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sa Kinabuhing Dayon nga gipanghatag sa Pamanhonon; ug unya 
mangadto sila sa panihapon sa kasal usa niadtong adlawa diha sa 
gipaluyohan nga Pulong sa pagkabanhaw. Itugot kini, Ginoo. Susiha ang 
mga kasingkasing, samtang ang mga katawhan nagpaabot Kanimo, 
pinaagi sa Ngalan ni Jesus. 
393 Karon, susiha ang inyong kasingkasing, igsoon kong lalake, igsoon 
kong babaye, higala ko. Dugay na ako nga nakigp-uban kaninyo. Hapit na 
magkatloag tulo ka tuig. May gisulti ba ako kaninyo nga bisag unsa sa 
Ngalan sa Ginoo nga wala mahigtabo? Pangitaa si Cristo karon samtang 
anaa ka pay kahigayonan. Mahimong moabot kini sa hinanali diin wala 
kanay higayon sa pagbuhat niini. Nakita mo? Mahimong Iyang biyaan 
ang lingkuranan sa Iyang pagkatigpataliwala bisan unsang taknaa; ug 
unya mohilak sa tibuok mong kasingkasing, mahimong motindak ka, 
mosulti kag mga dila, modalagan ngadto nganhi sa hawanan, mahimong 
buhaton ang tanan nga imong gusto ug mopasakop sa matag simbahan 
dinhi sa kalibutan; wala na, wala nay Makapaputi kanimo alang sa 
imong—imong mga sala. Nan unsay imong—hain ka na man unya? 
394 Samtang nagtoo ako, uban sa bug-os kong kasingkasing, ang 
lingkuranan binuksan pa. Ako nagatoo nga Siya anaa pa sa trono sa Dios, 
apan sa dili madugay motindog na Siya karon ug mobiya aron pagkuha sa 
Iyang tinubos. Siya nagabuhat sa bulohaton sa Kadugo nga Manunubos 
samtang si Ruth nagpaabot. 
395 Apan wala madugay, nasayud ka, human ni Boaz mabuhat ang 
bulohaton sa pagkakadugo, dihadiha miduol siya ug gikuha ang 
katigayonan, ug mao kanay tinuod nga gisulti sa Biblia nga Iyang 
pagabuhaton. Siya miabot ug gikuha ang Libro; ug dihadiha ang 
pagkatipataliwala natapos na. Wala na Siya sa trono. Wala nay Dugo diha 
sa lingkuranan sa kalooy, ug unya maunsa na man kini? Mahimong 
lingkuranan sa paghukom. 
396 Ayaw na kini ipasubli pa sa pag-ingon niadto mga adlawa. 
“Nagtoo ako nga ang paglalin moabot na,” ug pamatia ang Tingog nga 
mosulti pagbalik, “Kaniadto pa kana.” Ang Dios magatabang kaninyo. 
Karon, atong iduko ang atong mga ulo. 
397 Igsoong Neville, duol ngari alang sa pagpamauli o bisan unsay 
imong pagabuhaton. Ang Dios magapanalangin kaninyo hangtud ugma sa 
gabii. 
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1 Maayong gabii. Atong iduko ang atong mga ulo karon kadali 
alang sa pag-ampo. 
2 Among maluloy-on ug langitnong Amahan, nagaduol na usab 
kami Kanimo karon ning kagabhion sa Ngalan ni Ginoong Jesus aron 
magpasalamat Kanimo tungod sa laing adlaw na usab. Ug nagahangyo 
kami karon sa Imong mga panalangin sa bulohaton ning gabhiona. Itugot 
nga mokunsad ang Espiritu Santo ug mohatag kanamo sa hubad niining 
mga butanga nga sa tumang kamatinud-anon among gipangita. O Dios, 
hinaut unta nga magmabililhon kaayo kaming tanan nga makahimo sa 
pagpakig-ambitay diha sa Pulong aron sa ingon kung mamanguli na 
kami, kaming tanan makaingon, “Wala ba magdilaab ang atong mga 
kasingkasing sa sulod nato samtang nakigsulti Siya kanato didto sa 
dalan.” 
Gipasalamatan Ka namo tungod sa Iyang gitugyan kanamo ug nanagsalig 
nga Siya magpabilin kanamo samtang mopadayon kami, tungod kay kini 
among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
3 Nalipay kaayo akog daku uyamot nga nahibalik na usab dinhi sa 
balay sa Ginoo niining gabhiona dinhi sa bulohaton na usab. Ug mal—
malipayon kaayo kita… Nalipay kaayo ako nga… 
4 Nagtuo ako nga kining usa dili na moabot, apan sa katapusan 
nahimo ra gayud. Ug busa mapasalamaton kaayo ako, nga ingon nga 
maoy katapusan kanila sa upat ka mga magkakabayo, kinsa maoy akong 
gituohan nga maoy usa sa labing kinauyokang mga mensahe alang sa 
Iglesia niining panahona… 
5 Wala ako masayud kung unsay anaa sa lain. Igo ko lang gidawat 
kini sa matag adlaw. Kutob sa Iyang pagpadayag niini, akong 
gipaningkamotan ang—paghatag niini—samtang ihatag Niya kini 
kanako. 
6  Nangalipay ba kamo sa mga pana—panalangin? Inyo bang 
hingmatikdan kung giunsa niini sa—sa pagkadugtong uban sa mga 
kapanahonan sa iglesia kung giunsa niini paghaum nga sibo gayud nga 
hingtip diha kanila. Ingon niana kini… Alang kanako, kini nagpakita nga 
Ki—Kini mao ra nga Espiritu Santo ang naghatag sa kapanahonan sa 
iglesia, mao ra nga Espiritu Santo, mao ra sa gihapon nga Espiritu Santo 
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ang naghatag niini (Nakita ba ninyo?), tungod kay kini nanagkaangay 
man, ang tanang usa ka dakung buhat sa Dios nagpakita sa Iyang 
kaugalingon diha sa nagkaraiyang pamaagi. 
7 Inyong himatikdan, nga samtang Iyang gipakita ang Iyang 
kaugalingon kang Daniel diha sa usa ka panan-awon, dihay usa ka butang 
gipasikaran, sama sa u—usa ka kanding ning dapita, o kaha usa ka 
kahoy, ug ang misunod niini usa na ka larawan, u—u—ug uban pa Iyang 
gibuhat kining mga butanga nga managsama ra sa tanang panahon. Aron 
makasiguro nga dili ta mapakyas kini. 
8 Nalipay kaayo dili pa lang dugay nga nakigsulti ngadto sa usa ka 
babaye nga ania diha hapit na mag kawaloag-lima ang panuigon, ug 
siya… 
9 Dili pa lang dugay… Sa wala pa ako mogikan paingon sa 
kasadpan, oh, dihay usa ka gamayng bata nga taga Ohio, nagtuo ako nga 
mao, naghimalatyon pinaagi sa katapusang kahimtang sa lukemya. 
Karon, ang lukemya mao ang cancer sa dugo. Ug, oh, ang butang 
makaloluoy mao, nasayud kamo, usa ka mangilngig nga kahimtang nga 
wala nay paglaum pa alang kaniya. Gipakaon nila siya pinaagi sa iyang 
mga ugat—sa operasyon. Ug usa sila ka kabus kaayong pamilya. Ug sila… 
10 Si Mrs. Kidd, ania dinhi, u—ug si Igsoong Kidd, ilang gitug-anan 
sila bahin sa pagtubag sa Ginoo, ug nagkuyog sila, nagtuo ako ng 
nagsuhol ug usa ka tawo nga maoy modala sa babaye nganhi. Ug usa ka 
siya ka matahum kaayong babaye, oh mga, unom o pito ka tuig ang 
panuigon—o siyam. U—ug didto siya sa lawak, ug ang---ug sa nanuol 
kami sa atubangan sa Ginoo, ang Espiritu Santo mihatag ug usa ka 
pulong kaniya. Ug ilang gidala siya ug kinahanglan nga dad-on siya ug 
pakan-on siya, nahibalo kamo, sa maong kahimtang, 
11 Ug sa iyang paggikan, nangayo siyag hamburger, ug busa, mikaon 
sa pagkaon pinaagi sa iyang baba. Ug ilang gihatagan siyag hamburger ug 
padayon nga nagkaon siya natural na.  
12 Sa hamubong panahon, pipila ka adlaw, ilang gidala siya pagbalik 
sa doctor, ug sila---ang doctor wala gayud makasabot. Siya miingon nga 
dili na man ngani dili na man ngani mao ra nga bata. Matud niya, “Oh, 
wa—wala  may gani lama sa lukemya bahin niini wala—wala na gayud.” 
Busa… Ug himalatyon na siya. Ila nang gibiyaan siya, gipakaon siya 
pinaagi sa iyang ugat. Nagkaanam na siya ka dalag (Nahibalo na kamo 
kung giunsa nila paghimo.) ug busa ilang… Ug karon Ug karon anaa na 
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nagkalainlaing mga sistema ang ania dinhi ning kagabhion, nga migula 
gikan niini sa dihang inyong nakita ang Kahayag? Atong tan-awon ang 
inyong kamot. 
Karon, hinumdumi, nga anaay mga katawhan diha sa gawas nga sama 
kaninyo, apan ang sistema maoy mopatay. Nakita mo? Ang espiritu ni 
anticristo ang mihatud kanila sa katapusan ngadto sa dapit hangtud nga 
dili na sila makadungog sa Kamatuoran.    
387 Inyo bang nahinumduman sa miaging gabii sa dihang miadto ako 
sa pagpamatik? Kong ang tawo makadungog sa tawag sa kagawasan, ug 
kong modumili siya nga mahimong gawasnon, siya pagadad-on sa haligi 
ug bangagan ang iyang dalunggan. Ang dalunggan mao kana ang imong 
igdulongog; ug ang pagtoo magaabot pinaagi sa pagpatalinghug. Ug kong 
makadungog siya niini ug modumili sa pagdawat sa iyang kagawasan, nan 
kinahanglan nga moalagad siya sa iyang denominasyonal nga agalon sa 
tibuok niyang kinabuhi. Amen. 
388 Oh, tan-awa. Dili ba kahibulongan man Siya? 

I love Him, I love Him (Atong ibayaw ang atong mga 
kamot karon ug simbahon Siya) 
Because He first loved me (Himaya.) 
And purchased my salvation 
On Calvary’s  tree. 

389 Karon, iduko lamang ang inyong mga ulo, ug atong simbahon 
Siya karon samtang atong iham kini. 
390 Ginoo, unsang kamapasalamaton gayud namo. Nalipay kaayo 
ako, Ginoo, malipayon kaayo alang Kanimo ug sa Imong mga katawhan. 
Oh, Ginoo, Imong gibayran ang among kaluwasan didto sa Calbaryo. 
Among gidawat sa tumang kamalipayon kini, Ginoo. 
391 Karon, sulayi kami, Ginoo, pinaagi sa Imong Espiritu, ug kong 
anaa may bisan unsang daotan dinhi kanamo, Ginoo, kung may pagkadili 
matinuohon sa Pulong, si bisan kinsa dinhi, Amahan, nga dili mouyon sa 
matag saad sa Dios pinaagi sa pag “Amen,” hinaut nga ang Espiritu Santo 
mokunsad karon, ang magkakabayo sa maputi nga kabayo, samtang ang 
Iyang Espiritu, Espiritu ni Cristo diha sa dagway sa anticristo, ug 
tawagon ang mga Iya. Tawagon sila, Ginoo. 
392 Hinaut nga sila karon maghinulsol; modali pagduol Kanimo ug 
magpapuno sa Lana ug sa bino ug mabag-o gikan nianang 
denominasyonal nga bisti sa kamatayon ni Cain ngadto sa maputing bisti 
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Pulong sa orihinal nga Dios niining kaliwatana, ang orihinal nga Pulong 
sa Dios niining kaliwatana. Sama sa iyang gibuhat sa natural na Jezabel, 
sama usab ang buhaton niining tawhana ngadto sa espirituhanong 
Jezabel, ang mga kasimbahanang nga denominasyon. Kinahanglan nga 
adtoon ko ang capitulo 7, sa capitulo 10 bersiculo 1-7 aron pamatud-an 
nga husto kana, ug diha sa Malaquias, ug sa Amos ug uban pa aron 
pagpamatuod niana. 
379 Si Elias usa ka profeta nga nanagna ug mihukom kang Jezabel 
didto sa maong kaliwatan, 
380 Ug si Elias wala mamatay. Wala gayud. Mipakita siya pag-usab sa 
mga walo ka gatus ka tuig ang milabay tupad kang Jesu-Cristo sa Bukid 
sa Pagkausab sa dagway. Wala siya mamatay. 
381 Karon, atong makita nga ang iyang espiritu magdihog sa usa ka 
tawo, sumala sa saad sa Dios sa katapusang mga adlaw, gisaad nga 
buhaton ang mao rang butang diha sa espirituhanong Jezabel sama sa 
gibuhat niini diha sa natural nga Jezabel, sa katapusang panahon. 
382 Maoy hinungdan nga midangop a—ako sa daghang kaayo sa 
Biblia aron pamatud-an kini, aron dili kini magbilin ug pangutana sa 
inyong hunahuna. Kong anaa man, pahibaw-a ako ninyo. Sulati ako o 
kaha gamayng sulat. 
383 Ug sa hingpit nagkauyon kini bisan gani ngadto sa mga mananap 
nga magakuniskunis sa ilang natural nga mga lawas sa katapusang adlaw, 
nga magahurot kanila sama sa iyang gibuhat kanhi. 
384 Sa labing maayo sa akong pinadayag nga gitugyan kanako sa Dios 
ug gitagna nga mahitabo kini, kini mao ang Kamatuoran sa upat ka mga 
magkakabayo alang sa labing maayo kong salabotan. 
385 Unsa may inyong paghunahuna bahin kang Jesus? 

I love Him, I love Him 
Because He first loved me 
Ang purchased my salvation 
On Calvary’s  tree. 

386 Karon, hinumdumi, sa walay (mao kana—padayon kong gusto 
ka)—sa walay sakit sa buot ngadto kang bisan kinsang tawhana diha sa 
bisan unsang organisasyon, tungod kay ang Dios anaa mga anak diha sa 
sistema sa Catoliko; anaa Siyay mga anak sa Methodist nga sistema; anaa 
Siyay mga anak sa sistema sa Baptist. Pila man kaninyo… Tanan silang 
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siya sa tulonghaan nakigdula uban sa laing mga kabataan, nga malipayon 
na kaayo. 
13 Nagpahinumdum kini kanako sa lain pang kahimtang nga sama 
niana. Usa niana ka adlaw mao pay akong paghiuli sa balay; dihay usa 
ka… Kung wala ako masayup, sila Episcopalian o kaha Presbyterian nga 
mga tawo nga midala ug usa ka batang babaye gikan sa Kansas, ug ang 
mga doctor mibalibad na kaniya tungod sa lukemya, ug ila na siyang 
gibalibaran, nagtuo ako nga upat na lang ka adlaw nga mabuhi pa. 
Himalatyon na siya kaayo busa miingon sila nga kini dili na… Busa ilang 
gigamit ang upat ka adlaw nga nahibilin sa pag-anhi dinhi pinaagi sa 
pagpadailos sa snow ug uban pa paglatas sa nasud aron lang maampoan 
siya. U gang apohang lalake, usa ka maayong tawo ang pamarug, usa ka 
talamdong tawo, ug ubanon na… 
14 Ug ila nang gidala siya mga duha na ka adlaw dinhi sa gamayng 
motel (Sa akong pagtuo wala na kini diha karon.), diha sa daplin sa Silver 
Creek. Ug busa, miadto ako niadtong gabhiona aron ampoan siya. Sayo 
kadto sa kabuntagon. Nahiabot ako niadtong gabhiona gikan sa akong 
panaw ug unya milusong na usab. Ug ang tigulang amahan, ang apohang 
lalake naglakawlakaw sa hawanan, ug ang inahan nag-atiman sa bata. 
15 Ug samtang miluhod ako alang sa pag-ampo, gipadayag kanako sa 
Espiritu Santo ang gililong tali sa—sa inahan ug amahan, sa butang nga 
ilang gibuhat. Akong gipaduol sila ug gipangutana bahin niini. Misugod 
sila sa paghilak, nga nagaingon, “Tinuod kana.” 
16 Ug unya milingi ako, ug nakita ko ang usa ka batang babaye nga 
nagdula pisi, Ug karon, ang gamayng bata… Sa hapit tulo ka semana ang 
milabay gipadalhan nila ako ug hulagway sa batang babaye nga mibalik 
na sa pag-eskuela, nga nagdula ug lukso-lukso sa pisi, ug wala na gayuy 
lukemya. 
17 Karon, karon, kadtong maong mga testimony hingpit nga 
katuohan nga mga kamatuoran (Nakita mo?); busa ang atong Dios 
matuod gayud nga ki—kita nag-alagad Kaniya u—ug nagtuo ta Kaniya, 
u—ug a—ako nasyud nga Siya tinuod gayud. 
18 Karon, naningkamot ako kutob sa akong mahimo karon, u—ug 
samtang dinhi sa atong kinasuloran nagapamuhat sa mga pamaagi niini 
pinasubay… Ug karon, atong sulayan niining gabhiona, pinaagi sa grasya 
sa Dios, ug tan-awon kung unsay isulti sa Espiritu Santo nganhi kanako 
bahin niini. 
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19 Karon, akong basahon diha sa—Pinadayag capitulo 6 magsugod 
sa besiculo 7 (sa 7 ug sa 8); anaay duha kanunay ka mga bersiculo. Ang 
nahauna mao ang pagpahibalo, ug ang ikaduhang bersiculo kung unsay 
iyang nakita. 

Ug sa pagbukhad niya sa ikaupat nga timri, nadungog ko 
ang tingug sa ikaupat nga buhing nga nag-ingon, “Umari 
ka!  
Ug nakita ko,ug tan-awa, ang usa ka maluspad nga kabayo: 
ug ang nagkabayo niini ginganlag Kamatayon, ug ang 
Hades nagsunod kaniya; ug kini sila gihatagan ug kagahum 
aron ilang dag-on ang ikaupat ka bahin sa yuta, sa 
pagpamatay pinaagi sa espada ug sa gutom ug sa kamatay 
ug pinaagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. 

20 Karon, ang Ginoo magtabang kanato karon sa pagsabot niini. Usa 
kini ka tinago. 
21 Karon, alang sa gamayng paghulagway aron sa paglig-on, sama sa 
atong ginabuhat sa mga kapanahonan sa iglesia—kining mga 
magkakabayo ug niining pagbukhad sa mga Timri… Karon, aron 
motuhop kini sa atong mga salabotan, mosultig diyotay hangtud nga 
atong bation nga kini mao nay tukmang panahon sa pagsulti. 
22 Karon, atong hingmatikdan karon nga ang pagbukhad sa Timri, 
nga kini mao ang Libro sa Katubsanan. Ug ang maong Libro linukot 
sama sa usa ka basahong linukot sama sa karaang pamaagi. 
23 Dili kadto usa ka libro nga sama niini, tungod kay kini bag-o man 
lamang miabot, kining matanga sa mga libro ning katapusan, oh, sa 
akong pagtuo sulod na sa usa ka gatus ug kalim-an o ingon niana, mga 
duha ka gatus. Ug unya ila silang gilukot, ug gibilin ang tumoy niini. 
Sumala sa ako nang gisulti kaninyo kung giunsa kini paghimo, ug sa mga 
Kasulatan, kung asa kini makita, di—diha sa Jeremias ug sa uban pa. Ug 
unya ang ikaduha lukoton na usab ug ang tumoy niini luagan nga sama 
niana, 
24 Ug ang matag usa Tinimrihan, ug maoy usa ka Libro nga 
tinimrihan ug pito. Ug kadto mao ang… Walay usa… Samtang sila… 
Kadto maoy usa ka Libro sa Katubsanan nga tinimrihag-pito. Pasayloa 
ako. 
25 Ug unya walay usa didto sa langit o dinhi sa yuta o sa ilalum sa 
yuta nga takus sa pagbukhad niini o bisan sa pagtan-aw niini. Ug mihilak 
si Juan tungod kay wala siyay usa ka tawong nakita, tungod kay kung 

Ang Ikaupat Nga Timri 61 
 
Gibuhat kini ni Elias, ug mao man si Juan (Nakita mo, nakita mo?), ug 
siya magsalig lamang sa Pulong. Siya supak sa mga organisasyon. 
Organisasyon? “Ayaw kamo paghunahuna sa inyong kaugalingon, ‘Anaa 
si Abraham nga among amahan,’ tungod kay ingnon ko kamo,  ang Dios 
makahimo niining mga bato pagpatindog nga anak ni Abraham.” Oo 
tinuod. 
372 Karon, anaa ka ra, mga higala. Mao kini ang Ikaupat nga Timri 
gibuksan, ug ang magkakabayo sa upat ka mga kabayo gipadayag kutob 
sa mahimo sa akong salabotan. Karon, mao ra kining tanan nga nahitabo 
dinhi sa yuta. 
373 Sa sunod nga Timri atong makita, didto sa langit diin ang mga 
kalag ilalum sa halaran. 
374 Karon, alang sa pagtapos gusto kong isulti kining mosunod—
pipila na lang ka mga pulong dinhi niini, nga akong gisulat. Aduna kitay 
gipanglaktawan diha sa upat ka mga Timri, nahaunang upat ka mga 
Timri. 
375 Ug karon, ugma sa gabii, a—atong usbon ang eksena gikan sa mga 
butang nanghitabo sa yuta… Siya mitan-aw dinhi ug nakita ang mga 
kalag ilalum sa halaran, ang altar sa paghalad. Sa sunod gabii ang 
paghukom nga moigo. 
376 Ug sa ikaupat nga gabii, sa katapusang gabii, Dominggo sa gabii, 
wala ako masayud kung unsay—wala ako masayud kung unsay gipasabot 
niining uban; igo ko lang silang gibasa sama sa inyong gibuhat; apan 
dihay kahilum sulod sa tunga sa takna; apan dihay butang nahitabo. 
Nagpaabot ko nga Iyang ipadayag kini. Iya kining buhaton; masaligon 
ako nga buhaton Niya kini. 
377 Kinahanglan nga moadto ta sa nagkalainlaing dapit sa Kasulatan 
ngadto sa Pinadayag 19 aron ipakita ang pag-abot ni Cristo nga mopatay 
sa anticristo. Mao kanay hinungdan nga laktawan ko kini, duha lamang 
ka mga bersiculo ang akong kuhaon. Kinahanglan nga moadto ako sa 
nagkalainlaing mga bahin sa Kasulatan aron pamatud-an kining mga 
butanga; busa mao kanay hinungdan nga moadto ako sa Pinadayag 19, 
aron ipakita ang katapusan mao ang pagpatay kang anticristo…Ni Cristo, 
kung moabot Siya, Iyang patyon si anticristo. 
378 Ngadto sa Pinadayag 10 aron ipakita nga ang mensahe sa 
ikapitong manolunda mao usa ka tawo ning katapusang mga adlaw, 
dinihogan sa Dios alang sa maong bulohaton, sama kang Elias ang profeta 
nga (sumala sa gitagna sa Malaquias 4) aron ipadayag ang tinuod nga 
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367 Mao kanay hinungdan sa akong paghunahuna nga si Juan 
nagsigig singgit sa miaging gabii. Iyang nakita ang iyang ngalan didto. 
Nakita ba ninyo, nakita mo? Usa niadtong adlawa ablihan sa Dios… 
368 Si Eliseo, nagwali siya; gibuhat na niya ang tanan; nagwali si—
si—siya gikan sa iyang kasingkasing, gibuhat ang tanan nga iyang 
mahimo, ug sa gihapon ilang “tamayon” siya ug nganlan siyag bisan unsa 
ug ingnon, “Ikaw ang hinungdan sa tanan niini. Ikaw usa ka espiritista. 
Ikaw maoy naghimo niining tanang kagubot nga miabot. Sad-an ka,” ug 
sa uban pa nga sama niana. Bisag unsa na lang ang ilang isulti kaniya. 
Gibaharan siya ni Jezabel nga punggotan sa ulo ug uban pa. Husto kana. 
Ang tanan batok kaniya. 
369 Ug unya siya miingon, “Ginoo, tapos sa pagbuhat ko sa tanan nga 
Imong giingon kanako nga buhaton. Nagpabilin akog maayo uban sa 
Imong Pulong.  Gisultihan Mo ako sa bisag unsang butang, wala akoy 
kahadlok. Milakaw ako sa atubangan sa hari ug uban pa ug gisultihan 
sila, sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, ug walau butang nga 
Imong gisulti kanako, ug walay usa ka butang nga gisulti ko kanila nga 
wala mahitabo. Ug karon, ania ako, mao na lang ang nahibilin gikan sa 
tibuok panon. Ako nalang usa ang nahibilin, ug gitinguha nila ang 
pagpatay kanako.” 
370 Ang Dios miingon, “Akong buksan ang usa sa mga Timri ug 
pakit-on kag usa ka butang.” Miingon, “Nahibalo ka, anaa pa Akoy pito 
ka gatus nga atua didto nga wala moluhod ni moipon sa bisan unsa nga 
mga kredo nila, ug mga denominasyon. Anaay pito ka gatus kanila nga 
andam alang sa paglalin. Nakita mo?” Oh, oh, Siya miingon ngadto sa 
Iyang profeta, kang Kinsa nagpadayag sa Iyang Pulong (Nakita mo?), 
pinasubay sa Kasulatan, “Anaa pa Akoy pito ka gatus nga giandam nga 
mga ngalan gawas niining kaliwatana, pito ka gatus sila. Sila wala 
moluhod sa ilang mga tuhod sa bisan unsa (kong may gisulti ako niining 
adlawa) nga relihiyosong mga kapunongan ug miabot nga may kredo 
kanila.” 
371 Nakita ba ninyo ang buot kong ipasabot? Nan kini sa yano 
mahitabo kini. Mahitabo gayud kini. Ug kini sumala sa Pulong. Kung ang 
tawo motungha na sa eksena, siya usa ka profeta sama ka tataw sa akong 
pagtindog dinhi sa pulpit; ug siya magpabilin ra diha sa Pulong. Siya dili 
gayud modawat sa bisan unsang kredo o  bisan unsa pa man. Husto kana. 
Siya usa ka tawong lasangnon tipo sa usa ka tawo sama kang Elias, siya—
ug sama kang Juan nga miabot. Iyang—iyang kasuk-an ang mga babaye, 
kasab-an, mga babayeng nagbaligyag dungog. Boy, iyang kasuk-an sila. 
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kadtong Basahon dili makuha gikan sa kamot sa orihinal nga Tag-iya, 
diin giwala kadto ni Adan ug ni Eva, ug mipahilayo human nila usiki ang 
ilang mga katungod sa Pulong, sa mga saad, sa ilang panulondon… 
26 Sila… Hinumdumi, nga sila maoy nagbuot sa yuta. Usa siya ka—
siya usa ka gamayng dios, tungod kay siya anak man sa Dios, ug ang anak 
sa Dios u—usa ka gamayng dios. Karon, dili kana supak sa Kasulatan. 
Nahibalo ako nga daw talagsaon kana paminawon, 
27 Apan si Jesus miingon, “Kong inyong gipagtawag sila diin ang 
Pulong sa Dios moadto…” Ug asa moduol ang Pulong sa Dios? Ngadto sa 
profeta. “Kong inyo man silang gitawag kang kinsa moduol ang Pulong sa 
Dios, nga mga dios, nan nganong pakasad-on man ninyo Ako kung Ako 
moingon nga Ako Anak sa Dios?” Nakita mo? Ug karon, sila mga dios. 
28 Ug kamong mga kalalaken-an kung nahimugso kamo sa inyong 
pamilya sa ngalan sa inyong pamilya, nan anak ka ug kabahin sa inyong 
amahan. 
29 Ug u—unya sa paghisulod sa sala, atong nakita nga ang tawo 
milabang sa bung-aw, u—ug ang dugo sa mga baka ug mga kanding 
nagtabon, apan dili makapasaylo, hangtud nga ang tinoud nga Klorin 
nahiabot nga maoy makahimo pagwagtang sa lama sa sala ug mibungkag 
niini sa hingpit nga pagkawataswatas ug gipadala kini pagbalik ngadto sa 
orihinal nga manonuis; nga mao si Satanas. 
30 Ug sa nahibalik na kini kang Satanas, siya nagapaabot sa iyang 
panahon alang sa dayon nga pagkawagtang. Karon, mao kanay nagpakita 
kung unsay atong gituohan. Kita nagtuo nga siya sa hingpit igahikling ra 
ug mawagtang. 
31 Ako nagatuo nga ang sala sa hingpit mabungkag, ug kung kini 
igasugid pinasubay sa Dugo ni Jesu-Cristo (Sama ra kini pagpatulo ug 
maitum nga tinta diha sa daghan kaayong Kloroks.), kini maoy 
mobungkag niini diha sa mga kemikal ug ihatud kini pagbalik diin kini 
gikan. Nakita mo? Ug sama ra niana ang gibuhat sa Dugo ni Jesu-Cristo. 
32 Ug mao kadtoy nagpahimutang sa tawo latas sa bung-aw pagbalik 
ingon nga anak sa Dios. Nakita mo? Ug un—unya siya nahimong usa ka… 
Ah, bisan ang iyang… Ang malalangong gahum sa Dios anaa kaniya, ug 
kung bisan unsay isugo sa Dios nga mahitabo kini, mahitabo gayud kini. 
Ug kita mahibalik. Ug sa diha nga—ang… 
33 Si Moises, ubos sa dugo sa mga turong baka… Ug sa dihang 
gikahibalag niya kadtong maong Kahayag, ang Haligi nga Kalayo didto sa 
kahoyng nagdilaab, ug siya usa ka profeta; ug sa dihang miabot kaniya 
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ang Pulong sa Ginoo, siya misulti ug bisan sa mga butang gibuhat pinaagi 
sa Pulong. Nakita mo? 
34 Ug karon, kong kini nakahimo man ubos niana, ang dugo sa mga 
turo nga baka, nan unsa pa kaha ang Dugo ni Jesus? Dili lamang kay 
gitabon ra, kondili gipasaylo ang tanan; ug kamo karon nagtindog sa 
Atubangan sa Dios ingon nga mga tinubos nga anak. Karon, tan-awa, ang 
iglesia halayo ra kaayo sa sukdanan niini sa pagkinabuhi. Sa akong 
pagtuo sa makadaghang higayon kita nanagpagahi inay nga sa tinud-anay 
mogawas ug moatobang sa kaso. Aduna akoy, anaa akoy gustong 
ipahayag, ug a—akong himuon sa nahaigo nga panahon.  
35 Ug karon, himatikdi nga anaay butang dili maayo diha sa mga 
kasimbahanan. Ug maoy akong pagtuo nga kini mao ang denominasyonal 
nga sistema ang nagtuis sa mga hunahuna sa katawhan ug uban pa 
hangtud nga wala na sila manghibalo kung unsaon pagbuhat niini. Husto 
kana. 
36 Apan gikasaaran kita nga kini igapadayag ra unya. 
37 Ug unya kung matapus na kining Pito ka mga Timri, arong 
makita diha sa Pinadayag 10 nga anaay pito ka mga dalogdog nga puno sa 
tinago nga si Juan gisugo sa pagpasulat apan gidid-an sa pagsulat kanila. 
Ug sa panahon sa maong mga dalogdog, atong makita nga si Cristo, o ang 
Manolunda nanaug nga may balangaw, ug mitamak sa Iyang tiil diha sa 
yuta ug sa dagat ug nanumpa nga ang takna natapus na niadtong 
panahona. 
38 Ug unya atong maki—makita nga diha sa pagpadayag sa mga 
Timri nga a—ang Nating Cordero mibiya sa Iyang pagkatigpangamuyo 
ingon nga usa ka Tigpataliwala ug mitungha karon aron pagkuha sa 
Iyang mga panulondon, sa tanan nga Iyang gitubos pinaagi sa Iyang 
kamatayon. 
39 Ug unya ang… Walay usa nga makaabli sa Basahon; walay usa 
nga nakasabot Niini. Kadto maoy usa ka Basahon sa Katubsanan, ug ang 
Dios, nga Amahan, ang Espiritu, nagbaton Niini diha sa Iyang kamot, 
tungod kay si Cristo diha man sa trono ingon nga usa ka Tigpataliwala, 
ang bugtong Tigpataliwala. Tungod niini, walay bisan kinsa nga santos, 
walay Maria, walay Jose, walay bisan kinsa man diha sa altar, tungod kay 
kadto mao ang Dugo, ug ang Dugo ra ni Jesus maoy bugtong makahimo 
sa pagtabon. Busa walay si bisan kinsa nga makahimo pagtindog ingon 
nga usa ka tigpataliwala. Husto kana. Wala nay lain pa. 
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nagaingon ngadto sa tanan kalanggamn sa kahanginan ug 
sa tungatunga sa langit, Umari kamo ug pagtingub sa 
inyong kaugalingon alang sa panihapon sa dakung Dios; 

361 Iyang gipakaon sila ngadto sa mga mananap ug mga 
kalanggaman. Karon, bantayi dinhi sa laing capitulo sa Libro sa 
Pinadayag. Ug… (Kadali lang.) “Gipatay pinaagi sa espada ug kamatay 
ug sa mga mananap sa yuta.” Nakita mo? Ang Jezabel nga simbahan, ang 
iya gayung lawas, pagakan-on sa langgam ug sa mga mananap sa yuta. 
Tukma gayud kaayo sama kang Ahab ug kang Jezabel diha sa natural, 
maingon man usab sila diha sa espirituhanong kahimtang sa simbahan. 
Nakita ba ninyo unsay akong gipasabot? Padayonon ta. 
362 Si Elias (Oh.), si Elias mao ang profeta sa mga adlaw ni Ahab ug 
Jezabel, sa natural. Ug nagsaad Siya nga buhaton ang mao rang butang 
sumala sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, diha sa Pulong 
ngadto kang Jezabel, sa espirituhanon. Ang matang sa Iyang Espiritu sa 
bulohaton. 
363 Bantayi. Si Elias, bisan sa iyang adlaw hapsay ug gipaluyohan sa 
husto, dili gani makapaliso kanila pagbalik sa Pulong. Husto ba? Bisan pa 
kung gipaningkamotan pa ni Elias ang tanan; iyang gibuhat ang tanan; 
gipakita ni—niya kanila ang mga ilhanan ug mga katingalahan; ug sila 
nangatawa sa iyang atubangan. Mao rang kahimtanga ang ilang 
pagabuhaton diha sa espirituhanon. Nakita mo? Dili niya sila mapabalik 
sa Pulong. Gikan sa minilyon… 
364 Karon, paminaw, Iglesia, matapos na karon kamo nga naglibog pa 
niini.  
365 Gikan sa minilyon dinhi sa kalibutan sa mga adlaw ni Elias, sa 
nga si Jezabel ug si Ahab nagahari sa—sa tipo sa tinuod nga hulagway 
karon—gikan sa tibuok kalibutan, dihay pito lamang ka gatus ang 
nangaluwas sa wali ni Elias. Husto ba kana? Mao kanay tinuod. 
366 Tan- awa, si Elias wala mahibalo bisag usa kanila nga mao 
kadtong paagiha. Nagtoo siya nga siya rang usa ang maluwas hangtud 
nga gibuksan sa Dios ang mga Timri ug gipakita kaniya ang tinago sa 
Libro, nga anaa pa Siyay pito ka gatus nga wala moyukbo sa mga kredo 
nga diha kanila. Sa dihang gibuksan sa Dios ang Iyang Libro ngadto kang 
Elias, Siya miingon, “Karon, kadali lang, anak; anaa pa Akoy pito ka 
gatus nga anaa ra diha: anaa ang ilang mga ngalan sa Libro sukad pa sa 
pagkatukod sa kalibutan. Sila mga Ako man.” Whew. Gibuksan sa Dios 
ang mga Timri. 
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354 Ngano man? Ang nahaunang Elias usa ka tawong giayran sa mga 
kasimbahanan. Ug si Jezabel ug si Ahab mao ang nangulo sa mga 
kasimbahanan: simbahan u gang estado, kini nagkahiusa. Ug gibutyag ni 
Elias ang sala ni Ahab ug misugo sa tibuok simbahan sa pagtalikud sa 
tinuod nga Pulong. 
355 Kondili ba mao usab kana ang pagabuhaton sa ikaduhang Elias 
kung moabot na siya ngadto niining simbahana ning panahona: ipasig-uli 
ang orihinal nga pagtoo. Wala ko makita kung unsaon ninyo sa pag-ikyas 
gikan niini. Husto kana. Pagpatalikud sa tinuod nga Pulong. Husto kana. 
356 Karon, kong gusto kamo motan-aw sa ilang mga lawas, atong 
ablihan dinhi sa Pinadayag 19 hu—human sila pamatya sa Pulong. 
Karon, ang Pulong maoy mopatay kanila. Nahibalo na kamo niana. Oo 
karon, bantayi lamang ug tan-awa kung unsay mahitabo inig abot ni 
Cristo diha sa Pinadayag 19, magsugod sa bersiculo 17. 

Ug nakita ko ang usa ka manolunda nga nagatindog sa adlaw;… 
357 Karon, dihadiha inigkahuman… Tan-awa dinhi sa ibabaw niini. 
“Ug ang iyang bisti natuslob sa dugo, ug siya ginganlan Hari sa kaharian 
ug Ginoo sa mga ginoo.” (Diha bersiculo 13, Siya gitawag nga Pulong sa 
Dios. Nakita mo? Karon, ania Siya ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga 
ginoo.) 

Ug nakita ko ang usa ka manolunda… 
358 Karon, bantayi. Siya miadto. 

Ug gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga 
espada, nga maoy iyang itigbas sa mga kanasuran;… 

359 Gikan sa Iyang baba, sama sa gikan sa baba sa Dios ngadto sa 
baba ni Moises. Nakita mo?... ug iya silang pagaharian pinaagi sa ulisi 
nga puthaw: ug… magatamak sa pug-anan sa bino sa kabangis sa 
kapungot sa Makakagahum nga Dios. 

Ug diha sa iyang bisti (usa ka ngalan)…diha sa iyang paa 
nahisulat ang ngalan, HARI  SA  HARI, ug GINOO  SA  
MGA GINOO. 
Ug nakita ko ang usa ka manolunda… 

360 Karon, bantayi, karon miabot Siya nga magatigbas. Kinsay Iyang 
tigbason? Si Jezabel ug ang iyang Ahab, mini nga profeta. 

Ug nakita ko ang usa ka manolunda nga nagatindog sa 
adlaw; ug siya misinggit sa makusog nga tingog, nga 
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40 Busa kining tanang mga pangagpas alang sa pagpangamuyo 
pinaagi kang Judas alang sa politika ug sa pagpangamuyo pinaagi kang 
Santa Cecilia alang sa usa ka butang, binuang kana. Dili kana maoy… 
Wala ko ipasabot nga silang mga katawhan dili buotan ug matinud-anon. 
Wala ko ipasabot nga kamo dili matinud-anon sa inyong pagbuhat niini 
kun nagbuhat man kamo, apan nangasayup kamo. Bug-os gayud ka—
kamong nangasayup. Ug ang bisan unsang butang… 
41 Sila miingon, “Oh, ki—kining maong manolunda, mipakita ki—
kini ka—kang San Bonifacio ug maoy nag-ingon niini, niana, ug uban pa 
ug dili sila makasulti niini.” Wala ako magduhaduha niini bisan gamay 
dinhi sa akong hunahuna diha sa unsay nakita sa uban nga panan-awon. 
Wala a—ako  magduhaduha kung unsay nakita ni Joseph Smith nga 
panan-awon, apan kadto wala mahiuyon sa uban pang Pulong. Busa 
tungod niini, alang kanako usa kadto ka sayup. Nakita mo? Kinahanglan 
gayud nga moabot kadto pinaagi sa uban pang Pulong. 
42 Sama nianang kahimtanga ang mga kapanahonan sa iglesia ug sa 
mga Timri ug sa uban pa niini. Ug kung anaa may maghunahuna nga 
anaa kaniya ang pito ka mga dalogdog, kong kini dili motukma sa uban 
pang Pulong, nan anaay sayup niini. Nakita mo? Kinahanglan nga 
moabot kini uban sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, tungod 
kay kini mao man ang Libro; kini mao ang Pinadayag ni Jesu-Cristo diha 
sa kinatibuk-an niini. Karon, a—ako nagatuo sa ingon nga ang Nating 
Carnero mitungha. 
43 Ug wala sila mahibalo… Mihilak si Juan. Tungod kay wala siyay 
nakita didto sa langit, dinhi sa yuta tungod kay ang tanan diha man sa 
pikas tampi sa bung-aw (Nakita mo?): sa sala. Walay si bisan kinsa; ug 
ang usa ka Manolunda, syempre takus gayud siya, apan luyo niining 
tanan, kinahanglan nga usa ra ka kadugo, usa gayud ka tawo, ug walay 
sama niana, tungod kay ang matag tawo gipanganak man pinaagi sa 
panaghilawasay. 
44 Kinahanglan nga may Usa nga matawo nga dili pinaagi niini, busa 
ang Dios Mismo maoy mikuha niana diha sa pagpakatawo sa ulay ug 
nahimong Emmanuel, ug ang Iyang Dugo alang—ang Bugtong takus. Siya 
ra Mismo ang milabang niining maong bung-aw ug gibayran ang bili ug 
gitulayan ang alagianan alang sa pipila kanato, ug unya milingkud Siya 
ingon nga Tigpataliwala, ug didto naglingkud Siya. 
45 Ug ang Libro tinakpan sa tanang panahon. Didto ra, apan kini 
lunsay mga simbolo ra sa gihapon. Sila nakakita niini. Si Juan nakakita 
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mismo niini, ang pagpahibalo sa unang paghigula niini. Siya miingon, 
“Usa ka maputi—usa ka kabayo ang mitungha. Anaay nagsakay kaniya, 
nga may busogan diha sa iyang kamot.” Usa kana ka simbolo. Wala pa 
kini ikapadayag. Nakita mo? Wala, kay kini usa ra man kasimbolo. Ug 
sama sa usa ka tawo dinhi sa ibabaw sa yuta, mao lang kana ang iyang 
gikasulti. Husto kana. Tingalig mapangdol siya ug mahisapinday, sa 
walay duhaduha mabunggo bisan asa dinhi o diha ug dili madugay… 
46 Apan diha niana atong makita nga sa Libro sa Pinadayag diha sa 
mensahe sa ikapitong manolunda, ang mga tinago, ang tanang mga tinago 
niini, igapadayag nianang higayona (Karon mao kana ang Pinadayag 
10:1-7.), nga kini igapadayag sumala nianang panahona—nianang 
panahona sa dihang buhaton na Niya. 
47 Ug gilayon ang pito ka mga dalogdog mipalanog sa ilang 
nagkaraiyang mga tingog, ug isulat na unta ni Juan… Kadto maoy usa… 
Nasayud si Juan kung unsa kadto, apan wala kini ni—niya isulat, tungod 
kay gidid-an siya sa pagsulat niini. Kadto hingpit gayud ug lunsay tinago. 
Wala ngani kini diha sa simbolo o unsa pa man. Mao ray atong hingbaw-
an nga siya—nga kini dalogdog; mao lang kana. 
48 Ug karon, alang sa pagtuon niini… Karon, ayawg kalimot… 
Karon, Dominggo, o sa Dominggo sa buntag atong gilaktawan ang 
bulohaton sa pagpanambal tungod sa pagpanubag sa—sa mga pangutana 
sa katawhan. Karon, kong… Gusto ko nga mangutana kamo bahin sa Pito 
ka mga Timri, kong nahasol man kamo niini, sa mga butang nga wala 
ninyo hisabti. Himuon ta kini diha sa Pito ka mga Timri, ug sa ingon 
hisultihan ko kamo sa Sabado sa gabii kung kini igo ra ba sa—sa 
pagtubag kanila o dili. Nakita ba ninyo? Ug unya… Karon, ingna lang… 
Hinuon, bahin sa uban pang mga butang, o buhaton ko ba kini?” o—o 
“Ang akong… aduna akoy usa ka damgo.” Si—silang tanan bililhong mga 
butang, karon hinumdumi. Sila bililhong mga butang, apan kinahanglang 
magpabilin ta diha sa Pito ka mga Timri; kay mao kana ang atong 
giatubang. Tungod kay mao ka—kana a—ang katuyoan sa tigum: ang 
Pito ka mga Timri. Magpabilin ta niana. 
49 Kinahanglan nga mouli pa ako, tungod kay anaa pay pipila ka 
mga tigum ko didto sa kasadpan. Mobalik ra ako pag-usab iniglabay sa 
usa ka bulan o duha o maingon gayud niana, ug tingali itugot sa Ginoo 
kana nga anaa kitay lain pang—tingalig bulohaton sa pagpanambal o 
sama niana o bisan kung unsa-kung unsa man kini. 
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mga mananap. Nasayud kamo niana. Karon, tinuod gayud kana. 
Mahisama sila sa tipo ni Jezabel 
349 Ug karon, ablihi diha sa Pinadayag 2:18 ug sa 20. Nagtoo ako nga 
human na kita niini sa milabayng mga minute, dili ba? Oo, nagtoo ako 
nga gihisgotan na nato kana. Gisulat ko kini ang pipila… Oo, ang 
panahon sa pagkadunot sa dungog. Mao kana gipasabot. Tan-awa kung 
naunsa kadto… kung giunsa ni Jezabel pagpakasulod… Karon, si Jezabel 
mao ang mga kasimbahanan, kining modernong simbahan, dili ang 
Pangasaw-onon karon. Si Jezabel sa Daang Tugon mao ang tipo sa 
simbahan karon, sumala sa Pulong sa Dios sa Pinadayag 2:18-20. 

“Imo lamang gipasagdan ang babaye, nga si Jezabel, nga 
nagaingon nga siya profeta…” 

350 Nakita mo? Husto ba kana? Karon, mao kini ang tukmang tipo 
kang Jezabel. 
351 Karon, ang nahaunang… Hatagan ko kamog Kasulatan human sa 
Kasulatan (Nakita mo?), kanang katapusang panahon mao ang 
matagnaong mensahe alang sa iglesia, nga nagtawag kanila pagbalik sa 
orihinal nga Pulong. 
Karon, himatikdi. Husto ba kana? Sa Malaquias 4 nagaingon, ug ang lain 
pa, Pinadayag 10:7 hangtud sa ubos. Nakita mo? Si Jesus Mismo ang 
nagtag-an niini paubos, paubos, paubos; sama kanhi sa mga adlaw ni 
Lot” ug sa uban pa sama niana ug sa unahan. Nagpadayon kini hangtud 
paubos. 
352 Si Jezabel maoy tipo sa modernong simabahan karon, tungod kay 
ang Catoliko ug ang mga Protestante nagkahiusa na karon. Husto. Dili 
kinahanglang magpaduol niini. Kay silang duha mga denominasyon, sa 
ingon—sa ingon inahan kini ug igsoong babaye. Mao lang kana. Sila 
managbangiay ug managlalisanay ang usag usa, apan mao sa gihapon, 
silang duha lunsay mga bigaon. Karon, wala ko kana isulti sa 
kinaugalingon. Gikutlo ko lang kana gikan sa MAO KINI ANG 
GIINGON SA GINOO. Padayonon ta. 
353 Karon, atong hingmatikdan, nga gipatay pinaagi sa sugo sa Dios si 
Jezabel—gipatay tungod kay gipalugsong sa Dios si Jehu didto ug aron 
itambog siya sa bintana ug patyon si Jezabel, ug ang mga iro magakaon sa 
iyang unod. (Husto ba kana?) ang literal nga Jezabel. Si Ahab, nga iyang 
hari patay na: ang mga iro mitilap sa iyang dugo sumala sa gitagna sa 
nahaunang Elias. Nakita ba ninyo kong hain ta padulong, dili ba? 
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dayon nga pagkahimulag. Si Cristo nagsakay sa Iyang Iglesia padulong sa 
himaya diha sa pagkabanhaw. 
339 Himatikdi ang bersiculo 8 karon—sa—sa katapusang bahin sa 
bersiculo 8 samtang magtapos na ta (Nakita mo?), “Ang gahum 
gikatugyan ngadto kanila.” 
340 Kinsa man kini sila? Nakita mo? Padayonon ta. Si anticristo ang 
ginganlag kamatayon; ang infierno nagsunod. Bantayi ang iyang upat ka 
mga pamaagi. 
341 Anticristo, maputi na kabayo, gipatay pinaagi sa espiritu, ingon 
nga anticristo, sa espirituhanong kamatayon. 
342 Numero dos: Mapuli nga kabayo: gipatay pinaagi sa espada, 
politikanhong gahum sa diha nga ang simbahan ug ang estado 
nagkahiusa. 
343 Maitum nga kabayo: mga kalag sa dihang gihatag niya ang iyang 
doctrina, ug iyang gibuhat didto kauban sa iyang pagkamakihilawason, 
ug iyang gitimbang ang pagkaon pinaagi… Gipamaligya ang ilang… 
Unsay ilang gibaylo alang sa pagkaon alang sa timbangan ug sa mga 
salapi ug uban pa. 
344 Ikaupat, usa ka luspad nga kabayo: dayon nga pagkahimulag 
gikan sa Dios (ug usab upat… Nakita mo?). Oh, tan-awa. Himaya sa Dios. 
345 Karon, ang katapusan, dinhi alang sa pagtapos… Alang kanila… 
Anaa bay inyong… Milapas na ako sa oras. Apan mahimo bang hatagan 
pa ako ninyo ug dugang mga minute? Anaa akoy daghan kaayong mga 
tawag karon bahin—bahin kanako nga nagwali dinhi. 
346 Dihay daghan kaayong mga fanatico nga mitumaw mahitungod 
kang Elias, hangtud nga kanang… Ginahampak kini hangtud sa 
kamatayon. Ug makahimo kamo… Apan ko—kong kanang… Hinaut nga 
tabangan ako sa Dios alang sa pagtabang kaninyo nga makakita kung 
unsay akong ginatan-aw, mahimo ba? Mosulay ba kamo pagtan-aw? 
347 Karon, dinhi alang sa pagtapos, alang kanila nga dili motoo nga 
ang katapusang mensahero sa panahon sa iglesia mao si Elias, ang 
profeta, usa ka tawong dinihogan diha nianang maong laray… Human sa 
kamatayon… Bantayi. 
348 Human sa kamatayon niining katapusang panahon sa iglesia… 
Karon, inyong himatikdan kung unsay mahitabo. Nakita mo? Human sa 
kamatayon, ang ilang patayng mga lawas pagakuniskunison sa ihalas nga 
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50 Ug unya anaa pa kitay pito ka mga trumpeta dinhi nga wala pa 
mahimo. Nakita ninyo? Ug silang tanan nagagikan diha niana usab, ug 
ang pito ka mga panaksan (Nakita mo?) nga igabubo, busa… Ug kining 
tanan mohaum gayud dinhi, apan kini sila lonlon pang mga tinago. 
51 Karon, sa miaging gabii atong nakita nga ang Nahaunang Timri 
migula na, ug ang magkakabayo ug ang Ginoo… Busa tabangi ako, kay 
wala ko kini hisabti kaniadto; walay usa niining mga butanga nga akong 
hingsabtan kaniadto. Husto kana. 
52 Ug wala gayud ako—ug igo lang ako mosaka didto ug magdala sa 
Biblia ug molingkud ug molingkud didto hangtud… Kung bahin na sa 
pagpahayag niana igo ko lang kuhaon ang akong bolpen ug mosugod 
pagsulat (Nakita mo?), ug magpabilin didto, tingalig sa daghang mga 
oras, hangtud nga Kini—nga—  nga Kini matapos. 
53 Ug unya mibalik ako, ug akong nasuta sumala sa akong nakita 
diin Siya magsulti niini…  Akong gihunahuna, “Hinuon, daw sa ako nang 
nakaita kadto sa palibot.” Akong gikuha ang akong concordans, milakaw 
ug gitan-aw ko pagbalik (anaa bay butang nga sama niana?) ug dinhi ania 
kini karon dinhi. Ug unya ania na usab kini dinhi; ania dinhi ug dinhi sa 
ubos ug diha sa ibabaw. Ug unya akong gisumpay kini dihadiha. Nasayud 
ako nga kadto mao ang Dios samtang managkaangay ang Kasulatan uban 
sa Kasulatan. Ingon nianang paagiha kini. Sama sa pagtukod ug balay, 
ang mga bato kinahanglan nga mohaum sa bato ug bato. 
54 Ug karon, sa miaging gabii diha kita sa pagbukhad sa—sa 
Ikatulong Timri. Ang Nahauna mao ang maputi nga kabayo, ug misunod 
ang mapula nga kabayo, ug unya ang maitum nga kabayo. Ug atong 
nakita nga ang mga magkakabayo mao ra nga magkakabayo sa tanang 
panahon, ug mao kadto ang anticristo sa sinugdan. Wala siyay—walay 
corona, apan nakadawat ra siya sa kaulahian. Ug unya atong nasuta nga 
wala madugay gihatagan siya ug usa ka espada aron pagwagtang sa 
kalinaw dinhi sa yuta, ug atong nakita nga iyang gibuhat kadto. Ug unya 
misulod siya uban sa mga pagpatuotuo pinaagi sa paghatag sa iglesia ug 
salapi pinaagi sa pagtimbang ug usa ka sentabo sa—alang niini ug duha 
ka sentabo alang niana apan gidid-an siya sa paghilabot sa lana ug sa 
bino, diin gamay na lang ang nahibilin. 
55 Ug unya, atong gihatag—atong gibiyaan kagabii uban sa 
ilustrasyon kung unsa ang lana ug bino ug kung unsay nilungtaran niana. 
Ug atong… Ingon sa daw mabangis ra paminawon, apan ang tinuod mao 
kanay Kamatuoran. Nakita mo? Karon, atong giundang diha sa… Ah—
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ah, atong sublion sulod sa hamubong higayon karon. Ug unya mihunong 
ta diha sa gahum sa bino, kung sa unsa gihulagway ang lana diha sa 
Espiritu. (Nagtuo ako nga inyong hingsabtan kining tanan.) Inyong 
makita kini diha sa tep, kong dili ninyo makita diha sa mga Kasulatan.) 
Nga ang lana kanunayng naghulagway sa Espiritu Santo, sama sa mga 
buangbuang nga mga birhin nga walay lana, ang buotan nga mga birhin 
may lana, nga mao ang Espiritu Santo, ug unya diha sa luyo sa—diha 
sa—sa mga profeta ug sa uban pa. 
56 Ug karon, natural nga dili maoy akong tinguha ang paglangkat sa 
matag Kasulatan diha niana, ug anaay mga butang nga dili ngani ninyo 
matukbil; nagkinahanglag daghang oras. Apan akong gipaninguha ang 
pagpahimutang dinhi pinaagi sa mga Kasulatan ug uban pang sarang 
ikahatag sa mga katawhan aron kini makapasabot kanila ug makapakita 
sa hulagway niini. 
Apan kong makatuon ka sa usa sa mga Timri, oh, tan-awa, makakuha 
kag usa ka bulan nga mga wali kada gabii diha nianang maong Timri ug 
sa gihapon dili ka pa makahisgot niini (Nakita mo?), sa usa kanila. Ug 
unsa pa kaha—unsa pa kaha diha niana. Apan mao ray akong gitumong 
ang hatag-as nga mga punto niini, aron sa ingon inyong—inyong makita 
kung unsay ipasabot niini tanan. 
57 Karon, ingon  nga ang lana nagsimbulo sa Espirito Santo… Unya 
atong makita nga ang lana ug ang bino may kalabutan diha sa pagsimba ( 
Nakita mo?), kanunayng may kadugtongan diha sa pagsimba. 
58 Ug ang bino, Akong gisulti (nga alang kanako) nga ang bino 
nagasimbolo nga kadto mao ang gahum sa—nga kadto mao ang gahum sa 
kadasig pinaagi sa pinadayag. Nakita mo? Ug ingon niana kung adunay 
usa ka butang nga mahipadayag. Kini maoy mohatag ug kadasig ngadto 
sa magtutuo, tungod kay kini gitanyag man pinaagi sa pinadayag. Nakita 
mo? Usa kini ka butang nga gisulti sa Dios; usa kini ka tinago. Dili sila 
makasabot niini. Nakita mo? Ug dili madugay, ang Dios manaug ug 
ipadayag kini ug unya paluyohan kini. 
59 Hinumdumi, nga kong ang Kamatuoran mahipadayag na, ang 
Kamatuoran mao ray magpaluyo usab. Ang Dios kanunayng… Bisan 
kung unsa pa kaigmat ang tawo, unsa pa ka manggialamon siya sa iyang 
salabotan, kong ang Dios dili mopamatuod kung unsay iyang ginaingon, 
nan anaay butang nga dili husto. Husto kana, tungod kay kini mao man 
ang Pulong. 
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ako—akong gusto nga masayud kamo nga nahibalo ako kung unsay 
inyong gihunahuna. Nakita mo? 
330 Kadtong mga nagsagol nagahimo sa anti ngadto sa kamatayon 
(Nakita mo?), naghimo sa color nga kamatayon kung inyong isagol ang 
bisan unsang matang sa bisan unsang butang uban sa orihinal. 
331 Nahisama kini sa giingon ni Cristo mahitungod sa liso sa mustasa. 
Bisan kun kini maoy kinagamyan sa tanang mga liso, apan dili kini 
masambogan ug lain. Ang mustasa dili gayud masambogan. Siya mao ang 
matuod nga mustasa; busa kong anaa kay dakung pagtoo, pagpabilin 
niini.    
332 Himatikdi, nga Kinabuhi ang nagsunod sa magkakabayo sa 
maputi nga kabayo Kinsa mao ang Pulong, Kinabuhi, gipaluyohan 
pinaagi sa Iyang nangabanhaw nga mga balaan nga Iyang nabatonan ug 
kauban Niya. Karon, unsa may mahitabo sa gubat? 
333 Si Jesus miingon, “Ang nagatoo Kanako bisan siya mamatay, 
mabuhi siya.” Siya miingon, “Kong kamo motoo Kanako bisan ka—kamo 
mamatay mangabuhi kamo, ug bisan kinsa nga buhi ug nagatoo Kanako 
dili na gayud mamatay.” Ug usab Siya miingon, “Ang motoo Kanako…” 
Iyang hatagan siya ug Kinabuhing Dayon, ug banhawon siya sa 
kaulahiang adlaw. Mao kana ang Iyang gisaad nga Kasulatan. 
334 Ania karon si Satanas kauban sa tanang upat ka mga suok sa 
kalibutan kauban sa iyang mga Protestante ug sa uban sa iyang—sa iyang 
mga Catoliko, ug ang tanang kaubanan, nanagdasdas padulong sa gubat 
sa Armageddon. Oo. 
335 Ug ania si Jesus nagsingabot gikan sa langit kauban sa 
nangabanhaw nga mga balaan, Pulong nga gipaluyohan. 
336 Sumala sa ako nang giingon, “Kong ang Dios mamulong ug 
ipadala ka, I—I—Iyang pamatud-an kung unsay imong isulti.” Tan-awa, 
nakita mo? Himatikdi, kong ikaw pinadala gikan sa langit, ang tanan nga 
anaa sa langit nagpaluyo nimo. Ug ang langit maoy naghambin sa Pulong. 
337 Himatikdi karon, Siya moabot kauban sa nangabanhaw nga mga 
balaan, nagpamatuod nga ang Iyang Pulong tinuod. 
338 Tungod niini si Satanas nasayud usab nga ang bung-aw nga walay 
kinutoban giandam na alang kaniya. Nakita mo? Oh, tan-awa. Samtang 
ang kamatayon nagsakay sa luspad nga kabayo, sinagolan sa kredo ug 
mga denominasyon ug nagsunod kaniya… Oh, tan-awa, ang dayon nga 
pagkahimulag gikan sa Dios, mao kanay iyang gisakyan pa—paingon sa 
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325 Ug hinumdumi, ang Iyang mga balaan nagsul-ob ug maputi nga 
mga bisti, dili sinagolan sa denominasyon ug mga kredo. Karon, atong 
nakita nga ang mga denominasyon ug mga kredo… Ania dinhi diin kamo 
makakuha sa inyong nagkasagol nga color, apan ania ang orihinal nga 
color nga Iyang gikabay-an. Ang orihinal nga color nga anaa sa Iyang 
mga katawhan, ug sila gikatuslob sa Dugo nga maoy naghinlo sa maong 
bisti ug gipadala ngadto sa halayo. Nakita mo? Husto kana. Kadto mga 
nagkasagol mahimong luspad ug modangat sa kamatayon. 
326 Pagtuis kana—pag—usa ka pagtuis ang pagsagol niini sa color 
diha sa puti. Inyong gidaot ang orihinal nga color. Husto ba? Kong ang 
orihinal nga color, ang bugtong color puti, ug adunay butang gisagol 
ninyo niini, inyong gidaot ang tinuod nga katuyoan. Amen. Husto ba 
kana? 
327 Ug kung… Kong siya mao man ang puti nga kabayo, ug Siya mao 
ang Pulong, nan ang pagsagol sa bisan unsa niana, sa bisan unsang 
matang sa kredo, dugangan ug usa ka pulong niini, kuhaan ug usa ka 
pulong gikan niini, mao kana ang pagdaot sa kinatibuk-ang butang. Oh, 
tan-awa. Ampingi ako uban sa Pulong, Ginoo. 
328 Kamatuoran ug kasaypanan… Oh, tan-awa. Bisan kung unsa pa 
kamaayo, niana… Ang Kamatuoran ug kasaypanan dili gayud 
magakasagol. Dili kini magkasagol. Kini mahimong MAO KINI ANG 
GIINGON SA GINOO, o sayup kini. Bisan kung unsa pay giingon niini ni 
“Balaang Amahan”, San Bonifacio, o—o sa Arsobispo sa Canterbury. 
Wala ako masayud kung kinsay nagsulti niini; kong kini supak man sa 
Pulong, usa kini ka pagtuis. Dili kini magkasagol.  Moingon nga, “Tan-
awa, kining tawhana nagbuhat…” Dili ko tagdon kung unsay iyang 
gibuhat, kung unsa pa siya ka balaan o bisan unsang butang nga sama 
niana; kini mao ray bugtong laktod nga Kamatuoran nga atong 
naangkon. Walay simbahan, walay kredo walay Kamatuoran, kong kini 
nahigawas man niini; 
329 Ug pakitaa akog usa nga nagbaton niini. Gusto ko nga suginlan 
ninyo ako. Mopakli akog pahina sa Biblia ug pakitaon ko kamog usa ka 
butang. Tan-awa, nakita mo? Tawga ang usa. Kamo moingon, 
“Pentecostal.” 
Oh, tan-awa. (gikuha ko lang kanang hunahunaa gikan sa lain.) Maayo 
pay hikalimtan mo kana karon dayon, tungod kay nakita ko kana nga 
nagsugod ug sakit diha niana. Wa—wala ko kamo pasakiti, kondili maoy 

Ang Ikaupat Nga Timri 11 
 
60 Karon, sa dihang migawas si Moises didto ubos sa lamdag sa Dios 
ug miingon, “Maanaay mga langaw,” ug miabot ang mga langaw. Siya 
miingon, “Moabot ang mga baki”; ang mga baki miabot. 
61 Tan-awa, unsa kaha kung siya miingon, “Moabot ang mga 
langaw,” unya walay miabot? Nakita mo? Sa ingon dili Pulong sa Ginoo 
ang iya—iyang gisulti (Nakita mo?); nagsulti lang si—siya sa iyang 
kinaugalingong pulong. Tingalig nagdahum siya nga anaa gayuy mga 
langaw, apan wa—walay langaw nga miabot tungod kay wala man ang 
Dios magsugo kaniya sa ingon. 
62 Ug kung ang Dios mosulti kanimog bisan unsang butang ug 
moingon, “Lakaw ug buhata kini, ug Ako magauban niini tungod kay kini 
mao ang Pulong Ko,” ug Iyang gipakita kini diha sa Biblia, ug diha  ang 
Dios mopaluyo niana. Ug kong kini wala mahisulat diha sa Biblia, sa 
gihapon ang Dios mopaluyo niini, kong kini Pulong man sa Dios. Nakita 
mo? 
63 Ug kung kini wala may kalabotan diha, gipadayag kini sa mga 
profeta. Atong nasabot nga ang tanang mga tinago sa Dios igapadayag 
gayud sa mga profeta ug kanila lamang (Nakita mo?), Amos 3:7. 
64 Karon, karon, ang gahum sa pinadayag nagadala ug kainit ngadto 
sa magtutoo, tungod kay ang gahum sa bino, ang natural nga bino 
makapainit man. Nakita mo? Kini maoy mohatud sa tawo ngad—ngadto 
sa tumang kainit. Tan-awa, nakita mo? Nan sa ingon, ug karon may 
gahum sa pinadayag sa Pulong nga magahatag ug kainit sa kalipay 
ngadto sa magtutoo, kainit sa katagbawan, ang kainit nga gipaluyohan, ug 
kini maoy magpamatuod. 
65 Kini ginatawag diha sa Kasulatan, kung gusto tang maghisgot 
niini, ingon nga bag-ong bino. Kanunay kini natong gilambigit diha niana 
nga “Kini sila nangahubog sa bag-ong bino,” (Nakita mo?), oo, o 
espirituhanong bino. Nagtuo ako nga ang labing maayong pagkahubad 
mao ang—mao ang espirituhanong bino. Maingon nga ang natural nga 
bino nagpakita sa kaugalingon niini diha sa gahum sa pagpainit, sa 
samang pagkaagi ang bag-ong bino samtang kini ipadayag sa Pulong sa 
Dios nga mao ang Espiritu. Karon, mao kana ang—mao kana ang… 
Nakita mo? Ang Pulong Mismo mao ang Espiritu. Motuo ba kamo niana? 
Atong basahon kini. 
66 Atong basahon kini. Sa San Juan 6, buhaton ta lang… Inyong… 
Ug unya—ug unya dili ka makaingon, “Hinuon, akong… May mga tawo 
nga nag—ingon niana.”Atong—atong tan- awon Kinsa ang nag- ingon 
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niini, ug sa ingon atong mahibaloan kung kini mao ba ang Kamatuoran o 
dili. San Juan capitulo 6, ug—sa capitulo 6 ug nagtoo ako nga anaa kini sa 
60—63 nga bersiculo. Husto. (Nagtoo ako nga mao kini.) Oo. 

Ang nagahatag ug kinabuhi mao ang espiritu; ang unod 
walay kaposlanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini 
espiritu ug kinabuhi. 

67 Ang Pulong Mismo mao ang Espiritu; mao kana ang Espiritu sa 
dagway nga Pulong. Ug unya, nakita ninyo, kung  kini  mapukaw na  o 
Mabuhi, ang Espiritu sa Pulong mamuhat ug molihok. Nakita mo? 
Tungod kay kana … 
68 Karon, tan-aw diri: Ang hunahuna usa ra gayud ka hunahuna sa 
dili pa kini mahimong usa ka pulong. Ug kung ang usa ka hunahuna 
igapakita na, kini usa na ka pulong. Karon, kini mao ang—ang hunahuna 
sa Dios nga Iyang gibutang diha sa Pulong, ug atong dawaton kini gikan 
Kaniya, mahimo na kini nga usa ka Pulong. 
69 Gipakita sa Dios kang Moises kung unsay angayng buhaton. Si 
Moises misulti niini, ug kini nahitabo. Nakita mo? Mao kana, kung tinud-
anay nga nagagikan sa Dios… 
70 Karon, atong makita nga—nga ki—kini makapainit, ug mohatag 
ug kalipay, tungod kay kini mao man ang Pulong sa Dios, ug ang bag-ong 
bino—ang bag-ong bino makapainit sa—kung kini magpadayag sa 
Pulong; nan kini magadala ug kalipay nga dili masukod usahay 
(Mahiabot ra kita niana.), mohatag kana ug tumang kalipay hangtud nga 
maangkon mo—o lunopan ka. 
71 Karon, nasayud ako nga anaay daghang mga fanaticismo ug mga 
katawhan nga sama niana. Nahibalo ako nga usahay ilang ginabuhat kini 
kung ang musika makapalukso lukso ug uban pa. Ug nahibalo ako nga 
kana nagpadayon, ug nagtuo man usab a—ako niana. Nakakita akog mga 
tawo sa adlaw nga—samtang ang musika nagtugtog pa, ang tanan 
magluksolukso ug maninggit, apan kung mohunong na ang musika, sila 
manghunong. Nakita mo? Ako nagtuo… Hinuon, maayo man sa gihapon 
ka—kana, alang kanako (Nakita ba ninyo?), basta lamang kung ang mga 
tawo nagkinabuhi nga matarung ug… 
72 Apan karon, unsay… Kamo misugod sa pagdala sa Pulong. 
Karon, mao kanang butanga nga tinud-anayng nagdala sa Kinabuhi nga 
mao ang Pulong, ug mao kanay nagdala sa kalipay sa kainit sa bag-ong 
bino. Nakita mo? Mao kana ang… Ug mao kana kaniadto sa Pentecostes 
sa dihang gipaluyohan ang Pulong. 

Ang Ikaupat Nga Timri 53 
 
316 Bantayi, giunsa man Niya pagbuhat? Kung Siya mao man ang 
Pulong, ug ang Iyang Ngalan mao ang Pulong, nan ang Pulong mao ang 
Kinabuhi. Ang anticristo—ang bisan unsang anti nagkahulogan nga 
supak. Busa ang anti mao ang batok kang Cristo, ang Pulong, nan usa 
gayud kini ka kredo o denominasyon kinsa supak sa Pulong. 
317 Oh, wala ko makita kung unsaon ninyo sa pagkapakyas niini. Inyo 
bang hingsabtan? Unsaon man ninyo sa pagkapakyas niini? Wala ako 
masayud kung unsaon ninyo. 
318 Apan mao kanay tinuod. Ang anti nagpasabot nga supak. Dili ba 
kana husto? Kinuha gikan. Mao kana siya. Siya nagkabayo sa iyang 
nagakasagol nga kabayo. Atong nakita kini dinhi sa Pulong sa Dios. 
319 Atong makita kini dinhi sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia. 
Dinhi Iyang gidala kini pagbalik dinhi sa mga Timri nga gibuksan ug 
gipakita ang mga butang nga nagapadayon diha sa mga kapanahonan sa 
iglesia. 
320 Ang anti supak sa Pulong. Tan-awa ngano nga ang mga kredo—
nganong supak man ta sa mga kredo ug mga denominasyon, tungod kay 
sila mga supak man sa Pulong. Nakita mo? 
321 Dinhi niini atong makita ang Kinabuhi ug kamatayon nga 
nagsingabot na alang sa katapusang pakigbisog. Ang maputi nga kabayo 
sa tinuod nga Kinabuhi, ang luspad nga kabayo sa nagakasagol nga 
kredo. Nakita mo ba ang butang nga nagsingabot sa—sa tinuod nga 
pasundayag. 
322 Karon, aduna akoy butang isulti dinhi. Mahimong dili kamo 
motuo niini, apan akong gitan-aw kini nga maoy tinuod. Anaay usa ra ka 
orihinal nga color; nga mao ang puti. Pila man ka mga color kana? Anaay 
usa ra ka orihinal nga color. Ang bisan unsa pa sinagol lamang. 
323 Si Cristo nagsakay sa usa ka lunsayng puti walay sambog nga 
Pulong sukad pa sa sinugdan. Amen. Ang matag color puti unta ra unta 
kung ang pipila ka mga kemiko wala pa mobulag niini. Amen. Himaya. 
Ang matag simbahan nagbarug ra unta sa apostolikanhong doctrina sa 
Pulong sa Dios ug ang Dios magpamatuod niini kong wala pa siyay mga 
kredo ug mga denominasyon nga gisagol niini. Anaa ka ra. Oh, Igsoong 
Evans, gibati ko ang tumang kaayo karon. Oo, sir. Oo, sir. 
324 Usa ra gayud ang orihinal nga color, mao kanang puti. Wala 
kini—wala kini sagoli ug denominasyon o mga kredo. Wala, sir. 
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nagpadulong ngadto sa gubat, gitigum ang iyang ginsakopan gikan sa 
matag nasud sa silong sa langit. 
Wala ba ni Daniel hubara ang damgo ug nakita kadtong lainlaing color sa 
puthaw nga nagpadulong sa matag gingharian, sa Roma? Ania na sila, 
nagkahiusa. Karon, pagpabilin sa palingkud alang sa pagtapus kadali na 
lang ug paminaw pag-ayo. 
311 Nagkahiusa na sila karon aron pagbuhat niini, nanguha sa iyang 
mga ginsakopan gikan sa upat ka mga suok sa kalibutan, nagkabayo sa 
luspad masakiton, tulo ka mga nagakasagol nga color sa kabayo: mao ra 
nga tawo. 
312 Karon, diha sa Pinadayag 19, dili lamang kay siya ra ang 
nangandam, kondili si Cristo nangandam aron pagsugat kaniya. Ang 
gubat nagkainit ug nagkabug-at. Si Cristo diha sa Pinadayag 19… Si 
Cristo nanagtigum sa mga Iya, dili gikan sa upat ka mga suok sa 
kalibutan, tungod kay diyotay ra man ang mga salin. Unsay Iyang 
gibuhat? Iyang gitigum sila gikan sa upat mga suok sa langit (Atong 
hisgotan ang mga kalag ilalum sa halaran ugma sa gabii, ug inyong 
makita kung kini husto ba o sayup.)—upat ka mga suok sa langit nga 
magkabayo sa maputing kabayo. 
313 Siya usab anaay ngalan, dili kamatayon, kondili ang Pulong sa 
Dios, Kinabuhi. Amen. Nasulat kini diha sa Iyang paa: Ang Pulong sa 
Dios. Mao ra kana ang bugtong Kinabuhi tungod ka yang Dios mao ray 
bugtong tinubdan sa Kinabuhing Dayon diha niana: Zoe. Husto ba? 
314 Ug Siya may nasulat, “Kinabuhi,” nagkabayo sa maputi nga 
kabayo, ug aniay usa ka tawo nga may tulo ka nagkalainlaing mga gahum 
nga nagakasagol, nga ginganlag kamatayon, mitigum sa iyang yutan-ong 
mga delegado, ug si Cristo nagtigum sa Iyang natawo nga langitnong mga 
ginsakopan, ang mga balaan. Siya may nasulat nga kamatayon diha 
kaniya; si Cristo may nasulat nga Kinabuhi diha Kaniya. 
315 Kadtong uban Kaniya nagkabayo sa maputi nga mga kabayo 
usab, ug sila ginganlan “ang mga pinili sa wala pa matukod ang 
kaliubutan,” (Amen.) ug sila mga matinumanon sa Pulong. Amen. Whew. 
Kana maoy akong gusto. Ginganlan, mga pinili sa wala pa matukod ang 
kalibutan, ug unya matinumanon sa Pulong pinaagi sa ilang pagkapinili, 
ang tanan gidasig pinaagi sa bag-ong bino ug lana nga nagkabayo lamang, 
nanganaug aron pagsugat Kaniya. Sila nangasayud nga ang mga 
dalogdog mohatag sa maong butang sa dili madugay. Nakita mo? 
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73 Karon, paminaw. Karon, si Jesus miingon kanila (Lucas 24: 49), 
“Tan-awa Akong ipadala kaninyo ang saad sa Akong Amahan, apan 
pangadto kamo sa Jerusalem ug maghulat hangtud…” Unsa man ang 
gisaad sa Amahan? Joel  2:28, tan-awa, atong makita nga Iyang igabubo 
ang Espiritu. Diha sa Isaias 28:19, nganong anaa may mga ngabil nga dili 
makalitok ug uban pang mga dila ug tanan kining mga butanga. 
74 Nanungas sila didto, ug kung makadangat na kita niini… Tingalig 
adunay usa nga moingon, “Oh, nagtuo ako nga dugay na kitang 
nagpaabot. Dawaton nalang nato kini pinaagi sa pagtuo.” Mao kana ang 
doctrina sa Baptist, apan dili kini magpulos diha sa mga kaigsoonan. 
75 Ug busa, ang nahaunang butang nasayud ka ba, kinahanglan nga 
matinuod gayud kini, ug nagpaabot sila diha sa ilang pagpamuhat alang 
sa Pulong aron kapamatud-an. Ug kung moanhi kamo aron pagpangita sa 
Espiritu Santo, buhata ninyo ang samang paagi. 
76 Oo, mahimong madawat mo kini pinaagi sa pagtuo; kinahanglan 
nga dawaton mo si Cristo pinaagi sa pagtuo; mao kanay tinuod. Ug imong 
dawaton ang Espiritu Santo pinaagi sa pagtuo, apan tugoti ang Espiritu 
Santo sa pagduol  ug paghatag sa circunsisyon ingon nga usa ka 
pagpanghimatuod nga Iyang gidawat ang imong pagtuo. Nakita mo ba? 
Ug unya… Tan-awa, si Abraham mituo sa Dios ug kadto giisip kaniya nga 
pagkamatarung, apan ang Dios mihatag kaniya ug usa ka ilhanan sa 
pagkatinuli ingon nga maoy kalig-onan nga Iyang gidawat ang iyang 
pagtuo. 
77 Busa mao kana ang samang butang nga angay natong 
pagabuhaton. Kinahanglan nga atong paaboton ang Espiritu Santo 
hangtud nga Kini adunay butang pagabuhaton, dili tungod kay nagsulti 
kitag mga dila, dili tungod kay misayaw kita, o mibati tag tumang kaikag, 
misinggit ta: hangtud nga mausab kita, hangtud nga adunay butang 
mahitabo. Dili ako motuo bisan kung unsa pang matanga moabot kini, 
mahitabo ang ingon; mao kanay butang tiunay. Nakita mo? 
78 Ug ako nagatuo sa pagsultig mga dila ug sa tanan pa niining mga 
butanga nga husto, apan kung sa iya lang kinaugalingon dili kini 
mobuhat, ug mahibalo ka nga dili kini magpulos. Busa dili kini mobuhat. 
79 Nakakita akog mga espiritista nga nagsultig mga dila, nakakita 
akog mga barangan nga nagsultig mga dila ug misayaw diha sa espiritu. 
Nakita mo? Oo. Nagbutang ug lapis ug misulat kini sa dili hisabtan nga 
mga pinulogan ug dihay naghubad niini (Nakita mo? Husto kana.) ug 
misultig tinuod. Husto kana. Misulat sa husto kung unsay nahitabo, ug 
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ingon niadtong paagiha. Nakita ko sila nga nanagpangitsag mga abog sa 
ilang mga ulo, ug gisamaran ang ilang kaugalingon pinaagi sa punyal, ug 
gilukop kini sa mga dugo sa usa ka mananap o butang nga sama niana 
u—ug sa dayag (Nakita mo?), ug misangpit sa yawa. Uh-huh, nakita mo? 
Busa nakita mo, dili kana… 
80 Ang pagsultig mga dila dili maoy makapahimo niini. “Bisan pa 
kon ako makasultig mga dila sa tawo ug sa mga manolunda ug walay 
gugma, kini dili magpulos kanako.” Nakita mo? Bisan kung mahimo ko 
kini. Nakita mo? Busa kanang mga butanga wala magpasabot nga 
nakaangkon ka na sa Espiritu Santo. 
81 Apan kung Siya, ang Persona, sa—sa dili mamatay nga Espiritu ni 
Cristo mahimo mong kaugalingong Manluluwas, ug magausab kanimo, 
ug makasalikway sa imong mga pangagpas paingon sa Calbaryo, ngadto 
ning maong Pulong, nan may butang mahitabo. Oo, sir. May butang 
nahitabo. Walay usa nga mosulti kanimo  bahin niini; ikaw mao ray 
masayud niini kung kini mahitabo na. 
82 Ug ang bag-ong bino, kung kini magdala ug pinadayag, nan kini 
ma—kini madayag. 
83 Ug ingon niadtong kahimtanga didto sa Pentecostes. Sila 
nangasayud nga—nga  dihay gituohan nga Espiritu nga igabubo sa 
ibabaw nila, ug sila nanagpaabot hangtud nga kini nahitabo. Sa diha nga 
ang pagpaluyo sa pinadayag nahitabo na, dihadiha ang kainit diha kanila. 
Silang tanan nangainit. Silang tanan nangadasig usab. Ilang… Didto 
gayud sa mga kadalanan, diin sila kaniadto nangahadlok ug 
gipangtakpan ang mga pultahan, ug sila didto na sa kadalanan. Diin sila 
kanhi nangahadlok sa pundok sa mga katawhan, nanagmantala na sa 
Maayong Balita ngadto kanila. Husto kana. Nakita mo? Dihay butang 
nahitabo, tungod kay ang tinuod nga Pulong sa saad gipamatud-an man. 
84 Karon, mohunong ta dinhi…?... Kong kadto nagdala man ug 
tuman kapositibo kanilang mga katawhan nga sila—sila hapit ang matag 
usa kanila nagpatik sa ilang mga pagpamatuod dinuyogan sa ilang 
dugo… Bisan kung unsa pay mahitabo, samtang buhi pa sila dili gayud 
nila hikalimtan kini. Anaa ra kini diha, tungod kay kadto mao man ang 
tinuod nga gisaad nga Pulong nga gipaluyohan. Ang pinadayag nahimong 
gilig-on, ug sila nangamatay nga gipatikan ang ilang panghimatuod 
pinaagi sa ilang kaugalingong dugo. 
85 Karon, tan-awa ang saad sa katapusang mga adlaw. Ug ania 
karon atong nakita kini nga gipaluyohan dinhi sa atong atubangan, a—
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sinagolan sa mga kredo, mga denominasyon, mga doctrinang tinawhonon. 
Husto ba kana? Oo, usa ka sinagol nga color—ang sinagol nga color sa 
mga patay, luspad nga kabayo sa kalibutan… Karon, husto kana. Sinagol 
nga mga color sa patay, kalibutanong dagway sa luspad nga kabayo. Oh, 
tan-awa. Wala nay balaan dugo sa Pulong. 
307 Ug bantayi, gikan sa suok—gikan sa upat ka mga suok sa 
kalibutan, ilang gipanagtapok sila. Gipanagtapok sila alang sa 
Armageddon, ang Biblia nag-ingon. Gihunahuna ko ang mga Kasulatan. 
Akong gipangsula sila dinhi. Wala ko sila hinganli apan igo lamang… diin 
sila nahisulat—aron pagtan-aw kung kinsa sila. Gipanagtapok sila alang 
sa dakung adlaw sa gubat sa Ginoong Dioa. Bantayi. Karon, diha nianang 
nagakasagol nga mga color, kalibutanon, luspad, masakiton nga kabayo… 
Hunahunaa kini. Nasayud ba kamo nga usa kana ka dautang butang. 
Karon, bantayi kung diin niya sila panguhaa—gikan sa upat ka mga suok 
sa kalibutan. Ilang gitapok karon alang sa pasundayag. Ang pasundayag 
mahitabo sa Armageddon sumala sa Pulong (Nakita mo?) 
308 Diha sa luspad nga kabayo, nagkabayo niini dinala ang 
kamatayon, uban sa ngalan nga iyang gidala, kamatayon. Ang 
anticristo… Paminaw, anticristo, ang nahaunang denominasyon. Kauban 
sa iyang Jezabel, usa ka bigaon diha sa Pulong, uban sa iyang mga anak 
nga babaye uban kaniya—ang mga Protestante nanagtigum sa ilang 
kaugalingon karon diha sa pagkahiusa. 
309 Inyo bang nadungog ang mga katawhang Baptist nagsulti sa 
miaging adlaw dinhi niini nahibalo ba kamo? Huh? “Oh, dili kami 
moipon kanila, apan makighigalaay ra ka—kami ug ingon sa uyon kami 
kanila. Dili kami moipon sa ilang simbahan, apan…” Anaa ra; anaa ra, 
tukma gayud kung unsay giingon sa Pulong dinhi (Tan-awa, nakita mo?), 
karaang bigaon sa unang higayon. Nakita mo? 
310 Karon, anaa na sila nakighiusa sa ilang kaugalingon pagtingub, 
nga nagpadulong nianang pasundayag diha sa Armageddon ug mikabayo 
diha sa nagakasagol nga mga color sa kabayo, pinaagi sa usa ka kabayo 
nga puti, usa ka kabayo nga pula, usa ka kabayo nga itum, ang tulo ka 
mga nagkalahing politikanhon—usa ka—politikanhong gahum, ug 
espirituhanong gahum nga gipalihok pinaagi sa gahum sa demonyo nga 
mao ang anticristo, kung sagolon kanang tanan, makabaton kag luspad, 
butang masakiton tan-awon nga iyang gikabay-an. Husto kana. Karon, 
himatikdi. Tan-awa kung unsay iyang gisakyan. Kining luspad tan-awon, 
abohon nga color nga kabayo, sinagolan sa maitum, pula, ug puti, 
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nga color nga kabayo tungod kay siya nagbaton man ug politikanhong 
gahum. 
300 Kong dili kamo motuo nga nagbaton siya, unsaon man niining 
prosidente sa pagpakasulod karon? Giunsa man niana sa pagpakabutho? 
Mianhi dinhi alang sa relihiyosong kagawasan, ug kamong mga pundok 
sa mga Democratico nga mibaligya sa inyong pagkapanganay ngadto sa 
politika. Dili ako… mga Democratico… nga mga partido, silang duha 
lunsayng mga dunot (Naghisgot ako mahitungod sa Cristianismo.) Apan 
inyong gibaligya ang inyong mga katungod ngadto sa tiket sa nga 
Democratico aron pagbutang ug usa ka butang nga sama niana. Wala 
moy ulaw. 
301 Wala ba ninyo maila nga kining nasura anaa sa tukmang 
sumbanan sa Israel? Unsa may gibuhat sa Israel? Siya miadto sa usa ka 
langyawng yuta ug gipang-abog ang mga nanagpuyo ug gipamatay sila ug 
nanulod ug gipanag-iya ang yuta. Mao kanay atong gibuhat. Ang mga 
Indian, nga maoy tinuod nga Americano diha, atong mga higalang Indian. 
302 Ug unya unsa may ilang gibuhat?Ang Israel nakaangkon lang ug 
gamayng mga tawong bantugan. Sa sinugdan nahibalo ba kamo… Anaay 
ilang David ug Salomon; sila may mga bantugang mga tawo. Ug sa 
katapusan nakaangkon silag usa ka maluibon sa pagtoo didto, si Ahab, 
nga nangasawa kang Jezabel, nga usa ka dili magtutoo. 
303 Tan-awa, ingon niana ang samang butang nga atong ginabuhat. 
Dihay atong Washington ug Lincoln, apan tan-awa kung kinsa nay atong 
naangkon karon. Ug butang niini mao, nangasawa siya ug nahubog ug 
nagpatina-diha-sa-balhibo ni Jezabel. Tingalig maayo siyang matang nga 
pagkatawo, apan siya maoy magpadagan sa negosyo. Nakita na ninyo kini 
karon; ang tibuok pamilya nahisulod na. 
304 Unsay giingon kanako sa Espiritu Santo hapit na magkatloag-lima 
ka tuig ang milabay (Ug kamong tanan mga karaan nahibalo niini.) sa 
pito ka mga butang nga mahitabo sa dili pa ang katapusan? Kini mao ang 
katapusan—ang nagsunod sa katapusang butang nga umalabot. Ang 
tanan tukma gayud diha sa tulpok sa mga gubat ug sa uban pang mga 
butang. Nakita mo? Ug karon, anaa na siya sa mga kamot sa babaye aron 
pagmandu sa nasud, si Jezabel (Nakita mo?), 
305 Apan hinumdumi, sa mga adlaw ni Jezabel dihay usa ka tawo nga 
misulti kanila sa ilang mga color. 
306 Aron pagdala kanila diha sa ilang nagakasagol nga color sa mga 
kabayo… Nakita mo? Iya nang gitigum kining mga butanga pagtingub, 
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ang lab-as nga pag-abot sa Espiritu Santo ug ang mga buhat nga maoy 
Iyang pagabuhaton, ug atong nakita kini dinhi sa atong taliwala. Nakita 
mo? Oh, kinahanglan nga atong… Oh, tan-awa. Karon, unsaon ta sa 
pagpakadungog? May butang nga nahitabo; sultihan ko kamo, higala. 
Kung ang tinuod, matuod, matinud-anon, ginahin nang daan na 
magtutoo, kung kanang mao Kahayag mosidlak sa maong binhi, aduna 
gayuy butang nga masiak ngadto sa bag-ong Kinabuhi. Kadtong 
babayeng kabus didto sa atabay, 
86 Ug samtang nagsig-ingon kadtong utokan nga mga pari, “Ah, mao 
kana ang yawa. Usa Siya ka tigpanghimalad. Iya—iyang gipangsultihan 
kanang mga katawhan sa ilang kaugmaon, ug si—siya usa ka yawa.” 
87 Apan sa diha nga kadtong kabus nga babaye uban sa ginahin nga 
binhi… Karon, nagtuo ka ba nga dili kana husto, apan si Jesus miingon, 
“Walay bisan kinsa nga makaari Kanako gawas kon pagadanihon siya sa 
Akong Amahan, ug ang tanan nga gitugyan Kanako sa Amahan moduol.” 
Ug siya—ug ang anticristo sa katapusang mga adlaw makahimo sa… 
Kadtong anticristo nga espiritu nga atong gitun-an diha sa 
denominasyonalismo, ug nahimatud-an nga ang denominasyonalismo mao 
ang anticristo… 
88 Karon, pagmatinud-anon. Si bisan kinsa mahimong mopahilayo 
gikan dinhi nga sama niana, si—siya… Anaay butang dautan kong sa 
gihapon siya magatuo nga ang pagka-denominasyonal nga sistema dili 
anticristo. Oh, kini sa dili masayup gipamatud-an gikan sa kasaysayan, 
gikan sa bisan unsang butang diha, padulong ngadto sa Biblia sa Dios ug 
sa uban pang mga butang, nga kini anticristo, ug ang Roma mao ang ulo 
niini. U gang mga anak nga mga kasimbahanan nagasunod niini, ug silang 
tanan gipangtambog ngadto sa infierno. Husto kana. Busa atong makita 
kining butanga, si anticristo, ang espiritu niini. 
89 Ug dinhi sa adlaw nga atong gipuy-an, ug, tan-awa, kini magadala 
ug kalipay nga dili ikaasoy ug puno sa himaya. Kadtong tigulang kabus 
nga babaye, sa diha nga misidlak kadto kaniya, tan-awa, mibusisi ang 
liso… 
90 Karon, hinumdumi ka yang Biblia nag-ingon nga sa katapusang 
mga adlaw nga kining anticristo magalimbong sa tibuok kalibutan. 
91 Anaay gamay lamang nga bilang kinsang mga ngalan nahisulat sa 
Libro sa Kinabuhi nga iya sa Cordero sa wala matukod ang kalibutan. Ug 
kung ang matuod nga pagpaluyo sa gipadayag nga Kamatuoran sa 
Pulong sa Dios mosantop nianang kasingkasinga, iyang puntingon ang 
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tubig, ug didto sa halayo uban sa Espiritu Santo, sa tumang gikusgon 
kutob sa iyang mahimo, ug dili ka makapahunong kaniya gikan sa 
pagbuhat niini, tungod kay ang bag-ong Kinabuhi nagalihok na man. 
92 Nakigsulti ako sa usa ka tawo dili pa lang dugay. Misulay siya sa 
pagpakiglantugi kanako ug miingon, “Wala kaba maulaw nga moingon 
nga ang Dios nagbuhat sa mga langit ug yuta sulod lang sa tulo ka 
adlaw—o sa unom ka adlaw?” Giingnan ko, “Mao kanay giingon sa 
Biblia.” 
93 Miingon nga, “Tan-awa, aniay among kalig-onan ug 
makapamatuod nga ang kalibutan minilyon na ka mga katuigan ang 
kagulangon.” 
94 Giingnan ko, “Walay kalambigitan diha niana. Diha sa Genises 
1:1, kini nag-ingon, ‘Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang 
yuta’ tulpok. Nakita mo? Mao lang kana. Karon, ang kalibutan walay 
panagway ug awaaw.” Ug giingnan ko, “Nagtuo ako nga ang matag binhi 
naglublob na didto sa ubang sibilisasyon o sama niana, ug sa diha nga ang 
tubig mihubas ug ang kahayag midan-ag niini, dihadiha nanurok ang mga 
kakahoyan ug uban pa.” 
95 Managsama rang kahimtanga ang tawong linalang; usa kini ka 
tipo. Kung ang tanan—ang mga gabon magpahilayo na, ug ang gipadayag 
nga Kamatuoran alang sa tinuod nga binhi nga nagpaabot didto moturok 
sa gihapon, ug ang Kahayag sa Maayong Balita modan-ag niini pinaagi sa 
tinuod nga pagpaluyo sa Pulong, ug mabuhi kini; anaay Kinabuhi nga 
gihambin niini…?... Gawas niana dili kini mabuhi. Walay Kinabuhi nga 
gibatonan niini. 
96 Kadtong mga ngalan nga nahisulat sa Basahon sa Kinabuhi nga 
iya sa Cordero sa wala pa matukod ang kalibutan, manungha sama sa 
kasiguro sa bisan unsang butang. Maoy hinungdan nga si Jesus 
naglingkud didto ug nagpaabot pinasubay sa Iyang bulohaton sa 
pagkatigpataliwala hangtud sa katapusang binhi. Siya nasayud sa hingpit 
kung kanus-a mahitabo. 
97 Maingon kang Dr. Lee Vayle… (Nagtuo ako nga ania pa siya 
dinhi sa tigum; wala ko siya makita pila na adlaw. Wala ako magtuo nga 
nakita mo siya… Ania siya dinhi.). Hinuon, sa miaging adlaw iyang 
gipadala kini kanako bahin sa unsay giingon ni Irenaeus. Akong gipili si 
Irenaeus sa makuti nga paagi nga maoy manolunda sa panahon. Mao 
kanay iyang—maoy iyang giingon, “Kung kadtong katapusang sakop sa 
Lawas motungha na ning katapusang panahon, mahitabo ang—ang 
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“Cristohanon ka ba?” 
“Sakop ako sa simbahan.” 
Walay bisan gamayng butang kalabutan niana bahin niini. Tan-awa, sa 
ako nang giingon… Wala ka mahisakop sa… Tingalig i—ikaw nahisakop 
nianang ginganlag simbahan (Nakita mo?), sakop sa simbahan. Dili kana 
iglesia. Sila dili mga iglesia; sila mga pahulayanan lamang diin ang mga 
katawhan nanagduyog ug… managsamag gikaon, “mga langgam nga 
managsamag balhibo…” 
293 Apan usa lang ka Iglesia; ug mao kanang dili makita nga lawas ni 
Cristo. Ug dili ka makapasakop niana; kay matawo ka ra niini. 
294 Sumala sa kanunay ko nang giingon, “Dugay na ako sa pamilya 
nga Branham kalim-ag tulo na ka tuig ug dili kay igo ra ako miipon niini. 
Diha niana ako gipanganak.” Nakita mo? 
295 Karon, himatikdi, sa tumang katahum gihulagway lang kini 
(Anaa a—akoy Kasulatan nga gisulat dinhi, apan akong… wala na kitay 
panahon nga hisgotan pa kini.) sama kang Esau ug kang Jacob. 
296 Karon, si Esau usa ka relihiyosong tawo; siya wala moangkon nga 
dili magtutoo. Siya nagatoo sa mao ra nga Dios nga gituohan ni Jacob, 
mao ra nga Dios sa iyang amahan, apan usa siya ka burong (o, pasayloa 
ako sa pagya) ingon… Dili siya maayo. Si—si—siya maoy… 
Karon, pinasubay sa maayong gawi, siya sa tinud-anay labi pang maayog 
batasan nga tawo kay kang Jacob. Apan nakita ninyo, wala siya 
magdahum… “Oh, unsa may mahimo nianang pagkapanganay?” ug 
iyang gibaligya ang iyang pagkapanganay ngadto kang Jacob. Nakita mo? 
297 Apan si Jacob, wala siyay dagkung mga butang ug lahi kang Esau. 
Wala siyay panulondon nga iyang mahimo. Apan dihay usa ra ka butang 
ang gitinguha ni Jacob, nga mao kadtong pagkapanganay; ug wala siya 
magpakabana kung unsaon niya sa pagkuha niini, iyang kuhaon kini; ug 
ang Dios nagtagad kaniya. 
298 Ug unya, managsama ra kanang butanga karon uban sa natural 
nga tawo, unodnon nga panghunahuna, kalibutanon nga panghunahuna. 
“Ah, sakop man ako sa nasudnong simbahan.” Sakop ako niining 
simbahana.” “Sakop ako niana.” Wala kanay kalabutan niini, bisan 
gamay. 
299 Bantayi. Gitigum na sila karon diha sa iyang nagakasagol nga 
color sa kabayo. Iya nang gitigum sila pagtingub diha sa iyang nagkasagol 
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nagasupak niining tinuod nga Pangasaw- onon usab.), ug iyang  gikuha 
ang iyang kaugalingong pangasaw-onon ug gidala siya ngadto kaniya sa 
dagway nga relihiyon nga ginganlag kredo ug dogma. Nakita mo? 
Ug karon, sa hingkit-an ang balaang Pangasaw-onon, siya supak gayud 
kaniya, apan iyang gimugna ang iyang kaugalingong pangasaw-onon nga 
ginganlag anticristo pinaagig anticristo nga pagtulon-an, nga kasupak 
kang Cristo. Nakita mo kung unsang kaabtik niya? Ug karon, inay nga 
anaay usa ka panaghiusa sa gugma nga maoy magdumala sa pagsimba 
ilalum sa Dugo, siya anaay usa ka denominasyon. Inay nga magbaton sa 
Pulong, mga kredo ang iyang gidawat, ug mga dogma, ug uban pa. 
288 Sama diha sa mga Protestante nga nagasag-ulo sa Credo sa mga 
Apostoles. Gusto ko nga mangita kamog usa ka pulong diha sa Biblia. Oh, 
wala gayuy Credo sa mga Apostoles diha sa Biblia. 
289 Sumala sa kong giingon dinhi dili pa lang dugay diha, “Kong ang 
mga apostoles anaa may credo, nan mao kanang Mga Buhat 2:38.” Mao 
kanay hustong tanan nga akong hingsayran sukad. Mao kanay agda nila 
sa matag usa nga pagabuhaton. Sa dihang iyang hingkaplagan ang usa 
kanila nga daw sila mga Cristohanong tan-awon, siya miingon, 
“Nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sukad nga mitoo kamo?” 
Sila mitubag, “Wala man gani kami masayud nga anaa diay…” 
Siya miingon, “Nan sa unsa man kamo gikabautismohan?” 
290 Karon, ingon nga nabautismohan sa Ngalan ni Jesus o sa Ngalan 
ni Ginoong Jesu-Cristo, diay, husto ka—kana, apan dili pa kana mao ang 
tanan. Dili, sir. Nahimong hibautismohan ka kalim-an ka higayon nga 
sama niana, ug walay bisan gamayng kaayohan niini hangtud nga ang 
kasingkasing bag-ohon sa Espiritu Santo. Kining tanan kinahanglan 
managkakuyog gayud. Himatikdi, ma—mao kana si Cristo… 
291 Ang anticristo midumili sa tinuod nga doctrina sa Pangasaw-onon, 
ug busa mikuha sa iyang kaugalingong pangasaw-onon ug gilig-on siya 
ilalum sa kredo sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyang kaugalingong 
pangasaw-onon ug naghimo kaniya nga denominasyon. Siya nanganak ug 
laing mga denominasyon, sumala sa gikutlo niining balaang Kasulatan: 
nanganak ug mga anak nga babaye. Ug siya dili—siya nahimong sama sa 
iyang inahan: natural, kalibutanon, denominasyonal, nagasupak sa 
epirituhanong Pangasaw-onon, ang Pulong. 
292 Sila dili makaingon nga sila dili sakop sa simbahan. Pakigsulti sa 
usa ka denominasyonal nga tawo, “Oo, sakop ako sa simbahan.” 
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maong butang igapadayag niadtong taknaa”; ug ania na kini, tukma ug 
haum gayud. Nakita mo? Ania na kita sa maong adlaw. 
98 Mopadayon ta, sa ingon ang Pentecostal nakabaton subrang 
kalipay. Hilabihan ang ilang kadasig; sa akong pagtuo, nahitabo kini sa 
matag usa. 
99 Hisgotan ta kadali; atong pamalandongon si David. Si—siya 
nakaangkon sa tanang kadasig usab. Siya miingon, “Ang akong copa 
nagaawas.” Ang buot kong ipasabot, nga siya tinuod nakaangkon ug u—
usa ka dakung panghitabo sa iyang kinabuhi. Un—unsa may hinungdan 
nga nakabuhat siya sa ingon? Sa takna nga diha siya sa 
Espiritu…(Tungod kay profeta man siya. Kita nahibalo nga profeta siya. 
Mao kanay giingon sa Biblia: profeta, si David). Karon, tungod kay 
profeta man siya, ug diha sa Espiritu, ug iyang nakita ang pagkabanhaw. 
Kong gusto kamong mobasa niini, anaa kini sa Salmo 16: 8-11. Siya 
miingon, “Labot pa ang akong unod gihimong malipayon. Ang akong… 
A—ako mipahulay diha sa paglaum, tungod kay dili Mo man biyaan ang 
akong kalag didto sa hades, ni Imong pasagdan ang Imong Bugtong 
balaan nga makakita sa pagkadunot.” Sultihan ko kamo, nga ang iyang 
copa nagaawas, tungod iyang nakita bisan kung unsa pa kadto… Oh, 
iyang nakita ang pagkabanhaw us siya gayud—ug ang iyang copa 
nagaawas. 
100 Ug usab si David may lain pang copa nga nagaawas diha sa II 
Samuel (maingon nga anaa kamoy mga lapis), II Samuel 6:14. Didtoy 
tubig nga namalhan. 
101 Ilang gikuha ang arka. Ang kaaway misulod ug gikuha ang arka 
sa Ginoo, ug ila kining gidala ug gibutang kini sa atubangan ni Dagon, ug 
si Dagon natumba ug naumod ang iyang nawong, ug gidala kini sa laing 
ciudad ug ang mga hampak midagsang sa… Mao kadtoy labing mainit 
nga butang diha sa ilang mga kamot niadtong dapita, ug dili sila 
makahimo pag-ikyas niini, tungod kay wala man kini sa dapit niini. 
102 Karon, sa dihang gibutang kini nila sa caromata sa baka ug 
misugod pagbalik, ug sa nakita ni David nga ang arka nagsingabot na, 
nasayud ka ba kung unsay iyang gibuhat? Napuno siya pag-ayo; ang 
iyang copa nagaawas tungod sa tumang kadasig. Sa dihang nakita niya 
ang Pulong nga gipadayag pagbalik sa Israel, siya misayaw diha sa 
Espiritu nga nagtuyok tuyok ug mituyok ug mituyok ug mituyok nga 
sama niana, oo. Ang iyang copa nagaawas. Nakita ba ninyo? Ngano man? 
Tungod kay nakita niya ang Pulong nga nahibalik. 
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103 Ug nagtoo ako nga kana makapadasig ug diyotay kang bisan kinsa 
inigkakita na nila niining tanan sa mga katuigan, ug unya ang tinuod nga 
Pulong pinaagi sa saad nga mahitabo kini, nga nahiabot na ug 
gipaluyohan. Unsang pagkataknaa. Unsang pagkataknaa. 
104 Karon, atong basahon. Nagsigi nalang akog sulti; dili ko hisgotan 
kini, ug langanon ko kamong tanan dinhi hangtud sa alas dyes-emedia. 
Gibuhian ko kamog sayo sa miaging gabii, busa kinahanglan nga hawiran 
ko kamog dugay nga oras ning gabhiona. Oo. Dili, gisiawan ko lang kamo. 
Nakita ninyo, igo ko lang… Mao ray atong gikinahanglan sumala sa 
pagmandu sa Ginoo. Karon. 

Ug sa pagbukhad niya sa ikaupat nga timri, nadungog ko ang tingog 
sa ikaupat nga buhing binuhat nga nagingon, Umari ka…  

105 Karon, sa dihang gibukhad sa Nating Carnero ang Ikaupat nga 
Timri… Mohunong ta dinhi niini karon, ang Ikaupat nga Timri. Karon, 
Kinsay nagbukhad niini? Ang Nating Carnero. Diha bay usa nga 
nahimong takus? Walay bisan kinsa nga makahimo niini. Wala. Ang 
Nating Carnero maoy nagbukhad sa Ikaupat nga Timri, 
106 Ug a—ang ikaupat ka mananap, ang buhing binuhat nga sama sa 
agila, miingon kang Juan, “Umari ka, tan-awa kung unsay ikaupat nga 
tinago sa plano sa pagpanubos nga gililong ning Basahona,” tungod kay 
gibukhad na kini sa Nating Carnero. Sa laing pagkasulti, mao kanay 
iyang gisulti. Anaay ikaupat nga tinago dinhi. Akong nang gipakita 
kaninyo diha sa simbolo. Karon, si Juan… Ambot lang kung nakasabot 
ba kamo niini o wala, apan iyang gisulat ang unsay iyang nakita. Apan 
kadto maoy usa ka tinago, busa iyang gisulat kung unsay iyang nakita. 
107 Ang Nating Carnero mibukhad sa mga Timri, ug wala pa gihapon 
sa Dios ipadayag kini; gitagana ra kadto alang sa katapusang mga adlaw. 
Nakita mo? Karon, anaa tay mga simbolo, ug nasusi nato kini, ug usahay 
maayo ang linungtaran (Nakita mo?), apan nasayud ta nga miuswag kini 
dihadiha. Apan karon, ning katapusang mga adlaw mahimong molingi ta 
ug tan-awon kung diin kini gikan, ug gitoohan nga kana mahitabo sa 
katapusan sa panahon sa iglesia sa dili pa ang paglalin. 
108 Unsaon man ni bisan kinsa ang pagpa-apil sa Iglesia sa kasakitan, 
ambot lang. Apan… Unsa pa may ambitan niini sa kasakitan, kung kini 
wala—wala—nay sala? Ang akong gipasabot ang… Wala ako 
magpasabot sa iglesia; ang iglesia maoy moagi sa kasakitan. Apan maoy 
akong gihisgotan ang Pangasaw-onon. 
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280 Hinaut unta… Gikoral sa Dios ang Iyang mga anak pinaagi sa 
Iyang Pulong; ug gipagawas ni Eva ang iyang ulo, nga nagaingon, “Ako 
nagtuo nga husto ka, tingalig…” Ug didto milayat kini, ug mao na kini 
sukad pa kaniadto. Ug dihadiha nanaug ang Dios, ug karon kinahanglan 
nga Siya… Siya nanaug aron pagtubos niadtong mga nanganaug… 
281 Sumala sa ako nang giingon, “Ang Dios sama sa usa ka dakung 
contractor. Iyang gipahimutang ang tanan Niyang materyales dinhi sa 
kalibutan, ug unya Iyang gitukod ang Iyang balay.” Karon, hinumdumi, 
sa  wala pa ang lugas sa—ang binhi dinhi sa yuta, sa wala pay adlaw nga 
misidlak sa yuta, ang inyong lawas naglubog ra diha sa yuta, tungod kay 
ikaw abog man sa yuta. Nakita mo? Mao kana ikaw. Ang Dios 
Kontractor. 
282  Karon, ang paagi sa Iyang pagbuhat mao ang pagkab-ot ug 
pagkuha sama sa Iyang gibuhat kang Adan, usa ka gamayng panon sa 
calcium, potas ug cosmic nga kahayag, ug, “whew.” [Si Igsoong Branham 
nangagho—Ed.] Nagaingon, “Anaa ra ang akong laing anak.” Nakita mo? 
Ug unya modala pa Siyag dugang pa ug, “whew” [blowing—Ed.], “Anaa 
pay lain.” 
283 Apan unsa may gibuhat ni Eva? Iyang gidaot kadtong paagiha, ug 
iya kining gidala pinaagi sa buhat sa pagpakighilawasay; ug dihadiha ang 
kamatayon miigo niini. 
284 Karon, unsa may gibuhat sa Dios? Anaay Iyang daghan niadtong 
mga binhia didto nga mga ginahin nang daan, daghan sa mga ginahin 
nang daan, ug unya dinhi sa katapusang panahon, Siya dili na moingon, 
“Eva, umari ka ug panganak ug laing anak.” Iyang, “whew” [mitaghoy 
siya—Ed.] motawag ug Ako motubag. Husto. Mao kana ang hunahuna. 
Kung kadtong katapusang pinili mahipasulod na, nan matapos na kini. 
285 Karon, ang gubat nagsugod didto sa langit. Kini matapos dinhi sa 
kalibutan diha sa dagway sa Armageddon. 
286 Karon, atong bantayan ug tan-awon ang pagbutyag niini. Ug 
tingalig atong mahisaysay kini kung tabangan ta sa Ginoo aron buhaton 
kini karon. Bantayi kini nga maablihan. 
287 Ang misteryosong nagsakay (Bantayi kung unsay iyang ginabuhat 
karon.) misupak, midumili sa paghinulsol ug sa pagbalik sa orihinal nga 
nagkadugo nga Pulong. Ang Pulong nahimong dugo ug unod (Nakita 
mo?); siya midumili sa pagbalik Niini. Ang anticristo… Ang tinuod nga 
Pangsaw- onon nga Pulong mao ang… Siya nagsupak sa tinuod nga 
Pulong nga Pangsaw- onon. Nagkuha sa iyang mga pangasaw- on (Siya 
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kredo nga hinimog tawo. Ang bisan unsa nga kasupak sa Pulong, 
pagpahilayo gikan niini. 
273 Karon, bantayi. Bantayi diha niana sa Biblia. Kini ginaingon nga 
ang iyang ngalan mao ang infierno, ug… ang iyang ngalan mao ang 
kamatayon maoy akong gipasabot, ug ang hades nagsunod kaniya. 
274 Karon, ang infierno kanunayng pagasundan ug kamatayon diha 
sa natural. Kung ang natural nga tawo mamatay, ang hades magnunot 
kaniya; nga mao kanang lubnganan, hades (Nakita mo?); mao kana ang 
natural. Apan diha sa espirituhanon mao kanang linaw nga kalayo. 
Nakita mo? Oo. Tan-awa, mao kanang dayon nga pagkahimulag diin sila 
pagasunogon ug dayon… 
275 Ug sa Malaquias 4 nagaingon, “Kini dili gani magbilin ug tuod o 
sanga o unsa pa man.” Mao rang kahimtanga ang kalibutan nga 
pagahinloan sa kaugalingon pag-usab alang sa millenyum. Nakita mo? 
276 Inyo bang hingmatikdan, nga ang magkakabayo lalake, ug diha sa 
iyang kamot…” Lalake, mini nga profeta, apan ang iyang pangasaw-onon 
gitawag nga iglesia, babaye, si Jezebel: Si Ahab, ug Jezebel. Oh, tukma 
gayud kaayo ang tanan, dili ba. Nakita mo? 
277 Ang mga anak nga babaye babaye usab, apan wala gayud 
makadawat sa pagmandu sa usa ka lalake. Ang Protestante nanagbuhat 
niana. Apan sa gihapon bigaon pa diha sa pronsipyo diha sa ilang 
doctrina, denominasyon, ug sistema… Mao kana—mao kanay giingon 
niini. 
278 Himatikdi. Unsa man kining tanan nga nagsingabot? (Karon, 
anaa na lang kitay hapit magdoce, o katursi minutos, tingali.) Tan-awa 
kung unsa kining tanan nga nagsingabot. Unsa kini? Mobalik kini 
dihadiha sa kahimtang sa paglihok niini. Kini nagsugod didto sa langit; 
kini nagpadulong ngadto sa katapusan sa panahon sa gubat. 
279 Ang unang butang didto sa langit mao ang gubat. Si Lucifer 
gihinginlan ug mianhi sa kalibutan; ug unya iyang gihugawan ang Eden. 
Unya nagmahugaw siya sukad pa sa sinugdan. 
Ug karon, gikan sa gubat didto sa langit, kini miabot sa gubat dinhi sa 
kalibutan, ug pagatapuson ra kini diha sa—sa kalibutan sa katapusang 
panahon diha sa gubat nga gitawag ug Armageddon. Karon, bisan kinsa 
nahibalo niana. Ang gubat nagsugod didto sa langit. Balaan… Ug busa, 
ilang gihinglan sila. Si Miquel ug ang Iyang mga manolunda maoy 
mitambog kanila—sa pagpalayas. Ug sa nahimo na nila, didto gihulog sa 
Eden, ug dinhi nagsugod ang gubat dinhi. 
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Ang Pangasaw-onon maoy dili, dili, wala na kini makasala batok niini. 
Tapos na kini hinloi, ug wala gani ing u—usa wala na gani bisan baho 
niini; wala nay nahibilin pa. Sila nangahingpit na sa atubangan sa Dios. 
Busa unsa pa man nga kasakitan ang magputli kanila, apan ang uban 
molatas gayud. Ang iglesia molabang gayud sa kasakitan, apan dili ang 
Pangasaw-onon. 
109 Karon, karon, atong gilambigit kini diha sa tanang matang sa mga 
simbolo sama sa—sa iglesia, si Noe nagdala ug tipo, milatas sa kasal-anan. 
Nakita mo? Karon, sila nanagpanglatas, apan si Enoc nahiuna na. Mao 
kadto ang tipo sa mga balaan nga mawala na sa—sa—sa dili pa ang 
panahon sa kasakitan. 
110 Karon, atong nakita nga kining Nating Carnero mibukhad sa 
Timri. Karon, ang nahaunang buhing binuhat atong makita… Kong 
inyong hingmatikdan, ang nahaunang buhing binuhat atong nakita nga 
usa ka… Ang nahaunang buhing binuhat mao ang lion, ang buhing 
binuhat (makita ta kana diha sa libro sa—sa mga kapanahonan sa 
iglesia); ug dayon ang ikaduhang buhing binuhat, sa akong pagtuo, mao 
ang—ang dagway sa turo nga baka o usa ka nating baka; ug ang 
ikatulong buhing binuhat mao ang dagway sa tawo; apan ang ikaupat nga 
buhing binuhat mao ang dagway sa agila. 
Karon, mao kanay hustong paagi sa atong pagpuli-puli kanila nga ingon 
gayud niana, ug mao kanay tukmang kahimtang bisan sa ilang 
pagkabutang dinhi sa Libro. 
111 Ug unya ingon nga usa ka bantugang magtutudlo usa niana ka 
higayon didto sa Florida nga nagapanudlo, ug nagaingon nga—nga ang 
tibuok—nga ang Libro sa mga Buhat maoy u—usa lamang ka damba 
alang sa—alang sa iglesia… Ang iglesia makita diha sa upat ka mga 
Ebangelio. 
112 Ug atong makita sa binalibali gikan niana, nga kadto mao ang 
upat ka Ebanghelio ang nagbantay sa Libro sa mga Buhat. Gikan kadto 
sa upat ka Ebanghelio ang Libro sa mga Buhat gisulat: ang mga Buhat sa 
Espiritu Santo diha sa mga apostoles. Ug atong makita diha sa Libro, nga 
sila nga nagabantay nagpahimutang didto ug nagbntay sa silangan, sa 
amihanan, sa kasadpan, ug sa habagatan. Nahinumdum pa ba kamo kung 
giunsa nato pagdebuho dinhi, ug kung unsa katahum, ang hingpit nga 
pagkatakdo sa tanan butang sa matag dapit niini? 
113 Karon, gusto kong inyong himatikdan… miingon, “Umari ka,” 
Juan… Karon, gusto ko nga inyong himatikdan pag-usab sa dili pa kini… 
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Karon, dinhi niini mao ang katapusang magkakabayo nga mobutyag sa 
buhat ni anticristo. Ugma sa gabii ipahinungod sa mga kalag ilalum sa 
halaran, sa sunod nga gabii, ang paghukom. 
114 Sa sunod nga gabii, mao ang pagbiya sa—sa katapusan sa 
panahon—ang katapusan sa panahon sa tanang mga butang (Nakita 
mo?), kung kuhaon na siya ngadto sa itaas.  Busa, diha mismo nianang 
Ikapitong Timri diha ipangyabo ang mga panaksan, ug ang tanan 
ipangyabo. Unsa man kini sila, ambot lang. 
115 Himatikdi. Apan karon, dinhi niini, atong makita nga kining 
maong binuhat dinhi mao ang agila, kining tawhana, o kining buhing 
binuhat nga miyabo dinhi niini karon. O sa lain nga pagkasulti, anaay 
upat nga mga nagakalahi nga mga panahon niini. Dihay panahon sa lion. 
Ug atong makita nga kining maong binuhat sa ikaupat nga panahon… 
116 Ug siya miingon, “Umari ka ug tan-awa ang ikaupat nga tinago sa 
Libro sa Katubsanan nga gililong dinhi ning Basahona. Umari ka, ug tan-
awa.” Ug si Juan miadto aron pagtan-aw, ug iyang nakita ang luspad nga 
kabayo ug usab mao ra nga magkakabayo ang nagsakay ning luspad nga 
kabayo. 
117 Karon, siya may usa ka ngalan nga gitawag kamatayon. Karon, 
himatikdi, walay laing magkakabayo… Walay lain pang mga kabayo o 
walay panahon nga niining magkakabayo misakay, sila wala—kadtong 
tawhana walay ngalan, apan karon siya ginganlan nag kamatayon. Wala 
kini isulti. Nakita mo? Siya gipadayag na karon kung kinsa siya—siya 
mao ang kamatayon. 
118 Tan-awa, alang sa usa ka wali mahimong malangan ta niana ug 
ipatin-aw kini pag-ayo. Apan ang bisan unsang butang nga anti, kasupak 
kana sa tinuod, kamatayon gayud kana tungod kay adunay duroha 
lamang ka mga mahinungdanong butang: mao kanang kinabuhi ug 
kamatayon. Ug mao kanay naglig-on nga ang pinadayag sa Espiritu Santo 
alang niini ning adlawa mao gayuy Kamatuoran. Ang anti, ang iyang 
kamatayon, tungod ka yang Pulong (sumala sa atong makita dinhi sa 
unahan) mao ang Kinabuhi. Nakita mo? 
119 Ug kining tawhana gihingalan ug kamatayon. Karon, wala kini 
hisgoti sa ubang mga panahon kining maong magkakabayo. Apan 
sukad… Karon, kini gihisgotan na nga siya ginganlag kamatayon. 
120 Apan sa—ilalum sa pinadayag sa Lion… Karon, bantayi. A—
akong basahyon kini pag-ayo aron akong masiguro. (Isulat ang maong 
dapit, ug magpabilin dinhi…) 

Ang Ikaupat Nga Timri 45 
 
dapit, ug dihadiha matapos na ang tanan. Busa ang iyang mga anak nga 
babaye gisugo karon, sa dili pa mahukman siya, aron mobalik. 
269 Karon, ang katapusang mensahe nga ilang maangkon mao nga 
kung kining profeta nga akong gihisgotan, kinsa gibasa ko ang daghang 
mga libro bahin niini… Ug ako nasayud nga ang tinuod ug maayo ug 
madaling mobati nga mga lalakeng espirituhanong panghunahuna 
nahibalo nga kana umalabot. Tan-awa, sila nanghibalo nga umalabot 
kini. Tan-awa, sila… Apan nakadaot niini mao, nagsigi silag ingon, 
“Nagkinahanglan kami niini. Mahitabo gayud kini.” Ug kung moabot 
man kini, sila mapaubsanon gayud kaayo ug tingalig mosipyat sila niini 
sama sa ilang gibuhat sa ubang panahon. Husto kana. 
Ang katawhan mosulat bahin niini ug uban pa, ug moingon, “Oh, oo. 
Kinahanglan nga maingon niini,” ug unya pasagdan nga mahipakita sa 
atubangan nila, ug sila mamiya dihadiha. Nakita mo? Kanunay nilang 
gibuhat kana. 
270 Bantayi karon. Ang orihinal nga Pulong, sila—kinahanglan nga 
maghinulsol siya aron makabalik. Busa ang iyang mga anak nga babaye 
gimanduan sa pinugos, kay sila pagahukman ug ibundak sa mao rang 
higdaanan ug patyon kauban niya. Sila dugay nang gimanduan sa pag-
atubang sa orihinal nga Pulong, sa pagbalik sa apostolikanhon nga 
doctrina; apan sila nangagapos pag-ayo sa ilang mga kredo ug uban pang 
butang, dili sila mobuhat niini. Ila rang gihimong kataw-anan kini. 
271 Nan unsa may ilang gibuhat? Sila sa katapusan naporma diha sa 
larawan sa mapintas nga mananap, sa laing gahum, himatikdi, ug milihok 
ngadto sa Pangasaw-onon nga iya sa Cordero sama sa iyang gibuhat diha 
sa Pinadayag 13: 14. Mao kanay ilang ginabuhat, ang paglutos, mao rang 
butanga. Ang mga kasimbahan gihimo lang nga kataw-anan ang tinuod 
nga Pangasaw-onon ni Cristo maingon nga maoy gibuhat kanunay sa 
Roma (Husto kaayo. Oo, sir.), nagalihok alang sa tinuod nga Pangasaw-
onon sa Cordero sama ra gayud ang iyang gibuhat diha sa Pinadayag 
13:14. 
272 Karon, himatidi, atong nakita pinaagi sa gisaad nga Pulong sa 
Dios, nga I—Iyang patyon ang iyang mga anak, ang mga denominasyon, 
ang iyang mga anak nga babaye, pinaagi sa espirituhanong kamatayon. 
(Karon, anaa kana sa Pinadayag 2:22. Ayawg kalimot niini.) Ang 
pagpatay mao ang pagbutang sa kamatayon ug ang kamatayon mao ang 
dayon nga pagkahimulag gikan sa Presencia sa Dios. Pamalandunga 
kana, mga higala. Pamalandunga kana. Ayaw pagsalig sa bisan unsang 
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261 Tan-awa kung unsang kamapailubon, unsang kakahibulongang 
gugma? Walay lain gugma nga sama niana. Tan-awa sila bisan kadtong 
miluwa sa Iyang nawong ug uban pa, Iya pang gipasaylo sila. Mao kana 
ang Dios. Nakita mo? 
262 Ayawg isalikway ang mensahe sa Dios. Tan-awa, siya gisugo sa 
paghinulsol, nga mobalik kun diin siya gikan mahulog. Ug kang kinsa 
man siya mahulog? Sa Pulong. Oo. 
263 Diin ba si Eva mahulog [Ang congregasyon mitubag, “Sa 
Pulong.”—Ed.] Diin man mahulog ang denominasyonal? [Ang 
congregasyon mitubag, Sa Pulong.”—Ed.] Anaa ka ra. Nakita mo? Wala 
nay laing paagi, sa matag takna nga mobalik kini mobalik sa Pulong, 
mobalik diha sa Pulong (Nakita mo?), ug mipasakop sila sa sistema nga 
maoy miangin kanila pahalayo gikan sa Pulong, mipakalagiw kanila 
gikan sa Pulong inay nga moadto sa Pulong. 
264 Himatikdi. Tan-awa, siya gihatagan ug lugway aron maghinulsol, 
mobalik. Ang paghinulsol nagpasabot nga mobalik, moatubang, 
moatubang, paghinulsol, mobalik. Ug siya gihatagan ug lugaway aron 
mobalik asa… 
265 Karon, hinumdumi, siya mao ang orihinal nga Pentecostal nga 
simbahan nga gibuboan sa Espiritu Santo niadtong adlaw sa Pentecostes. 
Pila man ka mga nagtuon sa Biblia ang nasayud niana? Tinuod, nga mao 
siya. Tan-awa diin man siya moadto. Siya nahulog gikan sa Pulong ug 
midawat ug mga dogma. Siya nagtinguha… Inay unta nga Espiritu Santo 
maoy iyang gitinguha ang usa ka balaang tawo: Doctor, LL., Ph., Q. U., 
ug unya gihimo niya nga usa ka papa. Nakita mo? Tinuod, apan iyang—
maoy iyang gitinguha, ang usa ka tawo nga maoy mangamuyo alang 
kaniya, usa ka tawo nga maoy iyang kabayran sa iyang salapi, ug mao 
lang kana ang iyang mabuhat. Nakita mo? 
266 Karon, walay kalainan niini karon. Basta lang nga anaa silay 
lingkuranan nga kalingkura, mohatag ug husto diha sa halaran, igo na 
kana. Sila mga sakop sa simbahan. Ayaw silag sultihi bisag unsa bahin 
niini. Dili sila buot masayud. Mao kana ang iyang mga anak nga babaye. 
267 Karon, sa unsa man siya mahulog? Gikan sa orihinal nga Pulong 
sa apostolikanhon sa mga apostoles ug mga profeta. Mao kanay iyang 
gikahulogan. Diha niana ang mga Protestante mangahulog. 
268 Paghinulsol. Balik. Balik na kay dili pa ulahi, kong kini dili pa 
man ulahi. Usa niadtong mga adlawa kanang Cordero mobiya sa Iyang 
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Sa ilalum… Dili ubos sa pinadayag sa panahon sa lion o—o sa nahaunang 
panahon, ang unang panahon, wala gayud kini mahipadayag. Ang sunod 
nga panahon mao ang sa baka, nga mao ang panahon sa kangitngit, ang 
kinatung-ang panahon. Wala kadto ipadayag kung unsa kadto. Ni sa 
tawo-nga sama sa buhing binuhat ang kaalam, nga naglarawan sa mga 
reformador, si Luther ug si Wesley ug sa uban pa, wala kadto ipadayag. 
Apan sa panahon sa agila, ang katapusang panahon, ang prophetic nga 
panahon diin adunay mogula nga profeticanhong pagpanulti (Nakita 
mo?), kang kinsa ang mga tinago kanunayng moabot… Karon, diin diha 
kita makakuha… 
121 Malangan ta ug diyotay diha niana karong gabii aron hisabtan 
gayud ninyo pag-ayo. Karon, diha sa kadaghanang mga panahon inyong 
maila kini sila… Dili lamang kay nagsulti ako niining pundok dinhi. 
Kining maong mga tep mahiabot bisan diin. Nakita mo? Ug kinahanglan 
nga himuon ko kining tin-aw, tungod kay adunay igo lang mokuha ug usa 
ka tep, ug kong dili ka makakuha sa uban pa kanila, silang tanan 
mahimong walay pulos. Nakita mo? 
Ang Dios anaay gisaad niini (Nakita mo?) alang niining adlawa, alang sa 
pagtapus niining tanan pang nagkalainlaing mga butang nga nahitabo na 
ug nagakasagol. Kita… Anaa kitay mga bisti ni Elias; 
122 Anaa kitay mga kopo ni Elias; oh, kini sila mga katawhan nga… 
Si John Alexander Dowie gilubong didto gilimisan ug u—usa ka kopo; 
siya miingon na siya mao si Elias. Ug anaa kanato ang tanang matang sa 
mga butang nga sama niana. Unsa man gayud kini? Igo lamang kini 
magpakunhod sa Kamatuoran nga igapakita. Tan-awa, nakita mo? Dihay 
ilang mini nga mga cristo sa wala pa ang panahon ni Jesus. Nakita mo? 
Kanunay kining ginabuhat nila. Mao kana si Satanas ang nagapanuhid 
aron bulingan ang mga hunahuna ug ang pagtoo sa mga katawhan sa dili 
mahitabo ang tinuod nga mga butang. Mao lang kana. 
123 Wala ba ni Gamaliel isulti ang mao rang butang ngadto sa mga 
Judio niadtong adlawa? Siya miingon, “Dili ba diha may usa ka tawo nga 
mitindog ug nagpakaaron ingnon nga sama niini, ug mibira ug upat ka 
gatus ngadto sa kamingawan, ug sila nangalaglag,” ug uban pa. 
124 Giingon… “Ang matag sanga nga dili tinanum sa Akong 
Amahan,” matud ni Jesus, “pagaibton.” 
125 Matud ni Gamaliel, “Pasagdi sila. Kong sila—kay kon kini dili 
man sa Dios, mawala ra kini? Apan kong kini iya man sa Dios, nan 
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hikaplagan kamo nga nakig-away batok sa Dios.” Ang maong tawo 
migamit ug kaalam. Usa siya ka magtutudlo. 
126 Karon, himatikdi. Karon, alang sa pagsubli ning tanang mga 
tinago, ang Dios nagsaad nga anaay moabot nga usa ka tinuod nga Elias, 
usa ka tawo nga gidihogan sa Espiritu, ug kini maoy magpadayag. Iyang 
gisaad kini diha sa Malaquias 4. 
Ug nakadawat akog mga mugbong sulat ug mga sinulat nga nagaingon 
nga dili kana mao, apan gusto kong makigsulti nianang tawhana. Nakita 
mo? Oh, dili ka makalimud niini. Bisan kinsang maayong batid sa 
tiyolohiya nahibalo nga kana mao ang Kamatuoran, nga sila nagapaabot 
niini.  
127 Apan managsama rang kahimtanga sama sa paghiabot pinaagi ni 
Juan, ang nag-una sa unang higayon ni Cristo. 
Tan-awa, wala sila makaila kaniya, tungod kay diha may dagkung mga 
butang nga gitagna bahin kaniya. Tan-awa, kay iyang pagahimuong ubos 
ang tanang hatag-as nga mga dapit, ang tanang ubos nga mga dapit 
himuong hataas, ang tanang mga dapit nga gansanggasangon mamahinlo; 
ug, oh, iya, gayung, oh, ang mga profeta… Si Isaias, pito ka gatus ug 
kawhaan ka mga katuigan sa wala pa siya matawo, ug si Malaquias, upat 
ka gatus ka mga katuigan saw ala pa siya moabot diha sa eksena, kadtong 
tanan nga gipanagna bahin kaniya. Ug nagdahum sila nga ang pipila ka 
mga alagianan sa langit ipakanaug ug kining maong profeta magalakaw 
nga magdala sa iyang mga kagamitan diha sa iyang kamot gikan sa Dios.   
128 Ug unsa may nahitabo? Usa ka tawo nga wala gani ikapakita nga 
kard nga lisensya, wala siyay ikapakita nga lisensya, didto ra magpuyo sa 
kamingawan, wala gani ing edukasyon. Ang mga historyan nagtug-an 
kanato nga miadto siya sa kamingawan sa nag-idad pa siyag siyam ka 
tuig, human sa kamatayon sa iyang amahan ug inahan, ug gikuha… Ang 
iyang bulohaton labi pang mahinungdanon kay sa kadaghanan didto sa 
seminary. Siya maoy—siya maoy magpahibalo sa Mesiyas. 
129 Ang Dios dili makagamit sa tawo nga puno sa kahimanan sa 
tiyolohiya. Dili Niya kini mahimo, tungod kay kanunay gayud siyang 
mahianud pagbalik; kay mao man kana ang iyang linya sa pagsabot. Siya 
mobalik gayud niana. Busa moadto siya aron pagtan-aw sa usa ka 
butang; maningkamot siya pagbalik ngadto sa unsay giingon sa mga 
magtutudlo. Maayo pay magpahilayo siya gikan sa maong mga butang ug 
motuo lang sa Dios. 
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orihinal nga pagtuo balik niini—balik sa Pulong, ug wala sila modawat 
niini. Hilabihan ang pagkadogmatik nila diha sa ilang mga dogma ug mga 
kredo hangtud nga anaa na silay usa ka… Oh, naghunahuna sila nga 
nakaangkon silag usa ka… Kong usa ka Manolunda ang molakaw… 
Apan ang Dios dili mobuhat niana. 
256 Maoy Iyang gipanguha ang ignorante ug burong, sila nga 
maglisud gani sa inyong abc o bisag unsa pa, ug maoy Iyang gikuha 
kanang matanga nga tawo; tungod kay Siya modawat ug usa ka butang 
nga timawa ug unya mamuhat pinasubay niini. Samtang magaingon ka 
nga mao kana ikaw, nan wala gayud silay mahimo pinaagi niini. Mao 
gayud kanay Iyang ginabuhat. Kinahanglan mamahimo kang timawa 
aron mahimo kang maila sa Dios. 
257 Oh, tan-awa. Ug himatikdi. Ngani, gihatagan pa Niya siyag 
lugway aron maghinulsol, apan wala niya kini buhata. 
258 Iya na usab kining gibuhat; wala gayud siya mobuhat niini. Ang 
iyang pagsalikway, maoy nakapahimo kaniyang… o… Ang iyang 
pagsalikway maoy hingpit nagpahigayon kang Satanas sa pagsulod 
kaniya ug mahimong tawo (Husto kana.), misul-ob sa iyang kaugalingon 
diha kaniya tungod kay iya mang gisalikway ang Pulong, ug mao kanay 
tukmang butang nga ang simbahang Protestante nahimong usa ka bigaon 
tungod kay iya mang gisalikway ang gipaluyohang Kamatuoran nga 
Pulong sa Dios, ug mao kanay naghatag ug higayon sa yawa nga 
makasulod ug magpakatawo mismo, ug siya magbuhat ug usa ka larawan 
alang sa mapintas nga mananap sa diha nga magkahiusa na sila, diha sa 
unahan karon, ug nagapadayon ug nagbuhat kung unsay iyang giingon. 
Husto kana. Amen. 
259 Kung aduna pa unta akoy edukasyon, ibutyag ko gayud kini. 
Wala akoy naangkon nga edukasyon. Gipaabot ko nga ang Espiritu Santo 
magapadayag niini kaninyo. Iya kining buhaton ngadto kanila nga… 
Husto kana. Iya kining buhaton. 
260 Himatikdi. Tan-awa kung unsa—kung unsay iyang gibuhat dinhi. 
Iyang gisalikway ang mensahe sa Dios alang kaniya aron maghinulsol. 
Misugod siya sa pagka-anticristo, ug mao na kana siya. Siya nahimong 
usa ka mini nga profeta, usa ka yawa nga nagpakatawo, ug nabuhat na 
niya pinaagi sa iyang mini nga pagpanudlo… Ug unya luyo nianang 
tanan, ang Dios mihatag kaniyag lugway aron maghinulsol, nagtinguha sa 
pagkuha kaniya. 
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gihatagan siyag lugway sa paghinulsol, ug iyang gisalikway kini; karon 
patay na siya. Dili na gayud siya makabangon. 
247 Ug ang mga katawhan nga anaa diha naningkamot sa pagpasulod 
sa mga Episcopalian ug mga pari ug uban pa, ug nagtawag kanila nga 
“balaang amahan Talpulano.”  ngadto… Oh, angayan unta nga 
mangaulaw sila sa ilang kaugalingon. Unsa nga pagkabuta ang naangkon 
sa mga tawo? Wala ba si Jesus mag-ingon nga samtang ang 
nanghikatulog nga birhin nangadto aron mamalit ug lana, wala siya 
makaangkon niini? 
248 Ang matag usa… Nakadungog kamo sa mga tawo nga nagaingon, 
“Nadawat ko na ang Espiritu Santo; nagsulti akog mga dila.” Apan dili 
sila gusto sa iglesia nga sama niini. “Oh, nasayud ba kamo, dili ako motuo 
kay gusto akong moadto sa dapit nga sama niana.” Ug unya moingon nga 
ka nga nakadawat ka sa Espiritu Santo? 
249 Apan maoy inyong gusto ang inyong halangdon nga pamaagi. 
Gusto ra kamong magpabilin sa Babilonia ug unya magpahimulos sa mga 
panalangin sa langit. Kinahanglan nga magpili ka. Dili mahimo nga anaa 
ka sa kalibutan ug unya mangalagad sa Dios sa samang higayon. Si Jesus 
miingon dili ka makaalagad sa Dios ug sa mammon. Busa kong wala kay 
panglantaw… 
250 Kung tinuod ka nga naluwas, imong ikalipay ang mga 
panagkatigum diin ang Espiritu Santo nagmatuod Mismo ug nagpakita 
nga ang Pulong sa Dios tinuod. 
251 Dihay miingon, “Anaay mga katawhan nga naghimog subrang 
kasaba. Nakapalisang kini kanako.” Malisang ka gayud kung mahiadto 
ka sa langit. Ug maisip mo kung kanang tanan atua didto; nan unsa na 
man kini? Oh, tan-awa, kung giunsa pagtinguha sa Ginoo… 
252 Si—Siya mapailubon sama kung kinsa Siya sa mga adlaw ni Noe. 
Naningkamot Siyag maayo. Nag-antus Siyag dugay sulod sa usa ka gatus 
ug kawhaan ka tuig aron pahinulsolon sila; wala sila mobuhat niini. 
253 Sa mga adlaw sa Egipto, Siya nagpadala ug mga hampak ug uban 
pa; wala gayud sila mobuhat niini. Iyang gipadala si Juan; wala sila 
mamalik. 
254 Iyang gipadala si Jesus aron mamatay aron pagluwas sa tibuok 
panon nga mamati sa Pulong. 
255 Ug karon ning katapusang mga adlaw, Siya nagsaad na usab nga 
magpadala Siya ug usa ka mensahe aron ipagawas kini ug ipasig-uli ang 
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130 Ug atong nakita nga misipyat sila kaniya. Bisan gani ang mga 
apostoles nga nagtindog didto misipyat pa kaniya. Tan-awa, miingon sila, 
“Nganong ang Kasulatan (ang mga escriba) nag-ingon man nga si 
Elias…” 
131 Siya miingon, “Tan-awa, dinhi na siya, ug wala kamo makaila 
kaniya.” 
132 Apan diha ko niana ipanagingon ang pagkabanhaw ug—o ang 
pagsakgaw. Kini mahitabo ug sila… Nasayud ako nga talagsaon ra 
kaayong paminawon, apan tingali makasabot ra kamog diyotay human 
karong gabii, kong itugot sa Ginoo, kung unsaon sa pagkahimo niini. 
Nakita mo? Usa kini ka tinago ug walay usa nga masayud niini, pag-ayo. 
Ang kalibutan igo lang maghunahuna—magpadayon sama sa ginabuhat 
niini kanunay. Nakita mo? Mao kana ang kanunayng paagi sa Iyang 
pagbuhat niini. 
133 Nasayud ba kamo, ambot lang kung may usa—usa… Ingnon ko 
nga usa sa kasiyamag-walo ka porsento sa mga katawhan dinhi sa 
kalibutan ang nakaila kang Jesu-Cristo nga ania dinhi samtang dinhi pa 
Siya. Nahibalo ba kamo sa pagpanagna ni Elias, ambot lang kung diha ba 
gayud kahay nahibalo nga siya… Sila nanghibalo nga anaay 
kulangkulang didto, usa ka tigulang fanatico, apan kaaway nila siya. Oo. 
Siya usa ka—mao ang ilang ginganlag masalikwaut. 
134 Ug alang kanako si bisan kinsa nga natawo pag-usab nga 
Cristohanon usa ka masalikwaut alang—alang sa kalibutan, tungod kay 
nangausab na man ugod kamo. Kamo iya na sa laing kalibutan. Ang 
inyong espiritu gikan man sa pikas tampi sa bung-aw, ug kining butanga 
dinhi maoy butang nga malilibog. Kung dili—dili ka lahi, nan adunay 
butang dili maayo. Kalibutanon ka pa sa gihapon. Kinahanglan nga 
langitnon ang inyong panghunahuna. Ang langit nabuhi pinaagi sa 
Pulong. 
135 Karon, atong hingmatikdan nga ki—kining dagkung butang 
nahitabo. Ug karon, kita nahibalo nga anaay moabot nga tinuod nga 
espiritu ni Elias. Kini gikatagna nga mahitabo gayud kini. Nakita mo? Ug 
angay natong hisayran nga moabot gayud kini sa iyang kaugalingong 
panahon ug takna. Mahimong nagpahimutang na kita ug usa ka 
patukoranan alang niini karon. Ug kini wala gayuy organisasyon. 
136 Dili a—ako mouyon sa akong maayong higala bahin niana. Siya 
miingon nga kini usa ka pundok sa mga katawhan. Gusto ko nga pakit-on 
mo ako niana pinaagi sa Kasulatan. Ang Dios, ang dili mausab nga Dios, 
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dili gayud mausab sa Iyang plano. Kay kon Iya mang usbon, nan dili na 
Siya Dios (Husto kana.), tungod kay siya mamatay man, ug nahibalo siya 
sama sa akong ginabuhat, ug masayup siya. 
137 Ang Dios dili gayud mag-usab sa Iyang plano sukad pa niadtong 
panahon sa tanaman sa Eden. Siya naghimo ug laraw alang sa pagtubos; 
nga mao kadtong dugo. 
Ug ato nang gisulayan ang edukasyon; ato nang gisulayan ang 
pagkadiktador; ato nang gisulayan ang saykolohiya; ato nang gisulayan 
ang denominasyonalista; ato nang gisulayan ang tanan aron iduso ang 
matag usa pagdungan, o sa paghigugmaay sa matag usa, ug uban pang 
mga butang. Wala gayuy laing dapit sa panaghiusa gawas sa ilalum sa 
Dugo, ang butang dapit diin ang Dios makigtagbo sa tawo. 
138 Ang Dios kanunayng nagatagad sa matag usa. Ang duha ka tawo 
anaay duha ka mga panghunahuna. Wala gayuy duha ka labawng mga 
profeta dinhi sa kalibutan nga nagapanagna sa samang higayon. Susiha 
pagbalik ug tan-awa kung diha ba. Wala, sir. Naghingapin ang 
kaguliyang. Usa ra ka tawo ang Iyang kuhaon kadtong hingpit nga 
nanugyan ug gamiton kanang tawhana. Maoy Iyang gipangita kanang 
maong tawo, 
139 Apan aduna usahay usa, usa ka tawo nga mamati Kaniya sa 
pulong ug pulong. Dili ko igsapayan kung unsay ikasulti ni bisan kinsa, 
dili gayud sila moirug gikan niini. Husto kana. Sila maghulat sa, MAO 
KINI ANG GIINGON SA GINOO, ug unya—dili gayud sila mobiya bisan 
kanus-a. Sa hapsay Iya gayung pamatud-an. Inyong… 
140 Karon, ang kalibutan sa gawas magadumot niini, apan ang pinili 
nga kaliwat, ang ginahin nang daan nga kaliwat, sama nga diha na sila sa 
mga adlaw ni Jesus, samtang ang Kahayag midan-ag, kadtong binhia 
modangat sa Kinabuhi sama niana. Sila nakaila niini. Kini makasabot 
niini. Dili na kinahanglang mosulti ka bahin niini. 
141 Siya miingon, “Sir, akong naila nga Ikaw usa ka profeta. Ako 
nahibalo nga kung ang Mesiyas moabot na, maoy Iyang… Siya mitubag, 
“Ako mao Siya.” 
142 Boy, husto na ka—kana. Dili na kinahanglan nga magpaabot pa 
siya sa tibuok gabii ug maghulat sa pagkasunod gabii; kay nadawat na 
niya kini dihadiha. Anaa na siya sa iyang dalan. Iya nang gisuginlan sila 
bahin niini. 
143 Karon, hinumdumi, karon diha sa nahaunang panahon mao ang 
panahon sa lion. Mao kadto ang Lion sa banay ni Juda, si Cristo. Ang 
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kabayo karon nahimo nang kamatayon alang sa katapusan niyang 
bulohaton. 
239 Tan-awa kung giunsa sa mga kapanahonan sa iglesia ang 
pagkasibo niini uban sa mga Timri nga hingpit kaayo, ug sa ingon 
hingsabtan ta nga kini maoy husto. Ang Espiritu Santo dili gayud 
masayup. Siya mihatag kanato sa dakung pagpaluyo sa miaging panahon 
sa dihang natapos ta ang mga kapanahonan sa iglesia kaniadto, ug 
nasayud na kamo. 
240 Tan-awa ang mahigugmaon, ang pagkamapailubon sa Dios. Una 
Niya siya hukman, Iyang gihatagan siya ug luna sa paghinulsol. Ug anaa 
kini sa Ngalan sa Ginoo nga gisulti ko kini: Iyang gihatagan ang 
Protestanting simbahan sa samang butang, ug wala niya buhata kini. Kini 
nga mga mensahe motay-og sa bisan asa, ug wala niya buhata kini. Anaa 
siyay kaugalingon niyang mga dogma ug mga kredo; dili ko tagdon bisag 
unsaon mo pagsaysay kini. 
241 Sumala sa akong gisulti didto sa Chicago, sa miaging adlaw sa 
atubangan sa daghang mga ministro kay sa mga katawhan nga ania 
dinhi… Ug didto ilang akong gibitik bahin sa doctrina sa kaliwat sa bitin, 
ug sa tanan niining ubang butang. Matud ko, “Usa kaninyo ang mokuha 
sa inyong Biblia ug moduol diri ug motindog sa tapad ko.” Walay usa ka 
nakatingog. 
242 Matud ni Tommy Hicks, “Wala gayud a—ako makadungog niana 
sukad, Igsoong Branham. Nagkinahanglan akog tulo ka gatus ka mga tep. 
Gusto kong ipadala sila ngadto sa tanan kong mga ministro.” 
243 Dihay hapit magkalim-an o kapitoag-lima ang giingon, “Moanha 
ako diha aron magpabautismo pag-usab.” Mianha ba sila? Walay usa 
kanila. Ngano man? Iyang gihatagan sila ug luna sa paghinulsol. Iyang 
ibundak ang ilang mga anak ngadto sa kamatayon, sa espirituhanong 
kamatayon. 
244 Atong hisgotan kana ugma sa gabii, kung itugot sa Ginoo, o sa 
Sabado sa gabii diha sa mga hampak nga nangagi. Bantayi ninyo kung 
unsay nahitabo didto. 
245 Sama sa Iyang gihatag sa Egipto, Iyang gihatagan ang Egipto ug 
luna alang sa paghinulsol. Unsa ba kadtong katapusang hampak? 
Kamatay. 
246 Mao kana ang katapusang hampak nga modangat sa Pentecostal 
nga iglesia. Mao kanang espirituhanong kamatayon; patay na siya. Diha 
kana sa Ngalan sa Ginoo. Siya patay na nga espirituhanon. Iyang 
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…nga nagaingon nga siya profeta… (Hingsabtan mo kini?)… ug 
nga nagapanudlo ug…nagapahisalaag sa akong mga ulipon… 
(Tan-awa, kanang pagtulon-ana nga mikuyanap sa nasud.)…sa 
paghimog pakighilawas,…ug sa pagkaon sa mga butang nga 
hinalad ngadto sa mga larawan. 
…gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol…(Nakita mo?)…sa 
iyang pagkamakihilawason; apan nagdumili siya. 

233 Bantayi kining mosunod nga bersiculo. 
Tan-awa, ibundak ko siya diha sa higdaanag masakiton, ug sila nga 
makighilawas kaniya akong idan-ok ngadto sa dakung kasakitan, 
gawas kon ilang hinulsulan ang ilang mga binuhatan. 

234 Karon, bantayi dinhi. 
…ug akong laglagon  ang iyang mga anak…(ang iyang 
makihilawason)…pinaagi sa kamatayon;… (Espirituhanong 
kamatayon…) 

235 Motuo ba kamo niini? Mao kana ang Pulong. “Pamatyon ko sila 
pinaagig kamatay.” Ug kong mangamatay sila, mahimulag sila sa dayon. 
Oo, hinumdumi, Iyang gihatagan siya ug panahon nga maghinulsol. 
236 Ang Panahon sa Tiatira maoy panahon nga mangitngit. Ang 
magkakabayo sa maitum nga kabayo misakay nianang taknaa, diin ang 
tanang mga pagpamisa ug uban pa kinahanglan bayaran ug ang mga pag-
ampo u—ug ang mga  nobena ug uban pa. Karon. Nakita naba ninyo ang 
iyang maitum nga kabayo? Human sa iyang pagdumili nga maghinulsol 
diha sa Tiatira (Bantayi.) mibalhin sa iyang pagsakay gikan sa itum nga 
kabayo ngadto sa usa ka luspad, ang kamatayon, alang sa katapusan 
niyang bulohaton. 
237 Karon, tingalig nakahatag ako ngadto sa matag usa ug diyotayng 
pagtay-og dinhi. Ang pagdumili sa Dios, ang pagdumili sa tawag sa Dios, 
buhaton mo kini usahay sa katapusang panahon. Ug sama ra sa 
ginabuhat sa iglesia, wala na. Ang pailub sa Dios dili kanunayng 
makiglalis sa tawo. Nakita mo? 
238 Ug sa midumili siya niini, ug midumili sa pagdawat niini, dihadiha 
siya nag-usab, ug mipanaw; karon anaa na siyay ngalan nga gitawag ug 
kamatayon, ang pagkahimulag. Ang Dios miingon, “Akong kuhaon bisan 
ang iyang mga anak, ang mga Protestante, ug ang matag-usa kanila 
Akong patyon pinaagi sa dayon nga pagkahimulag.” Anaa ra, ang 
Panahon sa Tiatira, ang panahon nga mangiub. Ang iyang maitum nga 
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kaugalingon Niyang influwencia sa kinabuhi, maoy nagdala nianang 
panahona. Mao kadto ang nahaunang buhing binuhat, nga nagkahulogan 
ug gahum nga mitubag sa tawhonong tingog. 
144 Ang nagsunod nga panahon mao ang panahon sa baka o ang 
panahon sa magkakabayo sa maitum nga kabayo. Nakita mo? 
145 Karon, ang hinungdan nga kining nahaunang panahon usa ka 
maputing panahon, tungod kay… Su—sumala sa ako nang nadungog 
kanunay sa mga tawo nga nagaingon nga kadtong nahaunang 
magkakabayo, nga puti, mao ang gahum sa iglesia nga milakaw aron sa 
pagpanaug, ug atong nakita nga siya gihatagan ug corona, nga mao kadto. 
Mao kadto ang iglesia. Mao kadto ang iglesia, apan diin man siya 
mopaingon? Mipaingon sa Roma, diin mao kadtoy iyang gibuhat ug 
nakadawat—nakadawat sa iyang corona. 
146 Karon, ang ikaduhang panahon mao—mao ang nagsakay sa 
mapula nga kabayo nga mao ang mangitngit nga panahon. 
147 Ug karon, karon, ang—ang sunod nga panahon mao ang—ang 
tawo sa—sa panahon nga mao ang nagkabayo sa maitum nga kabayo, ug 
siya mao ang panahon sa mga reformador (Nakita mo?), miadto sa—sa 
tingog nga misulti. 
Karon, ang magkakabayo sa maitum nga kabayo, mao kadtong anticristo; 
apan ang usa nga nagasulti niadtong panahona naghulagway sa usa ka 
tawo. Ug mao kadtong kaalam, kahibalo, kaigmat. Nakita mo? Wala nila 
tawga… Wala nila siya hinganli. Nakita mo? Igo lang kini nila isulti nga 
miadto kini. 
148 Apan karon sa paggula na niini, sa panahon sa agila; mao ra 
kanay usa nga gipakasama kanunay sa Dios ang Iyang mga profeta 
ngadto sa mga agila. Iyang gitawag ang Iyang kaugalingon nga agila. Ang 
agila makalupad ug hataas nga wala nay bisag unsa nga makahilabot 
kaniya. Dili lamang kay didto ra siya sa itaas, kondili gibuhat siya alang 
nianang kahimtanga. Kung makaabot na siya didto, iyang makita kung 
hain na siya. Ang ubang mga tawo makadangat didto ug dili makakita 
kung hain na silang dapita, busa dili magpulos ang pagpakaadto didto sa 
itaas. Apan kong kamo… 
149 Apan sulayi ang uwak sa pagpalupad kauban sa agila, o sa usa ka 
banog, bisan kinsa nila; mabungkag gayud siya. Kinahanglan nga 
mapuno siya sa hangin alang sa iyang pagaadtoan. 
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150 Mao kanay nakagubot karon; kay ang kadaghanan kanato walay 
igong hangin. Madali tang mobuto (Nakita ba ninyo?), kung molukso ta; 
apan kinahanglan nga may igo kitang hangin. 
151 Kung makaabot na kamo didto, ug kung maayo ang inyong 
panan-aw nga iya sa agila aron makita kung unsay nagsingabot ug 
mahibalo kung unsay angayng buhaton. Karon, ang panahon sa agila 
maoy nagpadayag niini. 
Karon, atong makita nga ang panahon sa agila gisaad diha sa Pinadayag 
10:7 ug sa—ug sa Malaquias 1:4 nga mahitabo kana sa katapusang mga 
adlaw (Nakita mo? Husto kana.), nga kinahanglan ania kini karon dinhi. 
Sige. 
152 Himatikdi. Karon, kining tawhana, atong makita nga siya 
nagsakay sa usa ka luspad nga kabayo. Luspad… Oh, tan-awa. Human… 
153 Himatikdi, human sa kan-umag-walo ka milyon ka mga 
Protestante, sumala sa atong nakuha gikan sa—gikan sa Smucker’s 
“Mahimayaong Reformasyon” sa—sa marteriolohiya sa Roma, sa 
miaging gabii… Atong nasuta nga hangtud sa napulog-lima ka gatus ang 
timaan (Nagtoo ako nga mao kadto, o napulog-walo, wala nako 
mahinumdum pag-ayo karon) apan dihay kan-umag-walo ka milyon ang 
gipamatay sa nagprotesta sa nahaunang simbahan nga Romanhon, sa 
Roma. Maoy hinungdan nga makahimo siya pagsundog sa iyang 
kaugalingon diha sa ngalan sa tawo sa—ug ginganlag kamatayon. Tinuod 
nga mao siya. 
154 Karon. Ang Dios mao ray bugtong nahibalo kung pila ang iyang 
espirituhanong patay pinaagi sa iyang pagpanudlo nga supak sa Pulong sa 
Biblia. Mao kini siya ang mibutang sa kan-umag walo ka milyon sa iyang 
espeda ug gipamatay, ug tingalig sa literal binilyon ang nangamatay nga 
espirituhanon sa iyang mini nga pagpanudlo. Maoy hinungdan nga 
nagdala siya sa ngalan nga kamatayon. 
155 Nakita mo ba ang nagsakay? Sa unang dapit, ingon nga usa ka 
anticristo siya mao ang kamatayon sa sinugdanan, apan inociente siya. Ug 
unya nakadawat siya ug corona, totulo ka patong, ug sa nabuhat na niya, 
dihadiha nakighiusa siya… Gihiusa ni Satanas ang iyang simbahan ug 
ang estado, tungod kay siya mao may labaw tali kanilang duha. Ang 
anticristo mao si Satanas diha sa dagway sa tawo. 
156 Ug usab diha sa San Mateo, nagtoo ako nga mao kana, sa capitulo 
4, nagsulti kanato nga—nga gidala ni Satanas si Jesus, nga atong Ginoo, 
sa itaas ug gipakita Kaniya ang mga gingharian sa kalibutan, silang 
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mao kana ang mensahe sa Pentecostal…?... Miingon nga, “Ako dato.” 
Boy, kaniadto usa ka kabus. Karon, ikaw—nahimo kang dato (Nakita 
mo?), walay nakulang, u—ug sa tanan kung unsa ka man. 
228 Ug Siya miingon, “Hubo ka, makalulooy, buta, kabus, talamayon, 
ug wala gani masayud niini.” 
229 Karon, kong ang tawo hubo diha sa kadalanan ug nasayud niini, 
oh, maninguha gayud siya sa luwas sa iyang kaugalingon; apan kung 
siya—kung wala siya masayud niini, ug dili mo siya hisultihan sa 
kalainan, nan sa ingon anaa siya sa daotang pagkabutang. Dios maluoy ka 
kaniyal Husto kana. Himatikdi. Oh, tan-awa. 
230 Karon, hinumdumi, kining si anticristo mismo, ingon nga tawo, 
ang iyang pangasaw-onon, nga mao ang iyang simbahan, gihatagan ug 
lugway sa paghinulsol; ug wala niya kini buhata sa kapanahonan sa 
iglesia, sa Tiatira. Nahinumduman ninyo kini? Nakita mo? 
231 Nan, mobalik ta kadali. Dili kini makasakit kanato ang pagbalik 
kadali. Atong balikan, sa capitulo 1—2 kadali. Atong basahon ang 
capitulo 2 sa… Karon, Tiatira. Karon, bantayi kini kadiyot lang gyud 
karon. Oh, hapit na kita matapos, ug wala pa gani makasugod. Apan… 
Himatikdi, Tiatira. Karon, nagsugod kini sa bersiculo 18 sa—sa capitulo 
2. 

…ngadto sa manolunda… (Mao kana ang mensahero.)…sa iglesia 
sa Tiatira isulat kini; Kining mga butanga nagaingon ang Anak sa 
Dios, kinsa may mga mata nga sama sa usa ka siga…, ug ang iyang 
mga tiil sama sa inulay nga tumbaga; 
Nasayud ako sa imong mga na buhat, ug sa imong gugma, ug sa 
imong pag-alagad, ug sa imong pagtuo,… sa imong pagpailub, ug sa 
imong mga na buhat; ug nga ang imong ulahing mga nabuhat 
labaw pa gani kadaghan kay sa nahauna. 
Ngani batok kanimo aduna akoy ikasumbong nga mao kini, nga imo 
lamang gipasagdan ang babaye nga si Jezabel… 

232 Anaa ra. Hiilhan mo siya diha sa Biblia. Siya mao ang asawa ni 
Ahab. Ug ania ang babaye, ang simbahan, si Jezabel, ang asawa sa mini 
nga profeta nga mao unta ang tinuod nga profeta sa Dios: ang papa 
(Husto.), ang tinuod nga profeta ug ang iyang asawa nga si Jezabel. 
Karon, si Ahab usa unta ka tinuod nga Judio, apan usa siya ka maluibon; 
nasayud kamo niana. Tungod kay ang asawa midala kaniya bisan asa ang 
iyang gusto. Atong makita nga si Jezabel mikuha sa iyang salapi ug 
nangulo kanila sa paagi nga ilang kagustohan usab. 
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220 Karon, sukad sa miaging Dominggo didto ra ako sa kwarto, nag-
ampo, kana lang, ilalum sa dihog; ug nasayud a—ako nga husto kini. 
Motuo ba kamo sa Dios? Nasayud ako nga motuo kamo. Bantayi ang 
katapusan sa semana. Uh-huh Nakita mo? Nakita mo? Sige. Nakita mo? 
221 Karon, ang kamatayon nagkahulogan nga pagkahimulag nga 
dayon gikan sa Dios. Nahinumdum na ba kamo karon, nga ang mga 
balaan dili mamatay. 
222 Hinumdumi, nga ang iyang pangasaw-onon gihatagan ug usa ka 
luspad nga kabayo… Ang akong gipasabot, nga kining maong 
magkakabayo gihatagan ug usa ka luspad nga kabayo a—aron molakaw 
niini, siya gihatagan niini—niining luspad nga kabayo aron molakaw. Ug 
siya mikabayo niining luspad nga kabayo sa kamatayon. Karon, nahibalo 
ta kung unsa kana. Kita nasayud kung unsang simbahana kana. 
223 Ug hinumdumi… ug sa miaging gabii, dili kay usa ra siya ka 
bigaon, inahan pa gayud siya mga bigaon. 
224 Ug atong nakita kung unsay nakapahimo kaniya nga usa ka 
bigaong babaye nga ingon nianang matanga sa babaye… (Igo ko lang… 
Usa kini ka mabug-at nga pulong isulti sa taliwala sa nagkasagol nga 
katawhan, apan ang Biblia maoy nag-ingon niana. Nakita ba ninyo?). Sa 
ingon atong naila nga kana usa ka—usa ka babaye nga nagluib sa iyang 
panaad sa kaminyoon. Ug inyong makita, nga usa unta siya, miingon sa 
iyang kaugalingon—nagtawag sa iyang kaugalingon nga rayna sa langit. 
Mao kanang pangasaw-onon sa Dios, ang Dios mao si Cristo. Ug atong 
nasuta nga siya nakahimog pagpakighilawas; ug iyang giangin ang mga 
hari sa kalibutan sa pagpakighilawas, ug ang tanang mga tawong dato, ug 
mga tawong bantugan; ang tibuok kalibutan minunot kaniya. Nakita mo? 
225 Ug unya atong nakita nga siya anaay mga anak nga babaye, ug 
sila mga bigaon. Unsa man ang bigaon kondili usa ka nagbaligyag 
dungog, mao ra, usa ka makihilawason, makihilawason, daotan, 
mananapaw, nagabuhat… Unsa may ilang gibuhat? Nag organisar, anaay 
sistema, nanudlo sa pagtulon-ag tawo, Pentecostal ug ang tibuok panon. 
226 Karon, ayaw ninyo—ang inyong consencia ihulog ngadto sa 
inyong pitaka, Pentecostal. Apan tugoti ako sa pagsulti kaninyog usa ka 
butang. Atong tan-awon ang nga anaa sa atubangan. Ulahi na kita kaayo 
diha sa dalan aron manimalus. Tan-aw dinhi. 
227 Ania na kita sa Panahon sa Iglesia sa Loadicea, ug mao kana ang 
labing salawayon nga panahon kay sa uban pa kanila, usa ka dagaang ug 
ang usa lamang nga si Cristo anaa sa gawas naningkamot sa pagsulod; ug 
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tanan, sulod sa daklit nga panahon, u gang kahimayaan nila, gitanyag sila 
Kaniya, ug siya miingon nga si—sila mga iya. 
157 Busa, dinhi imong makita, kong nahimo man niya ang paghiusa sa 
iyang estado ug sa iyang simbahan, nan sa ingon ang magkakabayo sa 
mapula nga kabayo siguro gayud nga makasakay. Nakita mo? Tinuod. 
Karon, sa ingon atong makita ang iyang tinago dinhi sa iyang simbahan 
ug sa estado. 
158 Ang ikaupat nga hugna sa iyang bulohaton, siya ginganlan ug 
mapintas nga mananap. Sa sinugdan gitawag siya nga anticristo (Nakita 
mo?), ug unya ginganlan siyag mini nga profeta, ug gitawag siya nga 
mapintas nga mananap. Karon, atong makita siya dinhi nga ginganlag 
mapintas nga mananap. Karon, buot ko nga inyong himatikdan nga 
human sa ikaupat nga kabayo,  
159 Ug dinhi ning ikaupat nga kabayo, kong inyong hingmatikdan, 
tanan… Ang nahauna maputi, ug unya ang misunod mapula, ug ang 
misunod maitum, ug ang ikaupat… Tanan kining laing tulo nagpaila 
lamang niini, tungod kay ang luspad mao man ang pula ug—ug ang puti 
ug uban pa nagkasagol. Nakita mo? Siya… Ki—kining tanan gisagul 
dinhi sa usa ra ka kabayo. Nakita mo? Ug diha siya nahimong upat, o sa 
tataw tutulo diha sa usa, ug kining tanan nagkasagol diha sa usa ra ka 
butang. 
160 Karon, buot kong inyong himatikdan ang upat kanila. Himatikdi 
ang mga timaan sa upat ka esprituhanong matimatika. Kwatro kini. Anaa 
siya sa kwatro dinhi. Ang nahauna, anticristo, maputi; ikaduha, mini nga 
profeta, mapula; ikatulo, ilis sa mga langit ug sa yuta u—ug sa purgatory, 
maitum; ang ikaupat, ang mapintas nga mananap, luspad nga kabayo, si 
Satanas gihinginlan sa langit. Gusto ba kamong mobasa niana? 
Pinadayag 12:13, si Satanas gihinginlan sa langit… Ug diha sa Pinadayag 
13:1-8, siya misul-ob diha sa persona sa mapintas nga mananap. 
161 Siya una sa tanan mao ang anticristo, u—usa pa la—lamang ka 
pagtulon-an nga gitawag ug Nicolaita; ug unya siya nahimong gikan 
niadto ngadto sa mini nga profeta. Kong siya usa ka anticristo, ang 
anticristo nagkahulogan ug supak. Ang bisan unsang butang nga kasupak 
sa Pulong sa Dios kasupak sa Dios, tungod ka yang Pulong Dios man. “Sa 
sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang 
Pulong nahimong unod, si Cristo, ug mipuyo uban kanato.” Ug karon, 
siya batok sa Pulong, busa siya mao ang anticristo; apan ang espiritu dili 
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mahimong coronahan. Mao kanay hinungdan nga dili siya makadawat sa 
corona, usa pa lamang sa busogan nga walay mga udyong. 
162 Ug unya sa paghidangat na niya sa takna sa pagcorona, ug unya 
nahimo siya nga mini nga profeta sa iyang pagpanudlo nga anticristo. 
Nakasabot ba kamo niini? Ug unya mikuha siya sa espada, tungod kay iya 
mang gihiusa ang iyang mga gahum pagtingub; ug unya dili na siya 
kinahanglang mangutana kang bisan kinsa. Siya mao ang gobernador sa 
estado; siya mao ang gobernador sa langit: nakadawat ug tulo ka patong 
nga corona, nga maoy nakapahimog plano nga gitawag ug purgatoryo, 
diin kong—kong ang pipila  kanila mamatay didto, ug anaa silay salapi 
nga gusto nilang bayaran, na makahimo siya sa pag-ampo sa ilang 
kagawasan, tungod kay anaa man siyay kagahum sa pagbuhat sa ingon. 
Siya maoy ilis. Oo mao kana siya. Iyang gikuha ang dapit sa Dios dinhi sa 
yuta. Kong kana dili man sama katin-aw sa bisan unsang butang… 
163 Nakita ta kini,  kuhaa kini gikan sa Biblia ug ihapa ang iyang mga 
numero ug uban pa. Anaa ra siya; isaysay siya dinhi sa numero kwatro, 
dili sa numero tres, numero kwatro. Nakita mo? 
164 Karon, atong ablihan, sa Pinadayag 12. Atong basahon kining 
dyotay lamang tungod kay mogasto tag panahon sa pagbuhat niini. Ug 
atong basahon sa Pinadayag sa—sa capitulo 12 sa bersiculo 13. Ug sa mao 
rang takna dihay usa ka makusog nga linog… (Dili, maoy akong—akong 
nabasa ang dili maong dapit, sa 13) 

Ug sa pagkakita sa dragon nga siya gitambog sa yuta, iyang gilutos 
ang babaye nga talianak sa usa ka bata nga lalake. 

165 Karon, inyong makita, nga siya gitambog dinhi sa kalibutan ug 
misul-ob sa tawo. Sama nga ang anticristo ni espiritu misul-ob sa tawo, 
kadtong tawhana nag-usab-usab gikan sa usa ka butang ngadto sa lain, 
gikan sa espiritu ni anticristo ngadto sa pagkamini nga profeta, ug unya 
ang mapintas nga mananap mianha kaniya. 
166 Managsama ra sa pag-uswag sa iglesia. Ang iyang iglesia miadto 
gikan—gikan sa pagka-anticristo ngadto sa pagka-mini nga profeta, ug 
diha sa dakung panahon nga umalabot usa na ka mapintas nga mananap 
nga motungha, sa samang pagkaagi ang iglesia moabot sa samang 
kahimtang, pinaagi sa  pagkamatarung, pagkabalaan, ug sa bautismo sa 
Espiritu Santo maingon nga si Cristo anaa sa mga katawhan, mao gayuy 
tukma. Ug siya nakaangkon sa tukmang tipo diha niana, ang (Nakita 
mo?), ang tipo niini, diay.  Anaa ra siya nga tukma ug haum kaayo. Mao 
kana siya: gihinginlan didto sa langit. 
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215 Ang pagbulag gikan sa Dios kamatayon, kamatayon nga dayon, ug 
kining tawhana gingalag kamatayon. Busa pagpahilayo gayud kaniya. 
Unsa man siya? Usa ka organi—sistema sa organisasyon, ang nahaunang 
simbahan, nga organisado. Ug dihang iyang gidawat ang—ang salabotan 
ni Constantino didto sa Concillo sa Nicaea… 
216 Atong giapil silang mga kababayen-an, sa miaging gabii, ug 
gipakita kung giunsa ni Eva, ang nahaunang pangasaw-onon, sa wala pa 
ang iyang bana moduol kaniya, siya nahulog na pinaagi sa wala pagtuo sa 
Pulong sa Dios didto sa Eden. Ang espirituhanong Pangasaw-onon nga 
nahimugso sa adlaw sa Pentecostes ni Cristo, sa wala pa Siya moduol 
kaniya, unsa may nahitabo? Siya nahulog na sa Roma, sa Unsa? Giwala 
ang iyang kaputli sa Pulong tungod sa pagtulon-ag tawo. Amen. Oh, tan-
awa. 
217 A—akong gibati nga ang kainit mibalik na usab kanako. Sa 
paghunahuna niana, nga kana… Wala ko ipasabot nga buangbuang ako. 
Wala ko kana tuyoa, apan igo lang ako… Wala ba ninyo masabot kung 
unsay gibuhat niana kanako. Giandam ko kini sulod na sa upat ka adlaw 
karon, aron lang, usa lang kini… May usa ka butang nga akong isulti nga 
daw gibati ko na usab ang pagkatawohonon. Nahibalo na kamo sa akong 
buot ipasabot. Sige. Sugdi pagsulti ang sama niana ug makita mo ang mga 
panan-awon nga madayag sa tanang dapit. Husto kana. Tan-awa, maoy 
hinungdan naghisgot akog usa ka butang aron mahibalik ako pag-usab, 
ug makaamgo pagbalik. Nakita mo? 
218 Inyo bang hingmatikdan sa dihang anaay atong pagpang-ila? 
Makasulti akog mga butang nga makapakatawa sa tawo; unya mosulti 
akog butang nga makapahilak sa tawo; ug unya mosulti akog butang nga 
makapasuko kanila. Anaay akong butang nga hingkit-an; mosulti akog 
usa ka butang aron tan-awon kung unsaon sa pagkatuman. Ug dihadiha 
makita ko kung unsang matanga sa kahayag ang anaa sa ibabaw nila, 
kung unsay nahitabo. Hibaw-an ko kong hain na kini, karon, kung 
nagtawag ba kini o wala. Kong wala kini—ikabutang diha, ang usa ka 
tinuod nga magtutoo, oo. Sa ingon inyong tawgon sila, nga magaingon, 
“Ikaw, Talpulano.” 
219 Ug kung magpaubos ka, ang Espiritu mosugod sa pagdihog, ug 
unya mosugod ka sa pagpakakita nga ang pagpangidlap nagaabot bisan 
asa (Nakita mo?), sama nianang anaa, anaa sa lawak. Maoy hinungdan 
nga makasulti akog usa ka butang, ingon sa daw mobalik na usab, 
mosugod ug bag-o na usab. Nakita mo? 
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209 Ang Dios—o ang Dios nagpaila Mismo usab, diha sa tubig, dugo, 
espiritu. Maoy naghimo sa usa ka Cristohanon nga anak sa Dios pinaagi 
sa Pulong sa Dios. Nakita mo? Ug kining tulo ka mga gahum maoy 
naghimo kaniya nga usa ka yawa. Nakita mo? Oh, dinhi niini mao ang 
tubig, dugo, ug espiritu nga iya sa Dios. Ug mao kana ang pol—mga 
politika, relihiyon, ug gahum sa demonyo nga gisagol tanan nga maoy 
nakapahimo kaniya nga yawa. 
210 Ang nahaunang pag-anhi ni Cristo, usa ka may kamatayon. Siya 
moanhi sa tulo ka higayon. Si Cristo anaa sa totulo. Nakita mo? Tan-awa 
kung giunsa niya pag-anhi, anaa siya sa upat. Bantayi si Cristo. Sa 
nahaunang pag-anhi, Siya mianhi ingon nga may kamatayon aron mag-
ula ug mamatay. Husto ba kana? Mao kana ang Iyang unang pag-anhi. 
Ang ikaduha niyang pag-anhi mao ang paglalin. Mosugat ta Kaniya diha 
sa kapanganuran, dili na mamatay. Ang ikatulo Niyang pag-anhi, Siya 
mao ang Dios nga magpakatawo (Amen. Oo.), ang Dios nga si Emmanuel 
aron paghari dinhi sa kalibutan. Husto kana. Tulo lamang… 
211 Ang ikaupat ka hugna sa pagkabayo… Bantayi. Ang ikaupat nga 
hugna niini nga magkakabayo gitawag nga kamatayon. Ang kamatayon 
nagkahulogan sa dayon nga pagkahimulag gikan sa Dios. Mao kana ang 
kahulogan sa kamatayon: ang dayon nga pagkahimulag gikan sa Dios. 
212 Karon, kong atong ipagawas kining tawhana, igahin… Kong 
gipakita pinaagi sa Biblia kung kinsa kining tawhana… Ug hangtud nga 
gidala na kita sa mga bungtod, sa dapit ug bisan diin na lang diha sa 
tumang katin-aw hangtud paubos. Ug karon, siya ginganlan sa agila, nga 
kamatayon. Mao kana ang gingalan Niya kaniya. Hinumdumi, dinhi… 
Tan-awa, ang kamatayon mao ang dayon nga pagkahimulag. 
213 Hinumdumi, ang mga balaan dili mangamatay. Mangatulog 
lamang sila, dili mamatay. “Bisan kinsa nga magpatalinghug sa Akong 
mga pulong ug motuo Kaniya nga nagpadala Kanako may Kinabuhing 
Dayon.” Husto kana. “Dili na pagahukman sa silot hinonoa nakalabang 
na gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Ako mao ang pagkabanhaw 
ug ang kinabuhi,” matud ni Jesus; “ang motuo kanako, bisan siya 
mamatay, mabuhi siya: Ug si bisan kinsa nga buhi ug motuo kanako dili 
na gayud mamatay…” Si Lazarus namatay? Natulog lang siya.” 
214 “Ayaw kahadlok, ang bata wala mamatay, kondili natulog 
lamang.” Ilang gipangataw-an Siya sa pagbiaybiay. Husto ba? Oh, tan-
awa. Tan-awa, ang mga balaan dili gayud mangamatay. 
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167 Karon, Atong makita diha sa Pinadayag 13: 1-8… 

Ug mitindog ako diha sa baybayon sa dagat, ug nakita ko ang usa ka 
mapintas nga mananap nga migimaw… 

168 Karon, dinhi sa doce, diin siya gihinginlan. Karon, bantayi. 
…ug nakita ko ang usa ka mapintas nga mananap nga migimaw sa 
dagat, nga may pito ka mga ulo ug napulo ka mga sungay, ug diha 
sa iyang mga sungay may napulo ka mga corona, ug diha sa ulo ang 
ngalan nga mabugalbugalon. 
Ug ang mapintas nga mananap nga nakita ko daw sama sa usa ka 
leopard, ug ang iyang mga tiil… 

169 Oh, kong anaa pa kitay igong panahon karon, magamit ta gayud 
ang uban pang gabii diha lamang sa mga simbolo diha ug ipakita, 
ipunting dihadiha kaniya pag-usab. Si bisan kinsa… Ang kadaghanan 
kaninyo nasayud na niana gikan sa ubang mga leksyon.)… maingon sa tiil 
sa usa ka oso, ug ang iyang baba…baba sa usa ka lion: u gang dragon 
mihatag kaniya sa iyang gahum,… milingkud, ug…katungod. 
170 Ha. Satanas nga misul-ob sa tawo. Nakita mo? 

 Nakita ko ang usa sa iyang mga ulo… may samad nga daw 
ikamatay,… 

171 Ug hangtud paubos, kini mipadayon kong gusto kamo… Kung 
makahigayon kamo pagbasa hangtud sa ubos. Dili, a—atong basahon 
bisan gamay lang. 

 Ug nakita ko ang usa sa iyang mga ulo nasamad nga daw 
ikamatay; ug ang iyang samad nga daw ikamatay naayo: ug tibuok 
kalibutan giabot ug katingala sa mapintas nga mananap. 

172 Bantayi lang. Ayaw gayud bantayi ang Comunismo. Walay labot 
niini kondili usa lamang ka galamiton nga nagdula diha sa mga kamot sa 
Dios aron pagtabang kaninyo sa kaulahiayng mga adlaw aron 
pagkuha…pagpanimalos sa dugo, sama sa atong hisgotan ugma sa gabii. 
Nakita mo? 

 Ug ilang gisimba ang dragon… 
173 Kinsa ba ang dragon? Si Satanas. Husto ba? Ang mapula nga 
dragon… Oo. 

 Siya?... kinsa mitugyan ug gahum ngadto sa mapintas nga 
mananap:… (Diin siya nagkuha sa iyang gahum. Nakit mo?)… ug 
ilang gisimba ang mapintas nga mananap, nga nagaingon, Kinsa 
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bay makatupong sa mapintas nga mananap? Kinsay takus 
makiggubat kaniya 
Ug gihatagan siya ug usa ka baba aron mangandak ug mga 
dagkung mga butang ug magpasipala; ug ang gahum gitugyan 
ngadto kaniya aron magpadayon sulod sa kap-atan ug duha ka 
bulan. 
Ug siya mibungat sa baba aron pagpasipala batok sa Dios,… (Anaa 
ka ra. Nakita mo? Oh, diha sa…)… aron pagpasipala sa iyang 
ngalan,… (sa paghatag kaniya ug titulo)… ang tabernaculo… (nga 
mao ang dapit puloy-anan sa Espiritu Santo, 

174 Aron himuon kini nga dapit sa Roma, ang siyudad sa Vatican; 
mahimong padayonon mo kini 

…ug kanila nga nagpuyo sa langit. 
175 Gipanamastamasan sila pinaagi sa pag-ingon nga sila mga 
tigpangamuyo. 

Ug ngadto kaniya aron makiggubat sa mga balaan… (Ug iyang 
gibuhat kini.)… ug aron sa pagdaug kanila:… 

176 Iyang gibuhat: gipangsunog sila diha sa mga ugsok, gipanglalog sa 
mga lion, ug gipamatay sila sa bisan unsang paagi nga iyang mahimo.) 

…ug ang kagahum gihatag kaniya ibabaw sa tanang mga 
kaliwatan,… sa mga pinulongan, ug mga kanasuran. 

177 Wala gayud kining paagiha mahitabo sa Roma hangtud nga ang 
paganong Roma nahimong papado nga Roma ug ang Catolikong gahum 
mikuyanap sa kalibutan; nga nagahimo sa malangkubong simbahang 
Catoliko. 

Ug ang tanan nga nagpuyo sa yuta magasimba kaniya, kinsang mga 
ngalan wala mahisulat sa libro… 

178 “Ayaw paghilabti ang Akong lana ug bino.” Nakita mo? 
…ug ang tanang nanagpuyo sa yuta misimba kaniya, kinsang mga 
ngalan wala mahisulat diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa 
gipatay nga Cordero sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. 
Ang anaay igdulongog kinahanglan magpatalinghug. 
Siya nga nagmandu ngadto sa pagkabinihag mahiagum sa 
pagkabinihag: siya nga nagapamatay pinaagi sa espada mamatay 
pinaagi sa espada. Ania karon ang pailub ug…pagtuo sa mga 
balaan. 
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201 Tulo ka mga gahum ang gihiusa tanan, tan-awa, ang tanan gisagol 
sa usa lamang ka color, luspad. Kamatayon ang naglangkub sa tanan. 
Politikanho, ug—ug relihiyoso, u—ug mga gahum sa demonyo gisagol 
pagtingub. Politikanhon, siya mao ang hari sa mga politika; mao kana si 
Satanas. Utokan? Whew. Oo, ayawg sulayi ang pagpalabaw kaniya; salig 
lamang sa Ginoo. 
202 Sumala sa ako nang tanan—natapos kini kaniadto, tanan kaalam, 
mga edukasyon, ug mga butang nga sama niana nagagikan sa sayup nga 
bahin. Sunda kini pinasubay sa Kasulatan; masuta nga husto kana. Sunda 
ang mga anak ni Cain ug tan-awa kung naunsa sila. Ug unya sunda ang 
mga anak ni Seth, ug tan-awa kung unsa sila. Dili kay mipaluyo ako sa 
ignorante, wala gayud, wala, sir, apan paghisgot kang bisan kinsa malisud 
kaayo diha sa Biblia, talagsa ra kaayo… Ug siya… 
203 Anaay usa nga ginganlag Pablo nga tawong utokan, ug siya 
miingon nga iyang hingkalimtan ang tanan nga iyang hingbaw-an tungod 
lamang sa pagkasayud kang Cristo. Siya miingon, “Wala ako moanha 
kaninyo pinaagi sa malamaton nga mga pulong sa kahibalo sa mga tawo, 
apan mianha ako kaninyo diha sa gahum sa pagkabanhaw ni Cristo.” 
Husto kana, gahum sa Espiritu Santo… 
204 Tan-awa ang uban. Ang uban kanila dili gani makaila asa ang tuo 
o ang wala nga kamot, u—ug ang tanan… Tan-awa ug subaya ang 
panahon sa mga profeta ug kung diin sila magagikan ug uban pa. Nakita 
ba ninyo ang buot kong ipasabot? 
205 Tan-awa, mao ang pagka-utokan, pagkasabotanon, ug kaalam; 
ang kaalam maoy butang nga moganoy kanimo pahilayo sa Dios. 
206 Anaa kaniya ang tulo ka mga gahum o tulo—tulo ka mga dapit: 
ang kalibutan, langit ug purgatory. 
207 Siya mismo sa iyang kaugalingon usa na ka triniti. Mao kana ang 
iyang pagkalalang, ug misakay siya diha sa triniti. Ang iyang gahum anaa 
sa triniti. Ang iyang corona usa ka trinidad. Ang iyang kabayo usa ka 
triniti. Mao ba kana siya? Usa ka trinity, usa ka gahum sa trinity, usa ka 
corona sa trinity, usa ka magkakabayo sa trinity (Mao kana ang mga 
buhatan.) ang upat na usab (Nakita mo?), ang upat na usab. 
208 Oo, tulo ka mga hugna sa iyang pagpamuhat nakapahimo kaniya 
nga usa ka tawo, gisul-oban ni Satanas, tulo ka mga hugna sa 
mini…Anticristo, mini nga profeta, ug mananap nga mapintas, silang tulo 
naghulagway… Tan-awa, karon anaay tulo ka mga tipo, karon, mao 
kanay nakahimo kaniya. 
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mga anak nga babaye sa simbahang Catoliko, nga mao ang mga 
Protestante… Ang kinatibuk-ang butang gilimisan sa salapi. Diha niana si 
Judas mahulog, ug dinhi niini siya mahulog, ug diha niana ang mga 
Protestante mangahulog. 
195 Bantayi… Misakay sa luspad nga kabayo samtang mitungha siya 
diha sa iyang pagsakay, niining katapusang pagkabayo. Anaa na siya sa 
iyang katapusan karon. Karon, dili kana sa atong adlaw. Alang pa kana 
sa ulahi. Mao kana ang Timri nga gitagna. ‘Sanglit, kay tan-awa, ang 
Iglesia atua na sa itaas kung mahitabo na kini. Kung motungha na si 
Cristo dinhi sa kalibutan, ma—maingon nga kining tawhana motungha 
ug mahimong hingpit, hingpit gayud nga yawa… Gikan sa pagka-
anticristo hangtud paingon ngadto sa pagka-mini nga profeta, ug unya 
ngadto sa pagka-mananap nga mapintas, ang yawa mismo, ug siya 
nagasakay sa usa ka luspad nga kabayo, sa tanang color ug gisagol ang 
tanan matang sa color aron mahimo siyang luspad ug makamatay. 
196 Apan inig abot sa atong Ginoo dinhi sa yuta, Siya magasakay sa 
usa ka maputi nga kabayo, ug Siya lubos, lunsay, ang Emmanuel, ang 
Pulong sa Dios nga anaa sa usa ka tawo. Inyong makita kung unsay 
kalainan diha kanila. Mao kana ang kalainan nga malig-onan. 
197 Himatikdi, ang anticristo anaa sa usa ka luspad nga kabayo, 
sinagol nga color. Ang kabayo usa ka mananap nga naghulagway sa 
gahum. Ang iyang gahum tanan mga sinagol. Ngano man? Kay kini mga 
politika; ma—mao kanang nasudnong mga gahum; relihiyosong mga 
gahum; mga gahum sa demonyo; mao kana ang tanang matang sa mga 
gahum nga gisagol, sinagol nga luspad nga kabayo. Siya nagbaton sa 
tanan matang sa mga gahum. 
198 Apan kung moabot si Jesus, anaa kini sa usa ka walay sambog nga 
color nga kabayo—ang Pulong. Amen. 
199 Kining usa nga nanagkasagol ang mga color sa pula, puti, itum. 
Tulo ka mga color diha sa usa—ka nagpadayag sa usa, ug totulo ka mga 
gahum ang nagpakita sa usa: maputi nga kabayo, maitum nga kabayo, 
mapula nga kabayo, ug tulo ka mga corona diha sa usa. Nakita mo? Husto 
gayud. 
200 Nakita ko mismo ang corona—gibutang, oh, nianang gilay-ona ug 
nakita ko kini. Dili ako makapaduol niini tungod sa salamin. Ug anaa 
kini, nga may dakung kandado niini, gisulod diha sa sudlanan, naglut-od 
nga corona; sa ingon hingsayran ko nga tinuod kadto. Anaa ra siya—tulo 
ka lut-od nga corona. Ang ilis sa langit, purgatory, ug yuta. 
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179 Karon, dinhi siya kanato sa miaging gabii uban sa iyang 
gamhanang espada aron ipatay. 
180 Atong makita nga gipatay siya pinaagi sa usab sa Espada, ang 
espada sa Pulong sa Dios. Ang Pulong sa Dios, mahait, duhay sulab nga 
espada ang mipatay kaniya, maoy nakapahugno kaniya. Paabota hangtud 
nga silang pito ka mga dalogdog mopalanog sa ilang mga tingog ngadto 
nianang pundoka kinsa mao ray makadawat sa Pulong sa Dios ug ibutang 
kini diha. Kini maoy mohiwa ug moputol. Ug sila makahimo pagsirado sa 
kalangitan; mahimo nilang siraduhan kini o buhaton kana, bisan kung 
unsay ilang gusto. Himaya. 
Siya pagapatyon pinaagi sa Pulong nga magagula gikan sa Iyang baba; 
kini mahait pa kang espada nga duhay sulab. Makahimo sila pagtawag ug 
usa ka bilyong tonilada nga mga langaw kung gusto sila. Amen. Bisan 
kung unsay ilang isulti mahitabo gayud, tungod kay kini mao man ang 
Pulong sa Dios nga nagagikan sa baba sa Dios. Amen. Ang Dios 
kanunayng… Iya Kining Pulong, apan kanunay gayud Siyang mogamit 
ug tawo aron molihok kini. 
181 Mahimo sa Dios pagtawag ang mga langaw ngadto sa Egipto, 
apan miingon Siya, “Moises, trabaho mo kana. Sultihan Ko lang ikaw 
kung unsaon pagbuhat, ug buhaton mo kini.” Hingpit nga mabuhat Niya 
kana. Nakita mo? Mahimong I—Iyang pilion ang adlaw aron maoy 
motawag kanila; mahimong ang bulan maoy Iyang patawgon niini o kaha 
ang hangin ang motawag niini, apan Siya—Siya miingon, “Moises…” 
Ka—kana… Maoy I—Iyang gipili ang mga tawo. Oo. 
182 Karon, atong makita dinhi nga kining si Satanas, human sa 
paghingilin kaniya sa langit, siya misulob sa diha mismo sa mapintas nga 
mananap, ug karon siya usa na ka mapintas nga mananap. Anticristo, 
mini nga profeta, ug karon mapintas nga mananap ug gihatagan sa 
ngalan nga kamatayon, ug infierno nagsunod kaniya: si Satanas diha sa 
iyang trono… Oh, tan-awa. Dinhi sa kalibutan—siya maoy tawo ni 
Satanas; nga siya karon mao ang ulo sa mga gingharian sa kalibutan, ang 
samang gingharian nga iyang gitanyag ngadto kang Ginoong Jesus diha 
sa Mateo 4, si Satanas karon nahimo nang usa ka hari. 
183 Karon, kini mahitabo ra unya. Siya usa na ka mini nga profeta 
karon. Siya mahimong mapintas nga mananap sa dili madugay kung iya 
nang lapason ang iyang kasabotan tali sa mga Judio. Nasayud ba kamo 
kung giunsa nato ang pag… Oo. Himatikdi karon, kay siya pagahatagan 
ug kasingkasing sa usa ka mapintas nga mananap niadtong taknaa, ug si 
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Satanas mosul-ob sa tawo mismo, tungod kay kung lalinon na ang Iglesia, 
si Satanas itambog na. Nakita mo? Mahitabo kini dayon. Ang tanan 
niyang pagkamadinaoton matapos na. Nakita mo? Karon, samtang… 
184 Paminaw, samtang ang Tigpangamuyo anaa pa sa trono, si 
Satanas makahimo pa pagtidog didto ug mosumbong, tungod kay siya 
mao man ang abogado sa pikas bahin. Siya mao ang kaaway ni Cristo. Ug 
si Cristo maoy… Siya nagtindog didto… A—a—ang kaaway nagtindog 
didto ug moingon, “Apan kadiyot lang, si Adan nahulog. Mao kini ang 
gibuhat ni Adan. Nadaog ko siya. Nakuha ko ang iyang asawa aron motuo 
sa bakak, ug miingon Ka nga siya pagahukman pinaagi niini. Nakuha ko 
na kini.” 
185 Apan ania karon ang Tigpataliwala nagtindog didto (Amen.), ang 
Kadugo nga Manunubos (Amen.) nagtindog didto uban sa Dugo nga 
magwagtang sa labing mahugaw nga kasingkasing sa makasasala ug bag-
ohon kini. Usa ka Tigpataliwala ang anaa sa trono. Oo, sir. 
Si Satanas miingon, “Apan sad-an sila.” 
Si Jesus miingon, “Dili.” 
186 Kanang Cloroks gigama o gibuhat aron pagkuha sa mansa, kuhaa 
ang cloroks ibubo sa tinta o sa bisan unsang mansa—ilang makuha kini. 
Mabungkag kini hangtud nga dili mo na kini makita pag-usab. Mobalik 
kini pag-usab ngadto sa mga gas ug mopaingon ngadto sa cosmic nga 
kahayag ug molabay kini sa mga molekula sa bisan unsang butang 
hangtud nga mobalik sa orihinal diin kini gikan. Mao kana ang 
kabuhatan—kinahanglan nga kini—ang kabuhatan nagagikan gayud sa 
Magbubuhat. Apan ang tanan nga mga kemikal nga ginama ug gisagol, 
silang tanan mangabungkag ug mao lang kana ang anaa niini, wala nay 
lain pa niini. Bisan pa gani ang maong—ang tubig ang sustancia niini, 
sagolan sa Kloroks nga mao ang abo. 
187 Amen. Himaya sa Dios, nahinlo ang tanan. Mao kanay gibuhat sa 
Dugo ni Jesu-Cristo ngadto tinuod nga anak sa Dios. Kung iyang isugid 
kanang maong sala ug motindog didto nga gimatarung diha sa Iyang… 
Kalooy, pagkamaayo… Bisan kung daku ra kini kaayo hangtud nga ang 
Dios miingon, “Dili Ko na man gani hinumduman kini, ug siya hingpit na 
nga anak Ko.” 
188 “Sa pagkatinuod, ako magaingon kaninyo, kong kamo magaingon 
niining bukira moirog ka ug dili magduhaduha sa sulod sa inyong 
kasingkasing kondili magatuo hinuon kung unsay inyong giingon, 
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mamatuman gayud kini; maangkon mo gayud kung unsay imong isulti.” 
Ikaw usa ka tinubos nga anak. Amen. Nasayud ako nga tinuod kana. 
189 Akong nakita ang mga eskwirel nga mitungha didto sa halayo 
sulod sa unom ka nagkalainlaing mga higayon sumala sa akong nahibaw-
an… ug dili kadtong usa nga ania karon dinhi. Maingon nga Siya 
makahimo ug mga eskwirel sama sa Iyang katakus pagbuhat ug mga 
langaw ug mga baki o sa bisan unsa pang butang. Siya Dios, ang 
Magbubuhat. Husto kana. Ug kung… walay may kamatayong linalang… 
190 Apan kung kanang sala sa may kamatayong linalang ikasugid na 
ug ihulog ngadto sa Cloroks nga igpapaputi ni Jesu-Cristo, kadto maoy 
maoy mopaputi sa tanang mga sala, siya mahimo nang lunsay walay 
sambog ug walay sala, walay kasaypanan. Siya nga gipanak sa Dios dili 
magpakasala, kay dili man siya makasala. Ang Igpapaputi nagatindog 
taliwala kaniya ug sa Dios. Unsaon pa man sa pagpakaduol niini diha 
samtang gibungkag na kini Niini ug giuli na kini dihadiha ngadto sa usa 
nga maoy nagtuis niini. Amen. 
191 Whew, gibati ko ang tumang kadiosnon. Sultihan ko—ko kamo, 
nga akong gibati ang tumang kadasig karon samtang misugod kini nga 
gipadayag. 
192 Himatikdi, si Satanas tugob nga anaa sa iyang trono (Oo, sir.) 
mitanyag niini ngadto sa Dios, mitanyag niini ngadto sa atong Ginoo. 
Ania siya karon dinhi uban sa iyang mananapon nga kasingkasing sa 
sulod niya. Karon, ang tawo, ang mapintas nga mananap, ang 
nagpakatawo nga yawa. Iyang gihimo ang iyang pagpakita dinhi sa 
kalibutan ilalum sa mini nga pagtakuban (Oh, tan-awa.)—ilalum sa mini 
pagtakuban sa tinuod nga Pulong, iyang gilambigit ang iyang kaugalingon 
diha sa Pulong. 
193 Iyang gibuhat ang samang butang sa iya—iyang gibuhat nga tipo, 
nga mao si Judas, duha na ka tuig ang milabay. Unsa may iyang gibuhat? 
Si Judas misulod ingon nga usa ka magtutoo, bisan kung yawa sukad pa 
sa sinugdan. Siya natawo nga anak sa kaalaotan. Wala siyay naangkon 
kang Jesus, tungod kay nailhan man Niya siya sukad pa sa sinugdan 
(Amen.) kay Siya mao man ang Pulong. Oo. Ug hinumdumi, gikuha ni 
Judas ang dapit sa pagkatresurero ug nahulog pinaagi sa kwarta. 
194 Mao man usab ang simbahan niining adlawa. Ang simbahang 
Catoliko (sumala sa atong hingsayran sa miaging gabii) magpabayad sa 
mga novena, magpabayad sa pagpangadye, ug pabayaron sila sa bisan 
unsa. Hapit kini magkapariha—nahulog ang mao rang pagkabutang sa 


