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magaganti kanimo sa pagpabilin diha Kaniya. Ang Ginoo 
magapanalangin kanimo. 
      Ugma sa gabii dad-a ang inyong mga lapis ug mga papil, sama sa 
inyong ginabuhat. Nagalaom kita nga moanhi sa samang takna, sa alas 
sete y midya imponto, ang Ginoo magatugot. Ug iampo ko ninyo  nga ang 
Dios magaabli sa ikaunom nga timri kanako ugma, nga akong mapaambit 
diha kaninyo ingon sa Iyang paghatag kanako. Hangtud ugma, moawit 
kita pag-usab, dili lamang Kaniya, apan pinaagi sa pagdayeg alang 
Kaniya nga namatay alang kanato ug sa paglukat kanato, “I love Him.” 

I love Him, I love 
Him 
Because He first 
loved me 
And purchased 
my salvation 
On Calvary’s tree.                   
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        Atong iduko ang atong mga ulo karon alang sa pag-ampo. 
1      Maloluy-ong Amahan nga langitnon, ang labing gamhanan nga Dios, 
kinsa maoy nagbanhaw ni Jesu-Cristo gikan sa mga patay ug gipaila Siya 
kanamo niining kataposang mga adlaw sa gahum sa Balaang Espiritu, 
mapasalamaton kami sa makagagahum nga pagduaw  sa walay 
kamatayon nga Dios. Ug karon, Amahan, nagaatubang na usab kami sa 
laing takna, usa ka takna nga diin mahimong mousab sa walay 
katapusang destinasyon sa mga katawhan. Ug aron magaduol niini, 
Ginoo, dili kami takus, tungod kay anaa na kani sa mga Kasulatan nga 
ang gikuha sa Cordero ang basahon ug giablihan ang mga timri. 
       Oh, Cordero sa Dios, duol, kami nagaampo. Nagatawag kami 
Kanimo, Ginoo, ang bantugang manunubos. Duol ug ipakita kanamo ang 
imong laraw sa pagtubos nga gitago sulod sa dugayng mga katuigan, 
ablihi kining ika lima nga timri alang kanamo ning kagabhion, Amahan, 
ug ipadayag kanamo kung unsa ang sulod nianang timriha, nga aron 
makapadayon kami nga usa ka maayo nga Cristohanon kay sa karon, nga 
mahimong mas angayan kami alang sa mga bulohaton nga anaa sa 
unahan. Amo kining gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
       Maayong gabii, mga higala. Giila ko kini nga dakong kahigayunan 
nga ania ning kagabhion niining dako nga bulohaton. Wala koy laing 
dapit nga nahibaloan diin maayo ang akong pagbati, kung diin didto sa 
buluhaton sa Hari. Ug karon, sa pag-abot ilabi na niining liksyon karon  
diin nagahulat kita…. Kung dili Niya ipadayag kanako, dili ko kini 
ikahatag kaninyo. 
       Dili nako buot nga gamiton ang akong kaugalingong hunahuna o unsa 
paman—kung unsa lamang ang ihatag Niya. Tinuod kana. Ug nakasiguro 
ako nga kung dili nako gamiton ang kaugalingon nakong hunahuna, ug 
moabot kini sa maong paagi, ug sa tibuok kinabuhi niini wala kini 
masayop, dili usab kini masayop ning panahuna. 
       Karon, bulahan lamang kita…ug dako kaayo ang atong 
pagpasalamat Kaniya kung unsa ang iyang gibuhat kanato—ang ug 
katingalahang kamot sa buhi nga Dios. Unsang mga butanga ang 
molabaw, unsa pa kita ka pinalabi nga mga katawhan, kay sa anaa 
kanato ang prisensya sa Hari sa mga hari, Ginoo sa mga ginoo? 
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2     Tingali atong hoypon ang mga silbato, ug giisa ang mga bandila ug 
gilatag ang mga karpet, ug ang tanang butang, alang sa Presidente sa 
nasud nga moadto sa syudad. Apan hunahunaa lamang (maayo kana, ug 
usa kini ka kadungganan alang sa syudad), apan hunahunaa, sa atong 
gamay ug ubos nga tabernaculo ning kagabhion atong giagni ang Hari sa 
mga hari, ang Dios. Ug wala kita… wala Siya nangandoy ug mga karpet 
nga ilatag, ug uban pa. Iyang gipangandoy ang mga mapinaubsanon nga 
kasingkasing nga madayag, aron nga Iyang pillion kining mapinaubsanon 
nga mga kasingkasing ug ipadayag kanila ang mga maayong butang nga 
Iyang gitipigan alang niadtong tanan nga nahigugma Kaniya. 
       Karon, atong gipangayo…. Karon, aduna kitay pagpamatuod nga 
buot nakong ipaambit. Karon, kon nasayop man ako niini…. Nadungog 
ko lamang kini—mahimo nga sayop ako—apan sa akong hunahuna 
mianhi ang mga tawo nga kanang maong pagpamatuod ilang 
mapahinungod. 
3 Ug unya…. Mga pila ka adlaw ang milabay sa dihang atua ako sa 
akong panimalay, didto sa Arizona, nakadawat kami ug usa ka tawag nga 
nag-ingon nga adunay usa ka bata nga gamay nga adunay rheumatic 
fever—ug mipaduong kana sa kasingkasing. Ug mora siya ug usa ka…. 
Ang iyang amahan ug inahan mga minahal kaayo nako nga mga higala. 
Usa kini sa atong mga dikon dinhi sa iglesia, si Brother Collins.  Ang 
iyang gamay nga bata, ang gamay nga si Mikey (ang kadula ni Joe), 
nagaantos sa rheumatic fever sa kasingkasing. Ug gipapauli na siya sa 
mga doctor sa ilang balay, gibutang siya sa higdaanan, ug giingnan ang 
mga ginikanan nga dili siya tugutan nga mobangon, bisan bangonon siya 
sa pagpainom ug tubig—gamitan kini ug usa ka istro—grabe nakaayo 
siya. Ug ang mga ginikanan, matinuohon, mianhi dinhi sa tabernaculo ug 
nagatoo. 
4 Ug pila ka gabii ang milabay, dili sa paghulat…. Nagapahibalo 
kami nga adunay bulohaton sa pagpangayo sa Dominggo, apan atong 
nakita nga kinahanglan nga atong tubagon kining  mga pangutana, mao 
nga kinahanglan nga atong sayloan ang bulohaton sa pagpangayo. Unya 
adunay usa ka gamayng mga butang nga nakatago sa akong kasingkasing. 
Ug ang inahan ug amahan buot nila nga mahibaloan kung mahimo ba 
nila nga dad-on ang bata sa lawak, ug ilang gidala ang gamayng bata 
didto. Ug ang Balaang Espiritu nagasulti nga naayo na siya. 
       Ug mao nga, ang mga ginikanan ingon nga may katungod niana, 
gidala ang gamayng bata sa ilang balay ug gipaadto siya sa iskwelahan—
basta gipadala lang ngadto sa iskwelahan. Gipugngan kana sa doctor. 
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dagkong mga butang nga nahitabo mismo niining katapusang mga 
katuigan, nagatoo ako sa tibuok nakong kasingkasing nga ang ganghaan 
sa kalooy nagsugod na sa pagtak-op, ug andam na ikaw sa imong lakaw 
karon sa paglukat sa imong mga katawhan. 
      Samtang adunay lawak ug usa ka ganghaan nga bukas (sama sa mga 
adlaw ni Noe), unta kining mga minahal nga mga kalag nga nagpuyo sa 
lawas niining tabernaculo nga matun-as sa pagabot sa adlaw, nga giisa 
kanang kamot nga mortal…sa ilang kasingkasing tungod sa ilang hugot 
nga pagtoo ug sa ilang mga pagpahayag nga ilang gitoohan, ug buot 
padawaton ang imong tanyag nagdto kanila alang sa kaluwasan, niining 
naablihan…niining tinimrihan nga basahon nga naabli alang kanamo, 
ihatag kanila, niining kagabhion, Ginoo, usa ka bisti diha sa 
pagkamatarong diha kang Jesu-Cristo ug pagasul-oban ang ilang mga 
kalag niana, nga unta makabaog sila sa Imong atubangan nianang mga 
adlawa nga nagkahaduol na, hingpit pinaagi sa dugo ni Cristo. 
      Ginoong Dios, kon wala man sila mabautismuhi sa ngalan ni Jesu-
Cristo—pinasikad sa pinadayag nga Imong gihatag kanako mahitungod 
niini, ug nakita nga gisugo ni Pablo ang mga katawhan nga bisan 
nabautismuhan na pinaagi ni Juan Bautista pagabautismuhan pag-usab 
sa ngalan ni Jesu-Cristo, sa tuyo nga madawat ang Balaang Espiritu, sa 
Mga Buhat19—akong gipangayo nga Imong agnihon sila, Ginoo, sa 
kamatouran, ug unta motuman sila Kanimo. 
      Ug unya, sa pagtuman sa ilang pagdawat ug sa pagtuman sa ilang 
pagsugid ug ngadto sa tubig, unta Imo silang pun-on sa Espiritu Santo 
alang kusog sa pagpamuhat sa tibuok nilang kinabuhi. Itugyan ko sila 
diha Kanimo karon sa ngalan nagpasakit nga Cordero sa Dios, nga si 
Jesu-Cristo. Amen. 

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

      Karon, kaninyo nga mga inisa ang mga kamot: sunda ang gisugo sa 
Espiritu, nga mosunod sa patukuranan sa Pulong alang sa nagahinulsol 
nga makasasala. Sunda kini sa matag buhat. Ug ang Dios sa kalangitan 
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pa siya moadto sa Kalbaryo, mag tinulo sa dugo nga nagagikan sa iyang 
lawas, uban sa pag-antos ug kaguol nga unsay iyang pagabuhaton. 
Apan…. Mahimo nga dumilian kini, usab, apan sa maayong kabubut-on 
gibuhat kini alang kanimo ug kanako. 
      Imo ba kanang isalikway kanang dili matupngan nga gugma? Ug 
imong nakita kana karon, pinaagi sa pagbukas niining mga timri, nga 
kung unsa man ang imong gibuhat, ug unsa ang gibuhta sa Dios alang 
kanimo, ug andam ka nga itahan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Ug 
kon Iya kang sakmiton gikan sa mga kamot sa anticristo nga anaa ikaw 
karon, imo bang pagadawaton ang Iyang tanyag pinaagi sa pag-isa sa 
imong kamot ngadto Kaniya, nga maga-ingon, “Dios, pinaagi niini, akong 
gipaila nga akong gidawat kanang maong tanyag nga grasya. Ug, Brother 
Branham, akong gipangandoy ang imong mga pag-ampo nga magapabilin 
ako nga matinud-anon.” 
      Iisa ang imong kamot, ug magaampo ako. Ang Dios magapanalangin 
kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Tinud-a kini karon. Ayaw 
kini pagabuhata hangtud nga dili kini nimo tinud-on. Ug mismo kung diin 
man kamo nagalingkod, dawata kini dinha. Tungod kay hinumdumi, dili 
nimo mahimo nga iisa ang imong kamot gaws kon adunay nagasulti 
kanimo sa pagbuhat niini, ug walay laing nga nagabuhat niini kon dili ang 
Dios. 
      Mao nga karon inig kakita nimo sa Kasulatan nga hingpit nga 
giablihan….imong nakita unsay nahitabo didto sa mga kapanahunan, ang 
katapusang mga katuigan, baynte o traynta ka katuigan, imong nakita 
kini nga usa ka gipamatud-an. Imong nakita ang Kasulatan nga nagsulti 
sa tukma gayod kung unsa ang nahitabo ug unsay umalabot nga 
mahitabo. Unya pinasikad sa pasikaranan sa pagtoo sa mga buhat ni 
Cristo, diin diha kamo nagalikod karon ug nagaisa sa inyong kamot, 
magaiingon, “Sugod niining mga taknaa, napahimutang na kini. Akong 
pagadawaton si Cristo karon nga akong Manluluwas, ug magkinabuhi 
ako alang Kaniya sa tibuok nakong kinabuhi, ug akong gipangandoy nga 
pun-on ako sa Dios sa Balaang Espiritu.” 
      Kon wala kapa mabautismohan sa ngalan ni Jesu-Cristo, ang 
bautismuhanan nagahulat kanimo. Magaampo kita.  
      Ginoong Dios, adunay pipila…daghang mga kamot taliwala sa mga 
katawhan nga nagaisa. Ug nasayud ako nga Ikaw sa gihapon ang Ginoong 
Jesus nga naghimo sa paglukat alang kanamo daghang mga katuigan ang 
milabay. Ug sa pagpakita nianang mga timri nga nadayag ug ang mga 
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Mao nga wala malipay ang doctor nianang mga butanga. Mao nga iyang 
gisultian ang inahan nga kinahanglan kanunay lamang magahigda ang 
bata, dayag lang, ug iya siyang gisuginlan. 
5     Ug sa akong hunahuna ang maong tawo usa ka (nakasabot ko), usa ka 
Cristohanon nga magtotoo, usa ka denominasyon, usa ka Seventh Day 
Adventist—ang maong doctor. Ug mao, siya miingon, “Bueno, 
kinahanglan nimong…. Panahon na alang sa bata, alang sa pag-eksamin 
kaniya.” Miingon, “Kinahanglan gihapon nimo siyang ipaeksamin.” 
      Siya miingon, “Maayo kaayo.” Gikuha ang bata, ug giekasamin sa 
doctor ang dugo, diin didto nahimutang ang rheumatic fever. Mao nga 
akong nahibaloan nga hilabihan katingala sa doctor wala siya masayod 
kung unsay iyang buhaton. Ang maong bata hilabihan ka normal, himsog 
ug maayo. 
6     Karon, ania ba dinhi ang mga Collins? Tingali nasaysay ko kana nga 
sayop. Husto ba kana, Sister Collins? Oo. Mao kana ang bata nga si 
Mikey Collins, mga unom, pito ang panuigon. Ug nahitabo kana mismo 
didto sa lawak mga tulo na kagabii ang milabay. 
      Oh, anaa pay laing tawo sulod nianang maong lawak gawas nianang 
mga tawhana! Mao kana ang dako ug makagagahum nga si Jehovah, 
tinuod kana, nga mitungha aron sa patuman sa iyang Pulong. Ug nalipay 
kaayo ako sa pagkadungog nako niana, tan-awa. Nasayod ako nga kitang 
tanan. Dili lang kay ako, apan ang tanan, tungod kay kung unsa kaha 
kung imoha kanang maong bata o akoang  bata? 
7     Ug hinumdumi, ang paghatag ug pagpamatuod, sama niini...magkuha 
ka ug usa diri ug usa didto—nahitabo kana bisan asa nga dapit—apan 
aron inyong mahibaloan nga ang tinuod nakong pagministeryo mao ang 
balaang pagpanambal. Apan ania ako alanag niining mga timri tungod…. 
Sa dili madugay inyong masabtan nganong ako kining gibuhat. Ug mao 
nga, dili ako usa ka magtutudlo. Dili ako usa ka theologian. Nagaampo 
ako sa mga masakiton, ug nahigugma ako sa Ginoo. 
8     Karon, niining maong panghunahuna, nga…. Sa milabay nga gabiii 
nagahatag kita ug pagpamatuod sa batang babaye…. Nakuha nako ang 
iyang ngalan, ug nakuha kana ni Billy dinhi, karon, kung diin, sa mga 
ginikanan ug kinsa sila. Ug kining maong batang babaye anaa na sa 
kataposang ang-ang sa leukemia (tinuod kana) grabe na kaayo  dili na 
nila mapakaon pinaagi sa iyang baba. Kinahanglan niyang…ang iyang 
mga ugat ihulad ngadto sa mga ugat. Ug usa siya ka maanyag nga butang. 
Gamay siya alang sa iyang edad, mga ingon niani ka gamay sama niining 
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babaye dinhi, sa akong hunahuna. Apan ingon niani siya kataas, 
hilabihan…. Sama sila sa kadahanan kanato. Makasulti kamo pinaagi sa 
sininaan sa bata ug ang mga ginikanan hilabihan ka pobre, pobre kaayo, 
ug mao…apan tinuod nga mapaubsanon. Ug ang Balaang Espiritu 
nagasulti nga bata naayo na. 
      Karon, hunahunaa kana—nga naay leukemia! Kanang gamay nga 
bata…. Ug ang dugo hilabihan na ka grabe dili na gani sila makapakaon 
pinaagi baba. Kinahanglan pa nga pagadad-on…moadto sa ospital ug 
kuhaon ang dugo…ang paghulad ngadto sa mga ugat. Pakan-on kini, 
tingali, glucose o unsa man. Wala ako masayod kung unsay termino sa 
midikal nianang sakita, apan bisan unsaon, kinahanglan nga pakaonon sa 
ingon niana nga paagi. Ug sa wala pa mobiya ang bata sa lugar, nangayo 
kini ug usa ka hamburger. 
9     Ug ang mga ginikanan, human nila nadungog ang Balaang Espiritu 
nga “mao kini ang gisulti sa Ginoo”…. Ug sila mga langyaw—wala pa 
gayod makaanhi dinhi, apan sila…. Usa ka maayo magtiayon nga 
nakakuha ug lingkuranan dinhi alang kanila pila ka minuto ang milabay, 
si Brother ug Sister Kidd maoy nagatudlo kanila kung unsay buhaton ug 
unsa ang kinahanglan nga paminawon. Ug ang bata nagakaon sa iyang 
pagkaon sa dalan pauli. Mga duha o tulo ka mga adlaw human niana 
didto sa iskwelahan, ug miadto ngadto sa doctor, ug hilabihan ka tingala 
sa doctor! Siya miingon, “Walay bisan usa nga lama sa leukemia nga 
nakita sa bata.” 
10    Karon, hinanali kana, mao ang timaan, ang gahum sa Makagagahum 
nga Dios—aron sa pagkuha sa nagadagayday nga dugo ug gihinluan kini 
diha-diha dayon sama niana, ug gibutang ang pinitik sa bag-ong kinabuhi 
nga gibalik didto (tungod kay ang imong nagadagay mao kana ang imong 
kinabuhi, mortal); ug nagahimo ug bag-ong mga selyola ug gihinluan ang 
daan. Ug unsa kini, nahuman na kana…. Isulti ko kini: Mao kana ang 
mamugnaong buhat sa Makagagahum nga Dios nga nagakuha sa 
nagadagayday ug nahugawan nga dugo sa kanser hangtud nga ang 
gamayng bata… nadalag ug nanghupong, ug sulod lamang sa pila ka mga 
gutlo, usa ka bag-o nga nagadagayday nga dugo. 
11    Nagatoo ako (dili ko kini isulti sa iyang ngalan; isulti ko kini sa 
akong…ingon sa gipadayag sa akong pagtoo), unsay nahitabo sa Sabino 
Canyon sa milabay nga adlaw…. Nagatoo ako nga ang panahon 
nagsingabot na sa dihang ang mga nangawalang bahin sa lawas napasig-
uli, ug ang mahimayaong gahum sa Magbubuhat…. Nagatoo ako nga 
kung makahimo Siya sa pagpagawas sa usa ka squirrel nga walay…. 
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227   Karon, sa hilum, mapainubsanon atubangan sa Dios, samtang atong 
nakita kining timri nga naabli diha kanato, nga ang Dios kinahanglan nga 
iyang kuhaon ang iyang minahal nga kaanakan ug ug gipangbutaan ang 
ilang mga mata ug gipadala sila…tungod ka yang kaugalingon nga 
hustisya nagkinahanglan ug paghukom sa sala. Hunahunaa kana! Ang 
iyang hustisya ug ang iyang pagkabalaan nagkinahanglan ug hustisya. 
228   Ang usa ka balaod nga walay silot dili usa ka balaod. Ug ang iyang 
kaugalingon nga balaod, sa Iyang kaugalingon dili Niya mahimo nga 
lapason ug magapabilin nga Dios. Mao kanay hinungdang nga ang Dios 
kinahanglan nga mamahimong usa ka tawo. Dili siya makadawat sa usa 
ka halili—usa ka anak nga lalaki nga dili… lamang yano nga anak ngadto 
Kaniya o usa ka butang. Ang Dios nahimo nga…si Jesus nahimo nga 
parehong Anak ug Dios—mao lamang nga paagi nga angay Niyang 
mahimo. Kinahanglan pagadawaton sa Dios ang silot sa Iyang 
kaugalingon. Dili mahimo nga ipasa kini sa uban, sa laing tawo. Mao nga 
ang persona ni Jesus mao ang Dios nga nadayag sa unod, gitawag nga 
Emmanuel. Ug sa pagbuhat nianaug aron mokuha ug usa ka pangasaw-
onon, ug aron sa pagluwas sa usa ka panon sa mga paganong mga Gentil, 
kinahanglan nga Iyang pagabutaan ang iyang kaugalingong kaanakan, ug 
pagasilotan sila tungod niana, sa unodnon, tungod sa pagsalikway. Apan 
ang iyang grasya nagaandam ug mga bisti. Apan ang kinabuhi…nakita 
nimo unsay mga nahitabo? Ug kon kinahanglan nga iya kanang 
pagabuhaton sa tuyo nga kita makadawat ug kahigayunan, unsaon nato 
pagdumili ang maong kahigayunan sa gugma? 
      Kon aduna man niining patukuranan, niining kagabhion, kanang 
tawhana, batan-on o tigulang, nga hangtud niining panahuna gisalikway 
ang kahigayunan nga gibayran sa Dios sa usa ka bili, ug buot ba ninyo 
nga pagadawaton kanang maong hanyag alang sa Dios niining kagabhion, 
nga…. Dili na nimo kinahanglan pa, sigon sa atong nahibaloan, nga 
mahimo nga usa ka marter, bisan tingali kamo, apan ang usa ka puti nga 
bisti giandam alang kanimo. Ug kon ang Dios magatotok sa imong 
kasingkasing karon, nganong dili kini dawaton? 
229   Karon, atong iduko pag-usab ang atong ulo. Kon kanang tawhana o 
mga tawhana ania dinhi nga nangandoy niana, o buot modawat niini 
sumala sa pasikaranan sa imong pagtoo sa giula nga dugo nga giula sa 
Dios alang kanimo…. Nga labaw pang nag-antos sa unsa man nga butang 
nga natilawan sa lain tawo…. Walay usa ka tawo nga makaantos nga 
sama niana, hangtud ang iyang kaugalingon nga pag-antos ang 
nagpabulag sa iyang tubig gikan sa iyang dugo sa iyang kaugatan. Sa wala 
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224   Sa diha nga ang espiritu ni Elias mikanaug sa usa katawo, ginadala 
siya niini nga mahisama ni Elias. Nagaadto siya sa kamingawan. 
Nahigugma siya sa kamingawan. Mahimo siya masuk-anon sa mga imoral 
nga kababayen-an. Mamahimo siya nga batok sa mga organisasyon. Dili 
siya mohunong sa pagmakmak ni bisan kinsa. Mao kana ang mamahimo 
niya nga espiritu. Mao kana sa panahon nga moabot kini, tan-awa. Si 
Moises ingon niana usab ang pagkatawo. 
225   Karon. Atong nakita sa Pinadayag 22:8 ang samang butang. Karon. 
O aron ipahiluna kana alang niadtong kinsa…. Kadtong mga kalag 
(karon tan-awa kini) nga anaa ilalum sa halaran, sa pagbukas niining 
timri nga gipangpatay sa panahon taliwala sa kamatayon ni Cristo ug ang 
pagkayab sa mga iglesia—ang panon ni Eichmann ug kanang tanan, sila 
nga mga tinuod nga mga Judio nga ang ilang mga ngalan anaa sa 
basahon—kon imong tan-awon, akong igsoon, sumala sa Kasulatan 
makahimo sila sa pagsulti, pagtiyabaw, mosulti, makadungog, ug anaa 
ang lima ka mga pagbati. Wala matulog sa lubnganan, walay panimuot. 
Mga buhi kaayo sila, ug makasulti, mosulti makadungog, o bisan unsa. 
Husto ba kana? Oh, tabangi kami! 
226   Duha ka minuto! Amen. Pasayloa ko ninyo nga gipahulat ta mo ug 
tunga sa oras. Dili, dili nako mahimo nga dili isulti kana, tan-awa. Apan 
tan-awa, ania, sa tibuok nakong pagsabot, ang maayo…ug sumala sa 
pinadayag nga gihatag kanako niining kabuntagon sa wala mosidlak ang 
adlaw pinaagi ni Ginoong Jesu-Cristo, anaa ang naablihan na nga ikalima 
nga timri aron iuban sa laing upat. Pinaagi sa iyang grasya, Iyang gihatag 
kanako, ang iyang grasya kanimo ug kanako. Magpasalamat Kaniya 
alang niana, ug uban sa iyang tabang, pangandoy nako nga magkinabuhi 
nga haduol nga akong ikinabuhi, magatudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon 
nga mga butang, hangtud nga ako siyang makita uban kaninyo sa himaya 
sa dihang kining tanang butang matapos na. Hihigugma ko Siya tungod 
niini, ug mao kini ang kinatibuk-an sa akong kaalam niana. Ug sa tinuod 
nagatoo ako sa tibuok nakong kasingkasing nga ang tinuod nga 
pagpadayag sa pagdayag sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ug ikalima 
nga timri naablihan kini kanato karon. 

I love Him, Ilove Him 
Because He first loved me 
And purchased my 
salvation 
On Calvary’s tree. 
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Dinhi kung ang lalaki o babaye adunay usa  nga mawala; ug kana, usa ka 
komplito nga mananap sa iyang kaugalingon. Siya ang Dios! Gihigugma 
nako Siya. 
      Bueno, magasugod ako sa maong hisgutanan, ug magahisgut kita sa—
ug ang mga katawhan nga anaa sa palibot sa mga bong-bong, ug 
nagatindog sa mga pasilyo sa mga lawak, ug uban pa. Mao nga moderitso 
ako dayon sa minsahe, ug buot ko nga isulti kini…. Karon, magahatag 
ako ug pasalamat Kaniya diin anaa sa tanang dapit. Ug kana karon, 
walay nahibaloan bisan usa ka butang mahitungod sa ikalima nga timri, 
miabot kini sa mao sa gihapon nga katingalahang nga paagi ning 
kabuntagon, mga usa ka oras sa wala pa mosidlak ang adlaw sa dihang 
anaa ako sa pag-ampo. Ug karon…. 
12    Ako kining gihan-ay sa milabay nga lima o unom ka mga adlaw 
sa usa ka gamayng lawak, nga walay makita bisan kinsa. Mogawas lang 
ug mokaon sa akong pagkaon uban sa usa ka higala, ug uban sa akong 
mga higala dinhi. Ug dayag lang, nahibalo kamo kung kinsa nga higala 
sya—sila ni  Brother ug Sister Wood. Ug nasayod kamo… ug miadto ako 
didto ug nagapuyo uban kanila. Ug silang tanan mga maayo. Dili sila 
kwartahan…yano lamang… Akong gipaningkamotan sa pagpabilin 
nianang mensahe niining mga timri. Mahinungdanon kini. Nagatoo ako 
nga mao kini ang takna sa pagpadayag—ang pagpadayag niini. 
      Ug karon (buot ko nga dili kamo magduhaduha karon), samtang sayo 
pa, sa dili pa…kutob sa inyong mahimo, isulat ninyo ang wala ninyo 
hisabti niining pito ka mga timri, kung anaa na kana ninyo, ibutang kana 
didto sa desk. Ug tingali si Brother Neville o si bisan kinsa makahimo sa 
pagbutang ug usa ka kahon dinhi. Ania, nakita na nako sila karon. Maayo 
kana. Mas maayo nga makuha ko kana karong gabii aron ako tingaling 
matum-an ko kini sa makadiyot alang sa Dominggo sa buntag. 
      Karon, ayaw, niining panahona, niining mga orasa, ayaw ninyo himoa 
sa pgpangayo alang sa pag-ingon, “Mao ba kini ang timailhan sa Espiritu 
Santo?” Nakita nimo? Buot kong mahibaloan mahitungod sa kung unsay 
akong ginatudlo, nasabtan ninyo, aron atong makuha kining usa ka 
hisgutanan, sama sa kapanahunan sa iglesia, direkta, tan-awa—tungod 
kay mao kana ang atong gihisgutan karon. 
13    Karon, sama kung magaampo kita alang sa masakiton ug tingali 
nagkinahanglan kana ug usa ka nagkalain-lain nga pag-ampo. Ug ikaw 
usa ka dinihugan, sulod alang sa usa ka talagsaon nga butang, nasayod 
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kamo. Ug nangita kamo sa Dios aron inyong mahibaloan, “Aduna ba 
dinhi karoy tawo ning kagabhion , Ginoo?” 
14 Oo, tingali usa ka tawo nga nagasul-ob ug dalag nga sinina, 
nagalinghkod sa toong bahin. Ug inig tawag na nimo kaniya, tawaga siya 
ingon niini, ug ingna nga ingon niani ug niani ang iyang gibuhat, ug 
aduna siyay ingon niani ug ingon niana.” Ug mokanaog ka didto ug imong 
tan-awon, ug atua siya. Anaa kamo, nakita nimo? Talagsaon, tan-awa. Sa 
ingon niani nga paagi ako nagaampo: “Ginoong Jesus, unsay buot 
ipasabot niini? Ipadayag kini kanako.” 
      Karon, atong igawas pag-usab ang atong mga ispada karon, nga mao 
ang Pulong. Karon, nakadayeg ako sa espirituhanon nga suporta ni 
Brother Neville, usab ang iyang pagkamahigugmaon nga inigsoon, ania sa 
akong likoran, nagaampo knako ug kaninyo nga anaa usab diha.  
15 Ug karon, niining gabhiona ingon nga Birnes sa gabii, atong 
sulayan nga mahimo kana nga…. Maglisod ka sa pag-igo sa tanang mga 
butang, tungod kay mahimo nimo nga kuhaon kana…usa lamang nianang 
mga timri ug magpabilin…dad-a lamang kini lahos ngadto sa Kasulatan, 
diha-diha dayon. Nakita nimo, moabot kini ug mga bulan ug mga bulan 
ug mga bulan; ug sa gihapon dili nimo kini makuha, tungod kay ang timri 
mismo nagadugtong sa tibuok Kasulatan gikan Genesis ngadto sa 
Pinadayag—usa ka timri niini. 
      Mao nga ang akong gipaningkamutan nga himoon nga dili ako 
mahilayo niiini. Nagasulat ako ug mga kasulatan o usa ka sinulat dinhi ug 
magapabilin gikan…magapabilin lamang nianang usa ka butang. 
Kinahanglan nako nga magabantay tungod kay ako…nakigsulti, 
nagasulti ako pinaagi sa… Nagasalig ako mao kini ang husto nga 
insperasyon. Ug unya inig tan-aw nako sa ubos aron makita ang… 
Nagasugod na ako sa pagsulti ug gibati nako ang akong kaugalingon nga 
mikawas na sa gihisgutan, mobalik ako ug mangita ako ug laing paagi nga 
makakuha ako ug lain nga kasulatan aron makabalik ako niana, nakita 
nimo, aron masabtan kini bisan gamay nianang dapita inay sa 
pagpadayon niana. 
      Ug mao karon magatoon kita niining kagabhion, pinaagi sa grasya sa 
Dios, pianaagi sa iyang tabang, ang ikalima nga timri. Usa lamang kini ka 
hamubo. Mora ug mas taas-taas kini kay sa uban. Ang upat nga 
magkakabayo, karon, tagduha ka mga bersiculo matag-usa, ug tulo kini 
ka mga bersiculo niining usa. Karon, ang ikalima nga timri magasugod sa 
ika-6 nga capitulo sa Pinadayag, ang ika-9 nga bersiculo. 
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ang imong asawa saw la pa matawo kanang gamayng bata? Kanunay 
siya, hangtud sa katapusan, hangtud mamahimong usa ka buutan, 
matahum. Kon wala pa siya sa tibuok niyang kinabuhi, ingon niana siya 
pagkahuman. Inyong bang nakita kung unsa ka balaan o usa ka matang 
sa pagbati…. 
220   Imong makita ang usa ka inahan…. Ug imong makita ang pipila ka 
mga makasasala nga gihimong kataw-anan ang usa ka inahan nga 
nagsabak. Sa akong hunahuna usa kana ka binuang. Kinabuhi kana nga 
moabotay  sa kalibutan. Apan inyo bang nahimatikdan sa palibot nianang 
inahan nga daw usa ka lami nga paminaw? Unsa kini? Usa kini ka gamay 
nga espirituhanaon nga lawas…espirituhanon nga kinabuhi nga 
nagapaabot nga mosulod nianang gamayng lawas hangtud nga kini 
matawo. Karon, usa lamang kini. Apan inig katawo na niini, ipakatawo 
kini. Ang espirituhanon nga lawas makig-uban sa yutan-ong lawas. 
221   Ug unya, ang Biblia nagtudlo nga gipanganak kita karon sa Dios. 
Gipanganak kita sa Balaang Espiritu nga ang sa sulod nato mao si Cristo, 
usa ka anak sa Dios nga naporma sulod nato. Ug sa diha nga ang yutan-ng 
lawas matun-as na, kining espirituhanon nga lawas nga nagagikan sa 
ginhawaan sa kalibutan, adunay laing lawas nga nagahulat aron sa 
pagdawat niini. Kining yutan-ong lawas magasul-ob sa walay kamatayon 
nga lawas. Kining yutan-ong lawas magasul-ob ug langitnong lawas. 
Nakita nimo kung unsay buot nakong ipasabot? 
      Adunay usa ka natural nga lawas nga makasasala. Apan sa paghimo 
niini, sama niini, adunay laing nga lawas nga atong pagaadtoan. 
Nagpasalamat ako ug maayo sa Dios nga akong nasulti, ingon nga inyong 
pastor ug igsoon, akong nakita kadtong mga tawhana, mao nga tabangi 
ko, nianang lawasa, ug nagunitan sila sa akong mga kamot. Tinuod kana. 
222   Himatikdi, tan-awa. Tan-awa si Moises, si Elias. Human nga 
namatay si Moises ug si Elias gisakgaw ngadto sa langit, nagatindog siya 
ngadto sa Bukid sa Pagkausab uban sa iyang mga pagbati sa pagsulti, 
pagpaminaw, pagsabot, ug nakigsulti ni Jesus sa wala pa gilansang. 
Karon, unsang matanga sa lawas ang anaa kaniya? 
223   Tan-awa si Samuel. Human siya namatay sulod sa duha ka tuig, 
gitawag siya gikan sa langob nianang gabhiona pinaagi sa usa ka 
espiritista didto sa Endor, ug nakigsulti kang Saul uban ang pulong—
nadungog ni Saul, mitubag, ug nasayod sa mga butang nga mahitabo. Sa 
gihapon ang iyang espiritu wala nausab. Usa siya ka profeta. 
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kini nga mapahitas-on, apan ako lamang…tan-awa…. Apan si Brother 
Smith, sa pagsulay sa paglaban, tan-awa, sa pagsulay sa paglaban nga ang 
mga kalag nga nagakatulog, didto iyang gisulti nga ang mga kalag 
nagakatulog, ug walay halaran sa sakripisyo sa langit; kanang halaran 
nga gihisgutan mao ang (nga iyang gitoohan nga anaa sa langit) mao ang 
halaran sa insenso. Apan kaninyo mga mahal nga katawhan…. Ug dili 
aron ilain ang akong igsoon; nagalaom ako nga ako siyang makita didto 
sa laing bahin, tan-awa. Dili nga lahi nianang inila nga magtutudlo, apan 
aron ipakita kaninyo nganong dili kini mouyon niana, tan-awa—dili kini 
muoyon niini, ang pag-abli sa ikalima nga timri niining katapusang 
adlaw. Gitangtang dayon niini gikan sa dalan ang pagkahitulog sa mga 
kalag. Mga buhi sila. Dili sila patay. 
216   Himatikdi kini karon. Karon, kon walay halaran sa sakrepisyo sa 
langit, diin man nahimutang ang hararan alang sa sakrepisyo sa sala, ang 
Cordero? Aduna gayoy usa ka dapit diin ibutang kanang pinatay nga 
Cordero, duguan, nga ipahimutang didto, diin atua ang dugo. 
217   Karon, ang insenso mao ang humot nga butang nga ilang gisunog, 
diin ang Biblia nag-ingon nga nga mga pag-ampo sa mga balaan. Kon 
walay sakrepisyo ibabaw sa halaran, nan ang pag-ampo dili pagadawaton. 
Pinaagi lamang sa dugo ibabaw sa halaranan maoy magatugot sa mga 
pag-ampo nga molahos ngadto sa Dios. 
      Nasayop si Brother Smith. Dili nga dili muyon kaniya. Sa akong 
hunahuna akong natataw sa akong kaugalingon uban sa gugmang 
inigsoon ug sa pagtamud sa iyang dagkong binuhtan, tan-awa. Apan 
sayop siya. Ang ikalimang timri maoy nagaabli niana, tan-awa, ug daghan 
pang mga butang, kon inyo kining nakuha, tan-awa. Nagahulat ko sa 
akong mga pangutana, tan-awa. Sige. 
218   Karon, hain man ang arka—ang gipatay, samaran, nagadugo, 
dugoan nga Cordero alang sa paglukat—alang niining nangalimyong mga 
pag-ampo? Himatikdi, ang Biblia nag-ingon, “Kon matun-as na kining 
yutan-ong payag, didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios.” Mao 
kana ang akong nakita niadtong mga balaan, tan-awa. 
219   Tan-awa sa dihang ang usa ka bata…. Pasayloa na usab ako, sister, 
niining derikta nga pagkasulti atubangan sa mga batan-ong kababayen-
an. Apan tan-awa, sa dihang ang usa ka inahan nagsabak, ug kanang 
gamayng mga ugat nga nagatuyok-tuyok ug nagaambak-ambak 
(nakasabot kamo), mao kana ang natural nga lawas. Ug sama sa 
kinaiyahan nagabuhat sa natural nga lawas…. Inyong bang namatikdan 
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      Karon, kung mahitabo nga nabag-ohan kamo niana ug wala pa 
makadungog niining upat nga magkakabayo…. Tan-awa, usahay inyong 
balikan ug daw magbutang kamo ug mga butang, ug sa dihang inyo kini 
pagabuhaton, nagalaom ka nga masabtan kini sa mga katawhan. Mao nga 
kung aduna may usa ka gamay nga butang nga dili nimo masabtan, 
agwantaha lamang sa makadiyot o kuhaa ang teyp ug paminawa kini, ug 
nakasuguro ako nga makakuha ug panalangin gikan niini. Nakakuha ko. 
Nagalaom ako nga kamo usab. 
      Karon, kitang tanan magaandam gikan sa ika-9 nga bersiculo ngadto 
sa ika-11, iapil ang ika-11. 

      Ug sa pagbukhad niya sa ikalima nga timri, 
nakita ko nga sa ilalum sa halaran diha ang mga 
kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios 
ug sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo: 
      Ug sila nanagsinggit sa makusog nga tingog 
nga nag-ingon, “O Labawng Magbuuot nga 
Ginoo, balaan ug tinuod, unsa ba kadugay ang dili 
pa nimo paghukom sa mga nanagpuyo sa yuta ug 
pagpanimalos batok kanila tungod sa among 
dugo?” 
      Ug ang matag usa kanila gihatagn ug maputi 
ug hatag-as nga bisti ug gisugo sa pagpahulay una 
sa makadiyot, hangtud nga mahusto na ang 
gidaghanon sa ilang mga masigkaulipon ug mga 
kaigsoonan nga pagapatyon usab maingon kanila. 

      Karon, mas labaw pa kini ka katingalahan. Ug karon, alang sa 
kaayohan sa mga teyp, ug ministro, ug mga magtotudlo nga naglingkod 
dinhi…. Karon kon aduna kamoy nagkalainlain nga panglalantaw gikan 
niini, mao usab ako. Apan gikotlo ko kini gikan sa insperasyon diin maoy 
nakapabag-o sa akong panglantaw niini. 
16    Unya akong nahibaloan, ingon nga nakita niniyo nga nadayag kini, 
tukma kaayo kini pabalik ug pagdala niining kapanahunan sa iglesia ug 
ang mga kasulatan nagkahiusa ug nagadugtong niini; ug mao kana ang 
hinungdan nga nagtoo ako nga gikan kini sa Dios 
17    Karon, atong nahunahuna kana…ug nagahunahuna ako nga usahay 
nagasalig kita kung unsa ang gisulti sa mga inila nga magtutodlo 
mahitungod niini, tan-awa, ug maayo kana. Wala ko maghukom sa 
magtutodlo, dili sa unsa man nga paagi. Wala ko nagahukom ni bisan 
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kinsa; nagahukom lamang ako sa sala, ang pagka dili matinuohon—dili si 
bisan kinsa. 
18    Ang uban nga mga katawhan nagaingon, “Imong gihukman ang 
organisasyon.” Dili, wala nako kana buhata. Akong gihukaman ang 
sistema sa organisasyon, dili ang katawhan niana—ang panon sa mga 
katawhan maoy nakapahimo nga organisasyon, nahibalo kamo—apan 
ang sistema diin sila nagapailalum. Mao kana ang akong gihukman, 
Catoliko ug Protestante managsama. 
19    My, aduna koy…pipila sa akong mga higala nga akong nailhan mga 
Catoliko. Imo ba kanang nahunahuna (u gang tawo nga nagalingkod 
dinhi ning kagabhion, tingali) ang maong paagi nga atong natukod kining 
tabernaculo…tungod sa usa ka Romano Catoliko nagabaron sa iyang mga 
tiil didto sa korte ug miduol sa atubangan kanako—hay, sama sa dili 
mahimo sa uban! Husto, ug dili nila kini madid-an. Tinuod kana. 
      Sila miingon…ila usab nabanabana ang kadaghanon sa tawo. 
Miingon, “Oh, dili na kana madungagan pa ug otsenta nianang 
iglesiaha!”, sama niana. 
      “Kanang maong iglesia magatindog diha,” siya miingon. “Nakaila ako 
sa pastor,” (ug ang tanan sama niana) ug miingon, “kanang maong iglesia 
dugay na diha. Ang uban kaninyo makadugang niini, unya nganong dili 
man sila?” Usa ka Romano Catoliko, usa ka maayo nako nga higala. Oo, 
sir. 
20    Usa ka lalaki nga usa ka Catoliko, usa ka pinasahi nako nga higala, 
nakigsulti kanako. Aduna siyay tindahan sa hardwer sa wala pa ko 
mobiya. Siya miingon, “Billy, nasayod ako nga dili ka motoo sa sistema sa 
among relihiyon,” siya miingon, “apan sultihan ko ikaw karon,” miingon, 
“Ang Dios nagadawat sa imong mga pag-ampo alang kanamo, nagatoo 
ako kung maapil sa kagubot bisan asa sa kalibutan,” miingon, “ang mga 
Catoliko sa nasud moduol kanimo.” Mao, nga imong makita…. Siya 
miingon, “Ang matag usa nga nagapas-an ug krus,” ang iyang tawag 
niini. Igasulti ko kini sa paagi sa iyang pagsulti. 
21    Dayag lang ilang angkonon kana tungod kay ang mga unang mga 
Cristiano nagapas-an ug mga krus sa ilang mga likod. Nasayod kita niana 
pinaagi sa kasaysayan. Ug nagaangkon sila nga sila ang unang mga 
Cristiano, nga sila gayod. Apan gipatipas sila sa maong sistema, nakita 
nimo? Ug sila nga mga katawhan—usa ka Catoliko, o Judio o unsa man 
kini—mga katawhan sila nga nagagikan sa maong punuan diin didto usab 
kita nagagikan. Nakita nimo? Tinuod kana. Mga katawhan sila nga 
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unya, tan-awa, ang Ginoong Dios nagtugut kanako sa pagtan-awa sa 
akong mga kaigsoonan ug sa mga balaan nga nagahulat sa pagbalik sa 
Ginoo. 
211   Himatikdi. Wala sila nailalum sa halaran sa paghalad. Dili ang ako; 
apan kini atua didto. Sila ang mga marter, tan-awa. Ang ako wala 
mailalum sa halaran sa mga marter. (Karon, buot ko nga maminaw kamo 
pag-ayo. Karon, ako na gyod ning tapuson sulod sa dyes minutos, sa alas 
dyes, kon kinahanglan anko ning undangon ug humanon pagkaugma.) 
Dili sila akong mga…. Kadtong gipakita sa Ginoo kanako, ang mga 
pangasaw-onon—wala siya mailalum sa mga marter (dili), ang halaranan 
sa mga marter; apan nakadawat ug puti nga bisti pinaagi sa pagdawat sa 
kagawasang grasya sa buhi nga Pulong. Gihatagan sila ni Cristo ug usa ka 
puti nga bisti. 
212   Wala nako hunahunaa, sa pag-abli…. Akong gihunahuna,diay, sa 
pag-abli niining ikalima nga timri…. Nagatoo ako nga naablihan kini 
alang kanato. Gibuhat nako kini sa maayong tanlag, nga adunay tataw 
nga pinadayag atubangan sa Dios, dili nga gisulayan lamang kini sa 
pagbuhat…gihunahuna tungog kay kanunay akong batok sa mga 
organisasyon ug bisan kaus-a wala makig-uban kanila. Apan naablihan 
na kini alang kanako karon. 
213   Ug wala na ko maghunahuna pa ug laing butang: pinaagi…ang 
pagkaabli sa ikalima nga timri niining adlawa nagatul-id sa usa ka 
doktrina dinhi nga mahimo nakong isulti, sa mga kalag nga nagakatulog. 
Karon akong nahunahuna nga adunay mga tawo dinhi nga mitoo niana, 
tan-awa, sa mga kalag nga nagakatulog. Sa akong hunahuna nga kini dili 
mouyon niana. Wala sila nagakatulog; mga buhi sila. Ang ilang mga 
lawas nagakatulog, apan ang mga kalag wala didto sa lubnganan. Atua 
sila sa presensya sa Dios ilalum sa halaran. 
214   Dinhi diin dili ko mouyon sa usa ka minahal nga igsoon, usa ka 
magtutudlo. Ug nasayod ako, akong nakita ang pipila sa iyang mga 
katawhan nga nagalingkod dinhi, ug nasayod ko nga usa kini ka maayo 
nga magtutudlo. Usa siya ka doctor of divinity—Ph., L.L.D., ug usa usab 
siya ka maayo nga tawo. Sa akong hunahuna wala na siya niining mga 
taknaa, apan usa siya ka maayo nga tawo ug usa ka maayo nga 
manunulat. Ug siya mao si Brother Uriah Smith, ang nagsulat sa “Daniel 
of Revelation.” 
215   Karon, kaninyong mga katawhan nga usa sa sumusunod sa iyang 
pagpanudlo, tan-awa, wala nako…wala lamang nako…dili buot nga isulti 
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bisan nga wala na siya sa Busnessmen. (Wala ko masayod kung ngano, 
apan wala siya.) Apan iyang kining gibutang didto sa husto gayod, diin 
akong giingon…. Mismo didto nianang Trinitarian nga magazine siya 
miingon, “Diin si Pablo nagbautismo sa ngalan ni Jesus ug gisugo ang 
mga katawhan sa pagbuhta sa ingon, nagabuhta usab ako sa ingon,” tan-
awa. Iya kining gibutang sa maong paagi. 
207   Ug mao nga akong gihunahuna, “Hay!” Ug misulat kining mga 
ministro ug miingon, “Brother Branham, ang imong panan-awon…,” 
mahimo nga usa ka panan-awon. Miingon…. Karon, dili ko buot isulti 
nga gihubad. Kon si Pablo…. Kon gisakgaw ko niining unang langit ug 
nakita kana, unsa man usab si Pablo nga gisakgaw ngadto sa ikatulo nga 
langit. Unsa kana…. Dili gani siya makahimo sa paghisgut mahitungod 
niini, tan-awa, sa dihang gisakgaw siya. Kon usa kadto ka pagsakgaw, 
wala ko masayod, dili ko makasulti. Dili ko masulti kaninyo. 
208   Apan kining mga ministro miingon, “Brother Branham, ang imong 
panan-awon anaa gayod sa kasulatan kung paminawon ug maayo 
hangtud nga naghisguta ka sa usa ka kabayo nga atua didto.” Siya 
miingon, “Usa ka kabayo sa langit?” Miingon…. Karon, tan-awa kanang 
ekklesyastikong kaalam sa tawo, hunahuna, tan-awa? Siya miingon, “Ang 
langit gibuhat alang sa mga tawo, dili sa mga kabayo.” 
209   Bueno, milingkod ko. Si Billy, ang akong anak, dinhi, nagbutang sa 
sulat dinhi niining opisina sa simbahan, mga tulo o upat na ka bulan ang 
milabay. Miingon ako, “Minahal nakong igsoon, nakurat ko sa imong 
kaalam, apan…ug ang imong kaalam sa Kasulatan. Wala ko moingon nga 
atua ko sa langit. Miingon ko nga usa kini ka dapit nga sama sa paraiso, 
tungod kay si Cristo atua sa gihapon sa itaas,” tana-awa. “Apan,” 
miingon ako, “kon kini makatagbaw kanimo, ablihi ang Pinadayag 19.  
Ug  sa dihang si Jesus migawas gikan sa kalangitan sa langit, nagsakay 
Siya sa usa ka puti nga kabayo, ug ang tanan nga mga balaan nga kauban 
niya nagasakay sa mga puti nga kabayo.” Husto, gayod. Oo, ingon niana! 
Ug didto sa maong dapit, adunay usa nga sama sa usa ka agila, ug ang usa 
sama sa nati nga baka. Oh,my! Diin gikan kanang mga kabayo nga 
mikuha ni Elias? Gipakita lamang diha kanimo, tana-wa, ang hunahuna 
sa tawo buot lamang nga adunay mapupo. Tinuod kana. 
210   Karon himatikdi. Apan akong gihunahuna, kining minahal, 
diosnong igsoon, nga si Juan…. (ako lamang nahunahuna kini nga usa 
kini ka maayong dapit nga itisuk kana, sa dili pa magtapos, tan-awa.)  
Kon si Juan mitan-aw didto, ug sila iyang mga kaigsoonan, tan-awa, ang 
iyang mga kaigsoonan kinahanglan nga mag-antos una sa makadiyot, 
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mahigugma, ug mokaon, ug moinom, ug matulog ug…sama ni bisan 
kinsa. Mao nga dili kita magahukom ni bisan kinsa. Ayaw, walay usa, 
nakita nimo? 
22 Dili kita magahukom sa matag usa, apan ingon nga usa ka 
ministo, kinahanglan nga akong pagabunalan ang serpinte nga anaa diha 
nga nagapaak niining mga tawhana, nakita nimo. Wala gani ako…. 
Kanako, sa akong kaugalingon, dili ko kana pagabuhaton kung walay 
pagtugot gikan sa Dios diin akong katungod ang pagbuhat niini, ug 
kinahanglan nga ako kanang huptan ang tinuod ug matinud-anon. 
23    Apan kung ang usa ka Catoliko, Judio, o kung unsa man siya, duol 
diri…. Kung usa siya ka Mohammedan, Greek, o Orthodox, o kung unsa 
man siya, kung moduol siya diri aron maampoan, magaampo ako ug 
sinsero alang kaniya ingon sa pag-ampo sa akong kaugalingon. Tinuod 
kana. Sa walay duha-duha, tungod kay usa siya ka binuhat. Magaampo 
ako alang sa mga Buddist ug Sikh, mga Jain,  mga Mohammedan, ug sa 
tanang matang, nakita nimo, sama niana. Ug wala nako sila pangutan-a 
ug unsa man nga pangutana. Nagaampo lamang ako kanila tungod kay 
usa sila ka tawo, usa ka nilalang nga nagkinahanglan ug kaayohan, ug 
buot mahimong masayon ang alagianan sa ilang kinabuhi alang kanila. 
      Karon, atong nahunahuna nga kini, ug kadaghanan kaninyo dinhi…. 
Nasayod ako adunay duha o tulo nga mga iskolar gayod nga nagalingkod 
dinhi, ug mga maaalam sila ug nakabasa mga doktena gikan sa laing tawo 
mahitungod niining pagtulon-an. Ug buot ko nga kining maong igsoon 
masayod nga wala magahukom niining tawhana. Nagapadayag lamang 
ako kung unsa ang gipakita sa Ginoo kanako. Mao lamang kana ang 
akong nahibaloan. 
24    Karon, dili kita buot nga dili nato kana hunahunaon tungod…pipila 
ka mga labandera o magdadaro nga atua didto wala makuha ug usa ka 
pinadayag gikan sa Dios, tungod kay, imong makita, ang Dios, Iyang 
gipadayag ang Iyang kaugalingon sa yano lamang. Nakuha kana nato 
niadtong Dominggo sa pagsugod pa nato niini—giunsa Niya gipadayag 
ang Iyang kaugalingon sa yano lamang. Mao kana ang nakapahimo 
Kaniya nga inila. 
25    Karon, tuguti lamang ako…tuguti lamang ako sa pagbalik niana sa 
makadiyot. Unsay nakapahimo sa Dios halangdon tungod kay makahimo 
Siya sa Iyang kaugalingon nga hilabihan ka yano. Mao kana ang 
nakapahimo Kaniya nga halangdon. Halangdon ang Dios, ug makahimo 
sa Iyang kaugalingon nga usa ka yano nga matang nga ngani ang mga 
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maalam ning kalibutan maglisod sa pagpangita Kaniya. Wala nila Siya 
makita, tungod kay gihimo Niya ang Iyang kaugalingon nga hilabihan ka 
yano. Karon himatikdi. Ug sa kaugalingon niini mao ang tinago nga 
gipadayag ni Jesu-Cristo, tan-awa, niini sa Iyang kaugalingon. Wala nay 
laing makalabaw sa Dios, ug dili ka makahimo sa imong kaugalingon nga 
ingon ka yano sa Iyang gihimo sa Iyang kaugalingon. Tan-awa, mao kana 
ang nakahimo Kaniya nga halangdon. 
26    Karon, usa ka halangdon nga tawo, makahimo siya nga mahimong 
halangdon, o tingali makaduko ug moingon, “Kumusta naka?” sa imoha, 
o ingon niana; apan dili siya makahimo sa iyang kaugalingon nga ubos. 
Adunay mga butang mahitungod kaniya. Usa siya ka tawo. Dili siya 
makahimo sa iyang kaugalingon nga ubos, tungod kay sa dihang kung 
mokanaog siya sa pinaka ubos, nan ang unang butang nga imong 
mahibaloan, kinahanglan niyang ipasabot sa unsay gibuhat sa uban, ug 
sama niana; ug unya magsugod sa pagbira sa iyang kaugalingon balik 
pag-usab sa itaas, tan-awa? Apan ang agianan pataas paubos kini sa Dios. 
Oo. 
      Ang mga maalam sa kalibutan misulay sa ilang kaalam sa pagpangita 
Kaniya. Nagasaka sila pahilayo gikan Kaniya sa pagbuhat niini, tan-awa. 
Ang mga maalam sa kalibutan…. Kung imong sulayan sa pagsaysay ang 
mga butang pinaagi sa mga matimatiks o usa ka butang…. Hinumdumi, 
gibutang kana Niya sa Biblia sa Pina… (dili, pasayloa ako) Isaias 35, 
nagatoo ako nga mao kini, nga bisan hilabihan ka…hilabihan kana ka 
yano bisan ang malapason nga tawo makasabot niini, o “bisan ang mga 
hungog dili mangasyop sa sulod niini.” 
27    Halayo kining makita sa mga maalam tungod sa ilang kaalam, 
nahilayo gikan Kaniya pinaagi sa pagsulay sa pagpangita Kaniya pinaagi 
sa kaalam. Karon, ayaw kana ug hikalimti. (Nakateyp kana, tan-awa.) 
Ang maalam, sa ilang kaalam napalayo sila sa pagsulay sa pagpangita 
Kaniya pinaagi sa ilang kaalam, wala nila Siya makita, tan-awa. Kung 
hilabihan ra nila ka dako aron mamahimo nga usa ka yano, tan-awa. 
      Nasayud kamo nga mao gayod kana ang tinuod. Nakaadto ako sa mga 
opisina sa mga tawo, ug uban pa, diin mga inila gayod, dagko—mga hari, 
tan-awa, ug anaa sa kagamhanan, mga monarkiya—ug kasagaran mga 
inila sila nga tawo. Unya miadto ako sa mga lugar diin ang usa ka tawo, 
nga adunay usa ka ilisan sa sinina, tingali pipila ka mga ministro nga buot 
makipaglalis kanako sa makadiyot, ug kung imong hunahunaon nga ang 
kalibutan dili motuyok kung wala sila. Ug mao kana ang nakapagawal sa 
ulo, tan-awa. Apan ang usa ka inila nga tawo, usa ka inila nga tawo 
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nimo , ako ikawng silbihan; karon ila kang gipatay.” Miingon ako, 
“Akong isaad nimo, Fritz, nga dili siya mabuhi.” Miingon ako, “Akong 
isaad nimo nga dili siya mabuhi. Masakpan gihapon nako siya sa 
kadalanan, nag nagalakaw. Unya modalagan dayon ko ngadto kaniya,” 
tan-awa. Miingon ako, Patyon nako siya alang nimo.” 
      Apan nasayod ba kung unsa? Akong nadala ang tawo ngadto kang 
Cristo, gibautismohan siya sa ngalan ni Jesus, ug gilubong siya sa iyang 
kamatayon. Nakabig ko mga…mga pila katuig human niana. Akong  
nakita ang kalahian sa mga butang human niana. Nahigugma ko niya 
inay nga masuko ko kaniya. 
204   Mao nga, bisan pa man, atua si Fritz nagatindog didto, nagatilap 
kanako sa akong kamot. Ug akong gitan-aw…. Wala ko mohilak. Walay 
usa nga makahilak. Ang tanan kalipay. Wala kay makita nga magul-anon, 
tungod ka yang tanan kalipay. Dili kana mamatay, tungod kay ang tanan 
buhi, tan-awa. Dili kana matigulang, tungod kay ang tanan mga batan-on. 
Hingpit na ang tanan. Akong gihunahuna, “Bueno, dili ba kini 
kahibulungan?” Ug ang mga minilyon…. Oh, my! Anaa ko mismo sa 
panimalay, tan-awa. 
205   Ug unya akong nadungog ang usa ka tingog, ug nagasinggit ug 
miingon, “Ang tanan nimong gimahal….” Ganti sa imong pagpamuhat—
wala nako gikinahanglan ang ganti. Siya miingon, “Ang tanan nimong 
gimahal, ug ang tanang nagamahal kanimo, gihatag kini sa Dios diha 
kanimo.” 
      Miingon ako, “Dalaygon ang Ginoo.” Nahimuot ko. Sa akong 
hunahuna, “Unsa may nahitabo? Nahimuot ko.” Milingi ko ug mitan-aw, 
ug didto sa higdaanan ang akong lawas milihok. Miingon ako, “Oh, dili 
nako mobalik, sa tinud-anay. Ayaw, ayaw nako tuguti nga mobalik.” 
Apan ang ebanghilyo kinahanglan nga isangyaw. Sa usa lamang gutlo 
atua na ako sa akong higdaanan, tan-awa, sama niana. 
      Dili molabaw sa duha ka bulan ang milabay, nga kanang…. Nadungog 
ninyo kana nga gibasa sa Busiinessmen’s Voice. Nakatag kini sa tibuok 
kalibutan, tan-awa. Ug si Brother Norman, dinhi—sa akong hunahuna 
ania siya karon ning kagabhion—siya ang nagahubad niini ug gipadala 
kini sa mga pampleta. Naabot kini bisan asa. Ug misulat ang mga 
ministro, daghan kanila, ug miingon…. Usa dinhi nga…. Akong isulti 
kining usa. Adunay gatusan niini. 
206   Kining usa ka tawo miingon, “Brother Branham, ang imong panan-
awon sa Businessmen’s Voice….” Ug akong gidayeg si Tommy Nichol, 
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199   Siya miingon, “Unya inig abot ni Jesus, ug kita…ug siya 
magahukom kanimo sa imong pagpamuhat, nan mobalik kita sa 
kalibutan ug magakuha ug mga lawas.” Baueno, wala nako kana 
mahunahuna kaniadto, apan tukma kana sa Kasulatan. Miingon, 
“Mobalik kita sa kalibutan ug magkuha ug mga lawas. Unya mangaon 
kita. Dili kita mangaon dinhi, ni mangatulog.” Miingon, “Mangaon kita 
ngadto. Apan mamalik kita sa kalibutan.” 
200   Sa akong hunahuna, “Dili ba kini kahibulungan! Oh, my, ug 
nahadlok ako niini. Nganong magahdlok man ko mamatay, aron maabot  
sa ingon niini? Ngano, ua kini ka kahingfpitan, dungagan pa ug 
kahingpitan, dungagan pa ug kahingpitan! Oh, usa kini ka 
kahibulungan!” 
201   Tan-awa, anaa kita ilalum sa halaran. Mao kana. Anaa kita ilalum 
sa halaran, naghulat sa pagbalik, tan-awa, sa dihang Iyang kuhaon ang 
mga nagakatulog—ang mga lawas nga nagakatulog sa abog—aron 
pagabanhawon pag-usab. Moabot, banhawon—sama ni Jesus nga miadto 
sa paraiso ug gipabangon si Abrahan, si Isaac ug silang tanan, nasayod 
kamo, mao kanan ang nagahulat sa unang pagkabanhaw. Misulod sila sa 
syudad ug nagpakita sa kadaghanan. Hingpit gayod kini nga anaa sa 
kasulatan. Atua ang usa ka panan-awon. O unsa man kini, hingpit gayod 
kini nga anaa sa kasulatan. 
202   Ug miingon ako, “Bueno, dili ba kini kahibulungan!” Ug unya akong 
gihunahuna, “Dili ba kana kahibulung…?” Ug akong nadungog nga 
adunay mitingog nga daw usa ka kabayo. Ug akong gitan-aw, ug ang 
akong gamayng kabayonga akong sakyanan kaniadto, si Prince (kanunay 
nako siyang gihunahuna), dinhi ania siya nagatindog sa akong tupad, ug 
iyang gibutang ang iyang ulo ibabaw sa akong bukton aron mogakos 
nako—kanunay nako siyang gihatagan ug asukal, nasayod mo. Akong 
gigakos ang akong mga kamot ngadto kaniya. Miingon ako, “Prince, 
nasayod ko nga dinhi ka mupaingon.” 
203   Akong gibati nga adunay nagatilap sa akong kamot—atua ang 
dugay na nakong iro nga coon. Sa dihang si Mr Sharp dinhi, gihiluan siya, 
akong gisumpa nga akong patyon si Mr Sharp tungod niini. Mga kinsi 
anyos ang akong panuigon. Iya siyang gihiluan sa usa ka bukog sa iro. 
Nakit-an ko sa akong amahan nga adunay pusil nga mikanaog aron 
pagpusil kaniya, didto sa istasyon sa polis. Ug miingon ko, “Patyon ko 
siya.” Miingon ko, “Bueno….” Miadto ko sa gilubngan sa iro. Ako siyang 
giingnan, miingon ko, “Fritz, nahimo na ikaw nga usa ka kauban nako. 
Imo kong gisininaan ug gipadala ngadto sa iskwelahan. Ug inig katigulang 
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nagalingkod ug naninguha sa paghunahuna nimo nga usa ikaw ka inila 
nga tawo, tan-awa. Mahimo niyang ipaubos ang iyang kaugalingon. 
28    Ug imong makita, ang Dios nga hilabihan ka halangdon mahimo 
Niyang ipaubos ang Iyang kaugalingon sa usa ka dapit nga ang usa ka 
tawo nga dili makapaubos sa ingon niana ka layo, kana lamang. Ug unya 
sila…ug ilang gitinguha sa pagpangita Kaniya…. Karon tan-awa, ilang 
gitinguha ang pagpangita Kaniya pinaagi sa pagpadala sa ilang mga 
kalalakin-an sa tulonghaan ug gipakuha ug ua ka bachelor of arts degree. 
Ilang gisulayan sa pagpangita niini pinaagisa usa ka theological 
terminology sa Biblia. Ug ilang gisulayan ang pagpangita Kaniya pianaagi 
sa mga educational nga mga programa, ug pinaagi sa organisisyonal nga 
mga programa, ug pinaagi sa mga pampaanyag nga mga butang. Ug 
gisulayan sa pagpangita…. Wala Siya diha! Nagasungisong lamang kamo 
sa hangin, kana lamang. Nagapahilayo kamo gikan niini. 
29    Mahimo nga igo ang ilang pagkainila aron mamahimo nga usa ka 
yano, ila Siyang makita sa maong paagi, pinaagi sa usa ka yano. Apan 
hangtud nga nagapadayon ikaw nianang kaalam, nagapahilayo ikaw 
gikan Kaniya. Karon, tuguti ako nga isaysay  kana kanimo aron dili mo 
kini makalimtan. Hangtud nga imong gitinguha nga pangitaon ang Dios 
pinaagi sa kaalam, sama sa mga adlaw sa tanaman sa Eden, sama sa mga 
adlaw sa ni Moises, sama sa mga adlaw ni Noe, sama usab kini sa mga 
adlaw ni Cristo, sa mga adlaw ni Juan, sa mga adlaw sa mga apostolis, ug 
sa kini nga adlaw…. Sa dihang imo kining sulayan sa pagsabot, ug 
pangitaon ang Dios pinaagi sa kaalam, misamot kamo kalayo gikan 
Kaniya sa tanang panahon! Imong gisulayan sa pagsabot kini. Walay 
paagi nga pagbuhat niini. Dawata lamang kini, tan-awa. Toohi lamang 
kini. Ayaw sulayi ang pagsabot niini. 
30    Wala ko makasabot kung nganong…bueno, daghan kaayong mga 
butang. Dili daghang mga butang ang akong masabtan o kinahanglan nga 
sabton. Wala ko makasabot kung giunsa kining batan-on nga nagalingkod 
dinhi nagakaon sa samang pagkaon nga ako usab nga gikaon, ug ania 
siya…adunay ulo nga puno sa buhok, ug ako wala bisan pila. Wala ko 
makasabot niini. Sila nagasulti kanako nga ang calcium ang nakapahimo 
niini, ug dili nako mahimo nga maputol ang koko sa akong mga tudlo ug 
maayo ug walay buhok nga maputol. Wala ko makasabot niana. 
31    Sumala sa dugay na nga panultihon nga (dili aron bag-ohon ang 
posisyon sa kaugdang—apan usa kini ka tinuod, apan wala pa ako 
moadto sa timri), unsaon sa usa ka itom nga baka nga mokaon ug berde 
nga sagbot, ug magahatag ug puti nga gatas, nga mahimo nga dalag nga 
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mantikilya. Segurado nga ako dili gayod makasaysay niana, tungod kay 
imong makita nga ang matag usa usa ka produkto gikan sa usa, ug giunsa 
pagkahitabo niana…? Dili ko kini matuki. 
      Dili ko matuki kung giunsa sa duha ka mga balili sa pagbarog, o sa 
duha ka mga bulak nga managsama ang rasa, nga ang usa pula ug ang 
laing usa dalag, ug ang usa tabonon ug ang usa pughaw. Wala ako 
makasabot niini—mao sa gihapon nga adlaw ang misidlak kanila. Diin 
nagagikan kining mga kolor? Nakita nimo? Dili ko kini matuki; apan 
sagihapon kinahanglan nimo kining dawaton. 
32    Akong gipanghinaut nga may pipila ka mga inila nga tiyolohiyo nga 
makatuki niini kanako kung giunsa sa kalibutan sa pagpabilin sa iyang 
linya. Nanghinaut ako nga sa sayantipikanhon nga makalabay ka kanako 
ug usa ka bola dihga sa hangin, nga magatuyok, ug pasagdan kini nga 
makatuyok sa ikaduha nga higayon sa maong dapit. Dili mo kini mahimo. 
Ug sa gihapon sa tukma gayod ilang nasukod ang takna  hangtud nga 
ilang masulti nga ang eklipse sa adlaw ug sa kagamay niini, baynte ka 
mga katuigan gikan karon. Wala silay usa ka taknaan o usa ka orasan o 
unsa man nga pisa sa makinarya nga ingon niana ka perpikto. Ug sa 
gihapon kini nagapabilin dinha, ug unya nagatakild paingon sa likod. 
Unsa kaha kung kini tuhoy kini ug gamay? Imo lamang gibinuangan ang 
imong kaugalingon sa pagsulay niana…imong makita. 
      Mao nga tan-awa, ayaw sulayi ang pagkuha ug kaalam aron sa 
pagsabot. Toohi lamang kung unsay Iyang gisulti; ug kung unsa ka yano 
ang pagkuha nimo niini, nan anaa ka karon—imo kining makita. Karon, 
mapasalamanton ako niana—mapasalamaton nga Iyang gihimo ang 
Iyang kaugalingon nga usa ka yano. 
      Karon, atong makita sa ika-6 nga capitulo ug sa ika-9 nga bersiculo, 
tuguti ako nga akong pagasugdan kini karon.  

      Ug sa pagbukhad niya  sa ikalimang timri, nakita ko 
nga sa ilalum sa halaran diha ang mga kalag sa mga 
gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa 
pagpanghimatuod nga ilang gihimo: 

33    Himatikdi, walay nahisgutan nga laing mananap o usa ka buhing 
binuhat sa paghisgut niining ikalima nga timri. Karon hinumdumi, nga 
aduna sa ika upat nga timri. Aduna sa unang timri, sa ikaduha, sa ikatulo, 
ug sa ika-upat, apan wala dinhi. Nakita nimo? Karon, kung imong 
nahimatikdan…. Atong pagabasahon pagbalik ang usa sa mga timri. 
Atong pagabalikan ang ika-upat nga timri, ug sa ika-7 bersiculo. “Ug sa 
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      Siya miingon, “Dili na siya mausab karon. Mao kanay hinungdan nga 
nag-ingon siya , ‘minahal nga igsoon.” 
      Sa akong hunahuna, “Oh, my, nahadlok ako niini? Kining mga 
tawhana mga tinuod.” Dili sila moadto kung asa pa man. Wala sila 
gikapoy nga tua didto. Ug miingon ko, “Bueno, ngong dili man ko 
makahimo makita si Jesus?” 
196   Siya miingon, “Bueno, karon, moabot ra Siya sa umalabot nga 
panahon, ug moadto Siya pag-una kanimo. Ug unya pagahukman ikaw.” 
Miingon, “Kining mga tawhan nga imong kinabig nga imong 
gipangulohan.” 
      Miingon ako, “Ang buot nimong ipasabot ingon nga usa ka pangulo, 
nga Iya kong pagahukman?” 
      Siya miingon, “Oo.” 
      Miingon ako, “Ang tanan ba nga mga nangulo pagahukman sama 
niana?” 
      Siya miingon, “Oo.” 
      Miingon akmo, “Unsa man si Pablo?” 
      Siya miingon, “Pagahukman usab siya sa mga iya.” 
197   “Bueno, “ miingon ako, “kon ang iyang mga panon makasulod, mao 
usab ang ako, tungod kay nagawali ako tukma gayod nga Pulong.” 
Miingon ako, “Diin nagabautismo siya sa ngalan ni Jesus, mao usab ako. 
Nagawali ako….” 
      Ug minilyon ang naninggit, sa pagdungan, miingon, “Nagapabilin 
kami nina.” 
      Sa akong hunahuna, “Kon nasayod pa unta ako saw ala pa moabot 
dinhi, buot nako nga makaanhi ang mga katawhan. Dili nila mahimo nga 
palabyon kini. Ngano, tan-awa dinhi….” 
      Ug unya miingon siya, “Moabot ang adlaw nga moabot Siya, ug 
unya…. Karon dinhi wala kami nagakaon, nagainom, ni matulog. Kaming 
tanan usa ka….” 
198   Ngano, dili kini hingpit; labaw pa kini sa hingpit. Dili lang kini 
kinatas-an; labaw pa kini sa kinatas-an. Walay laing ngalan, nga imong 
mahunahuna…. Walay mga pulong sa bokabularyo nga makahimo 
pagsaysay niini. Mitungha ka lang, kana lamang. Ug akong gihunahuna, 
bueno, mamahimo nga mahingpit kini. “Ug unya, unsa may atong 
buhaton sa sunod?” 
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kanako, ug wala nako makita ang tingog. Nagaingon kini, “Nakig-uban 
ka…nakig-uban ka sa imong mga katawhan.” Unya gialsa ko sa pipila ka 
mga kalalakin-an ug gibutang sa hataas ug dako nga butang nga sama 
niini. 
      Miingon ako, “Nganong inyong gibuhat kana?” 
      Miingon, “Sa kalibutan usa ikaw ka pangulo.” 
      Ug miingon ako, “Bueno, wala ko makasabot niini,” ug kanang tingog 
nakigsulti kanako. Wala nako makita ang nagsulti. Karon, anaa kini sa 
ibabaw nako, nakigsulti nako. Miingon ako, “Bueno, kon namatay man 
ko, buot kong makita si Jesus.” Miingon ako, “Siya gayod…Siya ang 
tibuok nakong kinabuhi. Buot kong makita Siya.” 
193   Ug mao, nga siya miingon, “Dili pa nimo Siya makita karon. Mas 
hataas pa Siya,” tan-awa. Anaa gihapon kini ilalum sa halaran, tan-awa—
ang ikaunom nga dapit, diin maoy adtuan sa tawo, tan-awa; dili ang 
ikapito diin atua ang Dios. Ikapito. Mao kini ang ikaunom, ug atua silang 
tanan ug nagaagi sila, ug miingon ako, akong…. Daw mga minilyon sila 
nga atua didto. Wala ko makita…ug sa paglingkod nako didto, kining 
kababayen-an ug kalalakin-an nagadagan sa gihapon, nagagakos kanako, 
nagatawag kanako “Igsoon.” 
194   Nagalingkod ako didto, ug unya ang tingog miingon, “Nkaig-uabn 
ikaw sa imong mga katawehan, sama ni Jacob nakig-uban sa iyang mga 
katawhan.” 
      Miingon ako, “Kining tanan akong mga katawhan? Kining tanan ba 
mga Branhams?” 
      Siya mingon, “Dili, imo silang mga kinabig diha kang Cristo.” 
      Mitan-aw ko sa palibot, ug adunay usa ka maanyag nga babaye nga 
nagadagan. Mitan-aw siya…halos silang tanan managsama. Iyang gigakos 
ang iyang mga kamot kanako ug miingon siya, “Oh, ang akong minahal 
nga igsoon.” Mitan-aw siya kanko. 
      Sa akong hunahuna, “Sama siya sa usa ka manulonda.” Miagi siya, ug 
kanang tingog miingon, “Wala kana makaila kaniya?” 
      Miingon ako, “Wala, wala ko makaila kaniya.” 
195   Siya miingon, “Imo siyang gidala kang Cristo sa dihang lagpas na 
siya ug nobenta.” Miingon, “Nasayod kaba kung ngano nga iya kang 
gihunahuna ug maayo?” 
      Miingon ako, “Kanang maanyag nga babaye lagpas na nobenta?” 
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pagbukhad niya sa ika-upat nga timri, nadungog ko ang tingog sa ika-
upat nga buhing binuhat nga naga-ingon, “Duol ngari…tan-awa.” “…sa 
pagbukhad niya sa ika-tulo nga timri, nadungog ko ang tingog sa ika-tulo 
nga binuhat nga nag-ingon, Duol ngari ug tan-awa.” O “ang ika-duha nga 
buhing binuhat, Duo lug tan-awa,” ug ang unang buhing binuhat nag-
ingon, “Duol ngari ug tan-awa.” 
      Apan sa dihang nakaabot kita sa ikalima nga timri, walay mananap. 
Karon himatikdi lamang. “Ug sa pagbukhad niya sa ikalima nga timri, 
nakita ko nga sa ilalum sa halaran….” Diha-diha dayon, tan-awa, wala 
mananap didto, ug ang usa ka mananap nagaripresintar nga usa ka 
gahum. Nahibalo kita niana, tan-awa. Walay buhing binuhat. 
34    Karon, usa nianang mga binuhat…. Atong nakita sa pagtoon sa 
pinadayag sa mga kaiglesiahan, nga ang usa kanila mao ang usa ka leon; 
ug ang laing usa mao ang baka; ug ang laing usa mao ang tawo; ug ang 
laing usa mao ang agila. Atong makita sa panahon sa kaiglesiahan nga 
kadtong upat ka mga mananap, nagkahulogan nga upat ka mga gahum, 
nga nagapalibot sa mga Buhat sa mga apostoles sa maong paagi nga ang 
halaran sa kamingawan…. 
      Nasabtan nimo kini, tungod kay dili ako mag-usik ug panahon aron sa 
pagpadayon niini karon. Ato kining gidibuho dinhi ug gipakita ang tukma 
gayod. Nagatan-aw sila niini, ang cordero ug ang Pulong, aron 
pagtumanon ang Pulong—sama sa ilang gibuhat sa arka sa pakigsaad sa 
balaang dapit didto sa kamingawan, ug uban pa. 
35    Karon, atong gisunod-sunod an gang pagpakita pinaagi sa kolor sa 
kaliwatan sa Israel ug pinaagi sa…. Pila ang nakadungog sa “Pito ka 
Kapanahonan sa Iglesia”? Sa akong hunahuna kadaghanan—kaninyo. 
Himatikdi nga bisan ang kinaiyahan sa mananap nagalarawan gayod sa 
usa ka kaliwatan, diin ang upat…ang dose ka mga kaliwatan nahimutang 
sa upat ka matag dapit, o tulo ka mga kaliwatan sa matag dapit. Ug ang 
upat ka mga mananap nagalingkod ug nagatan-aw niining mga kaliwatan 
gikan sa upat ka mga alagianan. 
36    Ug samtang napadayon kita ug nadawat ang ebanghilyo, ug ipakita 
ang tukma gayod…. Sa dihang misulod ikaw sa arka, nagabantay sila sa 
arka, ang pakigsaad. Ug unya atong nahibaloan nga ang pakigsaad sa 
bag-ong iglesia, nagareprisintar kini sa kalibitan nga mao ang Balaang 
Espiritu. Ang dugo ang nagapabalik kanato sa Espiritu Santo. Ug ang 
upat ka mga mananap nagarepisintar sa dose ka mga kaliwatan sa Israel 
samtang kini nagabantay. Ug nakita ang ilang mga kinaiyahan ug 
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nagakuha sa samang kinaiyahan ug nagadala niini sa matag usa nianang 
upat ka mga ebanghilyo…tumka gayod, ug tukma nga managsama. Ang 
usa nagasulti sa leon, ang laing usa ngado sa baka, ug ang laing usa –ang 
upat ka ebanghilyo. Anaa kini. Ang upat ka mga ebanghilyo mao ang 
salipod sa Balaang Espiritu. Amaen! 
37    Kanunay akong matingala…. Nagapabilin kini kanako…. Karon, 
mga unom na ka mga katuigan, sa akong banabana, sukad nga akong 
nadungog ang usa ka inila nga tawo nga nag-ingon nga ang mga Buhat sa 
mga Apostoles usa lamang ka dugukan. Ako kining nadungog nga gisulti 
sa makadaghan gayod. Apan madungog ang usa ka tawo nga ang iyang 
kahimtang usa ka magwawali, ug ingon nga usa ka magtotodlo nga maoy 
nagsulat sa pipila ka mga inila nga mga basahon nga nabasa sa mga 
katawhan bisan diin…. Ug sa pagsulti niana nga ang mga Buhat sa mga 
Apostoles dili gayod angayan nga igatudlo sa iglesia, nga sa dihang ang 
mga Buhat sa mga Apostoles mao ang pinakapatukuranan niini! Dili usa 
ka dukukan; mao ang pinakapatukuranan! Tungod kay ang Biblia nag-
ingon nga ang patukuranan sa Dios gitukod ibabaw sa doktrina sa mga 
apostoles (tinuod kana!), si Cristo, ang bato sa pamag-ang. 
      Ug sa dihang kining maong tawo nagatindog didto ug nagasulti 
nianang mao nga pulong, akong…nasubo ang akong kasingkasing. Akong 
gihunahuna, “Dili ikatingala….” Bueno, akong nakita karon, sa mga 
timri. Wala pa kini gikapadayag, kana lamang. 
38    Mao nga, atua sila didto, nagatindog didto. Adunay usa ka butang 
nga gisulti niana. Karon himatikdi, nagabantay sila. Karon, sa dihang 
atong nakuha ang Mateo 28:19 ug nagapadayon kanang mga butanga 
paubos ngadto sa Mateo (diin nagpaila nga usa ka leon) nga miabot didto, 
ato gayong nahibaloan ngano nga nagabautismo sila sa ngalan ni Jesu-
Cristo. Ug atua Siya didto, nagatindog uban nianang kasulatan aron sa 
pagbantay sa sagrado nga pagsalig sa bautismo sa ngalan ni Jesu-Cristo. 
(Bueno, mobiya na ako karon sa kapanahonan sa iglesia.) 
      Himatikdi. Apan dinhi sa dihang miabot kita niining ikalima nga timri 
karon, walay magkakabayo nga miabot, ug walay mananap nga nagasulti 
niini. Si Juan lamang…ang Cordero ang nag-abli niini, ug nakita kini ni 
Juan. Walay bisan usa didto nga nagasulti nga, “Karon, duol tan-awa; 
duol ngari ug tan-awa.” Himatikdi, walay gahum sa buhing binuhat. Ug 
sa ika-unom nga timri, walay mananap nga nagasulti niini. Ug sa ikapito 
nga timri, walay mananap nga nagasulti niini—walay gahum nga 
nagasulti niini, tan-awa. Walay nagahimo niini. 
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189   Mao, kon ang usa ka tawo…wala nako hunahunaa nga mosubra pa 
kini sa usa ka tawo, kon buot niya, sa pagsul-ob ug piluka kay sa usa ka 
babaye nga magsul-ob niining mga buhoka, o bisan unsa ang ilang 
ibutang  sa ilang mga buhok nga sama niana, aron maayo kana, tan-awa. 
Apan dayag lang nga kon imong pagabuhaton, nagaagad kini kon unsay 
pagabuhaton niini, tan-awa. Nagaagad kini kon unsay pagabuhaton niini. 
Ug mao…. 
190   Apan, bisan pa, sa nagatindog didto, akong gibati, ug anaa na 
kanako pag-usab ang akong buhok. Nahimo kong batan-on, ug kining 
tanang mga batan-ong…. Sa akong hunahuna, “Bueno, dili ba kini 
katingalahan? Ania sila,” ug silang tanan nagadagan…. Ug akong gitan-
aw ang miabot, ug akong nakita si Hope nga nagaduol. Nahibalo mo nga 
baynte dos siya namatay. Maanyag sa gihapon siya sama kaniadto. 
Daghan kaninyo ang nakahinumdom kaniya—sila nga dako ug itum nga 
mga mata (usa siya ka German), ang iyang itum nga buhok nagabitay sa 
iyang likod. 
      Akong gihunahuna, “Karon, inig abot niya diri, moingon siya, ‘Bill.’ 
Nasayod ako nga iya kanang pagabuhaton. Nasayod ko nga moingon siya 
‘Bill’ inig abot niya diri.” Nagatan-aw ako, u gang matag usa niining mga 
bayhana moduol ug mogakos kanako ug moingon, “Oh, minahal nga 
igsoon, nalipay kami nga nkita ka.” 
      Akong gihunahuna, “Ang matag usa kanila managsama ug mga bisti, 
apan nagkalain lain ang ilang mga buhok,” nahibalo mo, pula nga buhok 
ug itum nga buhok ug bulagaw nga buhok. Ug miabot sila, apan silang 
tanan mga batan-on. Ug inig duol naniya nako, sa akong hunahuna, 
“Akong tan-awon kung unsay iyang isulti.” Ug mitan-aw siya kanako, ug 
miingon siya, “Oh, ang among minahal nga igsoon.” Iya kong gigakos, ug 
milakaw. Ang pipoila ka mga kababayen-an miduol ug misunod paggakos 
kanako. 
191   Nakadungog ko ug kasaba, ug mitan-aw ko dinhing dapita ug ania 
nagsingabot ang panon sa mga kalalakin-an, mga batan-ong lalaki, mga 
bayntehon ang idad. Aduna silay mga itum nga buhok ug bulagaw nga 
buhok, ug silang tanan nagasul-ob ug  mga puti nga bisti ug nakatiniil. Ug 
midalagan sila padulong kanako ug nagsugod paggakos nako, 
nagasinggit, “Minahal nga igsoon.” 
192   Akong gihunahuna…ug milingi ko pagbalik, ug didto atua 
sagihapon nagahigda ako didto. Ug akong gihunahuna, “Karon, 
katingalahan kini.” Ug unya usa ka tingog ang migawas nakigsulti 
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kung giunsa nila ko sa paggakos sa ilang mga kamot—ug sila mga 
kababayen-an, nakasabot kamo—apan didto wala nay sala. Ang male 
glands ug ang female glands  kanang duha wala na. Pasalamatan ang 
Ginoo. Hingpit nako silang mga igsoon. 
      Akong gitan-aw ug nagsugod ako sa…. Akong gitan-aw ang akong 
mga kamot. Akong nakita silang tanan mga batan-on, ug akong gitan-
aw…. Batan-on usab ako. Ug ang akong…ang naupaw nakong buhok sa 
akong pagkabatan-on, nga nabutangan ug carbolic acid (nga gibuhat sa 
usa ka barbero), ug nangatangtang kining tanan niadtong batan-on pa 
ko…. Ug nahimo kanang usa ka butang alang kanako, nga dali lang ko 
makakuha ug sip-on, tungod kay ang akong panit sa bagolbagol humok 
pa, nahibalo kamo. Ug ang mga ugat sa buhok anaa sa gihapon, apan 
nasunog kini sa carbolic acid, ug ang buhok dili na gyod makatubo, tan-
awa. 
188   Akong giadto (anga kong asawa), dugay nang mga katuigan ang 
milabay, ug gikuhaan ako ug usa ka piluka aron isul-ob—usa ka gamay 
nga bahin sa buhok aron aron matabunan ang akong ulo. Apan kanunay 
kong maulaw sa pagsul-ob niini tungod kay daw usa kini ka butang dili 
tinuod, ug dili gusto ang usa ka butang nga dili tinuod. Mao nga akong 
gihunahuna nga, “Magbutang nalang ko ug stocking cap.” Nan ako 
kining gibuhat sa makadiyot. Nasayod ba kmo kung unsa ang ilang 
gibuhat? Gusto nila kong tawgon nga “Obispo”, ug miingon ako nga buot 
kong [dili tataw nga pulong] miingon na lamang ko, “Pasagdan na lamang 
siya.” Mao nga nagaantos ko sa hilabihan nga sip-on. 
      Ug unya…apan…. Itaas lamang kanang mga bintana diha o unsa 
man, aron makasulod ang gamayng hangin sama niana—hay, nakuha 
nako kini. Miadto ko sa usa ka doktor ug akong gipangutana kung unsa 
iyang hunahuna. Siya miingon, “Bueno, tan-awa, ang mga gagmayng 
bangag sa imong panit nangaabli. Gipaningot ka gikan sa pagwali. 
Kanang hangin nga miabot, mao kana ang nagabutang ug kagaw sa sip-
on, mokanaog kini padulong ngadto sa tutunlan. Sa sunod adlaw napagaw 
kana. Mao kana.” 
      Ug mao…. Oh, my, kamong mga tawo nga adunay mga buhok, wala 
kamo masayod kung unsaon ninyo pagpasalamat tungod niana. Tinuod 
kana, tan-awa. Bueno, karon, akong makita, unya moadto ko….usa 
niining mga adlawa kung wala na koy ngipon, kinahanglan nga aduna 
koy pipila kanila, ug mao… o bisan wala ni sila. 
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      Sa ika…tan-awa…sa ika…. Human sa ikaupat nga timri, walay 
nagasulti sa bisan asa nga gahum sa hayop gikan sa ika-lima, ika-unom, o 
ika-pito nga timri. Wala sa tanan 
39    Karon himatikdi (Nakauyon ako niini), sama sa mga adlaw sa  
magkakabayo sa upat nga mga kabayo—ang magkakabayo, nag-inusara, 
sa upat ka nagkalainlain nga mga kabayo—adunay usa ka mananap nga 
magasulti sa gahum. Sa matag panahon nga ang magkakabayo nagasakay 
sa lain na usab nga kabayo ug moabot aron magkabayo, laing matang sa 
mananap nga mogawas ug magasulti niini. Usa kana ka dako nga 
misteryo. Mao kana ang tinago…. Ngano?...nagasulti sa tinago. 
40    Ngano nga walay usa dinhi sa ika-lima nga timri aron sa pagsulti 
niini? Mao kini. Basi sa pinadayag nga gihatag sa Ginoo Jesus kanako 
karon, o niining sayo sa kabuntagon, mao kana ang tinago sa 
kapanahonan sa iglesia nga natapos na niining panahona. Ang tinago ni 
anticristo gipadayag niining panahona. Gikuha ni anticristo ang iyang 
kataposang pagsakay ( ug ato siyang nakita sa usa ka maluspad nga 
kabayo nga sinagulan sa daghang mga kolor), ug nagsakay padulong 
ngadto sa kaalautan. (Nakuha nato kini sa mga trumpeta ug uban pa sa 
dihang ato kanang gitudlo. Moadto ako niini karon, apan nawala na usab 
kita sa atong gihisgutan.) 
      Ug miadto kita…nagasakay siya…. Mao kana ang hinungdan nga 
walay usa didto. Karon, nasayod kita…nahisulat…tungod kay adunay sa 
hinungdan alang sa mga butang. Karon, imong nahinumduman sa 
sinugdan, sa sinugdan, miingon ako, “Dili mahitabo ang usa ka butang 
kung walay usa ka hinungdan.” 
      Nahinumdum ba ninyo ang usa ka gamayng tinulo sa tinta? Karon 
imong mahibaloan ang hinungdan. Adunay mga hinungdan nga walay 
usa ka mananap o usa ka gahum nga nagasulti sa pag-abli niining timri. 
Ug ang Dios lamang ang makpadayag niini kung ngano (nianang tanan), 
tungod kay nianang tanan…ang tanan nakatago diha Kaniya. 
41    Apan ang hinungdan nga Iyang gipakita, sa akong pagsabot, nga 
tungod kini sa tinago sa basahon sa katubsanan, samatang ang anitcristo 
gipadayag…. Ug sa mao nga panahon ang iglesia nahanaw, ug kining mga 
butanga wala  mahitabo sa panahon sa iglesia sa unsa man nga 
hinungdan. Tinuod kana! Nahilayo sila sa kapanahonan sa iglesia. Ang 
iglesia gisakgaw niining panahona. Misaka na ang iglesia sa ika-4 nga 
capitulo sa Pinadayag, ug dili kini mobalik hangtud nga dili kauban ang 
iyang Hari sa ika-19 nga capitulo. Apan kining mga timri nga ania dinhi 
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gipadayag kung unsa ang nahitabo, kung unsa ang nahitabo, ug unsa pa 
ang mahitabo, tan-awa. Ug karon, unsa ang mahitabo alang sa 
kapanahonan sa iglesiagipadayag na pinaagi niining mga timri, ug karon, 
tan-awa kung unsa ang nahitabo niini. 
      Ang upat ka mga hugna sa iyang pagsakay nadayag. Ang upat ka mga 
hugna sa anticristo nga nadayag ning panahona. Tingud niana, dili na nila 
kinahanglan pa nga aduna pay lain. Ug didto atuay upat ka mga buhing 
binuhat sa Dios nga nagasulti sa magkakabayo samtang sila nagsakay. 
42    Ang upat ka mga mananap mao ang upat ka mga gahum. Karon, 
nasayud kita nga ang mananap, pinaagi sa interpritasyon sa mga termino 
sa mga simbolo sa Biblia, nagkahulugan nga gahum. Karon, ato kanang 
kuhaon ug maayo. Ang upat… o, mga mananap sa Biblia nagrepresintar 
nga usa ka gahum taliwala sa katawhan. Karon, kung atong 
nahibaloan…. Sama sa Daniel, sa dihang nakita niya ang usa ka nasud 
nga mingbarog, tingali usa kini ka uso nga nagagunit ug usa ka tadyang 
sa iyang kiliran—timailhan. Unya nakita niya ang laing gahum nga 
mibarog—usa ka kanding. Nagakahulugan kini ug usa ka butang. Unya 
nakita niya ang laing gahum nga mibarog, ug usa kini ka leopardo nga 
adunay daghan kaayong mga ulo. Nagakahulogan kini sa usa ka 
gingharian. Unya nakita niya ang lain nga mibarog—usa ka dako nga 
leon nga adunay mga ngipon—ug giyatakan ang nahibilin. Nagapasabot 
kana sa usa ka lain nga gahum sa kinatibuk-an. 
43    Ang usa mao ang gingharian ni Nabucodonosor sa lang matang sa 
usa ka damgo. Nakita ni Daniel ang usa ka panan-awon; si 
Nabucodonosor nagdamgo ug usa ka damgo. Apan gihubad ni Daniel ang 
iyang damgo, ug tukam gayud sa panan-awon. Amen! Whew! 
44    Oh, kung imo lamang nahibaloan kung unsa ang nahitabo! Unsay 
mahitabo sa dili pa kita mobiya dinhi? Imo bang nasabtan? Ngano, unom 
ka sunod-sunod nga mga damgo nga miabot, tukma gayud sa panan-
awon. Usa ka damgo nga gihubad sa usa ka panan-awon, tungod…. Ang 
usa ka tawo tingali natawo nga adunay ikaduha nga panimuot aron 
magpabilin nga nagmata sa dihang iyang kining makita, unya ang Dios 
moadto sa ikaduha niyang panimuot ug makigsulti kaniya, diin maoy 
Iyang gisaad nga sa mga damgo sa kataposang mga adlaw Iyang duawon 
ang mga katawhan, ug mao man usab sa mga panan-awon. 
45    Karon, ang usa ka panan-awon sa dihang ikaw nagamata, 
nagatindog nga sama niini, ug sa kalit adunay mga butang nga nadayag. 
Ug nagabarog ikaw ug isulti kanila ang mahitungod niini—nakita kung 
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kanila, ug miingon, “Ang among minahal nga igsoon.” Ang usa mogakos 
kanako, unya ang usa mogakos usab kanako. 
184   Nagatindog ako didto nagatan-aw. Akong gihunahuna, “Bueno 
karon, unsa kini?” Nagatindog ako didto. Akong gihunahuna, “Unsa may 
nahitabo?” Mitan-aw kog balik ngadto sa ubos. Atua ko didto nagahigda; 
ug dinhi ania ako nagatindog dinhi. Akong gihunahuna, “Karon, dili ko 
kana masabtan. Wala ko makasabot niini.”—sila tanang mga kababayen-
an nagasinggit, “Oh, ang among minahal nga igsoon,” ug migakos 
kanako. Karon, ang ilang matag dapit, sa pagbati, mga kababayen-an. 
185   Karon pasayloa ako, mga igsooong kababayen-an, nga akong isulti 
kini, tungod kay…apan naminaw kamo sa inyong doktor. Ug wala 
tay…limpyo nga mga hunahuna, nan dili kita mga Cristohanon. Wala 
kanay bili kanako; kanunay akong nagkinabuhi nga limpyo. Ang Dios 
nasayod niana. Sa dihang usa pa ako ka gamay nga bata, ang manulonda 
sa Ginoo nagsulti kanako nga dili nako pagahugawan ang akong lawas, 
panigarilyo, o pag-inom, ug tinuod gayod kana. Pinaagi sa grasya sa Dios, 
natuman nako kana. Sa dihang usa pa ako ka makasasala, wala ko 
namaye. 
186   Ug mao, apan bisan kinsa nga lalaki nga tugutan ang usa ka babaye 
mogakos sa iyang mga bukton (siya nga gibuhat sa mga selyula sa lalaki, 
ug siya usa ka babaye), adunay usa ka pagbati. Walay bili kanako kung 
kinsa Kaman, ug ayaw ko ug sultii nga wala kay pagbati, kung usa ka 
tawo nga mahimsog. Apan dili didto, tungod kay wala kanay 
nagkalainlain nga mga selyula. Dili kana makasala didto. Adunay 
pagkausab. Wala nay molabaw pa sa inigsoon nga paghigugma ngadto sa 
mga kababayen-an, bisan pa man sa ilang kaanyag tan-awon….sa akong 
hunahuna ang usa ka babaye, usa ka maayo nga babaye nga nagpabilin 
nga maayo sa iyang kaugalingon ug magalakaw sama sa usa ka babaye, 
usa siya ka panag-ingnan sa usa ka mutya sa kalibutan. Nakadayeg ako sa 
usa ka butang nga matahum. Sa akong hunahuna ang usa ka babaye nga 
nagapabilin sa iyang dapit ug nagpakababaye usa siya ka istatuwa sa 
pagdayig. Nagatoo ako niana. Ug sa akong hunahuna ang usa nga dili 
ingon, sama lamang kini kang Cristo ug kang anticristo, sa samang mga 
butang. Nakadayig ako sa bisan unsang butang nga natural…. 
187   Nakadayig ako sa usa ka maayo nga kabayo, ug siya nagatindog sa 
dagway sa usa ka tinuod nga maayo nga kabayo, o bisan unsa nga sama 
niana. Usa ka maanindot nga kabukiran, matahom nga kababayen-an, 
mga gwapo nga kalalakin-an—bisan unsa nga nagabarog nga binuhat sa 
Dios, kanunay nakong gidayeg kini. Ug kini sila mga hingpit. Apan bisan 
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gibati sa akong nga mipahawa. Akong gihunahuna, “Oh, oh!” Akong 
gihunahuna nga, “Patay na ko, ug wala na ko.” Nakita nimo? Ug moadto 
ko sa usa ka dapit, ug akong gihunahuna, “maayo tingali nga molingi ko.” 
180   Usa kini ka tinuod, mga kahigalaan, ingon nga nagabarog ako dinhi. 
Ug miling ko aron sa pagtan-aw, ug didto nagahigda ako sa higdaanan. 
Tul-id ko nga nagahigda tupad sa akong asawa. Akong gihunahuna, 
“Bueno, tingali usa kini ka ataki sa kasingkasing.” Nakita nimo? Akong 
gihunahuna, “Bueno, namatay ako diha-diha dayon,” diin usa ka maayo 
nga paagi sa pagkamatay. Mao nga akong gihunahuna, “Ataki kana sa 
kasingkasing. Dili na ko kinahanglan nga mag-antos.” Akong gitan-aw ug 
akong gihunahuna, “Bueno, karon usa kana ka katingalahan. Didto 
nagahigda ako didto, ug diri nagatindog ako.” 
181  Mao nga miling ko, ug daw sama sa usa ka dako nga…sama sa usa 
ka dako nga kapatagan o usa ka butang—usa ka halapad nga kasagbutan. 
Ug miingon ako, “Bueno, akong gihunahuna kung unsa kini.” Ug sa kalit 
lang sa akong pagtan-aw, ania nagpadulong ang linibo ka pinilo ka mga 
batan-ong kababayen-an, nga ang tanan nakasul-ob ug puti nga bisti, ang 
mga buhok nagabitay ngadto sa ilang hawak, nakatiniil, ug nagadagan 
sila padulong kanako. 
182   Akong gihunahuna, “Karon, unsa kini?” milingi ko, ug akong gitan-
aw didto, ug atua ako didto. Ug mitan-aw ko dinhing dapita, ug ania 
nagadulong sila. Akong gipaak ang akong kamot. Miingon ako, “Dili gyod 
ko tulog,” apan akong mabati. Miingon ako, “Bueno, adunay usa ka 
butang dinhi nga kataw-anan.” Ug kining mga kababayen-an ania 
nagadagan padulong kanako. Ug wala pa koy nakita nga ingon niana ka 
mga gwapa nga mga kababayen-an. Ug silang tanan miduol kanako, ug sa 
dihang midalagan sila padulong kanako…. Nasayod kamo kung uinsay 
nahitabo kanako, mora ug….. Ginatawag ko nila nga masuk-anon sa 
babaye, apan dili ako ingon niana, tan-awa. Apan ako lamang 
nahunahuna nga ang usa ka maayong babaye usa sa…usa ka mutya. 
Apan sa akong hunahuna ang usa nga dili maayo, sa ginaingon ni 
Solomom, “tubig sa imong dugo.” Mao nga wala gyod koy kapuslanan 
alang sa usa ka babaye nga daotan ug dungog o may kinaadman. 
183   Ug mao nga kining tanang mga kababayen-an miduol ug nagsugod 
sa paggakos nkanako. Karon, dili kana sagad. Nasayod mo nga dili ko 
mouyon niana. Mao…. Ug sila…. Karon, kinahanglan nakong isulti kini 
sa usa ka paagi…Anaa ako sa nagkasagol-sagol nga mga tawo; apan mga 
babaye sila. Mga babaye sila, ug migakos sila kanako, ang matag usa 
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unsa ang nahitabo ug unsa pa ang mahitabo, ug uban pa. apan karon, ang 
usa ka damgo mahitabo kung ikaw nahikatulog, ug ang imong lima ka 
mga pagbati wala molihok, ug anaa ikaw sa imong ikaduha nga panimuot. 
Anaa ikaw sa mga dapit, tungod sa dihang mobalik ikaw, imong 
mahinumduman kung diin ikaw gikan. Imo kining mahinumduman sa 
tibuok nimong kinabuhi, tan-awa. Mao kini ang imong ikaduhang 
panimuot. Unaya sa aron…tan-awa…. 
46    Sama sa kanunayng ginasulti ni Kongresman Upshaw, “Dili ikaw 
mamahimong usa ka butang nga dili ikaw,” ug tinuod gayud kana, tan-
awa. Ug unya kung gipakatawo ikaw nga usa ka magtatan-aw…. Karon, 
imong makita, ang nahimo niana, nianang…kanang duha ka panimuot 
kinahanglan nga mag-uban; dili ang usa dinhi nga uban ang lima ka 
pagbati nga naglihok, ug ang laing usa wala dinhi sa dihang ikaw 
nahikatulog sa dihang ang lima ka mga pagbati wala naglihok. Apan 
imong makita, sa dihang ang duha kanila (gipakatawo ikaw) 
managdungan, dili ikaw mahikatulog. Moadto ikaw giakn sa usa ngadto 
sa laing usa sama niana. Dili ikaw mahikatulog. Walay igong dapit aron 
pagatulugan. Ug dili nimo kana mahimo sa imong kaugalingon kanang 
maong paagi. Mao nga ang gasa ug ang pagtawag ginahain nang daan sa 
Dios. Mga gasa kini ug pagtawag gikan sa Dios, bisan walay paghinulsol, 
ang Biblia nag-ingon. Nakita nimo? Ginahin na kini kanila sa wala pa 
matukod ang kalibutan, tan-awa. 
47    Karon, atong nahibaloan nga ang usa ka mananap, sa Daniel, 
nagpasabot kini nga usa kini ka gahum nga mibarog taliwala sa mga 
katawhan. O dinhi sa panan-awon ni Juan, usab, nagpakita nga usa kini 
ka gahun—mga kanasuran nga mibarog, sama sa Estados Unidos nga 
mipakita sa Pinadayag 13 ingon nga usa ka cordero. Ug unya, kung buot 
nima nga masayran ang kalainan…. Moingon ka, “Bueno, naghisgut kana 
mahitungod sa nasyonal nga kagamhanan.” Nagrepresintar usab kini sa 
ka balaan nga kagamhanan, usab—usa ka mananap. Nasayod ba kamo 
niana? 
48    Himatikdi, si Rebekah…. Sa dihang ang suluguon ni Abraham nga si 
Eliazar, sa dihang miadto siya aron sa pagkuha ni Rebekah, iyang 
gipasakay siya sa usa ka kamelyo---ang maong kamelyo nga iyang 
gipainum. Ug nagasakay siya niining kamelyo aron sa pakigtagbo sa wala 
pa niya makita nga pamanhunon. Ang maong butang nga iyang gipainum 
mao usab nga butang ang nagadala kaniya sa iyang kaugmaon ug sa 
iyang bana. Ug mao sa gihapon nga mga butang karon, tan-awa. Ang mao 
sa gihapon nga butang nga ginabisibisan sa iglesia—mao kana ang binhi, 
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ang binhi sa Pulong—ang mao nga Pulong nga nahimo nga buhi ug 
nagadala kanato padulong ngadto sa wala makita nga pamanhunon, tan-
awa. 
49    Ug tan-awa kung unsa ka tukma…. Gubiyaan ni Isaac ang iyang 
panimalay ug miadto sa hawanan halayo gikan sa iayng panimalay sa 
dihang nakita siya ni Rebekah. Ug ang iglesia nakigtagbo ni Cristo sa 
kahanginan, ug unay Iyang gidala siya ngadto sa balay sa iyang Amahan 
diin atua ang mga mansion nga ginaandam. Sa maong paagi gikuha ni 
Isaac si Rebekah. Ug himatikdi, nahimo kining gugma sa unanag 
panagkita. Oh, my, midalagan siya aron sa pagtagbo kaniya! Ug mao 
usab kana nga paagi nga ang iglesia makigtagbo ni Cristo sa kahanginan 
ug sa kahangturan makig-uban Kaniya. 
50    Karon, matud pa sa Biblia. Kining mga mananapa mao ang mga 
gahum. Himatikdi. Karon, buot ko nga inyong himatikdan nga ang 
demonyo adunay upat ka nagkausab-usab nga mga kolor sa mananap 
aron sa pagpadayon. Anaa kaniya ang upat ka mga mananap. Mao kana 
silang tulo gibutang sa usa ka kolor ug nahimong usa ka maluspad nga 
kabayo—usa ka maputi nga kabayo, pula nga kabayo, itum nga kabayo. 
51    Ug atong nakita ang matag usa niini nga usa ka hugna sa iyang 
pagpamuhat, usa ka hugna sa unang iglesia nga nahimo nga usa ka 
denominasyon sa Nicaea. Ang orihinal nga iglesia sa Pentecostal—nga 
kinsa gibubuan sa Espiritu Santo—mikanaog, mikuha ug usa ka  espiritu 
ni anticristo, nagbuhat ug usa ka organisasyon, nanganak ug pipila ka 
mga anak nga babaye sa organisasyon; nag-usab sa iyang gahum 
makatulo ka higayon, ug naghiusa sa usa, ug nahimo nga usa ka 
maluspad nga kabayo; ug unya gihatagn siya ug usa ka ngalan nga 
gitawag nga Kamatayon, ug nagasakay kaniya ngadto sa walay 
katapusan. Ingon niana ka tataw ang mahimo. 
52    Karon himatikdi, gihatagan siya niining kabayo, ug nagasakay siya 
niini. Ang Dios usab adunay…sa matag panahon…karon tan-awa! Sa 
dihang mitungha si anticristo sa unang higayon, sa unsa siya mitungha? 
Sa maputi nga kabayo, usa ka inosente ingon sa iyang mahimo, usa 
lamang ka doktina sa iglesia. Buot sila nga magkatigum. Ang imong 
pakigtigum uban ni Cristo. Apan buot sila ug usa ka panagtigum. Dili sila 
makaantos  niini. Buot nila nga makuha…. Bueno, nahibalo ka, sama sa 
mga gagmayng panon nga mingbarog sa iglesia. Nahibalo ikaw niini, 
kamong mga pastor, tan-awa. Sama sa ilang ginasulti, “Mga langgam nga 
managsama ug pako….” 
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imong ulo ngadto sa ulohan sa higdaanan? Aduna kami usa niining 
kinaraang higdaanan. Ug mao nga misandig ako nga sama niana. 
      Akong gihunahuna, “Dong, singkwentay tres kana. Kon aduna kamay 
pagabuhaton nga unsa mang butang alang sa Dios, mas maayo nga imong 
nang pagabuhaton karon tungod kay mogulang kana sa dili madugay.” 
175   Ug akong gihunahuna, “Nahibalo ka, tinuod kana.” Akong 
gihunahuna, “Dong, nasayod ka ba, dili na kaayo ako halayo. Mobiya na 
ako sa dili madugay.” Miingon ako, “Mas labaw kana ug usa ka tuig kay 
sa sa akong amahan. Bueno, kinahanglan nga mobiya na ako sa dili 
madugay.” Akong gihunahuna, “Ug ania wala pa koy nahimo alang sa 
Dios.” Kanunay nakong gihandom nga makahimo akog mga alang 
Kaniya.” Akong gihunahuna, “Kinahanglan nga magdali ako sa pagbuhat 
niini, kung ako kining pagabuhaton, ug wala ako masayod kung unsaon 
pagbuhat kini, kana lamang.” 
176   Akong gihunahuna, “Unta mabuhi pa ko aron akong makita ang 
Iyang pagbalik. Dili ko buot nga mahimo nga usa ka multo, o usa ka 
espiritu.” Kanunay kong mahadlok sa usa ka espiritu. Ug ako…nahibalo 
kamo, daw usa ka matang sa…. Kanunay nakong gihunahuna, sama kung 
akong makita si Brother Neville ug adunay usa ka gamayng panganod 
nga nagapalibot, nahibalo kamo, ug moingon ako, “Hello, Brother 
Neville.” 
177   Ug siya moingon, “Hello, Brother Branham,” pinaagi sa laing 
pagbati. Dili siya makasulti, apan nasayod akong si Brother Neville kana. 
Buot  ko nga makiglamano sa iyang kamot sama sa kanunay nakong 
gibuhat, tungod kay mao kana ang akong nahibaloan sa mga katawhan, 
tan-awa. Buot ko nga makiglamano kaniya, apan wala siyay kamot. Atua 
kini sa lubnganan ug nalata na. Nakita nimo?  
178   Akong gihunahuna, “Ay, unta dili ako moagi sa ingon niana.” 
Karon, wala gayod ako…. Sultian ko kamo sa tinuod. Mahadlok ko 
mamatay. Dili mahadlok nga ako mawala, apan dili ko buot nga mahimo 
nga usa ka espiritu. Buot ko nga magpabilin nga usa ka tawo. Buot kong 
maghulat alang sa pagsakgaw, tan-awa. Buot ko nga magpabilin nga 
ingon niana. Dili ko buot nga mahimo nga usa ka walay espiritu. 
179   Mao nga atua ako didto naghunahuna niana, ug sa kalit lang adunay 
usa ka butang nga nahitabo. Karon nahibalo kamo, ug kamong tanan 
nasayod sa mga panan-awon. Ug kon kini usa ka panan-awon, wala pa 
akoy usa nga sama niini, ug aduna na ako niini sukad pa sa akong 
pagkabata. Unya sa kalit lang usa ka butang ang nahitabo, ug akong 
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lamang sa mga Judio. Ang profeta nga si Elias profeta sa tibuok 
kanasuran; apan si Moises nahimong usa ka profeta ngadto sa mga Judio 
ug usa ka tig-hatag ug kasugoan, tan-awa. Mao kana ang iyang 
mensahe—ang kasugoan. 
171   Apan unsa man ang mensahe ni Elias? Ngadto sa mga pugdol ug  
buhok nga mga kababayen-an, mga denominasyon (oo, sir), ug iya silang 
gigisigisi ug pino—pinintalang mga dagway. Giingnan sila nga ipakaon 
sila sa mga iro. Hilabihan niya pagpamuyag ngadto kanila. 
172   Ug unya sa dihang ang iyang espiritu mibalhin ngadto kang Juan, 
migawas siya gikan sa kamingawan ug ngabuhat sa maong mga butang. 
Husto. Miingon, “Ayaw ninyo hunahunaa ang pag-ingon sa inyong 
kaugalingon nga nahisakop kita niini o niana. Ang Dios makahimo sa 
pagpaliwat ug mga anak alang kang Abraham.” Magalakaw sa kadalanan 
ug magaingon, “Ug buot nimong ipasabot kanako nga gipakaslan nimo 
ang imong kaugalingong…bayaw?” Siya miingon, “Dili uyon sa balaod 
ang paghupot mo sa ingon.” Igsoon! Iyang gisultian sila. Tinuod. 
      Himatikdi, kining mga kalaga nagahulat lamang sa makadiyot alang 
sa 144…nga pagapatyon. Oh, dili ba kana…dili ba nga gidugtong-dugtong  
niana ang Biblia? 
      Karon ang akong oras napopos na, aron makagawas kamog sayo-sayo 
apan aduna akoy pipila ka mga butang nga isulti kung makaagwanta pa 
mo niini. Nasayod ako nga init, ug gipaningot akog maayo, apan 
paminaw. Aduna lamang akoy mga butang nga isulti kaninyo. Maayo 
kaayo kini ug nagdilaab kini sulod sa akong kasingkasing. Nagalaom ako 
nga dili ninyo kini makalimtan, tan-awa. 
173   Tuguti ako nga isulti kini sa Iyang atubangan. Pinaagi sa Iyang 
grasya gitugutan usab Niya ako nga makita ang akong mga katawhan dili 
pa dugay milabay sa maputi nga mga bisti. Nahinumduman pa ba ninyo 
kini? Nahinumduman pa ba ninyo ang sugilanon—dili pa dugay, ang 
Gentil nga pangasaw-onon. Atua sila didto karon. Silang tanan nagbisti 
ug puti. 
174   Nakamata ako. Nagagikan ako sa usa ka panagtigum. Mga usa na 
katuig ang milabay o subra pa. Mimata ako usa ka buntag niana, ug 
mibangon, ug miingon ako, “Sweetheart?” ngadto sa akong asawa. Wala 
siya maglihok. Ang mga bata…kinahanglan nga mobangon ug ihatod sila 
sa iskwelahan, dinhi mismo sa maong dapit. Bueno, mibangon ko sa 
higdaanan. Nasayod ba kamo kung unsaon paglingkod ug isandig ang 

Ang Ikalimang Timri 19 
 
53    Apan kung gipakatawo kita pag-usab mga kaigsoonan, dili kanang 
batasana ang pagakuhaon. Dili. Karon, kung nakakita kita ug sayop sa 
atong igsoon, magaampo lamang kita ug itago kini atubangan sa Dios, ug 
higugmaa kanang tawhana hangtud atong madala ngadto sa presensya sa 
Dios. Mao kana ang paagi, husto nga pamaagi sa pagbuhat niini. 
54    Nahibalo ka nga si Jesus miingon…. Adunay mga bunglayon didto, 
tungod kay si Jesus miingon nga aduna, apan ayaw sila pagpangibta. 
Maapil ninyo pag-ibot ang trigo uban niini, tan-awa. Pasagdi lamang sila. 
Pasagdi nga Siya ang maglahi sa dihang moabot ang panahon, tan-awa. 
Pasagdi nga magdungan sila sa pagpanubo.  
      Himatikdi, sa dihang migawas ang mananap…. Migawas ang 
anticristo nga nagasakay sa usa ka mananap, sa iyang gahum. Oh, 
nakauyon ako niini. Nagsugod ako pagbati sa pagkarelihiyoso karon, tan-
awa, tingali ang kadasig. 
55    Himatikdi, sa dihang si anticristo…. Kanang mga pinadayag sa 
presensya nianang bola nga kalayo nga nagalutaw dinha nianang lawak! 
Oh, igsoon! Bisan nga ako kining nakita sukad sa akong pagkabata, sa 
matag panahon nga moabot kini kanako, mahikugang ako niini. Halos 
ibutang ako niini sa walay panimuot nga kahimtang. Bisan kanus-a wala 
kamo maanad niini. Dil kana ninyo mahimo. Hilabihan kini ka sagrado. 
56    Himatikdi, sa dihang si anticristo miadto sa iyang mananap nga 
pagpamuhat, nagpadala ang Dios ug usa ka mananap aron sa pakig-away 
niini. Nakita nimo? Karon tan-awa. Nan sa matag panahon nga ang 
mananap magasakay sa iyang kabayo, si anticristo nagasakay sa iyang 
kabayo, sa iyang mananap, aron sa pagsulti sa iyang pagpamuhat, ang 
Dios nagapadala sa iyang mananap, usab, sa iyang kaugalingon nga 
maskara, aron sa pagsulti sa iyang pakig-away niini. 
57    Karon, ang Kasulatan miingon, “Sa dihang ang mga kaaway moanhi 
sama sa nagabaha nga suba, ang Espiritu sa Dios magapatindog ug 
sukaranan batok kaniya.” Ug mao nga sa dihang ang kaaway moabot 
ingon nga usa ka anticristo, ang Dios magapadala ug usa ka matang sa 
gahum nga aron sa pakigtagbo kaniya. Ug unya inig gawas niya pag-usab 
ingon nga usa ka pula nga magkakabayo—lain na usab nga kolor, lain 
nga gahum, laing pagpamuhat—ang Dios magapadala usab ug laing usa 
sunod kaniya aron sa pakig-away niini, aron sa paghupot sa iyang iglesia. 
Gipadala ang ikatulo; usab ang Dios nagapadala sa iyang ikatulo nga 
mananap aron sa pag-adto ug sa pagsulti niini. Iyang gipadala ang 
ikaupat; ang Dios nagapadala usab sa iyang ikaupat. Ug diha ang 
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anticristo natapos, ug ang kapanahunan sa iglesia natapos, usab, nianang 
panahuna. Tan-awa. Karon, oh, ako…. Maayo kini kaayo. 
      Karon, atong nakita nga ang demonyo nagausab-usab sa upat ka mga 
mananap nagpasabot kung unsang gahum ang…nga gipadayag ngadto 
sa…unsa nga gahum ang iyang gipadayag ngadto sa kalibutan, ug kung 
giunsa nila pagtapos niining maluspad nga kamatayon nga kabayo. 
Karon, atong tan-awon ang gahum sa Dios niining mga mananap aron sa 
pakig-away kanila. 
58    Ang unang mananap sa Dios nga Iyang gipagawas aron sa 
pakigtagbo sa anticristo, ang espiritu ni anticristo sa dihang anaa pa 
lamang sa iyang pagpanudlo…. Karon hinumdumi, sa unang pagsakay ni 
anticristo, anaa siya sa usa ka pagpanudlo nga pagpamuhat. Si anticristo 
unang nagasakay sa usa ka pagpanudlo nga pagpamuhat. 
59    Tan-awa ang usa nga miadto aron sa pakigtagbo kaniya, ang Leon—
ang Leon sa mga kaliwatan ni Juda, diin mao ang Pulong. Sa dihang ang 
iyang mini nga pagpanudlo miabot, ang tinuod nga Pulong miadto aron sa 
pakigtagbo kaniya. Mao kanay hinungdan nga aduan kitay usa ka 
Irenaeus  ug usa ka Polycarpio, ug kadtong mga katawhan, si San Martin. 
Sa dihang kanang anticristo nagasakay uban sa iyang mini nga 
pagpanudlo, ang Dios nagapalagpot sa iyang pagpanudlo sa gawas, ang 
Pulong, ang Leon sa kaliwatan ni Juda, diin mao ang Pulong nga 
nagapadayag sa Balaang Espiritu, ug didto ang Balaang Espiritu aron sa 
pagpadaayg sa Iyang kaugalingon, diin mao ang Pulong. 
60    Mao kana ang hinungdan nga ang unang iglesia aduany mga 
pagpangayo ug mga milagro ug mga panan-awon ug gahum, kay tungod 
mao kini ang bihinga Pulong sa purma nga Leon sa kaliwatan ni Juda 
nagasakay aron sa pakig-away niana. Amen! Karon, nakuha ba ninyo 
kini? Iyang gipadala ang iyang gahum, ni anticristo; ang Dios nagapadala 
usab sa iya, ang Pulong. Si anticristo, ang mini nga pagpanudlo, miabot 
ang tinuod nga pagpanudlo uban niini aron sa pakig-away niini. Karon, 
mao kana ang una. Karon, mao kini ang unang iglesia, ang apostolic, nga 
miadto aron sa pakigtagbo kaniya. 
61    Karon, ang ikaduha nga mananap nga gipadala ni anticristo mao ang 
usa ka pula nga mananap, diin mao ang…iyang gisakyan, aron sa 
pagkuha sa kalinaw gikan sa kailbutan ug makigubat. Karon, ang 
ikaduha nga miadto aron sa pakig-away kaniya mao ang usa ka nati nga 
mananap. Ang nati nagpasabot nga usa ka kalisud, usa ka mananap sa 
kalisdanan. 
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Siyay umalabot nga bulohaton alang kaniya. Gitugutan siya nga 
magdihog ug usa ka tawo, usab, tan-awa—miabot kaniya ang espiritu. 
Apan kinahanglan  nga motagamtam siya ug kamatayon. Karon sa 
Pinadayag, ang ika-11 nga capitulo. Atong tan-awon…ania na ako, atong 
ig-on kini. Pinadayag 11. Himtikdi ug tan-awa kon wala ba silang duha 
gipamatay. Oo, sir, silang duha nakatagamtam ug kamatayon. Oo, sir. 
Tapos nga nahuman nila ang ilang bulohaton, nakatagamtam sila ug 
kamatayon. Pinadayag 11, ug magasugod kita sa 7: 

      Ug sa pagkatapos nila sa ilang pagpanghimatuod, ang 
mapintas nga mananap nga mologwa gikan sa bung-aw sa 
kahiladman nga walay kinutoban makiggubat batok kanila, 

      Oh, my! Dili siya makaantos kanila! Mga holly roller nga mibalik pag-
usab, tan-awa. Husto. 

      …gikan sa bung-aw sa kinahiladman nga walay 
kinutuban makiggubat batok kanila, ug iyang padag-on 
silaug iyang pamatyon sila. [Apan tan-awa kon unsay  
mahitabo. Hingpit sila nga gitipo niana karon.] 
      Ug ang ilang mga patayng lawas anha managhay-ad sa 
kadalanan sa dakong syudad,nga sa tinago nga pagkasulti 
ginganlag Sodoma ug Egipto, diin didto ang ilang Ginoo 
ilansang sa krus [Jerusalem]. 

169   Karon, kinahanglan nga moatobang sila kamatayon, dili ba? Tinuod 
kana. Human nga natapos na ang buluhaton. Ngano? Ang buluhaton sa 
ikapitong manulonda, ang buluhaton sa ikapitong manulonda—
buluhaton ni Elias sa ikapitong manulonda—dili…nganong 
dili…nganong dili mahimo, maayo pa, ang buot nakong ipasabot, ang 
bulohaton sa ikapitong manulonda kung mao, mamahimo ni Moises kung 
usa siya ka imortal, sama usab sa mga nabuhat ni Elias? Nganong 
dili…nganong wala man lang nagpadala ang Dios…miingon, “Elias, 
namuhat ka ug maayo sa hilabihan ug sa tanang butang, sa tanang 
nagkalainlaing dapit, tingali akong pakanaogon si Moises.” Ngono? 
170   Tan-awa ang buluhaton ni Moises. Si Elias usa ka profeta sa tanang 
kanasuran, apan si Moises usa ka tig-hatag ug kasugoan ngadto sa mga 
Judio lamang. Atua si Moises…nagasulti…ang hinungdan nga miuban 
siya kang Elias…. Ang mga Judio nanag-ingon, “Kadiyot lang, nagasunod 
gihapon kami sa mga kasugoan dinhi.” Apan ania nagabarog si Moises sa 
iyang kaugalingon, ug ania si Elias nagatindog sa iyang tupad. Tan-awa, 
mibalik siya ngadto lamang sa mga Judio, tan-awa. Si Moises miadto 
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na kaini. Kana ang magbuhat niini, Ginoo. Amen! Akong nakita kini 
karon.” Hallelujah! Tingali adunay gamay nga kalibog ngadto sa mga 
tawo, apan miingon Siya kanako nga isulti kini. Mao nga akong gibuhat. 
165   Himatikdi, gibuhi kining mga tawhan sa Dios gikan sa ilang orihinal 
nga pagpamuhat alang sa umalabot nga bulohaton, namuhat sila ug 
maayo, tan-awa. Hunahunaa kini, nga ang espiritu ni Elias namuhat sa 
makalima ka higayon; si Moises kaduha. Tan-awa, nagpabilin nga buhi 
alang sa umalabot nga bulohaton. Walay usa kanila nga patay karon. Dili 
kaba motoo niana. Silang duha nakita nga buhi, nakigsulti ni Jesus sa 
Bukid sa Pagkausab sa Dagway. Apan hinumdumi, kinahanglan nga sila 
mamatay. 
166   Karon, namatay gayod si Moises, apan mibangon siya tungod kay 
usa siya ka hingpit nga tipo ni Cristo, tan-awa. Walay bisan usa nga 
nakahibalo kung diin siya gilubong. Mikanaog ang mga manulonda ug 
mikuha kaniya, tan-awa. Aduna siyay mga manulonda nga magyayayong. 
Ngano? Walay mortal nga tawo nga makadala kaniya kung asa siya 
moadto. Milakaw lamang siya sa paagi sa paglihok, kana lamang. Aduna 
siyay mga manulonda nga magyayayong, tungod kay gikuha nila siya diin 
didto siya ipahimutang. 
167   Walay bisan usa nga nakahibalo, bisan ngadto sa…si Satanas wala 
gani makahibalo—nakiglantugi sa punuan nga manulonda. Tinuod kana. 
Wala siya nahibalo kung unsay nahitabo ni Moises. “Ako siyang nakita 
nga nagakurog didto, ug nagalantaw sa kayutaan ug nagalantaw balik 
ngadto sa mga kaanakan ug uban pa. Ako siyang nakita nga nagakurog. 
Apan mitungtong siya sa bato, ug mao kana ang katapusang pagkaita ko 
kaniya.” 
      Mao kana ang Bato. Mao kana ang Bato. Tuguti ako nga motindog 
nianang Bato sa katapusan sa akong dalan. Oo, sir! Ang akong igsoon nga 
itumon sagad nga mosaka diri ug mokanta ug hamobo nga awit: 
                        Kung akong mahimo, sa walay pagduha-duha 
                        Motindog ako nianang Bato diin nagatindog si Moises. 
      Oo, sir. Oh, mao kanang Bato nga buot nakong pagtindugan, usab. 
Pinaagi sa pagtoo magatindog ako didto.  
168   Apan hinumdumi, si Elias, gikapoy na siya, tungod kay aduna pay 
daghan nga bulohaton sa unahan kaniya. Mao nga gikapoy na siya kaayo, 
ug ang Dios nagapadala kaniya ug usa ka sakyanan pauli. Tinuod kana. 
Nagpadala ug usa ka karwahe. Husto ba kana? Midala kaniya paitaas. 
Wala siya mamatay, tungod kay gipabilin Niya siya nga buhi. Aduna 
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62    Ug karon, kung mihunong kta sa makadiyot. Tuguti ako…aron 
lamang sa pagsiguro kaninyo nga makita kini. Kanang matanga tingali 
nakapalibog kaninyo ug gamay. Moadto kita sa Tiatira diring dapita, ug 
himatikdi ug tan-awa kung dili ba kini usa ka naga-antos nga iglesia, 
imong makita. 

      Ug ngadto sa manolunda sa iglesia sa Tiatira, isulat mo 
kini; Mao kini ang mga pulong sa Anak sa Dios, kinsang 
mga mata sama sa nagasiga nga kalayo, ug kinsang mga tiil 
sama sa tumbaga nga nagasidlak; 
      Nasayud ako sa imong mga nabuhat [Tan-awa? Ang 
tanan nahimo nga mga buluhaton karon, tan-awa, tungod 
kay mao kana ang usa nga nagasakay uban niini], sa 
imong gugma, ug pag-alagad[ Tan-awa, kanang tanan….], 
ug pagtoo, ug …pag-antos, ug nga ang imong iluhing mga  
nabuhat [usab, makaduha—ang imong mga nahimo]; ug 
ang ulahing mga nabuhat labaw pa gani kadaghan kay sa 
nahauna. 

63    Tan-awa, nagapakita kana nga ang Kapanahunan sa Tiatira…. 
Human nga ang anticristo nahimutang ug miabot ngadto sa 
Kapanahunan sa Tiatira, ang makaluluoy nga iglesia walay laing mahimo 
kundili magaantos lamang. Ug lain pang butang, ang nating baka usab 
usa ka mananap nga panghalad, tan-awa. Ilang gihatag ang ilang mga 
kinabuhi sa kusa gayud nga ilang ikahatag kaniya. 
64    Sa Mangitngit nga mga Kapanahunan, usa ka libo ka mga katuigan, 
didto ang Catolisismo maoy nagkontrolar sa kalibutan, ug nagapadayon 
lamang sila, “Oo” o “dili.” Dili nila igsapayan ang mamatay. Kung 
ugaling usa kini ka kamatayon, walay problema niana. Moadto sila ug 
magpakamatay bisan unsaon. Ngano? Mao kana ang espiritu nianang 
panahuna. 
65    Mao kana ang hinungdan nga si Irenaeus, mao kana ang hinungdan 
nga si Polycarp, si Juan, si Pablo, kanang mga inila ug maisog nga mga 
tawo didto maoy nakigaway nianang  butanga…. Nakita kini ni Pablo. 
Siya miingon, “Ako nahibalo nga sa magagikan na gani ako, pagasudlon 
kamog mga mabangis nga mga lobo nga dili maluoy sa panon, mga 
kaigsoonan nga magatudlo ug mga tampalasan nga mga butang, ug 
magadala kaninyo pahilayo.” 
66    Tan-awa kanang maisog, ubos ug tigulang nga apostolis nga 
nagatindog didto, ang iyang likod nga bunog ug napuno sa mga labod, 
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ang iyang mga mata nagaluha. Apan mas layo ang iyang makita kay 
nianang panan-aw—tataw nga makita sa halayo kay kanila nga makita sa 
syentobaynte milyonis ka mga katuigan sa kawanangan. Hingpit niyang 
makita ngadto sa walay katapusan. Atua siya. Ug iya kining gipanagna ug 
nagasulti nga mao kana ang mahitabo, ug miingon…usab miadto didto 
ngadto sa laing kapanahunan nga moabot. 
67    Karon himatikdi, atua siya. Nagasunod ngadto kaniya…. Si San Juan 
ang pinakataas ug kinabuhi. Ug sa dihang gisulayan ni San Juan ang 
pagkuha sa tanan nga sagradong mga sinulat, nga dinhugan sa Espiritu 
Santo, ug gihiusa kining tanan ug gibuhat nga Biblia, gidakop siya sa 
empiryong Romanhon ug nagabutang kaniya ngadto sa Isla sa Patmos. 
Atua siya didto sa Isla sa Patmos tungod sa Pulong sa Dios. Si Polycarpio 
nagatabang kaniya sa paghubad niini. 
68    Akong gibasa niadtong milabay nga adlaw ang sinulat nga si Maria, 
mismo sa iyang kaugalingon, nagasulat ngadto kang Polycarpio ug 
gikasab-an…wala siya gikasab-an, apan ginadayeg siya sa pagkatalamdon 
nga tawo kinsa makahimo sa pagpanudlo, ug nagadawat sa pagpanudlo ni 
Jesu-Cristo sa…kinsa iyang gipakatawo gikan sa Dios—ang gamay nga 
sinulat ni Maria nga iyang gisulat ngadto kang Polycarpio. 
69    Gipakaon si Polycarpio ngadto sa mga leon, nahibalo ba kamo. Wala, 
gisunog siya. Ulahi na kaayo alang kanila ang pagbuhi sa usa ka leon 
didto sa arena, ug mao nga ilang giguba ang usa ka liguanan (usa ka balay 
liguanan didto) ug gibutang siya didto sa arena ug gisunog siya. Ug sa 
iyang dalan pagpadulong, nagalakaw siya nga nakaduko ang ulo. Ug ang 
romanhong sentoryon miingon, “Usa ikaw ka tigulang nga tawo ug 
tinamod pag-ayo. Nganong dili mo man isalikway kanang butanga?” 
      Nagapabilin siya nga nagatan-aw padulong ngadto sa langit, ug usa ka 
tingog ang misulti gikan kung diin (wala sila makahibalo kung diin), ug 
miingon, “Polycarpio, ayaw kahadlok. Magauban ako kanimo.” 
      Ngano? Kay nagabarog siya uban nianang Pulong. Natingala ako…. 
Sa dihang ngasugod sila sa pagpatung-patong sa mga tabla ngadto kaniya 
aron sa pagsunog kaniya, aduany usa ka langitnon nga musika nga 
mikanaog, ug ang mga alawiton nga gikan sa daw anghel nga naga-awit 
ug usa ka alawiton. Bisan makausa wala siya namilok sa mata ngadto 
kanila. Mao kana ang maisog nga tawo. Mao kana ang tawo nga 
makabarog. 
70    Ang mga marter ngadto sa mga kapanahunan nagaantos sa 
hilabihan. Apan unsay anaa kanila? Anaa sila ilalum sa insperasyon, sa 
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mao sa gihapong mga butang ang iyang pagabuhaton ngadto sa mga 
Judio, ug gihunahuna nga mao sa gihapon kanang tanan, tuguti ako nga 
akong tul-iron kana alang kaninyo sa makadiyot. Tan-awa, mora ug 
makapalibog ug gamay, tungod kay imong hinumduman sa Malaquias 4, 
nagaingon “pabalikon ang ilang kasingkasing sa mga amahan…sa mga 
bata ngadto sa ilang mga amahan.” Tan-awa, “balik ngadto sa mga 
amahan.” 
160   Karon, tuguti  ako nga akong ipakita kaninyo ang kalainan sa 
buluhaton. Kon moanhi siya aron pabalikon ang kasingkasing sa mga 
bata nagdto sa mga amahan, iyang gilimod si Cristo. Mibalik siya ngadto 
sa kasugoan. Husto ba kana? Ang mga amahan nagasunod sa kasugoan. 
Inyo ba kining nakuha? 
161   Himatikdi. Sa dihang si Elias, sa dihang mianhi siya aron sa 
pagtumansa iyang buluhaton sa Malaquias 4, tan-awa, sa Malaquias 4, 
nag-inusara lamang si Elias. Apan sa dihang moabot siya aron sa 
pagpamuhat ngadto sa mga Judio sa Pinadayag 11, kauban niya si 
Moises. Mao nga walay pagkalibog, bisan gamay. Nakuha ninyo? Sa 
dihang moanhi si Elias sa Malaquias 4, siya lamang. Si Elias (dili si Elias 
ug si Moises), si Elias ang moabot. 
162   Apan mao sa gihapon nga pahimangno nga nagaingon nga si Elias 
moabot alang sa katapusang bahin sa kapanahunan sa iglesia aron 
ipabalik ang pagtoo sa mga kaanakan balik sa orihinal nga pagtoo sa mga 
amahan, apostolik nga pagtoo—diin maoy kinahanglan nga balikan, ug 
nahimo ni anticristo ang pagpagawas nilang tanan…. Aron pabalikon, 
ingon nga ang tanan sa mga kasulatan nga nagkadugtong-dugtong, tan-
awa, mitungha siya nga siya lang. Nakita nimo? Apan inig abot niya sa 
iglesia, ang Biblia…moadto sa 144,000, ang Biblia hapsay nga nagsulti 
nga sila…. Adunay duha kanila. Dili usa kanila; duha kanila. 
163   Ug ang una niyang buluhaton dili ang pagdala sa mga Judio balik 
ngadto sa kasugoan, tungod kay mianhi siya aron isangyaw si Cristo 
ngadto sa 144,000 (Amen!), kanang Mesias nga namatay. Amen!  Mao 
kana! Mao nga ayaw kamo kalibog niini. Dili kini makalibog. Ang 
kasulatan dili mamakak, bisan gamay. Kahimayaan! Oh, inig kakita nako 
nianang kahayag akong…. 
164   Moingon ako, “Salamat, Ginoo,” sa dihang nagalantaw ako niini nga 
nahitabo didto—nakita kanang si Elias nga nagalakaw sa iyang unang 
kapanahunan. Ug siya lamang usa. Unya sa pagkakita nako niya pag-
usab, padulong kung diin, duha sila nga atua didto. Miingon ako, “Mao 
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      Tan-awa, dili lamang…. Nagpabilin siya nga usa ka profeta. Ug kining 
mga tawhana nagpabilin nga mga profeta. Karon, magpalalum kita ug 
dyutay niana sa makadiyot. 
154   Oh, my, unsa ko kamahal kanang Pulonga! Dili ikatingala “ang tawo 
dili mabuhi sa tinapay lamang…sa matag pulong nga magagula gikan sa 
baba sa Dios.” Kining duha ka mga profeta mao si Moises ug si Elias 
sumala sa ilang mga buhat nga nagpakita pag-usab. Kana kanunay ang 
ilang pagpamuhat. Karon himatikdi, sama sa ilang gihimo…wala sila 
mausab niana.  
155   Himundumi, kining mga tawhana dili mamatay. Tan-awa kini dinhi. 
Karon, ayaw kalibog…. Sa dili pa kita mopalayo gikan niini, ayaw 
kalibog  sa ikalima nga higayon sa pagpamuhat ni Elias sa iyang ikaupat 
nga panahon sa iyang pagpamuhat. Kanunay nakong gisulti kaninyo, nga 
ang Gentil nga iglesia nagahulat kang Elias. Husto. Ug dinhi ania siya 
dinhi dapit sa mga Judio. Hinumdumi, dili siya moabot sa upat lamang. 
Numero kana sa kaaway. Kinahanglan nga sa makalima. 
156   Ang unang higayon sa iyang pag-anhi siya mao si Elias, sa iyang 
kaugalingon. Ang sunod nga panahon sa iyang pag-abot siya mao si 
Eliseo. Ang sunod nga panahon nga moabot siya kinsa siya? Si Juan 
Bautista. Ang sunod nga moanhi siya alang sa ikapito nga manulonda. Ug 
ang  ikalimang higayon sa iayng pag-anhi, kauban siya ni Moises didto. 
Oo, sir! Ayaw kamo kalibog kaniya. 
157   Lima, kung nahibalo kamo sa mga numero sa Biblia, lima mao ang 
numero sa grasya sa kasakitan, ug mao kana ang Iyang gibuhat. Karon 
tan-awa, kon buot nimong mahibaloan unsa kini. Si Jesus ba nagpasakit 
sa grasya? J-e-s-u-s—lima; l-a-b-o-r (husto ba kana?)—nagpasakit 
tungod sa paghigugma kanimo. Ug kon ikaw moduol Kaniya, unsaon 
nimo pagduol? Pinaagi sa unsa? F-a-i-t-h, sa l-a-b-o-r. Husto ba kana? 
Ang labor mao ang numero sa grace. Husto, sa mga magtotoo…. 
158   Himatikdi, ang unang Elias, mao kana siya. Ang ikaduha mao si 
Eliseo. Ang ikatulo mao si Juan. Ang ikaupat mao ang ikapito nga 
manulonda, o ang kataposang minsahero ngadto sa igleisa, sumala sa 
Malaquias 4 ug Pinadayag 10:7.  Karon, ang ikalimang higayon, usa siya 
ka minsahero ngadto sa mga Judio, ngadto sa 144,000, nga mga Judio 
human nga wala na ang iglesia. 
159   Gibati ko ug gamayng kataw-anan, tan-awa. Tan-awa. Kon ang 
uban naghunahuna…. Buot ko nga inyo kining makuha karon. Kon ang 
uban naghunahuna nga ang Malaquias 4, pabalikon ang mga katawhan, 
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Espiritu sa Dios, sa gahum. Ug ayaw kini pagkalimti, iglesia, ug ikaw 
igsoon nga anaa sa teyp. Buot ko nga inyong sutaon kini: Unsaon sa 
paghimo sa usa ka tawo sa uban pang mga butang gawas nga ang gahum 
sa Dios nga gikahatag ngadto kanila?  
      Ako kini ibutang kining kahon dinhi aron sa pagrepresintar niana. 
Kung ang Dios magapadala ug usa ka espiritu taliwala kanila, dinhang 
higayuna sila makapamuhat, nga ang espiritu makapamuhat taliwala 
kanila. 
      Karon, gipamatud-an kini kanimo pinaagi sa kasaysayan sa iglesia ug 
pinaagi sa pagbukas sa mga timri, ug ang mga gahum nga gipagawas…. 
Ug himatikdi, tukma gayud nga ang iglesia mitubag sa mga dihog, ug 
wala silay nahimo bisan unsa. 
71    Karon, ang una mao ang leon nga nagangulob, mao kana ang putli 
ug lunsay nga Pulong. Ang ikaduha, sa Tiatira, mao ang nating baka, ug 
usa kini ka kasakitan—mananap sa kasakitan, pasayloa ako—ug usab usa 
kini ka ighahad nga mananap. Ug dili ba mao gayud kana ang 
makaluluoy nga iglesia sa Roma nga nahimutang diha sulod sa usa ka libo 
ka mga katuigan sa Kapanahunan sa Kangitngit? Ug bisan kinsa nga dili 
moangkon nga sakop sa Romano nga iglesia pagapatyon diha-diha dayon. 
Ug kinahanglan nila nga magsakit, moadto sa usa ka dapit ngadto sa laing 
dapit. 
72    Kamong mga Mason, akong gitawag ang inyong atinsyon. Inyo bang 
nahinumduman ang timaan sa krus? Nahibalo ba kamo kung unsa ang 
buot nakong ipasabot. Karon, himatikdi. Karon, kung inyong 
nabantayan, nagatipon ug nagaamping nianang Biblia. Nakita nimo? Ug 
kinahanglan nga mag-antos ang usa ug usa. Anaa ikaw—ang nating baka. 
73    Ug sa dihang moabot kana sa panahon (ato kining gibasa sa milabay 
nga gabii), tan-awa, sa dihang kanang butanga mitungha ug ang paghalad 
miabot ug kinahanglan nga moadto sila, Siya miingon, “Ayaw pag-unsaa 
ang lana ug ang bino.” Unsay ilang gibuhat? Nagmasinugtanon sila nga 
nagalakaw didto ug nagpakamatay. 
74    Wala nila kini panumbalinga, tungod kay ang espiritu sa iglesia 
nianang adlawa mao ang pagsakrepisyo, pagsakit. Ug nagalakaw sila 
ingon nga usa ka gawasnon sa ilang paglakaw, dinihugan uban sa tinuod 
nga Espiritu sa Dios nianang mga panahuna, ug nangamatay nga sama sa 
mga bayani sa sakrepisyo—pinilo-pilo ka linibu, saysentay otso milyones 
sila ang anaa sa listahan—nating baka, sakrepisyo. 
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      Oh, my! Nakasabot ba kamo niini? Okey. Segi. Karon ang sakrepisyo, 
nagasakit lamang kini sa maong kapanahunan aron sa pakig-away sa 
dako nga kaaway alang nianang usa ka libo ka mga katuigan. 
75    Karon, ang ikatulo nga mananap nga migula gikan sa demonyo mao 
ang itum nga kabayo, tan-awa. Karon, ang ikatulo nga mananap 
minggula—gahum gikan sa Dios aron sa pakig-away kaniya, aron sa 
pakig-away sa mga gahum sa itum nga kabayo—mao ang usa ka tawo, 
maigmat, batid ang kaalam sa Dios. 
      Nasayod ba kamo, ang usa ka tawo mas maalam kay sa bisan unsa nga 
mga mananap, tan-awa. Mas maalam siya tungod kay makahimo siya sa 
pagbintaha kaniya, sa kanunay. Usa siya ka maalam, utokan. Tan-awa, 
ang kapanahunan gikan sa Panahon sa Kangitngit karon, minggawas 
gikan sa panahon sa kangitngit padulong ngadto sa pikas bahin sa diha 
nga kining itum nga kabayo nagadagan, sa dihang gipabayad sila sa ilang 
mga pagsakrepisyo ug sa tanang butang nga ilang nahimo, ug ang salapi 
usa lamang….oh, nasayud kamo kung unsaon kana. 
76    Karon, ang misunod nga butang nga mitungha aron sa pakig-away 
mao ang mananap nga may dagway sa usa ka tawo: maalam, minatoto, 
utokan, maayo, gidihugan sa maong espiritu nianang adlawa. Himatikdi 
kini? Karon, miadto siya aron sa pakig-away kaniya uban ang 
pagkaigmat sa kaalam sa Dios nga anaa kaniya. Mao kana ang panahon 
sa Repormasyon—si Martin Luther, John Wesley, ug uban pa. Tan-awa, 
mao kana ang Repormasyon—si Zwingli, ug oh, silang tanan? Si Knox, 
Calvin, ug silang tanan, tan-awa, mitungha. Usa kini ka pagkamaigmat. 
      Karon, imong makita. Tukma gayud gikan sa Panahon sa Kangitngit, 
gikan sa Repormasyon, dinhing dapita, himatikdi. Mao kana ang 
kautokan sa tawo. (Kung inyong ipaubos ang inyong mga bintana ug 
gamay… nagatoo ako nga ang mga tawo nakaanam ug kainit tingali 
dinha. Kung inyo lamang nga birahon ang bintana paubos ug gamay 
tungod kay kini…. Nasayod ako kay bisan ako nga nagatindog ug 
nagawali dinhi nagkaanam ug kainit, nasayod ako nga kamo usab dinha. ) 
Karon himatikdi. Mao kana ang kautokan sa tawo. Karon, nakasabot ba 
kamo? 
77    Kanang ikatulo nga mananap nga gipadala ni Satanas, nahimo usab 
siya nga utokan. Himatikdi, “Kinahanglan usa ka denario ang bili sa usa 
ka litrong trigo, ug kinahanglan nga usa ka denario ang bili sa tulo ka ka 
litrong cebada,” tan-awa. Oh, my! Tan-awa, ang pamaagi sa pagkuha sa 
salapi? Ang kaigmat sa pagkuha sa bulawan sa kalibutan ug ang bahandi 
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niining tulo ug tunga ka simana karon, nga nagapanagna sila dinhi sa 
ubos…. 
149   Ug ang Pinadayag dinhi miingon nga magapanagna sila sa usa ka 
libo, tulo ka gatus, ug kwarenta ka mga adlaw. Karon, ang regular nga 
kalendaryo sa mga Judio, ang regular nga taknaan sa kalendaryo sa Dios 
tukma gayod nga traynta diyas sa usa ka bulan. Ang Romanhong 
kalendaryo ang nakapagubot niini. Ang regular nga kalendaryo traynta 
diyas sa usa ka bulan. 
150   Karon, kung buot nimo nga kuhaon ang traynta diyas…. Ug idugang 
ang tulo ug tunga ka mga katuigan niini, ug tan-awa…traynta diyas, unya 
tan-awa kon unsa ang nakuha. Usa ka libo, duha ka gatus, ug saysenta 
diyas. Usa ka libo, duha ka gatus, ug saysenta diyas—tukma gayod nga 
tulo ug tunga ka mga katuigan. Karon, imong makita, walay mahimong 
sayop niana. Anaa na kana. Sibu gayod kaayo sama nga nagkadugtong. 
Himatikdi. Ang diha ka profeta nagasangyaw sulod sa tulo ug tunga ka 
mga katuigan ngadto sa mga Judio. Diha gitawag pagawas ang 144,000. 
151   Ug unya, himatikdi, kining duha ka mga profeta tukma gayod nga si 
Moises ug Elias. Karon tan-awa. Tan-awa. Ang ilang…tan-awa ang ilang 
mga pagpamuhat. Karon tan-awa kung unsa ang gibuhat niining duha ka 
mga profeta. Aduna silay kagahum sa pagyatak sa kalibutan uban ang 
usa ka hampak sa ilang kabubut-on. Kinsa ang nagabuhat niini? Si 
Moises. Aduna silay kagahum sa pagsira sa kalangitan, aron walay ulan 
nga moabot sa mga adlaw sa ilang pagpamuhat. Kinsa ang nagsira sa 
kalangitan sulod sa tulo ug tunga ka mga katuigan? Anaa sila. Sila kana. 
152   Tan-awa, sila…ang tawo, inig kamatay niya, wala niya usba ang 
iyang kahimtang. Wala niya usba ang iyang pagkahimo, tan-awa. Tan-
awa, sa dihang…sa wala pa…sa pagtalikod ni Saul ug wala nay profeta sa 
nasud, wala siya masayod kung unsay pagabuhtaon. Naguol siya 
mahitungod niini. Moadto siya aron sa pakig-away. Miadto siya sa usa ka 
babaye nga espiritista sa Endor. Karon, pinaagi sa mga dugo sa baka ug 
mga kanding, mahimo niya kini. Ug iyang gitawag ang espiritu ni Samuel. 
Ug sa pagtungha ni Samuel, nagatindog siya didto sa iyang bisti 
pagkaprofeta. Dili lamang kana, apan nagpabilin sa gihapon siya nga usa 
ka profeta. 
153   Siya miingon, “Ngano nga ikaw nagsamok kanako, nakita mo nga 
nahimo ikaw nga kabatok sa Dios?” Siya miingon, “Niining panahona 
ugma sa gabii mapildi ikaw sa pakig-away, ug niining panahona ugma sa 
gabii ikaw motipon kanako.” Mao gayod kana ang nahitabo. 
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Ug tan-awa dinhi…. Ug pipila sa mga makalolooy nga tigulang nga 
babaye nga nagatindog. Akong nakita nga pipila niining mga kalalakin-an 
gipanghatag ang ilang mga lingkuranan sa mga babaye, ug aduan pay 
naghatag sa makalolooy nga inahan nga aduany anak…. Ug akong nakita 
kanang tanan, ug nasayod ako nga Siya usab. Himatikdi, apan dili ko 
buot nga pahulaton pa kamog dugay. Kon mahimo ko lamang nga inyong 
makita ang mensahe, mao lamang kana ang buot ko nga buhtaon ninyo, 
tan-awa. 
      Karon himatikdi. Kining mga Judio…. Kinahanglan nga buhaton ko 
kini sa han-ay gayod aron inyong makita ang pinadayag niining timri, 
tan-awa kung unsa kini, kining mga kalag nga anaa ilalum sa halaran ug 
kinsa sila. 
      Karon himatikdi. Sa panahon ni Daniel, karon, ang ikaduha nga 
katunga sa ikasetenta ka simana…. Karon hinumdumi, ang Mesias 
mawala sa tunga-tunga. Mao kana ang katunga. Bueno, unsa man ang 
katunga sa pito? Tulo ug tunga. Unsa ang gidugayon ang pagsangyaw ni 
Cristo? Husto. Apan aduna pay gitanyag ngadto sa mga tawo, unsa? 
Laing tulo ug tunga ka mga katauigan. 
148   Apan niining panahona, tan-awa unsay mahitabo nga ang Gentil nga 
pangasaw-onon gipili sa pito ka kapanahonan sa iglesia ug ipaitaas. Ug sa 
dihang mahitabo kanang paagiha, kining tanang mga Judio nga 
gipangpataydidto, tungod sa pagkabuta (nahimutang ilalum sa halaran), 
miduol ang Dios ug miingon, “Nakita ninyo kung unsa kana? Karon, 
hatagan ko ang matag usa kaninyo ug usa ka bisti.” 
Unya miingon, “Hangtud kanus-a, Ginoo? Mosulod na ba kami karon?” 
      Siya miingon, “Dili, dili, dili, dili. Ang imong isig kaulipon, ang mga 
Judio, kinahanglan nga mag-antos sa makadiyot. Kinahanglan 
pagapatyon usab sila maingon nga ikaw gipatay. Kinahanglan nga 
pagapatyon sila sa mananap sa dihang iya nang gub-on ang iyang 
pakigsaad.” 
      Karon, himatikdi. Ug karon himatikdi sa makausa…. Karon, 
hinumdumi lamang,  nga kining mga profeta magapanagna sumala sa 
Pinadayag 11 (imong gipaisa ang imong mga kamot imo na kining nabasa, 
tan-awa) ug gipanghatagan sila ug kagahum. Ug atong mahibaloan kung 
kinsa sila sa makadiyot lamang, itugot sa Ginoo. Karon himatikdi kung 
kinsa kining mga profetaha. Ug karon ang Biblia nagtug-an niini dinhi. 
Tinuod nga gisulti gayod. Tinuod, tan-awa. Karon himatikdi, sa taliwala 
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nga madala niini ngadto—mao gayud kana ang nahitabo. Sa unsa 
kana…nagsugod sa pagpabayad alang sa mga pag-ampoug alang sa...ug 
naghimo ug usa ka dapit nga gitawag nga purgatoryo, nagaampo sa ilang 
mga katigulangan nga makagawas; ug kinahanglan nga imong ibilin ang 
inyong mga titulo ug ang tanang butang, ang imong kabtangan. Ang 
iglesia ug ang estado managsama, ug ang iglesia nagakuha sa imong mga 
kabtangan. 
78    Ug wala ba ninyo makita ang pipila niining mga ebanghelista niining 
mga adlawa nga sa gihapon adunay managsama nga dihog diha kanila? 
Nga  gihimo ngadto sa mga tigulang ang pagtugyan sa ilang mga pension, 
ug ipabalhin ang ilang mga titulo sa ilang mga balay, ug sa mga pipila ka 
mga butang. Ngano, igsoon…. Dili ko buot nga mapadulong niana, tan-
awa. Apan karon… Magapabilin ako uban niini. Matan-aw ako pagbalik 
aron akong makita asa  ako padulong. Karon, himatikdi. Silang mga 
katawhan, anaa ra kana kanila. Anaa na kana kanila. Wala kanay usa ka 
butang nga kalabutan kanako. May katungod ako niini dinhi. 
79    Karon himatikdi. Miabot ang mananap aron sa pakig-away niini, 
karon, usa ka tawo. Nasayud kitang tanan nga kining maong mananap sa 
tawo, kining gahum sa tawo nga anaa sa iyang salabutan, nakita nga 
kanang osteyas nga anaa gigunitan sa kamot ni Martin Luther sa dihang 
mosaka siya sa maong mga lakang…. Sila moingon, “Kini mao ang dugo 
ni Jesu-Cristo. Kini mao ang lawas ni Jesu-Cristo.” 
80    Ug gisalibay kadto ni Luther ug miingon, “Tinapay kini ug bino! Dili 
kini ang lawas ni Cristo, tungod kay gibayaw na kini ug nagalingkod sa 
tuong kamot sa Dios, nangamuyo.” Tan-awa?—kaalam, sa tawo. 
81    Ug sa diha nga si John Wesley mitungha, tapos nga si Zwingli 
misulod, ug si Calvin…. Ug iyang napahimutang iglesia sa usa ka dapit 
nga kasaligan hangtud nga dili na sila buot pa ug mga rebaybal. “Bisan 
unsa ang mahitabo, mahitabo,” mao kana ang tanan. Ug nagkinabuhi sila 
sa bisan unsa nga matang sa kinabuhi. Ang Lutheran Church hilabihan 
ka hiwi ug ang Anglican Church, oh, my! Ang tibuok nasud nahimo nga 
dunot, sama usab kini karon. Ang mga kaiglesiahan nangahimo nga 
hiwi…. Sa dihang si King Henry VIII miadto sa England, human sa 
madug-anon nga si Maria, ug kining mga butanga nga nahitabo…. Ug 
unya ang iglesia napuno sa hilabihan ka pagpasipala ug pagkaduotan, 
daghan ang nagaangkon nga mga Cristohanon ug nagapuyo sa uban ang 
upat o lima ka mga asawa, o nagabuhat sa unsay ilang buot pagabuhaton, 
ug nagapadayon niining kahugawan. 
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82    Si John Wesley, nagatoon sa Kasulatan ug nagabantay niini, 
gipadayag kini ngadto kaniya nga ang dugo ni Jesu-Cristo maoy 
nagpabalaan sa mga magtoo, ug wala sila…. Unya unsay iyang gibuhat? 
Migawas siya sa laing nga repormasyon. Iyang giluwas ang kalibutan sa 
iyang adlaw, sama sa gibuhat ni Luther. Nakita nimo? Unsa kini? Kanang 
maong tawo, gahum sa mananap, nga mitungha. Iyang gihatagan ang 
tawo ug kaalam sa pagsabot nga kanang butanga sayop. Dili kana mao 
ang dugo ni Jesu-Cristo; dili kana ang dugo ni Jesu-Cristo. Nagpadayag 
kana nga lawas, tan-awa. 
83    Mao kana ang…sa gihapon ang dako nga gikalantugian taliwala sa 
Katoliko ug Protestante, karon. Mao lamang kana ang usa ka butang nga 
wala sila magkauban karon. Sa ubang mga butang magkauyon sila apan 
kana. Kining…kining mga konseho aduan silay…. Himatikdi, karon. 
Apan dili sila magkauyon niana, tan-awa. Ang bino mao ang dugo, ug 
miingon nga usa kini ka literal nga dugo; nga ang pari adunay kagahum 
sa pag-usab sa niining tinapay sa literal nga lawas ni Cristo. 
      Mao kana kung unsa ang gamay nga tabernaculo, sa iglesia, nasayud 
kamo. Mao kanay hinungdang nga naghimo sila ug mga sinyalis ug ubang 
matang sa usa ka paghalad nga paganhon samtang molabay sila, nahibalo 
kamo, ug iyukbo nila ang ilang kaugalingon ug ilang iisa gamay ang ilang 
mga kalo ug uban pa. Dili kana alang sa gambalay. Alang kini nianang 
osteyas nga anaa sa tabernaculo. Himatikdi kung unsa ka alisto si Satanas 
pagpahimutang niana. 
84    Apan tan-awa, nianang panahuna, sa pagkatawo sa tawo, tan-awa, 
ang Dios nagabutang ug usa ka espiritu sa kaalam sa usa ka tawo aron sa 
pagsabot nga kana sayop. Karon, mao kana ang makig-away sa ikatulo  
nga mananap, nga nagadala ug usa ka iglesia nga hilabihan ka dunot (nga 
iyang gisakyan) nga hilabihan ka makalilisang—ang repormador. Unsay 
ilang gibuhat sa kapanahunan sa pagreporma? Ilang gidala ang iglesia 
gikan sa paganhon nga seremonyas sa pagsimba ug mga dios-dios balik 
pag-usab ngadto sa Dios. Mao kana kung ngano nga ang mananap 
mitungha (kanang kamaalamon sa tawo, ang magkakabayo) aron sa 
pagbuhat niini. 
85    Karon. Apan basaha karon ang berseculo 3…Pinadayag 3 ug 2 sa 
makadiyot lang. Ako kining gisulat dinhi alang sa katuyoan. Karon, 
misulod na kini karon, ang Kapanahunan sa Lutheran ug ang 
kapanahunan sa mga repormador (Pinadayag 3 ug 2). Unsay ilang 
gibuhat, nag-organisar sila. Samtang gisugdan ni Luther ang iyang 
iglesia, ila kining gi-organisar. Husto, mao sa gihapon nga butang ang 
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ug si Stalin ug si Mussolini, ug ang tana nga katawhan nga nangasuko 
ngadto sa mga Judio. 
145   Sa akong hunahuna usa kana sa mga butang nga giduyogan sa 
paghupot niining nasura, tungod kay kanunay nilang gitahod ang mga 
Judio, gihatagan siya ug usa ka dapit. Imong gihatagan ug dungog ang 
mga Judio, ug ang Dios magapasidungog kanimo. Karon, adunay usa ka 
panon sa mga Judio nga mga mabudhion, nga anaa usab sa mga Gentil. 
Apan ang tinuod nga Judio, gibutang sa Dios ang iyang ngalan sa basahon 
sa wala pa matukod ang kalibutan, ug ania gipatay siya niining panahona. 
Ug hinumdumi…. 
146   Hunahunaa kini karon, unsa kini ka tukma. Human nga ang 
minilyon nga gipangpatay nga mga Judio, mga walay sala nga mga 
katawhan, sa mga nasud sa kalibutan…. Ania ang kasulatan naga-ingon, 
niining taknaa, nga ang matag usa kanila nga anaa ilalum sa halaran, 
makahunahuna kung unsa ang nahitabo, ug gipanghatagan sila puti ug 
tag-as nga mga bisti. 
147   Ug sila miingon, “Mahimo ba nga mobalik kita sa gingharian karon 
dayon?” Ang gingharian sa mga Judio pagatukoron ibabaw sa kalibutan, 
nasayod kamo . Si Juan miingon nga ang gingharian sa kalibutan, tan-
awa, nga pagatukoron…. Karon mao kini ang gingharian sa Ebanghelyo, 
nakita nimo; apan ang gingharian sa mga Judio igawali pinaagi niining 
duha ka mga profeta. Mao nga himatikdi ang gingharian sa kalibutan 
dinhi. Ang gingharian sa langit ginawali pinaagi sa mga Judio… buot 
nakong ipasabot ngadto sa mga Gentil; ang gingharian dinhi sa kalibutan 
pagatukoron sa milenyom…human ang milenyom sa mga Judio. Karon 
himatikdi. Himatikdi kini karon. Dinhi, samtang nagawali sila, tan-
awa…. Sa dili pa kining duha ka mga profeta motungha sa eksina, kining 
mga Judio nga kinahanglan mamatay ilalum ni Eichmann ug sila, …ang 
matag usa kanila nga gipili nang daan gihatagan, pinaagi sa grasya, ug 
usa ka puti nga bisti. Amen. Ang matag usa kanila gihatagan ug usa ka 
puti nga bisti. Himatikdi. Karon, unsay nahitabo? Sa dihang mahitabo 
kana…. 
      Nalantaw ako sa taknaan nga anaa diha, ug nasayod ako nga atrasado 
nata. Apan dili ko buot nga…. Tan-awa, akong nakita silang mga 
makalolooy nga mga kaigsoonan nga nagatindog dinha. Ang Dios 
magatabang kaninyo mga igsoon. Nagalaom ako nga ang matag usa usab 
kaninyo mahatagan ug usa ka puti nga bisti nianang adlawa. Nagatindog, 
nagpuli-puli likod ug atubangan nga mga bagtak nga nagsakit, ug ang 
pipila kaninyo nagatrabaho tibuok adlaw. Nasayod ako kung unsa kana. 
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ang 144,000, nga pagatawagon sa panahon sa kasakitan—ang 144,000 nga 
gipangtawag 
141   Nanghinaot ako nga aduna pa kitay panahon. Tingali ato kining 
mapadayon ugma sa gabii, kung kabubut-on sa Ginoo, sa dili pa kita 
mopadayon sa laing timri, tan-awa. Usab…. Karon tan-awa. Kinahanglan 
nga pagapatyon sila ni anticristo—mao palay paghisgot nato niini, 
himatikdi—sa kataposang magkakabayo, sa dihang iyang giguba ang 
pakigsaad uban sa mga Judio didto, ug karon ania siya, tan-awa. Kining 
maong mga Judio, 144,000, pagatawagon pagawas pinaagi sa duha ka 
mga saksi sa Pinadayag 11.  
142   Karon, imong nahinumduman, magapanagna sila. Nabasa ninyo 
kana. Pila ang nakabasa niana? Sigurado nga kitang tanan nakasinati sa 
pagbasa sa kasulatan. Ug nanagpanagna sila, kining duha ka mga saksi 
nanagpanagna sa ikaduha ug tunga sa setenta ka mga simana ni Daniel. 
Mao kana ang katapusang tulo ug tunga ka mga katuigan. 
      Nakahinumdum ba kita kung giunsa nato ang pagkuha sa setenta ka 
mga simana ni Daniel? Miingon ako nga kinahanglanon nato kini kung 
modangat na kita niini. Wala ako makahibalo kung ngano, apan adunay 
nagsulti kanako nga atong pagakinahanglanon kini, ug ania kita, tan-awa. 
Himatkdi, sa panahon ni Daniel…. 
143   Karon, hinumdumi,  nga si Daniel gisultian nga moabot ang Mesias 
(ang prinsipe, ang Mesias, diay), ug magapanagna Siya. Aduna pay 
setenta ka mga simana nga nahibilin ang Israel, ug sa tunga-tunga sa 
setenta ka mga simana ang Mesias mopahawa, ug ang adlaw adlaw nga 
paghalad pagawagtangon. Husto ba kana? Apan aduna pay nahibilin nga 
tulo ug tunga nga mga simana nga gitanyag. Niining panahona Iyang 
gikuha ang Gentil nga pangasaw-onon. Karon, misaka siya. Ug sa dihang 
misaka na siya ang duha ka mga profeta moabot ngadto sa Israel, tan-
awa. 
144   Ug kadtong mga kalag nga gipangmartir karon hangtud didto, mga 
tinuod nga Judio hangtud didto, nga ang ilang mga ngalan anaa sa 
basahon, nga nagkinabuhi sa tinarong, ug nagbuhat sa husto nga mga 
butang, gikinabuhi ang pagka-Judaismo, gipangmartir sila nni Eichmann 
ug daghan pang uban. Matinud-anon nga katawhan, minilyon kanila 
didto—ug gipamusil sila sa mga German hangtud mamatay, ug 
gipamatay sila, ug gipatay sila, ug gipangbitay sila sa mga koral, ug 
gipangsonog sila ug gipaugdaw ang ilang mga lawas ug ang tanan na—
kanang kawalay dugo…madug-anong kasingkasing gutom nga si Hitler, 
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gibuhat ni Wesley, mao sa gihapon nga butang ang gibuhat sa Pentecost, 
sa tukma gayod—gi-organisar kini. Ug unsa ang ilang gibuhat? Ilang 
gisunod  ang mao sagihapon nga sistema nga ilang gibiyaan, tan-awa. 
86    Karon himatikdi kining Pinadayag…nagahisgut niining iglesia sa 
Sardis. Ngadto sa anghel sa mga kaiglesiahan, ang unang berseculo, dayag 
lang, tan-awa. 

       Pagmata, ug lig-ona ang nanghabilin [mao kana ang 
Pulong nga gikatudlo kaninyo], ang nangibilin nga hapit 
na mamatay,[diha-diha andam siya sa pagsugod ug balik 
sa usa ka organisasyon sama sa iglesia Catoliko nga imong 
gibiyaan, tan-awa.]: kay ang imong mga buhat wala ko 
makita nga hingpit atubangan sa akong Dios. 

      Didto kamo miadto. Didto kini mipadulong balik pag-usab. Wala ba 
ninyo makita ngano nga ang mga sistema sa organisasyon sayop? Kinsa 
ang nagsugod niini? Ang Dios ba? Ang mga apostolis ba? Ang Iglesia 
Romano Catoliko ang nagbuhat niini. 
87    Karon, tuguti lamang ang magsasaysay nga mosulti sa kalainan. 
Wala kana diha. Sila mga…sila miingon nga sila ang inahan nga iglesia, 
ug tinuod kana. Apan nag-organisar sila ug gibutang ang usa ka sistema 
nga gipangunahan kini sa usa ka tawo. Wala kita mokuha usa ka tawo 
sama sa ilang gibuhat; nagakuha kita ug usa ka tibuok panon sa tawo ug 
giusa sila pagbutang. Unya nagkalibog-libog na hinuon kamo. Tinuod 
kana. Unsaon sa usa ka panon, sa unsang paagi…? 
88    Sama sa atong gihunahuna nga husto ang demokrasya. Nagatoo usab 
ako nga tinuod kini, apan wala kini molampos. Wala kini nahimo. Uban 
sa usa ka panon sa mga Ricky sa palibot niini aron sa pagpadagan niini, 
unsa ang ania dinhi sa kalibutan nga imong pagabuhaton aron sa pagtul-
id niana? Dili nimo kana mahimo. Himatikdi, ang tinuod nga butang mao 
ang usa ka diosnon nga hari. 
89    Himatikdi, ang mananap…. Ang ikatulo nga mananap, karon, mao 
ang kaigmat sa usa ka tawo. Iyang gipaila ang mga repormador nga 
mitungha gikan sa mga dios-dios sa mga pagano…miingon, “Kini mao 
ang tinapay; kini mao ang bino.” Tan-awa, ang anticristo aduna sa 
gihapoy mga butang nga nagasimbolo sa pagka-Cristohanon. 
Kinahanglan nga aduna siya niini, tungod kay mosupak siya, imong 
nakita. Ug unya kung kinahanglan niya nga mosupak sa usa ka butang…. 
Karon, kung moabot siya ug moingon, “Bueno, usa ako ka Buddha.” Oh, 
wala kanay unod sa unsa pa man…usa ka ka pagano sa sinugdanan pa 
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lamang. Apan ang anticristo usa ka limbungan. Anaa kaniya ang tanang 
matang sa butang nga nagpakita sa pagka-Cristohanon, iya lamang 
kining gipatipas sa laing bahin, usa ka butang nga batok sa tinuod nga 
doktrina niini. Tan-awa, mao kana ang nakapahimo kaniya nga 
anticristo, tan-awa. 
90    Mao nga ang mga repormador, sa dihang mitungha ang mananap sa 
dagway sa usa ka tawo aron sa pakig-away niana…. Karon, ayaw kini 
kalimti, klas. Ayaw kini kalimti! Hinumdumi kini sa tanang panahon sa 
imong kinabuhi. Kining maong mga mananap husto; mao kini “kini ang 
gisulti sa Ginoo,” tan-awa. 
91    Himatikdi, ang pagsimba ug dios-dios ang nagdala…. Ang mananap 
nga tawo mitungha uban sa gahum sa Dios pinaagi sa kaalam nga gihatag 
kaniya sa Dios, ug gidala ang iglesia gikan sa pagsimba ug dios-dios balik 
ngadto sa Dios. Apan sa…atong nakita nga nianang mao ra nga 
kapahunan sa iglesia, sa dihang nagsugod sila sa paghari—aron sa 
pagbuhat sa samang mga butang nga ilang gibuhat sa sinugdan, nga 
gibuhat sa Roma—karon, nagahimo siya ug mga kaanakang babaye 
nianang iglesiaha. Ug unsay Iyang gisulti? Miingon, “Karon, wala ko ikaw 
makita nga hingpit, ug kinahanglan nga imong lig-onon kanang gamayng 
kusog nga nihibilin kanimo.” 
      Karon, paminawa Siya nga nagpahimangno kanila pag-usab sa 
Pinadayag (3:3). Atong kutloon…. Bueno, nagatoo ako nga ako na kining 
nakuha mga pila na ka minuto ang milabay. 

      Busa, hinumdumi ang imong nadawat ug nadungog; 
tumana kini, ug paghinulsol. [Sa laing pinulungan, 
hinumdui, nga migawas ikaw gikan sa usa ka pagkadaotan 
sama niana, tan-awa. Ug tan-awa dinhi:] Kay ko dili ka 
man ugaling magmata, nan, moanha ako ingon sa kawatan, 
ug dili ka mahibalo unsang taknaa pagaanhaon ko ikaw. 

92    Sa ubos pa nga bahin, Iyang pagakuhaon ang kandelero. Mao na 
kana. Unsa kini? Ang kahayag sa iglesia. Ug mipadulong siya ngadto sa 
mao ra nga sistema sa mangitngit ug paganhon nga organisasyon nga 
iyang gibiyaan, ug didto nagapabilin siya karon: mga katawhan nga 
matinud-anon nga kasingkasing nga nagahunahuna nga kana mao ang 
tinuod, sama ra gihapon kung unsa ang mga Catoliko. Ug gikataw-an sa 
mga Protestanti ang mga Catoliko, diin unom sa usa ug tunga sa dosena 
sa uban—tukma gayod, sumala sa Pulong. Ang kaalam sa tawo. 
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niining Gentil nga pangasaw-onon. Oh, my! Wala ba kanay kahimoan 
diha kanimo? Mao nga, nakita nimo kung kinsa sila? Anaa sila. 
138   Karon, himatikdi. Bisan ilang ang pagpapha kang Jose, ang iyang 
panalangin miabot ngadto kanila. Bisan ilang gisulayan ang pagpapha ni 
Jesus, sa gihapon mibalik Siya tungod kay mga buta sila, ug 
gipanghatagan ang matag usa kanila ug tag-as ug puti nga bisti. Bisan 
unsaon Iya sila pagadad-on pauli. Walay gihimo bisan gamay nga 
kalainan tungod kay Iyang nang gisulti nga, “Ako sila pagluwason bisan 
unsaon.” 
139   Karon, berseculo 10. Himatikdi, mihangyo sila aron manimalos, tan-
awa. Karon, kon sila mao ang mamahimong pangasaw-onon, mahisama 
kini ni Stephen: “Amahan, pasayloa sila,” nakita nimo, tan-awa. Apan 
mga Judio kini nga mao pa lamay pagsulod, tan-awa. Mihangyo sila aron 
manimalos. 
      Himatikdi, usab…nakita nimo? Usab Iyang giingon….himatikdi, dili 
kini…Siya miingon, “Ilang mga kaigsoonan, ang mga Judio. Karon, buot 
sila nga manimalos. 
      Sila miingon, “Oh, buot namo nga imo kaming ipanimalos ngadto sa 
ubos.” 
      Siya miingon, “Sa makadiyot lang, sa makadiyot lang, kay ang….” 
(Tuguti ako nga akong basahon kini dinhi.) 

      Ug sila nanagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-
ingon, “O Labawng Magbubuot nga Ginoo, balaan ug 
tinuod unsa ba nimo kadugay ang dili pa nimo paghukom sa 
mga nanagpuyo sa yuta ug pagpanimalos batok kanila 
tungod sa among dugo? 
      Unya ang matag usa kanila gihatagn ug maputi ug tag-
as nga bisti ug gisugo sa pagpahulay una sa makadiyot, 
hangtud mahusto na ang gidaghanon sa ilang mga 
masigkaulipon ug mga kaigsoonan nga pagapatyon usab 
maingon kanila.  

140   Tan-awa, sa laing pinulongan, gipili kining daan alang kanila. Anaa 
kini sa Kasulatan nga kinahanglan nga ilang pagabuhaton kini. “Pahulay 
una sa makadiyot. Karon, anaa na kaninyo ang tag-as nga bisti, ug 
mopauli na kamo. Kingkod lang una sa makadiyot.” Tan-awa, paghulat 
una sa makadiyot. Karon, himatikdi. “Ang inyong mga kaigsoonan…ang 
inyong mga kaigsoonan pagapatyon pa lang,” nga ang buot ipasabot nga 
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“Giunsa namo kini paghimo? Giunsa namo kini paghimo? Ngano, nga 
atong gipalansang sa krus ang atong kaugalingon nga Mesias!” Nagahilak 
sila sama sa usa ka panimalay alang sa iyang pinakabugtong nga anak 
nga lalaki. “Giunsa namo kini paghimo?” 
134   Silang mga Judio, sila ang pinakareliheyoso nga mga katawhan sa 
kalibutan. Gipili sila sa Dios, apan Iyang gibutaan sila aron pagpili 
kanato, ug atong gitalikdan kini! Unsa ang paghukom sa iglesia nga 
Gentil? Anaa ikaw, tan-awa. Gibutaan sa katuyoan sa Dios, aron Iya 
kitang makuha, ang pangasaw-onon, alang kang Jesus—gikuha sila gikan 
sa…. Tan-awa, ug gitipo kini ug ang tanang butang. 
135   Karon imong nang nakita kung kinsa kining mga kalaga? Dili kini 
sila mao ang gipangmarter nga mga balaan. Wala na sila. Tinuod kana. 
Himatikdi, sila…wala na sila, tan-awa. Mao nga kini sila ang gihatagan 
ug tag-as nga bisti, ang matag usa kanila. Ug karon buot ko nga inyong 
himatikdan. Apan karon ang grasya sa Dios mikanaog ngadto kanila. 
Gihatagan ni Jesus ang matag usa kanila ug usa ka maputi ug tag-as nga 
bisti, sama sa gibuhat ni Jose nga panalangin ngadto sa iyang mga 
kaigsoonan. 
136   Karon tan-awa. Bisan nga ilang gisulayan ang pagpapha kang 
Jose…. Apan ang iyang panalangin mikanaog ngadto kanila, tan-awa. 
“Oh, pshaw! Sige lang. Wala ninyo tuyoa nga buhaton kana. Apan tan-
awa, ang Dios ang nagabuhat niana, tan-awa. Gitugutan kamo sa Dios sa 
pagbuhat niana aron inyo akong mapapahawa, ug gidala ako dinhing 
dapita aron akong maluwas ang mga kinabuhi sa katawhan, kining mga 
Gentil dinhi, diin akong nakuha ang akong asawa. Dili ako makaangkon  
ug asawa kung nagpabilin ako didto. Ug akong gihigugma ang akong 
asawa, ug gihatagan niya ako ug mga anak nga ania dinhi.” Ug miingon, 
“Karon mobalik ako aron sa pagkuha kaninyong tanan. Kamong tanan 
makadawat usab ug kaayo. Pagadalhon ko kamong tanan dinhi ug 
magkinabuhi kitang tanan nga magkauban ingon nga usa ka dako nga 
pamilya.” Siya miingon, “Usa lamang ka butang ang buot nakong 
ipangutana kanimo. Buhi pa ba ang tigulang kong amahan?” 
137   Tan-awa siya, unsa ang iyang gibuhat ngadto kang Benjamin, diin 
maoy usa ka tipo sa 144,000, nga atong hisgutan karong taud-taud. Tan-
awa unsa ang iyang gibuhat? Midalagan siya pagdali padulong ngadto 
kang Benjamin, ug migakos ngadto kaniya—ang iyang manghod nga 
lalaki nga natawo sa iyang pamilya human nga siya nawala, pinaagi sa 
iyang inahan (ang unang iglesia, ang iglesia nga naandan), ang 144,000 
nga natawo sa iyang pagkawala, samtang halayo siya aron sa pagkuha 
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93    Karon, himatikdi. Oh, unsa ko kini gusto! Paminawa siya nga 
nagpahimangno kanila. Karon, sa hingpit ba miuyon kamo, ang matag 
usa kaninyo (karon, kung wala, pagsulat kamo ug pangutana kanako) nga 
kadtong mga mananap sa tukma gayod naila sa matag kapanahunan 
sumala sa pag-ila sa Biblia dinhi kanila? Mao gayod kana ang ilang 
nabuhat. Ang ilang kasaysayan nagpamatood kung unsay ilang nabuhat. 
Atong gitan-aw dinhi ug atong nakita kung unsay ilang nabuhat. Ug 
dinhi, silang mga mananap…. Wala ako niana mahibalo kaniadto. 
Nagalingkod lamang ako didto, ug ako lamang kining makita nga molihok 
didto sama ra sa inyong pagtan-aw kanako. Ug kinahanglan nga kini 
husto, tungod kay ania kini dinhi sa Biblia. Busa unsaon man nimo sa 
pagbuhat sa ubang mga butang kondili sa pagsulti nga kini tinuod? 
94    Himatikdi. Karon, ang ikaupat nga mananap nga gipadala aron sa 
pakig-away sa anticristo niining katausang mananap…. Andam na ba 
kamo? Ang katapusang mananap nga gipadala, o ang katapusang gahum, 
aron sa pakig-away sa anticristo—kinsa supak sa pagpanudlo sa Dios, ang 
anticristo—mao ang usa ka agila. Nakita nimo? Ang ikaupat nga buhing 
binuhat mao ang usa ka agila. Karon, kamo nga nagatoon sa 
kapanahunan, tun-i ang mga Kasulatan, usa kini ka agila. Ug didto sa 
Biblia, ang katapusang kapanahunan mao ang kapanahunan sa agila, ug 
gipakisama sa Dios ang agila sa iyang mga profeta, tan-awa. Karon 
himatikdi. Ang katapusang kapanahunan, ang kapanahunan sa agila—
usa ka tigpadayag sa tinuod nga Pulong. Nakita nimo? 
95    Usa molihok ang Dios sa pagbuhat, sama sa Iyang gibuhat sa 
panahon ni Noe, Iyang gipadala ang usa ka agila. Sa dihang Iyang 
gipagawas ang Israel, ug ang mga kasundaloan ni paraon andam na sa 
pag-adto, nagpadala siya ug usa ka agila. Sa matag kapanahunan 
nagapadala siya ug usa ka agila sa kinatumyan niini. Ug dinhi nagpadala 
na usab Siya ug usa ka agila. Tukma gayod kana sa Pulong, busa unsaon 
pa man nimo kini sa pagbuhat sa laing butang? Nagpadala Siya ug usa ka 
agila. 
96    Ngano? Usa ka tigpapadayag sa kamatuoran nga gikapanaog sa 
tibuok kapanahonan. Busa unsa may mahimo sa kalibutan sa nating 
baka, o sa tawo, o sa bisan unsa nga mananap nga nagasakay…? Unsaon 
kana sa pagpadayag hangtud nga ang agila moabot? Aduna silay 
nagkadaiyang dapit. Mga diosnon sila nga gipadala nga mga mananap, 
sama lamang sa bisan kinsa. 
97    Ang leon, mao kana ang orihinal. Didto diin ang anticristo misangput 
sa pakig-away. Unya naghimo siya ug lain nga gahum; nagpadala Siya ug 
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usa ka gahum aron sa pagtagbo niini. Unya naghimo siya lain na usab nga 
gahum, ug nagpadala na usab Siya ug lain nga gahum aron sa pagtagbo 
niini. Unya ang katapusang gahum, Iyang gipakanaog ang agila aron sa 
pagpasig-uli sa mga kaanakan balik pag-usab ngadto sa orihinal nga 
pagtoo sa ilang mga amahan—ang kapanahunan sa agila. Unya inyong 
nabantayan? Wala nay laing mananap. Mao na kanang tanan. Mao na 
kana ang katapusan. 
98    Karon, kon imong kutluon karon ang Pinadayag 10:1-7 (kanunay 
akong nagahisgut mahitungod niana), hinumdumi, sa katapusan nga 
minsahero sa kapanahunan, tan-awa, unsay nahitabo? Ang tanan nga 
mga tinago sa Dios gikapadayag—sa agila. 
99    Karon, imong nakita ang upat ka mga mananap nga nagasakay? 
Hingpit gayod nga husto kana. Nagatoo ba kamo niana? Ug karon ania sa 
matag kapanahunan, o sa matag gahum, nga nagasakay luyo niini, ug 
ania ang kasulatan nga nagapakita kung unsay gibuhat sa magkakabayo 
sa kaaway. Nga gikapadayag niining mga timri. Ug usab, gikapadayag 
kini karon nga ang matag gahum sa mananap nga gipadala sa Dios aron 
sa pakig-away niini miigo gayod sap unto, hangtud sa panahon sa agila. 
Karon, kon kini ang katapusan nga panahon, adunay moabot nga usa ka 
agila. Tinuod kana. Ug nianang…. 
100   Karon, hinumdumi, karon, sa mga adlaw nga ang leon miiabot, ang 
orihinal nga Pulong, mga usa ka gatus kanila ang naminaw sa leon. Sa 
mga adlaw nga mitungha ang nati nga baka, aduna lamay usa ka gamay 
nga tinulo ang naminaw sa mensahe sa nati nga baka. Sa mga adlaw nga 
mitungha ang tawo namuhat siya sa mga tawo, imong nakita, busa usa 
siya ka utokan. Aduna siyay gamay nga panon nga gipagawas, ug unsa 
ang ilang gibuhat? Nakita naka ni Satanas, busa iyang gipadala sila 
pagbalik ug nakigtiayon sila ngadto niini. Ug hinumdumi, sa dihang sa 
katapusan motungha ang agila, mga gatusan sa usa ka porsento ang 
maminaw. Mao kini ang kapanahunan sa agila. 
101   Hinumdumi, kining tanan nga mga magkakabayo…. Ug unya bisan 
si Jesus nanagna nga kon wala Niya gikubsan ang mga adlaw sa iyang 
pagbalik wala na untay mga tawong maluwas alang sa pagsakgaw. Ang 
Kasulatan ba kana?nakita na ninyo kung diin na kita karon, kon mao 
kana, brother ug sister? Nakita na ninyo kung asa na kita karon? Dios ko, 
nalipay kaayo ako. Wala ako masayod sa pagabuhaton. 
102   Kini dili lamang nga ako nagatindog diri aron sa pakigsulti. Ania 
usab ako dinhi. Kauban ninyo. Ako kini. Anaa akoy pamilya. Anaa akoy 
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pagapatyon usab sila aron sa pagbayad niini, sa pagbuhat ug sayop. Ug 
karon, tan-awa kung unsa nga butang ang ilang gibuhat. Tan-awa, 
nakasala sila sa pagpatay, mao nga kinahanglan nga pagapatyon usab 
sila, tan-awa. Nagasinggit sila, “Ang iyang dugo ipapaningil lang gikan 
kanamo!” Tinuod kana. Ug gipangbutaan sila. 
129   Karon, kon wala pa sila nabutaan, ang Dios maga-ingon, “Pasagdi 
lamang sila. Dili sila angayan.” Apan sa ingon niana nga gibutaan sila sa 
Dios, ang iyang grasya mikanaog ngadto kanila—amen! Nagahisgut 
mahitungod sa katingalahan nga grasya!—ug gihatagan ang matag usa 
kanila ug usa ka tag-as nga bisti, tungod ang tanan nga Israel 
mamaluwas. Ang matag usa nakasulat ang iyang ngalan. Tinuod kana. 
130   Gihatagan sila ni Jesus ug tag-as nga bisti, sama sa gibuhat ni Jose 
sa iyang mga igsoon—usa ka tipo. Tan-awa, sa dihang nagatindog si Jose 
didto, ug a kataposan iyang…. Iyang gipaila ang iyang kaugalingon didto 
sa halaran, sa iyang kaugalingon nga halaran sa iyang palasyo, sa iyang 
trono. Siya miingon, “Papahawaa ninyo ang tanan.” Ang iyang asawa 
anaa didto sa palasyo, diin atua ang pangasaw-onon. Ug miingon siya 
ngadto kanila, siya miingon, “Wala ba kamo makaila kanako?” ania 
nakigsulti siya ug Hebreo karon. “Ako ang inyong igsoon , si Jose.” Oh, 
my! 
      Sila miingon, “Karon, oh, manimalos ikaw kanamo.” 
131   Siay miingon, “Kadiyot lang. Kadiyot lang. gibuhat kana sa Dios sa 
usa ka katuyoan—gibaligya ako inyo dinhi ka yang Dios nagpadala 
kanako sa pag-una kaninyo aron sa pagbantay sa kinabuhi.” Dalaygon! 
Tukma nga ingon niana usab ikaw. Siya miingon, “Ayaw ninyo ikasubo o 
ikaguol sa inyong kaugalingon.” Nahinumdum ba kamo nga gisulti kana 
ni Jose? Miingon, “Ayaw ninyo ikasubo o ikaguol sa inyong kaugalingon. 
Hapsay na ang tanan karon. Tapos na ang tanan. Gipadala ako ug una sa 
Dios alang kaninyo.” 
132   Nasayod kamo, ang Biblia nag-ingon sila magasulti ngadto Kaniya 
sa dihang ilang nakita nga nagsingabot Siya, miingon, “Nag-ingon, Ikaw 
ang Mesias, nasayod kami. Apan unsa kining mga samad?” 
      Siya miingon, “Oh, kana ang gisamad kanako didto sa balay sa akong 
mga abyan.” 
133   Mga abyan? Ug sa dihang nakaamgo sila niini, sila nga nahibilin, 
ang 144,000, ang Biblia nag-ingon nga gilahi sila sa usa ka balay gikan sa 
laing usa, ug magaihap ug mga adlaw aron lamang magahilak, ug 
magminatay, ug magalakaw saka ug kanaog sa salog, ug maingon, 
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124   Siya miingon, “Dili ko mahimo…ni ako makalimot sa Israel.” Dili, 
sir! Dili niya sila makalimtan. Kinahanglan nga iyang butaan ang iyang 
kaugalingong kaanakan (karon, hunahunaa kana!), gibutaan ang iyang 
kaugalingong anak aron hatagan kita ug kahigayunan, ug ato kining 
gidilian. Karon, wala ba kamo gibati niana sa hilabihan ka ubos nga 
mokamang kamo ilalum sa usa ka bloke nga kongkreto nga adunay 
napulo ka galon nga nakapatong sa ulo ug dili kini pagagunitan? 
Hilabihan kana ka makalolooy. Oh, my! 
125   Oo, nagagunit sila sa Pulong sa Dios. Mga Judio sila. Aduna silay 
mga kasugoan ug nagpabilin sila niini. Nahinumdum kamo sa milabay 
nga gabii, karon? Nagpabilin sila uban niana. Ug mga Judio sila, ug 
aduna silay kasugoan, ug ang maong kasugoan mao ang Pulong sa Dios. 
Nagapabilin sila uban niini. Tinuod kana. Ug tungod sa pagpanghimatuod 
nga ilang gihimo, gipangpatay sila. Ug ania ang mga kalag nga anaa 
ilalum sa halaran human nga wala na ang iglesia. 
126   Karon tan-awa. Mga buta sila sa pagpatay nila sa ilang Mesias, ug 
karon ila kining giani. Ila kining nahunahuna. Ila kining naila human nga 
wala na kini. Usa pa nila nakita, sa pag-abot na nila sa atubangan sa 
halaran sa Dios. Apan karon ang grasya sa Dios anaa na kanila. 
127   Karon tan-awa. Karon dili nila mahimo, sa unsa man nga paagi, nga 
mahimo nga mga santo, tungod kay nagasul-ob na sila ug hatag-as nga 
bisti. Apan ania sila dinhi karon, mga kalag nga anaa ilalum sa halaran 
tungod sa Pulong sa Dios ug sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo ingon 
nga mga katawhan sa Dios, ang mga Judio. Apan karon tan-awa. Ang 
grasya sa Dios miabot kanila, ug si Jesus naghatag sa matag usa kanila ug 
usa ka maputi ug tag-as nga bisti—tan-awa! Nahingpit human nga ang 
iglesia wala na—tungod kay matinumanon sila sa ilang katuyoan ug 
gipangbutaan sila, ug wala sila masayod niini. Wala sila masayod niini. 
Nagadula lamang sila sa bahin nga gipadula sa Dios ngadto kanila. Ug 
ania, si Juan mitan-aw ug nakita ang mga kalag nga anaa ilalum sa 
halaran. Karon tan-awa. Nakita niya kadtong mga kalag. Tan-awa kung 
unsay iyang gitawag kanila. 
      Nagasinggit sila sa makusog, “O Labawng  Magbubuot, unsa ba ka 
dugay?” Tan-awa! 
      “Sa dili na madugay.” (Ato kanang kuhaon samtang magaadto kita sa 
kasulatan.) 
128   Nakaamgo sila nga ilang gipatay ang ilang Mesias, tan-awa. Ug wala 
sila masayod niini, apan sa diha ilang nahibaloan. Kinahanglan nga 
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mga igsoong lalaki ug babaye nga akong gihigugma. Ug ang Dios sa 
kalangitan nga maloloy-onmikanaog ug gipadayag kanang butanga 
pinaagi sa iyang kaugalingon…pinaagi sa mga panan-awon nga 
napamatud-an sulod sa trayta ka mga katuigan mao ang kamatuoran. 
Ania na kita niini. Nakaabot na kita. Ang sayantipikanhong pagtoon 
nagpamatuod niini, ang pagbindika sa Pulong nagpamatuod niini, ug ania 
kita! Ug kining maong pinadayag nagagikan sa Dios, ug mao kini ang 
kamatuoran. 
103   Anaa ba kamoy nasabtan sa unsa man? Ako lang gihunahuna kon 
aduna ba. Dili na tingali nako nga isulti kaninyo kon mao, Dominggo. 
Himatikdi, himatikdi…. Katingalahan! Karon, himatikdi karon. Ug unya 
sumala sa panahon ipahigawas sa Dios sa dili pa lunopan ang kalibutan, 
Iyang gipadala ang agila. Ug sa panahon nga Iyang gipahigawas ang 
Israel, nagpadala ug agila. Nagatoo ba kamo nga ang panahon, bisan 
kang Juan, sa Isla sa Patmos, kining maong mensahe hingpit gayod nga 
wala Niya gisalig sa usa ka manulonda? 
104   Nahibalo kamo, nga ang manulonda usa ka mensahero. Apan 
nasdayod ba kamo nga ang mensahero mao ang usa ka profeta? Nagatoo 
ba kamo niana? Ato kining pamatud-an. Sa Pinadayag 22—atong tan-
awon kon usa ba kini ka agila. Dayag lang, nga usa siya ka manulonda—
nga usa siya ka menssahero. Apan usa kini ka profeta ang nagpadayag 
niining tibook libro sa Pinadayag ngadto kaniya. Sa Pinadayag ang ika-22 
nga capitulo ug ang ika-19 nga berseculo. Nagatoo ako nga kana husto 
kung akong nasulat kini diri: 22:19. Tingali nasayop ako. Dili, 22:9. Mao 
kini. Ako kining gitan-aw, 22:9. husto kana. Oh, oo, ania. 

      Apan siya miingon kanako, “Ayaw pagbuhata kana! Ako 
maoy usa lamang ka masig-kaulipon uban kanimo ug sa 
imong mga kaigsoonang mga profeta,… 
Tan-awa kung unsa ang nakita ni Juan dinhi: 
… Ako si Juan , amo ang nakadungog ug nakakita niining 
mga butanga [Karon nagkaduol siya niini. Mao na kini ang 
katapusang capitulo.] Ug sa pagkadungog ug pagkakita ko 
niini, miahapa ako sa pagsimba diha sa tiilan sa manulonda 
nga mao ang nagpakita kanako niini. 
      [Ug unya (ang manulonda), tan-awa] Apan siya 
miingon kanako, “Ayaw pagbuhata kana! [Walay tinuod 
nga profeta nga magpasimba, o unsa mang matang sa 
mensahero.] 
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      Apan siya miingon kanako, “Ayaw pagbuhata kana! Ako 
maoy usa lamang ka masigka-ulipon uban kanimo ug sa 
imong kaigsoonang mga profeta, ug sa nanagbantay sa mga 
pulong niining mga basahona. Maoy simbaha ang Dios.” 

      Nakita nimo? Karon, mahinungdanon kaayo kanang basahona mao 
kana ang Pulong sa Dios. Karon tan-awa! Ug sa dihang gipagawas ang 
Pulong sa Dios, kinahanglan nga pagadad-on kini pinaagi sa profeta, 
tungod kay diha mopadulong ang Pulong sa Dios. 
105   Nagapaabot ako nga makakuha ako ug mga pangutana niana 
niining maong kahon dinhi. Akong gihunahuna nga ako kining idumbol 
kanila, tan-awa. Akong gibati nga aduany usa didto…. Akong 
gihunahuna nga makaabot ao niini, tan-awa. Ang matag Pulong sa Dios 
ginadala…. Wala maga-usab ang Biblia sa tanang mga pamaagi. Tan-
awa, mao sa gihapon nga mga butang. Kinahanglan nga moabot kini 
ngadto niining magtatan-aw nga atong gihulat nga moabot. Karon, 
himatikdi: sa Pinadayag 10:1-7. karon, atong pagabasahon ang ika-9 nga 
berseculo pag-usab. 
106   Karon, atong kutloon, atong…. Karon, sa dili pa kita magpadayon 
nianang berseculoha, buot kong mangutana kaninyo sa mga butang. 
Hingpit ba ninyo kining nakita, sa dili pa nato kini biyaan kining mga 
timri…? Karon hinumdumi, wala nay laing gahum nga migawas human 
nianang agila—wala na. Sa matag panahon nga magpadalag mga butang 
ang anticristo, ang Dios nagapadala ug usa ka gahum. Nagapadala na 
usab ug laing gahum ang anticristo; nagapadala ug ua ka butang ang Dios 
aron sa pakig-away niini. Nakita nimo? Unya sa pagkanaog Niya ngadto 
sa agila, mao kana ang iyang Pulong, mibalik sama nga anaa kini sa 
unang higayon. 
107   Karon bantayi. Dili ba ang profeta nga atong gipaabot nga moabot, 
usa ka tawo nga dinihugan sa Espiritu nga sama ni Elias? Dili gayod nga 
kini si Elias, dayag lang, apan usa kini ka tawo nga sama niana ang 
mokanaog. Ug ang iyang pinakabuluhaton mao ang pagpadala, 
pagpabalik kining mga nangahulog nga mga katawhan, tungod niining 
kahiwi sa denominasyon, balik ngadto sa orihinal nga pagtoo sa mga 
amahan. 
      Karon, kon dili kana magkadugtong nianang Biblia, wala ako 
masayod unsay mahitabo. Wala na koy masulti pa mahitungod niini, 
tungod kay mao na kana…miabot na. Mao kana ang kamatuoran. 
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nganong gipangmartir sila sa usa ka makasasala nga tawo nga sama ni 
Eichmann, tan-awa. Sila ang nagagunit pag-ayo (mga minilyon kanila), 
apan nagpabilin sila nga mga Judio. Karon, hinumdumi. Unsa man kini? 
Gipangpatay sila tungod ug alang sa Pulong sa Dios, dili alang sa 
pagpanghimatuod ni Cristo. Iyo bang nasabtan kana? Apan hinumdumi, 
misulod ang iglesia—mao usab ang mga martir sa iglesia—nga alang sa 
Pulong sa Dios ug sa pagpanghimatuod ni Cristo. Pila ang nahibalo niana 
dinhi? Sige. 
120   Karon, apan kini walay pagpanghimatuod ni Jesu-Cristo “…tungod 
sa Pulong sa Dios ug tungod sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo.” Mao 
kana ang mga Judio! Ug si Hitler nasilag kanila. Mao usab si Eichmann, 
mao usab si Stalin, ug ang tanan sa kalibutan. Apan nagpabilin sila nga 
matinud-anaon sa unsay ilang gitoohan, ug ilang gipamatay sila tungod 
kay mga Judio sila. 
121   Wala ba kamo masayod nga si Martin Luther nga aduna usab ingon 
niana nga panghunahuna? Mao kana ang kamatuoran. Siya miingon, 
“Ang tanang mga Judio kinahanglan pagapatyon. Mga anticristo sila.” 
Nakita nimo? Apan ilalum lamang siya sa laing kabalaoran, ug wala kini 
makita, wala makita ang Pulong. Karon ang Pulong sa kamatuoran 
mitungha. 
122   Unsaon man nimo pagbuta ang Israel? Dili kini nimo mahimo. Oh, 
giunsa sa maong profeta nga nagatindog didto nianang adlawa ug 
moingon, “Israel, daw sama ikaw sa usa ka baka nga ihalas,” sa dihang 
ilang gisulayan ang pagpakita kaniya sa pinakadaotan nga bahin niini. 
Siya miingon, “Ngano, “ siya miingon, “Bisan kinsa ang magpanalangin 
kaninyo mapanalanginan, ug bisan kinsa ang magatunglo kaninyo 
pagatungluhon.” Tinuod kana. Oh, my! Unsaon man ninyo sa pagbuhat 
niana? 
123   Usa ka panahon ilang gihunahuna nga gikalimtan sa Dios. Sa nakita 
sa profeta ang mangitngit nga butang nga miabot ngadto sa mga Judio, 
kanang mao tawo nga nagatindog didto, ug ang Pulong sa Dios gibubu 
ngadto kaniya, siya miingon, “O Ginoo, imo bang isalikway ang imong 
mga katawhan?” 
      Siya miingon, “Unsa kanang anaa sa kilid nimo?” 
      Siya miingon, “Usa ka sukdanan.” 
      Siya miingon, “Unsa kini kataas ngadto sa kalangitan? Sukda kini. 
Unsa kalalum ang dagat?” 
      Siya miingon, “Dili ko kana mahimo.” 
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117   [Blangkong bahin]…gikan sa pinakabata ngadto sa 
pinakamagulang, aron ibaiwas ang panalangin gikan sa Judio 
balik…gikan sa Judio ngadto sa Gentil. Nakita nimo? Gikrus niya ang 
iyang mga kamot ngadto sa pinakabata nga anak, diin maoy pinakabata 
nga iglesia nga mosulod. Ang inahan nga iglesia nagatindog sa adlaw. 
Iyang gipakatawo kining bataa. Ug himatikdi, aron kuhaon siya, gikrus ni 
Israel ang iyang mga kamot sa tipo. Ug si Jose…. Sila nga mao ra nga 
mga anak, mga anak sa usa ka Gentil nga inahan. Ang pangasaw-onon ni 
Israel didto, gikrus gikan sa karaang pagtulon-an ngadto sa Cristohanong 
pamaagi pinaagi sa Balaang Espiritu nga nagakrus sa mga kamot ni 
Israel. Siya miingon, “Ang dios ang nagkrus sa akong mga kamot.” Wala 
siyay kalabutan mahitungod niini. 
118   Himatikdi. Pagkahuman nga si Jose, gisalikway sa iyang 
kaugalingong mga igsoon, iyang kaugalingong katawhan, nagkuha ug usa 
ka pangasaw-onon nga Gentil. Tukma gayod sa kung unsa ang gibuhat ni 
Jesus—gisalikway sa mga Judio, nagkuha ug usa ka pangasaw-onon nga 
Gentil. Karon, magabasa kita ug pipila dinhi. Aduna akoy mga kasulatan 
nga gisulat dinhi, Mga Buhat 15. Ug oh, kining maong matang…mao 
ang…nga mao unta ang atong itudlo karon. Karon, nagatoo ako nga ako 
kining maplastar, nagatoo ako, sa Mga Buhat 15:14. Sige. Nagalaom ako 
nga husto kini karon. Sige. “Gisugilon kanato ni Simeon ang kaagi sa 
unang pagduaw sa Dios….” Magasugod kita sa ika-13 nga berseculo. 

      Ug sa pagkatapos nilag sulti, si Santiago mitubag,… 
      Karon, imong makita kung unsa ang nahitabo, miadto sila sa mga 
Gentil, tan-awa, ug ang paglantugi nagapadayon, tungod kay mga Judio 
sila, tan-awa. 

      Ug sa pagkatapos nilag sulti, si Santiago mitubag , “Mga 
igsoon paminawa ako ninyo. 
      Gisugilon kanato ni Simeon [si Simeon Pedro] ang 
kaagi sa unang pagduaw sa Dios ngadto sa mga Gentil aron 
sa pagsagop ug usa ka mga katawhan gikan kanila alang sa 
iyang ngalan. 

      Nakita nimo? Ang ngalan sa akong asawa mao si Broy. Sa pagkuha 
nako niya usa na siya ka Branham, tan-awa. Gikuha ni Jesus ang iyang 
iglesia, o ang iyang pangasaw-onon gikan sa mga Gentil. Mao kini ang 
kasulatan, gitipo—sama gayod kang Jose. 
119   Karon, himatikdi kini. Karon, kining mga kalag nga anaa ilalum sa 
halaran, kining mga kalaga, nasabtan karon, nga anaa ilalum sa halaran, 
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Nagakuha kamo ug mga butang gikan didto, inyo kining gituis, tan-awa. 
Mao nga kinahanglan nga sa ingon niani nga paagi. 
108   Karon himatikdi. Karon, sa ika-9 nga berseculo, “mga kalag ilalum 
sa halaran.” Karon, dinhi karon diin makakuha ako ug dako nga 
kabangian. Apan tan-awa lamang sa makadiyot dinhi, tan-awa. 
Nagahunahuna usab ako niana, apan dili kana moabot sa ingon niana nga 
paagi. Kanunay nakong gihunahuna nga kining mga kalaga nga anaa 
ilalum sa halaran mao ang mga marter sa unang iglesia, ug nakasiguro 
ako niana nga si Dr. Elias Smith ug ang matag usa kanila moingon nga 
mao kini, tan-awa. Apan… Mao usab ang akong gihunahuna sa akong 
kaugalingon. Apan sa dihang ang Balaang Espiritu nagpakita kanako ug 
panan-awon niini, dili kini ingon niini. Dili kini ang mga kalag. 
109   Karon, moingon ikaw, “Bueno, wala ako masayod mahitungod 
niana.” Bueno, kadiyot lang. Atong tan-awon. Dili kini mao ang mga 
kalag sa iglesia nga pangasaw-onon, dili sa unsa man nga paagi. Imong 
nakita, nagahilag, “Unsa ba kadugay, Ginoo? Unsa ba kadugay?” Tuguti 
ako nga akong pagabasahon kini pag-usab karon, aron ato kining 
makuha nga husto. 

      Ug sa pagbukhad niya sa ikalima nga timri, nakita ko 
nga sa ilalum sa halaran diha ang mga kalag sa mga 
gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa 
pagpamatuod ga ilang gihimo. 

      Tan-awa, ang Pulong sa Dios ug ang mga pagpamatuod nga ilang 
gihimo…. Karon, ayaw hawa gikan niana. Sa makadiyot lamang, tan-
awa. 

      Ug sila nanagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-
ingon, “O Labawng magbubuot nga Ginooo, balaan ug 
tinuod unsa pa ka dugay ang dili pa nimo paghukom sa mga 
nanagpuyo sa yuta ug pagpanimalus batok kanila tungod sa 
among dugo? 
      Unya ang matag-usa kanila gihatagan ug maputi ug tag-
as nga bisti ug gisugo sa pagpahulay una sa makadiyot, 
hangtud nga mahusto na ang gidaghanon sa ilang 
masigkaulipon ug mga kaigsoonan nga pagapatyon usab 
maingon kanila. 

      Karon, alang kanila, niining panahona, kung imong nabantayan, 
kining ikalima nga timri nga naablihan, tan-awa, wala na ang iglesia. Dili 
mahimo nga kanang mga kalaga mailalum…sa unang iglesia. Karon, 
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palihog, kung inyo lamang pagabuhaton nga hatagan kini ug pagtagad 
karon, tungod kay usa kini ka dako nga kabangian. Mao nga buot ko nga 
maminaw kamo pag-ayo karon, kon aduna kamoy mga papil ug mga 
butang nga kasulatan niini. Karon, buot ko nga inyong himatikdan. 
110   Karon, dili mahimo nga silang mga kalaga tungod kay ang mga 
kalag sa mga matarong nga gipangmartir, ug ang kalag sa mga tawong 
matarong, ang iglesia, ang pangasaw-onon, human na gisakgaw, busa dili 
sila ang anaa ilalum sa halaran. Anaa sila sa kahimayaan uban ang 
pangasaw-onon. Karon himatikdi, tungod kay nangawala na sila tungod 
sa pagsakgaw  sa ika-4 nga capitulo sa Pinadayag. Gidala sila ngadto sa 
itaas. 
111   Karon, kinsa kining mga kalaga? Mao kana ang sunod nga butang. 
Kinsa sila kon dili sila ang unang iglesia? Mao kini ang Israel nga 
kinahanglan nga maluwas ingon nga usa ka nasud, silang tanan nga mga 
pinili. Mao kana ang Israel. Mao kana ang Israel mismo. 
      Moingon ikaw, “Oh, kadiyot lang.” Moingon ka, “dili mahimo nga 
sila….” 
112   Oh, Oo, kinahanglan sila nga maluwas. Ania atong husayon kini. 
Aduna akoy upat o lima ka mga kasulatan. Akong kutloon kining usa. 
Atong kutloon ang Mga Taga-Roma, kadiyot lang, aron makita kon sila 
ba gayod. Atong kutloon ang basahon sa Mga Taga-Roma ug moadto sa 
ika-11 nga capitulo sa Mga Taga-Roma, ug atong makita. Ato kining 
pagabasahon ug unya ato kining kuhaon sa atong mga kaugalingon. Mga 
Taga-Roma ang ika-11 nga capitulo, ang ika-25 ug ang ika-26 nga mga 
berseculo. Karon, paminawa si Pablo dinhi. Ug si Pablo miingon nga kon 
adunay usa, bisan ang usa ka manolunda, magawali ug lain nga 
ebanghelyo unsay ipabuhat kaniya? Ipatunglo siya. Tan-awa. 

      Basi magpakamakinaadmanon kamo diha sa inyong 
kaugalingong panghunahuna, buot ko, mga igsoon, nga 
inyong masabtan ang tinagoannga mao kini: nga ang katig-
a anha sa usa ka bahin sa Israelhangtud sa panahon nga 
mahisulod na ang hingpit gidaghanon sa mga Gentil. 

      Ang katapusang Gentil nga pangasaw-onon nga ipasulod alang sa 
pangasaw-onon: ang pagkabuta sa Israel miabot tungod nianang maong 
katuyoan. 

      Ug unya pagaluwason ang tibuok Israel: ingon sa 
nahisulat, “Ang Manluluwas moabot gikan sa Sion; 
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pagahinginlan niya ang pagkadili diosnon giakn kang 
Jacob.” 

113   Husto? Karon, sila mao ang Israel nga anaa ilalum niining halaran. 
Tan-awa. Gibuta-an ang Israel alang sa usa ka katuyoan aron kita 
maluwas. Nagatoo ba kamo niana? Karon, kinsa ang nagabuta kanila? 
Ang Dios. Gibuta-an sa Dios ang iyang kaugalingong  kaanakan. 
114   Dili ikatingala nga si Jesus, nagatindog ngadto sa krus…. Ug ang 
mga Judio nagsinggit alang sa iyang dugo (mao kana ang iyang 
kaugalingong mga kaanakan), ug Siya mao ang Kasulatan. Siya mismo 
mao ang Pulong. Ug dinhi, nasayod Siya nga kadtong mga tawhana 
adunay kalipay sa pagdawat Kaniya, ug mao kana ang hinungdan nga 
Iyang gibuta-an sila mao nga wala sila makaila Kaniya. Miabot Siya sa 
usa ka makaluluoy nga paagi ug nabuta-an sila niini aron dili kini nila 
pagadawaton, tan-awa. Ang Kasulatan miingon ilang pagabuhaton kini; 
ug Iyang gibuta-an…gipangbuta-an. Naluoy pag-ayo si Jesus kanila sama 
sa iyang giingon, “Amahan ko, pasayloa sila. Wala sila masayod sa ilang 
gibuhat.” Mga buta sila. Si Pablo miingon nga gipangbuta-an sila alang sa 
usa ka katuyoan, alang kanato. 
115   Himatikdi karon, buot ko nga inyong tan-awon kini pag-ayo. 
Gihatagan sila ug hatag-as nga mga bisti. Wala silay ingon niana. 
Gihatagn sila ug hatag-as nga mga bisti—maputi nga mga bisti, ang 
matag usa kanila. Karon, ang mga balaan karon karon adunay…adunay 
nay usa niini. Ilang nakuha kini dinhi. Apan didto gipanghatagan sila ug 
mga hatag-as nga bisti; ang mga balaan aduna na niini ug nagapadayon. 
Nakita nimo? Tan-awa, wala kanila ang kahigayonan tungod kay 
gipangbuta-an sila sa Dios, ang ilang kaugalingon nga Amahan, mao nga 
ang grasya sa Dios kinahanglan gayod matuman, aron ang pangasaw-
onon magagikan sa mga Gentil. Husto ba kana? 
116   Tuguti nga akong ipakita ang usa ka maayong tipo dinhi kang 
Jose—si Jose, ang espiritu nga tawo, ang agila. Natawo siya kauban ang 
iyang mga igsoon, sama sa tinuod nga iglesia nga kauban sa uban, ug 
makahimo siya sa paghubad ug mga damgo ug makakita ug mga panan-
awon, ug ang uban kanila nangasuko kaniya. Nahigugma ang iyang 
amahan kaniya. Himatikdi. Sa dihang gipalayas siya sa iyang mga 
igsoon—dili sa iyang amahan—gipalakaw sa iyang mga igsoon, ug 
gibaligya sa halos katloan kabook nga salapi; gitambog ngadto sa usa ka 
atabay ug gihunahuna nga patay na, gipataas ug nagalingkod sa toong 
kamot ni Paraon. Ug tungod kay gipalayas siya sa iyang mga igsoon, tan-
awa, gihatagan siya ug usa ka pangasaw-onon nga Gentil. 


