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Ya Inpakita

ni Hiso Kristo nga insoyat ni Howan
Ini nga soyat ani ya inpakita ni Hiso Kristo kan
Howan nga toong sinogo mahitenged ka mga kaazi nga
domatengay. Na, inpakahagdam na Diyos kan Kristo ini
dazaw ipasabot kanta nga toong kasakopan. Kamhan
inpakarini ni Hisos ya taga langit kan Howan dazaw
ipakahagdam ini. 2 Kamhan intibe ni Howan pagsoyat
ya tanan mga panaba na Diyos nga inpanan-ogan iza ni
Hiso Kristo. Na, wani ya soyat ni Howan mahitenged ka
tanan mga nakitan daw nabatian naiza mahitenged ka
mga kaazi nga domatengay. 3 Madazaw ya panarangin
na Diyos ka tao nga ambasa kaini nga matood nga garing
ka Diyos. Madazaw isab ya panarangin na Diyos ka
mga manalingahay daw ya mga antoman kay ka diri di
madogay matongop ini nga tanan.
1

Hao si Howan. Minsoyat hao kamazo nga mga sakop
ni Hiso Kristo doro ka pitong ka longsod doro ka lopa nga
Asya.
Gosto nao nga tabangan kamo na Diyos daw ya toong
Ispirito daw si Hiso Kristo. Palinawen disab ya kamazong
hinawa. Mabohi ya Diyos koman nga panahon. Daan disab
iza. Kamhan diri iza mapatay kawanihen ka. Ya Madazaw
nga Ispirito na Diyos nga mintindeg dizan ka lo-toanan na
Diyos pitong ka klasi nga tarabaho nga insarig na Diyos
kanangiza. 5 Si Hiso Kristo ani ya sinarigan ka pagpananog ka matood nga garing ka Diyos. Iza ya mahon-ang
nabohi garing ka lebeng. Iza gihapon ya anhari ka bisan
sin-o ya hari dini ka kalibotan.
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Sazaen iza kay dakola ya kalooy naiza kanta. Iza ya
minpaawas ka toong dogo dazaw malibri kita ka kantang
mga sala. 6 Kamhan inhinang naiza nga kita di ya toong
kasakopan daw ya mga pari nga insogo na Diyos nga toong
Ama. Sazaen si Hiso Kristo kay iza matood ya labaw ka
gahem kawanihen ka. Matood ini.
7 Timan-an mazo gazed ini nga domatengay di si Hisos
ani iba ya mga gabon! Makita gazed iza na tanan mga tao
lakip ya mga nagalansang kanangiza. Anhaza ya tanan
mga tao ka kahaldek dini ka kalibotan kay iza ya anbetang
kaniran ka silot ka kanirang mga sala. Matood gazed ini.
8 Mabohi ya Diyos koman nga panahon. Daan disab
iza. Kamhan diri iza mapatay kawanihen ka. Iza gazed
ya labaw ka gahem. Kamhan minlaong iza mahitenged
ka toong kaogaringen nga hao ya may ngaran nga Alpa
daw Omiga kay hao ya mahon-a ka bisan sin-o ya mahonang tao. Kamhan hao ya mabilin kay-an ka pagkatiwas na
tanan. Ani ini ya inlaong na Diyos mahitenged ka toong
kaogaringen.
Na, hao nga si Howan ani ya lomon mazo dizan kan
Kristo. Kan Kristo di kita agon mag-anika ya kahimtang
ta kay awazen kita na mga tao nga wara magsakop kan
Hisos. Kita disab ya magahari iba kan Hisos kay-an ka
pagkahari naiza ka bag-ong kalibotan. Agon mag-anget
kita ka mga kalised koman. Na, indara hao ngaro ka
poro-poro ani ngaran ya Patmo. Kamhan napiriso hao
doro kay minpanan-og hao ka mga tao ka sindo na Diyos
nga impanan-ogan ni Hisos kanao. 10 Ka doro pen hao
ka pirisohan may isang Dominggo singed ka inpataginep hao na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.
Kamhan nabatian nao ya saba dini ka kanaong likod. Minlanob ya saba singed ka tanog na tamboli 11 nga nagalaong
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nga isoyat mo ya ipakita nao kanmo. Kamhan ipadara
ya soyat ngaro ka mga sakop ni Hiso Kristo doro ka mga
pitong ka longsod. Wani ya ngaran na mga longsod nga
datnganan na soyat mo. Longsod ka Ipiso ya kasinogdan.
Ikadowa ya longsod nga Ismirna. Ikatolo ya longsod nga
Pirgamo. Ya Tiyatira ani ikaopat. Ya Sardis ani ikalima.
Ya Piladilpiya ani ikaenem. Ya Layodisiya ani ikapitong
longsod. Ani ini ya nabatian nao ka saba dini ka kanaong
likod.
12 Kamhan minlingi hao dazaw makakita hao kon sino ya minpanaba kanao. Kamhan nakita nao ya betangan
ka pitong bolos nga segà isa kay toboan nga bolawan.
13 Dizan ka tenged na mga segà may isa nga singed ka
tao ya selengan. Ataas ya toong bado nga nagabakes ka
bolawan. 14 Masarang kapoti ya toong bohok. Singed
ka nalaga ya toong mata. 15 Magakailawan ya toong paa
singed ka pagkailaw na bronsi kon baagen. Minlanob
ya toong saba singed ka pagdagook na dakolang sapa.
16 Dizan ka too nga alima minhawid iza ka pitong bolos nga
bitoon. Kamhan ya toong mga panaba singed ka ispada
nga mahait gazed pagbetang naiza ka silot ka mga tao ka
kanirang mga sala. Nagalatì ya toong bayho singed ka
paglatì ka pag-edto na sega.
17 Pagpakakita nao kanangiza minpatihapa hao dizan
ka toong paahan kay singed ka patay di hao ka kahaldek.
Kamhan indampa naiza kanao ya too naizang alima daw
nagalaong nga diri ko magkahaldek kay hao ya mahon-a
ka bisan sin-o ya mahon-ang tao. Kamhan hao ya mabilin
kay-an ka pagkatiwas na tanan. 18 Waray kasinogdan na
kanaong kinabohi daw waray kinateban. Ka izang mahona pen minpakapatay hao kamhan dini ka pagseleng mo
nakakita iko nga mabohi hao kawanihen ka. Hao ya
magaponto ka tirmino ka pagkapatay na kada isa nga tao.

Inpakita 1:19

4

Inpakita 2:3

Hao ya magahawid ka liyabi ka dapit nga indatngan na
mga patay nga tao.
19 Na, isoyat mo ini nga nakitan mo. Isoyat sab ya
mga mindateng di daw ya mga wara pen dateng. 20 Wara
pen magpasabot ya Diyos sokad kon ono ya tinago nga
kahologan ka pitong bolos nga mga bitoon nga inhawidan
na too nga alima nao daw ya betangan ka pitong bolos
nga segà agon pasabten ta ko koman. Na, ya pitong bolos
nga bitoon ani ya mga oloolo na kanaong kasakopan nga
nagahela doro ka pitong ka longsod. Kamhan ya kanaong
kasakopan nga nagahela doro ani ya pitong bolos nga segà
dizan ka betangan nga isa kay toboan nga bolawan.

2

1 Kamhan iza nga nagapanaba kanao indogangan naiza

pagsogo kanao nagalaong nga isoyat di mo ka oloolo na
mga sakop nao doro ka longsod nga Ipiso. Panan-ogan
mo iza nga hao nga si Hiso Kristo ani ya minhawid ka
pitong bolos nga bitoon dini ka too nga alima. Kamhan
nagapanawpanaw hao dini ka tenged na pitong bolos nga
segà isa kay toboan nga bolawan. Na, wani ya togon
nao kanmo kay iko ya oloolo na kanaong kasakopan nga
nagatipon doro ka longsod nga Ipiso.
2 Mahagdam hao ka mga inhinang mazo daw ya kahago
mazo daw ya pag-anget mazo ka mga kalised. Mahagdam
isab hao nga diri kamo maazak ka maongang hinang na
mga tao. Pagporba mazo ka mga tao nga nagaangken nga
siran ya mga sinarigan na Diyos minkilala kamo nga mga
bakaken siran. 3 Mahagdam hao nga dogay ya pag-anget
mazo ka mga min-away kamazo kay hao ya insakopan
mazo. Madazaw kay wara magmaloza ya pagtoo mazo
kanao.
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Kamhan may batasan mazo nga diri kon madazaw
kay izang mahon-a pen ka bag-o pen kamo magtoo kanao
dakola ya kaazak mazo kanao piro minhepas di koman.
5 Magtaremdem kamo kaizang dakolang pag-azak mazo
kanao. Maghinelsel kamo. Bomalik kamo ka mahonang batasan mazo kay kon diri kamo anhinelsel andateng
hao kamazo dazaw kaw-en nao ya kamazong betangan
ka segà dini ka pitong bolos nga betangan ka segà isa
kay toboan. Pamolinged ini nga bogawen ta kamo dizan
ka Ipiso kon diri kamo anhinelsel. 6 May isang hinang
mazo nga madazaw kay minkontara kamo ka maonga nga
inhinang na mga sakop ni Nikolayta singed ka pagkontara
nao kaiton.
7 Kamo nga mga mintoo kanao, timan-an mazo gazed
ini nga insogo na Ispirito na Diyos kamazo. Kamhan ya tao
nga wara madaeg ka pagtintal ni Satanas ipakaen nao ya
bonga na liwaan nga makahatag ka tao ka kinabohi daked
ka hel-anan na Diyos.
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8 Kamhan iza nga nagapanaba kanao indogangan naiza

pagsogo kanao nagalaong nga isoyat di mo ka oloolo na
mga sakop nao doro ka longsod nga Ismirna. Panan-ogan
mo iza nga hao nga si Hiso Kristo ani ya mahon-a ka bisan
sin-o nga mahon-ang tao. Kamhan hao ya mabilin kayan ka pagkatiwas na tanan. Hao ya napatay. Kamhan
nabohi hao pagbalik garing ka lebeng. Na, wani ya togon
nao kanmo kay iko ya oloolo na kanaong kasakopan nga
nagatipon doro ka longsod nga Ismirna.
9 Mahagdam hao nga mataed ya mga kalised mazo daw
mga pobri sa kamo piro mga dato gazed kamo kay mintoo
kamo kanao. Mahagdam hao nga dizan kamazo may mga
tao nga nagalaong nga siran ya mga Yodayo ambaza kay
sakop siran ni Satanas. Kamhan inbetangbetang kamo
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niran. 10 Na, diri kamo magkahaldek ka bisan ono ya
kalised nga angeten mazo kaan. Timan-an mazo ini nga
dini kamazo may mga isa nga ipapiriso na mga sakop
ni Satanas kaan dazaw porbahan kon matood ya pagtoo
mazo kanao kon diri. Keteb ka napolo nga ka aldaw ya
pag-anget mazo ka masiet nga kalised. Magsarig kamo
kanao keteb ka pagkapatay mazo. Kamhan ihatag nao
kamazo ya korona. Pamolinged ini nga ihatag nao kamazo
ya primyo nga kinabohi nga diri mawara.
Kamo nga mga mintoo kanao, timan-an mazo gazed
ini nga insogo na Ispirito na Diyos kamazo. Kamhan ya tao
nga wara madaeg ka pagtintal ni Satanas diri iza madara
ngaro ka inpirno nga ikadowang pagkapatay na mga tao.
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12 Kamhan iza nga nagapanaba kanao indogangan naiza

pagsogo kanao nagalaong nga isoyat di mo ka oloolo na
mga sakop nao doro ka longsod nga Pirgamo. Pananogan mo iza nga hao nga si Hiso Kristo ani ya may ispada
nga mahait gazed. Na, wani ya togon nao kanmo kay iko
ya oloolo na kanaong kasakopan nga nagatipon doro ka
longsod nga Pirgamo.
Mahagdam hao kon hain ya kamazong dapit kay
ani disab ya inharian ni Satanas. Mahagdam hao nga
heget ya pagtoo mazo kanao kamhan wara kamo magbiza ka kamazong pagtoo kanao bisan inpatay si Antipas
nga minpakalaki pagwali mahitenged kanao. Ya mga
taga Pirgamo nga inharian ni Satanas siran ya minpatay
kanangiza. 14 Na, bisan mintoo kamo kanao may mga
batasan mazo nga diri kon madazaw. Kay dizan kamazo
may mga nagahaod pen ka batasan ni Balaam nga karaang
Yodayo nga mintoldo kan Balak ka pagtintal ka mga
karaang Yodayo dazaw makasala siran pinaazi ka pagkaen
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ka hinalad dizan ka mga diyosdiyos daw pinaazi ka pagpakighenay. 15 May mga sakop mazo nga mintoo isab
siran ka maongang toldoan na mga sakop ni Nikolayta.
16 Maghinelsel kamo ka kamazong mga sala! Kay kon diri
kamo maghinelsel andateng hao pagdali kay patazen nao
ya mga salaan nga tao. Ya harominta nao ka pagpatay
kaniran ani ya ispada dini ka kanaong ba-ba. Ini nga
ispada ani ya kanaong mga panaba.
17 Kamo nga mga mintoo kanao, timan-an mazo gazed
ini nga insogo na Ispirito na Diyos kamazo. Kamhan ya
tao nga wara madaeg ka pagtintal ni Satanas ihatag nao
ya makaen ani ngaran ya mana. Garing iton ka langit
hasta diri pen makita na mga tao. Ihatag sab nao ya
bato nga mapoti nga insoyat ka bag-ong ngaran na tao
nga intagan. Kamhan ya intagan anikay mahagdam ka
ngaran. Pamolinged ini nga kay-an ka paghokom na Diyos
ka mga tao diri silotan iza kay hao ya insakopan naiza.
Kamhan ya nagapanaba kanao indogangan naiza
pagsogo kanao nagalaong nga isoyat di mo ka oloolo na
mga sakop nao doro ka longsod nga Tiyatira. Panan-ogan
mo iza nga hao nga minpanaba kanmo ani ya Maanak na
Diyos. Singed ka nalaga ya kanaong mata. Magakailawan
ya kanaong paa singed ka pagkailaw na bronsi kon baagen. Na, wani ya togon nao kanmo kay iko ya oloolo na
kanaong kasakopan nga nagatipon doro ka longsod nga
Tiyatira.
19 Mahagdam hao ka mga inhinang mazo. Mahagdam
disab hao nga naazak kamo ka Diyos kay maheget ya
pagtoo mazo kanao. Mahagdam hao nga dogay ya paganget mazo ka mga kalised. Ya mga inhinang mazo nga
madazaw mataed di koman ka mga inhinang mazo ka bago pen kamo magtoo kanao. 20 Kamhan may ikasaway nao
18

Inpakita 2:21

8

Inpakita 2:29

kamazo kay intogotan mazo ya babazi nga si Hisibil nga
nagapakapropita na Diyos ka pagtoldo ka kanaong mga
sogoonon dazaw anpakighenay siran daw ankaen siran
ka hinalad dizan ka mga diyosdiyos. 21 Bisan dogay ya
pagtagad nao kan Hisibil ka paghinelsel ka toong mga sala
diri iza ansogot. 22 Timan-an mazo gazed ini nga itimbag
nao iza dizan ka banig iba ka mga amaama nga toong
inkolkolan. Kamhan dakola ya inbati niran nga kasakit
nga silotan kon diri siran ambiza ka kanirang mga sala.
23 Kamhan patazen sirang tanan dazaw mahagdam ya mga
mintoo kanao nga hao ya mahagdam ka hena-hena daw
kaazak na mga tao. Kamhan hao ya ambales ka kada isa
nga tao angay ka inhinang naiza.
Panabaan ta kamo nga mga taga Tiyatira nga wara
malimbongi ka maonga nga toldoan ni Hisibil nga garing
kan Satanas daw malised pagsabot koni. Wani pen ya
isang sogo nao kamazo nga 25 keteb ka pagbalik nao
kamazo hawidan mazo gazed ya sindo mahitenged kanao.
26 Kamhan ya tao nga wara madaeg ka pagtintal ni Satanas
daw nagatoman sab ka kanaong mga sogo keteb ka pagbalik nao ihatag nao ya katenged ka paghari ka tanan mga
tao dini ka kalibotan. 27 Kamhan ya katenged naiza ka
pagdomara kaniran daw ya katenged nga intagan hao ni
Ama mag-anika. Kamhan magahi gazed ya paghari naiza.
Daegen naiza ya toong mga kaaway kamhan singed siran
ka tadzaw nga naboong di. 28 Na, ya tao nga wara magbiza
ka pagtoo naiza kanao ihatag nao ya primyo kanangiza.
Kamhan ya kasiraw na primyo singed iton ka kasiraw na
makabogwas nga ansebay ka kamaaldawen. 29 Kamo nga
mga mintoo kanao, timan-an gazed mazo ini nga insogo
na Ispirito na Diyos kamazo.
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1 Kamhan iza nga nagapanaba kanao indogangan naiza

pagsogo kanao nagalaong nga isoyat di mo ka oloolo na
mga sakop nao doro ka longsod nga Sardis. Panan-ogan
mo iza nga hao nga si Hiso Kristo ani ya minhawid ka
pitong bolos nga bitoon. Inharian hao na Madazaw nga
Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan pitong ka klasi nga
tarabaho nga insarig na Diyos kaini nga Ispirito.
Mahagdam hao ka mga inhinang mazo. Bisan kamo
koni ya intagan na Diyos ka kinabohi nga diri mawara
patay di matood kamo kay maonga ya mga inhinang
mazo. 2 Magkilala gazed kamo ka batasan mazo. Hegeten
mazo ya geramay nga pagtoo mazo kanao kay basi madali
mawara iton. Kay dizan ka pagseleng na kanaong Diyos
nakitan nao nga diri kon madazaw ya mga inhinang
mazo. 3 Magtaremdem kamo ka insindo nga indara nami
dizan kamazo. Tomanen mazo ini nga nabatian mazo
daw hinelseli mazo ya kamazong mga sala. Kay kon diri
kamo ambiza ka kamazong mga sala andateng hao dizan
kamazo. Kamhan dakola ya pagkabereng mazo singed ka
kabereng mazo ka tolisan nga magapanik kay diri kamo
mahagdam kon kon-o hao andateng kamazo.
4 Na, dizan kamazo may talagsa kang tao nga wara
madapì ka maongang batasan. Singed ka wara magkaripa
ya kanirang bado. Kamhan siran ya an-iba kanao kayan. May katenged isab niran ka pagbado ka bado nga
mapoti. 5 Ya tao nga wara madaeg ka pagtintal ni Satanas
ani ya pabadoan nao ka mapoti. Diri nao payaan ya toong
ngaran dizan ka libro nga listahan nao ka ngaran na mga
tao nga mahatagan ka kinabohi kawanihen ka. Dizan ka
Ama nao daw ya toong mga sinogo panabaan nao nga iza
ya kanaong sakop. 6 Kamo nga mga mintoo kanao, timanan mazo gazed ini nga insogo na Ispirito na Diyos kamazo.
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7 Kamhan iza nga nagapanaba kanao indogangan naiza

pagsogo kanao nagalaong nga isoyat di mo ka oloolo na
mga sakop nao doro ka longsod nga Piladilpiya. Pananogan mo iza nga hao nga si Hiso Kristo ani ya pinili na
Diyos. Polos matood ya kanaong mga panaba. Hao ya may
katenged singed ka katenged ni Dabid nga karaang hari
kay hao ya toong kaliwat. Kamhan pamolinged ini nga ya
kabebet-en nao singed iton ka min-abri di hao ka pirtahan
dazaw makaazi kamo. Kamhan waray makasira. Kon diri
hao antogot kamazo singed ka minsira di hao ka pirtahan
kamhan waray makaabri.
8 Mahagdam hao ka mga inhinang mazo. Bisan talagsa ka kamo mintoman kamo ka kanaong sogo daw
wara kamo magbiza ka kamazong pagtoo kanao. Agon
ihatag nao kamazo ya logar ka pagpanan-og ka mga tao
mahitenged kanao. Singed ka min-abri di hao ka pirtahan
dazaw makaazi kamo. Kamhan waray makasira kaiton
nga pirtahan.
9 Timan-an mazo gazed ini nga dizan kamazo may
mga Yodayo nga sakop ni Satanas. Minlaong siran nga
sakop siran ka matood nga Diyos ambaza kay bakak
kay wara siran magtoo kanao nga si Hiso Kristo. May
tirmino nao nga palodhon nao siran dizan ka paahan
mazo dazaw mahagdam siran nga naazak hao kamazo.
10 Mintoman kamo ka kanaong sogo nga angeten ya mga
kalised kay hao ya insakopan mazo. Kamhan diri kamo
madateng ka masarang kalised nga azihan na mga tao
dini ka tanan kalibotan kay-an kay diri siran antoo kanao.
11 Domatengay hao. Hawidan gazed mazo ya sindo nao
nga inton-an mazo dazaw diri kamo malimbongan na
mga bakak nga intoldo na mga iba nga tao. Kay kon
malimbongan kamo diri kamo mahatagan ka korona nga
kinabohi nga diri mawara.
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Ya tao nga wara madaeg ka pagtintal ni Satanas
tahodon iza nao. Kamhan marig-en ya toong paghela
daked ka hel-anan na Diyos. Diri papanawen iza na Diyos.
Dizan ka toong lawas isoyat nao ya ngaran na Diyos daw
ya ngaran na siyodad na Diyos nga bag-ong Hirosalem nga
ipatonton na Diyos garing daked ka langit. Dizan ka toong
lawas isoyat sab nao ya bag-ong ngaran nao kay wara iza
madaeg pagtintal ni Satanas. 13 Kamo nga mga mintoo
kanao, timan-an mazo gazed ini nga insogo na Ispirito na
Diyos kamazo.
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14 Kamhan iza nga nagapanaba kanao indogangan naiza

pagsogo kanao nagalaong nga isoyat di mo ka oloolo na
mga sakop nao doro ka longsod nga Layodisiya. Pananogan mo iza nga hao nga si Hiso Kristo ani ya matood nga
Diyos. Kamhan polos matood ya kanaong mga panaba.
Kamhan hao ya minhon-a ka bisan ono ya mahon-ang
hininang na Diyos.
15 Mahagdam hao ka mga inhinang mazo. Matignawtignaw di ya kamazong hinawa kanao. Singed ka diri
kon kamo ya kanaong mga kaaway daw diri sab kamo ya
kanaong mga sakop. 16 Singed gazed kamo ka makaen
nga hilaw pen agon ilepad nao kamo. 17 Nagalaong kamo
nga nadato kamo, waray nakolangan mazo. Ambaza
kay napobri gazed kamo kay waray pagtoo mazo kanao.
Singed ka nahoboan kamo kay waray inhinang mazo
nga madazaw. Singed ka nabota kamo kay wara kamo
makakilala nga nagalised gazed kamo.
18 Tambagan ta kamo. Dini kanao paliten mazo ya
pagtoo nga matood dazaw mga dato kamo. Ya pagtoo nga
matood singed iton ka bolawan nga waray nakasaket kay
in-init daan. Paliten sab mazo ya bado nga mapoti dazaw
nawara di ya kasipeg mazo ka kamazong pagkahobo.
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Paliten sab mazo ya tambal ka mata dazaw makakita
kamo. 19 Bahegen nao ya mga tao nga in-azak nao daw
silotan dazaw dazawen niran ya batasan niran. Agon
magtoo kamo kanao. Bizaan mazo ya kamazong mga sala.
20 Manalinga kamo kay singed hao ka tao nga nagatindeg dizan ka gawas daw nagahawag kamazo. Kon
mabatian mazo ya paghawag nao daw maazak kamo nga
anseled hao, anseled matood hao. Kamhan ansaro kita ka
pagkaen kay gosto nao nga maghigara di kita.
21 Ya tao nga wara madaeg ka pagtintal ni Satanas palotoon nao iza tepad kanao dazaw anhari iza iba kanao.
Inpalo-to disab hao ni Ama dini tepad kanangiza. Kamhan
minhari hao iba kanangiza kay ka dini pen hao ka kalibotan wara hao madaeg ka pagtintal ni Satanas kanao.
22 Kamo nga mga mintoo kanao, timan-an mazo gazed ini
nga insogo na Ispirito na Diyos kamazo.

4

Pagkakamhan ni Hiso Kristo pagpasoyat kanao may
iba pen nga inpakita naiza kanao. Pagseleng nao nakitan
nao ya isang pirtahan nga naabri di daked ka langit.
Kamhan ya saba nga minlanob singed ka tanog na tamboli
nga nabatian nao kaizang mahon-a pen, minpanaba iton
kanao pag-isab nga nagalaong nga komarindaked ko naa
kay paselengan nao kanmo ya mga domatengay.
2 Kamhan inpakandaked hao na Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos. Kamhan nakitan nao matood ya lotoanan na hari daw ya isa nga nagalo-to dizan kaiton.
3 Nagalatì ya toong bayho singed ka pagkalatì na mga
bato nga mahalen ani ngaran ya haspi daw ya kornalina.
Inlibotan ya toong lo-toanan ka balangaw nga makinlaw
singed ka kakinlaw na bato nga mahalen ani ngaran ya
1
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ismiralda. 4 Inlibotan sab iton ka mga lain nga lo-toanan
nga karohaan may opat nga bolos. Kamhan may mga
malaas nga nagalo-to dizan nga karohaan may opat nga
bolos sirang tanan. Mapoti ya kanirang bado. Nagapedeng siran ka korona nga bolawan.
5 Kamhan ya lo-toanan na hari nga nagapatenga may
kilat nga minkiblatkiblat nga garing kaiton. Masara nga
ka tanog ya dag-ok. Dizan ka pag-atobang na lo-toanan
may pitong bolos nga solò. Na, ya mga solò ani ya timaan
ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos kay pitong ka
klasi nga tarabaho nga insarig na Diyos kaiza nga Ispirito.
6 Dizan sab ka pag-atobang na lo-toanan may singed ka
dagat nga matin-aw gazed.
Kamhan may opat nga bolos nga taga langit nga minsaing ka lo-toanan hasta minlibot siran. Dizan ka kanirang lawas masarang kataed ya kanirang mata kay labaw
siran ka mga iba nga sogoonon na Diyos. Ataas gazed ya
kanirang kahagdamanan. 7 Singed ka liyon ya hitsora na
isa. Singed ka nati na baka ya hitsora na ikadowa. Singed
ka tao ya hitsora na ikatlo. Singed ka agila ya hitsora na
ikaopat kay madali nga antoman ka sogo na Diyos diri kon
alang-alang. 8 Ya kada may isa kaniran may enem nga
bolos nga ampak. Inhinangan ya lawas niran ka mata daw
dalem ka salad na ampak. Aldaw daw kahabzen diri siran
anheneng ka pagkanta kay magasaza siran ka Diyos pagonay nagalaong nga madazaw, madazaw, madazaw ya
Ginoong Diyos. Labaw gazed iza ka gahem. Iza ya minhona ka bisan sin-o ya mahon-ang tao. Mabohi ka iza koman
nga panahon. Kamhan diri iza mapatay kawanihen ka.
9 Ani ini ya pagkanta na mga opat nga bolos nga taga
langit kay sazaen niran ya Diyos nga mabohi kawanihen
ka. Tahodon iza daw pasalamatan iza nga nagalo-to dizan
ka lo-toanan ka paghari.
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Pagkanta niran nagakanta isab ya mga malaas nga
karohaan may opat nga bolos. Nanlohod sab siran dizan
ka hari dazaw sazaen iza nga mabohi kawanihen ka.
Inbetangan sab niran ya mga korona niran dizan kanangiza kamhan nagakanta siran nagalaong nga 11 kanaming
Ginoo nga Diyos, iko gazed ya sazaen nami. Iko gazed
ya tahodon nami. Iko ya labaw ka gahem kay iko ya
maghinangay ka tanan. Inhinang di ya tanan kay ani ya
kabebet-en mo. Ani ini ya pagkanta na mga malaas.
10

5

Kamhan nakitan nao ya basahen nga linokot dizan
ka too nga alima na hari nga nagalo-to nga nagapatenga.
Insoyat sab daan ya basahen dizan ka hopaw daw dimbali.
Inhegtan gazed ya pitong bolos nga binegket. 2 Kamhan
nakitan nao ya taga langit nga may dakolang gahem.
Minbaskeg iza ka toong paghawag nagalaong nga daw
sin-o ya may katenged ka paghebad ka inbegket nga
pitong bolos? 3 Kamhan bisan daked ka langit, bisan
baba ka kalibotan, bisan dalem ka lopa waray tao nga
may katenged ka paghebad ka inbegket dazaw basahen.
4 Kamhan minhaza hao kay wara iza makakita ka tao nga
may katenged nga makahebad ka basahen nga linokot.
5 Kamhan ya isang malaas minlaong iza kanao nga diri
ko maghaza. Selengan mo kay may isa dini nga nakadaeg
kan Satanas. Inngaranan iza ka Liyon nga kaliwat ni Dabid
nga kaliwat ni Yoda. Si Hiso Kristo ini nga nakadaeg kan
Satanas. Kamhan may katenged naiza ka paghebad ka
pitong bolos nga mga begket dazaw baskegen ya basahen
nga linokot. 6 Kamhan nakitan matood nao ya Nati na
Karniro nga mintindeg dizan ka tenga na lo-toanan na
hari daw ya mga opat nga bolos nga taga langit daw ya
1
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mga malaas. Singed ka inpatay iza kawandini pen kay
makita pen ya toong mga betzaw. Pitong bolos ya toong
songay daw pitong bolos ya toong mata. Timaan ini ka
Madazaw nga Ispirito na Diyos nga insogo naiza ngaro
ka tibolos kalibotan kay pitong ka klasi nga tarabaho nga
insarig na Diyos kanangiza.
7 Kamhan minkandizan ya Nati na Karniro ka lotoanan nga nagapatenga kay kaw-en naiza ya basahen
nga linokot dizan ka alima nga too na nagalo-to dizan
kaiton. 8 Pagkawa naiza ka basahen nanhapa ya opat nga
bolos nga taga langit daw ya mga karohaan may opat nga
mga malaas dizan ka paahan na Nati na Karniro dazaw
sazaen iza. Minhawid ya tagsa tagsa kaniran ka kodlong
daw ya kaldohan nga bolawan nga pono ka parina nga
mahamot. Kay ya kahamot singed iton ka ipangamozo
na mga sakop na Diyos. 9 Kamhan nagakanta siran ka
bag-ong kantahen nagalaong nga iko ya may katenged
ka pagdawat ka basahen nga linokot dazaw kaw-en ya
mga begket kay iko sa ya inpatay na mga tao. Kamhan
ya dogo mo ani ya imbazad ka sala na mga tao dazaw
magaangay siran ka Diyos. Kamhan siran nga kasakopan
na Diyos garing siran ka tibolos kalibotan. Kay bisan
ono ya longsod dini ka kalibotan, bisan hain ya dapit
daw bisan ono ya saba na mga tao na, dizan kaniran
may mga ansakop ka Diyos. 10 Inhinang mo gazed siran
nga kanmong kasakopan daw ya mga pari nga insogo na
kantang Diyos. Siran isab ya anhari ka bag-ong kalibotan
kay-an. Ani ini ya pagsaza niran ka Nati na Karniro.
11 Kamhan hao nga si Howan minseleng hao pag-isab.
Kay nabatian nao ya saba na mga mataed nga taga langit.
Daw pirang ka libo nga libo sirang tanan? Minlibon siran
ka mga malaas daw ya opat nga bolos nga taga langit
daw ya lo-toanan na hari nga nagapatenga. 12 Minbaskeg
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siran ka kanirang pagkanta nagalaong nga ya Nati na
Karniro nga inpatay na mga tao iza ya labaw ka gahem.
Dakola ya toong pagkadato daw kahagdamanan. Iza ya
inpanaranginan na Diyos ka madazaw. Iza matood ya
intahod daw insaza nami.
13 Kamhan nabatian nao ya pagkanta na tanan mga taga
langit daw taga kalibotan daw taga dagat daw ya mga
tao nga patay di. Intibe niran pagkanta nagalaong nga
madazaw iza nga nagalo-to nga nagapatenga daw ya Nati
na Karniro. Kamhan siran ya intahod daw insaza nami.
Siran ya labaw ka gahem kawanihen ka. 14 Minsambag ya
opat nga bolos nga taga langit nagalaong nga matood ini.
Kamhan nanhapa ya mga malaas ka pagsingba ka hari daw
ya Nati na Karniro.

6

1 Kamhan nakitan nao nga inkawa di na Nati na Karniro

ya mahon-a ka pitong bolos nga begket dizan ka basahen.
Nabatian sab nao ya singed ka dag-ok nga saba na isang
bolos nga taga langit minsogo nagalaong nga dali ngarini!
2 Pagsogo naiza may kabayo nga mapoti nga minbotho.
Insakzan na tao nga may panà. Intagan sab iza ka korona
kay timaan iton nga iza ya daegan. Kamhan minpanaw iza
kay anpakig-away iza. Pagadag-en disab naiza ya tanan
mga tao.
3 Pagkawa na Nati na Karniro ka ikadowang begket
dizan ka basahen nabatian nao ya saba na ikadowang taga
langit minsogo nagalaong nga dali ngarini! 4 Kamhan
may ikadowang kabayo nga masarang kararag singed ka
dogo. Insakzan na tao nga inhatagan di ka gahem dazaw
ipaaway dini ka kalibotan dazaw patazen na mga tao ya
isa daw isa. Intagan sab iza ka ispada nga dakola.
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Pagkawa na Nati na Karniro ka ikatolong begket
nabatian nao ya saba na ikatolong taga langit minsogo
nagalaong nga dali ngarini! Kamhan may kabayo nga
maitem nga minbotho. Insakzan na tao nga nagahawid
ka timbangan. 6 Kamhan nabatian nao ya singed ka saba
nga nagatenged ka mga taga langit nga opat nga bolos
nagalaong nga domatengay di ya pihit. Kamhan ya sohol
ka isang aldaw dowang ka salmonan nga begas ya mapalit.
Ya sohol ka isang aldaw enem nga ka salmonan nga mais
ya mapalit piro diri pamahalen ya las-ay daw ya asin.
7 Pagkawa na Nati na Karniro ka ikaopat nga begket
nabatian nao ya saba na ikaopat nga taga langit minsogo
nagalaong nga dali ngarini! 8 Kamhan may kabayo nga
madolaw nga minbotho. Ya ngaran na nagasakay si
Mamolahay ani ngaran. May sonod pen nagasakay inngaranan ka Inpirno. Intagan di sirang dowa ka gahem ka
pagpatay ka mga tao dini ka tenga na tenga na kalibotan.
Ya mga kasakit daw ya mga away daw ya kabengtas daw
ya mga mananap ani ya gamiten ka pagpatay ka mga tao.
9 Pagkawa na Nati na Karniro ka ikalimang begket nakitan nao nga dizan ka salad na inbetangan ka halad may
mga ispirito na mga pinatay nga tao nga inpamono kay
mintoo siran ka mga panaba na Diyos daw minpanan-og.
10 Kamhan minbaskeg siran ka kanirang saba nagalaong
nga Ginoo nga Diyos nga labaw ka gahem, waray sala mo.
Polos matood ya mga panaba mo. Daw pira pen ka aldaw
ya pagtagad nami kanmo ka pagbales ka mga minbono
kanami? Daw kon-o sa ko anbetang ka silot kaniran?
11 Kamhan intagan ya kada isa kaniran ka mapoti nga
bado. Intogon sab siran nagalaong nga magpahimlay naa
kamo keteb ka insakto ya nomiro na mga pinatay kay
patazen pen ya mga kaibahan mazo nga sakop ni Kristo
singed ka pagpamono kamazo.
5
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Kamhan nakitan nao nga inkawa di na Nati na
Karniro ya ikaenem nga begket. Kamhan may linog nga
makeseg pagdazaw. Min-item di ya sega singed ka kaitem
na orin. Minrarag ya bolan singed ka kararag na dogo.
13 Kamhan nangaholog ya mga bitoon ngarimbaba ka
lopa singed ka pagpangaholog na protas nga nalonggo
pagkatandeg na hangin. 14 Pagalokoton ya langit singed
ka paglokot ka banig. Mangabalhin disab ya tanan mga
bobong daw poro-poro aro ka kanirang dapit. 15 Dizan
ka mga talangban daw ya mga kakeb na dakolang bato
daked ka kabobongan anhebeng ya tanan mga hari dini
ka kalibotan daw ya mga may ataas nga katenged daw ya
mga kapitan ka soldaw daw ya mga kowartahan daw ya
mga may gahem daw ya mga oripen daw ya tanan mga
tao. Antago sirang tanan 16 daw anhawag ka mga bobong
daw ya mga bato nagalaong nga libonan mo kami dazaw
diri kami kakitan naiza nga nagalo-to daked daw diri kami
madateng ka dakolang kazehet na Nati na Karniro. 17 Kay
mindateng di ya tirmino ka pagbetang niran ka silot ka
mga tao. Kamhan waray makalayas ka kanirang kazehet.
12

7

1 Pagkakamhan kaiza may mga opat nga taga langit nga

nakitan nao. Ya isa mintindeg di dizan ka sebazan. Ya isa
mintindeg di dizan ka salpan. Ya isa dizan ka timogan.
Ya isa dizan ka kanawazan. Inrig-enan di niran paghawid
ka hangin dazaw waray hangin nga anhoros ka lopa daw
dagat daw diri masakem ya mga liwaan ka hangin. 2 Siran
ya intagan na Diyos ka gahem dazaw daeten ya lopa daw
dagat.
Kamhan may isa pen nga taga langit nga mindateng
garing ka sebazan. Kamhan may harominta naiza para
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patikan ya mga sakop na Diyos nga diri mamola kawanihen ka. Kamhan minbaskeg iza ka toong pagpanaba ka
mga opat nga taga langit 3 nagalaong nga diri pen mazo
pagpandaeten ya lopa daw dagat daw mga liwaan kay
patikan pen ya bayho na mga sakop na kantang Diyos.
4 Daw pira ding bolos nga tao ya napatikan? Isang ka
gatos may kap-atan may opat nga ka libo (144,000) nga
tao sirang tanan. Mga kaliwatan siran na tagsa tagsa nga
maanak na karaang tao nga si Israil. 5 Dizan kan Yoda
nga isang maanak ni Israil may napolo may dowang ka
libo (12,000) nga kaliwatan ya napatikan. Dizan kan Robin
may napolo may dowang ka libo (12,000). Dizan kan Gad
may napolo may dowang ka libo (12,000). 6 Dizan kan
Asir may napolo may dowang ka libo (12,000). Dizan kan
Naptali may napolo may dowang ka libo (12,000). Dizan
kan Manasis may napolo may dowang ka libot (12,000).
7 Dizan kan Simiyon may napolo may dowang ka libo
(12,000). Dizan kan Libi may napolo may dowang ka libo
(12,000). Dizan kan Isakar may napolo may dowang ka libo
(12,000). 8 Dizan kan Sabolon may napolo may dowang
ka libo (12,000). Dizan kan Hosi may napolo may dowang
ka libo (12,000). Dizan kan Binhamin may napolo may
dowang ka libo (12,000). Kamhan isang ka gatos may kapatan may opat nga ka libo (144,000) nga mga kaliwatan
ni Israil nga inpamatikan. Kamhan diri siran datngan na
masarang kalised.
Pagkakamhan nakitan nao ya masara gazed nga
kataed nga tao nga diri mahimo pagbilang. Garing siran
ka tanan mga dapit dini ka kalibotan. Dizan kaniran may
tanan mga klasi na tao nga nagapanaba ka tanan mga klasi
na saba. Kamhan dizan ka pag-atobang ka lo-toanan na
9
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Diyos daw ya Nati na Karniro nanindeg siran. Mapoti ya
kanirang mga bado. Ipangamay disab niran ya mga paka
na palmira nga klasi na nizog kay ani ya batasan niran ka
pagsaza ka Diyos. 10 Kamhan minbaskeg siran ka kanirang
saba nagalaong nga sazaen ta ya kantang Diyos nga minloto dizan ka lo-toanan ka paghari. Sazaen ta ya Nati na
Karniro kay siran ya mintabang kanta dazaw malibri kita
ka silot ka kantang mga sala. Ani ini ya pagsaza na mga
tao.
11 Kamhan nanlibot ya tanan mga taga langit ka lotoanan na Diyos daw ya mga malaas daw ya mahon-ang
opat nga taga langit. Kamhan nanlohod sirang tanan
dizan ka Diyos pagtahod niran kanangiza. 12 Nagalaong
siran nga matood ini. Madazaw ya kantang Diyos. Iza ya
sazaen nami kay ataas ya toong kahagdamanan. Pasalamatan iza. Iza gazed ya tahodon nami kawanihen ka kay
iza ya labaw ka gahem. Matood ini.
13 Kamhan nangotana kanao ya isang malaas nga daw
sin-o sa ya mga taohana nga mapoti ya kanirang bado?
Daw taga diin siran? 14 Minsambag hao nga Sinyor, wara
hao mahagdam. Long-on mo hao kay iko ya mahagdam. Kamhan minlaong iza nga siran ya nakaanget ka
masarang kalised ka baba pen siran ka kalibotan. Dizan
ka dogo na Nati na Karniro nanlaba di siran ka kanirang
bado kamhan mapoti ya bado. Pamolinged ini nga inkawan di siran ka mga sala niran.
15 Kamhan dizan ka pag-atobang na Diyos nanindeg
ini nga mga tao. Kay dizan ka toong hel-anan aldaw
daw kahabzen nagaalagad siran kanangiza. Kamhan iza
nga nagalo-to dizan ka lo-toanan na hari ani ya antabang
kaniran dazaw diri siran madateng na mga maonga. 16 Diri
siran magabengtasen, diri ohawen. Diri siran mabelad ka
sega, diri mapaso ka bisan ono ya kainit. 17 Kay ya Nati

Inpakita 8:1

21

Inpakita 8:5

na Karniro nga nagatenged ka lo-toanan na hari ani ya
an-aligara kaniran. An-iba iza kaniran singed ka magbantazay ka mga bohi kamhan antoldo iza kaniran dizan
ka borobodhan nga madazaw ya pagtigis. Pamolinged ini
nga tagan siran ka kinabohi nga garing ka Diyos. Pahidan
na Diyos ya kanirang loha kamhan diri siran anhaza pagisab kay nawara di ya kabeg-at na kanirang hinawa. Ani
ini ya pagpanan-og na malaas kanao.

8

Pagpakakawa na Nati na Karniro ka ikapitong begket
dizan ka basahen nga linokot magahinektek gazed ya helanan na Diyos daked ka langit keteb ka tenga na oras.
2 Kamhan may mga pito nga taga langit nga nakitan nao.
Mintindeg siran dizan ka pag-atobang na Diyos. Intagan
ya tagsa tagsa kaniran ka pitong bolos nga tamboli.
1

Kamhan may isa pen nga taga langit nga minhawid
ka len-anan nga bolawan para ka pagpamarina. Kamhan
minkandizan iza ka hakladanan nga bolawan dizan ka
pag-atobang ka lo-toanan na hari. Intagan iza ka masara
gazed nga parina dazaw idogang ka mga inpangamozo na
mga sakop na Diyos dini ka hakladanan. 4 Kamhan ya baho
na parina nga nasonog saket sab ya mga inpangamozo
na tanan mga sakop na Diyos, minkandaked iton garing
ka len-anan nga inhawidan na taga langit dizan ka pagatobang na Diyos. 5 Pagkakamhan kaiza inkawa na taga
langit ya len-anan ka parina. Kamhan inpono iton ka mga
baga nga malaga dizan ka hakladanan. Kamhan intimbag
ngarimbaba ka lopa. Kamhan masara nga ka tanog ya dagok daw ya kiblat na kilat daw ya linog.
3
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Kamhan ya pitong taga langit nga may pitong ka
tamboli nagaandam siran ka pagtanog. 7 Intanog na isa
ya toong tamboli. Kamhan magatoro ya laga daw ya mga
tibolos nga ays nga singed ka bato garing ka langit nasaket
ya dogo. Kamhan inpansonog dazon ya lopa daw ya mga
liwaan daw ya sagbet dini ka ikatolong bahin na kalibotan.
8 Kamhan intanog na ikadowang taga langit ya toong
tamboli. Kamhan nakitan nao ya singed ka bobong
nga dakola pagdazaw nga minlaga di kamhan naholog
dimbaba ka dagat. 9 Pagkaholog naiton nahinang di nga
dogo ya ikatolong bahin na dagat. Nangapatay ya mga
bohien dalem, nalened disab ya mga bangka dizan ka
ikatolong bahin na dagat.
10 Kamhan intanog na ikatlong taga langit ya toong
tamboli. Kamhan nakitan nao ya dakolang bitoon nga
minlaga di singed ka nagasolò. Naholog iton garing daked
ka langit kamhan mintena di ka mga sapa daw ya mga
borobodhan dini ka ikatolong bahin na kalibotan. 11 Ya
ngaran naiton nga bitoon ani Kapaitan kay minpakapait
di ka mga sapa dini ka ikatolong bahin na kalibotan.
Kamhan napatay di ya mga mataed nga tao kay ya sapa
nga mapait ani ya nakahilo kaniran.
12 Kamhan intanog na ikaopat nga taga langit ya toong
tamboli. Kamhan nagakaonga di ya ikatolong bahin na
sega daw bolan daw ya ikatolong bahin na mga bitoon.
Kamhan indegleman di ya ikatolong bahin na kapawa
nga garing kaniran. Kamhan kada aldaw may masarang
kadeglem ka opat nga ka oras. Kada kahabzen may opat
nga ka oras waray kapawa na bolan daw mga bitoon.
13 Pagkakamhan kaiza nakitan nao ya isang agila nga
nagalepad daked ka katahawtahawan. Minbaskeg ya agila
ka toong paghawag nagalaong nga intawon kalooy gazed
ka mga tao nga nagahela baba ka kalibotan kay madateng
6
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matood siran ka masarang kalised kay-an ka pagtanog na
mga tolo pen nga taga langit ka kanirang tamboli. Ani ini
ya paghawag na agila.

9

Pagkakamhan kaiza intanog na ikalimang taga langit ya toong tamboli. Kamhan nakitan nao ya isang
taga langit inngaranan ka Bitoon nga naholog daan ka
lopa garing daked ka langit. Inhatagan iza ka liyabi ka
pirtahan na teheb nga waray lopa nga kasagitnan kay
waray tinebteban na kaararem. 2 Pag-abri naiza ka teheb
minlogwa ya dakolang aso singed ka aso na pagkasonog
na dakolang gabok. Mindeglem gazed ya kalibotan kay
nasalimdan ya kapawa na sega. 3 Dizan ka aso minlogwa
di ya mga maonga nga nahinang nga doron. Kamhan
mintipon siran dini ka lopa. Inhatagan di siran ka marara
nga magapamanga singed ka orang-orang nga marara.
4 Intogon di isab siran nga azaw pagkaen ka sagbet daw
mga liwaan daw bisan ono ya tanem. Daeten mazo hinoa
ya mga tao nga waray patik na Diyos dini ka bayho. 5 Wara
togoti ya mga doron ka pagpapatay kaniran kay hatagan
lamang ka masarang kasakit nga singed ka kasakit nga
inbati na tao kon bangaen iza na orang-orang. 6 Ka
limang ka bolan naazak ya mga tao nga mapatay siran
piro diri siran mapatay. Gosto gazed siran anpakapatay
ka kanirang kaogaringen lawas piro diri pen mahimo nga
mapatay siran.
7 Na, ya hitsora na mga doron singed iton ka hitsora
na mga maiseg nga kabayo nga in-andam ka pag-away.
Kamhan nagapedeng siran ka may singed ka mga korona
nga bolawan. Singed ka bayho na tao ya hitsora na
kanirang bayho. 8 Ya kanirang bohok singed iton ka bohok
1
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na babazi kay ataas di. May mga ngipen niran singed
ka ngipen na liyon nga kadakola. 9 Dizan ka debdeb
insampenan ka singed ka pothaw dazaw diri doltan ya
debdeb. Paglepad niran ya kabezeng na kanirang ampak
singed iton ka kabezeng na mga mataed nga sakzanan
na soldaw nga indengan pagdara na mga kabayo kon
ansolong di ka away. 10 May mga iki niran singed ka iki
na orang-orang nga marara nga ambanga. Kamhan ya iki
ani ya makahatag ka kasakit ka lawas na mga tao keteb ka
limang ka bolan. 11 Ya hari niran ani ya taga langit nga
may liyabi ka teheb nga waray lopa nga kasagitnan. Ya
ngaran naiza ka saba na Hinibriyo ani Abadon. Ya ngaran
naiza ka saba na Ginirika ani Apolyon. Ya magpatazay ka
tao ani ya kahologan na ngaran.
12 Na, kamhan di ya mahon-ang kasakit nga naazihan
na mga tao. Domatengay matood ya dowa pen nga
masarang kalised.
13 Pagkadogaydogay kaiza intanog na ikaenem nga taga
langit ya toong tamboli. Kamhan nabatian nao ya saba
dizan ka tenged na mga opat nga ka kanto na hakladanan
nga bolawan dizan ka pag-atobang na Diyos. 14 Kamhan
minsogo ya saba ka ikaenem nga taga langit nga may
tamboli nagalaong nga bohian mo ya opat nga sinogo ni
Satanas nga in-ektan daan doro ka kilid na dakolang sapa
nga Yoparatis.
15 Kamhan inbadbadan sirang opat ka gapos kay dogay ya pagtagad niran ka tirmino na Diyos nga patazen
niran ya mga tao dini ka ikatolong bahin na kalibotan.
16 Kamhan siran di ya mga kapitan ka mga mataed nga
soldaw nga minsakay ka kabayo. Daw pirang bolos ya
soldaw nga nagakabayo? Dowang ka gatos nga ka libo
nga ka libo sirang tanan. 17 Nakitan nao nga dizan ka
debdeb na mga kabayo insampen ka singed ka pothaw. Ya
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isa mararag ya pothaw singed ka polbora nga nagalaga.
Ya isa grin daw maitem-item ya kolor singed ka pothaw
kon baagen. Singed ka hitsora na olo na liyon ya hitsora
na kanirang olo. Kamhan may laga daw aso daw polbora
nga anlogwa ka kanirang ba-ba. 18 Kamhan ya tolong
ka ipatazay nga garing ka ba-ba na mga kabayo ani ya
makapatay ka tao dini ka ikatolong bahin na kalibotan.
19 Kay dizan ka kanirang ba-ba daw iki may makapatay ka
tao kay dizan ka mga iki may mga olo nga marara ya ba-ba
singed ka mga halas.
20 Kamhan bisan masara gazed ya kalised dini ka kalibotan ya nangabilin nga tao nga wara mapatay na mga
kabayo wara siran mamiza ka paghawag ka mga diyosdiyos nga inhinang niran. Nagapadazon siran paghawag
ka mga maonga daw ya mga diyosdiyos nga inhinang
niran garing ka bolawan daw tinggà daw bronsi daw
mga bato daw liwaan. Bisan diri makakita ya mata
na diyosdiyos, bisan diri makabati ya talinga, bisan
diri makapanaw ya paa hawagen pen iton na mga tao.
21 Nagapadazon sab ya mga tao ka kanirang mga hinang
nga maonga. Wara siran maghinelsel ka batasan nga
magapamono daw magapamarang daw magapanhenay
daw magapangawat.

10

Pagkakamhan kaiza nakitan nao ya isa pen nga taga
langit nga may dakolang gahem. Minkanbaba iza garing
ka langit. Napotos iza ka gabon. Inlibotan ya toong olo
ka balangaw. Mapawa ya toong bayho singed ka kapawa
na sega nga magalatì. Ya toong bitiis singed ka marigen nga ogdok nga minlaga di. 2 Dizan ka toong alima
may librohay nga naabri daan. Kamhan intonod naiza ya
1
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toong paa nga too dizan ka dagat. Ya wala dizan ka lopa.
3 Kamhan minbaskeg iza ka toong paghawag singed ka
pagngere na liyon. Pagkakamhan naiza paghawag kapito
ya pagsambag na tanog nga dag-ok.
Pagkakamhan na dag-ok pagsambag minsoyat hao
kontana ka mga panaba naiza piro nabatian nao ya saba
garing daked ka langit. Minbaheg iton kanao nagalaong
nga azaw mo ipanan-og ya mga panaba na mga pitong ka
dag-ok. Diri mo pagsoyat.
4

5 Kamhan ya taga langit nga nakitan nao nga mintindeg

dizan ka dagat daw lopa minbakzaw di iza ka toong alima
6 kay dizan ka pagseleng na Diyos minpakamatood iza ka
toong mga panaba kay diri mapatay ya Diyos kawanihen
ka daw maghinangay isab iza ka langit daw lopa daw
dagat daw bisan ono ya bohi. Kamhan minlaong ya
taga langit kanao nga timan-an mo gazed ini nga ka diri
pen madogay 7 ka pagtanog na ikapitong taga langit ya
toong tamboli tomanen gazed na Diyos ya plano naiza nga
tinago nga inpakahagdam naiza ka toong mga sinogo nga
mga karaang propita.
Kamhan nabatian nao pag-isab ya saba garing daked
nagalaong nga kaw-en mo ya librohay nga naabri nga
inhawidan na taga langit nga mintindeg dini ka dagat
daw lopa. 9 Kamhan minkaro di hao ka taga langit
kay anpangazo hao ka librohay. Kamhan minlaong iza
kanao nga dawata ini daw kanen mo kay matam-is kon
tilawan singed ka katam-is na seg-ed piro makapakasakit
ka tinai mo. 10 Kamhan inkawa nao ya librohay dizan
ka alima na taga langit. Pagkaen nao kaiton matam-is
matood ya pagtilaw singed ka katam-is na seg-ed piro
masakit gazed ya kanaong tinai paglamon nao. 11 Kamhan
minpakahagdam iza kanao ka kahologan na librohay nga
8
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nakapakasakit ka kanaong tinai. Minlaong iza nga kinahanglan ipanan-og mo ya masarang kalised nga azihan
pen na mga mataed nga tao dini ka kalibotan nga nagahela ka mga mataed nga dapit daw nagapanaba ka mga
mataed nga saba.

11

Pagkakamhan kaiza intagan hao ka sokdanan nga
singed ka sogkod nga liwaan nga ataas. Intogon sab hao
nga pomanaw di ko ngaro kay sokdon mo ya dakolang
lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Sokdon ya haladanan. Kamhan bilangen mo kon pirang bolos ya mga
tao nga nagasingba dizan kaiton. 2 Diri mo pagsokdon ya
pawa kay inhatag iton ka mga tao nga diri kon Yodayo
kay keteb ka kap-atan may dowang ka bolan anpanaba
siran ka maonga mahitenged ka siyodad na Diyos nga
Hirosalem. 3 Kamhan isang ka libo may dowang ka gatos
may kan-eman nga ka aldaw (1,260) pakarohon nao ya
dowang propita dazaw ipanan-og ya mga panaba na Diyos.
Ambado siran ka maitem kay ani ya batasan niran ka
pagpakita ka mga tao nga kinahanglan maghinelsel siran
ka kanirang mga sala.
4 Na, ya dowang propita na Diyos ani ya dowang
karaang propita na Diyos. Kamhan singed siran ka
dowang bolos nga liwaan nga olibo daw ya dowang bolos nga segà dizan ka pag-atobang na Ginoo ka tanan
kalibotan. 5 Kon awazen siran na bisan sin-o nga tao
may laga nga anlogwa ka kanirang ba-ba ka pagsonog ka
kanirang mga kaaway. Ya laga ani matood ya kamatazen
na kanirang mga kaaway. 6 Kamhan may gahem niran ka
pagpaheneng ka oran dazaw diri mag-oran ka pagpananog pen niran ka mga panaba na Diyos. May gahem isab
1
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niran ka pag-ilis ka sapa nga borobodhan dazaw dogo di
iton. May gahem niran ka pagbetang ka mga tao ka bisan
ono ya kalised bisan kagan-o.
7 Kon makamhan siran pagpanan-og ka mga panaba na
Diyos may mananap nga andateng garing ka ararem nga
teheb nga waray kasagitnan. Ini nga mananap ani ya tao
nga maiseg gazed pagdazaw. Kamhan magaawazen naiza
ya dowang propita na Diyos kay dag-en daw patazen.
8 Kamhan ibilin lamang ya kanirang lawas dizan ka dalan
na dakolang siyodad nga dapit ka paglansang ka kanirang
Ginoo ka kros. Ya isang ngaran ka siyodad ani Sodoma.
Ya iba pen nga ngaran ani Ihipto. 9 Keteb ka tolong
ka aldaw may tenga mataed ya mga klasi na tao nga
andateng garing ka tanan mga dapit dini ka kalibotan
daw nagapanaba ka mga klasi na saba. Minkarini siran
kay gosto siran anseleng ka lawas na dowang propita na
Diyos nga patay di. Kamhan diri ipalebeng. 10 Dakola
ya kasaza na mga tao kay patay di ya dowang propita na
Diyos. Kamhan dizan ka isa daw isa may ihatag kay ka bohi
ka ya dowang propita minbetang siran ka mga kalised dini
ka mga tao.
11 Pagdateng ka tolong ka aldaw may tenga nabohi
siran dowa pagbalik kay ya Diyos ani ya minhatag kaniran ka kinabohi. Kamhan mindengan siran pagbangon. Masara gazed ya kahaldek na mga minkita kaniran.
12 Kamhan nabatian nirang dowa ya mabaskeg nga saba
garing daked ka langit nagalaong nga komarindaked naa
kamo. Kamhan dizan ka pagseleng na kanirang mga
kaaway inbaton matood siran ngandaked ka langit iba
ya gabon. 13 Kamhan may linog nga makeseg pagdazaw.
Nadeeg di ya mga ikanapolo nga ka bahin nga lagkaw
dizan ka siyodad. Napatay ya pitong ka libo nga tao. Nahaldek gazed ya nangabilin nga tao. Kamhan insaza niran
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ya Diyos nga nagahela daked kay iza ya pinakalabaw.
14 Na, kamhan di ya ikadowang kalised nga in-azi na
mga tao. Ka diri madogay andateng ya ikatolong kalised.
Pagkakamhan kaiza intanog na ikapitong taga langit
ya toong tamboli. Kamhan may mga mataed nga saba
nga mabaskeg nga garing daked ka langit nagalaong nga
madazaw kay mindateng di ya tirmino nga anhari ya
kantang Ginoo ka tanan kalibotan. Kamhan si Kristo
nga toong pinili ani ya anhari kawanihen ka. Ani ini ya
inpanaba na mga mataed nga saba.
16 Kamhan ya mga malaas nga karohaan may opat nga
nagalo-to dizan ka pag-atobang na Diyos nanlohod siran
kay sazaen niran ya Diyos nagalaong nga 17 Ginoo nga
kantang Diyos nga pinakalabaw, iko ya nabohi koman
daw daan disab iko. Madazaw kay inpakita di mo ya
kanmong gahem kay minsogod di ko ka kanmong paghari
ka kalibotan. 18 Ya mga kaaway mo nazehet gazed siran
kanmo piro mindateng di ya tirmino nga silotan mo siran.
Nakadateng disab ya tirmino nga anhokom iko ka mga
patay nga tao. Kamhan dizan ka mga magdaetay ka mga
tao anbales iko ka maonga. Kamhan mindateng disab ya
tirmino ka pagbales ka madazaw dini ka kanmong mga
sogoonon daw ya mga propita daw ya mga mintoman ka
kanmong naazakan daw bisan sin-o ya mintahod kanmo
bisan pobri siran bisan mga dato. Ani ini ya mga panaba
na mga malaas.
19 Kamhan in-abrihan di ya pirtahan na dakolang
lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos daked ka langit.
Kamhan nakitan nao ya dakolang kaban nga betanganan
ka daan sinoyat na mga saad na Diyos ka toong mga
sakop. Na, pag-abri ka na pirtahan na dakolang lagkaw
15
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minkilat dazon sonod sab ya mga tanog na dakolang dagok. Kamhan may linog daw ya masarang toro nga ays nga
singed ka bato garing ka langit.

12

Pagkakamhan daked ka langit waza di ya kaberenganan. Timaan iton ka maonga nga domatengay. Iton nga
timaan ani ya babazi nga mapawa ya toong bado singed ka
kapawa na sega. Insagitnan naiza ya bolan. Nagapedeng
iza ka korona nga nahinang nga mga bitoon nga napolo
may dowang bolos. 2 Kamhan nagahaza ya babazi kay
nagapamati iza.
3 Kamhan waza disab ya ikadowang kaberenganan. Iton
nga timaan ani ya dakolang halas inngaranan ka dragon
nga mararag. Pitong bolos ya toong olo. Napolong bolos
ya toong songay. Kamhan nagapedeng ka korona ya kada
isang bolos nga olo. 4 Kamhan inkahig naiza ka toong
iki ya ikatolong bahin na mga bitoon daw intimbag baba
ka lopa. Kamhan dizan ka pag-atobang na babazi nga
nagapamati mintindeg ya dragon kay pagkatao na bata
tamokon dazon pagkaen.
5 Na, in-anak na babazi ya amaamahay.
Kamhan
ingaptan dazon na Diyos ya bata kay dadhen ngandaked
ka toong lo-toanan kay iza ya anhari ka tanan mga tao
kamhan waray makasopak ka toong paghari. 6 Kamhan
ya babazi nakalayas iza ngaro ka dapit nga mamingaw kay
tagoanan nga in-andam na Diyos kay aligarahen iza keteb
ka isang ka libo may dowang ka gatos may kan-eman nga
ka aldaw (1,260). Ini nga mga aldaw daw ya tolong ka toig
may tenga mag-anika siran.
7 Ka waro pen ya babazi ka kamingawan may gira
di daked ka langit kay si Maykil nga kapitan ka mga
1
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taga langit minpakig-away siran ka dragon. Kamhan ya
dragon daw ya toong kasakopan minbales siran pag-away.
8 Napildi ya dragon daw ya toong kasakopan. Inbogaw
dazon siran ka langit kay wara di ya katenged niran ka
paghela daked. 9 Intimbag matood ya dragon baba ka lopa
pagpakaaro. Ini nga dragon ani si Ibol nga tag-iza ka tanan
mga maonga nga minlimbong ka tanan mga tao dini ka
kalibotan. Intimbag di iza daw ya toong kasakopan baba
ka lopa.
10 Pagkakamhan kaiza nabatian nao ya mabaskeg nga
saba daked ka langit nagalaong nga mindateng di ya
tirmino nga anhari ya kantang Diyos ka tanan kalibotan.
Kamhan si Kristo nga toong pinili ani ya may labaw
ka gahem. Iza ya antabang kanta dazaw malibri kita
ka silot ka kantang mga sala kay imbogaw di matood
si Satanas nga nagasombongsombong ka kantang mga
kaibahan aldaw daw kahabzen dizan ka Diyos. 11 Ya
kantang kaibahan nakadaeg siran kan Satanas kay ya
dogo ni Hiso Kristo daw ya pagpanan-og niran ka mga
panaba na Diyos ani ya harominta niran ka pagpakadaeg
kanangiza. Bisan patazen siran kay si Kristo ya insakopan
niran waray kahaldek niran. 12 Agon kamo nga nagahela
daked ka langit, magsaza kamo piro intawon kalooy gazed
ka mga tao nga nagahela baba ka kalibotan daw dagat
kay intimbag di si Satanas baba kaniran. Nazehet gazed
iza kay mahagdam nga talagsa ka koman ya mga aldaw
nga may logar naiza ka pagdaet ka mga tao. Ani ini ya
mabaskeg nga saba nga nabatian nao.
13 Na, pagkahagdam di na dragon nga intimbag di iza
baba ka lopa inlopog naiza ya babazi nga min-anak ka
amaamahay. 14 Kamhan inhatagan ya babazi ka dowang
ampak na dakolang agila kay dazaw makalepad iza ngaro
ka kamingawan. Kamhan aligarahen iza na Diyos keteb
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ka tolong ka toig may tenga kay diri madakep na dragon.
15 Kamhan inbogà na dragon ya singed ka dakolang sapa
dazaw maanod ya babazi ka lenep. 16 Piro intabangan di
ya babazi kay mingepak di ya lopa kamhan minleen ya
sapa nga inbogà na dragon. 17 Kamhan nazehet gazed ya
dragon ka babazi daw nangita pen iza ka mga iba pen nga
kaliwatan na babazi. Kay nagatoman siran ka mga sogo
na Diyos daw minpanan-og sab siran ka sindo mahitenged
kan Kristo.
18 Na, dizan ka baybazen na dagat nagahela di ya
dragon.

13

Pagkakamhan kaiza may isang mananap nga nakitan
nao. Minlogwa iton ka dagat. Napolong bolos ya toong
songay daw pitong bolos ya olo. Kada isang bolos nga
songay may korona. Kamhan dizan ka toong mga olo
insoyatan ya mga ngaran nga nagatongazaw ka Diyos.
2 Ya hitsora na mananap nga nakitan nao singed iton
ka hitsora na tigri. Dakola ya toong paa singed ka paa
na katozo. Ya ba-ba singed ka ba-ba na liyon. Kamhan
intagan iza na dragon ka gahem daw katenged nga ataas
daw ya lo-toanan dazaw anhari iza ka mga tao. 3 Dizan
ka isang olo naiza may grabing samad piro madazaw di.
Nabereng ya tanan mga tao kay nabohi ka iza. Kamhan
mintoo siran kanangiza. 4 Kamhan inhawag niran ya
dragon kay inhatag naiza ya toong gahem dizan ka mananap. Inhawag sab niran ya mananap nagalaong nga
waray makalabaw ka mananap, waray makadaeg.
5 Kamhan intogotan iza na Diyos ka paghari ka mga tao
keteb ka kap-atan nga ka bolan may dowa. Ini nga mga
bolan daw ya tolong ka toig may tenga mag-anika siran.
1
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Intogotan sab iza ka pagpagarbo. Nagapanaba isab iza
ka maonga mahitenged ka Diyos. 6 Intongazaw naiza ya
Diyos daw ya ngaran na Diyos daw ya toong hel-anan daw
ya mga nagahela daked ka langit. 7 Intogotan sab iza ka
pagpakig-away ka mga sakop na Diyos kamhan nakadaeg
iza kaniran. Inhatagan sab iza ka gahem dazaw anhari iza
ka tanan mga klasi na tao nga nagapanaba ka tanan mga
klasi na mga saba nga nagahela ka tanan mga dapit dini ka
kalibotan. 8 Kamhan anhawag sirang tanan ka mananap.
Na, dizan ka libro nga inlista di ya mga ngaran na mga tao
nga mahatagan ka kinabohi kawanihen ka wara maglista
ya ngaran na mga minhawag ka mananap. Iton nga libro
ani ya libro na Nati na Karniro nga inpatay. Sokad ka wara
pen mahinang ya kalibotan inlista di ya ngaran na mga tao
nga mahatagan ka kinabohi kawanihen ka.
9 Timan-an mazo gazed ini 10 nga kita nga mga sakop
na Diyos kinahanglan rig-enen ta ya kantang pagtoo
kanangiza kay bisan ono ya kalised nga in-azi ta angeten
lamang kay bisan sin-o ya tao kon gosto na Diyos nga
dakpen iza dakpen matood iza. Kon gosto na Diyos nga
patazen ya tao ka ispada patazen matood iza ka ispada.
11 Pagkakamhan kaiza may ikadowang mananap nga
nakitan nao. Minlogwa iton ka lopa. Dowang bolos ya
toong songay singed ka songay na nati na karniro. Pagpanaba naiza magasling ya toong saba singed ka saba na
dragon. 12 May dakolang gahem naiza singed ka gahem na
mahon-ang mananap nga minsogo kanangiza. Kamhan
inleges naiza ya tanan mga tao ka paghawag ka mahonang mananap nga may grabing samad nga madazaw di.
13 Mataed ya toong mga inhinang nga makahatag ka tao
ka kabereng. Kamhan dizan ka pagpakakita na mga tao
inpatoro naiza ya laga garing daked ka langit. 14 Kamhan
inlimbongan naiza ya tanan mga tao dini ka kalibotan kay
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dizan kaniran mataed ya toong mga inhinang nga insogo
na mahon-ang mananap. Kamhan makahatag iza kaniran
ka kabereng. Minsogo isab iza kaniran ka paghinang ka
tinaotao nga sopo ka hon-ang mananap nga may grabing
samad piro bohi ka. 15 Intogotan sab iza na Diyos ka
paghatag ka kinabohi ka tinaotao dazaw mahagdam iton
pagpanaba. Intogotan sab iza ka pagpatay ka mga tao nga
diri anhawag ka tinaotao nga inpahinang naiza.
16 Kamhan ya ikadowang mananap ani sab ya minleges
ka tanan mga tao dazaw mapatikan ya kanirang alima nga
too kon kanirang bayho. Mapatikan sirang tanan bisan
waray katenged niran, bisan ataas ya katenged niran,
bisan kon dato kon pobri, bisan kon tarabahanti kon
oripen. 17 Kamhan ya patik ani ya ngaran na mahon-ang
mananap daw ya nomiro na toong ngaran. Kamhan ya
mga tao nga wara mapatiki diri siran makapamalit daw
makapamaligza ka bisan ono.
18 Sabten mazo ini nga ya tao nga madazaw ya otok
makasabot iza nga ya kahologan na nomiro na mananap
ani ya ngaran na tao. Kamhan ya nomiro naiza enem nga
ka gatos may kan-eman daw enem (666).

14

Pagkakamhan kaiza may isa nga inngaranan ka Nati
na Karniro nga nakitan nao. Nagatindeg iza dizan ka
bobong ani ngaran ya Siyon iba gihapon ya mga mataed
nga tao nga isang ka gatos may kap-atan may opat
nga ka libo (144,000) nga tao sirang tanan. Dizan ka
kanirang bayho insoyatan ya ngaran naiza nga Karniro
daw ya ngaran na toong Ama. 2 Kamhan nabatian nao
ya kanirang saba garing ka langit nga minlanob singed
ka pagdagook na dakolang sapa daw singed ka tanog na
1
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dakolang dag-ok. Ya saba nga nabatian nao may tanog
singed ka tanog na mga mataed nga kodlong nga inkaskas
na mga tao. 3 Nagatindeg siran dizan ka pag-atobang
na Diyos daw ya toong sogoonon nga opat daw ya mga
malaas. Isang ka gatos may kap-atan may opat nga ka libo
(144,000) nga tao sirang tanan. Kamhan nagakanta siran
ka bag-ong kantahen. Siran ka ya nakatoon ka kantahen
kay minbazad si Kristo ka silot ka kanirang mga sala. 4 Ka
dini pen siran ka kalibotan wara siran magkolkol ka mga
babazi kay wara siran magminze. An-ibaiba siran ka Nati
na Karniro bisan ankar-in iza. Dini ka tanan mga tao siran
ya intabangan na Diyos dazaw siran ya antoo paghon-a
kamhan dizan ka Diyos daw ya Nati na Karniro singed
siran ka hon-ang ihaladay. 5 Ka bohi ka siran wara gazed
siran makapamakak kay madazaw siran.
Pagkakamhan nao pagpakabati ka kanirang pagkanta
may isa pen nga taga langit nga nakitan nao. Nagalepad
iza daw nagadara ka sindo na Diyos kay iwali ka tanan
mga tao dini ka kalibotan bisan hain siran maghela, bisan
ono ya kanirang saba ipanan-og ini nga sindo kanirang
tanan. 7 Kamhan minbaskeg iza ka toong saba nagalaong
nga magtoo kamo ka Diyos. Sazaen iza kay mindateng di
gazed ya tirmino ka pagbetang naiza ka silot ka mga tao.
Hawagen mazo iza kay iza ya maghinangay ka langit daw
kalibotan daw dagat daw mga tobod.
6

Pagkakamhan kaiza may sonod pen nga ikadowang
taga langit nagalaong nga madazaw kay nageba di gazed
ya siyodad nga Babilonya nga gamhanan. Nageba di
kay nagatoldo iza ka tanan mga tao ka paghinang ka
maonga singed ka babazi nga inpainem ka maiseg nga
bino pagtintal naiza ka mga amaama ka pagpakasala.
8

Inpakita 14:9

36

Inpakita 14:15

Kamhan may sonod pen nga ikatolong taga langit.
Minbaskeg iza ka toong saba nagalaong nga bisan sin-o
nga anhawag ka mahon-ang mananap daw ya tinaotao
nga minsopo kanangiza, bisan sin-o ya napatikan dini
ka toong bayho kon toong alima 10 isgan gazed iza na
Diyos daw silotan ka waray pagheneng. Dizan ka inpirno
sakiten iza ka polbora nga nagalaga. Dini ka pagseleng
na mga sinogo na Diyos daw ya Nati na Karniro sakiten
iza. 11 Kamhan ya aso na laga nga nagasakit kaniran
diri anheneng iton kawanihen ka. Aldaw daw kahabzen
diri gazed siran makalayas ka kanirang kalised kay siran
ya minhawag ka mananap daw ya tinaotao nga minsopo
kanangiza kamhan napatikan isab siran ka toong ngaran.
12 Na, kamo hinoa ya mga sakop na Diyos kay mintoo
kamo kan Hiso Kristo hasta mintoman kamo ka mga sogo
na Diyos. Agon angeten mazo ya mga kalised nga in-azi
mazo koman.
13 Pagkakamhan kaiza nabatian nao ya saba garing
daked ka langit. Minsogo iton kanao nagalaong nga isoyat
mo ini nga madazaw ya panarangin na Diyos ka mga mapatay sokad koman kon min-alagad siran ka kantang Ginoo.
Kamhan minsambag ya Ispirito na Diyos nagalaong nga
matood iton kay makapahimlay di siran kay kamhan di
ya kanirang kahago. Tagan disab siran ka primyo kay
madazaw ya kanirang mga inhinang ka dini pen siran ka
kalibotan.
9

Pagkakamhan kaiza nakitan nao ya gabon nga
masarang kapoti. Dizan kaiton may singed ka tao nga
nagalo-to. Nagapedeng iza ka korona nga bolawan.
Nagabitbit isab iza ka sanggalab nga mahait. 15 Kamhan
dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos
minlogwa di ya isa pen nga taga langit. Minbaskeg iza
14
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ka toong saba paghawag kanangiza nga nagalo-to dizan
ka gabon nga nagalaong nga sanggalaben mo ya anihen
kay mindateng di ya tirmino ka pag-ani baba ka kalibotan
kay nahinog di gazed ya anihen. 16 Kamhan insanggalab
matood na nagalo-to ka pagpan-otod ka anihen. Kamhan
in-ani matood ya kalibotan.
17 Kamhan dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos may isa pen nga taga langit nga minlogwa. Nagadara isab iza ka sanggalab nga mahait.
18 Kamhan may isa pen nga taga langit nga minlogwa
dizan ka haladanan dalem ka dakolang lagkaw na Diyos.
Iza ya magbantazay ka pagkasonog ka parina. Kamhan
minbaskeg iza ka toong saba paghawag naiza ka taga
langit nga nagadara ka sanggalab nga nagalaong nga
sanggalaben mo ya mga obas nga protas baba ka kalibotan
dazaw pamo-poon mo ya tanan mga obas nga nahinog
di. 19 Kamhan insanggalab matood na taga langit ya
mga obas daw in-itsa dizan ka dakolang kepegganan.
Ya kepegganan ani ya singed ka pagsilot na Diyos ka
mga tao. 20 Kamhan dizan ka kepegganan nga gawas ka
longsod insagitnanan ya mga obas. Pagkepeg ka mga obas
minbohagay ya dogo ngaro keteb ka hapit magtolong ka
gatos nga kilomitro. Ya kaararem isang ka mitro may
tenga.

15

Pagkakamhan daked ka langit may isa pen nga
kaberenganan nga nakitan nao. Timaan iton ka maonga
nga domatengay. Waza di ya pitong bolos nga taga langit.
Ya kada isa kaniran nagadara ka kalised. Kamhan ya mga
kalised ani ya kataposan nga kazehet na Diyos pagsilot
naiza ka mga tao.
1
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Kamhan nakitan nao ya singed ka dagat. Matinaw gazed iton kamhan singed ka nalaga di. Nakitan
isab nao ya mga tao nga wara madaeg ka mahon-ang
mananap. Wara siran maghawag kanangiza daw ya tinaotao nga minsopo kanangiza. Wara sab siran magpapatik
ka nomiro nga ngaran na mananap. Kamhan dizan ka
baybazen na dagat nga matin-aw nagatindeg siran nga
mga tao. Nagahawid isab siran ka mga kodlong nga
inhatag na Diyos kaniran. 3 Kamhan nagakanta siran ka
kantahen ni Moysis nga sogoonon na Diyos. Nagakanta
siran ka kantahen na Nati na Karniro. Wani ya mga
panaba na kanirang kantahen nga nagalaong nga Ginoo,
iko ya Diyos nga gamhanan. Madazaw gazed ya kanmong
mga dakolang inhinang. Iko ya hari ka tanan mga tao.
Pagbetang mo ka silot kaniran madazaw iton. Polos
matood ya kanmong panaba. 4 Iko ya tinahodon na tanan
mga tao. Iko ya sazaen niran kay dakola ya ngaran mo
kay iko kay waray sala. Dini kanmo ankarini ya tanan
mga tao kay iko ya hawagen niran. Kay nakitan niran
ya mga matadeng nga inhinang mo. Ani ini ya kanirang
kantahen.
5 Kamhan nakitan nao nga naabri di ya dakolang
lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos daked ka langit.
Dalem kaiton nakitan nao ya kowarto nga hel-anan na
Diyos. 6 Kamhan ya pitong bolos nga taga langit nga
nagadara ka mga kalised minlogwa di siran ka lagkaw na
Diyos. Mahinglo ya kanirang bado daw masarang kapoti.
Nagabakes siran ka bolawan. 7 Paglogwa niran may isang
taga langit dizan ka mga opat nga taga langit nga tepad
ka lo-toanan na Diyos kamhan iza ya minhatag ka kada isa
kaniran ka kaldohan nga bolawan. Na, ya mga kaldohan
napono gazed ka pagsilot na Diyos. Diri mapatay ya Diyos
kawanihen ka. 8 Kamhan ya aso nga garing ka Diyos
2
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nga nagahela dalem minserep iton ka tanan lagkaw na
Diyos kay ipakita nga iza ya pinakalabaw daw gamhanan.
Kamhan waray makaseled kaiton nga lagkaw keteb ka
makamhan ya mga kalised nga inpandara na mga pitong
bolos nga taga langit.

16

Pagkakamhan kaiza nabatian nao ya mabaskeg nga
saba dizan ka lagkaw na Diyos. Minsogo iton ka pitong
bolos nga taga langit nga nagalaong nga oboson mazo
pagzabo baba ka mga tao ya kazehet na Diyos nga seled
ka pitong bolos nga kaldohan.
2 Kamhan inpaobos pagzabo na mahon-ang taga langit
ya seled na toong kaldohan. Kamhan ya tanan mga
tao nga minpapatik ka ngaran na mananap daw ya mga
minhawag ka tinaotao nga minsopo kanangiza nagalised
gazed siran ka mga bakokang nga mabaho daw masarang
kasakit.
3 Pagkakamhan baba ka dagat inpaobos na ikadowang
taga langit pagzabo ya seled na toong kaldohan. Kamhan
nahinang dazon nga dogo ya dagat singed ka dogo na tao
nga namola di. Kamhan napatay ya bisan ono nga bohi
dalem ka dagat.
4 Pagkakamhan baba ka mga sapa daw ya mga tobod
inpaobos na ikatolong taga langit pagzabo ya seled na
toong kaldohan. Kamhan nahinang dazon nga dogo ya
tanan mga sapa. 5 Kamhan nabatian nao ya pagpanaba na
taga langit nga magbantazay ka mga sapa nagalaong nga
O Diyos, iko ya beetan waray sala. Iko ya nabohi koman
daw daan disab iko. Kamhan ya pagsilot mo ka mga tao
matadeng iton. 6 Kay inpatay niran ya kanmong mga
sakop daw ya kanmong mga propita. Kamhan inpainem
1
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mo siran ka dogo pagbales mo kaniran. Ani ini ya
inpanaba na magbantazay ka mga sapa.
7 Kamhan nabatian nao dizan ka haladanan ya saba nga
nagalaong nga Ginoong Diyos, iko ya labaw ka gahem.
Kamhan ya pagbetang mo ka silot ka mga tao matadeng
iton. Polos matood ya kanmong mga panaba.
8 Pagkakamhan kaiza dizan ka sega inpaobos na ikaopat
nga taga langit pagzabo ya seled na toong kaldohan.
Kamhan intogotan ya sega ka pagsonog ka mga tao ka
karangka. 9 Pagkasonog kaniran ka masarang karangka
intongazaw niran ya ngaran na Diyos kay iza ya nagaponto ka mga kalised kaniran. Kamhan wara siran
maghinelsel, wara siran magsaza ka Diyos nga pinakalabaw.
10 Pagkakamhan kaiza baba ka lo-toanan na mahon-ang
mananap inpaobos na ikalimang taga langit pagzabo ya
seled na toong kaldohan. Kamhan mindeglem ya tanan
mga dapit nga inharian naini nga mananap. Kamhan
magaonazen na mga tao ya kanirang dila pagbangà kay
masara ya kasakit nga inbati niran. 11 Intongazaw niran ya
Diyos nga nagahela daked ka langit kay dakola ya kanirang
kasakit daw mataed isab ya kanirang mga bakokang.
Kamhan wara gazed siran magbiza ka mga inhinang niran
nga maonga.
12 Pagkakamhan kaiza baba ka dakolang sapa ani
ngaran Yoparatis inpaobos na ikaenem nga taga langit
pagzabo ya seled na toong kaldohan. Kamhan magahebsan ya sapa dazaw makaazi ya mga hari nga garing
ka sebazan. 13 Kamhan may tolong bolos nga maonga
nga nakitan nao. Singed ka mga ambak ya hitsora niran.
Minlogwa ya isa ka ba-ba na dragon. Minlogwa ya isa ka
ba-ba na mahon-ang mananap. Minlogwa ya isa ka baba na toong magpanan-ogay nga bakaken. 14 Mga sinogo

Inpakita 16:15

41

Inpakita 16:19

siran ni Satanas daw makahinang ka mga kaberenganan.
Kamhan inpakaro sirang tolo ka mga hari ka tibolos
kalibotan dazaw patiponon kay magaawazen ya Diyos. Inandam na Diyos daan ya tirmino nga magaawazen iza
niran. Kamhan ya Aldaw nga Mahaldekan ani ya ngaran
naiza kaini nga tirmino kay ipakita naiza kaniran nga iza
gazed ya labaw ka gahem.
15 Timan-an mazo gazed ini! Domatengay hao kamhan
dakola ya pagkabereng na mga tao singed ka kabereng
niran ka tolisan nga magapanik kay diri siran mahagdam
kon kon-o hao andateng. Ya tao nga min-imata di pagtagad naiza kanao daw min-andam ka toong bado may
kasaza naiza pagdateng nao kay dizan ka pagpakakita na
mga tao waray kasipeg naiza kay diri kon hobo iza.
16 Pagkakamhan inpatipon matood na mga sinogo ni
Satanas ya tanan mga hari ka tibolos kalibotan. Ya dapit
nga tiponanan niran Armagidon ya ngaran ka saba nga
Hinibriyo.
17 Pagkakamhan kaiza dizan ka hangin inpaobos na
ikapitong taga langit pagzabo ya seled na toong kaldohan.
Kamhan dizan ka lo-toanan na Diyos dalem ka toong
lagkaw nabatian nao ya mabaskeg nga saba nagalaong
nga kamhan di gazed! 18 Nakiblatkiblat dazon ya kilat.
Masara gazed ya mga tanog na dag-ok. Kamhan may linog
nga makeseg pagdazaw. Ya pagkatandeg naiton dakola
iton ka pagkatandeg na bisan ono nga linog sokad ka may
tao dini ka kalibotan. 19 Kamhan ya dakolang siyodad
natolo di ya kabahin pagpakageba. Nageba disab ya tanan
mga longsod bisan hain dini ka tanan kalibotan. Wara ya
Diyos magkalipat ka mga sala na mga taga Babilonya nga
siyodad nga gamhanan. Kamhan inpainem naiza kaniran
ya bino nga maharang pagdazaw dizan ka toong imnanan.
Pamolinged ini nga isgan gazed siran na Diyos daw silotan
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gazed. 20 Kamhan inlenep di ya tanan mga poro-poro daw
inpatag di ya tanan mga bobong. Nangawara di sirang
tanan. 21 Kamhan garing daked ka langit may singed ka
mga dakolang bato nga ays nga nangaholog ka mga tao.
Ya kabeg-at na isang bolos kalim-an ka kilo. Mintongazaw
ya mga tao ka Diyos kay nadateng di siran ka masarang
kalised pagsilot naiza kaniran.

17

Pagkakamhan kaiza dizan ka pitong bolos nga taga
langit nga inpaobos ya mga kaldohan may isa nga
minkandizan kanao daw nagalaong nga ya dakolang siyodad dapit dizan ka mga mataed nga sapa singed iton ka
babazi nga oyagan. Dali ko ngarini kay ipakita nao ya silot
nga betangan na Diyos dini kanangiza. 2 Ya mga hari dini
ka kalibotan singed ka minkolkol siran kaini nga babazi.
Kamhan ya tanan mga tao singed ka nangahebeg siran kay
intintal siran na babazi ka pag-inem ka bino dazaw dizan
kanangiza anhinang siran ka maonga.
3 Pagkakamhan kaiza singed ka inpatag-inep hao na
Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Kamhan
singed ka indara naiza hao ngaro ka kamingawan.
Kamhan nakitan nao ya babazi nga nagasakay ka mananap nga gangan. Dizan ka lawas na mananap may
mga mataed nga maongang ngaran nga nagatongazaw ka
Diyos. Pitong bolos ya olo na mananap daw napolong
bolos ya songay. 4 Kamhan ya bado na babazi mararag
iton daw mahal singed ka bado na rayna. Nagapahambog
iza ka mga arti nga bolawan daw ya mga motza daw ya
mga iba pen nga mahalen. Nagahawid isab iza ka imnanan
nga bolawan nga napono ka mga malaw-ay daw ya toong
mga inhinang nga maonga. 5 Dizan ka pedeng na babazi
1
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inbetangan daan ka ngaran nga intago ya kahologan nga
siyodad ini nga Babilonya nga gamhanan. Ina ini na mga
iyat daw ya tanan mga nagahinang ka maonga dini ka
kalibotan. 6 Kamhan nakitan nao nga nahebeg ya babazi
ka dogo na mga sakop na Diyos nga inpatay naiza kay
minsakop siran kan Hiso Kristo.
Pagpakakita nao ka babazi nabereng gazed hao.
7 Kamhan minlaong ya taga langit kanao nga diri ko
magkabereng. Pakahagdamen ta ko ka tinago nga
kahologan na babazi daw ya mananap nga may pitong
bolos nga olo daw napolong bolos nga songay nga
insakzan naiza. 8 Ini nga mananap nga nakitan mo
nabohi iton izang mahon-a pen piro patay di koman.
Ka wara pen madogay ambalik iton garing ka teheb nga
ararem dazaw itimbag gazed ngaro ka inpirno. Ya mga tao
dini ka kalibotan mabereng siran pagpakakita niran kaini
nga mananap kay izang mahon-a pen bohi ka kamhan
napatay kamhan nabohi ka baza iza pagbalik. Kamhan
ya mga tao nga nabereng wara malista ya kanirang mga
ngaran dizan ka libro nga listahan ka mga ngaran na mga
tao nga mahatagan ka kinabohi kawanihen ka. Sokad
kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan inlista
di ya ngaran na mga tao nga mahatagan ka kinabohi
kawanihen ka.
9 Sabten mazo ini nga ya pitong bolos nga olo na
mananap pamolinged ini ka pitong bolos nga bobong
nga hel-anan na babazi daw ya pitong bolos nga hari.
10 Kamhan di ya pagkahari na lima. Nagahari di ya isa
koman. Wara pen dateng ya iba piro pagdateng naiza
madali makamhan ya toong paghari. 11 Kamhan may
ikawalong hari nga mahori pen ka mga pitong bolos nga
hari. Na, ya ikawalong hari ani ya mananap nga nabohi
izang mahon-a pen piro patay di koman. Ka wara pen
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madogay ambalik iza garing ka teheb nga ararem kamhan
itimbag iza ngaro ka inpirno.
Kamhan ya mga napolong songay na mananap nga
nakitan mo ani ya mga napolong bolos nga hari nga wara
pen sogod ya kanirang paghari. Piro mahatagan siran
daw ya mananap ka gahem ka paghari piro madali ka
lamang ya kanirang paghari. 13 Ka wara pen makamhan
ya kanirang pagkahari mamagsabot siran nga ihatag ya
kanirang gahem daw katenged ka mananap dazaw iza ya
labaw ka paghari. 14 Kamhan ampakig-away siran ka Nati
na Karniro piro mapildi siran kay ya Nati na Karniro ani
ya labaw ka gahem daw ya labaw ka paghari. Kamhan ya
mga sakop na Nati na Karniro siran ya toong mga pinili.
Minpasakop iza kaniran dazaw tomanen ya toong mga
sogo.
12

15 Pagkakamhan kaiza mindogang ya taga langit pagpanaba kanao nagalaong nga ya mataed nga sapa nga
dapit dizan ka hel-anan na oyagan pamolinged ini ka
masarang kataed nga tao nga nagahela ka tanan mga
dapit dini ka kalibotan daw nagapanaba ka mga klasi na
saba. 16 Kamhan ya napolong bolos nga songay daw ya
mananap nga nakitan mo kazina siran ya ankontara ka
oyagan. Kawatan niran ya toong mga betang. Pahoboon
iza. Kamhan kanen niran ya toong onod daw sonogon ya
bisan ono nga nabilin. 17 Ya Diyos ani ya minpatandeg
ka kanirang hinawa dazaw sabotan niran nga ihatag ya
kanirang gahem ka mananap dazaw iza ya anhari keteb
ka pagtoman na mga panaba na Diyos.

Kamhan ya babazi nga nakitan mo ani ya dakolang
siyodad nga may gahem ka pagmandar ka tanan mga hari
dini ka kalibotan. Ani ini ya pagpanan-og na taga langit
kanao.
18

Inpakita 18:1

45

18

Inpakita 18:7

Pagkakamhan kaiza may isa pen nga taga langit nga
nakitan nao. Minkarimbaba iza. Dakola ya toong gahem.
Ya toong paglatì nagahatag iton ka kapawa ka tibolos kalibotan. 2 Kamhan minbaskeg iza ka toong saba paghawag
nagalaong nga ya siyodad nga Babilonya nga gamhanan
madazaw kay nageba di iton. Inhinangan di nga helanan na tanan mga maonga daw hel-anan na bisan ono
nga manokmanok nga maonga daw maripa. 3 Kay ya
siyodad ani ya mintoldo ka tanan mga tao ka paghinang
ka maonga singed ka babazi nga inpainem ka maiseg
nga bino pagtintal naiza ka mga amaama ka pagpakasala.
Kamhan ya mga hari dini ka kalibotan ani ya singed ka
inkolkolan naiza. Kamhan ya mga magbaligzaay dini
ka kalibotan nangadato di siran kay minpalit ya siyodad
ka kanirang mga mahalen dazaw magaginastogasto ka
paghinang ka maonga. Ani ini ya paghawag na taga langit.
4 Pagkakamhan kaiza nabatian nao ya isa pen nga saba
garing daked ka langit nagalaong nga kamo nga kanaong
mga sakop, pomanaw gazed kamo dizan ka siyodad. Diri
kamo madalahig ka mga sala na tao dizan kay basi madateng kamo ka masarang kalised singed kaniran. 5 Kon
tiponon ya kanirang mga sala sangkè gazed ka langit
kay mataed gazed. Diri magkalipat ya Diyos ka kanirang
batasan nga masarang kaonga. 6 Balsan ya siyodad ka
maonga singed ka maonga nga inhinang naiza ka mga tao.
Balsan iza ka maonga pagdobli. Pon-on ya toong imnanan
ka masarang kapait kay inpainem naiza ka kanaong mga
sakop ka mapait. 7 Tagan iza ka masarang kalised kay ya
pagkadato naiza garing iton ka toong mga inhinang nga
maonga. Nagapagarbo iza nagalaong nga hao ya rayna
nga nagalo-to dini ka paghari ka tanan mga tao. Waray
paghaza nao singed ka babazi nga nabalo. Bisan kon-o diri
1
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hao madateng ka kalised. Ani ini ya hena-hena naiza nga
garboso.
Ambaza kay ka isang ka aldaw mawara di ya siyodad
ka mga masarang kalised. Madateng matood iza ka mga
grabi nga kasakit daw ya kabengtas. Kamhan magahaza
iza. Kamhan sonogon iza kay silotan gazed iza na Diyos
nga labaw ka gahem. Ani ini ya pagpanaba na saba garing
daked ka langit.
8

Ya mga hari nga toong inkolkolan anhaza daw anawa siran pagpakakita niran ka aso dizan ka pagkasonog
na siyodad. 10 Magapaantaw siran kay mahaldek siran
ka mga kalised nga in-azi naiza. Kamhan anlaong siran
nga intawon nagalised di ya siyodad nga Babilonya nga
gamhanan. Ka isang ka oras ya pagpakageba naiza kay
insilotan gazed iza na Diyos. Ani ini ya pagpanaba na mga
hari.
11 Kamhan ya mga magbaligzaay nga taga kalibotan
anhaza daw an-awa siran kay nawara di ya mamalitay
ka kanirang mga inkarga 12 nga bolawan, tinggà, mga
motza daw ya mga balieg nga mahalen. Waray mamalitay
ka kanirang panapton nga mapoti daw mararag nga mahalen. Waray mamalitay ka tanan mga klasi na liwaan nga
mahamot daw ya mga arti nga hininang nga tango daw ya
mga arti nga hininang nga liwaan daw ya mga arti nga
hininang nga bronsi daw pothaw daw ya bato ani ngaran
marmol nga mahalen. 13 Waray mamalitay ka kanirang
mga zaman daw parina. Waray mamalitay ka kanirang
bino daw poriko daw harina daw trigo. Waray mamalitay
ka kanirang mga baka daw karniro daw kabayo daw ya
mga tartonilya daw ya mga oripen. 14 Kamhan anlaong
ya mga magbaligzaay ka siyodad nga nawara di ya tanan
mga inkaaykan mo nga mga mahalen. Nawara di gazed ya
9
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tanan mga kawilihanan mo daw wara di kakiti pag-isab.
Ani ini ya pagpanaba na mga magbaligzaay.
15 Kamhan magapaantaw siran ka siyodad kay mahaldek siran ka mga kalised nga in-azi naiza. Kamhan
anhaza daw an-awa siran kay garing ka siyodad ya kadato
niran. 16 Kamhan anlaong siran nga intawon nagalised di
ya siyodad nga Babilonya nga gamhanan. Inbadoan iza
ka mapoti daw mararag nga mahalen kay rayna iza. Inarti sab iza ka mga bolawan daw mga motza daw ya mga
balieg nga mahal! 17 Ambaza kay ka isang ka oras nawara
di gazed ya tanan mga mahal dizan ka siyodad. Ani ini ya
pagpanaba na mga magbaligzaay.
18 Kamhan ya mga nagadomara ka mga bangka daw ya
mga tarabahanti daw ya mga pasahiro daw ya mga ampakarga ka kanirang mga baligzaay magapaantaw siran
doro ka aro. Pagpakakita niran ka aso dizan ka pagkasonog na siyodad ansinggit siran nga wara sa sokad ya
siyodad singed kaiza nga dakolang siyodad. 19 Kamhan
anzabo siran ka lopa ka kanirang olo ka paghaza kamhan
anlaong siran nga intawon nagalised ya siyodad nga
gamhanan nga nakapadato kanami. Kay ka isang ka oras
nawara di gazed ya tanan mga mahal dini ka siyodad. Ani
ini ya paghaza na mga kapitan na mga bangka.
20 Na, kamo nga mga taga langit, magsaza kamo kay
nawara di ya siyodad. Kamo nga mga sakop ni Hiso Kristo
daw ya toong mga sinarigan daw ya toong mga propita,
magsaza kamong tanan kay insilotan na Diyos ya siyodad
bales ka toong inhinang kamazo.
21 Pagkakamhan kaiza may taga langit nga kesgan
gazed. Kamhan minbohat iza ka dakolang bato nga singed
ka galingan ya pagkadakola. Kamhan intimbag naiza iton
baba ka dagat daw minlaong nga ya pagtimbag nao ka
bato singed iton ka pagkageba ka dakolang siyodad nga
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Babilonya kay sokad koman diri di gazed makita pagbalik.
22 Diri di mabatian ya tanog na kodlong daw bonabon
daw tamboli. Diri di makitan ya mga panday ka bisan
ono. Diri gazed mabatian pag-isab ya tanog na galingan.
23 Diri di gazed makita ya kapawa na mga lamparahan.
Kamhan diri di makabati ka kabibo na pagkombiti na mga
mangasawa kay mawara di ya tanan dini ka siyodad nga
Babilonya. Kaizang mahon-a pen ya mga mamaligzaay
dizan ani ya gamhanan dini ka tibolos kalibotan. Kamhan
inlimbongan na siyodad ya tanan mga tao paghinang ka
barang.
24 Silotan gazed ya siyodad nga Babilonya kay iza ya
minpatay ka mga propita na Diyos daw ya toong mga
sakop. Mintoldo isab iza ka tanan mga tao ka pagbono
kaniran. Ani ini ya pagpanaba na taga langit.

19

Pagkakamhan kaiza nabatian nao ya singed ka saba
na masarang kataed nga tao daked ka langit. Mindengan
siran paglaong nga Aliloya kay ya kantang Diyos ani ya
mintabang kanta dazaw malibri kita ka silot ka kantang
mga sala. Iza ya pinakalabaw daw ya gamhanan. 2 Ya
pagbetang naiza ka silot ka mga tao matadeng iton.
Polos matood ya toong panaba. Kay insilotan naiza ya
dakolang siyodad nga Babilonya. Kay minsinged iton ka
maongang babazi nga mintintal ka mga taga kalibotan ka
pagpakasala. Minbales di gazed ya Diyos pagpatay ka mga
taga Babilonya kay siran ya minbono ka mga sogoonon na
Diyos. 3 Kamhan minsinggit siran pag-isab nga Aliloya kay
ya aso dizan ka pagkasonog na siyodad diri mawara iton
kawanihen ka.
1
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4 Kamhan ya mga malaas nga karohaan may opat nga ka

bolos siran daw ya mga opat nga taga langit minpatilohod
siran kay antahod siran ka Diyos nga nagalo-to dizan ka
lo-toanan ka pagkahari. Nagalaong siran nga matood
gazed ini! Aliloya!
Kamhan dizan ka lo-toanan may saba nagalaong nga
sazaen mazo ya kantang Diyos. Kamong tanan nga mga
sogoonon naiza daw ya mga pobri daw ya mga dato
mahaldek kamo ka Diyos. 6 Kamhan nabatian nao ya
singed ka saba na masarang kataed nga tao. Minlanob
ya mga saba singed ka pagdagook na dakolang sapa daw
singed ka mga masarang tanog na dag-ok nagalaong
nga Aliloya! Kay nagahari di ya Ginoo nga kantang
Diyos nga gamhanan. 7 Magsaza gazed kita. Sazaen
iza daw dakolaan ya toong ngaran kay mindateng di ya
tirmino ka pagkasal na Nati na Karniro. Kamhan ya
toong asawhenen min-andam di iza 8 kay intagan iza ka
bado nga masirawan daw masarang kakinlaw. Kamhan
ya kahologan na toong bado ani ya mga matadeng nga
batasan na mga sakop na Diyos.
5

Pagkakamhan kaiza minlaong ya taga langit kanao
nga isoyat mo ini nga madazaw ya panarangin na Diyos
ka mga tao nga dinapit ka kombiti pagkasal na Nati na
Karniro. Matood ini nga panaba na Diyos.
9

Kamhan dizan ka paahan naini nga taga langit minpatilohod hao piro inbahegan hao naiza nagalaong nga
diri mo hao pagsazaen kay kita daw ya mga iba mo nga
mintoo ka sindo na Diyos mag-anika kita nga sogoonon
ka lamang na Diyos. Sazaen mo ya Diyos! Ani ini ya toong
inlaong kanao kay ya sindo ni Kristo daw ya sindo na mga
karaang propita na Diyos mag-anika.
10

Inpakita 19:11

50

Inpakita 19:18

Pagkakamhan kaiza nakitan nao nga naabri di ya
langit. Kamhan may kabayo nga mapoti nga minbotho.
Ya ngaran na nagasakay si Masarigan. May iba pen ngaran
si Matood. Kay madazaw ya pagbetang naiza ka silot
ka mga salaan nga tao. Madazaw isab ya pagpakig-away
naiza ka mga sakop na mahon-ang mananap. 12 Singed
ka nalaga ya toong mata. Nagapedeng iza ka mga mataed
nga korona kay iza ya labaw nga hari. May nahisoyat
kanangiza nga ngaran kamhan iza ka lamang ya nakakilala kon ono ya kahologan na ngaran. 13 In-olagmen
sab naiza ya gangan singed ka inbetang daan ka dogo.
Inngaranan iza ka Saba na Diyos. 14 Minsonod kanangiza
ya mga kasoldawan garing ka langit. Imbadoan siran ka
panapton nga mapoti daw masarang kahinglo. Nagasakay
isab siran ka mga mapoti nga kabayo. 15 Kamhan dizan
ka toong ba-ba may singed ka ispada nga mahait gazed
nga gamiten naiza ka pagpakadaeg ka mga tao dini ka
kalibotan. Kamhan ya toong paghari kaniran magahi
gazed kay ipakita naiza ya kazehet na Diyos nga labaw
ka gahem. Ya pagsilot naiza ka mga tao singed iton ka
pagkepeg na tao ka mga bonga nga obas paghinang ka
bino. 16 Insoyatan daan ya toong olagmen daw toboampaa
ka ngaran nga ini ya labaw nga hari daw ya labaw ka
gahem.
17 Pagkakamhan kaiza nakitan nao ya isa pen nga taga
langit nga mintindeg dizan ka sega. Minbaskeg iza ka
toong saba paghawag naiza ka tanan mga manokmanok
nga nagalepad dizan ka katahawtahawan nagalaong nga
dali ngarini! Magtipon naa kamo kay ipakaen pen na
kantang Diyos kamazo 18 ya onod na mga hari daw ya onod
na mga kapitan daw ya onod na mga soldaw. Ipakaen
pen kamazo ya onod na mga kabayo daw ya onod na
mga nagasakay kaniran. Ipakaen pen kamazo ya onod na
11
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tanan mga tao bisan oripen, bisan diri kon oripen, bisan
pobri, bisan dato. Ani ini ya pagpanaba na taga langit ka
mga manokmanok.
19 Kamhan nakitan nao ya mahon-ang mananap daw ya
mga hari dini ka kalibotan daw ya kanirang mga mataed
nga soldaw. Nagatipon di siran kay ampakig-away kanangiza nga nagasakay ka mapoti nga kabayo daw ya toong
mga soldaw. 20 Pag-away niran indakep ya mahon-ang
mananap daw ya toong magpanan-ogay nga bakaken nga
minhinang ka mga kaberenganan dizan ka pag-atobang
na mananap dazaw malimbongan ya mga tao nga minpapatik ka timaan na mananap daw malimbongan gihapon
ya mga minhawag ka tinaotao nga minsopo ka mananap.
Pagdakep kanirang dowa intimbag siran nga bohi ka dizan
ka inpirno. Singed ka danaw ya inpirno nga may polbora
nga magalaga gazed pagdazaw. 21 Kamhan ya kanirang
mga soldaw natibe siran pagpatay kay ya minsakay ka
mapoti nga kabayo mingamit iza ka toong ispada nga
mahait gazed. Kamhan nangaen ya mga manokmanok ka
onod na mga soldaw keteb ka pagpangabosog.

20

Pagkakamhan kaiza nakitan nao ya isa pen nga taga
langit nga minkarimbaba. Nagadara iza ka dakolang
kadina daw ya liyabi para ka pagsira ka teheb nga ararem
nga waray lopa nga kasagitnan. 2 Kamhan indakep naiza
ya dragon nga karaang dakolang halas. Na, ya dakolang
halas ani gazed si Ibol nga tag-iza ka tanan mga maonga.
Inngaranan sab kan Satanas. Kamhan ingapos naiza keteb
ka isang ka libo nga ka toig. 3 Kamhan intimbag iza
ngandalem ka teheb. Insirahan daw inliyabihan dazaw
diri di iza makalimbong ka mga tao keteb ka isang ka libo
1
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nga ka toig. Kamhan bohian iza piro madali ka lamang
ya toong pagkalibri. Ani ini ya panan-og mahitenged ka
pagdakep kan Ibol.
4 Kamhan nakitan nao ya mga lo-toanan ka paghari
daw ya mga minlo-to dizan kaniran. Inhatagan siran ka
gahem ka paghokom ka mga tao. Nakitan isab nao ya
mga ispirito na mga tao nga in-otdan ka lieg kay ka bohi
ka siran minpanan-og siran ka mga tao mahitenged kan
Kristo daw mindara siran ka sindo na Diyos. Wara siran
maghawag ka mahon-ang mananap daw ya tinaotao nga
minsopo kanangiza. Wara siran magpapatik ka toong
timaan dizan ka kanirang bayho kon alima. Nabohi siran
pagbalik garing ka lebeng. Kamhan nagahari siran iba kan
Kristo keteb ka isang ka libo nga ka toig. 5 Siran ya inbohi
na Diyos paghon-a garing ka lebeng. Kamhan ya mga iba
nga tao nga napatay wara siran mabohi pagbalik keteb ka
isang ka libo nga ka toig. 6 Madazaw ya panarangin na
Diyos ka mga mahon-ang nabohi kay diri siran madara
ngaro ka inpirno nga ikadowang pagkapatay na mga tao.
Kamhan hinangen na Diyos nga siran di ya mga pari nga
insogo naiza daw si Kristo. Kamhan anhari siran iba
kanangiza keteb ka isang ka libo nga ka toig.
Pagdateng di ka isang ka libo nga ka toig ipalogwa si
Satanas ka toong pagkapiriso. 8 Kamhan ansoroy iza kay
anlimbong iza ka tanan mga kaaway na Diyos dini ka kalibotan. Ya ngaran niran ani si Gog daw si Magog. Kamhan
patiponon siran ka pag-away. Masarang kataed siran
singed ka kataed na nag-as dizan ka baybazen na dagat.
9 Garing siran ka tanan mga dapit dini ka tibolos kalibotan.
Kamhan inlibot nirang tanan ya siyodad nga inmahal na
Diyos daw ya hel-anan na toong mga sakop. Paglibot
niran kaini nga siyodad nasonog siran ka laga nga garing
7

Inpakita 20:10

53

Inpakita 20:15

ka langit. Kamhan natibe siran pagpatay. 10 Kamhan si
Ibol nga tag-iza ka mga maonga nga minlimbong ka mga
kaaway na Diyos intimbag iza dizan ka inpirno. Singed ka
danaw ya inpirno nga may polbora nga magalaga gazed
pagdazaw. Wadizan daan ya mahon-ang mananap daw ya
toong magpanan-ogay nga bakaken. Aldaw daw kahabzen
sakiten siran ka laga ka waray pagheneng kawanihen ka.
Pagkakamhan nakitan nao ya dakolang lo-toanan
nga mapoti daw ya isa nga nagalo-to dizan. Kamhan
nakakawa dazon iza ka kalangitan daw ya kalopaan.
Kamhan diri di makita pag-isab. 12 Kamhan nakitan di
nao ya mga tao nga nabohi pagbalik garing ka lebeng.
Bisan mga dato, bisan mga pobri nagatindeg sirang tanan
dizan ka pag-atobang na lo-toanan. Kamhan inbeklad ya
mga libro. Kamhan may isa pen nga libro nga inbeklad
nga listahan ka mga ngaran na tao nga mahatagan ka
kinabohi nga diri mawara. Kamhan ya mga tao nga nabohi
pagbalik garing ka lebeng inhokman ya kada isa kaniran
angay ka kanirang mga hininang. Kay dizan ka mga libro
insoyat daan ya kanirang mga hininang ka bohi ka siran
dini ka kalibotan. 13 Inbohi sirang tanan pagbalik bisan
nalemes siran dizan ka dagat, bisan napatay siran dini ka
lopa. Inpalogwa siran garing ka hel-anan na mga namola
nga tao. Kamhan inhokman ya kada isa kaniran angay ka
kanirang mga hininang ka bohi pen siran. 14 Na, kamhan
di ya pagkamola na mga tao. Kamhan di isab ya paghela
niran dizan ka hel-anan na mga namola nga tao. Kay
intimbag sirang tanan dizan ka inpirno. Ya pagtimbag
kaniran ka inpirno ani ya ikadowang pagkapatay na mga
tao. Haloag ya inpirno singed ka danaw nga nagalaga
gazed pagdazaw. 15 Intimbag matood ya bisan sin-o nga
tao dizan ka inpirno kon wara maglista ya toong ngaran
11
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dizan ka libro nga listahanan ka mga ngaran na mga tao
nga mahatagan ka kinabohi nga diri mawara.

21

Pagkakamhan kaiza nakitan nao ya bag-ong langit
daw ya bag-ong lopa piro waray dagat kay ya mahonang langit daw lopa nawara di siran. 2 Kamhan nakitan
nao ya bag-ong siyodad na Diyos ani ngaran ya bag-ong
Hirosalem nga ipatonton na Diyos garing daked ka langit.
Madazaw selengan singed ka kadazaw na asawhenen
nga in-andam nga magaganasen nga magazong bado.
3 Kamhan nabatian nao ya mabaskeg nga saba dizan ka
lo-toanan na Diyos nagalaong nga selengan mo kay ya
hel-anan na Diyos baba di iton koman ka mga tao kay
magahela di iza pagkatibe kaniran nga toong kasakopan.
Kamhan iza ya kanirang iba daw ya kanirang hawagenen.
4 Pahidan sab naiza ya kanirang mga loha. Kamhan diri
siran anhaza pag-isab kay diri di mapatay ya tao. Kamhan
di ya bisan ono nga makapakawied ka tao daw bisan ono
ya kasakit kay ya daan kahimtang na mga tao kamhan di
iton.
5 Kamhan minsogo ya Diyos kanao nagalaong nga
selengan mo kay pabag-ohon nao ya bisan ono. Minlaong isab iza kanao nga isoyat mo ini kay polos matood
ya kanaong mga panaba daw antoman ini nga tanan.
6 Kamhan di gazed ya pagsonodsonod nga panahon. Hao
ya may ngaran nga Alpa daw Omiga kay hao ya mahon-a
ka bisan sin-o ya mahon-ang tao. Hao ya mahori koman
kay natibe di ya tanan. Bisan sin-o ya mga in-ohaw nga
tao tagan nao ka sapa nga waray bazad dizan ka tobod
nga madazaw ya pagtigis. Pamolinged ini nga tagan
siran ka bag-ong kinabohi kawanihen ka. 7 Ani ini ya
1
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kabilin nao ka mga tao nga wara madaeg ka pagtintal
ni Satanas kay inhinang nao nga siran di ya kanaong
mga maanak. Hao ya kanirang Diyos. 8 Kamhan ya mga
diri antoo kanao nagalised gazed siran. Bisan sin-o ya
nadaeg ka pagtintal ni Satanas, bisan sin-o ya minbiza
kanao, bisan sin-o ya nagahinang ka malaw-ay daw ya
mga talamono daw ya mga nagahinang ka maonga daw
ya mga tigsalamangka daw ya mga nagahawag ka mga
diri kon matood nga Diyos daw ya mga bakaken andateng
sirang tanan doro ka inpirno. Haloag ya inpirno singed
ka danaw nga may polbora nga nagalaga gazed pagdazaw.
Ani ini ya ikadowang pagkapatay na mga tao.
Pagkakamhan kaiza dizan ka pitong bolos nga taga
langit nga indara ya mga kaldohan nga betangan naizang
mga kalised nga nahorihan, may isa nga minkarini kanao
daw nagalaong nga dali ko ngarini kay ipakita nao ya
mga kasakopan na Nati na Karniro. Singed siran ka
toong asawhenen nga in-andam ka pagkasal. 10 Kamhan
singed ka inpatag-inep hao na Madazaw nga Ispirito
nga garing ka Diyos. Kamhan indara hao naiza ngandaked ka dakolang bobong nga ataas gazed pagdazaw.
Kamhan may bag-ong siyodad na Diyos nga inpakita
kanao. Kamhan ya ngaran na siyodad ani ya bag-ong Hirosalem nga inpatonton na Diyos garing daked ka langit.
11 Masirawan gazed iton ka kasiraw nga garing ka Diyos.
Nagalatì iton singed ka pagkalatì na bato nga mahalen ani
haspi. Mailag iton singed ka pagkailag na bildo.
12 Ya alad nga minlibot ka siyodad dakola iton daw
masarang kaataas. Kamhan may napolo may dowang bolos nga pirtahan nga imbantazan ka napolo may dowang
bolos nga taga langit. Dizan ka hopaw na kada pirtahan
insoyatan daan ya mga ngaran na napolo may dowang
9

Inpakita 21:13

56

Inpakita 21:20

bolos nga kaliwatan ni Israil nga karaang Yodayo. 13 Ya
hitsora na alad anika daw kwadro. Kada isa nga kilid
may tolong bolos nga pirtahan. Dizan ka sebazan tolong
bolos ya pirtahan. Dizan isab ka kanawazan tolo sab ya
pirtahan. Dizan sab ka timogan tolo gihapon ya pirtahan.
Dizan sab ka salpan tolo gihapon ya pirtahan. 14 Marigen gazed ya alad na siyodad kay may tinarokan nga
napolo may dowang bolos nga dakolang bato. Kada bato
insoyatan daan ya mga ngaran na napolo may dowang
bolos nga sinarigan na Nati na Karniro. Ani ini ya nakitan
nao.
15 Kamhan ya taga langit nga minpanaba kanao indara naiza ya isokoday nga bolawan kay magasokdon ya
siyodad daw ya alad daw ya mga pirtahan. 16 Pagsokod
naiza ka siyodad mag-anika ya kaataas daw ya kalakbang
kay kwadrado gazed ya pagsokod. Ya kilid keteb sab
ka pagdateng ngaro ka isang kilid dowang ka libo may
opat nga ka gatos nga kilomitro. Anika sab ya pagsokod ngarimbaba ka lopa keteb ngandaked ka langit.
17 Kamhan insokod naiza ya kadame na koral nga katloan
may enem nga ka depa ya kadame. Ya pagsokod na taga
langit daw ya pagsokod nita nga tao mag-anika siran.
18 Nahinang ya alad garing ka klasi na bato ani ngaran
ya haspi. Nahinang sab ya siyodad ka bolawan nga waray
makasaket. Mailag iton selengan singed ka pag-ilag na
bildo. 19 Ya kilid na mga dakolang bato nga tinarokan
na alad in-artihan ka mga mahalen nga bato. Wani ya
ngaran na mga bato. Ya hon-a singed ka bildo ani ngaran
ya haspi. Ya ikadowa blo singed ka langit ani ngaran
ya sapiro. Ya ikatlo grin singed ka dahon ani ngaran
ya agata. Ya ikaopat masarang ka grin ani ngaran ya
ismiralda. 20 Ya ikalima mararag daw madolaw ani ngaran
ya onis. Ya ikaenem mararag singed ka dogo ani ngaran
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ya kornalina. Ya ikapito singed ka bolawan ani ngaran ya
krisolito. Ya ikawalo grin singed ka dagat ani ngaran ya
birilo. Ya ikasizam madolaw ani ngaran ya topasyo. Ya
ikanapolo madolaw daw grin ani ngaran ya krisopraso.
Ya ikanapolo may isa mararag daw grin ani ngaran ya
hasinto. Ya ikanapolo may dowa longbos nga mararag ani
ngaran ya amatista. Ani ya mga mahalen nga bato nga
in-arti ka alad dini ka siyodad na Diyos. 21 Kamhan dizan
ka alad inhinang nga isang bolos nga motza ya kada isa
nga pirtahan. Agon napolo may dowang bolos ya motza.
Kamhan ya dalan na siyodad inhinang iton nga bolawan
nga waray makasaket. Mailag ya dalan singed ka pag-ilag
na bildo.
22 Na, wara hao makakita ka singbahan dizan ka siyodad

kay ya Ginoong Diyos nga labaw ka gahem daw ya Nati na
Karniro siran ya matood nga singbahan dizan. 23 Kamhan
waray kinahanglan ka kapawa na sega daw bolan kay ya
kalatì na Diyos ani ya makapawa ka siyodad. Seghan disab
iton na Nati na Karniro. 24 Ilawan na siyodad ya tanan mga
taga kalibotan. Kamhan ya mga mahalen na mga hari ka
kalibotan dadhen niran dizan ka siyodad. 25 Diri masira ya
mga pirtahan na siyodad kay maaldaw pag-onay, waray
kahabzen. 26 Ya tanan mga mahalen daw ya pagkadato
na mga tao dadhen niran dizan ka siyodad. Garing siran
ka tanan mga dapit dini ka kalibotan. 27 Kamhan bisan
ono nga maonga diri iton makaseled ka siyodad. Ya mga
maonga nga tao daw ya mga bakaken diri siran makaseled.
Kamhan ya mga tao nga inlista di ya kanirang ngaran
dizan ka libro na Nati na Karniro nga listahan ka ngaran
na mga tao nga mahatagan ka kinabohi kawanihen ka,
siran gazed ya makaseled ka siyodad na Diyos.
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Pagkakamhan kaiza ya sapa nga makahatag ka tao ka
kinabohi nga diri mawara kawanihen ka ani ya inpakita
na taga langit kanao. Nagalatì iton daw mingaring ka lotoanan na Diyos daw ya Nati na Karniro. 2 Mintenga iton
ka kaeltanan na dalan ka siyodad. Dipi daw dindipi ka
sapa may mga liwaan nga makahatag ka tao ka kinabohi
nga diri mawara kawanihen ka. Ya protas na mga liwaan
napolo may dowang ka klasi. Kamhan magabonga kada
bolan. Ya dahon na mga liwaan magamit iton ka pagtambal ka tanan mga tao nga mga taga bisan hain. 3 Waray
maonga nga makaazi dizan ka siyodad.
Kamhan may lo-toanan na Diyos daw ya Nati na Karniro
dizan ka siyodad kay siran ya nagahari. Kamhan magasazaen ya Diyos na toong mga sinogo. 4 Makakita siran
ka toong bayho. Kamhan ya toong ngaran isoyat dizan ka
kanirang bayho. 5 Wara di ya kahabzen. Kamhan waray
kinahanglan niran ka mga segà kon ya kapawa na sega kay
magapawaan siran na Ginoong Diyos. Kamhan siran ya
magahari kawanihen ka.
1

Kamhan minlaong ya taga langit kanao nga matood
ya kanaong mga panaba daw matoman ini nga tanan. Ya
Ginoong Diyos nga minhatag ka toong Ispirito dizan ka
toong mga karaang propita ani ya minsogo kanao ngarini
ka toong kasakopan dazaw ipakahagdam ya mga kaazi nga
domatengay.
7 Kamhan minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed
ini kay domatengay di hao. Madazaw ya panarangin na
Diyos ka mga antoo ka mga insoyat dini kaini nga basahen.
8 Hao nga si Howan ani ya nakabati daw nakakita kaini
nga tanan insoyat nao. Pagkakamhan nao pagpakabati
daw pagkita minpatilohod hao dizan ka paahan na taga
6
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langit nga minpakahagdam kanao kay sazaen iza kontana.
9 Piro inbahegan hao naiza nagalaong nga diri mo hao
pagsazaen kay kita daw ya mga iba mo nga mga propita na
Diyos mag-anika kita nga sogoonon ka lamang na Diyos.
Sazaen mo ya Diyos!
10 Minsogo sab iza kanao nagalaong nga diri mo itago
ya sinoyat mo mahitenged ka mga kaazi nga domatengay
kay ka diri di madogay matoman ini nga tanan. 11 Pasagdi
ya mga maonga nga tao daw ya mga nagahinang ka mga
malaw-ay kay padazonon di niran paghinang ka mga
maonga daw malaw-ay. Kamhan ya mga beetan daw ya
mga matadeng nga tao padazonon niran paghinang ka
madazaw daw pagtoman ka naazakan na Diyos.
12 Kamhan minlaong si Hisos pag-isab nga domatengay
di hao. Kamhan pagdateng nao balsan nao ya kada isa
daw isa kamazo angay ka batasan. 13 Hao ya may ngaran
nga Alpa daw Omiga kay hao ya mahon-a ka bisan sin-o
ya mahon-ang tao. Hao ya mahori koman kay natibe di
ya tanan. Hao matood ya primiro nga minsogod ka bisan
ono. Hao isab ya mintiwas ka tanan.
14 Masazaen ya mga tao nga nanlaba di siran ka kanirang bado dazaw mahinglo di. Pamolinged ini nga inkawan di ya kanirang mga sala. Kamhan tagan siran ka
katenged ka pagseled ka siyodad dizan ka mga pirtahan.
Tagan isab siran ka katenged ka pagkaen ka protas na
liwaan nga makahatag ka tao ka kinabohi nga diri mawara
kawanihen ka. 15 Kamhan bali ka gawas na longsod
may mga maonga nga tao daw ya mga tigsalamangka
daw ya mga maghehenay daw ya mga talamono daw
ya mga anhawag ka mga diyosdiyos daw ya tanan mga
malimbongon daw bakaken nga tao.
16 Kamhan, Howan, minsogo hao ka kanaong sinogo
dini kanmo dazaw iko ya ampakahagdam ka tanan mga
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kasakopan nao nga nagatipon. Kay hao gazed ya kaliwat
na karaang hari nga si Dabid. Inngaranan sab hao ka
bitoon nga masiraw singed ka kasiraw na makabogwas
nga nagasebay ka kamaaldawen.
17 Kamo nga mga in-ohaw nga tao daw ya mga naazak
pag-inem, dali kamo ngarini kay mag-inem di kamo ka
sapa nga waray bazad. Pamolinged ini nga tagan kamo
ka kinabohi nga diri mawara kawanihen ka. Ya Madazaw
nga Ispirito nga garing ka Diyos daw ya mga kasakopan
ni Hisos minhawag siran ka tanan mga tao nga dali kamo
ngarini! Kamhan bisan sin-o ya mintoo anhawag sab iza
ka mga iba pen nga tao nga somakop kamo kan Hisos!
Na, hao nga si Howan ambaheg hao ka tanan mga
nakabati ka mga panaba mahitenged ka mga kaazi nga
domatengay nga insoyat dini ka basahen dazaw diri kamo
maghilabet pagdogang kaini nga sinoyat. Kay kon may
anhilabet pagdogang pahamtangan matood iza na Diyos
pagdogang ka mga kalised nga inpanan-og daan dini ka
basahen. 19 Kon may magkawa ka mga panaba nga insoyat
dini kaw-en sab na Diyos ya kabilin naiza dizan ka liwaan
nga may protas nga makahatag ka kinabohi nga diri
mawara kawanihen ka. Kaw-en sab ya kabilin naiza dizan
ka siyodad na Diyos nga inpanan-og daan dini ka basahen.
20 Iza nga minpakahagdam kanao kaini minpanaba iza
nga matood nga domatengay di hao. Magsambag kita nga
Ginoong Hisos, kontana magdali ko magbalik dini kanami!
21 Kamo nga mga sakop ni Hisos, gosto nao nga tabangan kamo ni Hiso Kristo nga kantang Ginoo.
18

Anika iza.
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