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Magandang gabi, mga kaibigan. Sumandali tayong magsitayo para sa panalangin habang iniyuyuko 
natin ang ating mga ulo. 2 Makalangit naming Ama, habang naririnig namin ang himnong iyon, iniisip 
namin, Panginoon, na Ika'y malapit; at idinadalangin naming tanggapin Mo po kami ngayong gabi, 
Panginoon, bilang mga anak Mo, na pinapatawad lahat ng aming mga kasalanan at pagsuway at 
pinagkakalooban ng Iyong mga pagpapala dahil sa kami ay mga nangangailangang tao.
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At sa dakilang panahong ito na aming kinabubuhayan, nakikita naming taon-taon ay padilim nang 
padilim ang sanlibutan, at ang pagdating naman ng Panginoon ay paliwanag nang paliwanag habang 
inihahayag Niya ang Kaniyang Sarili sa Kaniyang Salita at sa Kaniyang manipestasyon. Naparito kaming 
muli ngayong gabi, Panginoon, upang tangkain sa pagtitipong ito at idalangin sa Iyo na buksan Mo sa 
amin, Panginoon, ang Ikatlong Tatak ng Aklat na ito, upang ito'y maihayag sa amin at aming malaman 
kung anong dapat naming gawin at kung papaano kami dapat mamuhay at kung papaano kami magiging 
mas mabubuting mga Cristiano.

Idinadalangin ko, Diyos, na ipaunawa Mo sa bawat Cristiano na naririto ngayong gabi ang 
pangangailangan nila sa Iyo. Itulot Mo po ito. At idinadalangin ko, makalangit na Ama, na mapagtanto ng 
bawat Cristianong isinilang na muli na dapat siyang mamuhay nang mas malapit sa Diyos kaysa dati, 
upang lahat kami ay mapasa pagkakaisang iyon ng Cristianong pag-ibig at pananampalataya. 5 Itulot Mo 
po na bawat may sakit sa aming kalagitnaan ay mapagaling ngayong gabi, Panginoon. Napagtatanto nila 
ang pangangailangan nila sa Iyo. At idinadalangin ko, Ama, na Iyong pagpalain ang bawat bagay na 
isinasagawa o sinasabi sa Iyong karangalan at kaluwalhatian, sa Ngalan ni Jesus ay idinadalangin namin 
ito. Amen.
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Muli tayong nagkatipon sa gabing ito para dito, ang—Miyerkules ng gabi ng linggong ito, at umaasa 
tayo sa Panginoon ngayong gabi para sa isang pagbuhos ng Kaniyang mga pagpapala sa Kaniyang Salita. 
At ngayong araw ay nag-aral ako tulad ng dati at nagsisikap na pag-isipan ang mga bagay na magiging 
mas angkop na sabihin at kung papaano ito sasabihin at umaasa ako sa Panginoon na ibibigay Niya sa 
akin ang interpretasyon at kahulugan ng naisulat na Salitang ito. At nagpapasalamat ako sa Kaniya dahil 
sa ginawa Niya para sa atin sa buong sanlinggong ito ng pagbubukas ng mga Tatak na ito.

3

At ako'y....4

At ngayon, marahil ay makabubuti kung sa Linggo ng umaga, ay... Alam n'yo, madalas ay di natin 
sinasadyang tayo'y di maunawaan, ngunit alam n'yo, nagkakagayon. Kaya't sa Linggo ng umaga, kung 
mamarapatin ng lahat ng may katanungan sa kanilang kaisipan hinggil dito, na kanila itong isulat at ilapag 
dito sa pulpito sa Sabado ng gabi upang makita ko kung ano iyon, at pagkatapos ay sisikapin ko 'yong 
sagutin para sa inyo sa Linggo ng umaga, kung loloobin ng Panginoon. Sa palagay ko mas magiging 
mabuti 'yon kaysa sa pinaplano namin, sapagkat minsan ay namamali ang pagkakaunawa dito, alam n'yo; 
at nang sa ganu'n ako'y... Higit na makabubuting direktahin ko na, alam n'yo na. Magiging ayon ito sa 
kung ano ba ang nararapat, sapagkat minsan ako'y...

Mayroong isang tumawag ngayong araw at nagsabing ako'y— tumawag siya at nais niyang malaman 
kung totoo bang kapag naganap ang pag-agaw, may isa lamang na makasasama sa Jeffersonville at isa 
sa New York at ang lahat ng iba pa ay sa ibang bansa na. Kaya't ako'y... Kita n'yo, sadyang namali ang 
pagkakaunawa dito. 9 At may isang nagsabi na sa Sabado ng gabi kung ipagkakaloob sa atin ng 
Panginoon ang huling Tatak, mapaparito na si Jesus kinalingguhan ng umaga. Kita n'yo? Kaya't ito'y isang
—ito'y isang... Nakikita n'yo ba, hindi n'yo... Hindi iyon totoo, iyon ay hindi n'yo... Hindi... Hindi natin 
alam... Kung may magsasabi sa inyo na alam nila kung kailan Siya darating, alam n'yong mali sila sa 
pasimula pa lamang, sapagkat walang nakaaalam no'n. Ngunit nais nating mamuhay sa araw na ito na 
para bang ngayon na 'yon.
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Ngayon, susubukan kong pihitin kayo sandali, kaya't maghanda kayo. Naniniwala ako na si Jesus ay 
darating sa loob ng wala pang tatlong minuto mula ngayon, ayon sa Kaniyang oras. Alam n'yo ba kung 
gaano katagal 'yon? Mga tatlumpu't limang taon. Kita n'yo, ang isang libong taon ay isa lamang araw sa 
Kaniya. Nauunawaan n'yo ba? Kaya't kapag narinig n'yo... Dito ay sinabi ng apostol, “Ang oras ay 
nalalapit na.” 11 Dito, “Ang oras ay nalalapit na.” Sinabi iyon ng apostol sa Apocalipsis. Alam n'yo ba kung 
gaano katagal na 'yon? Wala pa 'yong— kahapon lang iyon sa Diyos—wala pang dalawang araw. At kita 
n'yo, kung tatlong minuto lang, o wala nang tatlong minuto bago Siya dumating (Kita n'yo, iyon ay mga 
tatlumpung taon sa atin, o mga ganun.) at tignan n'yo kung gaano—kung ano ang tatlong minuto sa 
Kaniya. Siya'y nagtitindig na upang dumating. Kaya't tayo'y...
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Kayo'y... Minsan sa pagbasa mo dito Siya'y nangungusap sa lengguwahe ng Salita (Kita n'yo?), hindi 
sa ating lengguwahe. At kung alam
7
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Kaniya na ipagkaloob Niya sa akin ang mensahe ng Ikaapat na Tatak; pupunta pa rin ako rito at 
ipangangaral ko 'yon. Kita n'yo? 13 Nais kong ginagawa ko araw-araw kung ano ang gusto kong gawin 
kung darating na Siya. At wala akong alam na mas mainam na lugar para madatnan Niya kaysa sa lugar 
ng aking tungkulin (Kita n'yo?), sa lugar ng aking tungkulin. Kaya't magpatuloy lang tayo hanggang sa 
Kaniyang pagdating. 14 Minsan kapag binabasa lang natin... At ngayon, mag-ingat kayo nang husto at 
kapag kumuha kayo ng mga tape, pakinggan n'yo ang mga iyon nang maigi, sapagkat mauunawaan n'yo 
'yon sa tape, dahil binabalikan nila ang mga tape, at talagang napakagaganda ng mga iyon at malinaw, 
kaya't doon ay maiintindihan n'yo nang mas malinaw.

Ngayon, sana'y umiibig ang bawat isa kay Cristo, sa gabing ito, at bawat isa'y nagmamahal sa 
Kaniya. Sasabihin ko sa inyo kung ano minsan ang lumilito sa mga tao, mangyari kasi may pumapasok 
nang di naabutan ang unang bahagi ng gawain (Nauunawaan n'yo?), at pagdating nila naririnig ka nilang 
nag-uulit ng isang bagay na nabanggit mo na, at tinatanggap nila 'yon ayon sa pagkakabanggit, 
samantalang di naman nila nakuha ang unang bahagi; at nagiging lubos na nakalilito sa kanila (Kita 
n'yo?); pagkatapos akala nila ay iba ang pagkakasabi mo, ngunit hindi naman. 16 Kaya't kung mayroon 
kayong katanungan na hindi n'yo maunawaan, isulat n'yo lang sa kapirasong papel; ibigay n'yo anumang 
oras mula ngayon hanggang sa Sabado ng gabi, at sisikapin ko sa Linggo ng umaga na... kung medyo 
naguguluhan kayo... 17 Sasabihin n'yo, “Buweno, iniisip ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito; hindi 
ko naunawaan.” (Alam n'yo kung ano'ng ibig kong sabihin.) Pagkatapos ay sisikapin kong sagutin 'yon sa 
Linggo ng umaga, kung loloobin ng Panginoon.
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Ngayon, sa gabing ito tayo'y muling babasa mula sa banal na Salitang ito sa ika-6 na kabanata, at 
magsisimula tayo ngayong gabi sa Ikatlong Tatak, at ito ay ang ika-5 talata, ika-5 at ika-6 na talata. At 
bukas ng gabi ay tatapusin na natin ang apat na mangangabayo: ang kabayong puti, at ang kabayong 
pula, kabayong itim, at kabayong abuhin. 19 At nais kong sabihin, na sa bawat pagkakataon, maging 
hanggang kaninang umaga ng mga... Bumabangon ako nang maagang-maaga at ako'y nananalangin bago 
pa magising ang mga bagay-bagay at nagpapatuloy ako sa pananalangin sa buong maghapon.
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Ngunit maaga pa kaninang umaga, dumating ang Espiritu Santo sa kinaroroonan ko, at sinlinaw ng 
anumang bagay, nakita kong nagbukas ang Tatak na ito, nang eksaktong-eksakto. Ngayon, ngayon, 
ngayon, dinirinig Niya ako, alam ko, at lubos akong nagpapasalamat. Ngayon, alalahanin n'yo lang na may 
isang bagay na nagaganap na sana'y nasasapo n'yo. Kita n'yo? 21 May isang bagay na nagaganap. 
Sadyang nais kong subukin ang iglesiang ito minsan at tignan kung magagawa nitong makita ang isang 
bagay bago pa ito tunay na maganap. Ngayon, tandaan n'yo, tandaan n'yo, kung ano ang sinabi ko sa 
inyo, at tulungan nawa tayo ng Panginoon.
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Ngayon, sa ika-5 talata... At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang 
na buhay, na nagsasabi, Halika. At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maitim; at yaong 
nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa 
gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, Sa isang denario ay isang takal na trigo, at sa isang 
denario ay tatlong takal na sebada; at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak.
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Ngayon, balikan natin nang kaunti ang mga Tatak na nadaanan na natin, sapagkat tulad sa mga 
kapanahunan ng iglesia, aba'y, sinisikap nating magbalik-tanaw upang mapagsanib-sanib natin ang mga 
ito nang sa ganun ay magawa mong... Ganu'n naman talaga ang mga kapanahunan ng iglesia sa 
Kasulatan; nagsasanib-sanib ang isa't isa, nang ganiyan, tulad sa pag-akyat sa isang hagdanan, o sa 
pagsampa sa isang baitang ng hagdanan, nagpapatongpatong ang mga baitang kung lilingunin mo 
habang ikaw ay umaakyat ng baitang.

12

At ngayon, ang tatak na ito—ang... Isa itong Aklat ng Katubusan na sinelyuhan (Nauunawaan ba 
'yon ng bawat isa?), at ang Aklat na ito ay naseselyuhan ng Pitong Tatak; isa itong Aklat na may pitong 
selyo. Kita n'yo? At ngayon, alalahanin n'yo kung papaano natin ito isinalarawan sa inyo, at iyon ay 
hinango natin sa Jeremias at iba pa. 25 Ngayon, kanilang... Nang kanilang... Sumusulat sila dati sa papel, 
o hindi sa papel, kundi sa isang balat ng hayop, at nirorolyo nila ito nang ganito. Ngayon, iyon ay... Ang 
dulo niyon ay iniiwan nilang nakaganiyan at nakasaad do'n ang nilalaman nito. At ang kasunod ay ganu'n 
din ang puwesto, nakarolyo rin ng ganu'n, at punit ang dulo at iniwan ulit na nakaganiyan. Buweno, 
ganu'n ang Aklat na may pitong Selyo.
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Ngayon, hindi ganito ang mga aklat natin nitong mga panahong ito. Ang mga aklat nung araw ay mga 
balumbon. Nakarolyo ang mga iyon. At kapag gusto nila ng isang paksa o anumang tulad ng ating... Kung 
ang Biblia ay nakarolyo, kung gusto mong basahin ang Aklat ng Isaias, bubuklatin mo itong Isaias at 
ilaladlad mo nang ganiyan at at saka mo babasahin. At ito ay isang Aklat ng Katubusan na may pitong 
selyo. 27 At ngayon, nakita natin na lumabas ang Cordero, kinuha ang Aklat mula sa kamay Niyaong 
nakaupo sa trono, at binuksan ang mga Tatak, at kinalag ang mga ito sa mga tao. 28 At ang apat na 
nilalang na buhay na naroroon na tinalakay natin sa mga kapanahunan ng iglesia, ang apat na nilalang na 
buhay ding iyon ay makikita mo sa buong Kasulatan, at sila ang nag-aanunsyo ng pagbubukas ng mga 
Tatak na ito. Ngayon... At nakikita natin na iyon ay isang Aklat ng Katubusan.
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At tayo ay nagbalik at kinuha natin ang kaanak na manunubos at tinalakay natin upang makita kung 
ano ang gampanin niya. At ngayon, sa lahat ng mga taong ito, ginagampanan ni Cristo ang gampanin ng 
Kaanak na Manunubos. Ngayon, lahat ng nakaiintindi niyan ay magsabi ng, “Amen.” Ginagampanan Niya 
ang gampanin ng Kaanak na Manunubos, ngunit darating ang panahon na matatapos na ang pagtubos, 
at kapag natapos na ang pagtubos, kung magkagayo'y lilisanin Niya ang trono ng Diyos, na kinauupuan 
Niya ngayon, ngunit iyon ay hindi Niya trono. “Ang magtagumpay ay uupong kasama Ko sa Aking luklukan 
kung papaanong Ako ay nagtagumpay at umupo sa luklukan ng Aking Ama.” Hindi Niya iyon trono. Iyon 
ay sa Espiritu, na Diyos. Hindi iyon kay Cristo, na Cordero. Siya ang nagkatawang-taong Diyos (Kita 
n'yo?), na walang iba kundi ang Diyos din na nahayag sa laman.
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Ngayon, tumayo Siya mula sa luklukan. Una ay narinig ang anunsyo upang... “Sino ang may 
kakayahang lumapit at kumuha ng Aklat na ito ng Katubusan?” Kita n'yo? Sapakat ang buong plano ng 
katubusan mula kay Adan, lahat ng naiwala ni Adan... 31 Walang anumang bagay na napahamak 
hanggang sa dumating si Adan, at pagkatapos ni Adan ang lahat ay napahamak na sa mundo. At... 
Lahat ng nilikha sa mundo ay napahamak, at ang lahat ay napahamak na kasama ni Adan, tumawid sa 
guwang na hindi kayang tawarin pabalik ng sinuman, sa anumang paraan. 32 Ang tao, nang siya'y 
magkasala, iniwan niya ang kaniyang daan; wala siyang iniwang daan upang makabalik.
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At ang... Nang itanong ang katanungang ito, si Juan na tagahayag, ang propetang si Juan ay 
napasa pangitain at iyon ay nakita niya, at walang sinuman sa langit, walang sinuman sa lupa, walang 
sinuman sa ilalim ng lupa, o walang sinumang karapatdapat na tumingin man lamang sa Aklat. Kita n'yo? 
Ngayon, isipin n'yo lang iyon. Nang magkagayo'y lumapit ang Cordero, at kinuha Niya ang Aklat. Ngayon, 
sinabihan si Juan na huwag nang tumangis. Ang sabi, “Narito ang Leon ng Juda ay nagtagumpay, at 
maaari Niyang kunin at buksan ang Aklat.” Kaya't lumingon siya upang hanapin ang isang Leon, at ang 
nakita niya ay isang Cordero. Sumigaw ang matanda, ang sabi, “Isang Leon ang nagtagumpay,” ngunit 
nang siya ay lumapit at tumingin, isang Cordero ang lumabas mula sa trono.
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Ngayon, hindi niya iyon napansin nung una. Bakit? Dati kasi Siyang nasa Kaniyang—ginagampanan 
Niya ang Kaniyang pamamagitan, sapagkat Siya ay dating nagdugo para sa mga tao, namamagitan para 
sa mga tao hanggang sa ang huling kaluluwang nailagay sa Aklat ng Buhay ng Cordero bago itatag ang 
sanlibutan ay makapasok. Sila'y bilang lamang, at iyon na 'yon. Iyon na ang lahat. Ang iba ay ni hindi 
magnanasang pumasok; wala silang hangaring pumasok. At kaya nga kapag pumasok na ang huling 
kaluluwa, kung magkagayo'y tapos na ang panahong ng pagtubos. At darating ang Cordero upang 
angkinin ang Kaniyang mga karapatan sa kung ano'ng tinubos Niya, at iyon ay ang buong sangnilikha. 
Ang mundo at ang lahat ng bagay ay sa Kaniya. Kita n'yo? Tinubos Niya ito sa pamamagitan ng Kaniyang 
Sariling Dugo. At pagdating Niya upang kunin at buksan ang Aklat na ito, aba'y, naku, sila ay... Hindi na 
tumangis si Juan. At tumingin siya, at ang Corderong ito ay isang pinaslang na Cordero. Ito ay pinaslang, 
ngunit nabuhay na muli.
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At ngayon, nakita natin na ang isang pinaslang na cordero ay isang duguang cordero, duguan ang 
buong katawan nito. Ito ay pinaslang. Matapos Itong paslangin, nagbangon Itong muli at umupo sa 
luklukan, sabihin na natin sa likuran ng trono na tulad nito, na namamagitan para sa lahat ng kaluluwang 
papasok. At nang maparito na ang pinakahuli sa kanila at ito ay nakumpleto na, ang... Tangan pa rin ng 
Diyos ang Aklat ng Katubusan. Kita n'yo? Ngayon, ginagampanan Niya na lang ang gawain ng Malapit na 
Kaanak; tulad nang humayo si Booz, at si Ruth ay nakaupo lamang do'n hanggang si Booz ay... Ang ibig 
kong sabihin ay hanggang matapos ni Booz ang pagtubos ng malapit na kaanak.

19

Naaalala n'yo bang ipinangaral ko iyan di pa katagalan? Si Ruth ay naghimalay, at si Ruth, anupaman 
man ang iba pa niyang ginawa, at hanggang sa dulo at sa kahuli-hulihan ay naghintay si Ruth (Naaalala 
n'yo ba kung
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papaano ko iyon itinipo sa Iglesia?), habang si Booz ay humahayo upang gampanan ang pagtubos ng 
malapit na kaanak; ginawa niya iyon. Hinubad niya ang kaniyang sapatos, at siya'y gumawa ng isang 
patotoo, at tinubos niya si Naomi at sa pamamagitan no'n ay nakuha niya si Ruth. Ngayon, si Ruth ay 
naghihintay lamang, sapagkat tapos na siyang magpagal. Nagawa na niya ang lahat ng iba pang mga 
bagay na ito, ngunit siya ay naghihintay. At ngayon... At ang Iglesia ay naghihintay, namamahinga, 
karamihan sa kanila ay nasa alabok ng lupa, samantalang ginagampanan Niya ang Kaniyang Pagtubos 
bilang Kaanak na Manunubos.

Ngayon... Ang mundo'y patuloy pa rin sa paglala, at ang kasalanan ay naiipon at—at ang 
karamdaman at suliranin at kamatayan at kalungkutan. Ang mga kalalakihan at kababaihang walang diyos 
ay nangamamatay; kinakain sila ng cancer at lahat na, kapag hindi nila magawang magkapaglaan ng 
sapat na pananampalataya upang iyon ay maabot at mapanghawakan. Ngayon, pansinin n'yo, kapag 
iyon ay natapos na, matapos ang—pagkatapos ng Kaniyang pamamagitan, Siya ay lumabas, kinuha ang 
Aklat sa Kaniyang kamay, at si Juan, at lahat ng nasa langit, ay nagsimulang... Ang mga kaluluwang nasa 
silong ng dambana ay nagsimulang maghiyawan (Iyon ay matatalakay nating muli sa Ikaanim na Tatak), 
at ganu'n na lamang nagdiwang, at nagpatirapa ang mga matatanda, at ibinuhos ang mga panalangin ng

21



4Ang Ikatlong Tatak

mga banal. At ang mga kaluluwa sa silong ng dambana ay sumigaw, “Karapatdapat Ka, sapagkat tinubos 
Mo kami sa Diyos, at kami ay magbabalik sa lupa upang mamuhay bilang mga hari at saserdote.” Oh, may 
isang dakilang...

At ang... Sabi ni Juan ang lahat ng nasa langit, lahat ng nasa ilalim ng lupa, at lahat ng iba pa ay 
narinig siyang nagpupuri sa Diyos dahil dito. Malamang ay nakita ni Juan ang kaniyang pangalan do'n, 
alam n'yo na... At sa buong panahong iyon... 40 Pagkatapos ay sinabi niya, “Karapatdapat Niyang kunin 
ang Aklat ng Katubusan.” Ngayon, wala na ito sa Hukom. Ito'y nasa Manunubos na, at nagampanan na 
Niya ang gawain ng pagtubos. 41 Ngayon, ipakikita Niya sa iglesia kung anong ginawa Niya. Kita n'yo? At 
kinuha Niya na lang... Ngunit ang Aklat ay nakasara. Walang sinumang nakaaalam. Alam nilang isang 
Aklat ng Katubusan ang naroroon, ngunit ito'y maihahayag sa mga huling araw ayon sa Apocalipsis 10. 
Ibibigay sa ikapitong anghel ang mensahe hinggil do'n, sapagkat ang sabi sa panahon ng pagtunog ng 
ikapitong kapanahunan ng iglesia—ng ikapitong anghel, sa pagtunog niya, lahat ng mga hiwaga ng Diyos 
ay matatapos na sa
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pamamagitan ng kaniyang pagtunog. At matapos na ito'y maihayag, ang Anghel ay nanaog mula sa 
langit, walang iba kundi si Cristo (Ngayon tandaan n'yo, ang anghel na ito ay nasa ibabaw ng lupa, isang 
mensahero). Nanaog si Cristo (Makikita n'yo Siya sa ika-10 kabanata ng Apocalipsis.), itinapak ang isang 
paa sa lupa at yung isa naman ay sa dagat, may bahaghari sa Kaniyang ulunan, ang mga mata ay tulad 
sa—at ang mga paa'y tulad sa apoy at iba pa, itinaas Niya ang Kaniyang kamay at sumumpa sa Kaniya 
na nakaupo sa trono at nabubuhay magpakailan-kailan man, na ang panahon ay hindi na magluluwat.

At nang gawin Niya ang panunumpang ito, umugong ang pitong kulog, at ang manunulat... At nang si 
Juan ay iakyat, dapat sana'y isusulat niya kung ano ang nakita niya. Nagsimula na siyang magsulat. Ang 
sabi, “Huwag mong isulat, sapagkat... Huwag mo iyang isulat. Hindi ito isang... ”Tatakan mo.“ Saan? 
”Tatakan mo; huwag mong sabihin.“ 43 Kita n'yo? Ito ay maihahayag, ngunit ni hindi ito nakasulat sa 
Salita. At nang umpisahan Niyang buksan ang mga Tatak, makikita natin na ang lahat ng mga ito ay 
nakalilito. Kita n'yo? 44 Nang buksan Niya ang unang Tatak, akala niya, ”Ngayon, narito't sasabihin Niya, 
'Mangyayari na kukunin ni Ganito-at-ganiyan ang trono at may isang gagawa ng ganito at ang isa 
namang ito ay gagawa ng ganiyan.'“ 45 Ngunit nang mangyari iyon, may lumabas na isang kabayong 
puti, at may nakasakay dito. Buweno, ”May hawak siyang isang busog, at paglaon ay binigyan siya ng 
isang putong,“ aniya. Ganu'n lang.
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At nagbalik muli and Cordero at pinunit ang isa pang Selyo at lumabas ang isang mangangabayong 
nakasakay sa kabayong pula. At pinagkalooban siya ng tabak, at siya'y makikipagbaka at pinagkalooban 
ng dakilang kapangyarihan upang mag-alis ng kapayapaan sa mundo at magpatayan ang isa't isa. 47 
Iyon ay isa pa ring mahiwagang bagay, hindi ba nang iyon ay mabuksan? At iyon ay nagpatuloy at ang 
sabi, sa araw bago ang pitong kulog, lahat ng mga hiwaga ay maihahayag.

24

Ngayon, tignan n'yo, nalaman natin sa ating pag-aaral na sa mga kapanahunang nagdaan nagkaroon 
tayo ng mga reformer, hindi mga propeta, mga reformer. At ang bawat opisina ay nagdadala ng sariling 
trabaho nito. Tulad ng isang taong telephone operator, hindi naman siya talaga isang electrician. Maari 
siyang gumawa ng kaunting trabaho na may kinalaman dito. At—at tulad ng kung ang isang tao ay isang 
lineman, aba'y, tiyak na siya'y...

25

Ang isang taong taga hukay ng butas para sa poste na hindi nakaranas ng anumang trabahong 
panglinya ng kuryente, makabubuting umiwas siya sa linya ng kuryente, ngunit maaari siyang gumawa ng 
kaunting trabahong pangremedyo o kung anuman.

Ngunit kapag ang tunay na bagay ay maihahayag na sa huling araw, sa bandang dulo ng iglesia, sa 
panahong iyon ayon sa Diyos ay isusugo Niya sa atin, ayon sa mga Kasulatan, at nasaliksik na natin iyon 
nang lubusan, na inihula Niyang magbabalik ang espiritu ni Elias sa isang tao. Ngayon, sa palagay ko'y 
naipaliwanag na iyon, at tayo'y nag-aabang na iyo'y matupad. Mula sa kung saang dako ay may isang 
pinahirang tao na lilitaw sa huling mga araw. Ngayon, makaririnig kayo ng tungkol sa maraming mga 
panatiko at iba pa, ngunit sinusubukan lamang niyon na... Ang diablo iyon na nagsisikap na bawasan ang 
kredibilidad niyaong tunay sa pagdating nito. Kita n'yo? Ngunit iyon ay maipakikilala sa tamang paraan. 
Alam n'yo kung ano si Elias noon. Masdan n'yo iyon, at inyong malalaman. At kapag siya'y... Ngayon, 
makikilala ito ng mga hinirang (Kita n'yo?), hindi ng iba. Tunay na hindi nila iyon makikilala. Sasablay sila 
nang milyong milya ang layo. Tulad ng...

26

Tinalakay na natin ang lahat ng iyon at kung papaanong hindi nila nakilala si Juan, kung papaanong 
hindi nila nakilala si Elias, kung papaanong hindi nila nakilala si Jesus, kung papaanong hindi sila 
nakakilalang lahat sa buong panahong nagdaan, at ganu'n ulit ang mangyayari, sapagkat iyon ang sinabi 
ng Biblia. Kita n'yo? Kaya't sa pagkakataong iyon magiging napakahamak nito. Magiging napakasimple 
nito. Iyan ang dahilan kaya't nilalayuan ito ng mga tao. Napakasimple nito para sa kanila. Makikita nating 
sa tuwing tumatalino ang mga tao at nakapag-aaral nang husto, sila'y sadyang—iyon ang klaseng hindi 
nakauunawa nito, alam n'yo. Kita n'yo? 52 Hindi kumuha si Jesus ng gayong uri ng mga tao para maging

27
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mga disipulo Niya. Kumuha Siya ng mga di nakapag-aral na mga tao, mga mangingisda, sinuman sa kanila 
ay di kunektado sa kanilang mga iglesia at iba pa. Kumuha lamang Siya ng mga karaniwang tao, mga 
taga-kolekta ng buwis, at mga magsasaka, at mga mangingisda, at iba pa upang gumanap ng Kaniyang 
gawain (Kita n'yo?), 'pagkat alam nilang sila'y mga walang sinabi, at dahil doon ay makapagpapalabas 
Siya ng isang dakilang bagay mula sa kanila. Kita n'yo? 53 Habang alam nilang wala silang mga sinabi, 
makagagawa ang Diyos; ngunit kapag nag-isip na silang mayroon silang nalalaman, kung gayo'y wala

kang nalalamang anumang kailangan mong malaman, ang sabi ng Biblia. Kaya't iyon ay nakita na 
natin.

At ngayon, nakita natin na ang mga hiwagang ito ay dapat na maihayag. At bakit ang ibang mga 
lalaking ito, na sina Wesley, Luther, at ang mga dakilang reformer na naghatid ng pag-aaring ganap, at 
pagpapakabanal, ng kapanahunan ng Pentecostal na may taglay na Baustimo ng Espiritu at iba pa, bakit 
hindi nila nasapo ang mga mensaheng ito? Bakit hindi nila nakuha ang mga iyon? Sapagkat sila ay mga 
reformer. Kita n'yo? 55 Tulad din ng, kung dadalhin mo sa kabilang banda, may mga taong dumating na 
may kapangyarihang tulad sa mga hari ngunit hindi naman mga hari. Kita n'yo, kita n'yo? Kailangan 
n'yong pansinin ang mga terminolohiya ng anumang bagay. Kita n'yo? Ngayon, masdan n'yo. Ngunit ang 
dahilan kaya ang lahat ng mga di nalinaw na punto ng mahiwagang bahagi ng pagaaring ganap, ang 
mahiwagang bahagi ng pagpapakabanal, ang mahiwagang bahagi ng baustismo ng Espiritu Santo at kung 
bakit... Ano'ng klase bang... 56 Mansanas ba ang kinain ni Eba, o pomegranate o iba pa? Kita n'yo? 
Kaniya bang... Ano ba ang binhi ng serpente? At—at... Ang bautismo ba sa Pangalan ng Ama, Anak, 
Espiritu Santo ang tama, o ang sa Pangalan ng Panginoong Jesus? At oh, daan-daang mga bagay na 
tulad niyon ang naiwang hindi nabigyang-linaw. Kita n'yo?

28

At sa huling panahon ang lalaking ito ay darating upang ito ay ihayag (Kita n'yo?), tatalakayin niya 
ang mga Kasulatan. Ito'y maipakikilala sa tamang paraan. Opo. At... Ngayon, hindi ito magiging isang 
napakalaking bagay. Dito sa Biblia, para bang ito ay magiging isang malaking bagay. 58 Gaano kalaki ba 
iyon nang si Juan ay dapat nang pumaroon at magbautismo? Isipin n'yo na lang, ang mga propeta, 
pabalik hanggang kay Isaias, Malakias, at lahat ng iba pa ay nangusap tungkol sa kaniya, kung kailan 
siya darating, at nang dumating siya, na nag-iisa lamang, isang walang pinagaralang lalaking balbas-
sarado, at ang buhok ay nakatayo na parang mabalahibong uod, at nakabalabal ng balat ng tupa, hindi 
nakapag-aral, hindi nakatungtong sa eskuwelahan ng isang araw man lang sa abot ng ating nalalaman. 
Kita n'yo? Heto't lumabas siya mula sa ilang, ni hindi naimbitihan sa pulpito, at tumayo siya sa ilog Jordan 
at nagsimulang manawagan sa mga tao na sila'y magsisi. Maiisip n'yo ba iyon?

29

Ang sabi ng Biblia'y magiging napakadakila ng lahat ng bagay sa araw na iyon na maging ang 
matataas na dako ay maibababa, at ang mga mabababang dako ay maitataas (Opo.); at ang mga bako-
bakong lugar ay mapapatag. Aba'y, nakikini-kinita kong iniisip nila ro'n—si Juan ay lalabas, o

30

ang dakilang tagapaghanda ng daan ni Cristo, at papatagin niya ang buong disyerto at patutubuan 
niya ulit ng mga damo. Kita n'yo? 60 Oh, at nakikini-kinita kong inayos na nila ang lahat tulad ng ginawa 
nila ngayon. Ngunit naging napakahamak niyon, na hindi iyon nakita maging ng mga apostol. Ang sabi 
nila, “Buweno, bakit sinasabi ng Kasulatan... Ang ano ba... Ikaw ay hahayo na roon upang ialay; bakit 
sinasabi ng Kasulatan na dapat munang dumating si Elias?” 61 Ang sabi Niya, “Dumating na siya, at hindi 
ninyo namalayan.” At ganun din ang gagawin nila sa Anak ng Tao; ngunit, “Si Juan,” ang sabi Niya, 
“ginawa niya kung ano ang nakasulat na dapat niyang gawin, at ginawa nila sa kaniya kung ano ang 
nakatakda nilang gawin sa kaniya”; at ang sabi, “kaya't dapat din naman magbata ang Anak ng Tao.” 62 
Aba'y, walang, sa wari ko, ikatlong bahagi ng buong lahi ng mga Judio ang nakaalam na si Jesus ay 
naroon na sa lupa. Marahil ay nakarinig sila ng tungkol sa isang panatiko sa bandang iyon, ngunit hindi 
nila iyon pinansin, nagpatuloy lang sila. “Dumating Siya sa ganang Kaniya, at hindi Siya tinanggap ng 
ganang Kaniya.”

Ngayon, diyan ako naniniwala na maging... Ngayon, hindi sinabing darating Siya nang palihim, kundi 
ang pag-agaw ay magiging isang lihim. Kaya't kung ganun na kalihim ang Kaniyang pagdating, lalo na ang 
pag-agaw. Kita n'yo? 64 Nais nilang... Tuwiran nilang sasabihin, “Buweno, akala ko ba dapat muna 
tayong magkaroon ng pag-agaw at saka darating ang lahat ng kahatulang ito sa ibabaw ng lupa.” 65 Ang 
sasabihin Niya, “Iyon ay naganap na, at hindi ninyo nalaman.” Kita n'yo? 66 Magiging napaka—tulad sa 
isang magnanakaw sa gabi. Tulad sa isang aklat na nabasa ko minsan... Ano'ng titulo niyon? “Romeo and 
Juliet,” iyon pala, o iba pa. Hinayaan niyang... Naglagay sila ng hagdanan sa tabi ng bahay papunta sa... 
(Matagal na 'yon.) At dumating siya, kinuha niya ang kaniyang—itinanan niya siya nang gumabi na.

31

Ngayon, ganun din iyon magaganap, at mawawala na... Hindi na nila kakailanganing—magsugo ng 
isang lupon ng mga Anghel na may mga pala upang maghukay ng mga libingan. Ang sabi ng Biblia tayo'y 
babaguhin bago mo pa maikurap ang iyong mata, isang kisap-mata lang. Matatapos iyon nang ganun 
kabilis. Sasabihin lang nila, “May nawala.”

32

Buweno,  nakikikinikinita  ko  kung  magsasaliksik  tayo  sa  buong  mundo,  may  limang  daang  taong



6Ang Ikatlong Tatak

nawawala sa ibabaw ng lupa bawat araw (Kita n'yo?) nang hindi nila namamalayan. Basta't nawawala na 
lang sila. Buweno, hindi magiging marami ang makasasama sa pag-agaw na iyon.

Ngayon, naku, ayaw ko kayong takutin, at di ko iniisip na magkakaganun nga; ngunit nais ko lang 
sabihin sa inyo kung ano ang sinabi Niya, at alam n'yo rin ito. “Kung papaano ang naganap sa mga 
kaarawan ni Noe kung saan may walong naligtas sa pamamagitan ng tubig...” 70 Buweno, sasabihin n'yo, 
“Ay, naku, di ko na kailangang sumubok pa.” Ipinapakita niyan na di mo taglay ang uri ng 
pananampalatayang kailangan mo. “Kung may isa lamang na aalis, magiging ako iyon (Amen.), 'pagkat 
sumasampalataya ako.” Kita n'yo? Ganiyan n'yo ito dapat sampalatayanan. “Magiging ako iyon.” 71 Tunay 
nga. Nais kong mabuhay nang napakalapit sa Kaniya na alam kong ipagsasama Niya ako sa Kaniyang 
pagdating; naniniwala ako ro'n. Kaya't kung di man makasama ro'n ang iba, ako'y makakasama sa biyaya 
Niya, 'pagkat ipinangako Niya sa akin, at alam kong ako ay mapaparoon, 'pagkat hindi Siya maaaring 
magsinungaling, at alam kong nagpapatotoo ang aking kaluluwa at buhay, at sinisikap kong mamuhay 
araw-araw na tila ba Siya'y darating na, kaya't magiging ako ang isang iyon. Dapat maging ganiyan ang 
pakiramdam mo. Kung walo lang, magiging isa ako sa walo; kung magkakaroon ng limang daan, magiging 
isa ako sa limang daang iyon. Hindi ko alam ang tungkol sa ibang tao, subalit nais kong maging isa sa 
limang daang iyon. Nakikita n'yo ba? Kita n'yo? 72 Ganiyan n'yo ito dapat alalahanin. Kita n'yo? At kung 
hindi n'yo ito magawang alalahanin nang ganiyan, may mali sa inyong pananampalataya. Kita n'yo, hindi 
pa kayo tiyak na ligtas kayo kung gayon. Nanghuhula lang kayo. Huwag n'yong gawin 'yon.

33

Sige, hindi na natin mapupuntahan ang Tatak na ito, di ba? Tama, nais kong bawat gabi... Hindi ko 
alam kung ayos lang sa inyo na nauubos ko ang inyong panahon. Maaari tayong makalabas nang maaga-
aga. Walang masyadong... 74 Sa paghahayag ng mga Tatak na ito, alalahanin n'yo, sa katunayan ay iisa 
lang itong talata. Una ay ang pag-aanunsyo tugkol dito. Ang ikalawang talata... Halos lahat ng 
komentaryo at iba pa, kung babasahin ay... Kung babasahin n'yo ang kanilang mga kaisipan, at dati ay 
halos katulad ng sa kanila ang paniwala ko na ang unang mangangabayo ay ang unang iglesia.

34

Ngunit nang ihayag ito ng Espiritu Santo, ito'y salungat na salungat. At kaya nga, ipinapakita lang 
nito kung ano iyon. At pagkatapos ay sinisikap kong...

Ngayon, para sa akin napakasagrado nito. Iyan ang dahilan kung bakit mas gusto kong sagutin ang 
mga katanungang ito, at ipaalam nang tuwiran sa lahat at sa mga nakikinig sa tape, nang sa ganun ay 
maintindihan nila. Kita n'yo? 76 Sinisikap kong mangusap nang kaunti sa gabi para magbigay ng 
background upang magmadaling pumasok ang mga tao at mag-unahan at... Hindi n'yo dapat gawin 'yon. 
Kita n'yo? Ngunit kung nangyayari man 'yon, ganun lang kasi ang tao, at mainit at alumpihit kayo dito sa 
loob, ngunit naging napakababait ninyo.

35

Ang pinakamainam na nakita kong inasal ng mga tao sa Tabernakulo ay nitong pagtitipong ito, 
nakaupo kayo nang tahimik, at dinadala ng mga nanay ang kanilang mga sanggol sa nursery kapag 
nagsimula silang umiyak at lahat na, naging napakainam.

Ngunit sinusubukan kong magbigay ng background hanggang sa maramdaman kong pinapahiran na 
ako ng Espiritu na sabihin ang mga salitang ito, upang sabihin kung ano'ng hinayag sa akin. At kung saan 
man ay magkamali ako habang ginagawa ko ito, tiyak na sa harap ng lahat ng mga taong ito ay itutuwid 
Niya iyon para sa akin. Nais ko itong... Nais ko itong maging tama. Hindi kailangang kunin mo ang iyong 
sariling kathang-isip; mayroong tama, at iyon ang nais natin. Nais nating ibigay sa atin ng Diyos kung 
ano ang tama.

36

Kaya ngayon, tinalakay natin ang mga mangangabayong ito sa kanilang paglitaw—ang unang 
kabayo. Ngayon... At naunawaan natin na ang humayong iyon ay ang anticristo. At pagkatapos ay 
nalaman natin kagabi na ang lalaking humayo bilang anticristo na nakakabayong puti, ay nakita nating 
may hawak na tabak kagabi, nangangabayo at pumapatay ng mga tao. 80 Ngayon, ngayon, laging 
magkatipo ang natural at espirituwal, at para sa kapakanan ng Iglesia, nais kong magtipo bago tayo 
tumungo sa pagbubukas ng Tatak na ito, na siyang ibinigay Niya sa akin. Isinulat ko 'yon dito. 81 
Mayroon akong ilang mga Kasulatan dito—pito o walong pahina, at habang tumutukoy ako rito... 82 
Pansinin n'yo. Nais kong magbigay ng isang tipo ng iglesia at gagawin kong napakalinaw nito at tiyak na 
mauunawaan n'yo. Kita n'yo?

37

Ngayon, mayroon dating natural na nobya sa halamanan ng Eden. (Naaalala n'yo ba kagabi?) Ang 
natural na nobyang iyon ay katipan ni Adan, hindi pa niya asawa, 'pagkat hindi pa niya siya nakikilala 
bilang isang asawa. 84 Tulad din na si Maria ay asawa ni Jose, ngunit hind pa niya siya nakikilala. 
Nasumpungan siyang nagdadalang-tao. Kita n'yo? Ngayon, bago makilala ni Adan ang kaniyang asawa, 
siya'y nobya pa lamang niya. Tama. 85 At nakita natin na ang Diyos... Siya—ang babae ay nahulog sa 
halamanan ng Eden dahil hindi siya nakapanghawakan sa Salita ng Diyos.

38

Ngayon, alam Niyang makakasalamuha nila si Satanas, kaya't binigyan Niya sila ng isang lugar na 
mapagtataguan, na magpapatatag sa kanila. Buweno, doon... Sino ang maaaring makaalam ng mas 
mainam na lugar na makukutaan kaysa sa pag-iingat ng Diyos sa Kaniyang sariling mga anak? Kung gusto
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kong ingatan ang anak kong si Joseph, buweno, kapatid, lahat ng bagay—at alam kong nakasalalay do'n 
ang kaniyang buhay, aba'y... at kaya ko namang gawin, aba'y, isang pinatibay na konkretong apat na 
piye ang kapal ang gagamitin ko, iyon ang—gagawin ko nang siyamnapung piye para makatiyak na... 87 
At kung magagawa kong isipin 'yan patungkol sa anak kong lalaki, at kung ang mortal na buhay niya ay 
mawawala, naniniwala akong ang isang bata ay maliligtas, lalo na ang Diyos patungkol sa Kaniyang anak 
na mapapahamak magpakailan man. Ano ang pagtataguan Niya sa kaniya? 88 Itinago Niya siya sa 
Kaniyang Sariling Salita. Hangga't ika'y nasa Salitang iyan, ikaw ay ligtas. “Kung ika'y mananatili sa Akin 
at ang mga Salita Ko mananatili sa iyo, kung magkagayo'y hilingin mo ang ibig mo...” Ganun 'yon, ang 
Salita.

Kaya't nang mamasyal si Eba sa halamanan, at nakasalubong niya ang serpente (isang 
napakapulidong tipo ng lalaki), at siya'y... At nagsimula siyang... Ngayon, siya ay nasa kabilang panig. 
Ang Diyos ay nabubuhay, nananahan, gumagawa sa kapakumbabaan, hindi kailan man sa iba pang 
paraan. Kita n'yo? 90 Ngayon, ang hamak na babae ay naglalakad-lakad doon, at lumapit si Satanas 
bilang isang matalino, tuso, pulidong tipo ng lalaki, at nais niyang ibenta sa kaniya ang programa 
habang... Gaano man kalapit si Satanas, hangga't siya'y nananatili sa likod ng Salita, wala siyang 
problema. Kita n'yo? Kaya't hayaan mong gawin ni Satanas anumang ibig niya, manatili ka lang sa Salita. 
Kita n'yo? Walang anuman iyon. Kung sabihin niyang, “Aba'y, may sakit ka.” “Sa latay Niya'y pinagaling 
ako.” Kita n'yo?

40

“Buweno, mamamatay ka na.” “Ibabangon Niya akong muli (Kita n'yo?); ipinangako Niya.”

Kita n'yo? Basta't manatili ka lang sa Salita. Iyon lang. Si Cristo mismo ay nagbalik sa Salita: 
“Nasusulat...” Kita n'yo? Ngayon, manatili kayo sa Salita. Ngunit si Eba ay nagsimulang medyo 
magluwang, ngunit hindi naman siya lubusang nagluwang; naglapag lang siya ng isang munting parirala, 
at iyon ang gusto ni Satanas na gawin niya. 92 Nagawa niya siyang palabasin sa pangako ng Diyos sa 
pamamagitan ng pangangatuwiran. Huwag na huwag ninyong pangnagatuwiranan ang Salita ng Diyos; 
sampalatayanan n'yo lang Ito. Kita n'yo? 93 Kaya't lumabas siya ro'n at bago pa siya mapuntahan ni 
Adan bilang asawa, siya ay nadungisan na ni Satanas. At siya... At... Napansin n'yo ba? Ganun din ang 
ginawa ni Cristo. Eksakto. 94 Ngayon, para sa pagtubos, kinailangang mauna rin ang Diyos. At napansin 
n'yo ba si Maria? Bago siya magtungo kay Jose, nauna na ang Espiritu Santo. Amen. Kita n'yo? Doon 
dumating ang Manunubos.

41

Ngayon, ngayon, pansinin n'yo, ang natural na babae ay nahulog, at gumawa ng daan ang Diyos 
upang siya ay matubos. Siya ay nahulog, Siya ang gumawa ng daan. Ngayon, iyon ay nang mahulog ang 
unang nobya sa lupa bago sila maikasal ng kaniyang asawang lalaki. Nahulog siya sa pamamagitan ng—sa 
pamamagita ng pangangatuwiran. Sa halip na manatili sa Salita siya ay nahulog, at siya ay nahulog sa 
kamatayan, eternal na pagkahiwalay. Isinama niya ang kaniyang asawang lalaki at lahat ng iba pang 
bagay na nasa ibabaw ng lupa; siya ay nahulog.

42

Ngayon, ngunit ang Diyos na puspos ng awa ay gumawa ng daan upang matubos ang babae. At 
ngayon, ipinangako Niya sa kaniya, sinabi Niya sa kaniya na isang panahon sa hinaharap ang tunay na 
Salita ay darating sa kaniya. 98 Ang tunay na Salita: San Juan 1, “Nang pasimula ay ang Salita, ang 
Salita ay sumasa Diyos, at ang Salita ay Diyos. At ang Salita ay nagkatawang tao (Kita n'yo?) at 
nanahang kasama natin...” Ang Diyos ay nanahang kasama natin sa laman. Siya ang Salita. 99 Bago 
maging salita ito'y isang kaisipan muna, at ang isang kaisipan ay kinakailangang likhain. Tama. Kaya't ang 
mga kaisipan ng Diyos ay nalikha nang ito ay bigkasin ng Salita. Diyan sa pagkakataong iyan Niya ito 
inihaharap sa iyo bilang kaisipan, Kaniyang mga kaisipan, at ito'y

43

naipahahayag sa iyo, at ito'y isa pa rin lang kaisipan hanggang sa ito'y salitain mo.

Iyan ang dahilan na nang si Moises ay lumabas upang manalangin (nakita siya ng Haliging Apoy na 
iyon) at ang sabi, “Humayo ka, iunat mo ang iyong tungkod sa silangan at magsalita ka, tumawag ka ng 
langaw.” Walang mga langaw no'n, ngunit humayo siya at iniunat niya ro'n ang kaniyang tungkod at 
nagsabi, “Magkaroon ng mga langaw.” 101 Wala pa ring kalangaw-langaw. Bumalik na siya, ngunit ang 
Salita, ang kaisipan ng Diyos ay nabigkas na. Iyon ay naging isang Salita, ngayon mangyayari't 
mangyayari iyon. Kita n'yo?

44

Ngayon, di n'yo ba nakikita kung bakit sinabi ni Jesus? “Kung sasabihin mo sa bundok na ito (Hindi 
kung sasabihin Ko, kundi) kung sasabihin mo sa bundok na ito, 'Makilos ka'...” At una, sa pakiwari ko, sa 
panahon ni Moises, nagsimulang humiging ang isang kulay berdeng bangaw, at nang maglaon limang libra 
bawat yarda na ang dami nila. Kita n'yo? Saan ito nanggaling? Kaniyang... Nilikha ang mga iyon ng Diyos. 
Hindi n'yo ba nakikita? 103 Magagawang wasakin ng Diyos and sanlibutang ito sa pamamagitan ng mga 
niknik kung nais Niya. Aba'y, magagawa Niyang magbunton ng mga niknik hanggang sa buwan. 104 Ang 
gagawin Niya lang ay sabihing, “Magkaroon nawa ng mga niknik hanggang sa buwan.” Magkakaganun 
nga. Walang mga kemikal o anuman, basta't dadami nang dadami ang mga iyon. Kita n'yo?

45

Magagawa Niyang gawin anuman ang naisin Niya. Siya'y Diyos, ang Manlilikha. Ang tanging gagawin46
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Niya ay ang magsalita. Tama. Siya ang Manlilikha. Ngayon, kung mapagtatanto lang natin kung gaano 
Siya kadakila... Kita n'yo? Sadyang ginagawa Niya kung anong naisin Niya. Nakaluklok Siya sa itaas at 
minamasdan ang mga tao, at ang mga gurong ito na nagmamarunong at nagsasabing walang Diyos at 
ang lahat ng bagay ay... Aba'y, tulad na naman ito ng panahon ng Babel—Babel ang ibig kong sabihin. 
106 Ngayon, napansin natin na sinabihan ng Diyos si Eba na pagkalipas ng mahabang panahon, “Ang 
Salita ay magbabalik sa iyo.” Ngayon, papaano siya nahulog? Nais kong sabihin ito ng mga estudyante 
ko. Saan siya nahulog? Saan nahulog si Eba? Sa Salita. Tama ba? Sa Salita. At sinabi ng Diyos na 
gagawa siya ng daan upang matubos siyang muli pabalik sa Salita. Tama. Pagkatapos ng mahabang 
panahon ang Salita ay maipapakilala sa kaniya. Tama, ang Salita ay darating dahil sa isang layunin.

Humawak kayo nang mahigpit ngayon, sa sasabihin ko. Ang Salita ay darating sa kaniya para sa 
isang layunin; iyon ay para sa katubusan. Tama. Ngunit hanggang—bago dumating ang pagkakataong 
iyon, nagkaroon muna siya ng panghalili na magkakabisa hanggang sa dumating na ang panahon para sa 
orihinal na Salita. Ngayon, nauunawaan n'yo ba nang malinaw? 108 Sinabihan Niya siya na magbabalik 
muli sa kaniya ang Salita, ngunit bago dumating ang panahong iyon binigyan Niya siya ng isang panghalili 
hanggang sa dumating na ang pagkakataong iyon. Kaya't binigyan Niya siya ng hain na maiaalay, isang 
panghalili sa dugong iyon. Ngayon, ang dugo dati ay mula sa mga guyang baka at mga tupa, at mga 
kambing at iba pa; ngunit hindi nito naalis ang kaniyang mga kasalanan. Kita n'yo? Tinakpan lang nito 
ang kaniyang kasalanan. Hindi iyon nag-alis sa anumang paraan. Iyon ay nagtakip lamang, sapagkat 
dugo iyon ng hayop, at ang nasa dugo ng hayop ay buhay ng hayop. Nagsilbi iyong panghalili hanggang 
dumating ang tunay (Ngayon ibihis n'yo ang inyong mga amerikana)—ang tunay na Dugo ng tao, tulad ng 
sa tao, nagkatawang tao: Ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng sex, birhen, ang birhen na kapanganakan 
ang nagluwal niyon.
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Ngayon, ang Salita ng Diyos na ipinangako ay naging Dugo at nagkatawang tao sa Persona ni Jesus 
Cristo na Tagapagligtas. 111 Ang dugo ng mga guyang baka at kambing at iba pa... Ngunit sandali, dito'y 
ipinangako ng Diyos, ang sabi Niya'y mapaparoon iyon pag ito'y dumating na. Susugatan ng kaniyang 
Binhi ang ulo ng serpente. Ngayon, kung ang binhi niya ay darating ng parang kay Adan din nagmula o 
parang nanggaling din sa serpente at iba pa, kung gayo'y magiging makasalanang binhi pa rin iyon. 112 
Iyon ang dahilan kaya tumangis si Juan. Walang sinumang tao, sapagkat walang taong—bawat isa ay 
nasa kabilang panig ng hukay, ng guwang. Ngunit darating ang panahon kung kailan ang panghaliling 
dugong ito ng hayop ay mawawala na kapag ang tunay na nagkatawang taong Dugo ay dumating na: 
Diyos na naging laman at dugo. Ayon sa Biblia ganun nga Siya. I Timoteo 3:16, “Walang pagtatalo dakila 
ang hiwaga ng pagkadiyos: sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman...” Tama. Ang birheng 
kapanganakan ang tumupad nito.
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Ngayon, ang dugo ng mga tupa at kambing ay nagtakip sa kasalanan ngunit hindi nag-alis nito, 
sapagkat iyon ay dugo ng hayop. Ngunit... Dapat 'yong makabuti (dapat maging isang panghalili) at 
tunay ngang nasanay sila sa panghaliling iyon. Kaya't nagpatuloy sila ro'n nang dumating ang tunay na 
ipinangakong Salita na nahayag kay Jesus Cristo, na nagpatunay na Siya ang
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Anak ng dakilang Manlilikha, ng Diyos, at nabindika rin sa pamamagitan ng pagiging buhay na Salita 
ng Diyos... Whew, naku... Pinatunayan Niyang Siya nga iyon. Nagawa Niyang magsalita upang malikha 
ang mga bagay-bagay. 114 Walang tao o anumang bagay sa mundo na makagagawa no'n. Walang 
makalilikha sa ibabaw ng mundo kundi ang Diyos. Hindi magagawa ng diablo na lumikha. Siya'y isang 
tagabaluktot ng kung ano ang nalikha na, ngunit hindi niya kayang lumikha. 115 Ang kasalanan ay 
binaluktot lamang na katuwiran. Alam n'yo ba kung ano'ng ibig kong sabihin? Ano ba ang 
kasinungalingan? Ito ay katotohanang iprinisinta sa maling paraan. Kita n'yo? Ano ang pangangalunya? 
Ang tama at legal na gawa na binaluktot. Lahat ng nasa kasalanan... Ang kasalanan ay isa lamang 
Katotohanang binaluktot.

Ngayon, hindi niya kayang lumikha. Ngunit nang dumating si Cristo pinatunayan Niyang Siya ang 
Manlilikha. Hayun ang Dugo na naipangako. 117 Ngayon, kung nais n'yong basahin 'yon, inyong—buksan 
lang natin sandali. (Gugugol naman talaga tayo ng panahon hinggil dito ngayong gabi. Ako'y... 118 
Kinakabahan ako dahil dito. Wari ko'y nais nang umuwi ng bawat isa, alam n'yo na, kaya't ito'y...) 
Ngayon, kunin natin ang Mga Gawa 2 (Salamat) at atin lamang... Mga Gawa 2, at makikita natin kung 
tama ba ito o mali, kung napatunayan Niyang Siya ay Diyos. Hindi pala. Kunin natin ang Mga Gawa 2; 
ngayon pumunta tayo rito sa ika-22 talata, nangungusap si Pedro nung araw ng Pentecostes. 119 
Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si Jesus na taga Nazaret, lalaking 
pinatunayan ng Dios sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga at mga 
kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Dios sa pamamagitan niya sa gitna ninyo gaya rin ng 
nalalaman ninyo:
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Isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa kalagitnaan ninyo. Sa pamamagitan ng mga gawang ginawa 
Niya ay napatunayang Siya nga iyon. Narito si Pedro na nakatayo sa Sanhedrin na nagsasabi sa kanila. 
121 Ganun din ang alam ni Nicodemo. Ang sabi niya, “Guro, alam namin lahat na Ikaw ay isang gurong 
nagbuhat sa Diyos, 'pagkat walang taong makagagawa ng mga bagay  na  ito  malibang  nagmula  siya  sa
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Diyos.” Kita n'yo? Alam nila 'yon. Ngunit bakit?

Ngayon, masdan n'yo. Ngayon, ipinangako ito kay Eba, ngunit nang dumating ang Nobyang iyon at 
tumangging... Nang dumating sa kaniya ang
52

tunay na Salita, tinanggihang kilalanin ng babae ang nobyang Hebreo, sapagkat siya ay nobya ng 
Diyos. Hiniwalayan siya ng Diyos. Tama ba? Siya ay isang nobya ng Diyos. 123 Sasabihin mo, “Buweno, 
hindi pa sila naikakasal.” Tama, ngunit hiniwalayan ni Jose si Maria bago pa—hihiwalayan sana niya si 
Maria matagal pa bago sila maikasal. Kita n'yo? Siya ay nakipagkasundo nang magpakasal sa kaniya. 124 
At nang dumating Siya at ang Salitang ipinangako Niya ay dumating na para sa kasalan, nasumpungan 
Niyang lubos na siyang nahirati sa kaniyang mga panghalili na hindi niya matanggap ang tunay na 
pangakong binigkas, ang Salita, si Cristo.

Marahil ay hindi ninyo nakukuha. Hayaan n'yong ulitin ko 'yon. Nais kong makuha n'yo ito. Kita n'yo? 
Siya ay pinangakuan, ang nobyang si Eba, ng isang manunubos. Ang Salita ang magiging Manunubos 
niya. 126 At nang dumating ang Salita, nagkatawang tao, tinanggihan niya Ito. Pinagkalooban siya ng 
mga panghalili (Ngayon, hawakan n'yo ang mga panghaliling iyan), pinagkalooban siya ng mga panghalili 
upang makapagpatuloy hanggang sa pagdating ng Manunubos, at nang dumating ang Manunubos ginusto 
niyang magpatuloy sa kaniyang panghalili at tinanggihan ang tunay na Salita, at iyan ang nobyang 
Hebreo. 127 Ganun din ang ginawa Niya sa ikalawang nobyang Eba, ang ina ng lahat ng espirituwal na 
nabubuhay. Kita n'yo? Ang ibig sabihin ng Eba ay ina ng lahat ng nabubuhay: Eba, ina ng lahat ng 
nabubuhay.
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Ngayon, nang dumating Siya sa nobyang Hebreo, siya ang ina ng lahat ng nabubuhay, ngunit 
tinanggihan niya ito. Ang natural na Eba ay nahulog sa Eden sa pamamagitan ng pakikinig sa 
pangangatuwiran ni Satanas laban sa Salita ng Diyos. Ganun siya nahulog. Tama po. Nahulog siya 
sapagkat ginawa niya 'yon. 129 Ang espirituwal na Eba, ngayon 'yan naman ang Iglesia, ang Nobya ni 
Cristo, siya'y nahulog hindi sa Eden kundi sa Roma. Kita n'yo? Sa Nicene Council nang tanggihan niya ang 
iglesiang Pentecostal na nagtungo sa Nicaea at nakinig sa pangangatuwiran ng Roma sa halip na 
mangunyapit sa Salita, siya ay nahulog at lahat ng malayo sa kaniya ay namatay na kasama niya, ang 
mga nasa paligid niya.
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Ngayon, tulad ng natural na Eba, ang espirituwal na Eba ay nahulog din. Nahulog ang nobya ng Diyos 
sa halamanan; ang nobya ni Cristo ay nahulog sa Roma (Kita n'yo? Pansinin.) sa pamamagitan din ng 
pangangatuwiran laban sa Salita ng Diyos. Isinuko niya rin kay Satanas ang
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kaniyang karapatan sa kabanalan, at nakita natin sa pagbubukas ng mga Tatak na ito na iyon ay si 
Satanas at naririyan pa rin si Satanas. Ang sabi ng Biblia iyon ang pinakaluklukan ni Satanas. 131 At 
kung papaanong naiwala ni Eba ang kaniyang mga banal na karapatan at isinuko niya kay Satanas sa 
halamanan ng Eden, ang iglesia, ang nobya ni Cristo ay ganun din ang ginawa sa Roma nang kanilang 
isinuko ang Biblia kapalit ng kanilang mga dogma at pangangatuwiran. 132 Nakikita n'yo ba ang mga tipo? 
Tahakin mo ang mga tipong iyon at tiyak na lalabas kang tama. Kung ang kamay ko ay mukhang... Kung 
di ko pa nakikita ang sarili ko at nakita kong dumarating ang aking anino, matatantiya ko kung anong 
itsura ko. Kita n'yo? Ngunit, ganiyan ang... Kung gusto mong makita kung ano ang paparating, tignan mo 
kung ano ang nakaraan. Sapagkat lahat ng dating bagay ay mga anino ng mga bagay na darating, ang 
sabi ng Biblia. Tama. Sapagkat... 133 Naiwala niya ang kaniyang banal na Salita (ang Salita ng Diyos), 
nang ipagbili niya ang Biblia at naglagay siya ng isang lalaki ro'n na nagsasabing ang iglesia ay may 
karapatang baguhin anumang nais nilang baguhin; at iyon ay ginawa nga nila. At ang Nobya ni Cristo, 
ang Nobyang Pentecostal, ay nagbenta ng kaniyang banal na katangian sa Nicaea, katulad na katulad ng 
pagkabenta ni Eba ng kaniyang banal na katangian kay Satanas sa halamanan ng Eden. Tama.

Pinangakuan ng Diyos ang iglesiang ito, ang iglesiang Pentecostal na ito, samantalang alam Niyang 
ganun ang gagawin nito, tulad ng ginawa Niya kay Eba... Pinangakuan ng Diyos ang iglesiang 
Pentecostal... Naniniwala ba kayo na ipinagbili niya ang kaniyang pagkapanganay bago—ang kaniyang 
banal na katangian nang umalis siya ro'n? Naniniwala ba kayo ro'n? Siya'y... Tunay nga, ginawa niya iyon. 
Kung gayo'y ano'ng buti ng isang kredong hindi nakabase sa Biblia? 135 Nais kong may maghanap ng 
kung tawagin nila ay Apostles' Creed o isa mang salita nito sa Biblia. Iyan ay isang kredo ng Catolico, 
hindi ng mga Apostol. 136 Basahin n'yo ang Mga Gawa 2:38; iyan ang Kredo ng mga Apostol. Kung 
mayroon akong kredo. Kita n'yo, kita n'yo? Ngayon... Iyan naman ang palagi nilang ginagamit dati. Kaya't 
kung inyong... Kita n'yo?
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Kaya't ipinagbili nila ang kanilang pagkapanganay. Hindi lang iyon: ang mga Methodist, Baptist, 
Presbyterian, Pentecostal at ang iba pa sa kanila ay gayon din ang ginawa. Siya'y nagtatag ng isang 
denominasyon, sa Roma. Ang nagbunsod sa kaniya na gawin iyon ay dahil nagtatag siya ng isang
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denominasyon at naglagay ng tao bilang pinuno nito, at ganun din ang ginawa ng mga Methodist, 
Baptist, Pentecostal at ng bawat isa: naglagay ng isang grupo ng mga kalalakihan para pamunuan ito. 
138 Anuman ang sabihin ng Diyos, kailangan n'yong gawin ang ayon sa sinasabi nila. Buweno, ano iyon?
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Wala nang iba pa kundi espirituwal na prostitusyon, ang maling uri ng babae. Opo. Mga kredo—mga 
kredong kasinungalingan, gawa ng tao... Nang magkagayo'y naging (Ngayon, patutunayan ko ito.), siya'y 
naging isang patutot sa Diyos. Naniniwala ba kayo na sinasabi 'yon ng Biblia? Opo. Ganun din ang ginawa 
ng kaniyang mga anak na babae.

Ngayon, sa Apocalipsis 17 (kung nais n'yong markahan), si Juan ay napasa Espiritu at nakakita siya 
ng isang dakilang patutot na nakaupo sa... (At, binasa natin iyon kagabi.)... At may pitong bundok at 
tamang-tama sa kaniyang ginawa, ibinigay niya sa sanlibutan ang kaniyang maruming mga pakikiapid. 
Tama ba 'yon? At ang lahat ng hari sa lupa ay nakiapid sa kaniya—nandaraya, nagnanakaw, 
nagsisinungaling, nagbabayad para sa pagsisisi, at mga nobena, at lahat ng iba pa. Buweno, alalahanin 
n'yo ngayon, may mga anak na babae siya. Buweno, kung siya ay naging isang katawan at nasa silong 
ng isang sistema ng organisasyon, kung gayo'y mali ang buong sistema. At kung si Eba, sa pagsuway 
niya sa Diyos, ay ibinulid ang lahat ng nasa ilalim niya sa kamatayan, bawat iglesiang nag-oorganisa ay 
nagbubulid sa lahat ng sakop niya sa kamatayan... Eksakto 'yan. Mapapahamak ang kabuuan nito. Ayon 
na ayon 'yan dito sa Salita
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Basahin n'yo ang Apocalipsis 17, at ayon sa Biblia susunugin Niya raw siya ng apoy kasama ng lahat 
ng kaniyang mga anak. 141 Tama. Ang ibig sabihin no'n bawat sistemang makaorganisasyon ay 
masusunog na kasama ng patutot. Ngayon, mukhang tahasan 'yan ngunit... At alam kong makaririnig 
kayo ng reaksyon diyan, at nais ko ring makarinig ng reaksyon dito. At a—ako'y... Iyan ay nasa kabuuan 
nito. Sinabi ng Biblia, kaya't tama ito. Opo. 142 Naging isa siyang patutot. Mababasa n'yo ito sa ika-17 
kabanata ng Apocalipsis. Siya'y... Ano'ng ginawa niya? Nakiapid siya laban sa kaniyang sariling asawa. 
“Buweno,” sasabihin mo, “hindi.” Ang Biblia ang may sabi niyan. Ang Salita ay Diyos. Kung tatanggapin mo 
ang isang bagay... 143 Gusto mo bang humahalik ang asawa mong babae sa ibang lalaki? Kung iyon lang 
ang ginawa niya, ayaw mong ginagawa n'ya iyon.
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Pinatunayan niya ang pagiging di niya tapat. “Sinumang magbawas ng isang salita dito o 
magdagdag...” Aleluia.

Nais ni Cristo na maging dalisay ang Kaniyang asawa sa pamamagitan ng Salita. Dapat siyang 
magkagayon. Sapagkat walang anuman, walang isang tuldok o kudlit o anupaman na mawawala sa 
kautusan, sa Aklat na iyan hanggang sa ito'y maganap. Ganito ang sabi ni Jesus, “Ang langit at lupa ay 
lilipas, ngunit ang Aking Salita ay hindi lilipas.” 145 Huwag n'yo Itong lagyan ng anumang pansariling 
interpretasyon. Nais Niya itong maging dalisay, walang halo, ni kahit makipagligawan lang. Ayaw kong 
nakikipagligawan ang asawa ko sa ibang lalaki, at kapag nakinig ka sa anumang uri ng pangangatuwirang 
lampas do'n, ika'y nakikinig—ika'y nakikipagligawan kay Satanas. Amen. 146 Hindi ba kayo nasisiyahan 
nang husto. Nais nang Diyos na manatili kayong walang halo. Manatili kayo sa Salitang iyon. Manatili 
kayo Ro'n. Tama.
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Nangako ang Diyos sa kaniya, kung papaanong nangako Siya kaya Eba sa halamanan ng Eden, sa 
huling Ebang ito, na walang iba kundi ang iglesiang Pentecostal, ang pasimula ng iglesia, ang iglesia 
mismo ay ina ng lahat ng taong nabubuhay; sapagkat habang sila ay pumapasok do'n... Ngunit nakikita 
n'yo ba, kapag nakikibahagi sila sa kaniyang mga kasalanan, nangamamatay silang kasama niya. 148 
Darating ang isang lalaki; sasabihin mo, “Nais kong paglingkuran ang Diyos.” Sasabihin nila, “Buweno, ito 
ang gawin mo. Magtungo ka roon at magsisi.” 149 “Sige, gagawin ko iyon.” “Luwalhati sa Diyos,” hahayo 
ka at magsisisi. “Ngayon, halika't sumanib ka sa amin.” 150 Hayan ka na. A-ha. Iyon ang nakadali. Tama. 
Namatay kang kasama niyon. Kita n'yo, kita n'yo? Ngayon, iyan ang itinuturo ng Aklat na ito (Kita n'yo?), 
hindi ang sinasabi ko, sapagkat iyan ay nakasaad dito. Tama.
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Ngayon, pinangakuan siya ng Diyos tulad ng ginawa Niya kay Eba. Sinabihan Niya si Eba na darating 
ang isang panahon na ang Salita ay muling magbabalik sa kaniya. Ngayon, naaalala n'yo ba iyon? 
Mapanunumbalik kung ano ang nawala sa kaniya, 'pagkat Isang bagay lamang ang maaaring 
magpanumbalik, at iyon ay ang Salita. Tamang-tamang nga.
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Tulad ng sabi ko, “Iputok mo ang isang baril. Kapag di mo tinamaan ang target, alamin mo kung saan 
ito lumihis. Kailangan mong magbalik do'n at muling magsimula.” Kita n'yo? 153 At kung babalik kayo, 
pumunta kayo sa Nicaea. Do'n kayo muling magsimula. Kita n'yo? Magbalik kayo palayo sa mga 
organisasyong iyon, palayo sa lahat ng iglesia... Nakikita nating ang mga Tatak na ito ay ganap na... 154 
Buong buhay ko ay palagi akong nagtatanong kung bakit laban na laban ako sa mga sistemang 
makaorganisasyon, hindi sa mga tao, hindi. Ang mga tao ay tulad ko rin, o ninyo, o ng lahat ng iba pa, 
ngunit ang sistemang iyon, ang sistemang makadenominasyon... Ngayon, nakikita ko 'yon dito mismo. 
Ngayon ko lang ito nalaman. Tama.

Pinangakuan ng Diyos ang espirituwal na Eba tulad ng ginawa Niya sa natural na Eba na ang Salita 
ay maipanunumbalik sa kaniya. Sa mga huling araw ay ipanunumbalik Niya muli sa Iglesia ang orihinal na 
Salita. 156 Ngayon, masdan n'yo nang maigi. Nais kong makatiyak kayo. Pinangakuan ng Diyos si Eba na 
darating ang panahon na ang Salita ay maipanunumbalik ng kaniyang binhi. Ang Salitang ito, mismo,  ay
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magiging Binhi. At kapag... Sasabihin n'yo, “Binigyan siya ng isang panghalili...” At nanghawakan siya sa 
panghaliling iyon. At nang dumating sa kaniya ang Salita, ano ang ginawa niya? “Ayaw ko niyan.” 
Masayado 'yang hamak. Hindi tama ang tingin niya rito, hindi masyadong pulido. 157 “Isang sabsaban? 
Ay, naku. Naku. Ang isang lalaking tulad niyan, na di man lamang gumugol ng isang araw sa 
eskuwelahan? Aba'y, hindi ko magagawang tanggapin 'yan. Hindi 'yan Mesias. Isang lalaking pumapayag 
na sipa-sipain siya nang ganun ng mga kalalakihan at pagkatapos ay tatawagin mo itong 'Mesias,' 
pumapayag siyang takpan nila ng basahan ang kaniyang mukha at hampasin siya sa ulo, at tinawag 
Niyang propeta ang Kaniyang Sarili? Isang tunay na propeta ang lilitaw pagkatapos nila...” Hindi nila 
nakilala ang mga propeta. Ito ang sabi ni Jesus. Ang sabi Niya, “Kung nakilala n'yo ang mga propeta, 
makikilala n'yo rin Ako.” Tama. Kita n'yo?

Ngayon, pansinin n'yo. Ngunit nang ang Salita ay dumating sa kaniya nang eksaktong-eksakto sa 
pagkakasabi ng Diyos, iba ang pagkakaunawa niya. Ang tinutukoy ko ay ang Nobya—ang Nobyang Judio, 
ang Nobyang Hebreo. Ganun si Eba sa pasimula pa lamang. At nang ito'y lumabas na ayaw niya. Nais 
niyang manatili sa kaniyang panghalili.
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Ngayon, pinangakuan ng Diyos ang espirituwal na Eba sa Pentecostes, sinabihan siya bago pa 
mangyari (apat na raang taon bago mahulog ang iglesia), na sila ay tataliwakas, at gagawin nila ang 
ginawa nila, ngunit ipinangako Niya na muli Niyang isusugo ang Salita sa mga huling araw.

Ganun ang sinabi ni Jesus nung Siya ay narito sa lupa. Isusugo Niya ito muli, at ano ang 
masusumpungan nito? Pareho rin ang masusumpungan nito tulad nang una itong dumating. Tama. 
Mayroon silang—ang gusto nila ay ang kanilang mga panghalili; gusto nila ng kanilang denominasyon; 
gusto nila ng kanilang kredo; gusto nilang mamuhay sa paraang nais nila... “Buweno, ako ay Ganito-at-
ganiyan. Kabilang ako sa Ganito-at-ganiyan.” 161 Hindi mahalaga sa kanila kung ano ang ginagawa ng 
Diyos, gaano man Niya inihahayag ang Kaniyang Sarili. Maaaring magbangon Siya ng patay; maaaring 
magsabi Siya ng mga lihim ng puso; maaari Niyang gawin ang lahat ng sinasabi ng Bibliang gagawin Niya. 
At walang kabuluhan iyon— “Kung iyon ay hindi kunektado sa aking organisasyon, wala 'yon.”
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...katulad din ng ginawa ng nobyang Hebrew. Tama. Kita n'yo? Nakinig sila sa mga pamalit, at 
ipinangako sa kanila ng Diyos. At ng dumating ang Katutuhanan, ayaw nila ito. Tunay na 
mapagpakumbaba.

Ngayon, magkakagayon din sa araw na ito kapag ito'y lumitaw sa eksena. Ngayon sinabi ng Diyos sa 
Malakias 4 na isusugo Niya ang mensahe sa mga huling araw na magpapanumbalik... Ang sabi ni Joel, 
“Ipanunumbalik ko ang lahat ng mga taong...” Lahat ng kinain ng Roma, at lahat ng kinain ng mga 
Methodist, at lahat ng kinain ng mga Baptist mula sa orihinal na sangang Pentecostal, ang sabi ng Diyos, 
“Ipanunumbalik ko sa mga huling araw.” Tama. 163 At magagawa Niyang isugo sa atin ang isang taong 
magiging... Ang tanging pinagsusuguan ng Diyos ng Kaniyang Salita ay isang propeta, hindi mga reformer, 
mga propeta. Hindi pa iyon ang oras para do'n. Ngayon, paparating na ang oras, at iyon ang dahilan 
kaya't inaabangan natin ang pagdating niyon. Magiging napakahamak at napakahinahon at napaka...
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Ay, naku. Palagay n'yo ba tatanggapin ito ng mga aristokratikong Methodist, Baptist, at 
Presbyterian, at Pentecostal na iyon? “Buweno,” sasabihin mo, “mga Pentecostal?” 165 Ang mga 
Pentecostal ang mga taga Laodicea: mayaman at walang anumang kinakailangan. Ang sabi, “Hindi n'yo 
nalalaman na kayo ay dukha.” Marahil ay nagtatayo kayo ng gusaling milyun-milyon ang halaga, ngunit 
dukha pa rin kayo, dukha sa espirituwal na kalagayan. 166 “Oh,” sasabihin mo, “Nakikita ko ang lahat.” 
Ikaw ay bulag. “Buweno,” sasabihin mo, “Purihin ang Diyos, ako'y nadaramtan.” Hubad...

67

“ Buweno, tiyak akong... Buweno, ang mga kalalakihan namin... Mayroon kaming mga seminaryo, 
kami'y...” At hindi n'yo nalalaman... 167 Ngayon, iyan ay baligtaran lang. Ngayon, kung sinabi ng Biblia na 
ang iglesiang Laodicea ay mapapasaganiyang kundisyon, at walang sinuman sa ibabaw ng lupa na 
maaaring tumanggi na ito na nga ang huling panahon, sapagkat ito na ang Kapanahunan ng Iglesiang 
Laodicea o ang ikapitong kanahunan ng iglesia, at naririto na tayo. Ang ikalawang dalawang libong taon 
ay patapos na. Wala nang iba pang kapanahunan ng iglesia. 168 Iyan ang dahilan kaya kayong mga 
kapatid na Latter Rain ay hindi na makapagsimula ng isa pang organisasyon. Hindi na magkakaroon. 
Tama. Nasa dulo na tayo. Amen. Hindi na maaaring magkaroon pa ng kapanahunan ng iglesia. Tapos na 
ang lahat.

Ngunit kung ang mensaheng Pentecostal ang huling mensahe at ang pag-aaring ganap, 
pagpapakabanal, bautismo ng Espiritu Santo... Ang huling tatlong mensahe, ang huling tatlong 
kapanahunan ng iglesia ang bumubuo ng ganap na kapanganakan. 170 Tulad ng kapag ang isang babae 
ay manganganak. Ang aktuwal na unang nangyayari ay ang paglabas ng tubig; ang kasunod ay dugo; 
pagkatapos ay buhay. 171 Nang patayin nila si Jesus sa krus, ang elementong lumabas mula sa Kaniyang 
katawan ang bumuo sa bagong kapanganakan. Tinusok nila ang Kaniyang tagiliran, lumabas ang dugo at 
tubig, at “Sa Iyong mga kamay ay ipinagtatagubilin Ko ang Aking Espiritu.” Ang lumabas sa Kaniyang 
katawan ay tubig, dugo, espiritu. Ang I Juan 5:7 ay nangungusap tungkol diyan.
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Mayroong tatlong nagpapatotoo sa langit: ang Ama, ang Salita (walang iba kundi si Cristo), at ang 
Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Hindi sila Isa, ngunit nagkakaisa. At mayroong tatlong 
nagpapatotoo... O sila pala ay iisa, ang ibig kong sabihin. Nagkamali ako. Ang... At ang tatlong 
nagpapatotoo sa lupa ay ang tubig, dugo, at espiritu, at ang mga ito ay nagkakaisa. 173 Maaari kang 
pakabanalin nang hindi naaaring-ganap, at maaari kang ariing-ganap nang hindi napapaging banal. Maaari 
kang pakabanalin nang hindi mo natatanggap ang Banal na Espiritu. Eksakto 'yon. Pinabanal ang mga 
disipulo sa Juan 17:17 at binigyan ng kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo pagkatapos ay 
wala pa rin silang Banal na Espiritu. Kita n'yo? Tunay nga. Kinailangan nilang tumungo sa Pentecostes at 
maghintay hanggang sa dumating ang Espiritu Santo. Do'n ipinakita ni Judas ang kaniyang kulay. Nakita 
n'yo ba kung papaanong gumapang ang espiritung
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iyon sa pag-aaring ganap at pagpapakabanal, ngunit pagdating sa dulo, ipinakita niya ang kaniyang 
kulay. (Kita n'yo?) tama.

Ngayon, pansinin n'yo, narito na tayo sa huling panahon. At ang espirituwal na Eba, tulad ng nat—
kung papaanong pinangakuan ang Ebang Hebreo... 177 Ang nobyang Hebreo ay pinangakuan ng 
pagbabalik ng Salita, at ang espirituwal na nobya mula sa Pentecostes, nang siya ay mahulog sa Nicaea, 
ay pinangakuan na sa mga huling araw ito ay muling magbabalik. Ngayon, sasabihin n'yo... Kung gayon... 
178 Kung gusto n'yo nang ibang Kasulatan, pumunta tayo rito sa Apocalipsis 10. At ang sabi, “Sa oras, 
sa panahon ng—ng huling anghel, ng ikapitong anghel, ikapitong mensahero, sa pagsisimula ng kaniyang 
pag-ihip, ang hiwaga ng Diyos ay ganap na,” (Kita n'yo?) ang pagbabalik sa Salita. Sinabi ng Biblia na 
ang mensaherong ito ng mga huling araw ang muling magbabalik sa kanila sa orihinal na Salita, tulad ng 
sinabi Niya sa Malakias 4, ngunit siya'y nawalan ng karapatan. 179 Ngayon, naiwala niya ang Salita sa 
Nicaea. Si Eba naman ay sa Eden. Tinanggihan ni Eba ang sa kaniya sa Kalbaryo, at tinatanggihan ito ng 
grupo ng Nicaea sa kanilang huling mga araw—ganun din. Naku. Ngunit nang ang Salita ay dumating 
nang nasa katawang tao, siya, si Eba, ang iglesiang Hebreo, ang ina ng lahat ng espirituwal na 
nabubuhay tulad nang dati, tinanggihan niya ito; patay na patay na siya sa kaniyang mga tradisyon at 
dogma kaya ito ay hindi niya nakita. Ganun din ang isang ito. Eksakto.
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Tama. Hindi nila Siya nakilala, ang buhay na Salitang nahayag sa laman sa pamamagitan ng Salitang 
ipinangako. Ang Salita ay nangakong gagawin Nito ang mga bagay na ito. Ang pangako ay nabitawan na, 
at magkakaganito sa mga huling araw. “Kung papaano ang naganap sa mga kaarawan ng Sodoma, 
magkakagayon din sa pagdating ng Anak ng tao.” Ngayon, masdan n'yo kung ano'ng nangyari sa 
Sodoma. “Kung papaano ang naganap sa mga kaarawan ni Noe, magkakagayon din sa pagdating ng Anak 
ng tao.” Kita n'yo? Masdan n'yo kung ano'ng naganap no'n. Kita n'yo? Ngayon, and sabi Niya 
magkakagayon din, at nabubuhay na tayo sa araw na iyon kung saan maaaring... Sa palagay ko'y maaari 
akong makakuha ng anim na raang mga pangakong tulad niyon mula sa Kasulatan na tumutukoy do'n. 
Kita n'yo? Ngayon... Ngunit tumanggi sila. 181 Nanghawakan siya sa kaniyang mga tradisyon at panghalili 
sa halip na... Nanghawakan siya sa panghaliling dugo sa halip na sa tunay na Dugo. Sinabi ni Jesus, ang 
Salita... Nang Siya ay mahayag sa kaniya... Sapagkat siya
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ay nakatangan sa mga tradisyong ito, sinabi ni Jesus na walang iba kundi ang nahayag na Salita sa 
nobya, sa nobyang Hebreo, “Dahil nanghahawakan kayo sa inyong mga tradisyon, winawalang kabuluhan 
ninyo ang Salita ng Diyos sa inyong mga sarili.” Hindi ito maaaring magkaroon ng epekto.

Ngayon, iyan ang dahilan na sa araw na ito—ang mga revival na umano'y nararanasan natin... 
Mayroon tayong mga makadenominasyong revival; hindi pa tayo nagkakaroon ng tunay na kasiglahan. 
Hindi, hindi, hindi, hindi. Hindi po. Huwag n'yong isiping nagkaroon na tayo ng mga revival. Hindi pa. Oh, 
mayroon silang milyun-milyong mga miyembro, ngunit walang revival kahit saan. Wala, wala. 183 Ang—
ang Nobya ay hindi pa nagkakaroon ng revival. Kita n'yo? Hindi pa nagkaroon ng revival do'n, wala pang 
manipestayon ng Diyos upang pukawin ang Nobya. Kita n'yo? Inaabangan natin iyon. Kakailanganin ang 
pitong mahiwagang kulog na iyon upang siya'y muling gisingin. Isusugo Niya iyon. Ipinangako Niya. 
Ngayon, ngayon, masdan n'yo. Ngayon, siya ay— siya ay dating patay.
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At ngayon, kung kalilimutan ng mga iglesia ang kanilang mga kredo, at ang kanilang mga dogma, at 
tatanggapin lamang ang Biblia, hihilingin ang pangako, kung magkagayo'y magiging epektibo ito sa kanila. 
Ngunit kita n'yo, ang sabi ni Jesus, “Sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon ay winawalang kabuluhan 
ninyo ang Salita ng Diyos sa inyong sarili.” Buweno, ganiyan din sa araw na ito ang kalagayan ng 
espirituwal na Eba. Kita n'yo? Ang espirituwal na nobya ng araw na ito, na kung tawagin ay iglesia, 
kinikuha niya ang Salita ng Diyos; at ayaw niya Itong tanggapin, at sa halip ay mga dogma ang kaniyang 
tinatanggap. Kaya't ang Salita'y hindi epektibo sa kaniya (Kita n'yo?), sapagkat isinisingit niya ang 
kaniyang kredo sa Salita, at hindi iyon uubra.
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Ngayon, ang kailangan natin sa araw na ito... Palagi ko itong nababasa dito sa “Herald of His 
Coming.” Sa mga ulo ng mga balita, “Kailangan natin ang pagbabalik ng isang propeta. Kailangan natin 
ang pagbabalik ng isang propeta.” At sa palagay ko pagbalik niya hindi nila ito malalaman, tulad ng sinabi 
ko. Kita n'yo?  “Kailangan  natin  ng  isang...”  Lahat  na  lang  ng  pinag-uusapan  ay  tungkol  sa:  “Kailangan
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natin ang pagbabalik ng isang propeta na maghahatid ng Salita ng Panginoon, nang walang takot. 
Naniniwala tayong ipinangako iyon ng Biblia.” 186 Ngayon, alam kong sila nina Brother Moore, ay 
kumakain sa bahay niya at lahat na (ang editor); at siya'y isa sa pinakamabuting lalaki na

lumalakad nang nakasapatos na balat, sa wari ko. Ngunit sadyang... Kita n'yo, alam niyang kailangan 
nating magkaroon ng ganun. 187 At si Sis. Moore, isa sa pinakamabuting babae, kaawa-awa naman, sila 
ay nagsasakripisyo. At isa pinakamahusay na pahayagan sa larangan ng Ebanghelyo sa aking palagay ay 
ang “The Herald of His Coming.” Ngunit makikita n'yo na palagi nilang pinapahayag na “Kailangan natin ng 
isang propeta. Kailangan natin ng isang propeta.” Kita n'yo? Iyon ang kanilang pinag-uusapan.

At narito tayo sa araw na ito, at tulad kahapon at ganun din ngayon nag-aanunsyo sila sa radyo na 
di natin dapat tanggapin ang mga Catolico sa mga iglesiang Baptist at iba pa, ngunit tayo'y medyo 
makipag-fellowship lang sa kanila. Kita n'yo? Samantalang dito naman ay lumalabas ang mensahe na 
iwasan ang lason na iyon. Kita n'yo, kita n'yo? “Papaanong makalalakad nang magkasama and dalawa 
'libang sila ay magkasundo?” 189 Ang liwanag at kadiliman ay hindi maaaring magsama. Kapag pumasok 
ang liwanag, ang kadiliman ay umaalis. Kita n'yo? Hindi maaaring—ang pinakamapangyarihang... Hindi mo 
maaaring patayin ang liwanag sa pamamagitan ng kadiliman, ngunit mapapawi mo ang kadiliman sa 
pamamagitan ng liwanag. Tama. At Siya ang Liwanag, at Siya ang Salita. Kita n'yo? Ngayon, hayan, 
diretso pabalik. Hindi mo ito maaaring pagsinungalingin o pagawin ng anumang mali. Muli itong nagbabalik 
sa dakong ito. Opo.
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Tulad ng kung may mga taong susubok na makipagtalo sa iyo, kung alam mo kung saan ka nakatayo, 
alam mo kung anong pinaniniwalaan niya... 191 Para rin itong nagpakawala ka ng isang kuneho sa isang 
kural at pinasakan mo ang lahat ng butas. Tumayo ka lang sa pintuan; babalik at babalik siya. Kaya't... 
Kita n'yo? Kailangan niyang magbalik muli sa pintuan 'pagkat iyon ang tanging daan para siya'y 
makalabas. Ilulusot niya ang kaniyang ulo sa ganito at halos mabali ang kaniyang leeg, magpupunta siya 
sa ganun at ganiyan. Tumayo ka lang at masdan mo siya, muli siyang magbabalik. Kita n'yo? Iyon lang. 
192 Iyon lang ang tanging paraang magagawa mo: manatili ka sa Salita. Ngayon, pasambulatin mo na 
lang ang iyong kredo at ipabali mo ang iyong leeg sa lahat ng dako, ngunit magbabalik at magbabalik ka 
sa Salitang ito. Kita n'yo? Iyon lang.
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Ngayon, kita n'yo, a—a—a—ayaw nila niyon. Ayaw nila ng Salita ng Diyos. Sapagkat siya'y 
nangunyapit sa kaniyang mga tradisyon, iniwasan niyang magkaepekto ang Salita nang Diyos. Ganun din 
ngayon ang

77

espirituwal na Eba, ayaw niyang... Nais niyang panatiliin ang kaniyang mga tradisyon at lumayo sa 
Salita ng Diyos. Nangungunyapit siya muli sa mga denominasyon at sa mga kredo at tradisyon ng 
kanilang matatanda sa halip na tanggapin ang Salita ng Diyos. 194 At kapag inihatid na sa kaniya ang 
pangako ng Salita ng Diyos sa huling mga araw, hindi niya ito tatanggapin, dahil sa kaniyang mga 
tradisyon, tulad din ng ginawa ng nobyang Hebreo, bagama't ang tunay na Salita ay naipamalas, 
napatunayan at nabindika, ayaw niya itong tanggapin. Bakit ayaw niya? Sapagkat iyon ang kaniyang 
tipo. Hindi niya ito maaaring gawin. Tama. Hindi niya maaaring daigin ang kaniyang tipo. Kita n'yo? At 
nakahulang ganun ang kaniyang gagawin, kaya't papaano mo ka makakaiwas sa anumang... 195 Ngayon, 
ang tanging dapat mong gawin ay ang maging masaya ka dahil ikaw ay kabilang. Iyon lang, maging 
handa ka para rito. Tama. Ipinangako ng Diyos sa mga huling araw na Kaniyang ipamamalas at ibibindika 
sa kaniya ang Kaniyang Salita ngunit ayaw niya pa rin itong tanggapin. 196 Ipinangako lahat ng Diyos sa 
kaniya sa pamamagitan ng Kaniyang mga lingkod na mga propeta, ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni 
Jesus Cristo, ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Joel, ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, 
ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Malakias, ni Juan, ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Juan na 
Tagapahayag, lahat ng mga propetang iyon, kung magiging ano ba talaga ang huling mensahe sa kaniya.

Ngayon, kung nais ninyong isulat ang mga ito, anupa't alam n'yo nang lahat ang mga ito: kay Jesus: 
Juan 14:12; at kay Joel: Joel 2:38; kay Pablo: II Timothy 3; ika-4 na kabanat ng Malakias, at kay Juan 
na Tagapahayag: Apocalipsis 10:17, 1-17. Kita n'yo? Iyon mismo ang magaganap ngayon. At sa iglesia, 
ano ito? Ang Salitang muling nagkatawang tao sa kalagitnaan ng Kaniyang bayan (Kita n'yo?), at 
sadyang ayaw nilang paniwalaan.
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Alam n'yo kung ano'ng sinabi ni Jesus nang gawin Niya ang lahat ng mga himalang iyon sa kanilang 
harapan at pinatunayan Niyang Siya ay Diyos, pinatunayan Niyang—anumang dapat Niyang gawin ay 
ginawa Niya nang eksaktong eksakto. Sinabi Niya sa kanila, aniya, “Oh, ikaw Capernaum, na naitaas sa 
kalangitan, kung ang mga dakilang ginawa sa iyo ay ginawa sa Sodoma, nakatayo pa rin sana ito 
hanggang ngayon.” Tama. 199 At sa Capernaum, wala Siyang ginawang anuman maliban sa pagalingin 
ang ilang tao at sinabi sa kanila ang mga lihim ng kanilang puso at
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pagkatapos ay umalis na Siya. Siya nga. Iyon lang. Kita n'yo, hindi nila nalalaman kung ano ang mga 
dakilang gawa. Akala nila kailangang maging isa itong napakalaking programa kung saan ang lahat ay 
tumatayo;  at  ang  hukom  ay  magtatalumpati;  at  ang  banda  ay  tumutugtog,  ang  mga  bandila  ay
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nagliliparan, at ang mga kababaihang magagara ang damit at ang kanilang... at naghihintay, at lahat ng 
mga Ph.D, LL.D, ang matataas na sombrero at nakabaliktad na kuwelyo at lahat na; lahat sila ay 
kailangang pumasok; iyon ay isang bagay na dakila. Ang sabi ng Diyos, “Iyon ay kahangalan.” Kita n'yo?

At magpapalitaw Siya ng isang marahil ay hindi alam kung ano ang kaibahan ng abc ngunit gagawa 
ng isang bagay na magpapalagablab sa tunay na Iglesia; at ang lahat ng iba pa sa kanila ay magsasabi, 
“Isang bungkos ng mga holy-roller.” Tinatawag iyon na dakila ng Diyos, samantalang tinatawag naman 
itong hangal ng sanlibutan. Ang tinatawag na dakila ng sanlibutan ay tinatawag namang hangal ng Diyos 
(Kita n'yo?), baliktaran lang. Kita n'yo? Ang ipinangako ng Diyos ay Kaniyang tutuparin at ginawa Niya na 
nga. Naririto na tayo.
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Ngayon, nananatili pa rin siya tulad ng Ebang Hebreo. Sadyang ayaw niya. Maaari mong bangunin 
ang patay; maaari mong mamalas ang Espiritu ng Diyos. Si Jesus ay nanaog, binindika ang kaniyang Sarili 
na Siya nga ang Anak ng Diyos. Una ay nagsimula Siyang mangaral. Buweno, naisip nila, “Buweno, medyo 
kakaibang tao. Sino ba Siya?” 202 Buweno, nalaman n'yo na lang, nagsimulang magsabi ang mga tao... 
Anupa't sinabi nila nung una nang dumating ang tagapaghanda ng Kaniyang daan, si Juan—ang sabi nila, 
“Ikaw ba ang Mesias?” 203 Ang sabi niya, “Hindi, ngunit nakatayo na Siya sa inyong kalagitnaan.” Kita 
n'yo? Alam niya nang maganap ang kaniyang mensahe kung ano'ng dapat niyang gawin. Alam niya kung 
ano'ng gagawin niya.
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Tulad din nang minatiyagan ni Noe si Enoch. Nang umalis na si Enoch, ang sabi ni Noe, 
“Makabubuting lumapit na ako sa arka. Malapit na ang oras.” Walang patid na nagmatiyag si Noe kay 
Enoch (Kita n'yo?) at si Juan ay nagmatiyag sa tandang sinabi ni Jesus sa kaniya—o sa sinabi ng Diyos 
sa kaniyang dapat niyang matiyagan. Ang sabi niya, “Naririto na Siya sa inyong kalagitnaan. Hindi ko 
Siya kilala, ngunit makikilala ko Siya.” 205 Habang nakatayo sila ro'n ang sabi nila, “Hindi ba't ikaw ang 
Mesias?” Anila, “Isinugo kami mula sa punong himpilan.” Ang sabi pa, “Isinugo kami rito ng mga 
matatanda at ng iba pa. Kung ikaw ang Mesias, ba't di ka pumaroon at ipakilala mo ang iyong sarili, 
huwag dito sa bungkos ng mga bagay na nandito. Pumanik ka ro'n at magpakilala ka.”
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Ang sabi niya, “Hindi ako ang Mesias.” Ang sabi niya, “Ako ang tinig niyaong isang sumisigaw sa 
ilang.” 207 Lumampas iyon nang husto sa kanilang pang-unawa. Wala silang kaalam-alam tungkol dito 
(Kita n'yo?), samantalang nag-aabang silang lahat sa Kaniyang pagdating; ngunit iyon ay hindi maaaring 
maging ganung klase ng lalaki. Ay, naku, iyon ay kakilakilabot. 208 “Saan eskuwelahan ka ba 
nanggaling?” “Wala.” “Mayroon ka bang fellowship card?”

“Ano iyon?” kita n'yo? Siya ay pinahiran ng Diyos. Ang sabi niya, “Iisa lang ang mayroon ako, 
nakaumang na ang palakol sa ugat ng punong kahoy.” Ngayon... Iyon lang ang taglay niya. Nangusap 
siya sa termino ng isang taong gubat, hindi sa termino ng isang ministro—mga ulupong, mga palakol, at 
mga punong kahoy at iba pa. Hindi siya nangusap sa terminong eklesiyastikal, ngunit ang sabi ni Jesus 
walang propetang tulad niya, walang lalaking isinilang ng isang babae na tulad niya hanggang sa 
panahon niya. Tama. 210 Higit pa siya sa isang propeta; siya ang mensahero ng tipan: tumayo siya sa 
pagitan ng dalawang dispensasyon na paparating (Kita n'yo?), higit sa propeta. At kaya nga... Nang 
nakatayo siya ro'n hindi nila siya nakilala. Hindi nila siya naunawaan. Medyo kakaibang klase siya ng tao, 
kaya't sadyang hindi nila siya nakilala. Kita n'yo?
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At nang dumating na si Jesus noon, tiyak na hindi nila Siya tatanggapin, ang anak ng karpenterong 
ito (Wala iyong katulad) na may maitim na pangalan ng pagiging ilehitimo sa Kaniyang likuran. Siya'y... 
Hindi sila magpupunta ro'n upang makita ang isang Lalaking tulad no'n. Ngunit tignan n'yo kung ano ang 
ginawa ng Diyos. Kinuha Niya ang mga di nakapag-aral at hamak na mga mangingisda, mga taong-gubat, 
mga magsasaka, at mga patotot at hinayaan lang na nakaupo ro'n ang mga matataas na tao. Bakit? 
Ano'ng... Bakit Niya 'yon ginawa? Bakit Siya gumawa nang ganung bagay? (Maiisip n'yo ba 'yon?), 
sapagkat ang mga taong iyon ang nakakilala sa Kaniya bilang Salita.
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Ngayon, masdan lang natin sila sandali. Narito ang isang walang pinag-aralang mangingisda, hindi 
marunong magsulat ng kaniyang pangalan. Ang sabi ng Biblia siya ay mangmang at walang pinag-aralan. 
Iniahon niya ang kaniyang isda at inilapag, nagpunta siya ro'n upang makita kung ano ba itong ingay na 
ito, ngunit sa kaloob-looban niya alam niyang sinabi ng Biblia na ang Mesias...
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Lahat ng mga Hebreo ay nag-aabang sa Mesias, sapagkat may Iskriptural na bagay na magaganap 
kapag Siya ay dumating.

Marami nang mesias na naglitawan at nagsabi, “Ako Siya,” at nagligaw ng daan-daang mga tao, at 
sila'y napahamak at lahat na; ngunit kita n'yo, iyon ay upang maiwaksi ang tunay kapag dumating na 
Siya. Kita n'yo? Tama. Lahat ng uri ng mga taong nagsuot ng mga balabal at mga damit at inilibing nang 
nakabaliktad ang talukbong at lahat na... Iyon ay hindi... Iyon ay nagbibindika lamang. Tulad ng 
ipinapakita lamang ng isang huwad na dolyar na may tunay kung makikita mo lamang. Kita n'yo? Kaya't 
heto na Siya. 216 Ngayon, naglabasan ang mga matataas na taong ito, at masyado na silang nahirati sa 
kanilang  mga  panghalili,  “Aba'y,”  ang  sabi  nila,  “kung  darating  ang  Mesias,  tiyak  na  darating  siya  kay
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Caifas. Darating siya sa aming denominasyon. Darating siya sa mga Fariseo.” Ang sabi naman ng mga 
Saduceo: “Iyan ang akala n'yo; darating siya sa mga Saduceo.”

Hayun sila (Kita n'yo?), ganiyan pa rin sila sa araw na ito. Kita n'yo? Ngayon, ngunit nang dumating 
Siya, kakaiba. Pagdating Niya, oh, salungat na salungat sa inakala nila, ngunit dumating Siya ayon sa 
Salita, at hindi nila alam ang Salita. 218 Hayaan n'yong sabihin ko iyan nang tunay, upang kayo'y—ito'y 
bumaon nang malalim. Nais kong makuha natin iyon: Iyan ang problema sa inyo sa araw na ito. Kita n'yo? 
Hindi n'yo alam ang Salita. 219 Ang sabi ni Jesus, “Kayo'y marunong magsikilala ng mukha ng langit, 
ngunit hindi n'yo makilala ang mga tanda ng panahon. 220 Ang sabi nila, ”Si Moises ang aming... 221 Ang 
sabi ni Jesus, “Kung nakilala n'yo si Moises, sana'y makikilala n'yo rin Ako.” Tama. Kita n'yo? Hindi nila 
kilala si Moises, kung kaya't wala silang alam. Ang alam lang nila ay ang kredong gawa-gawa nila.
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Ngayon, talakayin natin ang matandang mangingisdang ito. Inilapag niya ang kaniyang buslo, sininop 
niya ang kaniyang abuhing balbas, lumakad siya, “Palagay ko'y titignan ko kung sino 'yon.” 223 Ang sabi 
ng kaniyang kapatid, “Tayo na. Puntahan natin. Siya rin ang lalaking iyon; ang lalaking nagsabi nung 
nakaraang araw, ”Sinamahan ko Siya magdamag kagabi. Alam mo ba ang pinag-uusapan namin ni Juan?“ 
”Oo, ang mabangis na lalaking iyon? Oo, narinig ko na ang tungkol sa kaniya.“

88

Buweno, ang matandang si Simon, alam n'yo, ang sabi n'ya, “Narinig ko na ang tungkol sa kaniya 
do'n. Oo, nagpunta ako ro'n—dalawa o tatlong buwan na ang nakalilipas, oo nga.” 225 “Buweno, ang sabi 
niya... At isang araw nakatayo siya ro'n at nagsabi ng kakatuwang bagay. Ang sabi niya, 'Alam n'yo, 
naritot dumarating na Siya.' Ang sabi nila, 'Papaano mo nalaman?' Tumingin siya ro'n, at naroroo't 
nakatayo ang isang karaniwang Lalaki. Ang sabi niya, 'Nakikita kong bumababa sa Kaniya ang Espiritu ng 
Diyos tulad sa isang kalapati. Nakarinig ako ng isang tinig na nagsasabi, ”Ito na Siya. Ito ang sinisinta 
Kong Anak na kinalulugdan Kong panahanan.' At lumusong siya sa tubig at binautismuhan Siya at iba pa. 
Buweno hayun, ang sabi niya kilala niya Siya.“ 226 ”Ah, ewan ko,“ ang sabi ni Simon. ”Narinig ko na ang 
lahat ng iyan maraming beses.“ Ngunit narito dumarating Siya; sa kaibuturan ng kaniyang puso ay 
mayroong isang predestinadong binhi. Sinabi ito ni Jesus. Tama. Lumapit siya sa Kaniya. Lumapit siya at 
nagsabi, ”Pupunta ako sa pagtitipon at titignan ko.“

Lumapit siya sa kinatatayuan ni Jesus, isa lamang karaniwang maliit na Lalaki. Lumapit siya at 
nagsabi, “Aba'y, ang ngalan mo'y Simon, at ang ngalan ng tatay mo'y Jonas.” Nawala ang yabang niya. 
Bakit? Tinamaan ang munting Binhi ng Buhay na Walang Hanggan sa kaniyang kalooban. Opo. 228 Ang 
sabi niya, “Teka muna. Papaano iyon? Hindi Mo pa ako nakita, hindi Mo rin kilala ang tatay ko dahil 
maraming taon na siyang pumanaw, ngunit narito Ka't sinasabi Mo 'yan sa akin. Ngayon, alam kong 
sinasabi ng Biblia na...” (Ngayon, hindi niya binalikan kung anong sinasabi ng mga matatanda.) kundi 
“Sinabi ng Biblia na ang Mesias ay magiging isang propeta. Hayun na Siya. Siya iyon.”
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Isang araw dumaan Siya sa Samaria kasama ang isang lupon ng mga Judio. Iniwan Niya sila. At 
lumabas ang babaeng ito na may masamang reputasyon, marahil isang magandang babae, alam n'yo na; 
at siya'y itinaboy sa lansangan nung siya ay bata pa, at padaan siya ro'n. Marahil ay may isang bagay 
siyang pinag-iisipan. Lumapit siya ro'n at inilapag ang kaniyang timba, at sinimulan na niyang ilarga 
pababa ang panalok, alam n'yo na, para kumuha ng tubig, nang may marinig siyang isang Lalaking 
nagsalita, “Bigyan mo Ako ng maiinom.” 230 Paglingon niya ay may nakaupong isang Judiong di pa 
katandaan. Ang sabi niya, “Aba, hindi ba't Ika'y isang Judio? Hindi mo dapat gawin 'yan. Hindi ayon sa 
kustumbre na Ikaw ay makipag-usap sa akin. Isa akong Samaritana.”
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Ang sabi niya, “Ngunit kung kilala mo kung Sino ang kausap mo, dadalhan mo ako—hihingi ka sa Akin 
ng maiinom.” Aniya, “Nasaan ang iyong panalok? Nasaan ang iyong lubid?” 232 “Buweno,” ang sabi Niya, 
“ang tubig na ibinibigay ko ay Buhay.” “Ano? (Kita n'yo?) Bakit,” aniya, “bakit, lahat kayo ay gustong 
manambahan sa Jerusalem. At ang mga magulang namin ay nanambahan sa...” 233 “Oh,” ang sabi Niya, 
“tama,” ngunit aniya pa, “alam naming mga Judio kung ano ang aming sinasamba,” ngunit ang sabi niya, 
“alam mo, darating ang panahon kung kailan—kung kailan ang mga tao ay hindi na sasamba sa Jerusalem 
o sa bundok mang ito.” Aniya, “Sasambahin nila ang Diyos sa Espritu, sapagkat Siya ay isang Espiritu; 
Siya'y Espiritu at Katotohanan.” Buweno sininulan niya itong pag-aralan, alam n'yo na. 234 Ang sabi Niya, 
“Humayo ka, kunin mo ang iyong asawa, at kayo'y pumarito.” Ang sabi niya, “Ang aking asawa? Walang 
akong asawa.” 235 Oh, ang sabi Niya, “Katotohanan 'yan.” Aniya, “May lima ka nang kinasama at pang-
anim na ang kinakasama mo ngayon.” At sabi Niya, “Nakalima ka na. At—at ikaw—ikaw ay nagsabi ng 
katotohanan.”

Masdan n'yo. Ano iyon? Tinamaan ng Liwanag ang binhing iyon na nakahimlay do'n na ipinangusap ng 
Diyos. Opo. Ang binhi ay nasa lupa na. Nang hawiin ng Diyos ang tubig at tinamaan iyon ng araw, ito ay 
sumibol. Tama. Kita n'yo? Ang tanging kinailangan niyon ay ang araw. Kinailangan niyon ng liwanag. Opo. 
237 At nang hawiin ng Espiritu Santo na nasa Kaniya ang dati niyang buhay at ilantad ito sa kaniya, 
tinamaan iyon ng Liwanag; ang sabi niya, “Ginoo, napaghahalata kong Ikaw ay isang propeta.” Ang sabi 
niya, “Ganiyan... Alam namin—alam kong pagdating ng Mesias, magiging ganiyan Siya, at apat na raang 
taon na kaming hindi nagkakaroon ng propeta. Daandaang taon na kaming di nagkakaroon ng isang tunay
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na propeta.” 238 At ang sabi niya, “Papaanong... Sinasabi Mo sa akin ang tungkol sa aking asawa at 
kung ilan na ang naging asawa ko at iba pa... Aba'y,” aniya, “hindi ko ito maunawaan,” aniya pa, 
“pagdating ng Mesias, gagawin Niya 'yan, ngunit sino Ka?”

Ang sabi niya, “Ako siya.” Iyan nga iyon. Isang patotot!

Samantalang ang saserdote ay tumingin sa paligid at nagsabi... Buweno, kakailanganin nilang 
sumagot sa kanilang kongregasyon, aniya, “Huwag n'yong pakikitunguhan ang lalaking iyan. Siya'y 
inaalihan ng demonyo.” 240 Ngayon, iyan ang kaibahan. Ganiyan din sa araw na ito (Kita n'yo?), tulad din 
ng araw na ito. Sapul na sapul. Siya nga, opo. Nalaman niya iyon dahil tinamaan iyon ng Liwanag. 
Sila'y... Ang mga mangingisda, mga taong-gubat, mga magsasaka, mga maniningil ng buwis, mga 
bayarang babae, nakita nila sa Kaniya kung ano ang sinabi ng simpleng mga Kasulatan na gagawin Niya, 
samantalang hindi ito makita ng mga Fariseo dahil sa kanilang mga tradisyon; ngunit ang bayarang 
babae, ang mga magsasaka, at iba pa, nakita nila 'yon. Sa lahat ng predestinado, matapos na mahawi 
ang mga pag-aalinlangan, ang binhi ay nagsibulan. Tama.
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Ano ang ginawa niya? Ang sabi niya, “Buweno, nagagalak ako na nakatagpo ko ang Mesias.” Ay, 
hindi, kapatid. Humayo siya kaagad sa bayan. Nakalimutan na niya ang tungkol sa tubig. Ang sabi niya, 
“Halikayo, tignan n'yo ang isang Lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na ginawa ko. Hindi ba't ito 
mismo ang sinabi ng Kasulatan na gagawin ng Mesias? Hindi ba't ito na nga 'yon?” At nakikita ng mga tao 
ang tulad sa sinabi ni Jesus Cristo sa Juan 14:12, iyon ay muling magaganap. 242 Sinabi Niya rin iyon sa 
Lukas nang sabihin Niya, “Kung papaano ang naganap sa mga kaaarawan ni Noe...” kung papaanong 
inihayag ng Diyos ang Kaniyang Sarili sa isang Lalaki at sinabi kung sino ang nasa likuran Niya, at kung 
ano ang ginawa ni Sara (tumawa sa loob ng tolda), at lahat ng mga Kasulatang ito ni Malakias at iba pa 
na naihula sa huling araw. Ang sabi ng Hebreo 4 sa pagbalik ng Salita... 243 Sinabi ng Malakias 4 na ito 
ay magbabalik sa pamamagitan ng isang lalaki; sinasabi sa Hebreo 4 na ang Salita ng Diyos ay 
nakakikilala ng mga haka ng puso, at nakikita nila itong natutupad pagkatapos ay nilalayuan nila. 
Ikinukubli ito ng mga tradisyon nila at winawalang kabuluhan. Buweno, sadyang naririto na tayo. Iyon 
lang.
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Alam n'yo, magagawa Niya ang ganun ding bagay sa araw na ito. Darating Siya sa eksena at gagawa 
ng mga kaparehong bagay na ginawa Niya noon tulad ng sinabi Niya. Kita n'yo? Ipinangako Niyang 
gagawin Niya ito. Ipinangako Niyang gagawin Niya ito. At kung gagawin Niya ang ganun ding mga 
bagay...

94

Pinanininwalaang gagawin ito ng mensahero ng Laocicea; at kung makikita itong natutupad ng 
iglesiang Laodicea, gagawin nila ang katulad na katulad ng ginawa ng iglesiang Hebreo nung pasimula. 
Kita n'yo? Gaaano man ito kabindikado, ganito pa rin ang gagawin nila. Ay naku. 246 Ngayon, sinabi Nito 
na tayo ay babalik sa orihinal na Salita at maihahayag tulad ng naipangako upang muling maipanumbalik 
ang pananampalataya, ang orihinal na pananampalataya. At kung naipaalam Niya na Siya ay nananahan 
sa kalagitnaan ng Kaniyang bayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga bagay na ito... Nagawa pa 
nga Niyang magpakuha ng l itrato, patunayan ito ng siyensya, ngunit hindi pa rin ni la ito 
pinaniniwalaan...?... 247 Pinahintulutan Niyang makunan Siya ng mekanikal na mata ng camera na 
nakatayo ro'n, ang Haliging Apoy na iyon, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailan man (Hebreo 
13:8) upang ipakita na iyon ay siyentipiko sa lahat ng banda, siyentipiko, espirituwal, at maaaring 
patunayan sa lahat ng paraan, nabindika na ito at alam n'yo marahil ay pareho rin ang kanilang gagawin. 
Marahil ay lalayo na lang sila at gagawin ang kaparehong bagay na ginawa nila.

Oh, Diyos, tulungan mo po kami. Ay naku. Ngayon, hihinto na lang tayo rito. Tulungan nawa tayo ng 
Diyos ngayon, ang aking panalangin, sa paglapit natin ngayon, sapagkat ayaw ko kayong pagtagalin 
nang husto. Tulungan nawa tayo ng Diyos na ito ay makita natin. Naniniwala ako, marahil ay sumasaatin 
ang Espiritu ngayon nang sa gayon ay matulungan Niya tayo na maihayag, mabuksan ang Tatak na ito. 
249 Bumasa tayo habang nakikita natin ang kalagayan na kinaroroonan ng iglesia. Nakikita natin kung 
saan ito nanggaling, nakita natin kung anong ginawa nila, nakita natin kung saan ito dapat humantong, 
nakikita natin iyon diyan, at nakikita natin kung anong nakatakda nilang gawin. Iyon mismo ang kanilang 
ginawa. Ngayon, nakikita n'yo ba kung saan na tayo naroroon? Kayo ang humatol. Hindi ako 
makahahatol. Ang pananagutan ko lang ay ang paghahatid ng Salitang ito. Kung papaanong ipinagkaloob 
Ito sa akin, ganun ko rin ito maipagkakaloob. Malibang ipagkaloob ito sa akin, hindi ko ito 
maipagkakaloob. Walang sinupamang makagagawa nito. Ang nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay 
narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay, na nagsasabi, Halika. At tumingin ako, at narito, ang isang 
kabayong maitim; at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay.
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At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, Sa isang 
denario ay isang takal na trigo, at sa isa isang denario ay tatlong takal na sebada; at huwag mong 
ipahamak ang langis at ang alak.

Ngayon, hawak ng Cordero ang Aklat habang kinakalas ang Tatak. Kinalas Niya ang una, ikalawa, at96
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ngayon, ay kakalasin Niya ang ikatlo. At habang kinakalas Niya, ng Cordero, ang Ikatlong Tatak, ang 
ikatlong nilalang na buhay ay... Ngayon, ilan ang nakaaalam kung ano ang itsura ng ikatlong nilalang na 
buhay? Tulad ito sa isang tao. Ang una ay tulad sa isang leon; yung isa naman ay tula sa isang guyang 
baka o isang lalaking baka, at ang ikatlo ay tulad sa isang tao, parang isang tao. 251 At narinig niya ang
—ang nilalang na buhay na—ang hayop, ang nilalang na buhay na tulad sa isang tao na nagsabi kay 
Juan, “Halika, tignan mo kung ano ang hiwagang ito na naitago.” 252 Sa buong panahon ng pagtubos, 
mula pa nang itatag ang sanlibutan, naikubli sa ilalim ng Tatak na ito, kung ano ang mangyayari. Ngayon, 
halika, tignan mo kung ano ito.“ Kaya't binuksan Niya ito; umalingawngaw ang isang kulog; at binuksan 
ng Cordero ang mga Tatak.

Ngayon, lumapit si Juan upang makita kung anong kalalabasan niyon. Ano'ng nakita niya? Nakakita 
siya ng isang kabayong itim, at ang nakasakay ay may hawak ng timbangan. Ngayon, iyon ang unang 
bagay na nakita n'ya. Nang ianunsyo ng Cordero, nang kalasin Niya ang Tatak, yaong isang nilalang na 
buhay ay... Kita n'yo, nagsasalitan ang mga nilalang na buhay na iyon, sa pagsasabi, “Halika, tignan mo.”
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At si Juan, mula sa kinatatayuan niya, marahil ay tulad nito, ay lumapit nang buksan 'yon ng 
Cordero, lumapit siya, karaniwan ay kumukulog tulad ng nakita natin sa Unang Tatak. At nagmanman siya 
upang makita kung anong mangyayari, at nakakita siya sa pasimula ng isang lalaking nakasakay sa isang 
kabayong puti; minasdan niya siyang nangabayo hanggang sa dulo; nakita siya ni Juan hanggang sa 
wakas. Nakita niya siyang dumarating, ang kaniyang puting kabayo, ang mangangabayo ay may hawak 
na busog; ngunit wala itong kasamang mga palaso. At sumunod na nakita niya ay naputungan na siya, 
at nagpatuloy sa pangangabayo.

At nakita natin na naririto na naman ang Cordero. Nagbukas Siya ng isa pa at tumingin. Ngayon, 
narito ang isang pulang kabayo. At ang lalaking ito ay may hawak na tabak. Nangabayo siya sa mga 
Kasulatan (Kita n'yo?) na may hawak na tabak upang pumatay at mag-alis ng kapayapaan sa lupa.
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Ngayon, nagbukas ang Cordero ng isa pang Tatak. Isa pang nilalang na buhay tulad sa isang tao ang 
nagsabi, “Halika, tignan mo.” Ngayon, lumapit siya upang tignan kung ano ito. At nang gawin niya iyon, 
may dumating na mangangabayo na nakasakay sa kabayong itim.

Ngayon, kagabi nalaman natin na ang mangangabayong sumakay sa kabayong puti ay siya ring 
nakasakay sa kabayong pula. At ang tinig ay nagsabi—nanawagan ito sa kalagitnaan ng mga nilalang na 
buhay (Kita n'yo?) na siya'y lumapit upang makita kung ano iyon; Siya ay nasa nilalang na buhay na ito.
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At nakita niya ang kabayong itim na ito,

at nang manawagan ang tinig sa kalagitnaan ng apat na nilalang na ito, “Sa isang denario ay isang 
takal ng trigo, sa isang denario ay tatlong takal na sebada, ngunit huwag sasaktan ang langis at alak.” 
Kita n'yo?

Pag-usapan natin ang mangangabayong ito. Kung mapapansin n'yo ang unang mangangabayo, kung 
sino siya, at nalaman natin kagabi, ayon sa Kasulatan, na ang ikalawang mangangabayo ay ang lalaki 
ring iyon mismo, kaya lang siya ay nakasakay sa ibang kabayo. 260 Ano'ng nangyari? Nagpalit siya ng 
kaniyang ministeryo. Kita n'yo? Tama. Nalaman natin na siya ay isang anticristo, at nagpalit siya ng 
posisyon. Nalaman natin na nang siya ay kabayong puti pa, naging isa siyang doktrina. Ngayon, ibinabalik 
natin ang bawat isa sa mga ito sa mga Kasulatan. Kita n'yo?
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Ngayon, masdan n'yo kung nasaan na tayo ngayong gabi, sa ibang kapanahunan ng iglesiang iyon. 
Kita n'yo? Dumating na tayo ngayon sa ikatlong kapanahunan ng iglesia. Kita n'yo? Katulad na katulad ng 
ikatlong kapanahunan ng iglesiang iyon ang ikatlong kabayong ito. Kita n'yo? 262 Ngayon, anong 
nangyari sa unang kapanahunan ng iglesia? Nagkaroon ng isang doktrina ang Nikolaitanes (Kita n'yo?) 
ang kauna-unahan. Tama. At nalaman na lang natin na pinagtibay ang doktrinang ito at agarang kumilos. 
At pinutungan nila ang lalaking ito. Nang magkagayon ang espiritung ito, ang anticristo, ay nagkatawang 
tao. Kita n'yo? At makikita natin paglaon na siya ay magiging isang diablo rin na nagkatawang tao. 
Pagalis ng demonyo, pumasok naman ang diablo.
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At kung papaanong sumulong ang iglesia halos ganun din sumulong ang anticristo, ganun din 
dumating ang Nobya taglay ang iba't ibang bagay; dumaan sa pag-aaring ganap, pagpapakabanal, 
bautismo ng Espiritu Santo, patuloy itong umusad (Kita n'yo?), nang ganun. Kaya lang nauna silang 
nagkaroon ng kanilang revival, at sa huli na ang Iglesia.
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Ang kanilang unang tatlong taon—ang kanilang unang tatlong yugto ng pagtungo sa panahon ng 
karimlan, pagkatapos ay dumating naman ang tatlong yugto ng paglabas ng Iglesia simula sa pag-aaring 
ganap, pagpapakabanal, muling bautismo ng Espiritu Santo, pagkakatawang tao ng Diyos na muling 
nahayag sa ating kalagitnaan.

Heto't dumating siya bilang anticristo, bilang bulaang propeta, at bilang hayop, noong panahon ng 
karimlan.  At  ang  Iglesia  ay  lumabas  sa  panahon  ng  karimlan,  pag-aaring  ganap,  pagpapakabanal,
103
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bautismo ng Espiritu Santo, pagkakatawang tao ng Salita, ganiyan na ngayon. A-ha. At siya ay 
pumanaog. Siya'y... Siya ay pumanaog; ang Iglesia naman ay pumanik. Kita n'yo? Tamang tama. Oh, ang 
ganda nito. Sadyang gustung-gusto ko ito. Iisa ang mangangabayo ngunit nasa ibang yugto ng kaniyang 
ministeryo. Ang unang yugto, isang kabayong puti (Kita n'yo), isa pa lang siyang tagapagturo, isa pa 
lamang anticristong tagapagturo; siya ay laban sa Salita ng Diyos. At ngayon, papaano ka magiging 
anticristo? Sinumang tumatanggi na totoo ang bawat Salita nito at dapat na ituro sa gayon ding paraan, 
ay isang anticristo, 'pagkat itinatanggi niya ang Salita, at Siya ang Salita.

Ngayon, unang yugto, kabayong puti, isa pa lamang siyang tagapagturo, ngunit may katangiang 
anticristo sa espiritu at aral nito. Tila di ito nakapipinsala, nagpatuloy ito... Ganiyan kung pumasok si 
Satanas. Oh, isa siyang tusong ibon. Ang sabi niya kay Eba, “Ngayon, alam mo, naghahanap ka ng 
karunungan. Hindi mo alam kung ano ang tama at mali.” Aniya, “Kung bukas ang mga mata mo, 
malalaman mo,” aniya pa, “na ang bunga ay kaayaaya. Ito ay mabuti. Ito'y kaaya-ayang pagmasdan. 
Dapat ay kanin mo na ito ngayon. Hindi mo alam kung mabuti ba ito o hindi, di ba?” 266 “Hindi, di ko 
alam, ngunit sinabi ng Diyos na huwag ko itong gawin...” “Ngunit oh, siya'y... Buweno, alam ko, pero...” 
267 “Ang sabi ng Diyos Kaniyang—mamamatay kami...” Ang sabi niya, “Tiyak na hindi Niya iyon gagawin.” 
Kita n'yo? Napakagiliw. Tignan n'yo kung ano'ng ginawa niya. 268 Masdan n'yo ang paglitaw ng 
anticristong espiritung ito sa kalagitnaan ng unang iglesia—isang doktrina ng Nicolaitanes. “Nico,” “lupigin 
ang karaniwang mananampalataya,” gumawa ng isang banal na tao. Kita n'yo? Oh, sadyang ito ay 
nasa...
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“Aba'y, gusto lang namin ng fellowship. Aba'y, kalat-kalat kayo rito; walang nakakaalam kung nasaan 
na ang isa't isa. Palagay ko'y dapat tayong magkaroon ng isang organisasyon at maging iba. (Kita n'yo?) 
Magbuklodbuklod tayo. Dapat ay bumuo tayo ng isang balangay (lodge) mula rito.”

Ganun nga iyon. Walang iglesiang Cristiano ng mga Methodist; hindi iyon iglesia; iyon ay isang 
tuluyan. Mga Baptist, hindi iyon iglesia; iyon ay isang tuluyan. May iisa lamang na Iglesia, at iyon ay ang 
mistikal na Katawan ni Jesus Cristo. 271 “Lahat ng pinagkaloob ng Ama sa Akin ay lalapit. Walang 
sinumang makalalapit libang tawagin siya ng Ama, at lahat ng ipinagkaloob Niya sa Akin ay lalapit sa 
Akin,” kaya't iyon na 'yon. Siya'y sadyang... Ang Cordero ay nakaupo ro'n, namamagitan hanggang 
makapasok ang kahulihulihan. 272 Pagtunog ng mga batingaw lalabas Siya at kukunin na Niya ang 
Kaniyang pag-aari (Kita n'yo?), kaya't iuuwi na Niya ang Kaniyang Iglesia, ang Kaniyang mga sakop, at 
ibubulid ang Kaniyang kaaway sa dagat-dagatang apoy at lahat ng Kaniyang mga sakop ay papasok na 
kasama Niya, at iyon na 'yon. Pagkatapos ay lalabas tayo sa milenyum.
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Iisang mangangabayo ha... Sa unang yugtong ito, siya ay inosente; at sa ikalawa (Ngayon, kung 
umakyat kayo nang kaunti, bahagya lamang, sa ikalawang yugto sinabi ng Biblia na siya'y pagkakalooban 
ng isang putong, at pinutungan nila ang isang lalaki, isang superman. Kita n'yo?), pinutungan nila siya. At 
hindi siya tinawag ng Biblia na isang papa. Tinawag siya ng Biblia na isang bulaang propeta. Bakit? Siya 
nga. Anupa't malamang na isa siyang bulaang propeta sa pamamagitan ng kaniyang anticristong espiritu 
na nagturo ng pagsalungat kay Cristo laban sa orihinal na Salita. 'Pagkat kung ikaw ay nagturo laban sa 
orihinal na Salita, iyon ay anticristo, iyon nga—-at ang Salita ay Diyos.
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Ngayon, pagkatapos no'n, nakita natin siyang naputungan. Nang siya ay maputungan... Ngayon, 
napakainosente niya, walang kakayahan; isa pa lamang siyang munting bata. Ngunit sa Nicene Council, 
ginawa siyang... At ibinigay ni Constantine sa kaniya ang lahat ng ari-arian. Pagkatapos ano ang ginawa 
niya? Kaniyang... Kita n'yo, ibinigay ni Satanas sa kaniya ang kaniyang trono at kapamahalaan. Ito ang 
sabi ng Biblia sa pagtalakay natin dito. 275 Ngayon, ang sumunod na nalaman natin ay kinokontrol na ng 
diablo ang lahat ng pulitikang lumipas at ang darating pa lamang. Makikita natin 'yan sa Mateo 4:11. At 
ngayon, nakita natin na nakuha na ni Satanas ang pulitika, ngunit sinisikap niyang makuha ang iglesia.
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Kaya't humayo siya upang ito ay dayain. Kumuha siya ng kaniyang superman, ikinilos siya papasok sa 
isang organisasyon at pinutungan siya bilang isang kahalili (vicar) (Kita n'yo?) ni Cristo. Si Cristo ay 
kumilos sa lugar ng Diyos. Kita n'yo ang lalaking ito ay isang kahalili sa halip ng Diyos. Kita n'yo? Pareho 
lang: sa halip ng Diyos, dapat daw siyang maging ganun, isang kahalili sa ilalim ni Cristo.

Ngayon, ngayon, nang gawin niya 'yon, ano ang ginawa niya pagkatapos no'n? Siya'y... Kinuha ni 
Satanas ang kaniyang kapangyarihang pulitikal (na pinamumunuan na niya) at kinuha niya ang 
kapangyariha ng relihiyon (at siya'y naputungan na) at pinagsama niya ang mga ito, at pagkatapos ay 
gumawa siya ng isa pang putong sa ibabaw ng impiyerno. At kapag namatay sila, kung magbabayad sila 
nang sapat na salapi, iaahon niya sila. Kita n'yo? 278 Kaya't ngayon siya'y kahaliling may pamamahala sa 
langit, sa purgatoryo, gaya ng nais niyang itawag dito. Walang ganun sa Biblia (Kita n'yo?), ngunit 
kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ang sabi ng Biblia lumabas siya mula sa kalaliman at 
magbabalik sa gayon ding paraan, at sa ibabaw ng lupa, isa siyang pinuno...
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Ngayon, ano ang ibinigay sa kaniya nung panahong iyon? Una ay mayroon siyang isang busog, ngunit 
walang palaso. Ngunit ngayon mayroon na siyang makapangyarihang tabak sa kaniyang kamay. Mayroon
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na siyang magagawa ngayon. At bumaba siya sa kaniyang kabayong puti; ang kabayong puti ay 
tumakbo hanggang sa maglaho. Ngayon nakasakay siya sa ano? Sa isang pulang kabayo, dugo, 
kabayong kulay dugong pula. Talagang sinakyan niya ang isang 'yan. Tunay nga. Ngayon, pinagkalooban 
siya ng dakilang kapangyarihan at isang malaking tabak upang pumatay; at sumakay na siya sa kaniyang 
kabayong kulay dugong pula. Makikita natin sa Ikalawang Tatak na nabuksan kagabi, na inalis niya ang 
kapayapaan sa lupa at nagpatayan ang isa't isa. At ang kasaysayan mismo ng mga martir ng Romano 
Catolico ay nagpapakita na pinatay nila ang animnapu't walong milyong mga Protestante mula sa 
panahon ni Saint Hippo ng—pagkatapos ni Saint Augustine of Hippo hanggang mga 1580: animnapu't 
walong milyon. (sa “Great Reform” ni Smucker, kung gusto n'yong basahin—“Glorious Reform,” iyon pala. 
Kita n'yo?) Ngayon, animnapu't walong milyon ang nakatala sa kasaysayan ng mga martir...

Nang isa sa mga tinagurian nilang santo ay makatanggap ng kapahayagan na sinumang sumalungat 
sa iglesiang Romano ay dapat mamatay bilang isang erehe... Sadyang napihit sila niyon. Naku, humayo 
siya upang

110

magpadanak ng dugo. Sumakay siya sa kaniyang kabayong puti—sa kaniyang kabayong pula, at 
humayo siya. Oh, ngayon, dumating na ang kaniyang dakilang kapangyarihan; ginawa siyang kahalili ng 
langit at sinambang tulad sa Diyos, pinuno ng lupa. Sa pamamagitan ng pagbubuklod niya sa simbahan at 
estado naging pinuno siya sa ibabaw ng lupa, binigyan siya ng putong bilang pinuno do'n. Magagawa 
niyang iahon ang mga kaluluwa mula sa purgatorya sa pamamagitan ng kaniyang panalangin. Magagwa 
niya ring... Sadyang para siyang Diyos sa ibabaw ng lupa: sa halip ng Diyos.

Sa buklurang ito nagkaroon siya ng dakilang kapangyarihan upang patayin sinumang hindi sumang-
ayon sa kaniyang utos. Sinong makapagsasabi ng anuman sa kaniya? Hindi maaaring magsabi ng anuman 
ang iglesia; siya ang ulo niyon. Walang maaaring sabihin ang estado; siya ang ulo niyon. Kaya't namatay 
ang milyon-milyon sa kanila. Lahat ng maliliit na mga iglesiang iyon, kapatid, ay winasak, at 
pinagpapatay, at pinagpapaslang, at pinakain sa mga leon at lahat na. Kita n'yo? 282 Binigyan siya ng 
dragon, ng Roma, ng luklukan at kapamahalaan. Ito ang sabi ng Biblia. Kita n'yo? Sinakyan niya ang 
kaniyang itinipong kabayong pula at inilusong niya sa dugo ng tao hanggang sa ito'y maging isang pulang 
kabayo. 283 Ngayon, nakita siya ni Juan na nakasakay sa isang kabayong itim. Nagbago na naman siya. 
Ngayon, kailangan kong sabihin ito ayon sa dumating sa akin; at pagkatapos... At kung dumating ito sa 
akin nang hindi tumutugma sa buong Kasulatan, kung gayo'y hindi ang Diyos ang nagbigay nito sa akin. 
Kita n'yo, ang mga Kasulatan ay kailangan tumugman sa isa't isa; sadyang isa itong napakalaking bagay, 
na ganiyan. Ang Kasulatan ay kailangan tumugma sa Kasulatan, at anumang salungat sa Kasulatan... 
Kung nagsabi sa akin ng anumang bagay ang Anghel ng Panginoon na hindi ayon sa Kasulatan, hindi ko 
Siya paniniwalaan.

111

Sinabi ko sa Chicago nung isang araw kung saan mayroong daandaang mga ministro... Mayroon bang 
naroon sa pagtitipong iyon? Tiyak. Sa pagtitipong iyon sa Chicago, ang sabi ko, “Ngayon, lahat kayo ay 
nagsasabi na mayroon kayong... Akala n'yo mapipilipit n'yo ako rito sa kung anong bagay.” Mga sindami 
sila ng mga naririto sa silid na ito ngayon. Ang sabi ko, “Ano ang laban n'yo sa akin?” Ang sabi ko, “Sinabi 
sa akin ng Espiritu Santo tatlong gabi na ang nakalilipas kung saan mapupuwesto ang bawat isa sa inyo, 
at hindi tayo matutuloy doon sa...” Tanungin n'yo si Carl, na naririto, kung
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hindi ito tama; at naroon si Hank at ang iba pa sa kanila. Tama. Naroroon kayong lahat para marinig 
n'yo. 285 Ang sabi ko, “Ngayon, may laban kayo sa aking katuruan. Iyan ang problema. Ngayon, nais 
kong lumapit dito ang isa sa inyo at kunin mo ang iyong Biblia at tumayo ka sa tabi ko at pamalian mo 
ito.” Iyon ang pinakatahimik na lupon na narinig n'yo. Ang sabi ko, “Ano'ng problema n'yo?” Ang sabi ko, 
“Kung gayon kung alam n'yong hindi n'yo kayang tumayo laban sa Salita, huwag n'yo na akong 
pakialaman.”

Kayong mga doctor of divinity at lahat na na nagsasabing... At nagpapakilala bilang 'Doctor,' 'Doctor,' 
'Doctor,' samantalang ako'y isang...“ Hindi ko alam kung... Ang sabi namin ni Brother Wood ”cheechaker,“ 
o ”green horn.“ ”Wala akong pinag-aralan, hindi ako dumaan sa anumang seminaryo o eskuwelahan, 
ngunit kunin n'yo ang inyong Biblia at pumarito kayo at tumayo kayo sa tabi ko, pamalian n'yo ang binhi 
ng serpente, ang bautismo sa Ngalan ni Jesus Cristo, o alin man sa mga bagay na iyon na aking 
itinuturo.“ 287 Walang kumibo. At alam n'yong lahat 'yon. Iyon ang pinakatahimik na lupon na inyong 
nakita. Kita n'yo, tilaok lang sila nang tilaok nang di ko maintindihan. Ngayon, ngayon, heto na. Hindi ako 
naniniwala sa pakikipagtalo sa mga tao, ngunit pagdating sa punto na kinakaladkad na kayo ro'n... At 
hindi sana ako pupunta ro'n, ngunit sinabi sa akin ng Espiritu Santo, ”Pumunta ka ro'n; tatayo Ako sa 
iyong tabi.“
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Sinabi ko na sa kanila tatlo o apat na araw pa bago ang takdang panahon. Naroon kayong lahat at 
narinig n'yo sina Mr. Carlson at iba pa sa kanila at si Tommy Hicks—at ang lahat ng iba pang nakaupo 
ro'n. At pumaroon ako tatlong araw bago pa 'yon, at sinabi ko, “Kakailanganin n'yong iyon ay hindi ituloy 
sa lugar na iyon.” 289 Bumabagyo nung gabing iyon; nagdaraos ako ng isang pagtitipon. Sinabi Niya sa 
akin, “Humayo ka, tumayo ka sa tabi ng bintanang iyon sa ikatlong maliit na pintuan. At pumunta ako at
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tumayo ro'n. Tumingin ako sa labas nang ganiyan. Ang sabi Niya sa akin, ”Naghanda sila ng isang bitag 
para sa iyo. Hihilingan ka nilang magsalita sa Ministerial Association of the Greater Chicago.“ 290 Aniya, 
”Naghanda sila ng isang bitag para sa iyo hinggil sa iyong katuruan tungkol sa Aking Salita.“ Ang sabi 
Niya, ”Ngayon, hindi nila iyon itutuloy sa lugar na iyon. Hindi nila iyon makukuha, at pupunta sila sa isang 
lugar na kulay kape.“ Aniya, ”Ganito ang itsura.“

Huminto ako, at nakita ko ang aking sarili na nasa isang sulok, lumingon ako at nakita ko lahat ng 
mga taong iyon. Nakita kong nakaupo ang lahat mga mga ministrong iyon, sa pagkakaayos nila. Tinignan 
ko silang lahat, at ang sabi Niya... 292 “Buweno,” naisip ko, “Mabuti pang di na ako pumunta ro'n kung 
ganun, Panginoon, kung gagawin nila 'yon. Ayaw kong saktan ang kanilang mga damdamin o gumawa ng 
anumang maling bagay.” 293 Ang sabi Niya, “Humayo ka; tatayo Ako sa tabi mo.” Ginawa Niya nga. 
Tama. Ngayon, lahat kayo... Narito mismo ang mga saksi na nakaupo ro'n at alam nila ito. Tama. Buweno, 
mayroon din kayo dito ng mga tape niyon. Ngunit hayan na nga. Kita n'yo?
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Ngayon, ngayon, heto na ang hiwaga nito. At ngayon, Ito'y... Nang maihayag ito sa akin maagang-
maaga kanina bago pa magliwanag, dali-dali akong nagtungo sa Kasulatan at ito'y sinimulan kong 
saliksikin. Heto 'yon. Tatlo sa mga ito hanggang sa mga sandaling ito ay lubos na naipahayag sa paraang 
supernatural. Tama. Ngayon, narito ang hiwaga ng kabayong itim ayon sa ipinahayag sa akin. Kita n'yo? 
Sinimulan niya itong sakyan sa panahon ng karimlan. Iyon ang kinakatawan ng kabayong itim, sapagkat 
iyon ay isang panahon ng hatinggabi sa mga tunay na mananamapalataya na natitira noon. Masdan n'yo 
ngayon ang kapanahunan ng iglesiang iyon, ang kapanahunan ng iglesiang iyon na nasa gitna, ang 
madilim na kapanahunan ng iglesia. Masdan n'yo kung papaano niya sinabi, “Ikaw ay mayroong kaunting 
kapangyarihan.” Isa itong hatinggabi para sa mga tunay na mananampalataya.
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Ngayon, masdan n'yo. Halos lahat ng pag-asa ay naalis na sa tunay na iglesia sapagkat kontrolado 
ng lalaking ito kapuwa ang iglesia at ang estado. Ano ang kanilang gagawin? Kita n'yo? Sinakop ng 
Catolisismo kapuwa ang iglesia at ang estado, at lahat ng hindi sumang-ayon sa Catolisismo ay 
pinagpapatay. Kaya't siya ay nakasakay sa kabayong itim. At masdan n'yo kung ano'ng madilim na bagay 
ang ginawa niya (Kita n'yo?), at makikita n'yo. At inyo lamang... Kung alam n'yo ang inyong kasaysayan, 
masdan n'yo 'yon. At kayo'y... Buweno, ni hindi mo na nga kailangang alamin ito upang ito'y malaman. 
296 Ngayon, masdan n'yo. Lahat ng pag-asa ay nawala na; iyon ang kaniyang kabayong itim. Ngayon, 
sumakay siya sa kaniyang kabayong puti, tuso; pagkatapos ay pinagkalooban siya ng kapangyarihan, 
kinuha niya ang kapayapaan, milyun-milyon ang pinagpapatay. Iyon ang kaniyang ginawa habang 
naglalakbay siya; at ginagawa niya pa rin iyon. Kita n'yo? Ngayon,
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narito siya't nakasakay na sa kaniyang kabayong itim, humahayo, panahon ng karimlan, iyon ang 
panahong 'yon, halos kaalinsabay ng pagkakatatag ng iglesia at pagsampa nito sa kapangyarihan, 
kanilang sinugpo ang lahat at nagpatuloy ito sa loob ng daan-daang taon, ito ang alam ng bawat 
mambabasa bilang panahon ng karimlan. Ilan ba ang nakaaalam niyan? Tunay nga, ang kapanahunan ng 
karimlan. Hayan ang inyong kabayong itim, na kumakatawan sa kapanahunan ng karimlang iyon.

Ngayon, lahat ng pag-asa'y nawala na, wala nang kapag-a-pag-asa; mukhang madilim na ang lahat 
para sa kakaunting mananamapalataya. Ngayon, iyan ang dahilan kaya't ito'y tinawag na isang kabayong 
itim. 298 Ang timbangan o ang panukat na nasa kaniyang kamay (Kita n'yo?), habang sumisigaw siya, 
“Isang denario sa isang takal ng trigo, at isang denario sa tatlong takal na sebada.” Kita n'yo? Sa 
katunayan iyon ay... Ang trigo at sebada ay mga natural na pangsuporta ng buhay. Gawa diyan ang 
tinapay at iba pang mga bagay. Ngunit nakikita n'yo ba, pinababayaran niya ito. Ang kahulugan nito ay 
pinababayaran niya sa mga sakop niya ang uri ng pag-asa ng buhay na kaniyang ipinadadala sa kanila sa 
pamamagitan ng... Nagsimula siya sa panahong iyon mismo na magpabayad para sa panalangin, naniningil 
para sa panalangin. Ginagawa pa rin nila 'yon—mga nobena. Sapagkat ano ang ginagawa niya? 
Kinakamkam ang kayamanan ng mundo, sinusukat ng panimbang ang takal ng trigo na nagkakahalaga ng 
isang denario at tatlong takal na sebada na nagkakahalaga rin ng isang denario. Sinasamsam ng 
mangangabayo na nakasakay sa kabayong itim (Kita n'yo?) ang pera ng kaniyang mga sakop, sa 
panahong inihula ng Biblia na kakamkamin niya ang kayamanan ng mundo. Tulad ng sinabi natin kagabi 
tungkol sa Russia at iba pa, basta't kinukuha na lang nila ang lahat ng pera at hinuhubaran ang mga tao 
ng lahat ng taglay nila, lahat. Kaya't hayan na nga.
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Ngayon, pansinin n'yo. Nakikita n'yo na ba kung saan nanggagaling ang pagkuha ng pera sa iglesia? 
Lumayo kayo sa bagay na 'yan. Upang magtayo ng organisasyon, isang malaking bagay—isang milyon 
dito at... Nakikita n'yo na ba kung ano ang ina niyon? 301 Salamat sa iyo, Panginoon. Ay, naku. Lubos 
akong nagagalak. Opo. Tama, ang biyaya Niya ang naging dahilan nito; iyon lang. Tama, hatinggabi na. 
Nauunawaan n'yo na ba iyon ngayon? At narito siya ay naniningil para sa uri ng buhay, iyon ang 
sebadang ito at iba pa, natural. Hindi 'yon espirituwal, ha; iyon ay trigo. Kita n'yo? Kaya't... At ang 
sebadang tinapay at trigong tinapay... Naniningil siya sa uri ng buhay na kaniyang ipinagkakaloob sa
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kaniyang mga sakop, naniningil para sa panalangin na ginagawa ng mga pari upang makaahon ang 
mga  tao  mula  sa  purgatoryo.  302  Naniningil...  (Ngayon,  kinikuha  ko  ito  mula  mismo  sa  kasaysayan).
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Naniningil para sa, nobena yata 'yon, palagay ko'y alam ito ng bawat isa. Nobena, sa wari ko ay isang 
bagay na dapat mong gawin, alam n'yo na, isang sakramento. Kailangang may maningil para diyan. 
Dinadala ang kayamanan ng mundo sa kaniya, sa kaniya mismo, sa simbahan mismo, at nangangabayo pa 
rin siya. Oh, tunay ngang ginagawa niya 'yon. Opo, nangangabayo pa rin.

Pansinin n'yo... Narito na ang magandang bahagi. Pansinin n'yo, “Huwag mong ipahamak ang alak at 
ang langis.” Kakaunti na lang nito ang natitira, kapatid. “Huwag mong gagalawin 'yan.” Ngayon, ang 
langis ay sumisimbulo sa Espiritu, sa Espiritu Santo. 304 Bibigyan ko kayo ng ilang mga talata kung gusto 
n'yo, ilang mga Kasulatan sa Levitico 8:12, kung saan si Aaron, bago siya pumasok kailangan niyang 
mapahiran ng langis, alam n'yo 'yon; at sa Zacarias 4:12, tungkol sa langis na lumalabas, dumadaloy sa 
mga tubo at ang sabi, “Ito ay Aking Espiritu,” langis. 305 Isa pa, kung nais n'yong makita ang Mateo 
14:25, mayroong mangmang na dalaga (25:3) siya ay walang langis, walang Espiritu. At sa Mateo 25:4, 
ang matalinong dalaga ay mayroong langis sa kaniyang ilawan, puspos ng Espiritu. Espiritu... Ang langis 
ay tumitipo sa Espiritu. Oh, luwalhati. Nakuha n'yo ba? Tama.
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Ngayon, ang langis ay tumitipo sa Espiritu, at ang alak ay sumisimbulo sa kasiglahang dulot ng 
kapahayagan... Kita n'yo? 307 Ang Langis at ang alak ay magkasama sa tuwina sa Biblia. Kinuha ko ang 
concordance at tinignan ko, at may isang hilera ng mga ito na ganiyan, kung saan ang alak at langis ay 
magkasama palagi. Kita n'yo?
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Kapag ang katotohanan ng isang pangako ng Salita ng Diyos ay tunay na nahayag sa Kaniyang mga 
banal na puspos ng Espiritu Santo, lahat sila ay napapasigla. Ang alak ay isang pampasigla. Luwalhati, 
nararamdaman ko ito ngayong mismo, napapasigla na may kalakip na kagalakan, mga pagsigaw. At kapag 
nangyayari ito, mayroon itong kaparehong epekto sa kanila na siya ring epekto ng alak sa isang natural 
na tao; sapagkat kapag ang kapahayagan ay naibigay tungkol sa isang katotohanan ng Diyos, at ang 
tunay na mananampalatayang puspos ng langis, at ang kapahayagan ay naihayag, ang estimulasyon ay 
tumitindi nang husto na siya ay umaasta nang di normal. Tama. Luwalhati. Marahil iyan ang nangyayari 
sa kanila ngayon. Tama. Napapakilos sila nang masagwa.
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Ngayon, kung nais n'yo ng Kasulatan para dito, simulan n'yong basahin ang Mga Gawa 2. Ano'ng 
tinanggap nila? Natanggap nila ang pangakong binitawan sa kanila. Nang mabuhos ang lahat ng pangako 
ng Espiritu Santo sa kanila, at iyon ay nabindika ayon sa Kasulatan... 310 Ngayon, kita n'yo ang... Ano 
kaya kung sinabi nila, “Teka muna. Sinabihan Niya tayong maghintay dito para sa ating ministeryo.” At 
pagkatapos ng walong araw, anila, “Buweno, sinasabi ko sa inyo, mga bata...” Ani Marcos kay Mateo, 
“Naniniwala akong nakuha na natin 'yon, mga kasama. Sa palagay n'yo ba?” Kita n'yo, “Nakuha na natin 
'yon. Bakit tayo naghihintay sa ating ministeryo? Ngayon, dapat ay lumabas na lang tayo at mangaral. 
Sinabihan Niya tayong umakyat dito at maghintay, at walong araw na tayong naririto.” 311 “Buweno, 
maghintay tayo ng isa pang araw.” Dumating na ang pangsiyam na araw. Nang magkagayo'y lumapit si 
Marcos o marahil ay isa sa kanila, si Juan, at nagsabi, “Sa—sa—sa paniwala ko hindi na tayo dapat pang 
maghintay. Naniniwala akong natanggap na natin 'yon, kayo ba?
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At nakikinikinita ko si Simon, dahil nasa kaniya ang mga susi, alam n'yo na. “Ngayon, sandali lang 
mga bata. May sinasabi ang Kasulatan tungkol dito. Hindi Niya sinabi sa atin kung ilang araw tayo dapat 
maghintay. Ang sabi Niya, 'Manatli kayo ro'n hanggang matupad ang hula ni Joel, hanggang mabindika 
ang hula ni Isaias. Sapagkat sa pamamagitan ng pautalutal na labi at ng ibang wika ay mangungusapa 
Ako sa bayang ito,' at ito ang kaginahawahan na nagmumula sa Presensya ng Panginoon. Dapat itong 
maging ayon sa Kasulatan. Kita n'yo? 313 Kaya't, nakikita n'yo ba, ang alak ay kumakatawan sa 
estimulasyon ng kapahayagan, at nang mahulog ang Espiritu Santo, at nakita nila na dumapo sa kanila 
ang apoy ng Diyos, naku, nagsimula itong magpasigla sa kanila, at nalaman n'yo na lang, lubos silang 
napasigla na inakala ng mga taong sila'y mga lasing, ngunit sila'y napasigla ng kapahayagan.

124

Diyos.... Narito. Napaglinaw sa kanila ang binindikang kapahayagan ng Diyos, ikinagalak nila ito. 
Ipinangako ito ng Diyos. Narito ito'y naihayag sa kanila at nabindika sa kanila. Amen. Heto ang isang 
lalaking nakatayo ro'n na nagsasabi, “Ito 'yon; ito 'yon,” at hayun ito'y binibindika sa pamamagitan ng 
mga parehong tanda...?... Mayroong estimulasyon sa pamamagitan ng kapahayagan (Kita n'yo?), at 
ngayon, tunay ngang natanggap na nila iyon no'n.
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Kaya nga nagawa ni Pedrong lumabas do'n at magsabi, “Aba'y, kayong mga taga Judea, at kayong 
mga nananahan sa Jerusalem, makinig kayo sa akin. Lahat kayong mga doctor of divinity, makinig kayo 
sa sasabihin ko sa inyo.” Oh, napakaganda. Naipahayag, naipahayag, lubos silang napasigla nang makita 
nilang ito ay nabindika. Laging ganiyan ang dulot niyon; sa tuwina.

Nang makita kong nangako ang Diyos na gagawa Siya ng isang bagay sa araw na ito, nang ipangako 
Niyang kakalasin Niya ang mga Tatak na ito sa huling araw na ito, hindi n'yo alam ang kagalakan, ang 
kaluwalhatian, nang makita kong ipinapahayag Niya ito, nakatayo ako ro'n at minamasdan ko itong 
nagaganap, at alam kong mahaharap ko ang sinumang tao o akusasyon, wala Siyang sinabi sa ating 
anuman kundi yaong naganap ayonsa sinabi Niya. At ang makita ang kagalakan na nasa aking puso dahil
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nakita ko ang Kaniyang mga pangako para sa mga huling araw na ito ayon sa pagkapangako Niya, at 
narito't nakikita ko itong nabibindika at ganap na napatutunayan.

Ngayon, ako'y sadyang... Naririnig n'yo akong nagsasabi, “Ang pakiramdam ko'y relihiyoso ako,” iyan 
ang dahilan. Napakatindi ng estimulasyon, handa na akong magsugat, alam n'yo 'yon, estimulasyon dala 
ng kapahayagan. 318 Tama. Lubos silang napasigla hanggang sa sabihin ng mga tao, “Sila'y mga lasing 
sa bagong alak,” nang ihayag ng Diyos ang Kaniyang pangako sa kanila; at hindi Niya lang inihayag, kundi 
pinatunayan Niya pa ito. 319 Iyon ang palagi kong sinasabi: “Maaaring magsabi ang isang tao ng kahit 
ano (Siya nga, sadyang mahilig siyang magsabi ng kahit ano.) ngunit kapag dumating ang Diyos at iyon 
binindika...”
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Ngayon, ang sabi ng Biblia, “Kung mayroong isa sa inyo na nagaangking siya ay espirituwal o isang 
propeta, at kapag nagsabi siya ng mga bagay na ito at hindi natupad, kung gayo'y huwag n'yo siyang 
pansinin. Huwag na huwag n'yo siyang katatakutan. Huwag n'yong katakutan ang taong iyon; ngunit 
kapag sinabi niya at natupad, Ako iyon,” ang sabi Niya, “Ako ay naroroon. Iyon ang nagpapatunay kung 
bakit Ako 'yon.” At ang babaeng Samaritanang iyon, nang sabihin ng Kasulatan na gagawin ng Mesias 
ang mga bagay na ito, at heto't tumayo Siya at ginawa ang gayon nang ayon na ayon sa sinabi ng 
Kasulatan, aniya, “Hayun Siya. Halikayo, tignan n'yo ang isang Lalaki. Hindi ba't ito mismo ang sinasabi 
ng Kasulatan na magaganap?” Kita n'yo?
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Siya'y napasigla ng kapahayagan. Tama ba? Siya'y napasigla ng kapahayagan nang ito ay mabindika. 
Kita n'yo? Tama. Alam niya na mayroong... 322 “Nalalaman namin na ang Mesias ay darating na kung 
tawagin ay ang Cristo, at pag dumating Siya, gagawin Niya ang mga bagay na ito.” Nakita niya 'yon. 323 
At ang sabi Niya, “Ako nga Siya.” Nang magkagayon ay nagsimula ang estimulasyon, at humayo siya, 
nagsisigaw patungo sa bayan. Iniwan niya ang lumang banga ng tubig at nagtungo siya ro'n at nagsabi 
sa mga tao, “Halikayo, tignan n'yo.”
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Ngayon, kung alam n'yo lang ang mga tradisyon ng silangan, hindi marapat na gawin n'ya 'yon. Opo. 
Ang isang babaeng tulad niya, walang makikinig sa kaniya. Wala po. Kita n'yo, markado siya at kapag 
maglalakad siya sa lansangan nang ganun at aasta nang ganun, hindi siya pinapansin ng mga kalalakihan 
sa lansangan. Ngunit, kapatid, may taglay siyang Salita ng Buhay. Siya ay napasigla. Kayo'y...?... Parang 
sinubukan mong apulahin ang isang nasusunog na bahay sa isang mahanging araw. Oh, mayroong 
nagpapaypay do'n. Handa na siya. Siya nga, hindi mo iyon magagawang apulahin. Apoy ng Diyos iyon na 
naglalagablab. Opo.
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Ang sabi niya, “Kung hindi kayo naniniwalang totoo ito, pumarito na lang kayo sa pinaggaganapan ng 
pagtitipon, at ipakikita ko sa inyo.” Opo. Kaya't nagsitungo ro'n ang mga tao. At hindi na Niya iyon inulit, 
ngunit alam nilang may kung ano'ng nangyari sa babaeng iyon. Siya ay nabago, kaya't sumampalataya 
sila sa Kaniya. Opo. 326 Sumampalataya sila sa Kaniya. 'Pagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa 
pakikinig, pakikinig ng pangako ng Diyos,“ ang Salita ng Diyos, at ang makita itong natutupad. Sapagkat 
ito'y isang binhi, at kapag inihasik, mabubuhay. Magbubunga ito ng ayon sa sinasabi nito. Kung hindi, di 
ito binhi ng Diyos, o hindi alam ng manghahasik kung papaano ito ihasik. Hindi siya isinugo ng Diyos 
upang maghasik ng binhi. 327 Marahil ay inihahasik niya ito sa ibabaw ng bato o iba pa. (Kita n'yo? 
Kaya't kayo'y-kaya't kayo'y... Kita n'yo, ang maghahasik ang naghahasik ng binhi, ang Diyos ang bahala 
dito; nahuhulog ito sa tamang lugar. Ay, naku.
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At ano ang sinasabi Nito sa nakasakay sa kabayong itim? “Huwag mong saktan ang Aking alak at ang 
Aking langis. Huwag mo itong salingin, ang Aking alak at langis. Ngayon, may kaunti na lang Ako nito 
dito, ngunit mayroon pang kaunti ro'n. Oo. Ngayon, maaari kang magpatuloy at magsukat ng lahat ng uri 
ng buhay na iyong inilalabas; nasa sa iyo 'yan. Ito'y
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pagbabayaran mo do'n; ngunit pag nakita mo ang alak at langis na iyon, huwag mo pakikialaman.“ 
Ay, naku. 329 Kung magagawa mo—kung ikaw... Sa ibang salita, ganito: ”Kapag nakahuli ka ng ilan sa 
munti Kong kawan na puspos ng Aking langis at alak (Kita n'yo?) alak at langis ng purong Salita (Kita 
n'yo?) at tangka mo silang patayin, 'pagkat iyon ang ginagawa mo, huwag mo silang puwersahing 
magsabi ng “Aba ginoong Maria,” o pagawin ng anumang tulad niyan o ng ilan sa mga kredo mo. Huwag 
mo silang sasalingin, alam nila kung saan sila tutungo. Sapagkat sila'y napapahiran ng Aking langis, at 
dahil do'n, taglay nila ang alak ng kagalakan, dahil alam nila ang Aking Salitang pangako, 'Ibabangon Ko 
silang muli.' Huwag mong saktan 'yon. Huwag mong subukang pakialaman sila, sapagkat... Basta't iwasan 
mo sila.“ Huwag.

Lahat... Binibindika Niya ang Kaniyang Salita at ito'y inihahatid. Alam nilang... Alam nilang sila'y 
mabubuhay na muli. Oh, gustung-gusto ko 'yon. Whew. Magbabangon silang muli. Narito ang kabayong 
itim, tumatakbo ngayon—mga kapanahunan ng karimlan. Humayo na ang kabayong puti; lubusan nating 
nakita kung ano ang ginawa niya; heto naman ang kabayong pula; ganap nating nakita kung ano ang 
kaniyang ginawa. 331 Narito naman ang kabayong itim; iisang mangangabayo lang ang inyong nakikita, 
at  kung  ano  ang  ginagawa  niya,  sa  mga  kapanahunan.  332  Ngayon,  nakita  nating  nagsukat  siya  at
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naningil. Eksakto. Trigo, natural, natural na buhay—ang ikinabubuhay nila—ngunit nagsilbing simbulo ng 
Espiritu ang langis, at ng kagalakan ang alak. 333 Ang espirituwal na buhay—huwag mo 'yang saktan. 
Huwag mo itong pakialaman. O sa ibang salita: “Roma, huwag mo itong salingin. Sa Akin ito. Iyan ay 
pag-aari Ko.”

Ngayon, may isang bagay pa ako ritong nais kong mapansin n'yo. Pansinin n'yo. Hindi isa sa mga 
nilalang na buhay ang nagsabi, “Huwag mong galawin ang langis at alak.” Napansin n'yo ba 'yon? Ang 
apat na nilalang na buhay na iyon ay nagsasalita. Ngunit masdan n'yo. 335 Hayaan n'yong basahin ko 
lang ito sandali, kita n'yo: Ngayon, “Sa isang denario ay isang takal ng trigo at sa isang denario ay 
tatlong takal na sebada; at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak.” 336 Ngayon, tignan n'yo rito, 
“At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay...” Ano iyon? Ang Cordero. 
Amen. Hindi ang apat na nilalang na buhay. Ang Cordero ang nagsabi niyon. Bakit? Kukunin Niya ang 
ganang Kaniya. Tinubos Niya ito. Kita n'yo? Amen.
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“Huwag mong sasalingin ang langis na 'yan.” Hindi po. Hindi ang apat na nilalang na buhay, kundi ang 
Cordero ang nagsabi niyon. Ngayon, ay, naku. Ang Cordero, hindi ang apat na nilalang na buhay ang 
nag-anunsyo nito. 338 Ang Cordero mismo ang nagsabi: Nang sabihin ng apat na nilalang na buhay, 
“Halika at iyong tignan,” at humayo sila at nakita nilang ganun nga, at sinabi Niya, “Sa isang denario ay 
isang takal ng trigo, at sa apat na...?... sa ganito karaming ganito at ganito karaming sebada...” Ngunit 
pagkatapos no'n ay sumigaw ang Cordero sa kalagitnaan nila, at nagsabi, “Ngunit huwag n'yo ipahamak 
ang alak at ang langis.” A-ha. Tama. Ay, naku. “Makinig ka. Huwag mo itong saktan, sige ka, kung hindi'y 
pagbabayaran mo ito isang araw.” (Ay, naku, alas nuebe y media na.)

Buweno, sa abot ng aking unawa at sa abot ng aking nalalaman, at kalakip ng buong paniniwala ko 
sa aking puso, iyan ang tunay na kahulugan ng tatlong Tatak na iyon. 340 Nais kong pasalamatan ang 
Diyos dahil dito. Sasabihin ko ito, na iyon ang kapahayagan na ibinigay Niya sa akin. Ibinigay Niya iyon sa 
akin, ang kapahayagan nito. At naniniwala akong nabubuhay na tayo sa mga huling araw. 341 Bukas ng 
gabi tatalakayin natin ang mangangabayo ng kabayong abuhin. At ngayon, hindi ko alam; hindi ko alam—
alam ng Diyos na totoo 'yan—wala akong alam na isa mang bagay tungkol dito. Wala. Tinignan ko ang 
lumang konteksto na ginawa ko maraming taon na ang nakalilipas... (Nakita ko si Brother Graham Snelling 
kani-kanina lang. Ako'y... Marahil ay lumabas siya.), ngunit naaalala ko nang ako'y nangangaral dito dati, 
tinignan ko kung ano ang sinabi ko... Isang araw maraming taon na ang nakalilipas tinalakay ko ang 
buong Aklat ng Apocalipsis, tinalakay ko minsan ang apat na mangangabayo.
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Ang sabi ko, “Isang kabayong puti—walang dudang iyon ang unang iglesia.” Binasa ko iyon mula sa 
aklat ng mga Adventist at ng iba pa. Ang sabi ko, “Ang unang iglesia iyon na humayo, na nagtagumpay.” 
343 At ang kasunod ay ang kabayong itim. Ang sabi ko... Nakalimutan ko na kung anong itinawag ko sa 
kabayong itim na iyon. Ang sabi ko—ang kabayong pula, ang ibig kong sabihin. Ang sabi ko, “Marahil ang 
ibig sabihin ng kabayong iyon ay—may kaguluhang paparating, at mangangahulugan ito ng pagkakaroon 
ng maraming digmaan, o ng isang bagay na tulad no'n.” Ang sabi ko, “Marahil magkakaroon ng maraming 
digmaan.” Ika ko, “Iyon ang mangyayari.”

136

At pagkatapos ay sinabi ko, “Ang kabayong abuhin... O ang kabayong itim, ay nangahuhulugan na 
marahil ay magkakaroon ng madilim na panahon sa ibabaw ng lupa kung kailan ang lahat ng mga tala ay 
titigil sa pagningning, ang araw ay lulubog at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag.” Ang sabi ko, 
“Marahil iyon ang ibig sabihin no'n.”

Ang sabi ko, “Ang kabayong abuhin ay nangangahulugang mayroong maraming karamdaman na 
darating.” Ngayon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin no'n, ngunit iyon ang interpretasyon ko niyon 
noon, dahil tinalakay ko lang iyon sa abot ng aking makakaya nang tumayo ako rito sa pulpito, ngunit... 
346 Oh, muntik na akong magsabi ro'n ng isang bagay tungkol sa... Oh, makikita n'yo. Magmatiyag lang 
kayo. Kita n'yo? 347 Ngayon...?... Ngayon, makinig kayo. Oh, hindi ba tayo nagagalak dahil sa oras na 
ito na...?... Kapag nakikita nating lumilitaw ang lahat ng bagay na ito, naiisip ko: Nations are breaking, 
Israel's awakening, The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, With horrors 
encumbered, Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for 
fear. Be filled with the Spirit, Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near (Ay, naku), 
False prophets are lying; God's Truth they're denying, That Jesus the Christ is our God, (Iyan ang...?... 
Naniniwala ba kayo riyan?) But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is 
near, Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit,
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Have your lamps trimmed and clear. Look up your redemption is near.

Hindi ba't napakaganda no'n? Gustung-gusto ko 'yan—ang katubusan ay nalalapit na. At... It shall be 
light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the water way is the light today; 
Buried in the precious Name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely 
enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are One.
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Siya ang Salita. Ay, naku. Napakaganda. Soon the Lamb will take His Bride To be ever at His side, All139
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the host of heaven will assembled be; O, 'twill be a glorious sight, All the saints in spotless white; And 
with Jesus they shall feast eternally. “Come and dine,” the Master calleth, “Come and dine”; You may 
feast at Jesus' table all the time; He who fed the multitude, Turned the water into wine, To the hungry 
calleth now, “Come and dine.” Oh, “Come and dine,” the Master calleth, “Come and dine”; (manginain sa 
Salita) You may feast at Jesus' table all the time; He who fed the multitude, Turned the water into wine, 
To the hungry calleth now, “Come and dine.”

Ay, naku. Nagugutom ba kayo? Mapalad ang mga... Luwalhati sa Diyos. Mahal n'yo ba Siya? Awitin 
natin, “Mahal Siya.” Tumayo tayong lahat ngayon at itaas natin ang ating mga kamay at ihayag natin 
ang ating sarili sa Kaniya. “Mahal Siya, Mahal Siya, 'pagkat minahal Niya ako.” Sige. Sabay-sabay tayo 
ngayon. Mahal Siya, Mahal Siya, 'Pagkat minahal Niya ako, Nag-alay ng kaligtasan Sa Kalbaryo.

140

[May nagsalita ng ibang wika—Ed.] Magpakasinsero kayo. Mayroon tayo ritong tagapagpaliwanag, si 
Brother Higginbotham. Hindi ko alam kung siya'y naririto ngayong gabi o wala. Hindi... Alamin natin kung 
ano ang sinabi Niya sa atin. Maghintay lang tayo sandali. Narito... [Nagkaroon ng pagpapaliwanag—Ed.] 
Naririnig n'yo siya. Purihin ang Panginoon. Ang pananampalataya ko ay naiangat sa Diyos. Mahal n'yo ba 
Siya ngayong gabi nang buong puso n'yo? Oh, purihin n'yo Siya, at sabihin n'yo, “Salamat, Panginoon, 
Salamat. Pinupuri Ka namin nang buong puso namin, Panginoon. Luwalhati sa Diyos.” Purihin n'yo lang 
Siya, kayong buong bayan ng Diyos.
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