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He who fed the multitude, 
Turned the water into wine, 
To the hungry calleth now, “Come and 
dine.” 
“Come and dine; the Master calleth, 
“Come and dine”;(magkaon sa Pulong) 
You may feast at Jesus’ table all the time; 
He who fed the multitude, 
Turned the water into wine, 
To the hungry calleth now, “Come and 
dine.” 

Oh, my! Gutom na mo? “Bulahan sila….” Nahigugma ba kamo Kaniya? 
Kon nahigugma kamo Kaniya, ingna, “I love Him.” Manindog kitang 
tanan karon ug iisa nato ang atong mga kamot ug atong ipadayag ang 
atong kaugalingon ngadto Kaniya. “I love Him, I love Him, because He 
first loved me.” Sige. Kitang tanan. 

I love Him, I love 
Him 
Because He first 
loved me 
And purchased my 
salvation 
On Calvary’s tree.  
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      Maayong gabii, mga higala. Manindog kitang tanang karon alang sa 
pag-ampo samtang atong iduko ang atong mga ulo. 
1     Among langitnong Amahan, samtang among napaminawan kanang 
maanindot kaayong alawiton among gihunahuna, Ginoo, nga Ikaw 
haduol; ug nagaampo kami nga Imo kaming pagadawaton niining 
kagabhion, Ginoo, ingon nga imong kaanakan—nagapasaylo sa tanan 
namong mga kasal-anan ug kalapasan ug nagahatag kanamo sa imong 
mga panalangin, ingon nga mga katawhan nga nanginahanglan. 
      Ug niining hataas na nga panahon sa among pagpuyo…. Ug among 
nakita nga matag tuig kini nagakangitngit ug nagakangingit ngadto sa 
kalibutan. Ug ang pag-abot sa Ginoo nagakalamdag ug nagakalamdag 
samtang Iyang gipadayag ang Iyang kaugalingon ngadto sa iyang Pulong 
ug sa Iyang pagpadayag niini. Ania na usab kami niining kagabhion, 
Ginoo, aron sa pagpanglimbasog ning maong tigum, ug aron sa 
pagpangamuyo Kanimo nga Ikaw magaabli niini dinhi kanamo, Ginoo, 
niining ikatulong timre sa maong basahon nga kini mahimong among 
mahibaloan, nga among masayran kong unsay among pagabuhaton ug 
unsaon namo sa pagkinabuhi ug unsaon namo nga mamahimong 
maayong mga Cristohanon. 
      Nagaampo ako, Dios, nga Ikaw mamuhat ngadto sa mga dili  
Cristohanon nga ania ning kagabhion nga sila masayud sa ilang 
pagkinahanglan Kanimo. Itugot kini. Ug nagaampo ako, langitnong 
Amahan, nga ang matag Cristohanon nga natawo pag-usab masayud nga 
kinahanglan nga magkinabuhi siya haduol kay sa kaniadto, nga unta 
magkahiusa kaming tanan sa Cristohanon gugma ug pagtoo. 
      Itugot nga ang mga katawhan nga masakiton nga ania taliwala 
kanamo karon mamaayo  ning gabhiona, Ginoo. Ilang masayran ang 
pagkinahanglan nila Kanimo. Ug nagaampo ako, Amahan, nga Ikaw 
magapanalangin sa tanang nabuhat o nasulti alang sa imong kahimayaan 
ug kadungganan. Sa ngalan ni Jesus amo kining gipangayo. Amen. 
      Usab ning kagabhion nanagkatigum kita dinhi pag-usab alang niining, 
Myerkoles sa gabii, ug nagasalig kami nga ang Ginoo magabubo sa Iyang 
dakong panalangin pinaagi sa iyang Pulong. Ug karon nagatoon sa 
gihapon ako sama sa naan-dan, ug akong gisulayan sa paghunahuna ang 
mga butang nga maoy labing angayang isulti ug kung unsaon kini 
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pagsulti, ug unya nagadipindi kini sa Ginoo sa ihatag kanako nga 
pagsabot ug kahulugan niining maong Pulong nga nahisulat. Ug 
mapasalamaton ako Kaniya sa mga nabuhat Niya kanato ning tibuok 
semana nga atong….ang pagbukas ning maong mga timri. Ug ako….. 
      Tingali usa ka maayong butang kung sa Dominggo sa buntag…. 
Nahibalo kamo, daghang mga panahon…. Dili buot ipasabot nga dili kita 
hisabtan, apan nasayod kamo, napadulong kana sa maong paagi. Mao nga 
tingali sa Dominggo sa buntag, kung ang tanan adunay mga pangutan sa 
ilang mga hunahuna mahitungod niini isulat kini, ug ibutang kini sa desk 
nga ania dinhi sa Sabado sa buntag aron akong makita kung unsa kini, ug 
akong sulayan sa pagtubag kini alang kanimo sa Dominggo sa buntag, 
itugot sa Ginoo. Sa akong hunahuna mas maayo kana kay sa atong 
gikasabutan, tungod usahay dili kini hisabtan, nahibalo namo; ug kanang 
maong paagi nga akong…mas maayo nga ako kining madirikta , nahibalo 
namo. Mao kanang unsay angay niana. 
2     Tungod usahay akong…. Adunay mitawag karon ug miingon 
nga….mitawag ug bout mahibaloan kung tinoud ba kini nga sa dihang 
ang pagsakgaw mahitabo na, aduna lamay usa dinhi sa Jeffersonville ug 
usa sa New York ug ang uban kanila sa ubang nasud. Mao nga, akong…. 
Tan-awa, wala kini hisabti. 
3     Unya adunay miingon nianang Sabado sa gabii, kung ihatag sa Ginoo 
kanato ang kataposang timri, nan si Jesus moabot dinhi sa Dominggo sa 
buntag. Mao nga, usa kini ka…imong nakita, wala nimo… Dili kana mao. 
Wala kita masayud. Kung adunay moingon kanimo nga nasayud sila 
kung kanus-a ang Iyang pagbalik, angay ninyong mahibaloan nga sayop 
sila sa sinugdanan pa lang, tungod kay walay nasayud niana.  Apan buot 
kitang magkinabuhi karon ingon nga ingon niani karon. 
4     Buot kong ipabalik kamo sa makadiyot, mao nga pangandam. 
Nagatoo ako nga si Jesus moabot sulod sa tulo ka mga minutos gikan 
karon—sa iyang taknaan. Nasayud ba kamo kung unsa kana ka dugay? 
Mga katloan ug lima ka mga katuigan. Tan-awa, ang usa ka libo ka mga 
tuig usa lamang ka adlaw Kaniya, imong makita. Mao nga sa dihang 
imong madungog…. Ang apostolis nagaingon didto, “Ang panahon 
nagsingabot na.” Dinhing dapita, “Ang panahon nagsingbot na.” Gisulti 
kana sa apostolis diha sa Pinadayag. Nasayud ba kamo kung unsa kana 
ka gidugayon? Ingon sa kagahapon lamang kana sa Dios—ni wala pay 
duha ka adlaw. Ug imong makita, kung tulo kini ka mga minuto, ubos pa 
sa tulo ka minuto, ang iyang pagbalik (tan-awa, mga katloan kana ka mga 
katuigan kanato, o sa ingon niana nga pagkabutang), tan-awa kung pila 
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False prophets are lying, God’s truth 
they’re deniying, 
That Jesus the Christ is our God 
  (Nagatoo kaba niini?) 
………………………………………………
…...... 
But we’ll walk where the apostles have 
trod. 
For the day of redemption is near, 
Men’s hearts are failing for fear; 
Be filled with the Spirit, 
Have your lamps trimmed and clear. 
Look up! Your redemption is near. 

Usa kana ka katingalahan! Nakagusto ako niana—redemption is near. 
It shall be light in the evening time. 
The path to glory you will surely find; 
In the water way is the light today; 
Buried in the precious name of Jesus. 
Young and old, repent of all your sins; 
The HollyGhost will surely enter in.  
The evening light has come. 
It is a fact that God and Christ are one. 

Siya mao ang Pulong! Oh, my! Katingalahan! 
Soon the Lamb will take his bride 
To be ever at his side, 
All the host of heaven will assembled be; 
O, ‘twill be a glorious sight, 
All the saints in spotless white; 
And with Jesus they shall feast eternally. 
“Come and dine,” the Master calleth, 
“Come and dine”; 
You may feast at Jesus’ table all the time; 
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akong giablihan ang libro sa Pinadayag. Akong gidungan ang tanan nga 
mga magkakabayo. 
219    Miingon ako, “Ang puti nga kabayo, mao kana ang una nga iglesia, 
walay pagduhaduha.” Ako kanang nabasa sa libro sa Adventista ug ang 
uban kanila. Miingon ako, “Mao kana ang unang iglesia nagapanakop.” 
       Ug ang sunod mao ang itum nga kabayo. Miingon ako… nakalimot 
ako kung unsa ang tawag nianang itum nga kabayo. Miingon ako… o ang 
pula nga kabayo diay. Miingon ako, “Kanang maong kabayo mao tingali 
ang buot ipasabot nianang kagubot nga anaa sa kadalanan, ug mao kana 
ang ipasabot sa daghang nga kagubot nga nahitabo, o sama niana.” 
Miingon ako, “Tingali adunay daghang nga kagubot.” Miingon ako, 
“Tingali mao kana.” 
220    Unya miingon ako, “Ang abuhon nga kabayo…o ang itum nga 
kabayo,” miingon ako, “nagpasabot kana nga tingali adunay mahitabo 
nga kangitngit sa kalibutan sa dihang ang mga bituon mohunong sa ilang 
pagsidlak ug ang adlaw mosalop ug ang bulan dili mohatag sa iyang 
kahayag.” Miingon ako, “Mao tingali kana ang ipasabot niana.” 
       Miingon ako, “Ang abuhon nga kabayo nagpasabot sa daghan nga 
mga sakit nga magsingabot.” Karon wala ako masayud kung unsa ang 
ipasabot niini, apan mao kana ang akong pagakahubad niini kaniadto, 
tungod kay akong gipaningkamutan kutob sa akong mahimo samtang 
nagatindog dinhi niining pulpito, apan…. Oh, halos nasulti ang mga 
butang didto! Oh! Imong nakita. Tan-awa lamang. Karon, wala ba kamo 
malipay niining mga panahuna? Nga atong nakita kining mga butanga 
nga nagsingabot, sa akong hunahuna: 

Nation are breaking, Israel’s awakening, 
The sign that the prophets foretold; 
The Gentile days numbered, with horrors 
encumbered, 
Return, O dispersed, to your own. 
The day of redemption is near. 
Men’s hearts are failing for fear; 
Be filled with the Spirit, your lamps 
trimmed and clear. 
Look up! Your redemption is near. 
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lamang ang tulo ka minuto alang Kaniya. Nagatindog na Siya aron sa 
pagbalik! Mao nga, atong…. 
5     Usahay kung imo kining pagabasahon nakigsulti Siya sa mga termino 
sa Pulong, dili sa atong mga pinulongan. Nan kung nasayud ako nga 
mobalik Siya ugma sa gabii, ugma magatoon ako ug akong pangayoon 
Kaniya nga ihatag kanako ang minsahe sa ikaupat  nga timri, ug moahi 
ako dinhi ug iwali kini sa mao ra  nga paagi. Tan-awa? Magabuhat ako 
adlaw adlaw ingon sa akong nang naandang buluhaton kung moabot na 
Siya. Ug wala nay laing maayong dapit gawas nga makita ka nga anaa 
nagatuman sa imong katungdanan—pagtuman sa katungdanan. Mao nga 
magapadayon kita hangtud sa Iyang pagbalik. 
      Usahay kung atong kining pagabasahon…. Karon, pagbantay ug 
maayo. Ug sa dihang magabasa ikaw…. Kuhaa ang mga teyps, paminawa 
kini ug maayo, tungod kay makuha kini nimo sa mga teyp, tungod kay 
kanunay nilang madungog ang maong mga teyp ug maayo kini kaayo ug 
tin-aw. Mao nga madunggan nimo kini nga tin-aw kaayo didto. 
      Karon ang tanan nahigugma kang Cristo, nagalaom ako, ning 
kagabhion, ug ang nahigugma Kaniya. Sultian ko kamo kung 
unsa…usahay unsa may nakapalibog sa tawo: kadtong usa ka tawo nga 
misulod ug wala makakuha sa unang bahin sa buluhaton, imong nakita. 
Unya mosulod sila ug nadungog ka nagahisgot ug balik, adunay 
gihisgutan ug balik nga mga butang. Ug unya ila kanang huptan kung 
unsay nasulti, ug wala sila makakuha sa unang bahin niini. Nan mao 
kanay nakapalibog kanila. Unya ilang hunahunaon nga adunay nasulti 
nga lahi, apan wala. 
      Mao nga kon aduna kamoy mga pangutana nga dili ninyo hisabtan, 
isulat kini sa usa ka gamayng papil; ihatag kini bisan unsang orasa sugod 
karon hangtud sa Sabado sa gabii, ug akong paningkamutan sa Dominggo 
sa buntag nga….. Kung daw nakapalibog kini, ingna nga, “Bueno, akong 
gihunahuna kung unsay ipasabot niini dinhi. Wala ako makasabot niini.” 
Nahibalo na kamo kung unsay buot nakong ipasabot. Nan akong 
paningkamutan nga ako kining matubag alang kanimo sa Dominggo sa 
buntag, itugot sa Ginoo. 
6    Karon, ning kagabhion magabasa kita gikan niining gipanalanginan 
nga Pulong pag-usab sa ika-6 nga capitulo, ug magasugod kita karong 
gabhiuna sa ikatulo nga timri. Ug mao kana ang ika-5 nga berseculo, ang 
ika-5 ug ika-6 nga mga berseculo. Ug ugma sa gabii atong humanon ang 
upat nga magkakabayo: ang puting kabayo, ug ang pulang kabayo, itum 
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nga kabayo, ug ang maluspad nga kabayo. Ug buot kung isulti kini, nga sa 
matag higayon, bisan pa ning kabuntagon mahitungod…. 
7     Nagabangon ako ug sayo, sayo kaayo ug nagaduol ako ngadto sa pag-
ampo sa dili pa sugdan ang mga butang ug nagapadayon sa pag-ampo sa 
tibuok adlaw. Apan ning sayo sa kabuntagon ang Balaang Espiritu 
mitungha diin ako nahimutang. Ug ingon katin-aw sa bisan unsang mga 
butang, akong nakita ang laing timri nga naablihan, sa tukma gayud. 
Karon, naminaw Siya kanako, nasayud ako, ug mapasalamaton ako 
kaayo. Karon, hinumdumi lamang nga adunay usa ka butang nga 
nahitabo nga akong gilauman nga inyong kining nasabtan. Nakita ninyo? 
Adunay usa ka butang nga nahitabo. Buot kong sulayan kining maong 
iglesia sa usa ka higayon ug tan-awon kung ila ba kining makuha ang usa 
ka butang sa dili pa kini mahitabo. Karon hinumdumi, hunumdumi kung 
unsay akong gisulti kaninyo, ug nanghinaot ako nga ang Ginoo 
magatabang kanato. 
      Karon sa ika-5 nga berseculo: 

        Ug sa pagbukhad niya sa ikatulong timri, nadungog 
ko ang ikatulong buhing binuhat nga naga-ingon “Umari 
ka!” Ug nakita ko, ug tan-awa, ang usa ka maitum nga 
kabayo; ug ang nagkabayo niini may timbangan diha sa 
iyang kamot. 
      Ug nadungog ko ang daw usa ka tingog nga diha sa 
taliwala sa upat ka mga buhing binuhat, nga naga-ingon, 
“Kinahanglan nga usa ka denario ang bili sa usa ka 
litrong trigo, ug kinahanglan usa ka denario ang bili sa 
tulo ka litrong cebada; apan ayaw pag-unsaa ang lana ug 
ang bino.”         

8     Karon, atong balikan ug gamay ang mga timri nga ato nang 
nahuman, tungod kay sama sa kapanahunan sa mga iglesia, tan-awa, 
atong sulayan sa pagbalik aron ato kining madugtong-dugtong. Ingon 
niana gayud nga paagi nga ang mga kapanahunan anaa sa Kasulatan—
ang usa nagadugtong ngadto sa usa—ingon gayud—sama nga nagasaka 
sa hagdanan o nagatikang diay, ang usa nagasunod sa usa ug mobalik nga 
sama niana samtang ikaw nagasaka sa usa ka lakang. 
9     Karon, kining maong timri….mao kini ang basahon sa katubsanan 
nga tinimrihan. Nakasabot ba ang tanan niana? Ug kining maong 
basahon gitimrihan sa pito ka mga timri. Mao kini ang pito ka tinimrihan 
nga basahon, tan-awa. Karon, hinumdumi samtang atong ihulagway kini 
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kana.” kon dili: “Roma, ayaw kana ug unsaa! Akoa kana! Gipanag-iya ko 
kana!” 
216    Karon, aduna akoy laing butang dinhi buot ko nga inyo kining 
makita. Tan-awa. Dili usa sa upat ka mananap ang nagsulti nga, “Ayaw 
unsaa ang lana ug bino.” Imo ba kanang makita? Ang upat ka mananap 
ang nagasulti. Apan tan-awa. Tuguti ako nga magbasa dinhi sa 
makadiyut, tan-awa. Karon. 

       …Usa ka denario ang bili sa tulo ka litrong cebada apan 
ayaw pag-unsaa ang lana ug bino 
      [Karon paminawa kini.] Ug nadungog ko ang tingog 
taliwal sa upat ka buhing binuhat…. 

217    Unsa kini? Ang Cordero! Dili kini ang upat ka mananap. Ang 
Cordero ang nagsulti niini. Ngano! Iyang pagakuhaon ang iya. Iya 
kanang napanag-iya. Amen. “Ayaw pag-unsaa kanang lana.” Ayaw, sir. 
Dili ang upat ka mananap, apan ang Cordero ang usa nga nagsulti niini. 
Oh, my! Ang Cordero, dili…. Ang upat ka mananap dili mao ang nagsulti 
niini. Ang Cordero ang nagsulti niini. Sa dihang ang upat ka mananap 
miingon, “Doul ug tan-awa,” ug miadto sila ug ilang nakita sama niana, 
ug Siya miingon, “Usa ka denario ang bili sa usa ka litro nga trigo, ug 
sama usab niani ug ingon niana ka daghang ang cebada…” Apan ang 
Cordero nagsulti taliwala kanila, ug miingon,  “Apan ayaw ug pag-unsaa 
ang bino ug lana.” Tinuod kana. Oh, my! Paminawa kini. “Ayaw pag-
unsaa kini, na, imo kining pagabayran sa pag-abot sa panahon.” (Oh, my! 
Alas nuwebe y medya!) 
       Bueno, ang pinakamaayo sa akong pagsabot ug ang pinakamaayo nga 
akong nahibaloan, ug ang tanan nga akong gitoohan sa akong 
kasingkasing, mao kana ang tinuod nga kahulugan nianang tulo ka mga 
timri. Buot ko nga magpasalamat sa Dios mahitungod niini. Ug ako kining 
isulti, mao kana ang pinadayag nga Iyang gihatag kanako. Iyang gihatag 
kana kanako, ang pinadayag niini. Ug nagatoo ako nga nagkinabuhi kita 
sa kataposang panahon. 
218    Ugma sa gabii atong pagahisgutan ang abuhon nga magkakabayo. 
Ug akaron, wala ako masayud. Wala ako masayud. Ang Dios ang nasayud 
sa matuod. Wala koy nahibaloan mahitungod niini. Wala. Akong gitan-
aw ang akong daan nga sinulat usa na ka tuig ang milabay. Akong nakita 
si Brother Graham Snelling dili pa dugay. Tingali mogawas siya. Apan 
akong nahinumduman sa dihang nagawali ako dinhi kaniadto, akong 
gitan-aw kon unsay akong gisulti. Tuig na ang milabay usa ka adlaw 
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kini ka binhi, ug inig sabwag na niini, magakuha kini ug kinabuhi. 
Magabunga kini kung unsa ang gisulti niini. Kon dili, nan dili kini binhi 
sa Dios, o ang magsasabwag wala makahibalo kon unsaon kini 
pagsabwag. Wala siya gipadala sa Dios aron sa pagsabwag ug binhi. 
Tingali iya kining nasabwag ngadto sa ibabaw sa bato o sa ubang mga 
butang. Mao nga imong makita, ang magsasabwag magasabwag sa binhi, 
ang Dios ang magpahiluna niana nga mahulog ngadto sa husto nga dapit. 
Oh, my! 
212    Nan unsa man ang masulti niining itum nga mangangabayo? “Ayaw 
pagsagula ang bino ug lana. Ayaw kana ug hikapa, ang akong bino ug 
lana. Karon aduna na lamang koy dyutay niini, apan aduna sa gihapon 
dyutay niini diha. Karon makapadayon ikaw ug sukdon ang tanan nga 
matang sa kinabuhi nga imong gipagawas. Anaa lamang kana kanimo. 
Imo kanang pagabayaran didtong dapita. Apan kon imong maagian 
kanang bino ug lana, ug imo kanang biyaan.” Oh, my! 
213    “Kon imong….” Sa laing pinulongan, sama niini: “Kon imong 
makita ang pipila sa akong gagmayng panon nga puno sa akong lana ug 
bino (tan-awa, bino ug lana sa tinuod nga Pulong), ug imo silang 
pagapatyon, tungod kay ikaw…nagabuhat ikaw…mao kana ang imong 
gibuhat, ayaw sila pugsa sa pagsulti ug “maghimaya ka Maria,’ o 
nagabuhat ug mga butang ga sama niana, o pipila sa inyong mga kredo. 
Ayaw sila paghilabti. Nasayud sila ko asa sila paingon, tungod kay 
dinihugan sila sa akong lana, aduna silay bino sa kalipay, tungod kay 
nasayud sila sa akong Pulong sa saad. Ako sila pabangonon pag-usab. 
Ayaw kana ug hilabti. Ayaw ug sulayi sa pagsamoksamok kanila, 
tungod….palayo lamang kamo kanila.” Ayaw, ayaw. 
214    Iyang gibindikahan ang iyang Pulong ug gitisuk kini. Nasayud 
sila…. Nasayud sila nga mabanhaw sila pag-usab. Oh, unsa ko kana ka 
gusto. Mobangon sila pag-usab. Ania nagpadulong ang itum nga kabayo, 
nagasakay karon—Panahon sa Kangitngit. Didto miadto ang puti nga 
kabayo. Atong nakita kon unsa ang iyang gibuhat, tukma gayud. Ania 
miabot ang pula nga kabayo. Atong nakita kon unsa ang iyang gibuhat. 
Ania ang itum nga kabayo. Imong nakita nga mao sa gihapon nga 
magkakabayo sa tanang panahon, unsa man ang iyang gibuhat didto sa 
matag kapanahunan. 
215    Karon, atong makita nga iya kanang gitimbang ug nagpabayad 
alang niini. Tukma gayud. Trigo, natural, natural nga kinabuhi—unsa 
ang ilang gikinabuhi—apan nagsimbolo sa Espiritu, lana, ug kadasig sa 
bino. “Kanang espirituhanon nga kinabuhi, ayaw kana ug unsaa. Pasagdi 
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diha kaninyo, ug atong kining gikutlo gikan sa Jeremias ug ang tanan. 
Karon sila…sa dihang aduna silay…. Nagasulat sila sama niini sa usa ka 
gamayng iskrip o papil diay—o dili papil, apan usa kini ka panit—ug ila 
kining gilukot sama niini. Karon, kanang…. Ug unya ang tumoy niini 
nagpabilin nga ingon niana. Nga nagpaila kung unsa ang anaa niana. 
Unya ang musunod nga usa mao sa gihapon nga posisyon, nilukot sa 
samang paagi—linukot sama niana. Ug unya ang tumoy niini, daw gisi 
nga sama niana, ug binilinan ug usa. Bueno, ingon niana ang pito ka 
tinimrihan nga basahon. 
10     Karon, wala na kitay mga ingon niana nga mga basahon ning 
kaulahiay lamang. Ang mga basahon sa karaang panahon mga linukot. 
Mga linukot. Unya sa dihang ilang maangayan ang ulohan, o unsa mang 
butang nga sama…. Kung ang Biblia linukot, kung buot ninyong basahon 
ang libro ni Isaias, imo kining ibukhad ngadto sa Isaias ug ibukhad kini 
nga sama niana, ug basahon kini. Ug mao kini ang pito ka tinimrihan nga 
basahon sa katubsanan. 
11     Karon, atong makita nga ang Cordero migawas, gikuha ang basahon 
gikan sa iyang kamot nga nagalingkod sa trono, ug gipang-ablihan ang 
mga timri, ug gibad-baran ang mga timri ngadto sa mga tawo. Ang upat 
ka mga mananap nagalingkod didto, nga atong nakutlo sa kapanahunan 
sa mga iglesia (nga mao sa gihapon nga upat ka mga mananap—makita 
nimo silang tanan ngadto sa Kasulatan), ug mao kadto sila ang naghimo 
ug pagpahibalo niining maong mga timri nga naablihan. Karon…ug ato 
kining makita nga mao kini ang basahon katubsanan. 
12     Unya mibalik kita ug nadawat ang kabanay sa manunubos ug 
gikuha Siya aron makita ang unsay iyang pagabuhaton. Ug karon ning 
tanang mga katuigan, si Cristo maoy nagabuhat sa buluhaton sa kabanay 
nga manunubos. Karon ang tanan nga kasabot niana, moingon, “Amen.” 
Siya maoy nagahimo sa buluhaton sa kabanay nga manunubos, apan 
moabot nga usa ka panahon kung diin ang buhat sa pagtubos matapos ra. 
Ug sa dihang matapos na ang buhat sa pagtubos, nan Iyang biyaan ang 
trono sa Dios, diin Siya nagalingkod karon. Apan dili kana mao ang iyang 
trono. “Ang magmadaugon pagatugotan ko sa paglingkod sa akong trono 
uban kanako, maingon nga ako usab nagmadaugon ug milingkod uban sa 
akong Amahan diha sa iyang trono.” Dili kana mao ang iyang trono. 
Gipanagiyahan kana sa espiritu sa Dios. Si Cristo, ang Cordero, dili kini 
Iyaha. Siya ang nagpakatawo nga Dios, diin mao sa gihapon nga Dios nga 
nagpakatawo. 
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13     Karon mibarog Siya gikan sa iyang gilingkuran. Una ang 
pagpahibalo migula alang kang “Kinsa ang may katakus sa pagduol ug sa 
pagkuha ning basahon sa katubsanan?” Kay ang tibuok laraw sa 
katubsanan gikan kang Adan, nawala kanang tanan ni Adan…. Walay 
bisan usa nga kadaut hangtud kang Adan, ug pagkalabay ni Adan ang 
tanan nangapakyas, sa kalibutan. Tanang butang nga binuhat sa 
kalibutan nangapakyas, ug ang tanan napakyas uban ni Adan. Mitabok 
sa bung-aw, nga bisan wala nay makabalik—wal nay laing paagi. Ang 
tawo, sa dihang siya nakasala, iyang gibiyaan ang iyang dalan…wala na 
siya nagbilin ug dalan alang sa iyang kaugalingon. 
14     Ug unya sa dihang kining maong pangutana napangutana, si Juan 
nga tagapadayag (ang propeta nga si Juan), nga anaa sa panan-awon ug 
nakita niya kini. Ug walay tawo didto sa langit, walay tawo sa kalibutan, 
walay tawo ilalum sa kalibutan, o bisan usa, nga may katakus sa pagtan-
aw sa basahon, tan-awa. Karon hunahunaa kana! Unya ang Cordero 
miduol, ug Iyang gikuha ang basahon. Karon si Juan gihangyo nga dili na 
mohilak pa. Siya miingon, “Tan-awa nagmadaugon ang Leon sa banay ni 
Juda, ug makahimo Siya sa pakuha sa basahon ug sa pag-abli niini!” Busa 
milingi siya aron sa pagtan-aw sa usa ka leon, ug iyang nakita ang usa ka 
Cordero. Ang mga katigulangan nagatawag…miingon, “Usa ka Leon ang 
nagmadaugon”; apan sa dihang iya kining giduol ug gitaw-aw, usa kini ka 
Cordero nga migawas gikan sa trono. 
15     Karon, wala niya nabantayi kaniadto pa. Ngano man? Atua na siya 
didto sa iyang…nagabuhat sa iyang pagkatigpataliwala, tungod sa Iyang 
kaluoy alang sa mga katawhan, nagpataliwala alang sa mga katawhan, 
hangtud sa kataposang kalag nga igabutang sa basahon sa kinabuhi sa 
Cordero sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan mahitabo. Adunay ingon 
niana kadaghan kanila didto, ug mao kana. Kanang tanan. Ang uban dili 
na gani gusto nga mosulod. Wala silay kasibut nga mosulod. 
16     Busa karon sa diha nga ang katapusang kalag makasulod na, nan 
ang panahon sa pagtubos natapos na. Nan ang Cordero mutungha aron sa 
pag-kuha sa iyang katungod kung unsa ang Iyang gitubos, ug mao kana 
ang tanang kabuhatan. Ang kalibutan ug ang tanang butang Iya, tan-awa. 
Iya kini gilukat sa kaugalingon niya nga dugo. Ug sa dihang sa Iyang 
pagtungha aron sa pagkuha ning maong basahon aron pagaablihan kini, 
ngano, sila….! Si Juan wala na mohilak pa. Ug sa iyang pagtan-aw, ug 
kining maong Cordero usa ka Cordero nga gipatay. Usa kini….nga 
gipatay na, apan mabuhi kini pag-usab. 
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206    Karon ang Biblia na-ingon, “Kon aduna may usa taliwala kaninyo 
kinsa nagpaila nga usa ka espiritual o usa ka profeta, kon magasulti siya 
niining mga butanga ug dili mahitabo, nan ayaw ninyo hatagi ug 
pagtagad. Ayaw kamo kahadlok kaniya sa tanan. Ayaw kahadloki kanang 
tawhana. Apan kon iya kining gisulti ug mahitabo kini, mao kana ako.” 
Siya miingon, “Anaa ako niana. Nagpaila kana kon kinsa ako.” 
207    Unya kanang maong babaying Samaritanhon…. Sa dihang ang 
Kasulatan nag-ingon nga kining maong Mesias magabuhat ning mga 
butanga, ug dinhi nagatindog Siya ug nagabuhat niini—tukma lamang 
kon unsay gisulti sa Kasulatan—siya miingon, “Anaa Siya. Duol kamo 
tan-awa ang usa ka tawo…. Dili ba tukma kining mga butanga nga gisulti 
sa Kasulatan nga mahitabo?” Nakita nimo? 
208    Aduna siyay kadasig pinaagi sa pinadayag. Husto ba kana? Nahimo 
siyang nagmadasigon sa dihang gibindikahan kini. Nakita nimo? Tinuod 
kana. Nasayud siya nga adunay…. “Nasayud kita nga kanang Mesias 
moabot diin pagatawagon nga Cristo, ug sa dihang moabot na siya, 
buhaton kini niyang mga butanga.” Nakita kini niya. 
       Siya miingon, “Ako mao siya.” 
209    Unya ang kadasig nagsugod, ug milakaw dayon siya, nagasinggit ug 
padulong ngadto sa syudad. Iyang gibiyaan ang iyang banga ug miadto 
didto ug giingnan ang mga kalalakin-an, “Duol kamo tan-awa.” 
210    Karon kon nahibalo lamang kamo sa kinaiya sa taga-Sidlakan, usa 
kana ka sayop ang pagbuhat niana. Oo, sir! Kanang matang sa babaye, 
walay bisan kinsa nga maminaw kaniya. Dili, sir! Tan-awa, aduna siyay 
usa ka marka, ug kon moadto siya sa kadalanan nga sama niana ug 
mobuhat nga sama niana, ang mga tawo walay pagtagad kaniya. Apan, 
igsoon, aduna siyay pulong sa kinabuhi didto. Nadasig siya. Sama kana 
nga imong gipahilayo ang usa ka balay gikan sa kalayo sa usa ka 
mahangin nga adlaw. Oh, adunay usa ka butang nga nagapahangin niini. 
Andam na siya. Oo, apan dili kana nimo mapalong. Mao kana ang kalayo 
sa Dios nga nagdilaab. Oo, sir. 
211    Siya miingon, “Kon dili ka motoo niini, lakaw diri diin ang 
panagtigum nahitabo, ug ako kining ipakita kanimo.” Oo, sir. Ug mao nga 
ang mga tawo miadto didto. Ug wala Niya kini buhata sa makausa pa, 
apan nasayud sila nga adunay nahitabo nianang bayhana. Nausab siya, 
mao nga mitoo sila Kaniya. Oo, sir. Nagatoo sila Kaniya, tungod  ka yang 
“pagtoo nagagikan sa pagpaminaw,” pagpaminaw sa saad sa Dios, ang 
Pulong sa Dios, ug tan-awa kini nahimong usa ka tinuod—tungod kay usa 
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papainit kanila. Ug ang unang butang nga imong masayran, hilabihan na 
nila ka init hangtud nga ang mga katawhan naghunahuna nga sila hubog, 
apan nagainit sila pinaagi sa pinadayag!  
202    Dios…. Ania kini! Ang gibindikahan nga pinadayag sa Dios 
nahimong hapsay ngadto kanila, nangalipay sila mahitungod niini. Ang 
Dios nagasaad niini. Ania gipadayag kini ngadto kanila ug gibindikahan 
ngadto kanila! Amen! Ania kining tawo nga nagatindog didto nga nag-
ingon, “Mao kini kana; mao na kini,” ug anaa kana usa ka gibindikahan 
pinaagi sa sama nga ilhanan. Adunay kainit pinaagi sa pinadayag, tan-
awa. Ug karon, unya ila kining makuha. 
203    Mao kana ang hinungdan nga si Pedro migawas didto ug miingon, 
“Tan-awa, kamong mga katawhan sa Judea, ug kamo nga anaa nagpuyo 
sa Jerusalem, paminaw kanako. Kamong tanan nga mga doctor of 
divinity, paminaw kung unsay akong isulti kaninyo.” Oh, unsa ka 
katingalahan! Gipadayag! Gipadayag! Nahimo silang mainiton sa dihang 
ila kining nakita nga nabindikahan. Mao kana kanunay ang gibuhat 
niana. Mao kana kanunay. 
204    Sa dihang akong nakita nga ang Dios nagsaad nga mamuhat  ug dili 
mapakyas nga mga butang ning kataposang adlaw, sa dihang nagsaad 
Siya sa pag-abli ning mga timri sa kataposang mga adlaw…. Ug wala ka 
mahibalo sa kalipay, sa himaya, sa dihang akong nakita Siya nga 
nagdayag niini. Nagatindog didto ug nagatan-aw kung unsa ang nahitabo, 
ug mahibaloan nga ako ang manubag sa bisan kinsa nga tawo, bisan kaus-
a wala siya magsulti kanato ug usa ka butang kung dili unsa ang 
mahitabo nianang paagiha. Unya aron makita ang kalipay nga anaa sa 
akong kasingkasing sa dihang ako makita ang iyang mga saad alang ning 
kataposang adlaw, ingon sa Iyang gisaad nga pagabuhaton kini, ug ania 
akong nakita gibindikahan ug tukma gayud. Kon imo akong madungog 
nga mag-ingon, “Gibati ko ang pagkarilihiyoso,” unsa may problema 
niana. Misamot pag-ayo ang kadasig, andam na ako sa pagtapos niini, 
nahibalo mo—kadasig gikan sa pinadayag. 
205    Sige. Hilabihan nila kadasig ibabaw nianang pinadayag nga 
gibindika kanila (sige) ang saad. Oh, my! Anaa migawas ang kalipay sa 
kainit, hangud nga ang mga katawhan moingon, “Nangahubog sila sa 
bag-ong bino,” sa dihang ang Dios magpadayag sa iyang saad ngadto 
kanila. Ug dili lamang sa pagbuhat Niya sa pagpadayag niini, apan Iyang 
gipamatud-an kini. Mao kana kanunay ang akong ginasulti: “Ang usa ka 
tawo makasulti ug bisan unsa (makasulti siya sa bisan unsa nga butang), 
apan sa dihang ang Dios moabot ug bindikahan kana….” 
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17     Karon atong makita nga ang usa ka cordero nga gipatay usa ka 
dugoan nga cordero—naligo sa dugo. Kini gipatay. Human nga kini 
gipatay, mobangon kini pag-usab ug magalingkod sa trono—magaingon, 
didto luyo sa trono sama niini, nagpataliwala alang nianang mga kalag 
nga nagaduol. Unya inig abot na sa katapusan ug kini nahingpit na, 
nagagunit sa gihapon ang Dios sa basahon sa katubsanan, tan-awa. 
Karon, nagabuhat lamang Siya sa buluhaton sa usa ka banay karon. 
Sama ni Boaz mikanaog ug si Ruth nga nagalingkod didto nga nagahulat 
hangtud si Boaz… Buot nakong ipasabot, gibuhat ni Boaz ang buluhaton 
nga pagtubos sa kabanay. 
18     Nahinumduman ba ninyo nga ako kanang giwali dili pa lang dugay? 
Si Ruth nga nanghagdaw, ug si Ruth…kung unsa man ang iyang gibuhat, 
ug nagapadayon, ug ang  kataposang butang nga si Ruth naghulat 
(nahinumduman ba ninyo kung giunsa ko kana pagtipo sa iglesia?), 
samtang atua si Boaz nagabuhat sa buluhaton nga pagtubos sa kabanay. 
Iya kining gibuhat. Iyang gitang-tang ang iyang sapatos ug naghimo ug 
pagpamatuod ug gilukat si Naomi, ug pinaagi didto nakuha si Ruth. 
      Karon, mao nga si nagahulat lamang, tungod kay nahuman na siya sa 
iyang gibuhat. Nabuhat na niya ang tanan ug ang uban pang mga butang, 
apan sagihapon nagahulat siya. Karon, ug unya sa dihang…. Ang Iglesia 
nagahulat, nagapahulay, ang kadaghanan kanila (halos ang tanan kanila 
sa abog sa yuta), samtang nagabuhat Siya sa buluhaton nga pagtubos sa 
kabanay. Karon, ang kalibutan nagpabilin ang pagkadautan, ug ang sala 
miapaw na, ug ang mga sakit, ang kagubot ang kamatay ug kasakit. Ang 
mga walay dios nga mga kalalakin-an ug mga walay dios nga kababayen-
an nga nangamatay dayon. Ang cancer ang nagalamoy kanila ug ang 
ubang tanang butang, kung dili sila nakaangkon ug igo nga pagtoo aron 
makaabot didtoug makakupot niini. 
19     Karon himatikdi. Apan unya pagkahuman niining tanan, human 
nga matapos na ang iyang pagpataliwala, moabot Siya, ug kuhaon ang 
basahon gikan sa Iyang kamot. Ug unya si Juan ug ang tanang sa 
kalangitan, ug ang mga kalag nga anaa ilalum sa halaran magsugod sa 
pagsinggit. Ato kanang makutlo sa ika-unom nga timri pag-usab. Ug unsa 
sila ka malipayon, ug nanghigda (ang mga katigulangan), ug gibubo ang 
mga pag-ampo sa mga balaan! Ang mga kalag ilalum sa halaran nanag-
ingon, “Takus ikaw tungod kay imo kaming gilukat sa Dios, ug mobalik 
kami sa yuta aron magkinabuhi ingon nga mga hari ug mga sacerdote.” 
Oh, adunay usa ka…. 
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      Ug si Juan miingon sa tanang binuhat sa kalangitan, ang tanang 
butang ilalum sa yuta, ug ang tanan nadungog niya nga nagadayeg sa 
Dios mahitungod niini. Mahimong makita ni Juan ang iyang ngalan didto, 
nasayud kamo…ug tanang panahon niana. 
20     Unya miingon siya, “Takus siya sa pagkuha sa basahon sa 
katubsanan.” Karon, dili na kini gipanag-iya pa sa maghuhukom; 
gipagnag-iya na kini sa manunubos, ug Iyang nahimo nahimo ang 
bulohaton sa pagtubos. 
21     Karon Iyang ipakita ngadto sa iglesia kung unsay Iyang nabuhat. 
Nakita nimo? Unya Iyang pagakuhaon…. Apan ang basahon tinakpan. 
Walay bisan usa nga nasayud sa tanan. Nasayud sila nga mao kana ang 
basahon sa katubsanan nga anaa diha, apan kinahanglan igapadayag kini 
sa kataposang panahon. Sumala sa Pinadayag 10, ang ikapitong 
manulonda maoy hatagan sa maong minsahe, tungod kay giingon nga sa 
panahon sa pag-huyop sa ikapitong kapanahunan sa iglesia…. Ang 
ikapitong manolunda, inig huyop na niya, ang tanang mga tinago sa Dios 
mangatuman sa iyang panahon. Unya human kini gikapadayag, munaog 
ang manulunda gikan sa langit, nga mao si Cristo. Karon hinumdumi, 
kining maong manulunda anaa sa kalibutan, usa ka minsahero. 
22     Mikanaog si Cristo—imo Siyang makita sa ika-10 nga capitulo sa 
Pinadayag—gitunob ang usa ka tiil sa yuta ug ang usa ka tiil ngadto sa 
dagat, ug usa ka balangaw ibabaw sa iyang ulo, mga mata ug tiil sama sa 
kalayo ug uban pa, inisa ang iyang kamot ug nanumpa pinaagi Kaniya 
nga magkinabuhi hangtud sa kahangturan sa maong trono, kanang 
maong panahon dili na magdugay. 
23     Ug sa dihang gibuhat kini Niyang maong pagpanumpa, mitingog ang 
pito ka mga dalogdog, ug ang manunulat…nga, sa dihang si Juan gikuha 
paitaas, kinahanglan nga isulat kung unsay iyang nakita. Nagsugod siya 
sa pagsulat. Siya miingon, “Ayaw kini isulat, tungod…. Ayaw kana ug 
isulat. Usa kini ka….” Siya miingon, “Timrihi kini.” Sa unsa? “Timrihi 
kini; ayaw kanag isulti.” Nakita nimo? Kinahanglan kini nga madayag, 
apan wala gani kini masulat sa Pulong. 
24     Ug sa dihang nagsugod Siya sa pag-abli sa mga timri, atong nakita 
nga nangalibog silang tanan. Sa dihang Iyang gi-ablihan ang unang timri, 
sa iyang hunahuna, “Karon, mao kini ang Iyang isulti, ‘Ug moabot nga si 
So-ang-so maong mokuha sa trono ug adunay usa nga mobuhat niini, ug 
kini pagabuhaton niana.’” Apan unsa kini, dinhi Siya miadto, usa ka puti 
nga kabayo nga nagadagan, ug adunay nagkabayo niini. Bueno, “Adunay 
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na ngadto sa kamatuoran sa Dios, ug ang tinuod nga magtotoo nga 
napuno sa lana, ug ang pinadayag gikapadayag, ang kainit nahimong 
maila nga makapahimo kaniya nga magalihok sa iyang kaugalingon nga 
dili normal. Tinuod kana. Himaya! Tingali mao kana ang nahitabo kanila 
karon. Tinuod kana. magalihok sila sa ilang kaugalingon nga dili 
angayan. 
199    Karon, kung buot ka ug kasulatan alang niini, pagsugod ug basa sa 
Mga Buhat 2. Hain na sila? Aduna silay saad nga gikahatag na kanila. Sa 
dihang ang tanan nga saad sa Balaang Espiritu gikabubo ngadto kanila, 
ug kini nahisulat usa—gibindikahan…. 
       Karon, tan-awa ang…. Unsaon kung moingon sila, “Karon hulat. 
Nagsulti siya kanato sa paghulat dinhi sa atong pagpamuhat.” Human sa 
walo ka adlaw, sila moingon, “Bueno, sultia ko kamo, mga kalalakin-
an….” Si Marcus nag-ingon ngadto kang Mateo, “Nagatoo ako nga ato na 
kining nakuha, mga kaigsoonan. Wala ba kana ninyo mahunahuna? Tan-
awa, ato na kining nakuha. Nganong nagahulat man kita sa atong 
pagpamuhat? Kinahanglan nga magpadayon kita sa atong pagpangwali. 
Nagsulti siya kanato nga mosaka kita dinhi ug maghulat, ug walo na kita 
ka adlaw nga ania dinhi.” 
       “Bueno, maghulat kita ug lain pa.” 
       Siyam na ka adlaw ang miabot. Unya si Marcus miabot, o tingali usa 
kanilang tanan, si Juan, miingon, “Nagatoo ako nga dili nakita maghulat 
pa ug dugay. Nagatoo ako nga ato na kining nadawat, dili ba? 
       Makita nako si Simon (tungod kay anaa kaniya ang mga susi, 
nahibalo mo), “Kadiyut lamang, mga kalalakinhan! Ang mga Kasulatan 
adunay butang nga isulti mahitungod niini! Wala siya magsulti kanato 
kung pila ka adlaw ang paghulat. Siya miingon, ‘Pagpabilin diha 
hangtud…. Pagpabilin diha hangtud ang panagna ni Joel matuman, 
hangtud nga ang panagna ni Isaias mabindikahan. “Hinonoa sa 
lumalangyaw nga mga ngabil ug uban sa laing dila siya mosulti niining 
katawhan, ug mao kini ang pampalagsik, mao kini ang bino nga 
ginabubo!”’’ 
200    Unsa man ang bino sa Biblia? Pampalagsik. Mao kini ang 
pampalagsik nga nagagikan sa presinsya sa Ginoo. Kinahanglan nga 
mahimong mahisulat kini karon, tan-awa. 
201    Mao nga, imong makita, ang bino nagrepresintar sa kainit sa 
pinadayag. Ug sa dihang ang Espiritu Santo mokanaog, ug ilang makita 
ang kalayo sa Dios nga mokanaog ibabaw kanila, ay, magsugod kana sa 
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alang nianang matang sa kinabuhi nga iyang gihatag sa iyang mga 
sumusunod, nagapabayad alang sas pag-ampo pinaagi sa pari aron sa 
pag-ampo sa mga katawhan nga atua sa purgatoryo; nagapabayad 
(karon, magasulti ako niini gawas sa kasaysayan), nagapabayad alang, 
tingali sa novena. Sa akong hunahuna ang tanan nasayud niana. 
Novena—sa akong hunahuna mao kanay mga butang nga imong 
pagabuhaton, nahibalo kamo, pipila ka pinitinsya. Kinahanglan nga 
adunay magabayad alang niana. 
       …gidala ang katigayunan sa kalibutan ngadto kaniya, ngadto sa 
iyang kaugalingon, ngadto sa iglesia mismo, ug sa gihapon nagapadayon 
siya sa pagsakay. Oh, tinuod nga siya. Oo, sir! Nagasakay sa gihapon. 
195    Himatikdi, ania ang maayong bahin karon. Tan-awa, “Apan ayaw 
pag-unsaa ang bino ug lana.” Aduna na lamang gamay nga nahibilin 
niini, igsoon. “Ayaw kana ug ugsaa.” Karon, ang lana maoy… 
nagkahulugan sa Espiritu, ang Balaang Espiritu. 
196    Ihatag ko kaninyo ang pipila ka mga bersiculo kung buot ninyo, 
pipila ka mga kasulatan: sa Leviticus 8:12, diin si Aaron, sa wala pa siya 
mosulod, kinahanglan nga madihugan sa lana, nasayud kamo; ug  
Zacarias 4:12, sa lana nga nagadagayday, gibubo ngadto sa mga tubo, ug 
miingon, “Kini maoy akong espiritu.”—lana. Laing butang kon buot 
nimong makita sa Mateo 14 … 25, adunay buangbuang nga mga birhin 
(25:3). Ang mga buangbuang nahutdan ug lana—walay espiritu. Ug sa 
Mateo 25:4, ang but-an adunay lana ang ilang mga lamparahan—puno sa 
Espiritu. Ang Espiritu—lana nagatipo sa Espiritu. Oh, himaya, himaya! 
Nakuha kana ninyo? Sige. 
197    Karon ang lana nagatipo sa Espiritu, ug ang bino nagasimbolo sa 
kadasig sa pinadayag. Oh, gusto ko nga modalagan sa tanang dapit! Usa 
ka katingalahan nga wala nako mapukaw ang akong mga silingan sa 
dihang gipakita kana sa Ginoo kanako. Kainit sa pinadayag, tan-awa. 
Ang lana ug bino sa Biblia managkauban kanunay. Akong gikuhan ang 
concordance ug gitan-aw, ug adunay kadugtungan kini sama niana, diin 
ang bino ug lana nanagkauban sa tanang panahon. Nakita ninyo? 
198    Sa dihang kamatuuran sa usa ka saad sa Pulong sa Dios nga 
gipadayag ngadto sa iyang mga balaan nga napuno sa lana, silang tanan 
nakakuha ug kainit. Ang bino usa ka tigpainit. Himaya, gibati ko kini 
karon! Nagainit uban ang kalipay, pagsinggit. Ug sa dihang mahitabo 
kini, mao sa gihapon nga epekto ngadto kanila nga mahimo sa usa ka bino 
ngadto sa natural nga tawo; tungod kay sa dihang pinadayag gikahatag 
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pana sa iyang kamot, ug gihatagan siya usa ka purong-purong paglabay 
sa panahon,” Siya miingon. Mao lamang kana. 
25     Unya milingi pag-usab ang Cordero ug gibira ang lain na usab nga 
timri, ug ania migula ang usa ka mapula nga magkakabayo. Aduna 
siyay…gihatagan siya ug usa ka espada, ug maghimo siya ug kagubot, ug 
gitogutan siya sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta ug 
magpinatyanay ang usa ug usa. Usa kana ka matang sa…usa ka tinago 
nga butang sa gihapon, dili ba, sa dihang iya kining giablihan? Ug 
nagpadayon, ug miingon sa adlaw nga dili kining pito ka mga dalog-dog, 
ang tanan nga mga tinago dinhi nadayag na. 
26     Karon tan-awa. Unya atong nahibaloan, samtang ato kining giton-
an, nga sa pagpadayon sa mga katuigan adunay atong mga tigreporma. 
Dili mga profeta; mga tigreporma. Ang matag katungdanan gibatonan sa 
kaugalingong buluhaton. Sama sa usa ka tawo nga usa ka telephone 
operator—dili gayud siya usa ka electrician. Makahimo siya ug gamay sa 
maong trabaho. Sama kung ang usa ka tawo usa ka lineman, bueno, siya 
tinuod…. Kung ang usa ka tawo usa ka tigbangag ug bangag sa poste ug 
bisan kanus-a wala siya makabuhat sa trabaho nga maglinya, mas 
makaayo nga molayo siya sa linya. Apan makahimo siya sa maong 
buluhaton o maong mga butang. 
27     Apan inig padayag na sa tinuod nga butang sa kataposang mga 
adlaw sa kataposang bahin sa iglesia, nga sa dihang giingon sa Dios nga 
Iyang ipadala kanato sumala ngadto sa mga Kasulatan, ug ato kining 
gituki pausab-usab, nga Iyang gitagna nga mobalik ang espiritu ni Elias 
sa laing pagkatawo. 
28     Karon, sa akong hunahuna gibuhat kana nga tin-aw….ug ato 
kanang gihualt nga mahitabo—kung diin adunay motongha nga usa ka 
dinihugan nga tawo sa kataposang mga adlaw. Karon, nakadungog kamo 
ug daghan kaayong mga panatiko ug uban pang mga butang, apan 
misulay lamang kana sa pag…. Mao kana ang yawa nga misulay sa 
pagkuha gikan sa tinuod gayud sa dihang…. Nakita nimo? Apan igapaila 
kini nga husto. Nakahibalo na kamo kung kinsa si Elias kaniadto. 
Himatikdi kana, imo kanang mahibaloan. Karon, mahibalo ang mga 
pinili, dili ang mga uban. Sigurado nga dili kana nila mahimo. Dili kana 
nila makita sa usa ka milyon nga mga milaya. 
29     Nahisgutan na nato kanang tanan ug nakita nga nganong wala nila 
mailhi si Juan, nganong wala nila mailhi si Elias, nganong wala nila 
mailhi si Jesus, nganong wala nila sila mailhi. Ug nagbuhat sila sa samang 
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butang, tungod kay ang Biblia nag-ingon nga ilang buhaton. Mao nga, sa 
maong panahon hilabihan kini ka masinugtanon. Usa kini ka yano kaayo. 
Maoy kanay hinungdan nganong molayo ang katawhan gikan niini. 
Hilabihan ka yano kini alang kanila. Atong nahibaloan nga sa dihang ang 
katawhan nahimong makiadmanon ug edukado ug daghan ug nasayran, 
unya ilang …. Mao kanang matanga nga wala makaila niini, tan-awa. 
30     Wala nagpili si Jesus ug ingon niana ngakatawhan aron mamahimo 
niyang mga tinon-an. Nagapili siya ug mga walay hingbangkaagan nga 
katawhan—mananagat, ug dili koniktado sa ilang mga iglesia ug mga 
butang. Nagapili siya ug yano nga tawo—maniningil ug buhis, ug mga 
mag-uuma, ug mga mangisdaay, ug uban pa, aron sa pagbuhat sa iyang 
buluhaton, tan-awa, tungod kay nasayud silay hingbakaagan. Unya 
makahimo Siya usa ka butang gikan kanila, tan-awa. Hangtud nga 
nagpabilin sila nga walay hingbangkaagan, nan makapamuhat ang Dios. 
Apan sa dihang moabot sa ilang hunahuna nga aduna silay nahibaloan, 
nan wala kay mahibaloan nga kinahanglan nimong masayran, ang Biblia 
nag-ingon. Makita nato kana. 
31     Ug atong nakita nga kining mga tinago kinahanglan gayud nga 
madayag. Ug nganong dili kining ubang mga tawo—si Wesley, si Luther 
ug kadtong mga bantogan nga mga tigreporma kinsa nagdala 
pagmatarong, pagkabinalaan, ang Panahon sa Pentecostal uban ang 
bautismo sa Balaang Espiritu ug mga butang—nganong  wala nila 
masabti kining maong mga minsahe? Nganong wala nila kini hisabti? 
Tungod kay mga tigreporma sila, tan-awa. 
32     Sama lamang, kuhaon kini sa pikas bahin, adunay mga katawhan 
nga misulod kinsa….adunay kagahom ingon nga mga hari apan dili kini 
mga hari. Nakita nimo? Kinahanglan nga imong bantayan ang mga 
terminolohiya sa Biblia sa unsa mang mga butang, tan-awa. Karon, 
himatikdi. Apan ang hinungdan nga tanan nga pagkahisalaag natapos sa 
tinagong bahin mahitungod sa pagkamatarong, ang tinagong bahin sa 
pagkabinalaan, ang tinagong bahin sa Bautismo sa Balaang Espiritu ug 
ngano… unsang matanga sa…mikaon ba si Eba ug mansanas, o mikaon 
ba siya ug usa ka prutas nga Granada o unsaman, nakita nimo? Unsa ba 
ang binhi sa serpinte? Ang bautismo ba sa ngalan  sa Amahan, Anak, ug 
Balaang Espiritu, o ang ngalan ni Ginoong Jesus maoy husto?—ug oh, 
ginatos nianang mga butanga ang nahibilin nga wala gikasaysay, tan-awa. 
33     Unya sa kataposang mga takna kining maong tawo kinahanglan nga 
moabot ug ipadayag ang mga butang, tan-awa, kuhaon ang mga 
Kasulatan. Igapaila kini nga husto. Oo, sir. Karon, dili kini usa ka inila 
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kagahum, ilang gipang bungkag ang tanang butang ug uban pa, ug 
mipadayon ngadto sa gatusan ug gatusan ug gatusan ka mga katuigan—
nga maoy nahibaloan sa magbabasa sa Panahon sa Kangingit. Pila ang 
nahibalo niana? Ang Panahon sa Kangitngit. Anaa ang imong itum nga 
kabayo, nagpila nianang panahon sa kangitngit. 
       Karon, ang tanang paglaum nangawala, wala nay paglaum ang tanan. 
Ang tanan nahimong kangitngit alang gagmayng magtotoo. Karon, mao 
kanay hinungdan nga kini gitawag….gipaila ang itum nga kabayo. 
191    Ang iyang timbang o ang iyang timbangan sa iyang kamot, imong 
makita, nagatawag, “Kinahanglan usa ka denario ang bili sa usa ka 
litrong trigo, ug kinahanglan usa ka denariio ang bili sa tulo ka litrong 
cebada,” tan-awa…. Sa tinuod mao kana ang…. Ang trigo ug cebada usa 
ka natural nga panginahanglanon sa kinabuhi. Diha gihimo ang tinapay 
ug ubang mga butang. Apan imong makita, nagpabayad siya alang niini. 
Unsay buot ipasabot…nga iyang gipabayad ang iyang mga sumusunod 
alang sa gamayng paglaum sa kinabuhi nga iyang gipadala nagdto kanila, 
pinaagi sa paghimong…. Nagasugod siya niana sa maong panahon sa 
pagpabayad kanila alang sa pag-ampo, pagpabayad kanila alang sa pag-
ampo. Sa gihapo ila kining gibuhat—novena—tungod…. Unsa ang iyang 
gibuhat? Gisakop ang tanan nga katigayonan sa kalibutan, ang 
timbangan nagatimbang sa usa ka litro nga trigo alang sa usa ka denario, 
tulo ka litro nga cebada alang sa usa ka denario. 
192    Ang nagasakay sa itum nga kabayo, tan-awa, nagahimo siya…giut-
utan ang iyang mga sumunod sa ilang salapi, sa dihang ang Biblia 
nagatagna nga magagunit siya mahitungod sa katigayunan  sa kalibutan. 
Ingon sa atong gisulti sa milabay nga gabii mahitungod sa Russia ug ang 
tanan niana, ilang gikuha ang tanang salapi ug giut-utan ang mga 
katawhan sa tanang butang nga anaa kanila. Mao nga anaa ka karon.  
193    Karon, tan-awa. Imo bang nakita diin kanang dugay na nga 
nagakuha sa salapi sa iglesia nagagikan? Pahilayo nianang mga butanga. 
Aron magtukod ug usa ka organisasyo, usa ka dakong butang—usa ka 
milyon nga dolyares didhi ug…. Imo bang nakita kinsa ang inahan niini? 
194    Salamat kanimo, Amahan. Oh, my! Nalipay kaayo ako. Oo, sir. 
Sige. Mao kini ang iyang panalangin, kana lamang. Sige, usa kini ka 
panahon sa tungang gabii. Nakasabot na kamo niana karon? Ug ania 
nagapabayad siya alang sa maong matang sa kinabuhi…. Mao kining 
sebada ug mga butang nga natural. Dili kini spiritual, karon. Usa kini ka 
sebada—sebada nga tinapay ug trigo nga tinapay. Nagapabayad siya 
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kanang pagabuhaton. Dili nako buot nga pasakitan ang ilang mga 
pagbati, o magbuhat ug mga butang nga sayop.” 
       Siya miingon, “Lakaw. Magabarog ako tupad kanimo.” Iyang 
gibuhat. Tinuod kana. Kamong tanan lamang ang nakasaksi dinhi, 
nagalingkod didto ug nahibalo nga kana tinuod. Bueno, aduna usab 
kamoy mga teyps dinhi, usab. Apan anaa ka karon, nakita nimo. 
186    Karon, ania ang tinago niini. Ug karon…. Sa dihang gipadayag kini 
kanako, sayo sa kabuntagon sa wala pa mosidlak ang adlaw, unya miadto 
dayon ako sa Kasulatan ug nagsugod sa pagtan-aw—pagpangita niini. 
Anaa gayud kini. Ang tulo kanila sa karon tukma nga katingalahan nga 
nadayag. Karon ania ang tinago sa itum nga kabayo, sumala sa unsay 
gipadayag kanako. 
187    Nagasugod siya sa pagsakay kaniya sa panahon sa Kangitngit nga 
Kapanahunan. Mao kana ang timailhan sa itum nga kabayo—ang 
Panahon sa Kangitngit—tungod kay panahon kini sa tungang gabii 
ngadto sa tinuod nga magtoo nga nangahabilin. Tana-awa kana karon sa 
kapanahunan sa iglesia, kanang tungatunga sa kapanahunan sa iglesia, 
ang mangitngit nga kapanahunan sa iglesia. Tan-awa kung unsa ang 
Iyang gisulti, “Aduna lamang ikaw dyutay nga kusog.” Usa kana ka 
tungang gabii alang kanila, alang sa tinuod nga magtotoo. 
188    Karon, himatikdi. Sa tinuod ang tanang paglaum gikuha gikan sa 
tinuod nga iglesia, tungod kay kining tawhana maoy nagkotrolar sa iglesia 
ug sa istado. Unsay ilang pagabuhaton? Nakita nimo? Ang Katolisismo 
maoy nagkuha sa duha ang iglesia ug istado, ug ang tanan nga dili 
mouyon sa Katolisismo pagapatyon. Mao kana ang hinungdan nga anaa 
siya sa usa ka itum nga kabayo. Ug tan-awa kung unsa ka ngitngit nga 
butang ang iyang gibuhat, unya imong nakita. Kung ika lamang…. Kung 
imong nahibaloan ang imong kaagi, tan-awa kini. Bueno, dili na niyo 
kinahang lang nga masayran kana aron mahibaloan kini. 
189    Karon himatikdi. Ang tanang paglaum nawala—mao kana ang 
iyang itum nga kabayo. Karon nagasakay siya sa iyang puti nga kabayo, 
tuso; unya gihatagan siya ug kagahum ug iyang gikuha ang kalinaw—
gipang-ihaw ang mga minilyon. Mao kana ang iyang pagabuhaton 
samtang nagapadayon siya sa pagsakay; ug sa gihapon nagabuhat siya 
niini. Nakita nimo? Karon, ania siya sa itum nga kabayo, karon, 
nagapadulong.  
190    Mangitngit nga Kapanahunan—mao kanang mga panahona. Mao 
kanang mga panahona ang pagbarog sa iglesia ug nakadawat sa 
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nga dako nga butang karon. Daw sama kini dinhi sa Biblia nga 
mamahimong usa ka dako nga butang. 
34     Unsa kini ka dako sa dihang si Juan kinahanglan nga mokanaog 
didto ug magbautismo? Hunahunaa kini karon, ang mga profeta 
kaniadto…balik ngadto ni Isaias, Malaquias ug ang tanan kanila 
naghisgot mahitungod kaniya, kung kanus-a siya mobalik. Ug sa dihang 
iya kining gibuhat—nag-inusara lamang, tigulang, walay hingbangkaagan 
nga tawo  nga napuno ug bungot ang iyang nawong, ug buhok nga 
nanggahi nga sama sa ulod nga balhibuon, ug usa ka daan nga panit sa 
karnero nga nakakupo kaniya. Walay hingbangkaagan—bisan kanus-a 
wala makaadto ug tulonghaan sa adlaw sa iyang kinabuhi sigon sa atong 
nasayran. Anaa siya miabot gikan sa kamingawan—wala gani hatagi ug 
maayong pagtagad diha sa usa ka pulpito, ug nagatingdog didto sa suba 
sa Jordan ug nagsugod sa pagtawag sa mga katawhan aron sa 
paghinulsol. Imo ba kanang mahunahuna? 
35     Ang Biblia nag-ingon nga ang tanang butang mamahimong inila 
nianang mga adlawa, bisan pa man hangtud didto sa kinahitas-an nga 
dapit mamahimo kining ipaubos, ug ang tanang dapit nga anaa sa ubos 
mamahimong ipataas (oo, sir), ug ang tanan nga gansang-gansangon nga 
dapit mamahimo kining mahapsay. Ngano, akong gihunahuna nga makita 
sila didto gihunahuna nga si Juan mogawas, o kining inila nga maoy mag-
una ni Cristo, ug kuhaon ang tanan nga deserto ug patagon kini ug 
butangan kini ug mga sagbot pag-usab, tan-awa. 
36     Sa akong hunahuna ila na kini gipangandaman sama kung unsay 
anaa nila karon. Apan hilabihan kini ka ubos bisan ang mga apostolis 
wala makaila niini! Miingon sila, “Nganong miingon man ang 
kasulatan…? Mosaka ka didto aron sa igahalad karon. Nganong ang 
Kasulatan nag-ingon nga si Elias maoy una nga moabot? 
37     Siya miingon, “Miabot na siya, ug wala kamo masayud niini.” Ug 
ang Anak sa tawo, nagabuhat sila sa samang mga butang. Apan “si Juan,” 
Siya miingon, “gibuhat lamang kung unsay nakasulat nga buhaton alang 
kaniya, ug ilang gibuhat ngadto kaniya kung unsay kinahanglan nga 
pagabuhaton.” Ug miingon, “Mao nga kinahanglan nga ang Anak sa 
tawo….mag-antos.” 
38     Tan-awa, wala man gani, sa akong hunahuna, ang ikatulong bahin 
sa kinatibuk-an nga kaliwatan sa mga Judio makahibalo nga si Jesus anaa 
sa kalibutan. Tingali nakadungog sila ug pipila ka mga panatiko didto 
kung diin man nga dapit, apan wala sila manungbaling niini—
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nagpadayon lamang. “Siya nahiabot sa iyang kaugalingon, ngani ang 
iyang mga katawhan wala modawat kaniya.” 
39     Karon, mao kana diin maoy akong gitoohan bisan…. Karon, wala 
miiingon nga mobalik Siya sa hilom, apan ang pagsakgaw maoy usa ka 
linilong! Mao nga kung hilabihan kana ka linilong sa dihang Siya miabot, 
unsa pa kaha ang pagsakgaw nga dili mahibaloan! Dili sila masayud. 
Derikta silang moingon, “Bueno, sa akong hunahuna aduan mahitabo nga 
pagsakgaw, ug tanan nga paghukom ibabaw sa kalibutan!” 
      Siya miingon, “Nahitabo na kini, ug wala ikaw masayud niini.” 
40     Ingon niana gayud…sama sa usa ka kawatan sa kagabhion. Sama 
usa ka basahon nga akong gibasa. Nasayud kamo…unsay tawag niana? Si 
Romeo ug si Juliet—mao ba kana? Pipila…iyang gitugotan…adunay 
ilang hagdan sa kilid sa ilang balay (dugay na nga panahon ang 
nanglabay), ug miadto ug nagdala sa iyang…aron sa pagkuha kaniya sa 
oras sa kagabhion. 
41     Karon, ingon niana nga paagi kini mahitabo, ug kini mawagtang. 
Dili nga magpadala sila ug usa ka panon sa mga manulunda nga adunay 
mga pala ug pang kaluton ang mga lubnganan. Ang Biblia nag-ingon 
mangausab kita sa dila pa nimo ipilok ang imong mga mata, sa usa 
lamang ka pagpamilok. Matapos na ang tanan sa ingon niana ka dali. 
42     Moingon lamang, nga adunay nawala. Bueno, akong gihunahuna 
nga kung atong masusi ang tibuok kalibutan karon, adunay lima ka gatos 
ka mga katawhan nga mangawala sa kalibitan sa matag adlaw. Wala sila 
masayud mahitungod niini. Mahibaloan lamang nga sila nangawala. 
Bueno, dili kaayo daghang ang makauban sa maong pagsakgaw. 
43     Karon, dili ko buot nga hadlokon kamo, ug wala nako gihunahuna 
sa ingon niana nga paagi, apan buot kong isulti kaninyo unsay Iyang 
giingon. Ug nasayud kamo niini sa inyong kaugalingon. “ Sama sa mga 
adlaw ni Noa kung diin ka mga kalag ang naluwas gikan sa tubig…”walo 
ka mga kalag gikan sa kalibutan…nangaluwas gikan sa tubig. 
44      Bueno, moingon ikaw, “Oh, my, dili na ko kinahanglan nga 
sulayan.” Nagapakita lamang kana nga wala kanimo ang matang sa 
pagtoo nga imong gikinahanglan. Kung adunay lamay usa, mao kana ako, 
tungod kay nagatoo ako Kaniya. Mao nga paagi nga buot nimong toohan. 
“mao kana ako.” Tinuod. Buot kong magkinabuhi haduol Kaniya…. 
Karon nasayud ako nga Iya akong kuhaon  sa Iyang pagbalik. Nagatoo 
ako niini. Kung ang tanan dili makauban niini, ako makauban didto, 
pinaagi sa iayng grasya, tungod kay nagasaad Siya kanako niana. Ug 
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ipanghimakak kini.” Mao kana ang pinakahilum nga panon nga imong 
nadungog. Miingon ako, “Unsay problema nimo?” Miingon ako, “Unya 
kung imong mahibaloan nga dili ka makabarog batok sa Pulong, nan 
pahawa sa akong likod! 
182    “Kamong mga doctor of divinity ug ang tanang butang, ug 
makigsulti kung unsa…. Ug imong gipaila ang imong kaugalingon ingon 
nga ‘Doktor,’ Doktor,’ Doktor,’ ug usa ako ka [wala ako masayud 
kung…. Brother Wood ug miingon ako “chechaco”] bag-ohan. Wala koy 
hingbangkaagan, wala magagikan sa bisan asa nga seminaryo o 
tulonghaan. Apan kuhaa ang imong Biblia ug dali diri ug barog tupad 
nako ug ipanghimakak ang binhi sa bitin, ang bautismo sa ngalan ni 
Jesus, o bisan asa niining mga butanga nga akong gitudlo.” 
       Walay bisan kinsa nga nagsulti ug usa ka pulong. Nasayud kamong 
tanan niana. Mao kana ang pinakahilum nga pundok nga akong nakita. 
Tan-awa, nagpasigarbo sila nga wala ko makahibalo kung unsa. Karon, 
mao kini. Wala ako magatoo sa pakigtuki sa mga tawo, apan  sa dihang 
moabot kini sa usa ka punto diin ilang gisulayan sa pagbira kanimo 
ngadto niini…. Ug dili unta ko moadto, apan ang Balaang Espiritu 
nagsulti kanako, miingon, “Lakaw didto; magabarog ako tupad nimo.” 
183    Gisulti kanila tulo o upat ka adlaw sa dila pa ang panahon. Kamong 
tanan atua didto, ug nadungog si Mr Carlson ug sila, ug si Tommy Hicks, 
ug silang tanan nga nagalingkod didto. Ug miadto ako mga tulo sa wala 
pa, ug miingon ako, “Kinahanglan nga imong ikansela kanang dapita.” 
184    Adunay usa ka bagyo kadtong gabhiona. Aduna akoy usa ka 
panagtigum. Siya miingon, “Lakaw tindog nianang bintanaa, didto sa 
ikatulo nga pultahan.” Ug miadto ako didto ug nagabarog didto. Mitan-
aw ako sama niana. Siya miingon, “Aduna silay laang nga giandam alang 
kanimo. Ila kang hangyuon nga mosulti nianang Ministerial Association 
sa Greater Chicago.” Miingon, “Aduna silay laang nga giandam alang 
kanimo sa imong pagtudlo sa akong Pulong.” Siya miingon, “Karon ila 
kanang ikansela kanang dapita diin…. Dili nila kana makuha. Ug 
mokuha sila ug usa ka dapit, diin sama kini sa….” Miingon, “Ingon niani 
ang dagway.” 
185    Mihonong ako, ug akong nakita ang akong kaugalingon sa usa ka 
suok. Milingi ako didto ug nakita ko, nakita ko silang tanan…. Nakita 
silang tanang mga ministro nga nagalingkod didto, sa paagi sa ilang 
paglingkod. Gitan-aw ko silang tanan. Ug Siya miingon…. “Oh,” sa akong 
hunahuna, maayo pa nga dili nalang ko moadto didto, Ginoo, kung ila 
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177    Karon ang iyang dakong gahum moabot. Nahimo siyang  usa ka 
bikaryo sa langit ug pagadaygon ingon nga Dios, magmamando sa 
kalibutan. Pinaagi sa  paghiusa sa iglesia ug dumalahon pag-usa ug 
himoon siya nga magmamando sa kalibutan, gihatagan siya ug purong-
purong ibabaw niana. iampo niya ang mga kalag pahigawas ngadto sa 
purgatoryo. Makahimo usab siya…. Sama siya sa usa ka Dios kalibutan, 
ingon nga puli sa Dios. 
178    Sa dungan aduna siyay dakong kagahum sa pagpatay sa bisan kinsa 
nga dili mouyon sa iyang sugo. Bisan kinsa ang mosulti batok kaniya? 
Ang iglesia dili makasulti ug bisan unsa. Siya ang ulo niini. Mao nga 
nangamatay sila sa minilyon. Silang tanan nga mga gagmay nga iglesia, 
igsoon, gipabuto, ug gipangpatay, ug gipamatay, ug gipakaon sa mga leon, 
ug tanang butang, tan-awa. Ang dragon, nga Roma, maoy naghatag 
kaniya sa trono ug kagahum. Ang Biblia nag-ingon. Mao nga iyang 
gisakyan ang iyang tipo nga mapula nga kabayo nga dugo sa tawo 
hangtud nga nahimo siyang usa ka pula nga kabayo. 
179    Karon si Juan nakakita kaniya sa itum nga kabayo. Nagausab siya 
sa ubang mga butang. Karon kinahanglan nga ako kining isulti sa paagi 
nga miabot kini kanako; ug unya…. Ug kon moabot kini kanako ug dili 
masibo sa tibuok Kasulatan, nan dili kana ihatag sa Dios. Tan-awa, ang 
kasulatan kinahanglan…. Ang matag usa. Usa kini ka dako nga butang, 
sama niana. Ang Kasulatan kinahanglan nga magkauyon sa kasulatan. Ug 
bisan unsa nag supak ngadto sa Kasulatan…. Kon kanag manulunda sa 
Ginoo magasulti kanako bisan unsa nga dili nahisulat, dili ako motoo 
kaniya. 
180    Nagabarog ako didto sa Chicago sa milabay nga adlaw sa dihang 
mga gatusan sila ka mga ministro…. Anaa ba dinhi nga atua niadtong 
tiguma? Tinuod, kanang maong tigum sa Chicago? Miingon ako, “Karon 
moingon kamo nga atua kamo…. Sa inyong hunahuna nga inyo kong 
malibog dinhi sa mga butang.” Mahitungod niana niining maong lawak 
karon. Miingon ako, “Unsa kini nga inyong ikabatok kanako?” Miingon 
ako, “Ang Balaang Espiritu nagapakita kanako tulo na kagabii ang 
milabay diin ipahimutang ang matag usa kaninyo, ug dili kita 
mapadulong niana….” Pangutan-a si Carl, dinhi, kung dili kini tinuod. 
Ug didto usab si Hank ug tanan kanila. Tinuod kana. Kamong tanan atua 
didto aron maminaw niini. 
181    Miingon ako, “Karon aduna ka bay batok kanako sa akong 
pagtudlo. Mao kana ang problema. Karon buot ko nga ang usa kaninyo 
moduol diri ug dad-a ang imong Biblia ug barog atubang kanako ug 
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nasayud ako nga atua ako didto tunhgod ka dili Siya magbakak. Ug 
nasayud ako nga ang akong kalag ug kinabuhi nahisulat, ug gisulayan ko 
sa pagkinabuhi sa matag adlaw sama sa Iyang pag-abot. Mao nga 
mamahimong usa ako niana. Mao kana nga paagi ang buot nakong 
mabati. Kung aduna lamay walo, usa ako nianang walo. Kung adunay 
lima ka gatos, usa ako nianang lima ka gatos. Wala ako masayud sa uban 
nga mga tawo, apan usa ako nianang lima kagatos. Nakita nimo? 
45     Mao kana nga paagi buot nimong hinumduman. Kung dili nimo kini 
mahinumduman sama niana, adunay apan kanang  imong pagtoo, tan-
awa. Wala ikaw nakasiguro kung naluwas ka naba, karon. Imo lamang 
kini nga gitagna. Ayaw kana ug buhata. 
      Sige, dili kita makaabot niining maong timri, dili ba? Sige. Buot ko 
nga matag gabii…. Wala ako masayud kung wala ba ninyo isipa ang 
pagkuha nako sa inyong panahon—makahimo kita nga mahuman nga 
mas sayo-sayo. Adunay daghan nga …. 
46     Sa pagpadayag niining maong mga timri, hinumdumi, usa lamang 
gayud kini ka berseculo. Ang una naghisgut sa pagpahibalo niini. Ang 
ikaduha nga berseculo…. Kadaghanan sa mga kumintaryo ug uban pa, 
ang pagbasa niini, mao ang…ang pagbasa sa ilang mga hunahuna. Ug 
nagtoo ako sa kanunay, halos sama sa tanan nilang gitoohan, nga nga ang 
unang magkakabayo mao ang unang iglesia. Apan sa dihang ang Balaang 
Espiritu nagapadayag niini, hilabuhan kini ka sukwahi niana. Ug mao 
karon, tanan nga gibuhat niini, nagapakita lamang kung unsa kini. Ug 
unya akong gisulayan…. 
47     Karon alang kanako usa kini ka sagrado. Mao kana ang hinungdan 
nga mas makaayo nga akong tubagon kining maong mga pangutana, ug 
kuhaon nato kini aron masabtan sa tanan—ug sa teyp usab, nga ilang 
hisabtan karon, tan-awa. Sulayan nako nga makaigsulti sa makadiyot sa 
gabii nga maagi, aron makuha…ang mga katawhan nagdali nga 
makasulod ug nagtukluranay pasulod ug…. Dili ninyo angay nga buhaton 
kana, tan-awa. Apan sa dihang nahitabo kana…. Mga tawo nga nilalang 
kana, ug init gayud dinhi, ug dili kamo mahimutang. Apan hilabihan 
ninyo kamaayo. Ang pinakamaayo nga akong nakita nga mga lihok sa 
mga tawo sa Tabernaculo ania niining maong panatigum—ug 
nagalingkod nga hilom, ug ang mga inahan ilang gidala ang ilang mga 
gagmayng mga bata didto sa narsere sa dihang kini sila magsugod sa 
paghilak, ug ang tanan. Usa ka maayo kaaayo. 
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48     Apan buot kong balikan kini hangtud akong mabati ang dihog sa 
Espiritu ngari kanako sa pagsulti niining mga pulong—sa pagsulti kung 
unsay gipadayag ngari kanako. Ug unya kung diin man akong dapita…. 
Sa pagbuhat niana, kung ugaling makahimo man ako ug sayop dinhi, 
dinhi sa atubangan sa mga katawhan, Iya kining itul-id alang kanako. 
Buot nako nga matul-id kini. Wala na kinahanglana pagkuha sa unsa 
man ang imong gihunahuna; adunay usa ka butang nga husto, ug buot 
nato kana. Buot kita nga ang Dios magahatag kanato kung unsay husto. 
49     Mao karon, atong gihisgutan kining mga magkakabayo samtang sila 
miabot—ang una nga kabayo. Karon…ug atong nahibaloan nga nga mao 
kana ang anticristo nga miabot. Ug unya atong nahibaloan niadtong 
milabay nga gabii nga ang mao sa gihapon nga tawo ang miabot ingon 
nga anticristo uban sa puti nga kabayo, atong nakita siya uban sa usa ka 
ispada sa milabay nga gabii, nagasakay, ug gipamatay ang mga katawhan. 
50     Karon, sa kanunay adunay natural ug espirituwal. Ug sa kaayohan 
sa iglesia, buot kong itipo kini, sa dili pa kita moadto sa pagbukas niining 
maong timri—diin, unsay Iyang gihatag kanako ako kining gisulat dayon 
diri. Adunay pipila ka kasulatan diri, pito o walo ka mga panid kini, ug 
ingon nga sumbanan… Himatikdi. Buot kong hatagan ug usa ka tipo ang 
iglesia ug himuon kini nga hapsay aron inyo kining makita, tan-awa. 
51     Karon, adunay usa ka natural nga pangasaw-onon didto sa tanaman 
sa Eden. (Inyo bang nahinumduman sa milabay nga gabii, kanang natural 
nga pangasaw-onon?) Siya ang hinigugma ni Adan, dili pa iyang asawa, 
tungod kay wala pa niya siya giila ingon nga asawa. Sama kang Maria 
nga asawa ni Jose, apan wala pa niya siya hilabti. Iyang nahibaloan nga 
siya nga nagsabak, tan-awa. Karon, sa wala pa niya hilabti ang iyang 
asawa, usa lamang siya ka pangasaw-onon alang kaniya. Sige. Ug atong 
nahibaloan nga ang Dios…. Nahulog siya sa tanaman sa Eden tungod kay 
napakyas siya sa paggunit sa Pulong sa Dios. 
52     Karon, Iyang nasayran nga si Satanas bihian taliwala kanila, mao 
nga Iyang gihatagan sila ug dapit diin didto sila magpabilin, pagpanalipod 
kanila. Bueno, kinsa ba ang mas nasayud sa pinakamaayo nga dapit aron 
magpanalipod kay sa Dios, kung naningkamot Siya sa pagpangga sa iyang 
kaugalingon nga mga anak? Kung buot nako nga amumahon ang gamay 
nako nga si Joseph, bueno, igsoon, ang tanang butang…. Ug nasayud ako 
nga iyang kinabuhi nagadipindi niini, ngano…. Ug… Angayan ako sa 
pagbuhat niini, ngano…. Kung kwareta ka tiilan nga kongkreto nga 
kalig-on ang  butang nga makahimo niini, ako kanang buhaton nga 
nubenta ka tiilan aron sa pagsiguro. 
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Gikuha niya ang iyang mga superman, nagapamuhat kaniya ngadto sa 
mga organisasyon, ug gipurong-purongan siya ug bikaryo—usa ka cristo. 
Cristo nga namuhat nga puli sa Dios. Tan-awa, kining tawhana usa ka 
bikaryo ingon nga puli sa Dios. Mao sa gihapon. Ingon nga puli sa Dios—
unsa unta siya, usa ka bikaryo ilalum ni Cristo. 
173    Karon, sa dihang iyang gibuhat kana, unya unsa man ang iyang 
gibuhat pagkahuman? Siya…. Gikuha ni Satanas ang iyang politikanhon 
nga kagahum (diin nahuman na siya) ug gikuha ang mga relihiyosong 
kagahum (diin nahuman na siya gipurong-purongan) ug giuban sila, ug 
unya pagkahuman gihimoan niya siya ug lain nga purong-purong ngadto 
sa imperno. Ug…sila nga nangamatay na, kung sila makabayad ug igo 
nga salapi, kuhaon niya sila pagawas. Mao karon usa siya ka bikaryo sa 
tibuok kalangitan, sa tibuok purgatoryo (sama sa iyang gusto nga itawag 
didto). Walay ingon niana nga butang sa Biblia, apan kinahanglan nga 
mohumo ug mga butang. Ang Biblia nag-ingon nga mogawas siya gikan 
sa pinakailalum nga bangag ug mobalik sa ingon niana nga paagi, ug sa 
kalibutan usa ka pangulo. 
174    Karon, unsa ang iyang gihatag pagkahuman? Una aduna siyay usa 
ka pana, apan wala siyay udyong. Apan karon aduna siyay usa ka dako 
nga espada sa iyang kamot. Makahimo siya ug mga butang karon. Unya 
mikanaog siya sa iyang puti nga kabayo. Ang puti nga kabayo midalagan 
palayo. Karon unsa man ang iyang gisakyan? Usa ka pula nga kabayo—
dugo. Dugo-pula nga kabayo. Magasakay siya nianang usa. Oh, tinuod. 
Karon gihatagan siya ug dako nga kagahum ug usa ka dako nga espada 
aron pagpatay. Unya nagsakay siya sa iyang dugo-pula nga kabayo. 
175    Atong makita kini gikan sa ikaduha nga timri, nga nabuksan sa 
milabay nga gabii, iyang pagakuhaon ang kalinaw sa kalibutan ug 
magpinatyanan ang usag usa. Ug ang iyang kaugalingong talaan sa mga 
marter sa mga Romano Katoliko nga iglesia nga nagpakita nga ilang 
gipamatay ang saysintay otso milyonis ka mga Protestante sa panahon ni 
St. Augustine sa Hippo hangtud sa 1580—saysinta-otso milyonis! 
(Schmucker ang Inila nga Reporma, kung buot nimo nga basahon kini. 
“Dalaygon nga Reporma, usab.) saysintay-otso milyonis ang nahisulat sa 
listahan sa mga marter. 
176    Sa dihang ang usa nga gitawag nila nga mga santos nakadawat sa 
pinadayag nga bisan kinsa nga mosupak sa Romano Katoliko nga iglesia 
kinahanglan nga mamatay ingon nga usa ka erehes, nga mao ang nagsugo 
kanila kaniadto. Hay, moadto siya sa pagpadanak ug dugo. Mosakay siya 
sa iyang pula nga kabayo, ug mangabayo. 
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168    Unsa kana karon. Walay ingon niana nga butang nga sama sa 
Cristohanon nga iglesia nga Methodista. Dili kana usa ka iglesia; usa kana 
ka pahulayanan. Batist—dili kana usa ka ilesia; usa kana ka 
pahulayanan. Aduna lamay usa ka iglesia, ug mao kana ang mistikal nga 
lawas ni Jesu-Cristo, ug natawo ikaw niana (tinuod kana), pinaagi sa 
pagpili nang daan. Tinuod kana. 
169    “Ang tanan nga gihatag sa akong Amahan moabot. Walay tawo nga 
makaduol gawas nga siya pagatawagon sa Amahan, ug ang tanan nga 
gihatag Niya kanako moadto kanako.” Mao kini. Nagalingkod ang 
Cordero didto ug nagpataliwala hangtud nga ang pinakaulahi makasulod. 
Ang gamay nga kampana motingog ug magalakaw Siya sa gawas ug 
pagakuhaon ang mga iya pagkahuman, tan-awa. Kana lamang. 
Pagadalhon ang iyang iglesia pauli, ang iyang mga sumusunod; ug 
itambog ang iyang mga kaaway ngadto sa linaw nga kalayo ug ang tanan 
niyang mga sumosunod mouban kaniya, ug mao kini. Unya mogawas kita 
padulong ngadto sa milenyum. 
170    Mao sa gihapon nga magkakabayo karon. Niining unang ang-ang 
usa siya ka inosenti. Ug sa ikaduha (karon, kung mosaka ka ug gamay, 
gamay pa gyud niana), ang ikaduha nga ang-ang ang Biblia nag-ingon 
pagapurong-purongan siya. Ug ilang gipurong-purongan ang usa ka 
tawo—usa ka talagsaon nga tawo. Tan-awa, pagapurong-purongan siya. 
Unya ang Biblia wala magatawag kaniya nga usa ka papa. Ang Biblia 
nagatawag kaniya nga usa ka mini nga profeta. Ngano? Oo, dayag lang 
nga usa siya ka mini nga profeta pinaagi sa iyang espiritu ni anticristo nga 
maoy nagatudlo ug anticristo batok sa orihinal nga Pulong. Tungod kay 
kung magatudlo ikaw batok sa orihinal nga Pulong, usa kini ka anticristo, 
ug ang Pulong mao ang Dios. 
171    Karon, human niana, atong makita siya unya nga gipurong-
purongan. Sa dihang pagapurong-purongan siya…. Karon, hilabihan niya 
ka inosenti—walay kusog ug usa lamang gamay nga tawo. Apan unya 
didto sa Nicaea Council, nahimo siyang…ug si Constantine naghatag 
kaniya sa tanang kabtangan. Ug unya unsa ang iyang gibuhat? Unya 
siya…. tan-awa, gihatag ni Satanas ang iyang trono ug kagahum. Ang 
Biblia nag-ingon niini, samtang nagapadayon kita niini. 
172    Karon, ang sunod nga butang nga atong mahibaloan nga ang 
demonyo ang nagkontrolar sa tanan nga mga politika nga mahitabo o 
mahitabo palang. Atong makita kana sa Mateo 4:11. Ug karon atong 
makita unya si Satanas nga aduna nay mga politika, apan iyang gisulayan 
ang pagkuha sa iglesia. Mao nga mikanaog siya aron sa paglingla niini. 
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53     Ug kung mahunahuna ko na mahitungod sa akong batang lalaki—
diin, kung ang iyang mortal nga kinabuhi mawala, nagatoo ako nga ang 
usa ka gamayng bata maluwas—unsa pa kaha sa Dios sa iyang anak nga 
mawala sa kahangturan! Sa asa nga dapit Niya siya ipahimutang? Iyang 
ipahimutang siya luyo sa iyang Pulong. Samtang anaa ikaw sulod nianang 
maong Pulong, luwas kamo. “Kung ikaw pabilin kanako ug ang mga 
pulong pabilin kaninyo, nan pangayo kamo sa bisan unsa….” Mao 
kana—ang Pulong. 
54     Mao nga Eva nagasuroy-soroy sa tanaman, ug nalabyan niya ang 
serpente (usa ka maalamon nga matang sa tawo), ug siya…. ug nagsugod 
siya…. Karon, atua siya sa pikas bahin. Ang Dios ngakinabuhi, nagapuyo, 
nagabuhat nga mapinaubsanon. Bisan kanu-a dili sa laing paagi. Karon, 
ang maong babaye nga mapinaubsanon nagalkaw nga nag-inusara didto, 
ug si Satanas mitungha ingon nga usa ka maalam, limbungan, maalamon 
nga matang nga tawo. Ug buot niya nga hayloon siya sa tulumanon. 
Samatang…. Bisan pa kung anaa kanunay si Satanas nagapailibot, 
samtang nagapabilin siya likod sa iyang Pulong, nagpabilin siya nga 
walay tatsa. Mao nga gibuhta ni Satanas kung unsa man ang buot niyang 
pagabuhaton, pagpabilin nianang maong Pulong. Walay bisan gamay nga 
kalainan. Kung moingon siya, “Nganong, nagmasakiton ka man.” 
       “Pinaagi sa iyang labod ako mamaayo.” 
       “Bueno, mamatay kana.” 
       “Iya akong banhawon pag-usab.” 
55     Tan-awa, pagpabilin lamang luyo sa iyang Pulong—kana lamang. Si 
Cristo nagapaluyo kanunay sa Iyang kaugalingon: “Nahisulat kini....” 
Karon, pabilin luyo sa Pulong. Apan si Eva, nagsugod siya sa gamay nga 
pagbiya. Apan wala niya biyai ang tanan; usa lamang ka gamay nga 
pulong ang iyang gibiyaan. Ug mao kana ang buot ni Satanas nga iyang 
buhaton. Nakuha niya siya luyo sa mga saad sa Dios pinaagi sa 
pangtarungan. Ayaw gayud sulayi pagpangatarungan sa Pulong sa Dios. 
Tuohi lamang kini! Mao nga milakang siya pagawas gikan didto ug saw 
ala pa makaduol si Adan kaniya ingon nga asawa, nahugawan na siya ni 
Satanas! Ug siya…. 
56     Ug imo bang nakita? Si Cristo nagbuhat sa samang butang. Sa 
husto. Karon alang sa paglukat, ang Dios kinahanglan nga atua una didto. 
Imong nakita? Si Maria, sa wala pa moduol kang Jose, ang Balaang 
Espiritu adunay nay gibuhat didto. Amen. Nakita nimo? Diha miabot ang 
manunubos. 
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57     Karon himatikdi, ang natural nga babaye nahulog, ug ang Dios 
naghimo usa ka paagi alang kaniya aron malukat. Bisan pa man siya 
nahulog, nahimo Siya ug usa ka paagi. Karon mao kana ang unang 
pangasaw-onon dinhi sa kalibutan—nahulog sa wala pa siya sa iyang 
bana makasal. Nahulog siya sa pinaagi sa hinungdan sa….sa 
pangatarungan. Inay sa pagpabilin sa Pulong, nahulog siya. ug nahulog 
siya ngadto sa kamatayon—eternal nga panagbulag. Uban kaniya, gikuha 
niya ang bana ug ang tanang pang mga butang nga ania sa kalibutan. 
Nahulog siya. 
58     Karon. Apan ang Dios, puno sa kaluoy, naghimo ug usa ka paagi 
aron sa paglukat nianang bayhana. Ug unsa ang Iyang gisaad kaniya—
nagsulti kaniya nga usa ka higayon sa unahan ang tinuod ngaPulong 
moabot kaniya pag-usab, ang tinuod nga Pulong mahimong madayag 
diha kaniya. karon hinumdumi kana, tungod kay Iyang gisaad si Cristo 
pinaagi sa babaye, ug si Cristo mao ang Pulong. 
59     Sa Juan 1, “Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa 
Dios, ug ang Pulong mao ang Dios…. Ug ang Pulong nahimong unod, ug 
mipuyo uban kanato….” Ang mipuyo uban kanato sa unod. Siya mao nga 
Pulong. Sa wala pa ang pulong usa kini ka hunahuna, ug ang hunahuna 
kinahanglan nga mabuhat. Sige. Mao nga ang hunahuna sa Dios nahimo 
sa dihang kini nasulti pinaagi sa usa ka pulong. Mao kana sa dihang 
Iyang gihatag kini kanimo ingon nga usa ka hunahuna, iyang hunahuna, 
ug kini nadayag diha kanimo, unya nagpabilin kini nga usa ka hunahuna 
hangtud nga imo kining isulti. 
60     Mao kana ang hinungdan…. Si Moises migawas aron sa pag-ampo 
(kanang maong haligi nga kalayo nga nakapalibot kaniya), ug Siya 
miingon, “Lakaw guniti ang imong sungkod atubang sa sidlakan ug 
ingna, tawag alang sa mga langaw.” Walay mga langaw, apan miadto siya 
ug nagagunit sa sungkod didto ug miingon, “Maadunay mga langaw.” 
Wala pay mga langaw niadtong tungora. Mibalik siya. Apan ang pulong, 
ang hunahuna sa Dios, nahisulti na. Usa kini ka pulong; karon 
kinahanglan nga kini mahitabo. Karon wala ba nimo makita kung diin 
gisulti ni Jesus, “Kung imong isulti niining maong bukid…”? Dili “Kung 
Akong kining isylti,” apan “Kung imong isulti kini niining maong bukid, 
pahawa…” 
61     Ug ang unang butang, sa akong hunahuna—sa panahon ni Moises—
dagko ug mga berde nga mga langaw ang nagsugod sa pagpanglupad, ug 
human saw ala madugay nahimong taglima na ka mga libra matag yarda, 
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pagkabinalaan, bautismo sa Espiritu Santo, nagpakatawo nga Pulong, ang 
paagi karon; ug mikanaog siya. mikanaog siya; ang iglesia misaka. Usa 
kini ka hingpit gayud nga mahimong mahitabo. Oh, maayo kaayo kini. 
Nakauyon ako niini. 
165    Kining maong magkakabayo mao sa gihapon sa una apan sa lain 
nga ang-ang sa iyang pagpamuhat. Ang unang ang-ang—ang puti nga 
kabayo, tan-awa. Usa lamang siya ka magtutudlo, usa ka anticristo nga 
magtutudlo. Supak siya sa Pulong sa Dios. Unsaon ba nimo nga 
mahimong anticristo? Bisan kinsa nga magasalikway sa matag pulong 
niini nga dili tinuod, nga matudluan sa mao lamang, mao ang anticristo 
tungod kay ilang salikway ang Pulong, ug Siya mao ang Pulong. 
166    Karon, ang unang ang-ang—puti nga kabayo. Usa lamang siya ka 
magtutudlo, apan usa ka anticristo nga espiritu sa iyang doktrina ug sa 
iyang matang. Usa siya ka inosenti. Dili siya makapanakit sa bisan unsang 
mga butang, mora ug ingon niana. Magapadayon…. Mao kana ang paagi 
nga si Satanas mosulod. Oh, usa siya ka langgam nga maigmat. 
167    Iyang gisultian si Eva, “Karon, nasayud ka nga nangita ka ug 
kaalam. Wala ka masayud kung unsa ang husto ug sayop.” Miingon, 
“Karon, kung maablihan ang imong mga mata, mahibalo ka kung 
unsa….” Ug miingon, “Lami kaayo ang bunga. Maayo kaayo kini. Lami 
kaayong tan-awon sa mata. Kinahanglan nga imong kuhaon kini. Karon 
wala ka mahibalo kung maayo ba kini o dili, dili ba?” 
       “Dili, wala ako makahibalo, apan ang Dios nag-ingon nga dili kini 
buhaton.” 
       “Apan, oh!” 
       “Bueno, nasayud ako, apan ang Dios nag-ingon nga Iyang….” 
       “Sa tinud-anay dili kana Niya pagabuhaton.” Ingon niana ka tam-is 
kung mahimo. Tan-awa kung unsa ang gibuhat niini. 
       Tan-awa kining espiritu sa anticristo nga mibarog sa taliwala sa 
nahaunang iglesia, usa ka doktrina sa Nicolaita. “Nico,” bihagon ang 
iglesia, nagbuhat ug usa ka balaan nga tawo. 
       “Ngani, buot lamang namo nga magkatigum. Nganong, nagkatag man 
kamo diri. Walay usa nga nasayud kung asa ang uban. Sa akong 
hunahuna kinahanglan nga aduna kitay usa ka organisasyon ug aron 
malahi. Magpadayon kita…mag-usa kitang tanan. Kinahanglan nga 
magbuhat kita ug usa ka pahulayanan gikan niini.” 
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denario ang bili sa usa ka litrong trigo, ug kinahanglan nga usa ka 
denario ang bili sa tulo ka litrong cebada; apan ayaw pag-unsaa ang lana 
ug ang bino,” tan-awa…. 
159    Kining magkakabayo—atong hisgutan siya. kung imong nakita ang 
unang magkakabayo, kinsa siya…ug atong nakita sa milabay nga gabii, 
basi sa kasulatan, nga ang ikaduha nga magkakabayo nga mao sa gihapon 
gayud nga tawo, siya sa gihapon sa nagkalain-lain nga kabayo. Unsay 
nahitabo? Iyang giusab ang iyang bulohaton, tan-awa. Tinuod kana. 
Atong nahibaloan nga usa siya ka anticristo, ug iyang giusab ang iyang 
kahimtang. Atong nakita nga sa dihang  sa una anaa siya sa usa ka puti 
nga kabayo, nahimo siya nga usa ka doktrina. Karon ato kining nakuha 
ang matag usa niini dinhi sa Kasulatan, tan-awa. 
160    Karon tan-awa kung asa nata karon ning kagabhion—lain na usab 
nga kapanahunan sa iglesia karon. Moadto kita sa ikatulo nga 
kapanahunan sa iglesia karon. Sa tukma gayud. Sa ikatulo nga 
kapanahunan sa iglesia tukma gyud sa ikatulo nga kabayo. 
161    Ang unang kapanahunan sa iglesia mao ang unsa? Ang mga 
Nicolaita adunay usa ka doktrina, tan-awa, mao kana ang una. Sige. Ug 
ang unang butang nga atong nahibaloan kining doktrina sa Nicolaita, 
gitugotan kini ug tinuod—milihok kini. Ug ilang gipurong-purongan 
kining tawhana. Unya kining espirituha, sa anticristo, nagpakatawo sa 
usa ka tawo, tan-awa. Ug atong makita sa katapusan nga nahimo siyang 
nagpakatawo nga panulay, usab. Mipahawa ang demonyo, ug misulod 
ang panulay. 
162    Ug sama niana nga iglesia nga anaay…kanang maong matang sa 
anticristo nga iglesia nga milambo, mao usab ang pag-abot sa pangasaw-
onon sa nagkalain-laing butang—pinaagi sa pagkaminatarong, 
pagkabinalaan, bautismo sa Espiritu Santo, ug nagpadayon sa paglihok, 
tan-awa. Sama gayud kanila, una lamang nilang nakuha ang ilang 
rebaybal, ug kuhaon kana sa iglesia sa katapusan. 
163    Ang ilang tulo ka mga katuigan…. Ang unang tulo ka mga ang-ang 
kanila, nga miabot sa Mangitngit nga Kapanahunan; unya ang ikatulo 
ang-ang miabot sa iglesia, gikan sa pagkaminatarong, pagkabinalaan, 
bautismo sa Espiritu Santo, Kaniya—nagpakatawo ang Dios ug 
nagpadayag taliwala kanato. 
164    Ania siya miabot ingon nga anticristo, ingon nga mini nga profeta, 
unya ang mananap, unya sa Mangitngit nga Kapanahunan. Unya ang 
iglesia migula gikan sa Mangitngit nga Kapanahunan—pagkaminatarong, 
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tan-awa. Diin kini sila gikan? Ang Dios maoy nagbuhat kanila! Wala ba 
nimo makita…? 
62     Ang Dios makahimo sa paggun-ob ning kalibutana ning kagabhion 
uban ang mga higanti nga mga tagnok kung buot Niya. Ngano, mahimo 
Niyang magpatong-patong ug mga tagnok hangtud sa bulan. Ang usa ka 
butang nga Iyang mahimo, maga-ingon lamang, “Maadunay mga tagnok 
ngadto sa bulan.” Kanang tanan maatoa didto. Walay mga kemikal o 
unsa pa. Magapadayon lamang kana sa pagtubo, pagtubo, pagtubo, tan-
awa. 
63     Mahimo Niya ang tanan ang unsay buot Niyang pagabuhaton. Siya 
ang Dios, ang magbubuhat. Ang usa ka butang nga Iyang pagabuhaton 
mao lamang ang pagsulti niini. Tinuod kana. Siya mao ang magbubuhat. 
Karon, kung atong hunahunaon kung unsa Siya ka dako…. Buhaton Niya 
ang buot Niyang pagabuhaton. Nagalingkod Siya didto ug nagatan-aw sa 
mga katawhan, ug kining maong mga magtutudlo nagpakahanas, ug 
“Walay mga Dios,” ug tanang butang. Ngano, sama lamang nga atua sila 
sa Babel pag-usab—Babel, diay. 
64     Karon, atong nakita nga ang Dios nagsulti kang Eva niana human sa 
dugay nga panahon, “Ang Pulong mobalik diha kanimo.” Karon, giunsa 
niya pagkahulog? Buot ko nga isulti kana sa akong mga tigpaminaw. Asa 
man gikan siya nahulog? Asa man gikan nahulog si Eva? Sa Pulong. 
Tinguod ba kana? Sa Pulong. Ug ang Dios miingon niana nga maghimo 
Siya paagi nga malikat siya balik sa Pulong pagusab. Sige. Ang Pulong 
moabot sa usa ka hinungdan. Karon kupti ug maayo kung unsay akong 
gisulti karon. Ang Pulong moabot kaniya alang sa usa ka katuyoan—
alang kana sa pagtubos. Sige. Hangtud didto, aduna siyay usa ka halili 
nga maoy mobuhat hangtud nga moabot ang panahon alang sa orihinal 
nga Pulong. Karon inyong nasabtan ug maayo? 
65     Iyang gisulti ang Pulong nga mobalik kaniya pag-usab. Apan 
hangtud nianang panahuna naghatag Siya kaniya ug usa ka halili, 
hangtud sa pagabot nianang panahuna. Mao nga Iyang gihatagan siya ug 
usa ka halad aron himuon nga usa ka halili alang nianang maong dugo. 
Karon ang dugo nagagikan sa toro ug karnero, kanding ug mga butang; 
apan dili kana makatangtang sa iyang sala, tan-awa. Nagatabon lamang 
kana sa iyang sala. Dili kini makakuha sa tanan; nagatabon lamang kini. 
Tungod kay dugo kini sa mga hayop, ug sa dugo sa hayop nagagikan ang 
kinabuhi sa hayop. Usa kini ka halili hangtud nga ang tinuod (karon isul-
ob ang inyong mga kupo), ang tinuod nga dugo sa tawo, ingon nga tawo 
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nga nilalang, nahimong unod. Ang Dios! Wala nagagikan sa pakighilawas, 
berhen—ang berhen nga pagpanganak maoy nagbuhat niana. 
66     Karon, ang Pulong sa Dios nga gisaad nahimong dugo ug nahimong 
unod sa pagkatawo ni Jesu-Cristo, ang Manluluwas. Ang digo sa mga toro 
ug mga kanding ug uban pa…. Apan kadiyot lang. dinhi gibuhat sa Dios 
ang saad, nag-ingon nga atua kana didto inig abot niini. Ang iyang binhi 
maoy modogmok sa ulo sa maong serpenti. Karon inig abot na sa iyang 
binhi, sama nga gikan ni Adan, o sama nga gikan sa serpenti, ug uban pa, 
nan sa gihapon nagapabilin nga makasasala nga binhi. 
67     Mao kana ang hinungdan nganong mihilak si Juan. Walay bisan 
kinsa nga tawo, tungod walay tawo…. Ang tanan anaa sa tabok sa pikas 
tampi sa gahong, ang pang-pang. Apan adunay moabot nga usa ka 
panahon nga sa diha nga kining pagpuli sa dugo sa mga mananap 
matapos ra, inig abot na sa tinuod nga dugo nga mamahimong unod—ang 
Dios, nahimong unod ug dugo. Ang Biblia nag-ingon nga Siya gayud. 1 
Timothy 3:16, “….dili malalis nga dako gayud ang tinago sa pagkadios: 
ka yang Dios nadayag diha sa unod….” Tinuod kana. ang pagkatawo nga 
ulay ang nakahimo niini. 
68     Karon, ang dugo sa karnero ug mga kanding nagatabon sa sala apan 
dili sa pagtang-tang niini, tungod kay dugo kini sa hayop. Apan 
kinahanglan nga husto kana, ingon nga usa ka halili. Ug tinuod nga ilang 
naandan kanang maong panghalili. Ug mao nga nagapadayon sila. Ug sa 
dihang ang tinuod nga saad  nga Pulong nahimong nadayag diha kang 
Jesu-Cristo, kinsa nagpamatuod nga Anak sa labawng magbubuhat, ang 
Dios, ug gibindikihan ang Iyang kaugalingon pinaagi sa buhi nga Pulong 
sa Dios…. Iyang gipamatud-an nga Siya gayud. Makahimo Siya sa 
pagsulti sa mga butang aron mahitabo. 
69     Walay usa ka tawo o unsa man sa kalibutan nga makahimo niana. 
Walay bisan usa ka butang sa kalibutan nga mamugna kundili sa Dios. 
Ang demonyo dili makamugna. Siya mao ang tigtuis kung unsa ang 
nabuhat, apan dili siya makamugna. Ang sala mao ang kamatuoran nga 
gituis. Nahibalo kaba kung unsay akong ipasabot? Unsa ang usa ka 
bakak? Mao kana ang kamatuoran nga gituis, tan-awa. Unsa ang 
pagpanapaw? Ang husto nga legal nga lihok nga gituis. Ang tanang 
butang  sa sala…. Ang mao ang kamatuoran nga gituis. 
       Karon, dili Siya makamugna ; apan sa dihang pag-abot na ni 
Cristo…Iyang gipamatud-an nga siya ang magbubuhat. Adunay dugo nga 
gikasaad. Karon kung buot nimo kanang pagabasahon, mobalik una kita 
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       Ug iyang nadungog ang buhing binuhat, ang mananap, buhing 
binuhat sama sa usa ka tawo, nagsulti kang Juan, “Umari ka tan-awa 
kung unsa kini. Karon, umari ka tan-awa kung unsa kini.” Mao nga iyang 
giablihan kini, usa ka kaludog ang midagundong, ug giablihan sa Cordero 
ang mga timri. 
155    Karon, ug si Juan miduol aron makita kung unsa kini. Usay iyang 
nakita? Nakakita siya ug usa ka itum nga kabayo, ug ang nagkabayo niini 
adunay dala nga usa ka timbang o timbangan sa iyang kamot. Karon, 
mao kana ang unang butang nga iyang nakita. Sa dihang gisulti kini sa 
Cordero, giablihan ang timri, unya ang lain nga mananap…. Tan-awa, 
nagpulihanay sa pagsulti kining mga mananapa, “Umari ka tan-awa.” 
156    Si Juan, kung diin siya nagabarog, tingali sama niani, milakaw siya 
diring dapita. Sa dihang giablihan kini sa Cordero, milakaw paduol. 
Motingog ang dalugdog , samtang atong nakita ang unang timri. Iyang 
gitan-aw aron iyang makita kung unsay mahitabo, ug iyang nakita ang 
usa ka tawo nga unang miabot sakay sa puti nga kabayo. Nagtan-aw siya 
kaniya nga nagkabayo, ug sa pagpadayon…. Si Juan nakakita kaniya nga 
mihunong sa tumoy. Iyang nakita siya nga mikanaog, sa iyang puti nga 
kabayo. Aduna siyay pana sa iyang kamot, anaa ang nagkabayo niini, ug 
wala siyay udyong niini. Ang sunod nga mga butang nga imong makita, 
nakakuha siya ug purong-purong, ug nagpadayon sa pagkabayo. 
157    Unya atong nakita nga Cordero ganina…ania na usab siya. Iyang 
giablihan ang lain na usab ug gitan-aw. Karon ania miabot ang usa ka 
pula nga kabayo. Kining tawhana adunay isapada sa iyang kamot. 
Nagpadayon siya sa pagkabayo bisan ngadto sa kasulatan, tan-awa, uban 
niining espada sa iyang kamot, ug gipangwagtang ang pagdinaitay sa 
kalibutan. 
       Karon, giablihan sa Cordero ang laing timri. Laing usa nga buhing 
binuhat, sama sa usa ka tawo, miingon, “Umari ka tan-awa.” Karon, 
miduol siya aron sa pagtan-aw kung unssa kini. Ug sa dihang iyang 
gibuhat kini, aniay miabot nga usa ka magkakabayo nga nagsakay sa 
itum nga kabayo. 
158    Karon, sa milabay nga gabii atong nakita nga mao sagihapon nga 
magkakabayo ang nagsakay sa puti nga kabayo nga mao sa gihapon sa 
pula. Ug ang tingog miingon—sa taliwala sa mga mananap—mitingog, 
imong makita, “Umari ka tan-awa,” unsa kini. Anaa siya taliwala sa mga 
buhing binuhat. Ug iyang nakita kining itum nga kabayo. Ug sa dihang 
ang tingog sa taliwala sa upat ka mga mananap nga nag-ingon, “Usa ka 
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makakuha Kaniya nga nagatindog didto, mao sa gihapon nga haligi nga 
kalayo…. Mao sa gihapon kagahapon, karon, ug sa palaaboton 
(Hebrohanon 13:8) aron ipakita nga kini siyentipiko sa tanan nga 
nagkalainlaing paagi. Sa siyentipikanhon, sa espirituhanon nga 
kahimtang, ug sa tanan nga paagi gibindikahan kini, gibindikahan kini—
ug nasayud kamo buhaton usab nila ang sama nga butang. Tingali 
molakaw sila dayon ug mobuhat sa samang mga butang nga ilang gihimo. 
       Oh, Dios, tabangi kami. Mohunong na kami dinhi. Dios, tabangi kami 
nga makita karon, akong pag-ampo, samtang moduol kami karon, tungod 
kay dili ko buot nga ikaw madugay. Dios tabangi kami nga makita. 
Nagatoo ako, tingali, ang Espiritu ibabaw kanato karon nga Siya 
magatabang kanato sa pagdayag—sa pagbukas niining timri. 
       Atong pagabasahon. Samtang atong nakita ang kahimtang kung diin 
ang iglesia, atong nakita kung diin kini nagikan—nakita kung unsay ilang 
gibuhat, nakita kung asa unta kini mopadulong—nakita didto, ug nakita 
kung usay angay nilang pagabuhaton. Ilang gibuhat mismo kana. Karon 
nakita ba nimo kung asa na kita? Ikaw ang maghusga. Dili ako 
makahusga. Katungod lamang nako ang pagdala niining maong Pulong. 
Sama kung giunsa kini paghatag kanako, ako kining ikapanghatag. 
Hangtud nga ihatag kini kanako, dili ko kini ikapanghatag. Walay bisan 
usa nga makahimo. 

       Ug sa pagbukhad niya sa ikatulong timri, nadungog ko 
ang buhing binuhat nga nag-ingon “Umari ka!” Ug nakita 
ko, ug tan-awa, ang usa ka maitum nga kabayo; ug ang 
nagkabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot. 
       Ug nadungog ko ang daw usa ka tingog nga diha sa 
taliwala sa upat ka mga buhing binuhat, nga nag-ingon, 
“Kinahanglan usa ka denario ang bili sa usa ka litrong 
trigo, ug kinahanglan nga usa ka denario ang bili sa tulo ka 
litrong cebada; apan ayaw pag-unsaa ang lana ug ang bino. 

154    Karon, anaa sa Cordero ang basahon sa iyang kamot, giablihan ang 
mga timri. Giablihan niya ang una, ang ikaduha, ug karon Iyang 
giablihan ang ikatulo. Ug samtang Iyang giablihan kini, giablihan kini sa 
Cordero (ang ikatulo nga timri), ang ikatulo nga mananap…. Karon pila 
ang nasayud kung unsay dagway sa ikatulo nga mananap? Sama sa 
dagway sa usa ka tawo. Ang una sama sa dagway sa usa ka leon; ang laing 
usa sama sa dagway sa usa ka nati o baka, ug ang ikatulo sama sa dagway 
sa usa ka tawo. Usa kini ka tawo. 
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sa makadiyot. Pahimoslan nato ang panahon mahitungod niini ning 
kagabhion. Gipanerbyos ako niini. Sa akong hunahuna gusto nang mouli 
ang tanan, nahibalo mo. Karon atong kutloon ang Mga Buhat 2 (salamat), 
ug ato lamang…. Mga Buhat 2, ug atong makita kung kini husto ba o dili, 
kung Siya…gipamatud-an nga Siya ang Dios. Mga Buhat 2, karon atong 
kutloon diri sa capitulo 22—si Pedro nakigsulti sa mga adlaw sa 
Pentecostes. 
                      Mga tawo sa Israel, patalinghugi ninyo kining mga 

pulonga: si Jesus nga Nazaretnon, tawo nga 
gipanghimatud-an kaninyo sa Dios pinaagi sa mga 
gamhanang mga buhat ug mga kahibulungang mga 
ilahanan nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya sa taliwala 
ninyo, sumala sa inyo nang nasayran: 

70     “Usa ka tawo nga gipamatud-an nga mao kana ang Dios nga anaa 
kaninyo.” Pinaagi sa mga butang nga Iyang gibuhat nagpamatuod nga 
Siya gayud. Ania si Pedro nagatindog atubangan sa Sanhedrin 
nagasaysay kanila. Si Necodemus usab niini. Siya miingon, “Rabi, 
nasayud kaming tanan nga usa ikaw ka magtutudlo nga nagagikan sa 
Dios, tungod kay walay tawo nga makabuhat ning mga butanga gawas 
kung nagagikan siya sa Dios.” Nasayud sila niini. Apan ngano? 
71     Karon himatikdi. Karon si Eva ang gisaaran niini. Apan sa diha nga 
kanang maong pangasaw-onon mikanaog ug nagdumili…. Sa dihang ang 
tinuod nga Pulong miabot ngadto kaniya….  Mao nga ang babaye 
nagdumili sa pag-ila –ang Hebrohanon nga pangasaw-onon, tungod kay 
usa siya ka pangasaw-onon sa Dios. Gipalayo Niya siya sa panagbulag. 
Husto ba kana? Usa siya ka pangasaw-onon sa Dios. 
72     Moingon ikaw, “Bueno, wala pa man sila makasal.” Tinuod kana, 
apan gibulagan ni Jose si Maria usa sila nakasal. Aduna Siyay kasabutan 
ngadto kaniya. 
73     Ug sa dihang sa Iya nang pag-abot, ug ang Pulong nga Iyang gisaad 
miabot, alang sa kasal, Iyang nakita nga naputos siya sa iyang panghalili 
nga hilabihan ka dautan nga wala niya kupti ang tinuod nga saad nga 
gihimo—ang Pulong, si Cristo. 
74     Tingali wala ninyo kini makuha. Pasagdi ko nga magpadayon niini 
pag-usab. Buot ko nga makuha kini ninyo, tan-awa. Gisaaran siya—ang 
pangasaw-onon, si Eva—aron mahimong manunubos. Ang manunubos 
mao ang Pulong. Ug sa pag-abot na sa Pulong, nahimong unod, iya kining 
gisalikway. Gihatagan siya ug panghalili (karon guniti kanang panghalili), 
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gihatagan ug panghalili aron sa pagpadayon hangtud nga miabot ang 
manunbos. Ug sa dihang miabot na ang manunubos buot niya nga 
mgapadayon sa iyang panghalili ug gisalikway ang tinuod nga Pulong. 
Mao kana ang Hebrohanon nga pangasaw-onon. Mao sa gihapon ang 
Iyang gibuhat pinaagi sa ikaduha nga Eva nga pangasaw-onon, ang 
inahan sa tanang espirituhanon nga nagkinabuhi. Nakita nimo? Si Eva 
nagkahulugan nga inahan sa tanan nga….tinuod, tanan nga nagkinabuhi. 
Si Eva, inahan nianang tanan nga nagkinabuhi. Sa dihang miduol Siya 
nianang Hebrohanon nga pangasaw-onon, siya ang inahan sa tanan nga 
nagkinabuhi, apan iya kining gisalikway. 
75     Ang natural nga Eva nahulog sa Eden pinaagi sa pagpaminaw sa 
pangatarungan ni Satanas batok sa Pulong sa Dios. Mao kana kung 
naunsa siya sa pagkahulog. Sige, sir. Nahulog siya tungod sa pagbuhat                             
niya niana. Espirituhanon nga Eva—karon mao kana ang iglesia, 
pangasaw-onon ni Cristo—nahulog siya dili didto sa Eden apan didto sa 
Roma! Tan-awa, diha sa Nicaea Council sa dihang iya kining 
gisalikway…. Kanang Pentecostal nga iglesia nga miadto sa Necaea ug 
naminaw nianang pangatarungan nianang Roma inay sa paghupot sa 
Pulong, nahulog siya. Ug ang tanang butang nga halayo kaniya mamatay 
uban kaniya, ang nagapalibot kaniya. 
76     Karon, sama lamang sa natural nga Eva nga nahulog, ang 
espirituhanon nga Eva nga nahulog. Ang pangasaw-onon sa Dios nahulog 
didto sa tanaman; ang pangasaw-onon ni Cristo nahulog didto sa Roma. 
Himatikdi. Pinaagi sa samang pangatarungan batok sa Pulong sa Dios, 
iya usab nga giwala ang  iyang kaputli ngadto sa Satanas—diin, atong 
nakita kini sa pag-abli niining mga timri nga nga mao si Satanas, ug sa 
gihapon nagpabilin si Satanas didto. Ang Biblia nag-ingon nga anaa sa 
pinakatrono ni Satanas. 
77     Ug sa dihang giwala ni Eva ang iyang kaputli ug gitugyan kini 
ngadto ni Satanas sa tanaman sa Eden, ang iglesia, ang pangasaw-onon ni 
Cristo nagbuhat sa samang mga butang didto sa Roma sa dihang ila nga 
giwala ang Biblia alang sa ilang mga dogma ug mga pangatarungan. 
78     Nakita nimo kung giunsa kini pagtipo? Pabilin lamang nianang 
maong mga tipo, mogawas ikaw nga husto. Kung ang akong mga kamot 
sama sa …. Kung dili nako makita ang akong kaugalingonug akong 
nakita ang akong anino nga nagaduol, mahibaloan nako kung unsay 
akong panagway. Nakita nimo? Apan, mao kana ang paagi…. Kung buot 
nimong makita kung unsa kanang nagsingabot, tan-awa kung unsa ang 
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tungod sa ilang mga tradisyon. Dili sila makakita tungod sa ilang mga 
tradisyon; apan ang mga babaying bigaon, ang mag-uuma, ug tanan 
kanila, nakita nila kini. Kanang tanan ginahin nang daan, sa dihang ang 
pagduhaduha mipahawa palayo, ang maong binhi mitubo. Tinuod kana. 
150    Unsay iyang gibuhat? Miingon siya, “Bueno, nalipay ako nga akong 
naila ang Mesias.” Oh, dili! Didto sa syudad siya miadto. Iyang 
nakalimtan ang mahitungod sa tubig. Siya miingon, “Duol kamo nakakita 
ako ug usa ka tawo kinsa nagsulti kanako sa mga butang nga akong 
gibuhat. Dili ba kini mismong mga butanga nga gisulti sa Kasulatan nga 
buhaton sa Mesias?” Dili ba kini tukma niana?” Ug nakita usab kini sa 
mga katawhan ang samang mga butang, nga gisulti ni Jesu-Cristo sa Juan 
14:12 nga kini mahitabo pag-usab. 
151    Iya usab kining gisulti sa Lucas sa dihang Iyang giingon, “Sama sa 
mga adlaw ni Noe….”—kung giunsa sa Dios pagpadayag pagpadayag ang 
Iyang kaugalingon sa usa ka tawo ug gisulti kung kinsa ang nagpaluyo 
Kaniya, ug unsa ang gibuhat ni Sarah (mikatawa luyo sa tulda) ug ang 
tanan niining mga kasulatan sa Malaquias ug uban pa nagapanagna sa 
latapusang mga adlaw. Sa Herohanon 4 miingon nga sa dihang ang 
Pulong mobalik….sa Malaquias 4 mobalik kini pinaagi sa usa ka tawo; sa 
Hebrohanon 4 miingon nga ang Pulong sa Dios makaila sa hunahuna nga 
anaa sa kasingkasing, ug ilang nakita kana nga nahitabo ug mipalayo 
gikan niini. Ang ilang mga tradisyon maoy nagtabon niini ug nahimo nga 
wala nagpulos. Bueno, ania lamang kita dinhi. Kana lamang. 
152    Nasayud kamo, makahimo Siya sa samang butang karon. Miabot 
Siya sa iksina ug mohimo sa samang mga butang nga Iyang gibuhat 
kaniadto, sama sa Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton, tan-awa. 
Nagsaad Siya sa pagbuhat niini. Nagsaad siya sa pagbuhat niini. Ug kon 
Iyang pagabuhaton sa samang mga butang…. Ang minsahero sa Laodicea 
maoy kinahanglan nga mobuhat niini. Ug unya kon ang iglesia sa 
Laodicea nakita nga kini nahitabo, ilang buhaton ang tukma gayud sama 
sa gibuhat sa Hebrohanong iglesia sa sinugdanan. Bisan unsa ka maayo 
ang pagbindika niini, ila kanang buhaton bisan unsaon. Oh, my! 
153    Karon nag-ingon diri nga mobalik kita sa orihinal nga Pulong  ug 
igapadayag ingon sa gisaad, aron ibalik pag-usab ang pagtoo, ang orihinal 
nga pagtoo, pag-usab. Ug kon Iyang idayag ang Iyang kaugalingon nga 
anaa Siya nagpuyo taliwala sa iyang mga katawhan pinaagi sa pagbuhat 
niining mga butanga…. Mahimo pa nga makuha ang Iyang hulagway, 
gipamatud-an kini sa siyentipiko, ug sa gihapon dili sila motoo niini. 
Gipamatud-an, gitugutan ang mikanikal nga mata sa camera nga 
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145    “Oh,” Siya miingon, “tinuod kana, apan,” miingon, “kaming mga 
Judio nasayud kung kinsa ang among gisimba apan,” miingon, “nahibalo 
ikaw, ang panahon nagsingabot nga sa dihang tawo dili na mosimba sa 
Jerusalem o niining bukira.” Siya miingon, “Magasimba sila sa Dios sa 
espiritu, tungod kay Siya usa ka espiritu—sa espiritu ug kamatuoran.” 
       Bueno, nagsugod siya sa paghinuktok, nahibalo namo. 
       Siya miingon, “Lakaw tawaga ang imong bana, ug paaria.” 
       Siya miingon, “Akong bana? Wala ako bisan usa!” 
       “Ah,” Siya miingon, “mao kanay matuod. Kay aduna kay lima ka 
bana ug ikaunom kanang usa karon.” Siya miingon, “Aduna kay lima, 
nahibalo ka. Nagsulti ka sa matuod.” 
146    Himatikdi! Unsa kana? Kanang maong kahayag miigo nianang 
maong binhi nga anaa diha nahimutang nga gisulti sa Dios. Oo, sir! Ang 
binhi anaa sa kalibutan. Sa dihang gipalayo sa Dios ang tubig ug naigo 
kini sa adlaw, mitubo kini. Tinuod kana. Mao kana ang gikinahanglan sa 
tanan ang adlaw. Nagkinahanglan kini ug kahayag. Oo, sir! Unya sa 
dihang ang Balaang Espiritu diha Kaniya magapapas sa nanglabay 
niyang kinabuhi ug ipakita kini kaniya, kanang maong kahayag miigo 
niini!  
147    Siya miingon, “Sir, akong naila nga ikaw usa ka profeta.” Siya 
miingon, “Nasayud kami (Nasayud ako niini), nga inig abot sa Mesias, 
mao kana ang Iyang pagabuhaton. Ug wala kami profeta sulod sa gatosan 
na ka mga katuigan. Wala kami makaangkon ug matuod nga profeta sa 
gatusan ka mga katuigan.” Ug miingon siya, “Unsaon…nagsulti kanako 
mahitungod sa akong bana ug nagsulti kanako kung pila sila kabuok ug 
uban pa. Karon,” miingon, “wala ako makasabot niini.” Miingon, “Inig 
abot sa Messias, buhaton niya kana—apan kinsa ka?” 
148    Siya miingon, “Ako mao siya.” Anaa na. Usa ka babaying bigaon! 
Ug ang pari mitan-aw sa palibot ug miingon (bueno, kinahanglan nga 
atubangon niya ang ilang kongregasyon), “Ayaw pagpakabuang nianang 
tawhana. Gisudlan kana ug usa ka demonyo.” 
       Karon mao kanay kalainan. Mao sa gihapon kanang mga butanga 
karon. Mao sa gihapong mga butanga karon. Naigo sa tukma gayud. Yup. 
Oo, sir. Nakaila siya niini tungod kay miigo kaniya ang kahayag. 
149    Sila nga mananagat, panday, mag-uuma, manininginl ug buhis, 
babaying bigaon, nakita nila Kaniya kung unsa ang simpli nga gisulti sa 
kasulatan nga Iyang pagabuhaton; ug ang mga Pariseo wala makakita 

Ang Ikatulong Timri 21 
 
nanglabay. Kay ang daan nga mga butang mao ang anino sa mga butang 
nga umalabot, ang Biblia nag-ingon. Sige. 
79     Iyang giwala ang iyang putli nga Pulong (ang Pulong sa Dios), sa 
dihang iyang gibaligya ang Biblia ug nagbutang  ug usa ka tawo didto nga 
nag-ingon nga ang iglesia adunay katungod sa pag-ilis bisan unsa nga 
ilang gusto nga ilisan. Ug ila kining gibuhat. Ug ang pangasaw-onon ni 
Cristo, ang Pentecostal nga pangasaw-onon, gibaligya ang ilang kaputli 
ngadto sa Nicaea, sama lamang kang Eva nga iyang gibaligya ang iyang 
kaputli ngadto kang Satanas sa tanaman sa Eden—tukma gayud. Sige. 
80     Ang Dios nagsaad niining maong iglesia, niining iglesia sa 
Pentecostal, nahibaloan nga iya kanang pagabuhaton, sama sa Iyang 
gibuhat ngadto kang Eva…. Ang Dios nagsaad sa iglesia nga 
Pentecostal…. Nagatoo ba kamo nga iyang ibaligya ang iyang katungod sa 
pagkapanganay sa dili pa…ang iyang kaputli sa iyang pagbiya didto? 
Nagatoo ba kamo niana? Tinuod, iyang gibuhat! Nan unsay nakaayo 
nianang usa ka kredo nga wala nagbasi niining maong Biblia? 
81     Buot ko nga adunay mangita sa ginatawag nga Kredo sa mga 
Apostolis o bisan usa ka pulong niini nga anaa sa Biblia. Mao kana ang 
usa ka kredo sa Catolico, dili kredo sa mga apotolis. Basaha ang Mga 
Buhat 2:38. Mao kana ang kredo sa mga apostolis. Karon. Mao kana ang 
ilang gigamit sa tanang panahon bisan kanus-a. 
82     Mao nga ilang gibaligya ang ilang katungod sa pagkapanganay. Dili 
lamang kana: ang mga Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal ug 
ang tanan kanila nagbuhat sa ingon. Nagporma siya ug usa ka 
denominasyon. Ang Roma unsay nagtulod kaniya sa pagbuhat niana. 
Nagporma siya ug usa ka denominasyon ug nagbutang ug tawo ingon nga 
pangulo niini. Ug ang Methodist, Baptist, Pentecostal u gang matag usa 
nagbuhat sa sama nga butang—ngabutang ug usa ka grupo sa tawo sa 
pinakapunoan niini. 
83     Bisan unsay isulti sa Dios, kinahanglan nga imo kining buhaton sa 
paagi nga ilang gisulti nga pagabuhaton kini. Unsa man kini? Walay lain 
dinhi sa kalibutan kondili ang espiritual nga prostitusyon—ang sayop nga 
matang nga babaye! Oo, sir. Mga kredo—bakakon nga mga kredo, 
binuhat ug tawo. Unya nahimo siya, sa dihang iyang gibuhat kana (karon 
akong pamatud-an kini), nahimo siya nga usa ka babaye nga bigaon 
atubangan sa Dios. Mitoo ba kamo nga ang Biblia nagsulti niana? Oo, sir. 
Ang mga kaanakan niyanga babaye ang nagbuhat sa ingon. 
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84     Karon sa Pinadayag 17, kung buot ninyo nga markahan kana, si 
Juan gidala sa Espiritu ug nakita ang usa ka bantugan nga dautang 
babaye nga nagalingkod sa…. Ug ato kining nabasa sa milabay nga gabii. 
Ug adunay pito ka mga bungtod didto ug tukam gayud kung unsay iyang 
gibuhat, ug iyang gihatag sa kalibutan ang kahugaw sa iyang mga 
pakighilawas. Husto ba kana? Ug ang tanang mga hari sa kalibutan 
nakahimo ug mga pakighilawas kaniya—manglimbong, mangawat, 
mamakak, magbayad alang sa paghinulsol, ug mga nobena ug uban pang 
mga butang. 
85     Karon hinumdumi, aduna siyay mga anak nga mga babaye! Bueno, 
kung nahimo siyang usa ka lawas ilalaum sa usa ka sistema  nga  usa ka 
organisasyon, nan ang tanan nga sistema sayop. Ug kung si Eba, ang dili 
pagtuman sa Dios, gibubo ang tanang butang ngadto sa kamatayon nga 
anaa ilalum kaniya…. Ug ang matag iglesia nga nahimo igabubo ang 
tanang mga butang ngadto sa kamatayon ilalum niini. Tukma. Ang 
tanang butang mangawala! Kana maoy tukma pinasikad sa Pulong dinhi. 
86     Basaha ang Pinadayag 17. Ug ang Biblia nag-ingon nga Iyang 
pagasunogon siya pinaagi sa kalayo, ug ang tanan niyang mga kaanakan 
nga uban kaniya. Tinuod kana. Nagpasabot kana nga ang matag 
organisisyonal nga sistema masunog uban sa babaying bigaon. Mabaw ra 
kaayo kanang paminawon apan…. Nasayud ako nga nakadungog na 
kamo gikan niini, ug buot usab ako nga makadungog gikan niini. Ug 
akong…husto kana, bisan pa. Gisulti kana sa Biblia, mao nga gihimo 
kana nga husto. 
87     Nahimo siyang usa ka babaying bigaon. Imo kanang mabasa sa 
Pinadayag, ang ika 17 nga capitulo. Unsay iyang gibuhat? Nakahimo siya 
ug pagpakighilawas batok sa iyang kaugalingong bana. “Bueno, ….” 
moingon ka. Dili, mao kana ang Biblia. Ang Pulong mao ang Dios! Kung 
imong kuhaan ug usa ka butang…. Buot ka ba nga ang imong asawa 
makighalok sa laing lalaki? Kung wala man siya nagbuhat ug labaw pa 
niana, dili ka buot nga buhaton niya kana. Iyang gipamatud-an ang iyang 
pagkadili matinud-anon. “Kon adunay magakuhag usa ka pulong gikan 
niini o magadugag usa niini….” Halleujah! 
88     Buot sa Dios nga ang iyang asawa putli sa Pulong. Kana maoy paagi 
nga siya angayan, tungod kay walay butang, ni usa ka kudlit o usa ka 
titulo o bisan unsa nga butang nga moagi gikan nianang maong kasugoan, 
gikan nianang basahon, hangtud nga kining tanan matuman. Si Jesus 
nag-ingon, “Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong Pulong dili 
gayud mahanaw.” Ayaw paghimo ug kinaugalingon nga panghunahuna 
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140    “Oh, wala ako masayud,” si Simon miingon. “Nakadungog na ako 
sa makadaghan niana.” Ug ania mitungha siya; apan sa ilalum sa iyang 
kasingkasing usa siya ka ginahin nang daan nga binhi. Si Jesus nagsulti 
niana. Tinuod kana. Milakaw siya padulong Kaniya. Milakaw, “Bueno, 
moadto ako sa maong tigum ug motan-aw.” 
141    Milakaw siya padulong didto. Si Jesus nagatindog didto, usa lamang 
ka yano nga tawo. Miduol siya. Siya miingon, “Ang imong ngalan mao si 
Simon, ug ang  ngalan sa imong amahan mao si Jonas.” Nakapakupos 
kana kaniya. Ngano? Kanang walay kataposang binhi nga miigi didto. 
Oo, sir! 
142    “Kadiyut lang. Giunsa man na? Wala mo pa ako igkita, dili pud 
nimo kaila ang akong amahan tungod kay namatay na siya dugay nang 
mga katuigan. Apan ania ka miabot ug nagsulti kanako niana? Karon 
nasayud ako nga gisulti sa Biblia [Karon dili kita mobalik kon usay gisulti 
sa mga katigulangan, apan], ang Biblia nag-ingon nga ang Mesias usa ka 
profeta. Anaa Siya. Siya kana.”  
143    Usa ka adlaw niana miagi Siya sa Samaria, miadto didto uban ang 
panon sa mga Judio. Gibiyaan Niya sila. Mitungha kini usa ka babaye nga 
dili maayo ug kadungganan. Tingali usa ka maanyag nga babaye, 
nahibalo mo, ug gipasagdan siya sa kadalanan sama sa usa ka bata, ug 
padulong siya didto. Tingali naghunahuna mahitungod sa unsa man nga 
butang. Milakaw siya didto ug gibutang ang iyang sudlanan, ug iyang 
gitunton ang pisi, nahibalo namo, aron makakuha ug tubig. Ug 
nakadungog siya ug tingog sa tawo nga nag-ingon, “Paimna ra ko!” 
mitan-aw siya sa palibot ug didto adunay nagalingkod usa ka Judio mga 
tunga-tunga ang pangidaron. 
144    Siya miingon, “Nag-ingon, dili ba usa ikaw ka Judio? Dili kana 
nimo angay buhaton. Dili kana maoy imong naandan nga makigsulti 
kanako. Usa ako ka Samaritana.” 
       Siya miingon, “Kon nasayud ka pa lang kung kinsa kining imong 
gikasulti, mangayo ka kanako ug mainum.” 
       Siya miingon, “Hain ang imong timba? Hain ang imong higut?” 
       “Bueno, Siya miingon, ang tubig nga akong ihatag mao ang 
kinabuhi.” 
       “Ang unsa? Ngano,” siya miingon, “kamong tanan buot nga 
magsimba sa Jerusalem. Ang among mga ginikanan nagasimba….” 
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       Ang mga Saduceo: “Mao kana ang inyong pag-too. Moadto Siya sa 
mga Saduceo.” 
       Atua Sila, tan-awa—mao sa gihapon sa mga adlaw nila karon. Karon, 
apan sa dihang pag-abot na Niya, dili kini sagad. Moabot Siya…oh, dili 
uyon sa unsay ilang gihunahuna. Apan moabot Siya sumala sa Iyang 
Pulong; ug wala sila masayud sa Pulong 
137    Tugoti ako nga isulti kanang tinuod…aron kamong…mosunop kini 
sa kinahiladman. Buot ko nga ang makakuha niini. Mao kana ang unsay 
nahitabo kaninyo karon! Wala kamo masayud sa Pulong! 
       Si Jesus miingon, “Makamao tuod kamo nga mohubad sa dagway sa 
kalangitan, apan dili makahubad sa mga ilhanan sa kapanahonan.” 
       Sila miingon, “Anaa kanamo si Moises….” 
138    Si Jesus miingon, “Kon kamo mitoo man kang Moises, nan motoo 
usab kamo kanako.” Wala sila makaila kang Moises, ug kung mao wala 
sila mahibalo. Ila lamang nahibaloan ang usa ka kredo nga ilang gibuhat. 
       Karon, atong kuhaon kining tigulang nga mananagat. Iyang gibutang 
ang iyang sudlanan, giwalis ang iyang abuhon nga bungot, ug milakaw, 
“Nagatoo ako nga makita ko kung kinsa kana.” 
       Ang iyang igsoon miingon, “Dali na. Molugsong kita diri. Mao sa 
gihapon kanang tawhana. Mao kanang tawhana nga atong nakita sa 
milabay nga dalaw. Nakig-uban ako kaniya tibuok gabii niadtong milabay 
nga gabii. Nakaila ka ni Juan, nga akong gihisgutan?” 
       “Oo, kadtong ihalas nga tawo didto? Oo, nakadungog ko mahitungod 
kaniya.” Ang tigulang nga si Simon, nahibalo mo, miingon, “Nakadungog 
ako mahitungod kaniya didto. Oo, nagagikan didtong dapita…mga duha 
o tulo na ka bulan ang milabay didtong dapita. Oo.” 
139    “Bueno, siya miingon…ug usa ka adlaw nagatindog siya didto, 
naghisgut siya ug mga dili sagad nga mga butang. Siya miingon, 
‘Nahibalo ka, ania siya miabot mismo karon! Sila miingon, ‘Giunsa nimo 
pagkasayud?’ Mitan-aw siya didtong dapita, usa lamang ka yano nga 
tawo nga nagatindog didto. Siya miingon, ‘Akong nakita ang Espiritu sa 
Dios sama sa usa ka salampati nga mikanaog ngadto kaniya. Nakadungog 
ako ug usa ka tingog nga nag-ingon, “Ania siya. Mao kini ang pinalangga 
kong Anak kaniya may kalipay ako.” Unya milakaw siya ngadto sa tubig 
ug gibautismohan Siya ug uban pa. Bueno didto, iyang gisuli nga nakaila 
siya Kaniya.” 
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niini. Buot Niya ug usa ka putli, walay sambog….ni dili usa ka kiat. Dili 
nako buot nga akong asawa makigkiat sa ubang lalaki. Ug sa dihang 
maminaw kamo sa bisan unsa nga pangatarungan luyo niana, naminaw 
ikaw…nakigduladula ka uban ni Satanas. Amen! Wala ba kini nagpabati 
kaninyo nga mahimong relihiyoso? Ang Dios buot nga kamo magpabilin 
nga usa ka walay sambog. Pagpabilin diha uban nianang Pulong. 
Pagpabilin uban niini. Sige. 
89     Ang Dios nagasaad kaniya, sama sa Iyang gibuhat ngadto kang Eva 
didto sa tanaman sa Eden, ug niining katapusang Eva nga ania dinhi, 
diin…. Ang Pentecostal nga iglesia, ang sinugdanan sa iglesia, ang maong 
mismo nga iglesia, mao ang inahan sa tanang tawo nga nagkinabuhi, 
tungod kay samtang nagpadulong sila dinha…. Apan imong makita, sa 
dihang ilang gidala ang iyang mga kasal-anan nangamatay sila uban 
kaniya. 
       Ania nagpadulong ang usa ka tawo. Miingon siya, “Buot ko nga 
mangalagad sa Dios.” 
       Miiingon sila, “Bueno, mao kini ang imong pagabuhaton. Lakaw 
didto ug paghinulsol.” 
       “Sige, buhaton ko kini. Dalaygon ang Dios.” Lakaw didto ug 
paghinulsol. 
       “Karon dali ug apil kanamo.” 
       Didto, didto ka karon. Kana maoy nakuha. Tinuod kana—namatay 
uban niini. Mao kana ang gitudlo niining maong basahon, tan-awa. Dili 
kung unsay akong gisulti; tungod kay mao kini ang gisulti dinhi. Sige. 
90     Karon, ang Dios nagasaad kaniya sama sa Iyang gibuhat ngadto 
kang Eva…. Iyang gisultihan si Eva nga moabot ang usa ka panahon nga 
kanang Pulong mobalik ngadto kaniya pag-usab. Karon nahinumdom 
kamo niana? Diin siya gikan nawala, mabalik kana—tungod kay adunay 
usa lamang ka butang nga makapabalik, ug mao kana ang Pulong. 
Tukma gayud. 
91     Sama sa akong ginaingon, “Pabutha ang  usa ka pusil. Kon dili nimo 
maigo ang puntarya, pangitaa kung diin kini misipyat. Kinahanglan nga 
mobalik ka didto ug magsugod pag-usab.” Ug kon mobalik ka, moadto ka 
sa Nicaea. Diha ka magsugod pag-usab, tan-awa. Balik pahilayo gikan sa 
ilang mga organisasyon, palayo gikan nianang maong mga iglesia. 
92     Ato nang nakita kining mga timri nga tukma gayud kaayo. Kanunay 
nakong gikatingad-an sa tibuok nakong kinabuhi nganong batok kaayo 



24 
 
ako nianang sistema sa mga organisasyon. Dili ang mga katawhan, dili. 
Ang mga katawhan nga sama kanako, o kanimo, o sibisan kinsa. Apan 
nianang sistema, nianang sistema sa denominasyon. Karon nakita ko kana 
dinhi. Wala ko kana mahibaloi hangtud karon. Tinuod kana. 
93     Nagasaad ang Dios sa espiritual nga Eva, sama sa Iyang gibuhat 
ngadto sa natural nga Eva, nga usab ang Pulong mabalik ngadto kaniya. 
Sa kataposang mga adlaw Iyang ibalik ngadto sa…ang iglesia ngadto sa 
orihinal nga Pulong pag-usab. 
94     Karon himatikdi kini pag-ayo. Buot ko nga mahimong sigurado 
kamo karon. Ang Dios nagsaad kang Eva nga moabot ang panahon sa 
dihang Pulong mabalik pinaagi sa iyang binhi. Kining maong Pulong, sa 
gihapon, mamahimong binhi. Ug sa dihang ila siya gihatagag usa ka halili, 
iyang gikuptan kanang maong panghalili. Ug sa dihang ang Pulong 
miabot kaniya, unsay iyang gibuhat? “Dili ko kini gusto!” Hilabihan ka 
ubos niini. Dili maayo sa iyang panan-aw. Dili pa kaayo kini hapsay. 
95     “Sa usa ka kamalig? Oh, my! Usa ka lalaki nga sama niana—wala ni 
usa ka adlaw sa tulonghaan? Mao nga, dili ko kana madawat. Dili kana 
mao ang Mesiyas. Usa ka lalaki gitugotan nga patid-patiran siya sa 
pailbot nga sama niana ug unya pagatawagon kini nga Mesiyas? 
Gitugotan sila nga butangan ug usa ka trapo ang tibuok niyang nawong 
ug gibunalan sioya sa ulo, ug Iyang gitawag ang Iyang kaugalingon nga 
usa ka profeta? Usa ka tinuod nga profeta nga mobarog taliwala kanila.” 
       Wala sila masayud sa mga profeta. Si Jesus nag-ingon. Siya miingon, 
“Kung nakaila kamo sa mga profeta, nakaila usab kamo kanako.” 
96     Karon himatikdi. Apan sa dihang ang Pulong miabot ngadto kaniya, 
sa tukma gayud nga paagi nga kini moabot ingon sa gisulti sa Dios, iya 
kining gihunahuna sa lain nga paagi. Naghisgut ako mahitungod sa 
pangasaw-onon—ang Judio nga pangasaw-onon, ang Hebrew nga 
pangasaw-onon. Mao kana si Eva sa sinugdan. Unya sa dihang migawas 
kini wala niya kini magustohi. Gusto niya nga magpabilin uban sa iyang 
panghalili. 
97     Karon ang Dios nagsaad sa espiritual nga Eva sa Pentecost…. 
Nagsulti kaniya saw ala kini mahitabo (kwatrosyentos ka mga katuigan 
saw ala mahulog ang iglesia), nga sila nangahulog ug ilang gibuhat kung 
unsay ilang nabuhat. Apan nagsaad Siya sa katapusang mga adlaw nga 
Iyang ipadala pag-usab ang Iyang Pulong. 
98     Si Jesus nakigsulti sa samang mga butang sa dihang ania pa siya sa 
kalibutan. Iyang ipadala kini pag-usab, ug unsa kini…unsay makita niini? 
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132    Labaw pa siya sa usa ka profeta; siya ang mensahero sa 
pakigsaad—nagabarog taliwala sa duha ka dispinsasyo nga nagsingabot, 
tan-awa. Labaw pa sa usa ka profeta. Ug unya, nagatindog siya didto—
wala sila makaila kaniya. Wala sila makasabot kaniya. Usa siya 
katalagsaon nga matang nga tawo, mao wala nila siya makita, tan-awa. 
133    Unya sa dihang miabot si Jesus, ug dayag nga dili nila Siya 
pagadawaton, kining anak sa panday! Walay bisan unsang butang nga 
sama niana, nga adunay dili maayo ngalan luyo Kaniya sa pag-anak sa 
gawas. Wala pa nila makita ang usa ka tawo nga sama niana. 
134    Apan tan-awa kung unsa ang gibuhat sa Dios. Iyang gikuha ang 
walay hingbangkaagan, kabus, mangingisda, panday, mag-uuma, ug mga 
daotang babaye ug gitugutan nga milingkod ang halangdon didto. Ngano? 
Nganong Iya kanang gibuhat? Nganong Iyang gibuhat kanang mga 
butanga? Imo bang mahunahuna? Tungog nianang mga tawhana naila 
Siya ingon nga usa ka Pulong. 
135    Karon atong tan-awon Siya sa makadiyut. Usa siya ka tigulang ug 
walay alamag nga mangingisda. Dili gani siya makasulat sa iyang ngalan. 
Ang Biblia nag-ingon ng ausa siya ka walay alamag ug walay 
hingbangkaagan. Iyang gidala ang iyang mga isda ug iyang gibutang 
didto, ug milakaw padulong didto ug gitan-aw kung unsa kining maong 
kasaba. Apan sa iyang kinahiladman nasayud siya nga ang Biblia nag-
ingon nga ang Mesias…. Ang tanan nga mga Hebrew nagapangita sa 
Mesias, tungod kay adunay mahimo nga iskriptural nga butang nga 
mahitabo inig abot na Niya.  
136    Adunay daghang kaayong mga mesias nga mitungha ug nanag-
ingon, “Ako mao siya,” ug gipangunahan sila pahilayo sa mga gatusan, ug 
nangaalaot ug ang tanang butang. Apan tan-awa, aron dili maila ang 
tinuod inig abot na Niya. Aduna kitay kupo ni Elias, ug mga sinina, ug 
ang uban nga butang; apan aron dili maila ang tinuod nga butang sa 
dihang Siya moabot na. Tinuod kana. Ang tanang mga katawhan nagasul-
ob sa kupo ug mga sinina, ug gipanglubong ang tanang matang sa turong 
nga binaliktad ug ang tanang butang. Dili kana…gibindikahan lamang 
kana, sama sa usa ka mini nga dolyar—nagapakita nga adunay tinuod 
nga usa kung imo lamang kining makita, tan-awa. 
       Mao nga ania Siya miabot. Karon kining mga halangdon mitungha, 
ug nahubog sila sa ilang mga panghalili, “Ngano,” sila miingon, “karon, 
kung ang Mesias moabot, sigurado nga moadto Siya ni Caiaphas. Moadto 
Siya sa atong mga dinominasyon. Moadto Siya sa mga Phariseo.” 
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ang iyang mag-uuna miabot (si Juan), miingon sila, “Ikaw ba ang 
Mesias?” 
129    Siya miingon, “Dili, apan nagabarog siya taliwala kaninyo sa maong 
dapit.” Nakita nimo? Ngano? Nahibalo Siya kung kanus-a mahitabo ang 
iyang mensahe kung unsay iyang pagabuhaton. Nasayud Siya kung unsay 
iyang pagabuhaton. 
130    Sama lamang kang Noe nagpabilin nga nagabantay kang Enoc. Sa 
dihang milakaw si Enoc, si Noe miingon, “Mas maayo nga magpaduol kita 
sa arka. Miabot na ang panahon.” Si Noe nagpabilin sa pagtan-aw kang 
Enoc, tan-awa, ug si Juan nagalantaw sa ilhanan nga gisulti ni Jesus 
kaniya…o ang Dios nagslti kaniya sa pagbantay. Siya miingon, 
“Nagatindo siya taliwala kaninyo. Wala ako makaila kaniya, apan maila 
ko siya.” 
131    Nagatindog didto ug miingon sila, “Dili ba ikaw ang Mesias?” 
Miingon, “Gipadala kami gikan sa punoang buhatan.” Miingon, “Ang 
mga katigulangan ang nagpadala kanamo dinhi. Kung ikaw mao ang 
Mesias, nganong dili Kaman moadto didto ug ipaila ang imong 
kaugalingon didto?—dili sa maong pudok didhi. Lakaw didto ipaila ang 
imong kaugalingon.” 
       Siya miingon, “Dili ako mao ang Mesias.” Siya miingon, “Ako mao 
ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan.” 
       Miabot lapas ilang mga ang giabtan niini. Wala sila masayud 
mahitungud niini, ug sa gihapon silang tanang nagaatang sa iyang pag-
abot, apan dili sa ingon niana nga lalaki nga sama niana. Oh, my! 
Hilabihan kana ka makalilisang! 
       “Unsang tulonghaana ka nagagikan?” 
       “Wala.” 
       “Aduna ka bay fellowship card?” 
       “Unsa kana?” Dinihugan siya sa Dios. Siya miingon, “Usa ka butang 
nga aduna ako. Ang wasay gikataon na diha sa gamot sa mga kahoy.” 
Karon. Kana lamang ang tanan kaniya. Naghisgut siya sa termino sa usa 
ka mangangahoy, dili sa termeno sa usa ka sacerdote—mga halas, mga 
wasay, ug mga kahoy ug uban pa. Wala siya naghisgut sa termeno nga 
pang-iglesia, apan si Jesus miingon wala nay laing profeta nga sama 
kaniya. Wala ni usa ka lalaki nga gipakatawo nga sama kaniya hangtud 
sa iyang adlaw. Tinuod. 
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Makita niini ang samang mga butang nga makita sa unang pag-abot niini. 
Tinuod. Makadawat sila sa samang mga butang. Gusto nila ang ilang mga 
panghalili. Gusto nila ang ilang mga denominasyon, gusto nila ang ilang 
mga kredo, gusto nilang magkinabuhi sa paagi nga ilang gusto. Ug gusto 
nilang…. “Bueno, ako si So-and-so. Nahisakop ako ni So-and-so.” Dili 
kini makahimo ug kalainan kung unsay gibuhat sa Dios ug kung unsaon 
Niya pagpadayag ang Iyang kaugalingon. Makahimo Siya sa 
pagpabangon sa minatay, makahimo Siya sa pagsulti sa mga tinago sa 
mga kasingkasing, mahimo Niya ang tanang butang nga gisulti sa Biblia 
nga Iyang pagabuhaton. Dili kana makahimo ug gamay nga kalainan. 
“Kon dili kana koniktado sa akong organisasyon, walay bisan unsa 
niana.” 
       …sa samang mga butang nga gibuhat sa pangasaw-onon nga Hebrew. 
Tinuod kana. Nakita nimo? Naminaw sila sa ilang panghalili, ug ang Dios 
nagasaad kanila sa tinuod. Ug sa dihang miabot na ang matuod, wala nila 
kini hiangayi. Hilabihan ka ubos.  
99     Karon mao sa gihapon nga mga butang karon. Sa dihang mitungha 
kini sa iksena…. Karon kung ang Dios nagsulti sa Malaquias 4 nga Iyang 
ipadala ang minsahe sa katapusang mga adlaw nga maoy magbalik…. Si 
Joel miingon, “Akong ibalik ang tanang mga katuigan….” Ang tanang 
butang nga gilaon sa Roma ug ang tanang butang nga gikaon sa mga 
Methodista, ug mga butang nga gikaon sa mga Baptist, nga nagagikan sa 
orihinal nga sanga sa Pentecostal, ang Dios nag-ingon, “Akong ibalik 
sakatapusang mga adlaw.” Tinuod kana. 
100    Ug makahimo Siya sa pagpadala kanato ug usa ka tawo nga 
mamahimong…. Ang usa ka butang nga mahimong ipadala sa Dios ang 
iyang Pulong ngadto sa usa ka profeta. Dili ngadto sa mga repormador; 
ngadto sa mga profeta. Dili mao ang panahon alang niana. Karon 
mamahimong karon na ang panahon. Ug mao kana ang hinungdan nga 
nagpaabot kita niini sa pag-abot. Hilabihan kini ka ubos ug malumo ug 
hilabihan…. 
       Oh, my! Sa imong hunahuna sila ba nga mga pinili nga katilingban 
nga mga Methodist, Baptist, ug mga Prebyterian, ug Pentecostal ang 
magadawat niini? 
       “Karon,” moingon kamo, “Mga Pentecostal?” 
       Ang mga Pentecostal mao ang mga Laodicea—dato ug wala nay 
gikinahanglan. Moingon kini, “Wala ka ba masayud nga usa ikaw ka 
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kabus.” Makahimo sa pagpatukod ug minilyon nga dolyares nga mga 
patukuranan, apan sa gihapon kabus kamo, kabus sa espiritual. 
       “Oh,” moingon kamo, “Nakita ko kining tanan.” Usa ikaw ka buta! 
       “Bueno, moingon kamo, “panalangin sa Dios, natabunan ako.” Hubo! 
       “Bueno, sigurado ako sa among mga kalalakin-an…. Aduna kami 
mga seminaryo.” Ug wala masayud niini! 
101    Karon usa lamang kana ka kabaliktaran. Karon kon ang Biblia 
nag-ingon nga ang Laodicea nga iglesia mamahimong ingon niana nga 
kahimtang…. Ug walay tawo sa kalibutan nga makapanghimakak nga 
kini dili mao ang katapusang kapanahunan; tungod kay ang Laodicea 
kapanahunan sa iglesia mao ang ika pito nga kapanahunan sa iglesia, ug 
ania kita karon! Ang ikaduha nga duha ka libo ka mga katuigan ang 
nagtapos niini. Walay nay lain pang kapanahunan sa iglesia. 
102    Mao kana ang hinungdan kamo nga mga “latter rain” nga mga 
kaigsoonan dili makasugod ug laing organisasyon. Dili na mahitabo nga 
aduna pa. Tinuod kana. Anaa na kini sa katapusan. Amen! Dili na 
mahimo nga aduna pay laing kapanahunan sa mga iglesia. Natapos na 
ang tanan. 
103    Apan unya, kon ang Pentecostal nga minsahe mao ang katapusang 
minsahe diin….pagkamatarung, pagkabalaan, ug ang bautismo sa 
Balaang Espiritu, ang katapusang tulo ka mga minsahe, ang katapusang 
tulo ka kapanahunan sa mga iglesia, nagmugna sa kumplitong 
kapanganakan—sama lamang sa usa ka babaye nga nagpakatawo ang 
iyang anak. Ang unang butang nga mahitabo mao ang tubig; ang sunod 
nga butang mao ang dugo; ang sunod nga butang mao ang kinabuhi. 
104    Sa dihang ilang gipatay si Jesus didto sa krus, ang mga butang nga 
migawas gikan sa iyang lawas aron sa pagbuhat sa bag-ong…aron 
mahitabo ang kapanganakan. Ilang gidugkal ang iyang kilid, dugo ug 
tubig ang migawas, ug “Sa imong mga kamot igatugyan ko ang akong 
kalag.” Unsa ang migawas gikan sa iyang lawas mao ang tubig, dugo, 
espiritu. Sa 1 Juan 5:7 magasulti kaninyo mahitungod niana. 
105    Adunay tulo nga nagpamatuod sa kalangitan: ang Amahan, ang 
Pulong (diin mao si Cristo), ug ang Balaang Espiritu, ug kining tulo 
nagkahiusa usa. Dili sila usa, apan nagkahiusa sila sa usa. Ug adunay tulo 
nga nagpamatuod…. Nagkahiusa sila, buot nakong ipasabot. Nasayop ako 
niana. Ug ang tulo nga nagpamatuod sa yuta mao ang tubig, dugo, ug 
espiritu, ug nagkahiusa sila. 
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       …tukma gayud kung unsay nahitabo karon. Ug ngadto sa iglesia, 
unsa kini? Ang nagpakatawo nga Pulong nga nahimong unod taliwala sa 
Iyang mga katawhan pag-usab, ug dili gihapon nila kini toohan. 
124    Nasayud ba kamo kung unsa ang gisulti ni Jesus sa dihang nakita 
Niya…sa dihang naghimo Siya ug mga milagro atubangan kanila ug 
gipamatud-an nga Siya ang Dios? Nagpamatuod kung unsay Iyang 
gibuhat nagbuhat Siya sa tukma gayud? Miingon Siya kanila, miingon 
Siya, “Oh ikaw Capernaum, kisa ginadayeg sa kalangitan, kung ang mga 
buhat nahimong…kung ang mga katingalahan nga buhatnahitabo sa 
Sodoma nga nabuhat diha kanimo, nagapabilin sa gihapon kini karon.” 
Tinuod kana. 
125    Sa Capernaum, wala Siyay laing gibuhat kodili ang pagpanambal sa 
pipila ka mga katawhan, ug gisultihan sila sa mga tinago sa ilang mga 
kasingkasing, ug nanglakaw. Kana lamang! Tan-awa, wala sila masayud 
kung unsa ang katingalahan nga buhat. Sa ilang hunahuna nga adunay 
usa ka dako nga prorama diin ang tanan nagapanindog, ug ang  husgado 
naghimo ug pakigsulti, ug ang mga banda nagapanugtog ug ang kolor 
nagapanglupad. Ug ang mga maayo ug mga sinina nga mga kababayen-
an, ug ang tanan nga mga Ph.D ug LL.D, ang dagko ug hatag-as nga mga 
kalo ug mga nakabaliktad nga nakakwelyo, ug ang tanan na—
nagapanglakaw sila. Kana maoy butang nga katingalahan! Ang Dios nag-
ingon, “Mga kabuang kana.” 
126    Nagapatindog Siya  ug usa ka ubos nga butang nga wala masayud 
kung unsa….ang kalainan taliwala tingali sa ABC ug magabuhat ug mga 
butang nga makapadilaab sa tinuod nga iglesia; ug ang uaban kanila 
moingon. “Usa ka panon sa mga holly roller.” Gitawag kana sa Dios nga 
katingalahan; ug ang kalibutan nagatawag niini nga kabuang. Ang 
kalibutan nagatawag niini nga katingalahan; ug ang Dios nagatawag 
niana nga kabuang. Tan-awa, kabaliktaran. Ug ang butang nga gisaad sa 
Dios, Iyang tumanon ug natapos na. Ania kita karon. 
127    Karon, sa gihapon nagapabilin siya iyang naandan—ang Hebrew 
nga Eva. Wala niya kini buhata. Makahimo ka sa pagpabangon sa patay; 
makita nimo ang Espiritu sa Dios. Si Jesus mikanaog, gibindikahan Niya 
ang Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa Dios. Sa sinugdan nagsugod 
Siya sa pagwali. Bueno, ilang gihunahuna, “Bueno, dili sagad kanang 
tawhana. Kinsa siya, sa laing bahin?” 
128    Ang unang butang nga imong mahibaloan, ang mga katawhan 
mgasugod sa pagsulti…. Dayag lang nga ilang gisulti kaniadto sa dihang 
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tanan nga mga bangag. Tindog lamang sa agianan; kinahanglan niya nga 
mobalik. Kinahanglan niya nga mobalik pag-usab sa agianan tungod kay 
mao lamang kana ang agianan nga iyang kagawsan. Maipit ang iyang ulo 
dinhi ug daw mabali ang iyang liog, ug moadto na usab didtong dapita. 
Barog lamang ug tan-awa siya. Moduol siya ug mobalik. Tinuod kana. 
Mao lamang kana ang paagi nga pagabuhaton—pabiln sa Pulong! 
Makahimo ka sa singgit sa palibot sa imong mga kredo, daw mabali ang 
imong liog sa bisan asa nga dapit. Apan kinahanglan nga mobalik ka 
ngadto niining maong Pulong. 
120    Karon tan-awa, wala nila kana magustoi. Dili nila guosto ang 
Pulong sa Dios. Tungod kay nagagunit siya sa iyang mga tradisyon, iyang 
gipabilin ang Pulong sa Dios …ingon nga walay hinungdan. Sama kana 
karon sa espiritual nga Eva. Dili niya gusto…. Gusto niya nga magpabilin 
sa iyang mga tradisyon ug magpalayo gikan sa Pulong sa Dios. Nagagunit 
usab siya sa mga dinominasyon ug ilang mga kredo, ug mga tradisyon sa 
iyang mga katigulangan, inay sa pagkuha sa Pulong sa Dios. 
121    Ug sa dihang ang saad sa Pulong sa katapusang mga adlaw gidala 
nga dto kaniyadili kini niya pagadawaton, tungod kay sa iyang mga 
tradisyon…. Sama sa gibuhat sa Hebrew nga pangasaw-onon, ang tinuod 
nga Pulong—bisan nga nadayag, napamatud-an, gibindikahan—wala 
niya kana dawat. Nganong wala niya dawata? Tungod kay atua ang iyang 
tipo. Dili kana niya mahimo! Tinuod kana. dili niya malupig ang iyang 
tipo, tan-awa. Ug kini natagna nga kini iyang pagabuhaton. Mao nga 
unsaon man nimo sa pagpabilin gikan nianang mga butanga? Karon ang 
usa ka butang nga pagabuhaton mao ang paglipay nga ikaw nakasulod. 
Kana lamang. Pag-andam alang niini. 
122    Ang Dios nagsaad sa katapusang mga adlaw nga magpadayag Siya 
ug iyang bindikahan ang iyang Pulong alang kaniya; ug sa gihapon dil 
kana niya pagabuhaton. Ang tanan nga gisaad sa Dios alang kaniya 
pianaagi sa iyang mga ulipon, ang mga profeta…. Ang Dios nagsaad 
pinaagi kang Jesu-Cristo, ang nagsaad pinaagi knag Joel, ang nagsaad 
pinaagi kang Pablo, ang Dios nagsaad pinaagi kang Malaquias, ang Dios 
nagsaad pinaagi kang Juan nga tigpadayag, silang tanan nga mga profeta, 
tukma lamang kung unsa ang mamahimo nga mensahe alang kaniya. 
123    Karon kung buot ka nga imong isulat kining tanan: (dayag lang nga 
nakaila kamong tanan kanila) si Jesus—si Juan14:12; ug Joel—Joel 2:38; 
Pablo—II Timoteo 3; Malaquias—ang ika-4 nga kapitulo; ug Juan nga 
tigpadayag—Pinadayag 10:1-17. 
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106    Mamahimo kang usa ka binalaan bisan dili ka nahimong 
minatarung, ug mamahimo kang minatarung nga dili usa ka binalaan. 
Mamahimo kang usa ka binalaan bisan wala nimo madawat ang Balaang 
Espiritu. Tukma gayud. Ang mga tinun-an sa Juan17:17 mga binalaan ug 
gihatagan sa kagahom sa pagpagawas ug mga demonyo, u sa gihapon 
wala makadawat sa Balaang Espiritu. Tinuod. Kinahanglan pa nga 
mosaka sila ngadto sa Pentecost ug naghulat hangtud nga ang Espiritu 
Santo moabot. Diha gipakita ni Judas ang iyang mga kolor. Inyong nakita 
kung giunsa sa maong espiritu sa pagbuhat kaniya ngadto sa 
pagkaminatarung, pagkabinalaan? Apan pag-abot sa katapusan, iyang 
gipakita ang iyang mga kolor. Tinuod kana. 
107    Karon himatikdi. Karon, ania na kita sa katapusang panahon. Ug 
ang espiritual nga Eva, sama sa Hebrew nga Eva nga gisaaran…. Ang 
Hebrew nga pangasaw-onon gisaaran sa Pulong aron sa pagbalik. Ug ang 
espiritual  nga pangasaw-onon gikan sa Pentecost, sa dihang nahulog siya 
sa Nicaea, unya gisaaran siya nga sa katapusang mga adlaw nga ang 
Pulong mobalik pag-usab. Karon moingon kamo…. Kon gusto ninyo ug 
laing nga kasulatan, kutloon diri, sa Pinadayag 10. Nagaingon, “Sa takna, 
nga ang panahon sa katapusang manulonda, ang ika-pito nga manulonda, 
ang ika-pito nga minsahero, inig huyop niini, ang tinago sa Dios 
pagatumanon.” Tan-awa, ang pagpasig-uli balik ngadto sa Pulong. 
108    Ang Biblia nag-ingon nga kining minsahero sa katapusang mga 
adlaw mamahimong…ibalik sila pag-usab balik ngadto sa orihenal nga 
pagtoo, balik ngadto sa pagtoo sa ilang mga amahan. Apan sa imong 
hunahuna ila kining pagadawaton? Dili, sir! Sa katapusang mga adlaw 
Iyang ibalik pag-usab ang orihenal nga Pulong, sama sa iyang giingon sa 
Malaquias 4, nga iyang giwala. 
109    Karon, iyang giwala kanang maong Pulong didto sa Nicaea. Giwala 
ni Eva sa Eden. Gidumilian ni Eva ang iyaha sa Kalbaryo, ug gidumilian 
kana sa grupo sa Nicaea sa katapusang panahon—mao sa gihapon. My! 
Apan inig abot na sa Pulong sa tawhunong unod, siya—si Eva, ang 
Hebrew nga iglesia, inahan sa tanang espiritual, nagkinabuhi niini unya—
iyang gidumilian kini. Hilabihan niya ka patay sa iyang mga tradisyon ug 
mga dogma, nga wala niya kini makita. Mao usab kining usa. Tukma 
gayud! 
110    Sige. Wala nila Siya makita, ang buhing Pulong nga nadayag sa 
unod pinaagi sa Pulong nga nasaad. Ang Pulong nagsaad nga pagbuhaton 
kining mga butanga. Ang saad nga nahimo nga mamahimong sama kana 
niini sa katapusang mga adlaw. “Maingon kaniadto sa mga adlaw sa 
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Sodoma, mao man usab unya ang pag-abot sa Anak sa Tawo.” Karon tan-
awa kon unsay nahitabo sa Sodoma. “Maingon sa mga adlaw ni Noe, mao 
man usab unya ang pag-abot sa Anak sa Tawo.” Tan-awa kon unsay 
nahitabo kaniadto, tan-awa. Karon Siya miingon nga mao sa gihapon nga 
mga butang, ug nagkinabuhi kita nianang panahuna karon diin…. Sa 
akong hunahuna makakuha ko ug unom ka gatos ka mga saad nga sama 
niana dinhi sa Kasulatan, nga naghisgut niana, tan-awa. Karon…apan 
ilang gisalikway kini. 
111    Nagagunit siya sa mga tradisyon, ug panghalili, inay sa…. 
Nagagunit siya nagdto sa panghalili nga dugo inay sa tinuod nga dugo. Si 
Jesus, ang Pulong, sa dihang nagpadayag Siya ngadto kaniya…. Tungod 
kay nagagunit siya niining mga tradisyon, si Jesus nagpadayag sa Pulong, 
nagsulti ngadto sa pangasaw-onon, Hebrew nga pangasaw-onon, “Tungod 
sa kalagdaan nga inyong gikabilinbilin, inyong gipakawalay pulos ang 
pulong sa Dios.” Dili kini magpulos. 
112    Karon mao kana ang hinungdan karon nga ang rebaybal nga unta 
anaa kanato…. Aduna kitay mga denominasyon nga mga rebaybal; wala 
kitay tinuod nga makapaukyab sa gibati. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, sir! 
Ayaw ug hunahunaa nga aduna kitay mga rebaybal! Wala kita. Oh, 
aduna silay mga minilyon ug minilyon ug minilyon nga mga membro sa 
iglesia—apan walay usa ka rebaybal bisan asa. Wala. 
113    Ang pangasaw-onon wala pa makadawat ug usa ka rebaybal. Wala 
pay rebaybal didto, wala pa nagpadayag ang Dios aron sa pagpukaw sa 
iyang pangasaw-onon, nakita nimo? Nagahulat kita niini karon. 
Nagagikan kini sa pito ka mga dili masabot nga dalugdog sa maong dapit 
aron sa pag-pukaw pag-usab kaniya. Iya kining ipadala. Nagasaad Siya 
niini. Karon himatikdi. Karon, usa siya ka patay. 
114    Karon kon ang mga kaiglesiahan ilang kalimtan ag ilang mga 
kredo, ug kalimtan ang ilang mga dogma, ug kuhaon lamang ang Biblia, 
barugan ang mga saad, nan mamahimong magpulos kini ngadto kanila. 
Apan tan-awa, si Jesus miingon, “Ikaw uban ang imong mga 
gikabilinbilin gipakawalay pulos ang pulong sa Dios diha kaninyo.” 
Bueno, mao sa gihapon nga mga butang karon uban sa espiritual nga Eva, 
tan-awa. Ang espiritual nga pangasaw-onon sa karon, gitawag nga iglesia, 
iyang gikuha ang Pulong sa Dios; ug wala niya kini dawata, ug iyang 
gidawat ang mga dogma nga maoy ilis. Mao nga, ang Pulong dili 
mamahimong mapuslanon ngadto kaniya, tungod kay iyang gisulayan sa 
pagsulod ang iyang kredo uban sa Pulong, ug dili kini magpulos. 
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115    Karon unsay atong gikinahanglan karon…. Magapadayon ako sa 
pagbasa dinhi “Tigmantala sa iyang Pag-abot.” Nag-una sa balita, 
“Nagkinahanglan kita ug usa ka profeta aron sa pagpabalik! 
Nagkinahanglan kita ug usa ka profeta aron sa pagpabalik!” Ug sa akong 
hunahuna inig balik na Niya wala silay mahibaloan mahitungod niini. 
Tinuod kana. Sa ingon niana kanunay nga paagi. “Gikinahanglan nato 
kini….” Ang tanang butang nga ilang gihisgutan: “ Nagkinahanglan kita 
ug usa ka profeta aron maoy magpabalik kinsa maoy magdala sa Pulong 
sa Ginoo—walay kahadlok. Nagatoo kami nga nagasaad ang Biblia 
niana.” 
116    Karon, nakaila ako ni Brother Moore ug sila, mikaon sa ilang balay 
ug ang ubang mga butang (ang editor). Siya ang pinakamaayo nga tawo 
nga nagalakaw sa sapatos nga panit, sa akong hunahuna—usa sa 
pinakamaayo nga tawo. Apan tan-awa, nasayud siya nga kinahanglan nga 
mag-ingon niana kita. Ug si Sister  Moore, usa sa pinakamaayo nga 
babaye, mapinaubsanon nga tawo—ug nagsakripisyo sila. Ug mao kana 
ang usa sa pinakamaayo nga basahon sa nataran, sa akong opinion, mao 
“Ang Tigmantala sa Iyang Pag-abot.” Apan atong nahibaloan nga 
kanunay nilang ginasinggit kana “Nagkinahanglan kita ug usa ka profeta! 
Nagkinahanglan kita ug usa ka profeta!” Nakita nimo? My! Mao kana 
ang ilang gisulti. 
117    Unya ania kita karon. Ug sama kaniadto ug karon nagasulti sa 
radyo nga sa kaiglesiahan sa Baptist, ug uban pa, nga dili kita modawat sa 
mga Catoliko, apan daw kinahanglan nato nga makig-uban kanila. Ug 
usab dinhi, ang minsahe nga migawas usab dinhi aron nga magpahilayo 
giakn nianang maong hilo! “Managkakuyog ba ang duruha gawas kon 
sila nanagkauyon?” 
118    Ang kahayag ug kangitngit dili managkauyon. Sa dihang ang 
kahayag moabot, ang kangitngit mahanaw. Mao kana ang 
pinakagamhanan. Dili nimo mahimo nga kuhaon ang kahayag pinaagi sa 
kangitngit, apan mahimo nimo nga walaon ang kangitngit pinaagi sa 
kahayag. Tinuod kana. Ug Siya mao ang kahayag, ug Siya mao ang 
Pulong. Anaa ikaw karon, lahos pagbalik. Dili mo kana mabakakan o 
makahimo ug mga butang nga sayop. Mobalik kini mismo sa maong dapit 
pag-usab. Oo, sir. 
119    Sama lamang sa pipila ka mga tawo nga nagsugod sa 
pagsamoksamok kanimo. Kung nahibalo kung diin ka nagbarog, sutaa 
kung unsa ang ilang gitoohan…. Sama lamang kana sa pagkuha nimo ug 
usa ka rabbit ug buhian nimo siya sa tangkalan, ug imong gitaptapan ang 


