
ANG CHRISTMAS DILI PASKO! 

(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

Oo, higala, ang Christmas dili Pasko. Tungod kini kay ang Kasulatan wala 

nagtawag nga Pasko sa adlaw nga nahimugso si Yahshua didto sa Bethlehem. 

Unsa man diay ang gitawag nga Pasko sa Biblia? Tubag: Ang kamatayon ni 

Yahshua mao ang gitawag nga Pasko; dili ang pagkatawo ni Yahshua didto sa 

Bethlehem. Basaha ang Yachanan 19:14; Yachanan 18:39-40; Lukas 22:14-20; 

Mateo 26:17-19; Marcos 14:14-26 ug I Corinto 5:7. Sa English ang Pasko gitawag 

nga Passover, ug sa Hebrew kini gitawag nga Pesach. 

Busa, sayop ang pagtawag sa Christmas nga Pasko. Ang Pasko mao ang 

pagkamatay ni Yahshua didto sa Golgotha. Ang Pasko mao ang Passover o 

Pesach, ang fiesta ni Abba Yahweh nga nagahandum sa kamatayon ni Yahshua. 

Uban Pang Mga Bakak 

Lain pang mga bakak nga gipatuo sa mga tawo kabahin niining Christmas 

mao kining mga musunod: 

(1)  Ang giingon nga tulo ka mga hari nga gikan sa silangan; 

(2)  Ang mga ngalan sa mga hari – Melchor, Gaspar ug Baltazar; 

(3)  Ang gipatuo nga si Yahshua Mesiyah natawo sa December 25. 

Basaha ang Mateo 2:1. O kaha sa bisan unsang bahin sa Bag-ong Tugon. 

Wala  ka gayud mabasa nga tulo ka mga hari nga ginganlan Melchor, Gaspar ug 

Baltazar! 

Ang saysay sa Mateo 2:1 mao nga may mga mago o “wise men” gikan sa 

silangan. Wala moingon diha nga tulo ka mga hari. Ug labina nga wala diha ang 

mga ngalan Melchor, Gaspar ug Baltazar. 

Ngano nga gibakakan man kita sa mga pangulo sa atong tinuohan? Sila nga 

mao unta ang motug-an sa matuod, mao na man hinoon ang kusog namakak nato! 

Wala kita nila tug-ani sa matuod nga sugilanon sa Christmas! Gipatuo kita nila 

nga ang Christmas mao ang Pasko. Gipatuo kita nila nga niining Christmas 

nahimugso ang atong Manluluwas sa Bethlehem. Kini mga bakak!! 

Gusto ka ba higala sa mga bakak? Kun ugaling gusto ka, ayaw na lang 

ipadayon ang pagbasa niini nga basahon. 

Apan kun ikaw nahigugma nga masayud sa tinuod, kining maong basahon 

alang kanimo. Padayon sa imong pagbasa kay si Amahang Yahweh nahimuot 

kanimo! 

Si Yahshua Mesiyah Wala Nahimugso sa December 25 

Mao kana ang tinuod, higala. Si Yahshua wala natawo Bethlehem sa 

December 25! (Yahshua ang matuod nga ngalan sa Manluluwas; dili Jesus.) 

Basaha ang tanang saysay sa Bag-ong Tugon sa Kasulatan. 

Ang Lukas 2:8 nagsaysay nga may mga magbalantay sa karnero didto sa 

kapatagan sa panahon sa kagabhion. Apan nasayud ka ba nga sa Bethlehem labihan 



ka tugnaw ang December didto tungod kay winter? Busa wala gayud mga 

magbalantay sa karnero nga adto sa kapatagan panahon sa kagabhion sa bulan sa 

Decembre, tungod sa labihang katugnaw! Kini usab panahon sa ting-ulan didto sa 

Bethlehem. 
 

 Ang Mateo 2:2 nagsaysay nga may bitoon nga hayag kaayo nga nakita sa 

mga mago o “wise men” diha sa silangan. Apan nasayud kaba nga panahon sa 

winter diin may baga nga mga dag-um wala kay makita nga bitoon? 
 

 Busa dili gayud sa December nahimugso si Yahshua. Siya nahimugso sa 

panahon nga dili winter ug dili ting-ulan. 
 

 Sa Kasulatan usab wala kay mabasa nga bulan “December”. Ang mga bulan 

Enero hangtod sa December wala sa Biblia. ( Pangayo sa Libreng basahon: “Ang 

Balaang Calendario ug mga Fiesta”) 
 

Ang Adlawng Natawhan ni Yahshua Mesiyah 
 

 Kon si Yahshua wala nahimugso sa December 25, kanus-a man diay Siya 

nahimugso? 
 

 Matud pa sa Companion Bible appendix 179, mga pahina 197 – 200, ang 

mahal natong Manluluwas nga si Yahshua nahimugso didto sa Bethlehem sa petsa  

15 sa bulan sa Ethanim o Tishri. Kining Ethanim o Tishri mao ang ikapito ka 

bulan sa Bible Calendar. 
 

 Ang Ethanim 15 mao ang unang adlaw sa Fiesta sa mga Payag. Gitawag 

usab kini nga Feast of Tabernacles, nga saulogon gikan sa Ethanim 15 hangtud sa 

Ethanim 22. Ang Ethanim 22 gitawag nga Katapusang Dakung Adlaw sa Fiesta. 
  

 Unsa man ang katumbas sa Ethanim 15 o Tishri 15 sa Gregorian Calendar 

nga atong gigamit karon? 
 

 Depende. Sa panahon nga nahimugso si Yashua didto sa Bethlehem, ang 

katumbas niini mao ang September 29, tuig 4 B.C. Apan sa tuig 1999 sa Gregorian 

Calendar, kini may katumbas nga September 25, 1999. 
 

 Ang imong pangitaon mao ang Ethanim 15. Unya, sa matag tuig imong 

susihon kun unsa ang katumbas niini sa gigamit nga Gregorian Calendar. 
 

 Ang Congregation of YAHWEH in YAHSHUA HaMashiach nagpahibalo 

sa katumbas sa Ethanim 15 sa matag tuig sa Gregorian Calendar. Ikaw mahimo 

nga magpakisayud gikan niining maong pundok. 
 

 Kun ikaw gusto nga mosaulog sa natawhan ni Yahshua, kinahanglan nga 

ikaw makat-on pagsaulog sa Feast of Tabernacles o Fiesta sa mga Payag. Kining 

maong Fiesta gisugo nga atong saulogon sumala sa Juan 7:8-10, 37. Kini fiesta ni 

Amahang Yahweh; dili sa mga pagano. 
 

 Nganong Gipili Ang December 25? 
 

 Ang Encyclopedia Americana, Delue Home Edition, Volume 6, pahina 

666 ania ning maong pahayag: “The reason for establishing Decembre 25 as 

Christmas is somewhat obscure. But it is usually held that the day was chosen to 

correspond to pagan festivals that took place from the time of the winter solstice, 

when the days begin to lengthen, to celebrate the rebirth of the sun… The Roman 

 

 

 



 

 Saturnalia (a festival dedicated to Saturn, the god of agriculture, and to the 

renewed power of the Sun) also took place at this time and some Christmas 

customs are thought to be rooted in this ancient pagan celebration.” 
 

 Binisaya: “Ang rason nganong gipili ang Decembre 25 nga Christmas may 

pagka dili tataw. Apan kini gituhoan sa kadaghanan nga gipili aron idungan sa 

pagano nga mga fiesta nga nagakahitabo niining panahona sa “winter solstice”, 

sa dihang ang adlaw mosugod na pagtaas, aron pagsa-ulog sa pagkahimugso pag-

usab sa adlaw… Ang Roman Saturnalia (usa ka fiesta nga pahinungod ni Saturn, 

ang dios sa agrikultura, ug sa nabag-o nga gahum sa Adlaw) nagakahitabo usab 

niining panahona ug ang uban nga mga kustomre sa Christmas gituohan nga 

nagagikan niining karaan nga pagano nga kasulogan.” 
 

 Higala,  ang  Decembre  25 diay  gipahinungod  sa  mga pagano alang sa 

ilang pagsimba sa Adlaw! Sila nagahimo sa usa ka dakung fiesta niining panahona 

isip paglipay sa pagkatawo pag-usab sa Adlaw! Ang maong pagano nga fiesta mao 

ang Roman Saturnalia. 
 

 Ato usab nga nasayran nga daghan sa mga kustomre sa Christmas ang 

naggikan sa pagano nga fiesta nga Roman Saturnalia. Kini naglangkob sa 

Christmas tree, Yule log, Christmas bells, ug uban pa. 
 

 Sa maong Encyclopedia walay saysay nga ang atong Manluluwas natawo sa 

Decembre 25! 
 

 Ang Encyclopedia Britannica, Volume 3, 15
th
 Edition, pahina 283 nagtug-

an usab ning maong lanog nga pamatuod: “The reason why Christmas came to be 

celebrated on December 25 remain uncertain. But most probably the reason is that  

early Christians wished the date to coincide with the pagan Roman Festival 

marking the “birthday of the unconquered sun” (Natalis Solis Invicti). This festival 

celebrated the winter solstice – when the days again begin to lengthen and the sun 

begins to climb higher in the sky.” 

December 25 was also regarded as the birth date of the Iranian mystery god 

Mithra.” 
 

 Binisaya: “Ang rason ngano ang Christmas gisaulog sa Decembre 25 

nagpabilin nga dili tino. Apan ang labing duol nga rason mao nga ang mga 

Kristiyano sa sayong mga panahon gusto nga ang petsa idungan sa pagano nga 

Romanhon nga fiesta nga gipahinungod sa “natawhan sa dili mabuntog nga 

adlaw” (Natalis Solis Invicti). Kini nga fiesta gisaulog sa panahon sa winter 

solstice – ang panahon nga ang hayag nga bahin sa Adlaw (daytime) musugod na 

pagtaas, ug ang Adlaw (Sun) magsugod na pagsaka pahabog diha sa langit.” 

Ang Decembre 25 giila usab nga natawhan sa misteryosong dios sa mga 

Iranian nga si Mithra.” 
 

 Higala, lain nga Encyclopedia. Wala gihapon magsaysay nga ang Decembre 

25 natawhan ni Yahshua. Ang rason nganong gipili ang Decembre 25 nga 

Christmas dili gayud ang pagkahimugso ni Yahshua. Hinonoa ang rason 

nagasentro diha sa pagkatawo pag-usab sa Adlaw (Natalis Solis Invicti). Ang 

Decembre 25 usab giila nga natawhan sa dios sa mga Iranians nga ginganlan 

Mithra. 
 

 Ang Collier’s Encyclopedia, Volume 6, pahina 403 nagbutyag usab ning 

musunod: “The choice of December 25 was probably influenced by the fact that in 



this day the Romans celebrated the Mithraic feast of the Sun-god (Natalis Solis 

Invicti), and that the Saturnalia also came at this time.” 
 

 Binisaya: “Ang pagpili sa Decembre 25 nagagumikan sa kamatuoran nga 

niining adlawa ang mga Romano nagsaulog sa Mithraic nga fiesta sa ilang dios 

nga Adlaw (Natalis Solis Invicti), ug ang Saturnalia nga usab nagaabot niining 

panahona.” 
 
 

Higala, tulo ka mga Encyclopedia, nagkahiusa sa usa ka kamatuoran! Nga 

ang Decembre 25 nga Christmas nagagikan sa mga pagano nga mga fiesta nga 

gisaulog niining petsaha. Kini mao ang fiesta sa Saturnalia ug sa Mithra. Duha ka 

mga pagano nga fiesta nga gisaulog sa Decembre 25 nga gipahinungod sa Adlaw. 

Ang Saturnalia gisaulog sa mga Romano. Ang Mithraism gisaulog sa mga Iranians. 
 

 Klaro gayud kaayo nga ang Christmas gikan sa pagano nga mga fiesta! Dili 

gikan sa Kasulatan. Mao nga walay record sa Bag-ong Tugon nga nagsaulog ang 

mga Apostoles niining Christmas. 
 

 Ang “The Youth’s Instructor”, basahon sa Seventh Day Adventist Church 

nga gula sa Marso 23, 1948 ania ning maong pahayag sa pahina 5:  

“Yearly as the winter came on and December 21, the shortest day of the 

year, saw the sun dip its lowest on the horizon, followed by its gradual return 

thereafter, December 25 came to be known as the birthday of the sun.” 

 “We are told that Semiramis had a son whom she named Tammuz, born on 

December 25 … Tammuz was accepted as the son of the Sun and t became in time 

the symbol of sun worship.” 
 

 Binisaya:  “Matag tuig sa moabot na ang tingtugnaw ug ang Decembre 21, 

ang labing mubo nga adlaw (daytime) sa tuig, makakita sa  pagtiglum sa Adlaw 

(Sun) diha sa kasadpan, pagasundan sa iyang inanay nga pagbalik diha sa 

kalangitan, ang Decembre 25 giila nga natawhan sa adlaw.” 

 “Kita gitug-anan nga si Semiramis may anak lalaki nga iyang ginganlan 

Tammuz nga nahimugso sa December 25 … Si Tammuz gidawat ingon nga anak 

sa Adlaw ug paglabay sa panahon ang t nahimong simbolo sa pagsimba sa 

adlaw.” 
 

 Ang basahon sa mga Sabadista, higala, nagmatuod gihapon nga ang 

Christmas maoy fiesta nga pahinungod sa pagsimba sa Adlaw. Kay niining adlawa 

natawo si Tammuz. Si Tammuz anak ni Semiramis ug anak sa Adlaw, matud pa sa 

pagtuo sa mga pagano. Busa paglabay sa panahon, ang letra t nga sinugdanan sa 

ngalan ni Tammuz, nahimong simbolo sa pagsimba sa Adlaw. Ang t maoy 

sinugdanan sa pagbalaan ug pagsimba sa cross! (Pangayo sa libre nga basahon: 

“Ang Matuod Nga Sugilanon sa Cross”) 
 

 Apan ngano man ang mga Sabadista kusog man mosaulog sa Christmas? 

Ilang dayan-dayanan sa mga Christmas decor ang ilang mga simbahan ug mga 

balay atol sa Christmas season! Uyon ba diay sila niining pagano nga Christmas 

nga iya ni Satanas? Niundang na ba diay sila pagsunod sa kamatuoran? Unsa ba 

ang lanog nga kamandoan ni Amahang Yahweh diha sa Yeremyah 10:2-4 ug 

Pinadayag 18:4 
 

 Atong kutloon ang Yeremyah 10:2-4: 

(2)  “Mao kini ang giingon ni Yahweh: Ayaw pagtuon sa batasan sa     

pagano nga mga  nasud,  ug  ayaw  kalisang  sa  ilhanan  sa  

langit:  kay ang pagano nga mga nasud nangalisang kanila. 



(3)  Kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man, kay 

ang usa nagaputol ug kahoy sa lasang, ang buhat sa mga 

mamumuo nga may wasay. 

(4) Ilang gidayan-dayanan kini sa salapi ug bulawan; Ilang gilig-

on kini sa mga lansang ug pakang, aron dili molihok. 
 

Ato usab kutloon  ang Pinadayag 18:4: “Gumola kamo kaniya, katawhan 

ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa 

iyang mga hampak.” 
 

Tataw dinhi, higala, nga ang katawhan sa Amahang Langitnon dili angay 

moapil sa fiesta nga gikan sa  mga pagano, sama niining Christmas. 
 

Ang pagsaulog sa Christmas sa Decembre 25 usa ka porma sa pagsimba sa 

adlaw. OK ba ang pagsimba sa adlaw? Atong patubagon ang Ezekiel 8:13-18: 
 

(13) “Siya miingon usab kanako: Ikaw makakita pa gayud pag-usab 

ug uban pang dagku nga mga dulumtanan nga ilang gibuhat. 

(14) Unya iyang gidala ako ngadto sa alagianan sa ganghaan sa 

balay ni Yahweh nga nagapaingon sa amihanan; ug ania karon, 

may naglingkod didto nga mga babaye nga nanaghilak 

mahatungod kang Tammuz. 

(15) Unya miingon siya kanako: Nakita mo ba kini, Oh anak sa tawo? 

Ikaw makakita pa gayud pag-usab ug labi pang dagku nga mga 

dulumtanan kay niini. 

(16) Ug iyang gidala ako  ngadto sa sulod nga sawang sa Balay ni 

Yahweh: ug ania karon, diha sa ganghaan sa Templo ni Yahweh, 

sa kinatung-an sa alagianan ug sa halaran, may haduol sa 

kaluhaan ug lima ka tawo, uban ang ilang mga nawong nga 

gipa-atubang sa silangan; ug sila nanagsimba sa adlaw  nga 

nanag-atubang sa silangan. 

(17) Unya siya miingon kanako: Nakita mo ba kini Oh anak sa tawo? 

Diyutay ba nga butang alang sa Judah nga gibuhat man nila 

dinhi ang mga dulumtanan? Kay ang yuta gipuno nila sa 

pagpanlupig ug mibalitok pag-usab sa paghagit kanako sa 

kasuko: ug ania karon, ilang gibutang sa ilang ilong ang sanga. 

(18) Busa himoon ko usab ang kapungot; ang akong mata dili 

magpagawas, ni malooy ako; ug bisan sila magatu-aw sa akong 

igdulungog uban ang usa ka dakung tingog, bisan pa niana  dili 

ako mamati kanila.” 
 

Ang porma sa pagsimba sa Adlaw makahaling sa kapungot ni Amahang 

Yahweh! Kini usa ka daku nga dulumtanan sa atubangan sa Langitnong Amahan. 
 

Ang Saturnalia Nahimong Christmas 
 

 Sumala sa New Encyclopedia Britannica, Volume 3, 15
th
 Edition, pahina 

283 – ang Christian festival nga Christmas gisaulog sa Roma sa tuig 336 A.D. 
 

336 A.D. higala! Kapin na sa tulo ka gatus ka mga tuig human mikayab si 

Yahshua ngadto sa langit mao pay pagsaulog sa Christmas sa Decembre 25! 
 

Tataw kaayo nga ang Christmas wala itudlo sa mga Apostoles. Wala nila 

kini sauloga! Ug wala nila isugo nga atong saulogon! Musunod ka ba sa mga 

Apostoles, o sa mga pagano? 

 

 



 

 Sa Christianismo, kinsa man ang una nga nagsaulog niini? Tubag: ang 

Roma! Apan kini nga kasaulogan maoy iya sa mga pagano nga gitawag Saturnalia. 

Ang Saturnalia gialisdan ug ngalan. Gitawag na nila kini nga Christmas. Ug 

ilang gipatuo ang dakung bakak nga kini mao ang adlawng natawhan ni Yahshua. 

Usa ka dakung pangilad! 
 

Saturnalia, Natalis Solis Invicti, Mithraism nahimong Christmas! The same 

dog with different color! Mao ra nga iro, giusab lang ang balahibo! 
 

Ang Christmas Ilang Gitawag Nga Pasko  
 

 Aron paghimo niining maong pangilad nga mora gyud ug tinuod, ang 

Christmas ilang gitawag nga Pasko! 
 

 Pastilan, higala, ang Pasko sa Kasulatan mao ang paghandum sa kamatayon 

ni Yahshua. Dili sa Iyang pagkahimugso! Basaha pagbalik ang Yachanan 19:14; 

Yachanan 18:39-40; Lukas 22:14-20; Mateo 26:17-19; Marcos 14:14-26 ug I 

Corinto 5:7. 
 

 Dinhi niining maong mga bersikulo imong matino nga ang Pasko mao ang 

adlaw sa kamatayon ni Yahshua. Si Yahshua ang halad sa Pasko. Ang Pasko mao 

ang Passover! Ang Pasko dili Christmas! Ang Christmas dili Pasko! 
 

 Anus-a saulogon ang Pasko o Passover? Kini saulogon sa ika-napulo ug upat 

ka adlaw sa bulan sa Abib o Nisan sumala sa Leviticus 23:5. Ang Abib o Nisan 

mao ang unang bulan sa Bible Calendar. Ang katumbas niini sa Gregorian 

Calendar mao ang tunga-tunga sa Marso ngadto sa tunga-tunga sa Abril. 
 

 Kun ikaw buot masayud ug dugang mahitungod sa Bible Calendar, pangayo 

sa libreng basahon “Ang Balaang Calendario ug mga Fiesta”. 
 

Sayop Nga Paghatag 
 

 Ang Saturnalia (natalis solis invicti) dugay na nga gisaulog wala pa nahi-

mugso ang atong Manluluwas sa Bethlehem. 
 

 Ania ang pamatuod ni Romy Barrios, lecturer/scriptwriter sa Planitarium, 

National Museum sa iyang sinulat nga gipatik sa Health and Home Magazine 

gula sa Decembre 1979, pahina 27: “Even long before the birth of the Messiah, 

there was a great festival known as the Saturnalia. It was a lengthy feast of merry-

making, marked significantly by the custom of exchanging gifts.” 
 

 Binisaya: “Dugay nang panahon wala pa nahimugso ang Mesiyah, diha na 

ang pagano nga fiesta nga gitawag Saturnalia. Usa kini ka hataas nga fiesta sa 

panag-hugyaw nga naila gayud sa pagbinayloay sa mga gasa.” 
 

 Karon ato na nga nasayran ngano nga may “exchanging gifts” panahon sa 

Christmas. Gikan gayud diay kini sa pagano nga fiesta nga Saturnalia. 
 

 Sa Kasulatan, ang miduaw sa Bata nga nahimugso sa Bethlehem mao ang 

nagdala ug mga gasa nga gihatag sa ilang giduaw. Apan karon, ang moduaw mao 

na ang mangayo. Lahi ra gyud! Puwerte nga pagkabali! 
 

 Ang pagka-manggihatagon ug gasa buhat nga maayo. Kini gikahimuot ni 

Amahang Yahweh. Kini gisugo ni Yahshua ngadto sa Iyang mga tinun-an nga 

ilang pagabuhaton. 
 
  

 



Apan unsa man ang imong itawag sa mga tawo nga mohatag lang panahon 

sa Decembre? Apan sa ubang mga bulan sa tuig tihik? Tinuod ba sila nga mang-

gihatagon, o dili? Dayag nga dili! Ang matuod nga manggihatagon, mang-

gihatagon gayud sa tanang panahon. Dili kay sa Decembre ra! 
 

Ang “exchanging gifts” nagpakita ba sa pagka-manggihatagon? Ang 

mohatag lang ug gift kay duna usab siya’y madawat nga gift, dili manggihatagon! 

Ang tinuod nga manggihatagon, mohatag bisan siya walay madawat! 
 

Ang Tawag Sa Atong Panahon Karon  
 

Higala ang Pinadayag 18:4 nagtawag kanimo sa pagbiya sa tanang 

pagano nga mga kasaulogan ug mga pagtulon-an. Kon ikaw dili mobiya, ikaw 

maapil sa maong mga kasal-anan ug ikaw maapil sa mga hampak. 
 

Unsa ang mga hampak? Basaha sa imong Biblia ang tibuok kapitulo sa 

Pinadayag 16. Ania dinhi ang mga hampak nga labihan ka ngilngig ug 

makalilisang! Kini sila mao ang: 
 

(1) mga hubag nga labihan ka ngutngut ug ka sakit (Pinadayag 16:2) 

(2) ang dagat mahisama sa dugo sa tawong patay (Pinadayag 16:3) 

(3) ang tubig sa mga tinubdan ug kasapaan mahimong dugo (Pinadayag 

16:4) 

(4) labihan nga kainit sa adlaw, o hulaw (Pinadayag 16:8-9) 

(5) kangitngit nga hilabihan (Pinadayag 16:10) 
(6) Armageddon – ikatulong gubat sa kalibutan (Pinadayag 16:12-16) 

(7) Labihan ka kusog ug daku nga linog, bagyo, liti, dalugdog ug kilat, 

ulan sa yelo nga tag- 50 kilos ang matag tulu, ug dagku nga mga tidal 

waves (Pinadayag 16:17-21) 
 

Basaha usab pagbalik ang Ezekiel 8:13-18. Kini nagsaysay sa dakung 

kaligutgut ni Abba Yahweh diha sa mga nagasimba sa Adlaw! Sama sa pagsaulog 

nianang Christmas. 
 

Ikalipay ang kamatuoran nga imong nasayran karon higala! Ayaw na apil sa 

Christmas!!! 
 

Si Abba YAHWEH magapanalangin kanimo! H a l l e l u y a h ! 

 

(5-12-2014) 
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Alang sa dugang kasayuran: 

 

 Paminaw sa: 

 

BALIK SA KAMATUORAN Broadcast 

DYSS AM, Cebu City 

999 kHz 

Matag Domingo, 7:00 – 8:00 sa buntag 

Tawag o Text sa: Cell # 09173042445, Contact: Elder Bruce O. Mahilum 

 

BALIK SA KAMATUORAN Broadcast 

DXMB AM, Malaybalay City 

648 kHz, Tatak RMN 

Matag Domingo, 6:00 – 7:00 sa buntag 

Tawag o Text sa: Cell # 09067888445, Contact: Elder Ian O Mahilum 

 

ANG MENSAHE SA PAGPASIG-ULI Broadcast 

DXGM XFM, Mlang, North Cotabato 

98.3 kHz 

Matag Domingo, 6:00 – 7:00 sa buntag 

Tawag o Text sa: Cell # 09304844216, Contact: Brother Rolando E. Buenaflor Jr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


