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Ang Ikaduhang Timri 
 

 
1 Maayong gabii, mga higala. Manindog tang tanan kadali alang sa 
pag-ampo kung mahimo. 
2 Among langitnong Amahan, nagkahiusa na usab kami dinhi 
niining balaang panagkatigum ning gabhiona dinhi sa bulohaton sa 
Ginoo. Ug nagsaad Ka nga kung asa kami magkahiusa pagtigum, sa 
gidaghanon nga duha o tulo kanamo, anaa Ikaw sa among taliwala. Ug 
makasiguro kami nga Ikaw ania dinhi, tungod kay kami nanagkatigum 
man sa Iyang Ngalan. 
3 Karon, nangamuyo kami, Amahan, nga—nga moanhi Ka niining 
kagabhion ug isaysay kining Ikaduhang Timri alang kanamo. Ug sumala 
sa giingon sa—sa magbabalak, nga buot niyang lantawon ang kagahapon 
sa kanhing panahon. Ug mao kanay among tinguha, Ginoo, nga un—unta 
makasud-ong kami sa nanglabay ug tan-awon kung unsay anaa sa 
unahan. Ug nangamuyo kami nga ang Cordero nga kanhi gipatay moanhi 
sa among taliwala karon ug ablihan ang Timri u—ug ipadayag kini 
kanamo, ang mga butang nga kinahanglan makita namo. 
4 Aniay pipila dinhi, Ginoo, nga wala pa makasulod dinhi niining 
dakung panaghiusa diha kang Cristo, kami nangamuyo nga ning 
gabhiona unta makahimo sila sa dayon nga desisisyon, nga mapuno sa 
Espiritu sa Dios. 
5 Kong anaa may nagmasakiton, Amahan, kami nangamuyo nga 
Imong ayohon sila. Aniay daghan kaayong mga panyo nga gibutang dinhi 
nga akong gipandungan sa akong mga kamot agig paghandum sa—sa 
Biblia kang San Pablo, diin sila nanagpanguha gikan sa iyang lawas mga 
panyo ug mga tapis. Ang mahugaw nga mga espiritu namahawa gikan sa 
katawhan ug nangaayo sila. 
6 Amo nang nakita ang haduol nga pagbalik sa Ginoo. Nasayud 
kami nga ang panahon nagkahaduol na. Kining mga butanga mibalik na 
usab sa Iglesia human milabay ang napulog siyam ka gatus ka mga 
katuigan. 
7 Karon, nangamuyo kami, Amahan, nga unta itugot Mo kining 
mga butanga nga among gipangayo. Lig-ona ang Imong ulipon ug tabangi 
ang Imong mga ulipon sa bisan asa, Ginoo, ug ilabina kanamo nga 
nanagkatigum dinhi niining gabhiona, aron makahimo kami sa pagdawat 
sa Pulong. Amo kining gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
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8 Maayo gayud kaayo ang paghibalik ko na usab dinhi sa balay sa 
Ginoo ning gabhiona. Ug nasayud ako nga daghan kaayo kaninyo ang 
nagtindog ra, a—akong gikasubo pag-ayo kana, apan anaa pay butang 
malisud nga among mahimo. Nakabaton na ki—kita u---ug simbahan, nga 
miuswag diin makasulod ang tulo, upat, tulo ka gatus o kaha upat ka 
gatus ug labaw pa, apan sa pinasahi nga mga tigum niining kahimtanga, 
ki—kini makahimo pagdalag diyotayng duot sa katawhan. 
9 Karon, oh, nakaangkon akog maayong kahigayonan sa pag-ampo 
ug sa pagtuon niining mga Timri. Manghinaut ako nga kamong tanan 
mao man usab. Nakasiguro a—ako nga mao man usab kamo. Kong kini 
makahuloganon man kaayo kaninyo maingon nga mao man kini kanako, 
kini sa pagkatinuod usa ka—nakabaton kamog maayong kahigayonan. 
Ug anaa akoy usa ka… 
10 Akong tawagon ang batang babaye nga akong higala 
inigkahuman sa panimbahon, ug kini maoy iyang adlawng natawhan. 
Napulog duha na ang iyang idad karon: si Sarah, ang akong dalagita. Ug 
sa sunod, iniglabay ugma anaa pa akoy tawgon tungod kay adlawng 
natawhan man ni Beckey. 
11 Ug karon, niining kagabhion atong tun-an kining Ikaduhang 
Timri. Ug e… Diha sa unang upat ka mga Timri anaay upat ka mga 
magkakabayo. Ug sultihan ko kamo nga karon anaay butang nahitabo na 
usab, ug a—akong… Usa ka butang nga akong… Miadto ako ug gikuha 
ang karaang sinulat nga gihuptan ko nga akong gihisgotan sa dugay nang 
panahon. Ug didto milingkud ako, ug namalandong, “Hinuon, a—ako 
nang nahimo ang labing maayo nga nahimo ko.” Ug daghan kaayong mga 
manunulat ug uban pa… Ug namalandong ako, “Hinuon, nakabasa na 
man akog gamay, ug nagsusi ug nahita kini ug kana,” ug ang unang 
butang nahibalo kamo, dihay butang nahitabo, ug kining tanan 
nagakalahi gayud. Miabot kini nga nagakalahi. Ug unya mikuha akog 
lapis pagdalidali ug misugod pagsulat kutob sa akong mahimo samtang 
diha sa pa Siya. 
12 Oh, dihay butang nahitabo hapit tunga sa takna ang milabay. 
Gisultihan ko si Igsoong Wood, nga nahiabot wala madugay, ingon sa usa 
ka butang nga… Oh, nasayud kamo nga dihay daghang mga butang 
nahitabo nga dili mo mahiasoy, nahibalo ka, apan dihay usa ka butang 
nga nahitabo nga nakatabang kanako pag-ayo. 
13 Aniay akong higala nga ania dinhi sa tigumanan. Hinuon mga 
higala ko kamong tanan. Ki—kining igsoona mao si Igsoong Lee Vayle. 
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Siya maoy usa ka bililhong igsoon u—ug usa ka tinuod nga nagatuon sa 
Kasulatan. Si Dr. Vayle usa ka Baptist nga may Espiritu Santo, ug siya 
usa ka… Wala ko kini isulti nga komplemento lamang; gisulti ko kini 
tungod kay nagtuo ako. Nagtuo ako nga siya maoy usa ka batid sa mga 
tinun-an nga akong hingbaw-an sa among kahimtang. Ug gisulatan niya 
akog gamayng sinulat dinhi ug gi—gipadala kini dinhi pinaagi kang Billy. 
Ug si Billy naglisud niini paghatag kanako, ug namalandong ako—wala 
ko kini mahuman pagbasa—hinuon mahimong isulti ko kung unsay iyang 
giingon dinhi. Ug igo ko lang kini gibasa, Igsoong Vayle, kong ania ka 
man dinhi—akong nabasa kini hapit na mag-unom ka bulan ang milabay. 
14 “Dili ako positibo,” matud niya, “Igsoong Bill, dili ako positibo, 
apan nagtuo ako nga si Polycarp tinun-an ni San Juan. (Husto kana; nga 
siya.) Nagtuo ako nga si Irenaeus mao ang tinun-an ni—ni Polycarp. 
(Husto gayud, kana.) Si Irenaeus nag-ingon, ‘Si Jesus mobalik na—
mobalik na kung ang katapusang pinili nga sakop sa lawas ni Cristo 
mahisulod na.’” 
15 Mao kadto si Irenaeus sa hapit upat ka gatus ka mga katuigan 
human sa—human sa kamatayon ni Cristo. Siya miingon, “Kung 
mahisulod na kining katapusang panahon…” Karon, nga diha sa—sa 
Concillo sa Pre-Nicaea. Kamong mga katawhan nga ania dinhi nga 
nagbasa sa—sa—nga nagtuon sa Kasulatan, ug nagtuon, ang gipasabot ko 
nagtuon sa kasaysayan sa Biblia, atong makita nga diha sa Pre—diha sa 
Concillo sa Pre-Nicaea. Ug sa akong pagtuo mao kana ang nahaunang 
libro o ikaduhang libro, nga in—inyong makita kini. Karon, iyang nakita 
kini sa mga katuigang nanglabay nga siya miingon nga diha sa kata—
katapusang timaan, ang katapusang pinili—nga pinili… 
16 Ang mga katawhan maghunahuna nga ang pagkapinili maoy usa 
ka butang nga kanhi—kanhi usa ka butang nga igo lang mahimugso dinhi 
sa ulahi. Oh, mao kanay usa sa labing karaang mga pagpanudlo nga 
atong naangkon: pagpamili ug pagpanawag. Ug mao nga si Irenaeus sa 
tataw mao—ang tinuod nga tinun-an sa Kasulatan kanunayng nagtuo 
diha sa pagpamili. 
17 Ug busa si Irenaeus usa sa—sa mga manolunda sa panahon sa 
iglesia, sumala sa atong nakita samtang nagtuon ta, kita nagatuo. Dayag 
kaayo nga karon sila maoy mga tinago. Silang tanan nangaayo—
nangatago dinhi niining mga Timri (Nakita ba ninyo?), ug sila igapadayag 
gayud ning katapusang adlaw. Kung giunsa nila pagsugod pinaagi kang 
Pablo, u—ug kang Irenaeus, ug kang Martin, ug uban pa paubos, ug 
mipadayon hangtud sa katapusang panahon. 
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18 Ug karon… Karon masaligon ta nga ang Ginoo manalangin 
kanato sa atong mga kahago ning gabhiona. Karon, ato nang… Ang 
Nahaunang Timri, sa tinud-anay nalipay ako niana. Ang Nahaunang 
Timri, ang mga panalangin nga nagnunot niini alang kanako… 
19 Ug karon, dili ko—ko buot langanon ko kamo pag-ayo, apan 
nakita ninyo, nga a—akong ipadayon karon pag-usab sulod sa pipila ka 
mga gabii ug inigkahuman niini, ug magpalabay una kitag gamayng 
panahon. Akong gikalipay… 
20 Akong nakita si Igsoong Junior Jackson nga nagtindog didto, ug 
akong—ug maoy akong pagtuo nga akong nakita si Igsoong Ruddell dili 
pa lang dugay, dinhi niini. Ug silang mga kaigsoonan, kana sila mga 
kaigsoonan natong kasimbahanan nga nangahaw-as ug ang uban pa; 
gidayeg ko kana pag-ayo. Ug nakita ko si Igsoong Hooper, sa akong 
pagtuo, nga nagtindog haduol sa bungbong nga taga Utica, ang simbahan 
didto. Ug gipasalamatan ko kamong tanan sa inyong pagbulig niini. 
21 Karon, sa miaging gabii maingon nga gusto ta kanunay sa 
pagtudlo diha sa—sa mga Timri, atong—gitudlo kini sa mao rang paagiha 
nga inyong gibuhat diha sa—diha sa—sa mga kapanahonan sa iglesia. 
Ug… Sa natapos nato ang pagtudlo sa panahon sa iglesia, sa miaging 
panahon samtang gidibuho ko sila dinhi niini sa—sa pulpito diha sa 
pisara, pila man ang nahinumdum pa kung unsay nahitabo? Nanaug Siya 
dihadiha, ug miadto didto sa bungbong ingon nga usa ka Kahayag ug Siya 
mismo maoy nagdibuho niini, diha gayud sa bungbong sa atubangan 
natong tanan. Ang Manolunda sa Ginoo mitindog atubangan sa gatusan 
ka mga katawhan. 
22 Ug karon, Si—Siya nagbuhat na usab ug usa ka butang nga labaw 
sa kinaiyanhon. Ug tungod niini nagpaabot ta ug dagkung mga butang. 
Wala kita masayud… Gusto ba ninyong magpaabot nianang—nianang 
labing kulbahinam, sa walay pagkasayud kung unsay mosunod nga 
panghitabo, nasayud na kamo, di---diha sa pagpaabot? Karon, unsa 
kadaku ang Dios alang kanato. Ug unsang pagkakahibulongan, atong 
ginadayeg Siya. 
23 Karon, ang nahauna ug ikaduhang bersiculo, akong basahon kini 
aron paghatag ug gamayng paghulagway, ug unya atong hisgotan ang 
ikatulo ug ikaupat nga bersiculo alang sa Ikaduhang Timri, ug unya sa 
ikalima ug ikaunom nga bersiculo sa Ikatulong Timri. Ug sa ikapito ug 
ikawalo mao ang—ang duroha ka mga bersiculo alang sa matag 
magkakabayo. Ug karon, gusto kong inyong himatikdan kung unsa kining 
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Karon, mag-ampo na kita. 
359 Karon, kamo nga nakakita sa mga katawhan nga nagtindog sa 
tupad ninyo ug nagtindog sila ingon nga usa ka saksi sa atubangan ni 
Cristo, “Gikinahanglan na—na—nako Ikaw, Ginoo. Gikinahanglan ko 
Ikaw. Misalig ako u—usa ako kanila nga nangita sa akong ngalan niining 
gabhiona sa likud nianang timri diha sa unahan nga kanhi gibutang didto 
sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Dihay misantop sa akong 
kasingkasing ug ania nagtindog ako, Ginoo, ako ba kini? Gitawag Mo ba 
ako? Gusto ko nga ipadayag Mo kanako ang akong ngalan diha niana. 
Pun-a ako ug timrihi ako diha sa Imong kaugalingon pinaagi sa Espiritu 
Santo.” Kamo nga gikatimrihan na, buot kong manindog kamo, liso 
ngadto kanila ug ipandong ang inyong mga kamot sa ibabaw nila aron 
ampoan sila. Karon, pagmatid-anon gayud. 
360 Langitnong Amahan, sa Ngalan ni Ginoong Jesus itugot nga ang 
gamhanang Espiritu Santo molihok ngadto niining mga katawhan sama 
sa usa ka dahunog sa hangin nga magapuno sa matag kasingkasing dinhi, 
Ginoo, ug ipadala ang bautismo sa Espiritu Santo ngadto niining mga 
katawhan. 
Ug anaay tubig nga nagpaabot… 
361 Samtang si Pedro nagsulti pa sa mga pulong, ang Espiritu Santo 
mikunsad kanila nga nakadungog sa Pulong, ug sila nangapuno sa 
Espiritu Santo… [Dili kaayo tataw nga madungog ang pag-ampo ni 
Igsoong Branham—Ed.] 
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usab sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Ug si Pablo misugo kanila sa 
pagpabautismo pag-usab. 
354 Ginoo, pinaagi sa Kahayag sa Imong Pulong, akong gimanduan 
ang matag usa nga wala pa hibautismohi sa Ngalan ni Ginoong Jesu-
Cristo sa pagdali ngadto sa tubig samtang anaa pa kamoy higayon. 
355 Kamo nga wala pa mapuno sa Espiritu Santo, gimanduan ko 
kamo sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo; nga mangluhod kamo ug ayaw 
pagtindog hangtud nga mahinloan na kamo pag-ayo sa Espiritu Santo ug 
pun-on kamo sa Iyang gugma ug pagkamaayo hangtud nga inyong kalag 
matagbaw pag-ayo diha sa Presencia sa Dios nga ang inyong bug-os nga 
tinguha mao ang pagpangalagad Kaniya ug magalakaw alang Kaniya ug 
mamuhat uban Kaniya hangtud sa katapusang gutlo sa inyong kinabuhi. 
356 Itugot kini, nangamuyo ako, nga ang Dios magahatag kaninyo 
niining sugoa, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. 

I love Him, I love Him 
Because He first love me 

 (Gihigugma ba gayud ninyo Siya? Karon, ipataas ang inyong mga 
kamot.) 

Ang purchase my salvation 
On Calvary’s tree. 

357 [Si Igsoong Branham misugod sa pag-haming, “I Love Him.”—
Ed.] Kong aniay dinhi nga may panginahanglanon niining gabhiona, 
mibati nga kinahanglan sila kabautismohan, o nagkinahanglan sa 
bautismo sa Espiritu Santo… Nahibalo ka sa imong gikinahanglan; 
gipadayag na kini kanimo, ug buot kang mahinumduman sa mga pag-
ampo. Wala usa kanato nga makahatag niini kaninyo, igo ra kami 
mobautismo kaninyo; apan ang bugtong butang, mao nga dili kami 
makahatag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Dios ra maoy makahimo 
niana, apan kung imong gibati ang imong pangihanglan nga ang Dios 
nakigsulti sa inyong kasingkasing nga nagkinahanglan kamo Niini, ug 
gusto ninyo nga mahinumduman ko kamo sa pag-ampo, mahimo bang 
motindog ka aron kami makaila kanimo—makaila kung kinsa ka? Ang 
Dios magapanalangin kaninyo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. 
358 Sa akong pagtuo anaay sinto singkwenta, tingali, nga nagtindog 
dinhi, o tingalig mao kana kong makita ko lang ang tanan. Wala ako 
masayud kung diha sa mga lawak ug diha sa gawas nga nagpataas sa 
ilang mga kamot, ug uban pa, apan anaa kamoy gikinahanglan, 
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tawo diha sa luspad nga kabayo, tingalig ania na kini, nga nanag-usab-
usab lamang samtang nagpadayon sa unahan, 
24 Ug unya kanang daku ug katapusang Timri pagaablihan, kong 
itugot sa Dios, sa sunod nga Dominggo sa gabii, nga kung mahitabo man 
kini nan diha niana, ang bugtong butang nga mahitabo mao ang kahilum 
sa langit sulod sa tunga sa takna. Tabangan ta sa Dios. 
25 Karon, ako nang basahon ang ikatulong bersiculo karon. 

Ug sa pagbukhad niya sa ikaduhang timri, nadungog ko ang 
ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon, Umari ka. 
Ug migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula: ug 
gang nagkabayo niini gitugotan sa pagwagtang sa 
pagdinaitay gikan sa yuta, aron ang mga tawo 
magpinatyanay ang usa sa usa; ug siya gihatagan ug usa ka 
dakung espada. 

26 Karon, ang usa ka butang nga puno sa tanghaga karon sa diha 
nga ang—ang buhing binuhat miingon kang Juan, “Umari ka ug tan-
awa.” Ug wala niya makita kung unsa kadto; mao ray iyang nakita ang 
simbolo. Ug kadtong maong simbolo, ang hinungdan nga kadto… Siya 
miingon, “Umari ka, ug tan-awa.” Apan simbolo lamang ang iyang nakita 
nga iya kining gihulagway sa iglesia sa kahimtang nga sila motan-aw 
hangtud nga mosangko kini sa katapusang panahon, ug unya ang Timri 
ablihan. 
27 Karon, ug ang matag usa nakasabot na ba niana karon? Tan-awa, 
ang mga Timri bukharon na. Ug wala ba kamo malipay nga buhi pa 
niining panahona? Kana… Nakita mo? Dili lamang kay kana ra, mga 
higala, kondili hinumdumi kanunay karon; sa miaging Dominggo sa 
buntag diin ang kinatibuk-ang butang gipasukad diha niana, sa kayano 
(Nakita mo?), sa katataw, mapaubsanon. Nahitabo aron nga ang mga 
katawhan molabay lamang ug wala gani mahibalo nga kini nahitabo na. 
28 Ug hinumdumi, nga kita nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo sa bisag 
unsang takna. Ug kung kita… Nakapamahayag ako nga tingalig ang 
paglalin mahitabo sa samang kahimtang. Molabay na kini, ug natapos, ug 
walay usang masayud bahin niini, ug nahitabo ra nga sama niana. Nakita 
mo? Ug kasagaran… Pagpadayon lamang ug balik sa Biblia ug tan-awa 
kung giunsa niini pagkahitabo nga sama niana (Nakita mo?), 
29 Bisan pa maingon sa usa ka maayong butang sama sa pagbalik sa 
Ginoong Jesus. Walay usang nasayud bahin niini. Maoy ilang pagtuo, 
“Kanang kulangkulang, mga tawo…” Ang mga kasimbhanan nag-ingon, 
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“Usa ka fanatico. Kita… Buangbuang gayud siya.” Miingon, “Usa Siya ka 
tawong buangbuang. Kami nasayud nga ikaw usa ka buangbuang.” 
“Kulangkulang” nagkahulogan “buangbuang.” “Kami nasayud nga ikaw 
giyawaan, ug mao kanay nakapabuang kanimo. Nagtinguha ka sa 
pagtudlo kanamo nga ikaw usa ka anak sa gawas. Tan-awa, gipanganak 
ka tungod sa pakighilawas, unya mosulay ka pagpanudlo sa katawhan 
nga sama kanamo, sa mga kaparian ug uban pa, sa templo.” Tan-awa, oo, 
kadto maoy u—usa ka insulto kanila. 
30 Sa paghiabot ni Juan, maoy gihisgotan sa kapanahonan gikan pa 
kang Isaias hangtud kang Malaquias—napulog-duha kadto ka gatus—o 
pito ka gatus ug napulog-duha ka mga katuigan ang pagpapakita kaniya 
sa mga profeta nga moabot. Ang tanan nanaghulat kaniya nga moabot, ug 
nanaghulat niini sa tanang takna. Apan ang paagi sa iyang pag-abot, siya 
nagwali, ug gibuhat ang iyang bulohaton, ug mikayab ngadto sa himaya, 
31 Ug bisan ngani ang mga apostoles wala mahibalo niini. Tungod 
kay ilang gipangutana Siya; sila miingon, “Karon, ang Anak sa tawo 
moadto sa Jerusalem, ug tanan kining mga butanga igahalad,” ug 
miingon, “nganong ang Kasulatan nagaingon man nga si—nga si Elias 
moanhi pag-una?” 
32 Si Jesus miingon, “Nahianhi na siya; ug wala kamo masayud niini. 
Ug iyang gibuhat ang unsay giingon sa Kasulatan nga iyang pagabuhaton, 
ug ilang gibuhat kaniya kung unsay nahisulat.” Tan-awa, nakita mo? Ug 
wala sila makasabot niini. Siya miingon, “Kadto mao si Juan.” 
33 Ug unya, “Oh.” Tan-awa, nahigmata si—sila niini. Sila… Ug 
samtang… Bisan pa sa katapusan, tapos sa tanang mga butang nga Si—
Siya nagbuhat ug mga ilhanan nga Iyang gipakita kanila, ug 
gipanagtawag sila, nga nagaingon, “Kinsa man kaninyo ang 
makasumbong Kanako batok sa sala (pagkawalay pagtuo)? Kong wala ko 
buhata ang unsay giingon sa Kasulatan nga maoy mahimong Akong 
buhatan inig-anhi Ko sa kalibutan, nan ipakita Kanako kung diin Ako 
makasala. (Nakita mo?) Kay A—Akong ipakita kaninyo kung unsa kamo, 
ug atong tan-awon kung motuo ba kamo niini o dili.” Nakita mo? Miabot 
Siya dihadiha ug miingon, “Angayan unta nga motuo kamo Kanako sa 
Akong paghiabot.” Wala nila buhata kini. Nakita mo? Busa labi pa silang 
nasayud kay sa pagdugtong niini Kaniya diha niana. Apan Siya miingon, 
“Kinsa ba kaninyo ang makasumbong Kanako nga walay pagtuo? (Nakita 
mo?) Wala Ko ba buhata kung unsa kini kaniadto?” 
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Ginoo, gusto kaming mobuhat ug usa ka butang bahin niini. Gusto ka—
kami nga Imong susihon ang among kasingkasing, ug kung anaa may 
butang dili maayo, Ginoo, pasabta kami karon. Kon mahimo ayaw kami 
padangata nianang taknaa sa unahan kung kini ulahi na man. Susiha ako, 
sulayi ako, Ginoo. 
349 Dinhi niini ako nagatindog pinaagi sa grasya sa Dios nga nagatan-
aw sa mga Timri nga gipang-ablihan ug miduol nga nagapasidaan sa mga 
katawhan, sa dihang gitagna Mo kini nga mahitabo niining kahimtanga sa 
milabayng mga semana. Ug karon, Amahan, ania na kini sa among 
atubangan. 
350 Karon, Ginoo, sulayi ako. Susiha ako. Susiha ako dinhi sa akong 
kasingkasing. Ginoo, dili kami—maoy a—among gusto nga tan-awon Mo 
ang among mga kinabuhi, ug kong anaa may bisan unsa diha nga dili 
matarung, isulti kini kanamo, Ginoo. Gusto kami nga matul-id kini, 
karon dayon, karon dayon samtang anaa pay tuboran nga napuno sa 
Dugo, samtang anaa pay u—usa ka Igpapaputi nga makapahinlo sa 
among mga kasal-anan ug pagkadili matinuohon. Gusto kaming 
molusbog sa ilalum niana, ang tanan namong pagkadili matinuohon… 
Dios, tabangi ang among pakawalay pagtuo. Kuhaa kini gikan kanamo, 
Ginoo. 
351 Gusto kaming makadawat sa graciang makapalalin. Gusto 
kaming makahimo kung ang misteryosong dalugdog molanog didto sa 
unahan, ug ang Iglesia pagakuhaon na, buot kami nga maandam sa 
pagdawat niini, Ginoo. Itugot kini. 
352 Sulayi kami, Ginoo, pinaagi sa Imong Pulong. Pasud-ongan kami 
Niini, ug kong among makita nga nangapakyas kami… Kong anaa man 
sila dinhi, Ginoo, nga gikabautismohan sa mga titulo, nga walay 
kasayuran bahin sa tinuod nga bautismo, hinaut unta nga kasaligan ako 
sama kang Pablo… 
353 Ug sa niagi siya subay sa kabaybayonan sa Efeso ug iyang 
gikahibalag ang mga tinun-an nga nagatiwabaw ug nagasinggit ug 
nakaangkon ug panahon sa kahayahay. Siya miingon ngadto kanila, 
“Nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sukad nga mituo kamo?” 
Wala sila masayud kung anaa bay ingon niana. Siya miingon, “Nan kang 
kinsa man nga bautismo kamo gikabautismohan?” Ug silang tanan 
gikabautismohan pinaagi sa mahimayaon balaang profeta, apan sila 
gikabautismohan ra sa paghinulsol; ug dihadiha sila gibautismohan pag-
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kasigurohan sa labing dali kutob sa inyong mahimo. Pangayo sa Dios ang 
kalooy. 
344 Ayaw pagdalag pipila, “Ah, ang akong inahan Methodist man, 
busa ako mao man.” Ang akong papa Baptist man, nan mao man ako.” 
Ayaw gayud pagbuhata kana. Ayaw—ayaw gayud pagpasagad sa bisan 
unsang kahigayonan. 
345 Dili ko igsapayan bisan kung unsa pa ka yano ug kaubos kining 
tan-awon; kini mao ang Pulong sa Ginoo. Kalagiw kamo kang Jesu-Cristo 
sa labing madali kutob sa inyong mahimo, ug pabilin didto hangtud nga 
pun-on kamo sa Dios sa Iyang Espiritu Santo, kay ang takna moabot nga 
pangitaon ninyo kini ug mawala na kini diha. Busa paniguro gayud sa 
pagbuhat niini. 
Atong iduko ang atong mga ulo kadali. 
346 Langitnong Amahan, oh, panagsa ra ako, Ginoo, magatindog 
dinhi, ug mokurog ako. Kung mamalandong ako nianang makalilisang 
nga takna nga umalabot, ug akong… Wala gayuy pamaagi nga 
kapugngan kini. Kini gipanagna na nga moabot gayud. Karon, 
naghunahuna ako nga nganong dili man ang katawhan manuol u—u—ug 
maminaw, ug nganong dili man sila manuol ug modawat niini? Apan 
hinuon nasayud ako nga—nga Ikaw—Ikaw nag-ingon dili sila, busa dili 
gayud sila. 
347 Apan anaay pipila nga ang ilang mga ngalan nahisulat sa Libro sa 
Kinabuhi nga iya sa Cordero, ug sa dihang nabuksan na ang mga Timri, 
ilang nakita ang ilang mga ngalan diha, ug ang Espiritu Santo nakigsulti 
kanila; ug miduol sila. 
Dili mahimong ipahilayo Mo sila. Walay usa nga makahimo: walay usa. 
Nanagpanuol sila tungod kay Imo silang gimanduan sama sa Imong 
gibuhat niadtong magagmayng mga langgam ug sa mga carnero ug mga 
baka. Ikaw ang Dios. Sa kinaiyanhong kahibalo nga gibatunan sa mga 
mananap aron sila mahibalo nga kinahanglang mopalayo sila… Kong ang 
kinaiyanhong kahibalo sa usa ka mananap nagpasidaan man kaniya aron 
mokalagiw gikan sa kakuyaw, unsa may mabuhat sa Espiritu Santo 
ngadto sa iglesia nga nag-angkon nga puno niini? 
348 Dios, kaloy-i kami. Pasayloa kaming tanan, Ginoo, sa among mga 
kaluyahon. Dili among tuyo ang pagtindog dinhi sa pulpito ug usab 
patindogon kining mga katawhan diha sa daplin sa bongbong, ug ang 
ilang mga bitiis nanakit na, ug unya palakton ug ingnon, “Ah, maayo 
kaayong paminawon kana.”  
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34 Ug bisan gani ang mga apostoles nga gikauban, nangapangdol. 
(Kita nahibalo kung giunsa sa Kasulatan ang pagpadayon.) Ug unya sa 
katapusan, sa katapusan sila miingon, “Karon, kami nagatuo. Kami 
nagatuo nga dili na kinahanglan nga may tawong magtug-an Kanimo, 
tungod kay Ikaw nasayud man sa tanang mga butang.” 
35 Ug ingon sa daw nakita ko ang Iyang nawong. Ug mitan-aw Siya 
kanila ug miingon, “Nan, motuo na ba kamo karon?” Sa katapusan 
mibanagbanag ra gayud kini kanila. Tan-awa, dili unta ingon niadto 
hangtud niadtong higayona. Nakita ba ninyo? Ug ang Dios nagalihok sa 
tanang butang nga husto, nahibalo kamo. Gimahal ko Siya tungod niana. 
36 Apan karon, namalandong kita sa atong panahon karon, tungod 
kay maghisgot man ako niana, dili lamang kay maghisgot ta sa mga Timri 
tanan. 
37 Ug… Karon, hinumdumi, nakadawat a—akog daghan kaayong 
mga hangyo sa pagpaampo sa masakiton, ug nag-ampo ako alang sa—
alang kaninyong tanan sa tanang panahon alang sa tanang mga hangyo 
nga akong nadawat ug alang sa panyo ug uban pa. Ug kong atong 
mahuman kining mga Timri hangtud sa katapusang Timri sa Dominggo 
sa buntag, kita—kong kini mao may pagbuot sa Ginoo, gusto ko nga anaa 
kitay maayong kinaraan nga paagi sa pagpangayo sa masakiton nga 
bulohaton dinhi, nahibalo na kamo, diin mahurot ninyo ang tibuok 
buntag sa pagpangampo sa masakiton. Ug masaligon a—ako nga kini 
maoy usa ka talagsaon tigum sa pagpanambal. Oo, gibati ko ang sama 
niana. Ug busa… Dili kay lahi, apan tingalig usa kini ka may kalainan 
gamay alang sa uban. Tan-awa, kung unsay… 
38 Karon, unsang kadaku ang gracia sa Dios aron ipadayag ang 
Iyang mga tinago nganhi kanato niining adlawa. Karon, kitang tanan 
nagatuo nga ania na kita niining katapusang panahon. Kita nagtuo niana. 
Ug hinumdumi, nga ang mga tinago igabutyag na dinhi sa katapusang 
adlaw. Ug unsaon man Niya pagbutyag sa Iyang Pulong, sa Iyang tinago, 
ang Biblia? Mahimo bang basahon mo kung diin Niya kini isulti? Atong 
buksan ug tan-awon kung giunsa Niya pagbutyag sa Iyang mga tinago. 
39 Karon, buot ko nga inyong basahon ang Amos; ablihi diha sa 
Libro ni Amos, ug gusto ko nga inyong basahon kini diha sa capitulo 3 sa 
bersiculo 7. Sige. Kay basahon ko usab ang bersiculo 6. 

Sulod sa ciudad ang trumpeta patingogon ba alang sa gubat, 
ug ang mga katawhan dili diay mahadlok? Mahulog ba 
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lamang ang kadautan sa usa ka ciudad, ug kini dili sa 
pagbuot sa GINOO? 
Sa pagkamatuod ang GINOO…dili magbuhat sa bisan unsa, 
gawas kong ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga 
alagad, ang mga manalagna. 

40 Karon, dinhi ning katapusang mga adlaw kita—gikatug-an kini 
kanato nga anaay motindog nga u—usa ka profeta. 
41 Karon, nahibalo kita nga ania kanato ang tanang matang… 
Karon, akong naila human sa paglantaw ko sa palibot niining gabhiona, 
nagsulti a—ako dinhi diin ang mga estudyanti ania dinhi, ug gusto na—
nako nga sabton ninyo ako. Ug inyong maila nga kining mga tep 
magalangkub sa kalibutan (Nakita mo?), hapit sa tibuok kalibutan. Ug 
buot ko nga kamo, dili pinaagi sa walay hinungdan, maghunahuna nga 
ako naninguha sa pagpayuhot sa daw u—usa ka kulto kabahin sa habol ni 
Elias o kupo ug oh, tanan nianang mga butanga daghan kaayo sila. Apan 
nahibalo na kamo nianang tanang mga butanga nga igo lamang mag-una 
sa tinuod nga butang nga umalabot aron pagtay-og sa mga katawhan. 
42 Wala ba kamo masayud nga diha may atong mini—mini nga mga 
pangulo nga nanungha, mini nga mga mesiyas una pa moabot si Cristo? 
Wala ba—wala—wala ba a—ang magtutudlo niadtong adlawa, kadtong 
bantugang magtutudlo, nga si Gamaliel, samtang a—ang pangutana 
mitumaw mahitungod sa pagkastigo niining mga tawhana ug sa uban pa; 
siya moingon, “Pasagdi sila. Kay kong kini iya man sa Dios, nan, 
hikaplagan kamo nga nakig-away batok sa Dios, apan kong kini dili man 
sa Dios…” Midugang pa, “Dili ba diha may usa ka tawong mitindog dili 
pa lang dugay ug midala ug upat ka gatus ngadto sa kamingawan ug uban 
pa? Anaay ato niana.” Unsa man kadto? Tanan sila nanag-una lamang sa 
tinuod nga butang kung kini moabot na. 
43 Karon, tan-awa, si Satanas maoy nagpatindog kanila. Bantayi ang 
kaigmat niini tawhana nga atong gihisgotan dinhi, si Satanas, diin atong 
gibuksan siya dinhi niini, gihukasan siya pinaagi sa mga Kasulatan ug 
gipakita kaninyo kung kinsa siya. Mao kana ang—ang angayan nga 
mahitabo. 
44 Ug hinumdumi ninyo, nga wala siya mosulay pagsulod aron 
mahimong usa ka Comunista; wala gayud si Satanas. Siya maoy usa ka 
anticristo, “Haduol kaayo nga” matud ni Jesus, “kon mahimo pa 
hilimbongan ang pinili.” Ug mao kana ang nagtago dinhi niining mga 
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mga salag ug giatiman ang ilang mga kuyabog; ug dihay butang nga 
misugod sa pagkahitabo. 
337 Matag adlaw kung moinit, ang tanang mga baka managpanuol 
pagtingub ug manilong sa landing sa mga koral, aron magpabugnaw. 
338 Ug ang tanang magagmayng kalanggaman mipuyo niadtong mga 
dapita; ug sa kalit, silang tanang magagmayng mga langgam, sa wala 
hisayri nga hinungdan… (Karon, nahibalo ba kamo kung unsay atong 
giingon sa miaging adlaw bahin sa magagmayng mga langgam. Nakita 
mo?) Sa wala hisayri nga mga hinungdan, silang tanan nanagpanglupad; 
ug mipahilayo ug wala na mamalik sa ilang mga salag. Silang tanan 
nangadto sa kaumahan, ug namatog sa kahoy, bisan kung asa sila 
moadto, bisan diha sa yuta. 
339 Ang baka dili na mopaduol. Ang mga carnero dili manuol. 
Nagpabilin na lang sila didto sa kaumahan ug nagdinutdutay ang usag 
usa, ang maayong paagi nga pagabuhaton. Nasayud sila nga adunay 
butang mahitabo. 
340 Ug unya sa kalit usa ka linog ang nahitabo, ug mitay-og sa koral, 
ug ang mga koral nangahugno, ug ang tanan pa. 
341 Ug unya ang magagmayng mga langgam misugod sa pagpamalik. 
Wala mamalik sulod sa tulo o upat ka adlaw, ug unya misugod sa 
pagpamalik. Sila miingon, “Ah, tingalig wala nay linog karon; ang mga 
langgam nanagpamalik na.” 
342 Ngano man? Wala ba kamo masayud nga mao ra nga Dios ang 
naghimo sa mga langgam ug mga baka ug mga carnero sa mga adlaw ni 
Noe ang nagpasulod sa arka, Siya mao ra sa gihapon nga Dios ang 
makahimo kanila sa pagpalupad alang sa kasigurohan? Dili ba husto 
kana? 
343 Karon, anaay butang ipamahayag ko, mga kaigsoonan. Anaay 
butang nga andam na mahitabo, ug tanan kining daku ug karaang 
ecclesiastikanhong mga bongbong mangahugno ug managpamalik ngadto 
ug mouyon, tungod kay ilang buhaton kini sama sa katinuod sa akong 
pagtindog dinhi. Anaay larawan sa mapintas nga mananap sama sa 
katinuod sa akong pagtindog dinhi, ug kining nasura modawat niini 
sumala sa Pulong sa Ginoo. Paminaw, kung bation na ninyo kanang 
pagbating makapahimuot, nan pagpahilayo na gikan sa mga bongbong. 
Pahilayo; kay mangamatay kamo diha. Ayawg buhata kini. Gula gikan 
niini. Pahilayo gikan niining tanang mga butanga. Kalagiw alang sa 
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330 Duol tuo Kaniya kong wala ka pa sukad… Ayaw paghulat ug lain 
pang higayon. Ayaw—ayaw… Kong anaa may bisan unsang hinungdan 
sa inyong kinabuhi, higala, 
331 Ania kita dinhi… Anaay butang nga andam nang mahitabo. Wala 
ako masayud kung ngano; wala ako masayud kanus-a. Nahibaloan ko 
kong unsay mahitabo, apan wala ako masayud kanus-a kini mahitabo, 
apan andam na kini, tungod kay Iyang gipadayag kini karon. Dili Siya 
mobuhat ug bisan unsang butang gawas kung Iya una kini ipahibalo 
(Amos 3). Iya una kining ipahibalo, ug nagsaad Siya nga kining mga 
butanga moabot gayud sa katapusang mga adlaw, ug ang ikapitong 
panahon sa iglesia, sa katapusan niini, kung moabot na ang mensahero, 
nan mao na kana. 
Kini igapadayag ra; kadtong mga binuksang Timri igapadayag na; ug 
ania na sila. Karon, anaa kana sa Ngalan sa Ginoo. Tuohi kini, higala. Oo, 
sir. Gumola kamo sa Babilonia. 
332 Anaay butang ipahayag ko sa dili pa kita magtapus, tungod kay 
anaa na lay akong—hapit na mag alas nueve emidya; karon niining 
taknaa. 
333 Si Billy ug ako, sa among pagkawas sa eroplano sa India, sa 
among katapusang beyahi didto, gitan-aw ko ang u—usa ka mantalaan 
nga ilang gidala, nga sinulat sa English. Ug nag-ingon kini, “Humana ang 
linog; ang mga langgam nanagpamalik na,” ug unya mihatag kinig katin-
awan. Sila… Dihay butang makalingaw nga nahitabo. 
334 Ang India walay tinagik nga mga koral sama sa atong ginabuhat; 
manguha ra silag mga bato ug buhaton nga mga pader, ug ang 
kadaghanan sa ilang kabalayan binuhat gikan sa mga bato, igo ra silang 
ipamutang diha ug mainit kaayo didto, oh, bisan asa morag haduol na sa 
India, gawas lamang sa mga kabukiran. Ug paingon ngadto sa Calcutta 
ug uban pa, ang mga katawhan manghigda ra sa kadalanan, nga 
naghimalatyon, ug uban pa. 
335 Karon, mao kana, ug sila nanagbuhat sa ilang kabalayan ug mga 
torre sa ilang mga balay. Ilang palaparon ang pader ug pataason diha sa 
kilid sa ilang balay, ug magbuhat ug torre alang sa ilang balay, ug ang 
torre tingali; diin sila magbuhat sa ilang atabay, magkalot sila niini alang 
sa ilang mga baka ug uban pa, ug unya ilang ilikus ang ilang mga koral. 
336 Ug sa kalit dihay usa ka butang nahitabo. Ang magagmayng mga 
langgam, nahibalo kamo, nangadto sa mga bato, ug nagbuhat sila sa ilang 
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Timri, kang kinsang mga ngalan anaa sa Libro sukad sa pagkatukod sa 
kalibutan. 
45 Siya maoy usa ka tawong maigmat, ug sa nakita niya kining 
butanga nga nagsingabot, ug mitungha, dihadiha iyang isalibay ang tanan 
nga iyang mahimo aron paglumpag niini sa dili pa kini moabot didto. 
Wala ba kamo masayud nga anaay manungha nga mini nga mga cristo sa 
katapusang adlaw? Kini mosunod dihadiha inigkahuman niini—human 
ning gamhanang mensahe nga giwali ning maong igsoon,  sa kalit moabot, 
ubos sa dihog sa espiritu ni Elias, dihadiha. 
46 Ug hing-alaan nila siya; ang uban kanila maghunahuna nga siya 
mao ang Mesiyas. Apan sa hugot siya nagaingon, “Dili,” tungod kay 
kinahanglan nga magaabot kini sama kang Juan. 
47 Sa panahon ni Juan Bautista, sa dihang mitungha siya aron 
pagwali, sila nanag-ingon kaniya, “Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Dili ba 
mao Ikaw?” 
48 Siya mitubag, “Dili ako. Dili ako takus sa paghubad sa higot sa 
Iyang sapatos. Apan a—ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan Siya 
magabautismo sa Espiritu Santo.” Ug nakasiguro si Juan nga Siya ania na 
sa kalibutan sa iyang pag-ingon, “Ania na Siya uban kaninyo karon.”
  
49 Apan wala siya makaila Kaniya hangtud nga iyang nakita ang 
ilhanan nga mikunsad sa ibabaw Niya. Ug sa nakita niya ang Kahayag 
nga mikunsad, nga mikunsad sama sa salampati ug mitugdon sa ibabaw 
Niya, siya miingon, Anaa ra Siya. Mao kana Siya.” Apan si Juan mao ray 
bugtong nakakita Niini, nahibalo kamo. Si Juan mao ray bugtong 
nakadungog sa Tingog. Ang uban pa kanila nga anaa didto, walay usa nga 
nakadungog Niini. 
50 Apan sa diha nga ang matuod nga ulipon miabot, nga daghan ang 
nanagpanundog niini, kana aron libugon ang hunahuna sa katawhan. 
Gibuhat kana ni Satanas. Ug kadtong dili makaila sa husto gikan sa 
kasaypanan, sila manghidagma niini; apan ang pinili dili makabuhat 
niini. Ang Biblia nag-ingon nga dili niya hilimbungan ang pinili. Ug 
karon, sa dili pa mobalik si Cristo, ang Biblia nag-ingon nga manungha 
ang mini nga mga cristo ug moingon nga sila mao ang Cristo, ug moingon, 
“Atua ra,” ang katawhan moingon, “Atua siya sa awaaw.” Ayaw pagtuo 
niini. “Tan-awa, anaa ra Siya sa hilit nga dapit.” Ayaw pagtuo niini. 
51 “Maingon nga ang adlaw mosubang gikan sa sidlakan paingon sa 
kasadpan, maingon man niini ang pag-abot sa Anak sa tawo.” Nakita mo? 
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Oo, motungha Si—Si—Siya, ug usa kini ka butang sa kinatibuk-an. Ug 
karon, kana maoy… Karon, dayag na lang, kung makita nila nga dihay 
butang nahitabo (Nakita ba ninyo?), dayon sila… Karon, hinumdumi, 
kana mahitabo dihadiha tapos sa pagpauli sa Iglesia (human sa paglalin). 
52 Karon, anaa gayuy mini nga pagpanundog sa tanang panahon, ug 
wala ta magpasabot nga nahilambigit kita sa mga butang nga sama niana. 
Wala, sir. 
53 Ug ako nagatuo nga kung moabot na ang maong tawo, kining usa 
nga gitagna nga moabot (gipakita ko lang kaninyo pinaagi sa mga 
Kasulatan), nga ang maong tawo usa gayud ka profeta. Mao gayud siya. 
Ug ang pinadayag sa Dios, tungod kay ang Dios… Ang Pulong sa Ginoo 
magaabot diha sa Iyang profeta. Mao kanay husto, kana… Ug ang Dios 
dili gayud mausab. Inyo bang nakita? Kong Siya anaay labi pang 
maayong sistema, Iyang—gamiton gayud Niya kini, apan ang—Iyang—
Iyang—anaay Iyang—Iyang gipili ang labing maayong sistema sa 
sinugdan. 
54 Sama pananglit, mahimo Niyang gamiton ang adlaw sa pagwali sa 
Maayong Balita. Mahimo Niyang ibutang—pilion ang bulan. Mahimo 
Niyang pilion ang—ang hangin, apan maoy Iyang gipili ang tawo. Ug wala 
gayud Siya magpili ug mga pundok; kondili ang tagsa-tagsa. Tan-awa, 
ang… 
55 Ug wala gayud sukad nga duha ka tinamud nga mga profeta dinhi 
sa kalibutan ang nagdungan. Tan-awa, managlahi gayud ang matag usa. 
Anaa Siyay pinasahi nga pamaagi. Kong ang Dios dili makakuha ug usa 
ka tawo (Mao lang kana ang Iyang mahimo.) diha mismo sa Iyang kamot, 
makahimo Siya kung unsay Iyang gusto. Gusto lang Siya magbaton ug 
usa. Sa mga adlaw ni Noe, sa mga adlaw ni Elias, sa mga adlaw ni 
Moises… 
56 Daghan ang nanagpanindog sa panahon ni Moises. Nahibalo na 
kamo kung unsay ilang gibuhat ug unsay ilang gustong isulti, “Tan-awa, 
dili kay ikaw mao ray nag-inusara nga balaan sa panon,” u—ug si Datan 
u—ug si Cora… 
57 Ug ang Dios miingon, “Ipalain ang imong kaugalingon; kay 
Akong ablihan ang yuta ug ipalamoy silang tanan.” Nakita ba ninyo? U—
ug busa… 
58 Ug unya ang mga katawhan nanagbagulbol. Siya miingon, “A—
akong atimanon ang tanang butang.” 
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326 Sa mga Hebreohanon capitulo 4 nagaingon, “Ang Pulong sa Dios 
mahait pa kay sa espada nga duhay sulab, nagalugtab bisan sa 
kinauyokan sa bukog.” Ug unsa pa may mahimo sa Pulong? Kini 
magtutugkad sa mga hunahuna sa kasingkasing. Husto kana. 

… gikan sa iyang baba nagagula ang mahait nga espada 
nga duhay sulab, nga pinaagi niini iyang tigbason ang 
daghang mga kanasuran: ug iyang pagaharian sila pinaagi 
sa ulisi nga puthaw: ug siya magatunod sa magtitiing sa 
bino sa kabangis ug 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. 

327 Maingon nga ang mga impostor mosupak sa Pulong sa Dios, ug 
tungod kay dili man sila mouyon… Ug kining butanga, gipahimutang ni 
Satanas, gihiusa ang politikanhong gahum nga iyang gihuptan ug ang 
espirituhanong gahum nga iyang gikuptan tanan ug nagbuhat ug usa ka 
simbahan nga milukop sa matag kanasuran; ug mibutang siyag milyon sa 
mga milyon (human siya manaug gikan sa iyang maputi nga kabayo 
paingon ngadto sa iyang mapula nga kabayo), ug iyang gidala ang iyang 
espada ug milakaw; 
328 Apan ang Dios miingon sa mao rang butang nga iyang gituis, o 
gisulayan—ang mini nga pagpanudlo, kadtong mao ra nga Pulong 
motindog diha sa gahum, nga nagagikan sa mga ngabil ni Jesu-Cristo, ug 
kini maoy mopatay kaniya ug sa tanan nga nagsunod kaniya. Amen. 
329 Mao kana ang Ikaduhang Timri. Nahigugma ba kamo Kaniya? 
Oh, tan-awa. Mao kana ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Sa 
Dios ang pagdayeg. 
Kong kining tanan pang ubang mga pinadayag ug mga panan-awon ug 
uban pang butang tukma man diha sa—diha sa maong dapit… Ug pila 
man ang nahibalo niana, ipataas ang inyong kamot. Gatusan, ang tanan 
dinhi mipataas sa ilang mga kamot. Husto kana. Mao man usab kini. 
Hinumdumi, kay mao gayud kini. Oh, higala. 

Come to the fountain that’s filled with Blood drawn from 
Immanuel’s veins; 
Where sinners plunged beneath the flood, 
Lose all their guilty stain. 
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Espada (Kay kini mao ang Iyang Pulong nga magagula gikan sa Iyang 
baba.), Iyang pamatyon ang matag kaaway diha sa Iyang atubangan. 
Motuo ba kamo niini? “Pamatyon ang kaaway…” 
321 Atong ipadayon kini karon taudtaod. Pinanadayag… Karon atong 
tan-awon kung ako lang ba ang misulti niini o kini bang Pulonga ang 
namulong niini: Pinadayag 19:11.  

Ug akong nakita ang langit nga mibukas,.. (Amen)… ug 
ania karonang usa ka  maputi nga kabayo; ug siya nga naga 
kabayo kaniya ginganlan Kasaligan ugMatuod, ug subay sa 
katarungan siya mahukom ug maki gubat. Ang Iyang mga 
mata… sama sa  nagdilaab nga kalayo, ug sa iyang ulo… 
daghang korona;… 

322 (Oh, igsoon.) Tan-awa, Siya gikoronaha na sa iyang mga blaan. 
Nakita mo?)… 

ug aduna siyay ngalan nga nahisulat, nga walay tawong 
nahibalo, kung dili siya ra mismo. 

 323 (Nahinumdum ba kamo, dili—ki—kita makasabot niana, nakita 
mo? Unsa kini. ) 

Ug siya nag sul- ob…( Atong tan- awon.)… Ug siya nag sul- 
ob ug bisti nga natoslob sa dugo: ug ang iyang ngalan 
gitawag nga…(dili “mao,” kung dili ginganlan)… Ang 
Pulong sa Dios. 

324 Kay  Siya ug ang Pulong  usa ra. Nakita mo? Karon, 
himatikdi, dili sa Iyang mga ngalan, sa Iyang Ngalan; 
ginganlan ug Pulong sa Dios. Siya nakaila ug  usa ra ka 
Ngalan, walay uban nga Ngalan. 

     Ug ang mga kasundalohan… sa langit…nga 
atoa sa langit nanag- uban  Kaniya nga nagkabayo ug puti, 
nga nag sul- ob sa manipis nga lino, maputi ug mahinlo. 
(Mao kana ang pagkamatarong sa mga balaan. Nakita mo?) 

325 Karon, tan- awa. Kung unsay gisulti ni Jesus? “Ang nagdala sa 
espada…” Oo, ang magkakabayo sa mapula nga kabayo, ania karon diin 
siya magsingabot. “Siya nga nagdala ug espada…” Tingalig nakapatay 
kag kan-umag walo ka milyon silang tanan tadlas sa mga kapanahonan 
sukad kaniadto, tingalig labaw pa, apan si Jesus nag-ingon, “Bisan kinsa 
nga nagadala ug espada mamatay pinaagi niini.” Bantayi. 

Ug gikan sa iyang baba nagagula ang mahait nga espada… 
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59 Ug didto gikuha ni Moises ang dapit ni Cristo ug gipahimutang 
ang iyang kaugalingon diha sa taliwala ug miingon, “Ayaw kinig buhata, 
Ginoo.” Nakita mo? Ug dayag na lang, Siya… Human Niya sugoa si 
Moises sa pagbuhat niini, wala Siya moduol kang Moises, tungod kay siya 
nagalihok man sama kang Cristo niadtong taknaa. Mao kadto si Cristo 
diha kang Moises. Tinuod gayud. 
60 Karon, daku ang atong kalipay nga ang Dios nagpadayag sa Iyang 
kaugalingon nganhi kanato. Ug nagtuo ako nga ang dakung adlaw 
misugod na sa pagbanagbanag, misiak; ang mga kahayag nagsugod na sa 
pagsidlak; ang mga langgam sa paraiso misugod na sa pag-awit diha sa 
kasingkasing sa mga balaan, sila nasayud nga—dili na magdugay karon. 
Anaay maayong butang mahitabo. Mahitabo gayud kini. Busa kong wala 
man Niya buhata ang tanan… 
61 Karon, ang tanan Kasulatan dinasig. Ang mga Kasulatan 
kinahanglan gayud nga mao ang Kamatuoran, wala nay lain pa niini. 
Diha niana ang dili ko pag-uyon sa atong mga higala sa simbahang 
Catoliko. Ako nagtuo nga Kini dili sinulat sa ordinaryong tawo lamang; 
ako nagtuo nga Kini minanduan sa Espiritu Santo. Ug ang tanang 
magagmayng mga butang nga gidugang, nga gisulay sa pagdugang Niini, 
inyo bang hingmatikdan diha sa paghusay nga ang matag usa kanila 
gihinginlan. 
62 Ug kining tinuod nga mga Kasulatan mihaum sa usag usa hangtud 
nga di—diha niana wala gayuy panagkasumpakiay tali kanila bisan diin. 
Pakitaa akog usa ka sinulat nga makahimo—nga maglisud pagsulat ug 
bersiculo nga dili magkasumpakiay mismo, o pagsulat ug usa ka bersiculo 
o duha. Ug ang Biblia dili gayud magkasumpakiay Mismo bisan asa. 
Akong nadungog ang karaang tigtamay nga nagaingon, apan gitanyagan 
ko siya sa dugay nang panahon sa pagpakita kanako kung hain kini. Wala 
kini dinhi. Tungod man kay ang tawhonong panghunahuna napuno sa 
kalibog. Ang sa Dios walay kalibog. Siya nahibalo kung unsay Iyang 
ginabuhat. Siya nasayud… 
63 Ug tan-awa, kong hukman man sa Dios ang kalibutan pinaagig 
usa ka simbahan (sumala sa giingon sa simbahang Catoliko nga ingon 
gayud niini), nan, sa ingon unsa mang simbahana kana? Tan-awa ang 
mga kasimbahan nga ania kanato karon. Anaa kitay siyam ka gatus ug 
nagkalainlaing pundok sa mga kasimbahanan. Karon, unsaon man… Ang 
usa nagtudlo niining paagiha ug ang lain nianang paagiha. Makalilibog. 
Ug si bisan kinsa mobuhat ug bisag unsa sumala sa ilang gusto; ug 



12 
 
mokuyog ka niini. Ang Dios anaa gayuy pasikaranan, ug mao kana ang 
Iyang Pulong. 
64 Bahin sa… Dili sa pagsalikway sa Catoliko karon, tungod kay 
ang—ang Protestante sama man ka dili maayo. Apan sa nakigsulti akog 
usa ka pari, matud niya, “Mr. Branham,” matud niya, “Ang Dios anaa sa 
Iyang simbahan.” 
65 Giingnan ko, “Sir, ang Dios anaa sa Iyang Pulong, ug Siya mao 
ang Pulong.” Oo, sir. Siya miingon, “Nan, Siya anaa… Ang simbahan dili 
gayud masayup.” 
66 Giingnan ko, nga “Wala Siya magsulti niana, kondili Siya miingon 
nga ang Pulong maoy dili masayup.” 
67 Siya miingon, “Hinuon, among gitudlo ang bautismo nianang 
paagiha ug uban pa.” 
Giingnan ko, “Kanus-a?” 
Miingon, nga “Kaniadto sa milabayng mga panahon.” 
Giingnan ko, “Makatugot ba kamo niana ingon nga simbahang 
Catoliko?” 
Siya miingon, “Oo.” 
68 Giingnan ko, “Nan ako usab Catoliko man, sa kinaraang paagi 
nga Catoliko. Ako nagatuo sa kinaraan nga paagi. Kamong mga tawhana 
karon, maoy naghatag niinig kalibog. Malisud na gani ang mga butang sa 
Kasulatan nga inyong gitudlo: sa pagpangamuyo sa mga babaye, ug sa 
mga patayng tawo, ug kining tanan pang mga butang, ug, oh, intawon, sa 
dili-pagkaon-ug karni, ug wala ako masayud kung unsa pa ang tanan.” 
Nakita mo? Giingnan ko, “Pangitai ako niana sa Kasulatan alang nako.” 
69 Siya miingon, “Wala kini diha. Basta kay gisulti kini sa simbahan, 
nan mao na kana. Walay sapayan niini kung unsay giingon, basta kay iya 
sa simbahan.” 
70 Giingnan ko, “Ang Biblia nag-ingon, nga si bisan kinsa ang 
magadugang ug usa ka pulong niini o magataktak ug usa gikan niini, ang 
iyang bahin pagakuhaan gikan sa Libro sa Kinabuhi.” Busa mao kana 
ang Pulong; ako nagatuo sa Pulong. 
71 Karon, ug kung si Amos nag-ingon,  ug ang laing mga Kasulatan 
nga minunot niini, nga kong… 
72 Ug nahinumdum kamo niini nga atong gihisgotan ang mga 
mahinungdanong butang niini. Igo lang… Oh, kong—sa akong 
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315 Sultihi akog usa… ang Russia wala maghari sa tanan; kita wala 
maghari sa tanan. Anaay usa ra ka hari nga nagahari sa matag… sama sa 
kang Nabuccodunosor puthaw nga nagamandu sa matag usa ka tudlo, 
mao kana ang Roma. Wala kini buhata sa Roma ingon nga usa ka nasud; 
iya kining gibuhat ingon nga usa ka simbahan. Ang matag nasud sa silong 
sa langit iya sa Roma. 
316 Mao diay nga siya miingon, “Kinsay makahimo sa pagpakig-away 
kaniya?” Siya makahimo sa pag-ingon “kalinaw” ug mao na kana. Ang 
matag Catoliko moingon “Ayaw pagpakig-away.” Ug siya… Dili sila 
moaway. Kana lang. Kinsay makahimo pagbuhat sa unsay iyang gibuhat? 
Walay usa. Husto kana. Busa nahibulong sila sa mga milagro nga iyang 
ginabuhat. Makahimo siya pagpahunong sa gubat. Ang bugtong butang 
nga iyang pagabuhaton mao ang pag-ingon, “Hunong.” Mao lang kana. 
Apan nagtuo ba kamo nga buhaton niya kini? Dili gayud. 
317 Himatikdi. Kana sa hingpit nagpakita… Magpinatyanay sila ang 
usag usa; magpinatyanay sila. Ang iyang busogan sa sinugdan walay mga 
udyong, apan ang iyang gamhanang espada makahimo. Sa ulahi iyang 
gihimo ang pagpamatay ug nag-usab gikan sa maputi nga kabayo ngadto 
sa mapula nga kabayo, mao gayud nga yawa uban sa iyang espada. 
318 Unsay giingon ni Jesus? Si Jesus miingon, “Sila nga nagdaladalag 
espada malaglag pinaagi niini.” Ayaw pagbalus. Nakita mo? Si Jesus 
niadtong gabhiona sa dihang Iyang gisultihan—miingon niana ug gidala 
ni Pedro ang iyang espada. Nakita mo? Buhata la—lamang kung unsay 
Iyang ginabuhat; padayona. 
319 Karon, karon, hinumdumi nga siya anaay espada. Siya milakaw 
nga may espada diha sa iyang kamot, nagkabayo sa mapula nga kabayo, 
naglangoy sa dugo sa matag usa ka tawo nga mosupak kaniya. 
320 Karon, nakasabot ba kamo niini? Pila kaninyo ang nakasabot 
kung unsa kanang Timri karon? Oo. Karon, unsa may giingon ni Jesus? 
“Sila nga nagadaladalag espada mamatay pinaagi sa espada.” Husto ba 
kana? Oo. 
Mopadayon ta. Kining maong magkakabayo ug ang tanan niyang 
ginsakon sa gingharian nga gipamatay tadlas sa mga panahon nga 
nagpaagas sa tanan dugo sa mga marter sa mga balaan pagapatyon 
pinaagi sa espada ni Jesu-Cristo sa Iyang pag-abot. “Sila nga nagadala ug 
espada pagapatyon pinaagi sa espada.” Ilang gidala ang espada sa dogma 
ug anticristo ug gipamutol ang tinuod nga  mga magsisimba tadlas sa mga 
kapanahonan sa mga minilyon, ug kung moabot na si Cristo pinaagi sa 
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…mao…ang ikapito, ug siya mipadulong… (Unsang 
gidugayona ang iyang paglungtad? Wala gayud nila usba 
ang sistema.)…ngadto sa kalaglagan. 
…ang napulo ka mga sungay nga imong nakita mao ang 
napulo ka mga hari, nga wala pa  managpakadawat sa 
pagkahari—sa gingharian; kondili nakadawat hinuon ug 
gahum ingon nga mga hari usa ka takna kauban sa 
mapintas nga mananap. 

313 (Mao kadto ang mga dictador, nakita ba ninyo, oo.) Kini sila usa 
ray hunahuna,… (Karon, tan-aw diri. Ug naghisgot silag bahin sa 
Comunista.)… 

Kini sila usa ray hunahuna, ug motugyan sa ilang kagahum 
ug kusog ngadto sa mapintas nga mananap. Kini sila 
magapakigubat sa Cordero, ug ang Cordero magadaug 
kanila: tungod kay siya mao man ang Ginoo sa mga ginoo, 
ug Hari sa mga hari: ug sila nga nagsunod kaniya gitawag, 
nga pinili, ug matinumanon. 
Ug siya miingon kanako, Ang katubigan nga imong nakita, 
diin ang babayeng bigaon magalingkud, mao ang mga 
katawhan, panon sa katawhan, mga kanasuran, ug mga 
pinulongan. 
…ang napulo ka mga sungay nga imong nakita diha sa 
mapintas nga mananap, kini sila magadumot sa babayeng 
bigaon… (Kung bungkagon na angkasabotan, atong 
gihisgotan kana sa miaging gabii)…Ug himuon siya nga 
biniyaan ug hubo, ug pagakan-on ang iyang unod, ug 
sunogon siya pinaagig kalayo. 

314 Wala ba kamo masayud nga ang Biblia nag-ingon nga ang mga 
kapitan sa barko ug uban pa moingon, “Alaut, alaut, kanang bantugang 
ciudad… giunsa paghiagum niini sa kalaglagan sulod lang sa usa ka 
takna.” Nakita mo? 

Tungod kay gibutang sa Dios sa ilang mga kasingkasing 
aron pagtuman sa iyang kabubot-on, ug aron pag-uyon, ug 
paghatag sa ilang gingharian ngadto sa mapintas nga 
mananap, hangtud nga ang Pulong sa Dios mamatuman. 
…ang babaye nga imong nakita mao ang bantugang ciudad, 
kinsa nagahari ibabaw sa tanang mga hari dinhi sa yuta. 
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paghisulod nianang maong lawak diha u—ug misulod kanang maong 
dihog, kong mahimo ko lang sa pagsulat kung unsay Iyang—kung unsay 
mahitabo tanan, nan anhi ra ako dinhi sulod sa tulo ka bulan diha sa usa 
sa mga Timri. Busa mao ray akong hisgotan ang mga dapit ug ipadayag 
kini kung unsay anaa niana nga dili makapalumos sa katawhan, apan dili 
pa igo nga masakitan sila, kondili aron sa pagtuo nga kini makahimo—
kini maoy makapahamtong sa maong butang. Nahibalo na kamo kung 
unsay akong gipasabot. 
73 Karon, bantayi kini karon. “Kong ang Dios dili mobuhat ug bisan 
unsa,” matud ni Amos, “hangtud nga ipadayag una Niya kini sa Iyang 
mga alagad nga mao ang mga profeta,” sa ingon atong makita kung unsay 
Iyang ginabuhat, dili gayud malalis nga nag-andam Siya sa pagbuhat ug 
usa ka butang, kung unsay Iyang gipadayag karon. Ang Dios nangandam 
sa pag-uswag  diha sa eksena sa paghukom; maoy akong pagtuo. 
Nangandam na Siya pagbuhat ug usa ka butang. Ug sa lain pang butang 
na usab aron pagsaksi: sa pagkatinuod ania na kita ning katapusang 
adlaw; ania na kita sa kinatumyan sa panahon, ang Panahon sa Iglesia sa 
Laodicea. Karon, sanglit kay igapadayag man lamang kining mga 
butanga sa katapusang adlaw. 
74 Karon, pamalandunga kana karon. Atong paningkamotan ang—
ang pagpatuhop diha sa unsay atong gituohan nga gipasabot kanato sa 
Espiritu Santo. 
75 Karon, hinumdumi, walay usang igapadayag, ang Dios dili gayud 
mobuhat gawas kung ipadayag Niya una sa tanan ngadto sa Iyang mga 
alagad ang mga profeta. Ug sa dili pa Niya buhaton ang tanan, Iya kining 
ipadayag, ug kung ikapadayag na Niya kini, inyong mahinumduman kini: 
may mga butang anaa na sa iyang dalan. Nakita mo? Gikapadayag na 
kini. 
76 Ug kining mga butanga nga atong gihisgotan igapadayag na 
niining katapusang adlaw, sa dili pa ang katapusang trumpeta, sa 
katapusang mensahe sa katapusang panahon sa iglesia. Husto kana. Kong 
gusto ninyong basahon kana karon, mahimong inyong buksan sa… 
Inyong… Akong gisulti kaninyo kagabii kaduha o katulo ka higayon, sa 
Pinadayag 10:1-7 (Nakita mo?): “Ug sa mga adlaw sa paghuyop sa 
ikapitong manolunda sa iyang mensahe, ang tinago sa Dios igapadayag na 
ug matapos na.” Ug anaay usa ra ka butang ang mahibilin kung kining 
Pito ka tinimrihang Basahon mabuksan na, ug unya ang kinatibuk-ang 
tinago sa Dios. 
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77 Tan-awa, atong giusisa sa daghang mga katuigan, ug sumala sa 
Kasulatan ug sa ingon walay laing paagi nga hisabtan kini hangtud 
niining adlawa, tungod kay kini gililong man. Atong nakita ang mga 
simbolo, kung unsay gisimbolohan niini, apan wala kini mahipadayag sa 
husto hangtud sa katapusang adlaw. Nakita mo? Karon, sa ingon 
kinahanglan anaa ta diha sa—sa katapusang panahon. 
78 Karon, hinumdumi, ayaw—ug ayaw kalimot karon nga Siya dili 
mobuhat hangtud nga mahipadayag Niya kini; ug ayaw usab kalimot, nga 
Iyang buhaton kini diha sa labing yanong paagi aron ang manggialamon 
ug masinabuton mapakyas niini. Karon, kong gusto ninyong timan-an 
kana, anaa kana sa Mateo 11:25, 26. Ug… Hinumdumi, dili Siya mobuhat 
ug bisan unsa gawas kung Iya una kining ipadayag, ug Iyang ipadayag 
kini aron sa ingon ang manggialamon, ang edukadong katawhan 
mangapakyas niini. Hinumdumi, nga ang kaalam maoy gitinguha sa 
kalibutan inay nga ang Pulong samtang ang unang sala nahitabo kung 
unsay gihimo niini. Ayawg kalimot niana karon. Oh, unsang 
kamapasalamaton ta niana nga maghandum nga… 
79 Karon, tan-awa ang mga butang nanghitabo; tan-awa ang mga 
butang nga Iyang gisulti kanato; tan-awa dinhi niining Tabernaculo, 
kamong mga katawhan nga gimatuto dinhi niini. Karon, manguta ako sa 
mga tep aron sa… Nan, pagpadayon ug kuhaa kini. Apan tan-awa, isulti 
ko kini alang ning katawhan sa Tabernaculo, kaninyo nga dugay na 
dinhi: Sultihan ko ang matag usa kaninyo sa Ngalan ni Ginoong Jesus nga 
sa kanunay—inyong ibutang ang inyong mga tudlo diha sa usa ka butang 
sa gatusan ka mga butang nga gikasugilon kanhi sa wala pa sila mahitabo 
ug moingon nga wala sila mahitabo. Suginli akog usa ka higayon nga diha 
sa intablado, didto sa gawas bisan kung  diin man kadto, nga wala gayud 
Siya mosultig bisag unsang butang nga dili hingpit ang pagkahitabo. 
Giunsa… Makahimo ba niana ang tawhonong kaisipan? Dili gayud. 
80 Sa dihang mipakita Siya didto sa suba katloag-tulo na ka tuig ang 
milabay ning umalabot nga Hunyo diha sa dagway sa usa ka Kahayag, ug 
ang mga tawo naghunahuna nga daw may gamayng kadaot sa akong ulo; 
natural, wala gayud ako mag-isip sa samang butang nga giingon sa uban. 
Apan karon, dili na kinahanglan nga matingala ka bahin niini karon, ug 
ang iglesia wala abtag katingala sukad pa sa 1933. 
81 Didto sa suba niadtong adlawa diin nagbautismo akog gatusan ka 
mga tawo, nahinumdum ako sa gisulti kanako sa batang Mayer, nga 
nagaingon, “Imo bang pasalumon kanang mga katawhan, Billy.” Ang 
batang si Jim Mayer dinhi, nagtuo ako nga patay na siya karon. Nagtuo 
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mopadulong sa pagkalaglag; ug ang mga nanagpuyo sa yuta 
kinsang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi 
sukad sa pagkatukod sa kalibutan,… (Mao kana ang mga 
pinili. Nakita mo?)… sa kinabuhi sukad pa sa pagkatukod 
sa kalibutan,… 

 307 (Ngano, kanus-a man mahisulat ang inyong ngalan diha sa 
Basahon sa Kinabuhi? Didto bas a rebaybal nga imong gitambungan? 
Dili, sir. Sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.)… 

Ug sa nakita nila ang mapintas nga mananap nga mao sa 
kaniadto, siya dili ang karon, ug mao ang sa umalabot. 

308 Tan-awa, ang mapintas nga mananap. Kung ang usa mamatay; 
ang lain maoy mokuha sa iyang dapit. Siya mao ang sa kaniadto; dili ang 
sa karon; sa kaniadto; dili ang karon; ang kaniadto; dili ang sa karon, ug 
siya mopadulong ngadto sa pagkalaglag sa maong kahimtang. Nakita mo? 
Oo. 

Ug ania dinhi—ug ania dinhi salabotan nga may kaalam… 
309 (Pila ba ang nahibalo nga adunay siyam ka mga espirituhanong 
mga gasa, u gang usa kanila mao ang kaalam? Oo.)… 

Ang pito ka mga ulo mao ang pito ka mga bungtod, diin ang 
babaye magalingkud. 

310 (Oh, usa ka gayud ka hingpit nga buta, bungol ug amang kondili 
ka makasabot niana. Oo.) 

…sila usab mao ang pito ka mga hari: nga ang lima kanila 
nangapukan na, ang usa mao siya karon,… (Si Nero)… ug 
ang… usa… wala pa mahiabot; nga sa mahiabot na siya 
kinahanglan magapabilin lamang siyag makadiyot. 

311 Nahinumduman pa ba ninyo kung unsay iyang gibuhat: gisunog 
ang ciudad ug gipasangil kini ngadto sa mga Cristohanon, ug gibutang 
ang iyang inahan sa usa ka kahoy sa usa ka kabayo ug gipaguyod siya 
diha sa kadalanan, ug nagtugtog ug biyolin samtang ang Roma nasunog. 
Oo. 

Ug ang mapintas nga mananap nga mao ang sa kaniadto, 
ug dili ang sa karon, bisan siya mao ang ikawalo,… 

312 Ang paganong Roma gidala ngadto sa papadong Roma, sa diha 
nga ang nagpakatawong espiritu nahimong tawo ug gikoronahan, siya 
gihimong kinoronahang hari sa Roma, dungan tali sa nasud ug sa 
simbahan. Oh, igsoon. Nakita mo? Bug-os gayud kini niini. Nakita mo? 
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Nakita mo? Karon, wala gayuy sayup bahin niini. Nakita mo? Pito ka 
mga ulo ug napulo ka mga sungay. Nahibalo ka mao ang napulo ka nga 
Gingharian, ug uban pa. 

Ug ang babaye gidayandayanan ug purpura…ug nagbistig 
escarlata,…sinul-oban ug bulawan ug mahalon nga mga 
bato…mga perlas nga may bulawan nga copa diha sa iyang 
kamot nga napuno sa mga dulomtanan—dulomtanan sa 
kahugawan sa iyang pagkamakihilawason: 

302 Kadtong espiritu ni anticristo, makihilawason (Nakita mo?) nga 
pagtulon-an, kadtong nanapaw sa Dios. Nakita mo? Karon, usa unta siya 
ka pangasaw-onon (nkita mo?), ug nakapanapaw (Nakita mo?); tan-awa 
sama ra sa gihimo ni Eva—sama ra sa gibuhat sa simbahan diha. Nakita 
mo? 

Ug diha sa iyang… ulo nahisulat— usa ka ngalan ang 
nahisulat, MISTERYOSONG, BABELONIA NGA 
BANTUGAN… 

303 (Si bisan kinsa nasayud nga ang Babelonia mao ang Roma.)… 
INAHAN SA MGA BABAYENG BIGAON UG MGA 
DULOMTANAN SA KALIBUTAN. 

304 Ug… (Pamatia ang ikaunom nga bersiculo.)… 
Ug nakita ko nga ang babaye nahubog sa dugo sa mga 
balaan, ug sa mga dugo sa mga marter alang kang Jesus: ug 
sa pagkakita ko kaniya, nahibulong akog daku. 

305 Usa na siya ka matahum tan-awon uban sa mga krus ug uban 
diha kaniya; kinsa dinhi sa kalibutan siya sad-an sa pag-inum sa dugo sa 
mga balaan. Kini nakapalibog kaniya. Karon, iyang suginlan siya. 

Ug ang manolunda miingon kanako, Nganong nahibulong 
ka man? Itug-an ko kanimo ang tinagong kahulogan sa 
babaye, ug sa mapintas nga mananap nga iyang gikabay-
an… 

306 (Karon, wala kini mahiilalum sa usa sa mga Timri. Lahi ra kini. 
Nakita mo?)… 

Ug siya miingon…ang pito ka buok ulo ug napulo ka buok 
sungay. Ang mapintas nga mananap… nga imong nakita 
mao ang sa kaniadto, ug dili ang sa karon; ug mao ang 
molugwa gikan sa bung-aw sa kahiladman nga walay 
kinutoban,.. (kay walay pondasyon, ang santo papa)… ug 
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ako nga gipatay siya; usa ka babaye ang mipusil kaniya. Apan iya—iyang 
gipangutana ako, “Imo bang pasalumon kanang mga tawo?” 
82 Giingnan ko, “Dili, sir,  akong bautismohan sila sa Ngalan sa 
atong Ginoong Jesus.” 
83 Ug dihay usa ka babaye nga mikuyog sa panon. Iyang giingnan 
ang laing babaye; siya miingon—naghimong pamahayag, morag ingon 
niana. Siya miingon, “Hinuon, dili ko igsapayan nga pasalumon”; 
miingon, walay sapayan niana; Wala koy labot…” 
84 Giingnan ko, “Balik ngadto ug paghinulsol. Dili ka angayan nga 
hibautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo.” 
85 Dili kini kaduladulaan. Kay Kini mao ang Maayong Balita ni 
Cristo, nga gipadayag pinaagi sa usa ka sugo, ang Pulong. Karon, 
dayon… Miingon ka, nga “Walay hinungdan,” ug “Binuang,” maayo pay 
ibutang mo kini bisag asa; apan hinumdumi, nga kini gisaad diha sa 
Pulong nga kini mahitabo gayud, ug husto gayud kung unsa man kini, ug 
ania na kini. Nakita mo? 
86 Ug unya didto sa ubos niadtong adlawa, samtang nagtindog pa sila 
sa suba, ug ang Manolunda sa Ginoo nga nagsulti kaninyo nga daw u—
usa  Kini ka bituon tan-awon o usa ka butang didto sa halayo, ug unya 
nagpaduol Kini, ug mitug-an kaninyo kung unsay dagway sa Kahayag 
nga Esmeralda, ug didto mipaduol Kini didto sa suba diin ako 
nagbautismo, 
87 Samtang ang mga tawong negosyanti dinhi sa ciudad miingon, 
“Unsa may gipasabot niana?” 
88 Giingnan ko, “Dili kadto alang kanako; alang kadto kaninyo; 
maoy akong pagtuo. Alang kadto sa inyong kaayohan gibuhat kadto sa 
Dios aron pagpahibalo kaninyo nga ako nagsulti kaninyo sa 
Kamatuoran.” Ingon nga usa ka bata, sama sa usa ka bata, ug duolan sa 
21 ka tuig ang idad, dili si—sila motuo niana (Nakita ba ninyo?), tungod 
kay mabug-at ra kini alang sa usa ka bata. Ug unya, namalandong ako; 
89 Si Igsoong Roberson ania dinhi, usa sa atong piniyalan, nakita ko 
siya dili pa lang dugay, gisultihan niya ako sa miaging adlaw bahin sa 
paghiadto sa Houston sa dihang nakakuha didto ug hulagway kanang 
inyong nakita? Ug didto ako sa maong lantugi. Misugod na ako sa 
pagsultig usa ka butang bahin niini sa miaging gabii. Si Igsoong Roy mao 
ray bugtong—kauban sa lain pang usa ka tawo, mao ray bugtong tawo 
didto sa grupo nga may rekorder. Usa kadto ka kinaraang may wayir nga 
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recorder (Ako nang nakita si Igsoong Roberson karon, ug ang iyang 
asawa) busa, u—ug kining si—Mrs. Roberson masakiton kaayo. 
90 Si Igsoong Roy usa ka veterano, ang iyang mga bitiis nabuthan, ug 
ilang gipahigda siya ingon nga patay na. Usa siya ka opiser sa—sa Arme. 
Ang German otsentay-otso na pusil miigo sa maong tanke diin didto siya 
ug mipatay sa mga kasundalohan, ug midugmok kaniya pag-ayo; ilang 
gipahumutang siya ingon nga patay na sa hataas nga oras, ug sila nasig-
ingon nga dili na gayud siya makalakaw kay ang duha ka mga bitiis 
nangadaot, ang mga ugat nila ug uban pa. Oh, mahimo pang hiapsan niya 
ako. 
91 Apan unsa man kadto? Dihay usa ka butang nga iyang nakita, ug 
miadto siya sa Houston. Ug gisuginlan niya ako bahin sa iyang asawa. 
Anaa iyang—may iyang wayir; nga iyang isumpay sa tep, ug sa 
pagkahuman sa bulohaton dinhi, oh, iya kining ipatugtog alang 
kaninyong tanan, hinaut unta. Ug diha sa karaang wayir—sa tep diha, 
nakuha niya ang akong bulohaton nga gihimo didto sa Houston. Ug unya 
ang iyang asawa, siya miingon nga iyang gidala siya didto, ug wala gayud 
niya himatikdi kini hangtud sa miaging adlaw. 
92 Siya, oh, masulob-on siya kaayo; masakiton siya, ug naninguha 
siya nga makaduol sa linya sa magpaampo. (Wala gayud sila makaila 
kanako, ug wala ko gayud sila makita sukad sa akong kinabuhi.) Busa 
naglingkud siya sa u—usa ka bintana niadtong adlawa, nga naglantaw ug 
masub-anon kaayo, nasayud kamo, ug nalibog, ug nangandoy nga 
makaangkon siya ug kard sa pagpaampo aron makaapil sa linya; 
93 Ug nahitabo niadtong gabhiona nga nakasulod siya sa linya o sa 
pagkasunod gabii o ingon niana; nagtuo ako nga mao rang gabhiona. Ug 
nakaapil siya sa linya, ug sa nakasaka na siya sa intablado, gisultihan siya 
sa Espiritu Santo, nga nagaingon, “Karon, dili ka taga dinhi. Gikan ka sa 
usa ka ciudad nga ginganlag New Albany.” Ug miingon, “Naglingkud ka 
didto sa bintana karon nga naglantaw ug sa tumang kabalaka bahin sa 
pagpakabaton ug kard sa pagpaampo.” Ug anaa kana sa tep, sa 
milabayng mga katuigan. 
94 Ug unya sa pagsugod na sa tigum, samtang didto ang Espiritu 
Santo… Mao kadto ang sinugdanan sa tigum; hapit tulo pa ka libo ka 
tawo ang among gidaghanon, ug unya miuswag kami ngadto sa walo ka 
libo, ug unya hapit magkatloan ka libo. Ug unya diha sa… Samtang 
nagsulti pa ako sa—unang mga tigum, miingon ako, “wala ako masayud 
kung nganong gisulti ko man kini (Karon, anaa kini sa tep.), apan kini 
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295 Karon, tan-aw diri, sa ibabaw niini. Kanang mga katubigan… 
296 Bigaon, unsa man kana? Usa kana ka babaye. Dili mahimong 
lalake. Ug unsa may simbolo sa babaye diha sa simbahan—diha sa Biblia? 
Simbahan. Ngano man? Ang Pangasaw-onon ni Cristo ug uban pa 
(Nakita ninyo?), usa ka babaye, ang simbahan. 
297 Karon, ang mga “katubigan,” unsa may kahulogan niana? 
Bantayi dinhi. Basaha ang bersiculo 15 diha niana. 

Ug siya miingon kanako, Ang mga katubigan nga imong 
nakita, diin ang babayeng bigaon magalingkud, mao ang 
mga katawhan,…mga panon sa katawhan,… mga 
kanasuran, ug mga pinulongan. 

298 Kining simbahana maoy nagmando sa tibuok kalibutan (Nakita 
mo?) “naglingkud sa daghang mga katubigan.” 

Kang kinsa ang mga hari sa yuta nagapakighilawas,… ( 
Ang espirituhanong pakighilawas mao ang pagdawat sa 
iyang doctrina—sa doctrina sa Nicolaita.)… ug ang mga 
nagpuyo sa yuta nangahubog sa bino sa iyang 
pagkamakihilawason… 

299 (Boy, naghisgot ka bahin sa mga pundok nga nangahubog niini. 
Imong…) 

Busa iya akong gidala diha sa espiritu didto sa kamingawan: 
ug nakita ko ang usa ka babaye… 

300 Ug nasayud ba kamog unsa, ang kaugalingong sinulat mismo sa 
Catoliko gidawat kini sa ilang simbahan? Pila man ang nahibalo niana? 
Diha mismo sa ilang kaugalingong sinulat, anaay akong “Facts of our 
Faith” mao kanay tawag niana. Nakita mo? Usa ka pari ang tag-iya. Oo. 
Oo. 

Ug busaiya akong gidala diha sa espiritu ngadto sa 
kamingawan: ug nakita ko ang usa ka babaye nga 
nagalingkud sa ibabaw sa usa ka mapintas nga mananap 
nga nagasul-ob ug bisti nga escarlata, nga puno sa mga 
ngalan nga mabugalbugalon, nga may pito ka mga ulo ug 
napulo ka mga sungay. 

301 Karon, bantayi kana, kanang simbolo, kanang pito ka mga ulo. 
Karon, inyong makita dinhi, nga nagaingon,… “U gang—ug ang—ug a—
ang mga ulo nga imong nakita mao ang pito ka mga bungtod diin ang 
babaye magalingkud.” Ang Roma nahimutang sa pito ka mga bungtod. 
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290 Pila na lang ang inyong oras nga nahibilin? Oo, tugoti ako 
pagbasag lain pa. Nunot kanako sa pag-abli; karon may ipakita ako 
kaninyo. A—atong ihulagway kining butanga kadali. Misantop lang kini 
sa akong hunahuna, ug atong basahon kini. Atong ablihan diha sa 
Pinadayag sa capitulo 17 sa Pinadayag. Anaa pa kitay kinse minutos. Oo. 
Karon, paminaw gayud pag-ayo karon samtang atong pagabasahon. 
Kamo nga anaay mga Biblia ablihi; hatagan ko kamog gamayng panahon 
aron inyong hisabtan kini. 
291 Nakuha mo na ba kana, Lee? Diha sa Smuckers diin ko kana 
makuha. Nakita mo? “Sa Glorious Reformation,” kinuha kana gikan sa 
marterolohiya sa Roma didto sa Vatican. 
292 Karon, gikan kadto sa pagpanglutos sa mga katawhan ni San 
Patrick. Ug unya gitawag nila si San Patrick nga il—ilang santos. Si San 
Patrick usa ka debotadong Catoliko maingon man ako; ug nahibalo kamo 
unsa gayud ako. Iya—iyang gikasilagan ang doctrina sa simbahan. 
Midumili siya sa pag-adto sa papa. Oo, sir. Si San Patrick bisan gani… 
Oh, kinahanglan nga kamo—nakaadto na ba kamo sa Amihanang Ireland 
diin didto ang iyang tulonghaan? Nasayud ba kamo nga ang iyang ngalan 
dili Patrick. Pila man ang nahibalo niana? Ang iyang ngalan mao si Sucat. 
Husto kana. Namatay ang iyang gamayng igsoong babaye. Nahinumdum 
ba kamo nga samtang sila… Nakita mo? 
293 Oo. Karon, himatikdi: sa Pinadayag capitulo 17. Karon, tinguhaa 
sa matag usa kaninyo ang pagbukas sa inyong kasingkasing ug tugoti ang 
Espiritu Santo sa pagtudlo kaninyo karon. 

…dihay miduol kanako nga usa sa pito ka mga manulonda 
nga may—pito ka mga panaksan,… 

294 Karon, nakita ninyo nga dihay pito ka mga panaksan; hisabtan ra 
ninyo kining pito samtang magpadayon ta. Silang tanan mahitabo 
dihadiha sa samang higayon, pagasundan sa mga hampak, pagasundan sa 
pito ka kapanahonan sa iglesia sa samang higayon, tungod kay kining 
tanan tinimrihan man diha sa usa ka Libro, ang tanang butang, ang tanan 
butang nanghitabo nga nagsunodsunod, ug ang usa moadto sa lain, ug ang 
lain ngadto sa lain. Anaay duroha ka espiritu nga nagalihok: Ang sa Dios 
ug sa yawa. Nakita mo? 

…nga may pito ka katapusang panaksan, ug siya nakigsulti 
kanako, nga nagaingon…, Umari ka; ug ipakita ko 
kanimo—kanimo ang paghukom sa bantugang bigaon nga 
nagalingkud sa ibabaw sa mga katubigan: 
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maoy—kita ang—Kini maoy mahimong usa sa mga kinadayagan sa 
akong panahon. May butang mahitabo niining maong tigum nga 
mahimong labi pang daku kay sa wala pa makita ni bisan kinsa.” 
95 Ug hapit na kadto mag-walo o siyam, napulo ka gabii tapos niadto 
sa dihang ang Manolunda sa Ginoo mipakita sa atubangan sa katloan ka 
libo ka mga katawhan, ug nanaug, ug gikuhaan ug hulagway; anaa kini 
karon diha, gipanag-iya sa Washington, D. C. ingon nga mao ray bugtong 
katingalahang Linalang nga nakuhaan ug hulagway sa tibuok kalibutan. 
96 Ug unya akong gihisgotan, nahibalo kamo, nga nagaingon nga 
usahay ubos sa pagpang-ila moingon ako, “Usa ka tawo ang gilandongan 
sa kamatayon. Anaay usa ka mangitngit nga landong. Nag-ungaw na sila 
sa kamatayon.” 
97 Ug dinhi sa Silangang Pines—o sa Habagatang Pines, maoy akong 
pagtuo, nga samtang didto ako sa katapusang tigum, didtoy usa ka 
gamayng babaye naglingkud; ug dihay gisulti kaniya, “Sa kalit gikuhaan 
ug hulagway,” samtang nagsulti pa ako sa babaye, ug anaa kana. Nagtuo 
ako nga anaa kana sa sulatanan sa pahibalo, dugaydugay nang panahon. 
Anaa diha ang maitum nga landong sa ibabaw sa ulo sa maong babaye. 
98 Mikuha pa siyag laing hulagway sa diha nga ang Espiritu Santo 
mopahibalo niini; ug nawala kadto. Giingnan ko, “Mamaayo ka na. Ang 
Ginoo maoy nag-ayo kanimo. Ang cancer wala na.” Mao kadto, ug naayo 
gayud siya. Nakita mo? Anaa ra. Tan-awa. 
99 Nahitabo kini aron ipakita nga ang Dios nasayud kung unsa nang 
taknaa kadto sa adlaw. Kita wala masayud. Igo lang kita mosunod 
Kaniya. 
100 Karon, nagpadayon lang ta sa paghinabi, apan mopadayon ta 
karon dinhi sa dili madugay ug hisgotan  kining Timri sa likud aron sa 
ingon atong mapahiangay kini uban niini. Karon, aron sa pagsubli sulod 
sa hamubong panahon ang—ang lain—ang Nahaunang Timri. 
101 Atong hingmatikdan nga sa pagbukhad sa Nahaunang Timri, si 
Satanas adunay u—usa ka relihiyoso kaayong tawo. Inyo bang 
hingbantayan kadtong magkakabayo sa maputi nga kabayo, diin ilang—
gituohan nga kadto mao ang—ang iglesia sa sinugdanan nga migula. 
Apan, oh, tan-awa, gitudlo na kana sa daghang mga katuigan, apan dili 
kini mao. Bantayi lamang samtang ang uban pa kanila, kung ato na silang 
matingub tanan, dayon tan-awa kung hain na kini paingon. Nakita mo? 
Karon… Ug wala ako masayud kung unsay dangatan sa uban pa kanila, 
apan nahibalo ako nga moabot gayud kini diha sa tumang katakdo, 
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tungod kay kini mao man ang Kamatuoran. Kini mao ang Kamatuoran. 
Mao kana ang herarkiya sa simbahan sa Roma. Husto gayud. 
102 Kining mga katawhan nga nagtuo nga ang mga Judio mga 
anticristo, sa pagkatinuod usa ka milyon ka milyas ang ilang gilay-on sa 
linya. Ayaw gayud kamo paghunahuna nga ang mga Judio mga anticristo. 
Ang ilang mga mata gibutahan pagtuyo aron kita makaangkon ug 
alagianan sa pagsulod, nga naghatag kanato ug panahon sa paghinulsol. 
103 Apan ang anticristo mao ang Gentil. Oo mao gayud kana, usa ka 
tigpanundog sa kamatuoran: “Anti,” “supak.” Karon, kining bantugang 
tawo… Oh, giunsa niya sa pagkahimong tawong bantugan, u—ug sa 
katapusan milingkud sa trono. Ug sa pagpakalingkud na sa trono, 
gikoronahan siya. Ug karon, siya… Ug human niana siya ginasimba ingon 
nga ilis sa Dios. 
104 Karon, paminaw, sa wala pa kana moabot… Pangutan-on ko 
kamog usa ka butang: Kinsa man kana? Unsa man kana bahin kang 
Pablo diha sa II Tesalonica 2:3, nga ginaingon nga moabot kanang 
tawhana? Nganong nakita man nianang tawhana latas sa kapanahonan 
ug hingkit-an kini? Tungod kay siya profeta sa Dios. Oo. 
105 Nganong miingon man Siya nga ang Espiritu sa dayag misulti nga 
sa kaulahiang panahon nga sila managpamiya gikan sa pagtuo ug mamati 
sa malimbungong (Nakasabot ba kamo kung unsay “limbong”.)—espiritu 
diha sa simbahan? Mao kana ang relihisong tawo, malimbungong espiritu 
sa tawo, mamumuhat ug dautan, mga tigpakaaron ingnon diha sa iglesia, 
106 Madali-dalion, tigpagawal (kaalam. Nakita ninyo? Maalamon, 
utokan), nanagbaton sa dagway sa pagkadiosnon (nga maingon, “Hinuon, 
mga Cristohanon man kami, mosimba kami.”), nagbaton sa dagway sa 
pagkadiosnon apan nagapanghimakak sa mga pinadayag, sa gahum ug sa 
buhat sa Espiritu, ang ingon likayi ninyo. Nakita mo? Karon,  himatikdi 
kay siya miingon, “Kay kini sila mao ang nanagpanakasaka sa kabalayan 
ug aron daldalon ang mahuyang mga babaye (Karon, wala kana 
magpasabot nga mga babayeng puno sa Espiritu Santo.)—mga babayeng 
mahuyang nga ginadaldal sa nagkalainlaing kaulag.” 
107 Nagkalainlaing mga pangibog, gusto silang mosinati sa mga 
magagmayng mga butang nga ilang higustohan, ug sa tanang matang sa 
mga kapunongan, ug magkinabuhi sa tanang paagi nga ilang higostohan, 
ug sa gihapon, “Mosimba man kami. Sama ra kami katarung sa uban,” sa 
mga sayaw, mga kombira, nagpaputol sa ilang buhok, nanglipstik, 
magsuot ug mga bisti sumala sa ilang gusto, ug moingon, “Mga 
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mao ra sa gihapon ang nahitabo sa Louisville, dinhi niini nga ang Dios 
mibukhad sa mga Timri ngadto sa Iyang mga katawhan aron ipakita 
kanato, “Ayaw pagbuhata kini.” Tan-awa sila nga nanagdungan sa 
paglihok. Hinumdumi, nga ang uwak ug ang salampati mibatog sa mao 
rang batuganan didto sa sulod sa arka. Oo. Hinumdumi lamang. 
286 Karon, atong nakita nga iyang gihiusa ang iyang gahum. Ug unya 
sa nahimo siyang nasud ug simbahan, ang ecclesiastikanhon, nan unsa 
may inyong buhaton? Nagmugna siya sa iyang kaugalingong relihiyon, ug 
karon mahimo na niyang buhaton ang bisan unsay iyang gusto. Sa ingon 
may katungod na siya pagpatay kang bisan kinsa nga dili mouyon kaniya. 
Mao kanay husto kung unsay iyang gibuhat usab. Ug iyang gibuhat kana 
nga sibo. Ug sa nabuhat na ni—ni—niya kini ngadto sa tinuod nga mga 
balaan sa mga buhi nga Dios kinsa nagpabilin sa Pulong ug wala mouyon 
kaniya sa iyang mga dogma, iyang gipamatay sila. 
287 Karon, Igsoong Lee Vayle ug kamong mga magtutudlo dinhi 
bahin sa panahon sa Nicaea ug sa unang iglesia, ambot kaha kung 
nakabasa ba kamo niini o wala. Kong gusto kamong mobasa niini, anaa 
kini sa Smuckers’ “Glorious Reformation” 
288 Ug makita ninyo kini nga sa dihang si San Agustin nga taga Hippo 
nahimong pari ubos sa Romanhong simbahan, nakabaton ug kahigayonan 
usa niana ka higayon ang Espiritu Santo naninguha sa pagsulod kaniya, 
ug iyang gisalikway Kini. Pila kaninyo ang nahibalo niana, ingon nga 
magtutudlo? Iyang gisalikway ang Espiritu Santo. Mao kanay hustong 
kahimtang sa simbahang Protestante karon nga misalikway sa Espiritu 
Santo. Mibalik siya ngadto sa Hippo, ug siya mismo ang miperma ni—
niadtong papel nga kuno nakabaton sa pinadayag gikan sa Dios nga kadto 
maayo ug makapahimuot sa Dios nga pamatyon ang matag usa ka tawo 
nga dili motuo sa simbahang Romano Catoliko. 
289 Karon, paminawa, kay akong gikutlo ang gikan sa Marterolohiya: 
“Sukad sa panahon ni—ni San Agustin sa Hippo hangtud sa 1586 diha sa 
Romanhong marterolohiya kan-umag-walo ka milyonis ka mga 
Protestante ang nangamatay.” Mapula ba ang iyang espada? Mapula ba 
nga kabayo ang iyang gikabay-an? Unsa man kadto? Mao rang gahuma, 
mao ra nga magkakabayo. Mao kana ang Timri. Ilang gidawat nga kan-
umag-walo ka milyon ang anaa sa marterolohiya gawas niadtong tanan 
nga gipamatay gawas niana. Oh, intawon. Sa panahon sa mangiub nga 
kapanahonan dihay minilyon ang gipanglawog sa mga lion ug gipang-
ihaw sa mga kadalanan, tungod kay dili man sila moyukbo sa pagtulon-an 
sa Catoliko. Nahibalo kamo niana. 
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tawo diha niana karon aron sa pagpasulod kaniya. Ug inyo kining 
gibutohan pinaagi sa inyong politika. Inyong… Oo. 
279 Daghan pa koy igsusulti, maglisud kamo sa pagpakasabot kung 
asa ang inyong gustong hisayran. Himatikdi karon. Dili ko kamo 
langanon pag-ayo kondili kadali lamang, kong mahimo ko pa ugmang 
gabii. 
280 Paminaw, ug himatikdi. Sa diha nga si Satanas… Karon, ang 
matag usa nga nakaila nga si Satanas maoy nagbuot sa politikanhong 
gahum sa kalibutan… Gipamulong Niya kini (Mateo capitulo 4 ug 
makuha ninyo kini, ug sa bersiculo 8). Ang tanang mga gingharian iya. 
Mao kanay katarungan nga nanag-awayay sila, nanaggubat, 
nanagpatyanay. 
281 Karon, hinumdumi, dili talagsaon man kana? Sila gihatagan 
niining espada aron magpinatyanay ang usag usa. Oh, tan-awa. Himatikdi 
karon. 
282 Karon, sa nabuhat na niya kana wala pa niya maangkon ang 
relihiyosong gahum; kondili misugod siya diha sa usa ka demonyo pinaagi 
sa usa ka mini nga pagtulon-an, ug kadtong maong pagpanudlo nahimong 
usa ka doctrina. Kadtong maong doctrina nahimong misul—misul-ob 
diha sa usa ka mini nga profeta, 
283 Ug unya miadto siya sa maong dapit; wala gayud siya moadto 
karon sa Israel, kondili sa Roma, sa Nicaea, Roma. 
284 Ang concillo gipahimutang, ug nagpili sila ug usa ka pangulo nga 
Obispo. Ug unya pinaagi sa pagbuhat niini ilang gihiusa ang simbahan ug 
ang nasud. Ug unya iyang gihulog ang iyang bosugan; ug nanaug siya sa 
iyang maputi nga kabayo; miadto siya sa iyang mapula nga kabayo, aron 
makahimo siya pagpatay kang bisan kinsa nga dili mouyon kaniya. Mao 
kana ang inyong Timri. Oh, tan-awa. Mao rang tawhana. Bantayi siya 
nga mopaingon ngadto sa eternidad sa unahan pa niini. Nakita mo? 
Gihiusa ang duroha niya ka mga gahum, 
285 Mao rang butanga ang ilang gipaningkamotan sa pagbuhat karon, 
mao rang butanga. Karon ug… Usa ka talagsaong butang, tingalig wala 
kamo makasabot niini, apan karon gikan sa usa ka pundok sa Baptist sa 
Louisville (Inyong nadungog kini sa radio.) usa ka magwawali ang 
mitindog ug… (Pila man ang nakadungog niini? Tan-awa, nakita mo? Oo 
anaa ka ra.) Gusto sila ug gipangutana ang iglesia karon nga dili na 
kinahanglan, oh, ingon nga magpasakop sa simbahang Catoliko, apan 
hinuon kinahanglan nga makig-ambitay kita uban kanila. Kuhaa… Ug 
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Pentecostal man ka—kami; sama ra ka—ka—kami katarung sa uban.” 
Oh, ang inyong kaugalingong mga binuhatan maoy magpaila kaninyo. 
Himatikdi. 
108 Apan siya miingon, “Tawo nga dunot ug panghunahuna 
mahitungod sa Kamatuoran.” Unsa ang Kamatuoran? Ang Pulong, nga 
mao si Cristo”…bahin sa Kamatuoran.” 
109 “Oh, inyong… Inyong gihimong… Tighingilin kag babaye; 
masuk-anon kag babaye; gibuhat mo kini ug kana.” 
110 Dili, sir. Dili kana tinuod. Kana maoy kabakakan. Wala ako 
masuko sa kababayen-an. Wala, sir. Akong… Mga igsoon kong babaye 
sila—kong sila mga babaye. Apan ang butang nga akong… 
111 Ang gugma mobadlong. Kong dili man kini mobadlong, nan dili 
kini gugma. Kong mobadlong man, nan—kong gugma man kini, ki—kini 
maoy usa lamang ka tinawhonon nga gugma ug dili agapo, gisultihan ko 
na kamo niana. Mahimong anaa kay gamayng gugmang tinawhonon 
alang sa gwapang babaye, apan ang gugmang agapo lahi rang butanga. 
Mao kana ang gugma nga motul-id sa butang ug mosugat sa Dios diin kita 
mopuyo sa walay katapusan. Nakita mo? Wala ko kana tuyoa, tingalig, sa 
kahimtang sa pagpamati niini, apan akong… Nahibalo kamo, unsay… 
manghinaut a—ako nga nakasabot kamo. Sige padayonon ta. 
112 Karon, apan, hinumdumi nga siya miingon, “Maingon nga si 
Jannes ug si Jambres misupak kang Moises, maingon man usab sila. Apan 
ang ilang binuang madayag ra unya.” 
113 Ngano man? Sa dihang gisugo si Moises  pagbuhat sa butang nga 
daw subra ra, apan milugsong siya didto nga matinud-anon kutob sa 
iyang mahimo, ug gisultihan siya sa Dios sa pagdala ug sungkod ug iitsa 
kini, ug mahimo kini nga halas. Sa ingon Iyang gibuhat kini aron ipakita 
kaniya kung unsay mahitabo. Ug sa atubangan ni Faraon mitindog siya 
ingon nga ang Dios nagsugo kaniya ug giitsa ang iyang sungkod, ug 
nahimo kini nga usa ka halas. 
114 Ug sa walay duhaduha si Faraon miingon, “Usa ka sungkod sa 
kabos nga manglalamat.” Busa milalakw siya ug gikuha ang iyang Jannes 
ug Jambres, nga nagaingon, “Makahimo kami nianang mga butanga, 
usab.” Ug ilang gipang-itsa ang ilang mga sungkod, ug nangahimo sila 
nga mga halas. Karon, unsa may gibuhat ni Moises? 
115 Unsa man kadto? Mao kadtoy pagpakita kaniya nga ang matag 
tinuod nga butang sa Dios, ang yawa anaay tigpanundog niini. Iyang 
gisundog ang pagpatipas sa mga katawhan gikan sa dalan. 
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116 Unsa may gibuhat ni Moises? Siya miingon, “Ania karon, sa 
akong pagtuo nasayup ako; maayo pay mobalik ako.” Nagpabilin ra 
gayud siya tungod kay iyang gidala ang iyang sugo ngadto sa kalig-onan. 
117 Ug ang nahitabo inyong hingbaloan nga ang halas ni Moises 
mikaon sa laing halas. Nakita mo? Inyo bang napamalandong kung unsay 
nahitabo sa laing halas? Diin man siya paingon? Gikuha ni Moises ang 
sungkod ug migula dala kini. Siya nagbuhat ug mga milagro uban niini. 
Ug kadtong maong halas didto sa sulod sa laing sungkod. Kahibulongan 
kana, dili ba? Oo, sir. 
118 Karon, ang anticristo miabot diha sa inanay nga kahayag. Buot 
kong inyong himatikdan. Karon, sa inyong pag-anhi… 
119 Karon, alang sa mga higala kong Catoliko, pagpabilin lamang 
kadali… Ug karon… Ug unya atong tan-awon kung hain na ang mga 
Protestante, hain na kitang tanan. Nakita mo? 
120 Himatikdi, ang nahaunang iglesia… Sa dihang miingon ang 
simbahang Catoliko nga sila maoy una ug orihinal nga iglesia, husto 
gayud sila; mao kana. Sila nagsugod sa Pentecostes. Didto magsugod ang 
iglesia Catoliko. Karon, daw dili ako makatuo niana hangtud nga nabasa 
ko ang kasaysayan, ug akong nakita nga husto kini. Sila nagsugod sa 
Pentecostes, apan misugod sila sa pagkaanud. Ug nakita ba ninyo kung 
hain na sila karon? 
121 Ug kong ang Pentecostal naanud man sa gikusgon sa pagkaanud 
niini karon, dili na sila makapadayon sa duha ka libo ka mga katuigan. 
Sulod sa usa ka gatus ka tuig sukad karon labi pa silang mahilayo kay sa 
iglesia Catoliko. Husto kana. 
122 Apan himatikdi kung giunsa niining magkakabayo sa puti nga 
kabayo… (Karon, ato lang gihulagway kini ug gamay hangtud nga 
mahiabot ta sa maong Timri.) Karon, himatikdi ang magkakabayo sa puti 
nga kabayo. Sa dihang migula siya iya—iyang gilihok ang tulo ka mga 
ang-ang. Ang yawa, sumala sa akong gipamatuod kaninyo sa miaging 
gabii anaa sa trinidad sama sa Dios, apan mao ra kini nga yawa sa tanang 
panahon diha sa tulo ka mga higayon. Himatikdi ang iyang mga panahon: 
Diha sa unang higayon siya mianhi, 
123 Mikunsad ang Espiritu Santo, ug gipanaghiusahan sa mga 
katawhan ang tanang butang. Ug ang Espiritu sa Dios diha kanila, ug ang 
mga apostoles sa binalaybalay nagtipiktipik sa tinapay uban sa mga 
katawhan, ug didto naganunot ang dagkung mga ilhanan ug mga 
katingalahan nga nangabuhat. 
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Timri. Sa paggula na sa espiritu kadto usa ka anticristo, nga nagsupak sa 
gitudlo ni Cristo. Oo. Ang sunod butang nga nahitabo… Kung unsay 
gipahimutang ni Cristo alang sa pagabuhaton sa Iyang Iglesia, kadto 
maoy batok sa sala. “Kini angayan… Oh, dili maoy gipasabot niana. Dili 
ki—kini maoy gipasabot niini. Alang ra kadto sa uban. Kaniadto pa ka—
kana sa—sa gatusan ka mga katuigan ang nanglabay. Dili ka—kana alang 
kanato.” Nakita mo? Mao kana ang “anti,” “supak.” Ug unya nahimo 
kini nga… 
274 Karon, ang magkakabayo migula; siya—wala siyay corona, apan 
gihatagan siyag usa. Kadtong maputi nga kabayo… Anaa siyay busogan, 
apan walay udyong. Nakita mo? Ug busa sa iyang paggula, 
275 Ug wala madugay siya gihatagan ug corona, tungod kay dili mo 
ka-coronahan ang ulo sa espiritu. Apan sa diha nga kining maong espiritu 
nahimo nang tawo diha sa ikaduha kalihokan sa iyang—sa iyang hugna sa 
iyang tanghaga… Ang ikaduhang kalihokan siya nahimong usa ka 
gikoronahang mini nga profeta pinaagi sa pagpalihok sa espiritu ni 
anticristo. Karon, ato nang makita siya karon diha. Karon, siya nahimong 
ingon niana sa dihang gidawat niya kana… Ug unya siya usa na ka… Si 
Satanas maoy nagbuot sa politikanhong mga gahum sa kalibutan. 
276 Karon, miadto siya sa usa ka dapit hangtud nga magbuhat siyag 
usa ka gahum sa kalibutanong simbahan, nga magbaton sa relihiyosong 
kagahum. Ug wala ba ninyo hisabti, nga kaigsoonan ko, nga diha—nga 
samtang kining nasura nakita diha sa Pinadayag capitulo 13, kining 
gamayng mananap nga migimaw sama sa carnero ug anaa kini duha ka 
buok sungay: sibel ug relihiyosong gahum. Apan iyang gibuhat ang 
samang butang nga ginabuhat sa mapintas nga mananap sa atubangan 
niya. 
277 Talagsaon kini, ang America numero tresi ug usa ka babaye. Ug 
talagsaon kini nga mitungha bisan gain diha sa capitulo 13 sa Pinadayag. 
Nagsugod kita uban sa tresi ka mga badlis diha sa bandira, tresi ka nga 
bituon, ang tanan—ang tanang butang tresi, tresi, tresi, tresi ang tanan 
hangtud paubos; ug ang tanan mao ang babaye, babaye, babaye hangtud 
paubos. 
278 Ug kini sa katapusan mawala, akong gipanagna, nga usa ka 
babaye ang magbuot kaniya. Nahinumduman ba ninyo sa milabayng 
katloan ka tuig nga gisulti ko kini, u—ug a—ang pito ka mga butang nga 
akong gipanagna, ang lima kanila nahitabo ba. Ug naangkon na nila ang 
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266 Karon, paghimo ug linya sa ubos nianang  Romanhong numero, 
ug kini nagkahulogan nga “Puli sa Anak sa Dios.” Sa laing pagkasulti, 
siya maoy ilis. (Nahibalo kamo kung unsay ilis. Mao ang mipuli sa lain.) 
Siya mao ang ilis sa Anak sa Dios. Ug ang Biblia nag-ingon, “Siya nga 
anaay gasa sa kaalam ipaihap kaniya ang numero sa mapintas nga 
mananap, tungod kay kini mao ang numero sa tawo, ug ang iyang numero 
unom ka gatus ug kan-uman ug unom.” Karon, kong inyong tagdon ang 
VICARIUS FILII DEI ug maghimog usa ka linya (ang Romanhong 
numero nga V 5, ang I mao ang 1) ug sumadaha kini ug tan-awa kondili 
ba makuha mo ang unom ka gatus ug kan-uman ug unom. 
267 Ang Biblia nag-ingon nga siya molingkud sa templo sa Dios, 
pagasimbahon sama sa Dios. Sa diha nga kadtong gamayng doctrina 
nahimong usa ka—tawo, kini nahimong usa ka vicar nga puli sa Anak sa 
Dios. Nakita mo? Oh, tan-awa. Kadtong makalilisang malimbongong 
espiritu. Kong gusto kamong mobasa niana, basaha kana, basaha diha sa 
II Tesalonika 2:3 ug inyong makita kung asa na kini karon. 
268 Ug dayag na lang, nga inyong mahinumduman nga si Satanas 
maoy ulo sa tanang politikanhong gahum sa matag nasud. Pila man ang 
nahibalo niana? Gusto ba ninyong isulat kini? Mateo 4:8 
Gidala ni Satanas si Jesus ngadto sa hataas nga bungtod, ug iyang 
gipakita Kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan sukad kaniadto, o 
nga anaa niini sulod sa hamubong panahon. Misulti nga daw samag usa 
ka tawo, siya miingon, “Ihatag ko sila kanimo kong mosimba ka kanako.” 
Ug si Jesus nahibalo nga Siya maoy manununod kanila. 
269 Mao kanay ilang gisulti, “Tan-awa, kamong pundok sa kabus nga 
holi-roler…” 
270 Tan-awa, amo nang naangkon ang kalibutan.” Unsay giingon ni 
Jesus. Tan-awa, nakita mo? 
271 Himatikdi, si Jesus nasayud nga Siya maoy manunonud kanila 
busa miingon Siya, “Pahawa ka, Satanas. Kay nahisulat kini.  (Gitubag 
usab pinaagi sa Kasulatan. Nakita mo?) Maoy simbaha ang Ginoo ug Siya 
lamang.” Nakita mo? 
272 Karon, karon, sam—samtang siya ingon nga iyang ulo ang 
demonyo nga nagpakatawo pinaagi niining tawo nga labihan ka relihiyoso 
(sumala sa gipanagna sa Biblia), dihadiha iyang gihiusa ang simbahan ug 
ang nasud, tali sa iyang duroha ka mga gahum nanagkahiusa. Nakita mo? 
273 Sa paghigula na sa espiritu ni anticristo, usa pa kadto ka espiritu. 
Ug unya nahimo kini nga unsa? Kini nahimong… Karon, bantayi kining 
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124 U—ug unya ang butang nahitabo nahibalo ka ba, si Satanas 
misugod paghimo nga moabot ang pagbagolbol. 
125 Ug wala madugay kining mga ulipon ug ang kabos sa yuta nga 
nakadawat sa Espiritu Santo, sila nanglakaw sa nagkalainlaing mga dapit 
nga nanghimatuod. Ilang gisugid ngadto sa ilang mga agalon. 
126 Ug wala madugay didto misugod sa pagpanuol ang tanan sama sa 
mga capitan sa kasundalohan ug… Ug ang nagkalainlaing mga katawhan 
ang mga bantugan misugod sa pagpakakita sa kaisug ug sa mga milagro 
ug mga ilhanan nga nangahimo niining mga tawhana, ug busa ilang 
gisagop ang Cristianismo. 
127 Ug unya (Nakita ba ninyo?), sa dihang gisagop niya ang 
Cristianismo ug miadto didto sa dapit diin sila nanagkatigum sa usa ka 
gamayng mangitngit, mangiub nga dapit, ug nagapalakpak sa ilang mga 
kamot ug nagasinggit ug nagasultig mga dila ug mikuhag mga mensahe, 
tan-awa, dili gayud siya makadawat niana diha sa iyang—iyang 
gikaindigay o sa unsa man kini diha sa iyang negosyo. Dili gayud siya 
motuo niini nga sama niana (Dili gayud.), busa kinahanglan nga iya 
kining hapsayon. Busa misugod sila pagtigum ug misugod 
pagpamalandog, “ Karon, magmugna tag laing gamayng kalainan.” 
128 Ug si Jesus, diha mismo sa nahaunang panahon sa iglesia, Iyang 
gisultihan sila diha sa ikaduhang capitulo dinhi sa Pinadayag, “Anaa 
Akoy butang batok kanimo, tungod sa mga buhat sa Nicolaita.” 
129 “Nico,” “pagpanaug sa katawhan.” Sa laing pagkasulti, gusto 
silang magbuhat… Inay nga ang tanan magkahiusa, gusto silang 
maghimog usa ka tawong balaan. Gusto silang magbuhat ug usa ka 
matang sa… Gusto nilang ipahaum kini diha sa pagkapaganismo diin sila 
magagikan, ug sa katapusan nahimo ra nila kini. 
130 Karon, bantayi. Ang nahauna Nicolaita. Ang Nicolaita gitawag 
diha sa Biblia nga, anticristo, tungod kay kini supak sa orihinal nga 
doctrina ni Cristo ug sa mga apostoles. 
131 Dili ko hisgotan ang ngalan niining tawhana. Usa siya ka tawong 
bantugan. Apan nakaadto ako sa iyang tigum pipila na ka tuig ang 
milabay, ug nahibalo siya nga didto ako, tungod kay gilamano ko man 
siya. Ug miingon siya, “Nahibalo ka ba, ania kanato karon kanang ilang 
gitawag nga mga Pentecostal.” Ug miingon siya, “Diha ra si—si—sila 
magsalig sa Libro sa mga Buhat.” Ug miingon pa siya, “Nahibalo ka, nga 
ang mga Buhat maoy usa lamang ka damba nga buhat alang sa iglesia.” 
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132 Maisip mo ba ang usa ka tawo nga nagtuon sa Biblia, usa ka 
bangiitang tawong tigulang, ug nakatuon sa Biblia sama sa natun-an sa 
maong tawo, ug unya makahimog usa ka pamahayag nga sama niana? 
Maingon nga kini—kini—walay—wala gani kini magpasabot nga ang 
Espiritu Santo anaa diha, wala kini bisan asa; 
133 Tungod kay si bisan kinsa nga may yanong pagpanabot nahibalo 
nga ang mga Buhat sa mga Apostoles dili mga buhat sa mga apostoles; 
kadto mao ang mga buhat sa Espiritu Santo diha sa mga apostoles. Wala 
ba kamo masayud kung giunsa nato ang pagpahaum niini diha sa 
kapanahonan sa iglesia, ang—silang mga buhing binuhat nga 
nanaglingkud didto nga nagabantay didto sa arka: Si Mateo, Marcus, 
Lucas, ug si Juan nagtindog didto ug gibantayan kana. Ug sa sulod niana 
mao ang nahitabo ingon nga mga resulta sa sinulat ni Mateo, Marcus, 
Lucas, ug ni Juan. 
134 Mao kana ang pagsalingsing sa kahoy sa iyang nahaunang sanga, 
ug mao kana ang nahitabo. Ug kong kanang kahoya manalingsing pag 
laing sanga, nan magsulat silag lain pang libro sa mga Buhat sa likud 
niini. Tungod kay inyong nakita, nga mao ra nga Kinabuhi ang diha sa 
mao rang butang. 
135 Busa karon, ning panahona kung tan-awon ta ang atong mga 
kasimbahanan sa denominasyon: Methodist, Baptist, Presbyterian, 
Lutheran, Church of Christ (nga ginatawag), ug mga Pentecostal ug uban 
pa, hain man kana nato makita? Dili mo kini hikit-an. 
136 Akong dawaton nga ang mga Pentecostal nagbaton sa haduol nga 
butang niini nga anaa diha, tungod kay anaa man sila dinhi sa Panahon sa 
Iglesia sa Laodicea. Sila anaay Kamatuoran ug gisalikway kini. 
Nangahimo silang dagaang kauban niini, ug gisuka sila sa Dios gikan sa 
Iyang baba. Mao kanay sumala sa mga Kasulatan. 
137 Dili mo mapanghimakak ang mga Kasulatan. Nakita mo? Sila 
kanunay gayung matinud-anon. Ayaw sulayi ang pag… Ang bugtong 
butang, ayaw isulay pagpahaum ang imong hunahuna diha sa—o ang 
mga Kasulatan sa imong hunahuna, kondili ipahiuyon hinuon ang imong 
kaugalingon diha sa mga Kasulatan. Mao kanang… Kay sa ingon 
nagalihok ka kauban sa Dios. Bisan pa kong pila ang imong putlon o 
ihikling, pagpahiuyon gayud niana. Nakita mo? 
138 Tan-awa kung unsay gibuhat niini sa unang higayon nga sa 
pagkahulog niini. Nan, kong ang Dios naglihok man sa ingon niana sa 
unang higayon, Siya gayud magalihok nga sama niana sa ikaduhang 

Ang Ikaduhang Timri 43 
 
Pinadayag 2:6, kong gusto ninyong isulat kini.) Dili siya makapatayg 
bisan unsang butanga. Usa pa kini ka doctrina, usa pa ka espiritu nga 
diha sa mga katawhan. Karon, dili pa siya makapamatay. 
 Oh, inocente gayud siya kaayo nga nagsakay sa maputing kabayo. 
“Nan, nahibalo ba kamo, makaangkon ta ug usa ka gamhanang simbahan 
sa tibuok kalibutan. Atong tawgon kini nga usa ka simbahan sa tibuok 
kalibutan.” Nagpadayon pa sila. Oo. Nakita mo? Karon, “Makaangkon 
ta… Oh, inocente kini kaayo. Ug, oh, labihan kainocente niini. Usa lang 
kini ka pundok sa mga kalalakenhan. Managhiusa tang tanan alang sa 
panag-ambitay.” Tan-awa, inocente kaayo kini; maputi kini, ang 
maputing kabayo kanhi. Nakita mo? Karon. 
264 Busa ang mga tinamud, ug ang mga luho nga pamisti, ug ang mga 
edukado, nahibalo kamo, sama sa daw “ang mga langgam nga 
managsamag balhibo.” Nahibalo na kamo, maayo nga managhugpong 
ki—kita pagtingub. “Ug ang kabus nga pundok, oh, kong gusto silang 
mangapangdol, nan, mahimo ra; apan mokuha ta—tag usa ka maayong 
kahimtang nga mosulod sa atong simbahan. Kong mahimo lang nato sa 
atong kaugalingon ang pagbiya dinhi, nan mamahimo gayud ki—ki—kita 
nga usa ka pundok sa mga mason o sa uban pa. Nahibalo kamo anaa na 
ki—kitay inandam nga mga butang—o ‘Pinasahi nga mga Tawo,” 
maingon kanila.” Ug busa sa ingon… Dili ang Tawong Sukwahi 
Pahulayanan karon, kondili nasayud na kamo unsay akong ipasabot. 
Busa usa kini ka talagsaon ngadto sa matuod nga magtutoo. 
 Karon, apan hinuon, sa laing pagkasulti, “Nagkinahanglan kitag 
laing usa ka gamayng pundok, usa ka gamayng sindikato nga tawgon ta 
ang atong kaugalingon. Usa lamang kini ka doctrina—hilabihan ka 
inocente. Mga kaigsoonan, tan-awa, dili kami supak kaninyo mga 
katawhan, dili gayud. Maayo kamong tanan, apan, nahibalo na kamo, 
among gibati nga—nga anaa kitay negosyo ug uban pa… Maayo pay 
mamahawa ki—kita kong igo man lamang kita managtapok sa atong 
kaugalingon.” Nakita mo? Uh-huh. Kini sa katapusan mipadayon 
hangtud nga nahitabo kini. Oo, sir. Nanaghiusa… 
265 Apan sa diha nga kining dautan ug malimbongong espiritu (Oh, 
tawo.) nagpakatawo—nagpakatawo nga espiritu, kining espiritu nga 
doctrina nagpakatawo aron pagkuha sa dapit ni Cristo diha sa usa ka 
tawo, nan kini kinahanglan nga pagasimbahon—pagasimbahon sama 
kang Cristo. Sa laing pagkasulti, kinalabwan sa Vatican (Karon, 
nakaadto nako didto.) dihay nasulat Vicarius Filii Dei, ug kini gisulat sa 
Romanhong numero.  
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ngadto sa mga profeta, ug inyo silang gitawag nga dios, tungod kay ang 
Pulong sa Dios moduol ngadto kanila.” Miingon, “Nan unsaon man ninyo 
pagsumbong Kanako kung Ako miingon nga Ako Anak sa Dios?” pinaagi 
sa kaugalingon nilang mga kabalaoran… Oh, tan-awa. Anaa ka ra. 
Nakita mo? Unsa, hain na kita? 
258 Ania na kita sa katapusang panahon. Karon, paminaw pag-ayo 
karon. 
259 Karon, atong hingsayran nga anaay mga gubat ug dungogdungog 
sa mga gubat. Ug karon ato nang nakita nga ang kahoyng igira 
nanalingsing na, ug ang ubang kakahoyan nanalingsing na, ang 
Methodist, Baptist, Presbyterians, ug ang tanan nanagpanurok na ang 
ilang mga salingsing, ang dagkung mga rebaybal nanagpadayon. 
260 Karon, ako nagatuo nga gitigum na sa Dios ang Pangasaw-onon 
alang niadtong katapusang takna, ang pinili. Oh, tan-awa. Karon, 
himatikdi. 
261 Ato nang tagdon karon kung unsay nakita ni Juan, kining mga 
butang nga iyang nakita: Usa ka mapulang kabayo ug ang iyang 
magkakabayo mipadayon; ang gahum gihatag kaniya aron sa 
pagpamatay pinaagi sa dakung espada. 
 Karon, ania ang akong pinadayag niini: Si Satanas na usab kini. 
Ang yawa na usab kini nga diha sa laing kahimtang. Karon, nahibalo kita 
nga—nga ang mga Timri nagpasabot sa… (Sumala sa ako nang gikaingon 
sa miaging gabii) ug ang mga trumpeta nagpasabot sa—sa—sa sibel nga 
mga gubat (Nakita ba ninyo?), diha sa mga katawhan, o sa tali sa mga 
kanasuran. Apan inyong nakita dinhi nga kining tawhana anaay espada 
busa nagpasabot siya ngadto sa politikanhong gubat diha sa iglesia. 
Karon, tingalig wala ka maghunahuna niana, apan bantayi kini bisan 
kadali lang, bisan kadali lang. 
262 Himatikdi ang pagkausab sa color niining mga kabayo: mao ra 
nga magsasakay. Ang pagkausabusab sa color sa mga kabayo… Ug ang 
kabayo usa ka mananap, ug ang mananap diha sa Biblia ubos sa simbolo 
nagpasabot sa usa ka gahum. Mao ra nga sistema ang nagsakay ngadto sa 
laing color sa gahum gikan sa pagkainocente nga puti ngadto sa usa ka 
dugoon nga pula… Nakita mo? Bantayi siya karon kung giunsa niya pag-
abot. 
263 Sa una niyang pagsugod, usa pa siya ka… Usa pa siya ka gamayng 
doctrina diha sa—diha sa ginatawag nga Nicolaitanismo. Dayag kaayo 
nga dili kini makahimo sa pagpamatay ug bisan unsa. (Mao kana ang 
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higayon. Kinahanglan gayud nga magalihok Siya sa matag panahon, o 
sayup ang Iyang lihok sa nahaunang higayon. Tan-awa, kita mga may 
kamatayon, mangasayop kita. Ang Dios dili. 
139 Ang nahaunang decision sa Dios hingpit. Ug ang paagi sa Iyang 
pagpili aron pagbuhat ug mga butang, diha wala nay maayo pang paagi. 
Dili Siya mouswag niini, tungod kay hingpit man kini sa sinugdanan. 
Kong dili man, nan dili Siya usa ka walay sukod. Ug kong Siya usa ka 
hingpit, nan Siya usa ka nasayud sa tanan. Ug kong Siya usa man ka 
nasayud sa tanan, nan Siya maoy usa ka labing gamhanan. Amen. 
Kinahanglan nga ingon gayud Siya niana ingon nga Dios. Nakita mo? 
Busa Iyang… Dili ka makaingon, “nagtuon pa Siya.” Wala Siya 
magdugang pa pagtuon; Siya mao ang—Siya maoy tuboran sa tanang 
kaalam. Nakita mo? 
140 Ang atong kaalam dinhi nagagikan kang Satanas. Atong 
napanunod kini gikan sa Eden diin atong gibaylo ang pagtuo alang sa 
kaalam. Si Eva maoy nagbuhat niini. 
141 Karon, una sa tanan gitawag siya nga anticristo. Sa ikaduhang 
hugna, gitawag siya nga mini nga profeta, tungod kay kadtong espiritu 
nga diha sa katawhan nahimo mang tawo. 
142 Inyong nahinumduman ang magkakabayo sa maputing kabayo 
walay korona sa iyang pagsugod, apan sa ulahi siya—gihatagan nag 
korona. Ngano man? Tungod kay siya sa sinugdan mao man ang espiritu 
sa Nicolaita. Ug unya misul-ob siya diha sa tawo, ug unya gikoronahan 
siya, ug midawat ug trono, ug gikoronahan. 
143 Ug diha atong nakita nga sulod sa hataas nga panahon si Satanas 
gihinginlan didto sa langit. Ug nanaug siya, sumala sa Kasulatan 
milingkod sa trono mismo. Hunahunaa lamang, mipahiluna sa iyang 
kaugalingon diha nianang tawhana ug nahimong mapintas nga mananap. 
Ug siya nakabaton ug gahum, sama sa usa ka hataas nga gahum, nga 
makahimo siya sa tanang mga milagro ug uban pa nga diha—ang 
pagpamatay ug sa dugoon nga mga away ug uban pang butang nga—nga 
mahimo sa Roma. Oo. Siya nanagpamatay pinaagi sa Romanhong 
kastigo. Sibo… Oh, unta atong ikabutyag kini uban sa mga Kasulatan 
dinhi. 
144 Hinumdumi, nga si Jesu-Cristo namatay ubos sa silot nga 
Romanhon: silot sa kamatayon. 
145 Ang mensahe nga ania sa akong kasingkasing aron iwali dinhi 
ning mosunod nga tigum sa Byernes Santo sa hapon anaay tulo, o upat ka 
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mga butang. Nakita mo? “Didto Ilang Gilangsang Siya.” Didto, ang labing 
balaan, dapit nga relihiyoso sa kalibutan mao ang Jerusalem. Ilang, ang 
labing balaan (gituohan nga mao) nga katawhan dinhi sa kalibutan, ang 
mga Judio. Didto ilang gilansang, ang labing mabangis nga silot nga 
Romanhon nga mahimo. Gilansang Siya. Unsa? Ang labing bantugang 
tawo nga nagpakatawo: Didto ilang gilansang Siya. Oh, tan-awa. 
146 Tabangan unta ako sa Dios sa pagtabyog niini ngadto sa panon sa 
mga tawong negosyante aron ilang makita kung hain sila magbarug. Oo. 
Karon, dili sa pagpalain, dili ingon nga walay batasan, kondili aron 
pagtay-og niana aron silang mga kaigsoonang lalake makakita nga ang 
ilang mga kadagkuan ug balaan mga amahan ug uban pang butang nga 
ilang gipanulat dinhi niining Pamantalaan sa Negosyanting mga Tawo 
walay kapuslanan. Ang mga Cristohanon wala tugoti sa pagtawag kang 
bisan kinsa, nga “Amahan.” Ilang gisugdan kana… Gipaningkamotan ko 
ang pagtabang kanila sa tanang paagi nga mahimo ko (nakita ba ninyo 
kung hain paingon kining tep, busa) Natapos na ako. Sa pagkatinuod wala 
gayud akoy kalabutan niini. Oo. Una sa tanan, hinumdumi si Cristo. 
147 Una sa tanan ingon sa Nic—Nicolaita. Ug unsa may gipangayo sa 
panahon sa Nicolaita? Kini mihangyo nga magpahilayo gikan sa panon sa 
mga katawhan nga nanagsinggit, ug namalakpak sa ilang mga kamot ug 
ingon sa walay hinungdan tan-awon—sama sa ilang gibuhat sa 
Pentecostes, ingon sa daw mga tawong hubog, nagsusapinday diha sa 
Espiritu ug uban pang butang. Wala nila kinahanglana ang bisan unsa 
nianang mga butanga. Sila miingon nga nangabasdak sila. Ug sa diha nga 
ang mga bantugan… (Paminaw, ayaw kinig pagkyasa. Ingon nga daw 
binuang paminawon kaninyo, apan mao kini ang Kamatuoran.) Sa diha 
nga a—ang mga bantugang tawo misugod na sa paghisulod, dili sila 
makahimo sa pagyukbo niana. 
148 Unsay nakapahimo sa Dios nga daku kana tungod kay Siya daku 
ra kaayo nga mopaubos. Mao kanay nakaphimo Kaniyang daku. Walay 
laing mas daku pa, ug nagpaubos Siya sa labing ubos nga mahimo ni 
bisan kinsa o ni bisan kinsang tawong linalang ang makapaubos. Siya 
mao ang Hari sa langit, ug Siya miabot diha sa—sa labing kabus nga 
ciudad dinhi sa kalibutan, sa Jerico. Ug Siya ubos ra kaayo nga hangtud 
ang labing hamubo nga tawo sa lungsod makahimo sa paglantaw Kaniya 
aron tan-awon Siya. Husto ba kana? Si Zacchaeus. Husto kana. Siya 
gihinganlan sa labing daotan nga ngalan nga si bisan kinsang tawong 
linalang ikahingalan: usa ka manglalamat, usa ka yawa, Beelzebub. Mao 
kanay pagdahum sa kalibutan Kaniya. Gipatay sa labing mabangis nga 
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gihimong saad kaninyo.” Inyo bang nakita kung Kinsa kadto. Nakita mo? 
Usa ka Tawo nga may mga abog sa Iyang bisti, nagkaon sa unod sa baka, 
ug miinum ug gatas sa baka, ug nagkaon ug tinapay sa mais (Oo, sir.): 
ang Dios, si Elohim, nadayag diha sa lawas: 
251 Gisaad ning katapusang adlaw nga magpadayag sa Iyang 
kaugalingon pag-usab diha sa unod. Himatikdi. “Abraham, hain ang 
imong asawa, nga si Sarah?” “Anaa siya sa tolda sa likud Mo.” Siya 
miingon, “Duawon Ko kamo.” 
252 Ug ang babaye, siyempre, ingon nga usa na ka gatus ang 
panuigon, midyo nahikatawa siya nga nagtabon sa iyang bukton; 
mikatawa siya: didto sa likud sa tolda karon, sa luyo sa kurtina sa sulod 
sa tolda. Siya miingon, “Ako, nga usa ka tigulang babaye…” Oh, 
mihunong na diha kanila ang pagkabana ug pagkaasawa sulod na sa 
daghang mga katuigan, nasayud na kamo, tungod kay usa na man ka 
gatus ka tuig ang iyang panuigon, u—ug siya kasiyaman na. Miingon, 
“Karon, dili gayud kana mahitabo.” 
253 Ug Siya miingon, “Nganong mikatawa man siya?” (Whew.) 
Samtang Iyang gitalikdan ang tolda. “Nganong mikatawa man siya nga 
nagaingon, “Unsaon man sa pagkahimo niining mga butanga?” Tan-awa, 
Iyang gihatagan siyag usa ka ilhanan. 
254 Karon, nagsaad Siya kanato nga kini mahitabo pag-usab sa 
katapusang panahon. 
255 Ug duha ka mga lalake milugsong didto ug miwali sa Pulong ug 
gisultihan sila nga manggula gikan didto, kay ang maong dapit 
pagasunogon ug uban pa, ug nahitabo gayud. Ug si Lot nagduhaduha, ang 
natural nga iglesia nga diha sa kasal-anan, diha sa lapok, apan nanag-atus 
diha sa ilang organisasyonal nga mga programa… Apan ang Pangasaw-
onon, 
256 Kadtong usa ka Tawo wala gayud moadto kanila. Mao ray Iyang 
giadto ug gitawag ang Pangasaw-onon nga nagtipo. Karon, ania na kita sa 
katapusang mga adlaw. Nakita mo? Karon, himatikdi. Kamo moingon, 
“Anaa ang Dios nga nadayag diha sa unod.” 
257 Si Jesus miingon Mismo, “Unsaon man ninyo paghukom 
Kanako?” Miingon, “Wala ba kini mahisulat sa inyong Biblia, sa inyong 
kasugoan, nga sila, ang mga profeta, diin ang Pulong sa Dios 
magagikan…” Si Jesus miingon nga ang Pulong magaabot sa mga profeta 
tungod kay Siya uyon man sa Kasulatan sa tanang mga butang. Siya 
miingon, “Karon, ang Pulong sa Dios nagaingon nga ang Pulong moduol 
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241 Diha bay usa ka panahon nga ang mga denominasyon 
nakaangkon ug rebaybal sama sa ilang naangkon sa milabayng pipila ka 
mga katuigan? Karon, pagtuon karon; kay ania na kita sa puloy-anan. 
242 Kanus-a man milipang ang mga denominasyon diha sa bulohaton 
sa tawo sama sa iya ni Billy Graham, ang mga Mithodist, mga Baptist, ug 
sa uban pa?  Kanus-a ba nga may usa ka tawo (Susiha ang inyong 
kasaysayan.) nga miadto sa iglesiang pormal nga kaniadto ang ngalan h-
a-m ang katapusan? Nangutana lang ako…” A-b-e… 
243 A-b-r-a-h-a-m.” Karon, paminaw, ang ngalan ni Abraham anaay 
pito ka mga letra, A-b-r-a-h-a-m, 
244 Apan ang atong si Igsoong Billy Graham ang G-r-a-h-a-m, 
unomn, ra dili pito, ang kalibutan. Diha siya niana magapamuhat: sa 
iglesiang natural. 
245 Ang natural nga iglesia mao si Lot nga didto sa Sodoma, ug sa 
miadto na kining tawhana didto ug miwali ug nagbuta kanila pinaagi sa 
Maayong Balita, 
246 Apan dihay Usa Kinsa mipabilin kang Abraham, ug si Abraham 
nagtawag Kaniya nga “Elohim, Ginoo.” Karon, sa nakita ni Abraham ang 
Tulo nga nagsingabot, siya miingon, “Ginoo Ko.” 
247 Ug si Lot nakakita sa duha nga nagsingabot; ug siya miingon, 
“Mga ginoo ko.” Anaa ra ang inyong kalainan. Inyo bang nakita ang 
buhat sa inyong trinitaryan? Tan-awa, nakita mo? 
248 Si Jesus miingon, “Maingon kanhi sa mga adlaw ni Lot…” Nakita 
ba ninyo? Himatikdi, isipa kini. 
249 Karon, dihay usa nga miabot sa maong iglesia nga espirituhanon, 
ang Pangasaw-onon, nga si Abraham, nga wala didto sa—sa Sodoma 
sukad pa sa sinugdan. Ug bantayi kung unsay Iyang ginabuhat. Wala 
gayud Siya magwali sama sa ilang ginabuhat. Iya silang gitudloan, apan 
dihadiha naghimo Siyag usa ka ilhanan sa ilang atubangan. Iyang gibuhat 
ang Mesiyasnong ilhanan. Iyang gitalikud ang Iyang likud sa tolda, ug 
miingon Siya, “Abraham…” Karon, hinumdumi ang iyang ngalan pipila 
pa lang ka adlaw nga Abram. Apan Siya miingon, “Abraham, hain man 
ang imong asawa, nga si  S-a-r-a-h? Pipila pa lang ka adlaw sa wala pa 
tawaga nga S-a-r-r-a. Si Abraham mitubag, “Anaa siya sa tolda sa likud 
Mo.” 
250 Ug Siya miingon, “Abraham, mobisita Ako (Anaa na usab ang 
inyong kaugalingong puli ngalan.), Ako kaninyo sumala sa Akong 
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kamatayon. Walay dapit nga kapahulayan sa Iyang ulo, gihinginlan sa 
matag organisasyon. 
149 Apan sa dihang gituboy Siya sa Dios ngadto sa kahitas-an, 
hangtud nga mitamud Siya aron sud-ongon ang langit…?... ang Dios diha 
sa pagpaubos. Nakita mo? Ug Iyang gihatagan Siyag usa ka Ngalan nga 
daku kaayo aron ang tanan banay sa langit paganganlan sa Iyang ngalan, 
ug ang matag banay dinhi sa yuta. Ang tanang banay dinhi sa kalibutan 
ginganlag “Jesus.” Ang tanang banay didto sa langit ginganlan kang 
“Jesus.” Ug sa maong Ngalan ang tanang tuhod magaluhod ug tanang 
dila magasugid nga Siya Ginoo, bisan dinhi o sa imfierno man. Ang 
infierno moyukbo gayud niini. Ang tanang mga butang moyukbo niini. 
Tan-awa, apan una sa tanan nagpaubos kadto, ug unya nahimo kining 
bantugan. Nakita mo? Ibayaw ang Dios. Ang nagpaubos sa iyang 
kaugalingon, sa Dios igapataas siya. Nakita mo? 
150 Karon, ato bang hingmatikdan kining “Nico” nga espiritu 
nagkinahanglan kini ug kaalam, kaigmat. Kini makiglalis niini sama 
kanhi sa Eden, nangatarungan batok sa Pulong sa Dios pinaagi sa 
kaalam; ug ang iglesia nahulog tungod niini. Unsa man kini? 
151 Karon, ingnon ta—hisgotan kining simbahan dinhi ug hisgotan 
ang daghang mga tawo nga sama kanato, kong wala ka man mapuno sa 
Espiritu. Ug atong hisgotan, nga maingon… Karon, dili ingon nga 
nagsupak sa mayor sa atong ciudad, wala ko isipa nga nasayud ko kaniya, 
si Mr. Bottorff. Siya ba gihapon ang mayor? Tan-awa, wala ko… Nakita 
mo? Si Mr. Bottorff usa ka maayo kong higala. Nakita mo? Apan bahin sa 
mayor sa ciudad ug sa tanang pwersa sa kapolisan u—ug sa tanang mga 
nagdumala ug si—silang tanan manganhi dinhi. Ang unang butang 
hisayran mo, kong gamay lang nga butang ang anaa sa ilang ulo ug 
mosugod pagpakigsulti sa Hunta ug sa mga katawhan nga ania dinhi ug 
moingon, “Karon, nasayud ka bag unsa? Kinahanglan unta nga ipalahi 
kini…” Kong dili ka gani puno sa Espiritu ug nakaangkon ug usa ka 
tinuod nga tawong puno sa Espiritu sa luyo sa pulpito, ang unang butang 
hisayran mo mao nga giandam mo sila. Tingalig dili niining kaliwatana; 
tingalig sa mosunod nga kaliwatan. 
152 Ug ingon niana ang pagsugod niini. Nakita mo? Ngano man? Sila 
nanag-ingon, “Tan-aw nganhi, makatarunganon kini kaayo.” Paminaw 
ka—kamo niini. 
153 Ingnon ka nga usa ka tawo ang moanhi dinhi nga moingon, 
“Kining simbahana gamay ra kaayo. Magtukod tag usa ka dakung 
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simbahan. Tukoran ko kamog usa dinhi; mogasto kinig dakung kantidad 
sa salapi—tunga sa milyon ka dolyar ang igahin dinhi. Akong ipahibalo 
kini sa sibya sa radio.” Kung buhaton nila kana, nan mokuha silag wasay 
aron bairon—siyam ka higayon sulod sa napulo. Hibaw-an mo ang matag 
usa kanila. Ang unang butang hisayran mo, kong buhaton man niya, 
nagpalihok siyag mga butang aron pagpahaum sa iyang kaugalingon. 
Wala kay ikasulti tungod kay si Igsoong John Doe dinhi, siya maoy 
nagbayad niining simbahana. Nakita mo? Ug unya mokuha kag usa ka 
gamayng Ricky nga gikan sa seminaryo kinsa nasayud pag-ayo bahin sa 
Dios maingon sa gibuhat sa usa ka Hotentot bahin sa magkakabayo sa 
Egipto, ug motungha siyang mag-inusara didto, ug siya maoy magpaigo 
nianang tawhana, tungod kay iya man siyang palitan ug bag-ong 
sakyanan sa tanan panahon, pasakyon niya siya, ug palitan siya niini, 
niana, ug uban pa. Ug mao gayud kanay husto kung giunsa niini 
pagsugod. Husto. 
154 Himatikdi, ang kaalam ug kaigmat… Sila moingon, “Karon, tan-
awa ra. Dili ba kini usa lamang ka tinawhonon aron… Karon, ang—a—
atong mga kababayen-an, unsa may kalainan niini kung giunsa nila 
paggamit ang ilang mga buhok?” Apan ang Biblia nag-ingon nga anaay 
kalainan. Tagda kanang usa ka butang, luyo sa mga gatusan sa uban. 
Nakita mo? Anaa gayuy kalainan niini. Ang Dios nag-ingon nga anaay 
kalainan, nan anaa kini ing kalainan. 
155 Apan nakita ba ninyo, kong gisugdan nila kana (ug ang Hunta sa 
Pinayalan ug mga deacono ug uban pa), ang butang hisayran mo mao nga 
ang pastor mahimong madawat o dili. Mao lang kana. Tan-awa, ang mga 
katawhan maoy magpili niini. Oo. 
156 Karon himatikdi, kadtong espirituha misugod sa paglihok ug ang 
iglesia nga—nga—nga anaay daghang mga tawong inila niini, daghan 
kaayong mga butang, ug daghan kaayong mga salapi misugod hangtud 
nga wala madugay namati sila niini ug nangahulog tungod niini, sa 
kaigmat sa yawa. 
157 Ug mao ra kanang butanga nga gibuhat ni Eva didto sa tanaman 
sa Eden. Karon, nadungog ninyo kana; husto kana. Tan-aw diri, ang 
natural nga babaye, ang pangasaw-onon ni Adan, sa wala pa siya moduol 
kaniya ingon nga asawa, nahulog na sa paagi ni Satanas batok sa Pulong 
sa Dios pinaagi sa pagpangatarungan niini. Sa wala pa si Adan 
makigpuyo kang Eva ingon nga asawa, gisulong na siya ni Satanas didto. 
Husto kana. Nakadungog na kamo sa “Ang Kahoyng Pangasaw-onon” 
nga akong giwali, naghisgot kadto niini. (Nakita mo?) Oo. Karon, 
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234 Apan sa nahidangat na Siya sa takna nga makigsulti Siya kanila 
bahin sa unsay ilang mga pangutana Kaniya bahin sa katapusan sa 
kalibutan, 
235 “Kanus-a man mahitabo kining mga butanga, diin wala na unyay 
usa ka bato nga pinatong sa bato nga mahibilin… Unsa may ilhanan? Ug 
kanus-a man ang katapusan sa kalibutan?” Nakita mo? Ila Siyang 
gipangutanag tutulo ka mga butang. Ug sa naghisgot Siya bahin sa 
katapusan sa kalibutan, 
236 Siya miingon, “Kung makita na ninyo nga ang kahoyng igira 
manalingsing na (Nakita mo?), karon inyong hisayran nga ang takna anaa 
na sa pultahan, ug sa pagkatinuod, ako magaingon kaninyo nga kining 
kaliwatana dili pa molabay hangtud nga kining tanan mangatuman.” 
Unsaon man sa dili matinuohon sa pagpabilin kung walay kahulogan 
niana. Nakita mo? Siya miingon, “Kining kaliwatana,” dili kung ang 
kaliwatan nga Iyang gihisgotan, kondili kadtong kaliwatan nga nakakita 
sa kahoyng igira nga nanalingsing na. 
237 Karon, pangutan-on ko kamog usa ka butang. Itugot lamang—
tan-awa—tan-awa ang usa ka butang dinhi sa dagway. Ang Israel karon 
sa unang higayon sulod sa kaluhaag lima ka mga katuigan nahimong 
nasud. Ang labing karaang bandira sa kalibutan mikayab diha sa 
Jerusalem ning gabhiona. Ang Israel anaa na sa iyang yutang natawhan. 
238 Dihay usa ka igsoong lalake dinhi usa niana ka higayon nga 
gustong mahimong usa ka misyonaryo, mibati nga gustong molakaw nga 
usa ka misyonaryo ngadto sa mga Judio. Giingnan ko, “Mahimong 
makakuha kag usa matag karon ug unya.” Oh, ang mga katawhan 
nanaghunahuna sa tibuok nasud… Dili sir. 
239 Ang Israel makabig ingon nga usa ka nasud, dili kay usa ka tawo. 
“Usa ka nasud ang mahimugso sa usa ka adlaw.” Mao kana ang Israel. 
Ang tanang Israel nangaluwas na. Hinumdumi kana. Mao kanay gisulti ni 
Pablo. Ang tanang Israel maluwas. Karon, himatikdi. Ang tanang 
Israel… Mao kanay husto. 
240 Karon, himatikdi kini. Apan Siya miingon, “Kung makita na 
ninyo ang kahoyng igira ug ang tanan pang ubang kakahoyan nga 
manalingsing na…” Karon, bantayi. Wala gayuy usa ka panahon sulod sa 
kaluhaag lima ka gatus ka mga katuigan nga ang Israel nakauli sa iyang 
yutang natawohan. Anaa kitay gamay pasundayag, “Tulo nalang ka Gutlo 
Una Magtungang Gabii.” Anaa na siya, nga usa ka nasud, ang unom ka 
kanto nga bituon ni David mikayab, kining tanang mga butanga. 
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Anaay usa ka tinago nga gililong dinhi niini. Ug dinhi na kana sulod sa 
duha na ka mga katuigan. Atong tan-awon kung unsa kini. 
230 Karon, atong makita dinhi nga siya nakakita ug unsa? Usa ka 
kabayo nga mapula ang mitungha. Ug karon, sa akong pagsabot ( kini 
alang kanako), kining dakung espada nga iyang gikuptan sa iyang 
kamot… (Karon, anaay hapit tutulo ka mga butang nga tan-awon sulod 
sa  mosunod nga napulog lima, kawhaan ka gutlo.) Basahon ta lang kini 
ug tan-awon kung unsay Iyang giingon dinhi. 

Ug migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula; ug ang 
nagkabayo niini gitugotan sa pagwagtang sa pagdinaitay 
gikan sa yuta, aron ang mga tawo magpinatyanay ang usa 
sa usa; ug siya gihatagan ug usa ka dakung espada. 

231 Karon, anaay mga simbolo dinhi, ug atong tan-awon sila pag-ayo. 
Apan sa akong pagpanabot, ang labing maayo nga akong hingsabtan 
karon (Nakita ninyo?), si Jesus nanagna sa samang butang diha sa Mateo 
24. Tan-awa? Siya miingon, “Karon, kamo makadungog ug mga gubat ug 
dungogdungog sa mga gubat, ug mga gubat lamang ug mga dungodungog 
sa mga gubat ug mga gubat, ug…” apan ginaingon, “Kining tanan sa dili 
pa ang katapusan. (Tan-awa?) Ang takna wala pa.” Tan-awa, ilang 
gipangutana si Jesus ug tutulo ka mga pangutana (Nakita mo?), ug Iyang 
gitubag sila sa tulo ka mga pangutana. 
232 Diha niana nga ang kadaghanan sa atong mga kaigsoonan 
nagakagubot, maningkamot sa pagpahimutang… O ang mga kaigsoonang 
Sabadista bahin sa adlaw nga ikapito ug sa uban pa diha sa “Alaot kaniya 
nga may anak ug may masuso ug ang ganghaan tinakpan sa adlawng 
igpapahulay” ug mga butang nga sama niana. Oh. Wala man gani ing 
kalabotan niana sa pangutana ang tanan (Nakita mo?), wala gayud. 
Nakita mo? 
233 Iyang gitubag kung unsay ilang gipangutana, apan wala Niya—
wala kining tanan ipasabot alang sa katapusang mga adlaw. Siya miingon, 
“Nakadungog kamo… (Karon, atong giatubang kining usa ka butang 
dinhi niini. Mahidangat ra kita sa digang pa niini sulod sa pipila ka mga 
gabii.) Tan-awa. Siya miingon, “Kamo nakadungog bahin sa mga gubat 
ug dungogdungog sa mga gubat ug sa uban pa. Ug kining tanan dili pa… 
Tan-awa, ug unya si—sila mamalik pag-usab ug ila kamong igatugyan ug 
uban pa sama niini ug sa tan—tanan… Dili kana mao ang panahon.” 
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himatikdi, didto si Eva nahulog tungod sa pagpangatarungan. Karon, 
siya, si Satanas misulay sa pagpangatarungan niini. Ug siya miingon, 
“Apan ang Ginoo nag-ingon…” 
158 Siya miingon, “Oh, nasayud ka, apan sa tinuod-anay dili gayud 
ang Ginoo. Nakita mo? Kinahanglan nga ikaw—ikaw mahimong 
manggialamon, kinahanglan nga anaa kay mahibaw-an. Tan-awa,  walay 
sama kanimo kondili usa ka kaamang nga anak. Nakita mo? Kinahanglan 
nga anaay butang hisayran mo.” Kong dili pa kana si Satanas… Oh, tan-
awa. 
159 Kong dili ba kana mao kanang mga modernong… Nakita mo? 
“Oh, mga pundok sila sa mga naglatagaw-nga balaan; ayaw silag tagda.” 
Nakita mo? Ayaw pag-adto…” 
160 Karon, ang natural nga unang pangasaw-onon sa tawhonong 
kaliwat, sa wala pa ang iyang bana moduol kaniya, nahulog na siya gikan 
sa grasya pinaagi sa pagpaminaw sa bakak ni Satanas human siya 
panalipdi sa Dios luyo sa Iyang Pulong. Kong nagpabilin pa lamang siya 
sa luyo sa Pulong, dili gayud unta siya mahulog. Karon, mao kana ang 
natural. Himatikdi, ang natural nga babaye. 
161 Ug unsa man ang tunglo? Ang dihadiha dayon nga tunglo 
inigtalikud mo gikan sa Pulong sa Dios… 
162 Karon, hinumdumi, nga nagtuo siya Niini hapit kasiyamag-walo 
ka porsento, apan inyong gitugotan nga mopahilayo ang usa ka butang. 
Nakita mo? Siya nagatuo sa tanan Niini. Oh, oo. Siya miingon niini, ug si 
Satanas miuyon nga husto kadto. Kong makuha ka lang niya diha sa usa 
ka daplin, mao lang kana ang iyang gikinahanglan. Nakita mo? Ang 
bugtong butang nga pagabuhaton mo mao ang pagliso ug gamay sa bala 
sama niini, ug mosipyat kini sa tumong. Nakita mo? Mao lang kana. 
Karon, mituo kaayo siya niini, apan sa gihapon misipyat niini. 
163 Karon, ug ang—ug ang resulta, tungod kay mibiya man siya sa 
Pulong tungod lang sa gamayng tulpok sa pangatarungan… 
164 Unsa nay gikaingon karon, “Unsa na man ang mga kababayen-
an? O, Nganong gusto ka man mohisgot ug butang nga sama niana? Apan 
bisan asa nianang magagmayng mga butang… Unsa may kalainan kung 
kini mao man ang pasiunang ilhanan…” Anaay ipasabot dinhi niini. 
Imong naangkon… 
165 Kinahanglan nga matul-id gayud kini. Nanaghap ta diha niana 
pinaagi sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia hapit, apan ang takna 
miabot nga ang Dios misulti niini. Ug dili lamang kay misulti ra Siya niini, 
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kondili Iyang gipakita kini, ug gilig-on kini, ug gipamatud-an kini. Husto 
kana. Kong wala man Niya buhata kini, nan dili kini iya sa Dios; mao 
lang kana. Ang Dios nagbarug sa luyo sa Iyang Pulong. 
166 Karon himatikdi. Karon, ang natural nga babaye miangin sa 
natural nga kamatayon, tungod kay naminaw man siya sa pangatarungan 
aron paghimo sa iyang kaugalingon nga maalamon—aron paghimo sa 
iyang kaugalingon nga maalamon inay nga magpabilin ra luyo sa Pulong 
ug magabuhat kung unsay giingon kaniya sa Dios. Nagtinguha siya sa 
kaalam ug mahimong manggialamon, ug namati siya sa pangatarungan, 
u—ug iyang giwala ang tibuok tawhonong kaliwatan. Nakita mo? 
167 Karon, niining panahona ang espirituhanong babaye, ang 
Pangasaw-onon ni Cristo nga nagsugod sa adlaw sa Pentecostes uban sa 
nahaunang apostolikanhong iglesia, miwala sa mao rang butang didto sa 
Concillo sa Nicaea. Lee, nahibalo ka nga mao kanay tinuod. Didto sa 
Concillo sa Nicaea sa dihang iyang gibaylo ang iyang espirituhanong 
pagkapanganay aron dawaton ang kang Constantino dagkung 
kasimbahanan ug mga butang nga iyang gitanyag kanila didto; ug iyang 
gibaligya ang iyang Biblikanhong pagkapanganay alang sa daghang 
Romanhong dogma. Karon, mabug-at ra kana sa Catoliko, apan ang 
Protestante nagbuhat sa mao rang butang. Sila gihulagway dinhi sa Biblia 
nga anak nga babaye sa—usa ka bigaon nga inahan. Mao kanay tinuod. 
Ang matag usa kanila… Walay ikapangulipas. 
168 Apan gikan niana anaay gamayng salin kanunay nga mopadayon 
aron mamugna ang Pangasaw-onon. 
169 Himatikdi, nga iyang giwala ang iyang pagkapanganay (Nakita 
mo?), sa wala pa ang iyang bana makaangkon kaniya (Nakita mo?); sa 
wala pa ang kasal nawala na ang iyang kaputli. 
170 Ug karon, nahinumduman ba ninyo diha, siya miingon, “Ako 
nagalingkud ingon nga usa ka rayna; wala nay nakulang kanako,” diha 
nianang Panahon sa Laodicea. “Ako datu ug bahandianon,” ug uban pa, 
“ug oh, ang tibuok kalibutan nagtutok kanako. Ako mao ang bantugang 
balaang simbahan,” ug uban pa. “Ingon kami niining kahimtanga.” Ang 
tibuok panahon… 
171 Ug Siya miingon, “Wala ka mahibalo nga ikaw hubo, buta, 
makaloluoy, alaut, kabus, ug wala masayud niini.” Mao kana ang imong 
pagkabutang. Karon, kong ang Espiritu Santo nag-ingon nga ingon niana 
ang maong kahimtang sa katapusang mga adlaw, nan mao na kanang 
kahimtanga. Wala nay mahimo pa niini. Mao na kanang kahimtanga. 
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nagalingkud sa dihang mitindog siya aron sa pagpamulong niana. Tan-
awa? Nakaangkon siyag igo-igo niini sulod sa pipila ka mga gutlo. 
222 Busa karon, himatikdi, “Sa tibuok kalibutan, sa tanang 
kabuhatan, kining mga ilhanan maganunot kanila.” 
223 Ayaw pagdawata ang kang Satanas marka sa pagkawalay pagtuo. 
Karon, iya kining ibutang diha kaninyo niining kagabhion kong 
makahimo siya niini. Iya kamong ituklod diha sa bungbong ug unya 
molakaw kamo ug moingon, “Aw, wala gayud akoy hingsabtan bahin 
niana.” 
224 Pauli sa imong balay ug tun-i kini. Ug unya magmatinud-anon ka 
ug pag-ampo, tungod kay ang matag butang hing—hingpit gayud nga 
uyon sa Kasulatan dinhi niining maong takna, niining balaang takna sa 
panahon. Nahitabo na kini sa daghang mga katuigan, ug gipamatud-an. 
Midangat kini niini ug kini mao na ang takna. Mao na kini ang panahon. 
225 Ug karon, ayaw siyag tugoti sa pagdugsak niana sa inyong mga 
igdulongog, ang iyang marka sa pagkadili matinuohon. Tan-awa? Tungod 
kay siya usa man ka dili magtutoo sukad pa sa sinugdanan. Nagduhaduha 
siya niini. Oo. Oh, ni sa pagtugot—ayawg itugot kaniya nga magadala sa 
Kasulatan pinaagi sa iyang kinaugalingong kaalam u—ug unya tuison 
Kini ug balit-aron Kini pinaagi sa iyang kinaugalingong kaalam ngadto sa 
gahum sa pagpangatarungan. Pagmapaubsanon lamang ug ingna, “Kini 
maoy gisulti sa Dios, ug mao na kana ang tanan niini.” (Karon, oh, atong, 
226 Maulahi na ta pag-ayo, busa maayo siguro nga mohunong ta dinhi 
niini u—ug magsugod ta.) 
227 Ug karon moadto na ta sa Ikaduhang Timri. Sa dihang ang 
gipatay, ang nabanhaw nga Cordero mibukas niini, ug ang ikaduhang 
binuhat-nga sama sa baka miingon, “Umari ka, ug tan-awa kung unsa 
ang tinago sa timri.” Ug karon, hingsabtan ta kini. Ang Cordero, 
nahinumduman ba ninyo, nga kinahanglang buksan gayud ang matag 
Timri. Ug ang ikaduhang binuhat… 
228 Kong inyong himatikdan diha sa naandang buhat diin ato kining 
hing-agihan uban sa mga kapanahonan sa iglesia—ang managsamang 
butang. Ang ikaduhang… Ang nahauna mao ang lion; ang sunod mao 
ang—sama sa—sama baka o lakeng baka o ingon niana. Nakita ninyo? 
229 Ug kining maong Binuhat miingon, “Umari ka, ug tan-awa.” 
Karon, ug—sa dihang gibuksan sa Cordero ang Timri. Ug unya, miadto 
ako aron sa pagtan-aw. Ug sa milakaw na siya, unsay nahitabo? Atong 
tan-awon kung unsay iyang hingkaplagan. “Umari ka, ug tan-awa.” 
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moingon, “Hangtud-unya,” mouli na ko. Ang trumpeta milanog na. Husto 
kana. 
215 Apan kung dili man siya molakaw, ug natagbaw siya sa iyang 
agalon, nan dad-on siya ngadto sa—sa templo, ug unya magkuhag 
igbabangag (nahibalo ba kamo kung unsa ang igbabangag), ug ilang 
tusokon ang dalunggan, ug butangan ug lungag ang dalunggan. Ug kini 
mao ang mahimong timaan nga dili na gayud siya makauli. Husto ba 
kana? Kinahanglan nga moalagad siya sa iyang agalon sa tanan nga 
panahon. Dili ko tagdon kung pila ka mga budyong sa Kagawasan, bisan 
unsa pay mahitabo, siya hingpit na nga—nga mibaligya sa iyang  
katungod ingon nga gawasnon. 
216 Ug kung ang tawo mosalikway sa Kamatuoran sa Maayong Balita, 
markado na siya ni Satanas. Diin? Diha sa iyang dalunggan. Himuon 
niyang bungol siya aron dili na makabati sa Kamatuoran. Ug tapos na 
siya. Oh. Magpabilin na siya sa pundok nga iyang gipasakopan, kong dili 
siya mamati sa kamatuoran. Dili. 
217 “Kamo mahibalo sa Kamatuoran ug ang Kamatuoran magahatag 
kaninyog kagawasan.” Ang Kamatuoran magahatag kaninyog 
kagawasan. 
218 Markahan sa Dios ang mga Iya kung moduol sila. Markahan sa 
Dios ang mga Iya pinaagi sa paglig-on sa Iyang gisaad nga Pulong pinaagi 
kanila. Mao kanay husto. San Juan 14:12, ug lain pang butang kong gusto 
ninyong isu—isulat: Marcus 16. Si Jesus miingon, “ Kining mga ilhanan 
maganunot kanila nga nagatuo.” 
219 Karon, atong hisgotan kana kadali. Nagsiaw ba Siya? [Ang 
congregasyon mitubag “wala”—Ed.] Mao ra bay Iyang gipasabot—mao 
bay Iyang gipasabot nga sa mga apostoles ra sumala sa giingon sa uban 
kanato? [Ang congregasyon miingon “dili”—Ed.] 
220 Bantayi, ug basaha ang gihulagway niini. Panglakaw kamo (diin?) 
sa tibuok kalibutan; iwali ngadto—kining Maayong Balita ngadto (sa 
unsa?) sa tanan kabuhatan.” Wala pa gani kini makaabot sa ikatulo 
kabahin sa dalan ang naagihan niini. “Kining mga ilhanan maganunot sa 
tibuok kalibutan, diha sa tanang kabuhatan, bisan kung hain kining 
Maayong Balita igawali. “Kining mga ilhanan maganunot kanila nga 
nagatuo,” dili lamang kay niadtong usa ra ka pudyot. 
221 Sama sa usa ka tawo usa niana ka higayon ang miingon kanako: 
“Ang napulog duha ra ka mga apostoles maoy gihatagan sa Dios sa mga 
gasa sa pagpangayo, ug…” Oh. Daghan sa mga kaigsoonan ang ania dinhi 
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172 Karon, himatikdi. Karon, sa dihang gibaligya na niya ang iyang 
pagkapanganay kaniadto, ang iyang kaputli sa Pulong, unsa may iyang 
gibuhat? Sa dihang gibuhat kini ni Eva, iyang giwala ang kabuhatan; ang 
tibuok kabuhatan nahulog tungod niya. 
173 Karon, himatikdi, ug kung ang simbahan mobuhat niini, modawat 
ug mga dogma inay nga ang Espiritu ug ang Pulong, kini nagtunglo sa 
tibuok sistema. Ang matag sistema sa denominasyon nga mao sa kanunay 
o nga mamahimo pang matinunglo uban niini ug mahulog, tungod kay 
wala nay laing paagi pa.  
174 Kung magtapok kag pundok sa mga kalalaken-an aron 
paghulagway sa bisag unsang butang, ang usa maghunahuna niining 
kahimtanga, ug ang usa nianang kahimtanga, ug ang usa niining 
kahimtanga. Ilang hiusahon ang maong mga butang, ug tay-ugon kini, ug 
kung mogula na kini mao kanay inyong ipaangkon kanamo. 
175 Mao kanay tinuod nga ilang gibuhat didto sa Concillo sa Nicaea. 
Mao kanay tinuod kung unsay ilang gibuhat sa Methodist, Presbyterian, 
Church of Christ ug sa uban pa kanila. Ug walay mausa, bisan kung unsa 
pay gipadayag sa Dios kaniya, kinahanglan nga itudlo mo gayud kini sa 
paagi sa ilang kredensiyal—ilang kredo—sa giingon sa ilang mga kredo o 
kaha ila kang palagpoton. Ug ayaw akog ingna; kay gikan ako niana 
(Nakita mo?), ug nahibalo ako niini. 
176 Ug mao kanay tukmang nahitabo, ug busa ang tibuok butang 
natingunglo. Mao diay nga ang manolunda miingon, “Gomula kamo 
kaniya, mga katawhan ko, ug ayaw pag-umalambit sa iyang mga tunglo.” 
Tungod kay siya—siya tunglohon, ug mag-antus siya sa tunglo sa 
kapungot sa Dios sa ibabaw niya, tungod kay iya mang gibaligya ang 
iyang kaputli ug katungod. Apan oh, tan-awa. 
177 Apan hinumdumi, sa nakita kanang tanang kahimtang, apan 
bisan pa niana ang Dios nagsaad diha sa Joel 2:25 (kong gusto kini 
ninyong isulat), sa katapusang mga adlaw sa Iyang pag-ingon, “Ang 
gibiyaan sa ulod nga dangawdangaw, gikaon sa hantatawo; ang gibiyaan 
sa hantatawo, a—ang dulon maoy nagkaon; ang gikaon sa dulon…” 
hangtud paubos, dangan human sa dangan miabot ug mikaon niadtong 
iglesia hangtud wala nay nahibilin gawas sa tuod. 
178 Bantayi. Unsay gibilin sa Roma, gikaon sa Lutheran; ang salin sa 
Lutheran, gikaon sa Methodist; ug ang salin sa Mehtodist, gikaon sa mga 
Pentecostal (Nakita mo?), hangtud nga naut-ot siya sa tuod. 
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179 Ug nahibalo ba kamog unsa? Kuhaa ninyo kadtong mga ulod 
didto, kadtong dulon ug lukton ug uban pa, ug agpasa ninyo sila hangtud 
paubos sa—usa ka—sa Libro, ug susiha kay kini pariha ra nga ulod 
lamang sa nagkalahi nga hugna. 
180 Pugni ang inyong panghunahuna: Mao man usab kining mga 
Timri. Mao ra nga mga ulod. Makita ra kini ninyo kung ato na kining 
ibutyag, kay sa ingon sultihan ko kamo karon: mao ra nga ulod sa tanang 
panahon. Upat niadtong mga ulora, upat dinhi. Ug ania karon mao ra 
silang mga butanga; mao rang espirituha. Unsay gisalin sa usa, gikaon sa 
lain. Unsay gisalin niini, gikaon sa lain, sama niana, hangtud nga ilang 
gihatud kini ngadto sa tuod. 
181 Apan si Joel miingon, “Akong pahiulian, nagaingon ang Ginoo, 
ang tanang mga tuig nga gikaon sa lukton.” 
182 Unsa man kini? Unsa may Iyang buhaton niini? Kong kini 
nagsugod sa anticristo pinaagi sa pagsupak sa gitudlo ni Cristo nga 
midawat sa mga dogma inay nga ang Pulong, ug hangtud sa mga katuigan 
nga ang mga reformador mihasmag niini sumala sa giingon sa Biblia. 
183 Apan sa kaulahiayng mga adlaw inigtingog (Pinadayag 10:1-7 
Siya miingon,) ang mga tinago sa Dios tapuson na sa katapusang mga 
adlaw inighuyop sa ikapitong manolunda.” Sa Malaquias 4 giingon nga 
Iyang ipadala si Elias sa dili pa moabot ang daotang adlaw dinhi sa 
kalibutan, kung iya kining sunogon sama sa hudno, ug Iyang pahiulian ug 
pabalikon ang—ang mga anak ngadto sa pagtuo sa mga amahan—ang 
orihinal nga apostolikanhong Pentecostal nga pagtuo nga Iyang gisaad 
nga ipasig-uli. Karon, matin-aw na kaayo kana sumala sa gisulti niini sa 
Kasulatan. Karon, gikasaad kini. Ug kong ania na man kita sa 
katapusang mga adlaw, anaa gayuy butang mahitabo; ug nahitabo na 
kini, ug nakita na nato kini. 
184 Himatikdi ang kang Satanas trinidad: mao rang tawhana ang 
motungha, igo lang mosul-ob gikan sa usa ngadto sa lain. Mao kanay 
ginabuhat sa mga bakukang, silang mga ulod, ang usa ngadto sa lain 
(Husto gayud.), ang Nicolaita, espirituhanong anticristo, ang Papa, mini 
nga profeta; mapintas nga mananap, ang yawa mismo nga misul-ob. Dili 
niya mahimo kini… 
185 Karon, ipabilin kana diha sa inyong hunahuna karon. Kung 
sundon ninyo kini, makita ninyo kining mga magkakabayo nga moabot sa 
laktud diha niana. Tan-awa, akong gipahimutang kaninyo ang usa ka 
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210 Unsay gibuhat ni Satanas sa nabuhat na niya, sa dihang misul-ob 
siya sa mga katawhan? Iyang katungdanan nga mahimong maigmat. Usa 
siya ka maigmat. Susiha ninyo ang Bibila, ug pakitaa ako kung diin ang 
Dios magtagad sa mga katawhan nga manggialamon. Pangita niini ug tan-
awa kong dili kanunayng mga utokan ang gigamhan sa yawa. Usa kini ka 
mabug-at nga pulong, apan kini maoy tinuod. Hagiton ko kamo sa 
pagtagad sa—sa kagikan ni Abel ngadto kang Cain, ug kanila nga 
napulog-upat ka mga kaliwatan, itandi sila, ug tan-awa kung kang kinsa 
ang anaa sa utokan nga bahin ug kang kinsa ang mapaubsanon. 
211 Nganong wala man pilia ni Jesus kadtong mga tawong ingon 
kanila? Mikuha Siyag mga mangigisda ug mga tawo nga dili ngani 
maksulat sa ilang kaugalingong mga  ngalan aron pagbutang kanila nga 
pangulo sa Iyang Iglesia. Nakita mo? Husto kana. Ang kaalam wa—walay 
kapuslanan. Supak ki—kini batok kang Cristo. Ang kalibutanong kaalam 
mosupak gayud kanunay kang Cristo. Si Jesus wala gayud mag-ingon 
kanato nga magtukod ug mga seminaryo ( Wala gayud Niya buhata kini.), 
nga adunay mga tulonghaan sa Biblia. Siya miingon, “Iwali ang Pulong; 
iwali ang Maayong Balita.” Ug unya kong Siya nag-ingon, “Kining mga 
ilhanan maganunot kanila nga nagatuo…” Tan-awa, kinahanglan nga 
anaa kaninyo ang… Sa laing pagkasulti, Siya miingon, “Lakaw ug 
ipasundayag ang gahum sa Dios ngadto sa tanang  
kanasuran.” 
212 Karon, bantayi. Ang bulohaton sa yawa mao ang pagtuis sa 
Pulong sa Dios diha sa pagpangatarungan sa kaalam. Oh, tan-awa. Oh. 
Ug unya iyang gipaniman-an ang iyang mga ginsakopan pinaagi sa 
pagsalikway sa orihinal nga Pulong. Karon, atong… 
213 (Kamo ba—kamo ba—moantus ba kamo uban kanako bisan 
kadali lamang diin makab-ot ta ki—kini? Dili ko buot nga masipyat ninyo 
kini.) Ipakita ko kaninyo ang usa ka tipo aron inyong makita kini—ang 
tanan diha sa mga tipo ug sa Pulong ug uban pang butang. Dili ka—
kamo… Kinahanglan nga dili kamo molakaw nga puno sa kalibug. 
214 Diha sa Daang Tugon kung ang usa ka gikabaligya sa 
pagkaulipon, didto anaay usa ka tuig sa Kagawasan sa matag kalim-an ka 
tuig (kap-atag-siyam ka tuig ug unya sundan sa tuig sa Kagawasan). Ug 
kung ang ulipon makadungog niini, ug kung gusto siya molakaw nga 
gawasnon, walay—walay bisan kinsa nga makapugong kaniya gikan sa 
paglakaw nga gawasnon. Mahimo niyang isalibay ang iyang piko ug 
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203 Ang Dios nagapamuhat sa Iyang dapit diha sa trinidad: 
pagkamatarung, pagkabalaan ug misulod Mismo sa Iyang mga katawhan 
sa bautismo sa Espiritu Santo. 
204 Mao rang butanga. Ang yawa nanag-ingon kang Cristo. Oh, si 
Satanas nagpakatawo mismo. Karon, pagbantay. Si Satanas… 
205 Sa dihang nagpakatawo si Jesus Mismo diha sa Iyang mga 
katawhan, ang Kinabuhi nga diha kang Cristo anaa niining tawhana. 
206 Unsa may mahimo niini kong kuhaon mo ang kinabuhi gikan sa 
ubas ug ibutang kini sa kundol? Dili na kini mobunga pa ug kundol; kini 
mobunga rag mga ubas. Nakita mo? Unsa kaha kung mokuha kag 
kinabuhi gikan sa usa ka pumelo nga kahoy ug ibutang kini sa peras nga 
nga kahoy? Mobunga ba kinig mga peras? Dili, mobunga kinig 
melokoton. Ang kinabuhi maoy motug-an kung unsa kini. Nakita mo? 
207  Kung kamo moingon—pamatia ang mga tawo nga nagaingon nga 
nakadawat sila sa Espiritu Santo ug unya gilimud kining maong Pulong, 
anaay sayup niana. Ang Espiritu Santo maoy nagsulat nianang Pulonga. 
208 Ug giingon kini ni Jesus: “Kong ang usa ka tawo anaa ang Akong 
Espiritu kaniya, mabuhat niya ang Akong mga buhat.” Gusto ba kamong 
mobasa niana? Kong gusto ninyo nga isulat kana, anaa kini sa San Juan 
14:12. Oo. Sige. “Ang motuo Kanako, ang mga buhat nga Akong 
ginabuhat iya usab pagabuhaton, labaw pa ngani niini ang inyong 
mabuhat, kay Ako moadto man sa Amahan.” Nakita mo? Ug unya Iyang 
gibalaan ug gihinloan siya aron siya makabarug sa atubangan sa Dios. 
Kadtong usa ka tulo nga tinta mitulo didto ug midala kaniya sa pagtabok 
sa bung-aw. Nakita mo? 
209 Karon, bantayi. Si Satanas, sa dihang gisul-ob niya ang iyang 
kaugalingon sa iyang mga ginsakopan, ilang gibuhat ang buhat nga iyang 
ginabuhat. Wala ba ninyo makita? Unsa may iyang ginabuhat? Mipaduol 
niadtong inosenting babaye aron paglimbong kaniya. Ug mao kana tukma 
kung unsay ginabuhat sa pipila sa mga yawa: moadto sa usa ka dapit, ug 
moingon, anaay usa ka pastor nga nagsugod diha sa usa ka dapit dali 
ngari ug ingna, “Oh, unta kung moipon ka kanamo…” Nakita mo? Mao 
ra nga yawa ang nagabuhat. Karon, mao kanay Kamatuoran. Ug sa 
misul-ob na si Satanas diha sa iyang simbahan, kong  diha may yawa 
man, nan sila maoy nanagpamatay ug mipatay ug uban pa, tungod kay si 
Satanas usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, bakakon ug usa ka… 
Nakita mo? Sige. 
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hulagway diha. Kong ibutang ko diha sa pisara nan inyo kining hisabtan 
pag-ayo. Tan-awa. Akong gipanid-an. 
186 Una sa tanan, inyong hinumduman kini karon dinhi: una sa tanan 
siya mao ang, siya mao ang espiritu sa anticristo. Mao kanay giingon ni 
Juan. “Mga anak, ang espiritu sa anticristo nagalihok na diha sa mga 
anak nga masupilon.” Tan-awa, kanang butang misugod sa paglihok. Ug 
unya kini nahimong usa ra ka panultihon diha sa sunod nga panahon sa 
iglesia. Ug sa nagsunod nga panahon sa iglesia kini nahimo nang usa ka 
doctrina. Ug sa misunod nga panahon sa iglesia siya gikoronahan na. 
Karon, dili ba malinaw na kaayo kana nga basahon, bisan asa inyo na 
kining hibasahan? Nakita mo? Tan-awa, anaa na siya. 
187 Karon, una sa tanan gitawag siya nga unsa? Kang anticristo 
espiritu, tungod kay siya supak man sa Pulong. Mao kana ang pagsugod 
niini. Mao kanay tinuod nga nahitabo sa kinatibuk-ang butang, mao ang 
pagtalikud gikan sa Pulong sa Dios. Dili tungod kay gihampak ni Eva si 
Cain usa niadtong adlawa. Nakita mo? Dili kung mao kadtoy nahitabo. 
Ang unang butang nga nahitabo sa kinatibuk-ang butang mao ang iyang 
pagtalikud gikan sa Pulong. Siya mitalikud gikan sa Pulong. Ug ang 
unang butang maoy nagsugod sa pagkabigaon diha sa iglesia sa buhing 
Dios, ang kang Cristong Pangasaw-onon, siya mitalikud gikan sa Pulong 
ug midawat sa dogma sa Roma nga ilis sa Pulong sa Dios. Unsa may 
nahitabo sa matag organisasyon nga nagbuhat sa mao rang butang. 
188 Karon… Apan gisaad nga sa katapusang adlaw Siya mangitag 
paagi aron bangunon pag-usab. Ang Pulong sa Ginoo mahulog sa yuta 
pag-usab sumala sa Iyang gibuhat niini sa sinugdanan, ug sa kanunay, ug 
ipabalik ang unsa? Unsay nagsugod niini? Supak sa Pulong. Ug unsa may 
pagabuhaton niining tawhana kung moabot siya nga dinihogan sa 
Espiritu sa Dios? Iyang dad-on ang pagtuo sa mga anak balik ngadto sa 
mga amahan. Ingon niana ang Iyang pagpabalik. Ug makakuha kamo sa 
mao ra nga Pulong diha sa mao ra nga dapit nga ania dinhi, maghimo 
kinig mao ra nga butang. 
189 Si Jesus miingon, “Ang si bisan kinsa nga Akoa… Kong…Ang 
nagatuo Kanako, ang mga buhat nga Akong ginabuhat pagabuhaton usab 
niya.” Ug  sa iyang gihangyo Siya sa pagbuhat ug usa ka butang, Siya 
miingon, “Akong mabuhat ang unsay gipakita Kanako sa Amahan. Wala 
Akoy arang mahimo hangtud nga makita Ko kini una sa tanan. Ang 
nakita Ko nga ginabuhat sa Amahan, mao kana Akong pagabuhaton 
usab. Ang Amahan nagapamuhat hangtud karon.” Nakita mo? Wala 
ninyo makita kini? Nan, sama ra kini sa nagbasa sa pamantalaan. Nakita 
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mo? Karon, karon, una sa tanan… Ug unya siya nahimong usa ka 
anticristo. 
190 Karon, siya dili mao ang anticristo, epsiritu lang siya. Ug unya 
siya nahimong usa ka anticristo, ug kadtong espirituha mikuhag usa ka 
tawo nga nagtudlog managsamang mga butang nga ginabuhat nianang 
espiritu sa anticristo. Karon, unsa na man ang tawo diha sa usa ka 
organisasyon? Ipahaum ang inyong kaugalingon. Ambot lang kung unsay 
inyong paghunahuna bahin niini. Apan tan-awa. 
191 Karon, sa katapusan siya nahimong usa ka mapintas nga 
mananap. Karon, kadali lang; makaabot ra kita niana sa dili—sa dili 
madugay. Nakita mo? Oo. 
192 Karon, kong ang trinidad ni Satanas sama man niana… Satanas 
kanunay sa tanang panahon, Satanas, espiritu ni anticristo (ang espiritu 
ni anticristo nagpakatawo) mini na profeta, ug unya nahimong mapintas 
nga mananap. Nakita mo? Kung—dili ang demonyo nga diha niadtong 
anticristo, apan sa dihang si Satanas mismo gihulog, nanaug siya ug 
mipuli sa dapit diin didto ang demonyo: ang yawa na usab. Ug unya ang 
yawa misul-ob diha sa tawo. Nagbalikbalik ra gayud kini. 
193 Sama niadto si Judas Iscariote. Ug unsa may—iyang gibuhat? 
Siya usa ba sa mga tawo nga nagsupak kang Cristo? Tan-awa, siya mao 
ang tresurero, nakiglakaw uban Kaniya (Oo.), nakiglakaw uban kanila, 
miadto didto, ug naghingilin sa mga yawa, ug nagbuhat nga tukma sa 
ilang ginabuhat. 
194 Ug si Cristo mao ang nagpakatawo nga Dios: ang Dios misul-ob sa 
unod, Emmanuel. Ug si Judas mao ang anak sa pagkaalaot maingon nga 
si Jesus mao ang Anak sa Dios. Nagpakatawo nga Dios, nagpakatawo nga 
yawa… 
195 Ang kadaghanang mga tawo tulo ra ka mga krus ang nakita 
niadtong higayona. Upat kadto sila. Dihay tulo sa Golgotah nga atong 
nakita. Si Jesus mao kadtong diha sa taliwala, usa ka tulisan ang diha sa 
Iyang wala ug tulisan ang diha sa Iyang tuo. 
196 Ug bantayi. Ang usa ka tulisan miingon ngadto sa lain, o miingon 
kang Jesus, “Kong (Karon, nahibalo kita nga Siya mao ang Pulong.)…” 
Apan “Kong Ikaw mao pa ang Pulong, dili ba mahimong luwason mo ang 
imong kaugalingon? Mahimo bang magbuhat kag usa ka butang nga 
sama niini?” 
197 Pareha ra kanang butanga karon. Wala ba ninyo hidunggi kining 
karaang yawa miduol, ug miingon, “Kong motuo ka sa langitnong 
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pagkaayo, anaay usa ka tawo nga ang mata; dili mo ba mahimong bukhon 
ang mga mata? Hampaka ako aron mabuta. Hampaka ako nga mabuta.” 
Mao rang karaan nga yawa… Nakita mo? “Kanaug diha sa krus; kami 
nagatuo kanimo. Kong ikaw mao pa ang Anak sa Dios, himoa kining mga 
bato nga tinapay”; mao ra nga yawa. 
198 Mihapahilayo (Nakita mo?) gikan kanila; sama niini ang gibuhat 
ni Jesus. Wala gayud Siya makigdula bisan kang kinsa kanila. 
199 Gibutangan ug trapo ang Iyang kamot—ang Iyang bililhong mga 
mata sama niana, ug mikuha silag bunal ug gibunalan Siya sa ibabaw sa 
ulo, ug miingon, “Sultihi kami, kong ikaw usa man ka profeta, karon 
sultihi kami kung kinsay mibunal kanimo? (Gipasapasa nila ang bunal sa 
ngadto sa usa.) Karon, sultihi kami kong kinsay mibunal kanimo, ug 
motuo kami kanimo nga ikaw usa ka profeta.” Wala gayud Niya bukha 
ang Iyang baba. Igo lang Siya motindog didto. Wala Siya makigdula. Igo 
lang Siya mobuhat sumala sa isulti sa Amahan. Nakita mo? Pasagdi 
lamang sila. Moabot ra ang ilang panahon. Ayawg kabalaka. Oo, sir. 
Karon, ilang gihikap ang Iyang kupo; wala na sila mobati ug gahum. 
200 Apan ang usa ka babayeng kabus may panginahanglan sa 
paghikap sa Iyang sapot, ug miliraw Siya ug miingon, “Kinsay naghikap 
Kanako?” Nakita mo? Miingon… Unsa ka lahi nga hikap. Nag-agad ra 
kini kung giunsa mo Siya paghikap (Tan-awa, nakita mo?) unsay imong 
gituohan. Karon, nakita ba ninyo? 
201 Karon maingon nga si Satanas mopadulong sa—nagpakatawo 
mismo gikan sa pagka-anticristo ngadto sa pagkamini nga profeta karon, 
ug sa mga adlaw sa Judio, si anticristo diha sa taliwala sa unang iglesia… 
Sa mangitngit nga kapanahonan siya nahimong usa ka mini nga profeta 
alang sa kalibutan. Makita siya diha uban sa iyang cupa sa pagkadaotan. 
Karon, alang kadto sa panahon sa iglesia. 
202 Karon, apan sa panahon human mopauli ang Iglesia, siya 
mahimong mapintas na mananap. Siya mahimong yawa nga 
nagpakatawo, ang mapula nga dragon mismo. Oh, tan-awa. Wala ba 
ninyo makita kung unsay buot kong ipasabot? Siya misul-ob diha sa iyang 
mga katawhan. Iyang gigapos ang iyang katawhan pinaagi sa iyang 
gahum. Ang mini nga profeta magapanagna kanila diha niana, gutugyan 
sila sa tumang pagkahisalaag aron sila motuo sa bakak ug mangalaglag 
tungod niini, nga naglimud sa Pulong pinaagi sa dagway sa pagkadiosnon. 


