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Ang Nahaunang Timri 
 

1 Atong iduko ang atong mga ulo karon alang sa pag-ampo. Langitnon 
namong Amahan, nagpasalamat kami Kanimo niining gabhiona tungod ning 
lain pang kahigayonan sa pagpakaduol aron sa pagsimba Kanimo. 
Mapasalamaton kami nga buhi pa ug sa pagpakaangkon niining dakung 
pinadayag sa Kinabuhing Dayon nga ania nagpuyo sa sulod namo. Ug mianhi 
kami niining gabhiona, Amahan, aron hiusahan ang pagtuon sa Imong Pulong: 
niining dakung gililong nga mga tinago nga dugay nang gililong sukad pa sa 
pagkatukod sa kalibutan; ug ang Nating carnero mao ray Bugtong 
makapadayag Niini kanamo, aron kami masayud kung unsaon nga mahimong 
maayong mga ulipon alang Kaniya dinhi niining katapusang panahon.  
O Dios, maingon nga amo nang nakita karon dinhi niining katapusang 
panahon, tabangi kami aron masayud sa among dapit, Ginoo, ug ang kaigmat 
sa among pagkatawo ug ang kasigurohan sa hapit na nga pagbalik sa Ginoo. 
Kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
2 Nagtuo ako nga si David kadtong nag-ingon, “Nalipay ako sa dihang 
miingon sila kanako, dali mangadto kita sa balay sa Ginoo.” Usa ka dakung 
kahigayonan kanunay ang pag-adto; ug dungan sa pagtuon sa Pulong kay kini 
maoy naghatag kanato sa dakung paglaum. 
3 Ug karon anaay daghan kaayong nagtindog, ug magdali ako magdali 
kutob sa akong mahimo. Apan masaligon ako nga inyo nang naangkon ang 
kalipay sa Presencia sa Espiritu Santo sama kanako niadtong milabayng mga 
kapahonan. 
4 Ug karon adunay usa ka butang nga buot kong mahitabo nga wala ko 
kini mahimo sulod na sa dugayng panahon. Akong gitun-an kining—kining 
pinadayag dinhi, diha sa pagbukas sa Timri. 
5 Sulod sa mga katuigang nanglabay akong gipadayag kini dinhi, 
tingalig mga kawhaan na ka mga katuigan ang nanglabay, o maingon gayud 
niana, apan sa kapulihay o sa laing bahin wala gayud ako matagbaw. Maingon 
nga daw adunay mga butang ilabina na gayud diha sa mga Timri, tungod kay 
kana silang mga Timri mao man ang kinatibuk-ang Libro. Nakita mo? Mao 
kana ang Libro. Ang tibuok nga Libro usa ra ka Libro nga tinimrihan. Kini 
nagsugod… 
6 Sama pananglitan kung anaa akoy usa ka butang dinhi—ipakita ko 
kaninyo kung unsay buot kong ipasabot. Aniya usa ka timri. Mao kana ang 
usa… Ug inyong lukoton kini sama niini—sa paagi sa pagkalukot niini. Ug 
inyong gilukot kini nga sama niining kahimtanga, ug diha sa tumoy niini anaay 
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gamayng papel nga naglabaw nga sama niana. Mao kana ang Nahaunang 
Timri. Oo. Ug mao kana ang nahaunang bahin sa maong Basahon. Ug unya sa 
sunod nga timri gilukot nga sama niining kahimtanga, diha sa kilid niini, ug 
kini gilukot niining kahimtanga sama niini ug unya diha sa tumoy, dinhi niini, 
anaay naglabaw, nga nagpasabot nga duha na ka mga timri. 
7 Ug sama nianang kahimtanga ang pagkasulat sa tibuok nga Biblia, 
diha sa linukot. Ug busa  ang pagbukas niining mga Timri, kini maoy 
magbutyag sa mga tinago sa maong Basahon. 
8 Nakab-ot na ba ninyo ang pagtuon diha sa Jeremias, kung giunsa niya 
ang pagsulat niana, daghan ba kaninyo ang nagsulat niini kagabii? Kung 
giunsa sa mga Timri ang pagkasulat ug gibutang sa halayo aron ampingan 
hangtud sa paghibalik human sa kapitoan ka mga katuigan nga pagkabihag. 
Siya mobalik ug kuhaon ang iyang katigayonan. 
9 Ug gusto ko gayud magtuon niini. Dili ka makahimo… Wala nay laing 
paagi nga ipadayag kining tanan, tungod kay kini mao ang walay katapusang 
Pulong. Kini mao ang walay katapusang Libro. Ug busa, uban sa dakung 
pailub atong hisgotan ang hatag-as nga mga dapit. Ug karon diha sa pagtuon, 
nagsulat akog daghan kaayong mga Kasulatan aron inyong tun-an kini. Ug 
usab diha sa mga tep magpadayag kinig dugang pa samtang inyong tun-an 
kini. Ug… 
10 Kong itugot pa kanako nga motindog ako dinhi sa tablado ug ipadayag 
kini kaninyo sa kahimtang nga gipadayag kini kanako didto sa lawak, naku, 
kahibulongan gayud kini kayo. Apan sa paghiabot ninyo dinhi, nanagdasok 
kamo, morag inyo lang laktawan ang mga butang ug maninguha sa paghisgot 
sa kinauyokang bahin ngadto sa mga katawhan aron sila makakita niini. 
11 Nakadayeg ako sa maong awit nga giawit ni Igsoong Ungren: 
“Nanaug Gikan sa Iyang Himaya.” Kong wala pa Siya moanhi gikan sa Iyang 
himaya, hain na kaha kitang tanan niining kagabhion? Busa mapasalamaton ta 
nga nanaug Siya aron pagtabang kanato. 
12 Karon, tungod kay daghan ang nanagtindog, atong dalion kini kutob sa 
atong mahimo. Wala ko ipasabot, nga dalion nato paghuman, apan ang akong 
gipasabot nga ato nang sugdan sa labing madali kung mahimo. Ug karon, ato 
nang ablihan karon, inigkahuman sa… 
13 Human na ta sa capitulo 1, 2, 3, ug 4, ug 5 sa miaging gabii, ug karong 
gabii atong sugdan ang capitulo 6 sa Pinadayag. 
14 Ug karon, sa atong pagtuon ning capituloha atong hisgotan ang 
nagkalainlaing mga dapit bisan sa Daan ug sa Bag-ong Tugon sa gihapon, 
tungod kay ang tibuok nga Biblia mao ang pinadayag ni Jesu-Cristo. Nakita 
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katapusang bulohaton sa pagpataliwala. Inyong bang nahunahunaan kana? 
Tan-awa, wala man akoy kasayuran niini. Wala ko ipamulong kini. Apan unsa 
kaha kong mao man kini?...?... Unsa kaha kong mao man kini? Unsa man kini? 
Wala nay katubsanan sukad niadtong taknaa. Unta dili pa kini. Apan anaay 
kahigayonan nga kini mao na. 
I love Him, I (…?...)Him 
Because He first loved me 
And purchased my salvation 
On Calvary’s tree 
Bulahan ang Ngalan sa Ginoo. Himaya sa Dios. Gusto kanang matam-is nga 
pagbati. Wala ba ninyo batia kana? Maingon nga ang Espiritu Santo gustong 
mohuyop kaninyong tanan, nga nagalibotlibot. Oh, pagkahibulongan…?... 
I love Him, I love Him 
Because He first loved me 
And purchased may salvation 
On Calvary’s tree 
Ayawg kalimot niini, mga higala. Ayawg kalimot niini. Dad-a kini sa uban 
kaninyo sa pagpanguli. Pagpabilin niini. Ipabilin kini diha sa inyong mga 
unlan. Ayawg kalimot niini. Pagpabilin niini. Ang Dios magapanalangin 
kaninyo karon. Igsoong Neville, ang inyong pastor… 
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mo? Mao kana ang tanan nga pinadayag ni—ni ni Ginoong Jesus: ang 
pinadayag ni Jesu-Cristo. Mao kana ang Dios nga nagpadayag sa Iyang 
kaugalingon diha sa Basahon, nagpadayag sa Iyang kaugalingon pinaagi kang 
Cristo diha sa Basahon. Ug si Cristo mao ang pinadayag sa Dios. Siya mianhi 
aron pagpadayag sa Dios, tungod kay Siya ug ang Dios mao ra. Ang Dios diha 
kang Cristo nagpasig-uli sa kalibutan diha sa Iyang kaugalingon. Sa laing 
pagkasulti, dili mo gayud hibaw-an kung unsa ang Dios hangtud nga Iyang 
ipadayag ang Iyang kaugalingon pinaagi kang Cristo; ug unya makakita ka 
niini. 
15 Kanunay akong maghunahuna sa nanglabayng mga katuigan nga 
tingalig ang Dios nasuko kanako, apan si Cristo nahigugma kanako. Ug 
midangat sa kahibalo, nga mao ra diay nga Persona. Nakita mo? Ug si Cristo 
mao ang kasingkasing sa Dios. 
16 Ug karon samtang magtuon ta niini; inyong itandi kini karon… Ang 
unang tulo ka mga basahon sa Biblia sa Pinadayag (diin atong gihapsay nato 
pag-ayo kana) mao ang mga kapanahonan sa iglesia, sa—sa Pito ka mga 
Kapanahonan sa Iglesia. Karon, anaa pito ka mga kapanahonan sa igleisa, pito 
ka mga timri, pito ka mga trumpeta, ug mga panaksan, u—ug mga mahugawng 
espiritu nga sama sa baki, ug kining tanan nanagkaduyog. 
17 Oh, unta anaa akoy u—usa ka dakung mapa ug dibuhoon kining tanan 
sumala sa akong pagpakakita niini, nasayud ka; kung giunsa sa ang 
pagkahitabo sa matag usa kanila. Akong gidibuho kini diha sa usa ka gamayng 
papel, apan akong—nasayud ka…Ug ang tanang mga butang misibo gayud 
nga husto. Ug uban sa takna ug sa mga kapanahonan sumala sa ilang 
paghiabot ug sa pagkatapos ug tanan nanagkaduyog gayud nga sibo. Busa 
mahimo nga kining tanan dili magkasibo, apan kutob kini sa akong nahibaw-
an bahin niini. Ug… nasayud ako nga kong—kong buhaton ko ang labing 
mayo, ug masayup ako sa pagsulay pagbuhat ug labing mayo, ug sa labing 
maayo nga akong hingsayran, sa pagkatinuod ang Dios gayud mopasaylo 
kanako tungod sa pagbuhat ko—tungod sa sayup kong nasayup man ako. 
Apan… 
18 Karon, kadtong nahaunang tutulo ka mga libro mao ang nahaunang 
pito ka mga kapanahonan sa iglesia, ug unya atong masuta nga diha sa capitulo 
4 sa Pinadayag si Juan gilalin na. Nakita mo? Atong nakita ang mga 
kaiglesiahan… Wala kaayuy gihisgotan bahin sa mga kapanahonan sa iglesia. 
Diha ako niana makapamalandong nga ang mga katawhan abton ug katingala. 
Ilang—il—ilang gipasibo ang pamaagi sa iglesia diha sa kasakitan diha sa mga 
butang nga nahitabo na. Ug sumala sa ako nang giingon niadtong Dominggo 
(kahapon), “Ang unang butang inyong hisayran nga kadtong mga kasakitan 
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mahitabo gayud, ug matingala kamo kung nganong dili man a—ang paglalin 
maoy unang nahitabo. Ug mahitabo gayud kini kanunay; nahitabo na kini ug 
wala kamo masayud niini.” Nakita mo? 
19 Karon, wala kaayuy daghang mga saad nianang maong Iglesia, 
kadtong Iglesia sa Gentil, ang Pangasaw-onon. Karon, buot kong ipasantop 
ninyo kini sa hunahuna, nga anaay usa ka iglesia ug usa ka Pangasaw-onon. 
Nakita mo? 
20 Kanunay mo gayung palihokon kini diha tulo. Ang kwatro sayup: 
tinag-tulo: tinagtulo, tinagpito, tinagpulo, tinagdose, tinagkaluhag-upat, ug 
tinagkap-atan, ug tinagkalim-an, ug kadtong mga numero nga dili mabahin. 
Ang Biblia mao ang… Ug gipadagan sa Dios ang Iyang mga mensahe di—
diha sa num—diha sa mga numero sa Biblia diha sa mga maong mga numero. 
Ug makakuha kag butang nga gikan niadtong mga numeroha, magbantay ka 
niana. Kay dili na kini motungha sa mosunod nga mga butang. Kinahanglan 
nga dad-on mo kini pagbalik dinhi diin ka magsugod. 
21 Si Igsoong Vayle, si Igsoong Lee Vayle, iya—iyang… Nagtuo ako 
nga ania siya dinhi. Nagka-estoryahay kami sa miaging adlaw bahin sa mga 
katawhan ni kinsa, nanagpangawas sa alagianan. Nahisama ra kini sa nagpusil 
ug usa ka butang. Kong ang maong pusil maayong pagkatimpla, maayong 
pagkabinansay ug sa pagpunting, kini moigo gayud sa tumong gawas lang 
kung kanang buka molihok, o maliso, o mokurog ut motipas kini ug uban pa—
o huypon sa hangin. Bisan kung asa pa kini magsugod, anaay usa lamang ka 
paagi sa pagbuhat, mao ang pagbalik kung diin kini mobiya sa dalan ug 
magsugod pag-usab, kong gusto man ugaling nga maigo ang tumong. Kong 
dili man ugaling, ay, dili gayud kini makaigo sa unsay gitumong. 
22 Ug sama ra niana ang pagtuon sa Kasulatan, sa akong pagtuo. Kong 
atong masuta nga anaay butang atong gisugdan dinhi, ug wala kini mogawas 
nga husto, sa nakita mo kini nga dili mao—ug anaay butang nga nahimo na—
natong sayup diha; kinahanglan nga mobalik ka gayud. Dili mo gayud kini 
mabanabana pinaagi sa imong salabotan. Dili gayud kini… 
23 Atong nakita pinaagi sa mga Kasulatan nga walay usa didto sa langit o 
dinhi sa yuta, o sa ilalum sa yuta, o bisan kaniadto, o bisan sa umalabot nga 
makahimo niini. Ang Cordero lamang mao ray bugtong makahimo niini. Busa 
ang mga pamahayag sa seminaryo, bisan kung unsa pa man kini, wala kini ing 
kapuslanan. Nakita mo? Ang Cordero maoy gikinahanglan aron ipadayag kini. 
Mao lang kana. Busa atong lauman nga Siya maoy motabang kanato. 
24 Si Juan gilalin diha sa ikaupat nga capitulo aron pakitaon sa mga 
butang kaniadto, karon, ug sa umalabot. Apan ang Iglesia natapos na diha sa 
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Pulong. Itugot kini, Amahan. Sa Ngalan ni Jesus, akong itugyan kining tanan 
Kanimo ug alang sa Imong himaya. Amen. [Dihay nagprofesiya u gang mga 
katawhan nangalipay—Ed.]…?... Oh, ania bay tawo dinhi nga wala masayud 
Kaniya diha sa pagpasaylo, buhata kini karon. Inyong nadungog kana sa tataw, 
usa ka maisug nga pagbadlong? Kong nagtinguha ka sa pagduol, buhata kini 
karon, tungod kay sa mga adlaw human niini… Unsa kaha kung kadto maoy 
pag-abli sa timri? Unsa kaha kung kadto mao ang Manolunda nga gipadala 
didto nga milipak, hapit, ako bayawon gikan sa yuta, sa miaging adlaw 
samtang nagtidog ako didto? Samtang ang tulo ka mga saksi nagtindog didto 
sa duol, nga akong gisugilon kaninyo sa wala pa ako mogikan, dihay usa ka 
pagbuto nga hapit mopaulbo kaninyo… Ug gisakgaw ako sa pito ka mga 
Manolunda ug mipaingon sa silangan. 
Ang maong butang daw maoy motay-og kanako gikan sa yuta. Husto ba kana? 
Igsoong Norman, Igsoong Fred Sothman, kinsa diha sa akong tapad nagtindog 
sa pagkahitabo niini didto sa ibabaw sa Tucson. Ug a—ang… Ug kadto didto 
sa habagatan sa Tu—paingon sa Tucson. Kong kadto maoy husto? Ipataas ang 
imong kamot, Igsoong Fred, Igsoong Norman. Anaa ra: tindog kamo aron ang 
katawhan makakita kaninyo nga didto gayud kamo, mahimo ba? Wala pa 
gayud ako makadungog sukad niadtong butanga sa akong kinabuhi. Ug 
dihadiha, wala na sila mangayam sa tibuok adlaw. Akong gihangyo si Fred sa 
pagkasunod buntag… Wala siya masayud niini. Gihangyo ko siya nga 
molakaw aron mangayam, kanunayng moingon, “Buhata kini; buhata kini,” 
apan Siya miingon… Iya akong gisultihan didto, nga “Dili Niya kini buhaton. 
Moadto ka sa silangan karon dayon.” Ug silang pito ka mga Manolunda… 
Kadtong nahaunang lipak, iyang gibuksan. Nakita mo? Unsa kaha kong mao 
na kini? Ania na kita sa katapusang takna. Nakita mo? 
I love…(Simabahon ra Siya) I love Him, 
Because He first love me (…?...) 
And purchased my salvation 
On Calvary’s tree. 
Atong hinloan ang atong mga kasingkasing karon, mga kaigsoonan, samtang 
atong iduko ang atong mga ulo. Igsoon kong babaye, nakigsulti akog maayo 
kaninyo, apan gibuhat ko kini diha diosnong gugma. Gibuhat ko kini tungod 
kay gihigugma ko kamo: bahin sa pagpataas sa buhok ug sa pagpamisti ug sa 
paglihok sa husto. Gibuhat ko kini tungod sa diosnong gugma. Makigharong 
kita karon sa atong konsensiya, pinaagi sa pagbubo sa Clorox sa Dios. Ugma 
tingalig ulahi na. Tingalig motikang na Siya. Kining mga butanga nga 
umalabot nga sama niini, mga kaigsoonan, tingalig magkahulogan kini sa 
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402 Ug sa samang higayon nga kining yawa nahulog gikan sa langit ug 
misul-ob diha sa usa ka tawo, ang Espiritu Santo misaka ug mibalik ug misul-
ob sa Tawo. Amen. Oh, may. Unsang kamaayong takna. Ugmang gabii, kung 
itugot sa Dios, ang Ikaduhang Timri. 
403 Nahigugma ba kamo Kaniya? (Sige, Igsoong Fred…?... ang mga tep, 
igsoon, ampingi…?...) Karon, motuo ba ka—kamo niini? 
404 (Akong palungon ang tep.) Karon, akong paminawon kana; nahibalo 
na kamo niana. Nakita mo? Apan naglaum ko niana. 
405 Sultihan ko kamog usa ka butang, igsoon. Karon lang nako hisayri sa 
makausa pa sa akong kinabuhi kung ngano nga ang Espiritu kanunayng 
nagpahinumdum kanako batok kanila, nianang mga organisasyon. 
Mapasalamaton kaayo ako sa Ginoong Dios tungod sa pagpakita kana niining 
mga butanga. Nasayud ako nga kini mao ang Kamatuoran. Anaa ra kini, 
gipadayag diha niana. Dinhi niini siya nagkabayo pinasubay sa panahon ug 
dinhi mianhi ug mipakita sa iyang kaugalingon dinhi niini ingon nga usa ka 
hingpit kutob sa iyang mahimo. Nakita mo? Mao kana siya. Karon, dili ta 
hilimbungan niana. Karon, nangabuka na ang inyong mga mata. Pahilayo 
kamo nianang matanga sa mga butang. Higugmaa ang Ginoo uban sa bug-os 
ninyong kasingkasing, ug pagpabilin nga matarung uban Kaniya. Oo, sir. Gula 
gikan sa Babilonia. 
[Walay sulod ang tep—Ed.] 
…ang Pulong, gipakita pinaagig hulagway, gipakita pinaagi sa mga buhat sa 
Espiritu, gipamatud-an nga kini mao ang Pulong. Itugot nga ang Pulong 
moabot sa ibabaw niining mga panyo, Ginoo. Ayoha ang masakiton ug 
nanginahanglan. Ayoha ang matag masakiton nga tawo nga ania dinhi, Ginoo, 
ug kadtong atua sa gawas nga misulat kanako ug mitawag kanako. Amahan, 
niining taknaa, anaay laing kaayohan nga pagahimuon karon dayon; ug aron 
kami moadto sa bulohaton sa pagpangayo, apan, Ginoo, nga mao kanang kalag 
Among gikinahanglan kana diha sa tumang kahapsay, Ginoo. Ug kining mga 
butanga kinahang mamahimo. 
Nangamuyo kami, Dios, nga Imong dawaton kining mga pulong karon, nga 
dugay nang gikasulti, ug himua silang matuod ngadto sa mga katawhan. 
Pakitaa sila niini, Ginoo. Ingon nga gipasakit kadali, ug… Nasayud Ka, 
Amahan, busa nangamuyo ako nga igo na ang gikasulti na ang Espiritu Santo 
maoy mokuha niini ug ipadayag kini sa mga kasingkasing. Kanila nga nagsulat 
sa mga Kasulatan, hinaut unta nga ila silang tun-an. Kanila nga nagatep o 
nagare—o—o nagapamati sa mga tep, hinaut unta nga tun-an nila kini, dili kay 
alang sa ilang kinaugalingong paghubad niini karon, kondili aron tun-an ang 
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ika-4 nga capitulo, ug si Cristo ang mikuha sa Iglesia, gisakgaw diha sa 
kahanginan aron mosugat Kaniya, ug wala na mopakita pa pag-usab hangtud 
sa ika-19 nga capitulo inigbalik NIya kauban—ingon nga Hari sa mga hari ug 
Ginoo sa mga ginoo kauban sa Iglesia. Ug karon… Oh, naglaum ako nga sa 
kaulahiayng mga adlaw matapus nato kini tanan, tingali sa dili pa Siya 
mobalik. Kong dili man, nan ato ra kining makita; busa wala kini ing sapayan. 
25 Karon, dinhi niining capitulo 5, ang pagbukas sa mga Timri… Ug 
karon, ang pito-ka mga tinimrihang Basahon… Una sa tanan maoy atong 
basahon ang Nahaunang Timri. 
26 Sa miaging gabii (aron paghulagway ug diyotay) atong nakita nga sa 
dihang mitan-aw si Juan ug nakita ang maong Basahon nga anaa pa sa mga 
kamot sa orihinal nga Tag-iya, ang Dios… Nahinumduman pa ba ninyo kung 
giunsa niini pagkawala? Pinaagi kang Adan. Iyang giwala ang Basahon sa 
Kinabuhi tungod lang sa kaalam ni Satanas ug giwala ang iyang panulondon, 
nawala ang tanan, ug wala nay paagi pa nga malukat. Ug unya ang Dios, 
nagbuhat ug sama sa dagway sa tawo, nanaug ug nahimong usa ka Manonubos 
lang kanato aron pagtubos kanato. 
27 Ug karon, atong nasuta nga sa mga adlawng nang labay, kining mga 
butanga nga gililong pagaablihan na alang kanato sa katapusang mga adlaw. 
28 Karon, nakita ta usab dinhi, nga sa pagkadungog ni Juan sa maong 
pahibalo alang sa—sa umaabot nga Kadugo nga Manunobos ug aron pag-
andam sa Iyang panulondon, kay walay tawo nga makahimo niini. Walay usa 
ka tawo didto sa langit, walay tawo dinhi sa yuta, walay tawo sa ilalum sa 
yuta, ug walay usa nga takus bisan gain sa pagtan-aw sa maong Basahon. 
Pamalandunga kana: walay tawong takus bisan gain sa pagtan-aw niini. 
29 Ug misugod paghilak si Juan. Nahibalo siya nga ang tanan… Wala 
nay kahigayonan pa alang sa pagtubos. Ang tanan nangapakyas. 
30 Ug sa kalit atong makita nga ang iyang paghilak mihunong pagkalit, 
tungod kay gipahibalo man kadto pinaagi sa usa sa upat ka mga buhing 
binuhat—o sa mga anciano, diay. Ang usa sa—sa mga anciano miingon, 
“Ayaw paghilak, Juan, tungod kay ang Lion sa banay ni Juda nagmadaugon,” 
sa laing pagkasulti, “nagmadaugon ug nanaug.” 
31 Ug milingi si Juan, ug iyang nakita ang usa ka Cordero nga mitungha. 
Nagkadugo Kini ug nasamaran ug gisamdan. Kini gipatay nang daan, ang—
giingon nga—kini—usa ka Cordero nga gipatay nang daan, ug  dayag na lang 
nga nagkadugo pa kini. Kong samaran mo ang nating carnero u—ug patyon 
kini sa paagi nga bisag giunsa pagpatay ang Cordero, gitadtad kadto pagpino 
didto sa krus, gidughang sa kilid, ug gilansang ang mga kamot ug tiil, ug mga 
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tunok diha sa agtang. Diha Siya sa labing makauulawng kahimtang. Ug kining 
maong Cordero mitungha ug miadto Kaniya nga naglingkud sa Trono nga 
nagkupot sa lunsay nga Titulo sa Katubsanan; ug ang Cordero miadto ug 
gikuha ang Libro gikan sa kamot Niya nga naglingkud sa Trono ug—gikuha 
ug gikuha ang mga Timri ug giablihan ang Basahon. 
32 Ug sa nahitabo na kadto, atong nasuta nga kadto maoy usa ka dakung 
u—usa ka butang nahitabo didto sa langit, tungod kay ang mga anciano ug ang 
kaluhaag upat ka mga anciano, ug ang mga buhing binuhat, u—ug ang tanan 
didto sa langit misugod sa pagsinggit, “Takus.” Ug ania karon ang mga 
Manolunda miyabo sa mga panaksan sa mga pag-ampo sa mga balaan. Ang 
mga balaan sa ilalum sa halaran naninggit, “Takus Ikaw, O Cordero, tungod 
kay gitubos Mo kami, ug karon Imo kaming gihimong mga hari ug mga 
sacerdote, ug kami magahari sa yuta.” Oh may. Ug kadtong kalaga maoy… 
Siya… aron pagbukas sa Basahon… 
33 Inyong makita nga ang maong Basahon gilaraw ug mayo ug gisulat sa 
wala pa matukod ang kalibutan. Kining maong Basahon, ang Biblia gisulat na 
sa wala pa matukod ang kalibutan. Ug si Cristo, ingon nga Cordero, gipatay 
nang daan sa wala pa matukod ang kalibutan. Ug a—ang mga sakop sa Iyang 
Pangasaw-onon, ang ilang mga ngalan gipangsulat sa Basahon sa Kinabuhi 
nga iya sa Cordero sa wala pa matukod ang kalibutan, apan gikatimrihan 
kadto. Ug karon gikapadayag na kini kang kinsang mga ngalan anaa diha, ang 
tanan bahin niini. Unsang ka maayong butang. 
34 Ug si Juan, sa nakita niya kini, si—siya miingon, “Ang tanan sa langit, 
ang tanan sa ilalum sa yuta, ang tanan nadungog niya nga nagaingon, ‘Amen, 
ug ang mga panalangin ug kadungganan.’” Iyang naangkon ang usa ka 
maayong kahigayonan, ug—alang sa Cordero nga takus. 
35 Ug karon, ang Cordero nagtindog niining kagabhion samtang manuol 
kita ngadto niining ika-6 nga capitulo; kay anaa Kaniya ang maong Basahon 
diha sa Iyang kamot ug misugod na sa pagpadayag niini. 
36 Ug, oh, akong nasiguro karon… Ug naglaum ako nga unta ang mga 
katawhan magma-espirituhanon. Usa unta ka makalilisang kasaypanan ang 
mahimo ko kung dili pa tungod sa Espiritu Santo nga miduol sa akong lawak 
alas-dose sa udto karon ug mitudlo kanako sa usa ka butang nga akong gisulat 
iug isulti. 
37 Gikuha ko kini gikan sa usa ka karaang konteksto. Wala akoy mahimo 
niini. Wala ako masayud kung unsa ka labaw pa ka walay hinungdan ang 
Ikaduhang Timri, apan anaa akoy pipila ka mga karaang konteksto bahin sa 
usa ka butang nga akong gihisgotan sa daghan nang mga katuigan ang 
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aron pabalikon ngadto sa orihinal nga Pulong sa Dios ug sa pagtuo sa mga 
amahan aron pagdala sa gahum sa Espiritu Santo diha sa mga katawhan, 
dinuyogan sa gahum nga maoy motuboy kaniya lapas pa niining mga butanga 
ug aron dad-on siya niini sa samang panahon. Oo, sir. Mao ra nga Pulong ang 
maglig-on kang Jesu-Cristo nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug 
hangtud sa kahangturan. “Tan-awa, Ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan 
sa katapusan. Ug ang mga buhat nga Akong ginabuhat mabuhat usab ninyo. 
Ako magauban kaninyo. Dili ma madugay ug dili na sila makakita Kanako, 
tungod kay gihimo nilang kapunongan ang ilang kaugalingon ug 
nagkatibulaag, apan kamo makakita ra Kanako, kay Ako magauban man 
kaninyo. Bisan maanha Ako sa sulod ninyo hangtud sa katapusan.” Sa Iyang 
pag-ingon… Ang iyang kapungot igabubo human sa katapusan. Anaa ka ra. 
Oh, Dios. 
399 Kinsa man kanang nagsakay sa maputing kabayo? Dili ka buta. 
Nakakita ka kung kinsa kini. Mao kanang anticristo ug kanang malimbongong 
espiritu nga anaa na karon ug miyuhot, ug naghimo ug unya sh… Tan-awa, 
gibalibalik ra kini sa Dios. Iyang gipakita nga anaay usa ka tawong mogula 
uban sa maputi nga kabayo ug uban sa iyang busogan ug walay udyong. Siya 
maoy usa ka mini. Walay iyang gahum. Kamo moingon, “Ang gahum sa 
simbahan…” Hain na man kini? Unsa may ilang gibuhat? Sila moingon, 
“Kami mao ang orihinal nga simbahan.” Ang orihinal nga iglesia naghingilin 
ug mga yawa, nanag-ayo sa masakiton, ug nagbanhaw sa patay, nakakitag mga 
panan-awon ug uban pang mga butang. Hain na man kini karon? Nakita mo? 
Siya maoy usa ka bakak: busogan nga walay udyong. Husto kana. 
400 Apan nakita ba ninyo, kung moabot si Cristo,  ang Espada magagula 
gikan sa Iyang baba sama sa kilat nga nagapangidlap. Kini nagagula ug 
mitibawas sa Iyang mga kaaway ug mihingilin sa yawa. Kini miputol sa tanan 
ug Siya miabot, ang Iyang bisti natuslob sa Dugo ug diha sa Iyang paa 
nahisulat “Ang Pulong sa Dios.” Amen. Moabot Siya kauban sa Iyang 
kasundalohan, gikan sa langit. 
401 Kanang nagkabayo sa maputing kabayo ania na dinhi sa yuta sa tanang 
panahon. Siya mag-usab gikan sa pagka-anticristo. Iyang buhaton kana ug 
mamahimong usa ka mini nga profeta. Tan-awa, siya sa sinugdan nagsugod sa 
pagka-anticristo, ang espiritu; ug unya siya nahimong usa ka mini nga profeta. 
Ug unya, sa dihang gitambog na ang yawa, siya nahimong tawo kauban sa 
yawa. Tulo ka mga hugna: sa sinugdanan siya usa ka yawa, usa ka espiritu sa 
yawa; ug unya nahimong usa ka mini nga profeta, magtutudlo sa usa ka mini 
nga doctrina; sunod siya nahimong yawa nga nagpakatawo mismo. Nakita mo? 
Anaa na siya. 
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duha o tulo kanila ang naghilak. Nangamuyo siya ngadto sa pipila ka mga 
patayng babaye didto, sila naangkon niya, sa pagdahum nga makaadto siya sa 
langit pinaagi niini. Oh, unsang kamakaloluoyng butang. 
393 Ug unya nakakita ako nga may nagtindog didto… Ania karon… Ang 
ilang ekonomiya dili gayud maayo; kay gipanguha sa simbahan ang tanan nga 
anaa kanila. Ania dinhi ang batang si Pancho, tinga—tingalig si Pancho Frank, 
milugsong siya, ug usa siya ka mason sa tisa, ug tingalig mokita siyag bayente 
pesos matag semana, apan igo ra kini niya ipalet ug sapatos. Mao kana ang 
ilang ekonomiya. Apan dinhi karon, unsa na man kaha ingon nga siya usa ka 
mason ug maghihimog tisa ug mokitag bayente pesos kada semana (igo lang 
moingon, ambot kung unsay iyang mahimo, gawas sa pag-ingon nga kanang 
ekonomiyaha—ang paagi sa kahimtang niini). Himatikdi, karon, kong mokita 
man siyagbayente pesos matag matag semana. 
394 Ania karon si Chico (Nakita mo?), nga nagkahulogan nga “diyotay,” 
ug namuo siya didto sa suhol nga singko pesos matag semana, ug anaa siyay 
napulo ka mga anak nga pakan-onon; apan aduna pay nanuktok sa iyang 
pultahan aron pagkuha ug singko pesos o kwatro kanila aron ibayad sa candela 
nga dagkotan diha sa bulawan nga altar nga usa ka milyon ka dolyar alang sa 
iyang mga sala. Anaa ka ra. Mao kana ang kahimtang sa ekonomiya. Mao kana 
ang kahimtang sa ilang nasud. 
395 Ang butang mihakot niining tanan. Ang simbahan maoy mihakot 
niining tanan. Anaa kini kaniya diha sa iyang mga kamot. Mao kana. Ug ang 
iyang, uban sa salapi sa mga Judio diha sa maong kasabotan; ang Biblia nag-
ingon nga ilang panguhaon ang tanang butang. 
396 Ug unya siya mahimong usa ka mapintas nga mananap; iyang supakon 
ang iyang kasabotan; iyang dagiton; iyang dagmalan ang uban pang kaliwat sa 
babaye nga sama niana, ug mobugwak ug tubig gikan sa iyang baba, ug 
magapakiggubat; ug anaa unyay pagpanghilak ug pagminatay ug panagkagot 
sa mga ngipon. 
397 Ug ang Pangasaw-onon maminyo na didto sa himaya (Nakita mo?) sa 
samang higayon. Ayawg pagkyasa kini mga higala. Ang Dios magatabang 
kanako; ug gusto a—akong makaadto didto. Walay sapayan kung unsay 
mahitabo. Gusto ko—kong makaadto didto. 
398 Karon, himatikdi, diha sa samang panahon kini magapadayon, sa dili 
pa kini mahitabo, diay, dinhi sa kalibutan, ang Dios nagsaad, samtang silang 
tanan nanagkaguliyang pa sa denominasyon nanaglantugi tungod sa ilang 
kalainan bahin sa ilang kredo, ang Dios nagsaad nga Iyang ipadala kanato ang 
usa ka tinuod nga profeta diha sa matuod nga Pulong inubanan sa mensahe 
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nanglabay ug gisulat ko kini, ug gitigum ko kining mga kon—konteks… Ug si 
Dr. Smith, ug daghan pang bantugang mga magtutudlo ug a—akong 
nangahipos, ug ang tanan kanila nagtuo niana, busa akong gisulat kini. Ug 
andam na ako sa pagsulti, “Hinuon, karon akong tun-an kining maong 
baruganan.” Ug didto sa hapit na mag-alas-dose ang takna sa kaudtohon ang 
Espiritu Santo mopuno sa lawak, ug ang kinatibuk-ang butang naabli kanako, 
ug nahitabo kadto…?... niining kahimtanga—ngadto niining Nahaunang Timri 
nga naabli. 
38 Nakasiguro ako samtang ania ako dinhi nagtindog niining kagahion 
nga kini mao ang Maayong Balita sa Kamatuoran nga akong isulti kaninyo. 
Karon ko lang kini nahibaw-an. 
39 Tungod kay kung ang pinadayag mahisupak man sa Pulong, nan kini 
dili usa ka pinadayag. Ug nasayud kamo, nga anaay mga butang nga daw 
tinuod tan-awon, apan dili mao ang kamatuoran. Nakita mo? Kini daw 
sulosama kong tan-awon, apan dili diay. 
40 Karon, atong makita ang Cordero uban sa Basahon karon. Ug karon, 
diha sa ika-6 nga capitulo atong mabasa.   

Ug nakakita ako sa diha nga ang Cordero mibukhad sa usa sa 
pito ka mga timri, ug nadungog ko ang usa sa upat ka mga 
buhing binuhat nga nag-ingon, sa tingog nga daw dalogdog, 
“Umari ka! 
Ug nakita ko, ug tan-awa, ang usa sa maputi nga kabayo; ug 
ang nagkabayo niini may pana; ug kaniya gihatag ang usa ka 
korona, ug siya milakaw nga nagmadaogon ug aron sa 
pagpanaug. 

41 Karon, mao kana ang Nahaunang Timri, ang usa nga atong sulayan sa 
pagsaysay niini pinaagi sa grasya sa Dios niining gabhiona pinaagi sa 
pagkamaayo… Ug akong naila nga kung ang tawo maninguha pagsaysay niini 
siya nagalakaw diha sa makuyaw nga yuta, kong wala ka masayud kung unsay 
imong ginabuhat. Nakita mo? 
 Busa kong kini midangat man kanako pinaagig pinadayag, tug-anan ko 
kamo. Kong kini kinuha ko lang sa kaugalingon kong kaisipan, nan sultihan 
ko—ko kamo niana sa dili ko pa kini isulti kaninyo. Apan nakasiguro gayud 
ako samtang nagtindog ako dinhi ning kagabhion, nga kini miabot kanako nga 
lab-as gikan sa Labing Gamhanan. Dili ako madalidalion sa pagsultig bisan 
unsang butang nga sama niana kong bahin man sa Kasulatan. A—a—ako mao 
ang… 
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42 Manghinaut ako nga inyong hingsabtan kung unsay akong gipasabot 
niini karon. Nakita mo? Karon, nasayud kamo, nga dili kamo makasultig mga 
butang kong may usa ka butang nga ania na dinhi sa wala pa kini mahitabo. 
Dili ka—ka makasulti niini hangtud nga anaay butang nga napahimutang na 
diha niana. Nakita mo? Apan nabasa ba ninyo; namati ba kamo sa usa ka 
butang? Nakita mo? 
43 Karon, ang pito-ka timri, ang Basahong linukot karon gitangtang na 
pinaagi sa Cordero. Atong giduol kanang dapita niining gabhiona. Tabangan 
unta kita sa Dios. Samtang ang mga Timri nangatangtang na ug gikatugyan na, 
ang mga tinago sa maong Basahon gikapadayag na. 
44 Karon, inyong makita, nga kini usa ka Basahong tinimrihan. Karon, 
nagtuo ta niana, dili ba? Kita nagatuo nga kini usa tinimrihang Basahon. 
Karon, wala gayud kita masayud niini kaniadto, apan mao kini. Kini 
tinimrihan ug Pito ka mga Timri; nga diha, sa likud sa Basahon ang Basahon 
tinimrihan sa Pito ka mga Timri. 
45 Sa atong paghisgot niining matanga sa basahon, nahisama kini sa usa 
ka bakud nga gibutang dinhi niini, pito ka mga bakus. Apan dili kini maong 
matanga sa basahon; 
46 Usa kini ka linukot. Ug kung ang linukot hubaron na, kanang usa; nan 
ang nagpabilin diha sa linukot mao ang ikaduha, ug dinhi niini kini nag-ingon 
kung unsa kini, apan usa kini ka tinago. Apan bisan pa niana atong gisusi kini; 
apan hinumdumi, nga ang maong Basahon tinimrihan, ug ang maong Basahon 
mao ang Basahon sa tinago sa pinadayag. Kini mao ang pinadayag ni Jesu-
Cristo (Nakita mo?), usa ka Basahon sa pinadayag. Ug karon, inyong 
hingsayran latas sa panahon, ang tawo nagsusisusi ug naninguha sa pagsulod 
niana. Anaa ta nianang tanan. 
47 Ug ngani, sa usa ka higayon akong mahinumduman… Ko—kong ania 
man ugaling dinhi si Mr. Bohanon, o—o ang pipila sa iyang mga katawhan, 
dili a—akong tuyo ang pag-insulto. Si Mr. Bohanon usa sa maayo kong higala, 
ug siya maoy superentindente sa Serbisyo Publiko sa dihang nagtrabaho pa 
ako didto. Sa bag-o pa akong naluwas, gisultihan ko siya bahin sa nabasa ko sa 
Libro sa Pinadayag, ug miingon siya, “Akong gisulayan pagbasa kanang mga 
butanga,” miingon siya. Ug si Mr. Bohanon usa ka maayong tawo, ug usa si—
siya ka sakop sa simbahan. U—ug wala ako masayud hain niining tanan nga 
iyang gipasakopan, apan miinngon siya, “Nagtuo ako nga si Juan nakakaon ug 
mapula nga sili sa panihapon niadto gabhiona ug natulog nga busog kayo.” 
48 Giingnan ko siya (bisan pa kung maangin ang akong trabaho), 
giingnan ko, “Wala ka ba maulaw nga mosulti niana?” Ug bata pa lamang ako 
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pagpanimalus niini. (Nakita mo?) Husto gayud. Kini maoy gamut sa yawa; usa 
kini ka… 
388 Ug karon, dili ang katawhan, dili ang katawhan nga anaa diha, sila 
mga katawhan sa Dios, daghan kanila. Apan nasayud ba kamog unsa, kung 
modangat na kita dinhi niini hangtud nga moabot kita niining mga trumpeta 
nga huypon; ug sa sunod nga higayon sa akong pag-anhi, kining mga trumpeta 
nga nagatingog. Nahinumduman ba ninyo kung kining katapusang mga 
manolunda, kanang iktulong manolunda moabot, “Gumola kamo mga 
katawhan ko.”… Sa dihang milupad kanang maong manolunda ug samang 
higayon nagbilin ug mensahe dinhi alang sa katapusang trumpeta, ang 
mensahe sa katapusang manolunda, ang katapusang Timri gibuksan. Ang 
tanan mahitabo sa samang hiagayon. Oo, sir. Ang tanang mga timri matgapos 
na ug mopadulong ngadto sa erernidad. 
389 Karon, bantayi, sa samang higayon sa pagpanaog niining maong tawo 
(Ug unya taposon ko na.), ang Dios anaa usay butang nga pagabuhaton. Dili 
nato ihatag kang Satanas ang tanang pahinungod dinhi. Nakita mo? Dili ta 
kanunay siyang hisgotan. Nakita mo? Samtang kining dagkung butang anaa na 
diha, kining dakung sistema mopaingon nianang mga organisasyon diha sa 
panaghiusa aron matigum nila ang ilang kaugalingon ug mobarug batok sa 
Comunista, ug sa walay pagkasayud nga ang Dios nagpatindog sa Comunista 
aron pagdaog kanila. Oo. 
390 Unsay—un—unsa may hinungdan sa pag-alsa sa Comunista sa 
Russia? Tungod sa kahugaw sa Romanong simbahan ug sa uban pa kanila. 
Ilang gipangkuha ang tanang salapi nga diha sa Russia ug gipagutman ang 
mga tawo nga maghimalatyon ug walay gihatag kanila gawas sa pagpakabuhi 
nga sama sa uban nga ania sa kalibutan. 
391 Didto ako sa Mexico dili pa lang dugay ug nakita ko silang mga kabus 
nga mga kabataa. Ang bisan unsay nasud nga Catoliko dili ngani makatabang 
sa kaugalingon; walay usa kanila. Pangutan-a akog asa… Pakitaa ako kung asa 
sila. Bisan unsang nasura nga gikontrolar sa Catoliko dili ngani makatabang sa 
iyang kaugalingon. Ang Francia, Italia, ug silang tanan, ang Mexico, bisan asa 
ka moadto, dili sila makabuhi sa ilang kaugalingon. Ngano man? Kay gikuha 
sa simbahan ang tanan nga anaa kanila. Mao kanay hinungdan nga gipalagpot 
kini sa Russia. Tan-awa kung unsay nahitabo. 
392 Nasayud ako mismo niini. Mitindog ako didto ug nagtuo ba kamo nga 
ang bulawanong kagawasan inyong naangkon kung madungog ninyo ang 
bagting sa kampana. Ug ania karon usa ka kabus nga babaye ang migula sa 
dalan, nga nagsaguyod sa iyang mga tiil, ug ang amahan nagkugos sa bata, ug 
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381 Sultihan ko kamo. Atong gisugilon kung unsa nga pagpanaug ang 
iyang pagahimuon, ug manaug gayud siya; iya na kining gibuhat.  Gikatuhog 
na kini. Mao lang kana. Ikapayuhot kini pinaagig salapi, kahakog sa salapi. 
Husto gayud kini. Ang pagkamahigugmaon sa salapi labaw pa kay sa Dios. 
Bisan unsay ilang gihunahuna niini karon kung pila ka salapi ang iyang 
makuha. Unsa man kini? 
382 Nasayud kamo nga gikasugilon na kini sa makadaghang higayon: 
Ihatag sa simbahan ang kwarta, ug iyang ukayon ang kalibutan. Ihatag sa 
simbahan ang kwarta, ug magpadala siyag mga ebanghilista sa tibuok 
kalibutan. Ug unsa may iyang pagabuhaton? Iyang dag-on ang kalibutan alang 
kang Cristo.” 
383 Suginlan ko kamog usa ka butang, kabus ug buta kong higala. Ang 
kalibutan dili madaug pinaagi sa salapi, kondili pinaagi sa Dugo ni Jesu-Cristo. 
Hatagi ang Dios ug mga lalake kinsa maisug nga mga lalake nga mobarug sa 
Pulong, buhi kong patay, nga maoy mangdaog. Anaay usa lamang ka butang 
ang modaug: sila kinsang mga ngalan nahisulat sa Basahon sa Kinabuhi nga 
iya sa Cordero sa wala pa matukod ang kalibutan. Mao lamang kanay mamati 
niini. Ang salapi walay arang mahimo niini: ipadala silang mga amahan 
ngadto sa mga denominasyonal nga mga kalagdaan. 
384 Tan-awon  ta. Oo, uban sa batid sa salabotan, makahimo siya. Usa siya 
ka makinaadmanon. Oh, oh, oh, ug ang tanan niyang mga anak nga nagpalibot 
kaniya manggialamon man: PH. D., LL. D., dubling L.D., Q.S.D., A. B. C. D. 
E. F. hangtud ngadto sa Z. Anaa kanila kining tanan. Makinaadmanon. Ngano 
man? Tungod kay sumala kini sa lagda ni Satanas. Bisan unsang  kaigmat ug 
paglimbong batok sa Biblia iya ni Satanas. 
385 Mao gayud kanay iyang gidala kang Eva. Si miingon, “Oh, nahisulat 
kini. Gisultihan kami sa Dios sa dili pagbuhat niana.” 
386 Siya miingon, “Apan kadali lang. Sa pagkatinuod dili kini mabuhat sa 
Dios, kondili akong ablihan ang inyong mga mata ug hatagan kamo ug 
kaalam.” Ug mikuha siya niini. 
387 Dugay nang nagtinguha ta kaniya; nakaangkon ta usab niini, kining 
nasura. Himatikdi, nga iyang dag-on ang tibuok relihiyosong kalibutan. Iyang 
dag-on—makigsabot siya kauban sa mga katawhan ni Daniel. Ania na kini, tali 
sa mga Gentil ug sa mga katawhan ni Daniel, ang mga Judio diha sa 
katapusang semana, ug ania na kita niini, bisan gani ang mga dibuho diha sa 
pisara, ug nakita kini ninyo pag-ayo, diin anaa kini. Salamat sa Dios. Anaa na 
siya. Kanang organisasyonal nga sistema iya sa yawa. Ug sa walay 
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niadto, apan giingnan ko, “Wala ka ba maulaw nga mosulti niana bahin sa 
Pulong sa Dios?” Nakita mo? Apan, bata pa lamang ako nga dili molapas sa 
akong kabatan-on, tingalig kaluhaag-usa, kaluhaag-duha ang panuigon, ug 
nagtrabaho nga nagakahadlok, ug anaa ang kagul-anan, apan diha niana anaay 
kahadlok sa dihang kantalitahan ako—kung modungog ko ang kantalita sa 
Pulong sa Dios. Kini mao ang Kamatuoran, ang tanan Kamatuoran. Busa dili 
kadto usa ka damgo ni usa ka urom; dili sa gikaon ni Juan. 
49 Siya didto sa Isla sa Patmos tungod kay iyang gipaningkamotan ang 
pagbutang sa Pulong sa Dios diha sa usa ka libro ug didto gihinginlan pinaagi 
sa Romanhong kagamhanan, ug didto sa pulo sa adlaw sa Ginoo, ug iyang 
nadungog sa luyo niya ang tingog sa daghang mga katubigan ug miliso aron 
pagtan-aw, ug iyang nakita ang pito ka mga bulawang kandeliro. Ug didto 
nagtindog ang Anak sa Dios sa taliwala nila. 
50 Karon, ug unya ang Basahon mao ang pinadayag. Busa ang “usa ka 
pinadayag” mao ang “usa ka butang nga gikapahibalo bahin sa usa ka 
butang—usa ka butang nga gikapadayag.” Ug karon, himatikdi, aron dili kamo 
malimot niini: Kini tinakpan hangtud sa ulahing panahon. Nakita mo? Ang 
tibuok tinago niini gitakpan hangtud kaulahiayng mga panahon; makita ta kana 
diha sa Kasulatan. 
51 Karon, ang tinago sa maong Basahon nadayag na sa dihang giablihan 
ang mga Timri. Ug sa dihang hingpit nga gibuksan ang mga Timri, ang takna 
sa pagpanubos natapos na, tungod kay ang Cordero mibiya sa dapit sa 
pagkatigpataliwala aron molakaw sa pagkuha sa Iyang mga panulondon. Siya 
mao ang Tigpataliwala tali niana, apan sa dihang nahitabo ang tinuod nga 
pinadayag diha sa mga Timri samtang gisugdan nila pag-abli, ang Cordero 
mitungha gikan sa santuaryo. Kini sumala sa Pulong. Atong gibasa kini sa 
miaging gabii. Siya gikan sa—gikan sa taliwala ug gikuha ang Basahon. Busa 
dili na Siya Tigpataliwala, tungod kay bisan kung ila Siyang gitawag nga usa 
ka Lion, ug mao kana ang—mao kana ang Hari, ug Siya usa ka Tigpataliwala 
sa ingon. 
52 Bisan kung ang mga actor ning maong mga Timri nagsugod sa 
nahaunang panahon sa iglesia… Karon, hinumdumi, aron inyong—inyong 
makuha ang hulagway niini pag-ayo kong makahimo ta, o sa labing maayo 
kong mahimo pa. Ang mga actor… Ibutang ko kini nga sama niana, tungod 
kay ang u—usa ka actor usa ka tawo nga nag-usab-usab sa mascara. Nakita 
mo? 
53 Ug dinhi ning maong buhat ning gabhiona, atong makita nga kini mao 
si Satanas nag-usab-usab sa iyang mascara. Ug ang tanang mga actor… 
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54 Si Cristo, naglihok sa papel sumala sa Iyang gibuhat samtang Siya 
gikan sa pagka Espiritu ngadto sa pagkatawo, igo ra Siya magsul-ob ug usa ka 
bisti sa actor, ang tawhonong unod, ug nanaug diha sa dagway sa usa ka tawo 
aron mahimong Kadugo nga Manunobos. 
55 Karon, karon, inyong nakita, nga kini maoy usa lamang ka dagway sa 
actor. Mao kanay hinungdan nga silang tanan anaa sa mga pasambingay ug sa 
sym—ug ang kahimtang sila dinhi sama sa mga mananap, ug mga 
kamananapan, ug uban pa; kini maoy usa lamang ka buhat. Ug kining mga 
actor nagsugod sa nahaunang panahon sa iglesia, tungod kay si Cristo mao ang 
nagpadayag sa Iyang kaugalingon diha sa pito ka kapanahonan sa iglesia. 
Karon, nakasabot ba kamo niini? Maayo. Nakita mo? Si Cristo nagpadayag sa 
Iyang kaugalingon diha sa pito ka kapanahonan sa iglesia. 
56 Ug pinaagi sa mga kapanahonan sa iglesia, dihay usa ka dakung 
kalibog nga mitumaw. Ug diha sa katapusang panahon sa iglesia, amg 
mensahe sa ikapitong manulonda mao naghipos niadtong nangawalang mga 
tinago ug aron itugyan kini ngadto sa Iglesia. Nakita mo? Karon, atong 
hingmatikdan kana. 
57 Apan ang—ingon wala ikapakita ang ilang tinuod nga kahimtang. 
Karon, sa mga panahon sa Biblia, ang mga tinago diha ra, ug ilang nakita 
kining mga butanga nga nagakahitabo sa kahimtang nga nakita kini ni Juan. 
Karon, siya miingon, “Anaay usa ka magkakabayo sa maputing kabayo.” Apan 
unsa may tinago niini, anaa gayuy tinago nga nagpaluyo nianang 
magkakabayo. Karon, unsa man kadto, wala sila masayud; apan igapadayag ra 
kini. Apan ipadayag lamang kini human nga mobiya ang Cordero sa trono sa 
Amahan sa Iyang pagkatigpangamuyo ingon nga Kadugo nga Manunobos. 
58 Magbilin akog usa ka gamayng butang dinhi. Karon, kong anaa may 
makakuha niining mga tep… Bisan kini makahimo pagsulti bisan kung unsay 
iyang gusto. Anaa siyay katungod sa—sa bisag unsang butang diha sa iyang 
pagbati. Apan kong ang, nasayud kamo, kong ang usa ka ministro dili gusto 
niini ngadto sa iyang katawhan, nan sultihi sila sa dili pagdala niini. Apan a—
akong… Kini alang lamang sa mga katawhan kang kinsa gipadala ako aron 
sultihan; busa, kinahanglan gayud na akong ipadayag kung unsa ang 
Kamatuoran. Nakita mo? 
59 Karon, ang Cordero sa takna sa pagpangamuyo kanhi, Siya nahibalo 
nga anaay mga ngalan didto nga nahisulat sukad pa sa pagkatukod sa 
kalibutan, ug samtang kadtong mga ngalana wala pa makita dinhi sa yuta, 
kinahanglan nga magpabilin pa Siya didto ingon nga usa ka Tigpangamuyo. 
Hingsabtan ba ninyo kini? Ang hingpit nga pagpanggahin nang daan… Nakita 
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simbahan nga gipangtukod ug ang tanan napahigayon na sa hustong laray. 
Wala nay usa ka butang nga nahibilin pa. Ang matag denominasyon mikupot 
gayud niini, ang kahiusahan sa mga kasimbahanan. Ug unsa may nagpaluyo 
niini? Ang Roma. Ug karon ang papa nagsinggit na, “Kitang tanan usa ra. 
Managtapok ta ug magdungan sa pagpanglakaw.” 
375 Ug kining mga katawhan, bisan ngani ang pipila kaninyong Full 
Gospel nga mga katawhan, nagalimud—inyo pang gilimud ang inyong 
ebanghikanhong pagpanudlo aron paghimog lakang nga sama niana. Unsa may 
inyong gibuhat? Hilabihan ang pagpangabuta nianang denominasyonal nga 
mga butang nga inyo nang gisalikway ang Kamatuoran. Ug ang Kamatuoran 
gipahimutang na sa atubangan nila, ug si—sila mitalikud gikan niini ug 
gibiyaan kini, ug karon sila gihatagan ug labi pang pagkahisalaag aron 
managpanuo sa bakak ug mangalaglag uban niini. Mao kanay tukmang 
nahitabo niini. 
376 Ug ang anticristo maoy mokuha niining tanan. Ug ang Biblia nag-
ingon nga iyang limbungan ang tanan, a-dubling-l, ang tanan sa ibabaw sa 
nawong sa yuta kinsang ngalan wala mahisulat sa ilalum sa mga Timri sukad 
sa pagkatukod sa kalibutan. Karon, kong ang Biblia nag-ingon nga iyang 
gibuhat kini, buhaton niya kini. 
377 Sila moingon, “Ah hinuon, sakop man ako…” Anaa ka ra. Nakita mo? 
Mao kanay tukma. Mao ra sa gihapon nga bigaon nga kapunongan. Mao ra nga 
sistema nga nagsugod sa sinugdanan nga mao ang anticristo sa kinatibuk-an. 
378 Nakadungog ako gikan niini, apan kana maoy—kini maoy 
Kamatuoran. Akong gipaabot. Amen. 
379 Karon, himatikdi, iyang dag-on ug halos anaa sa iyang kamot sila 
karon, samtang anticristo pa siya sa dili pa siya mahimong mapintas nga 
mananap. Naghisgot kamo bahin sa mapintas nga silot. Paabota lang. Bantayi 
kung maunsa silang mahibilin dinhi sa yuta kay mahidangat sila uban niini. 
Anaa unyay panaghilak ug pagminatay ug panagkagot sa mga ngipon. Tungod 
kay ang dragon, ang Roma, mobugwak ug tubig gikan sa iyang baba aron 
makiggubat sa mga salin sa kaliwat sa babaye nga nahibilin dinhi sa kalibutan 
human nga ang Pangasaw-onon nga mga pinili kuhaa. Ug ang dragon 
makiggubat sa mga salin nga dili gustong mosulod, maoy gipanggukod. 
380 Ug ang tinuod nga Iglesia mahiagum niana kung mahimo pa, apan 
inyong nakita, nga silang tanan gikatabonan na sa Dugo pinaagi sa grasya ni 
Cristo, ug dili kini mahiagum…?... wala na panahon sa kasakitan. Ang 
mosunod nga butang alang sa Iglesia mao ang paglalin. Amen ug amen. 
Dalaygon ang Dios. Oh, gihigugma ko kini. 
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gibatonan sa paganong Roma, tungod kay ang pito ka ulo nga mapintas nga 
mananap, ang dragon, gitambog man gikan sa langit ug nahimong tawo diha sa 
mini nga profeta. Ania na kini; siya anaay pito ka mga korona, ug siya 
gisalikway ug gitambog dinhi sa kalibutan ug sa kadagatan. Oo. 
371 Unsa may atong ikaingon? Kinsa man kining magkakabayo, kining 
nagsakay sa kabayo? Nahibalo ba kamo kung kinsa siya? Mao kini ang 
gamhanang tawo ni Satanas. 
372 Midto ako sa miaging gabii… Duroha ka mga igsoon ang ania niining 
simbahan karon (Si Igsoong Norman, nga anaa sa likud, ug, nagtuo ako, ug si 
Igsoong Fred); nangadto kami aron maminaw sa usa ka tawo nga nagtudlo 
bahin sa anticristo, usa ka tawong inila, usa sa labing maayo nga naangkon sa 
Assemblies of God. Ug ang iyang hubad sa anticristo mao, nga sila motumar 
ug nagkalainlaing bitamina nga gikan sa—sa usa ka tawo ug ibalhin kining 
kinabuhi nga gikan sa usa ka tawo ngadto sa usa ka dakung larawan nga 
molakang sa ciudad sa daling panahon. Ug kana mahimong… Tiaw mo ba nga 
ang usa ka tawong puno sa Espiritu Santo maulipon sa maong limbong nga 
sama niana, o magpakaaron ingnon? 
373 Samtang dinhi niini ang Biblia nag-ingon kung kinsa ang anticristo. 
Dili kini usa ka… Usa kini ka tawo. Himatikdi, nga kining magkakabayo 
walay lain kondili usa ka gamhanang tawo ni Satanas, usa ka nagpakatawo nga 
yawa. Siya usa ka edukado ug manggialamon. Karon, hinaut unta nga 
nangabuka na ang inyong mga mata. Ilang gisulayan ang usa sa iyang mga 
anak dili pa lang dugay diha sa pasundayag sa telebisyon aron tan-awon kong 
dili ba siya labi pang utokan kay sa mosunod nga tawo aron modalagan sa 
pagkapresidente; apan bisan pa niana, siya nagbaton ug daghang kinaadman; 
maingon man si Satanas. Iyang gipaningkamotan ang pagbaligya niini. Iya 
kining gibaligya ngadto kang Eva; iya kining gibaligya kanato. Maoy atong 
gikinahanglan ang tawong bantugan; ug naato na kini. Oo. Ang tibuok 
kalibutan nangandoy ug usa ka tawong bantugan; ug maangkon nila kini. 
Paabota lamang hangtud nga ang Iglesia lalinon na, ug si Satanas itambog na. 
Siya magpakatawo. Oo. Ilang gikinahanglan ang usa ka tawo nga maoy 
mahimo sa maong trabaho; mahimo kini niya. 
374 Edukado… Mao kini ang gamhanang tawo ni Satanas nga may 
edukasyon, nga maalamon, uban sa teolohiya sa simbahan sa iyang 
kaugalingong pulong, sa iyang kaugalingon buhat, ug siya nagsakay sa iyang 
maputi nga denominasyonal nga kabayo aron paglimbong sa mga katawohan. 
Ug iyang dag-on ang matag relihiyon sa kalibutan, tungod kay silang 
mopaingon man ngadto sa kahiusahan sa—sa sa—sa mga kasimbahanan ug 
ang kahiusahan sa mga kasimbahanan sa kalibutan. Ug anaa na silay mga 

Ang Nahaunang Timri 11 
 
mo?  Oo, kinahanglan nga magpabilin ra Siya didto, tungod kay Siya mianhi 
alang niadtong gigahin nang daan sa Dios alang sa Kinabuhing Dayon. Tan-
awa, nakita mo? Pinaagi sa Iyang pagkasayud nang daan Iyang nakita sila, dili 
pinaagi sa Iyang kaugalingong kagustohan. Ang Iyang kagustohan mao nga 
walay usang malaglag, kondili nga pinaagi sa Iyang pagkasayud nang daan 
Iyang hingbaw-an kung kinsay gusto ug kung kinsay dili. Busa samtang anaa 
pay usa ka ngalan nga wala pa matataw—nga wala pa mahipadayag dinhi sa 
yuta, si Cristo kinahanglan nga magpabilin ra didto ingon nga usa ka 
Tigpangamuyo aron bantayan kadtong maong ngalan. 
60 Apan kung kadtong katapusang ngalan ikatuslob na sa maong Clorox 
o sa lataganan, nan ang Iyang mga adlaw sa pagkatigpataliwala matapos na. 
“Siya nga mahugaw papadayona nga mahugaw. Siya nga balaan, papadayon 
nga balaan.” Nakita mo? Ug siya mobiya sa santuaryo, ug unya mamahimo 
kini nga lingkuranan sa paghukom. Alaot kanila nga wala diha kang Cristo. 
61 Karon, himatikdi: Apan igapadayag ra kini kung biyaan na sa Cordero 
sa Iyang dapit sa pagkatigpangamuyo ngadto sa Amahan. (Karon, anaa kana sa 
Pinadayag 5). Karon, Iyang gikuha ang Basahon sa mga Timri, ang Basahon sa 
mga Timri o ang Basahon nga tinimrihan sa mga Timri, ug gitangtang sila ug 
gipakita sila (paminaw) dinhi karon ning katapusang panahon, human nga ang 
pagkatigpataliwala matapos; ang kapanahonan sa iglesia mahuman na. 
62 Siya mianhi sa nahaunang panahon, ang Panahon sa Efeso, gipadayag, 
ug mipadala ug mensahero. 
63 Himatikdi kung unsay nahitabo samtang padayonon ta. Ania dinhi ang 
laraw niini: Ang unang butang nga nahitabo, anaay u—u—usa ka pahibalo una 
sa tanan didto sa kalangitan. Kay unsa may nahitabo? Ang Timri gibuksan. 
Unsa man kadto? Ang tinago giablihan. Nakita mo? Ug sa dihang gibuksan 
ang tinago, gilayon ang trumpeta milanog. Kini nagpahibalo ug usa ka gira. O 
usa ka hampak ang midangat, u gang panahon sa iglesia nabukas. Nakita mo? 
64 Unsay kalabotan sa gira? Ang manolunda sa Iglesia nakadawat sa 
tinago sa Dios, nga wala madayag sa hingpit, apan sa nahimo na niya, siya 
nakadawat niining tinago sa Dios, ug dayon miadto siya sa mga katawhan ( 
human nga gikahatag kaniya ang tinago), miadto gilayon sa mga katawhan. 
Unsay iyang gibuhat didto? Siya misugod sa pagpahibalo sa maong mensahe, 
ug unsa may nagsugod? Usa ka gira, usa ka gira nga espirituhanon. 
65 Ug unya gikuha sa Dios ang Iyang mensahero kauban sa mga pinili 
nianang panahona, ug gipakatulog sila, ug unya naghulog Siyag mga hampak 
kanila kinsa misalikway niini: usa ka pasiunang paghukom. 
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66 Ug unya, sa pagkatapos niadto, mipadayon siya, ug ilang gihimong 
denominasyon, ug nanagdalag mga denominasyon, ug misugod pinaagi sa 
buhat niadtong tawo sama kang—kang Wesley ug sa uban pa kanila, ug unya 
misugod na usab ang panag-awayay. 
67 Ug unya mitungha ang laing tinago. Ug unya unsa may nahitabo? 
Miabot ang laing mensahero, siya—ang—ang trumpeta gihuyop. Siya 
nagpahibalo ug gira. Nakita mo ba? Ug unya unsa may nahitabo? Ug sa 
katapusan gilalin siya. Ug sa dihang gipalikay siya, dihadiha ang mga hampak 
gibubo aron paglaglag kanila. Ang espirituhanong kamatay miigo sa iglesia ug 
nawala siya, kadtong pundoka. Ug unya mipadayon Siya sa lain. Oh, usa kini 
ka dakung plano. 
68 Hangtud nga nahiabot kini niadtong katapusang manolunda. Karon, 
wala siyay tataw nga tinago, hinunoa iyang gipangtapok kadtong gipangwala 
sa ubang kapanahonan, ang tanang kamatuoran nga wala pa mahipadayag pag-
ayo (Nakita mo?), samtang miabot ang pinadayag. Ug unya iyang gipadayag 
kadtong mga butanga sa iyang adlaw. Kong gusto mo kining basahon, anaa 
kini sa: Sa Pinadayag 10: 1-4. Makuha mo kini. O sige. Nakita mo? Gikuha 
ang Basahon ug…sa mga Timri ug giablihan sila ug gipakita ang ikapitong 
manolunda, tungod kay mao lamang kini, ang mga tinago sa Dios, mao ang 
bulohaton sa ikapitong manolunda. Karon, bag-o pa lamang kita natapos sa 
kapahonan sa iglesia nga bisan pa ngani ang kasaysayan nanghimatuod niana. 
Nakita mo? Kini mao ang—ang mensahe sa ikapitong iglesia. O sige, 
gipadayag ang tanang mga tinago sa mga nangagi, ang tanang mga butang nga 
nangagi: Pinadayag 10: 1-7. Mao kana ang mahitabo. Karon, hinumdumi, sa 
mga adlaw sa ikapitong manolunda, inighuyop na niya, inigpalanog na sa 
Trumpeta sa Maayong Balita, iya nang tapuson ang tanang mga tinago sa 
Dios. 
69 Sama dinhi niini sa paghiabot sa kanhing kapanahonan sa iglesia 
(moabot rat a niana sa dili madugay.), sa usa ka doctrina, ug unya una sa tanan 
nahimong usa ka panultihon, ug dayon usa ka doctrina, ug dayon nahimong 
usa ka larawan, ug dayon nahimong usa ka simbahan, ug hangtud sa mangiub 
nga kapanahonan. 
70 Ug unya gikan sa mangiub nga kapanahunan miabot ang nahaunang 
Reformasyon—kang Luther. Ug iyang gidala uban kaniya ang tanan matang sa 
mga tinagong mga butang nga nahitabo sa panahon niadtong panahona sa 
iglesia, ang tanan kaniadto, ug unya… Apan wala gayud niya kini matapus. 
71 Ug unya gisundan ni Wesley pinaagi sa Pagkabalaan, ug anaa pay 
daghan niini, apan bisan pa niana wala gayud makatapos niini, hinonoa 
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362 Ug diha sa Pinadayag 12:7-9, sa dihang gitambog si Satanas, ang 
magsusumbong… Kung gusto ninyong isulat kana, tungod kay gusto kong 
basahon kana; wala na kitay igong oras karon, tungod kay doce na lang—kinse 
na lang ka minuto mag alas dyes. Nakita mo? Apan diha sa Pinadayag 12:7-9, 
si Satanas ang espiritu, ang yawa, nga anaa diha karon, ang magsusumbong sa 
atong mga kaisoonan, oo. 
363 Ang Iglesia lalinon na, ug si Satanas itambog. Kung ang Iglesia 
lalinon na, si Satanas manaug. Ug unya si Satanas  magpakatawo sa iyang 
kaugalingon diha sa anticristo ug pagatawgon nga mapintas nga mananap. Uf 
diha sa Pinadayag 13, iyang ipahimutang ang marka. Tan-awa. 
364 Ug ugaling Siya nga nagpugong—mao lamang karon nga Cristianismo 
nagpabilin sa kalibutan diha sa kaputli niini tungod Kaniya nga nagpugong. 
365 Inyo bang nahinumduman diha niana—sa mga taga Tesalonica? 
Naglingkud diha sa templo sa Dios, nga nagtawag sa iyang kaugalingon nga 
Dios; nagpasaylog mga sala dinhi sa kalibutan, ug nanagpadayon kana, ug ang 
kadaotan mosamot ug magapadayon, tungod kay kini dili pa man hibaw-an 
hangtud nga ang iyang panahon igapadayag na. 
366 Ug unya ang Iglesia pagalalinon. Ug kung kini malalin na, dihadiha 
iyang usbon ang iyang kaugalingon gikan sa pagkaanticristo karon. Oh, tan-
awa, ang iglesia, ang bantugang simbahan ug… Karon, siya mahimong 
mapintas nga mananap. Hm. Unta madani ko ang mga katawhan nga makakita 
niana. 
367 Karon, hinumdumi, nga ang anticristo u gang mapintas nga mananap 
managsama rang espirituha. Anaa niana ang Trinidad. Oo, sir. Mao kana ang 
tutulo ka hugna sa mao ra nga gahum sa yawa. Hinumdumi, ang Nicolaita 
(Nakita mo?), kinahanglan nga mamahimo kining tawo una pa kini 
hikoronahan. Nakita mo? Karon, bantayi kini. Ang tutulo ka mga hugna: ang 
nahaunang hugna ginganlan siya nga anticristo; sa ikaduhang hugna, ginganlan 
siya nga mini nga profeta; sa ikatulo, ginganlan siya nga mapintas nga 
mananap. 
368 Himatikdi, ang Nicolaita, ang pagtulon-an ni anticristo nga nagsugod 
sa mga adlaw ni Pablo batok sa Pulong sa Dios: ang anticristo… 
369 Ug unya tawgon na usab siya nga mini nga profeta, diin kung ang 
pagtulon-an mamahimo nang tawo, siya usa ka profeta alang sa pagtulon-an sa 
hirarkiya sa—sa hirarkiya sa simbahang Catoliko. Ang Papa mao ang profeta 
sa mini nga pulong, ug mao kanay nakapahimo kaniya nga mini nga profeta. 
370 Ang ikatulong hugna mao ang mapintas nga mananap, ang usa ka tawo 
nga gikoronahan ning katapusang mga adlaw uban sa matag gahum nga kanhi 
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pakigsaad sa mga Judio… Karon, hinumdumi, gikutlo ko kini gikan sa mga 
Kasulatan. Ug karon, kung mahimo na kini niya ug makahimo nag kasabotan, 
atong hingsabtan diha sa Daniel 8:23 ug 25 nga iyang palambuon ang mga 
buhatan.), diha sa iyang pamaagi. 
355 Ug sa tungatunga niining tulo ka tuig ug tunga, iyang lapason ang 
iyang kasabotan sa diha nga makuha na niya ang butang nga anaa niini ug 
kuhaon ang salapi sa mga Judio nga nalambigit niini. Ug sa mabuhat na niya 
kana, oh, tan-awa, oh, tan-awa. 
356 Siya pagatawgon nga anticristo hangtud sa katapusan sa panahon sa 
iglesia, tungod kay siya mao man ang—siya ug ang iyang mga anak batok man 
kang Cristo ug sa Pulong. Kining tawohana ginganlan nga anticristo. 
357 Karon, siya maoy magkupot sa salapi. Ug diha niana diin 
naghunahuna ako nga moanhi siya. Kadali lang, samtang gisulti ko kini, ako ra 
kining balikan karon taud-taud. 
358 Siya ginganlan nga anticristo ug paganganlan nga anticristo sa panan-
aw sa Dios hangtud sa katapusang panahon. Karon, apan sa kaulahiay siya 
pagatawgon na ug laing ngalan. 
359 Karon, kung makuha na niya tanan ang pagdumala sa salapi, dihadiha 
iyang lapason ang iyang kasabotan uban sa mga Judio, sumala sa giingon dinhi 
ni Daniel nga maoy iyang pagabuhaton, sa tungatunga sa katapusan sa 
kapitoan ka semana ni Daniel. Ug unya, igsoon, unsa may iyang buhaton? 
Iyang kuhaon ang tanang baligya ug negosyo sa kalibutan, nga usa ka 
kasabotan uban sa kalibutan, tungod kay sa hingpit siya mao may maghupot sa 
bahandi sa kalibutan. Ug nianang panahona, silang duha ka mga profeta 
manungha sa eksena ug tawagon kadtong usa ka gatus ug kap-atag-upat ka 
libo. Ug unya unsa may mahitabo? Dihadiha ang marka sa mapintas nga 
mananap sa Pinadayag 13 ipahigayon na, tungod kay siya mao may naghupot 
sa negosyo, sa tanang baligya ug uban pa sa kalibutan. Ug unya unsa may 
mahitabo? Ang marka sa mapintas nga mananap mosunod nga sa ingon walay 
bisan kinsa nga makapamalit ug makapamaligya gawas kung anaa kaniya ang 
marka sa mapintas nga mananap. 
360 Salamat sa Dios, kay ang Iglesia maglipay sa dakung kaayo sulod sa 
tulo ka tuig ug tunga didto sa himaya. Dili na moagi pa niana. 
361 Karon, himatidi, sa katapusan sa panahon—sa katapusan sa 
kapanahonan sa iglesia, karon, siya ginganlan—siya ug ang iyang mga anak 
ginganlan nga anticristo, tungod kay bisan unsay supak kang Cristo mao ang 
anticristo. Ug bisan unsa ang supak sa Pulong supak kang Cristo, tungod kay si 
Cristo mao man ang Pulong. Karon, siya mao ang anticristo. 
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nagbilin ug mga kaguliyang, sama sa pagwisikwisik inay nga bautismo, ug si 
Luther migamit sa “Amahan, Anak, Espiritu Santo” inay nga “Ginoong Jesu-
Cristo,” ug tanan niining nagkalainlaing mga butang. 
72 Ug dayon miabot ang panahon sa Pentecostal uban sa bautismo sa 
Espiritu Santo, ug sila mipabilin diha niana. Karon, wala nay lain pang mga 
kapanahonan. Mao na lang kana; mao kana ang sa Filadelfia, o ang—dili—ang  
Panahon sa Laodicea. Hinonoa ang… 
73 Atong makita diha sa pagtuon sa Kasulatan nga ang mensahero alang 
sa maong panahon moabot dihadiha sa pagkatapus sa matag panahon. Si Pablo 
miabot diha sa pagkatapus sa panahon. Atong makita nga si Irenaeus miabot sa 
pagkatapus sa panahon. Si Martin, sa pagkatapus sa panahon. Si Luther, sa 
pagkatapus sa panahon sa Catoliko; ug unsa pa?—Si Wesley, sa pagkatapus sa 
panahon sa Lutheran; u gang Pentecostal, sa pagkatapus sa panahon  sa 
pagkabalaan pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. 
74 Ug sa pagkatapus na sa panahon sa Pentecostal gituohan nga kita 
makadawat, sumala sa Pulong, kung tabangan ako sa Dios ning kagabhion 
aron ipakita ko kaninyo dinhi niini, nga atong makita—magadawat ug usa ka 
mensahero nga magakuha niadtong tanang mga kaguliyang gikan diha ug 
ipadayag ang kinatibuk-ang tinago sa Dios alang sa paglalin sa Iglesia. 
75 Ug unya pagasundan kini sa pito ka kahibulongang mga dalogdog nga 
wala na ngani mahisulat. Husto kana. Ug ako masaligon nga pinaagi nianang 
pito ka mga dalogdog ikapadayag gayud diha sa katapusang mga adlaw aron 
pagtapok sa Pangasaw-onon alang sa makasakgaw nga pagtuo; tungod kay 
kung unsay atong naangkon karon, dili ki—kita makahimo niini. Anaay 
butang nga kinahanglan mouswag ta sa unahan; dili kayo na—nato mabatonan 
ang igong pagtuo alang sa Langitnong  kaayohan. Kinahanglan nga atong 
mabatonan ang igong pagtuo aron sa kalit mangausab kita ug mangahaw gikan 
dinhi sa kalibutan, ug atong makita nga sa dili madugay, kung itugot sa Ginoo, 
atong makita kung diin kini mahisulat. 
76 Ug unya ang tanang mga paghukom sa tanang mga mamumuhat ug 
daotan… Karon, tan-awa, latas sa mga kapanahonan samtang gibuksan ang 
mga Timri, hangtud karon ang katapusang Timri gibuksan na. Ug karon, 
samtang sila—samtang nanagtan-aw sa mga Timri ug nagpa—nanagpangako 
kung unsay ilang ginabuhat, karon dinhi sa katapusan sa kapanahonan, sa 
kapanahonan sa iglesia, tanan kining mga mamumuhat ug daotan mo—
modangat gayud ug mopaingon ngadto sa kasakitan. Tanan kining mga 
mamumuhat ug daotan diha sa Pito ka mga Timri nanaglihok na malimbungon 
diha sa iglesia. 
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77 Ug atong makita sulod sa hamubong higayon, nga sila mismo 
nanaglihok diha sa ngalan sa simbahan. Ilang gitawag ang ilang kaugalingon 
nga simbahan. Tan-awa lang kung dili ba kana tinuod. Maoy hinungdan nga 
supak kaayo ako sa denominasyon, sa walay pagkasayud kung ngano. Tan-
awa, nakita mo ba? 
78 Sila modangat sa… Karon, kini nagsugod kanhi sa usa ka malumong 
pamaagi, ug nag-anam ra ka daotan ug daotan, hangtud sa… Ug ang mga 
katawhan minunot niini, nga nanag-ingon, “Oh, oo, maayo man kini.” Apan sa 
katapusang mga adlaw kining mga butanga gibutyag ra. Ug sila sa katapusang 
nagakadaotan hangtud nga sila mipaingon ngadto sa panahon sa kasakitan. 
79 Ug unsaon man sa usa ka tawo ang pagpakaingon nga ang Pangasaw-
onon ni Cristo mahiagum sa kasakitan? Wala ako makasabot niini. Nakita mo 
ba? Siya ilikay gikan sa kasakitan. Kon—kong ang Iglesia tapos na hukmi, ug 
ila nang gihukman ang ilang kaugalingon, ug midawat sa Dugo, unsaon pa 
man sa Dios paghukom sa usa ka tawo nga sa hingpit, wala nay sala? Kamo 
moingon, “Walay tawong ingon niana.” 
80 Ang matag natawo na pag-usab nga magtotuo, tinuod nga magtotuo, sa 
hingpit, wala nay sala sa atubangan sa Dios. Wala na siya magsalig sa iyang 
mga binuhatan. Diha sa Dugo ni Jesus sa iyang pagsugid gipatuloan… Ang 
Biblia nagsulti sa ingon. Nakita mo ba? “Siya nga—nga gipanganak sa Dios 
dili na makasasala, tungod kay dili na man siya makasala.” Unsaon mo man sa 
usa ka tawo ang paghimong makasasala kung ang ladlaranan sa Dugo ni Jesu-
Cristo nagpataliwala kaniya ug sa Dios, ug kana maoy magbungkag sa sala 
hangtud nga wala nay mahibilin pa niini. Nakita mo ba? Unsaon man nianang 
putli nga Dugo ni Cristo pagtugot sa sala nga moagi pa didto? Dili gayud Niya. 
81      Si Jesus miingon, “Busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga 
hingpit ang inyong Amahan nga langitnon.” Ug unsaon man nato pagsugod sa 
paghunahuna sa pagkinabuhi ingon nga hingpit, apan si Jesus nagamando 
niini. Ug kung si Jesus nagamando niini, aduna Siyay pamaagi mahitungod 
niini; ug aduna Siya: ang kaugalingon Niyang Dugo. 
82     Karon, ang tanan—gipadayag ang tanang mga tinago nga nangawala 
kaniadto. Karon, ang pagpamalandong ania karon dinhi sa katapusang panahon 
nga ang mga tinago nga nagsugod kanhi sa dugay nang mga katuigan nga 
milatas ngadto sa kapanahonan sa iglesia igapadayag dinhi sa pag-abli sa mga 
Timri dinhi niining katapusang mga adlaw, human sa panahon sa 
pagpangamuyo nga hapit na matapos niadtong taknaa. 
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349 Ug sa makuha na ang iglesia, ang Roma u—ug ang mga Judio 
managhimog pagsinaaray ang usag usa kanila. Ang Biblia nag-ingon nga 
buhaton nila, kauban sa balaang katawohan. Ug karon himatikdi, ilang buhaton 
kini, tungod kay ngano? Tungod kay kining nasura pagagun-ubon man, ug ang 
uban pa sa kalibutan nga nagbaton ug bulawan pagagun-ubon usab. Nahibalo 
na kamo niana. Kong nagpuyo ta nga wala magbayad ug buhis, mga 
balayranan nga wala mabayri sulod sa kap-atan ka tuig gikan karon, hain na 
man kaha kita? 
350 Anaay usa ra ka butang ang mahimong mahitabo. Mao kanang pag-
awhag sa panalapi ug bayran ang mga utang; ug dili ta makahimo niini. Ang 
Wall Street maoy nanag-iya kanila, ug ang Wall Street gikontrol sa mga Judio; 
ug ang uban pa niini anaa sa Vatican, ug ang mga Judio maoy nanag-iya sa 
uban pa niining Wall Street uban sa negosyo sa kalibutan. Dili nato kini 
mahinganlan. 
351 Ug kong mabuhat ta kini, sa inyong paghunahuna kining mga tawong 
tigtindag bino u—ug kining tanang mga tigtindag tabako nga mokita ug 
binilyon ka bilyon ka dolyar matag tuig ug wala isulat ang tanan nilang 
bulohisan tungod lang sa mahugaw nga mga hulagway ug mga butang nga 
sama niana—ug mangadto sa Arizona ug mamalit ug minilyon ka hektarya nga 
yuta—o linibo—ug magkalot ug mga dagkung atabay sa kantidad nga kalim-
an ka libo ka dolyar ug walay buhis niini? Ug ila kamong bilanggoon kung dili 
kamo mobayad sa inyo. Apan wala nila kini iapil ug nanagkalot ug nagpadalag 
mga bulldozer. Ug unsa may ilang gibuhat? Nagpatukod silag mga balayng 
paabangan diha niana, u gang sunod nga abot sa ilang salapi maghimo silag 
(nagtigum sila aron makapuhonan) ug magtukod ug mga balay, prohekto ug 
ipamaligya sila ug minilyon ka dolyar. Motuo ka ba nga kining mga tawohana 
mouyon nga ilisan ang ilang salapi? 
352 Sama ning usa ka tawo nga ania dinhi sa—sa (Kinsay iyang ngalan?) 
sa gibuhat ni Castro. Iyang nabuhat ang bugtong maalamong butang nga 
kanunay niyang gibuhat, sa dihang gibungkag niya ang mga kasabotan: 
gibayran silang tanan ug gibungkag sila. 
353 Himatikdi, apan dili ta makahimo niana. Kining mga tawhana dili 
motugot kanato. Ang datu nga mga negosyante sa kalibutan maoy naghupot 
niini. 
354 Ug unya usa lamang ka butang ang pagabuhaton: Ang Catoliko maoy 
mobayad niini. Siya ra maoy anaay salapi; mahimo niya kini, ug iyang 
mabuhat kini. Ug sa pagbuhat niini aron maangkon kini, makig-uyon siya 
kauban sa mga Judio ug makigsinaaray, ug kung mahimo na niya kining 
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semana, diin atong gihisgotan ang kapitoan ka semana ni Daniel; ug si Cristo 
nanagna sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug tulo ka tuig ug tunga pa ang 
nahabilin. Husto ba kana? Ug kining principe nianang higayona makigsaad 
uban sa mga katawohan ni Daniel, nga mao ang mga Judio. 
 Sa panahon nga ang Pangasaw-onon kuhaon na. Dili siya makakita 
niini. 
342 Himatikdi. Sa katapusang katunga sa semana ni Daniel, ang mga 
katawohan maghimo ug kasabotan—kining principe makigsabot uban sa 
Roma; makigsabot uban kanila sa walay pagduhaduha tungod sa bahandi, 
tungod kay ang Catoliko ug ang Judio mao may nagkupot sa bahandi sa 
kalibutan. 
343 Nakaadto na ako sa Vatican. Akong nakita ang tulo ka patong nga 
corona. Mangutana unta ako sa Papa. Gipahigayon kadto kanako ni Baron Von 
Blomberg sa—sa Meyerkules sa hapon sa alas tres ang takna. 
344 Ug sa ila na akong gidala ngadto sa hari, ilang gipangkuha ang 
piniloan sa akong pantaloon. Mahimo ra kana. Giingnan ako nga dili 
motalikud, inig biya mo na kaniya. Mahimo ra kana. Apan giingnan ko, “Unsa 
may buhaton ko sa atubangan niining maong tawo?” 
345 Miingon, “Nan, moadto ka nga magluhod ang usa ka tuhod ug hagkan 
ang iyang kamot.” 
346 Giingnan ko, “Lahi na kana. Lahi na kana. Dili, sir.” Giingnan ko, 
“A—akong tawgon si bisan kinsa nga usa ka igsoon nga gustong magpatawag 
nga igsoon. Tawgon ko siya nga reverendo, kong gusto siya nianang tituloha, 
apan sa pagsimba ug tawo, alang lamang kanang tanan kang Jesu-Cristo.” Dili, 
sir. Dili sa paghalok sa kamot sa tawo. Dili, gayud mahimo. Busa wala ko 
buhata kini. 
347 Apan gikinahanglan nga moadto gayud ako sa Vatican. Oo, dili mo 
kini kabayran sa gatusan ka bilyon ka bilyon ka mga dolyar. Oo, imong… Ug 
pamalandunga lamang, “Ang bahandi sa kalibutan,” ang Biblia nag-ingon, 
“diha kaniya hikaplagan.” Ang tanan… Hunahuna ang dagkung mga dapit, ang 
binilyon ka pilo… 
348 Ngano nga ang Comunista mikaylap man dinhi sa Russia? Nakapaluod 
kini sa akong tiyan nga makadungog sa daghang mga magwawali nga 
nagtamay bahin sa Comunista, ug wala ngani sila masayud kung unsay ilang 
gisinggitan. Husto kana. Ang Comunista dili kay unsa man. Kini maoy usa ka 
galamiton diha sa kamot sa Dios aron sa pagpaninmalus dinhi sa yuta tungod 
sa dugo sa mga balaan nga… Husto kana. 
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83  Nan ang paghukom nagahulat niadtong  atua sa naulahi. Sila 
managpanggawas alang niana. Kana human nga ang Pangasaw-onon kuhaon 
na gikan sa eksena. 
84     Oh, magabasa kita ug usa ka Kasulatan. Gusto ba ninyong isulat ang 
pipila ka mga kinutlo natong mga Kasulatan? Atong kutloon dinhi sa II Mga 
Taga-Tesalonica kadali lang ug—ug  atong tan-awon diri kadali. Ki—kini 
maoy usa ka matahum nga hulagway dinhi. Ganahan ako niini. Ug atong tan-
awon. Oo, II Mga Taga-Tesalonica, ug akong napili kining ikaduha nga 
kapitolo sa II Mga Taga-Tesalonica ug ang ang ika-7 nga versicolo. Atong tan-
awon. II Mga Taga-Tesalonica 2:7. Sa akong hunahuna mao kini ang husto. 
Karon, samtang ako kining gisulat, nagkurogkurog ug nag-uyog-uyog. 
… ang tinagoan sa kalapasan gikapalihok na: mao lamang nga ang 
nagapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtud nga makuha 
na siya. 
85      Kinsa? Siya lamang ang magapugong. Nakita mo? Tan-awa, ang usa ka 
tinagoan… Ang tinagoan sa kalapasan balik kanhi dinhi sa nahaunang panahon 
sa iglesia, ania si Pablo nga nagsulat, nga nag-ingon nga ang tinagoan sa 
kalapasan… Unsa ang kalapasan? Ang kalapasan mao kadtong imong 
nahibaloan nga dili maayong buhaton, apan imong ginabuhat sa gihapon. Ug si 
Pablo nag-ingon ania kini sa kalibutan karon, mga mamumuhat sa kasal-anan.   
Oh, kung ikaw… Atong hisgotan ang… Atong basahon kanang maong 
bahin—magsugod sa unahan ug gamay—sa ika-3 nga bersiculo. 

Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang 
paagi: kay kadtong adlawa dili pa moabut, hangtud nga 
mahitabo una ang pasupil, ug ang… (tawo)… pagtungha sa 
tawo sa kalapasan, ang tawong pagalaglagon; (Tinuod kana.) 
Nga magasupak ug magapahitaas sa iyang kaugalingon batok 
sa tanang ginatawag ug dios, o sa bisan unsa nga ginasimba; 
nga tungod niana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa 
templo sa Dios, ug magapahayag nga siya Dios.(pagpasaylo 
sa sala) 
Dili ba ninyo mahinumduman nga sa diha pa ako uban 
kaninyo gisuginlan ko man kamo niini?... 

86     (Gusto kong magpabilin sa ilalum sa iyang pagpanudlo. Kamo ba 
usab?)… 

Ug karon kita nasayud kung unsay nakapugong aron siya 
ikapadayag dinhi sa iyang panahon. 
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87 Dili kay unya (Nakita mo?), dili kay unya, kondili diha sa iyang 
panahon… Tan-awa, diha sa pag-abli sa maong Timri sa tataw atong hisayran 
kung kana. Kinsa ba kining tawo sa kalapasan? Kinsa ba kining tawo sa kasal-
anan, kining tawo nga nagbuhat ug kalapasan, igapadayag ba kaha siya dinhi 
sa iyang panahon? 

Kayang tinagoan sa kalapasan gikapalihok na; mao 
lamangnga ang nagapugong niini karon magapadayon pa sa 
pagpugong hangtud nga makuha na siya. 
Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na… 

88 Diha sa pag-abli sa Timri, sa iyang panahon. Si Pablo nag-ingon, “Dili 
sa akong panahon, kondili sa panahon sa diha nga igapadayag na siya. Nakita 
mo?)… 

Kinsa sa Ginoo pagaututon pinaagi sa espiritu sa iyang 
baba… 

89 (Atong rang hisgotan kana karong taudtaod.)… sas espiritu sa iyang 
baba… (Bantayi kung unsa kana.)… ug 

Malaglag pinaagi sa kahayag sa iyang pag-abot: 
Bisan siya, kansang paghiabot sumala sa paglihok ni 
Satanas… 

90 (siya, siya, usa ka tawo)… kang kinsang binuhatan sumala sa paglihok 
ni Satanas 

Inubanan sa tanang kagahum ug mga ilhanan ug mga 
katingalahan. (Nakita mo?) 
Ug dinuyogan sa tanang limbong ug pagkadili matarung… 
(nanagpalimbong sa mga katawohan pinaagi sa pagkadili 
matarung)… sila nga pagalaglagon;… (dili kining Pangasaw-
onon, kanila nga nagpaabot sa maong butang)… tungod ila 
man gidumilian ang pagdawat sa paghigugma sa 
kamatuoran… 

91 (Ug si Cristo mao ang Kamatuoran, ug si Cristo mao ang Pulong, apan 
maoy ilang gipalabi ang kredo.)… 

Aron unta sila mangaluwas. 
Ug tungod ning maong hinungdan ang Dios nagpadala kanila 
sa tumang pagkahisalaag, aron sila managpanoo sa u—usa 
ka bakak:… 
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Husto ba? Kinsa man kining nagtinguha sa pagtukob sa bata inigkatawo na 
niini? [Ang congregasyon miingon, ang “Roma.”—Ed.] Nakita mo? Mao kana 
ang dragon nga mapula. Ania ang inyong principe. Ania ang inyong mapintas 
nga mananap. Nakita mo? Anaa ra sila, ang matag usa kanila, mao ra sa 
gihapon. Nakita mo? Tukbon ang bata… Gisakgaw kini sa Dios ngadto sa 
langit aron palingkuron sa Iyang trono. Mao kana nga anaa diha si Cristo 
karon hangtud sa gitagal nga panahon. Nakita mo? Karon, tan-awa kung unsay 
iyang pagabuhaton. 
338 Karon, oh…Karon, kung dili ako masayup may gikasulti ako nga usa 
ka tawo dinhi karon. Tingalig si Igsoong Roberson, o kaha sa lain nga akong 
gikaestorya bahin niini (bahin niining dili dinhi kondili diha sa mao rang 
kahimtang.) Kung wala ako masayup nagwali na ako niini dinhi niini dili pa 
lang dugay, kung unsay mahitabo sa Estados Unidos bahin sa salapianong 
kahimtang. Nakita mo? Tan-awa, nagbayad na kita karon sa atong mga utang 
diha sa mga buhis nga pagabayran sulod sa kap-atan ka tuig sukad karon. 
Ingon niana ang atong pagkaulahi. Inyo bang hindunggan sa “KAIR” kutob 
diha niana o sa “Lifeline” ug nakadungog niini (Nakita mo?) gikan sa… sa 
Washington? Oh, kitang tanan hingpit gayud nga nahugno. Mao lang kana. 
339 Unsa may nahitabo? Ang mga bulawan tanan gitingum na, ug ang mga 
Judio mipugong sa bando. Kini magapadulong sa Roma. Karon, bantayi. 
Nahibalo ta kung kinsay nanag-iya sa dagkung mga katindahanan, apan ang 
Roma nagbaton sa labing dakung bahin sa bahandi sa kalibutan. Ang uban 
niini ang mga Judio maoy nanag-iya. Karon, bantayi kini. Karon, paminawa 
kini kung giunsa sa Espiritu Santo ang pagpakita niini kanako. 

Ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugonuban sa daghan 
sulod sa usa ka semana:… (Karon, bantayi.)… ug sa 
tungatunga sa semana iyang pahunongon ang paghalad ug 
anghalad nga kalan-on; ug ibabaw sa pako sa mga 
dulomtanan moanhi ang magalumpag; ug bisan hangtud sa 
pagtibawas, ug kana sanglit natagal na, ang kaligutgot 
igabubo sa ibabaw sa linumpag. 

340 Bantayi. Oh, unsang kautokan gayud niya. Ania na siya. Karon, atong 
nakuha ang atong hulagway ug nasabtan na siya mao ang Roma. Kita nahibalo 
nga siya mao ang magkakabayo sa maputing kabayo. Kita nahibalo nga 
milakaw siya ingon nga usa ka doctrina. Ug unya unsa man ang paganong 
Roma? Gibalhin ngadto sa pagka-papado nga Roma ug gikoronahan. 
341 Karon, bantayi. Sa katapusang panahon, dili kun sa unang mga adlaw 
nga nagwali si Cristo, kondili sa katapusang panahon, sa katapusang bahin sa 
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331 Unsa may nahitabo? Sa pagkamatay sa reformador ug ang iyang 
mensahe namatay usab, in—inyong gihimo kini nga organisasyon, ug 
nagbutang ug daghang mga “Ricky” diha niana, ug gisugdan ang butang 
karaan aron magkinabuhi sumala sa inyong gusto. Dili kamo moangay nga 
magkinabuhi sa Pulong. Inay nga magalihok unta pinasubay sa Pulong, 
nagpabilin na hinuon sila didto, ug, “Mao na kini.” Dili ka magbuhat niana. 
Siya… Mao kana, anaa Siya sa kahitas-an. 
332 Himatikdi. (Mao kanay usa ka butang. Atong tinguhaon pagkab-ot ang 
lain pang duha ka mga dapit sa dili pa nato taposon.) 
333 Siya mao kadtong principe nga milaglag; sa mga katawohan ni Daniel. 
Motuo ba kamo niana? Buhaton ko kini kong motabang kamo ug mopailub 
uban kanako sulod sa hamubong mga minuto, a—akong himuon kini sa labing 
madali kutob sa akong mahimo, apan buhaton ko kini nga labing tino (Nakita 
mo?); tungod kay akong—ang Espiritu Santo maoy mihatag kanako niini nga 
labing takdo sama sa akong pagbarug dinhi. Tan-awa, nakita mo? 
334 Karon, paminawa, atong hisgotan—atong balikan si Daniel kadali. 
Anaay gusto kong basahon sa dili pa… Bisan kung dili kamo mobalik, 
mahimo ra gihapon. Akong basahon ang Daniel 9—Daniel 9, ug akong 
basahon ang bersiculo 26-27 sa Daniel 9. Ug bantayi, kong dili ba siya mao 
may molaglag sa katawohan ni Daniel—kung unsay iyang pagabuhaton. 

Ug tapos sa kan-uman ug duha ka semana ang Mesiyas 
pagaputlon… 

335 (Tan-awa, mao kana ang kan-uman ug duha ka semana, Siya 
pagaputlon diha sa kapitoan ka semana.)  

…dili alang sa iyang kaugalingon: kondili alang sa mga 
katawohan ug sa principe… (Mao kana ang hirarkiya 
dinhi.)…nga moabot—nga moabot nga maoy moguba sa 
ciudad ug…sa santuaryo; u gang katapusan niini igabanlas sa 
baha, ug hangtud sa katapusan sa gubat ang pagkabiniyaan 
gikatudlo na. 

336 Pangutan-on ko kamong mga katawhan ug usa ka butang. Human si 
Cristo gipatay dinhi sa kalibutan sa tulo ka tuig ug tunga sa Iyang pagpamuhat, 
ug unsa may miguba sa templo? Kinsa may nagguba niini? Ang Roma. Oo. Si 
Constatino (O, dili, pasayloa ako.) Si Titus, ang Romanhong general. Iyang 
gilaglag ang principe. Karon, himtakdi. Bantayi kining tawhana nga mitungha 
nga nagpadayon. 
337 Sa pagkatawo ni Jesus, ang dragon nga mapula didto sa langit 
mitindog sa atubangan sa babaye aron tukbon ang iyang bata inig katawo niini. 
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92 (Kini kinahanglan nga hubaron nga, samtang akong gitan-aw ang 
Lexicon, “sa bakak,” dili kay “usa ka bakak”, “sa bakak,” pariha sa iyang 
gisulti kang Eva.) 

Aron sila… mangalaglag kinsa wala motuo sa kamatuoran, 
kondili nagakalipay diha sa pagkadili matarung. 

93 Unsang kalig-on nga pamahayag. Naku. Human nga ang Pangasaw-
onon makuha na, nan kining tawo sa kasal-anan magapakita sa iyang 
kaugalingon. 
94 Siya, ang tinuod nga Pangasaw-onon ni Cristo gipamili nang daan 
gikan sa matag panahon sa iglesia. 
95 Karon, sa miaging adlaw miluwat akog usa ka pamahayag: Ang 
Pangasaw-onon mahimong mouli ug dili ka gayud mahibalo bahin niini. Kana 
maoy tinuod. 
96 Dihay miingon, “Ah, hinuon Igsoong Branham, kana maoy usa ka 
kusgan nga gamayng panon.” 
97 Si Jesus miingon, “Sama kanhi sa mga adlaw ni Noe (Karon, 
makigsulti ka Kaniya bahin niini. Nakita mo?) diin walo lamang ka tawo ang 
nangaluwas latas sa katubigan, maingon usab niini sa paghiabot sa Anak sa 
tawo.” Kong anaa may walo ka gatus ang masakgaw niining gabhiona, dili ka 
gayud makadungog ug usa ka pulong bahin niini ugma, o sa sunod nga adlaw, 
o wala nay lain pang higayon. Sila mangawala ug wala kay bisan gamayng 
hisayran bahin niini. Nakita mo? Kini mahitabo sa sama rang kahimtang. 
98 Unsa may akong buot ipasabot? Wala ko kamo hadloka, ni pabalak-on 
ko kamo. Maoy a—akong tinguha nga maanaa kamo sa inyong mga tudlo.  
Pangandam, magbantay, sa matag minuto. Hunonga na ang inyong binuang. 
Duko diha sa bulohaton sa Dios, tungod kay ulahi na kay sa inyong 
gihunahuna. Karon, hinumdumi ninyo, ang tinuod nga Pangasaw-onon… 
99 Karon, adunay usa ka mini nga pangasaw-onon. Atong mabasa kana 
diha sa Pinadayag 17. Siya miingon, “Ako usa ka balo ug wala nay makulang 
kanako,” naglingkud sa ibabaw sa mananap nga nagbistig purpora, ug uban pa 
(sa mananap, diay). 
100 Karon, apan ang tinuod nga Pangasaw-onon naglangkub sa liboan sa 
mga linibo ka mga katawohan, apan kini sila mao ang mga pinili gikan sa 
kapanahonan sa iglesia. Sa matag takna nga ang mensahe ipakaylap ug kung 
ang mga katawohan motuo niini ug dawaton kini sumala sa tanang Kahayag 
niini, sa panahon nga patikan sila hangtud sa adlaw sa katubsanan… 
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101 Wala ba si Jesus magsulti sa mao rang butang sa dihang miingon Siya 
nga—ang tingog miabot sa—sa ikapitong pagtukaw? Mao kana ang 
katapusang panahon sa iglesia. Nakita mo? Ug miingon, “Tan-awa, ang 
Pamanhonon nahiabot na; panggawas kamo aron pagtagbo Kaniya.” 
102 Ug unya miabot ang nahikatulog nga ulay, gilugod ang iyang mga 
mata, ug miingon, “Unta anaa  akoy daghang lana usab; busa maayo tingali 
nga anaa tay daghan.” 
103 Ug ang tinuod gayud nga Pangasaw-onon didto nagtindog nga 
nagaingon, “Anaay igo ra kanamo alang sa imong kaugalingon. Anaay igo ra 
kanamo aron makasulod kami. Dili kami makahatag kaninyo. Kong 
nagkinahanglan kamog daghan, lakaw kamo ug pag-ampo.” 
104 Ug samtang milakaw pa siya, ang Pamanhonon miabot (Nakita mo?), 
ug unya misulod ang Pangasaw-onon. Ug unya sila nga mga nahibilin didto, 
sila nga mga buotan gayud, ang iglesia nahabilin diha sa gawas. Ug Siya 
miingon, “Didto sila managpanghilak ug magminatay ug managpangkagot sa 
mga ngipon.” 
105 Nakita mo? Karon, mao kadto ang pinili. Ug sa paghiabot na sa 
tingog, “Ang Pamanhonon nahiabot na,” ug unya ang matag usa nga 
nanghikatulog latas sa mga kapahonan nanagpangmata, ang matag usa. Tan-
awa, dili ang Dios, sumala sa atong paghunahuna, Siya ang pangitaon gikan sa 
pipila ka libo ka mga katawohan dinhi niining panahona ug panad-on sila. 
Kadtong mga pinili gikan sa matag panahon. Ug mao kanay hinungdan nga si 
Cristo kinahanglan magpabilin diha sa lingkuranan sa pagkatigpataliwala didto 
ingon nga usa ka Tigpangamuyo hangtud nga kadtong katapusang pinili sa 
katapusang panahon mahiabot na. Ug unya kining mga pinadayag nga 
gibuksan diha sa mga katawohan, ug makita nila kung unsay nahitabo. Nakita 
mo?  Hingsabtan na ba ninyo kini karon? 
106 Oo sige. Himatikdi, nga ang uban pang nangamatay, nga mga sakop sa 
iglesia, dili pa mangabanhaw hangtud nga ang usa ka libo ka tuig matapos na. 
Ang mga sakop sa simbahan, a—ang mga Cristohanon, ang iglesia dili pa 
mabanhaw pag-usab hangtud nga matgapos na ang usa ka libo ka tuig, ug unya 
mamangon sila aron moatubang sa Pangasaw-onon (Husto kana.), mobarug sa 
atubangan sa Hari ug sa Rayna. Himaya. Ang ubang mga simbahan karon 
nanagtawag sa ilang kaugalingon “Rayna sa langit.” 
107 Ang Rayna sa langit mao ang piniling Pangasaw-onon ni Cristo, ug 
siya moabot uban Kaniya. Nakita kini ni Daniel ug miingon: “Linibo sa mga 
tinagpulo ka libo ang mialagad Kaniya.” Karon, kong inyong hingbantayan 
ang Kasulatan diha sa Daniel. Ang paghukom giandam na, ug ang mga 
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unsay gingalan ni Jesus kanila? Ginganlan sila ni Juan, “Kamong panon sa 
mga bitin sa kasagbotan. Ayaw kamo paghunahuna nga tungod kay sakop 
kamo sa maong kapunongan mabuhat mo na ang tanan uban sa Dios.” Ug si 
Jesus miingon, “Kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa.” Siya 
miingon, “Sa matag higayon nga ang Dios magpadala ug profeta, unsa may 
mahitabo? Inyo siya batohon, ug itambog siya sa gahong, ug karon nangadto 
kamo didto ug gipaputi ang iyang lugnganan.” 
325 Dili ba pariha rang butanga ang ginahimo sa simbahang Catoliko? 
Tan-awa si Joan sa Arco, ug si San Patrick, ug ang tanan pa kanila. Sila maoy 
nagbutang kanila didto, ug unya gikubkob ang lawas ni Joan sa Arco, ug 
gilabay kini sa suba human makalabay ang daghang mga katuigan, ug gisunog 
siya tungod kay usa ka espiritista. 
326 “Kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang iyang mga 
buhat maoy inyong ginabuhat.” Mao kanay tinuod. Nanglakaw sa tibuok 
kalibutan… Nakita mo? Husto kana. Mao kanay giingon ni Jesus. 
327 Ug nagdahum kamo nga kana maoy husto. Daw maayo kining tan-
awon, kanang maputing kabayo; apan tan-awa kung unsay inyong naangkon. 
Kana maoy sibo sa nagsakay niini. Karon, apan Siya miingon nga mao kanay 
ilang gitinguha, busa Iyang gitugyan sila ngadto sa pagkahisalaag. 
328 Hinumdumi, nga kining bigaon diha sa Pinadayag 17, siya usa ka 
nagtakuban, ang Misteryosong Babilonia, ang inahan sa mga bigaon. Ug 
nakadayeg kaniya si Juan, sama ra niining tawhana… (Tan-awa, paabota 
hangtud nga mahiabot ta diha ug tan-awa siya nga naniid niinig kabayo dinhi.) 
Tan-awa, apan inyong hingmatikdan nga siya… Ang nahitabo mao kini: nga 
diya nakadayeg kaniya sa iyang katahum, apan ang tinago mao nga siya 
nahubog sa dugo sa mga gipangsakit tungod kang Cristo. Usa ka matahum na 
simbahan, nahimutang didto nga gidayandayanan ug purpora ug bulawan, ug 
diha sa iyang kamot anaay iyang gikuptan nga kopa sa iyang kahugawan ug 
pagkamakihilawason. 
329 Unsa man ang “pakighilawas?” Kini mao ang “hiwi nga pagkinabuhi.” 
Mao kana ang iyang doctrina nga iyang gipanudlo, gihimong walay 
kapuslanan ang Pulong sa Dios pinaagi sa daghang “Maghimaya, ka Maria,” 
ug kining tanan pang mga pagtulon-an ug maoy gipanudlo kini, ug ang mga 
hari sa yuta nagapakighilawas uban kaniya. Hinuon, moingon kamo, “Mao 
kana ang simbahang Catoliko.” 
330 Apan siya mao ang inahan sa mga babayeng bigaon, managsama ra 
kaniya. Anaa ra. 
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tungod kay kanang kalayo nga nagasiga diha niana nga anaa ang ostiyas nga 
mamahimong Dios pinaagi sa gahum sa pari, nga dili malalis dinhi sa 
kalibutan kondili maoy usa ka paganismo. Mao kana. 
316 Wala ko kini hisabti. Hinuon, oo mahimo ko. (Pasayloa ako.) Oo, sir. 
Nasabot ko pinaagi sa grasya sa Dios. Oo. 
317 Karon, himatikdi. Oh, may, giunsa man nila kana. Nakita mo? Ug 
gitugyan kanila ang ilang tinguha.  Wala, kay kana maoy tinuod. Dili na 
kinahanglan nga buhaton mo kana. Dili, sir. Kong dili ka gustong mobuhat 
niana, wala pugsa sa pagbuhat niini. Kong dili ka buot nga mahiusa sa 
pamaagi sa pagkinabuhi sa Dios ug sa mga butang ug sa pagsimba, ug 
kinahanglan nga dili mo pagbuhaton kini. Dili buot ang Dios kang bisan kinsa 
sa pagbuhat niini. 
318 Apan sultihan ko kamog usa ka butang. Kong ang imong ngalan 
nahisulat man nianang Basahon sa Kinabuhi nga iya sa Cordero saw ala pa 
matukod ang kalibutan, nan malipay ka sa pagbuhat niini, dili na kinahanglang 
maghulat ka nga molabay ang usa ka minuto aron buhaton mo kini. 
319 Tan-aw diri. Kung moingon ka, “Pasabton ko kamo; usa lamang ako 
ka relihiyoso…” Hinuon, tingalig matinuod kana. 
320 Tan-awa kini… Kinsay makaingon nga ang mga kaparian dili 
relihiyoso sa mga adlaw ni Ginoong Jesus? Kinsay makaingon nga ang Israel 
dili relihiyoso didto sa kamingawan? Bisan ngani sila… “Oo, gipanalanginan 
ako sa Dios sa makadaghang higayon…” 
321 Oo, Iyang gibuhat usab kanila. Wala na man ngani sila magtrabaho 
alang sa ilang pagkinabuhi. Iyang gipakaon sila gikan sa langit, ug si Jesus 
nag-ingon, “Ang matag usa kanila nangamatay ug nangawala ug nangalaglag.” 
322 “Ang among mga ginikanan,” sila miingon, “nangaon ug manna didto 
sa kamingawan sulod sa kap-atan ka tuig.” 
323 Si Jesus miingon, “Ug ang matag usa kanila nangamatay,” nahimulag 
sa dayon. Nakita mo? Siya miingon, “Apan Ako mao ang Tinapay sa Kinabuhi 
nga nanaug gikan sa Dios gikan sa langit. Kong ang tawo makakaon niining 
Tinapaya, dili na siya mamatay.” Nakita mo? Siya mao ang Kahoy sa 
Kinabuhi. 
324 Himatikdi kung ngano… Ug sa paghiabot ni Jesus, kadtong mga pari, 
nanagpangadto didto, nga relihiyoso kaayo. Boy, wala usa nga makaingon nga 
sila dili maayong tawo. Naku, sila nagasubay sa lagda sa kasugoan. Bisan 
unsay giingon sa maong simbahan, ila kining buhaton. Kong dili man, nan 
pagabatohon sila. Ug busa nagasubay gayud sila, nahibalo ba kamo kung 
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basahon gipamuklad. Karon, hinumdumi, sa Iyang paghiabot, Siya moabot 
kauban ang Iyang Pangasaw-onon. Ang asawa manag-alagad sa iyang bana. 
Ug napulo ka mga linibo piloon ka tinagpulo ka mga linibo ka mga linibo ang 
mialagad Kaniya. Ang paghukon giandam na, ug ang mga basahon 
gipangbuklad, ug ang laing gibuklad nga mao ang Libro sa Kinabuhi. Dili ang 
Pangasaw-onon, siya human na lalina ug mibalik ug nagtindog didto sa 
hukmanan niadtong mga kaliwatan nga nagdumili sa mensahe sa Maayong 
Balita. 
108 Wala ba si Jesus mag-ingon nga ang rayna sa habagatan mobangon 
unya kauban niining kaliwatana sa iyang mga adlaw sa paghukom ug  hukman 
kining kaliwatana, tungod kay siya nagagikan man sa kinatumyang bahin sa 
kalibutan aron pagpaminaw sa kaalam ni Solomon; ug ang gamhanan pa kay 
kang Solomon ania dinhi. Didto atua a—ang paghukom, ang rayna sa—sa 
Seba sa habagatan motindog didto sa paghukom, ug ang iyang kaugalingong 
pagpamatuod… 
109 Wala ngani bisan usa ka Judio ang moanha kauban nianang kaliwatana 
nga usa ka Judio, ug sila mga buta ug nangapakyas Kaniya, tungod kay 
nagpaabot man sila Kaniya; apan miabot Siya diha sa tumang kayano nga  
niini milapaw ra sila niini, sama niana. 
110 Ug didto kadtong bantugang rayna nagpaubos sa iyang kaugalingon, 
ug miduol ug midawat sa mensahe. “Ug siya motindog ra unya sa paghukom,” 
Siya nag-ingon, “ug hukman kadtong kaliwatana.” 
111 Karon, imo bang nakita ang tulo ka matang kanunay? Ang basahon, 
ang mga patay pagahukman; ang laing libro, ang Libro sa Kinabuhi: sila kang 
kinsang mga ngalan anaa sa Libro sa Kinabuhi… 
112 Kamo moingon, “Kong ang inyong ngalan anaa sa Libro sa Kinabuhi, 
walay kabilinggan, huh?” Dili, sir. 
113 Paminaw, si Judas Iscariote nahisulat ang iyang ngalan sa Basahon sa 
Kinabuhi. Nan karon, moingon ka nga sayup kana. Si Jesus diha sa Mateo 10 
mihatag kanila ug gahum aron paghingilin sa mga yawa. Ug nanglakaw sila ug 
namalik, si Judas nga kuyog kanila; ug naghingilin silag mga yawa ug 
nagbuhat sa tanang matang sa mga milagro, ug namalik, ug miingon, “Bisan 
ngani ang mga yawa nagmasinugtanon kanamo.” 
114 Si Jesus miingon, “Ayaw ikalipay nga ang mga yawa 
nagmasinugtanon kaninyo, hinuhoa pagkalipay kamo kay ang inyong mga 
ngalan nahisulat na didto sa langit,” ug si Judas didto uban kanla. Apan unsa 
may nahitabo? Sa paghiadto niini sa pinili nga panon aron motungas sa 
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Pentecostes ug aron makadawat sa Espiritu Santo, si Judas nagpakita na sa 
iyang kolor. Siya moatubang gayud sa hukmanan. 
115 Busa gipangbuksan ang mga basahon ug ang Libro sa Kinabuhi 
gibuksan, ug ang matag usa ka tawo gihukman sa ingon. Karon, ang 
Pangasaw-onon nagtindog didto uban kang Cristo aron paghukom sa 
kalibutan. Wala ba si… Si Pablo miingon, “Kung kamo (naghisgot siya ngadto 
sa Pangasaw-onon) adunay bisan unsang panagkabangi o kasilo batok sa usag 
usa ug nangadto kamo sa dili matarung nga balaod. Wala ba kamo masayud 
nga ang mga balaan magahukom man sa kalibutan?” Anaa ra. Ang mga balaan 
magahukom sa kalibutan ug kuhaon kini. Husto kana. 
116 Kamo moingon, “Unsaon man sa usa ka gamayng panon dinhi sa 
kalibutan nga sama niana…” Wala ako masayud kung unsaon niini paghimo, 
apan Siya miingon nga mahitabo gayud kini; busa mao kanay naglig-on niini 
sumala sa akong hingsayran. 
117 Karon, paminaw. Karon, himatikdi nga ang uban pang nangamatay 
(ang mga sakop sa simbahan, kadtong nangamatay nga sakop sa simbahan) dili 
pa mangabuhi pag-usab hangtud nga ang usa ka libo matapos na, ug unya diha 
sa usa ka libo ka tuig, sila managtigum… Ang laing pagkabanhaw moabot, 
nga mao ang ikaduhang pagkabanhaw, ug sila managtigum, ug si Cristo ug 
ang iglesia, ang Pangasaw-onon (dili kon ang iglesia, ang Pangasaw-onon) si 
Cristo ug ang Rayna (dili kon ang iglesia)… Igle… Si Cristo u gang 
Pangasaw-onon motindog didto. 
118 Ug sila gipanaglain sama sa carnero nga gilain gikan sa mga kanding. 
Husto kana. Atua didto ang mga sakop sa simbahan. Ug sa ilang pagkadungog 
sa Kamatuoran ug gisalikway ang Kamatuoran, nan unsa may igasulti kung 
ang dagkung mga butang bukharon na diha sa husayanan nga bisan ngani ang 
inyong mga gihunahuna atua didto, kung unsay inyong gihunahuna bahin 
niini. Unsaon mo man sa pagpakaikyas, ug anaa kini didto sa husayanan sa 
kalangitan; u gang dakung telebisyon sa Dios ug anaa didto ang inyong 
kaugalingong mga hunahuna nga misupak diha… Ang inyong kaugalingong 
panghunahuna maoy mopamatuod batok kaninyo niadtong taknaa. 
119 Busa kung mosulti kag usa ka butang ug maghunahuna kag lain, 
maayo pay hunongon mo kana. Ipahimutang ang inyong mga hunahuna diha 
sa Dios. Himoa silang putli, ug pagpabilin diha uban niana, ug isulti ang mao 
rang butang sa tanang panahon. Nakita mo? Ayaw pag-ingon, “Hinuon, ingnon 
ko nga nagtoo ako niini; apan moadto ako ug susihon.” Tuohan mo kini. 
Amen. 

Ang Nahaunang Timri 53 
 
311 Karon, dili ba mao man kana ang gitinguha sa simbahan karon? Kung 
inyong sulayan pagsulti ang mga tawo nga kinahanglan ilang buhaton kini, 
kana, o ang uban pa; dihadiha ila kang sultihan nga sila mga Methodist, 
Presbyterian, o unsa pa man; dili sila mobugsay sa imong baruto. Nakita mo? 
Oo. Kana maoy ilang gusto. 
312 Ug ang Dios nag-ingon, “Kong nagkinahanglan sila niini, Akong 
tugotan nga makaangkon sila niini. Ug patuohon Ko sila nga kana maoy 
tinuod, tungod kay hatagan Ko sila ug hunahuna nga masukihon bahin sa 
kamaturan.” Karon, tan-aw diri kung unsa usab ang giingon sa Biblia. 
“Maingon nga si Jannes ug Jambres misukol kang Moises…” maingon man 
usab kining mga tawhana sa katapusang mga adlaw pinaagi sa masukihon nga 
hunahuna bahin sa kamatuoran, ug balit-aron ang grasya sa atong Dios ngadto 
sa kahugawan, nga magalimud sa Ginoong Dios. 
313 Karon, nakita ba ninyo kung hain kini karon. Dili lamang sa Catoliko, 
kondili sa Protestante, ang tanang butang, mao kini ang kinatibuk-ang 
organisadong kalibutan. Mao kana ang magkakabayo sa maputi nga kabayo 
ilalum sa—sa kahimtang nga maputi, simbahang matarung (Nakita mo?), apan 
usa ka anticristo. Kinahanglan nga sama kining tan-awon—bisan ngani sa 
pagkabayo, sama kini sa pag-abot ni Cristo nga magkabayo. Ang tanang mga 
anti—hapit managsama ra nga kung mahimo pa hilimbungan ang pinili… 
Ania na siya. Siya mao ang anticristo. 
314 Siya misugod pagsakay sa nahaunang panahon sa iglesia. Karon, siya 
misakay pagpadayon, paingon ngadto sa matag panahon. Karon, tan-awa siya. 
Kamo moingon, “Kaniadto pa ba sa—kaniadto pa ba sa panahon sa mga 
apostoles?” Siya ginganlan didto nga Nicolaita. Ug unya sa misunod nga 
panahon sa iglesia, nahimo siya nga doctrina sa simbahan. Sa sinugdan usa pa 
siya ka panultihon, ug unya siya nahimong usa ka doctrina. 
315 Magarbo, ug bantugang mga katawhan, mga luho ug binistihan, mga 
hatag-as nga kinaadman, mga hinas-hasan wala gayud magkinahanglan 
nianang tanan diha sa simbahan. Wala, sila magkinahanglan  nianang Espiritu 
Santo. Kinahanglan nga usa ra ka simbahan…” Ug kitang tanan mahidangat 
ngadto sa Concillo sa Nicaea ug uban pa diha sa Roma.” Ug kung makaabot na 
sila didto, ilang dawaton ang simbahan, ug dawaton ang paganismo, ang 
Romano Catoli—o ang paganismo—ang paganong Roma ug ginagmayng mga 
pagpatuotuo ug dawaton si—si Astarte ang Rayna sa langit, ug himuon kini 
nga si Maria, ang inahan; ug himuon nga tigpangamuyo ngadto sa mga 
minatay, ug uban pa, ug dawaton kadtong linigin nga hostiyas nga gilingin sa 
gihapon ug gitawag kini nga Lawas ni Cristo, tungod kay kini naglarawan man 
sa inahan sa langit… Kung molabay ang usa ka Catoliko, manguros siya 
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307 Basaha, himatikdi, o basaha, diay, kung giunsa sa pagsulti ni Daniel 
nga iyang ilogon ang gingharian sa iglesia. Mahimo bang basahon ninyo kini? 
Ipahimo… Anaa pa kitay panahon sa pagbuhat niana, dili ba? Oo. Paminawa. 
Mobalik ta kang Daniel kadali. Ablihi pagbalik sa Libro ni Daniel, ug atong 
basahon kadali; ug dili ta, tingalig maabtan ug lain pang kinse, bayente ka 
minuto o katloan, o maingon niana. 
308 Sige, atong tan-awon ang Daniel capitulo 11, ug atong basahon ang 
bersiculo 21. Ania ang Daniel. Si Daniel nagsulti karon kung unsaon niining 
tawohana ang pagkuha. 

Ug diha sa iyang nasud mobarug ang usa ka mahugawng 
tawo… (Roma, ang gihisgotan)…apan moabot siya diha sa 
pakigdait—moabot diha sa pakigdait, ug maangkon ang 
gingharian pinaagi sa mga pagulog-ulog. 

309 Kana maoy tukma kung unsay nahitabo, kung unsay giingon ni Daniel 
nga pagabuhaton niining anticristo. Siya mopahiuyon sa dapit sa mga 
katawohan. Oo, kini ang moangay sa ilang—ilang putahi alang niining adlawa 
alang sa mga kasimbahanan. Sanglit dinhi ning panahona sa iglesia wala sila 
magkinahanglan sa Pulong, nga si Cristo; apan maoy ilang gikinahanglan ang 
simbahan. Ang nahaunang butang, sila dili mangutana kanimo kong ikaw usa 
ba ka Cristohanon. “Unsang simbahana ang imong gipasakopan?” “Unsang 
simbahana?” Wala sila magkinahanglan kang Cristo, nga Pulong. Lakaw ug 
sultihi sila bahin sa Pulong ug kong unsaon sa pagtul-id; wala sila 
magkinahanglan niana. Lain ang ilang gikinahanglan, magkinabuhi lamang ug 
bisan unsa nga ilang kagustohan ug sa gihapon membro sa simbahan ug anaa 
ra ang ilang testimonyo. Tan-awa, nakita mo? Busa, mipahiangay siya sa 
putahi nga ilang kinaham. Ug nahinumdum ba kamo, nga “siya” sa katapusan 
gitawag nga “babaye” diha sa Biblia. Ug kining babayhana usa ka bigaon ug 
may nga anak nga babaye. Mipahiangay sa balaod sa maong adlaw, kung 
unsay gikinahanglan sa mga tawo. Anaa na kini. 
310 Ang Dios nagsaad niini; kung ang Pulong dumilian nan mamalik sila 
ngadto sa ilang mga tinguha. Atong basahon pag-usab ang mga taga 
Tesalonica. Atong… Gusto ko nga inyong hibantayan kini dinhi kadali. 
Magaingon, “Hinuon, gibasa na namo kini dili pa lang dugay.” II Tesalonica 2: 
9-11, Kini nag-ingon nga sila, tungod sa pagtalikud, sa pagsalikway sa 
Kamatuoran, sila igatugyan ngadto sa panghunahuna nga masukihon ug motuo 
sa bakak ug pagahukman pinaagi niini. Karon, mao kana ang—mao kanay 
giingon sa Espiritu Santo. 
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120 Himatikdi, kining mga tipo, ang hinungdan nga nangamatay sila, nga 
manghiagum sila sa pagputli sa kasakitan; tungod kay wala man sila 
mahiilalum sa Dugo. Sila nanag-angkon nga nailalum sila, apan wala. Unsaon 
man nila sa paghiagum sa pagsulay aron paghingpit kanila kung ang—kung 
ang Dugo ni Jesu-Cristo sa pagpaputi nagkuha sa matag lama sa sala ug uban 
nga ipahilayo gikan kaninyo. Ug kamo nangamatay na, ug ang inyong 
kinabuhi natago na diha Kaniya pinaagi sa Dios ug gitimrihan didto pinaagi sa 
Espiritu Santo; nan unsa pa may pagahukman diha kaninyo? Hain mo man 
kuhaa ang imong pagkaputli? Unsa pa may angayng hinloan gikan kaninyo 
samtang ikaw hingpit na mang walay sala diha kang Cristo? Unsaon… Alang 
kang kinsa man ang paghukom? Apan mao kining nanghikatulog nga panon 
nga ang mga katawohan dili makahimo. 
121 Karon, wala nila mahimo kini sa daghang mga katuigan (Nakita mo?), 
apan kini mao na ang takna sa pinadayag (Tan-awa, nakita mo ba?) nga 
gipadayag, diha gayud sa pahiabot sa Pangasaw-onon… Ang katapusang 
pagliso, ang katapusang mga butang nagsingabot na… Kini nagpadulong na 
ngadto sa katapusan, higala, nagtuo ako. Kanus-a? Wala ako masayud. Dili 
a—ako makatug-an kaninyo, apan ang bisan unsang butang… Buot kong 
magkinabuhi niining gabhiona sama kanhi niining gabhiona, nga ako andam 
na. Nakita mo? Tingalig moabot Siya niining gabhiona, ug tingalig dili Siya 
moabot sulod sa kawhaan ka mga katuigan. Wala ako masayud kung kanus-a 
Siya moabot, apan bisan kanus-a man kini, ako… Ang akong kinabuhi tingalig 
matapos na niining gabhiona, ug kung unsa may akong nangabuhat dinhi 
matapos niadtong taknaa; a—ako moatubang Kaniya didto sa hukmanan sa 
kahimtang sa akong paghianhi dinhi. Kung hain ang kahoy magharag; diha 
niana kini matumba. 
122 Hinumdumi, samtang nanagpangadto sila aron mamalit ug lana, sila… 
“Oh,” kamo moingon, “karon, kadali lang, Igsoong Branham. Wala ako 
mahibalo bahin niana.” Samtang nanagpangadto sila aron mamalit ug lana, sa 
ilang pagbalik, ang Pangasaw-onon wala na, ug pultahan sirado na; ug sila 
nanuktok ug nanag-ingon, “Pasudla kami; pasudla kami,” apan sila diha ra sa 
gawas didto sa gawas sa kangitngitan. 
123 Karon, kong gusto kamo sa usa ka tipo niana, karon paminaw: “Sa 
panahon ni Noe…” Si Jesus miingon—naghisgot niini. Karon, sa panahon ni 
Noe, sila nanulod sa arka, apan sila gidala sa—panahon sa takna sa paghukom. 
Apan ka—kana dili maoy tipo sa kang Cristo Pangasaw-onon. 
124 Si Enoc mao ang tipo sa Pangasaw-onon. Si Enoc… Si Noe gidala… 
ang Pansaw-onon… si Noe nakasinati sa kasakitan, ug nag-antus, ug nahubog, 
ug namatay. Apan si Enoc nagalakaw sa atubangan sa Dios sulod sa lima ka 
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gatus ka mga katuigan ug nagbaton ug pagpanghimatuod nga siya 
nakapahimuot sa Dios pinaagi sa makapalalin nga pagtuo, ug misugod sa 
paglakaw nga matarung, ug mikayab ngadto sa langit, ug mipauli nga ngani 
makatilaw ug kamatayon, wala gayud mamatay. 
125 Mao kana ang tipo nga kita nga mga buhi pa nga nahibilin dili 
magauna, o makapugong, kadto sila tipo sa mga katawohan nga nangatulog, 
kinsa nanghikatulog pinasubay sa tawhonong panahon ug sa—ug sa kahimtang 
sa tawhonong panahon. Sila nangamatay didto, apan dili sila mga patay. Sila 
nangatulog lamang. Amen. Sila nanghikatulog, dili patay. Ug ang bugtong 
butang lamang nga gikinahanglan mao ang Pamanhonon aron pukawon sila. 
Ug kita nga mga buhi pa ug nanghibilin dili makapugong kanila nga 
nanghikatulog, tungod ka yang trumpeta sa Dios pagapatunggon ug ang mga 
nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon; ug unya kita nga mga 
buhi pa nga nahibilin pagalalinon pagdungan uban kanila ug mosugat sa Ginoo 
diha sa kahanginan. 
126 Ug uban pa nga nangamatay dili pa mabuhi sulod sa usa ka libo ka 
tuig. Anaa ra. Sila mahiagum sa panahon sa kasakitan. 
127 Unsa man kini? Sama kang Enoc. Nahibalo kamo, nga si Noe naniid 
kang Enoc, tungod kay sa dihang si Enoc nawala, siya nahibalo nga ang 
paghukom haduol na. Kinahanglan nga magpabilin siya sa arka. 
128 Apan si Noe wala malalin. Siya igo lamang mahituboy ug gamay ug 
misakay sa ibabaw sa mga kasakitan. Siya giganoy sa ibabaw sa kasakiton 
aron mamatay sa kamatayon. Nakita mo? Apan si Noe gidala niini. 
129 Si Enoc gilalin nga walay mamatay: usa ka tipo sa Iglesia nga gilalin 
kauban kanila nga nangatulog aron mosugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug 
ang uban pa sa iglesia pagadad-on diha sa panahon sa kasakitan. Wala nay lain 
pang mahimo niini sa akong kinaugalingon. Si Enoc gilalin, ug wala 
mamatay… 
130 Karon, magsugod nata pagtuon ug diyotay karon, moadto na ta sa 
atong pagtulon-an. Nagpatuyang lang ako diha niana ug wala pa kita 
makahisgot sa—niining Timri. Karon, himatikdi. Ato nang hisgotan karon, 
tungod kay anaa tay usa ka hataas (tngalig ugma sa gabii o sunod nga gabii) 
tingali sa mata karon ug unya hisgotan ang trumpeta, tungod kay ang trumpeta 
pagahuypon pagdungan sa mga Timri. Managsama ra kining mga butanga, ang 
kapanahonan sa iglesia pagaablihan, managsama ra kining mga butanga. 
131 Karon, ang trumpeta kanunay gayung napasabot ug gira o sa laing 
bahin usa ka politikanhong kasamok: mao kana ang trumpeta, usa ka 
politikanhong kagubot, ug kana maoy maghagit ug gira. Kung moadto ka aton 
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gutlo. Siya dili lamang kay nahimong maputi nga kabayo; siya nahimong 
mapintas nga mananap nga may daghang mga ulo ug mga sungay. Tan-awa, 
nakita mo? Ang maputing kabayo, siya usa ka malimbongon karon, ug mao 
kanay hinungdan nga ang mga katawohan wala makaila niini sa tanan ning 
panahona. Sila naghunahuna niini, apan ania na kini karon; kini igapadayag na 
pinaagi sa Kasulatan. 
301 Himatikdi, sa diha nga kining Nicolaita (Nakita mo?), ang anticristo sa 
katapusan… Mosul-ob siya diha sa usa ka tawo; ug unya coronahan siya. Sa 
iyang pagsugod ingon nga usa ka Nicolaita nga espiritu diha sa iglesia, siya 
usa ra ka espiritu. Dili mo macoronahan ang espiritu. Apan sa paghilabay na sa 
tulo ka gatus siya nahimong usa ka santo papa. Ug unya ilang gicoronahan 
siya. Sa sinugdanan wala pa siyay corona, apan nakaangkon ra siyag corona sa 
ulahi (Nakita mo?), sa dihang nakasulod kadtong maong espiritu Nakita mo? 
Siya nahimong usa na ka tawo. Ang Nicolaitan nga doctrina nahimo nang usa 
ka tawo; ug unya mahimo na nilang coronahan kini. Dili kini nila mahimo 
tungod kay siya usa pa man lamang ka doctrina. 
302 Himaya. Himatikdi, ug sa diha nga kining Espiritu Santo nga ania 
kanato, mosul-ob sa sulod nato, kining Usa nga ania sa atong taliwala karon 
diha sa dagway sa Espiritu Santo, mosulod kanato diha sa Persona ni Jesu-
Cristo, Siya atong coronahan ingon nga Hari sa mga hari…?... Husto kana. 
Nakita mo? 
303 Karon, hinumdumi, niadtong takna nga si Cristo miadto sa trono, ang 
anticristo miadto usab sa trono: si Judas. Niadtong takna nga si Cristo mibiya 
sa kalibutan, si mibiya sa kalibutan usab. Sa takna nga Espiritu Santo mibalik, 
ang anticristo mibalik usab. 
304 Nasayud kamo, nga si Juan nag-ingon dinhi: “Mga anak, dili ko buot 
nga maignorante kamo, nasayud kamo, ang bahin sa anticristo, nga ania na ug 
nagalihok diha sa mga anak nga masupilon.” Ang anticristo, ug anaa na siya, 
nagsugod didto sa espiritu sa Nicolaita aron maghimog organisasyon. 
305 Maoy hinungdan nga Akong gidumtan kanang butanga. Tan-awa, 
nakita mo? Anaa ka ra. Dili ako kana; mao kana siya ang anaa sa sulod. Mao 
kanang butanga; migawas kini. Inyo bang nakita kini? Anaa ako sa kiliran 
niini; dili ko kini makita hangtud karon; nasayud na a—ako niini karon. Anaa 
ra kini, kanang espiritu sa Nicolaita nga gidumtan sa Dios. 
306 Ug karon kanang maong espiritu gikapasulod na, ug ilang gicoronahan 
kini. Ug ania na kini karon dinhi kung unsay giingon sa Biblia nga ilang 
pagabuhaton uban niini: dili malalis. Oh, may. Nahimong tawo… Siya 
nahimong usa na ka tawo ug unya ilang gicoronahan siya. 
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pagpanaug.” Ang “laity” nagpasabot nga “sa iglesia, sa alagad.” “Ang 
Nicolita” nagpasabot nga “aron sa pagpanaug sa alagad”: kuhaon ang Espiritu 
Santo gikan sa iglesia ug ihatag kini ngadto sa usa ka balaang tawo, ug siya 
maoy mamahimong agalon sa tanan niini. Diha kamo niini (Nakita mo?), Ang 
Niclita. Himatikdi, ang Nicolita u—usa lamang ka panultihon diha sa usa ka 
panahon sa iglesia; ug unya nahimo kining usa ka doctrina sa nagsunod nga 
panahon sa iglesia. Ug sa ikatulong panahon sa iglesia gipapatuman na kini; ug 
diha nay ilang Concillo sa Nicaea. Ug unya nahimo na kining usa ka doctrina 
ug usa ka simbahan. Ug unsa may unang butang nahitabo? Usa ka 
organisasyon ang nahimo gikan niini. Karon, husto ba kana? 
296 Tug-ani ako kung diin man magagikan ang nahaunang organisafong 
simbahan magagikan: ang iglesia Catolika Romana. Sultihi ako kung ang 
Pinadayag wala ba mag-ingon, diha sa Libro sa Pinadayag 17, nga siya usa ka 
bigaon, ug ang iyang mga anak nga babaye mga bigaon. Managsama ra kanang 
butanga sa mga organisado kauban niya: mga bigaon. Gihimo ang dulomtanan, 
kahugawan sa ilang pagkamakihilawason tungod sa doctrina, gipakadoctrina 
ang mga kasugoan sa tawo. 
297 Himatikdi. Paminawa, siya misugod aron sa pagpanaug. Himatikdi, 
nga siya walay corona. Ang magkakabayo sa maputing kabayo; kini maoy 
akong gihisgotan. Nakita mo? Ang busogan ug corona gihatag kaniya sa ulahi. 
Nakita mo? Siya walay corona sa sinugdan, apan ang corona gihatag kaniya. 
Himatikdi, kay sa ulahi gihatagan siyag corona: oo, totulo kanila, tulo sa usa. 
Tulo ka gatus ka tuig na ang milabay didto sa Concillo sa Nicaea sa iyang 
pagsugod sa espiritu sa Nicolita aron magtukod ug organisasyon diha sa mga 
katawohan, ug unya nagpadayon, ug nagpadayon kini, ug kini nahimong usa 
ka panultihon, ug unya nahimong usa ka doctrina. 
298 Inyong nahinumduman nga si Cristo nagsulti kanhi sa iglesia, nga 
nagaingon, “Imong gidumtan ang mga buhat sa Nicolita nga gidumtan Ko 
usab,” nga naninguha sa pagpanaug, ug gikuha ang Espiritu Santo: alang sa 
usa lamang ka balaang tawo; siya makahimo sa pagpasaylo sa tanang mga sala 
ug uban pa. 
299 Wala ba nato hibasahi kini diha niana, si Pablo naghisgot bahin niini: 
kanang maong butang nga mahitabo sa katapusang mga adlaw, ug dili siya 
ikapadayag hangtud sa katapusang mga adlaw? Ug Siya nga nagapugong maoy 
magakuha sa Espiritu sa Dios gikan niana, ug unya iyang ipadayag ang iyang 
kaugalingon. 
300 Karon nagtakoban pa siya sa maputi nga kabayo. Bantayi kung giunsa 
niya sa pag-usab-usab gikan sa maputi nga kabayo sulod sa pipila ka mga 
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makigkasamok sa politika, magubot mo silang tanan, sama sa unsay naangkon 
ta karon, tan-awa, kay ang gira haduol na. Apan, tan-awa, kay ang gingharian 
sa gihapon iya pa ni Satanas. Sa gihapon anaa pay iyang katungod niini diha sa 
iyang kamot. 
132 Tungod kay unsa? Kini gitubos pinaagi kang Cristo, apan Siya 
nagabuhat sa kahimtang sa Kadugo nga Manunobos aron pagkuha sa Iyang 
ginsakopan, hangtud nga ang katapusang ngalan ikabutang na nianang 
Basahona, nakadawat niini ug gikatimrihan na. Karon, hingsabtan ba ninyo 
kini? 
133 Ug unya Siya migikan sa Iyang trono, sa trono sa Iyang Amahan, ug 
mipaduol, ug gikuha ang Basahon gikan sa kamot sa Dios diha sa trono ug 
gikuha ang Iyang panulondon. Ang unang butang nga Iyang gibuhat mao ang 
pagtawag sa Iyang Pangasaw-onon. Amen. Ug unya usa may Iyang gikuha? 
Iyang gikuha ang Iyang kaaway, si Satanas, ug gigapos siya, ug gitambog siya 
ngadto sa kalayo kauban sa tanan nga nanasunod kaniya. 
134 Karon, hinumdumi, nga dili Russia. Dili, ang anticristo usa ka tawong 
maaghop. Bantayi kung unsa siya kaaghop. Usa siya ka utokan. Oo, sir. 
Dawata lamang ang Espiritu Santo, kay mao ray bugtong butang nga 
makapilde kaniya. 
135 Himatikdi, nga ang mga trumpeta nagkahulogan sa politikanhong 
kagubot: mga gira. Mateo 24, gihisgotan kini ni Jesus. Siya miingon, 
“Makadungog kamog mga gubat ug mga dungogdungog sa gubat…” Tan-awa, 
hangtud kini paubos. Nahinumdum ba kamo sa—nga si Jesus nagsulti bahin 
niana. Mga gubat, mga dungogdungog, ug mga gira, ug mga dungogdungog ug 
mga gubat, ug mopadulong kini ngadto sa katapusan. Karon, mao kana ang 
paghuyop sa trumpeta. 
136 Karon, kung makaabot na kita diha sa mga trumpeta, atong balikan 
kana ug kutloon ang matag usa sa mga gira ug ipakita ko kaninyo nga sila 
gisundan sa mga kaiglesiahan, ug ipakita kaninyo nga sila nanagsunod sa mga 
Timri. Mga gubat ug mga dungogdungog sa mga gubat… Apan ang trumpeta 
nagkahulogan ug politikanhong kaguliyang, samtang ang mga timri naghisgot 
sa usa ka relihiyosong kaguliyang. Nakita mo? 
137 Kung ablihan ang Timri; anaay mensahe nga ibilin. Ug unya ang 
simbahan kanunay gayung magpahimutang sa kinaugalingon niini nga 
politikanhong pamaagi, ug bisan kung unsa pa, ug ang tanang mga kadagkuan 
niini; ug kung ang tinuod nga mensahe ihulog na, kadtong maong mensahero 
mopadayon, ug iya silang tay-ogon pagpino. Husto kana. Usa kini ka 
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relihiyosong kaguliyang sa dihang ablihan na ang Timri. Mao kanay mahitabo. 
Nakita mo? Oo. 
138 Silang tanan nga anaa sa kasayon sa Sion. Ang simbahan modangat 
ang tanan diha sa kasayon ug… “Nahimo nato kining tanan.” Sama sa 
simbahan sa England, silang tanan gikapahimutang na; ang iglesia Catolika, 
ang tanan napahimutang na, ug unya miabot si Luther. Dihay usa ka 
relihiyosong kasamok. Oo, sir, oo diha gayud. Tan-awa, ang simbahan 
mipadayon pinaagi kang Zwingli, ug gikan kang Zwingli mipadayon ngadto sa 
nagkalainlaing pa, ug ngadto kang Calvin; ug wala madugay samtang ang 
Anglican nga simbahan napahimutang na, ug diha na kadto sa kasayon; ug 
dayon miabot si Wesley. Dihay usa ka relihiyosong kasamok. Husto kana. 
Tan-awa, kini kanunay gayung nagpasabot sa usa ka relihiyosong kasamok. 
139 Karon, ang Timri. Atong basahon kini karon kadali lang. Maoy a—
akong gusto nga—nga makuha kini… Ato lang basahon kini. Nagpdayon lang 
akog estorya. Akong… 

Ug nakita ko sa dihang giablihan sa Cordero ang usa sa mga 
timri… (Unsa may nahitabo?)… ug nadungog ko, maingon sa 
usa ka kasaba sa usa ka dalogdog… 

140 Oh, gusto ko untang mopabilin niana bisan kadali lang. Naglaum ako 
karon nga ang tanang mga katawohan nga nasayud niining mga butanga ug 
nanagpaabot sa paglipay sa Ginoo magtuon karon sa tumang kakugi, ug diha 
sa mga tep usab nga inyong gihunahuna kini. 
141 Ang unang butang nga nahitabo… Sa dihang giabli sa Cordeto 
kadtong Unang Timri, ang dalogdog milanog. Karon, kanay anaay usa ka 
kahulogan; kini anaay—ki—ki—ki—kini anaay usa ka kahulogan. Usa ka 
kahulogan. Walay usa nga panghitabo nga walay kahulogan. Oo, usa ka 
dalogdog, usa ka dalogdog ang milanog. Ambot kung unsa kaha kadtong 
maong dalogdog? 
142 Karon, magbasa ta ug diyotay. Atong ablihan diha sa Mateo… Dili, 
maoy atong unahon ang San Juan, San Juan, capitulo 12 ug  pabilin lang una 
kadali: San Juan capitulo 12, ug karon magsugod ta sa bersiculo 23 sa San 
Juan 12. Karon, paminawa karon dinhi ug maayo; kay sa ingon dili ka na 
maglatagaw pa kung unsa kini. 

Ug si Jesus mitubag kanila, nga nagaingon, Ang takna 
nahiabot na, nga ang Anak sa tawo pagahimayaon. 

143 Tan-awa, anaa kana sa katapusan sa panahon diha. Ang Iyang 
bulohaton nagkahinapos na. Nakita mo? “…Ang takna nahiabot na, nga ang 
Anak sa tawo pagahimayaon. 
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nga anaay kilat ug dalogdog; kay gikan sa Iyang baba nagagula ang mahait nga 
Espada nga duhay sulab, ug Iyang tigbason ang mga kanasuran. Ug kining 
tawohana dili gayud makatigbas (Nakita mo?).  apan igo ra siya magdula sa 
papel sa pagkamaut. Siya mogula nga magkabayo sa maputing kabayom 
mogula aron sa pagpanaug. 
291 Si Cristo anaay mahait nga Espada, ug bantayi. Kini nagagikan sa 
Iyang baba—ang buhing Pulong. Mao kana ang Pulong sa Dios nga gipadayag 
ngadto sa Iyang mga alagad, sama sa Iyang giingon ngadto kang Moises: 
“Lakaw, tindog didto ug kupti kanang sungkod didto sa halayo, ug pagtawag 
ug mga langaw,” ug dihay mga langaw. Oo. Bisan unsay Iyang gisulti, Iya 
kining buhaton, ug mahitabo gayud kini. Ang Iyang buhing Pulong… Ang 
Dios ug ang Iyang Pulong mao ra nga Persona. Ang Dios mao ang Pulong. 
Nan kinsa man kining nagtakuban nga magkakabayo sa nahaunang panahon sa 
iglesia? Kinsa man siya? Atong pamalandungon kini. 
292 Kinsa kining misteryosong magkakabayo nga misugod diha sa 
nahaunang panahon sa iglesia ug nagasakay paingon ngadto sa eternidad, ug 
mipaingon ngadto sa katapusan. 
293 Ang Ikaduhang Timri nahiabot ug mipadulong dihadiha ngadto sa 
katapusan. Ang Ikatulong Timri miabot ug mipadulong ngadto sa katapusan. 
Ang Ikapaupat, Ikalima, Ikaunom, Ikapatio; ang matag usa kanila mipadulong 
ngadto sa katapusan. Ug diha sa katapusang panahon, kining mga Basahon nga 
kanhi gilukot ang tanan niining taknaa uban sa mga misteryo nga diha kanila, 
nangaabli na. Ug unya mipakita ang tinago aron ipakita kung unsa kini. Apan 
hinuon kini sila nagsugod diha sa nahaunang panahon sa iglesia, tungod kay 
diha sa nahaunang panahon sa iglesia nakadawat sa mensahe, nga sama niini. 
294 “Migula ang usa ka magkakabayo sa maputing kabayo.” Nakita mo? 
Kinsa man siya? Siya gamhanan sa iyang gahum sa pagpanaug, usa siya ka 
bantugang tawo diha sa iyang gahum sa pagpanaug. Gusto ba ninyo nga itug-
an ko kaninyo kung kinsa siya? Siya mao ang anticristo. Mao kanay tinuod 
kung kinsa siya. Karon, tungod kay, nakita na ninyo, kong ang anticristo… Si 
Jesus nag-ingon nga kining duroha managkuyoganay hangtud nga kung 
mahimo pa hilimbongan ang pinili, ang Pangasaw-onon. Ang anticristo, mao 
kana ang espiritu sa anticristo. 
295 Hinumdumi nga diha sa mga kapanahonan sa iglesia sa dihang atong 
gibuksan ang nahaunang panahon sa iglesia balik didto, atong nakita nga ang 
Espiritu Santo supak batok sa usa ka butang nga nakasugod diha nianang 
panahona sa iglesia, ug kadto gitawag nga “mga buhat sa Nicolita.” 
Nahinumduman ba ninyo kini? Ang “Niko” nagpasabot nga “aron sa 
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Ug ang mga kasundalohan didto sa langit nagsunod kaniya 
nga nagkabayo sa maputi nga mga kabayo, nga nagsul-on sa 
manipis nga lino, maputi ng mahinlo. 
Ug gikan sa iyang baba nagagula ang mahait nga espada, 
nga pinaagi niini iyang tigbason ang mga kanasuran: ug siya 
magamando kanila pinaagi sa ulisi nga puthaw: ug iyang 
pagatamakan gik-anan sa bino sa kabangis ug sa kapungot sa 
Dios nga Makagagahum sa tanan. 
Ug diha sa iyang bisti ug sa iyang paa nahisulat ang ngalan, 
HARI SA MGA HARI, UG GINOO SA MGA GINOO. 

285 Ania karon miabot ang Mesiyas. Anaa ra Siya, dili kong kining 
tawhana nga diha sa ibabaw sa kabayo. Tan-awa ang kalainan. Dinhi niini Siya 
nagtingod nga may Basahon diha sa Iyang kamot. Ang bulohaton sa 
pagkamanunobos mao pay… Wala pa Niya makuha ang Iyang dapit. Busa dili 
kon ang Cristo ang miadto, ang Espiritu Santo. 
286 Dili ingon nga pagsupak kanilang mga bantugang mga tawo, dili, sir, 
dili ko mabuhat kini. Dili ko gusting mobuhat niana, apan mao kini ang akong 
pinadayag niini. Tan-awa, kong anaa kay ikasupak, nan, walay sapayan niana, 
apan kini dili husto alang kanako. Tan-awa, nagtuo a—ako niining 
kahimtanga; nasayud ka—nasayud ka bag unsa. Nakita mo? 
287 Ug himatikdi, si Cristo wala na gayud makita (Nakita mo?) sukad 
niadtong taknaa didto. Apan nagkabayo na Siya sa maputing kabayo; busa 
kong kining tawhana nagkabayo sa maputing kabayo, siya maoy usa ka 
suhiran kang Cristo. Nakita mo? Hingsabtan ba kana? 
288 Himatikdi, nga ang magkakabayo sa maputing kabayo walay ngalan. 
Tingalig mogamit siya duha o tulo ka mga titulo, apan wala gayud siyay 
ngalan. 
289 Apan si Cristo anaay Ngalan. Unsa man kini? Ang Pulong sa Dios. 
Mao kana. “Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, 
ug Pulong mao ang Dios.” Ug ang Pulong nahimong unod. Nakita mo? Ang 
magkakabayo walay ngalan, apan si Cristo gitawag nga Pulong sa Dios. Mao 
kana Siya. Siya ginganlan niana. Karon, Siya anaay Ngalan nga walay usang 
nasayud, apan Siya ginganlag Pulong sa Dios. Kining tawohana walay ngalan 
(Nakita mo?), apan nagkabayo siya sa maputing kabayo. 
290 Ang magkakabayo walay udyong alang sa iyang busogan. Inyo bang 
hingmatikdan? Siya anaay busogan, apan walay giingon mahitungod sa mga 
udyong; busa usa gayud siya nga manglilingla. Husto kana. Tingalig anaa 
siyay daghan kaayong dalogdog ug walay kilat, apan inyong makita si Cristo 
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144 Unsa na man ang takna nahiabot na nga ang Iyang Pangasaw-onon 
pagakuhaon na? Unsa, nga ang takna nahiabot na nga wala nay panahon? Ang 
Manolunda andam na sa pagtunob sa usa ka tiil sa yuta ug ang pikas diha sa 
dagat nga may balangaw sa ibabaw Niya, uban sa tiil, ug miingon, “Wala nay 
panahon.” Ug labot pa niana, Iyang gibayaw ang Iyang kamot ug nanumpa nga 
wala nay panahon kung mahitabo na kini. Un—unsang kahaum gayud niini, 
usa ka pinanumpaang pamahayag alang sa Iglesia. 

… Ang takna nahiabot na nga ang Anak sa tawo 
pagahimayaon na.  
Sapagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako magaingon kaninyo, 
Gawas kong ang lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, 
kini magpabilin nga mag-inusara: apan kong kini mamatay, 
kini mamungag daghang mga bunga. 
Siya nga nahigugma sa iyang kinabuhi mawad-an niini; ug 
ang nagadumot sa iyang kinabuhi dinhi niining kalibutana 
nagapatunhay niini diha sa kinabuhing dayon. 
Kong anaay moalagad kanako, kinahanglan mosunod siya 
kanako; ug kung diin ngani ako, didto…usab ang akong 
ulipon: kong anaay buot moalagad kanako, siya pasidunggan 
sa akong Amahan. 
Karon, ang akong kalag nagubot;… 

145 Kamo moingon, “Nan, Siya nga nagpadulong sa kinatumyan sa dalan 
ug nagubot ka? Unsa may nakapahinuktok niini kanimo samtang ang daghan 
dagkung espirituhanong mga butang nanghitabo nga nakapagubot kanimo? 
Oh, may. 

Karon, ang akong kalag nagubot; ug unsa may akong isulti? 
Amahan, luwasa ako gikan niining taknaa: apan tungod ning 
maong katuyoan mianhi ako niini—dinhi niining taknaa. 
Amahan, himayaa ang imong ngalan. Ug unya miabot ang usa 
ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon, Ako nang gihimaya 
kini, ug himayaon ko kini pag-usab. 
Ang mga katawohan miingon… kadtong nagtindog sa duol, 
nga nakadungog niini, sila nanag-ingon… usa kadto ka 
dalogdog:… 

146 Ug unya gikuha sa Cordero ang Basahon ug giablihan ang Nahaunang 
Timri. Ang Dios misulti gikan sa Iyang trono nga walay katapusan aron isulti 
kung unsa kadtong Timri aron ipadayag. Apan sa dihang gibutang kini sa 



26 
 
atubangan ni Juan, kadto maoy usa lamang ka simbolo. Sa pagkakita niini ni 
Juan, kadto usa gihapon ka tinago. Ngano man? Kay sa gihapon wala kadto 
ikapadayag dihadiha. Dili kadto mahimong ipadayag hangtud sa unsay Iyang 
giingon dinhi sa katapusang panahon. Apan miabot kini nga usa ka simbolo. 
147 Ug sa diha nga ang dalogdog… Hinumdumi, nga ang usa ka makusog 
nga lipak sa usa ka dalogdog mao ang tingog sa Dios. Mao kana ang giingon 
sa Biblia (Nakita mo?), ang lipak sa dalogdog. Sila nagtuo nga usa kadto ka 
dalogdog, apan ang Dios kadto. Siya nakasabot niini, tungod kay gipadayag 
man kadto Kaniya. Nakita mo? Kadto usa ka dalogdog. 
148 Ug himatikdi, nga sa pag-abli sa Nahaunang Timri—sa pag-abli sa 
Nahaunang Timri sa dihang giablihan kini sa kahimtang nga simbolo 
midalogdog kini. Karon, unsa kaha kung kini giablihan diha sa tinuod nga 
kahimtang? Kini modalogdog sa diha nga buksan sa Cordero ang Timri. Ug 
unsa may gipadayag niini? Dili ang tanan Niini. Una sa tanan kini may 
kalabutan sa Dios; ang sunod Kini usa ka simbolo; ug unya Kini gipadayag: 
totulo ka butang. Nakita mo? Kini nagagikan sa trono. 
149 Sa sinugdan Kini dili makita, madungog, o wala gayud. Kini 
tinimrihan. Ang Dugo sa Cordero maoy nagbayad sa bili. 
150 Kini midalogdog samtang Iyang isulti kini. Ug sa nahimo na Niya, usa 
ka maputing magkakabayo ang migula. Ug sa gihapon usa ra kini ka simbolo. 
Karon, bantayi, kay Siya nagaingon nga kini hisabtan ra sa katapusang adlaw, 
apan kini migula ingon nga simbolo sa iglesia. Nakasabot ba kamo niini, 
iglesia? Kini migula sa u—usa ka simbolo sa simbahan nga ilang hingsayran 
nga kana adunay usa ka Timri, apan mao lang una kini, wala sila makasabot, 
tungod kay usa man kini ka magkakabayo. 
151 Ug kini mahipadayag lamang diha sa katapusang panahon kung kining 
tinuod nga Timri maabli na. Ablihan kang kinsa? Dili alang kang Cristo, 
kondili alang sa Iglesia. Himatikdi, karon. Oh, naku, nakapakurog kana 
kanako. Manghinaut a—a—ako nga ang Iglesia makasabot gayud niini (Nakita 
ninyo ang buot kong ipasabot?), kamong mga katawohan. Tawgon ko kamo 
nga Pangasaw-onon. (Nakita mo?) Aron inyong hisabtan kini. 
152 Ang tingog usa ka dalogdog. Ang tingog diin gikan? Gikan sa trono 
diin ang Cordero mibiya ingon nga usa ka Tigpangamuyo. Karon, ania Siya  
dinhi nagtindog aron pagkuha sa Iyang katungod ug sa Iyang panulondon. 
Apan ang dalogdog nagagikan sa sulod sa trono, nga midahunog. Ug ang 
Cordero nagtindog didto. Ang dalogdog, diin gibiyaan sa Cordero, mibiya sa 
trono sa Amahan aron moadto sa pagkuha sa Iyang kaugalingong trono… 
Himaya. Karon, karon, ayaw kini pagsipyata, mga higala. 
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278 Ang “Jacob” nagkahulogan nga “limbongan, tikasan,” ug mao kanay 
iyang ginabuhat. Nagsul-ob siyag panit sa carnero sa iyang kaugalingon nga 
iyang gilimbongan ang profeta niyang amahan aron maangkon nga 
pagkapanganay. Iyang gibutang ang mga kahoyng poplar didto sa tubig, ug 
nahimong mga kabang sila, ug panglisangon ang mga baka kung magbuntis 
sila sa ilang—ilang nati, aron mangahimong kabang nga baka ug carnero. 
Walay gayuy lain kondili usa ka limbongan. 
279 Apan usa niana ka gabii iyang gikakita ang usa ka butang tinuod. Ug 
siya nahibalo nga kadto tinuod, ug nagpabilin siya niini ug gikuptan kini 
hangtud nga iyang madaug, ug ang iyang ngalan giusab ug ginganlag “Israel” 
nga nagkahulogan “usa ka prensipe nga may gamhanan sa atubangan sa Dios.” 
280 Husto ba kana? Ang matag mananaug… 
281 Si simon usa ka mangingisda; apan sa diha nga ang iyang pagtuo 
nakasabot ug nahibalo nga si Jesus kadto, sa dihang gitug-anan Niya siya nga 
Siya mao ang Mesiyas ug giingnan siya kung kinsay iyang ngalan ug kung 
kinsay ngalan sa iyang amahan, siya gidaug ug giusab gikan sa Simon ngadto 
sa Pedro. 
282 Si Saul, maayong ngalan, si Saul usa ka hari sa usa ka higayon didto sa 
Israel, apan si Saul wala mohaum nga apostol. Mahimong maayo ra nga usa ka 
hari, apan dili usa ka apostol. Busa giusab ni Jesus ang iyang ngalan gikan sa 
unsa? Gikan sa Saulo ngadto sa Pablo. Tan-awa ang mga anak sa dalogdog ug 
ngadto paubos. 
283 Ug si Jesus, ang Iyang Ngalan dinhi sa kalibutan mao ang Manunobos, 
si Jesus. Samtang dinhi Siya sa kalibutan, Siya mao ang Manonubos; tinuod 
kana. Apan sa dihang gidaog Niya ang kamatayon ug ang infierno, ug gidaog 
sila, o mikayab sa kahitas-an, Siya nakadawat ug usa ka bag-ong Ngalan. Mao 
kanay hinungdan nga sila nanaghugyaw sa paagi sa ilang pagbuhat ug walay 
bisan unsang naangkon. 
284 Kini igapadayag ra diha sa mga Dalogdog. Nakita mo? Himatikdi, ang 
tinago. Siya moabot nga magakabayo… Kinahanglan nga anaa gayuy usa ka 
butang  aron mausab kining Iglesia, nahibalo na kamo niana. Kinahanglan nga 
anaay usa ka butang. Himatikdi. Walay usang nasayud gawas sa Iyang 
kaugalingon. Karon, himatikdi, nga walay usang nasayud gawas sa Iyang 
kaugalingon. 

Ug siya gikasul-oban ug bisti nga gikatuslob sa dugo: ug ang 
iyang ngalan gitawag nga Ang Pulong sa Dios. (Oh, 
himatikdi.) 
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270 Ug karon unsaon man ni Cristo ang pag-adto didto uban sa maputi nga 
kabayo nga managpanaug ug samtang ania dinhi nagtidog nga may Basahon 
diya sa Iyang kamot? Dili kini mao; dili kini si Cristo. 
271 Himatikdi. Karon, ang Espiritu Santo u gang pinadayag ug si Cristo 
mao… Ang Espiritu Santo mao si Cristo diha sa laing panagway. Husto kana. 
272 Himatikdi, nga usa ka Cordero ang nagbukas sa Basahon, ug ang 
Cordero mao si Cristo; ug si Cristo wala na gayud makita pa sukad niadto, 
apan nakita Siya diha sa Libro sa Pinadayag sa capitulo 19, moabot nga 
magkabayo sa maputing kabayo. 
273 Kong gusto kamong mobasa niini, atong ablihan diha sa Pinadayag 
19:11-6. Atong saliatan kini pagbasa samtang atong—samtang atong—kong 
anaa pa kitay igong panahon, unta, tungod kay makahatag kinig gamayng 
kaayohan kanato: sa 19, 19: 11, magsugod sa bersiculo 11 ug basahon paubos 
lakip ang 16. 

Ug nakita ko nga ang langit naabli,…ug ania karon ang usa 
ka maputing kabayo;…(wala kini sa yuta; sa langit kini. 
Nakita mo?)…Ug siya nga nagalingkud kaniya gihinganlag 
Matinumanon…Matinud-anon, 
ug…matarung…nagapanghukom siya ug nagapakiggubat. 
Ang iyang mga mata…mga siga sa kalayo, ug diha sa iyang 
ulo dihay daghang mga corona;…(Tan-awa ang mga 
perlas.)…ug siya may ngalan nga nahisulat, nga walay usang 
nasayud, kondili… siya lamang gayud. 

274 Naghunahuna ako nga mounding diha niana kadali. Oh, may. Anaa 
akoy maayong gihunahuna apan tingalig kung makita ko inyong… 
275 Tan-awa, walay bisan kinsa nga nasayud niini. Nasayud ba kamo nga 
ang Ngalang Jehova dili husto? Anaay nahibalo. Doctor Vayle, nahibalo ka 
nga tinuod kana. Ang mga maghuhubad dili gayud makahubad niini. Kini 
giespiling nga J-u-h-v—J-v-h-u, diay. Dili Jehova. Dili sila makahikap niini. 
Wala sila mahibalo kung unsa kini. Gitawag kini nga Jehova, apan dili kini 
mao ang Iyang Ngalan. 
276 Paminawa. Sa matag higayon nga maangkon ang kadaugan o anaay 
panghitabo, ang ngalan mausab. 
277 Tan-awa ang mga adlaw ni Abraham. Siya sa sinugdan Abram, ug 
wala gayud makabaton ug anak hangtud nga nausab ang iyang ngalan nga 
Abraham. Ug si Sarra, S-a-r-r-a walay nahimo kondili usa ka apuli hangtud 
nga ang iyang ngalan nausab ngadto kang S-a-r-a-h. 
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153 Kitang tanan nanghibalo ingon nga mga Cristohanon nga ang Dios 
nanumpa kang David nga Iyang banhawon si Cristo aron palingkuron sa Iyang 
trono ug ihatag Kaniya ang usa ka walay katapusang Gingharian dinhi sa 
kalibutan. Iyang gibuhat kini. 
154 Ug si Jesus miingon, “Siya nga nagmadaugon sa anticristo ug sa 
tanang mga butang sa kalibutan magalingkud sa kauban Ko diha sa Akong 
trono maingon nga akong nagmadaugon ug nagalingkud sa trono sa Akong 
Amahan.” Hingsabtan mo? 
155 Tan-awa, sa kaulahiayng panahon Siya motindog gikan sa trono sa 
Amahan, ug moadto aron pagkuha sa Iyang kaugalingong trono. 

Soon the Lamb will take His Bride 
To ever at His side, 
All the hosts of Heaven will assemble be; (To watch that.) 
Oh, It will be a glorious sight, 
All the saints in spotless white; 
And with Jesus we shall feast eternally. 

157 Oh, tan-awa. Kini naghisgot nga nagalingkud na karon sa diha sa 
langitnong mga dapit, kung maunsa unya kini? Kong mabati man nato niining 
paagiha nga nagalingkud dinhi sa kalibutan sa dili pa moabot ang paglalin, 
dinhi niining kahimtanga nga ato karong naangkon, ug malipay ta nga 
nagatindog diha sa kilid sa mga bongbong, ug magtindog nga magpasingulan 
aron lang maminaw niini, maunsa man kaha kung makita ta Siya nga 
nagalingkud dinhi? Oh, tan-awa. Oh, usa kadto nga mahimayaong panahon. 
158 Mibiya sa trono sa Amahan, ug migula diha sa, Iyang anak, aron 
mahimo nga… Siya mao ang Anak ni David. Mao kana ang—ang Israel 
nagdahum nga Iyang buhaton sa kanunay. Hinumdumi ang babayeng 
Sirofonicianhon nga miingon, “Anak ni David”? Hinumdumi ang buta nga si 
Bartemius. “Anak ni David”? Nakita mo? Ug si Jesus nasayud kung unsa 
kadtong laraw, apan wala sila makasabot niini; ilang gipugos Siya aron 
makahimo Siya sa pagkuha sa trono, ug bisan ngani si Pilato nangutana 
Kaniya. 
159 Apan Siya miingon, “Kong ang Akong Gingharian iya pa niining 
kalibutana, nan ang Akong mga ginsakopan makig-away gayud. Ang Akong 
Gingharian anaa sa itaas.” Apan Siya miingon, “Kung kamo mag-ampo, ingna, 
‘Moabot ang Imong Gingharian, matuman ang Imong pagbuot dinhi sa yuta,  
maingon man sa langit.’” Amen. Unsang kamahimayaon niining dalaygong 
butang. 
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160 Mibiya sa trono sa Amahan aron pagkuha sa Iyang kaugalingong 
trono… Ania karon Siya nahiabot gikan sa Iyang pagkatigpangamuyo aron 
pagkuha sa Iyang kaugalingong trono, ang Iyang ginsakopan nga mga tinubos. 
Mao kanay katuyoan nga pagabuhaton sa Iyang pagtungha sa trono. Mao kini 
ang hinungdan nga ang daw sama sa Leon nga binuhat miingon kang Juan, 
“Umari ka, ug tan-awa.” Tan-awa. Karon, gibasa ba ninyo kini? …ang usa sa 
mga timri, ug kini… maingon kini sa kabanha sa usa ka dalogdog, ug ang usa 
sa upat ka mga buhing binuhat… 
161 Nahibalo kamo kung kinsa kining mga buhing binuhat. Atong 
gihisgotan sila; ang usa sama sa leon, usa sama sa baka, ug ang usa sama sa 
usa ka tawo, ug ang usa sama sa usa ka agila. Karon, kining nahaunang 
binuhat miingon… Tan-awa; sa matag panahon aanaay nagkalainlaing binuhat 
hangtud nga kadtong upat ka mga magkakabayo molabay. Anaay upat ka mga 
binuhat, ug anaay upat ka mga magkakabayo. 
162 Himatikdi, nga ang matag usa niining binuhat may gipahibalo: Si 
Mateo, Marcus, Lucas, ug si Juan. Ato ra kining balikan ug pamatud-an kung 
kinsa kanila ni Mateo; Marcus; kung kinsa kanila ni Marcus—Marcus; kung 
kinsa si Juan, sa matag usa samtang mipadayon sila. Dili…?... Ang giingnan sa 
mga buhing binuhat, “Umari ka, ug tan-awa.” 
163 Iyang nadungog ang kabanha sa usa ka dalogdog, ug ang usa sa mga 
buhing binuhat miingon,  “Karon, umari ka, ug tan-awa.” 
164 Sa laing pagkasulti, ania karon ang Cordero nagtindog, ug si Juan 
nagtindog didto nga naniid sa nahitabo. Ug ang Cordero mitungha gikan sa 
trono sama nga Siya gipatay na, nagkadugo Siya. Siya mao ray Bugtong 
hingkaplagan nga takus, ug sa dihang Iyang gikab-ot ug gikuha ang Basahon, 
dihadiha ang tanang misugod sa pagpaninggit, ug nanagpaniyabaw, ug 
nanagpadayon (Nakita ba ninyo?), tungod kay nahibalo sila nga ang 
katubsanan gibayran na. 
165 Karon, Siya mianhi aron pagkuha sa Iyang Kaugalingon. Busa Iyang 
gikuha ang maong Basahon, ug mitindog didto sa atubangan ni Juan, ug Iya 
kining gikuha pagbalik, ug gitangtang ang Timri, ug gibira ang Timri; ug sa 
nabira na Niya ang Timri, milipak ang usa ka dalogdog. Ug sa nakalipak na 
ang usa ka dalogdog, sa walay duhaduha tingalig milukso si Juan, sa dihang 
mingulob ang dalogdog. 
166 Ug unya ang usa sa upat sa mga buhing binuhat miingon, “Karon, 
umari ka ug tan-awa kung unsa kini, kung unsay gipadayag sa sulod niini. (Oh, 
tan-awa.) Isulat Juan, kung unsay imong makita.” Busa miadto si Juan aron 
pagtan-aw, ug tan-awon kung unsa kadto. Si Juan miadto aron tan-awon kung 
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ang nabasa ko, ug kining duha ka tawo nanagkauyonay nga husto kadto. Mga 
maayong magtutudlo kadto, gituohan nga pipila sa labing maayo nga may 
labing maayong pagpanabot. Busa naghunahuna ako, “Hinuon kong dili man 
ako mahibalo, mao lay isulti ko kung unsay ilang giingon, itudlo ko kanang 
paagiha.” 
266 Ug mihatag sila ug pinakamaayong pagkasaysay niini, kung unsa 
gayuy gipasabot niini. Ug sila miingon, “Karon, ania kining puti nga kabayo, 
ug puti nga kabayo mao ang gahum, sinugo.” Ug miingon, “Ang tawo nga 
nagsakay niana mao ang—ang puti nga kabayo mao ang Espiritu Santo nga 
migula sa unang panahon ug gidaug kadtong panahona alang sa Gingharian sa 
Dios. Siya anaay busogan diha sa iyang kamot nga nagkahulogan sama sa 
Kupido. Iyang gipunting ang mga udyong sa gugma diha sa mga kasingkasing 
sa katawohan, ang gugma sa Dios, ug Iyang gidaug.” 
267 Karon, maayo kaayo kanang paminawon, apan dili kini mao ang 
Kamatuoran. Dili, sir. Kanang… Dili mao.  Ang “Puti” nagpasabot nga 
“matarung.” Nakaila ki—kita niana, nga ang “puti” nagkahulogan nga 
“matarung.” Ang magtutudlo nagatudlo niini, nga ang Espiritu Santo kadtong 
nanagpanaug sa nahaunang panahon. Apan ang akong pinadayag niini pinaagi 
sa Espiritu Santo dili ingon nianang kahimtanga.     
  
 268 Ang akong pinadayag pinaagi sa Espiritu Santo mao kini: Si Cristo ug 
ang Espiritu Santo managsama ra nga Persona (Nakita mo?), lamang sa 
nagakalahi nga panagway. Busa ania karon nagtindog si Cristo, ang Cordero. 
Kita nahibalo nga Siya mao ang Cordero. Siya nagatindog dinhi uban sa 
Basahon nga diha sa Iyang kamot, ug ania karon ang magkakabayo sa 
maputing kabayo. Nakita mo?  Busa dili kadto mao ang Espiritu Santo. 
269 Karon, mao kana ang usa sa mga tinago ning katapusang mga adlaw, 
kung unsaon ni Cristo ang pagkahimong tulo ka Personas diha sa Usa. Dili kon 
tulo ka nanagkalahi nga mga tawo: Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, ingon 
nga tulo ka mg adios sumala sa gitinguha sa pagtug-an kanato sa mga 
trinitaryan nga mao kana. Kana mao ang tulo—mao kana ang tulo ka 
pagpadayag sa mao rang Personaha, o imong tawgon nga kini nga tulo ka 
pamuhatanan. Kong makigsulti ka sa mga ministro, dili ka maggamit ug 
pamuhatan, tungod kay akong…?... naisip nga anaa ako sa tep. Busa sultihan 
ko kamo… Dayag na lang nga si Cristo dili moingon, nga “Nangamuyo Ako 
sa Akong buhatan, ug hatagan kamo Niya ug laing buhatan.” Nahibalo kita 
niana. Apan kung himuon man ninyo kini: mao kini ang tulo ka kinaiya sa mao 
ra nga Dios, ug dili kay totulo ka mg adios; tulo ka mga kinaiya sa mao ra nga 
Dios. Nakita mo? 
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unya nga Iyang ipakita sa Pangasaw-onon kung unsaon sa pagpangandam 
alang sa dakung lalin sa pagtuo. 
259 (Karon, magdali ta tungod kay wala pa magkinse o bayinte minutos 
ang atong nagamit.) 
260 Karon, unsa may kahulogan niining maputi nga kabayo? Basahon ko 
kini. Halayo na ko kaayo. Pasayloa ako nga nahipadaplin ko ang akong 
gitudlo, a—apan akong basahon ang bersiculo pag-usab, ang duha ka mga 
bersiculo. 

Ug nakita ko sa dihang gibuksan sa Cordero ang usa sa mga 
timri, ug nadungog ko, ang daw kabanha sa mga dalogdog, ug 
ang usa sa upat ka mga buhing binuhat miingon, Umari 
ka…tan-awa. 
Ug nakita ko, ug ania karon ang usa ka maputing kabayo:… 

261 (Karon, moadto ta sa ikaduhang bersiculo)… usa ka maputing kabayo: 
ug siya nga nagkabayo kaniya anaay usa ka busogan; ug usa ka corona ang 
gihatag… kaniya:… (Wala pa siya makaangkon niini.)… ngadto kaniya: ug 
siya milakaw aron sa pagmadaugon, ug sa pagpanaug. 
262 (Mao lang kanang tanan niana. Mao kana ang timri.) Karon, atong 
pangitaon ang mga simbolo. 
263 Atong hingsabtan kung unsay kahulogan sa dalogdog. Mao kanay 
haum; nahibalo kita niana. Nakita mo ba? Ang dalogdog mao ang Tingog sa 
Dios sa dihang gibuksan ang Timri. 
264 Karon, unsa may kahulogan sa maputi nga kabayo? Karon, ania niini 
diin ang pinadayag magagikan. Nakasiguro ako niini samtang nagatindog ako 
dinhi nga mao kini ang Pulong. 
265 Gibasa ko na ang matag libro bahin niini nga akong nakita. Ug uban sa 
usa…akong… Sa katapusang higayon nga akong—gisulayan kini, nga gitudlo 
kini, hapit sa katloan na ka tuig ang milabay, akong gikuha ang libro… Dihay 
miingon kanako nga ang mga Sabadista anaay maayong pagpanabot 
mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Cristo kay kang bisan kinsa nga ilang 
naila, busa nangita ako sa pipila sa ilang mga libro aron basahon sila. Mikuha 
ako sa libro ni Smith nga “Ang Pinadayag ni Daniel.”Ug siya miingon nga 
kining maputi nga kabayo nga milakaw mao ang puti, ug nagasimbolo kini sa 
pagkamananaug, ug niining pagpanaug… Kadaghanan kaninyong mga 
kaigsoonang Sabadista dinhi nga nahibalo sa libro, ug daghan pa kaninyo usab 
pinaagi sa pagbasa niini. Ug ang uban, nakabasa ako ug duha o tulo…akong 
nabasa samtang ang… dili ko masulti… Diha pay duha o kapin ka mga libro 
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unsay giingon sa dalogdog. Sa samang higayon usab kining buhing binuhat 
miingon kang Juan nga umari ka ug tan-awa kung unsay tinago diha sa sulod 
sa Nahaunang Timri. Ang dalogdog, ang tingog sa Magbubuhat maoy 
namulong niini. Karon, gusto Niyang hisayran kung unsay anaa diha. Amen. 
Oh, tan-awa. Apan hunahunaa, ug karon iyang gisulat kini. 
167 Apan sa misugod na siya sa pagsulat niadto pito ka mga dalogdog, 
siya miingon, “Ayawg isulat kini.” Siya giingnan sa pagsulat sa tanan nga 
iyang makita. Apan sa dihang  milanog kining pito ka mga dalogdog diha sa 
Pinadayag 10 mingulob, siya miingon, “Ayaw isulat silang tanan.” Kay sila 
mga tinago. Wala pa kita masayud kung kadto sila; apan alang kanako sila 
gipadayag ra dihadiha. Ug sa nahitabo na kini, kadto naghatag ug pagtoo alang 
sa makapalalin nga grasya alang sa maong Iglesia sa pagpanggula. 
168 Molihok lamang kita sa pinaagi sa matag butang nga atong hingbaw-
an; pinaagi sa tanang mga hugna nga atong hingmatikdan. Atong nakita ang 
mga tinago sa Dios. Atong nakita ang paghiabot sa—sa dakung panaghiusa sa 
Pangasaw-onon ning katapusang mga adlaw, apan anaay usa ka butang sa 
sulod niana nga dili mahimong atong haw-ason ang atong kaugalingon. Anaa 
pay laing butang. 
169 Apan akong napamalandong nga sa dihang misugod na sa 
pagpangabot ang mga tinago… Ang Dios miingon, “Pugngi kini. Paabota. Kay 
ipadayag Ko ra kini sa niadtong adlawa. Ayawg isulat kining tanan, Juan, 
tungod kay mangaluya sila niini. Palabya lamang ki—kini. (Nakita mo?) apan 
ipadayag Ko ra unya kini niadtong adlawa kung kinahanglanon na nga 
matapos kini.” 
170 Wala gayud sila motingog nga walay kapuslanan. Nahinumduman ba 
ninyo, sama sa usa ka gamayng tinulo sa tinta, ang tanan aduna gayuy 
katuyoan. Ang tanan anaa gayuy hinungdan. Apan himatikdi, nga ang 
Magbubuhat namulong, ug iyang—iyang nadungog kining maong tingog, ug 
miadto siya aron pagtan-aw. 
171 Apan ania karon ang Cordero mipakita kang Juan sa simbolo sa—sa 
usa ka—usa ka iglesia sa Kasulatan, alang sa iglesia (nahibalo kamo) kung 
unsay isulat. Iyang gipakita kaniya, nga nagagingon, “Karon, a—ayaw kinig 
isulti, pasagdi lamang kung unsa kini. Ayawg lakaw Juan ug moingon, ‘Karon 
mao lamang kini kung unsa man kini.’ Karon, unsay sulod niining Ikapitong 
Timri, a—ayaw pag-adto ug itug-an kana, tungod kay kong gitug-anan ko si 
Juan niana, nan sa tanang panahon ang tibuok laraw mangabungkag gayud: usa 
kini ka tinago.” Nakita mo? Gusto lang siya nga… 
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 Siya mianhi… Siya miingon, “A—akong… Walay usang masayud 
kung kanus-a Ako moabot; basta kay moabot Ako.” Tan-awa, nakita mo? Mao 
lang kana. Dili kini Akong bulohaton ang pagkasayud kung kanus-a, 
nangandam lang Ako. Nakita mo? Busa… Ug unya siya miingon, “Karon, si 
Juan miabot…” Naghunahuna siya, nga “Makita na kini nako karon,” 
172 Ug unsa may iyang gibuhat? Sa dihang miadto si Juan; siya, karon 
unsa may gibuhat? Karon, iyang gisulat kini alang sa panahon sa iglesia. Mao 
kana untay iyang pagabuhaton: ang pagsulat niini ngadto sa kapanahonan sa 
iglesia. “Isulat ang unsay imong makita niining pito ka bulawang candeliro sa 
sinugdanan, isulat alang niining Iglesiaha ug sultihi sila.” Maayo kaayto. 
173 Ug usa ka dalogdog ang milanog. Nasayud si Juan nga kadto mao ang 
Tingog sa Dios. Ug unya binuhat daw sa—sama sa leon miingon, “Umari ka, 
ug tan-awa kung unsa kadto,” ug unya miadto si Juan ania karon uban sa lapis 
aron isulat kung unsay iyang makita. 
174 Ug karon, wala kaayo niya makita kung unsa kadto. Wala gayud siya 
makasabot niini, apan mao ray iyang nakita ang unsay gipadala sa Dios sa 
Iglesia alang sa maong panahon. Karon, anaay Iyang… Siya; sa kanunay 
Niyang buhaton; Iya kining ipasabot kung panahon na nga kini igapasabot. 
Apan sa gihapon wala pa kini Niya ipatin-aw. Ngano man? Tungod kay Iya 
kining ipabilin nga usa ka tinago hangtud sa katapusang mga adlaw, ug sa 
paghuyop sa mensahe sa katapusang manolunda aron pagtigum sa mga tinago 
(Nakita mo?); 
175 Dili pa kini kaayo matin-aw. Apan ang nakita lamang ni Juan mao ang 
maputi nga kabayo nga migawas uban sa magkakabayo niini; ug busa mao ra 
kadto ang iyang gisulat. Nakita mo? Ug sa nahimo na niya… Mao lang kana 
ang iyang giingon, “Umari ka, tan-awa.” 
176 Busa miadto si Juan aron pagtan-aw kung unsay iyang makita aron 
isulat ngadto sa Iglesia, ug sa nahimo na niya, iyang nakita ang usa ka 
maputing kabayo, ug siya nga nagkabayo niini anaay busogan, ug siya miadto 
aron sa magmadaugon ug sa pagpanaug. Ug kaniyta gihatag ang usa ka corona. 
Ug karon, mao lamang kana ang tanang nakita ni Juan, busa mao ray iyang 
gisulat—gisulat kadto tanan. Ug karon, tan-awa, kay kadto mga simbolo 
lamang. Mao ra kana ang nadawat sa Iglesia. 
177 Apan inubanan sa saad nga sa katapusang adlaw Iya kining ipadayag, 
ipakita kung unsa kini. Tabangan unta kita sa Dios sa pagsabot. Ang 
kapanahonan sa Iglesia… Apan wala kini mahipadayag sa hingpit hangtud sa 
ikapitong mensahe niining katapusang panahon sa iglesia. 
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wala unta nato ibaligya ang atong igsoon.” Kadto mao ang ilang igsoon nga 
nagtindog didto, kadtong gamhanang pricepe, ug wala sila makaila niini. 
250 Mao kanay hinungdan nga Israel dili pa makasabot Kaniya karon. Dili 
pa kini ang takna sa pagpakasabot niini. 
251 Ug unya siya—nagtoo sila nga dili siya makasabot ug Hebreo, apan 
naminaw ra gayud siya kanila. Sila miingon, “Karon, ania na kita tungod 
niini.” Ug si Jose sa nagatutok kanila, dili na siya makaantus niini pag-ayo. 
252 Karon, hinumdumi, nga ang iyang asawa. Ang iyang mga anak didto 
sa palacio niadtong taknaa: ang mga balaan nanagpamiya di—diha sa ilang 
presencia. 
253 Ug siya miingon, “Ako mao si Jose, nga inyong igsoon.” Ug 
midalagan siya ug gigakus ang batang si Benjamin, gikakus ang iyang liog, ug 
misugod sa paghilak. Ug iyang gipaila ang iyang kaugalingon. 
254 Ug unya sila nasig-ingon, “Karon, nasayud ta nga ania na ta niini, 
tungod kay atong gibaligya siya. Kita maoy nagbaligya kaniya. Kita maoy 
mopatay unta kaniya, karon nasayud ta nga pamatyon ta niya.” 
255 Siya miingon, “Dili, ayawg kasuk-i ang inyong kaugalingon; gibuhat 
lang ninyo kini aron paglugway sa kinabuhi. Maoy hinungdan nga gipadala 
ako sa Dios dinhi.” 
256 Ug sa gikapaila na Niya ang Iyang kaugalingon, ang Biblia nag-ingon 
(samtang mopaingon ta niini), sa dihang gipaila na Niya ang Iyang 
kaugalingon ngadto sa usa ka gatus ug kap-atag upat ka libo didto, ang 
gamayng si Benjamin karon u gang salin niadtong mga Judio nga nahibilin 
didto; sa dihang gipaila Niya ang Iyang kaugalingon, sila masig-ingon, “Diin 
Mo man makuha kanang mga ulat? Giunsa man nila ang Imong mga kamot?” 
257 Siya motubag, “Oh naangkon Ko kini didto sa balay sa akong mga 
higala.” Nakita mo ba? Oh, dihadiha ilang nasabot nga sila maoy nagpatay sa 
Mesiyas. Apan unsa may Iyang itubag? Sama sa gibuha ni Jose: “Inyong 
gibuhat kini aron paglugway sa kinabuhi, ayawg—aron sa pagluwas sa 
kinabuhi. Ayawg basola ang inyong kaugalingon.” Tungod kay ang mga 
Gentil dili unta ikapasulod, kong ang mga Judio wala pa magbuhat niadtong 
pagkatinaptapan. Busa Iyang giluwas ang kinabuhi sa iglesia pinaagi sa mga 
butang nga ilang ginabuhat. Busa anaa ka. Mao kanay hinungdan karon nga 
dili nila hisabtan kini; kay dili pa mao ang takna. 
258 Ni hisabtan ta kining mga butanga hangtud nga ang takna moabot nga 
ipasabot na kini. Oh, may. Ang pito ka mga dalogdog sa pinadayag… Hinaut 
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243 Karon, sa dihang nanglugsong sila aron mamalit ug pagkaon, nahibalo 
kamo, dihadiha hing-ilhan dayon sila ni Jose. Ug si Jose mao ang anak sa 
kadagaya; bisan kung asa siya moadto kanunay kining magmauswagon. 
244 Paaboton ta hangtud nga—Siya moabot dinhi sa yuta pag-usab; 
paabota hangtud nga atong Jose moabot. Ang kamingawan molipang sama sa 
usa ka rosas, ug ang Anak sa pagkamatarung motindog nga magdala sa 
kaayohan diha sa Iyang mga pako. Oh, may. Kanang tanang mga cactus sa 
Arizona mamahimong matahum nga kakahoyan didto… Mamahimo kining 
matahum. 
245 Himatikdi, ug ania karon siya miabot, ug nagdula siyag usa ka 
gamayng binuang diha kanila didto. Ug mitindog siya ug miingon siya, “Buhi 
pa ba ang akong amahan?” Gusto siyang masayud kong ang amahan niadtong 
bataa buhi pa ba. Siya mitubag, “Oo.” (Siya nakaila nga kadto maoy iyang 
igsoon.) Apan inyo bang hingmatikdan. Sa dihang andam na siyang magpaila 
sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga igsoon. 
246 Ug iyang nakita ang gamayng si Benjamin, nga natawo sukad sa iyang 
pagkawala. Ug kana maoy naghulagway sa mga Judio, niining usa ka gatus ug 
kap-atag-upat ka libo nga nanagkatigum diha niana karon, sukad sa Iyang 
pagkawala. Ug sa Iyang pagbalik, siya miingon… Siya mitutok kang 
Benjamin; ug ang iyang kasingkasing daw mabungkag. 
247 Ug hinumdumi, nga sila—wala sila masayud nga siya makasulti ug 
Hebeo. Gihatagan siyag maghuhubad; siya nagpakaaron ingnon nga usa ka 
Egiptohanon. Nakita mo? Ug sa gikapahibalo na kadto, gusto niyang ipaila ang 
iyang kaugalingon, kanunay siyang nagtutok kang Benjamin. U—ug 
hinumdumi, nga iyang gipagawas ang iyang asawa. Didto siya sa palacio sa 
dihang gipaila niya ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga igsoon. 
248 Ug ang Gentil nga Pangasaw-onon, ang asawa, human sa pagsalikway 
kang Jesus sa Iyang kaugalingong katawohan, Siya mikuha ug usa ka Gentil 
nga Pangasaw-onon ug dad-on Siya gikan dinhi ngadto sa palacio sa balay sa 
Iyang Amahan didto sa himaya alang sa panihapon sa kasal ug mobalik pag-
usab aron magpaila sa Iyang kaugalingon ngadto sa Iyang mga kaigsoonan, 
ang usa ka gatus ug kap-atag upat ka libo…?... Nakita mo? 
249 Ug unya mitindog Siya. Ug hinumdumi, tan-awa ang mga simbolo, 
haum gayud. Ug sa iyang pagbalik diin kini kanhi, siya milantaw sa ubos 
ngadto kanila ug siya miingon—siya miingon—misugod pagtutok… Ug 
nagsugod sila sa pagsultihanay. Sila miingon, “Karon, Ruben, nasayud ka nga 
nahianhi tungod niini karon. Nakita mo? Tungod kay, nahibalo ka ba kung 
unsay atong gibuhat? Atong gidala kining bataa dinhi niining dapita. Karon, 
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178 Himatikdi, nga siya nagsugod… Kining mensahero sa ikapitong 
panahon sa iglesia, kong inyong hingmatikdan kini, wala gayud siya 
magsugod sa usa ka denominasyon sama sa ginabuhat sa pipila kanila. 
Hinumdumi nga kung wala siya magsugod… Wala. Padayonon ta. Kong 
inyong hingsabtan, siya supak gayud niini. Si Elias—si Elias supak ba niini? 
Oo supak siya. Si Juan supak ba niini pinaagi sa espiritu ni Elias? 
179 Unsang matanga sa espiritu ang diha kang Elias sa dihang siya… Wala 
kaayoy nakaila bahin kaniya. Usa lamang siya ka tawo, apan usa siya ka 
profeta. Siya ginadumtan. Naku. Ug unsa mang taknaa ang iyang pagtungha? 
Diha gayud sa panahon sa pagkadungganon sa Israel sa dihang nangahimo na 
silang tanan nga kalibutanon, ug iyang hingsakpan siya ug siya usa ka 
tigpamadlong ug babaye…?... Oo usa siya. Ug mahigugmaon kaayo siya sa 
kalasangan. Mao kadto ang iyang kinaiya. 
180 Ang mga katawhan angayan gayud nga masayud nga kung motungha 
na kanang tawohana inubanan sa mao rang Espiritu nga diha kaniya,  nga 
migawas, kining si Juan, dili maayong pagkabisti sama sa mga adunahan, 
sumala sa akong giingon sa miaging gabii. Ilang gipanghagkan ang mga bata, 
ug nanagpangasawa, ug gipanglubong ug uban pa, apan kining tawohana 
migula ingon nga usa ka tawong lasangnon. Unsa man siya? Siya 
mahigugmaon sa kamingawan. Ang lain pang butang nga iyang ginabuhat, 
iyang gikaligotgotan ang denominasyon. Siya miingon, “Karon, dili kamo 
magsugod sa pag-ingon, ‘Kami mga sakop man niini ug niana,’ tungod kay 
sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo niining mga bato sa pagpatindog ug 
mga anak alang kang Abraham.” 
181 Dili siya palingpaling. Wala sila… Miingon, “Nangadto ba kamo aron 
pagta-aw sa usa ka bagakay nga gikusokuso sa hangin?” Dili kung si Juan. 
Dili, sinyor. 
182 Unsa man usay iyang ginabuhat? Sama kang Elias nga giingnan si 
Jezebel, iyang giingnan si Herodias. Miadto sa atubangan ni Herodis ug 
miingon, “Dili makatarunganon kanimo nga asawahon siya.” Iyang 
gipunggotan ang iyang ulo tungod niini. Nakita mo? Naningkamot siya 
pagdakop kang Elias. Kadto mao ra nga espiritu nga diha kang Jezebel didto 
usab sa maong babaye. 
183 Ug ang maong butang anaa sa Jezebel nga iglesia karon (Nakita mo?), 
mao rang butanga. Karon, himatikdi kini. Unsang kadakung pagtulon-an ang 
atong nakita dinhi. 
184 Ug karon, maingon nga daw ang mga katawohan may hingsayran. Si 
Juan misugod sa pagsinggit kanila; ug mitindog didto, maingon nga daw 
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nakasabot sila nga kadto mao ang espiritu ni Elias. Kinahanglan nga hisabtan 
nila kana. Mao gayud kadto. 
185 Karon, ug atong hingsayran ug pinaagi sa mga kapanahonan sa iglesia, 
sumala sa Kasulatan, nga kita gikasaaran nga mobalik kanang espirituha sa dili 
matapos ang panahon. Husto ba kana? 
186 Karon, ug himatikdi, inyong hingmatikdan ang kinaiya niini. Karon, 
dili siya mosugod ug lain pang panahon sa iglesia sama kang Luther, ug kang 
Wesley, ug sa ginabuhat sa uban pa kanila. Dili gayud siya magsugod ug lain 
pang iglesia, tungod kay wala nay lain pang panahon sa iglesia nga moabot. 
Nakita mo? Wala nay lain pa, busa supak gayud siya niini, tungod kay ang 
iyang espiritu sibo gayud kanila kaniadto: mao rang espirituha. 
187 Sumala sa ako nang gikaingon sa miaging gabii, nga “Gikahimuot sa 
Dios ang paggamit niini sa tulo ka nagkalainlaing mga panahon.” Mao kana 
ang Iyang numero, tulo, dili kung duha, tulo. Iya na kining gigamit ka 
makaduha; karon gamiton na usab Niya kini. Mao kanay Iyang giingon. Iyang 
gisaad kini. Karon, himatikdi, nga siya… 
188 Himatikdi karon sa nabuhat na Niya. Siya dili magsugod ug usa ka 
denominasyon tungod ka yang Panahon sa Iglesia sa Laodicea mao man ang 
katapusang panahon, ug ang mensahero nga ikapitong manolunda, kinsa mao 
ang ikapitong mensahero ngadto sa ikapitong panahon sa iglesia, mao ang 
tawo nga mopadayag, pinaagi sa Espiritu Santo, niining tanang mga tinagong 
butang nga mahitabo… Pila man ang dinhi sa miaging gabii? Atong tan-awon 
ang inyong mga kamot. Maayo nga dili ko na kini basahon pag-usab. Nahibalo 
na kamo kung hain kini mahimutang, diha sa—sa capitulo 10 sa—sa… 
Padayonon ta. Padayonon ta. 
189 Ang mga reformador miabot aron sa pagpangreforma sa katapusang 
panahon sa iglesia nga gisundan nila. Ug unya human sa paghiabot sa mga 
reformador ug sa pagpangreforma sa—sa panahon sa iglesia diin kini kaniadto 
ug mibalik kini sa kalibutan, dihadiha misugod sila ug usa ka bag-ong panahon 
sa iglesia: sa kanunayng ginabuhat gayud kini, kanunay. Karon, human na kita 
niana. Nakita mo? 
190 Sa laing pagkasulti, dinhi kanhi mao ang panahon sa iglesia Catolika, 
nga iya sa iglesia Catolika Romana. Ug unya nahiabot si Luther, usa ka 
reformador. Siya ginganlan nga usa ka reformador. Ug unsa may iyang 
gibuhat? Siya nagsugod didto usa ka pagpamukpok, ug sa nahimo na niya, 
miprotesta siya sa simbahan, ug ang unang butang nahibalo ba kamo, kung 
unsay iyang gibuhat? Siya nagtukod sa samang butang nga iyang gihinginlan: 
lain na usab nga simbahan. 
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236 Gitambog ngadto sa lubnganan, sa pagtuo nga patay na, ug gihaw-as 
ug gibayaw ngadto sa tuong kamot ni Faraon, ug walay makakita kang Faraon 
kondili makigkita kang Jose una sa tanan. Si Jesus naglingkud sa tuong kamot 
sa Dios, ug walay makaadto sa Amahan kondili pinaagi sa Anak. Husto kana. 
237 Ug himatikdi, sa mataghigayon nga si Jose mobiya, kung motindog si 
Jose gikan sa tuong kamot sa maong trono… Bantayi? Himaya. Didto 
naglingkud si Jose diha sa tuong kamot ni Faraon. Ug kung motindog si Jose 
aron mobiya sa trono, ang trumpeta patunggon. “Ang tanan, moyukbo. Kay si 
Jose nagsingabot.” 
238 Ug sa diha nga ang Cordero mobiya sa trono sa Iyang mga adlaw sa 
bulohaton sa pagpataliwala, sa dihang mibiya Siya sa trono didto sa kahitas-an 
ug gikuha ang Basahon sa Katubsanan ug milakaw, ang tanang mga tuhod 
moluhod, ang tanang dila…?… Mao kana Siya. 
239 Himatikdi, ug samtang si Jose, gisalikway sa iyang mga igsoon, siya 
gihatagan ug usa ka Gentil nga asawa. Si Potipar mihatag kaniya… O si 
Faraon mihatag kaniya ug asawa nga Gentil, ug siya nanganak ug mga anak 
nga Gentil: katunga Gentil ug Judio. Sila naghatag usa ka dakung simbolo sa 
diha nga si Jacob nanalangin kanila, si Epraim sa pikas kilid, ug si Manases 
diha sa pikas, iyang gisaylo ang iyang mga kamot ug gihatag sa manghud nga 
anak ang panalangin; ug ang duha ka mga kabataan nahidungang ngadto sa 
napulog duha ka banay, diin napulo lamang sila niadtong panahona, ug iyang 
gipanalanginan sila diha kang Jacob mismo; ug si Jose, ang iyang anak nga 
profeta, nga nagtindog didto miingon, “Amahan, sayup ang imong gibuhat.” 
Miingon, “Imong gibutang ang imong tuong kamot sa panalangin sa ibabaw sa 
manghud, diin didto unta kini sa magulang.” 
240 Siya miingon, “Nahibalo ako nga nagsaylo ang akong mga kamot, 
apan ang Dios maoy nagsaylo kanila.” Ngano man? Ang Israel, nga may 
katungod nga usa ka Pangasaw-onon, misalikway ug mibaligya sa ilang 
pagkapanganay, ug ang—nahiadto gikan sa kamagulangang anak, ang Israel, 
ngadto sa bag-o, ang Gentil, ug ang mga panalangin nahiadto gikan didto 
pinaagi sa krus ngadto sa Pangasaw-onon. 
241 Apan himatikdi, human niana (Nakita mo?), pinaagi niana… Kung 
ang tanan… Iyang kuhaon ang iyang pangasaw-onon. Apan sa dihang ang mga 
anak nga lalake nangadto aron mamalit ug pagkaon… 
242 Oh, usa kini ka matahum nga hulagway. Human na ako sa Timri, apan 
kinahanglan nga isulti ko kini (Nakita mo?), aron inyong hisabtan ang 
hulagway pag-ayo, nagtoo ako. 
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231 Ang bulkan managpamuto niadtong dakung katapusang higayon, ug 
ang kalibutan masiak, ug mobugwak, ug  magapadayon; ug ang tanang mga 
kahugawan sa sala u gang tanan nga anaa sa ibabaw sa yuta pagatunawon 
hangtud nga mangahanaw. Kini masunog sa hilabihang kainit hangtud nga kini 
mahisama nianang cloren nga miwagtang sa—sa color sa—sa tinta aron 
mahibalik ang orihinal nga kabuhatan; sa samang pagkaagi ang kalayo nga 
gikan sa Dios mainit kaayo nga tungod niini maoy mosunog sa matag butang 
mahugaw aron ibalik pag-usab sa kahimtang niini, sa dihang nga si Satanas ug 
ang tanang sala masunog na ug ang tanang mga butang. Ug unya mogawaws 
siya sa tumang katahum kung unsa siya kanhi didto sa tanaman sa Eden. Husto 
kana. Oh, kanang dakung takna nagpaabot didto sa unahan kanato. 
232 Sa panahon sa kasakitan… Ania dinhi niini ang unsay akong gusto nga 
inyong himatikdan karon, usa ka gamayng butang ang akong ihulog dinhi 
niini. Sa panahon sa kasakitan, human nga ang Pangasaw-onon ikapagawas na, 
ug ang iglesia moambit sa panahon sa kasakitan, ang usa ka gatus ug kap-atag-
upat ka libo pagataw-gon pinaagi sa duha ka mga saksi diha sa Pinadayag 11. 
Karon, paminawa, sila managna sulod sa usa ka libo ug duha ka gatus ug kan-
uman ka mga adlaw nga magabistig sako. 
233 Karon, kita nasayud nga kining Romanhong calendaryo anaay… Anaa 
kitay kawhaag-walo ka adlaw ug usahay katloan ug katloag usa, apan sa ang 
calindaryo ingon niini: katloan ka adlaw sa matag bulan. Husto kana. Ug 
moabot ug usa ka gatus—usa libo, duha ka gatus ug kan-uman ka adlaw ug 
ibutang ang katloan niini, ug tan-awa kung unsay imong nakuha: tulo ka tuig 
ug tunga ang haum nianang puntoha. Mao kana ang takna—takna nga gigahin 
alang sa mensahe sa Mesias nga igawali ngadto sa Israel sama kanhi kaniadto. 
Kung mobalik na Siya ug ipaila ang Iyang kaugalingon diha sa usa ka simbolo, 
nga moabot na Siya… 
234 Sa dihang gidala si Jose ngadto sa usa ka nasud ug gisalikway sa iyang 
mga igsoon tungod kay espirituhanon man siyang pagkatawo… Siya makakita 
ug mga panan-awon ug makahubad ug mga damgo, ug sa nahimo na niya, siya 
gidala ngadto sa usa ka nasud ug gibaligya sa hapit magkatloan ka buok salapi. 
Siya maoy tukmang hulagway ni Cristo, tungod kay diha man ang Espiritu ni 
Cristo kaniya. 
235 Himatikdi kung unsay nahitabo. Ug himatikdi nga sa dihang nahimo 
na niya kini, gibilanggo siya, ug usa ka tawo ang naluwas ug ang lain nawala: 
husto gayud nga samtang Siya gibilanggo sa krus. Usa ka kawatan ang 
naluwas ug ang lain nawala. Husto gayud. 
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191 Ug unya diha na usab silay laing panahon sa iglesia. Ug ang unang 
butang nasayud ba kamo, ania karon… Ang panahon sa iglesia nahiagum sa 
kaguliyang, ug unya miabot sa John Wesley, ang laing reformador (Nakita 
mo), nagtukod ug laing panahon sa iglesia. Hingsabtan ba ninyo kung unsay 
akong gipasabot? Ang laing panahon na usab sa iglesia ang natukod. Silang 
tanan lunsay mga reformador. 
192 Himatikdi. Kining katapusang mensahe sa katapusang panahon sa 
iglesia dili usa ka reformador; usa siya ka profeta, dili usa ka reformador. 
Pakitai ako kung diin ang usa ka profeta magsugod ug usa ka panahon sa 
iglesia. Siya dili usa ka reformador; siya usa ka profeta. 
193 Ang uban mga reformador apan dili mga profeta. Kung mao pa sila, 
nan ang Pulong sa Ginoo modulo gayud sa profeta; mao kanay hinungdan nga 
nagpadayon sila diha sa bautismo sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, ug kining 
tanang lain pang mga butang, tungod kay sila mga reformador man ug dili mga 
profeta. Apan bisan pa niana sila mga bantugang tawo sa Dios ug nakakita sa 
gikinahanglan niadtong adlawa diin sila magpuyo, ug ang Dios nagdihog 
kanila, ug gipadala sila didto ug mikuniskunis niadtong mga butanga pagpino. 
Apan ang kinatibuk-ang Pulong sa Dios wala gayud moduol kanila, tungod 
kay sila dili man nga profeta. Sila mga reformador man lamang. 
194 Apan sa katapusang mga adlaw kinahanglan usa kini ka profeta aron 
pagkuha sa mga tinago sa Dios, aron pagpabalik niini, tungod kay ang mga 
tinago mahipasabot man lamang pinaagig mga profeta. Busa mao gayud kining 
miabot nga tawo. Nakita ba ninyo ang buot kung ipasabot karon? Siya dili 
mahimong usa ka reformador; usa kini ka profeta, tungod kay kini usa man ka 
tawo nga may gasa ug gipahimutang nga nagadawat sa Pulong. 
195 Karon, silang mga reformador nanghibalo nga dihay mga sayup. Si 
Luther nahibalo nga—nga—nga ang tinapay dili mao ang lawas ni Cristo, ug 
busa miwali siya, nga “Ang matarung mabuhi sa pagtuo,” ug mao kadto ang 
iyang mensahe. Ug sa paghiabot ni John Wesley, iyang nakita nga dihay 
pagkabalaan, busa miwali siya sa pagkabalaan. Mao kadto ang iyang mensahe. 
Nakita mo? Ang mga Pentecostal nagdala sa mensahe sa Espiritu Santo ug 
uban pa. 
196 Apan sa katapusang mga adlaw dinhi niining katapusang panahon ang 
mensahero dili gayud mosugod ug bisan unsang reformasyon, kondili 
magatigum hinuon sa tanang mga tinago nga gibiyaan sa niadtong mga 
reformador, ug tigumon silang tanan, ug sulbaron sila ngadto sa mga 
katawohan. Tugoti ako sa pagbasa niini pag-usab. Kay daw maayo kini 
panawon alang kanako; gusto ko—ko kining basahon. 
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…Akong nakita ang lain pang kusgan nga manolunda nga 
nanaug gikan sa langit, nga binistihan sa panganod:... usa ka 
balangaw… diha sa iyang ulo, ug ang iyang nawong… 
ang adlaw, ug ang iyang mga tiil sama sa haligi nga kalayo: 

197 Karon, atong nakita ang managsamang butang, nga mao si Cristo. Ug 
kita nasayud nga si Cristo mao kanunay ang Mensahero ngadto sa Iglesia. 
Padayonon ta. Siya gitawag nga Haligi nga Kalayo, ang Manolunda sa 
kasabotan ug sa uban pa. 

Ug diha sa iyang kamot ang gamayng basahon nga 
binuksan:… 

198 (Karon, dinhi niini ang mga Timri human na maablihi. Ato na silang 
gibahin-bahin karon; apan kini, ang mga butang nabuksan na.)… 

Ug iyang gitunob ang iyang tuong tiil sa dagat, ug ang iyang 
wala…diha sa yuta, 
Ug siya misinggit… sa usa ka makusog nga tingog, sama sa 
usa ka pagngulob sa leon: ug sa… nakasinggit na siya, ang 
pito ka mga dalogdog mipalanog sa ilang mga tingog…(Naku, 
ang hingpit) 
…sa dihang mipalanog na ang pito ka mga dalogdog sa ilang 
mga tingog, ako… si (Juan)…isulat ko na unta:… (isulat ang 
unsa? Unsa may ilang giingon.)…Ug nadungog ko ang usa ka 
tingog gikan sa langit…(ang Dios)…nga nagaingon kanako, 
Takpi kanang mga butanga nga gisulti sa pito ka mga 
dalogdog, ug ayaw sila pag-isulat. (Ayaw silag isulat. Nakita 
mo?) 
U gang manolunda nga akong nakita nagtingog sa ibabaw sa 
dagat…binayaw ang iyang mga kamot ngadto sa langit, 
Ug nanumpa pinaagi kaniya nga buhi hangtud sa 
kahangturan, kinsa maoy nagbuhat sa mga langit, ug sa mga 
butang…nga anaa niana, ug sa yuta, ug sa mga butang anaa 
niana—nga anaa niana…, u gang dagat u gang mga butang 
nga anaa niini, nga ang panahon hamubo na: 

199 Bantayi. Ayawg kalimot niini karon, samtang mopadayon ta. 
Apan sa mga adlaw…(mga adlaw)…sa tingog sa ikapitong 
manolunda,… 

200 (Kanang katapusang manolunda, yutan-ong manolunda.) Kining 
maong Manolunda nga nanaug gikan sa langit. Dili Siya. Siya gikan sa langit, 
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nga anaa kay Kinabuhing Dayon aron ka makapuyo didto. Anaay usa ra ka 
matang sa Kinabuhing Dayon, ug mao kanay atong gipakigbisogan. Ang tanan 
nga adunay sinugdanan may katapusan. Ang infierno gibuhat alang sa yawa ug 
sa iyang mga manolunda, ug mahanaw ra kini ug mawala. Husto kana. Nakita 
mo ba? Apan kung mahitabo na kini, kini dili magbilin kanila ug mga dahon o 
mga sanga. 

Apan alang kanila nga may kahadlok sa akong ngalan ang 
Adlaw sa pagpamatarung magasubang uban sa kaayohan 
diha sa iyang mga pako;… sila mangadto, sama sa usa—
motubo sa mga nating baka diha sa pasungan. 
Ug ilang pagatumban ang mga daotan; kay sila mangahimo 
man nga abo ilalum sa ilang mga lapalapa sa inyong mga tiil 
niadtong adlawa sa diha nga pagabuhaton ko kini, nagaingon 
ang GINOO sa mga panon. 

228 Hain man padulong ang mga daotan inigkahuman sa kasakitan? 
Mangahimong abo. 

Hinumdumi…ang kasugoan ni Moises…, nga Akong 
gisugo…kaniya didto sa Horeb alang sa tanang mga 
Israelinhon, uban sa mga tulomanon ug mga paghukom. 
Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang profeta sa dili 
pa moabot ang daku ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo: 

229 Amen. Ania karon ang Daang Tugon gitapos nga sama niana, ug ania 
ang Bag-ong Tugon gitapos nga managsama rang butanga. Unsaon mo man sa 
pagpakalikay niini? Busa, paminawa, “Akong ipadala kaninyo si Elias nga 
profeta sa dili pa moabot kadtong adlawa:” 

Ug iyang pabalikon ang mga kasingkasing sa mga amahan 
ngadto sa mga anak, u gang mga kasingkasing sa mga anak 
ngadto sa mga amahan, tingalig moanha Ako ug akong 
samaran ang yuta sa usa ka pagpanghimaraut. 

230 Anaa ra. Mao kana ang Pulong sa Ginoo. Siya ang nagsaad niini. 
Moabot gayud kini. Ug karon, kong inyong hingmatikdan kung giunsa niini 
pagkahitabo, matahum gayud kini kung giunsa sa Dios ang pagbuhat niini. 
Ang Pangasaw-onon anaa na ug ang—kauban sa Pamanhonon; u—ug unya 
human niana ang daotan pagasunogon pinaagi sa walay pagkapalong nga 
kalayo. Ug human nga ang kalibutan mahinloan, kini mismo makita… Ang 
tanang butang mahisama gayud niana, molabang gayud sa kahimtang sa 
pagka-inulay. 
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sa gihapon anaa pa silay mga bunal sa ilang abaga; ug dili ka makabasol 
kanila. Apan maoy hinumdumi, kong ania may mga Judio nga nagalingkud 
dinhi, ayaw kaguol; kay ang adlaw nagsingabot na. Ang Dios dili gayud 
mahikalimot kanila. Sila gibutahan tungod kanato. 
221 Nahibalo ba kamo nga Siya miingon ngadto ning profetaha, Siya… 
Ang profeta misinggit ug miingon, “Malimo Ka ba sa Israel?” 
222 Siya mitubag, “Dad-a kanang kahoyng igsusukod, ug kung unsa 
kahabot ang langit? Kung unsa ka kalalum sa dagat?” Karon, siya miingon, 
“Dili ko masukod kini.” 
223 Siya miingon, “Dili Ko gayud hikalimtan ang Israel.” Kay kana amo 
ang Iyang mga katawohan, ang Iyang mga alagad. 
224 Ug sa Gentil gamay lamang ang pagakuhaon niana alang sa Iyang 
Pangasaw-onon. Husto gayud kini. Mao kana ang Pangasaw-onon. 
225 Karon, kapitoan lamang ka semana ang gitagal, tinuod gayud, sumala 
sa giingon ni Daniel nga ang Mesiyas moabot ug pagapatyon sa tungatunga sa 
semana. Ug si Jesus nanagna sa tulo ka tuig ug tunga. Karon, sa tungatunga 
niining tulo ka tuig ug tunga ni Daniel, sa tungatunga niini Siya pagapatyon. 
Ug karon ang katapusang bahin mao ang panahon sa kasakitan diin ang 
iglesiang Gentil… Oh, talagsaon kaayo kini. Karon, ayawg…?... Ang 
Pangasaw-onon mosulod na kauban sa Pamanhonon, ug inigkatapos na sa 
milenyum, sila magatamak sa ibabaw sa abo sa mga daotan. 
226 Pakit-on ko kamog usa ka butang dinhi, kadali, samtang atong 
gipamalandong kini, ipakita ko kaninyo kung unsay giingon niini, kung unsay 
giingon sa Biblia. Ug dili kita makalimud niini ingon nga Pulong sa Dios. 
Kong ato mang mahimo, nan dili kita mga magtutuo. Tan-awa, kinahanglan 
nga motuo kita. Kamo moingon, “Dili ako makasabot niini.” Ni ako man, apan 
ako nagatutok Kaniya aron ipadayag kini. Paminaw. 

Kay, ania karon, ang adlaw moabot, nga magasunog sama sa 
usa ka hudno; u gang tanang mapahitas-on…(sama sa mga 
Americano ug uban pa)…oo,… ang tanan nga nagabuhat ug 
daotan, mahisama sa mga dagami:… (Kini 
pagasunogon.)…ug ang adlaw nga moabot maoy magasunog 
kanilang tanan, nagaingon ang GINOO sa mga panon,… kini 
dili gayud magbilin kanila bisan gamut o mga sanga. 

227 Unsaon mo man sa pagpakaangkon ug walay katapusang infierno diha 
niana? Tan-awa, iya na sa katapusang adlaw nga kining mga butanga 
gipadayag. Walay giingon sa Biblia nga ang infierno walay katapusan. A—ang 
pagpakabaton… Aron mahiadto ka sa kalayong walay katapusan kinahanglan 
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apan Siya nagasulti dinhi sa tingog sa ikapitong manolunda. Kinsa usa ka 
“manolunda” nga nagpasabot nga “usa ka mensahero.” Bisan kinsa nakasabot 
niana. Ug ang mensahero sa panahon sa iglesia… 

…sa mga adlaw sa tingog sa ikapitong manolunda, kung 
mosugod na siya paghuyop, sa tinago…(Pito ka mga Timri, 
ang tan—tanang mga tinago)…sa Dios matapos na, sumala sa 
iyang gisulti sa iyang mga alagad ang mga profeta. 

201 Ang kinatibuk-ang tinago gikapadayag na. Mao kana ang tinago 
nianang maong manolunda. Nakita mo? Mapainubsanon ra kaayong mga 
katawohan nga gipanghulog ang kinaibabwan niini. Apan bisan pa niana kini 
ginalig-on gayud sa hingpit bisan asa, yano ra kaayo. Nakita mo? Si bisan 
kinsa nga buot motan-aw niini makakita niini. Nakita mo? Husto kana. Apan 
kadtong… 
202 Si Jesus miingon, sumala sa Iyang giingon sa dinhi pa Siya, miingon, 
“Kamo may mga mata ug dili makakita, si Isaias miingon mao kana kamo. 
(Nakita mo?) Ug anaa kamoy mga dalunggan ug dili kamo makadungog.” 
Karon… Busa atong nakita kana nga… 
203 Nakapahadlok kana kanako. Akong gilingi kanang relo, ug nakaingon 
kog alas dyes na. Apan kini… anaa a—akoy… wala pa man gain mag alas 
nueve. Nakita ba ninyo? Sige. Oh, naku. Ato nang tagdon kini karon. 
Himatidi. Mahal ko kini. 
204 Ang uban mga reformadog, apan maingon nga bantugang mga tawo sa 
Dios, nakakita sa panginahanglanon sa maong panahon, ug midala ug 
reformasyon… 
205 Apan ang Pinadayag 10 nagaingon nga ang iyang mensahe maoy 
magpadayag dili ang pagreforma, ang pagbutyag sa mga tinago, ang pagbutyag 
sa mga tinago. Mao kana ang Pulong nga diha sa tawo. Sa mga Hebreohanon 4 
nagaingon nga ang Pulong sa Dios mahait pa kay sa espada nga duhay sulab, 
molagbas bisan sa mga lutahan sa bukog, ug Magabutyag sa mga tinagoan sa 
kasingkasing. Nakita mo? Kining tawohana dili usa ka reformador; kondili usa 
siya ka tigbutyag, tigbutyag sa unsa? Sa mga tinago sa Dios. Diin ang iglesia 
nalambigit niining tanan ug sa uban pang mga butang, siya moabot nga 
inubanan sa Pulong sa Dios ug ipadayag ang mga butang. 
206 Karon, tan-awa ang Malaquias 4 kadali. Tan-awa, tan-awa, timan-i 
kini. Usa siya ka profeta ug pabalikon ang orihinal nga pagtuo sa mga amahan. 
Karon, kita nagapaabot nianang tawohana nga motungha diha sa eksena. 
Mapaubsanon siya kaayo, ang napulo ka milyon piloon sa napulo ka milyon… 
Tan-awa, anaay usa ra ka gamayng panon nga makasabot niini. 
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207 Kung… Nahinumdum ba kamo sa miaging adlaw samtang gituohan 
nga moabot si Juan, gipanagna ang usa ka mensahero sa dili pa moabot si 
Cristo, ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan; nakita siya ni 
Malaquias. Tan-awa ang capitulo 3 sa Malaquias nga mao ang pag-anhi ni 
Elias nga moabot ug maoy mag-una sa pag-abot ni Cristo. 
208 Kamo moingon, “Oh, dili, dili, Igsoong Branham. Anaa kini sa 
capitulo 4.” Pasayloa ako. 
209 Si Jesus miingon nga anaa kana sa capitulo 3. Karon, tan-awa ang 
San—tan-awa ang San Mateo sa—sa capitulo 11 bersiculo 6. Si—siya 
nagaingon niini (sa capitulo 11, nagtuo ako nga anaa kini sa bersiculo 6; 4, 5, o 
sa 6, diha gayud niana). Siya miingon, “Kong makadawat kamo niini (samtang 
naghisgot siya bahin kang Juan) mao kini siya ang gihisgotan, ‘Akong ipadala 
ang Akong sinugo sa Akong atubangan.’” Karon, basaha ang Malaquias 3. 
Ang uban kanila ilang gipadapat kini diha sa Malaquias 4. Dili, sir. Dili kon 
mao kana. 
210 Himatikdi, sa Malaquias 4, inig biya gayud sa maong mensahero, ang 
kalibutan hingpit nga pagasunogon, ug ang mga matarung magalakaw diha sa 
milenyum sa ilang mga abo. Busa nakita ba ninyo, kong inyong ibutang nga 
mao kadto siya, nan—nan ang Biblia nagtug-an ug usa ka butang nga dili mao. 
Duha na ka libo ka mga katuigan, ug ang kalibutan wala pa masunog, u gang 
matarung nanagpuyo pa dinhi niini. Busa alang pa gayud kini sa umalabot. Oh, 
tan-awa. 
211 Kong nakadangat kana diha sa Pinadayag ug nakita kung unsay 
pagabuhaton nianang mensahero sa katapusang panahon, nan makita mo gayud 
kung unsa kini. Usa gayud siya ka profeta. Iyang panigumon kadtong 
hingsayloan sa mga reformador nga wala makita ug ipahimutang kini diha 
niana. 
212 Unsaon man sa pagtandi ang Mateo 28:19 diha sa mga Buhat 2:38 
kung walay espirituhanong pinadayag sa Dios? Unsaon niining mga tawohana 
sa pagpakaingon nga ang mga adlaw sa mga milagro nangagi na ug uban pa 
nga sama niana, ug—nga walay pinadayag sa Dios? Oo, ang bugtong paagi 
lamang nga makasabot sila niini, mao ang pagkasayud kung kini husto ba o 
dili. Nakita mo? Apan nagagikan sila sa mga seminaryo… Unta anaa kitay 
panahon sa paghisgot kanila. 
213 Magdali ako, tungod kay dili ko gusto nga malangan kamo sulod sa 
usa ka semana (nahibalo na kamo sa akong buot ipasabot) din—dinhi niini—sa 
pagbukas sa mga Timri. Anaa pa akoy usa ka adlaw, ug gusto kong 
mangampog mga masakiton niadtong adlawa kong mahimo ko. 
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214 Karon, tan-awa, diha sa Malaquias 4. Usa siya ka profeta ug ipasig-uli 
sa orihinal nga pagtuo sa mga amahan. 
215 Sa katapusang panahon, inig-abot na sa panahon sa kasakitan… 
Karon, aniay usa ka gamayng butang; balikan ta kadali, diin ang tulo ka tuig 
ug tunga o ang kapitoan ka semana ni Daniel ( ang katapusang katunga sa 
kapitoan ka semana ni Daniel nga mao ang tulo ka tuig ug tunga ka tuig.)… 
Karon, atong… Pila man ang nahinumdum pa niana diha sa mga kapanahonan 
sa iglesia? Oo, nakita ba ninyo? Kapitoan ka semana ang gitagal; tan-awa kung 
unsang kahingpit niana; nga giingon, “Ang Mesiyas moabot, ug Siya 
pagaputlon alang sa usa ka Halad diha sa tungatunga sa semana, ug 
pahunongon ang paghalad.” Ug unya anaa pay tulo ka tuig ug tunga nga 
nagpaabot alang sa Mesiyasnon nga doctrina alang sa mga Judio. 
216 Ug dili mahimo sa Dios ang pagtagad sa Judio ug sa Gentil sa samang 
higayon. Siya nagtagad sa Israel  ingon nga usa ka nasud, sa mga Gentil ingon 
nga sa tinagsatagsa. Dili gayud Siya mokuha sa Gentil ingon nga Iyang 
Pangasaw-onon, kondili nagkuha Siya ug katawhan gikan sa Gentil. Nakita mo 
ba? Karon, Iyang gitagad ang Israel ingon nga usa ka nasud. Ug karon, anaa 
siya nahimutang ingon nga usa ka nasud. 
217 Ania akoy usa ka sulat gikan kang Paul karon, kang Paul Boyd, ug 
miingon siya kanako, nga nagkanayon, “Igsoong Branham, unsa ka tinuod 
kini; nga kining mga Judio nagpabilin pang may makapahimuot nga pagbati 
ngadto sa mga Gentil, bisan kung unsa pay mahitabo.” Oo anaa gayud, ug 
angayan gayud sila. 
218 Sa dihang gihimo ni Martin Luther ang pamahayag nga ang tanang 
mga Judio kinahanglan mangalagiw ug ang ilang mga kabalayan panunogon 
tungod kay sila mga anticristo… Nakita mo? Si Martin Luther mismo ang 
naghimo sa maong pamahayag sa iyang sinulat. Karon, si Hitler maoy 
nagtuman kung unsay giingon ni Martin Luther. Nganong nakasulti man niana 
si Martin Luther? Tungod kay siya usa man ka reformador, ug dili usa ka 
profeta. 
219 Ang Dios… Ang Akong profeta nanalangin sa Israel. Siya miingon, 
“Ang magapanalangin kanimo pagapanalanginan, ug bisan kinsa nga 
magatunglo kanimo pagatunglohon.” Unsaon man sa usa ka profeta sa 
pagpakabarug ug ilimud kung unsay giingon sa laing profeta? Dili siya 
makahimo niini. Kinahanglan gayud nga managkaduyog sila. Nakita mo? 
Apan… 
220 Mao kanay hinungdan nga ang klase… Tan-awa, ang Aliman gituohan 
nga usa ka Cristohanong nasud, ug sila—sa paagi sa ilang pagtagad sa Israel, 


