan sa pagbisti sa hayag ug hinlo nga nipis
nga lino (tungod kay ang nipis nga lino mao
ang binuhatan nga matarong sa iyang balaan
nga katawhan). 9 Ang anghel miingon kanako,
“Sulata kini: Bulahan kadtong mga dinapit sa
kombira sa kasal sa Nating Karnero.” Siya usab
miingon kanako, “Mao kini ang matuod nga mga
pulong sa Dios.” 10 Mihapa ako sa iyang tiilan
alang sa pagsimba kaniya, apan siya miingon
kanako, “Ayaw kini buhata! Ako usa nimo ka
kauban nga sulugoon ug ang imong kaigsoonan
nga naggunit sa pagpamatuod mahitungod kang
Jesus. Simbaha ang Dios, kay ang pagpamatuod
mahitungod kang Jesus mao ang espiritu nga
gitagna.” 11 Unya nakita ko nga naabli ang
langit, ug nakita ko nga adunay usa ka puting
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kabayo! Ang usa nga nagsakay niini gitawag nga
Matinud-anon ug Matuod. Naghukom siya uban
ang katarong ug siya nakiggubat. 12 Ang mga
mata niya sama sa nagdilaab nga kalayo, ug sa
iyang ulo adunay daghang mga purongpurong.
Aduna siyay ngalan nga gisulat kaniya nga walay
bisan usa nga nakahibalo apan siya lamang.
13 Nagsul-ob siya sa usa ka kupo nga gituslob
sa dugo, ug ang iyang ngalan gitawag nga Ang
Pulong sa Dios. 14 Ang mga kasundalohan sa
langit nagsunod kaniya diha sa maputing mga
kabayo, nga nagbisti sa manipis nga lino, puti
ug hinlo. 15 Migula gikan sa iyang baba ang
usa ka hait nga espada nga maoy mopatay sa
kanasoran, ug magamando siya kanila uban
ang puthaw nga sungkod. Yatakyatakan niya
didto sa pug-anan sa bino ang kapungot sa
kaligutgot sa Dios, nga magmando sa kinatibuk-
an. 16 Adunay sinulat sa iyang kupo ug sa iyang
paa nga usa ka ngalan, HARI SA MGA HARI UG
GINOO SA MGA GINOO. 17 Nakita ko ang anghel
nga nagtindog didto sa adlaw. Nagtawag siya
sa makusog nga tingog sa tanang langgam nga
naglupad sa kawanangan, 18 “Panganhi kamo,
ug pagtigom alang sa dakong panihapon sa Dios.
Kaona ang unod sa mga hari, ang unod sa mga
pangulong sundalo, ang unod sa gamhanang
mga tawo, ang unod sa mga kabayo ug sa
nangabayo kanila, ug ang unod sa tanang tawo,
gawasnon man ug ulipon, dili mahinungdanon
ug gamhanan.” 19 Nakita ko ang mapintas nga
mananap ug ang mga hari sa kalibotan uban ang
ilang mga kasundalohan. Nagkatigom sila aron
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sa pagpakiggubat batok sa usa nga nagkabayo
ug uban sa iyang kasundalohan. 20 Nadakpan
ang mapintas nga mananap ug uban kaniya
ang bakakong propeta nga nagbuhat ug mga
ilhanan sa atubangan niya. Nianang mga il-
hanan naglingla siya niadtong midawat sa patik
sa mapintas nga mananap ug kadtong nagsimba
sa iyang larawan. Ang duha kanila gitambog nga
buhi ngadto sa nagdilaab nga linaw sa nagkalayo
nga asupri. 21 Gipangpatay ang nahibilin kanila
pinaagi sa espada nga migula sa baba sa usa
nga nagsakay sa kabayo. Ang tanan nga mga
langgam mikaon sa ilang patay nga unod.

20
1 Unya nakita ko ang usa ka anghel nga

mikanaog gikan sa langit, nagbaton sa yawi sa
lalom ug dili matugkad nga bung-aw ug adunay
dakong kadena diha sa iyang kamot. 2Gihawiran
niya ang dragon, ang karaang serpente, nga mao
ang Yawa, o Satanas, ug gigapos siya sulod sa
1, 000 ka tuig. 3 Gitambog niya siya didto sa
kinahiladman ug dili matugkad nga bung-aw,
gisirad-an kini, ug gisilyohan kini sa ibabaw
niya. Gihimo kini aron nga dili na gayod siya
makapanglimbong sa mga kanasoran hangtod
nga matapos na ang 1, 000 ka tuig. Human
niana, kinahanglan pagabuhian siya sulod sa
hamubo nga panahon. 4 Unya nakita ko ang
mga trono. Naglingkod didto kadtong gihatagan
ug katungod sa paghukom. Nakita ko usab
ang mga kalag niadtong gipangputlan ug ulo
alang sa pagpamatuod mahitungod kang Jesus
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ug alang sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba
sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan,
ug sila nagdumili sa pagdawat sa marka sa ilang
agtang ug kamot. Nangabuhi sila, ug naghari
sila kauban ni Cristo sulod sa 1, 000 ka tuig.
5 Ang uban sa mga nangamatay dili mabuhi
hangtod nga matapos ang 1, 000 ka tuig. Kini
ang unang pagkabanhaw. 6 Bulahan ug balaan
ang nakaambit sa unang pagkabanhaw! Ang
ikaduhang kamatayon wala nay gahom ibabaw
niini. Mamahimo silang mga pari sa Dios ug
sa Cristo ug magahari uban kaniya sulod sa
1, 000 ka tuig. 7 Sa dihang matapos na ang
1, 000 ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa
iyang pagkabilanggo. 8 Moadto siya aron sa
paglimbong sa mga kanasoran sa upat ka suok sa
kalibotan—ang Gog ugMagog—aron sa pagtigom
kanila alang sa gubat. Mahisama sila kadaghan
sa balas sa dagat. 9 Misaka sila sa halapad nga
patag sa kayutaan ug gilibotan ang kampo sa
mga balaan, ang pinalangga nga siyudad. Apan
ang kalayo mikunsad gikan sa langit ug milamoy
kanila. 10 Ang yawa nga milimbong kanila,
gitambog ngadto sa linaw sa nagkalayong asupri,
diin gitambog angmapintas ngamananap ug ang
mini nga propeta. Paantoson sila adlaw ug gabii
hangtod sa kahangtoran. 11 Unya nakita ko ang
usa ka dakong trono nga maputi ug ang usa nga
milingkod niini. Ang yuta ug ang langit nahanaw
gikan sa iyang atubangan, apan walay dapit nga
ilang kaadtoan. 12 Nakita ko ang mga patay—
ang mga gamhanan ug ang mga dili inila—
nagtindog atubangan sa trono, ug gibuklad ang
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mga libro. Unya gibuklad ang laing libro—ang
Libro sa Kinabuhi. Ang mga patay gihukman
sumala sa nahisulat sa mga libro, sumala kung
unsa ang ilang nabuhat. 13 Ang dagat mitugyan
sa mga patay nga anaa niini. Ang Kamatayon
ug ang Hades mitugyan usab sa mga patay nga
anaa kanila, ug ang mga patay gihukman sumala
sa ilang binuhatan. 14 Ang Kamatayon ug ang
Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini
mao ang ikaduha nga kamatayon—ang linaw
nga kalayo. 15 Kung bisan kinsa nga ngalan
ang dili makaplagan nga nasulat sa Libro sa
Kinabuhi, igatambog siya ngadto sa linaw nga
kalayo.

21
1 Unya akong nakita ang bag-ong langit ug

ang bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang
unang yuta miagi na, ug ang kadagatan na-
hanaw na. 2 Akong nakita ang balaang siyudad,
ang bag-ong Jerusalem, nga mikanaog sa langit
gikan sa Dios, nangandam sama sa pangasaw-
onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana.
3Nadungog ko ang dakong tingog gikan sa trono
nga miingon, “Tan-awa! Ang puloy-anan sa Dios
uban sa katawhan, ugmagpuyo siya uban kanila.
Mahimo silang iyang katawhan, ug ang Dios sa
iyang kaugalingon makig-uban kanila ug siya
mahimo nga ilang Dios. 4 Pagapahiran niya ang
mga luha gikan sa ilang mga mata, ug wala nay
kamatayon, o kasub-anan, o paghilak, o kasakit.
Ang daang mga butang miagi na. 5 Siya nga
naglingkod sa trono miingon, “Tan-awa! Akong
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gihimong bag-o ang tanang mga butang.” Siya
miingon, “Isulat kini tungod kay kini nga mga
pulong masaligan ug matuod.” 6 Miingon siya
kanako, “Kini nga mga butang nahuman na! Ako
ang Alpa ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang
kataposan. Kadtong mga giuhaw pagahatagan
ko sa mainom nga walay bayad gikan sa tubod sa
tubig sa kinabuhi. 7 Ang usa nga magmadaugon
makapanunod niining mga butanga, ug ako
mahimo nga iyang Dios, ug siya mahimo nga
akong anak. 8 Apan kadtong talawan, ang walay
pagtuo, ang dulumtanan, ang mga mamumuno,
ang malaw-ay nga pagpakighilawas, ang mga
mamamarang, ang nagsimba sa mga diosdios, ug
ang tanang mga bakakon, ang ilang dapit mao
ang linaw nga kalayo sa nagdilaab nga asupre.
Mao kana ang ikaduhang kamatayon.” 9Ang usa
sa pito ka mga anghel miduol kanako, ang usa
nga adunay pito ka panaksan nga puno sa pito
ka kataposang mga hampak, ug siya miingon,
“Dali ngari. Ipakita ko kanimo ang pangasaw-
onon, ang asawa sa Nating Karnero.” 10 Unya
gidala niya ako sa layo sa Espiritu ngadto sa
dako ug habog nga bukid ug gipakita kanako
ang balaang siyudad, ang Jerusalem, mikanaog
sa langit gikan sa Dios. 11 Ang Jerusalem adunay
himaya sa Dios, ug ang iyang kahayag susama
sa pinakabililhong bato, sama sa usa ka batong
kristal sa matin-aw nga haspe. 12 Kini adunay
dako, habog nga paril nga adunay napulo ug
duha ka ganghaan, uban sa napulo ug duha ka
mga anghel nga anaa sa ganghaan. Sa ganghaan
nahisulat ang mga ngalan sa napulo ug duha
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ka banay sa mga anak sa Israel. 13 Sa sidlakan
adunay tulo ka ganghaan, sa amihan tulo ka
ganghaan, sa habagatan tulo ka ganghaan, ug
sa kasadpan tulo ka ganghaan. 14 Ang paril sa
siyudad adunay napulo ug duha ka pundasyon,
ug niini adunay napulo ug duha ka ngalan sa
napulo ug duha ka apostoles sa Nating Karnero.
15 Ang usa nga nakigsulti kanako adunay suk-
danan nga sungkod nga ginama sa bulawan aron
sukdon ang siyudad, ang mga ganghaan, ug ang
paril niini. 16 Ang siyudad gipahimutang sa
kuwadrado, ang katas-on niini susama sa iyang
kalapdon. Gisukod niya ang siyudad gamit ang
sukdanan nga sungkod, 12, 000 ka estadiya ang
katas-on (ang katas-on, kalapdon, ug ang kahabo-
gon susama lang). 17Gisukod usab niya ang paril
niini, 144 kyubits ang kabagaon pinaagi sa suk-
danan sa tawo (nga mao usab ang pagkasukod
sa anghel). 18 Ang paril ginama sa haspe ug
ang siyudad sa putling bulawan, sama sa matin-
aw nga bildo. 19 Ang mga pundasyon sa paril
gidayandayanan sa matag matang sa bililhong
bato. Ang una mao ang haspe, ang ikaduha mao
ang sapiro, ang ikatulo mao ang kalsidonia, ang
ikaupat mao ang emeralda, 20 ang ikalima mao
ang sardonika, ang ikaunom mao ang sardius,
ang ikapito mao ang krisolito, ang ikawalo mao
ang berilio, ang ikasiyam mao ang topasio, ang
ikanapulo mao ang krisopraso, ang ikanapulo ug
usa mao ang hasinto, ug ang ikanapulo ug duha
mao ang amatista. 21Ang napulo ug duha kamga
ganghaan mga napulo ug duha ka mga perlas,
ang matag ganghaan ginama gikan sa usa ka
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perlas. Ang mga kadalanan sa siyudad putling
bulawan, nga sama sa matin-aw nga bildo.
22Wala akoy nakitang templo sa siyudad, kay ang
Ginoong Dios, nga nagdumala ngadto sa tanan,
ug ang Nating Karnero mao ang templo niini.
23Ang siyudad wala na nanginahanglan sa adlaw
o sa bulan aron magdan-ag niini tungod kay ang
himaya sa Dios naghayag niini, ug ang lampara
niini mao ang Nating Karnero. 24Ang kanasoran
magalakaw uban sa kahayag nianang siyudara.
Ang mga hari sa kalibotan magadala sa ilang
katahom ngadto niini. 25 Ang mga ganghaan
niini dili pagasirhan panahon sa adlaw, ug wala
nay kagabhion didto. 26Dad-on nila ang katahom
ug ang kadungganan sa kanasoran ngadto niini,
27 ug walay dili hinlo nga makasulod niini. Ni
si bisan kinsa nga nagbuhat sa bisan unsang
butang nga makauulaw o malimbungon nga
makasulod, apan kadto lamang kansang mga
ngalan nga nahisulat sa libro sa kinabuhi sa
Nating Karnero.

22
1 Unya ang anghel nagpakita kanako sa suba

sa tubig sa kinabuhi, tubig nga sama katin-aw sa
kristal. Kini nag-agas gikan sa trono sa Dios ug sa
Nating Karnero 2 paingon sa taliwala sa agianan
sa siyudad. Sa matag daplin sa suba adunay
kahoy sa kinabuhi, nga nagdala ug napulo ug
duha ka klase sa bunga, ug kini nagdala ug
bunga sa matag bulan. Ang mga dahon sa
kahoy alang sa kaayohan sa tanang kanasoran.
3 Didto wala na gayoy tunglo. Ang trono sa
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Dios ug sa Nating Karnero anaa na unya sa
siyudad, ug ang iyang mga sulugoon moalagad
kaniya. 4 Sila makakita sa iyang hulagway, ug
ang iyang ngalan anaa sa ilang mga agtang.
5 Didto wala nay gabii; dili na sila magkina-
hanglan ug kahayag sa suga o kahayag sa adlaw
tungod kay ang Ginoong Dios magahayag kanila.
Maghari sila hangtod sa kahangtoran. 6 Ang
anghel miingon kanako, “Kini nga mga pulong
kasaligan ug matuod. Ang Ginoo, ang Dios sa
mga espiritu sa mga propeta, nagpadala sa iyang
anghel aron sa pagpakita sa iyang mga sulugoon
kung unsa ang kinahanglan nga mahitabo sa
umaabot.” 7 “Tan-awa! Moabot ako sa dili
madugay! Bulahan ang nagtuman samga pulong
sa panagna niining basahon.” 8 Ako, si Juan,
mao ang nakadungog ug nakakita niining mga
butanga. Sa dihang nakita ug nadungog ko sila,
ako mihapa sa tiilan sa anghel aron mosimba
kaniya, ang anghel nga nagpakita kanako niining
mga butanga. 9 Miingon siya kanako, “Ayaw
kana buhata! Ako sama sa sulugoon nga uban
kanimo, uban sa imong mga igsoon nga mga
propeta, ug uban niadtong nagtuman sa mga
pulong niining basahon. Simbaha ang Dios!”
10 Siya miingon kanako, “Ayaw silyohi ang mga
pulong sa panagna niining basahon, tungod kay
ang takna duol na. 11 Ang usa nga dili matarong,
pasagdi nga magpadayon siya sa pagbuhat ug
dili matarong. Ang usa nga malaw-ayon, pasagdi
nga magpadayon sa pagkamalaw-ayon. Ang
matarong, pasagdi nga mopadayon sa pagbuhat
ug matarong. Ang balaan, pasagdi nga magpa-
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dayon sa pagkabalaan.” 12 “Tan-awa! Mobalik
ako sa dili madugay. Ang akong ganti madawat
nako, aron ganti sa matag-usa sumala sa iyang
nabuhat. 13Ako ang Alpa ug ang Omega, ang Una
ug ang Ulahi, ang Sinugdan ug ang Kataposan.
14 Bulahan kadtong naglaba sa ilang mga bisti
aron sila mahatagan sa katungod sa pagkaon
gikan niadtong kahoy sa kinabuhi ug sa pagsulod
sa siyudad agi sa mga ganghaan. 15 Didto sa
gawas ang mga iro, ang mga salamangkero, ang
mga makighilawason, ang mga tigpatay, ang
mga tigsimba ug diosdios, ug ang matag-usa
nga naghigugma ug nagbuhat sa pagkabakakon.
16 Ako, si Jesus, nagpadala sa akong anghel aron
mopamatuod nganha kaninyo mahitungod niin-
ing mga butanga alang sa kasimbahanan. Ako
ang gamot ug ang kaliwat ni David, ang mahayag
nga Bituon sa Kabuntagon.” 17 Ang Espiritu
ug ang Pangasaw-onon nagaingon, “Adto ngari!
Pasultiha ang nakadungog, “Adto ngari!” Bisan
kinsa ang giuhaw, paanhia siya, ug bisan kinsa
ang nangandoy niini, pakuhaa siya nga libre ug
tubig sa kinabuhi. 18Ako nagpamatuod samatag-
usa nga nakadungog sa mga pulong sa panagna
niini nga basahon: Kung si bisan kinsa adunay
modugang kanila, ang Dios magadugang kaniya
sa mga hampak nga nahisulat niini nga basahon.
19 Kung si bisan kinsa adunay mokuha gikan
sa mga pulong niini nga basahon sa panagna,
ang Dios magakuha sa iyang bahin sa kahoy
sa kinabuhi ug sa siyudad nga balaan, nga
nahisulat niini nga basahon. 20 Siya nga maoy
nagpamatuod niining mga butanga nagaingon,
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“Oo! Ako moabot sa dili madugay.” Amen!
Umari ka, Ginoong Jesus! 21 Hinaot nga ang
grasya ni Ginoong Jesus magauban sa matag-usa.
Amen.
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