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Ang Gintang 
 

1 Maayong gabii, mga higala. Kini usa—usa ka dakung kahigayonan 
nga nakabalik dinhi sa balay sa Ginoo karong gabii, sa pag-alagad, ug sa 
gihapon nagakinabuhi diha sa—sa Manna gikan sa buntag nga ang atong mga 
kalag sa hilabihan gayud napanalanginan pinaagi sa Iyang Presensya.  
2 Ug karong gabii, kita adunay—magasugod sa butang hilisgutan sa 
“Ang Gintang Taliwala sa Mga Kapanahonan sa Iglesia ug sa Pito Ka Mga 
Timri.” Ug ako nakig-istorya ngadto sa usa ka higala. Ug tingali, itugot sa 
Ginoo, usa ka panahon niining ting-init, kung dili pa siya mokuha kanako 
pauli sa pinuy-anan, kon—kon ako makahimo sa pagbalik (dili moadto latas sa 
dagat kon ubang butang), buot ko nga momakmak pag-usab sa pito ka 
katapusang mga trumpeta (Nakita ninyo?), ug kining tanan nagtulay sa usa’g 
usa. Ug—ug unya anaa ang pito ka katapusang mga hampak, ug—ug kining 
tanan nagpahibagay nga naghiusa ingon sa atong makita samtang kita 
magapadayon. 
3 Busa karong gabii samtang kita murag mihilom, tingali ako 
mahimong mahataas ug gamay karong gabii, apan bisan… Sa dihadiha nga 
ako makabalik dinhi… Karon, tanan nga mga pagwali nga akong nahimo sa 
Phoenix, wala gayud ako napagaw bisan sa usa ka higayon (Nakita ninyo? 
Tinuod kana.) ug oh, tan-awa, giunsa nako sa pagpanglimbasug sa pagwali. Ug 
kay, ako nagatoo, kadto kaluhaan ug pito ka mga serbisyo nga wala napagaw, 
apan kini mao ang klima dinhi. Nakita ninyo? Kini sa masayon lamang—kini 
dili maayo lamang dinhi, usa lamang ka walog. Kini—kini usa lamang ka 
dautang kahimtang balik dinhi, ug—sa kahimsug—kamo nahibalo unsay 
akong ipasabut; kini—kini usa ka dautan. Ug bisan kinsang magwawali nga 
adunay usa—nga mamulong adunay dili maayong tutonlan sa pagsugod. 
4 Usa ka doktor nga higala nako mihiling sa akong tutonlan usa ka 
higayon aron sa pagtan-aw unsay sayup, miingon, “Walay bisan unsa.” 
Miingon, “Gikubalan lamang ang imong tutonlan.” Miingon, “Kana gikan sa 
pagwali.” Buyno, ako—ako—ako medyo nakagusto niana, kamo nahibalo. 
Kana nakahimo kanako nga mobati ug arang-arang samtang nga kini ipadapat 
ngadto sa pagwali. Nakita ninyo? Kini maayo alang sa Gingharian sa Dios. 
5 Karon, tingali kita dili makahimo sa pag-antus dinhi sa atong lawas 
sa marka sa—ni Jesu-Cristo sama sa gibuhat ni Pablo gikan sa paglatigo, apan 
kita makahimo sa pag-antus sa usa ka marka gikan sa pagwali ug paghatag sa 
atong tingog batok sa mga butang nga sayup. Busa kita mapasalamaton nga 
kita dili na magpalatigo gayud, ilabina na ngadto niining panahona. 
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6 Busa…?… kita mao… Pila ang ania dinhi ang nakabasa sa “Unsang 
Panahona Na Kini, Mga Sir?” kon nakadungog niini, kamo nahibalo, “Unsang 
Panahona Na Kini, Mga Sir?” Kana nakapahasol kanako ug diyutay. Kung 
kamo wala, maayo unta sa ubang paagi, kung kamo makahimo sa pagkuha sa 
usa—sa pagpatalinghug niini kon sa ubang paagi… Medyo nakapahasol 
kanako, buot ko lamang dalikyatan kini sa dili pa mosugod ang serbisyo. 
Mga—mga usa ka semana kon napulo ka adlaw ang miagi ako nahasol kaayo, 
ako lamang… Ako—ako—ako dili lamang… Ako dili makahimo ug mga 
serbisyo kon bisan unsang butang, tungod kay ako—ako wala nahibalo. 
Kini—kini murag sama kini sa usa ka butang nga dautan, ug ako wala 
nahibalo gayud unsa kadto. Busa ako… 
7 Usa niana sayo sa buntag, ako mibangon aron sa pagtungas ngadto sa 
Sabino Canyon, diin gikan sa balay mga katloan ka minuto sa pagmaneho 
ngadto sa—kon kap-atan ngadto sa tumoy sa Sabino Canyon; unya usa ka 
dalan nga modagan ug katloan ka mga milya pasaka ngadto sa bukid: 
katingad-ang dapit sa ibabaw didto. Mahimong ako maania sa deserto diin kini 
kawaloan kon kasiyam-an, karon gayud, ug sa katloan ka mga minuto 
mahimong anaa sa walo ka tiil nga nyebe (Nakita ninyo?), sa ibabaw sa bukid. 
8 Kami nakaadto sa Phoenix bag-o pa lamang gayud diin kini anaa sa 
kaluhaan kon ubang butang, kaluhaan ug walo ka grado (Sila adunay 
langoyanan nga gipainitan, katawhan nga nagalangoy.) ug mga kap-atan ka 
mga minuto sa pagmaneho gikan didto, kadto kap-atan ubos sa siro didto sa 
Flagstaff. Nakita ninyo? Mao kana ang kalainan ang kahimtang sa ibabaw ug 
sa deserto… Ug makahimsog kaayo sa mga hubakon ug sa uban pa. Apan… 
9 Karon, ako misaka sa dalama, ug ako mikatkat pataas kutob sa akong 
mahimo, ug ako—ako—ako nangutana sa Ginoo, samtang nagalingkod didto 
sa ibabaw, unsa ang ipasabut niining tanan ug uban pa.  
10 Ug ako medyo nalibog ug wala nahibalo unsa gayud ang 
pagabuhaton. Ug busa, samtang ako nagaampo, ug katingad-ang butang 
nahitabo. Ako—ako—ako buot nga mahimong matinud-anon. Karon, ako 
tingali nahikatulog. Kini tingali sama sa napunawan, kon kini tingali usa—usa 
ka panan-awon. Ako sa labing minos mohilig nga motoo nga kini usa ka 
panan-awon nga… Ako nagbayaw sa akong mga kamot nga nagaingon, 
“Ginoo, unsa ang ipasabut niining pagbuto, ug unsa kining pito ka mga 
Manulonda diha sa usa ka hugpong sa—sa piramid, nagpunit kanako gikan sa 
yuta ug miliso paingon sa sidlakan: unsa ang ipasabut niini?” 
11 Ako nagatindog didto sa pag-ampo, ug usa ka butang ang nahitabo. 
Ug karon, ako nahibalo kung kamo wala makasabut sa espirituhanong mga 
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329 Hangtud ako makigtagbo kaninyo, ang Dios magauban kaninyo. Ug 
karon, akong ibalik ang serbisyo ngadto sa atong bililhong igsoon, si Igsoong 
Neville, ang pastor. Pila ang nahigugma kang Igsoong Neville? Karon kitang 
tanan nahigugma. Umanhi ka, Igsoong Neville. Igsoong Neville, ang Dios 
magapanalangin kanimo. 
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butang, kini tingali mahimong katingad-an kaayo. Apan usa ka butang ang 
nabutang sa akong kamot; ug sa dihang akong gitan-aw, kini usa ka espada. 
Ug ang pul-an gihimo gikan sa perlas, ang pinakaanindot nga perlas nga akong 
nakita sukad. Ug ang—ang sagang sa pul-an (nahibalo kamo, diin ako nagatoo 
kini nagasagang sa imong mga kamot nga dili maigo, nahibalo kamo, samtang 
kamo—ang—ang mga tawo nanagsangka) bulawan.  
12 Ug ang pinuti dili kaayo taas, apan kini kini hait gayud, ug kini usa 
ka pilak nga nagasidlak. Ug kini mao ang pinakaanindot nga butang nga akong 
nakita sukad. Kini mihaom sa akong kamot sa tukma gayud, ug ako nagkupot 
niini. Ako miingon, “Dili ba kana matahum?” Akong gitan-aw kini, ug ako 
naghunahuna, “Apan nahibalo kamo, ako sa kanunay mahadlok ug usa ka 
espada.” Ako medyo nalipay nga ako nagkinabuhi gawas sa mga adlaw nga 
sila nagagamit kanila, tungod kay ako—ako mahadlok sa usa ka kutsilyo. Ug 
busa ako—ako naghunahuna, “Unsay akong pagabuhaton uban niana?” Ug 
samtang nagagunit niini sa akong kamot, usa ka tingog gikan sa usa ka dapit 
miingon, “Kana mao ang espada sa Hari.” Ug unya kini mibiya kanako. 
13 Buyno, ako—ako nahibulong unsay ipasabut niini, “Mao kana ang 
espada sa Hari.” Ug ako naghunahuna, “Kung kini miingon pa, ‘Usa ka espada 
sa hari,’ masabtan pa tingali nako kini, apan kini miingon, ‘Ang espada sa 
Hari.’” Busa tingali ako dili husto niini, apan ako naghunahuna, “Adunay usa 
lamang ka Ang Hari; mao kana ang Dios. Ug ang Iyang Espada mao kini, 
mahait pa kay sa duhay sulab. Nakita ninyo? Ug… “Kamo magpabilin Kanako 
ug ang Akong mga Pulong…” Nakita ninyo? 
14 Ug ang… Ako—ako naghunahuna diha sa pagduwelo… Nakita 
ninyo, ug ingon sa akong nasab—ako wala makasabut sa usa ka pulong niini, 
apan—kon usa ka prinsipyo sa pagduwelo, apan ang kinamaayohan sa akong 
pagsabut, ang espada nga itigbas, ug unya sa katapusan, ang—ang mga espada, 
kung sila magkalanggikit—ang kaaway ug ikaw nagkalanggikit ang mga 
espada sama niini, nan kini nagkinahanglan sa kusog sa tawo sa pagduwelo, 
tungod kay (Nakita ninyo?) ang iyang espada mipunting sa akong sa akong 
kasingkasingug ang ako ngadto kaniya; apan sila nagkalinggit, samtang ang 
atong espada nagtigbasanay ang usag usa, ug unya sila motigbas, ug unya ang 
mga espada mag-akub. Ug ang usa nga makawakli sa laing usa, ang espada 
moderetso ngadto sa kasingsing. Busa kini nagkinahanglan, bisan tuod ang 
Espada mao ang Pulong, kini nagkinahanglan sa kamot sa kusgan nga pagtoo 
sa nagkupot Niini didto aron sa pagdala Niini ngadto sa kasingkasing sa 
kaaway. 
15 Karon, sa wala mahibalo niining mga butanga, apan ang tanan lamang 
nga akong nadawat gikan Kaniya nga akong mahimong matug-an, akong 
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gikatug-an kaninyo. Busa niana… Nahibalo kamo, ako nagatoo kini mao—dili 
ba ang atong Ginoo miingon ang tanan nga Iyang nadawat gikan sa Amahan, 
nga Iyang gitug-an ug wala maglilong sa bisan unsa? Ug—ug busa kita buot 
mobuhat nianang mga butanga sa dihang sila moabut. 

Karon, kung ikaw tinuod nga maalam ug nagaampo, ako segurado 
ikaw makasabut sa usa ka butang unya—karon, usa ka butang nga ako 
naglaum nga mapadayag. 
16 Karon, dinhi niining Basahon—kitang tanan magapakli karon ngadto 
sa—sa ikalima nga capitulo sa Basahon nga ginatawag ang Pinadayag ni Jesu-
Cristo. Karon, ugmang gabii mao ang Nahaunang Timri, diin ang ang 
nahaunang upat ka mga Timri gibuksan pinaagi sa upat ka mga magsasakay sa 
kabayo, usa sa matag Timri nga mohampak sa yuta. Ug unya, tingali sila dili 
mahataas hangtud human kita makaabut sa, Lunes, Martes, Mierkules—mga 
Huwebes; unya, ako nagatoo diha sa Ikaunom ug Ikalima, Ikaunom, ug Ikapito 
nga Timri tingali mahimong mahataas kaayo. Busa tingali kini makahatag 
kaninyo ug usa ka higayon nga makakuha ug gamay nga pahulay. 
17 Ang atong tumong mao ang pagsugod sa serbisyo dinhi, ako nagatoo, 
sa alas syete sa matag gabii sa semana, ug ako maanaa sa plataporma sa tukma 
nga ikapito ang takna. Ug unya kana tingali makahimo kanato nga moabut sa 
tungang gabii, busa—busa… Ako—ako miabut ug usa ka oras mahitungod 
niini ganihang buntag.  
18 Wala nako tuyoa kana; ako lamang… Ako wala nahibalo kanus-a, 
tungod kay ako wala nahibalo unsa ang nahaunang nagkabayo. Ako wala 
nahibalo sa sa Ikaduha, Ikatulo, Ikaupat, Ikalima, Ikaunom, kon Ikapito nga 
Timri. Ako… Ngadto niining gutloa, ako wala nasayud. Nakita ninyo? Ako 
lamang nagadepende Kaniya. 
19 Mao kana ngano—naningkamot niining semana pinaagi sa grasya sa 
Dios aron matabangan, nagatoo nga kung kamo makasabut sa halalum… 
Nahibalo kamo, sa mga panan-awon dili ka makapadayag ug mga butang 
hangtud ikaw tugotan sa pagpadayag kanila. Giunsa sa makadaghang higayon 
kamong tanan nakadungog kanako nga nagsulti, pagsulod ngadto sa usa ka 
balay; tingali usa ka kalo nakabutang dinhi, ug kining maong bata kon uban pa 
dili mamaayo hangtud kana dili mapahiluna ibabaw dinhi.  
20 Ako dili makatug-an kanila, kon ako dili usab makabalhin niini didto. 
Kini kinahanglan mabalhin sa ubang laing paagi. Kinahanglan laing tawo ang 
mokuha niini ug mobalhin niini ug tanang butang nga mahan-ay—unya kini 
mahimo nga mapadayag. Busa karon, maanaa kamo diha sa pag-ampo. 
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324           Tugoti, Ginoo, nga kining katawhan nga nagtindog, diha sa ilang 
mga kasingkasing magahimo sa ilang mga pagsugid ug motugot sa Espiritu sa 
Dios nga moumol kanila, ug magtabas kanila, ug hulmahon sila ngadto sa mga 
Buhing bato ngadto sa balay sa Ginoong Dios… 
325 Tugoti kini, Amahan. Akong itugyan sila kanimo karon. Ug Ikaw 
miingon, “Siya nga magasugid Kanako ngadto sa atubangan sa mga tawo, siya 
akong isugid sa atubangan sa Akong Amahan ug sa mga balaang mga 
manulonda.” Ug karon, Ikaw nagalingkod didto diha sa presensya sa tanan 
karong gabii, ug sila nagatindog, nagasugid Kanimo, ug, Ginoo, kung kana 
gikan sa ilalum sa ilang kasingkasing, ingon nga segurado ingon nga husto nga 
Pulong sa Dios, ikaw karon maghimo ug mga pagpangamuyo alang kanila ug 
magadawat kanila diha sa—sa grasya ug kalooy sa gingharian sa paghinlo sa 
Dugo ug sa gihalad nga Cordero, ug sila mahimong mga imo sa Ngalan ni 
Jesu-Cristo. Amen. 
326 Karon, kamo nga nakakita niining katawhan nga nagatindog… 
Adunay mga batan-on tawo diha niana, ang uban nagatindog: ikaw nga gibati 
nga ang tanang sala ug pagkahinukman nawala, buot ko nga motindog ka 
lamang (ang uban kaninyo duol kanila), maglamano sa ilang kamot ug 
moingon, “Igsoong lalake, ako nagaampo alang kanimo.” “Igsoong babaye, 
ako nagaampo alang kanimo.” Makiglamano lamang sa ilang kamot ug 
moingon, “Ang Dios magapanalangin kanimo. Ug karon, ang pahulay iya sa 
kamot sa makagagahum sa tanan.” Moingon, “Ako magaampo, akong buhaton 
ang tanan nga akong mahimo sa pagtabang kanimo ngadto sa gingharian sa 
Dios.” 

… Oh, calling today! 
Oh, Jesus is calling,  
Is tenderly calling taday. 

327 Nahigugma kamo Kaniya? Dili ba Siya kahibulongan? Oh, unsay 
atong buhaton kung wala kini? “Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, apan 
sa matag Pulong nga magagula sa baba sa Dios ang tawo mabuhi.” Oh, pakan-
a ako, Ginoo, sa Pulong. “Sa dili sa pagbiya sa panagkatigum ingon sa 
ginabuhat sa mga dili magtotoo ilabina gayud nga makita ninyo nga adlaw sa 
paghukom nagakahiduol na.” 
328 Itugot sa Dios, ugma sa gabii, pinaagi sa grasya sa Dios, akong 
tinguhaon uban sa tanan nga anaa kanako sa pagpangamuyo Kaniya sa 
pagpata—pagpataliwala nga ang tinago niining mga Timri, samtang mabuksan 
sila, magamantala sa Pulong sa Dios ngadto sa katawhan. 
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mahibalo kon wala nianang kasegurohan sa matam-is nga Presensya sa 
Espiritu Santo nga nagapuyo sa ilang kinabuhi; kanang mga pagkaputong, kon 
pagkawalay pagkabana, kon pagkamaakohon, kon ubang butang nga 
nakabulag niining dakung butang gikan kanila ug nakapahilayo kanila gikan 
niini, kon ubang kredo, kon—kon ubang pagbati nga nagapahilayo kanila 
gikan sa katam-is nga pakig-ambitay sa Dios, nga kini karon mabuhian.  
320 Ug nga ang Cordero, kanang nagkadugo nga balaang Kabanay nga 
miabut gikan sa trono latas sa mga Kahayag sa agianan sa trono sa Dios, 
migula aron sa pag-angkon sa Iyang panulondon… Dios tugoti karong gabii, 
nga sila modawat Kaniya. Hinaut ang matag desisyon himoon nga maugdang, 
ug hinaut sila magatugyan sa ilang kaugalingon ngadto Kaniya lamang, Kinsa 
makatabas kanila ug moumol kanila ngadto sa mga anak nga lalake ug mga 
anak nga babaye sa Dios. 
321 Karon, diha sa mahinuklugon nga pag-ampo… Ako nagabuhat 
niining paagi nga akong gibati nga gigiyahan sa pagbuhat niini. Sa 
pagkamaugdang atubangan sa Dios ingon sa Iyang pagpamatuod sa Iyang 
kaugalingon ngadto kaninyo, ug ikaw dili usa ka Cristohanon kon ikaw dili sa 
unsay ginatawag niini—dili usa—dili usa ka nagpasakop sa denominasyon, 
apan buot kong ipasabut usa ka natawo pag-usab nga Cristohanon, apan ikaw 
sa mahinuklugon nagatoo sa mensahe nga matuod, ug ikaw sa mahinuklugon 
nagatoo nga ikaw lamang maluwas pinaagi sa grasya sa Dios; ug ikaw nagatoo 
usab nga Siya nagasulti sa imong kasingkasing karon, ug ikaw buot modawat 
Kaniya ug andam alang sa Iyang Pulong sa—sa pagtabas kanimo gikan sa 
unsa ikaw ug himoon ikaw ngadto sa unsa nga mahimo ikaw, magasaksi ba 
ikaw sa maong paagi pinaagi sa imong pagtindog. Kung kanang tawo anaa 
dinhi ug buot nga kanang tanan mahimo, pagtindog….  
322 Langitnong Amahan, ako walay dugang nahibaloan sa pagbuhat 
kondili sa pagkutlo sa Imong Pulong. Ania ang mga tawo nga nagatindog nga 
ilang gibati nga sila dili makaadto kung diin sila—maandam alang niining 
pagsakgaw; kay kini mahimong mahitabo sa dili pa pagabuksan ang 
Nahaunang Timri ngadto kanamo. 
323 Ug, Amahan, ako nagaampo alang kanila. Ingon nga ako—ako 
Imong ulipon nagahalad niining pag-ampo ngadto sa dakung Tigpataliwala, si 
Cristo; samtang sila nagaampo, ako nagahalad sa akong pag-ampo uban kanila 
ibabaw sa marpil nga trono sa Dios diin ang nagkadugo nga halad nahimutang 
didto karong gabii ug sa bisan unsang panahon mobiya gikan sa trono aron sa 
pagduol aron sa pag-angkon sa Iyang mga panulondon. Unya wala nay 
nahibilin nga kalooy; kini mao ang paghukom. 
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21 Karon, sa dili pa kita moduol sa Basahon, mamulong kita ngadto 
Kaniya uban sa pagduko sa atong mga ulo. Ginoong Jesus, kaming tanan dili 
takus. Kami dili magtinguha sa bisan unsang paagi aron sa pagduol niining 
sagrado nga Basahon dinhi niining labing balaan nga takna, diin ang mga 
kalag anaa diha sa padulnganan sa panahon, sa walay pagpangamuyo, Ginoo, 
nga ang bugtong Usa nga makahimo sa pagbutyag niining Basahon, nga Siya 
moduol karon, magapanalangin sa mahuyang nga pagpaningkamot sa Imong 
ulipon.  
22 Panalangini ang Pulong samtang Kini magapadayon. Hinaut Kini 
moanhi pinaagi sa gahum sa Espiritu. Ug hinaut ang espirituhanon nga 
baruganan sa—niadtong gigutom ug giuhaw nga mahibalo sa pagkamatarung 
ug aron mahibalo sa kabubut-on sa Dios; hinaut kini mahulog didto ug 
mamunga sa iyang matang. Tugoti kini, Ginoo. Tanang pagdayeg alang 
Kanimo. Hinaut ang gigutom ug giuhaw makakaplag sa pagkaon ug ilimnon 
karong gabii gikan sa Pulong. Kami nangamuyo niini diha sa Ngalan ni Jesus 
kinsa nagagikan ang pinadayag. Amen. 
23 Karon, karon, kita magapakli ngadto sa ikalima nga capitulo. Karon, 
kini dili mao ang Pito ka mga Timri. Kini mao ang “Gintang taliwala sa mga 
Kapanahonan sa Iglesia ug ang Pito ka mga Timri.” Karon, usab adunay 
ikaunom nga capitulo sa… ug adunay ikaupat nga capitulo, diay, sa 
Pinadayag, ug diha niana kini magpadayag ug usa ka butang nga mahitabo 
human ang Iglesia pagasakgawon: nga ang Iglesia pagasakgawon sa ikatulong 
capitulo sa Mga Pinadayag ug dili mobalik hangtud sa ika napulog siyam nga 
capitulo sa Mga Pinadayag.  
24 Nakita ninyo? Tungod niana, ang Iglesia dili makaapil sa kasakitan. 
Ako nahibalo nga kana sukwahi ngadto—ngadto sa duolan sa matag 
magtutudlo nga akong gikahinabi, apan ako—wala nako tuyoa nga mahimong 
dili makig-uyon. Akong—akong tuyo nga mahimong inyong igsoon, apan 
ako—ako kinahanglan magatudlo lamang ingon sa akong mahimong makita 
niini. Kung ako dili, dili ako makapahimutang niini sa paghiusa. Nakita ninyo? 
Ug karon, bisan kon kini pagasakgawon sa dili pa ang kasakitan kon human sa 
kasakitan, ako buot moadto uban niini. Mao kana ang punoang butang. 
25 Busa kanang mga butanga nga atong—atong gipangdahum lamang, 
tungod kay, kung walay edukasyon, ako nagtipo. Akong gitan-aw ug gipangita 
unsa kon ang nahitabo didto sa Daang Tugon, nga usa ka tipo kon usa ka 
landong diha sa Bag-o, unya ako adunay ubang ideya unsa ang Bag-o. Nakita 
ninyo? Sama kung si Noe misulod ngadto sa arka sa wala pa ang kasakitan 
magsugod—usa ka tipo… Apan bisan pa sa wala pa si Noe (Nakita ninyo?) 
misulod sa arka, si Henoch gisakgaw (Nakita ninyo?) sa wala pa ang bisan 
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unsang butang nga nahitabo. Ug si Lot gikuha gikan sa Sodoma sa wala pa 
magsugod ang usa ka tipik sa kasakitan, kon paglaglag. Apan si Abraham sa 
tanang panahon gawas gikan niini (Nakita ninyo?): tipo. 
26 Apan karon, magabasa kita sa nahaunang verseculo. Ako magabasa sa 
nahaunang duha kon tulo ka mga verseculo niini.  

Ug nakita ko, sa toong kamot niadtong naglingkod sa trono, ang usa 
ka basahong linukot nga may sinulat diha sa sulod ug sa likod niini, nga 
minarkahan ug pito ka timri.  

Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulonda nga nagapahibalo 
pinaagi sa makusog nga tingog nga nagaingon, “Kinsa ba ang takus sa pag-
abli sa basahong linukot ug sa pagtangtang sa mga timri niini?” 

Ug walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalum sa yuta nga arang 
makaabli sa basahong linukot o sa pagtan-aw sa sulod niini. (Unsa nga usa ka 
basahon.) 

Ug ako mihilak sa makusog kay walay bisan kinsa nga nakaplagan 
nga takus sa pag-abli niini o sa pagtan-aw sa sulod niini. (Karon, ikaw 
mamulong mahitungod sa pagkadili takus, bisan pa dili takus sa pagtan-aw 
niini: walay tawo, bisan asa.) 

Unya usa sa mga anciano miingon kanako. “Ayaw paghilak; tan-awa, 
nagmadaugon ang Leon sa banay ni Juda, ang Gamut ni David, nga tungod 
niana makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot ug sa pito ka mga timri. 

Ug diha sa kinatung-an sa trono ug sa upat ka mga buhing binuhat ug 
taliwala sa mga anciano, nakita ko ang usa ka Cordero nga nagatindog nga 
daw gipatay, nga may pito ka mga sungay ug pito ka mga mata, nga mao ang 
pito ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibook nga yuta. 

Ug siya miadto ug iyang gikuha ang basahong linukot gikan sa toong 
kamot niadtong naglingkod sa trono. 
27 Mohunong kita dinha sulod sa pipila ka mga gutlo gikan sa pagbasa 
sa Mga Pinadayag 5 paubos ngadto sa—apil ang ikapito nga verseculo. 
28 Kining pito ka timri nga basahon gipadayag sa panahon sa Pito ka 
mga Dalogdog sa mga Pinadayag 10. Kung inyong markahan kini… Atong 
paklion ngadto sa Mga Pinadayag 10 sa makadiyut, aron kamo makakuha ug 
kasayuran sa dili pa kita moadto niini. Karon, kini mao ang katapusang 
panahon, kay patalinghugi. 

… Nakita ko ang laing usa ka manulonda nga kusgan, nga 
nagakunsad gikan sa langit. Siya sinul-oban ug panganud, ug sa iyang ulo 
dihay usa ka balangaw… 
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ngadto sa ilang kasingkasing karong gabii ug ibutyag ngadto kanila nga sila 
nawala, ug uban sa dugoong kamot moingon, “Umari samtang kini panahon sa 
pagduol. 
314 Akong itugyan ang mensahe, Ginoo, uban sa akong pag-ampo ngadto 
sa Imong mga kamot. Buhata ang bisan unsay buot Mo, Amahan, sa Ngalan ni 
Jesus. 
315 Uban sa atong mga ulo nga giduko, kung wala nimo matagbo kining 
hangyo ug kining kinahanglan; kung ikaw lamang nagsalig sa imong 
simbahan, walay binsan unsang butang nga makahimo sa pagtubos kanimo. 
Kung ikaw nagsalig sa mga pagpangamuyo sa ubang balaan, ikaw mawala sa 
gihapon. Kung ikaw nagsalig sa mga buhat sa imong mga kamot, usa ka 
butang nga imong nabuhat, mga maayong mga buhat, ikaw mawala. Kung 
ikaw nagasalig nga maapil—maapil sa pag-ampo sa imong inahan kong sa 
pagkamatarung sa imong inahan, sa imong amahan, kung ikaw nagasalig 
niana, ikaw mawala. Kung ikaw nagasalig sa ubang pamalatian, sa ubang 
katingad-ang pagbati, ubang makahinuklog nga pagsulti ug mga dila kon 
pagsayaw; kung kanang tanan imong gisaligan ug wala makaila sa Cordero sa 
personal, wala makaila Kaniya, nan ako nagamando kanimo sa atubangan sa 
Dios: buhata kanang hustong butang karon uban sa Dios. Sa imong 
kasingkasing pag-ampo ug sa yano lamang, tungod kay ang Dios nagtago diha 
sa pagkayano. 
316 Nahinumdoman ninyo, ang Biblia miingon, “Sa tanang mitoo Kaniya 
gidugang.” Ug samtang kami nagaampo alang kaninyo, ako nagalaum nga 
kamo makahimo sa inyong—kanang usa ka walay katapusang  desisyon: 
“Ginoo, ako magaingon oo.” 
317 Ug ang usa ka desisyon mao ang usa ka bato, apan unsa ka maayo 
ang usa ka bato kung walay kantero nga makahimo sa pagtabas niini aron 
mahulma ang gambalay, aron mahaom sa gambalay? Nan tugoti ang Espiritu 
Santo nga motabas kanimo gikan sa unsa ikaw ngadto sa unsa nga mahimo 
ikaw. Kung ikaw usa lamang ka tayubongon nga membro lamang, kung ikaw 
usa ka makasasala, bisan unsa man ikaw, kung ikaw walay Cristo, walay 
Espiritu Santo, ang Dios magahatag kanimo ug kalinaw karong gabii. 
318 Karon, Ginoo, ingon nga maayog salabutan ingon sa akong 
nahibaloan giunsa sa pagduol, ug sumala—sumala sa Kasulatan nga akong 
nahibaloan unsaon sa pagduol, ako magaduol karon uban niining akong 
ginatugyan Kanimo uban sa Pulong.  
319 Ako nagasalig, Ginoo, nga ang Pulong makakaplag sa iyang dapit 
diha sa kasingkasing sa katawhan karong gabii. Kung adunay dinhi nga wala 
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butang, Siya nga anaa karon sa panahon sa pinadayag niining mga butang nga 
gibutyag, “Umanhi ug mangaon.” Oh, ayaw sipyata kini, akong igsoon. Karon, 
magaduko kita sa atong mga ulo sa makadiyut. 
307 Ugma sa gabii pinaagi sa grasya sa Dios atong tinguhaon ang 
pagbukas nianang Nahaunang Timri, kung ang Dios magabukas niini alang 
kanato ug atong tan-awon unsa kining pinadayag, nga natago gikan sa 
pagtukod sa kalibutan. 
308 Sa dili pa kana nato buhaton, makasasala nga higala kon dagaang nga 
membro sa simbahan, duna ka bay pagpamembro lamang sa simbahan kon 
wala kay pagpamembro? Ug kung ang pagpamembro lamang ang anaa 
kanimo, mahimong haduol ikaw bisan pa nga wala kini. Nagkinahanglan ikaw 
ug pagkahimugso. Kinahanglan ikaw moduol ngadto sa Dugo. Kinahanglan 
moduol ikaw sa usa ka butang nga makakuha sa sala hangtud nga dili na kini 
mahinumdoman. 
309 Kung wala ka pa makahimo ug pagpangandam sa pagpakigtagbo sa 
Cordero sa kahanginan, ug pinaagi sa gahum nga gitugyan kanako pinaagi sa 
sugo nga gihatag sa makagagahum sa tanan nga Dios ug gialagad ngadto 
kanako pinaagi sa usa ka Manulonda, usa ka Haligi sa Kalayo, ako nagasugo 
kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo: Ayaw pagsulay sa pagpakigtagbo Kaniya 
uban sa pagpamembro sa usa ka lohiya, usa ka simbahan dinhi sa yuta. 
310 Pagduol samtang ang Tigpataliwala, kutob sa akong nahibaloan, anaa 
pa gihapon sa trono naghimo ug mga pagpangamuyo, tungod kay dunay adlaw 
nga moabut sa dihang ikaw buot moduol, ug wala nay Tipatiliwala.  
311 Kay kung atong makita ang takna diin kita nagkinabuhi, sa ikapitong 
kapanahonan sa iglesia, ug ang mga tinago sa Dios nahimong nabatonan nila 
uban sa Espiritu sa Dios nga nagpakita sa tanang butang nga Iyang gisaad sa 
katapusang mga adlaw, pila pa ka dugang panahon ang nahibilin? Higalang 
makasasala, pagduol. 
312 Ginoong Jesus, ang mga takna nagkaulahi na. Kini tingali ulahi pa 
kay sa among gihunahuna. Ug kami malipayon nga makakita niining taknaa 
nga nagakahiduol. Mao kini ang labing mahimayaon nga takna nga nahibaloan 
sa kalibutan sukad alang sa magtotoo, apan alang sa nagasalikway, ang labing 
makasusubo nga panahon sukad… Walay makaplagan nga mga pulong diha sa 
alpabeto sa paglitok sa mga panalangin nga nahimutang sa unahan alang sa 
magtotoo. 
313 Amahan, tingali adunay uban karong gabii dinhi nga walay paglam, 
ug maalam nga mga tawong linalang. Ug karon, kung ang Dugo sa gihapon 
anaa sa lingkoranan sa kalooy, tugoti ang Cordero mobiya sa trono paingon 
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29 Kung imong namatikdan mao kana si Cristo (Nakita ninyo?), tungod 
kay Siya sa Daang Tugon gitawag nga ang Manulonda sa Pakigsaad, ug 
gilayon Siya moadto sa mga Judio karon, kay ang Iglesia natapos na. Nakita 
ninyo? Buyno. 

… ug ang iyang nawong maingon sa Adlaw, ug ang iyang mga bitiis 
maingon sa mga haligi nga kalayo: 
30 Nahinumdom kamo nianang Manulonda sa Mga Pinadayag 1? Mao 
gihapon nga butang. Ang manulonda usa ka mensahero, ug Siya usa ka 
Mensahero ngadto sa Israel.  
31 Nakita ninyo? Ang Iglesia gisakgaw na. Nakita ninyo? Karon, kon 
andam nga pagasakgawon. Siya motungha ngadto sa Iyang Iglesia. 
32 Karon, bantayi.  
 Ug sa iyang kamot dihay binuklad nga usa ka gamayng basahon nga 
linukot:… 
33 Karon, dinhi kini gitak-upan dinhi, ug gitimrihan, ug dinhi kini 
binuklad; kini gibuklad. Sukad nianang panahon sa pagtimri atong hisgutan 
karong gabii, karon ang basahon gibuklad. Usa ka gamayng Basahon diha sa 
Iyang kamot—diha sa Iyang… Kini gibuklad. Oh, giunsa… Ang adlaw 
maingon sa mga haligi… Hulat sa makadiyut, tugoti ako sa pagsugod pagbasa 
dinhi. 
 Ug sa iyang kamot dihay binuklad nga usa ka gamayng basahon nga 
linukot. Ug ang too nga tiil diha niya itunob sa dagat, ug ang wala nga tiil 
diha niya itunob sa yuta, 
 Ug siya misinggit sa makusog nga tingog maingon sa usa leon nga 
nagangulob;… (Kita nahibalo Siya mao ang Leon sa banay ni Juda. Ibabaw 
dinhi Siya usa ka Cordero, apan dinhi Siya usa ka Leon. Nakita ninyo?)… ug 
sa pagsinggit niya, mitingog ang pito ka mga dalogdog. 
34 Karon, si Juan gisugo sa pagsulat unsay iyang nakita, busa ang 
apostoles ug profeta mikuha sa iyang pluma aron sa pagsulat niini. 
 Ug sa nakatingog na ang pito ka mga dalogdog, isulat ko na unta 
kini, apan akong nadungog gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagaingon, 
“Ililong ang gisulti sa pito ka mga dalogdog, ug ayaw kini isulat. (Karon, mao 
kana unsa ang wala nato mahibaloi. Kana igapadayag pa; kini wala diha sa 
Balaang Sinulat, unsa ang gisulti sa mga dalogdog.) 
35 Ug ang manulonda nga akong nakita nga nagtindog sa dagat ug sa 
yuta mibayaw sa iyang kamot ngadto sa langit, (Karon, paminaw.) 
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 Ug nanumpa pinaagi niadtong buhi hangtud sa kahangturan, nga 
mao ang nagbuhat langit ug sa mga ania niini, sa yuta ug sa mga ania niini, 
ug sa dagat ug sa mga ania niini, nga wala na gayuy langanlangan pa: 
(Bantayi, ania ang verseculo nga buot ko nga paghisgutan.) 
36 Hinonoa nga sa mga adlaw sa tingog sa trumpeta inighuyop niini sa 
ikapitong manulonda, pagatumanon na ang tinago sa Dios, sumala sa iyang 
gipahibalo ngadto sa iyang mga ulipon nga mao ang mga profeta. 
37 Karon, nakita ninyo, ang tinago niining pito ka timri nga Basahon 
ipadayag sa pagtingog sa mensahe sa manulonda sa ikapito nga iglesia. Nakita 
ninyo? Ang ikapitong manulonda nagsugod sa pagtingog, ug anaa ang mga 
mensahe nakasulat dinha, ug atong nabatonan kini diha sa teyp ug basahon nga 
porma. Karon, sa pagsugod sa pagtingog sa mensahe, ang tinago sa Dios 
matuman na (Nakita ninyo?) nianang panahona. Karon, atong mamatikdan, 
ang Basahon sa tinago sa Dios dili mapadayag hangtud sa pagtingog sa 
mensahe sa ikapitong manulonda. 
38 Karon, kining mga punto importante diha sa mga Timri; ako 
segurado, tungod kay ang matag tipik niini kinahanglan magkadugtong. 
Karon, kini sa tinago gisulat, tungod kay walay tawo bisan asa nga nahibalo 
niini: ang Dios lamang, si Jesu-Cristo. Nakita ninyo? 
39 Karon, apan kini—kini usa ka Basahon, usa ka tinago nga Basahon. 
Kini usa ka Basahon sa Katubsanan. (Moadto kita ngadto niana sa dili 
madugay.) Ug karon, kita nahibalo nga kining Basahon sa Katubsanan sa bug-
os dili masabtan: kini giusisa sa unom ka mga kapanahonan, apan sa 
katapusan, sa dihang ang ikapito nga manulonda magasugod sa pagpatingog sa 
iyang tinago, siya magsumpay sa tanang mga nabadbad nga mga tumoy nga 
kining mga tawhana nag-usisa, ug ang mga tinago moabut gikan sa Dios ingon 
nga Pulong sa Dios ug magpadayag sa tibook pinadayag sa Dios. Unya ang 
pagkaDios ug tanang butang pa mahusay. Tanan nga mga tinago: kaliwat sa 
bitin ug unsa pa man mabutyag. 
40 Karon, nakita ninyo, dili lamang ako ang naghimo niana. Mao kana 
unsa… Kini ang MAO KINI ANG GIPAMULONG SA GINOO. Akong 
pagabasahon kini kaninyo gikan sa Basahon: sa pagtingog sa mensahe sa 
ikapitong manulonda, pagatumanon ang tinago sa Dios, sumala sa iyang 
gipahibalo ngadto sa iyang mga ulipon nga mao ang mga profeta. Mao kana 
ang mga profeta nga mao ang nagsulat sa Pulong.  
41 Sa pagtingog sa ikapitong kapanahonan sa iglesia, ang katapusang 
kapanahonan sa iglesia, ang tanang nabadbad nga mga tumoy niana nga 
ginausisa pinaagi niining mga kapanahonan sa iglesia, pagasumpayon na pag-
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pagsiyagit, ang mga pagsinggit, ang mga hallelujah, ang pagdihug, ang gahum, 
ang himaya, ang pagpadayag… 
302 Ug ang tigulang nga Juan, nga nagbarug didto nga atong igsoon, 
mihilak; “Oo,” siya miingon, “tanang butang sa langit, tanang butang sa yuta, 
ug tanang butang sa dagat nakadungog kanako nga nagsinggit, Amen, mga 
pagdayeg, kadungganan, ug kalig-onan ug gahum maanaa Kaniya nga nabuhi 
hangtud sa kahangturan.” 
303 Maghisgut mahitungod sa usa ka malipayong panahon sa dihang ang 
mga Timri nabuksan… Si Juan tingali nakakita sa sulod ug nakakita sa luyo sa 
kurtina nga panahon ug miingon, “Atua si Juan.” Oh, siya malipayon kaayo. 
Siya miingon, “Tanang butang sa langit.” 304 Tingali siya misinggit ug 
maayo, dili ba siya? “Tanang butang sa langit, tanang butang sa yuta, tanang 
butang sa ilalum sa yuta, tanang binuhat, ug tanang butang pa, nakadungog 
kanako nga nag-ingon, ‘Amen, mga pagdayeg ug himaya ug kaalam, ug 
gahum, ug kalig-onan, ug mga bahandi alang Kaniya. Amen.’” 
305 Ngano? Sa dihang ang pinadayag miabut nianang Cordero, ang 
Manunubos, ang atong Kabanay kinahanglan nga mobiya sa trono sa 
tigpataliwala ug moadto dinhi aron sa pagkuha sa Iyang katungod. 

Oh, soon the Lamb will take His bride 
To be ever at His side,  
All the host of heaven will assembled be; 
O, it will be a glorious sight,  
All the saints in spotless white;  
And with Jesus we shall reign eternally. 
Oh, “Come and dine.” The Master calleth (karon diha sa Pulong), 
“Come ang dine.” (Oh, akong--akong nakuha nga walay mga pulong. 
Nakita ninyo?) 
Come and dine; come and dine,  
You can feast at Jesus’ table anytime. (Karon! Apan sa dihang Siya 
mobiya didto, dili.) 
He who feed the multitude;  
Turned the water into wine… 

306 Siya nga miingon nga siya nga motoo Kanako, ang mga buhat nga 
Akong gibuhat pagabuhaton usab niya…” Oh, tan-awa. Siya nga nagsaad 
niining mga butang sa katapusang mga adlaw. Siya nga misulti niining mga 
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miyukbo; ilang gibubo ang mga pag-ampo sa mga balaan. Unsa? Adunay 
nagrepresenta nga usa ka kabanay alang kanato. Sila mihapa, ug sila nag-awit 
ug usa ka awit ug miingon, “Takus Ikaw, kay Ikaw gipatay.” Bantayi unsa… 
Ug tan-awa kining mga Manulonda.   
 Ug unya mitan-aw ako, ug…nabati ko ang tingog sa daghang mga 
manulonda nga naglibut sa trono, ug sa mga buhing binuhat, ug sa mga 
anciano: ug ang gidaghanon nila nga mga panon sa mga panon ug mga linibo 
ka mga linibo,… ka mga linibo; (Whew. Matikdi) 
 Nga nanag-ingon sa hataas nga tingog: Ang Cordero nga gipatay 
mao ang takus sa pagdawat sa gahum ug sa mga bahandi, ug sa kaalam ug sa 
kalig-onan, ug sa kadungganan, ug sa kahimayaan, ug sa pagdayeg. 
297 Unsa ka tinghugyaw ang nahitabo didto sa langit sa dihang ang—ang 
Cordero nagmando—mibiya nianang dapit sa Tigpataliwala aron sa pag-anhi 
dinhi sa pagpanag-iya sa Iyang katungod. Kamo nahibalo nga kana 
nakapaukyab kang Juan. Tingali nakita niya ang iyang ngalan nga nahisulat 
didto.  
298 Sa dihang ang mga Timri nabuksan, tingali nalipay siya kaayo. 
Patalinghugi unsay iyang giingon: 
 Ug nadungog ko ang tanang binuhat nga anaa sa langit ug sa yuta 
ug sa ilalum sa yuta,… ug anaa sa dagat, ug ang tanang niana-- diha niini, 
nga nanag-ingon, “Ngadto kaniya nga naglingkod sa trono ug ngadto sa 
Cordero, ang pagdalayeg,… ang kadungganan,… ang himaya,… ang gahum 
hangtud sa kahangturan! Amen, ug amen ug amen. Oh. 
 Ug ang upat ka mga buhing binuhat nanag-ingon, “Amen!” ug ang 
mga anciano mihapa ug misimba. 
299 Maghisgut mahitungod sa tinghugyaw, maghisgut mahitungod sa usa 
ka panahon sa dihang kanang Cordero miduol… Nakita ninyo, bisan ang 
Basahong linukot natimrihan sa langit, mao ang mga tinago. Ingnon ta, “Anaa 
ba ang akong ngalan didto?” Wala ko nahibalo; ako naglaum nga anaa.  
300 Apan kung anaa, kini gibutang sa Basahon sa wala pa matukod ang 
kalibutan. Apan ang nahaunang butang nga nagrepresenta nianang katubsanan, 
mao ang Cordero nga gipatay gikan sa pagtukod sa kalibutan.  
301 Ug Iyang gikuha ang Basahong linukot (Himaya.) gibuksan ang 
Basahong linukot, ug nagtangtang sa mga Timri, ug gipadala kini ngadto sa 
ubos sa yuta ngadto sa Iyang ikapito nga manulonda aron sa pagpadayag niini 
ngadto sa Iyang katawhan. Mao kana. Oh, tan-awa, unsay nahitabo? Ang mga 
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usa. Ug sa dihang ang mga timri mabuksan ang tinago mabutyag, mokanaug 
ang Manulonda, ang Mensahero, si Cristo, nagtunob ang Iyang tiil sa yuta ug 
sa dagat nga may balangaw ibabaw sa Iyang ulo. Karon, hinumdomi, kining 
ikapitong manulonda anaa sa yuta sa panahon niining pag-anhi. 
42 Maingon nga si Juan naghatag sa iyang mensahe, sa samang higayon 
kanang Mesias moabut diha sa mga adlaw… Si Juan nahibalo nga siya 
makakita Kaniya, tungod kay siya mao ang magapaila Kaniya.  
43 Ug atong nahibaloan nga diha sa mga Kasulatan diha sa Malaquias 4, 
adunay mahimong usa sama kang Juan, usa—usa ka Elias, diin gikan ang 
Pulong sa Dios mahimong moabut, ug siya magapadayag pinaagi sa Espiritu 
Santo sa tanan nga mga tinago sa Dios ug ipahiuli ang pagtoo sa 
apostolikanhong mga amahan: ipahiuli pagbalik ang tanang mga tinago nga 
ginausisa latas niining denominasyonal nga mga katuigan. Karon, mao kana 
unsa ang gisulti sa Pulong. Ako may kapangakohan lamang alang sa unsa ang 
giingon Niini. Nakita ninyo? Kini—kini ang nahisulat ug matuod. Mao kana 
kung unsa Kini. 
44 Karon, atong makita nga kining pito ka timri nga Basahong linukot 
karon, mao ang tinago sa katubsanan. Kini mao ang Basahong linukot sa 
Katubsanan gikan sa Dios. Karon, ang tanang mga tinago niining panahona 
matuman na sa pagtingog niining mensahero.  
45 Karon, ania dinhi ang manulonda sa yuta, ug laing Manulonda, 
gamhanang Mensahero mikanaug. Nakita ninyo, kining manulonda mao ang 
yutan-ong manulonda, mensahero. Apan ania ang usa mikanaug gikan sa 
langit: usa ka balangaw, pakigsaad.  
46 Nakita ninyo? Si Cristo lamang, mao kini; sa tukma lamang ingon nga 
kini anaa diha sa nahaunang capitulo sa mga Pinadayag, nagatindog diha sa 
taliwala sa pito nga mga kandiliro nga bulawan uban sa usa ka balangaw nga 
pagatan-awon ingon nga usa ka haspe ug sardio nga bato. 
47 Ug dinhi Siya mibalik diha sa ikanapulo nga capitulo human sa 
miabut nga panahon, nga ang tanang mga tinago matuman na, ug ang mga 
Timri pagabuksan, ug nagpahayag nga ang panahon dili na malangan. Ug siya 
miingon, “Sa dihang ang ikapitong manulonda magsugod sa pagtingog, unya 
ang mga tinago matuman na ug panahon na alang sa Manulonda sa pagtungha. 
Kita haduol na, sa usa ka dapit. Tinuod kana. 
48 Karon, matikdi, ang Pito ka mga Timri nagkupot sa tinago sa 
Basahong linukot. Hangtud kita makahimo nga makakita unsa kanang Pito ka 
mga Timri nga gitimrihan sa sulod, kita nagdahum lamang nianang mga 
butang. Tungod kay maingon sa akong gikasulti kaninyo ganihang buntag, sa 
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akong gamayng mensahe sa “Ang Dios Nagatago diha sa Kayano,”… Nakita 
ninyo, kita—kita—kita segurado nga masipyat sa butang hangtud kini sa 
hingpit, sa tinuoray gipadayag pinaagi sa Espiritu Santo ug gipanghimatud-an. 
Nakita ninyo? Kung ang usa ka profeta motungha ug matug-an kanimo nga 
kini mao lamang kana, ug ang Dios wala magpanghimatuod niini aron mahimo 
kining tinuod. Nakita ninyo, nakita ninyo? Busa ang iyang mga anak 
magabantay nianang mga butanga (Nakita ninyo?), ug mabinantayon. 
49 Matikdi, ang Pito ka mga Timri diha sa Basahon linukot adunay… 
Kining Pito ka mga Timri adunay Basahon nga gitimrihan. Nakita ninyo? Ang 
Basahong linukot sa hingpit gitimrihan. Nakita ba ninyo Kini? Ang Basahong 
linukot sa hingpit usa ka gitimrihan nga Basahon hangtud ang Pito ka mga 
Timri gibuksan. Kini gitimrihan sa Pito ka mga Timri. 
50 Karon, mao kana ang kalainan gikan sa Pito ka mga Dalogdog. 
Nakita ninyo? Mao kini ang Pito ka mga Timri diha sa Basahon, ug ang 
Basahon dili—ang mga Timri dili pagabuksan hangtud ang mensahe sa 
ikapitong manulonda. Nakita ninyo? Busa kita—kita nanaghap, apan ang 
tinuod nga pinadayag sa Dios mahimong hingpit diha nianang pagtingog ug 
gipamatud-ang Kamatuoran. Karon, mao kana ang tukma gayud unsa ang 
gisulti sa Pulong. Ang mga tinago matuman na diha nianang panahon. Ug 
kining pito nga gitimrihan nga Basahon, hinumdomi, kini sirado dinhi sa 
ikalima nga capitulo sa mga Pinadayag, ug diha sa ikanapulo nga capitulo sa 
mga Pinadayag kini nabuksan. 
51 Ug karon, kita makakita unsa ang gisulti sa Basahon mahitungod 
kung giunsa kini nga nahimong nabuksan. Ug wala kini napadayag hangtud 
ang Cordero mikuha sa Basahon, ug mibukas sa mga Timri, ug mibuklad sa 
Basahon, nakita ninyo? Ang Cordero ang mokuha sa Basahong linukot; kini 
Iya. 
52 Karon, hinumdomi, walay tawo sa langit, walay tawo sa yuta: papa, 
obispo, cardinal, nasudnong presbitero, kon bisan kinsa man siya makahimo sa 
pagbukas sa mga Timri kon mobutyag sa Basahong linukot kondili ang 
Cordero. Ug kita nagausisa, ug nanaghap, ug nangapangdol, ug nahibulong, 
ug—ug mao kana ang hinungdan kitang tanan anaa sa maong kalibog: apan 
uban sa Langitnong saad nga kining Basahong linukot sa Katubsanan sa 
hingpit mabuksan sa Cordero, ug ang mga Timri niini pagatangtangon sa 
Cordero sa katapusang mga adlaw diin kita nagakinabuhi karon.  
53 Ug wala mapadayag hangtud ang Cordero mokuha sa Basahong 
linukot ug mobukas sa mga timri, tungod kay hinumdomi, ang Basahong 
linukot gikuptan diha sa mga kamot Kaniya nga nagalingkod sa trono. Ug ang 
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gisulti; apan ang Cordero miadto, walay Maria, walay santo dinhi kon santo 
didto; ang Cordero miadto, nagkadugo, gipatay, ug gikuha ang Basahong 
linukot gikan sa toong kamot Kaniya nga naglingkod sa trono. Ug sa dihang 
ilang nakita nga adunay Manunubos… Ug ang tanan nga—nga mga kalag nga 
anaa ilalum sa altar, sa dihang ang mga Manulonda, sa dihang ang mga 
anciano, sa dihang ang… tanang butang nakakita niini, sa dihang kini nabuhat 
na… kini… 
292 Dinhi niini napahiluna ang umalabot. Karong gabii Siya usa ka 
Tigpataliwala, apan Siya moanhi ngadto niini; bantayi.  
 Ug sa nakuha na niya ang Basahong linukot, ang upat ka buhing 
binuhat ug ang kaluhaag upat ka mga anciano miyukbo atubangan sa 
Cordero, nga ang matag-usa kanila nagkupot ug alpa, ug sila may bulawang 
panaksan nga napuno sa incienso, nga mao ang mga pag-ampo sa mga 
balaan.   
293 Mao kana kadtong anaa sa ilalum sa altar nga nagaampo sa dugayng 
panahon (Nakita ninyo?), sila naga-ampo sa katubsanan, nag-ampo sa 
pagkabanhaw, ug dinhi siya—kining mga anciano nagabubo sa mga pag-ampo 
kaniadto, tungod kay “Karon, kita nakabaton ug usa representante. Kita 
adunay Kabanay sa langit nga mitungha aron sa paghimo sa Iyang mga pag-
angkon.” 
294 Ug sila nanag-awit ug usa ka bag-ong awit nga nagaingon, Takus 
ikaw sa pagkuha sa basahong linukot ug sa pag-abli sa iyang mga timri, kay 
ikaw mao man ang gipatay ug pinaagi sa imong dugo gilukat mo ang mga 
tawo alang sa Dios…  
 (Bantayi)… gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug kanasuran; 
 Ug gihimo mo sila nga usa ka gingharian ug mga sacerdote ngadto sa 
atong Dios, ug sila magahari sa ibabaw sa yuta. 
295 Buot sila nga mobalik, ug dinhi sila mobalik aron mahimong mga 
hari ug mga sacerdote. Himaya sa Dios. Gibati nako ug maayo kaayo nga 
mosulti ug mga dila. Tan-awa. Bantayi. Dinhi, murag dili ako makabaton ug 
igong pinulongan nga makahimo sa pagdayeg Kaniya uban niini. 
Nagkinahanglan ako ug usa nga dili gani nako mahibaloan, matikdi. 
 Unya mitan-aw ako… (Pamati niini.)… Ug mitan-aw ako, ug nabati 
ko ang tingog sa daghang mga manulonda… 
296 Pamati unsa ang mahitabo sa tinghugyaw. Sa dihang ilang nakita 
kanang Cordero miduol ug mikuha nianang Basahon sa Katubsanan, ang mga 
kalag nanagsinggit. Atong adtoan kini. Tanan, tanang butang, ang mga anciano 
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285 Karon Siya miabut aron mahimong Hari, oh, aron sa pagmando sa 
tanan nasud uban sa olisi sa puthaw. Ang paghukom gisugdan. Oh, igsoon, ang 
atong Kabanay nga Manunubos nagkupot niining tanan. Tinuod kana; oo, sir. 
286 Unsay Iyang buhaton? Magtawag nianang tigsupak, si Satanas. “Sila 
ako na karon; ako silang gibanhaw gikan sa lubnganan.” Ug Iyang gikuha ang 
tanang bakakon, ug ang mga magtutuis sa Pulong, ug ang tanang sama niana 
uban kang Satanas ug lagalagon sila sa linaw nga kalayo… Oh, tan-awa. 
287 Nahibalo kamo kung unsa? Buot ko—buot ko nga mosulti lamang ug 
usa ka butang dinhi sa dili pa kita magtapus.  
288 Ug unya kita—kita—kita magadali. Matikdi, kita ania na sa ikapito 
nga verseculo, apan gikan sa ikawalo nga verseculo ngadto sa ika napulog 
upat, buot ko nga mamatikdan ninyo unsay nahitabo. Tanan nga anaa sa 
langit ug tanan nga anaa sa yuta… Pamati gayud niini; tugoti ako sa pagbasa 
niini. Ako—ako nagatoo labing mayo kung ako magabasa niini gikan sa 
Basahon. Kita anaa sa ikapito nga verseculo.  
289 Nakita ninyo?... Ug… Bantayi ang ikaunom nga verseculo. 
 Ug nakita ko—Ug nakita—nakita ko, sa taliwala sa trono ug sa upat 
ka mga buhing binuhat ug taliwala sa mga anciano, nakita ko ang usa ka 
Cordero nga nagatindog nga daw gipatay nga may pito ka ulo—pito ka 
sungay,… (Akong ipasabut) ug pito ka mata…(Bag-o pa lang nato gisaysay 
kini.)… nga mao ang pito ka Espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibook 
yuta. (Nakita ninyo, Pito ka Kapanahon sa Iglesia, ang pito ka mga mensahero 
nga nagaatiman sa pagpasiga sa kalayo. Nakita ninyo? Buyno.  
 Ug siya miadto… (ang Cordero)… ug gikuha ang basahong linukot 
gikan kaniya nga naglingkod sa trono—(naglingkod sa trono) 
290 Karon, bantayi, ug sa dihang iyang nabuhat kana, bantayi unsay 
mahitabo. Nagahisgut kamo mahitungod sa tinghugyaw. Karon, mao kini ang 
tukma nga pagkahitabo sa pagtangtang sa mga Timri. Moadto kita nianang 
tunga sa takna sa kahilom, human lamang niini. Bantayi kini. Ug kita 
nagasugod niini, ug kita makatapos niini sunod Dominggo sa gabii, dinhi 
gayud. Ug pamati ug maayo karon. Andam na kamo? Mosulti ug “Amen.” 
Pamati ug maayo unsay mahitabo. 
291 Sa dihang nakabuhat niini—sa dihang ang tibook kabuhatan 
nagaagulo, walay nahibalo unsay pagabuhaton, ug si Juan mihilak. Ug ania 
miabut ang Cordero, miadto; ug kining Basahong linukot anaa sa mga kamot 
sa—sa orihinal nga Tag-iya, tungod kay ang tawo nahulog ug nawala kini, ug 
walay tawo nga makahimo sa pagkuha niini gayud aron sa pagtubos sa 
kalibutan: walay pari, walay papa, bisan unsang butang, sumala sa akong 
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Cordero miduol ngadto Kaniya nga nagalingkod sa trono ug mikuha sa 
Basahong linukot gikan sa Iyang toong kamot: mikuha sa Basahong linukot. 
54 Oh, kana lawom. Atong tinguhaon kini sa pagsulbad kung atong 
mahimo pinaagi sa tabang sa Espiritu Santo. Karon, kita nagdepende Kaniya. 
Ug atong makita unya kini anaa sa katapusang panahon sa dihang wala nay 
panahon. Walay denominasyon nga adunay katungod sa paghubad sa Basahon. 
Walay tawo nga adunay katungod sa paghubad Niini. Mao kini ang Cordero 
Kinsa ang makahubad Niini, ug ang Cordero mao ang Usa Kinsa mao 
namulong Niini, ug ang Cordero ang nagpadayag sa Pulong pinaagi sa 
pagpanghimatuod ug magadala sa Pulong ngadto sa Kinabuhi. Nakita ninyo? 
Sa tukma gayud. 
55 Matikdi, ug wala mapadayag hangtud—kining Basahon dili 
mapadayag hangtud ang mga kapanahonan sa iglesia ug denominasyonal nga 
mga kapanahonan matapos, ug wala nay panahon. Nakita ninyo? Kini 
gipadayag lamang human ang mga kapanahonan sa iglesia ug mga 
denominasyonal nga mga kapanahonan matapos.  
56 Mao kana ang hinungdan ang butang anaa diha sa maong katahap 
karong gabii. Nakita ninyo? Sila mopunit sa usa ka gamayng doctrina, ug sila 
modalagan sa pikas nga daplin ug moingon, “Mao na kini.” Laing usa mopunit 
ug laing doctrina, modalagan ngadto niining dapita ug moingon, “Mao na 
kini.” Ug ang matag-usa magatukod ug denominasyon ilalum niini, hangtud 
kita adunay mga gatusan ka mga denominasyon. Apan sa gihapon diha sa 
tanan niini sa pagkakita sa kalibog; ang katawhan nahibulong, “Unsa ang 
kamatuoran?” Kung kana dili lamang ang kahimtang karong panahona… 
57 Apan nianang panahona Siya nagasaad nga sa dihang kanang 
panahon matapos na, adunay patingogon nga tingog sa ikapitong manulonda, 
ug human niana ang Basahon mapadayag (Nakita ninyo?) nianang panahona. 
Karon, ayaw pag-ingon, “Walay bisan kinsa… silang katawhan dili maluwas 
balik didto.” Apan ang mga tinago nga dili nila masabtan: giunsa nga ang Dios 
mahimo nga tulo ug bisan pa niana Usa; giunsa nga ang Kasulatan makahimo 
sa pagsulti sa pagbautismo sa Ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, ug 
moliso ug moingon sa Ngalan ni Jesus.  
58 Nakita ninyo? Oh, daghan pa kaayo nga mga butang… Giunsa sa 
pagkaon ni Eva sa usa ka mansanas ug maoy hinungdan sa—sa pagkalumpag 
sa tibook kalibutan? Nakita ninyo? Giunsa niining mga butang sa pagkahimo? 
Apan kanang mga tinago gisaad nga mapadayag sa katapusang panahon.  
59 Mao kining gamayng natangtang nga mga tumoy nga kining 
bantugang mga manggugubat miabut sa talan-awon, sama kang Irenaeus, ug 
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Martin (San Martin), ug Polycarp, ug ang nagkalainkaing mga tawo; ug si 
Luther, ug si Wesley, ug ang tanan niini (Nakita ninyo?), ingon—giunsa nila 
sa pagtungha ug nabuhi sa igong kadugayon nga panahon sa—sa pagdala sa 
usa ka kahayag ug pagpasiga niini, apan sila nagbilin ug daghang mga butang 
diha—diha sa kangitngit. 
60           Subay niini miabut ang kapanahonan sa Pentecostal, sama sa 
kapanahonan sa Luterano, ug sila misiwil. Apan sa gihapon maayo man; 
ayawg ingna sila dili husto. Sila mao, apan adunay mga nabadbad nga mga 
tumoy nga dili mapatin-aw. Apan unya diha… Ngano? Ang mga Timri wala 
mabuksan aron sa hingpit mapadayag kining mga butang. Nakita ninyo? 
61 Apan unya sa katapusang kapanahonan, tanan kining mga tinago 
masulbad ug mahatag, ug ang mga Timri mabuksan pinaagi sa Cordero ug 
ipadayag ngadto sa Iglesia, ug unya wala nay panahon.  
62 Nakita ninyo? Unsa ka kahibulongan. Human niana ang basahon mao 
ang Basahon sa Katubsanan alang… Unya kini mopadayon sa unahan, ug 
pagahisgutan unya kung giunsa sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo sa 
pagpasulod ug uban pa. Buyno. Mao kana ang mga Judio. 
63 Karon, karon, si Pablo… Magabasa kita sa makadiyut. Magakuha ako 
ug uban niining Kasulatan, ug ako naghunahuna kita angay nga—nga mobasa 
kanila. Karon, kitang tanan mopakli… Si Pablo sa Mga Taga Efeso 1… 
Daghan kanila akong nakita nga nagasulat ug mikuha sa ilang mga basahon ug 
nagsulat sa mga Kasulatan, nagmarka kanila diha sa ilang mga Biblia alang sa 
kausaban.  
64 Busa kana—kana maayo; nakaangay ako kaninyo sa pagbuhat niana, 
ug unya mouli sa balay ug magtuon niini. Nakita ninyo? Ug—ug kung kamo 
magtuon niini sa inyong kaugalingon, nan kamo—kamo makasabut niini sa 
maayo pa.  
65 Nakita ninyo? Magtuon lamang niini, ug pangamuyo sa Dios aron 
tabangan ikaw nga makasabut. Karon, magabasa kita sa usa ka Kasulatan nga 
akong gisulat dinhi: Mga Taga Efeso 1:13 ug 14. karon. 
 Pinaagi kaniya, kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga 
Pulong, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa 
nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang 
gisaad nga Espiritu Santo, 
 Nga mao ang patinga sa atong panulondon hangtud nga makapanag-
iya nga kita niini, alang sa pagdayaeg sa iyang himaya. (Nakita ninyo?) 
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Nga nagpahibalo ug nahibalo sa matag patik. 
Nakita ninyo? Busa siya miingon:  
Ako nagatoo nga ako mahimong usa ka nasaag nga tuigang nati, 
Usa lamang ka tawo nga pagahukman nga patyon; (Walay patik; 
siya—sila nagahimo ug sabaw gikan kaniya.) 
Sila modasmag nianang pundok uban sa mga taga banikanhon,  
Sa dihang ang agalon niadtong magkakabayo molabay. 

277 Nakita ninyo? Kinsa kini? Ang agalon sa mga magkakabayo. Mao 
kana ang Cordero ngadto sa pito ka mga mensahero nga nagpahibalo ug 
nahibalo sa tanang patik. Nakita ninyo? Hm. 
278 Matikdi ania miabut Siya, mibiya sa trono ingon nga Tigpataliwala, 
ingon nga gipatay nga Cordero aron mahimong Leon, Hari, nga gisalikway 
aron sa pagdala sa tibook kalibutan ngadto sa paghukom.  
279 Ang atong Kabanay nga Manunubos unya mahimong Hari sa tanan. 
Ngano? Iyang nakuha ang Dokumento nga Titulo sa Katubsanan. Kining tanan 
nahimutang sa Iyang kamot. Ako malipayon ako nakaila Kaniya…?... 
280 Unya mag-angkon sa Iyang panulondon; mao kana ang Iglesia, ang 
Pangasaw-onon; Siya nag-angkon niini. Human niana unsay Iyang 
pagabuhaton? Iyang idespatsa ang Iyang tigsupak, si Satanas. Iyang itambog 
siya sa linaw nga kalayo uban niadtong ginadasig ni Satanas sa pagsalikway sa 
Iyang Pulong sa katubsanan. 
281 Siya ang Hari karon. Ang kalooy anaa pa gihapon sa trono. Ayaw 
ninyo isalikway ang Iyang tanyag. Nakita ninyo? Ang mga nagkabayo 
nahibalo kung kinsa ikaw. Ug karon, ang Iyang tigsupak, nga nagahatag 
Kaniya ug kasamok sa duha ka libo ka mga katuigan, nagaangkon, “Ako 
makahimo sa pagbuhat ngadto kanila unsay akong buot buhaton. Sila ania 
kanako sa gihapon; sila ako. Ako… Ilang napildi ang titulo balik didto”; apan 
Siya ang Kabanay nga Manunubos. 
282 Siya miingon… Siya mibalik dinhi naghimo ug mga pagpangamuyo 
karon, apan usa niana ka adlaw… Siya moingon, “Akong ibutang sila sa 
lubnganan.”  
283 Apan Iyang giingnan ang Iyang Iglesia, “Akong kuhaon ikaw (Nakita 
ninyo?), apan nahauna ako mahimong usa ka Tigpataliwala.” 
284 Karon, Siya mitungha, migula gikan sa eternidad balik sa halayo, 
gikan sa trono sa Amahan diin Siya nagalingkod ingon nga Tigpataliwala.  
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Apan mangiub didto, usa ka gamayng agianan, sumala sa ilang sulti, 
Apan ang halapad nga dalan nga nagapadulong sa kalaglagan,  
Adunay tagdok sa pahibalo ug gimantala sa tanan. 
Sila nagsulti ug laing dakung Tag-iya, 

274 Siya namulong sa pinulongan sa iyang pagpanginabuhi sa pag-atiman 
ug mga baka. Kung ikaw anaa gayud sa pagpaningub sa baka, imong makita 
kini sa tin-aw. 

Sila nagsulti sa laing dakung Tag-iya, 
Ug Siya dili mahilabihan ug sangkap, sumala sa ilang sulti. 
Siya kanunay nagahatag ug luna alang sa makasasala, 
Nga mapadpad nianang matul-id hiktin nga dalan. 
Sila nag-ingon Siya dili gayud magsalikway kanimo, 
Ug Siya nahibalo sa matag lihok ug aninaw,  
Kay—kay sa kasegurohan kita pagapatikan, 
Mabutang ang atong ngalan diha sa Iyang talaan nga Basahon. 
Kay sila nag-ingon nga adunay dakung pagpaningub, 
Sa dihang ang mga bakiro sama sa walay inahan nga baka diha sa 
ranso magabarug,  
Aron mapatikan sa mga magkakabayo sa paghukom (Mga profeta ug 
mga magtatan-aw), 
Nga nagpahibalo ug nasayud sa matag patik. 

275 Kung ikaw anaa gayud sa pagpaningub, makakita sa agalon nga 
nagabarug didto, ug ang mga nagkabayo ug nagbiyobiyo nianang panon sa 
mga baka. Iyang makita ang iyang kaugalingong patik molabay, ug mosenyas 
ngadto sa agalon; ug ang agalon makakita niini, ug ang agalon motangdo 
kaniya.  
276 Ang iyang kabayo modagan dayon palibut, palibut niining 
nagbiyobiyo nga pundok sa mga sungay sama niana ug nagkuha sa 
kaugalingong mga baka pagawas. Nakita ninyo? 

Sila nag-ingon nga adunay dakung pagpaningub, 
Ug ang mga bakiro sama sa mga bakang walay inahan nga 
nagaburug,  
Sila pagapatikan sa mga magkakabayo sa paghukom, 
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66 Karon, samtang inablihan ang atong mga Kasulatan, kita maga… 
Nakita ninyo, ang Espiritu Santo dinhi sa Iyang kaugalingon mao ang usa ka 
Timri. Ang Espiritu Santo mao ang usa ka Timri. Ug ang Timri nagtimaan sa 
unsa? Usa ka human na nga bulohaton. Ang Espiritu Santo ingon nga usa ka 
Timri nianang usa ka tawo, sa dihang ang iyang panahon sa pag-agulo natapus 
na (Nakita ninyo?), tungod kay kini usa ka natapus na nga bulohaton. 
67 Sama sa naandan ako nagatrabaho sa kompaniya sa tren, ug kami 
nagakarga ug mga kahon sa mga lata ug nagkalainlaing mga butang gikan sa 
pabrika sa lata ug—ug… Apan unya, sa dili pa kanang sakyanan pagatimrihan, 
ang inspektor moanha aron sa pagtan-aw kung kanang sakyanan nakargahan sa 
husto nga paagi. Kung dili, sa nahaunang higayon kini mobangga pagdungan 
kon ubang butang, kini magkatag sa mga butang ug mobuak niini, ug—ug ang 
kompaniya sa tren ang kapasanginlan. Ug kanang inspektor magsulay sa 
tanang butang aron makita kini kung kini anaa sa husto nga dapit. Kung kini 
dili, iyang isalikway ang sakyanan. Unya kinahanglan buhaton namo kining 
tanan pag-usab hangtud ang inspektor makauyon. Ug unya sa dihang ang 
inspektor makauyon, iyang sirad-an ang pulthanan. Ug ang inspektor 
magbutang ug usa ka timri ibabaw niini, ug unya walay bisan usa nga 
makabukas niining timri hangtud kini makaabut sa iyang padulnganan.  
68 Mao kana unsa ang ginabuhat sa Espiritu Santo. Nakita ninyo? Siya 
moadto ug Siya mousisa… Mao kana ang hinungdan dili ka makabaton niining 
mga butang ug… Ikaw moingon, Ako nagasulti ug mga dila, ako nagasinggit, 
ug ako nagasayaw diha sa Espiritu.” Wala kanay kalabutan niini. Nakita 
ninyo? Ang Espiritu Santo magasusi nianang tawo hangtud Siya sa hingpit 
matagbaw ug mahibalo nga sila… Unya sila gitimrihan ngadto sa ilang walay 
katapusan nga padulnganan. Walay bisan unsang butang nga makahimo sa 
pagbukas nianang Timri. 
69 Ang Biblia (Ibutang sa inyong mga Kasulatan), Mga Taga Efeso 4:30 
miingon… 
 … ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa 
gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kupti kanang Pulong nga 
katubsanan. (Nakita ninyo?), hangtud sa adlaw nga ang Basahon sa 
Katubsanan mapadayag, ug ang Manunubos motungha ug moangkon sa Iyang 
katungod walay bisan kinsa nga makahimo niini. Nakita ninyo? Ayaw 
pagsakita Kini. Nagaingon; buhata ang mga butang nga makapahimuot sa 
Dios, kay ang Basahon gitimrihan karon ug ikaw gitimrihan. Ang Espiritu 
Santo sa Iyang kaugalingon mao ang Timri. 
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70 Ang Timri nagtimaan… (Karon, kini mao ang mga pulong nga akong 
nakuha gikan sa diksyonaryo.) Ang Timri nagtimaan sa usa ka natapus na nga 
bulohaton. Ug sa dihang ang Ikapitong Timri mabuksan, ang tinago sa Dios 
nga ang sulod niini mga misteryosong mga timri mahuman na; hangtud sa 
adlaw nga kanang Timri mabuksan, unya ipadayag unsa ang anaa sa sulod 
niini.  
71 Kung ang tawo mahibulong unsa ang anaa nianang kahon nga 
sakyanan; ikaw moingon, “Kini gitoohan nga mao kini-ug-mao kana. Adunay 
gitoohan nga…” Siya nanaghap. Apan sa dihang ang timri mabuksan ug ang 
pultahan maablihan, kita makakita sa sulod niini ug makakita sa tukma unsa 
ang anaa didto. Nakita ninyo kini? Ug kana pagabuhaton lamang sa katapusan 
sa panahon. 
72 Laing butang ang usa ka timri nagtimaan sa pagkapanag-iya. Nakita 
ninyo? Ang timri adunay usa ka marka ibabaw niini, nagpakita sa pagkapanag-
iya. Sa dihang ikaw gipalit pinaagi sa Dugo ni Jesu-Cristo ug gitimrihan sa 
Espiritu Santo, dili na ikaw iya sa kalibutan kon sa bisan unsang butang nga 
may kalabutan ang kalibutan. Ikaw gipanag-iya sa Dios. 
73 Ug laing butang mao: ang timri mao ang kasegurohan. Ang timri 
nagkahulogan nga ikaw adunay kasegurohan. Karon, kamo nga wala motoo sa 
walay katapusan nga kasegurohan, ako wala mahibalo, apan karon… Apan ang 
usa ka timri nagtimaan ug kasegurohan ngadto sa iyang padulnganan. Alaut 
kanang tawhana nga magtinguha sa pagbukas nianang timri. Ug ang Timri sa 
Espiritu Santo dili mahimong pagabuksan. Kamong tanan nakadungog kanako 
nga nagaingon nga ang katawhan miingon, “Ang yawa naghimo kanako sa 
pagbuhat niini. Ikaw wala pa lamang natimrihan, busa niana (Nakita ninyo?), 
tungod kay sa dihang ikaw natimrihan pasulod, siya gitimrihan pagawas. 
Nakita ninyo?  
74 Karon, ikaw mipahilayo kaniya. Siya dili makasulod kanimo, tungod 
kay ang paagi lamang nga siya makasulod kanimo mao ang pag-agi pinaagi sa 
mao gihapon nga paagi nga imong nabatonan. Kinahanglan siya maluwas, 
mabalaan, ug mapuno sa Espiritu Santo; unya siya mahimong imong igsoon. 
Busa, nakita ninyo, busa siya—siya dili mobuhat niini, dili, dili. Ikaw 
nakaadto lamang sa utlanan ug mibalik nga adunay pangibog alang sa mga 
butang sa kalibutan. Siya wala gayud makaabut ngadto sa Canaan (Nakita 
ninyo?), tabok sa Jordan, ang kamatayon sa kaugalingon. Nakita ninyo?  
75 Karon, matikdi. Karon, kining Basahon gitimrihan, ug—ug ikaw 
natimrihan uban sa Basahon hangtud sa adlaw sa katubsanan. Usab diha sa 
Mga Taga Roma 8:22 ug 23… Atong kuhaon kana, ug kita magahatag niining 

Ang Gintang 47 
 
(Tinuod.), nanagpanghilak, nanagminatay ug nanagkagot sa ngipon. Mao kana 
ang iglesia, dili ang Pangasaw-onon, ang iglesia.  
265 Ang Pangasaw-onon misulod. Adunay usa ka dakung kalainan 
taliwala sa iglesia ug sa Pangasaw-onon. Oo, sir. Miadto sa panihapon sa 
kasal… Oh, matikdi, mga batan-ong lalake. 
266 Unsa kini? Gikan sa abog sa yuta, gikan sa ilalum sa dagat, gikan sa 
mga bung-aw, gikan sa bisan asa ug tanang dapit; gikan sa—gikan sa mga 
dapit sa kangitngit, gikan sa paraiso, bisan asa pa man sila, Siya magatawag, 
ug sila magatubag.  
267 Siya moanhi sa pagkuha sa Iyang mga sakup. Siya magpadayag sa 
Iyang mga tinago, ug ilang nakita kini; ug walay nay panahon nianang 
higayona.  
268 Ang panahon napupos na; kini natapus na. Buyno. 
269 Siya mibiya sa trono sa—aron mahimong Tigpataliwala ingon nga 
usa ka gipatay nga Cordero aron mahimong usa ka Leon, Hari, sa pagdala sa 
kalibutan ngadto sa paghukom kinsa nagsalikway sa Iyang mensahe. Dili na 
Siya usa ka Tigpataliwala. 
270 Hinumdomi ang Daang Tugon nga pagpanudlo karon, samtang kita 
magadali. Sa dihang ang dugo mipahawa sa lingkoranan sa kalooy, unsa kini? 
Lingkoranan sa paghukom.  
271 Ug sa dihang ang Cordero nga gipatay mipaduol gikan sa eternidad 
gikan sa trono sa Dios ug mikuha sa Iyang mga katungod, kini usa ka 
lingkoranan sa paghukom. Unya Siya nahimong dili usa ka Cordero, apan usa 
ka Leon, Hari. Ug Siya nagatawag sa Iyang Rayna sa pagduol aron pagtindog 
tupad Kaniya. “Wala ba kamo nasayud nga ang mga balaan magahukom sa 
kalibutan?” 
272 Si Daniel miingon nga ang paghukom gisugdan, ug ang mga basahon 
gibuklad, ug napulo ka libo ka napulo ka libo nanag-alagad ngadto Kaniya: 
Hari ug Rayna. Ug unya laing Basahon gibuklad, nga mao ang Basahon sa 
Kinabuhi. Kana alang sa iglesia. Ug ang Rayna ug ang Hari nagbarug didto. 
273 Ingon sa pagpamalandong sa bakiro miingon… 

Kagabii samtang ako nagahigda sa kabalilihan, 
Ako milantaw sa mga bitoon sa langit; 
Ug ako nahibulong kung ang usa ka bakiro gayud,  
Mahimong mapadpad nianang matam-is nga umalabot.  
Adunay usa ka dalan ngadto nianang mahayag malipayon nga dapit;  
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257 Bantayi, tan-awa kini. Tan-awa, nagtangtang sa mga Timri, 
nagpadayag sa mga tinago… Diin nagpadayag kanila? Ngadto sa katapusang 
kapanahonan sa iglesia, ang mao lamang nga mga buhi. Ang uban kanila 
nahikatulog. 
258 Siya miingon, “Kung Siya moanhi sa nahaunang pagtukaw, 
ikaduhang pagtukaw, ikatulong pagtukaw, ngadto sa ikapito nga pagtukaw…” 
Sa ikapito nga pagtukaw adunay migula nga usa—usa ka sugo kon pagtawag, 
“Ania karon, ang Pamanhonon miabut.” Ug sa dihang sila nangandam, ang 
nahikatulog nga mga ulay, ang iglesia sa ngalan lamang miingon, “Oh, kamo 
nahibalo. Ako—ako nagtoo nga buot ako makabaton sa Espiritu Santo.” 
Namatikdan ba ninyo ang mga Presbyterian ug mga Episcopalian?  
259 Napatalinghugan ba ninyo ang akong mensahe sa Phoenix ngadto 
kanila nga mga tawo nga nagabarug didto ug ang “Tingog” didto miingon, 
“Buyno, unsay nahitabo niining magsusulat, miingon, ‘Balaang Amahan mao 
kini ug mao kana,’” sa dihang ang Biblia miingon ayaw pagtawag sa usa ka 
tawo nga, “amahan.” Nakita ninyo? Sila nahikatulog  uban kanila; mao kana 
ang hinungdan. Apan sa dihang sila mitungha ug miingon, “Oo, kami 
mitoo…” 
260 Usa ka babaye mitawag sa usa ka laing babaye ug miingon, “Kamo 
nahibalo, ako Episcopalian,” miingon, “Ako—ako—ako nagsulti ug mga dila 
sa miaging adlaw; ako nagatoo ako nakadawat sa Espiritu Santo, apan sh, 
ayaw isulti kang bisan kinsa.” Ako nagduhaduha kaayo niana. Tingali ikaw 
nakasulti ug mga dila; apan imong gipaukyab ang usa ka lalake, unsaon niya 
sa pagpabilin nga maglingkod? Oo, sir. Sila dili makahimo niini. 
261 Mahunahuna nimo si Pedro, ug Santiago, ug Juan, ug sila nga anaa sa 
itaas nga lawak nagaingon, “Oh, nakadawat kami sa Espritu Santo, apan tingali 
mas maayo nga maghilom.” Igsoon, pinaagi sa mga bintana, mga pultahan ug 
tanang butang sila miadto ngadto sa kadalanan, naglihok sama sa pundok sa 
mga hubog. Mao kana ang tinuod nga Espiritu Santo. 
262 Apan inyong makita, kanang nahikatulog nga ulay wala nakadawat 
ug bisan unsang butang bisan unsaon. Tinuod kana.  
263 Ug hinumdomi, samtang, sila nagtinguha nga makapalit ug lana… 
Inyong nahinumdoman, ang mga Kasulatan wala miingon nga sila nakakuha 
niini. Apan samtang sila naninguha sa pagpalit niini, miabut ang usa ka tingog.  
264 Unsay nahitabo? Kadtong tanang mga ulay nga nahikatulog 
mibangon, ug naghikay sa ilang lamparahan, ug miadto ngadto sa panihapon 
(Tinuod ba kana?), ug ang uban nahibilin alang sa panahon sa kasakitan 
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kaagi, unya ako nagtoo kita makasabut niini sa diyutayng labing maayo kung 
ang matag-usa ka tawo magabasa niini alang sa ilang kaugalingon. Ug 
magahatag kaninyo ug pipila ka mga Kasulatan dinhi, busa kita makahimo—
kita makahimo sa pagtan-aw kanila, ug samtang ang takna batan-on pa sa 
gihapon. Karon, Mga Taga Roma 8:22 sa pagsugod… 
76 Nahibalo kita nga ang tibook kabuhatan nanagduyog sa pag-agulo sa 
pagbati hangtud karon; 
 Ug dili lamang ang kabuhatan ra, kondili kita gayud usab nga mga 
nanagpakabaton sa unang mga bunga sa Espiritu nagaagulo sa sulod nato 
samtang nagapaabut kita nga mahinamon nga pagasagupon ingon nga mga 
anak, nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. 
77 Oh, tan-awa, oh, tan-awa. Dili ba kana makahimo kanato nga mga 
katawhang tigulang nga mobati ug maayo? Kini angay nga maghimo kanatong 
tanan nga mobati ug maayo, nga nagapaabut alang niining taknaa. Kita 
nakasabut nga kini mahitabo didto sa nahaunang pagkabanhaw. Nakita ninyo, 
ang kinaiyahan nagaagulo; kita nagaagulo, tungod kay kita nakaamgo nga 
adunay usa ka butang nga dili maayo. Ug ang paagi lamang ikaw makahimo sa 
pag-agulo ug magapaabut niini, tungod kay adunay usa ka bag-ong kinabuhi 
nga moabut dinhi nga magasulti sa bag-ong kalibutan.  
78 Sama sa asawa, dinhi dili pa lang dugay kami miadto dinhi sa dakung 
palengke, ug ako miingon, “Kami nakakaplag ug usa ka talagsaon nga butang: 
usa ka ginang nagsuot ug bistida,” ug kini usa ka talagsaon. Nakita ninyo? 
Sila—sila… Halos ang tanan kanila wala nagasuot ug mga bistida. Nakita 
ninyo? Ug sa ubang paagi sila malimtanon; sila molakaw nga dili magasuot 
kanila.  
79 Busa niana kami… Sila sa tinuyoan malimtanon. Busa si Meda 
miingon kanako; siya miingon, “Bill, ngano kana?” Siya miingon… “Oh,” 
Ako miingon, “kana espiritu lamang sa nasud.”  
80 Ug ako miingon, “Sa dihang ikaw moadto sa Alemanya, sila adunay 
usa ka espiritu. Adto sa Finland, sila adunay nasudnong espiritu. Ikaw moadto 
sa Amerika, kita adunay nasudnong espiritu.” Ang atong nasudnong espiritu 
mao ang paghudyaka (Nakita ninyo?), mga pagtiaw.  
81 Nahibalo kamo ngano? Kita gitukod ibabaw sa doktrina sa mga 
apostoles. Kita gitukod ibabaw sa pagdumala sa bantugang mga tawo sama 
kang Washington, Lincoln, apan kita mipahilayo nianang patukoranan, ug kita 
nahibalo nga kinahanglan mabatonan nato kini. Kita nahibalo nga ang 
pakaulipon nahimutang sa unahan kanato, dili kinahanglan nga tontohon ang 
imong kaugalingon. 
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82 Nagpahinumdom kini kanako—sama sa uban niining mga 
komedyante nga milugsong, ug—ug nagaistorya niining mga komedya, ug 
nagabinuang, ug ang mga babaye nagapadayon sa ilang pagbuhat ug ang mga 
lalake nga nagka-usa. Kini nagpahinumdom lamang kanako sa usa ka 
gamayng bata nga milabay sa sementeryo, nagataghoy, nagtinguha sa paghimo 
sa iyang kaugalingon nga mitoo nga siya wala mahadlok. Segurado, siya 
nahadlok. Nakita ninyo? Siya wala nagtonto kang bisan kinsa; mao kana 
ngano siya nagataghoy. Nakita ninyo? Siya nagtinguha sa pag-ingon nga wala 
siya nahadlok, apan siya nahadlok. 
83 Mao kana ang kabilinggan karong panahona. Apan, oh, unsa ka 
bulahan nga paglaum alang sa magtotoo nga nagabayaw sa mga kamot, kay 
ang kutubsanan nagakahiduol na sa dihang siya makakita sa pagtungha niining 
mga butang. Usa kini ka dakung panahon alang sa magtotoo. 
84 Karon, kining mga butanga, nga ang pag-agulo sa atong mga lawas… 
Nakamatikod ba kamo sa usa ka kahoy giunsa niya sa pagpaningkamot nga 
mabuhi? Kini buot nga mabuhi. Ug imong mamatikdan ang usa ka mananap, 
giunsa diha—diha sa kamatayon, giunsa niini sa pagpamlimbasug. Imong 
mamatikdan ang tawo. Tanang butang, ang kinaiyahan nagaagulo. Kita sa 
atong kaugalingon nagaagulo. Nakita ninyo? Kita nahibalo nahibalo nga dunay 
usa ka butang nga sayup. Atong makita gikan niining mga verseculo nga 
dunay butang nga nawala, ngadto sa tawo ug sa yuta. Ang kabuhatan sa tanang 
matang nawalaan ug usa ka butang, kay atong makita gikan niining dinasig 
nga Pulong nga kini nagaagulo sa ubang hinungdan. Ikaw—ikaw dili 
magaagulo gawas kung adunay hinungdan niini. Ingon sa akong gipamulong 
mahitungod sa tinta, kini usa ka hinungdan. 
85 Mao kana ang paagi sa pag-ampo alang sa masakiton; hangtud ikaw 
makahimo sa pagpangita sa hinungdan… Ako nahibalo sa tambal, apan 
kinahanglan akong pangitaon ang hinungdan. Mao kana ngano ang mga 
panan-awon kinahanglan kaayo ug gisaad. Kini nagbutyag sa tinago sa 
kasingkasing, magtug-an sa tawo diin ikaw nakahimo sa imong sayup ug 
unsay pagabuhaton. Nakita ninyo? Bisan unsa ka daghan ang tambal nga 
imong ginainom, kon unsa ka daghan nga lana ang gibutang sa ilang mga ulo, 
kon unsa ka makusog ang bisan kinsa nga mosinggit kanimo, kung adunay usa 
ka butang nga sayup, siya magpabilin lamang dinha. Ako nag-ingon, “siya”; 
mao kana si Satanas. Nakita ninyo, karong panahona, ingon nga kita 
nagmauswagon diha sa medisina, kita sa gihapon wala mahibalo mahitungod 
niining mga butanga. Ikaw moingon, “Siya nakakuha ug kanser.” Buyno, kana 
walay bisan unsang butang; kana—kana—kana lamang mga ngalan kung unsa 
kini.  
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Kinsa mao lamang ang makahimo sa pagbuhat niini. Ug Iyang gikuha kini 
gikan sa toong kamot Kaniya nga naglingkod sa trono; karon, sa pag-angkon 
sa Iyang pagtubos, sa pagtubos sa Iyang mga katungod, sa pag-angkon alang 
kanako ug kanimo gikan sa unsay Iyang gitubos kanato, ngadto (Nakita 
ninyo?), balik ngadto sa tanang butang nga nawala ni Adam sa tanaman sa 
Eden; Siya nagtubos kanato balik ngadto niana. 
252 Karon, uban sa Cordero, uban sa Basahong linukot diha sa Iyang 
kamot, kita andam sa pagpangamuyo sa Iyang grasya ug kalooy kanato sa 
pagbukas niining—pito ka timri nga Basahong linukot ngadto kanato ug 
tugotan kita sa pagtan-aw sa luyo sa kurtina sa panahon sa makadiyut lamang. 
Oh, tan-awa. 
253 Matikdi, sa dihang Iyang gikuha ang Basahong linukot, ang 
Dokumento nga Titulo, gitimrihan (Ibutang lang kana sa inyong hunahuna, 
karon.) ug gitangtang ang mga Timri sa tinago aron ipadayag kanila, sa 
pagdala kanila ngadto sa Iyang… Nakita ninyo? Tanan sa Iyang gitubos nga 
mga sakup… 
 Karon, sa dihang kita makaabut dinhi niining mga Timri, kita 
mobalik didto ug tan-awon ang mga kalag ilalum sa altar nga nagasinggit, 
“Ginoo, unsa ka dugay, unsa ka dugay.” 
254 Ug dinhi Siya mao ingon nga usa ka Tigpataliwala diha sa altar, “Sa 
diyutayng panahon lamang hangtud adunay dugang pa nga magaantus sama 
kaninyo.” Apan karon Siya miabut gikan dinhi niining katapusang Timri. Siya 
dili na Tigpataliwala; Siya Hari na karon. Ug unsay Iyang buhaton? Kung Siya 
usa ka Hari, Siya kinahanglan dunay mga sakup, ug ang Iyang mga sakup mao 
sila nga Iyang gitubos; ug sila dili makaduol sa Iyang atubangan hangtud 
Iyang makuha ang mga katungod sa katubsanan. Ug karon, Siya mibiya gikan 
sa usa ka Tigpataliwala, diin ang kamatayon nagbutang kanato sa lubnganan, 
Siya migula uban sa mga katungod. Amen. 
255 Ug bisan kadtong mga buhi ug magpabilin hangtud sa Iyang pag-anhi 
dili magauna kanila nga nangamatay, kay ang trumpeta sa Dios 
pagapatingogon nianang katapusang trumpeta, sa dihang ang katapusang Timri 
matangtang, ug sa dihang ang ikapitong manulonda makahatag sa iyang 
mensahe; ang katapusang trumpeta patingogon ug ang patay diha kang Cristo 
mobangon, ug kita nga mga buhi nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga 
panganud uban kanila sa pagsugat sa Kaniya diha sa kahanginan.  
256 Ang Iyang mga pag-angkon… Siya mitungha karon aron sa pag-
angkon sa Iyang—Iyang gipanag-iyahan. 
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Charlie. Siya nagbuhat niini alang kanimo; Siya nagbuhat niini alang sa tibook 
tawhanong kaliwatan, ug karon, Siya migula aron sa pag-angkon sa Iyang 
pagtubos nga mga katungod. Naga-angkon niini alang kang Kinsa? Dili alang 
sa Iyang kaugalingon, alang kanato. Siya nahimong usa kanato; Siya ang atong 
kabanay nga katawhan. Oh, tan-awa. Siya ang akong Igsoong lalake; Siya ang 
akong Manluluwas; Siya mao ang akong Dios; Siya ang akong Kabanay nga 
Manunubos; Siya ang tanan, kay unsa man ako kung wala Siya kon unsa man 
ang akong dangatan kung wala Siya? 
246 Busa, inyong makita, Siya ang akong tanan, ug Siya nagatindog didto 
ingon nga atong Kabanay. Ug karon, Siya nagapangamuyo alang kanato 
hangtud niining panahona, ug karon Siya miduol ug mikuha sa Basahong 
linukot sa Katubsanan aron sa pag-angkon sa Iyang mga katungod kung  unsa 
ang Iyang gibuhat alang kanato. 
247 Sila nangamatay… Si Jesus miingon, “Siya nga motoo Kanako, bisan 
siya patay, siya mabuhi. Bisan kinsa nga nabuhi ug motoo Kanako dili gayud 
mamatay. Siya nga mokaon sa Akong unod ug moinom sa Akong Dugo 
adunay Kinabuhing Dayon, ug Ako magabangon kaniya sa katapusang mga 
adlaw.” Bisan kung siya nahikatulog sa nahaunang pagtukaw, ikaduha, ikatulo, 
ikaupat, ikalima, ikaunom, kon ikapito, bisan asa siya nahikatulog… Unsay 
mahitabo?  
248 Ang trumpeta sa Dios pagatingogon, kanang katapusang trumpeta 
pagatunggon sa samang panahon nga kanang manulonda magahatag sa iyang 
mensahe ug ang katapusang Timri mabuksan, ang katapusang trumpeta 
pagapatingogon, ug ang Manunubos motungha aron sa pagkuha sa Iyang mga 
gipanag-iyahan: ang Iyang iglesia, nahugasan sa dugo. 
249 Karon, oh, ang tibook kabuhatan anaa sa Iyang kamot karon, diin ang 
tibook plano sa katubsanan natimrihan sa Pito ka misteryosong mga Timri 
dinhi niining Basahong linukot nga Iyang gikuha… Karon, bantayi. Ug Siya 
lamang ang makahimo sa pagbutyag Niini ngadto sa bisan kinsa nga Iyang 
gusto. Iyang nakuha kini ug anaa sa Iyang kamot. Nakita ninyo? Karon, Siya 
nagsaad nga mahimo nianang panahona, karon, kay kini natimrihan sa Pito ka 
Timri sa tinago, ang Basahong linukot sa Katubanan.  
250 Karon, bantayi. Maingon karon… Mga higala, nagsulti ako kaninyo 
nga papaulion ko kamo sa ikawalo ug tunga ang takna, apan akong malabay 
ang tulo kon upat ka mga pahina aron makaabut ngadto niini, busa buot ko… 
Ako milapas na sa ikasiyam, busa makahimo kamo pagbalik ugma. 
251 Apan karon, dinhi niining Pito ka pilo nga Basahong linukot sa mga 
Timri sa Katubsanan nga ang Cordero sa Iyang kaugalingon nagkuha—nga 
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86 Kana mga ngalan sa medisina nga naghingalan: kanser. Kana walay 
kalabutan sa bisan unsang butang kung unsa kini. Mao kana ang ngalan nga 
atong ginatawag niini. Atong gitawag lamang kini sa ngalan nga, kanser. Apan 
sa tinuoray unsa kini, susihon kini, kini mao ang yawa. Nakita ninyo? 
87 Karon kita moingon, “sala”; kita lamang nagatawag niini nga sala: 
susiha kini. Unsa ang sala? Kadaghanan sa katawhan moingon, “Pag-inom, 
paghimo ug pagpanapaw.” Dili, dili, mao kana ang mga kinaiya sa sala. Nakita 
ninyo? Mao kana unsa ang hinungdan sa sala (Nakita ninyo?), apan ang tinuod 
nga sala mao ang pagkadili matinoohon. Nakita ninyo? Mao kana diin—mao 
kana diin kini gipanganlan ug ginatawag. Kung ikaw usa ka magtotoo, ikaw 
dili magabuhat nianang nga butang. Apan bisan unsaon nimo sa 
pagpaningkamot sa paghimo sa imong kaugalingon nga balaan ug giunsa nimo 
sa pagtinguha nga ikaw mahimong relihiyoso, kung ikaw magabuhat nianang 
mga butanga, ikaw usa ka dili magtotoo. Kana anaa sa Kasulatan. 
88 Karon, usa ka butang ang nawala, ug kini nagaagulo. Kini nagtinguha 
nga mahibalik ngadto sa iyang orihinal nga kahimtang.  
89 Mahunahuna nimo ang usa ka tawo nga mahulog gikan sa yuta 
paubos ngadto usa ka lawom nga bung-aw sa usa ka dapit, ug nagapamlibasug, 
nagakatkat, nagabitad… Sila kinahanglan, pinaagi sa ubang paagi, makagula 
gikan niining bung-aw. Sila wala diha sa ilang orihinal nga kahimtang, ug sila 
nagasinggit nga nataranta; sila nagakatkat sa mga bongbong kon nagabuhat sa 
ubang paagi. Sila—sila nagaagulo tungod kay sila buot nga makabalik ngadto 
sa ilang orihinal nga kahimtang. 
90 Ug sa dihang ang usa ka tawo matakboyan ug sakit, mga pag-ul’ul, 
ug mga pamaol, usa ka higayon sila wala nianang paagiha; apan sila 
nagaagulo. Ngano? Sila dili maayo; adunay usa ka butang nga sayup, ug sila 
nagaagulo, ug nagtinguha nga mahibalik ngadto diin sila sa dihang anaa pa sila 
sa kapiskay. Ug sa dihang ang kinaiyahan ug katawhan, maingon sa gisulti sa 
Biblia, nagaagulo, kini nagpakita sa usa ka butang nga sila wala diha sa ilang 
angay unta nga kahimtang. Sila nahulog gikan sa usa ka dapit. 
91 Karon, kita wala magkinahanglan kang bisan kinsa aron sa paghubad 
niana alang kanato. Nakita ninyo? Kay sa pagkatinuod, kita nahibalo nga kini 
mao ang Kinabuhing Dayon nga sila gikan nga nahulog, ug sila nawad-an sa 
pag-angkon sa Kinabuhing Dayon pinaagi sa pagkahulog ni Adam ug Eva, nga 
nahulog gikan sa Kinabuhing Dayon ngadto sa kamatayon didto sa tanaman sa 
Eden ug nagdala sa tanang kinaiyahan ilalum kanila ngadto sa kamatayon. 
92 Ang usa ka kahoy dili gayud mamatay sa wala pa si Adam. Ug ang 
mananap dili mamatay sa wala pa si Adam. Ug adunay usa lamang ka butang 
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nga dili mamatay, ug mao kana ang Dios tungod kay Siya Walay katapusan. 
Ug mao lamang kana ang paagi nga kita makahimo sa paglikay sa 
pagkamatay; kinahanglan makabaton kita ug Kinabuhing Dayon sa sulod nato 
aron mahimong mga anak nga lalake ug mga anak babaye sa Dios. Apan sa 
dihang kita mamatay (ingon sa akong gisulti sa mensahe ganihang buntag) 
ngadto sa sala atong gibaligya ang atong pagkapanganay ug mitabok niining 
bung-aw. Karon, kita halayo sa pagkab-ut sa Dios niining pikas nga bahin sa 
bung-aw. 
93 Karon, sa pagkatinuod, sa dihang si Adam nahulog ngadto sa 
kamatayon, siya nagdala sa kamatayon ibabaw sa tanang kabuhatan. Karon, 
gihatagan siya ug kagawasan sa pagpili. Gihatag kini ngadto kanila sama 
lamang kanato—aron makahimo sa pagpili. 
94 Karon, si Adam ug Eva, sa sinugdanan adunay usa ka kahoy sa husto 
ug sayup sa ilang atubangan, ug kanang mao sa gihapon nga kahoy 
gipahimutang sa atubangan sa usa ug—ug matag-usa kanato. Nakita ninyo, 
ang Dios wala magabuhat alang kang Adam kon alang kang Eva… Ikaw 
moingon, “Buyno, kini ilang sayup.” Dili, dili karon kini dili mao. Imo kining 
sayup. Dili nimo kini mabutang kang Adam karon. Kinahanglan imong 
ibutang kini sa imong kaugalingon, tungod kay ang husto ug sayup 
gipahimutang sa imong atubangan. Kita anaa sa maong basihanan maingon 
kang Adam ug Eva. 
95 Apan, inyong makita, sa dihang kita gitubos, kita wala na 
magkinahanglan sa atong kaugalingon nga pagpili, apan kita nagkinahanglan 
sa Iyang pagpili. Nakita ninyo, nakita ninyo? 96 Karon, si Adam ug Eva 
nagkinahanglan sa ilang kaugalingon nga pagpili. Buot nila—buot nila nga 
makaplagan unsa ang adunay kaalam. Busa ilang—ilang giusisa kini, ug kini 
maoy hinungdan sa kamatayon. 
97 Karon, sa dihang ang usa ka tawo gitubos, dili na gayud siya 
manumbaling alang sa kinaadman. Siya dili na gayud manumbaling sa mga 
butang sa kalibutan, ang kaalam sa kalibutan. Wala na gayud siya 
magkinahanglan sa pagpili. Si Cristo mao ang iyang pagpili, mao kana ang 
tanan niini; siya gitubos. Siya dili na gayud magkinahanglan nga magamando 
sa iyang kaugalingon. Siya dili buot nga adunay bisan kinsa nga mosulti 
kaniya asa moadto ug unsay pagabuhaton. Siya magapaabut lamang ug 
pangitaon ang pagpili sa iyang Magbubuhat. Nakita ninyo? Unya siya 
molakaw diha sa ngalan sa iyang Magbubuhat, sa dihang ang Magbubuhat 
magasulti kaniya sa paglakaw. 
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paglabay sa ilang mga korona, ug ang mga halangdong mga tawo nagsukod sa 
pagyukbo. Nakita ninyo? 
241 Walay usa, walay makahimo sa pagbuhat niini. Ug siya miduol 
ngadto sa toong kamot sa Dios ug gikuha ang Basahong linukot gikan sa Iyang  
kamot ug giangkon ang Iyang  katungod, “Ako nagpakamatay kanila. Ako 
mao ang ilang Kabanay nga Manunubos. Akong naangkon—Ako mao ang 
Tigpataliwala.  
242 Ang Akong Dugo giula. Ako nahimong tawo, ug Akong gibuhat kini 
aron sa pagkuha pagbalik sa iglesia pag-usab, ang Akong nakita nang daan sa 
wala pa matukod ang kalibutan. Akong gituyo kini; Ako namulong nga kini 
maanaa didto, ug walay bisan kinsa nga makahimo niini, apan Ako mikanaug 
ug nagbuhat niini sa Akong kaugalingon. Ako mao ang ilang Kabanay…?... 
Ako nahimong kabanay sa katawhan.” Ug Iyang gikuha ang Basahong linukot. 
Amen. 
243 Oh, Kinsa ang nagapaabut kanako didto karong gabii? Kinsa kanang 
Usa, iglesia, nga nagapaabut didto? Kinsa pa ang nagapaabut didto alang 
kanimo kondili kanang Kabanay nga Manunubos? Oh, tan-awa. Unsa ka 
halangdong pamulong kon buhat. 
244 Karon, anaa Kaniya ang Dokumento nga Titulo sa Katubsanan. Kini 
anaa sa Iyang kamot; ang pagpangamuyo nahimo na karon. Kini anaa sa Iyang 
kamot. Hinumdomi, kini anaa na sa kamot sa  Dios sa tanang panahon, apan 
karon kini anaa na sa kamot sa Cordero. 
 Karon, bantayi, ang Dokumento nga Titulo sa Katubsanan sa tanang 
kabuhatan anaa sa Iyang kamot, ug Siya miduol aron sa pag-angkon niini balik 
ngadto—alang sa tawhanong kaliwatan, dili sa pag-angkon niini balik ngadto 
sa mga Manulonda; nag-angkon niini balik ngadto sa tawo nga diin kini 
gikahatag aron paghimo ug mga anak nga lalake ug mga anak nga babaye sa 
Dios pag-usab, pagdala balik kanila ngadto sa tanaman sa Eden, tanang butang 
nga ilang nawala: ang tibook kabuhatan, ang mga kahoy, ang mananap nga 
kinabuhi, tanang butang pa. Oh, tan-awa. Dili ba kana nakapahimo kanimo nga 
mobati ug maayo? Whew. 
245 Akong gihunahuna nga ako gikapoy apan karon dili na. Nakita 
ninyo? Usahay ako naghunahuna ako—ako nagkatigulang na kaayo sa 
pagwali, ug unya ako nakakita ug usa ka butang nga sama niana; ug ako 
nakahunahuna nga ako usa ka batan-ong tawo. Hm. Kini nagbuhat ug usa ka 
butang ngadto kanimo. Nakita ninyo? Kay ako nasayud niini, nga adunay Usa 
ka Tawo nga nagapaabut alang kanako. Adunay Usa ka Tawo nga nagbayad sa 
bili nga ako dili makabayad; tinuod kana; Siya nagbuhat niini alang kanako, 
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 Kay ania karon, ang bato, nga akong gipahamutang sa atubangan ni 
Josue; ibabaw sa usa ka bato mao ang pito ka mga mata: ania karon, igakulit 
ko ang kinulit niana, nagaingon si Jehova sa mga panon, ug panason ko ang 
kasal-anan nianang yutaa sa usa lamang ka adlaw. 
236 Karon, mopakli kita ngadto sa Zacarias 4:10—4:10. Patalinghugi. 
 …kinsa ba ang nagtamay sa adlaw sa mga magagmayng butang? 
Kay kining pito magamaya, ug makakita sa tunton diha sa kamot ni 
Zorobabel; kini mao ang mga mata ni Jehova, nga nagasuhot-suhot sa tibook 
kalibutan. 
237 Ang pito ka mga mata—mga mata nagpasabut pagtan-aw. Pagtan-aw 
nagpasabut mga profeta, mga magtatan-aw. Kining Cordero adunay pito ka 
mga sungay, ug sa matag sungay adunay mata: pito ka mga mata. 
 Unsa kini? Si Cristo ug ang Iyang Pangasaw-onon. Pito ka 
Kapanahonan sa Iglesia, ug gikan dinha mao ang pito ka mga profeta nga 
milakaw, pito ka mga magtatan-aw, mga mata. Busa ang katapusan 
kinahanglan usa ka magtatan-aw. Buyno. 
238 Matikdi, Siya dili usa ka mananap. Iyang gikuha ang Basahong 
linukot gikan sa toong kamot Kaniya nga naglingkod sa trono. Kinsa kini? 
Ang—ang  Tag-iya, ang orihinal nga Tag-iya nga anaa ang Basahong linukot 
diha sa Iyang toong kamot, ug walay Manulonda, walay manulonda nga 
linalang, walay bisan unsang butang pa nga makakuha sa dapit. Ug kining 
nagkadugo nga Cordero milakaw ug nagkuha sa Basahong linukot gikan sa 
Iyang toong kamot. Unsa kini? Igsoon, mao kini ang labing halangdon nga 
butang sa Kasulatan, usa ka buhat, nga dili ang Manulonda, nga walay bisan 
kinsa nga makahimo niini, ug ang Cordero miduol ug nagkuha niini gikan sa 
toong kamot Kaniya nga naglingkod sa trono. Unsa Kini? Karon kini iya sa 
Cordero. Amen. 
239 Ang kasugoan sa Dios nagkinahanglan… Siya mao ang naggunit 
niini. Ang balaod sa Dios nagkinahanglan ug Kabanay nga Manunubos, ug ang 
Cordero miduol nga maisugon. “Ako mao ang ilang Kabanay. Ako mao ang 
ilang Manunubos. Ako karon naghimo ug pagpangamuyo alang kanila, ug 
karon ako mianhi aron sa pag-angkon sa ilang mga katungod alang kanila.” 
Amen. Amen. “Ako mianhi sa pag-angkon sa ilang mga katungod. Diha niana 
sila adunay katungod sa tanang butang nga nawala sa pagkahulog, ug ako ang 
nagbayad sa bili.” Oh, igsoon. Whew. Dili ba kini mahimo kanimo nga mobati 
nga relihiyoso? 
240 Dili pinaagi sa maayong mga buhat nga atong nabuhat, apan pinaagi 
sa Iyang kalooy. Ug ang mga anciano ug tanang butang pa nagsugod sa 

Ang Gintang 19 
 
98 Apan ang tawo nga nagapangita sa kaalam buot nga makakaplag… 
Buyno, “Kining dapita maayo man, apan sila magabayad kanako ug daku pa 
didto sa unahan, busa molakaw ako paingon didto.” Nakita ninyo, nakita 
ninyo, ang kaalam… 
99 Karon, sa dihang si Adam nakasala pinaagi sa pagpatalinghug sa 
katarungan sa iyang asawa, inay sa pagkupot sa Pulong sa Dios, mao kana 
unsa ang nahimo nga sala si Adam. Ang iyang—iyang asawa nangatarungan 
kang Satanas, ug unya namunga ug bunga ngadto kang Adam, ug gisalikway 
ni Adam ang Pulong ug nahaylo. Nawad-an usab siya sa iyang panulondon sa 
dihang siya nawad-an sa iyang pakig-ambitay ug katungod ngadto sa 
Kinabuhi. Hinumdomi, “Sa adlaw nga ikaw mokaon niini, nianang adlaw ikaw 
mamatay.” 
100 Ug sa dihang nawad-an siya sa iyang Kinabuhi, siya usab nawad-an 
sa iyang panulondon diha sa kinabuhi, tungod kay siya adunay hingpit nga 
pagmando sa kalibutan. Siya usa ka dios sa kalibutan. Ang Dios mao ang Dios 
sa tibook kabuhatan, sa tanang dapit. Apan ang Iyang anak adunay niining 
kalibutan nga ilalum sa iyang pagmando. Siya makahimo sa pagpamulong; 
siya makahimo sa pagpangalan; siya makahimo sa pagsulti; siya makahimo sa 
pagpahunong sa kinaiyahan; siya makahimo sa pagbuhat sa bisan unsang 
butang nga iyang gusto. Nakita ninyo? apan sa dihang siya nagbuhat niana, 
nawad-an siya sa iyang panulondon.  
101 Karon, si Adam makahimo sa pag-ingon, “Mahimo kining bukid nga 
mabalhin didto,” ug kini mahimo. Si Adam makahimo sa pagsulti, “Mahimo 
nga kining kahoy dinhi, maibut ug matanum ibabaw dinhi; mahimo kini 
(Nakita ninyo?), kay siya adunay bug-os, labawng pagmando, ingon nga 
gamayng dios ilalum sa Dios nga atong Amahan, tungod kay siya usa ka anak 
sa Dios. 
102 Karon, dili ba kita makahimo sa pag-undang dinhi sa makadiyut ug 
magkuha sa atong tinuod nga wali. Nakita ninyo? Oh, nan kung ang Dugo 
nagahinlo niini kaniadto, unsa ang mahitungod karon? Nakita ninyo? Tan-awa 
unsa kanang Anak sa Dios, ang gibuhat sa ikaduhang Adam (Nakita ninyo?), 
ug miingon, “Ang mga buhat nga Akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo.” 
103 Nakita ninyo, si Adam nawad-an sa iyang panulondon: ang kalibutan. 
Karon, kini miagi gikan sa iyang kamot ngadto sa naghaylo kaniya: si Satanas. 
Iyang gibaligya ang iyang pagtoo sa Dios ngadto sa pangatarungan ni Satanas. 
Tungod niana, ang iyang Kinabuhing Dayon, ang iyang katungod ngadto sa 
Kahoy sa Kinabuhi, ang iyang katungod sa kalibutan nga alang kaniya, ug 
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napildi niya kini ang tanan niini ngadto sa mga kamot ni Satanas. Iyang 
gitugyan kini gikan sa iyang kamot ngadto kang Satanas. 
 Tungod niana, karon nahimo kining… Kini nahiadto ug nahugawan, 
ug ang kaliwat ni Adam milaglag sa panulondon nga kinahanglan mabatonan 
ni Adam; mao kana ang kalibutan. Tinuod kana. Nakita ninyo? Ang kaliwat ni 
Adam… 
104 Mihunong ako sa miaging adlaw sa—sa ubos didto sa Tucson diin ako 
nagpuyo. Ug ako nakighinabi ngadto sa usa ka tawo ibabaw sa bukid, nga 
nagalantaw paingon sa ubos. Ako miingon, “Unsa sa imong hunahuna nga 
mga tulo ka gatus ka mga katuigan kaniadto, ang tigulang nga Indyano 
molugsong didto diha sa iyang kangga uban sa iyang asawa ug mga anak nga 
nagalingkod sa luyo, nagabiyahe sa usa ka dapit, ug nagkinabuhi nga 
malinawon. Didto walay pagpanapaw, walay bino, walay pagsugal, walay 
bisan unsang butang sa taliwala kanila; sila nagpuyo nga mahinlo. Ug ang 
irong ihalas molugsong sa—sa ugang sapa matag gabii, magauwang, ug ang 
meskito ug kaktus nagapamulak sa palibut sa bungtod, ug si Jehovah 
nagalantaw niini ug tingali mipahiyom. Apan ang tawong puti miabut nianang 
paagi, ug unsa ang iyang gibuhat? Iyang gikalot ang kaktus; iyang gihugawan 
ang nasud uban sa mga lata sa beer ug mga botelya sa bino; iyang gidaot ang 
moralidad sa nasud. Ang paagi lamang nga iyang mapapha ang Indyano mao 
ang pagpatay sa iyang pagkaon, ang kabaw. 
105 Sa dihang akong nabasa didto sa Tombstone sa miaging adlaw sa—sa 
museyo ug nakita ang hulagway ni Geronimo… Ug daghan kaninyo 
naghunahuna tingali nga si Geronimo usa ka mabudhion. Alang kanako siya 
usa ka tinuod nga Amerikano. Siya lamang nakig-away alang nianang 
katungod nga ang Dios naghatag kaniya ug usa ka yuta, ug usa ka nasud, ug 
usa ka dapit nga pagapuy-an. Dili nako siya mabasol. Ug sa dihang kadtong 
mga puti nga mga sundalo miabut didto ug pinaagi sa kusog miilog sa yuta ug 
gipamatay sila sama sa usa ka tapok nga mga langaw… Ug didto ang orihinal 
nga hulagway sa punoang buhatan sa panambal ni Geronimo kon iyang 
hospital. Kadto duha kon tulo ka mga habol ibabaw sa usa bahin sa meskito. 
Ug ang mga samaran, matuod, tinuod nga Amerikano nga mga Indyano nakig-
away sa ilang gihatag sa Dios nga mga katungod… Ug didto, si Geronimo 
uban sa usa ka bata diha sa iyang hawak, nagatindog didto nga nagatan-aw sa 
iyang kaugalingong mga sundalo, nagkadugo, himalatyon nga walay penicillin 
kon walay bisan unsang butang, walay paagi nga matabangan sila: tinuod, 
gihatag sa Dios nga Amerikano. Unya magtawag kaniya nga usa ka 
mabudhion? Ako magtawag kaniya nga usa ka maayong tawo. 
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Booz nga nagtangtang sa iyang sapatos ug uban pa? Iyang gibuhat kining 
tanan karon. Karon, Siya moabut aron sa pagkuha sa Iyang Pangasaw-onon. 
Amen. Dinhi niining Basahong linukot mao ang tibook tinago niini nga 
gipalibutan sa Pito ka Timri (Oh, igsoon.), Pito ka Timri, nagapaabut Kaniya 
nga moabut.  
230            Matikdi, atong kuhaon kining mga simbolo. Ikasiyam ang takna pa 
lamang; aduna pa kitay tulo ka takna kon dugang pa. Kita adunay… Kita 
lamang… Si Satanas nagapadayon ug sulti kanako nga ang katawhan gikapoy, 
busa maoy akong gihunahuna nga sila gikapoy, apan kita—kita magakuha 
niini bisan pa man. 
231 Pito ka mga sungay mao ang pito ka mga iglesia (Nakita ninyo?), ang 
Pito ka Kapanahonan sa Iglesia, tungod kay kana mao ang panalipod sa 
Cordero. Unsa ang Iyang gipanalipdan nga Iyang mga katungod sa yuta mao 
ang pagpanalipod sa gipadala sa Dios nga pundok sa katawhan. Nakita ninyo, 
ang sungay diha sa Cordero…  
232 Ang Pito ka mga mata mao ang pito ka mga mensahero sa Pito ka 
mga Kapanahonan sa Iglesia: pito ka mga mata, pito ka mga magtatan-aw.  
233 Buot ba kamo nga mosulat sa ubang kasulatan? Mopakli lamang 
ngadto niini. Unsay inyong ikasulti? Nakakuha nianang ubay-ubay nga 
panahon? Buyno, moadto kita sa Zacarias, ang Basahon sa—sa Zacarias, sa 
makadiyut lang, ug kita—kita mobasa ug uban niini. Ako—ako dili buot 
magpabilin kaninyo ug hataas kaayo niining mga butang, ug—ug ako… Apan 
bisan niana, dili ko buot nga masipyat ninyo kini.  
234 Unsay bisan unsa pa nga mahinungdanon kay sa niini? Unsay 
hinungdan? Unsa? Walay bisan unsang butang nga labing mahinungdanon kay 
sa Kinabuhing Dayon ngadto sa usa ka tawo, ug kinahanglan kita, kinahanglan 
kita makakuha niini karon ug—ug masegurado nga atong nakuha kini. Buyno. 
235 Buyno, sir. Ug karon, buot kita magabasa sa Zacarias sa ikatulo nga 
capitulo. Kita moadto sa pagkuha niining mga simbolo dinhi, kung akong 
makuha ang akong mga Kasulatan nga nasulat. Ganihang hapon ako misinggit 
gayud sa dihang akong nakita kini, busa ako—ako wala nahibalo kon akong 
nakuha kini nga husto kon dili; ako naglaum akong nabatonan. Zacarias 3, 
atong tan-awon kung kini… Akong nakuha ang 89 dinhi, apan kini tingali 8 
ngadto sa 9. Buyno. Buyno, ako nahibalo nga dili kini 89. Zacarias 3:8 ug 9: 
 Pamati karon, oh, Josue nga labawng sacerdote, ikaw ug ang imong 
mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan kay sila mga tawo man 
nga usa ka ilhanan; kay, ania karon, pakatawohon ko ang akong alagad nga 
mao ang sanga. (Cristo) 
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nagalakaw pinaagi niini, apan karon, kini sa tinuoray gipamatud-an. Amen. 
Oh, tan-awa, unsa nga—unsa nga Kasulatan. 
222 Karon, bantayi. Unya mao kini siya, ang Cordero, nga magakuha sa 
Iyang harianong katungdanan sa dihang ang Iyang mga balaan moabut aron sa 
pagkorona Kaniya nga Ginoo sa ginoo ug Hari sa hari. Nakita ninyo?  
223 Nakita ninyo, ang panahon nagakatapos. Mga Pinadayag 10:6; ang 
panahon dili na malangan. 
224 Matikdi, adunay pito ka mga sungay niining Cordero. Namatikdan ba 
ninyo kini? “Adunay pito ka mga sungay…” Bag-o pa lang kita nakaagi niana. 
“Mga sungay” nagpasabut “gahum” ngadto sa mananap. Ug matikdi, Siya dili 
usa ka mananap, tungod kay Siya magakuha sa Basahong linukot gikan sa 
toong kamot Kaniya nga naglingkod sa trono. Nakita ninyo? 
225 Matikdi. Oh, tan-awa, ako nagatoo nga gisulat nako kana sa usa ka 
dapit. Oh… Sa pagtangtang sa mga Timri ug sa pagbukas sa titulo, dokumento 
nga titulo, ug ang—ang mensahe ngadto sa katapusang manulonda, ug Siya 
magakuha sa Iyang harianong dapit; mao kana ang Iyang pagabuhaton karon 
sa pagtungha Niya. 
226 Karon, bantayi, sa dihang Siya mogula, ang pito ka mga sungay… 
Karon, sa dihang iyang nakita kining Cordero (Si Juan mitan-aw ngadto Niini) 
Kini daw sa gipatay: nagkadugo. Ug Siya miabut gikan sa eternidad, ug Siya 
mihunong sa pagkahimong usa ka Tigpataliwala. Unya pag-ampo ngadto kang 
Maria kutob sa imong mahimo. 
227 Walay tawo sa langit, sa yuta kon walay tawo, walay linalang, bisan 
asa pa nga makahimo sa pagkuha niini; si Juan mihilak gani mahitungod niini. 
Oh, higala nga Catolico, wala nimo nakita kana? Ayaw pag-ampo ngadto sa 
ubang tawong patay. Ang Cordero lamang ang Tigpataliwala. Nakita ninyo? 
Siya mao kanang mitungha. 
228 Ug unsay Iyang gibuhat karon? Siya nahibalik dinhi nagapangamuyo 
hangtud ang Iyang Dugo magatabon alang sa matag-usa ka tawo, ug ang 
Cordero karon, nahibalo unsay nahisulat diha sa Basahong linukot. Busa Siya 
nahibalo gikan sa pagkatukod sa kalibutan sa ilang mga ngalan nga anaa didto, 
busa Siya mitindog balik dinhi ug nag—ug—ug nagbuhat sa bulohaton sa 
tigpataliwala sama niini hangtud—tigpataliwala nga bulohaton hangtud ang 
matag-usa nga nabutang diha sa Basahong linukot matubos ug kini matapos, 
ug karon Siya mipahawa. 
229 Nakita ninyo, nahuman Niya ang Iyang kabanay nga bulohaton. Siya 
ang tanan… Kamo nahibalo—kamo nahibalo unsa ang kabanay nga bulohaton 
mao ang pagpamatuod atubangan sa mga anciano. Nahinumdom kamo kang 
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106 Si Cochise dili gayud magtugyan sa ilang kaugalingon. Siya usa ka 
tigulang nga tawo. Apan ang Amerikanong kasundalohan (silang tanan 
nakasuot ug maayo didto), ug sila miadto didto ug mipatay ug kabaw. Sila 
nagahimo ug panaw-lolinghayaw (ug si Sharpe nagmugna ug pusil para sa 
kabaw), ug sila miadto didto ug moingon, “Oh, ako adunay maayong adlaw 
karon,” nagapusil diha sa kilid sa bagon inatupan kon sa usa ka de pasahero 
nga sakyanan, nga nagaingon, “Ako nakapatay ug kap-atan karong adlawa.” 
Kap-atan ka mga kabaw, nga makahimo sa pagpakaon sa tibook tribo sa mga 
Indayano sa duha ka mga tuig kon sobra. Unsay ilang gihimo kanila? 
Gipasagdan sila nga nagabuy-od sa deserto. Ang nadubok nga unod milokop 
sa yuta ug mibaho sa mga yuta. Ang mga irong ihalas nagakaon. 
107 Sa dihang ang Indyano mopatay ug kabaw, adunay usa ka relihiyoso 
nga seremonya. Iyang kuhaon ang iyang mga kuko, itago aron himoon nga 
mga sarten. Ang iyang unod ilang kaonon, bisan ang unod sa tinai. Ilang 
pagakuhaon ang tanan niyang unod ug ibitay kini ug ibulad kini.  
108 Ang iyang panit gipauga, ug sila maghimo gikan niini ug mga saput 
ug mga tolda; walay bisan unsang butang… Apan sa dihang ang puti nga tawo 
miabut… Ang mabudhion mao ang puti nga tawo. Siya mao ang tampalasan.  
109 Ug siya miabut ug mipatay nianang mga kabaw ug gipagutoman 
kadtong mga Indyano. Bisan kinsa nga tinuod nga tawo makig-away alang sa 
iyang gihatag sa Dios nga katungod. Kini usa ka mantsa diha sa Amerikano 
nga bandila ang gibuhat nila ngadto sa Amerikano nga Indyano. Bisan pa 
niana, kini iya.  
110 Unsa ang imong mahunahuna kung ang hap—Hapon kon—kon 
ubang Ruso moanhi ug moingon, “Pahawa dinhi. Pahilayo gikan dinhi.” Ug—
ug buhaton ngadto kanato ug sa atong mga anak ang paagi nga atong 
ginabuhat ngadto niadtong mga Indyano? Apan hinumdomi, kita nagpugas, ug 
karon kita magaani. Mao kana ang balaod sa Dios, kamo nahibalo. Adunay 
panahon sa pagtanum ug unya ang panahon sa pag-ani. Ako nagtoo nga kini 
dautan kaayo; oo, sir. 
111 Karon, unsay nahitabo? Ang nahugawan nga kaliwat ni Adam 
naghugaw ug sa hingpit naglaglag sa yuta. Nahibalo ba kamo nga ang Biblia 
nagsulti niana? Ug tungod niana kay siya nagbuhat niini (ang nahugawan nga 
kaliwat ni Adam), ang Dios nagalaglag kanila. Gusto kamo nga mobasa niana? 
Atong tan-awon, akong nasulat kini dinhi. Paklia ngadto sa Mga Pinadayag sa 
ika 11 nga capitulo, ug atong makaplagan. Moadto sa Mga Pinadayag sa ika 11 
nga capitulo, ug atong makita unsa ang giingon sa Dios mahitungod kanila 
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kinsa nagalaglag sa yuta. Sa ika 11nga capitulo, ug atong kuhaon ang ika 18 
nga verseculo, ako nagatoo mao kini: 11:18, ania kita. 
 Ug ang kanasuran nangapungot, apan miabut ang imong 
kapungot,… (Karon, bantayi ang kapungot sa Dios. Nakita ninyo?)… ug ang 
panahon alang sa paghukom sa mga patay, ug alang sa pagpanghatag ug 
ganti ngadto sa imong mga ulipon ang mga profeta ug mga balaan , ug mga 
nangahadlok sa imong ngalan, mga gagmay ug mga dagku, ug alang sa 
paglaglag—paglaglag sa mga manglalaglag sa yuta. 
112 Unsay ilang pagabuhaton? Mag-ani sa ilang gipugas, segurado. Sa 
dihang imong makita ang sala diha sa mga kadalanan… Unsa ka daghan 
niining Dominggo sa gabii, unsa ka daghan nga mga pagpanapaw nga nahimo 
niining syudad karong gabii? Pila ka mga babaye molapas sa ilang panaad sa 
kaminyoon niining gamayng lungag sa yuta dinhi nga gitawag Jeffersonville? 
Unsa ka daghan sa pagkuha sa bata gikan sa tiyan sa inahan sa imong 
paghunahuna nga natala sa Chicago sa katloan ka mga adlaw? Kini—taliwala 
sa kaluhaan ug lima ug katloan ka libo kada bulan, gawas sa wala natala. Unsa 
ka daghan nga bino ang ginainom sa syudad sa Chicago? Unsa sa imong 
paghunahuna ang mahitabo sa Los Angeles sa usa ka gabii? Pila ka beses ang 
Ngalan sa Ginoo pagapasipalahan sa syudad sa Jeffersonville karong 
panahona? Maarang-arang ba kini karon, kon maarang-arang kini kaniadto sa 
dihang si George Rogers Clark milugsong diha sa balsa? 
113 Nakita ninyo, kita sa hingpit naghugaw sa yuta uban sa atong 
kahugawan, ug ang Dios magalaglag niadtong nagalaglag sa kalibutan. Ang 
Dios miingon niini. Ako sa kanunay naghunahuna nga adunay usa ka butang 
sa sulod nako nga buot mosaka ngadto sa mga bukid ug motan-aw sa paagi 
ang Dios moayo niini. 
114 Akong gikalagutan ang Florida diin sila adunay artipisyal nga mga 
kahoy sa palma ug… Oh, tan-awa. Palabihon pa nako nga motan-aw sa buaya 
nga naglamba sa iyang ikog didto sa kalasangan kay sa motan-aw sa tanan 
niana didto nianang butang nga ilang ginabuhat sa atong Hollywood ug tanan 
niana sa ilang pagkamadanihon ug pundok sa palahubog ug… Oh, tan-awa. 
Ako naghunahuna lamang, “Sa ubang adlaw, sa ubang adlaw…” Oo. 
115 Apan hinumdomi, ang Biblia nagatug-an kanato sa Mateo sa ika 5 
nga capitulo nga ang maaghop makapanunod sa yuta. Tinuod kana. Ang 
maaghop ug mapainubsanon magapanunod sa yuta. Si Jesus miingon, 
“Bulahan ang mga maaghop (ang mga yanong tawo nga wala magtinguha nga 
mahimong dakung usa ka butang); kay sila magapanunod sa yuta.” Si Jesus 
miingon sa ingon niini. Oo. Karon, ilang gihugawan kini, ug ang Dios 
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215 Ug ang Cordero mogula karon gikan sa pagkahimong usa ka 
Tigpataliwala sa Dios ug sa Tawo; Siya nahimong usa ka Leon. Ug sa dihang 
Siya nahimong usa ka Leon, Iyang kuhaon ang Basahong linukot; mao kana 
ang Iyang mga katungod. Ang Dios nagkupot niini, ang tinago, apan karon, 
ang Cordero miabut. Walay bisan kinsa nga makakuha sa Basahong linukot. 
Kini sa gihapon anaa sa mga kamot sa Dios.  
216 Walay papa, pari, bisan unsa man kini, sila dili makahimo pagkuha 
dili—sa Basahong linukot. Ang Pito ka Timri wala pa napadayag. Nakita 
ninyo? Apan sa dihang ang Tigpataliwala, sa dihang ang Iyang bulohaton 
natapos ingon nga Tigpataliwala, Siya mogula, ug si Juan… Ang anciano 
miingon, “Siya usa ka Leon,” ug Siya migula. Bantayi Siya. Oh, tan-awa. 
Nakita ninyo? 
217 Siya motungha aron sa pagkuha sa Basahong linukot (Karon, 
bantayi.) aron sa pagpadayag sa mga tinago sa Dios nga ang uban nanaghap 
diha sa tanan niining denominasyonal nga mga kapanahonan. Makita ninyo 
unya, ang ikapitong manulonda… Kung kining Basahong linukot, mga tinago, 
mao ang Pulong sa Dios, ang ikapitong manulonda kinahanglan usa ka profeta 
kay ang Pulong sa Dios moabut ngadto sa profeta.  
218 Walay mga pari, mga papa, kon bisan unsang butang pa nga 
makakuha niini. Ang Pulong dili moabut ngadto niana. Ang Pulong sa Dios 
moabut lamang ngadto sa usa ka profeta: sa kanunay.  
219 Malaquias 4 nagasaad niana. Ug sa dihang Siya motungha, Iyang 
kuhaon ang mga tinago sa Dios, diin ang iglesia nag-ukon-ukon sa tanan 
niining mga denominasyon, ug magpahiuli sa pagtoo sa mga anak balik ngadto 
sa mga amahan; ug unya ang paghukom sa kalibutan mohapak, ug ang yuta 
pagasunogon; ug unya ang matarung magalakaw ibabaw sa mga abo sa dautan 
diha sa milenyum. Nakasabut kamo niini karon? Buyno. 
220 Ang uban nanaghap diha sa denominasyonal nga kapanahonan, apan 
inyong makita, siya kinahanglan mao kining tawhana, ang ikapitong 
manulonda sa Pinadayag 10:1-4 mao ang… Ang ikapitong manulonda adunay 
mga tinago sa Dios nga gihatag ngadto kaniya ug magatapos sa tanang tinago 
nga gibilin pinaagi sa denominasyonal nga mga kapanahonan. 
221 Karon, makita ninyo ngano nga wala ako magaatake sa akong mga 
kaigsoonan diha sa denominasyon. Kini mao ang sistema sa denominasyon. 
Sila wala… Wala nay kinahanglan kanila nga magtinguha aron mahibalo niini, 
tungod kay kini dili mahimo nga ipadayag. Sumala kana sa Pulong. Sila 
nagpanaghap niini, ug—ug nagatoo niini nga atua didto, ug pinaagi sa pagtoo 
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magatindog didto (Hulat kamo hangtud kita makaadto sa mga Timri.) ug dili 
na malangan ang panahon. Tinuod kana. 
209 Kanang tunga sa takna nga kahilom; bantayi unsa ang mahitabo diha 
nianang tunga sa takna nga kahilom diha nianang Ikapito nga Timri sa sunod 
gabii sa Dominggo, itugot sa Ginoo. 
210 Siya migula (unsa?) aron sa paghimo sa iyang mga pag-angkon 
karon, (Oh, tan-awa.) mitungha aron sa pagkuha sa Iyang mga katungod. 
Karon, Siya nakabuhat sa bulohaton sa kabanay. Siya mikanaug, nahimong 
tawo, namatay; siya nakabuhat sa bulohaton sa kabanay sa katubsanan, apan 
wala pa gitawag alang sa iyang pag-angkon. Karon siya mitungha sa talan-
awon aron sa pag-angkon sa Iyang mga katungod (Bantayi unsay mahitabo. 
Oh, tan-awa.) nga alang niini Siya gipatay. Kay ingon nga nahimong usa ka 
kabanay ngadto sa tawo aron mamatay diha sa iyang dapit aron pagtubos 
kaniya, apan ang anciano husto sa dihang siya miingon nga Siya Leon. Nakita 
ninyo? Ang anciano nagtawag Kaniya, miingon, “usa ka lion,” tungod kay 
Siya nahimong usa ka Cordero, usa ka Tigpataliwala, usa ka nagkadugo nga 
Cordero, apan karon Siya migula ingon nga usa ka Leon. Tan-awa. 
211            Ang Iyang mga adlaw sa pagpangamuyo natapos na. “Siya nga 
mahugaw magpabilin nga mahugaw. Siya nga matarung magpabilin nga 
matarung. Siya nga balaan magpabilin nga balaan.” Ang butang nasirado. Oh, 
igsoon, unya unsa? Human niana unsa? Ug hinumdomi, kini moabut sa 
ikapitong kapanahonan sa iglesia, sa dihang ang mga tinago sa Dios 
pagabuksan. 
212 Karon, bantayi pag-ayo. Kini usa ka butang nga kinahanglan imong 
makuha. Karon, Siya nagahimo sa Iyang tigpataliwala nga bulohaton sa 
paghimo ug mga pagpangamuyo alang sa magtotoo. Sa duha ka libo ka mga 
katuigan Siya atua balik didto, usa ka Cordero.  
213 Karon, Siya migula gikan sa eternidad aron pagkuha sa 
dokumentadong titulo nga Basahon, ug sa pagtangtang sa sa mga Timri, ug 
magbutyag sa mga tinago. Kanus-a kini? Sa katapusang panahon. Nakuha 
ninyo kini? Buyno, kita magapadayon. 
214 Karon, magtangtang sa mga Timri ug magpahigawas sa tanang tinago 
ngadto kanila—ngadto sa ikapitong manulonda kinsang mensahe mao ang 
magpadayag sa tanang mga tinago sa Dios. Ang mga tinago sa Dios 
nahimutang dinhi niining Pito ka Timri. Nakita ninyo? Mao kana unsa ang 
Iyang gisulti dinhi. Tanang mga tinago nahimutang dinhi niining Pito ka 
Timri. 
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magalaglag kanila, apan ang maaghop magapanunod sa yuta human kini 
mahinloan. 
116 Karon, oh, tan-awa. Karon, ang nawala nga dokumento nga titulo 
anaa na karon sa mga kamot sa orihinal nga Tag-iya, ang makagagahum sa 
tanan nga Dios. Ang dokumento nga titulo sa kalibutan ug sa Kinabuhing 
Dayon, sa dihang si Adam nagpildi niini, unya ang mahugawng mga kamot ni 
Satanas dili makakuha niini; busa kini mibalik ngadto sa iyang orihinal nga 
Tag-iya, ang Dios sa Iyang kaugalingon. Atong pangitaon kini sa makadiyut 
lamang; didto Siya nagalingkod sa trono uban niini diha sa Iyang kamot: ang 
dokumento nga titulo. Oh, kana nakapahimo kanako nga relihiyoso, mga 
higala. Ang dokumento nga titulo sa Kinabuhing Dayon, sa dihang si Adam 
nagtugyan niini alang sa kaalam ug inay sa pagtoo, kini mibalik ngadto sa mga 
kamot sa Tag-iya: ang makagagahum sa tanan nga Dios. Unsa ka dakung 
butang. 
117 Buyno, nagapaabut… Unsay gibuhat niini? Diha sa mga kamot sa 
Dios, nagapaabut sa mga pag-angkon sa katubsanan. Siya naghimo ug paagi sa 
katubsanan. Siya naghimo ug paagi pagbalik, ug usa ka adlaw ang Manunubos 
magakuha niini pagbalik. Inyong makita asa kita mopaingon karon? Atong 
bantayan kining Tawo nga nagalingkod sa trono. Buyno. 
118 Nagapaabut sa mga pag-angkon sa katubsanan… Mao kini ang 
katubsanan… Unsa kining Basahon sa Katubsanan, kining dokumento nga 
titulo, ang abstract nga dokumento nga titulo? Ikaw moingon nga “Abstract?” 
Unsa ang ipasabut sa “abstract”? Nagpasabut “Kini mibalik ngadto sa iyang 
sinugdanan.” Sama nianang gamay—sama nianang gamayng tulo sa tinta 
ganihang buntag, sa dihang kini nahulog nianang pangpaputi, kini nawala. Ug 
sa dihang ang sala gikasugid ug mahulog ngadto sa Dugo Ni Jesu-Cristo, oh, 
tan-awa, kini magahatag ug abstract balik dayon ngadto sa Maglalalang pag-
usab, ug ikaw mahimong usa ka anak sa Dios. Abstract nga dokumento nga 
titulo gigunitan diha sa kamot sa Makagagahum sa tanan. Oh, tan-awa. 
119 Kining katubsanan nagpasabut sa tanang subay sa balaod nga pagpanag-
iya ngadto sa tanang nawala ni Adam ug ni Eva… Oh, tan-awa, unsa ka angay 
nga buhaton kana ngadto sa usa ka natawo pag-usab nga Cristohanon. Ang 
subay sa balaod nga pagpanag-iya sa abstract nga dokumento, ang dokumento 
nga titulo sa Kinabuhing Dayon nagkahulogan nga ikaw nakapanag-iya sa 
tanang butang nga nawala ni Adam ug ni Eva. Whew. Unsa kini, mga igsoon? 
Ang pagpanag-iya nianang dokumento… 
120 Si Adam dili makahatag sa mga kinahanglanon sa katubsahan human 
iyang nakaplagan nga nawala niya kini. Siya nakasala ug siya nagpahimulag sa 



24 
 
iyang kaugalingon gikan sa Dios ug anaa sa pikas nga bahin sa bung-aw, busa 
dili siya makatubos niini. Dili gayud siya makahimo niini, tungod kay siya—
siya nagkinahanglan ug katubsanan sa iyang kaugalingon; busa dili siya 
makahimo niini. 
121 Apan ang balaod nagkinahanglan ug usa ka duol nga Kabanay nga 
Manunubos. Ang kasugoan nagkinahanglan ug duol nga Kabanay nga 
Manunubos. Kung buot nimo nga markahan kana, duol nga kabanay, pangitaa 
kini sa Leviticus 25. Kita walay panahon sa pagsusi sa hingpit niini, tungod 
kay kamo nahibalo matag—matag teksto molungtad ug usa ka gabii. Nakita 
ninyo? 
122 Apan ang kasugoan sa Dios modawat ug usa ka halili. Karon, unsa 
kaha kung ang Dios wala nagtanyag nga modawat ug usa halili? Apan ang 
gugma nagpugos Kaniya sa pagbuhat niini, nga ang tawo nga walay paagi 
pabalik, ug walay paagi alang kaniya nga makabalik; siya nawala. Apan ang 
grasya sa Dios nakatagbo niining duol nga Kabanay nga Manunubos diha sa 
Persona ni Jesu-Cristo. Ang kasugoan nagkinahanglan niini; ang grasya 
nakahibalag sa iyang mga kinahanglanon. Oh, “Kahibulongang grasya! Unsa 
ka tam-is sa tingog…” 
123 Ang balaod sa Dios nagkinahanglan ug usa ka inosente nga halili, ug 
kinsa ang inosente? Ang matag-usa ka tawo natawo sa sekso, pinaagi sa sekso: 
matag-usa.  
124 Ug ang bugtong usa nga wala natawo pinaag sa sekso, nawad-an sa 
mga katungod sa Kinabuhing Dayon aron mahimong usa ka hari sa yuta. Oh, 
sa dihang ako naghunahuna nianang Kasulatan, “Tungod kay Ikaw nagtubos 
kanamo balik ngadto sa Dios, ug kita magahari ug mahimong mga hari ug mga 
sacerdote sa yuta.” Oh, tan-awa, unsa… Ang duol nga Kabanay nga 
Manunubos… Oh, unsa ka usa ka sugilanon nga kita aduna dinhi. 
125 Matikdi, ang kasugoan nagkinahanglan ug usa ka duol nga Kabanay 
nga Manunubos aron sa pagtubos sa nawala nga butang.  
126 Ang grasya nakahibalag niining kinahanglanon diha sa Persona ni 
Jesu-Cristo. Usa ka duol nga Kabanay kinahanglan matawo diha sa tawhanon 
nga kaliwatan. 
127  Karon, unsaon nga kita makahimo? Sa dihang ang matag-usa ka 
tawo nga natawo kinahanglan nga… Ug bisan kinsa nga dili makakita nga 
kadto usa ka sekso nga buhat didto, oo, siya sa hingpit buta (Nakita ninyo?), 
tungod kay ang matag-usa ka tawo nga natawo nahimugso gikan sa babaye. 
Ug ang Dios nagkinahanglan ug usa ka duol nga Kabanay nga Manunubos, ug 
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Paghulat hangtud kita makaabut didto nianang usa ka takna—makuha kanang 
tunga sa takna nga kahilom; ang dapit nga balaan nagaaso; wala nay 
pagpangamuyo; ang Halad mibiya na; kini usa ka lingkoranan sa paghukom. 
Walay nay Dugo ibabaw niini, kay ang naputos sa Dugo nga Cordero mibiya 
na. Ayaw paghulat hangtud nianang panahona. 
202 Hinumdomi diha sa Daang Tugon? Samtang ang Dugo wala diha sa 
lingkoranan sa kalooy, kini paghukom, apan samtang ang dugo anaa sa ibabaw 
didto, anaay kalooy. Apan sa dihang ang Cordero mibiya, kana ang nakahimo 
niini. 
203 Unsay Iyang gibuhat? Siya nahimong usa ka Tigpataliwala. Walay 
laing tawo… Tug-ani ako diin si Maria makahimo sa mga pagpangamuyo 
kaniadto. Unsay mahalad ni Maria? Unsay mahimo ni San Francis, San Assisi, 
kon—kon bisan asa sa… Santa Cecilia, diay, kon bisan kinsa nga laing tawo? 
Si Juan wala gayud nakakita sa usa ka libo nga mga balaan nga migula gikan 
sa tigpataliwala nga dapit; iyang nakita ang Cordero, usa ka Cordero nga 
gipatay: nagkadugo. 
204 Dili ako manumbaling pila ka daghan ang mga balaan nga gipatay; 
silang tanan angay niini, matag-usa kanila. Sama sa giingon sa kawatan didto 
sa krus, “Kita nakasala, ug kita angay niini, apan kining Tawhana walay 
nabuhat.” 
205 Siya mao lamang ang bugtong Tawo nga takus. Ania siya migula 
gikan sa tigpataliwala nga dapit. Unsay Iyang gianhi karon? Bantayi Siya. Oh, 
tan-awa. 
 Si Juan mihilak. Asa dapit kining tanan? Unsay mahitabo? 
206 Miingon, “Ayaw paghilak, Juan,” miingon ang anciano, “ania miabut 
ang Leon. Siya mao ang nagmadaugon.” 
207 Ug sa dihang siya mitan-aw, ania miabut ang Cordero, nagkadugo, 
nga gipatay. Bisan unsang butang nga gipatay dugoon, kamo nahibalo, 
gipatay; ang iyang liog gitigbas kon ubang butang; ang dugo nagalukop niini. 
Ania miabut ang Cordero, gipatay. Ug Siya migula. Oh, tan-awa. Unsa? Aron 
paghimo sa Iyang mga pag-angkon sa Iyang katubsanan. Amen. Oh, ako… 
Dili ba kamo mobati sama nga moadto sa daplin ug molingkod ug mohilak sa 
dili madugay? 
208 Ania mitungha ang Cordero, nagkadugo sa gihapon. Si Juan… Walay 
bisan unsang butang didto, ang tanang mga bantugang mga tawo nagabarug sa 
palibut, apan walay bisan usa kanila nga makahimo niini. Busa ania mitungha 
ang Cordero karon. Ang Iyang mga adlaw sa pagpangamuyo natapos na, ang 
mga adlaw sa tigpataliwala. Mao kana sa dihang kining Manulonda 
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gihisgutan. Si Juan wala makakita Niini gayud sa ibabaw sa tibook mga langit 
samtang siya nagapangita, apan dinhi Kini migula. Matikdi, diin Kini gikan… 
Asa ba Kini gikan? Kini gikan sa trono sa Amahan diin Siya nagalingkod 
sukad Siya gipatay ug nabuhi pag-usab.  
195 Siya nabanhaw ug milingkod diha sa toong kamot sa Dios, buhi 
gayud aron paghimo sa mga pagpangamuyo. Amen. Nabanhaw didto karong 
panahona ingon nga usa ka Tigpataliwala uban sa Iyang kaugalingong Dugo 
aron paghimo sa pagpangamuyo ibabaw sa pagkawalay kahibalo sa katawhan. 
Karon, oh, mao kana ang akong ginasaligan. Siya sa gihapon naputos sa 
pangtangtang, pangtangtang sa kapasayloan sa sala. 
196 Si Juan mitan-aw nianang Cordero, ug ang Cordero daw nga Siya 
gipatay. Ug unya iyang namatikdan Siya nga samaran, ug nasamad, ug 
napangus, ug nagkadugo: usa ka nagkadugo nga Cordero. Mao kana ang 
nagkuha sa atong dapit. 
197 Dili ba kini katingad-an nga usa ka yano nga Cordero kinahanglan 
mokuha sa atong dapit? Ug iyang nakita ang Cordero. Siya migula; si Juan 
wala makakita Kaniya, tungod kay Siya atua balik sa eternidad, nagahimo ug 
pagpangamuyo ug nagpakita niadtong miduol sa Dios ilalum sa halad sa dugo 
sa mga baka nga toro, sa mga kanding, usa ka halili nga halad, Siya usab… 
Tungod kay sila nga nagatoo niini nagatudlo ngadto Kaniya. Ug ang Dugo 
wala pa giula, busa Siya atua didto aron sa paghinlo kanila. Siya atua didto 
aron sa paghinlo kanimo ug kanako. Ug oh, Dios, ako naglaum nga Siya atua 
didto karong gabii. Kay sa matag-usa ka makasasala, ang Cordero gipatay. 
198 Unsaon ni Jehova nga makakita sa bisan unsang butang kondili 
kanang nagkadugo nga Cordero nga nagabarug didto?  
199 Ug ang Cordero migula ngadto sa panan-awon karon, nga daw Kini 
gipatay. Matikdi: gikan sa trono sa Amahan… Oh, hunahunaa, Siya… Diin 
Siya gikan, niining panan-awon? Siya gikan sa himaya diin Siya nagalingkod 
sa toong kamot sa Dios. Siya mipaduol ngadto kang Juan gikan sa himaya. 
200 Oh, dili ba kini usa ka mahimayaong butang kung ang atong 
makasasala nga mga hunahuna karong gabii mahimong isalikway aron sa 
pagdawat Kaniya, Siya moanhi gayud gikan sa himaya karong gabii aron 
makahimo sa pagpaila sa Iyang kaugalingon ngadto kang bisan kinsa: ang 
Cordero moabante gikan sa himaya alang sa mga pagpangamuyo (Buyno.) 
aron paghimo ug mga pag-angkon alang sa Iyang katubsanan… 
201 Hinumdomi, Siya anaa sa Iyang tigpataliwala nga bulohaton balik 
dinhi. Apan hinumdomi, kining mga Timri naandam nga pagabuksan, ug ang 
Cordero moabut gikan sa dapit nga balaan sa Dios, milakaw sa unahan… 
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Siya kinahanglan usa ka tawo. Oh, tan-awa, unsay imong pagabuhaton karon? 
Ang Kasugoan nagkinahanglan ug usa ka duol nga Kabanay nga Manunubos. 
128 Karon, Siya dili makahimo sa pagkuha ug usa ka Manulonda; 
kinahanglan Siya magkuha ug usa ka tawo, tungod kay kita dili kabanay 
ngadto sa Manulonda; kita kabanay ngadto sa usa ug usa.  
129 Ang Manulonda wala gayud nahulog. Siya lahi nga matang nga 
linalang, adunay lahi nga lawas. Siya wala gayud makasala kon bisan unsang 
butang; siya usa—lahi. Apan ang kasugoan nagkinahanglan ug usa ka duol nga 
Kabanay nga Manunubos, ug matag-usa ka tawo sa yuta natawo pinaagi sa 
sekso. Karon, wala ba ninyo makita, didto diin kini gikan. Mao kana diin ang 
sala nagsugod. Busa nakita ninyo diin kini dapit karon? Dinha mitungha ang 
inyong kaliwat sa bitin. Nakita ninyo? 
130 Karon, matikdi: nagkinahanglan ug usa ka duol nga Kabanay nga 
Manunubos, ug ang Manunubos, duol nga Kabanay nga Manunubos, 
kinahanglan matawo sa tawhanon nga kaliwatan. Dinhi kana nagbutang kanato 
diha sa daplin, apan tugoti ako sa pagpatingog sa trumpeta kaninyo. Ang ulay 
nga pagkatawo mipalugwa sa—sa produkto. Amen.  
131 Ang ulay nga pagkatawo mipalugwa sa atong duol nga Kabanay nga 
Manunubos, walay lain kondili ang makagagahum sa tanan nga nahimong 
Emmanuel, usa kanato, Emmanuel. Ang duol nga Kabanay nga Manunubos 
nakaplagan. Inyong makita giunsa sa Dios paghimo sa usa ka kinahanglan, ug 
walay bisan unsang butang nga atong mahimo. Apan ang grasya misulod ug 
milandong nianang kasugoan, ug mipalugwa sa produkto. Amen.             
132 Oh, sa dihang makauli ka sa balay, “Sa dihang ako makaabut sa 
akong gamayng payag sa ubos didto,” ingon sa giawit ni Igsoong Neville. Sa 
dihang kamong tanan nakadungog sa usa ka butang sa ubos didto sa usa ka 
buntag nga nagaawit, “Kahibulongang grasya! Unsa ka tam-is sa tingog, nga 
nagluwas sa usa ka alaut sama kanako!” ikaw moingon, “Dalaygon ang Dios, 
ang tigulang Igsoong Branham makahimo niini: mao kana siya.” Nakita 
ninyo? 
133 Oo, oh, “Ang grasya nagtudlo sa akong kasingkasing sa pagkahadlok; 
ang grasya naghupay sa akong mga kahadlok, sa takna nga sa nahauna ako 
mingtoo.” Magpaabut hangtud nga makaabut kita ngadto niini sa makadiyut. 
Oh, tan-awa. 
134 Karon, atong makita. Ang Basahon—ang Basahon ni Ruth naghatag 
ug matahum nga hulagway mahitungod niini: giunsa ni Booz ug Noemi nga 
nawad-an ug kayutaan. (Kamo—nahibalo kamo—nakadungog kamo kanako 
nga nagwali niini, dili ba kamo? Ipataas ang inyong mga kamot kung kamo 
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nakadungog kanako nga nagwali niini, aron kamo makasabut. Nakita ninyo?) 
si Booz kinahanglan mahimong manunubos, ug siya mao lamang ang 
makahimo… Kinahanglan mahimong usa ka kabanay siya, usa ka duol nga 
kabanay, ug sa pagtubos kang Noemi iyang makuha si Ruth. Mao kana si 
Jesus, si Booz nagtipo kang Cristo; ug sa dihang Siya nagtubos sa Israel, Iyang 
nakuha ang Gentil nga Pangasaw-onon. Busa unya, inyong makita… Matahum 
gayud kaayo… Kita nakabaton niini sa teyp, ako segurado, dinhi sa usa ka 
dapit, kung buot kamo nga makaangkon niini. 
135 Karon, matikdi. Karon, kinahanglan siya mahimong duol nga 
kabanay. Busa inyong makita, ang Manulonda dili makahimo niini; ang tawo 
dili makahimo niini; kinahanglan usa kini ka tawo, apan dili siya mahimong 
matawo gikan sa babaye: usa ka sekso nga buhat. Busa ang ulay nga 
pagkatawo, ang Espiritu Santo naglandong kang Maria: tungod niana, si Jesus 
dili usa ka Judio. Si Jesus dili usa ka Gentil. Si Jesus usa ka Dios. Mao kana 
ang tukma. Ang Iyang Dugo wala magagikan sa bisan unsang sekso nga buhat. 
Siya ang balaan nga Dugo nga gilalang sa Dios. Ug kita wala giluwas pinaagi 
sa dugo nga Judio; ni kita giluwas pinaagi sa dugo nga Gentil. Kita giluwas 
pinaagi sa Dugo sa Dios. Sumala kana sa Biblia. Kini nagsulti sa ingon niini. 
Kita giluwas pinaagi… 
136 Busa, inyong makita, si Jesus mao ang Dios. Siya dili ang ikatulo nga 
persona, ikaupat nga persona, ikaduha nga persona; Siya mao ang Persona. 
Siya mao ang Dios. Nakita ninyo? Siya mao ang Dios nga Emmanuel. Ang 
Dios mikanaug gikan sa Iyang himaya, nagpadayag sa Iyang kaugalingon… 
Nahigugma ako nianang sugilanon ni Booth-Clibborn, kanang dakung, 
matahum nga himno. 

Down from His glory, Ever living story, 
My God ang Saviour came,  
Ang Jesus is His name, 
Born in a manger,  
To his own a stranger, 
A man of sorrow, tears ang agony. 
Oh, what condescention, 
Bringing us redemption; 
When in the dead of night, 
Not one faint hope in sight, 
God, precious, tender, 
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Serafines—kanang Pulong—samtang tanang Marcos, Mateo, Lukas, ug Juan 
tanan mibarug palibut sa Basahon sa Mga Buhat. 
186 Ug akong nadungog ang usa ka tawo nga miingon, usa ka bantugang 
ministro miingon, “Ang Basahon sa Mga Buhat usa lamang ka damba nga 
buhat.” Mao kini ang nahaunang sanga nga napalugwa gayud sa balaang 
iglesia.  
187 Oo, sir. Ug kung siya magapalugwa ug laing usa, kini mao gihapon 
nga matang. Oo, sir. Ikaw mosumpay ug sanga nga mamunga ug mga limon 
nga mahimong mga kahil, apan kini—kini sa dihang kanang sanga mamunga 
pag-usab, kini mahimong sama gayud sa orihinal.  
188 Ug ang Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan, kanang mga Maayong Balita 
nagabarug didto nga nagabantay niana: ang kaalam sa usa ka tawo, ang gahum 
sa usa ka leon, ang bulohaton sa torong baka, ug ang katulin sa mga leopardo, 
kon sa agila, diay.  
189 Oo, ang upat ka Maayong Balita nagabarug didto… Hinumdomi 
kanus-a kita nakabaton niini? Kini anaa diha sa Pito ka Mga Kapanahonan sa 
Iglesia. 
190 Karon, Siya miingon, “Ang Leon sa banay ni Juda.” Ngano? Gikan sa 
Juda… “Oh, Juda usa ka magbabalaod dili magauna kon taliwala sa iyang mga 
tiil hangtud moabut si Shilo”; apan Siya moabut pinaagi kang Juda. Ug ang 
Leon (ang simbolo sa banay ni Juda) nagmadaugon; Siya nakadaug. 
191 Ug sa dihang siya mitan-aw aron sa pagpangita diin dapit ang Leon, 
iyang nakita ang Cordero: katingad-an, gipangita ang Leon ug nakita ang usa 
ka Cordero. Ang anciano nagtawag Kaniya nga Leon, apan sa dihang si Juan 
mitan-aw, iyang nakita ang usa ka Cordero—usa ka Cordero nga daw kini 
gipatay gikan sa pagtukod sa kalibutan: usa ka Cordero, nga gipatay… Unsa 
kini? Unsa kanang Cordero?  
192 Kini nagkadugo, nasamaran, usa ka Cordero nga gipatay, apan nabuhi 
pag-usab; ug siya nagkadugo. Oh, tan-awa. Unsaon nimo pagtan-aw niana, 
katawhan, ug magpabilin nga usa ka makasasala? 
193 Usa ka Cordero migula; ang anciano miingon, “Usa ka Leon ang 
nagmadaugon, ang Leon sa banay ni Juda. Ug si Juan mitan-aw aron makita 
ang Leon, ug anaa migula ang Cordero, nagsamparay, ang dugo anaa Kaniya, 
mga samad; Siya nagmadaugon. Ikaw makasulti nga Siya gikan sa 
panggubatan. Siya gipatay, apan Siya nabuhi pag-usab. 
194 Si Juan wala nakamatikod niining Cordero sa una, kamo nahibalo 
dinhi. Wala Siya hisguti sa una. Wala sa bisan asa nga dapit nga kini 
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buhii siya hangtud iyang nakuha ang iyang gusto, ug ang iyang ngalan gibalhin 
gikan sa, “maglilimbong,” nga ipasabut “limbongan” ngadto sa unsa? Ngadto 
sa usa ka prinsepe uban sa Dios, Israel.” Siya nagmadaugon. 
180 Ug kining Leon sa banay ni Juda nagmadaugon. Siya miingon, 
“Ayaw paghilak, Juan, kay ang Leon sa banay ni Juda, ang Gamut ni David 
nagmadaugon; Siya human na nakadaug. Human na Niya nabuhat kini; 
natapos na, Juan.” Oh, tan-awa. Siya naghimo ug pangpawala sa sala nga 
mopabalik sa sala ngadto sa grasahon nga mga kamot nga ang—uban sa iyang 
kaalam nga naghugaw niini: ang tawhanong linalang. Oo. 
181 Apan si Juan miliso ug mitan-aw, nakita ang usa ka Cordero. Unsa ka 
kalainan gikan sa usa ka Leon. Siya miingon, “Ang Leon nagmadaugon.” 
Nakita ninyo, ako makahimo makagamit pag-usab nga dinha, “Ang Dios 
Nagtago diha sa Pagkayano.” Siya miingon, “Siya usa ka leon.” Mao kana ang 
hari sa mga mananap. Ang Leon nagmadaugon. Ang labing kusgan nga butang 
mao ang leon. 
182 Ako nakaadto sa mga kalasangan sa Africa ug nakadungog sa—sa 
mga giraffe nga nagsiyagit ug—ug ang dakung kusgan nga elepante uban sa 
iyang simod paingon sa langit, “Whee, whee, whee,” ug nakadungog sa—sa—
sa mabangis nga mga mananap sa deserto nga nagasiyagit uban sa ilang 
dugoon ug tibug-ok nga mga pagsinggit, ug ang—ang mga gangis hangtud… 
Ug si Billy ug ako nagpahiluna diha sa usa ka gamayng daan nga dapit nga 
nalukop sa mga sagbut nga motapot sa bisti ug nakadungog sa pagngulob sa 
Leon didto sa halayo, ug ang tanang butang didto sa deserto mihilom. Bisan 
ang mga gangis mihunong sa ilang pagtingog. Ang hari misulti.  
183 Oh, tan-awa. Oh, tug-anan ko kamo, mao kana nga sa dihang ang 
mga denominasyon ug mga pagduhaduha mangahulog ngadto sa yuta. Ang 
tanang butang walay timik sa dihang ang Hari mamulong. Ug mao kini ang 
Hari. Mao kana ang Iyang Pulong. 
184 Oh, siya miingon, “Juan, ayaw kaguol; away paghilak; ayaw 
pagkasubo, Juan. Ikaw  
Akong gidala dinhi diha sa panan-awon; Ako magapakita kanimo sa usa ka 
butang. Ako nasayud nga ikaw nasubo kaayo, tungod kay, ikaw nahibalo, 
kini—kini—kini… walay bisan unsang butang nga matubos; ang tanang 
butang mawala. Walay bisan kinsa nga makatagbo sa kinahanglan, apan ang 
Leon sa banay ni Juda…” Kamo nahibalo nga si Juda… Kita anaa niini sa—
dinhi sa pisara, kamo nahibalo, ang emblema sa banay ni Juda mao ang leon.  
185 Hinumdomi, ang leon, ang—ug ang toro nga baka, ug ang—ug uban 
pa, ang ulo sa tawo ug uban pa, ug unya sa pagtan-aw niadtong mga 
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Laid aside His splendors, 
Stooping to woe, ang save my soul. 
O, how I love Him! How I adore Him!  
My breath, my sunshine, my all in all! 
The great Redeemer, Became my Saviour—The Creator,  
Become my Saviour, 
Ang all God’s fullness dwelleth in Him.  

 Mao kana ang Usa nga nakatagbo sa kinahanglan. 
137 Ang grasya mipalugwa sa Persona ni Jesu-Cristo. Ug atong 
nakaplagan niining Basahon karon… Ang Dios mituyhad sa Iyang tolda, 
miabut gikan sa Dios aron mahimong usa ka tawo. Siya nag-usab sa Iyang 
kagikanan gikan sa Makagagahum sa tanan aron mahimong usa ka tawo sa 
pagbaton sa dagway sa tawo, aron Siya mahimong mamatay aron sa pagtubos 
sa tawo. Magpaabut hangtud kita makakita Kaniya, sa dihang walay bisan 
kinsa nga takus. Nakita ninyo? 
138 Buyno, diha sa Biblia, diha sa Basahon ni Ruth samtang kamo 
nagabasa niini inyong makaplagan ang usa ka tawo nga gitawag nga goel, G-o-
e-l, gitawag nga goel, kon kini ang tawo nga makatagbo sa kinahanglan; ug 
ang goel kinahanglan makabuhat niini, ug ang goel andam nga mobuhat niini, 
ug kinahanglan usa ka kabanay, sunod nga kabanay sa pagbuhat niini.  
139 Ug ang Dios, ang Maglalalang sa espiritu, nahimong kabanay ngadto 
kanato sa dihang Siya nahimong tawo aron siya makahimo sa pagkuha sa 
atong sala ibabaw Kaniya, ug magbayad sa bili, ug magtubos kanato balik 
ngadto sa Dios pag-usab. Mao kana. Mao kana ang Manunubos. Si Cristo 
nagtubos kanato karon. Kita karon gitubos, apan Siya wala pa makapanag-iya 
sa Iyang katungod. Karon, tingali dili kamo mouyon niana, apan paghunong sa 
makadiyut (Nakita ninyo?); atong makita. Nakita ninyo? 
140 Siya wala pa nakaangkon niini. Nakita ninyo? Kung Siya nagkuha sa 
Basahon sa Katubsanan, ang tanang butang nga anaa kang Adam ug tanang 
butang nga iyang nawala, si Cristo nagtubos pagbalik; ug Siya human na 
nagtubos kanato, apan Siya wala pa makapanag-iya. Dili Siya makahimo 
hangtud sa panahon nga gitagal, ug unya moabut ang pagkabanhaw, ug unya 
ang yuta mabag-o pag-usab, ug unya Siya makapanag-iya, ang Iyang 
pagpanag-iya nga Iyang nakuha sa dihang siya nagtubos kanato, apan buhaton 
kini sa gitagal nga panahon. Oh, tan-awa. 
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 Kini gibatbat dinhi niining pito ka timri nga Basahon nga atong 
gihisgutan karon. Buyno. Ang Basahon sa Katubsanan, kining tanan gibatbat 
dinhi. Ang tanan nga pagabuhaton ni Cristo sa katapusan ipadayag ngadto 
kanato niining semana dinhi sa Pito ka mga Timri kung ang Dios magatugot 
kanato. Nakita ninyo? Buyno; kini ipadayag.  
141 Ug ipadayag samtang ang mga Timri tangtangon ug buksan ngadto 
kanato, unya kita makahimo nga makakita unsa kining dakung plano sa 
katubsanan ug kanus-a ug unsaon kini nga mahuman. Kining tanan natago 
dinhi niining Basahon sa tinago dinhi. Kini gitimrihan sa Pito ka mga Timri… 
Ug busa ang Cordero mao lamang ang makatangtang kanila. 
142 Karon (pasayloa ako), kita nakaamgo… Karon, kung buot kamo 
motan-aw sa mga Kasulatan; mahimong moadto kamo sa Jeremias ug 
makaplagan didto nga sa dihang—sa  dihang siya—siya gihimong binihag, 
kamo nahibalo, siya—siya nagdala sa iyang uyoan… Ang anak sa iyang uyoan 
adunay ubang—ubang kabtangan, ug iyang gitimrihan kana, ug kung atong 
kuhaon kining tanan…  
143 Atong makuha usab kana, diha sa Pito ka Kapanahonan sa Iglesia, 
silang mga timri ug uban pa diha niana. 
144 Inyong makita, ang usa ka timri sa Daang Tugon sama sa usa ka 
linukot nga basahon sama niini. Ug dinhi ang usa ka tinago, ug kining tinago 
natago. Buyno, kini gitimrihan sa palibut ug gibutang dinhi: ang pag-angkon 
sa katungod ngadto kang mao kini-ug mao kana.  
           Ug ang sunod nga tinago giputos sa palibut kung unsa kining 
panulondon ug gipapilit dinhi sa kilid: “Ang—ang—ang pag-angkon sa 
katungod ngadto kang mao kini-ug-mao kana,” ug unya ang sunod hangtud 
kini nahimong linukot nga basahon, tungod kay ang katawhan walay mga 
basahon sama niini kaniadto. Kini anaa sa usa ka linukot (Pila ang nahibalo 
niana?) gitawag nga linukot nga basahon. Buyno ang usa ka linukot nga 
basahon mahimo nimong buksan ang usa dinhi (nga mao ang tinago dinhi) ug 
tangtangon kini ug buksan, ug imong makita kung unsa ang katungod sa pag-
angkon. Ug unya tangtangon ang laing usa ug buksan, ug imong makita unsa 
ang katungod sa pag-angkon.  
145 Ug ang tibok butang dinhi, ang mga tinago sa Dios gikan sa 
pagkatukod sa kalibutan nga tanan natimrihan sa sulod didto anaa diha sa Pito 
ka mga Timri, ug gipadayag pinaagi sa nagkalainlaing Pito ka mga Timri; nga 
kung itugot sa Dios—magatugot Siya—atong buksan kining mga Timri ug 
tan-awon ang Basahon ug pangitaon unsa ang mahitungod niining tanan. 
Nakita ninyo? Oh, ako naglaum kita adunay usa ka dakung panahon. Dinha 
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tanang butang nawala. Sa pagkatinuod si Juan mihilak; ang tanang butang 
nawala.  
170 Ang iyang paghilak wala magdugay apan nga daw usa ka minuto 
lang. Unya didto mibarug ang usa sa mga anciano nga miingon, “Ayaw 
paghilak, Juan.” Oh, tan-awa. Ang iyang paghilak wala magdugay kondili usa 
ka minuto lamang. Si Juan naghunahuna, “Oh, tan-awa, asa ang tawo? Didto 
nagbarug ang mga profeta; sila natawo sama kanako.  
171 Didto nanagbarug ang makinaadmanong mga tawo; didto 
nagabarug… Oh, wala bay bisan kinsa dinhi?” 
172 “Nagkinahanglan ako sa usa ka tawo nga makahimo sa pagbuhat 
niini. Nagkinahanglan ako sa usa ka tawo nga makahimo sa pagtubos,” ug siya 
dili makaplagan. Busa si Juan mihilak; oh, ang tanang butang nawala, ug siya 
mihilak sa hilabihan. Ug siya—siya—siya naguol, tungod kay ang tanang 
butang, ang tibook kabuhatan, tanang butang nawala kung sila dili makakaplag 
ug usa ka tawo. Himaya sa Dios. Kung sila dili makakaplag ug usa ka tawo 
nga makatagbo sa kinahanglan, sila—ang tanang tawhanong linalang, ang 
tibook kalibutan ug kabuhatan mawala. Tanan, tanang butang mahulog. Ang—
ang—ang mga katungod sa katubsanan, ang mga katungod sa—sa Kinabuhing 
Dayon, usa—ang Kahayag, kon—tanan niining mga katungod mapildi, ug 
walay bisan kinsa nga makahimo sa pagbayad sa bili. 
173 Ug si Juan nagsugod sa paghilak, tungod kay walay usa nga takus, ug 
walay usa nga makahimo bisan sa pagtan-aw sa Basahon nga linukot.  
174 Oh, kini nagkinahanglan ug usa ka tawong linalang. Si Juan mihilak, 
tungod kay walay usa nga makahimo niini, ug ang tanang butang mawala.  
175 Ug adunay usa ka tingog gikan sa usa sa mga anciano nga nagatindog 
diha sa taliwala sa upat ka buhing binuhat, ug tanan nianang dakung panon sa 
langit miingon, “Ayaw paghilak, Juan.” (Oh, tan-awa, ang grasya sa Dios.) 
“Ayaw pagkasubo, Juan.  
176 Ayaw paghilak, kay ang Leon sa banay sa Juda, ang Gamut ug 
Kaliwat ni David, Siya nagmadaugon.” “Nakadaug” nagkahulogan “nakibugno 
ug midaug.” Oh, tan-awa. 
177            Sa Tanaman sa Getsemani sa dihang ang Iyang dugo nahulog gikan 
sa Iyang nawong, siya nagmadaugon…?…  
178 Ang Leon sa—ug ang Gamut ni David nagmadaugon, nakadaug. 
179 Sama kang Jacob, ingon nga manglilimbong, ug sa dihang siya 
nakigbugno sa Manulonda, ug siya milahutay. Ug ang Manulonda misulay 
paglugnot pahilayo. Siya miingon, “Dili ko—ko ikaw pagabuhian.” Wala niya 
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162 Siya naghagit sa Kabanay nga Manunobos sa pagduol, kung Siya 
makahimo. Apan si Juan miingon walay tawo nga takus, dili nga walay 
katawhan nga takus didto.  
163 Karon, sama sa Manulonda, pananglitan kita moingon si Gabriel kon si 
Miguel, apan hinumdomi, kinahanglan kini nga usa ka kabanay. Hinumdomi, 
si Juan miingon dinhi, “Ug walay t-a-w-o,” dili Manulonda, dili serafin; sila 
wala nakasala, apan sila anaa sa laing matang. Sila wala gayud nahulog. Apan 
kini kinahanglan mahimong usa ka kabanay nga manunobos. Walay tawo, 
tungod kay kanila walay gitubos. Walay tawo nga takus sa pagtan-aw niini. 
Oh, dili, tan-awa, tan-awa. 
164 Busa kini nagkinahanglan ug usa ka tawhanong kabanay; ug siya 
nangamuyo alang niini, ug siya dili makaplagan bisan asa. Walay bisan kinsa. 
Walay obispo, walay arsobispo, walay pari, walay herarkiya; walay bisan 
unsang butang nga bisan ang—nga walay igong pagkabalaan bisan sa pagtan-
aw sa Basahong linukot. Whew, tan-awa, tan-awa. Kana medyo makusganon, 
apan mao kana unsa ang gisulti sa Biblia higala, gikutlo lamang nako unsa ang 
gisulti ni Juan. 
165 Ang Biblia miingon nga si Juan mihilak, dili ingon sa ubang 
katawhan nga nagtudlo niini. Ako nakadungog sa usa ka tawo nga nagtudlo 
niini usa niana ka higagyon; miingon, “Si Juan mihilak tungod kay iyang 
nakaplagan ang iyang kaugalingon nga dili takus.” Oh, bisan kinsang tawo nga 
nailalum sa Espiritu Santo nahibalo ug lain gikan niana (Nakita ninyo?), 
ilalum sa dihug sa Dios nahibalo ug lain kay niana. 
166 Apan si Juan mihilak. Ania dinhi unsa ang akong paghunahuna kung 
unsa ang iyang gihilakan: tungod kay kung walay usa nga takus ug makahimo 
sa pag-abli niining Basahon sa Katubsanan, ang tibook kabuhatan mawala.  
167 Ania dinhi ang Basahong linukot; ania dinhi ang dokumento nga 
titulo; ug Kini itugyan ngadto sa Kabanay nga Manunobos nga makatagbo sa 
mga kinahanglanon. Mao kana ang kaugalingong balaod sa Dios, ug Siya dili 
makahugaw sa Iyang balaod—dili makasupak sa Iyang Kasugoan, diay. Nakita 
ninyo, ang Dios nagkinahanglan ug usa ka kabanay nga manunobos kinsa 
takus, kinsa makahimo sa pagbuhat niini, kinsa adunay kalig-onan sa pagbuhat 
niini.  
168 Ug ang Manulonda miingon, “Karon tugoti kanang Kabanay nga 
Manunobos sa pagduol.” 
169 Ug si Juan mitan-aw, ug mitan-aw ibabaw sa tanang yuta; siya mitan-
aw sa ilalum sa yuta, ug walay bisan kinsa. Ang ilang kabuhatan ug ang—
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ang tinago sa katubsanan gitimrihan hangtud… Kining Basahon dili mabuksan 
hangtud sa katapusang mensahe sa manulonda. Ang linukot nga basahon didto, 
kita nahibalo niini nga anaa didto. Kita nahibalo nga kini mao ang katubsanan. 
146 Si Jeremias miingon, “Kining linukot nga basahon kinahanglan 
itago…” (ingon nga nabasa kini didto) siya miingon, “Kinahanglan Iyang itago 
kini diha sa sudlanan nga yuta.” Nakita ninyo? Oh, unsa ka matahum nga 
butang niana ako makahimo sa paghisgut sa diyutayng panahon. Kining 
linukot nga basahon gitagoan sa usa ka sudlanan nga yuta, usa ka sudlanan nga 
sa makausa nahimong unod (Himaya.), namatay, nabuhi pag-usab, ug gitagoan 
diha sa usa ka sudlanan nga yuta hangtud sa panahon sa pagpalit. Oh, tan-awa, 
sa katahum. 
147 Buyno. Karon, kining mga mensahe gitagoan hangtud kining 
sudlanan nga yuta, hangtud sa panahon sa gitagal nga panahon sa Dios diha sa 
katapusang mensahero diha sa yuta, ug ang tanan nga kining katawhan nga 
nabilanggo diha ug miingon, “Ako nahibalo nga kini anaa didto; ako nagatoo 
nga kini anaa didto”; ug sila nakigbugno niini, ug mipalugwa niini, ug 
mipalugwa sa mga butang; pinaagi sa pagtoo sila nagatoo niini. Apan karon 
kini pagadal-on ngadto kanato diha sa mga pinadayag ug gikan sa kamot sa 
Dios pinaagi sa pagpanghimatuod. Ang Dios miingon sa ingon niini; siya 
nagsaad niini. 
148 Karon, karon, atong tan-awon unsa—diin kita karon? Moadto kita sa 
verseculo 2 karon. Kana usa ka hataas nga panahon alang sa verseculo 1, apan 
atong—atong—atong kuhaon ang verseculo 2. karon, kita tingali dili 
magpabilin niana ka hataas sa sunod. 
 Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulonda nga nagpahibalo 
pinaagi sa makusog nga tingog nga nagaingon, “Kinsa ba ang takus sa pag-
abli…  basahong linukot, ug sa pagtangtang sa mga timri niini? 
149 Karon, hinumdomi, atong basahon pagbalik ang nahaunang verseculo 
pag-usab aron makuha nato kini sa pagdungan. 
 …Nakita ko, sa toong kamot niadtong naglingkod sa trono… 
150 Ang Dios: Kinsa kana? Sa bug-os ang orihinal nga Nagkupot sa 
Basahon sa Kinabuhi. Siya ang nagkupot niini; ang Dios ang nagkupot niini. 
sa dihang nawala kini ni Adam, kini mibalik ngadto sa iyang orihinal nga Tag-
iya. Kini Iya. Ug si Juan, diha sa panan-awon mitan-aw ug 
 …nakita ko, sa toong kamot niadtong naglingkod sa trono, ang—ang 
usa ka basahong linukot nga may sinulat diha sa sulod ug sa likod niini, nga 
minarkahan ug pito ka timri. (Nakita ninyo, sa sulod…) 
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151 Karon, sa dihang kita moadto sa pagtangtang niining mga Timri, 
inyong makita, kini mobalik ngadto sa Kasulatan, sa tanan pabalik. Kay ang 
matag-usa niadtong mga Timri, ang tibook butang nga nagkausa, ang tibook 
tinago nahimutang gayud dinhi niining mga Timri, ug ang mga Timri dili 
matangtang hangtud nianang panahon. Akong pamatud-an kini dinhi sa 
makadiyut lang. 
152 Matikdi, karon ang Basahon, hinumdomi, gitimrihan. Ania dinhi ang 
usa; ania dinhi ang timri, unya ang laing usa gilukot; usa ka timri. Laing usa 
gilukot: usa ka timri. Usa kini ka Basahon sa Katubsanan. Ug ang tibook 
butang nga nagkausa nahimong Basahon, ug kini gitimrihan sa Pito ka Timri. 
Ug tungod kay anaa kini sa likod tungod kay gilukot kini; ang timri nga tinago 
anaa diha sa sulod, ug kini nagsulti lamang sa nagkabayo sa puti nga kabayo, 
kon ang nagkabayo sa itom nga kabayo, ug unsa pa ang uban diha sa gawas, 
apan ang tinago sa tibook Basahon anaa diha sa mga Timri. Gikan sa Genesis 
ngadto sa mga Pinadayag, ang kompleto nga plano sa katubsanan gipadayag 
niining Pito ka Timri. Oh, kini usa ka importante nga panahon. Ang Dios 
magatabang kanato nga makuha kini. Nakita ninyo?  
153 Karon, ug ang kusgan nga Manulonda… Karon, verseculo 2, ang 
kusgan nga Manulonda nga nagapahibalo uban sa makusog nga tingog nga 
nagaingon, “Kinsa ang takus?” Takus sa unsa? “Kinsa ang takus sa pag-kuha 
sa Basahong linukot?” Karon, atong makaplagan… Asa ang Basahong linukot 
karon? Atua sa iyang orihinal nga Tag-iya, tungod kay kini nawala sa usa ka 
anak, ang unang anak sa Dios sa tawhanong kaliwat. Ug sa dihang iyang 
napildi ang iyang mga katungod sa pagpatalinghug kang Satanas, iyang 
gitugyan… Unsay iyang gibuhat? Iyang gidawat ang kaalam ni Satanas kay sa 
Pulong sa Dios. 
154 Karon, dili ba kita makahunong sa diyutayng panahon dinhi? Mga 
anak sa Dios magadawat sa panghunahuna sa seminaryo mahitungod niini kay 
sa Pulong sa Dios. Nakita ninyo, nakita ninyo? Mao gihapon nga butang nga 
gibuhat ni Adam: nagtugyan sa iyang katungod. Ug sa dihang kini gibuhat, 
kini miadto balik dayon.  
155 Wala ba ninyo makita diin kadtong mga kapanahonan mipaingon? 
Nakita ninyo? Miadto balik sa orihinal nga Nagkupot. Ug si Juan, diha sa 
Espiritu, nagatindog dinhi sa langit… Siya gidala paitaas karon gikan sa mga 
Kapanahonan sa Iglesia (Nakita ninyo?), nakakita sa mga Kapanahonan sa 
Iglesia, ug unya siya gidala paitaas diha sa ikaupat nga capitulo. Siya miingon, 
“Saka ngari; ug ipakita ko kanimo ang kinahanglan magakahitabo tapus niini.” 
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156 Ug iyang nakita ang naglingkod sa trono uban niining Basahong 
linukot sa Iyang kamot, diha sa Iyang toong kamot. Hunahunaa kini. Karon, ug 
unya dinhi niining Basahon nga linukot anaa ang dokumento sa titulo sa 
katubsanan.  
157 Ug kini gitimrihan sa Pito ka Timri. Ug unya ang Manulonda miabut, 
usa ka kusgan nga Manulonda nga nagapahibalo uban sa makusog nga tingog, 
“Kinsa ang takus sa pag-abli sa Basahong linukot, sa pagkuha sa Basahong 
linukot; Kinsa ang makahimo sa pagtangtang sa mga Timri; Kinsa ang 
makahimo sa pag-abli niining Basahong linukot?” Nakita ninyo? Ang 
Manulonda nangutana niini; si Juan nakakita niini, ug siya miingon, “Karon, 
Kinsa ang takus? Tugoti Siya…” Oh, tan-awa, tingali ako mibati gayud niining 
paagiha. “Apan, tugoti Siya,” miingon ang Manulonda, “Tugoti Siya…” Ania 
dinhi ang Basahong linukot sa Katubsanan. Ania dinhi ang plano sa 
katubsanan.  
158 Ania dinhi ang bugtong paagi nga ikaw gayud matubos, kay ania 
dinhi ang dokumento sa titulo sa katubsanan sa tibook mga langit ug yuta. 
“Tugoti Siya sa pag-anhi, kung buot siya.” Oh, tan-awa. “Karon pagsulti 
kondili paghilom hangtud sa hangtud. Paanhia Siya ug kuhaon kining 
Basahong linukot. Kinsa ang takus sa pagbuhat niini?” Ug si Juan miingon nga 
walay tawo diha sa langit nga nakaplagan nga takus; walay tawo sa yuta nga 
nakaplagan nga takus; walay tawo sa ilalum sa yuta nga nabuhi ug namatay 
nga nakaplagan nga takus; walay tawo nga nakaplagan nga takus. 
159 Ang pagtawag sa Manulonda mao ang pagtawag alang sa Kabanay 
nga Manunubos sa pagtungha. Ang Dios miingon, “Ako dunay kasugoan, ang 
Kabanay nga Manunobos mahimong—mahimong usa ka halili.” Asa kanang 
Kabanay nga Manunobos? Kinsa ang makahimo sa pagkuha niini? 
160 Ug gikan kang Adam ug hangtud paingon sa tanang mga apostoles, 
ug mga profeta, ug tanang butang pa, ug walay bisan kinsa nga nakapalagan. 
Karon, unsa ang mahitungod niana? Walay bisan kinsa sa langit, walay bisan 
kinsa sa yuta, walay bisan kinsa nga nabuhi gayud… Si Elias nagatindog 
didto. Ang tanang mga apostoles nagatindog didto sa—sa tanan nga 
nangamatay, sa tanang mga balaang tawo, si Job, ang makinaadmanong mga 
tawo. Ang tanan nagatindog didto, ug walay bisan kinsa nga takus bisan sa 
pagtan-aw sa Basahong linukot, sa pagkuha Niini ug pagtangtang sa mga 
Timri. 
161 Karon, asa ang papa ug kining tanan nga mitungha? Asa ang inyong 
mga obispo? Asa ang atong mga katakus? Kita walay pulos. Tinuod kana. 


