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1 Atong iduko ang atong mga ulo kadali lang karon. 
2 Ginoo, sa makausa pa nagkahiusa na usab kami alang sa 
bulohaton. Ug among mapalandong ang panahon sa unang mga adlaw 
samtang silang tanan nanungas sa Shiloh alang sa mga panalangin sa 
Ginoo. Ug karon, niining kagabhion ania kami nanagkatigum dinhi aron 
maminaw sa Imong Pulong. Ug samtang among natun-an dinhi kining usa 
ka bahin sa Kasulatan, nga ang Cordero mao ray Bugtong makahimo sa 
pag-abli sa mga Timri o sa pagtangtang kanila… Ug kami nangamuyo 
nga niining gabhiona samtang among pamalangdungon kining dakung 
Ikaunom nga Timri, kami nagaampo, langitnong Amahan, nga ang 
Cordero magabukas niini alang kanamo niining gabhiona, kay ania kami 
dinhi aron makasabot niini. Ug samtang walay tawo sa kalibutan o sa 
langit nga takus, gawas lamang sa Cordero nga hingkaplagan nga takus. 
Busa hinaut unta nga ang Bugtong takus sa tanan, moanhi ug buksan ang 
Timri alang kanamo ning gabhiona aron kami makasud-ong sa kanhing 
tinabilan nga panahon. Kini makatabang kanamo, maoy among pagtoo, 
Amahan, nga niining dakung mangiob ug makasasala nga adlaw nga 
among gipuy-an—makatabang kanamo ug mohatag kanamog kaisog. 
Kami karon masaligon nga kami nakakaplag ug kaluoy sa Imong panan-
aw. Among itugyan ang among mga kaugalingon uban sa Pulong diha 
Kanimo, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. 
3 Maayong gabii, mga higala. Kini maoy usa ka higayon nga 
nahibalik na usab dinhi niining gabhiona, dinhi sa bulohaton sa Ginoo. 
Naulahi lang akog gamay. Dihay akong giadtoan nga—nga usa ka 
emerginse sa usa ka tawong naghimalatyon nga—nga membro niining 
simbahana. Ang iyang inahan—o mianhi dinhi. Ug sila miingon nga ang 
maong tawo himalatyon na, busa miadto ako aron pagtan-aw bisan sa u—
usa ka landing sa usa ka tawo nga naglubog sa higdaanan, nga 
himalatyon, tawo nga kaidad ko. Ug sulod lang sa hamubong higayon, 
akong nakita ang tawo nga mibangon sa iyang mga tiil, nga naghatag 
pagdalayeg sa Ginoo.  
Ug busa ang Dios, kong andam lang kita mosugid sa atong mga sala, ug 
mobuhat kung unsay husto, ug mangayo ug kalooy, motawag Kaniya, ang 
Dios andam ug nagpaabot sa paghatag niini kanato. 
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4 Ug karon, nasayud ako nga mainit dinhi ning gabhiona, u—ug 
kini… (Dili, nagtoo ako nga ang igpapainit nangapalong na.) u—ug kita… 
5 Akong hingmatikdan sa miaging gabii, o karon kay kini mao na 
ang akong ikapito ka adlaw dinhi sa sulod nga walay suga (usa lamang ka 
elektrisidad nga kahayag. Nakita omo?) nga nagtuon ug nag-ampo ngadto 
sa Dios sa pagbukas niining mga Timri. 
6 Ug dihay daghan kaayong nagsulat niadtong pundok sa mga 
tigpangutana sa miaging, o mga pangutana sa miaging gabii, mokapin o 
kulang dili ingon nga daghan ang mga pangutana, usa kadto sa mga 
tinguha nga may bulohaton sa pagpanambal, gusto nga mogahin pag usa 
ka adlaw aron adunay—aron adunay usa ka bulohaton sa pagpanambal 
sa Lunes. Busa dili gayud a—a—ako-makahimo… Hinuon mahimo ko 
kana kong kana mao man ang—ang gusto sa mga katawhan nga ilang 
buhaton kana. Pamalandunga ninyo kana, ug pahibaw-a ako, apan kong 
gusto lang kamo magpabilin ug maghimog—pagpangampo sa masakiton, 
7 Tungod kay akong gigahin kining tanang panahon sa hingpit 
alang niining mga Timri ug gipahilayo ko ang akong kaugalingon tungod 
sa mga Timri. 
8 Busa mamalangdong ka niini ug mag-ampo ka niini, ug unya 
pahibaw-a ako. Ug ako, kong itugot man sa Ginoo, mahimo ko… Ang 
akong sunod nga adtoan mao ang Albuquerque, New Mexico, ug pila na 
lang ka adlaw kana, ug kinahanglan nga mopauli ako alang sa pipila ka 
mga bulohaton pangandam sa paghimog laing konbensiyon sa Arizona. 
Ug busa kong kini mao may pagbuot sa Ginoo, inyong iampo kini kay 
buhaton ko usab ang ingon, ug hibaw-an ra nato unya. 
9 Ug akong sutaon karon… Tan-awa ninyo kung maghisgot kamo 
kanunay bahin sa mga sakit moabot gayud kini. Nakita mo? Tan-awa 
kining babaye nga naglingkud dinhi, kong walay butang makatabang 
kaniya, dili na siya makapabilin dinhig dugay. Busa, tan-awa, a—ato lang 
iampo nga ang Dios mag… Mao kanay imong gianhi. Gikan ka sa 
halayong dapit… Busa tan-awa, a—ang Espiritu Santo nasayud sa tanang 
butang (Nakita ninyo?), busa Iyang… 
10 Apan tan-awa, akong gipaningkamotan ang pagahin niining 
panahona alang sa mga Timri tungod kay atong gipahigayon kini alang 
niana. Nakita ba ninyo? Apan kong anaa may… 
11 Pila ba ang nagmasakiton nga ania dinhi mianhi aron hiampoan? 
Atong tan-awon ang inyong mga kamot, halos tanan bisan diin. Oh, tan-
awa. Nan, pila ba ang nagtoo nga kana maayo, ug kabubot-on sa Ginoo 

 



74 
 
  And purchased my salvation 
  On Calvary’s tree. 
473 Oo. Wala na siya magdahum nga mabuhi pa sa tibuok tigum. Ug 
mao kanay tinuod. Anaa na siya nga nagpataas sa duha ka kamot, 
nagdayeg sa Dios. Mao kanay hinungdan nga naglanganlangan ako dinhi 
ug dugayng panahon. Gisultihan ko kamo sa akong gibuhat nga nakigsulti 
kang Meda ug sa uban pa. Ug kadtong… Naniid ako aron tan-awon ang 
unsay… Kanunay kong gipanid-an kanang Kahayag nga nagtuyoktuyok 
ngadto nganhi ug miadto ug mipabilin sa ibabaw niya. Namalandong ako, 
“Mao kana.” Oh, dili ba kahibulongan Siya. 
  I love Him, I love Him, 
  Because He first loved me, 
   And purchased my salvation 
   On Calvary’s tree. 
474 Karon, dinuyogan sa atong mga kasingkasing: [Si Igsoong 
Branham nagham sa “I love Him”—Ed.] Pamalandunga ang Iyang kaayo 
ug kaluoy. 
    I love Him, (Amen.) 
  Because He first loved… 
475 Karon, inyo nang nakita kung unsa ka maayo pa niini? Amen. 
Mao kana. Karon…?... milakaw na kini ug pagpakaayo. Ang grasya sa 
Dios nagpakita kanimo aron ayohon ka. Amen. 
  On Calvary’s tree. 
 Oh, himaya sa Dios. 
  I love Him…(Sige, ang inyong pastor.) I… 
 Karon alas-nuebe emidya na, alas-nuebe na… alas nuebe-emidya? 
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ang pagpabilin ug—gamiton ang Lunes sa gabii alang sa pagpangampo sa 
masakiton, usa ka bulohaton sa pagpanambal sa Lunes sa gabii? Mabuhat 
ba ninyo kana? Mahimo ba ninyo kini? Nan, kong itugot sa Ginoo, 
buhaton ta kini sa ingon. Nakita mo? Anaa ki—kitay bulohaton sa 
pagpangampo sa mga masakiton Miyerkules, o Dominggo sa gabii, o 
Lunes sa gabii ug mangampo sa masakiton. 
12 Karon, manghinaut ako nga dili kana makabalda sa pundok nga 
akong balikan, sa pagbalik ko sa Arizona. Si Igsoong Norman, ania ba 
siya dinhi? Makabalda ba kana sa imong programa, Igsoong Norman, 
ang tanan? Igsoong Fred ug sa uban pa kaninyo, maayo ra ba kana? 
Nakita mo? Husto ba? Sige, 
13 Nan kong itugot sa Ginoo, sa Lunes sa gabii mangampo ta sa 
masakiton. Usa lamang ka gabii ang igahin alang nianang tanan, sa 
pagpangampo sa masakiton. Karon, dili na lang sa mga Timri. Ang Ginoo 
nagbukas niining mga Timri, ug unya mangampo ta sa masakiton sa 
Lunes sa gabii. 
14 Karon… Oh, nalipay kaayo ako niini sa hilabihan, sa 
pagpangalagad sa Ginoo pinasikad niini… Nangalipay ba kamo niini…? 
15 Karon, ania na kita, naghisgot gikan sa Ikalima nga Timri—o sa 
Ikaunom nga Timri, diay, ug anaa kana diha sa—sa bersiculo 12 sa 
capitulo 6 paingon ngadto sa 17. Usa kini sa labing hataas nga Timri, nga 
anaay mga butang nanghitabo dinhi. Ug karon ang usa… 
16 Alang sa gamayng pagpasabot ug paghulagway sa miaging gabii, 
ingon sa usa ka paglig-on ug diyotay sa matag panahon. 
17 Ug magaingon, anaay butang nga a—akong gustong isulti usab. 
May akong nakita diha sa kahon numero kwatro o singko ang labing 
mahinungdanong butang alang kanako. Gisultihan ako nga… Ug sa 
pagkatinuod gusto kong mangayog pasaylo… Bukas pa ba ang tep? 
Bukas pa ba ang tep? Mangayo akog pasaylo sa akong mga kaigsoonang 
ministro ug sa kaninyong mga katawhan dinhi. 
Miingon sila sa miaging gabii samtang naghisgot ako ba—bahin kang 
Elias, niadtong taknaa sa—samtang miingon sila… Nagtoo siya nga siya 
ra usa ang malalin, o siya—usa ra ang mamaluwas; ug miingon ako nga 
pito ka gatus imbis nga pito ka libo. Husto ba? Nan, pasayloa gayud ako 
niana, mga katawhan. Nahibalo a—a—ako niana. Usa lang ka sayop nga 
pagkalitok, tungod kay nasayud ako nga pito kadto ka libo. Wala ko lang 
kini mahisulti sa husto. A—akong… Ug nagpasalamat a—ako kaninyo ug 
akong… Nagpasabot lang kana nga… Nalipay ako nga nagbantay kamo 
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kung unsay akong gisulti, ug nakita usab ninyo, mao kana… tungod kay 
pito kad—kad—kadto ka libo. 
18 Ania akoy duha o tulo ka mga sulat dinhi. Nag-ingon kini, 
“Igsoong Branham, sa akong pagtoo nasayup ka,” giingon kini, “Dili ba 
pito man kadto ka libo ug dili pito ka gatus?” 
19 Namalandong ko, “Sa pagkatinuod wala ako mag-ingon nga pito 
ka gatus.” Nakita mo? Kana maoy… Ug unya akong… si Billy… 
20 Ug unya ang unang butang abi mo, akong gikuha ang laing sulat 
ug nag-ingon kini, “Igsoong Branham, imong—nagtoo ako nga nag-ingon 
ka nga pito ka gatus.” 
21 Ug usa ka tawo ang miingon, “Igsoong Branham, usa ba kadto ka 
espirituhanong panan-awon nga—nga si—sila usa lamang ka tipo ug 
imong gipanag-ingon kini pinaagi sa pito…” Kini maoy magbutang sa 
mga katawhan diha sa sulab kung maghunahuna kamo niining mga 
butanga (Nakita mo?), ug igo na kini niana. Kini ang nagbutang kanako 
sa sulab. 
22 May butang nahitabo karon sa dihang gipadayag kining maong 
Timri, hangtud na gani nga milakaw ako sa gawas sa tugkaran, nagsuroy-
suroy ako didto sa tugkaran kadali. Husto kana. Hapit kini 
makapaundang sa akong gininhawa gikan kanako. Nakita mo? Busa 
kining tanan… Kakuyaw, oh, tan-awa… Nakita mo? 
23 Ug ang lain pang butang (Nakita mo?), tungod kay nagsalig kamo 
sa unsay akong giingon, ug sa Dios papanubagon ako kung unsay akong 
gisulti kaninyo. Nakita mo? Ug tungod niini kinahanglan nga maniguro 
gayud a—ako maingon nga ang tanan siguro ug masiguro gayud (Nakita 
mo?), a—alang niining mga butanga, tungod kay kini u—usa na man ka 
makalilisang panahon nga atong gipuy-an karon.  
24 Naghunahuna ako bahin sa bulohaton sa pagpanambal sa Lunes 
sa gabii. Dili ba kana makabalda kanimo, Igsoong Neville, o sa uban pa? 
25 Bililhong Igsoong Neville, sultihan ko ikaw kung unsa. Usa ra ang 
ila—ilang gibuhat, maoy akong pagtoo, ug unya giwala ang sumbanan. 
Usa kini ka… Siya sa tinud-anay siya maoy u—usa ka tinuod suod ug 
higala ko; sultihan ko ikaw. 
26 Ang Tabernaculo karon natukod na ug anaay mga lawak alang sa 
pagtoon sa Domingo ug ang tanan andam na ug hapsay na dinhi. Ug ang 
pipila kaninyo nga katawhan nga ania dinhi, dinhi sa Jeffersonville, nga 
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Iyang dagway, ug namalandong ako, “Gusto kong motan-aw Kaniya ug 
maayo niining paagiha,” ug mihunong ako. 
466 Giingon ko niini ang akong mga kamot; gibati ko nga may 
misaghid sa akong abaga dinhi. Laing abaga kadto. Milingi ako, ug didto 
nagtindog si Hope, kadtong dakung maitum nga mga mata ug kadtong 
maitum nga buhok nagdunghay sa iyang likud, maputi nga bisti ang gisul-
ob, mitan-aw kanako nga sama niana. Matud ko, “Hope.” 
467 Akong gibati nga may mibangga niining abagaha, miliraw ako ug 
didto anaa si Meda, kadtong itum nga mga mata nagtan-aw kanako, ug 
kadtong maitum nga buhok nagdunghay, nagsul-ob sa maputi nga bisti. 
Ug matud ko, “Meda.” 
468 Ug nagtinan-away ang usag usa kanila, nahibalo kamo, sama 
niana. Sila… Giagak ko sila sa akong mga bukton ug nanglakaw 
kami…?... sa balay. 
469 Nahigmata ako… Oh. Nahigmata ako, ug mibangon ako ug 
milingkud sa silya ug mihilak, nahibalo kamo. Namalandong ako, “Oh, 
Dios, hinaut unta nga mahitabo ang sama niana.” Ang duha nga may 
kalambigitan sa akong kinabuhi ug nanganak ug mga butang nga sama 
niana, ug ania kami karon nanglakaw paingon sa bag-ong kalibutan, oh, 
tan-awa, diin ang pagkahingpit ug uban pa. Wala nay lain… 
470 Oh, mamahimo kining usa ka maayong butang. Ayawg palabya 
kini; ayawg palabya kini. Pinaagi sa grasya sa Dios, buhata ang tanan nga 
mahimo mong buhaton, ug unya anaa na kini sa Dios ang pag-atiman sa 
uban pa niini. Ug unya… 
  I love Him, I love Him, 
  Because He first loved me, 
  And purchased my salvation 
  On Calvary’s… 
471 Awiton ta kini pag-usab uban sa bug-os ta nga kasingkasing 
karon. Atong itutok ang atong mga mata ngadto sa Dios: 
  I love Him… 
472 [Gibiyaan ni Igsoong Branham ang tablado aron ampoan ang usa 
ka babaye nga diha sa weltsir—Ed.] 
  …I love Him,  
  Because He first loved me, 
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usag-usa ug nagakalipay ug nanungas sa mga kabukiran  ug maanindot 
nga dagkong mga lugar.” 
457 Akong gihuna-huna, “Oh, dili ba kadto kahibulongan. Himaya, 
Haliluya,” naglukso-lukso pataas pa-ubos. 
458 Unya nadungog ko na usab ang usa ka ngalan nga gitawag, 
miingon ako, “Oh, nakaila ako kaniya. Nakaila ako kaniya. A—akong… 
Did—didto milakaw siya. Didto… Gitan-aw ko siya nga nagpataas…” 
“Somulod ka sa kalipay sa Ginoo, akong maayo ug…” 
“Oh,” Ako miingon,” dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios.” 
Huna-hunaa, sama sa ilang gisulti, “Orman Neville.” Nakita mo? 
459 Ug unya, “Ako miingon,” Dugay na Igsoong Neville; atua ra siya,” 
ug ania na siya uban sa iyang mga katawhan, padulong sa taas. 
460 Ako siyang nadungog ug miingon, “Somulod ka sa kalipay sa 
Ginoo nga gitagana kanimo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. 
Somulod ka.” Ug ang tigulang nga si Igsoong Neville nausab ug mibalik 
didto nga nagtiyabaw ug nagasinggit. 
461 Boy, igo lang ako mosinggit ug miingon,  Himaya sa Dios.” 
Nagtindog ako dinhi pinaagi sa akong kaugalingon, nga nakabaton ug usa 
ka maanindot nga panahon, nagalantaw sa akong mga kaigsoonan nga 
nanulod. 
462 Ug ang usa ka magrerekord nga Manolunda mitindog ug miingon, 
“William Branham.” 
463 Wala ko damha nga kinahanglang magalakaw ako niana. Ug 
tungod niini nahadlok ako. Akong gihuna-huna, “Oh, intawon, buhaton 
ko ba kana?” Busa milakaw ako padulong didto  ug ang tanan mipikpik 
kanako diha sa, nga sama niana, “Hay, Igsoong Branham.” “Ang Dios 
magapanalangin kanimo, Igsoong Branham,” mipikpik kanako samtang 
naglakaw ko sa dakong duot sa mga tawo. Ug ang tanan kanila mingkab-
ot kanako ug mipikpik  kanako nga sama niana. “Ang Ginoo 
magapanalangin kanimo, Igsoon.” “Ang Ginoo magapanalangin 
kanimo,Igsoon.” 
464 Moadto ako; akong giingnan, “Salamat, salamat, salamat,” 
maingon sa pagpangula sa tigum o sulosama niana; nahibalo na kamo. 
465 Ug naglakaw ako paingon sa dakung ibori nga hagdanan. 
Misugod akopagsaka pinaagi niadto ug samtang gihimo ko ang unang 
lakang, mihunong ako, ug namalandong ako… Akong gisud-ong ang 
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gustong moanhi sa simbahan, ania nay inyong matahum nga dapit nga 
pagaanhian—mga lawak alang sa pagtuon sa Domingo, 
27 Maayong magtutudlo ug si Igsoon Neville dinhi alang sa mga 
hamtong, ug usa ka tinuod nga pastor. Wala ko kana isulti aron 
pagbutang ug pungpong sa mga bulak kaniya, kondili labi pang maayo 
nga hatagan ko siyag gamayng rosas karon kay sa corona nga bulak kung 
patay na siya. Ug si Igsoon—Igsoong Neville, naila ko na siya sukad pa sa 
akong pagkabata, ug karon, wala gayud siya mausab bisan gamay. 
Orman Neville ra siya gihapon, sama nga mao siya kanunay. 
28 Akong mahinumduman ang pagbisita… Bisan pa kung anaa 
kaniya ang kaluoy sa pagpangutana kanako diha sa iyang pulpit niadtong 
usa pa siya ka Methodist nga magwawali dinhi sa ciudad. Ug anaay 
among maayong congregasyon diha sa Clarkville. O, nagtoo ako nga 
ginganlan kadto nga Howard Park… Harrison Avenue Methodist 
Church. Nagtoo ako diha niana diin didto ka niya hikaplagi, Sister 
Neville. Didtong dapita, tungod kay taga didto man siya. 
29 Mibalik ako pag-adto, ug matud ko sa iglesia dinhi; matud ko 
“Mao kadto—mao kana ang usa sa maayong mga lalake, ug usa niadtong 
adlawa akong bautismohan siya sa Ngalan ni Ginoong Jesus.” Ug 
nahitabo kini. 
30 Ania na siya, ug karon siya ang akong suod ko nga higala, dinhi sa 
akong kiliran, ug usa ka dungganon, tinahud nga tawo. Kanunay siyang 
magpaluyo kanako sama sa—sama kaduol sa iyang pagtindog. Bisan 
unsay akong isulti, kanunay ra siyang maayo kanako ug magpabilin sa 
gihapon. Bisan sa iyang unang pag-anhi, wala pa niya hisabti ang 
mensahe, apan iyang gitoohan kini, ug nagpabilin siya niini. Mao kana 
ang kadungganan; mao kana ang pagtamud sa usa ka igsoon nga sama 
niana. Wala na akoy igong ikasulti alang kaniya, ug karon ang Ginoo 
magapanalangin kaniya. Magpadayon ta. 
31 Karon, alang sa usa ka gamayng paghulagway sa miaging gabii 
diha sa pagbukhad sa Ikalimang Timri. Dili nato sublion ang tanan 
niining kagabhion, igo lang nga sublion nato ug diyotay aron lakbitan a—
ang Ikalimang Timri. 
32 Karon, atong nakita nga didto si anticristo nagkabayo, ug 
gibalhinbalhin ang iyang kaugalingon gikan sa tulo ka mga gahum, ang 
tanan nahiadto sa usa ka gahum ug mikabayo sa luspad nga kabayo, sa 
kamatayon, paingon ngadto sa bung-aw nga walay kinutoban paingon 
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ngadto sa kalaglagan diin kini magagikan. Ug unya atong nakita nga 
samtang ang… 
33 Ang mga Kasulatan nagaingon nga kung ang kaaway moabot 
sama sa usa ka baha, ang Espiritu sa Dios mopatindog ug sukdanan batok 
niini. Ug atong nakita kini sa hingpit nga gipaluyohan diha sa Pulong sa 
miaging gabii. Tungod kay dihay upat ka mga mananap nga—nga 
mitubag sa—sa upat ka mga higayon nga gisakyan niining magkakabayo. 
34  Ug siya mosakay sa nagkalainlaing kabayo sa matag oras—sa 
maputi nga kabayo, ug unya sa mapula nga kabayo, ug sa maitum nga 
kabayo, ug dayon sa luspad nga kabayo. Ug atong nakita kadtong mga 
colora ug kung unsa sila ug kung unsay ilang ginabuhat; ug dayon gidala 
kini paingon sa mga kapanahonan sa iglesia ug mao gayud kanay 
ginabuhat, sa walay kulang. 
35 Busa inyong makita, nga kung ang Pulong sa Dios magkauyonay, 
nagpasabot nga husto Kini. Nakita ninyo? Inyong… Nagtoo ako nga ang 
bisan unsang butang nga motakdo sa Pulong sa Dios kanunay gayung 
moingon, “Amen.” Nakita mo? 
36 Karon, sama sa usa ka tawo nga moingon nga anaa siyay panan-
awon, ug moingon, nga—nga kadto… Oh, sila nasayud nga ang Ginoo 
ang naghatag niini tungod kay miabot kini nga dinuyogan sa dakung 
kagahum. Hinuon, ang panan-awon maayo man, apan kong kini 
dinoyugan sa Pulong ug kasupak sa Pulong, nan dili kini husto. 
37 Karon, tingalig ania sila, ang mga kaigoonang Mormon o mga 
igsoong babaye, ug tingalig anaa kanilay makakuha ug mga tep karon. Ug 
dili ko gustong isulti nga… Pipila sa mga maayong tawo nga akong—nga 
gusto ninyong ikahibalag—anaa sa mga tawong Mormon, mga maayong 
matang sa mga tawo; ug unya ang ila—ilang profeta, nga si Joseph Smith, 
nga gipatay sa mga Methodist nga katawhan dinhi sa Illinois, diha sa 
ilang panaw… Ug mao man maayong tawo ka---kadto… Ug ang panan-
awon, wala akoy gamayng pagduhaduha gawas sa iyang panan-awon. 
Nagtoo ako nga usa siya ka tawong matinud-anon, apan ang iyang panan-
awon maoy sukwahi sa Kasulatan; busa, nagbaton silag Biblia nga 
Mormon a—aron mahusto kini. Nakita mo? 
38 Dinhi kini Niini, alang kanako. Kini mao ang… Mao kanay 
nakaingon. Ang Pulong lamang; mao kana. Nakita mo? 
39 Usa niana ka higayon dihay u—usa ka m—usa ka ministro ang 
mianhi dinhi gikan sa halayong nasud, ug siya—ug nakita ko siya nga 
may—o nagsakay sa usa ka sakyanan nga may kaubang babaye (nga dili 
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Tan-awa, ang bahin sa fileo wala na man gani didto. Tan-awa, wala nay 
bisan unsang butang didto sama sa pagpangabugho. Wala nay angayng 
pangabughoan didto. Wala nay butang nga sama niana didto. Dili ka na 
mobati ug butang nga sama niana (Nakita mo?), ug usa na ka ambongang 
batan-ong lalake ug batan-ong babaye nga magpuyo. Ug unya 
inigkatapos, ako—matud niya, “Nakita ko na kini karon, Bill.” 
Matud ko, “Oo.” 
452 Suginlan ko kamo ug gamayng butang nga nahitabo. Usa kini ka 
damgo. Natulog ako. Ug karon, wala ko gayud isulti kini sa dayag 
kaniadto. Gitug-an ko lang kini sa pipila ka mga tawo apan wala sa dayag 
sumala sa akong nahibaw-an. 
453 Nagdamgo a—ako hapit na mag-usa ka bulan human niadto nga 
nagtindog ako usa niana ka adlaw, ug nakita ko ang usa ka dakung 
panahon nga… Dili ang paghukom karon. Dili ako motoo nga ang iglesia 
modangat nianang—ang akong gipasabot ang Pangasaw-onon dili na 
pagahukman. Apan didto ako sa dihang gipanghatag na ang mga corona. 
Nakita mo? 
Ug ang da—dakung trono gipahimutang didto, ug si Jesus ug ang 
Manolunda nga magsusulat ug ang tanan nagtindog didto. Ug dihay usa 
ka hagdanan-mga ang-ang- nga daw nagkanaug niining dapita sa maputi 
nga ivori (nagkanaug nga malingin ug nahimong talan-awon nga sama 
niini ug nawala), busa mao kadtong tanan nga kining dakung panon 
nanagtindog didto naglantaw kung unsay nahitabo. 
454 Ug nagatindog ako  didto sa—sa pikas bahin. Ug nagtindog lang 
ako didto, nga wala sa akong hunahuna nga moagi ako sa hagdanan. 
Nagtindog ako didto, ug akong nakita… 
455 Ang tigrekord nga Manolunda nagtawag sa usa ka ngalan, ug ako 
nakaila—nakaila niadtong ngalana. Akong gitan-aw ug didto sa gawas, 
ania karon dihay usa ka igsoong lalake nga naglakaw, o babaye, naglakaw 
sulosama niini nga, ang nagarekord  nga Manolunda nagtindog sa kiliran 
ni Cristo (ug usa lang ka damgo karon), ug mingtan-aw, ug ang ilang mga 
ngalan atua didto. Ug makita sa Basahon sa Kinabuhi; mingtan-aw Siya 
didto ug miingon, “Maayo kadtong pagkabuhat, akong bootan ug 
matinomanon nga sulogoon. Karon, sumolod ka.” 
456 Akong gilingi kung asa sila padulong, ug dihay usa ka bag-ong 
kalibutan ug kalipay. Ug miingon, “Sulod sa kalipay sa Ginoo nga 
kanhi—kanhi—alang  kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan.” Nakita 
mo? Ug oh, akong gihuna-huna, “Nangadto sila didto ug makigkita sa 
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445 Matud ko, “Kamong duha. Wala nay lain pa (Nakita mo?), apan 
kamong kamong rang duha.” Matud niya, “Wala ako makasabot niini.” 
446 Ug matud ko, “Karon, pinangga, lingkud, kay isaysay ko ang usa 
ka butang kanimo.” Matud ko, “Karon, nahibalo ako nga gihigugma mo 
ako, ug nasayud ka kung unsa ko ikaw ka mahal, diha sa pagtahud ug 
pasidungog. Karon, pananglitan, kung mag-ilis ako ug moadto sa lungsod 
ug ang usa ka bigaon, matahum kaayo, ug, moduol ug mogakus kanako 
ug moingon, “Oh, Igsoong Branham, sa tinud-anay gihigugma ko ikaw.” 
Mohikap kanako, ug mogakus kanako. Unsa man sa imong 
paghunahuna?” Matud niya, “Sa akong paghunahuna dili gayud ako 
moangay niana.” 
447 Ug matud ko, “Pangutan-on ko ikaw. Imo bang… Kinsay imong 
gihigugma pag-ayo, kong kadto usa ka pasundayag: ako o ang Ginoong 
Jesus?” (Karon, usa kini ka panag-estoryahay sa familya) 
448 Ug siya miingon, “Si Ginoong Jesus.” Miingon, “Oo, Bill, sama sa 
akong paghigugma kanimo, apan sa dili ko pa Siya biyaan, biyaan ko 
ikaw.” 
449 Matud ko, “Salamat, minahal. Akong gikalipay ang 
pagpakadungog kanimo nga misulti niana karon.” Giingnan ko, “Karon, 
unsa kaha kung kadtong gamayng babaye moduol kang Jesus ug 
mogakus Kaniya, ug moingon, ‘Jesus, gihigugma ko Ikaw’; unsa may 
imong mahunahuna niana?” Siya miingon, “Akong gikalipay kana.” 
450 Tan-awa, nausab kini gikan sa fileo ngadto sa agapo. Nakita mo? 
Usa kana ka hataas nga gugma. Nakita mo? Ug wala nay butang nga 
ingon niana sama sa bana ug asawa sa—sama sa pagpanganak; ang tanan 
mangahanaw na. A—ang babaye ug lalake nga kinaiya, a—ang mga 
laway ang tanan… Silang tanan managsama didto. Nakita mo? Wala nay 
ingon niana didto. Nakta mo? Wala nay kahigal didto, wala na. Nakita 
mo? Kamo mga… Hu—hunaa ang imong kaugalingon nga walay kahigal. 
Ang katarungan nganong gibutang kini kanato aron pagpuno sa 
kalibutan. Nakita ba ninyo? Apan didto, wala nay bisan unsa pa didto. 
Wala nay lalake ni babayeng tinguha; wala na ang tanan. 
451 Apan ang larawan sa buhat sa Dios anaa ra didto. Mao kanay 
tinuod. Apan kita mamahimo nang hingpit, wa—wala nay fileo didto, ang 
tanan lunsay nang agapo. Nakita mo? Busa, ang asawa wala nay lain pang 
molabaw sa usa ka butang nga—nga maangkon mo ug siya—ug ikaw 
maiya sa usag usa. Wala nay butang nga ingon nianang bana… Wala, 
wala, wala na man gani ing… 
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mao), kauban nga u—usa ka babaye. Ug mitabong sila sa tigum. Ug 
akong nasuta nga duha o tulo ka adlaw ang ilang biyahe (siya rang usa ug 
ang babaye diha sa tigum), aron pagtambong sa tigum; u gang babaye 
minyo tulo o upat na ka higayon. 
40 Ug kining maong ministro naglakaw sa alagianan sa hotel diin 
didto ako ug midalagan ug milamano kanako, ug gilamano ko siya, ug 
mitindog ug nakigsulti kaniya. 
Gipangutana ko siya; matud ko, “Kung may lugar ka, mahimo bang 
makigsulti ako kanimo didto sa akong lawak bisan kadali lang? 
Matud niya, “Oo, Igsoong Branham.” 
41 Akong gidala siya sa lawak, ug matud ko sa ministro; giingnan ko, 
“Reveren, sir, dumoluong ka niining yutaa,” matud ko, “apan kining 
babayhana anaa nay ngalan.” Matud ko, “Gikan kamo sa halayong dapit 
nga mao kini ug mao kana nga dapit paingon dinhi sa Mao kini ug mao 
kana nga dapit?” 
Mitubag nga, “Oo, sir.” 
42 Ug matud ko, “Wala ka ba mahadlok nga kana morag usa man 
ka… wala a—ako… wala ako magduhaduha kanimo, apan wala ka ba 
maghunahuna nga kana makadaot sa imong kadungganan ingon nga usa 
ka ministro? Wala mo ba hinunhunaa nga kinahanglan himoon ta ang 
u—usa ka labi pang maayong panag-ingnan kay sa niana?” Ug mitubag 
siya, “Oh, kining babayhana usa ka balaan.” 
43 Matud ko, “wala a—ako magduhaduha niana,” apan matud ko, 
“apan igsoon, ang butang niini mao nga ang tanan magtan-aw kaniya dili 
gayud balaan. (Nakita mo?), ang makita mao ang unsay inyong 
ginabuhat.” Ug matud ko, “Alang kanako mag-amping ka. Mao kana ang 
usa ka igsoon ngadto sa lain.” Ug matud niya… Giingnan ko, “Ang 
maong babaye minyo na kaupat o kalima na ka higayon karon.” 
Ug siya miingon, “Oo, nasayud ako niana.” Miingon nga, “Abi mo…” 
44 Matud ko, “Wala mo kana itudlo sa imong simbahan didto sa 
inyo, dili ba, igsoon?” 
45 Busa miingon, “Wala, apan” miingon, “abi mo, anaa akoy usa ka 
panan-awon niini, Igsoong Branham.” 
Matud ko, “Nan, maayo kana.” Matud ko… 
46 Siya miingon, “Mouyon ka ba?” Miingon, “Alang nako mahimo 
kong korihian tika ug diyotay diha sa imong pagpanudlo bahin niana.” 
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47 Ug matud ko, “Sige.” U—ug siya—matud ko, “ikalipay ko ang 
pagkasayud niini, sir.” 
48 Siya miingon, “Nan,” matud niya, “abi nimo, niining maong 
panan-awon,” matud niya, “tulog kaayo ako.” 
Ug matud ko, “Oo.” (Nakita ko usab nga usa kadto ka damgo, tan-awa. 
49 Ug matud niya, “Ang a—akong asawa,” matud niya, “nakigpuyo 
siya sa laing lalake,” ug miingon, “ug midali pagduol kanako.” Ug 
miingon, “Ug miduol siya kanako, ug miingon kanako, ‘Oh, minahal, 
pasayloa ako.’ Miingon, a—a—a—akong gikasubo pag-ayo nga nabuhat 
ko kini. Magmatinud-anon na ako sukad karon.’” Miingon, “Ug tungod 
kay gihigugma ko man siya pag-ayo gipasaylo ko siya, ug miingon, 
‘Sige.’” Ug miingon, “Nan,” 
50 Ug miingon, “Nasayud ka bag unsa? Ug dihadiha may akong 
hubad sa maong panan-awon.” Miingon, “Mao kana ang babaye.” 
Miingon, “Oo, minyo siya ug—ug uban pa ug tanan niining panahona,” 
ug miingon nga, “walay kaso alang kaniya nga magminyo tungod kay ang 
Ginoo nahigugma man kaniya pag-ayo nga makaminyo siya sa 
makadaghang higayon kung gusto siya bahin niana.” 
51 Matud ko, “Ang imong panan-awon matahum kaayo, apan kontra 
kompas kini dinhi.” Matud ko, “Sayup gayud ka—kana. Nakita mo ba? 
Kinahanglan nga dili pagbuhaton kana.” Busa mao kana ang… Nakita 
mo?... 
52 Apan kung makita mo ang Kasulatan nga nanagkasumpay tali sa 
Kasulatan, nga nagmapadayonon kini diin sila managkatagbo, ang mga 
Kasulatan, diin kining usa ka panid ania dinhi, ug kining lain anaa diha 
manag-abot ug managkasumpay kini maoy magdala sa kinatibuk-ang 
hulagway gikan… 
53 Sama ra sa pagpahimutang sa pulong nga puno sa tanghaga. 
Imong pangitaon ang kauban nga mohaum niana. Walay gayuy laing 
mohaum niini; ug sa ingon imo nang mahulma ang hulagway. 
54 Ug anaay Usa lamang ang makabuhat niana; mao kanang 
Cordero, ug tungod niini nagpaabot ta Kaniya. 
55 Apan atong nakita nga samtang kining…kining magkakabayo… 
Usa ra siya nga magkakabayo nga nagsakay sa mga kabayo, ug unya ato 
siyang giagpas, ug gitan-aw kung unsay iyang ginabuhat ug sa uban pa, 
ug hingkaplagan balik sa mga kapanahonan sa iglesia nga mao gayud 
kanay tukmang ginabuhat niya. 
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na gayud mangatigulang pa, dili na gayud mahimong makasasala pa, dili 
na gayud magmaaboghoan, o magmadinumtanon, o bisan unsa pa… Oh, 
tan-awa. 
438 Nagtoo ako nga ang mga tep gipalong na karon, ug anaa na lay 
akong tulo o upat ka mga gutlo nga gusto kong makigsulti kaninyo. 
Maayo ra ba kana? Karon, usa kini ka personal. Nakita mo? Tungod kay 
ugma, ma—mahimong usa na ka talagsaon, maayo siguro nga ako na lang 
isulti kini karon (Nakita mo?), kung unsay akong isulti. Akong… Alang 
lang kini kanato karon. Igo lang ako… 
439 Nahibalo na kamo nga anaa a—akoy asawa nga akong gihigugma, 
ug mao kanang si Meda. Ug dili man gani unta a—ako mangasawa kaniya 
tungod sa akong gugma sa akong unang asawa. Ug bisan pa ingon nga 
nabalaka ako kaniya, dili ko unta siya pangasaw-on kondili pa ang Dios 
maoy nagsulti kanako nga buhaton ko kini. Ug nahibalo kamo sa 
sugilanon niini, kung giunsa niya pag-ampo, ug kung giunsa ko usab, ug 
unya gisultihan Niya ako sa hustong pagabuhaton, ug pangasaw-on siya, 
ug gipahimutang ang panahon aron buhaton kini. Usa siya ka gwapa nga 
babaye, ug nag-ampo siya kanako niining gabhiona. Ug niini karon alas-
otso na ang takna didto sa balay; tingalig nag-ampo na siya karon. 
440 Karon, himatikdi. Usa niana ka adlaw siya miingon kanako; 
matud niya, “Bill,” matud niya, “Pangutan-on ko ikaw ug usa ka 
pangutana bahin sa langit.” 
Matud ko, “Sige, Meda, unsa man kini?” 
Siya miingon, “Nasayud ka nga gihigugma ko ikaw.” 
441 Matud ko, “Oo.” Nahitabo kadto human dinhi niini. 
Siya miingon, “Nahibalo ka nga si Hope nahigugma usab kanimo.” 
Giingnan ko, nga “Oo.” 
442 Ug miingon siya, “Karon,” matud niya, “ambot lang kong 
mangabubho ba ako,” matud niya, “apan si Hope mao man.” Ug siya 
miingon, “Karon, kung tua kita sa langit… Ug matud nimo nga nakita mo 
siya.” 
443 Giingnan ko, “Tua siya didto; nakita ko siya. Nakita ko siya didto 
kaduha. Tua siya didto; nagpaabot siya sa akong pag-abot; ingon usa—
maingon man si Sharon. Nakita ko siya sama sa akong pagpakita kanimo. 
Nakita mo siya didto.” Ug matud ko… 
444 Siya miingon, “Nan, karon, kung tua na kita didto,” matud niya, 
“kinsa kanamo ang imong mahimong asawa?” 
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433 Ug kung motan-aw ka diha sa gawas ug moingon, “Oh, tan-awa.” 
Sila nagbuhat man niini ug unya… Oh, usa lamang kini… 
434  Wala ba kamo magpakabana kung unsa ka makalilisang. Karon, 
gusto kong ipamahayag kini; nagtoo ako nga gipalong na ang tep. 
Daghang mga tawo ang moingon,”Igsoong Branham, unta may bulohaton 
ako nga sama nianang matanga…” Kinahanglan nga mabinatayon ako, 
tungod kay ang mga tawo modala ug mga tep ug sulayan sila pagbungkag, 
nahibalo kamo. Busa kung moingon sila, “Igsoong Branham, unta anaay 
among bulohaton…” Wala kamo masayud kung unsay inyong gipanulti. 
Kamo… Sa tinud-anay, wala kamo masayud kung unsay nagpaluyo niini, 
mga igsoong lalake, ug mga babaye. Oh, tan-awa, u gang kaakohan, kung 
makabaton kag katawhan nga mopabilin sa unsay imong giingon… 
Hinumdumi, kong sultihan mo silag sayop, paninglon sa Dios ang ilang 
dugo sa inyong mga kamot. Ug unya pamalandunga kana. Usa kana ka 
makalilisang nga butang; 
435 Busa pagmahigugmaon. Higugmaa si Jesus sa bug-os mong 
kasingkasing. Pag…?... Pagpakayano lamang. Ayaw pag—pagsulayi ang 
paghulagway sa bisan unsang butang; pagpakayano lang sa atubangan sa 
Dios, tungod kay kung maninguha ka sa paghulagway niini, magkahilayo 
ka hinuon Kaniya. Nakita mo? Sa tumang kayano toohi Siya. 
Ingna, “Karon, sa ingon, kanus-a man Siya mobalik? 
436 Kong moabot Siya karon, maayo. Kong moabot Siya bayente ka 
tuig gikan karon, sa gihapon maayo man kini. Molakaw ako sa gihapon sa 
paagi nga nagalakaw ako karon—nga magasunod Kaniya. Ginoo, kong 
gamiton Mo ako bisan asa, ania ako, Ginoo. Kong kini usa man ka gatus 
ka tuig gikan karon, kong ang akong apo, apo, apo, mga kaapo-apohan 
buhi pa aron makakita Kaniya nga magaabot, Ginoo, wala ako masayud 
kung kanus-a kini mahitabo, apan palakta lamang ako nga matul-id 
karon, Kanimo lamang. (Nakita mo?) Maoy a—akong gusto… Tungod 
kay mabanhaw a—ako niadtong adlawa nga sama sa akong gamayng 
paghitagpilaw bisan asa,” 
437 Miadto ako didto, kanang mahimayaong palacio sa halayo, 
kanang Gingharian sa Dios didto, diin ang tanang mga tigulang 
mangahimong batan-on, diin ang maputi nga bisti gisul-ob na nila, ang 
mga lalake ug mga babaye nangausab ang ilang panagway, ang buhat 
sa—sa u—usa ka ambongan nga lalake ug sa u—usa ka maanyag nga 
babaye, nagtindog didto diha sa tumang katahum ug ang pamarug sa usa 
batan-ong babaye ug sa usa ka batan-ong lalake nagtindog didto ug dili 
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56 Ug unya sa nahiadto na siya sa usa ka mananap ug mibuhat ug 
usa ka butang, atong nakita nga dihay usa ka gipadala aron makig-away 
kung unsay iyang ginabuhat. 
57 Dihay usa nga gipadala alang sa unang panahon, ang cordero—an 
lion. Mao kana ang Pulong, nga mao, si Cristo. 
58 Ug ang misunod mao ang baka, niadtong takna sa mangiub nga 
panahon, sa di—sa diha nga a—ang iglesia nahimong organisasyon u—ug 
midawat ug mga tinawhonong pagtulon-an inay nga ang Pulong. 
59 Ug inyo bang nahinumduman ang kinatibuk-an sa maong butang 
gipasukad sa duha ka mga butang, ang usa mao ang anticristo, ug laing 
usa mao si Cristo. 
60 Mao rang kahimtanga sa gihapon karon. Walay usa ka alang-
alang nga mga Cristohanon. Walay tawong hubog-nga malomo, walay 
mga langgam nga itum ug puti, wala, wala, walay balaan nga makasasala. 
Wala, mahimong makasasala ka o kaha balaan. Nakita mo? Wala gayuy 
anaa sa tungatunga. Mahimong natawo ka pag-usab o wala ka matawo 
pag-usab. Mahimong puno ka Espiritu Santo o kaha wala ka mapuno sa 
Espiritu Santo. Pila pila pa ka kadasig ang anaa kanimo, kong wala ka 
mapuno sa Espiritu Santo, nan wala ka mapuno Niini. Nakita mo? Ug 
kong napuno ka Niini, ang imong kinabuhi maoy magpakita Niini. 
Mosunod gayud niini. Nakita mo? Walay usa nga magatug-an kang bisan 
kinsa mahitungod niini; sila na ang makakita niini (Nakita mo?), tungod 
kay kini mao man ang timaan. 
61 Karon, ug atong nakita kadtong mga mananap, kung giunsa nila 
pagsakay sa matag panahon. Usa ang gipadala diha sa iyang bulohaton sa 
politikanhong mga gahum, sa paghiusa sa relihiyosong mga gahum ug—
ug sa politikanhong mga gahum pagtingub. Atong makita nga ang Dios 
nagpadala sa Iyang gahum aron makigbatok niini. Atong balikan ug 
tanawon kung unsa ang panahon sa iglesia ug tan-awon pagbalik, ug anaa 
ra kana diha sa maong kahimtang. 
62 Ug atong nakita ang laing panahon nga miabot, ug ang kaaway 
nagpadala sa anticristo ilalum sa ngalan sa relihiyon, ilalum sa Ngalan ni 
Cristo, ilalum sa ngalan sa iglesia (Oo, sir), miadto ubos sa ngalan bisan 
sa simbahan. “Mao kadto ang tinuod nga Ilesia,” siya miingon. Nakita 
mo? Ang anticristo dili mao ang Russia. Ang anticrito dili kon mao kana. 
63 Ang anticristo hapit makapariha sa tinuod nga Cristianismo 
hangtud nga ang Biblia nag-ingon nga hilimbungan ang tanan nga dili 
pinili. Husto kana. Ang Biblia nag-ingon nga sa katapusang mga adlaw, 
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ang tanan nga dili pinili—ang pinili… ang pinili, giingon nga ang pinili… 
Bisan kinsa nga magakuha nianang pulonga ug dad-on kini pagbalik diha 
sa inyong sukdanan sa pagbasa, tan-awa kung unsay gipasabot niini. 
Nagpasabot kini nga ang pinili, ang ginahin nang daan. Nakita mo? Kini 
molimbong sa matag usa kanila kinsang mga ngalan wala sa Basahon sa 
Kinabuhi nga iya sa Cordero sukad sa pagkatukod sa kalibutan. 
64 Sa dihang gipatay ang Cordero, ang mga ngalan gisulat diha sa 
Basahon. Siya nagatindog sa balaang dapit niining kagabhion diha sa 
himaya ingon nga usa ka Tigpangamuyo, nga nangamuyo alang sa matag 
usa ka mga kalag kansang mga ngalan anaa sa Basahon. Ug walay 
nahibalo nianang mga ngalana gawas Kaniya. Siya mao ray Bugtong 
nagbaton sa Basahon diha sa Iyang kamot. Ug Siya nahibalo nga kung 
ang katapusan kanila mahiabot na, nan ang Iyang mga adlaw sa 
pagpangamuyo matapos na. Ug unya mianhi Siya aron pagkuha sa unsay 
Iyang gipangamuyoan. Iya—Iyang gibuhat ang bulohaton sa 
Pagkamanunubos nga Kadugo karon ug mianhi aron pagdawat sa Iyang 
kaugalingon. Oh, tan-awa. 
65 Angayan sa matag Cristohanon nga—nga magsusi sa iyang 
kaugalingon ug mokupot sa iyang mga kamot sa atubangan sa Dios ug 
magaingon, “Hinloi ako, oh, Ginoo; tan-awa ang akong kinabuhi u—ug 
himoa ako—pakitaa ako kung hain ang akong daotan nga bahin, tugoti 
ako nga makaikyas sa maong dalan sa labing madali.” Nakita mo? Kay 
kon ang matarung malisud man maluwas, nan hain man moatobang ang 
mga makasasala ug dili diosnon? Mao na kini ang takna sa pagsusi. 
66 Ug kong inyong ibutang kini, ug gustong ihatag kining Pulong… 
Karon, dili ko buot nga—inyo akong pangutan-on bahin niini, tungod kay 
inyo akong ihatud ngadto sa laing… Ang buot kong ipasabot di—diha sa 
inyong pagsulat sa inyong mga pangutana. Nagtoo ako nga ang mga 
pangutana natapos na. 
Mao kini ang takna sa pagsukitsukit sa paghukom. Husto kana. Karon, 
mahiabot ra kita niana sa—diha sa mga trumpeta kung mahiabot na kita 
niana, bisan kung unsay itagana sa Ginoo, o kaha sa mga panaksan. Ug 
atong sutaon diha nianang masukitsukiton nga paghukom, kung 
kanang—sa dili pa ang mga pagkaalaot mahiabot, u—ug atong makita 
nga kana tinuod. Ug ang tulo ka mga manolunda nga magahampak sa 
kalibutan mosinggit, nasayud ka, “Alaot, alaot, alaot, sa mga nanagpuyo 
sa yuta.”… Ug ania na kita niining mangilngig nga panahon, ang takna 
nga—nga… 
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Miingon, “Karon, tun-i…” 
425 Karon, hinumdumi, Siya mihunong dihadiha. Wala na Siya 
mopadayon hangtud sa pagkatapos sa Ikaunom ka Timri. Wala Siyay 
gisulti bahin sa Ikapito. Siya miingon sa Nahauna, Ikaduha, Ikatulo, 
Ikaupat, Ikalima, ug Ikaunom, apan Siya mihunong didto—wala gayud 
maghisgot bahin bisan unsang butang niini… 
426 Bantayi ang sunod butang nga Iyang giingon, “Karon, tun-i ang 
usa ka sambingay.” Nakita mo? Ug unya Iyang gisugdan ang mga 
pasambingay. Siya miingon, “Kining mga butanga mangahimo.” 
427 Iyang gitubag sila sa tulo ka mga pangutana: “Unsa man unya 
ang—mga ilhanan, ug unsa man ang ilhanan sa Imong pabalik, unsa man 
ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan?” 
428 Ug sa ikaunom diha mao ang katapusan sa kalibutan. Ug sa 
paghuyop sa ikapitong manolunda mipataas sa mga kamot ug nanumpa 
Kaniya nga Osa usa ka bag-ong usa. Natapos na. 
429 Ug dinhi niini ania na kita sa pultahan. Oh, nangurog ako. Ug 
unsa may buhaton ko, Ginoo? Un—unsa pa may akong buhaton? Nakita 
mo? Ug unya, pamalandonga kini, sa nakita kanang maong dapit ug 
kanang bililhong mga katawhan. Mitindog ako didto nga mitan-aw sa 
akong kaugalingon, ug namalandong ako, “Oh, Dios, unsay… Dili si—sila 
mosipyat niini. Kinahanglan ba nga itulod ko—ko sila; kinahanglan pa ba 
nga manaug ako ngadto sa katawhan ug kuhaon sila ug itulak sila.” Dili 
mo mahimo kana. Imong…” 
430 Ug walay makaari  gawas kung pagadanihon siya sa Akong 
Amahan.” Apan aniay usa ka makapalipay kanato:” Ang tanan nga 
gitugyan Kanako sa “Mao kana ang…?..., higala. 
431 Apan ang uban pa kanila kang kinsa ang mga organisasyon 
nagsalig kanila nga sama niana… Nakita mo? Ug “Iyang gilimbongan ang 
tanan nga nagpuyo sa ibabaw—ang nagpuyo sa ibabaw sa yuta kinsang 
mga ngalan wala mahisulat sa Libro sa Kinabuhi nga iya sa Cordero, nga 
gipatay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.” (Nakita mo?) Busa inyong 
makita, usa kini ka makasusobo nga butang. 
432 Ang bugtong butang nga imong mahimo mao nga magpabilin ka 
la—la—la—lang uban sa Pulong, bantayi lamang kung unsay Iyang 
gipamulong ug gibuhat ug unya buhata kana. Nakita mo? Bisan kung 
unsay Iyang gipamulong buhata, buhata kana. 
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mo? Tan-awa atua Siya nagtindog didto, kanang gamayng Kahayag nga 
anaa diha, ug ania kini karon. Nasayud ako nga kini mao ang 
Kamatuoran. 
419 Ug namalandong ako, “Dios, dili ako makatutok niana. Dili a—
ako makatutok niini.” Dili. Migawas ako sa lawak, migawas, 
naglakawlakaw ngadto ug nganhi didto. Namalandong ako, “Oh, unsa 
may buhaton ko?” Oh… Nakita mo? Ug mangisda pa a—ako o maingon 
niana ug akong… Boy, in—inyong… Dili ko ikasugilon kaninyo. Nakita 
mo? 
420 Busa… Tan-awa, nakaangkon ta ug maayong higayon, dili ba? 
Dalaygon ang Ginoo. Amen. Nakita mo? Ania kita niining—ania kita 
niining u—usa ka talagsaong panahon (Nakitga mo?), tungod kay ang 
akong kasingkasing natugob sa kalipay ug kasadya. 
421 Apan sa mapamalandong ko kining kalibutana ug ang mga linibo 
nga akong hingbaw-an nga mangalaglag, sa mangitngit nga landong 
(Oo.), sa ingon ang inyong kasingkasing magadugo. Unsa may buhaton 
mo? Unsa may inyong… Pamation ninyo ang Espiritu Santo nga 
magahilak sa sulod sa inyong kasingkasing. Sama kanhi sa atong Ginoo sa 
dihang milantaw Siya sa Jerusalem, ang kaugalingon Niyang katawohan 
(Nakita mo?), miingon, “Jerusalem, Jerusalem, giunsa Ikaw sa 
pagkupkop sama sa usa ka himungaan sa iyang mga piso, apan nagdumili 
ikaw.” Inyong mabati ang Espiritu Santo nga magaingon, “Gitigum ko 
kamo sa kanunay (Nakita mo?), apan nagdumili kamo.” Nakita mo? 
422 Ania na ki—kita dinhi sa usa ka butang, mga higala. Kung unsa 
man kini, ang Dios ray nasayud. Walay usa, walay usa nga nasayud kung 
kanus-a kini mahitabo. Mao kana ang tinago. Walay usa nga nasayud 
kung kanus-a kini mahitabo. 
423 Apan si Jesus nagsulti kanato, “Kung makita na ninyo kining mga 
butanga…” (tanan kining mga butanga). Sama sa unsay akong giadtoan, 
gitandi ang Ikaunom nga Timri diha sa unsay Iyang giingon sa Mateo 24. 
Karon, hinumdumi kung unsay Iyang giingon. “Kung makita na ninyo 
kining mga butanga nga modangat—nga magsugod sa pagkahitabo, nan 
ang takna anaa na sa pultahan.” Bantayi ang mosunod nga bersiculo—sa 
30—sa 30 ug 31 nga mga bersiculo samtang magpadayon kini sa ubos, sa 
32, 33 nga mga bersiculo. 
424 Siya miingon, “Ug Iyang sugoon ang Iyang mga Manolunda 
ngadto sa upat ka mga suok sa kalangitan, ang upat ka mga hangin, aron 
pagtapok sa Iyang mga pinili.” Husto ba kana? 
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67 Nakita na ninyo, kining mga butang nga niini ania na kita, kanang 
atong gitun-an karon, nga kung wala na ang Iglesia. Nakita mo? Kining 
mga butanga mao na ang panahon sa kasakitan. Ug sa akong pagtoo 
angayan nga mapahimutang na kini pag-ayo sa matag kasingkasing sa 
magtotoo nga kining Iglesiaha dili makaambit sa panahon sa kasakitan. 
Dili mo mahimong ibutang ang Iglesia diha sa kasakitan. Akong… Ang 
iglesia maoy imong ibutang diha, apan dili ang Pangasaw-onon. Tan-awa, 
nakita mo? Ang Pangasaw-onon mawala na,’ 
68 Tungod kay (Nakita mo?) Siya—siya walay usa ka sala, walay 
bisan unsa nga batok Kaniya. Ang grasya sa Dios nagtabon sa ibabaw 
niya, ug ang Cloroks maoy miwagtang sa matag sala sa hilabihang 
kahalayo, nga wala na gani ing u—usa bisan usa ka handumanan niini, 
wala nay usa ka butang kondili ang kaputli, hingpit diha sa Presencia sa 
Dios. Oh, ki—kini maoy nakapahimong angayan sa Pangasaw-onon nga 
mopiko sa iyang mga tuhod ug motuaw ngadto sa Dios. 
69 Nahinumduman ko ang u—usa ka gamayng sugilanon, kong dili 
ko mahurot ang inyong panahon karon din—dinhi niining pasiuna. A—
akong gibuhat kini alang sa usa ka katuyoan, aron mobati—hangtud nga 
akong mabati ang Espiritu aron magsugod dihadiha. 
70 Usa kini ka—usa kini ka balaang butang. Tan-awa, nakita mo? 
Tan-awa, kinsa bay nasayud nga anaa diha kanang mga butang? Walay 
usa gawas sa Dios, ug dili gayud sila angayan ipadayag, ug gipamatud-an 
pinaagi sa Biblia nga sila dili ipadayag hangtud niining adlawa. Mao 
kanay tinuod. Nakita mo? Gipanaghap lamang—gipanaghap lamang sila, 
apan karon ato nang kahigayonan ang pagkuha sa hustong kamatuoran, 
kamatuoran nga gipaluyohan. Nakita mo? 
71  Himatikdi karon, u—sa kadto ka batang babaye nga taga 
kasadpan nga hilabihan ang iyang—iyang paghigugma sa usa—usa ka 
lalake ang nahigugma niya. Ingon nga usa ka mamamalit ug baka, miadto 
didto alang sa Companiya sa Hinagiban, ug—ug may ilang usa—usa ka 
maayong… 
72 Usa ka adlaw ang agalon miabot (ang anak nga lalake sa agalon 
gikan sa Chicago), ug natural ilang gipasul-ob sa naandang binistihan sa 
kasadpan. Ang—ang mga kababayen-an atua didto, nagbisti silag maayo. 
Ang matag usa kanila gustong moangkon niining tawhana, oo, nasayud 
ka, tungod kay mao kadto ang bugtong anak sa tawo. Busa nagbisti sila sa 
ilang binistihan sa kasadpan. 
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73 Ug—ug ilang ginabuhat kana didto sa kasadpan. Mao pay ilang 
pagkahuman sa usa niadtong mga hugnaa, ug si Igsoong Maguire (Nagtoo 
ako nga ania siya dinhi karon), ilang hingsakpan siya nga wala magsul-ob 
sa iyang bisti sa kasadpan ug ilang gibanlod siya didto—didto sa 
bilanggoan, ug gibanlod siya sa Korte nga Kangaroo, ug gipabayad siya 
niini, ug unya gipapalit siya sa bisti nga sa taga kasadpan. Nakita ko ang 
uban kanila naglakaw nga may mga pusil nga gidala nila. Nanglakaw sila 
nga nagbistig iya sa netibo. Gitinguha nila ang pagkinabuhi sa kanhing 
mga adlaw, sa nanglabay. Nakita mo? 
74 Ug unya didto sa Kentucky, kung gusto kang magkinabuhi sa 
nanglabayng mga adlaw sa taga silangan dinhi. Balik ngadto sa Walog sa 
Renfro ug uban pa. Kung gusto kang mobalik sa karaang mga adlaw. 
Anaa butang mahinungdanon niana. 
75 Apan kung bahin na sa pagbalik sa Maayong Balita diha sa 
orihinal, dili kamo gustong mobuhat niana. Maoy inyong gusto ang binag-
o. Nakita mo? Nagpakita lamang nga… Tan-awa, in—inyong… Anaay 
usa ka… 
76 Ug unsa may nakapahimong sayup sa u—usa ka tawo? Unsa may 
nakapaagda kaniya nga maghubog ug magpadayon, o sa kasaypanan sa 
usa ka babaye? Tungod kay iyang gisulayan ang… Anaay usa ka butang 
diha kaniya nga nakapauhaw, ug usa ka butang diha sa sulod niya nga 
nakapauhaw. Ug naninguha sila sa pagtagbaw nianang balaang kauhaw 
pinaagi sa mga butang sa kalibutan samtang ang Dios unta maoy 
makatagbaw niana. Iya kang gibuhat sa kahimtang nga pagauhawon. 
Mao kanay hinungdan nga uhawon kamo ug usa ka butang. Ang Dios 
maoy naghimo kaninyo nianang kahimtanga aron inyong ibalik kanang 
balaang kauhaw ngadto Kaniya. Nakita mo? Apan kung inyong sulayan 
ang pagtagbaw nianang kauhawa… Unsang kamapangahason ni bisan 
kinsa nga mobuhat niana. Wala kay katungod nga buhaton kana: nga 
sulayan sa pagpalong kanang balaang kauhaw nga uhawon kamog usa ka 
butang… Ug—ug unya—ug inyong gidangop kini ngadto sa kalibutan, 
nangandoy sa pagtagbaw niini pinaagi sa kalibutan; dili ninyo kini 
mahimo. Anaay usa ra ka butang nga makapuno niana, ug mao kanang 
Dios. Ug Iya kamong gibuhat nianang kahimtanga. 
77 Busa kining—kining… Ang mga batan-ong mga babaye 
nanagbisti ug u—usa ka naandang bisti sa kasadpan, usa ka “kahinam” 
alang sa maong lalake kung mogawas na si—siya. Ug ang matag usa 
kanila naniguro nga sila maoy makaangkon niining lalakeha. 
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pag angkon sa Espiritu Santo, naningkamot na hinoon sila sa pag sultig 
mga dila. 
412 Ug  kadaghanan kanila nagsultig mga dila ug mangaulaw pag-
anhi dinhi sa simbahan aron unta hiampoan—ako na hinuon ang 
paadtoon sa ilang balay ug ampoan sila. Imo ba kanang matawag nga 
Espiritu Sano? Kanang magalitok sa mga dila nga wala ang Espiritu 
Santo. (Nakita mo?) 
413 Karon, ako nagatoo nga ang EspirituSanto magalitok sa mga dila. 
Nahibalo kamo nga ako nagatoo niana (Nakita mo?), apan adunay mga 
mini niini usab. Oo, sir. Ang—ang mga bunga sa Espiritu magapamatuod 
kung unsa kini. Ang bung sa kahoy magapamatuod kung unsang 
pagkakahoya kini, dili ang panit, ang bunga. 
414 Karon, himatikdi. Ug sa iya nang paghibalik, ni--niadtong 
katapusan nga takna, ug kadto mao usay ilang pagpanulod, nanulod sila 
ug miingon, “Hinuon, nagtoo ako nga nadawat ko na kini karon. Nagtoo 
ako nga nadawat ko na kini. Oo, maangkon ta kini.” 
415 Maayo pay dili a—a—ako mosulti mosulti niini (Nakita mo?), 
tungod kay tingalig magmugna ki—kini kalibog. Sa gisulti ko sa miaging 
adlaw, ang paglalin, kung kanus-a kini moabot… Karon, karon, kung 
moingon ka nga modawat ka—ka niini, sige. Tan-awa—tan—awa. Sige, 
anaa ra nimo. 
416 Samtang ang nagakatulog nga ulay (Nakita mo?), kadtong 
nagadahum nga siya nag-ampo aron mobalik, ang Pangasaw-onon 
nangawala na.  
Nangadto na kini ug wala siya masayud niini, sama sa kawatan sa 
kagabhion. Ug unya misugod sila pagtuoktok sa pultahan, ug unsa may 
nahitabo? Unsa may nahitabo? Sila gipanglabay ngadto sa panahon sa 
kasakitan. Ang Biblia nag-ingon, Maanaa unyay panaghilak ug 
pagminatay ug panagkagot sa mga ngipon.” Husto ba kana? 
417  Kanus-a man kini mahitabo, igsoong lalaki ug babaye? Wala ako 
mahibalo.  Apan a—a—akong… Tingali naa paako dinhi, karon. Nakita 
mo? Ki—kini mao ang… Kini maoy akong paghunahuna. Nakita mo? 
A—a—ako nagatoo nga haduol na kini, hangtod nga ako… Matag adlaw 
maoy a—akong gusto… Akong gipaningkamotan ang paglakaw nga 
mainampingon kutob sa akong mahimo.  Nakita mo? Ug akong… 
Gibuhat… Kung… Nahibalo ka ba,  kung… Anaay 
418   Adunay butang nahitabo karong adlawa, ug akong nakita nga 
adunay butang moabot. Ako lang… Dili na ako makaginhawa. Nakita 
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ANG GIINGON SA GINOO. Ug ania dinhi ang Pulong midawat kung 
unsay Iyang gitugyan kanako ug gipahiangay kining tanan ug gipakita 
kaninyo, aron sa ingon kamo makasabot mismo nga kini MAO ANG 
GIINGON SA GINOO. Nakita mo? 
404 Ania karon ang Pulong nagsulti sa ingon, ug unya ang pinadayag 
nga Iyang gihatag kanako, nga supak sa unsay gihunahuna ni bisan kinsa 
kanato… Tan-awa, supak sa unsay akong gihunahuna, tungod kay wala 
gayud ako sukad mahiadto niana. Apan karon, atong nakita kini nga 
tataw kaayo, ug unsa man kini? Kini mao ang MAO KINI ANG 
GIINGON SA GINOO. Tan-awa, husto gayud kini. Usa kini ka dapit nga 
nabuksan, nga anaa diha hangtud niining taknaa, ug unya ang Ginoo 
miabot ug gipasulog kini nga sama niana. Busa nakita ninyo, anaa ra kini. 
Ang Ginoo ka—ka—kana. Oh, gimahal ko Siya. Gimahal ko Siya sa bug-
os kong kasingkasing.  
405 Karon, hinumdumi, nga kamo—dili kita makaduol sa altar. Ang 
kadaghanan nagpabilin pagpataas sa ilang mga kamot. Karon, tan-awa, 
tagsa-tagsa kini ka kaakohan diha kaninyo. Anaa ra kini bisan kung 
unsay gusto ninyong pagabuhaton. Nakita mo? 
406 Ang takna haduol na gayud kaayo, kinahanglan nga 
magmapadayonon kamo kutob sa inyong mahimo, dili kay pagaguyoron 
pa (Nakita mo?), padayon gayud, maningkamot nga makasulod. “Ginoo, 
ayaw ako pagpagawasa. Ayaw ako ibilin sa gawas, Ginoo. Ang mga 
pultahan hapit na mosirado. Kong makasulod lamang ako…” Nakita mo? 
407 Sirad-an sa Dios ang pultahan usa niadtong adlawa. Iyang gibuhat 
kini sa adlaw ni Noe, ug nanoktok sila sa pultahan. Husto ba kana? 
408 Karon, hinumdumi, ang Biblia nag-ingon nga sa ikapitong 
pagtukaw… Husto ba kana? Ang uban nanghikatulog sa unang 
pagtukaw, sa ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito; apan 
sa ikapitong pagtukaw dihay miabot nga pagpahibalo o singgit: “Ang 
Pamanhonon nahiabot na; panggula kamo aron pagsugat Kaniya.” 
409 Ang nanghikatulog nga mga ulay miingon, “Ingna, 
nagkinahanglan ako ug daghan nianang lanaha karon.” 
410 Ang Pangasaw-onon miingon, “Nakakuha ako ug igo ra alang 
kanako, igo ra. Nagkinahanglan ka, lakaw pangamuyo niini.” 
411 Wala mo ba makita ang mga birhin nga nanghikatulog karon? 
Tan- awa ang Episcopalian, ug ang Presbyterian, Lutherian, ug ang tanan 
naninguha sa… Ug ang nakasamok niini mao, imbis nga maninguha sa 
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78 Dihay usa ka ig-agaw didto sa maong ranso, ug usa siya ka ilo. Ug 
busa siya maoy naglihok sa—sa tanan bulohaton alang niini, tungod kay 
ang ilang mga kuko ila mang gihinloan, nasayud na kamo, ug dili sila 
mahimong manghugas sa mga plato tungod sa ilang mga kamot ug uban; 
ug siya maoy nagbuhat sa tanang malisud nga trabaho. 
79 Ug unya sa katapusan sa paghiabot na sa lalake, silang tanan 
nanggawas ug gipasulod siya sa kinaraan nga paagi sa kasadpan, ang 
kalisa, ug nanagpabuto sila sa ilang mga pusil ug mahinamon, nasayud 
ka, u—ug nanagkapuliki. Ug niadtong gabhiona dihay ilang dakung 
sayaw, sa kinaraang paagi nga sayaw, ug ang tanang mga bakero nga 
kasikbit nanagpanuol ug miduyog sa ilang sayaw ug uban pa. U gang 
nahitabo mao nasayud ka, oh, nagpadayon kini, kining kalipay, sulod sa 
duha o tulo ka adlaw. 
80 Ug unya usa niana ka gabii kining maong lalake migawas sa—sa 
maong dapit aron mopahulay kadali gikan sa sayawan, ug nagpahilayo sa 
mga kababayen-an, ug nahitabo nga milantaw siya paingon sa koral. 
Gikan didto dihay usa ka babaye nga migula nga dili maayong tan-awon, 
ug nagdala siya ug palanggana nga napuno sa tubig. Siya maoy 
nanghugas sa mga plato. Ug namalandong siya, “Wala ko gayud siya 
makita kaniadto. Diin kaha siya gikan?” Busa iyang gituyo kini sa 
pagsuroy sa daplin sa—sa dakung balay ug nanaug didto ug mibalik sa 
kilid sa koral ug gisugat siya. 
81 Wala siyay sapin sa tiil. Miyukbo siya. Iyang giduko ang iyang 
ulo. Iyang nakita kung kinsa kini, ug naulaw siya pag-ayo. Nakaila siya 
niining tawong inila. Ug usa lamang siya ka ig-agaw sa mga kababayen-
an. Ang ila—ilang amahan maoy nagdumala niining dakung mga 
kagamitang sa Armor, busa sila… nagpadayon…nNagpadayon siya 
pagtutok sa ubos. Naulaw kaayo siya tungod kay wala siyay sapin sa tiil. 
82 Siya miingon, “Kinsay imong ngalan?” Iyang gitug-anan siya. 
Giingnan siya, “Nan, nganong wala ka man moadto didto sa—diin ang 
uban kanila atua?” Daghan siyag pasumangil. 
83 Ug busa sa pagkasunod nga gabii iya na usab siyang gibantayan. 
Sa katapusan, milingkud na siya didto sa gawas, ug silang tanan 
nanagbinuang ug uban pa, milingkud siya didto sa koral sa kwadra ug 
nagbantay sa iyang pag-abot, gikan magyabo sa tubig sa hugasanan sa 
plato. Ug iyang gibantayan siya, ug iyang giingnan siya; matud niya, 
“Nasayud ka bas a akong tinuod nga katuyoan sa pag-anhi dinhi?” 
Siya mitubag, “Wala, sir, wala.” 
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84 Siya miingon, “Ang akong tuyo sa pag-anhi dinhi mao ang 
pagpangita ug asawa.” Siya miingon, “Akong nakita ang usa ka batasan 
diha kanimo nga wala kanila.” (Naghunahuna ako bahin sa Iglesia. 
Nakita ba ninyo?) Miingon, “Makigminyo ka ba kanako?” 
Siya mitubag, “Ako? Ako? Wala a—ako magdahum nianang butanga.” 
Miingon “Ako?” 
85 Tan-awa, mao kana ang anak sa tinuod nga agalon. Siya maoy 
tag-iya sa tanan nga mga kompaniya ug mga ransohan sa tibuok nasud, 
ug uban pa. Nakita ninyo? Mi—mitubag, “Oo,” miingon, “wala a—akoy 
nakitang usa dinhi sa Chicago. Nagkinahanglan a—akog usa ka tinuod 
nga asawa. Nagkinahanglan akoy usa ka asawa nga may hustong batasan. 
Ug ang mga butang nga akong gipangita, akong nakita kini diha kanimo.” 
Miingon, “Makigminyo ka ba kanako?” Siya mitubag, “Ah…” 
(nakapakugang kini kaniya.) Siya miingon, “Oo.” 
86 Ug siya miingon, “Maayo,” giingnan siya nga mobalik ra siya, 
miingon, “Karon, andama ang imong kaugalingon, ug usa ka tuig gikan 
karon mobalik ako, ug oh—ug kuhaon ko ikaw, ug dad-on ko ikaw sa 
halayo gikan dinhi. Dili ka na magtrabaho nga sama niini. Dad-on ko 
ikaw, ug moadto ako sa Chicago, ug tukoran tika ug balay nga wala mo 
makita sukad.” 
87 Siya mitubag, “Wala gayud akoy puloy-ana sukad—masukad, kay 
usa ako ka ilo.” Matud niya… 
88 Siya miingon, “Buhatan ko ikaw ug puloy-anan, kanang maayo”; 
miingon, “Mobalik ra ako.” 
89 Naghunahuna na siya kanunay kaniya sa tanan panahon sa tuig. 
Iyang gibuhat ang tanan nga iyang mahimo aron makatigum ug igong 
salapi sa iyang usa ra ka dolyar matag adlaw o bisan kung unsay iyang 
maangkon uban sa iyang pagpuyo aron siya makapalit ug bisti sa kasal: 
usa ka hingpit nga tipo sa Iglesia. Nakita mo? Iyang giandam ang iyang 
bisti. 
90 Nasayud ka, ug sa gipakita na niya kining bisti sa kasal, ang iya—
iyang mga ig-agaw nasig-ingon, “Aha, ikawng kabus nga batang inocente. 
Ang imo bang gipasabot nga ang usa ka tawo nga sama niana anaay 
buhaton kanimo?” 
91 Siya miingon, “Apan nagsaad siya kanako.” Matud niya, 
“Nagsaad siya”; miingon, “Mitoo ako sa iyang pulong.” 
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nga kining taknaa, haduol na karon, haduol na kay sa among 
ginahunahuna sa Imong pag-abot. 
397 Kong mahimo itugot nga ang akong pag-ampo matubag. Ug 
hinaut unta nga ang matag tinawag nga anak sa Dios nga nagapaminaw 
sa halayo dinhi, o kaha bisan sa mga tep mosantop, hinaut unta nga 
nianang higayona akong gipangayo sila alang sa Gingharian sa Dios, 
pinasubay sa pamaagi sa pagkasayud nga kini mao ang Pulong nga 
gipadayag. Itugot nga ang Kahayag sa kagabhion modan-ag, Amahan. 
Akong itugyan sila Kanimo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
398 Karon, ang tanan nga ania sa sulod o sa gawas nga nagatoo ug 
wala pa gayud makahimo sa in—inyong katilingbanong pagsugid nga 
ikaw nakalabang na sa sala, ug nagkinahanglan ikaw—ikaw sa mga 
kaluoy sa Dios ug gidawat mo sila pinaagi kang Jesu-Cristo, ang tubig… 
Sila andam na aron pagbautismo kang bisan kinsa nga gustong 
magpabautismo karon, o kaha ugma, karon dayon, o kaha kung kanus-a 
man kini. 
399 Nalipay ba kamo sa Ikaunom nga Timri? Inyo bang nakita kung 
diin kini gibukhad karon? Inyo bang gitoohan kini? 
400 Kini ginaingon, “Kinsa may makatoo sa among balita, ug kang 
kinsa man igapadayag ang bukton sa Ginoo?” Nakita mo? Toohi ang 
balita, kay sa ingon ang bukton sa Ginoo ipadayag, ang Bukton, ang 
Pulong sa Dios ipadayag. 
401 Kung kabobot-on sa Ginoo karon, ugma sa buntag, akong 
paninguhaon ang pagtubag nianang mga pangutana. Akong gamiton 
tingali ang uban pang gabii niini, o ang kadaghanan niini, sa 
pagpangampo kanila. Makaabot hapit usa ngadto sa tulo ka oras matag 
gabii; wala gayud ako mahikatulog kagabii hangtug sa pagka-ala una, ug 
sa pagka-alas tres nagtuon na ako. Nakita mo? Tan-awa, 
402 Kinahanglan nga a—akong tubagon kini. Husto kana. Haduol na 
kita kaayo sa bisan unsang butang, ang bisan unsang binuang, o ang bisan 
unsang pagpangahas, o sa inalang-alang nga pagtoo. Akong tan-awon kini 
una. Ug unya kung makita ko na kini, kinahanglan nga manaa usab kini 
sa Pulong. Ug labot pa, pinaagi sa grasya sa Dios, sila sa hingpit… Akong 
gikuha kini gikan sa tanang mga paagi; nasayud na kamo niana; mao—
mao kini ang pagpahiangay sa tanan. 
403 Kinahanglan nga ipaagi kini sa, MAO KINI ANG GIINGON SA 
GINOO, tungod kay dili lamang nga isulti kini gikan kanako nga ako 
mismo nahibalo niini, kondili ang Pulong sa Ginoo mao ang MAO KINI 
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ngalan anaa sa Basahon sa Kinabuhi, samtang modan-ag kini sa ilang 
alagianan, hinaut unta nga ilang makita, sama niadtong kabus nga daot-
ang dungog nga babaye didto sa atabay niadtong adlawa. Sa kalit iyang 
naila, ug siya nakasabot nga kadto mao ang Kasulatan. 
390 Ug karon, Amahan, nangamuyo ako nga ang tanan nga modawat 
Kanimo niining taknaa diha sa sulod sa ilang mga kasingkasing 
magapahimutang niini sa hangtud sukad ning taknaa nga sila nakatapos 
na sa sala, nga manindog ug maghimog pagpangandam karon alang sa 
katilingbanong pagsugid sa bautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, alang sa 
kapasayloan sa ilang mga sala, aron pagpakita nga sila nagatoo nga ang 
Dios nagpasaylo na kanila, ug sila nanagdawat sa Ngalan ni Jesu-Cristo. 
391 Busa, Amahan, ibubo ang Espiritu Santo sa Lana sa ibabaw nila, 
aron sila mapahimutang diha sa bulohaton sa Ginoong Dios, aron sila 
mahimong mga magbubuhat dinhi ning katapusang daotan nga adlaw. 
Sanglit among naila nga hamubo na lang ang among panahon, ug ang 
Iglesia mobiya na sa bisan unsang taknaa. 
392  Ang Cordero mahimo nga sa bisan unsang orasa mobiya sa 
santuaryo didto sa itaas o—o sa trono sa sakripisyo, mogula gikan sa 
trono sa Dios diin atoa didto ang sakripisyo, ug unya matapos na. Ug unya 
wala nay paglaum alang sa kalibutan; human na. Ug unya modangat siya 
sa mga pagkakugang  sa dakung pagkatay-og sa sa mga linog ug—ug sa 
makusog nga  pagka-tay-og maingon kanhi sa—sa pagkabanhaw. 
393 Ug—ug ang—ang maingon nga si Cristo nabanhaw gikan sa 
lubnganan, kung ang mga balaan mangabanhaw, mao rang butanga ang 
mahitabo. Ginoo, kini mahitabo sa bisan unsang taknaa. Nagpaabot kami 
niadtong malipayong adlaw nga moabot na. 
394 Dad-a ang Imong mga anak ilalum sa Imong mga bukton, 
Amahan, karon. Paduola ang Imong magagmayng mga nating carnero sa 
Imong sabakan. Itugot kini, ug pakan-a sila diha sa Pulong hangtud nga 
maanaa sila sa kabaskog alang sa bulohaton. Among itugyan sila Kanimo 
karon, Ginoo. Ang tanan. Dungga kining pag-ampo. 
395 Ikaw nagaingon, Amahan, diha sa Marcus capitulo 11, “Kung 
kamo magaampo, motindog nga magaampo, toohi nga inyo nang nadawat 
kung unsay inyong gipangayo (Ginoo), ug inyong mabatonan kini.” 
396 Ug uban sa bug-os kong kasingkasing diha Kaniya nga 
nagapadayag niining mga butanga tadlas sa mga katuigan ug niining mga 
Timri dinhi niini sa miaging semana, ako nagatoo Kanimo, Ginoong Dios, 
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92 “Oh, gibinuangan ka lang niya.” Giingnan, “Kong may iyang 
usang kahaon usa kanila ang iyang kuhaon.” 
93 Miingon siya, “Apan nagsaad siya kanako. Nagpaabot ako 
kaniya.” Amen. Mao man usab ako. 
94 Nagkahinapos ug nagkahinapos na kini. Sa katapusan miabot ra 
gayud ang adlaw. Pila na lang ka oras anaa na siya; busa nag-ilis na siya 
sa iyang bisti sa kasal. Ug wala siyay nadungog gikan kaniya, apan 
nasayud siya nga anaa na siya. Busa nag-ilis siya sa iyang bisti sa kasal, ug 
giandam ang tanan. 
95 Ug busa ilang gipangataw-an siya pag-ayo, didto, tungod kay ang 
tinuod nga tag-iya nagpadala man ngadto sa—ngadto sa porman, o—o 
sa—ug wala usa sa mga babaye ang nakadungog bahin niini. Busa 
kadtong tanan lunsay mga tinagong butang alang kanila. Mao usab kana; 
tinuod nga mao kana. 
96 Apan kining maong babaye giatubang kining tanan pinasubay sa 
iyang pulong nga mobalik siya alang kaniya. 
97 Busa nangatawa sila, ug nag-inagbayay sila ang usag usa, 
nagsayaw-sayaw didto, nga nagkanayon, “Ahhh,” (nangatawa, nasayud 
kamo, ingon niana), nga nagaingon, “Kabus nga batang nayabag ang 
utok.” 
98 Nagtindog lang siya didto—ni bisan gamayng pamula sa nawong. 
Iyang gikuptan ang iyang mga bulak, ang iyang bisti sa kasal andam na 
ang tanan. Nag-antus siya, abi ninyo. (Ang Iyang Pangasaw-onon 
nakaandam na sa iyang kaugalingon.) Gikuptan ra niya ang iyang mga 
bulak, samtang naghulat. 
99 Sila miingon, “Karon, giingnan ta ka nga sayup kadto. Tan-awa, 
dili siya moanhi.” Miingon siya, “Naa pa akoy lima ka minute.” Miingon, 
“Moabot na siya.” Oh, nangatawa sila. 
100 Ug takdo gayud sa oras nga ang karaang relo mihagtik ngadto sa 
lima ka gutlo, ilang nadungog ang mga kabayo ang tinagaktak, ang mga 
balas nagkatuyok sa mga ligid. Mihunong ang karaang kalisa. 
101 Gikan sa ilang taliwala milukso siya ug migawas sa pultahan, ug 
milukso siya gikan sa kalisa, ug mipauraray siya sa iyang mga bukton; 
miingon siya, “Natapos na ang tanan karon, pinangga”; iyang gibiyaan 
ang iyang mga ig-agaw nga mga tigulang (mga denominasyon) naglingkud 
didto nga naglantaw. Miadto na si—siya sa Chicago sa iyang puloy-anan. 
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102 Nasayud ako sa laing dakung saad nga sama niana usab. Kini… 
“Moadto Ako aron pag-andam ug luna alang kaninyo; ug mobalik pag-
usab aron dawaton kamo.” Tingalig moingon sila nga nangabuang ta, 
apan, igsoon, alang kanako karon ug niining mga Timri nga gisaysay nga 
sama niini ubos niining labaw sa kinaiyanhong butang, halos hidunggan 
ko ang tingog sama nga kanang relo sa taknaan mohagtik paingon ngadto 
sa eternidad. Halos makita ko na ang Manolunda nga nagtindog didto ug 
magaingon sa katapusan nianang mensahe sa ikapitong manolunda, “Ang 
takna natapos na.” Kadtong gamayng mainunungon nga Pangasaw-onon 
molupad na paingon ngadto sa mga bukton ni Jesus usa niadtong mga 
adlawa kung Iya nang dad-on siya ngadto sa balay sa Amahan. 
Pamalandungon ta kining mga butanga samtang mopadayon ta karon. 
103 Himatikdi ang pagpamuhat sa Lion, sa Pulong; sa Baka, ang 
makapoy nga paghago; ang kaigmat sa mga reformador; ug a—ang 
panahon sa agila nga miabot aron sa pagpadayag ug pagkuha niining mga 
butanga ug ipakita kanila.  
104 Karon, atong nakita usab diha sa serbisyo kagabii, ang dakung 
tinago nga gibuksan uban ning maong Timri, diin lahi ra kaayo sa akong 
pagpanabot kaniadto—igo lang—magpakaaron ingnon nga husto kadto. 
Kanunayng gibutang ko silang mga kalag nga ilalum sa halaran nga mao 
ang unang mga Cristohanon nga gipamtay, apan atong nakita kagabii, sa 
dihang gibuksan sa Ginoong Dios kanang maong Timri alang kanato, kini 
tataw nga dili gayud mao. Dili sila kadto. Atua na sila sa himaya, paingon 
ngadto sa pikas bahin. Ug didto sila… Atong nakita nga sila mga Judio 
nga manungha sa panahon diin ang… 
105 Gikan sa pagtawag karon sa usa ka gatus ug kap-atag upat ka 
libo, diin atong hisigotan kana karon gabii ug ugma ug—ug sa taliwala sa 
Ikaunom ug Ikapito nga Timri, ang usa ka gatus ug kap-atag upat ka libo 
pagatawagon. 
106 Ug diha niana atong makita nga sila mga sinakit nga gipangpatay, 
u—ug gani wala pa sukad—anaay maputing bisti nga gisul-ob, apan ang 
ilang mga ngalan diha na sa Basahon sa Kinabuhi nga iya sa Cordero, ug 
sila gipanghatagan ug maputing mga bisti, ang matag usa kanila. Ug 
atong gikuha kana, ug walay usa dinhi sa kalibutan, dili ako motoo, 
kondili kadtong panon sa—sa—sa—sa mga Judio ang mahiagom sa 
pasiunang kasakitan. Niadtong panahon sa miaging mga gubat, sila—
sila—sila gidumtan sa tanan. Ug si Eichman mipatay ug minilyon kanila 
didto sa Germany (Bag-o pa lang nadungog ninyo ang husay.), minilyon 
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Pulong… Siya milakaw, nagdala sa karaang Hebreohanon Pulong, sa 
Hebreohanon nga simbahan, ug gibuhi kini, ug gibutang kini diha kang 
Cristo. Sila nasayud nga ang Dios diha sa tawo. Ug sa ingon ilang nakita 
ang Dios nga nagapumohat ug talagsaon ug gamhanang mga buhat 
pinaagi kaniya, nga nanagpanagnag mga butang, ug kini mahitabo 
nianang kahimtanga, ug sila nakasabot nga siya mao ang alagad sa Dios. 
384 Ginoo, ako nangamuyo nga Imong pasidunggan kining mga 
katawohan tungod sa ilang pagtahud sa Pulong, ug ayohon sila tungod 
kang Jesus. Gikan dinhi ning katilingban, Ginoo, anaay nagalingkud, mga 
katawhan sama kanhi nga naminaw kang apostol Pedto sa adlaw sa 
Pentecostes, kung giunsa niya pagbalik sa Pulong ug pagpakaangkon sa 
Pulong, ug siya miingon, “Si Joel miingon nga sa katapusang mga adlaw 
kining mga butanga mahitabo, ug kini ug kana.” Ug ang tulo ka libo 
mitoo niini ug gibautismohan. 
385 Ug, Amahan, karon kami nagatindog dinhi pinaagi sa Imong 
kaluoy, ug kini dili tungod kay ki—kini usa ka espisyal nga katawhan, 
kondili tungod kay… Sama sa adlaw sa Lion, o sa Baka, o sa Tawo, kini 
mao na ang takna sa Agila. Mao kini ang dihog sa takna; mao kini ang 
takna nga among gipuy-an. Kini mao ang pagpamuhat sa Espiritu Santo 
alang natudlong takna aron pagpamatuod nga si Jesus dili patay—ang 
mga butang nga Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton sa dili pa ang 
kahayag sa kagabhion mapalong… Ug dinhi niini kami dugay nang 
nagasud-ong Kaniya nga nagabuhat niana diha sa kadalanan. Among 
nakita kini nga nanaug diha sa siyentificanhong pagsusi ug nakuha ang 
Iyang hulagway, ang dakung Haligi nga Kalayo, Kinsa maoy nag-una sa 
mga anak sa Israel, Kinsa misugat kang Pablo diha sa dalan. 
386 Ug kami nahibalo nga kining maong Haligi nga Kalayo nga nag-
una kang Moises didto sa kamingawan, pinaagi nianang mao rang Haligi 
nga Kalayo siya nagsulat ug daghang mga libro sa Biblia, tungod kay 
gidihugan man siya sa Pulong. 
387 Mao ra nga Haligi nga Kalayo ang mitungha kang Pablo diha sa 
dalan paingon sa Damascu, nga nakasulat siyag daghang mga libro sa 
Biblia, nga ginganlag Pulong sa Dios. 
388 Ug karon, Ginoo, kanang mao ra nga Haligi nga Kalayo pinaagi sa 
pagpanghimatuod sa kalig-onan sa Pulong ug pinaagi sa siyentificanhong 
pagsusi, kami nakakita Niini dinhi, nga nagpadayag sa Pulong sa Ginoo. 
389 Dios, itugot sa mga katawhan nga magmadali sa 
pagpakamatngon, Ginoo, nga magmadali. Kadto sila nga ang ilang mga 
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asawa. Mopauli siya uban kanako. Dili siya akong asawa sa sinugdan, 
apan nganong nahimo ko siyang asawa, iyang gidawat ang akong ngalan. 
379 Mobalik Siya. Anaay daghang kababayen-an, mga kasimbahanan, 
dinhi sa kalibutan, apan mobalik Siya alang sa Iyang asawa. Siya 
ginganlan sa Iyang Ngalan. Sila nga anaa kang Cristo sa Dios pagadad-on 
kauban Niya. Unsaon nato sa pagpaduol niini? “Pinaagi sa usa ka 
Espiritu kitang tanan gibautismohan sa usa ka lawas.” 
380 Karon, samtang mag-ampo kita, kamo usab mag-ampo—sa sulod 
o gawas. Ania dakung pundok sa katawohan dinhi sa mga lawak, diha sa 
gawas nanindog, diha sa kadalanan, apan karon samtang—samtang 
ikaw… Dili ko na kamo tawgon aron mosaka ngari sa altar, apan ang 
inyong kasingkasing, himoa kini nga altar. Ug diha mismo sa inyong 
kasingkasing ingna, “Ginoong Jesus, ako nagatoo niini. Ania nagtindog 
ako dinhi niining mabugnawng kagabhion. Natuob na ako dinhi sa sulod 
ning gamayng lawak, naglingkud ako dinhi kauban ning mga katawhan. 
Dili a—a—ako buot nga… Dili ko pakyason; dili ko mahimo kini.” 
381 Ang tanang butang, sumala sa akong giingon kaninyo sa miaging 
gabii… Ug busa tabangi ako, ang Ginoo nasayud nga gisultihan ko kamo 
sa Kamatuoran. “Wala ako mamakak,” sama sa giingon ni Pablo. 
Kadtong panah-awon o kung unsa man kadto, nagtindog ako didto, 
nakakita ug nagkupot niadtong mga katawohan nga nanghiuna na. 
Tinuod kaayo kadto sama sa akong pagtindog dinhi. 
 Ayawg pagpakyasa kini, akong igsoon nga lalake, ug babaye; 
ayaw pagbuhata kini. Nahibalo ako nga nakadungog na kamo ug mga 
wali; nakadungog kamo niini, niana, ug mga sugilanon, kanang tanan, 
apan itugot… paminaw lamang gikan kanako. Kini maoy… Nasayud ako 
nga kini ang Kamatuoran. Nakita mo? Inyo lamang… Dili ko—ko 
mahimong mas labi pang tataw kini. Nakita mo? Ayaw pagsipyata kini. 
Kining tanan inyo man. Karon, mag-ampo kita. 
382 Ginoong Jesus, ania dinhi sa akong atubangan ang usa ka karton 
nga mga panyo nga naglarawan sa mga tawong masakiton. Ug samtang 
ampoan ko sila, gipandong ang akong mga kamot sa ibabaw nila, sumala 
sa giingon sa Biblia, “Sila nanagpanguha gikan sa lawas ni Pablo ug mga 
panyo ug mga tapis; ang mahugawng espiritu nangula gikan sa mga 
tawo,” ug ang dagkung mga ilhanan nangahimo. 
383 Tungod kay ilang nakita si Pablo, ug nasayud sila nga ang 
Espiritu sa Dios diha kaniya. Sila nahibalo nga siya—siya usa ka 
talagsaong tawo, nga ang mga butang nga iyang gihisgotan, bahin sa 
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sa mga inocenteng katawhan ang gipamatay, mga Judio, tungod lamang 
kay mga Judio sila, wala nay laing hinungdan. 
107 Ang Biblia nag-ingon dinhi nga sila gipamatay tungod sa ilang 
panghimatuod sa Dios—o tungod sa—sa Pulong sa Dios ug sa 
pagpanghimatuod nga ilang gikuptan. Karon, atong makita nga ang 
Pangasaw-onon mao ang Pulong sa Dios ug ang panghimatuod ni Jesu-
Cristo. Kini sila walay panghimatuod kang Jesu-Cristo. 
108 Ug atong nakita nga ang Biblia nag-ingon nga ang tanang Israel 
pagaluwason, ang ginahin nang daan nga Israel, pagaluwason. (Roma 11) 
Karon, nasayud ta niana. Ug didto atong nakita silang mga kalag… 
109 Karon, tan-awa kung unsang kaduol na lang. Nganong wala man 
kini kaniadto? Tunod kay wala kini mahitabo kaniadto. Karon imo nang 
makita kini. Nakita mo ba? Tan-awa ang gamhanang Espiritu Santo sa 
nakita nga kanang mga butanga nagsingabot pinasubay sa—sa mga 
kapanahonan ug mga takna, ug karon, gikapadayag na kini, ug unya 
inyong tan-awon diha ug sutaa nga kana mao ang kamatuoran. Anaa na 
kini diha karon. 
110 Karon, mao kadto—mao kadto—ang mga sinakit diha sa 
kasakitan sa pasiunang kasakitan ni Eichman. Karon, sila naglarawan 
lamang sa mga sinakit nga usa ka gatus ug kap-atag upat ka libo, nga 
mosulod sa kinatung-an sa Ikaunom ug Ikapitong Timri (Nakita mo?); 
 Ug nakita ko sa dihang iyang…gibuksan ang ikaunom nga timri, 
ug, aniakaron, dihay usa makusog nga linog; ug ang adlaw nahimong ingon 
sabuhok nga sako, ug ang bulan nahimong sama sa dugo; 
 Ug ang mga bituon sa langit nangatagak…sa yuta, sama sa 
pagpangatagak  sa linghud nga bunga sa kahoyng igira, sa dihang tay-ogon 
siya sa makusog nga hangin. 
 Ug ang kalangitan nahanaw sama sa basahong linukot sa dihang 
lukoton kini pagdungan; ug ang mga kabukiran ug ang mga kapuloan 
nangabalhin gikan sa ilang nahimutangan. 
 Ug ang mga hari sa yuta, ug ang mga tawong bantugan, ang mga 
tawong dato, ug ang capitan, ug ang mga tawong kusgan, ug ang matag 
ulipon, ug ang matag tawong gawas, nanago sa ilang kaugalingon sa 
langub ug sa mga bato sa kabukiran. 
111 Ug ang Ikapito ka Timri maoy usa lamang ka butang; mao lang 
kana; ug kini—usa kadto ka kahilum didto sa langit sulod sa tunga sa 
takna. Ug karon, ang Dios lamang mao ray bugtong makapadayag niana. 
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Wala gani kini bisan simbolo na lang bisan diin. Alang kana ugma sa 
gabii. Pag-ampo kamo alang kanako. Nakita mo? 
112 Karon, atong himatikdan karon samtang moadto kita sa Ikaunom 
nga Timri… Karon, hinaut unta nga ang langitnong Amahan magatabang 
kanato samtang mopahimutang ta karon niining Ikaunom nga Timri. 
Karon, ang capitulo 6 sa bersiculo 12… 
113 Inyong bang hingmatikdan diha? Tan-awa silang mga tawong 
kusgan. Nakita mo? Unsa may ilang gibuhat? Nanagpakadawat sila sa 
bino sa kapungot sa pagkamakihilawason sa bigaon. Nakita mo? Mao 
kana ang tukmang matang nga nakainum sa iyang bino. Nakita mo? 
 Ug miingon ngadto sa mga bukid ug mga kabatohan, Tumpagi 
kami, ug tagoi kami gikan sa nawong niya nga nagalingkud sa trono, ug 
gikan sa kapungot sa Cordero: 
 Kay ang dakung adlaw sa iyang kapungot nahiabot na; ug kinsa bay 
makahimo sa pagtindog? 
114   Unsang kamaayong pasiuna alang sa usa—aron makita ang mga 
magkakabayo karon, ang mga magkakabayo, ang mga mananap, ug ang 
nakigtumbas nga mga mananap mihunong na. Ug unya panguhaon na 
kita. Atong nakita ang mga sinakit sa ilalum sa trono. Karon, kining… 
sukad niining taknaa… Kining mga gipangsakit mao sila ang tinuod nga 
karaang mga Judio nga nangamatay diha sa Cristohanong pagtoo, o di—
diha sa relihiyosong pagtoo, tungod kay dili man sila mamahimong mga 
Cristohanon. 
115 Hinumdumi, nga gibutahan sa Dios ang ilang mga mata. Ug sila 
mahimong mga buta sulod sa hataas nga panahon hangtud nga ang 
Iglesiang Gentil pagakuhaon na. Sanglit kay dili man mahimo sa Dios ang 
pagtagad sa duha ka mga katawhan sa samang higayon, tungod kay 
mahisupak kini sa Iyang Pulong. 
116 Hinumdumi, Iyang tagdon sa kanunay ang Israel ingon nga usa ka 
nasud. Mao kana ang nasud sa Israel. 
117 Ang mga Gentil sa tinagsa-tagsa—mga katawhan nga gikuha 
gikan sa Gentil. Ug kinahanglan nga… Ang mga Gentil gilangkuban sa 
tanang katawhan sa kalibutan, busa sa matag karon ug unya anaay mga 
Judio nga magaduol diha niana. Nakita mo? Sama sa—sama sa mga 
Arabiano ug Irish ug Indian ug uban pa. Sa tanang mga katawhan sa 
kalibutan maoy naghugpong niining pongpong sa Pangasaw-onon. Nakita 
mo? 
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372 Ayawg isalikway kini, palihog. Gipangutana ko kamo kung dili pa 
kamo usa ka Cristohanon, kong wala ka—ka pa mailalum sa Dugo, kong 
wala ka pa matawo pag-usab, ug mapuno sa Espiritu Santo. 
373 Kong wala mo pa sukad mahimo ang usa ka katilingbanong 
pagsugid ka—kang Jesu-Cristo pinaagi sa bautismo sa Iyang Ngalan aron 
pagsaksi sa Iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw, nga imong 
pagadawaton, ang tubig andam na. Nagpaabot sila. Ang mga bisti 
gitagana dinhi, ug ang tanan andam na. 
374 Si Cristo nagtindog nga andam pinaagi sa tinuyhad nga mga 
bukton aron pagdawat kanimo. Sulod sa usa ka oras gikan karon, kanang 
maong kaluoy tingalig dili mahiabot kanimo. Tingalig imong talikdan kini 
sa katapusang higayon, dili na gayud kini mohikap pa sa imong 
kasingkasing pag-usab. Samtang makahimo ka pa, samtang makahimo ka 
pa, nganong dili mo man buhaton kini? Karon, samtang… 
375 Nahibalo ako nga ang kasagarang pamaagi mao ang pagdala sa 
mga tawo ngari sa altar. Atong ginabuhat kana, ug maayo kaayo kana. 
Niining higayona nagdasok kita dinhi, dinhi sa altar, hangtud nga dili ko 
na mahimo kana. 
376 Apan buot kong ipamahayag kini: Sa apostolikanhong adlaw, sila 
miingon, “Sa tanan nga nagatoo gibautismohan.” Nakita mo? Kong sa 
kinasuloran sa imong kasingkasing… Dinhi mao man kining tanan. Dili 
kini—dili kini usa ka kaikag, bisan pa kung ang kaikag magaduyog niini. 
Sama sa ako nang gikaingon: Ang pagtabako ug ang pag-inum dili mao 
ang sala; kini mao ang bunga sa sala. Kini maoy nagpakita nga wala ka 
motoo. Nakita mo? Apan kong hingpit ka nga nagtoo sa imong 
kasingkasing, ug nahibalo ka niana, sa paagi kung unsa ang imong 
nahimutangan imong dawaton kini uban sa bug-os mong kasingkasing, 
nan anaay butang nga mahitabo, diha niana. Mahitabo gayud kini  
377 Ug sa ingon makahimo ka pagbarug ingon nga usa ka saksi niini, 
nga may butang nahitabo. Ug unya molakaw paingon sa tubig ug 
moingon, “Buot kong ipakita sa congregasyon; akong pamatud-an. Akong 
himuon ang akong testimonyo nga mobarug nga akong kuhaon ang akong 
dapit kauban sa Pangasaw-onon. Motindog ako dinhi karon aron 
magpabautismo.” 
378 Nasayud ako nga adunay daghang mga kababayen-an dinhi sa 
kalibutan niining gabhiona, maayong mga babaye, apan nalisang ako ug 
naguol nga motan-aw ning usa. Anaay usa kanila nga mao ang akong 
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kanimo kung kinsa ka, diin ka gikan, ug unsay mahitabo kanimo gawas 
ning Libroha. 
366 Karon, nahibalo ka nga kung walay… Anaa kay Dugo sa Cordero 
nga magapamuhat sa imong dapit; aron makita mo kung unsay imong 
gipadulngan. Busa kong—kong gibuhat kana sa Dios alang kanimo, ang 
labing ubos nga butang nga atong pagabuhaton mao ang pagdawat kung 
unsay Iyang nabuhat. Mao lang kana ang Iyang gipangayo kanato nga 
pagabuhaton. 
367 Ug pinaagi ning maong pasikaranan… Kong moadto pa ako sa 
unahan, nan mahiadto gayud ako diha nianang hampak, oh, alang kana 
ugmang gabii nga bulohaton, ug dili na—nako kini mahimo, dili na ako 
moadto pa sa unahan. Ako na kining gitiman-an dinhi, gikrusan: 
mohunong dinhi. Nakita mo? Tungod niini, kinahanglan nga maghulat 
ako hangtud ugma. 
Ug karon, atong iduko ang atong mga ulo kadali. 
gugma niini nga Dios, nga akong gihisgotan… Kong imo nang… 
(Paminawa kini pag-ayo karon.) Kong wala mo pa dawata ang Iyang 
gugma ug kaluoy, moatubang ka gayud sa Iyang hukmanan ug kapungot. 
369 Karon, kamo ning kagabhion anaa sa mao rang dapit nga 
nahimutangan ni Adan ug ni Eva sa tanaman sa Eden. Anaa kay 
katungod; aduna kay kagawasan sa pagpili. Mahimong makaadto ka sa 
Kahoy sa Kinabuhi, o mahimong dawaton mo ang plano sa paghukom. 
Apan karon samtang mobati ka pa, diha sa imong hustong pangisip, ug 
himsog ka pa kaayo a—aron motindog ug modawat niini, nganong dili mo 
man buhaton “Iampo ako, Igsoong Branham. Ako nang buhaton kini 
karon. Dili ako buot niini nga moabot.” Karon, hinumdumi, mga higala… 
(Ang Dios magapanalangin kaninyo. Maayo kana.) Anaa akoy… 
371 Kini dili akong mga pamaagi; a—akong… Dili kini maoy akong 
gihunahuna. Kining tanan nanagdungan kanako. Busa tabangi ako, ang 
Espiritu Santo nasayud niini. Ug paghulat kamo, kong itugot sa Ginoo, 
ugma sa gabii, akong ipakita kaninyo ang usa ka tinago nga kanunayng 
naganunot sa tanang panahon dinhi niining maong tigum. Bug-os ang 
akong pagduhaduha kung nakakita na ba kamo niini o wala pa (Nakita 
mo?), kung unsay—unsay nahitabo. Usa kini ka butang nga gipahimutang 
sa inyong atubangan, ug akong gipanid-an matag gabii alang kanato—
alang niini nga motindog, o kanila nga moingon, “Nakita ko kini.” Nakita 
mo? 

Ang  Ikaunom nga Timri 19 
 
118 Apan karon, mahitungod sa pagtagad sa Israel, diha sa 
katapusang bahin sa kapitoan ka semana, Iyang tagdon sila ingon nga usa 
ka nasud. Ang mga Gentil matapos na. Ang takna sa madali moabot (ug 
tingali niining—niining maong gabii) nga ang Dios sa hingpit mobiya na 
sa mga Gentil. Oo. Iyang gisulti ang ingon. “Sila magayatak sa mga kuta 
sa Jerusalem hangtud sa pagkatapus sa hugna sa Gentil.” Ang mga takna 
natapos na. Oo, sir. 
119 Ug unya, “Siya nga mahugaw, papadayonang mahugaw. Siya nga 
matarung papadayona sa pagmatarung.” Nakita mo? 
120 Didto unya wala nay Dugo sa lingkuranan sa—sa—sa—sulod sa 
santuaryo. Wala nay Dugo sa altar. Ang halad gikuha na; ug wala nay 
mahibilin pa gawas sa aso ug kilat ug paghukom nga anaa diha. Ug tukma 
gayud kung unsay ibubo dinhi karong gabii. (Nakita mo?) Ang Cordero 
mibiya na sa—sa Iyang bulohaton sa pagpataliwala. Ang bulohaton sa 
pagpataliwala natapos na diha sa ibabaw sa trono, ug ang Halad, sumala 
sa atong hingpit nga tipo Kaniya, ang Kadugo nga Manunubos, ang 
nagkadugo nga Cordero nga mitungha, ang Cordero nga gipatay (ang Usa 
ka nagkadugo, gipatay, napangos), miduol ug mikuha sa Basahon gikan 
sa Iyang kamot. Mao kana… Ang mga adlaw natapos na. Karon, mobalik 
Siya aron pagkuha sa unsay Iyang gitubos. Amen. Gipadala lang ang usa 
ka butang pinaagi kanako. 
121 Atong nakita karon, matud ni Juan, “Mitan-aw ako sa dihang 
gibuksan Niya ang Ikaunom nga Timri, dihay usa ka makusog nga linog.” 
Ug unya ang tanang kinaiyahan nagkagubot. Nakita mo? 
122 Ang Dios nagabuhat sa dagkung mga butang, sama sa 
pagpangayo sa sakit, ug nagpabuka sa mga mata sa buta, ug nanagbuhat 
sa dagkung mga bulohaton. 
123 Apan atong nakita dinhi nga ang kinaiyahan nagkaguliyang. Oo, 
ang tanang kinaiyahan… Tan-awa kung unsay nagakahitabo, a—ang 
linog; ang adlaw mingiub; ug ang bulan wala na mohatag sa iyang 
kahayag; ug ang mga bituon nangatay-og ug nangahulog; ug, oh, ang 
tanang butang nanghitabo (Nakita mo?) atol sa takna sa pagbukas niining 
Ikaunom nga Timri. Mao kana inigkahitabo na niini, dihadiha gayud 
inigkatapos sa pagpahibalo niadtong mga gipangsakit. Nakita mo? Ang 
mga gipangpatay matapos na. 
124 Karon, makita ninyo, nga haduol na kita diha nianang panahona 
karon. Mahimong mahitabo kini matag karon ug unya (Nakita mo?), 
tungod ka yang Iglesia naandam na sa iyang pagbeyahe. Apan 
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hinumddumi, kung mahitabo na kining mga butanga, ang Pangasaw-onon 
wala na dinhi. Hinumdumi lamang, nga ang Pangasaw-onon mawala na. 
Siya dili na molabang pa sa bisan unsa niini. Kay kini mao na ang takna 
sa kasakitan sa pag-ulay sa—sa iglesia. Kini gikatakda diha kaniya aron 
siya moagi niini, ug dili ang Pangasaw-onon; Iyang nang kuhaon ang 
Iyang pinalangga gikan sa maong panghitabo. Oo, sir. Siya… tapos na 
ang pagtubos Kaniya. Tan-awa daw usa kini ka matang sa… Mao kana 
ang Iyang kaugalingong pagpamili, sa Iyang kaugalingong pagpili, sama 
kang bisan kinsa nga magakuha sa iyang pangasaw-onon. Nakita mo? 
Karon, ang linog… 
125 Atong itandi ang mga Kasulatan karon. Maoy a—akong gusto… 
Anaa ba kamoy lapis ug papel diha kaninyo? Pabuhaton ko kamog usa ka 
butang alang kanako. Kong gusto ninyong isulat, isulat kini tungod kay 
kini maoy… gawas kung mokuha kamog tep. Karon, atong… Gusto kong 
basahon ninyo uban kanako samtang himuon ninyo kini. 
126 Itandi ang mga Kasulatan dinhi niining dakung panghitabo nga 
atong makita nga kining dagkung gililong o tinago nga diha sa ilalum sa 
Ikaunom nga Timri sa Libro sa Katubsanan. Karon, hinumdumi, kini sila 
mao ang gililong nga mga tinago. Ug ang Ikaunom nga Timri sa tanan 
maoy usa sa dakung libro, sa unom ka mga linukot tanan; ug kini maoy 
nag-abli sa kinatibuk-ang Libro sa Katubsanan. Sama ra niana kung 
giunsa ang tibuok kalibutan ang pagtubos. 
127 Mao kanay hinungdan nga si Juan mihilak, tungod kay kung 
walay usa nga makahimo sa pagkuha nianang Basahon, ang tanang 
kabuhatan, mangawala ang tanan. Siya sa tumang kasayon mobalik 
ngad—ngad—ngadto sa mga atom ug mga molekula ug sa uban pa ug sa 
kalibutanong kahayag, ug dili na gani mahimong lalangon, ang tawo, wala 
nay lain pa, tungod kay giwala ni Adan ang mga kahigayonan nianang 
maong Basahon. Iyang giwala kini sa dihang iyang gipatalinghugan ang 
iyang asawa, ug siya naminaw pangatarungan ni Satanas nga maoy ilis sa 
Pulong sa Dios. Nakita mo? Nawala kadto. 
128 Ug unya dili na kini mobalik sa mahugawng mga kamot ni 
Satanas kinsa maoy nagtintal kaniya nga mawala sa dalan; busa tungod 
niini, kini mibalik ngadto sa orihinal nga Tag-iya sama ra sa gihimo sa 
bisan unsang kalig-onan (Nakita mo?), nahibalik dihadiha ngadto sa 
orihinal nga Tag-iya, ug kadto mao ang Dios nga Magbubuhat Kinsa 
maoy nagpahigayon niini, ug Siya maoy nagkupot niini. 
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kini. U gang salin sa Israel pamatikan ug andam na pagbiya, ug unya ang 
kinaiyahan mokuyog. Oh, unsang higayona. 
360 Himatikdi, ang katapusang bersiculo sa gibukhad nga Ikaunom 
ka Timri. Kadtong nagapangatawa nga giwali ang Pulong, sa gipaluyohan 
nga Pulong sa buhing Dios… Samtang kadtong mga profeta nga 
nagtindog didto ug nagbuhat ug mga milagro, nagtak-op sa adlaw, ug sa 
uban pang mga butang, ug hangtud sa uban pang kapanahonan… Nakita 
mo? Sila nanagsangpit sa mga bato ug sa mga kabukiran sa pagsalipod 
kanila (Nakita mo?), aron tagoan sila gikan sa Pulong nga ilang gikataw-
an, tungod kay ilang nakita Siya nga nagasingabot. “Salipdi kami gikan sa 
kapungot sa Cordero.” Siya mao ang Pulong. Nakita mo? Ilang gikataw-
an ang Pulong, ug ania karon ang Pulong nahimong tawo; ug ilang gihimo 
nga kalingawan Kini, gipangataw-an sila, gihimong kataw-anan sila, ug 
ang nagpakatawo nga Pulong nahiabot. 
361 Nganong wala man sila maghinulsol? Dili sila makahimo: halayo 
na kaayo. Busa nahibalo sila nga ang silot… Sila nanagpakadungog na 
niini. Nakatambong sila sa mga tigum nga sama niini ug nanghibalo bahin 
niini, ug sila nanghibalo nga ang mga butang nga gitagna niadtong mga 
profeta nanagtutok kanila sa ilang atubangan. Ang butang nga ilang 
gisalikway, ilang gipatiran ang kaluoy alang sa katapusang higayon. 
362 Ug kung inyong patiran ang kaluoy, wala nay lain nahibilin pa 
kondili ang paghukom. Kung inyong patiran ang kaluoy… Pamalandunga 
kini. 
363 Ug didto atua ra sila. Wala nay dapit nga ilang kapaingnan, dili 
na kasibog. Ug ang Biblia nag-ingon dinhi, “Sila misangpit sa—misangpit 
sa mga bato ug sa mga kabukiran aron tumpagan sila, ug tagoan sila 
gikan sa—gikan sa nawong sa—sa—kapungot sa Cordero.” Misulay sila 
sa paghinulsol, apan ang Cordero nahiabot na aron pakuha sa Iyang 
kaugalingon. Nakita mo? Ug sila misinggit ngadto sa mga bato ug sa mga 
kabukiran, nag-ampo, apan ang ilang mga pag-ampo ulahi na. 
364 Igsoon ko nga lalake, babaye, ang pagkamaayo ug mga kaluoy sa 
Dios gipaabot sa katawohan… Samtang ang Israel nabuta pa tungod 
niini—dinhi niini gapit na magduha ka libo ka tuig aron paghatag kanato 
ug kahigayonan sa paghinulsol… Inyo bang gisalikway kanang kaluoya? 
Inyo—inyo bang gisalikway kanang… 
365 Kinsa ka ba diay? Diin ka ba gikan, ug asa ka ba paingon? Dili ka 
makapangutana sa doctor. Dili ka makapangutana kang bisan kinsa dinhi 
sa kalibutan, ug walay libro nga mahimong basahon mo nga magatug-an 
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mismo. Ang bag-ong lapok mogula gikan sa kinatung-an sa kalibutan, ug 
matunaw nga magakatuyok ug magatuyok ug magatuyok samtang 
magatuyok siya sa halayo. 
354 Ug sultihan ko kamo, may kabuntagon kung si Jesus ug ang Iyang 
Pangasaw-onon mobalik sa kalibutan, anaa unyay paraiso sa Dios didto 
nga… Oh, tan-awa. Silang mga tigulang nga manggugubat sa 
panggubatan magapanglakaw diha niana kauban sa ilang mga higala ug 
mga minahal sa kinabuhi; ang huni magapuno sa kahanginan, sa panon 
ka Manolunda. “Oh, maayong pagkabuhat, akong maayo ug buotan nga 
alagad, sumolod ka sa kalipay sa Ginoo nga giandam alang kanimo 
kaniadto sa wala pa ni Eva sugdi ang bola sa sala pagligid.” Amen. Whew. 
Oo. 
355 Ang Ikaunom nga Timri adunay butang nga pagabuhaton. Oo, 
sir. Sa pagkatinuod ang tibuok kalibutan nagaagulo ug nagbati alang sa 
panahon sa milenyum. 
356 Karon, ang usa karon nalumos sa kahugawan. Sumala sa ako 
nang giwali dinhi dili pa lang dugay, sa akong pagtoo, nahiwali ko dinhi 
sa Tabernaculo, “Ang Kalibutan Nagakahugno…” Tinuod kana. Tan-awa 
kung unsay nakahugno dinhi sa kalibutan. Ang… Ang tanang butang 
nagakahugno niini. Tinuod gayud kini. Kina—kinahanglan nga 
magakabahinbahin kini. Oo, sir. 
357 Tan-awa, ang kabhang niini. Ipakita ko kaninyo ang hinungdan 
nga ang kalibutan kinahanglan maingon niini. Ang kabhang niining 
kalibutana: ang puthaw ug ang tumbaga ug ang materyales niining 
kalibutana gipanguha na gikan niini, ang kabhang, tungod sa gubat ug sa 
industriya hangtud nga kini andam na… Tan-awa, wala gayud kitay linog 
hangtud sa miaging adlaw dinhi niining bahin sa nasud, hangtud sa 
miaging adlaw dinhi (Nakita ba ninyo?), sa San Louis ug hangtud didto. 
Nagkagamay na siya. Ilang gipanguha ang bisan unsang butang gikan 
niini. Nakita mo? 
358 Ang politika niini mahugaw na kaayo ug wala nay pagkamatinud-
anon, diha kanila. Nakita mo? Ang sistema niini… Hamubo na kaayo ang 
kaligdong niini, wala sila magbaton niini. Mao lang kana. Nakita mo? Oo. 
Ang relihiyon niini nadaot na. Oo, sir. 
359 Panahon na kini sa Ikaunom ka Timri, dili na magdugay, nga 
pagaablihan, ug kung mahitabo na, oh, tan-awa. Ang katapusan… Ang 
Pangasaw-onon mawala na. Wala na Siya… Ang Rayna moadto na aron 
pagkuha sa dapit. Gikasal na Siya ngadto sa Hari, samtang nagakahitabo 
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129 Ug may kantidad na kadto, ug mao kadtong pagtubos. Adunay 
usa ka bili alang sa pagtubos, ug walay si bisan kinsa nga makahimo niini. 
Busa Siya miingon… Nagbuhat sa Iyang mga balaod—sa Iyang 
kaugalingong mga balaod sa usa ka Kadugo nga Manunubos; ug wala 
silay tawong nakita. Ang matag tawo natawo pinaagi sa pagpakighilawas, 
gipanganak ubos sa tinguha sa pagpakighilawas. Siya nailalum sa orihinal 
nga sala: Si Satanas ug si Eva, busa dili siya makahimo niini. Walay bisan 
unsa man diha kaniya, walay santo papa, pari, doctor sa divinidad, o—o 
bisan kung unsa pa man siya; wala siyay mahimo. Ug dili pa gani siya 
mahimong usa ka Anghel, tungod kay ang gikinahanglan usa man ka 
kadugo. Kinahanglan usa siya ka tawo. 
130 Ug tungod niana ang Dios Mismo nahimong usa ka Kadugo 
pinaagi sa pagsul-ob sa tawhonong unod pinaagi sa pagpakatawo sa ulay, 
ug Siya nag-ula sa Iyang Dugo. Kadto dili dugo sa usa ka Judio; dili kadto 
dugo sa usa ka Gentil. Kadto mao ang Dugo sa Dios. Nakita mo? Ang 
Biblia nag-ingon nga kita giluwas pinaagi sa Dugo sa Dios. 
131 Ang bata nagdala sa dugo sa amahan. Nahibalo ta niini. Ang bisan 
unsa nga anaa sa lalake nagadala sa hemoglobin. Busa dinhi atong makita 
sama sa usa ka himungaan nga naglumlom sa itlog, makapangitlog siya, 
apan kong ang sunoy, ang lake, wala makaupa kaniya, dili gayud kini 
mapiso. Tungod kay binogok kini. Ang babaye usa lamang ka patuboanan 
nga naghambin sa itlog, apan ang itlog nagagikan sa… Ang similya 
nagagikan sa lalake, 
132 Ug niining kahimtanga, ang Lake mao ang Dios Mismo. Mao kana 
kung giunsa ko pagsulti kung giunsa sa itaas ang pagpaubos u—ug sa 
daku ang pagpagamay. Ang Dios daku kaayo hangtud nga Siya 
nahimong… Gihimo gani Niya Mismo ang Iyang kaugalingon nga usa ka 
gamayng butang ngadto sa pagkagamayng kagaw didto sa tagoangkan sa 
usa ka ulay. Ug didto sa sulod Iyang gihimo ang mga silyula, ug ang Dugo, 
ug natawo ug nagdaku dinhi sa kalibutan, ug gikan nianang matanga sa 
pasugod, walay sambog, walay tinguha sa pagpakighilawas tanan… 
133 Ug unya Iyang gihatag kadtong maong Dugo tungod kay Siya 
nahimo na man kaubanan alang kanato, ug Siya mao ang Kadugo nga 
Manunubos. Ug Iyang giula kadtong maong Dugo nga walay bayad. Wala 
Niya kinahanglana. Iyang gihatag kini nga libri aron pagtubos. 
134 Ug unya miadto Siya sa halaran sa Dios ug nagpaabot didto, 
samtang gikuptan sa Dios ang Basahon sa Katubsanan diha sa Iyang 
kamot, ug ang  nagkadugo nga Cordero nagtindog didto sa altar nga 
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halaranan. Didto atua ang Cordero aron himuon ang pagtubos ug 
paghimog pangamuyo. 
135 Ug unsang kamapangahason ni bisan kinsa ang pag-ingon nga si 
Maria, o si Jose, o ang lain pang ubang may kamatayon nga mahimong—
mahimong usa ka tigpangamuyo. Dili ka makahimo sa pagpangamuyo 
gawas kung anaay Dugo didto. Oo, sir, anaay usa ra ka Tigpataliwala tali 
sa Dios ug sa tawo, nga mao si Cristo Jesus. Mao kanay giingon sa 
Kasulatan. Didto Siya nagatindog, ug hangtud nga ang katapusang kalag 
matubos na, ug unya moabot Siya aron pagkuha kung unsay Iyang 
gitubos… Oh, un—unsang pagkagamhanang Amahan Siya. 
136 Karon, hinumdumi… Karon, kanunay kong ginatudlo nga diha sa 
baba sa duha o tulo ka mga saksi, ang matag pulong pagalig-onon, u gang 
Kasulatan… Sama ra, nga dili ka makagamit ug usa ka Kasulatan ug dili 
makapamatuod gawas lamang kung anaay lain pang usa nga nagpaluyo 
niini. Nakita mo? 
137  Tan-awa, mahimong mogamit akog usa ka Kasulatan ug 
moingon, “Si Judas mibiya ug naghikog sa iyang kaugalingon,” mogamit 
ug lain ug moingon, “Lakaw ug buhata ang ingon.” Nakita mo? Apan tan-
awa ninyo, dili kini mosibo kini sa uban pa niini. 
138 Ug nagtoo ako nga sa ilalum niining Ikaunom nga Timri, sa 
dihang gibuksan kini sa Espiritu Santo diha, akong nakita kung unsa 
kadto, ug unya nakahunahuna ako nga usa ka maayong butang ang 
paghatag sa mga tinun-an ug usa ka gamayng kalainan karong gabii 
(Nakita mo?), tungod kay tingalig makapakapoy kaninyo nga mamati 
kanako nga nagasulti kanunay.  Busa akong gihunahuna nga atong 
himuon ang diyotayng kalainan. 
139 Karon, himatikdi. Kining dakung panghitabo gililong kanhi 
ilalum sa tinago nga Libro sa katubsanan. Karon, gikuptan na kini sa 
Cordero diha sa Iyang kamot ug andam na sa pagbukhad niini. 
140 Karon, atong tan-awon diha sa Mateo capitulo 24, ang Cordero na 
Mismo ang nagsulti. Karon, si bisan kinsa nasayud nga si Cristo mao ang 
Mag-uugmad sa kinatibuk-ang Basahon subay sa maong hintungdan, 
apan kini mao ang Iyang—ang Iyang gisulti dinhi o ang Iyang—Iyang 
wali diha sa—diha sa mga katawhan (Oo.) ug ngadto sa mga Judio. 
141 Karon, gusto ko nga inyong kuptan ang inyong Libro nga sama 
niini: Sa Mateo 24 ug sa Pinadayag 6, nga sama niini, ug adunay butang 
nga atong tandion dinhi ug diyotay. 
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347 Apan hinumdumi, ang Biblia nag-ingon, “Moabot ang takna nga 
ang Dios magalaglag kanila nga nagalaglag sa kalibutan.” Ug ang tibuok 
kalibutan… 
348 Lantawa silang mga kawalogan. Mitindog ako didto sa ibabaw sa 
miaging adlaw nga naglantaw sa ubos sa walog sa Phoenix. Nanungas 
kami sa South Mountain, ako ug ang akong asawa nanglingkud kami 
didto ug milantaw sa Phoenix, ug a—akong giingnan, “Dili ba 
makalilisang man kana?” 
 Matud niya, “Makalilisang? Unsay imong ipasabot?”  
349 Matud ko, “Ang sala. Ug unsa pa kaha ang pagpanapaw ug 
pagkapalahubog ug pagpanungo ug ang paggamit sa Ngalan sa Ginoo sa 
pagpasipala diha nianang walog, nga anaay hapit usa ka gatus ug—ug 
kap-atan ka libo o kalim-an ka libo ka mga tawo, o tingalig duha ka gatus 
ka libo ka mga tawo diha nianang maong walog?” 
350 Ug giingnan ko, “Lima ka gatus ka mga katuigan ang nanglabay o 
usa ka libo, didto walay bisan unsa gawas sa mga cactus, mesquite, ug ang 
karaang cayotes nga mosakag kanaug sa balason nga suba didto, a—ang 
bul-og.” Ug matud ko, “Ingon niana ang pagbuhat sa Dios niini. 
351 Apan ang tawo miabot; unsa may iyang gibuhat? Iyang gilumsan 
ang yuta sa kahugawan. Ang mga dalan napuno sa apdo; ang mga 
mananahi, ang—ug ang mga suba mahugaw na pinaagi—pinaagi sa 
kahugawan.” Dili sila… Oh, maayo pay dili ka moinum ug usa ka 
tinulo—gikan nianang tubiga; makakuha kag bisan unsa. Nakita mo? 
Tan-awa kini. Dili lamang kay dinhi ra, kondili sa tibuok kalibutan, ang 
butang nangahugaw na, 
352 Ug ang kalibutan, ang kinaiyahan… Dios, maluoy ka. Ang tibuok 
kalibutan anaa kini sa kasakit sa pagpanganak, ang kalibutan 
naningkamot; nagbati siya, matud ni Isaias. Unsa may nahitabo? Siya 
nag—nangandoy sa paghimugso ug usa ka bag-ong kalibutan alang sa 
milenyum diin ang tanan…?... nangandoy sa paghimugso ug usa ka bag-
ong kalibutan alang sa usa ka bag-ong katawohan nga dili na makasala ug 
maghugaw kaniya. Husto kana. Anaa siya sa pagbati. Maoy hinungdan 
nga a—ang—anaa kita sa pagbati. Si Cristo, aron ihimugso ang 
Pangasaw-onon… Ang tanang butang nag-antus sa kasakit ug nag-agulo. 
Tan-awa, anaay butang nga andam na mahitabo. 
353 Ug kining ikaunom nga hampak maoy nakapalakaw kaniya. 
Igsoon, ang linog motay-og sa dayag, ug ang mga bituon mangatay-og; 
ang mga bolkan motungha, ug ang yuta mabag-o sa kaugalingon niini 
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tawhana, si Arthur Godfrey ug uban pa, nangadto didto nga namusil sa 
mga elepante ug uban pa nga nagsakay ug helicopter ug uban pa nga 
sama niana. Usa ka hulagway sa inahan nga elepante nga naghimalatyon, 
ug ang mga luha, nangatagak sa iyang nawong ug ang duha ka dagkung 
mga lake mitabang kaniya sa pagpatindog aron… Oh, usa kini ka sala. 
Dili kadto makiangayon. 
341  Samtang nagtindog ako sa kapatagan didto sa halayo, diin ako 
mangayam ug uban pa nga sama niana, ug nakita ko silang mga puti nga 
mangangayam nangabot didto ug gipamusil ang mga osa ug gipikas kini 
ug usahay walo o napulo ka mga baye nga osa ug biyaan ra kini, ug ang 
ilang mga nati magdudalagan nga magapangita sa ilang inahan, ug sa 
inyong pagsabot makiangayon ba kana? Usa kana ka binangis ug tataw 
nga pagpatay diha sa akong libro. 
342 Nagalaum ako nga ang Canada dili motipas sa dalan hangtod nga 
buhi pa ako, aron bantayan silang mga mapintas nga mga Americano 
gikan didto.  Husto kana. Mao kadto ang pinaka-labing kabus nga 
kalingawan nga nakita ko sa tibuok kong kinabuhi. 
tawo, apan usa lang ka—kana sa usa sa nilibo nga imong makita. 
gusto (Husto kana.); mao kana ang kriminal. Husto kana. Siya walay 
kasing-kasing. Iyang pamusilon nga wala pa sa panahon. 
345 Samtang didto ako sa Alaska, didto ako kauban sa usa nila ka 
magtutuod. Siya miingon, “akong gipunit… Miadto ako didto ug tan-
awon ang tibuok panon sa dagkung osa—o dili osa, apan dakung osa 
naglubog didto nga gilagbasan sa kalim-an ka kalibri nga masinggan diha 
ilang mga sungay diin kining mga Amerikanhong piloto nga taga—taga 
Alaska mimasinggan kanila gikan sa ayroplano ang u—usa ka panon sa 
osa. Usa kana ka tinuod nga pagpatay. 
346 Nahibalo sila nga didto kung ilang patyon ang buffalo, ilang 
himuon ang Indian, iyang paantuson aron mamatay. Mao kanay 
hinungdan nga si Cochise misurender, siya—ang tanan niyang mga 
princesa ug tanan pa kanila, ang iyang mga anak, ug ang niyang mga 
katawohan nanag-antus sa kagutom. Nangadto sila didto nga may 
dakung—may dakung lulan kanila, Buffalo Bill ug silang mga yanong 
tawo namusil sa tanang mga buffalo, kap-atan, kalim-an sulod sa usa ka 
hapon. Nahibalo sila nga kung mohurot na nila kana, ilang mawala ang 
Indian. Oh, tan-awa, usa ka mantas sa bandila ang paagi sa ilang 
pagtagad sa mga Indian. Anaa ka ra. 
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142 Busa bantayi dinhi karon, ug inyong makita kung giunsa—giunsa 
niini. Tan-awa, kung unsay gipakita dinhi sa Cordero maoy tukma diha 
sa simbolo nga Iyang giingon dinhi sa Pulong, tukma ang pagkahitabo. 
Busa mao kanay nagpahigayon nga husto. Karon, ka—kanang tanan nga 
anaa diha maoy alang niini. Ania—ania pay usa; naghisgot Siya bahin 
niini, ug ania karon kung diin kini mahitabo. Nakita mo? Usa kini ka 
hingpit nga kalig-onan. 
143 Karon, karon, atong tan-awon ang capitulo 24 sa San Mateo ug sa 
Pinadayag 6 ug itandi ang capitulo 24 sa Mateo. Kitang tanan nasayud 
nga mao kana ang capitulo nga ang matag eskalar, ang matag tawo 
nagpatuyang sa, sa—sa paghisgot bahin sa panahon sa kasakitan. Kini 
migula diha sa capitulo 24 sa Mateo. Ug karon, atong… Kong mao man 
kana… Karon… Atong… Sanglit nahibalo man kita nga kining Ikaunom 
nga Timri mao ang Timri sa paghukom. Kini mao ang Timri sa 
paghukom: husto nga mao gayud kini. 
144 Karon, tan-awa, diha na kita sa—sa nagkabayo nga anticristo, 
nakita nga ang Iglesia nagpadayon, karon natapos na kini, ug misaka. Ug 
unya atong nakita ang mga gipangsakit nga mga Judio kaniadto ilalum sa 
halaran. Karon, ania dinhi ang pagbukas sa paghukom sa mga katawhan 
diin, 
145 Gikan sa kasakitan ang paghukom moabot sa usa ka gatus ug 
kap-atag-upat ka libo nga tinubos nga mga Judio. Akong pamatud-an 
kaninyo nga sila mga Judio ug dili mga Gentil. Wala silay kalabutan sa 
Pangasaw-onon, wala bisan gamay. Ang Pangasaw-onon… Ato nang 
nakita nga ang Pangasaw-onon wala na. Dili mo mahimong ibutang kana 
bisan asa nalang: ug dili pa mobalik pag-usab hangtud sa capitulo 19 sa 
Libro sa mga Buhat. 
146 Karon, himatikdi, tungod kay ang Ikaunom nga Timri mao ang 
Timri sa paghukom sa Pulong. 
147 Karon, dinhi, atong sugdan karon ug atong basahon diha sa San 
Mateo capitulo 24. Karon, gusto kong mohatag kaninyong usa ka butang 
dinhi nga akong gipangita aron sutaon. Karon, sa San Mateo sugod sa 1 
ngadto sa 3, maayo, diin atong unahon pagbasa. 

 Ug si Jesus migowa, ug mibiya sa templo: ug ang iyang mga 
tinun-an miduol kaniya aron ipakita kaniya ang bahin sa templo. 
 Ug Siya mitubag kanila, nga nanag-ingon Nakita ninyo 
kining tanan? Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga dinhi 
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wala unyay usa—mahibilin nga usa ka bato nga pinatong sa bato, 
dili pagatumpagon. 
 Ug sa naglingkud siya sa Bungtod sa mga Olibo, giduol siya 
sa mga tinun-an nga silasila ra, nga nagaingon, Suginli kami, 
kanus-a man kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan sa imong 
pag-anhi, ug sa pagkatapos sa kapanahonan? 

148 Karon, mohunong ta dinhi. Kining tulo ka mga bersiculo, 
nahitabo kini niadtong Martes sa hapon, Abril 4, AD 30. Human sa unang 
duha ka mga bersiculo nga nahitabo sa hapon sa—sa Abril 4, AD 30, ug 
ang bersiculo 3 nahitabo sa Martes sa gabii sa mao rang adlawa. Nakita 
mo? 
149 Sila nangadto sa templo, ug ilang gipangutana Siya niining mga 
butanga: “Maunsa man kini ug maunsa man kana? Tan-awa kining 
dakung templo; dili ba kini kahibulongan?” Siya mitubag, “Dinhi wala 
unyay usa ka bato nga mahibilin nga pinatong sa bato.” 
150 Ug unya mitungas Siya sa bungtod ug milingkud. Nakita mo? Ug 
did—didto Iyang gisugdan kini sa hapon. Ug sa nahimo na nila, ilang 
gipangutana Siya didto, nga nagaingon, “Gusto kaming masayud bahin sa 
mga butang.” 
151 Karon, himatikdi, ania din—ania dinhi kining tulo ka mga 
pangutana nga gipangutana. Ug bantayi: “Unsay…” Ang naha—ang 
nahauna, “Unsay—kanus-a man kining mga butanga mahitabo (kanus-a 
man nga wala nay usa ka bato nga mahibilin nga pinatong sa usa ka 
bato)? Unsa man ang ilhanan sa Imong pag-anhi?” (ikaduhang 
pangutana) “ug sa katapusan sa kalibutan?” Nakita mo kini? Anaay tulo 
ka mga pangutana, 
152 Ug diha niana daghan sa mga tawo ang nakahimo sa ilang sayop. 
Ilang gipadapat kining mga butanga dinhi sa ubang panahon, samtang 
inyong nakita nga Iyang gitubag ang tulo ka mga pangutana. Ilang… 
153 Himatikdi karon kung un—unsang katahum niini. Sa ikatulong 
bersiculo (Nakita mo?), karon, ang katapusang bahin diha sa bersiculo 3, 
“Ug unsa may mahitabo…” Una sa tanan ilang gitawag Siya didto sa 
Bungtod sa mga Olibo nga silasila ra: “Suginli kami kanus-a man 
mahitabo kining mga butanga?” (unang pangutana), “Unsa may ilhanan 
sa imong pag-anhi?” (ikaduhang pangutana), “… ug sa pagkatapus sa 
kalibutan?” (ikatulong pangutana). Tan-awa, kining tulo ka 
nagakalainlaing mga pangutana nga gipangutana. Karon, karon, gusto ko 
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tanang pag-agulo ug pagbati, sama sa usa ka—usa ka babaye nga hapit na 
mahimong inahan, ang kalibutan mismo, ang kinaiyahan… 
334 Tan-awa, kining ciudad dinhi… Atong hisgotan ang atong 
kaugalingong ciudad, sa nanagkahiusa na ang ilimnon, ug ang 
nanagbaligyag dungog, ug kahugawan, ug ang mga pasundayag nga 
mahilas, sama sa ubang ciudad… 
335 Tan-awa, nagtoo ako nga ang Dios dili na makaantus sa pagtan-
aw niini kay sa Iyang gibuhat kini sa linibo ka mga katuigan ang 
nanglabay. Sa nag-uswag ang Ohio, wala na silay mga baha ug mga 
lunop. Wala na silay sala diha sa kawalogan. Ang buffalo maglibotlibot na 
dinhi, u—ug ang karaang Cherokee mangayam kaniya ug magahimo ug 
usa ka dalaygon nga panginabuhi. Walay bisan gamayng kakulian. 
336 Apan miabot ang tawo, ug diha niana misulod ang sala. Sa dihang 
misugod ang tawo pagdaghan sa ibabaw sa nawong sa yuta, ang sala ug 
paglugos miabot (Husto kana.) ang tawo gayud sa kanunay. Tan-awa, 
maoy akong pagtoo nga usa kini ka kadaotan. 
337 Nagtindog ako sa miaging adlaw didto sa akong yutang natawhan 
karon diha sa Arizona. Ug nakabasa a—ako niadtong bata pa ako bahin 
kang Geronimo u—ug kang Cochise ug niadtong tigulang nga Apaches, 
tungod kay giwalihan ko sila didto: mga maayong tawo, ug ang 
kadaghanang maayong tawo nga gusto mong himamaton mao kanang 
Apache Indian. 
338 Ug unya miadto ako didto sa—sa Tombstone, diin atua didto ang 
karaang mga bukog ug uban pa gikan sa gubat. Ug mitan-aw ako… Sila 
sa kanunay… Nahibalo kamo nga ilang gilain kanunay si Geronimo nga 
u—usa ka mabudhion. Alang kanako siya maoy usa ka maisug nga 
Americano. Oo. Nakig-away lamang siya sa iyang mga katungod sama sa 
ginabuhat sa uban. Dili siya buot sa kahugawan sa iyang yuta, ug tan-awa 
kung naunsa na kini karon, miangin sa iyang mga anak, sa iyang mga 
anak nga babaye ngadto sa pagkabigaon ug sa uban pang mga butang, ug 
miabot ang tawong puti dinhi. Ang tawong puti usa ka mapintas. 
339   Ang Indian usa ka mainampingon; siya usa—usa siya ka—u—
usa ka konserbatibo. Molakaw siya ug mopatay ug usa ka buffalo; ug ang 
tibuok tribo makagakaon niining tanan. Ilang gamiton ang panit niini nga 
sinina ug mga tolda ug uban pang butang. Ug miabot ang tawong puti ug 
gipusil kini. Oh, usa kini ka kangil-aran. 
340 Akong nabasa sa usa ka sinulat diin sa Africa, kadtong bantugang 
dapit nga daghang mga ihalas nga mananap, ilang gidala kining mga 
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  Busa ang tanang mga kamot magamaluya, ug tagsa-tagsa 
ka kasingkasing sa tawo matunaw: 
328 Unsay giingon ni Jesus, “Ug kay mosanay man ang kadautan a—
ang gugma mobugnaw ang gugma sa kadaghanan, ug ang kasingkasing sa 
tawo mangaluya tungod sa kalisang,; ang dagat mongulob.” Nakita mo? 
Ang kasingkasing sa tawo matunaw. 
  Ug sila mangalisang; pagadakpon sila sa mga kasakit ug 
mga kasub-anan; sila mobati ug kaul-ul ingon sa usa ka babaye nga 
magaanak: sila managtan-aw sa usag usa nga mahibulong; ang ilang mga 
nawong mahimong mga nawong sa siga. 
329 Himatikdi kini dinhi. Oh, ang ilang mga nawong mangaulaw… 
Modangat ra kita niana sa dili madugay. Mopabilin ta niana. Nakita mo? 
  Ania karon, ang adlaw ni JEHOVA nagasingabot na, 
mabangis uban ang kaligutgot ug mapintas nga kasuko; aron sa paghimo sa 
yuta nga makamingawan: ug aron sa paglaglag sa mga makasasala nga 
mapanas gikan  
330 Ang yuta, kanang tanan niini, mga kaigsoonan. Nakita mo? 
Himatikdi. 
  Kay ang mga bituon sa langit u gang mga tapok sa bituon 
niini dili mohatag sa ilang kahayag; ang adlaw magangitngit sa iyang 
pagsubang ug ang bulan dili mahatag sa iyang dan-ag. 
  Ug pagasilotan ko ang kalibutan tungod sa ilang 
pagkadaotan, ug ang mga tawong daotan tungod sa ilang kasal-anan: ug 
pahunongon ko ang pagkamapahitas-on, ug ang a—ang 
331 Dili ko… dili a—ako mahibalo kung unsaong paglitok. [Ang 
congregasyon miingon, “arrogancy.”—Ed.] [Dili ako makalitok niini. 
Nakita mo?]… 
  Ug pahunongon ko ang mapahitas-on, ug pagapaubson ko 
ang pagkamapahitas-on sa mga tawong makalilisang. 
332 Tan-awa diha, husto gayud, nakita ni Isaias ang samang butang 
nga gihisgotan ni Jesus, nga gipadayag sa Ikapitong Timri, sa dihang 
Iyang gihinloan ang yuta pinaagi sa mga kasakitan. Mao kana ang 
panahon sa kasakitan, dinhi ning Ikaunom nga Timri. Oo, siya usa ka 
profeta, ug ang ang nanglabay. 
333 Sa pagkatinuod, gusto ko gayud nga isulti kini: Ang tibuok 
kalibutan sumala kang Isaias dinhi… sama sa usa ka babaye nga 
magaanak, ang tanang kabuhatan nagaagulo. Alang man sa unsa kining 

Ang  Ikaunom nga Timri 25 
 
nga inyong ablihan ug tan-awon kung giunsa ni Jesus dinhi ang pagsulti 
kanila bahin niining mga butanga. 
154 Oh, katahum kaayo niini, a—akong… Kini nakapahimo 
kanakog… gikinahanglan nga a—ako… Unsang pulonga ang atong 
gigamit sa miaging gabii? Ang kaikag nagagikan sa pinadayag. 
Himatikdi. 
155 Karon, moadto na kita sa Nahaunang Timri sa—sa mga Timri 
niining Basahona ug itandi kining Nahaunang Timri uban ning unang 
pangutana, 
156 Ug ang matag pangutana itandi kini ug tan-awa kong dili ba kini 
magkauyonay sama sa atong gibuhat niining tanan niining uban nga 
nangaabli alang sa mga kapanahonan sa iglesia ug ang tanan butang 
managsama ra gayud. Mao kana ang hingpit nga pagkaabli sa Timri. 
Himatikdi karon, karon, atong nang basahon, una sa tanan alang sa… 
“Ug unya Siya mitubag kanila…” U—ug unya Iya—Iyang sugdan ang 
pagtubag karon, ug atong itandi kini pinaagi sa mga Timri. 
157 Karon, bantayi, ang Nahaunang Timri anaa sa Pinadayag 6:1-2; 
ug karon atong basahon ang 6:1-2. 

 Ug akong nakita… ang Cordero sa Iyang pagbukhad sa usa 
sa mga timri, ug unya nadungog ko, ang ingon sa kasaba sa 
dalogdog, ug ang usa sa upat ka buhing binuhat miingon, Umari ka. 
 Ug nakita ko, ug ania karon usa ka maputi nga kabayo: ug 
siya nga nagkabayo kaniya may usa ka busogan; ug usa ka corona 
ang gihatag kaniya: ug siya milakaw nga nanagpanaug, ug aron 
magmadaugon. 

158 Kinsa kining mao tawo? Anticristo. Mateo 24 karon, sa 4 ug 5. 
Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kanila—ngadto 
kanila, Pagbantay kamo nga walay tawong magpahisalaag 
kaninyo. 
Kay daghan ang manangha sa akong ngalan, nga 
magaingon, ako mao ang Cristo; ug daghan ang 
pahisalaagon. 

159 Nakita mo ba kini? Anticristo. Mao kana ang inyong Timri. Tan-
awa, nakita mo? Iyang gisulti kini dinhi, ug dinhi ilang gibukhad ang 
Timri, ug dinhi ania Siya, husto kaayo. 
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160 Karon, ang Ikaduhang Timri: Mateo 24:6, sa Pinadayag 6:3 ug 4. 
Karon, bantayi. Mateo 24:6, karon, akong tan-awon kung unsay gisulti 
niini. 

Ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungogdungog 
sa mga gubat: pagbantay nga dili kamo makuyawan: tungod 
kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo, apan 
dili pa kini mao ang katapusan. 

161 Sige ipadayon ta. Atong tan-awon ang Ikaduhang Timri, 
Pinadayag 6: 2-3; bantayi kung unsay Iyang giingon karon. 

 Ug gibukha niya ang ikaduhang timri, ug nadungog ko ang 
ikaduhang buhing binuhat, nga nagaingon, Umari ka. 
 Ug ania karon may migula nga laing kabayo nga mapula: 
ug ang gahum gihatag kaniya nga nagkabayo aron pagwagtang sa 
panagdaitay gikan sa yuta, ug sila magpinatyanay ang usag usa: ug 
dihay gihatag kaniya nga usa ka dakung espada. 

162 Tukma gayud—haum kaayo. Oh, gusto ko ang Kasulatan maoy 
motubag sa Iyang kaugalingon, dili ba? Ang Espiritu Santo maoy 
nagsulat Niining tanan, apan makahimo Siya sa pagpadayag niini. 
163 Karon, himatikdan ta ang Ikatulong Timri. Karon, kini mao ang 
kagutmanan. Karon, sa Mateo 24:7 ug 8. Atong tan-awon ang 7 ug 8 sa 
Mateo… 

 Ug ang motindog batok sa nasud, ug ang gingharian batok 
sa gingharian: ug moabot ang mga gutom,… mga hampak,… mga 
linog, sa nagkalainlaing mga dapit. Tanan kining mga butanga 
sinugdanan lamang sa mga kagul-anan. 

164 Tan-awa, nagpadulong na kita niana karon. Karon, sa Pinadayag 
ug sa ika-6… Karon, atong buksan ang Ikatulong Timri. Anaa kini sa 
Pinadayag 6:5 ug 6. 
  Ug sa pagbukhad niya sa ikatulo nga timri, a—akong nakita 
ang ikatulong buhing binuhat nga nagaingon, Umari ka. Ug nakita ko, ug 
ania karon usa ka maitum nga kabayo; ug siya nga nagkabayo kaniya may 
duha ka mga timbangan diha sa iyang kamot. 
  Ug nadungog ko ang usa ka tingog diha sa taliwala sa upat 
ka buhing binuhat nga nagaingon, Ang takus sa…salapi—usa ka takus sa 
harina sa usa ka salapi, ug tulo ka takus sa sibada sa usa ka salapi; ug 
bantayi nga dili mo pagdagmalan ang lana  ug ang bino. 
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320 Atong hisgotan… Anaa pa kitay napulo ka minute. Maghisgot pa 
kitag diyotay. Anaa pa akoy mga duha o tulo ka mga panid. Tan-awa, 
anaa pa akoy… Makita ninyo dinhi; nagtuo ako nga hapit na kini… Diha 
nianang usa, sa akong pagtoo anaa pa akoy napulog-lima ka mga panid 
nga nahabilin nga mahimong gamiton ko. Oh, anaay daghan pa kaayo 
niana. Oh, magpadayon ka lang gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain, apan 
nahadlok ako nga tingalig malibog ko kamo kung a—akong lukpon pag-
ayo kini. Ug dili ako… dili ko kini mahugpong tanan sumala sa akong 
gusto. 
321 Diha sa Isaias, atong hisgotan kini. Si Isaias nga profeta nakakita 
niining Ikaunom nga Timri nga gibuksan ug naghisgot niini. Mao kana 
kung mahinungdanon ba kini o dili. Nakita mo? 
322 Tan-awa, ang kinatibuk-ang butang—ang kinatibuk-ang laraw sa 
katubsanan nagpahipi sa ilalum niining mga Timri, sa tibuok Basahon. 
323 Karon, hinumdumi, atong nakita nga si Jesus nakakita niini. 
Husto ba kana? Nakita mo? Si Jesus nakakita niini. Ug karon, atong 
nakita nga ang uban nakakita niini. Atong nakita kini nga gilarawan 
diha—diha kang Jacob. Atong nakita nga gihulagway kini sa Egipto. 
Atong nakita nga gihulagway kini diha sa krus. 
324 Karon, atong balikan si Isaias. Anaa akoy daghan pang mga 
profeta nga gisulat usab dinhi. Ato lang… Maoy akong gusto ki—kining 
kang Isaias. Mobalik ta dinhi sa Isaias, capitulo 13 sa Isaias. Gusto 
kong… 
325 Ang Isaias usa na ka—ka kompleto nga Biblia mismo, nahibalo 
ka. Nasayud ka ba niana? Nakita mo? Gisugdan ni Isaias ang kabuhatan, 
ug diha sa tungatunga sa basahon iyang gidala si Juan, ug diha sa 
katapusan iyang gidala ang milenyum. Ug anaa kan-uman ug unom ka 
mga basahon sa Biblia, ug kan-uman ug unom ka capitulo sa Isaias. Usa 
kini ka kompleto nga ensayklopidya mismo. 
326 Himatikdi, karon sa capitulo 13, sa—sa Isaias. Atong sugdan dinhi 
sa bersiculo 6. 
  Managdangoyngoy kamo; ka yang adlaw ni Jehova haduol 
na; kini moabot ingon nga pagkalaglag gikan sa Makagagahum. 
327 Bantayi kining Ikaunom nga Timri nga naabli dinhi karon, balik 
Duha na siya ka libo ka tuig; ug kana hapit magpito—hapit magkaluhaan 
ug pito ka gatus ka mga katuigan nga nakita ni Isaias kining Timri nga 
nagbitay didto. Oo. 
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hinumdumi, nga ang Iyang Anak gibunalan na, ug nasamok na, ug ilang 
gipangataw-an Siya, ug Siya nagabitay na karon sa krus sa alas-tres ang 
takna sa Adlawng Biyernes sa hapon—sa hapit na mahitabo. Sa Mateo, 
capitulo 27 ni Mateo ug sa—sa bersiculo 45, nagtoo ako nga mao kana. 
  Karon, sukad sa ikaunom ang takna dihay kangitngit sa 
tibuok yuta hangtud sa ikasiyam ang takna. 
313 Karon, himatikdi kay kini sibo gayud kung unsay Iyang gibuhat 
dinhi niini karon. Nakita mo? 
  Ug mitan-awa ako sa dihang iyang gibukhad ang ikaunom 
nga timri,… tan-awa, dihay usa ka makusog nga linog; ug ang adlaw 
nahimong daw sama sa dugo; 
314 Maitum, mangitngit: Egipto—maitum, mangitngit. 
315 Giluwas sa Dios si Jesus didto sa krus, una Niya dad-a Siya sa 
itaas gikan sa pagkabanhaw… Una sa tanan, ang kangitngit: ang adlaw 
misalop sa udtong tutok sa adlaw, ug ang mga bituon wala mohatag sa 
kahayag. Duha ka adlaw sukad niadto, Iyang gibanhaw Siya pinaagi sa 
usa ka gamhanang kadaugan. 
316 Human sa adlaw, ug sa bulan, ug sa mga kabituonan, ug sa uban 
pang mga butang didto sa Egipto, tanan kining panghitabo, Iyang giluwas 
ang Israel paingon sa yuta sa saad. 
317 Ania kini dinhi sa panahon sa kasakitan, ug ania karon 
nagatindog silang mga profeta kang kinsa anaa ang pagbulot-an sa 
Pulong sa Dios nga gitugyan kanila. Makahimo lamang sila pagsulti kung 
ihatag sa Dios kanila ang Pulong. 
318 Karon, dili sila mga dios. Sila, mga temporary lamang—mga 
magagmay sila, tungod kay nag-ingon si Jesus nga mao kana sila. 
Miingon, “Inyong gitawag sila nga mga dios kang kinsa ang Pulong sa 
Dios nagaabot.” Tan-awa, paminaw. Mao kana ang gipadad-an sa Dios sa 
Pulong. Ug kung iyang isulti kini, kini mahitabo. Kana lang. 
319 Ug ania siya karon uban sa sugo nga gikan sa Dios aron 
hampakon ang yuta bisan kung unsay iyang gusto. Oh, tan-awa. 
Gipahunong ang kalangitan ug iyang gibuhat. Unsa may nahitabo? 
Nangandam siya aron pagkuha sa usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka 
libo alang sa katubsanan, gikan sa Libro sa Katubsanan. Ug anaa kana sa 
ilalum sa Timri sa katubsanan, diha sa Ikaunom ka Timri. Mao kana, 
minahal kong mga higala. Mao kana ang Ikaunom nga Timri, malilongon 
kaayo… 
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165 Kagutmanan, nakita mo? Mao ra nga Timri, mao rang butanga 
ang giingon ni Jesus. Oo. 
166 Ang Ikaupat nga Timri, hampak ug kamatay. Himatikdi, sa 
Mateo 24, atong basahon a—ang bersiculo 8, bersiculo 7 ug 8, nagtoo ako 
nga anaa kini sa Ikaupat nga Timri, gisulat ko dinhi. Oo. 
167 Karon… Unsay akong gibasa dinhi niini? Sayop ba ang akong 
gibasa? Oh, akong gitiman-an kana. Oo, anaa na kita diha karon. Karon, 
atong, karon magpadayon ta. Oo, sir. 
168 Karon, sugdan ta dinhi sa ika-7 dinhi sa—sa Ikaupat nga timri, ug 
diha sa 6 ug 7 ug 8 sa lain, sa Pinadayag. 
169 Karon, tan-awon ta, ang ika-7 ug sa ika-8 sa Mateo 24. Oo, karon. 
  Ug ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa 
gingharian: ug moabot ang mga gutom,… mga hampak,… mga linog, sa 
nagkalainlaing mga dapit. 
  Tanan kining mga butanga sinugdanan lamang sa kagul-
anan. 
170 Karon, sa Ikaupat nga Timri, samtang gibasa ta kini dinhi… Ang 
Ikaupat nga Timri mao ang… Sugod sa 7 ug 8 diha sa lain karon. 
  Ug sa gibukha niya ang ikaupat nga timri, ug tan-awa, ang 
ikaupat sa buhing binuhat miingon, Umari ka. 
  Ug mitan-aw ako, ug ania karon ang usa ka luspad nga 
kabayo:… 
171 Karon, kadali lang, sayop ang akong gisulat dinhi. Karon, karon, 
kadali lang, sa 7 ug 8, 
172 Karon atong tan-awon, sa Mateo 24: 7 ug 8, karon atong tan-
awon. Maabot ra nato kana. Mao kana ang ikatulong pagbukhad, dili ba? 
Mateo 24:7 ug 8. Pasayloa ako. Karon, mao kana ang nagbukas sa ulan… 
o kagutmanan, nagbukas sa gutom. Oo. 
173 Karon ang mga hampak ug kamatay… Oo, sir, moabot ra kita 
niini; sa 7 ug 8, karon, mao kana ang Ikaupat nga Timri. Atong tan-awon 
kung diin ta makuha ang Ikaupat nga Timri. Ug sa iyang pagbukas sa 
ikaupat nga timri… (Oo, mao kana ang magkakabayo sa luspad nga 
kabayo, ang kamatayon. Nakita mo?) 
  Ug—ug mitan-aw ako, ug ania karon ang usa ka luspad nga 
kabayo: ug ang iyang ngalan sa nagkabayo kaniya gitawag nga Kamatayon, 
ug ang Hades nagsunod…kaniya. Ug ang kagahum gitugyan ngadto kaniya 
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ibabaw sa upat ka bahin sa yuta, aron sa pagpamatay pinaagi sa espada, ug 
sa gutom, ug sa kamatay, ug sa mga mapintas nga mga mananap sa yuta. 
174 Karon, tan-awa, mao kadto ang kamatayon. 
175 Karon, ang Ikalima nga Timri, sa Mateo 24: 9-13. Atong tan-awon 
husto ba ako karon. Nakita mo?  

 Ug ila kamong itugyan aron pagasakiton, ug pamatyon 
kamo:… (anaa ra kamo.)…ug pagadumtan kamo sa tanang 
kanasuran tungod sa akong ngalan. Ug daghan ang mosibog gikan 
sa pagtoo, ug magbinudhiay ang usag usa, ug magdinumtanay ang 
usag usa. 

Ug daghang mini nga mga profeta ang manungha, ug 
magapahisalaag sa daghan. 

Ug kay mosanay man ang pagkadaotan, mobugnaw ang 
gugma sa kadaghanan. 

Apan ang molahutay hangtud sa katapusan mamaluwas. 
176 Karon, ania kita sa Ikalima nga Timri karon, sa miaging gabii pa 
kana. Nakita mo? Ila kamong igatugyan, magbinudhiay ang usag usa ug 
uban pa. 
177 Karon, bantayi kini dinhi sa Ikaunom nga Timri, 6:9 hangtud sa 
11. Karon, atong tagdon kanang usa: Pinadayag 6:9 hangtud sa 11. 

Ug sa pagbukhad niya sa ikalimang timri, akong nakita 
ilalum sa halaran ang mga kalag nila nga gipangpatay 
tungod sa pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod nga ilang 
gikuptan: 
Ug sila naninggit sa makusog nga tingog, nga nagaingon, 
Unsa pang kadugay…Ginoo, balaan…tinuod, ang 
imong…paghukom ug pagpanimalos sa among dugo batok 
kanila nga nanagpuyo sa yuta? Karon… 
Ug maputi nga mga bisti gihatag ngadto sa matag usa 
kanila; ug giingnan sila, nga mopahulay lang una kadali, 
hangtud nga ang masigkaulipon ug ang ilang mga 
kaigsoonan pamatayon na sama kanila, mamatuman na. 

178 Karon, inyong nakita,  ilalum sa Ikalimang Timri  atong nakita—
atong nakita dinhi ang pagpamatay. 
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ang paglungtad sa ikakapitoan ka semana ni Daniel, ang katapusang 
bahin sa kapitoan ka semana? [Ang congregasyon mitubag: tulo ka tuig 
ug tunga—Ed.] Anaa ra, husto gayud. 
306 Unsa may gibuhat ni Moises? Gihimo ni—ni—niya ang—ang 
tubig nga dugo; iyang gibuhat kining tanang mga milagro, nga haum sa 
unsay gitagna dinhi sa Ika-unom nga Timri. Ug ania na sila karon dinhi 
sa Pinadayag 11, nagbuhat sa samang mga butang. Amen. 
307 Anaay tulo ka nanagkalahi nga mga dapit diha sa mga Kasulatan 
ang naghapsay sa maong butang. Mao kana ang pagbukas sa Ika-unom 
nga Timri. Anaa kini diha. Amen. Himaya. Karon, himatikdi. 
  Kini sila anaay gahum sa pagsira sa kalangitan sa mga 
adlaw sa ilang pagpanagna, nga dili kini moulan; ug… kagahum ibabaw sa 
mga katubigan aron himuon sila nga dugo,… aron paghampak sa yuta 
pinaagi sa mga hampak sumala sa ilang pagahimoon. 
308 Oh, tan-awa. Anaa ra. Karon, tan-awa dinhi sa mga hampak. 
Nakita mo? Ang tanang kabuhatan nangasamok dinhi sa Ika-unom nga 
Hampak—o sa Ikaunom nga Timri nga giablihan. Mao kanay husto nga 
nahitabo. Karon, paminawa. 
309 Tan-awa, dinhi niini ang Dios andam na sa pagluwas sa Iyang 
anak nga Israel, pinasubay sa samang kahimtang sa kasakitan nga Iyang 
gibuhat didto. Iyang gipadala si Moises didto ug giluwas ang Israel. Husto 
ba kana? Ug iyang gibuhat kining mao rang mga butanga. Iyang gipadala 
si Elias ngadto kang Ahab, ug ang pito ka libo nanungha. Husto ba kana? 
Iya na usab sila gipadala dinhi ning panahon sa kasakitan ug gitawag ang 
usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo. 
310 Karon, tan-awa, kay inyong himatikdan, taliwala sa Pinada—o sa 
tunga-tunga sa capitulo 6, o sa ikaunom nga hampak, o Timri (Pasayloa 
ako)—sa Ikaunom nga Timri ug sa Ikapito nga Timri, sa capitulo 7 sa 
Pinadayag sa tunhay nga sumada dinhi niini… 
311 Sama ra sa America nga numero 13: napulog tulo ka mga nasud 
ang nagsugod, napulog tulo ka mga bituon ang diha sa bandira, napulog 
tulo ka mga kolonya, napulog tulo ka mga badlis; ang tanan napulog tulo, 
napulog tulo, ug mipakita kini dinhi sa capitulo 13 sa Pinadayag. Husto 
kana. Siya napulog-tulo ug usa ka babaye. 
312 Karon, sa hapit na Niya luwasa ang Iyang bugtong Anak, nga mao 
ang Iyang bugtong pinalangga. Si Jacob mao ang Iyang anak, apan kini 
mao ang Iyang bugtong pinalanggang Anak. Mateo 27, atong tan-awon 
kung unsay Iyang gibuhat didto. Sa Mateo capitulo 27. Karon, 
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nga Timri? Mao kadtong mga profeta. Karon, himatikdi. Ayaw itugot nga 
makapalumos kini kaninyo, kondili bantayi hinuon kung unsay nagbukas 
nianang Timri: mga profeta. Nakita mo? Anaa ra. 
297 Oh, ania na kita ning panahon sa agila, igsoong lalake, 
nagpadulong ngadto sa kapanganuran. 
298 Ilang gibuksan kanang Ika-unom nga Timri. Anaa silay kagahum 
sa pagbuhat niini. Amen. Anaa na ang inyong Ika-unom nga Timri nga 
pagabuksan. Nakita mo? 
299 Karon, mihunong ta dinhi niini sa gisulti ni Jesus dinhi nga 
magakahitabo: kaniadto didto sa Daang Tugon, kanhi kang Ezekiel, 
kanhi sa karaang mga profeta, sila namulong nga mahitabo gayud kini. 
300 Ug ania karon ang Ika-unom nga Timri naabli, ug sila miingon, 
“Ah, usa kana ka mga butang tinago. Unsay naghimo niini?” 
301  Ania dinhi ang tinago niini, ang duha ka mga profeta, tungod kay 
ang Biblia nagsulti dinhi. Makahimo sila pagbukas niini sa tanang 
panahon nga ilang… Makahimo silag bisan unsa ngadto sa kinaiyahan 
kung unsay ilang gusto. Ug ilang ginabuhat ang samang butang nga ilang 
ginabuhat (Amen.), tungod kay nasayud sila kung pagbuhat niini. Amen. 
Himaya. 
302 Ug sa nakita ko kana, mitindog ako gikan sa lingkuranan ug 
misugod sa pagpaso-paso sa hawanan. Ug namalandong ako, “Ginoo, 
mapasalamaton kaayo ako Kanimo, langitnong Amahan.” 
303 Anaa ra kini. Mao kana. Ilang gibuksan ang Ika-unom nga Timri. 
Amen. Bantayi sila. Kong anaay modagmal kanila, ang kalayo gikan sa 
ilang baba, nga mao ang Pulong. Ang Espiritu Santo moabot sa mga 
apostoles. : ang Pulong. Nakita mo ba kini? Ang kalayo nga nagagikan sa 
ilang baba. 
304 Karon, himatikdi diha sa Pinadayag 19, atong makita ang mao 
rang butang, ug ang usa ka dakung Espada nagagula gikan sa Iyang 
baba: ang Pulong.  Nakita ba ninyo kini? Si Cristo nagsingabot, ug Iyang 
gipamatay ang mga kaaway pinaagi Niini. Husto ba kana? Karon, anaa 
na Siya sa Iyang dalan. Bantayi Siya karon. Oo. 
  Kini sila anaay kagahum sa pagtak-op sa langit aron kini 
dili moulan sa mga adlaw sa ilang pagpanagna... 
305 Boy, mao kana ang pagsamok sa kinaiyahan. Karon, unsa man 
kadugay nga—nga gisirhan ni Elias ang langit? [Ang congregasyon 
mitubag: tulo ka tuig ug tunga—Ed.] Anaa ra, husto. Unsang kadugayon 
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179 Ug ilalom sa 24:9 dinhi niini atong—hangtod sa 13, makita ta usab 
nga kadto mga sinakit : “ Ila kamong itugyan ug ipapatay kamo” u—ug 
uban pa (Nakita mo?), mao ra nga Timri ang naabli. 
180 Karon, dinhi sa Ikaunom nga Ti mri  maoy atong hisgutan karon. 
Mateo 24:29 ug 30—24, atong  paabton sa—sa 30. Ania na kita. Karon, 
karon, atong adtoon usa ang Pinadayag 6: 12-17. 
181 Mao kanay husto nga atong gibasa. Karon, pamatia kini. Karon, 
mao kana ang giingon ni Jesus diha sa Mateo 29—24:29 ug 30.    

 Ug dihadiha inigkatapos na sa kasakitan niadtong mga 
adlawa…   

182 Unsay… Kung kining—kining kasakitan, kining gamayng 
kasakitan ila nang giagihan dinhi. Nakita mo?)… 
  Ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili na mohatag sa 
iyang kahayag, ug ang mga bituon mangahulog gikan sa langit, ug mga 
kagahum sa…langit mangatay-og: 
  Ug unya magapakita ang ilhanan sa Anak sa tawo diha sa 
langit: ug unya ang tanan kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang 
makita ang Anak sa tawo nga magaabot sa kapanganuran sa langit 
inubanan sa kagahum ug sa dakung himaya. 
183 Karon, basaha dinhi sa Pinadayag karon, a—ang Ikaunom nga 
Timri nga atong gihisgotan karon. 
  Ug…ania karon sa dihang iyang gibuksan ang ikaunom nga 
timri, ug, tan-awa, dihay usa ka makusog nga linog; ug ang adlaw 
nahimong daw usa ka maitum nga bisti nga sako (Nakita mo?) sa buhok, ug 
ang bulan nahimong sama sa dugo; 
  U gang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta, maingon 
sa pagpangatagak sa mga luyat nga bunga sa kahoyng igira, sa dihang 
huypon siya sa makusog nga hangin. 
  Ug ang kalangitan nahanaw sama sa basahong linukot 
samtang lukoton kini pagdungan; ug ang kabukiranug ang kapuloan… 
nangabalhin gikan sa ilang nahimutangan. 
  Ug ang mga hari sa yuta, ug ang mga tawong kusgan, ug 
ang mga tawong dato, ug ang mga kapitan, ug ang mga tawong gamhanan, 
ug ang matag tawong ulipon, matag tawong gawas, nanago sa ilang 
kaugalingon sa langub… sa mga kabatohan sa kabukiran; 
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  Ug miingon ngadto sa mga bukid ug sa mga bato, Tumpagi 
kami, ug tagoi kami gikan sa nawong niya nga nagalingkud sa trono, ug 
gikan sa kapungot—kapungot sa Cordero: Tungod ka yang dakung adlaw 
sa iyang kapungot nahiabot na;… kinsay arang makabarug niana? 
184 Sibo kini kaayo. Buksi pagbalik diha sa—ug tan-awa kung unsay 
giingon ni Jesus dinhi karon sa Mateo 24:29. Paminawa. Inigkatapos 
niining—niining kaso ni Eichman ug sa uban pa.   
  Ug inigkatapos sa kasakitan niadtong mga adlawa ang 
adlaw mangitngit, ang bulan dili na mohatag sa iyang kahayag, ang mga 
bituon mangahulog gikan sa langit, ang mga gahum sa langit mangatay-og: 
 Karon, bantayi. 

Ug unya magpakita ang ilhanan sa Anak sa tawo diha sa 
kalangitan: ug unya ang mga kabanayan sa yuta 
magminatay, ug ilang makita ang Anak sa tawo nga 
magaabot nga sinapwang sa kapanganuran sa langit 
inubanan sa dakung kagahum ug himaya. 
Ug magpadala sa iyang mga manulonda…(ug uban pa)… 
ug inubanan sa …tingog sa trumpeta, ug… tigumon sila 
pagtingub… sa upat ka mga hangin,…magatapok 
pagtingub. 

185 Tan-awa,  husto ang pagkatandi kung unsay giingon ni Jesus sa 
Mateo 24, ug kung unsay gibuksan dinhi sa gipadaygan sa Ikaunom nga 
Timri, nagkasibo gayud, ug si Jesus naghisgot bahin sa panahon sa 
kasakitan. Nakita mo? 
186 Una sa tanan siya gipangutana kung kanus-an mahitabo kining 
mga butanga, kung kanus-a mawala ang templo. Iyang gitubag kana. Ang 
sunod nga butang nga iyang gipangutana: kanus-a man sila moabot, anaa 
nahiabot na ang panahon sa mga marter; ug kanus-a man kini mahitabo, 
kung ang anticristo motungha na, ug kanus-a man sa anticristo kuhaa ang 
templo. 
187 Si  Daniel, mahimong mobalik ta ug kotloon diha ang Daniel, sa 
dihang miingon siya nga kining princepe moabot… Kamong nagabasa 
nasayud niana. Ug unsa may iyang pagabuhaton? Iyang pahunongon ang 
adlaw-adlaw nga paghalad ug unsa may mahitabo sa tanan nianang 
panahona. Miingon… 
188 Si Jesus, nagsulti man gani bahin niini dinhi, badlisi kini, 
ginaingon, “Kung inyong makita ang dulomtanan nga naghimog 
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290 Nakita mo? Anaa ra. Makahimo sila pagsulti kung unsay ilang 
gusto, ug diha diha mahitabo kini. Amen. 
  Ug kung may tawo… nga modagmal kanila, sila sa samang 
kahimtang pagapatyon usab. 
291 Igsoong lalake, ang Dios nagasakay dinhi niini nga eksena. 
  Sila adunay kagahum sa—kagahum sa pagsira sa 
kalangitan aron dili kini moulan sulod sa mga adlaw sa ilang 
pagpanagna:… 
292 Si Elias, mahibalo kung unsaon pagbuhat niini; iya kining gibuhat 
kaniadto. Amen. Si Moises mahibalo kung unsaon pagbuhat niini. Iya 
kining gibuhat kaniadto. Mao kanay hinungdan nga namalik sila. 
Karon… Amen. 
293 Mahimong mosulti akog usa ka butang maayo kaayo dinhi, apan 
tingalig pugngan ko una kini hangtud ug sa gabii. Nakita mo? Oo. 
  …ug may gakahum ibabaw sa mga katubigan aron himuon 
sila nga dugo ug paghampak sa yuta uban sa mga hampak ingon nga 
mahitabo sila kanunay. 
294 Unsa man kini? Unsay makapahinabo niining mga butang kondili 
ang Pulong? Mamahimo nila ang kinaiyahan sa bisag unsa kung buot 
nila. Ania karon. Sila maoy nagadala niining Ika-unom nga Timri. Ilang 
giablihan ug gibuksan kini. Ang gahum sa Dios mao ray makasumpo sa 
kinaiyahan. Tan-awa, ang Ika-unom nga Timri, mao kanay hingpit nga 
kasamok sa kinaiyahan. Nakasabot na ba kamo niini karon? Mao kana 
ang inyong Timri. Kinsay nagbuhat niini? Mao kadtong mga profeta sa 
pikas bahin sa paglalin. Pinaagi sa gahum sa Dios, sa Pulong sa Dios, ilang 
gidagmalan ang kinaiyahan. Makahimo sila pagpatungha sa mga linog, 
paghimo sa bulan ngadto sa dugo, sa pagpasalop sa adlaw o sa bisan 
unsang butang ubos sa ilang pagmando. Amen.  
295 Anaa ra. Anaa ra. Nakita mo? Tan-awa kung giunsa pagkaabli 
ang mga Timri didto sa panahon sa iglesia, kung giunsa pagpakita niini sa 
mga gipanagsakit? 
296 Ug karon ania kining duroha ka mga profeta nagatindog uban sa 
Pulong sa Dios aron magabuhat ug bisan unsa ngadto sa kinaiyahan sa 
unsay ilang gusto, ug ilang tay-ogon ang kalibutan. Ug nagpakita kini sa 
hingpit kung kinsay nagbuhat niini. Kini mao si Moises ug si Elias, tungod 
kay mao kana ang ilang bulohaton nga nakita pag-usab: duha ka tawo. 
Oh, tan-awa. Nakita na ba kini karon? Nakita kung unsa ang Ika-unom 
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  Ug hatagan ko ug gahum ang akong duha ka mga saksi, 
aron sila managna sa usa ka libo duha ka gatus ug kan-uman ka adlaw, nga 
magabisti ug sako. 
  Kini sila mao ang duha ka mga kahoyng olibo,… 
285 Nahinumdum na kamo kang Zurobbabel ug uban pa nga nag-ayo 
sa templo… 
  Ug ang duha ka mga kandeliro nga nagtindog sa atubangan 
sa Dios sa yuta. 
  … kong adunay tawo… nga modagmal kanila, ang kalayo 
gikan sa ilang baba,… 
286 Inyong bang nahinumduman, nga gikan sa baba ni Cristo 
nagagula ang espada, ang Pulong. 
  …maga-ot-ot sa ilang mga kaaway: ug kung adunay tawo 
nga modagmal kanila, siya sama niining kahimtanga pagapatyon. 
287 Karon, nahibalo kita sa kalayo diha sa capitulo 19, sa pagbalik ni 
Cristo, magagula ang Iyang Espada gikan sa Iyang baba, nga mao ang 
Pulong (Husto ba kana?), ang Pulong. Oh, kong inyong makuha kining 
material karon alang nianang Timri ugma sa gabii… Nakita mo? Ang 
Pulong mao ang butang nga igapatay sa Dios sa Iyang kaaway. Nakita 
mo? 
288 Karon, tan-aw diri. Kung managna na kining duha ka mga 
profeta, sila, ilang… Kong anaay dili manumbaling kanila, modagmal 
kanila, ang kalayo nga gikan sa ilang baba, ang Kalayo sa Espiritu Santo, 
ang Pulong. Ang Pulong mao ang Dios. Ang Pulong Kalayo. Ang Pulong 
mao ang Espiritu (Nakita mo?), magagula gikan sa ilang baba. 
289 Tan-awa si Moises. Atong tan-awon kung unsay nagagula gikan sa 
iyang baba. Sila… ang Israel kinahanglan nga—sa kahimtang sa ilang 
pagbuhat didto, ug ang—ang… ang akong ipasabot ang Egipto. Ilang 
gipasipad-an kining mga Judio. Si Moises… Dili nila sila palakton; dili 
motugot si Faraon. Gibutang sa Dios ang mga pulong diha sa baba ni 
Moises. Tan-awa, mao kadto ang hunahuna sa Dios nga misulod sa 
kasingkasing ni Moises; miadto siya karon ug gipadayag kini, ug unya 
nahimo kini nga Pulong. Iyang gituy-od ang iyang kamot, ug miingon, 
“Maanaay mga langaw.” Ug miabot ang mga langaw. Tan-awa dinhi. 
  Ug kung anaay modagmal kanila, ang kalayo nga gikan sa 
ilang baba ug magalamoy sa ilang kaaway:… 
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pagkalumpag nga gihisgotan sa profeta nga si Daniel, ang nagatindog sa 
dapit nga balaan…” Unsa man kana? Ang mosque ni Omar nga nagbarug 
sa dapit sa templo sa dihang gisunog nila kini. Ginaingon, “Sila nga anaa 
sa mga kabukiran, sila nga anaa sa ibabaw sa atop dili na molugsong aron 
pagkuhag mga butang gikan sa balay. O siya nga anaa sa umahan, 
mobalik pa, sanglit kay adunay moabot nga panahon sa kagubot.” Nakita 
ba ninyo? Ug tanan kining mga butanga mahitabo gayud… Gipalihok na 
sila karon ug gipamatud-an kini, balik niining pagbukhad sa Ikaunom 
nga Timri. 
189 Karon, gusto ko nga inyong himatikdan, si Jesus… (Karon, 
tingalig ugma sa gabii kini.) Gisayloan ni Jesus ang pagtudlo sa Ikapitong 
Timri. Wala kini dinhi. Bantayi, kay mipadayon Siya diha sa mga 
sambingay karon, human niana. Ug gilaktawan ni Juan ang Ikapito nga 
Timri—ang Pito ka katapusan—ang Ikapitong Timri. Mao kana ang usa 
ka dakung butang. Wala gani kini mahisulat (Nakita mo?), gilaktawan 
ang Ikapitong Timri, silang duha. Ug ang tigpadayag, samtang… Ang 
Dios nag-ingon nga dihay… si Juan nag-ingon nga dihay kahilum sa 
langit. Wala gayud si Jesus magsulti bahin niini. 
190 Himatikdi, karon, balik sa bersiculo 12. Himatikdi, nga walay 
bisan mananap-sama sa mga buhing binuhat nga naglarawan dinhi, sama 
sa Ikalimang Timri. Ngano man? Kini nahitabo sa pikas bahin sa 
panahon sa Maayong Balita, diha sa panahon sa kasakitan. Kining 
Ikaunom nga Timri mao ang panahon sa kasakitan. Mao kanay nahitabo. 
Wala na ang Pangasaw-onon. Nakita mo? Wala nay buhing binuhat, wala 
nay nahibilin pa aron maoy mosulti niini. Igo lang kini… Karon, ang Dios 
dili na magtagad pa sa Iglesia. Wala na kini. 
191 Iya nang gitagad ang Israel. Tan-awa, nakita mo? Sa pikas bahin 
na kini. Mao kini kung ang Israel modawat na sa mensahe sa Gingharian 
pinaagi sa duha ka mga profeta sa Pinadayag 11. Hinumdumi, nga ang 
Israel usa ka nasud, ulipon sa Dios nga nasud. Ug sa—sa—sa gikapasulod 
na ang Israel, mamahimo kining usa ka nasudnong kalihokan. 
192 Ang Israel, sa panahon sa Gingharian, mao kana diin si David, 
ang Anak ni David molingkud sa trono. Maoy hinungdan nga ang babaye 
misinggit, “Anak ni David.” Ug si David mao ang… Anak ni David, ang 
Dios nanumpa kaniya, ngadto kang David nga magpatindog Siya sa iyang 
anak nga maoy mokuha sa iyang trono; usa kini ka walay katapusang 
trono. Nakita mo? Kini walay katapusan. Si Solomon naghatag niini diha 
sa usa ka tipo sa templo. Ug si Jesus igo lamang maghisgot kanila dinhi, 
nga mao kanang—walay bato nga mahibilin ibabaw sa usa kanila, apan 
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Iyang gipaningkamotan ang pagtug-an kanila dinhi kung unsa? Nga 
mobalik Siya. “Kanus-a ka ba mobalik?” 
193 “Kining mga butanga mahitabo sa dili pa Ako mobalik.” Ug 
karon ania na sila. Karon, ania na kita sa takna sa kasakitan. 
Hinumdumi, kung ang Gingharian ikapahimutang na dinhi sa 
kalibutan… 
194 Karon, daw makapakurat kinig diyotay, ug kong anaa may 
pangutana, ug mangutana pa ka—kamo kanako, ko—kong gusto ninyong 
ibutang ang pangutana inigkahuman na, tungod kay maabot ko ra kini, 
kong wala ka pa—kong wala mo pa mahibaloi kini. 
195 Sa panahon sa milenyum, ang Israel mao ang nasud. Ang napulog 
duha ka banay usa ka nasud. 
196 Apan ang Pangasaw-onon anaa na sa palacio. Siya usa na ka 
Rayna karon. Siya gikasal na. Ug ang tanan dinhi sa yuta moduol niining 
maong siyudad, sa Jerusalem, ug magadala sa himaya dinhi niini. Ug ang 
mga ganghaan dili gayud siradohan sa—sa—sa magabii tungod kay wala 
na man unyay gabii. Nakita mo? Ang mga ganghaan kanunay gayung 
binuksan; ug ang mga hari sa yuta (Pinadayag 22) magadala sa ilang 
kadunganan ug himaya niining maong siyudad, apan ang Pangasaw-onon 
anaa na sa sulod kauban sa Cordero. Oh, tan-awa. Inyo bang nakita 
kana? Diha niana—Dili ang Pangasaw-onon, dili maoy maoy mogula 
dinhi nga magpangabudlay sa  mga parasan. Dili, sir. Siya mao ang 
Pangasaw-onon. Siya mao ang Rayna alang sa Hari. Ang uban maoy 
mamuo didto, ang nasud, dili ang Pangasaw-onon. Amen. Oo, 
197 Himatikdi nga kining mga mensahero karon… Kining mga 
mensahero sa Pinadayag 12, kining duha ka mga profeta, maoy ilang 
iwali, “Ang Gingharian haduol na.” Nakita mo?  Ang Gingharian sa 
langit igapahimutang na. Ang takna, tulo ka tuig ug tunga lamang ka tuig 
sa ika-kapitoan ka semana nga gisaad alang sa mga Judio, nga Iyang mga 
katawhan… Hinumdumi karon, nga aron sa pagpamatuod niana, nga kini 
mao ang kang Daniel katapusang bahin sa ika-kapitoan ka semana… 
Nakadawat akog pangutana alang niana ugma. Nakita mo? 
198 Karon, kapitoan ka semana ang gitagal, nga mao ang pito ka tuig. 
Ug sa tunga-tunga sa pito ka semana, ang Mesiyas pagapatyon aron 
himuon nga usa ka Halad. Siya managna sulod sa tulo ka tuig tunga, ug 
unya Siya pagaputlon alang sa usa ka halad alang sa mga katawohan, ug 
sa gihapon anaa pay gikatudlo nga tulo ka tuig ug tunga nga nahabilin 
alang sa Israel. 
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278 Karon, itandi kana sa husto kung unsay giingon ni Jesus, sa Mateo 
24. Moabot unya ang kagubot nga wala pa mahitabo sukad nga diha nay 
usa ka nasud. Tan-awa ang Ika-unom nga Timri. Nakita mo? Managsama 
rang kahimtanga, ang panahon sa kagubot. Himatikdi. … sukad nga diha 
nay usa ka nasud bisan hangtud sa maong takna: ug niadtong taknaa ang 
imong mga katawhan… (Karon, dinhi niining pito—sa katapusang bahin 
sa ikapito ka tuig.)… ang imong katawhan ipahigawas, ang matag usa nga 
hikaplagan nga nahisulat diha sa basahon. 
279 Ang ginahin nang daan, inyong nakita, kadtong nahisulat sa Libro 
sa Kinabuhi nga iya sa Cordero ipahigawas niadtong higayona. 
  Ug unya ang manggialamon… modan-ag sama sa kahayag 
sa kawanangan; u—ug ug daghan kanila nga nanghikatulog sa abog sa 
yuta mamangon, u gang uban ngadto sa kinabuhing dayon, ug ang uban 
ngadto sa walay katapusang kaulawan ug…sa pagkatalamayon. (Karon) 
  Kadtong nakapabalik ug daghan ngadto sa pagkamatarung 
modan-ag sama sa mga bituon hangtud sa kahangturan. 
280 Mao kana, ug sa Iya nang gisultihan si Daniel sa pagtak-op sa 
Basahon, tungod kay mopahulay una Siya diha sa Iyang bahin hangtud 
niadtong taknaa. 
281 Karon, tan-awa, wala kini ing kalainan kung buhi ka ba o patay 
na; mobangon ka gayud. Nakita mo? Ayawg…kana… Ang kamatayon 
walay mahimo sa usa ka Cristohanon. Dili siya mamatay. Nakita mo? 
282 Karon, sa Daniel 12 nagaingon nga ang matag usa nga hikaplagan 
nga nahisulat sa Basahon mamaluwas. 
283 Dinhi niini ang Dios hapit na magluwas sa Iyang ikaduhang anak, 
ang Israel inigkatapus sa kasakitan. Tan-awa, sa ikaduhang higayon ang 
Israel maoy… Si Israel mao ang Iyang anak; nahibalo na kamo niana. 
Ang Israel mao ang anak sa Dios. Busa Iyang pagaluwason siya dinhi 
niining panahon sa kasakitan nga tukma sa paagi nga Iyang gibuhat didto 
sa Egipto. 
284 Karon, mohunong na usab kita dinhi ug—ug maghisgot ug uban 
pa, aron atong ipatuhop kini. Karon, bantayi dinhi kining duha ka mga 
profeta, tan-awa kung unsay ilang pagabuhaton karon: sama kang Moises 
ug kanila nga nagabuhat didto. “Ug dihay gihatag kanako nga usa ka 
bagakay, ug…” (Ang ikatulo nga bersiculo sa capitulo 11.) 
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kinaiyahan mahitabo nga sama niini, naunsa man? Ang Dios nagtawag sa 
Israel. Nakita mo? Ang Dios nagatawag sa Israel. Karon, “ang adlaw 
maitum sama sa buhok…” Karon, hapit na sa Dios ipahigawas ang Israel 
diha (Oo.), ipahigawas sila gikan sa kamot sa ilang kaaway, nga mao ang 
Egipto niadtong panahona. Karon, dinhi niini Siya nagpahigawas kanila 
gikan sa mga kamot sa Roma, diin ilang gihimo ang ilang pakigsaad. 
Managsama rang butanga ang nahitabo. Mao kadto ang mga hampak. 
A—ang panahon nga kining hampak pagatawgon. 
274 Ilang hampakon kining pundok sa mga Gentil. Kong may igo pa 
tang panahon, akong ikapakita kung unsay mahitabo sa iglesia nga 
Gentil. 
275 Ang Biblia nag-ingon nga a—ang dragon, si Satanas, nasuko sa 
hilabihan (Mao kana ang kasuko.) sa babaye (sa Judio, ang Israel); ug 
mibugwak siyag tubig gikan sa iyang baba (mabaga ug mga panon sa 
katawhan) ang miadto aron makiggubat sa salin nga kaliwat sa babaye 
(Pinadayag 13). Karon, nakita ba ninyo diha? Anaa kana kanato. Ug mao 
kana samtang gipadalhan siya sa Israel, ang akong gipasabot, ang Roma 
nagpadala kaniya ug mga sundalo aron paggukod sa salin, ang salin sa 
kaliwat sa babaye. 
276 Karon, bantayi. Sa unang higayon sa kamot sa ilang kaaway, 
samtang Iyang gipahigawas sila, ang adlaw nahimong sako—sama sa 
maitum nga sako. Karon, kini mao ang ikaduhang higayon, ang 
katapusan sa panahon sa kasakitan. 
277 Karon, diha sa Daniel 12, kong may igo pa tang panahon, 
mahimong basahon ta kini. Diha sa Daniel 12—sa bersiculo 12—sa 
capitulo 12, diay, si Daniel nag-ingon, “Ang matag usa nga hingkaplagan 
nga nahisulat sa Basahon mahigawas.” Karon, hinumdumi, si Daniel 
nagsulti niining bahina, kung kining—kining mga butanga mahitabo na, 
kung ang Israel ipahigawas na, kung ang katapusan sa—sa ikakapitoan 
ka semana… Ug diha niana kung sila ipahigawas na. Karon, tan-awa. 
Atong… Moadto kita sa Daniel 12 kadali lang. 
  Ug niadtong panahona si Miquel motindog, ang kusgan nga 
pricepe kinsa nagatindog alang sa mga anak sa—alang—ang sa mga anak 
sa iyang katawohan:… (Nakita mo? Mao kana ang mga Judio.)… ug 
mahitabo ang kagubot… ang usa ka kagubot, nga ang ingon… wala pa 
mahitabo sukad nga may usa ka nasud bisan ngani niadto maong 
panahon:… 
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199 Ug sa dihang giputol na ang Mesiyas, ang Judio gibutahan aron 
dili makakita nga kana mao ang Mesiyas. Ug sa dihang giputol na ang 
Mesiyas,  ang Maayong Balita ug ang panahon sa grasya miabot ngadto sa 
Gentil. Ug nanaug sila, ug ang Dios mikuhag usa gikan dinhi ug diha ug 
dinhi ug diha, ug gibutang sila sa halayo ilalum sa mga mensahero, ug 
dinhi ug diha ug dinhi ug diha, gibutang sila ilalum sa mga mensahero; 
200 Ug Iyang gipadala ang nahaunang mensahero, ug siya nagwali, ug 
ang trumpeta mitingog (samtang atong puniton kini matag karon ug 
unya); ug unya ang trumpeta nagpahibalo nga may gubat. Ang trumpeta 
kanunayng nakahulogan ug gubat. Ang mensahero, ang manulonda 
nahiabot sa yuta, ang mensahero sa maong takna, sama kang Luther, 
sama kang bisan kinsa nga mga mensahero nga atong gihisgotan. Unsa 
may iyang pagabuhaton? Siya nahiabot, ug ang Timri naabli, ug 
nagpadayag ug usa ka trumpeta ang mitingog, nga nagpahibalo sa gubat, 
ug sila nangadto. Ug unya namatay ang mensahero. Iyang gitakpan 
kining maong panon; gikapahimutang na sila; u gang hampak midangat 
sa ibabaw niadtong nagsalikway niini. Nakita mo?  Ug unya nagpadayon 
kini, ug naghimo silag organisasyon, nagkuha ug laing organisasyon.  (Dili 
pa lang dugay atong gihisgotan kini.) 
201 Ug unya kini nagpadayon, ug sila naghimong organisasyon, 
mikuha ug laing organisasyon. Dili pa lang dugay natapos ta niini. Ug 
karon ania sila mitungha uban sa laing gahum (Nakita mo?), laing 
gahum, laing panahon sa iglesia, laing pagpamuhat. Ug unya sa iya nang 
nabuhat kana, dihadiha miabot ang Dios uban sa Iyang pagpamuhat, 
samtang ang anticristo miabot uban sa iya. Tan-awa, ang anti nagpasabot 
nga kabatok. Sila nanagkuyoganay. 
202 Aniay gamayng butang nga gusto kong himatikdan ninyo. Bahin 
sa panahon nga—nga si Cain mitungha sa kalibutan, ug si Abel mitungha 
usab sa kalibutan. Gusto ko nga inyong himatikdan bahin sa takna nga—
nga si Cristo mianhi sa kalibutan, si Judas mianhi sa kalibutan. Sa takna 
nga si Cristo mibiya sa kalibutan, si Judas mibiya usab sa kalibutan. Sa 
takna nga a—ang Espiritu Santo mikunsad, ang anticristo nga espiritu 
mikunsad. Sa takna nga ang Espiritu Santo nagpadayag sa Iyang 
kaugalingon dinhi ning katapusang mga adlaw, ang anticristo nagpakita 
na sa iyang mga kolor, mitungha pinasubay niining mga politika ug uban 
pa; ug panahon na nga ang anticristo molihok nga bug-os sa iyang 
kaugalingon diha sa estress—diha sa eksena, ang Dios bug-os nga milihok 
sa Iyang kaugalingon aron pagtubos sa mga Iya (Nakita mo?), 
nanagdungan, ug silang duha anaa sa pikas ug pikas. Si Cain ug si Abel, 
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ang uwak ug ang salampati didto sa sulod sa arka, si Judas ug su Jesus, ug 
hangtud sa ubos… Mahimong hisgotan mo kini sa… 
203 Ang Moab ug ang Israel, silang duha. Ang Moab dili mao ang 
paganong nasud. Dili, sir. Sila naghalad sa mao rang halad nga gihalad sa 
Israel. Sila nag-ampo ngadto sa mao ra nga Dios. Oo. Ang Moab gitawag 
nga—usa sa  anak nga babaye ni Lot nga nakigdulog sa iyang amahan, ug 
kadtong bataa ginganlan kang Moab ug gikan kaniya midaghan ang 
kaliwat ni Moab, ang nasud sa Moab. Ug sa nakita nila ang Israel, ang 
ilang tinubos nga igsoon, miduol… 
204 Sila mga fundamentalist. Sila mga dagkung denominasyon. Ang 
Israel walay denominasyon; sa mga tolda ra siya magpuyo ug bisan kung 
asa ka moadto. Apan si Moab adunay mga tawong inila, mga hari, ug 
uban pa. Ug anaa kanila si Balaam, nga u—usa ka mini nga profeta. Ug 
ilang naangkon kining tanan, ug unya nanglugsong sila didto aron 
tunglohon ang ilang gamay nga igsoon nga diha sa dalan paingon sa yuta 
sa saad, paingon ngadto sa iyang saad. 
205 Ug miadto siya ug nangutana kanila, “Makahimo ba ako sa pag-
agi subay sa inyong yuta? Kong ang akong mga baka makainum ug tubig, 
akong bayran kini. Kong makatilap man silag mga sagbot, among bayran 
kini.” 
206 Siya mitubag, “Dili, kay walay inyong rebaybal nga sama sa ania 
kanamo dinhi.” Husto kana. “Wala kamo magbaton ug bisan unsang 
butang nga sama sa ania kanamo dinhi.” 
207 Ug unya tan-awa kung unsay iyang ginabuhat. Siya mibalik 
gilayon diha sa dagway nga Jezebel, ug nanaug pinaagi sa usa ka—
nianang mini nga profeta ug gipasalaag ang mga anak sa Dios, ug 
nangasawa sa mga babayeng Moabihanon diha—diha sa Israel ug 
gihimong mananapaw. 
208 Ug iyang gibuhat ang mao rang butang diha sa samang panahon 
diha sa panaw sa kadalanan paingon sa yuta sa saad nga niana anaa kita. 
Unsa may iyang ginabuhat? Ang mini nga progfeta miabot ug nakigminyo 
ug gitawag ngadto sa Protestanting simbahan ug naghimog mga 
denominasyon, sibo gayud kung unsay ilang gibuhat kaniadto. 
209 Apan ang gamayng karaang Israel mipadayon sa samang higayon. 
Didto sa kamingawan nagpuyo siya sulod sa hataas nga panahon, ug 
silang tanan nga karaang manggugubat kinahanglan nga mangamatay, 
apan siya mipadayon ngadto sa yuta sa saad. Oo. Tan-awa silang tanan 
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atua didto si Elias. Amen. Nakigdumog sila sa Dios hangtud nga ang usa 
ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo gikan sa mga panon sa Israel 
gipanagtawag dihadiha. 
268 Maingon unya niana sa dili pa moabot ang panahon sa kasakitan. 
Nakita mo? Oh, unsang kakahibulongan. Ug usab ang kagubot ni Jacob. 
269 Dinhi niini kung tawgon na ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat 
ka libo. Sila, a—ang mga magwawali, silang duha ka mga profeta, sila 
magmantala sama kang Juan Bautista, “Ang Gingharian sa Dios haduol 
na. Paghinulsol, Israel.” Paghinulsol sa unsa? Paghinulsol gikan sa inyong 
mga sala ug sa inyong pagkadili matinuohon, ug balik ngadto sa Dios. 
270 Karon, atong hinumduman ang butang dinhi. Kining dagkung 
panghitabo sa kinaiyahan, nga nahitabo kaniadto, dinhi niining bersiculo 
12 dinhi. Nakita mo? Ang adlaw nahimong daw maitum nga sako sa 
buhok. Karon, itandi kini. 
271 Karon, hinumdumi, nga wala kana mahitabo sa Gentil. Sa Israel 
kana. Ipakita ko kaninyo. Karon, hinumdumi, sa ako nang giingon nga 
kini maoy pagtawag sa  usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo. Nakita 
mo? Kining -kini nagtug-an kung unsay mahitabo dinhi sa kasakitan. 
272 Karon, atong ablihan sa Exodu 10:21-23, ug tan-awa dinhi, kung 
ang Exodu kanus-a, dayag kaayo nga ang Israel mobiya—mobiya aron 
pagakuhaon: sa Exodu capitulo 10 ug sa bersiculo 21-23. Nalipay kaayo 
ako ug kasinggiton sa dihang gisulat ko kining maong lagda nga tungod 
niana usahay magkasagol sila. Ug karon, sa Exodu 10: 21-23. Ug karon, 
ania na—21 ug 23. 
  Ug si JEHOVA miingon kang Moises, Ituyhad ang imong 
kamot ngadto sa langit, aron adunay kangitngit sa tibuok yuta sa Egipto, 
bisan ang kangitngit magpabilin. 
  Ug gituyhad ang iyang kamot ngadto sa langit; ug dihay 
miabot nga kangitngit sa tibuok yuta sa Egipto sulod sa tulo ka adlaw: 
(Nakita mo?) 
  Karon, wala sila maghikit-anay ang usag usa, ni may si 
bisan kinsa nga mitindog gikan sa iyang nahimutangan sulod sa tulo ka 
adlaw: apan… ang mga anak sa Israel may kahayag diha sa ilang puloy-
anan. 
273 Himatikdi, nahisama kini sa nahitabo dinhi: Ug ang adlaw 
nahimong daw sama maitum nga sako…” Nakita mo? Managsama ra, 
kini nga panghitabo sa kinaiyahan. Unsa man kadto? Unsa, kung ang 
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niini. “Ang Akong carnero makaila Kanako”; (Nakita mo?) “sa 
sumoluong sila dili monunot.” Sila dili monunot kanila nga mga langyaw. 
Kinahanglan nga usa kini ka . 
260 Karon, karon, himatikdi. Karon, si Jacob, samtang mipakita siya 
karon, sa sinugdan nasayud ka ba, nangandoy siya nga moadto diin? 
Pagbalik sa yutang natawhan. 
261 Oh, mao kanay tukmang gibuhat sa Israel. Ma—ma—mao kana 
ang Israel. Si Jacob mao si Israel. Nausab lang ang iyang ngalan, nasayud 
na kamo. Nakita mo? 
262 Ug nahilayo si—siya, ug iyang nakuha ang tanang salapi nga 
iyang naangkon ug nakakuha siya, ug gikuha kini sa bisan unsang paagi 
nga iyang mahimo gikan sa iyang katigulangan o kang bisan kinsa. 
Lingbungan kaayo, ug kawatan, bakakon—sa bisan unsang paagi nga 
iyang makuha kini, iyang kuhaon kini. Nakita mo? Iyang gibuhat. 
263 Ug sa misugod na siya pagbalik sa puloy-anan, anaa siyay gibati 
nga kamingaw sa sulod sa iyang kasingkasing. Apan sa misugod na siya 
pagpauli, diha sa dalan sa iyang pagpauli iyang gikakita ang Dios. Ug 
unya nausab ang iyang ngalan. Nakita mo? Apan sa iyang panahon 
hilabihan ang iyang kakapoy, tungod kay nahadlok man siya kang Esau 
miagpas kaniya. Nakita mo? 
264 Ug Siya ug pa—panid—panid-i ang salapi—ang katuyoan sa 
salapi. Sama sa Judio nga makigsinaaray uban—kauban sa Roma (Nakita 
mo?), u gang sa ilang tinguha sa salapi. Himatikdi kini. Unya wala na 
kinahanglana ni Esau ang iyang salapi; ni buhaton usab sa Roma; iya 
nang naangkon ang bahandi sa kalibutan diha sa iyang mga kamot. 
Nakita mo? Apan wala kini magpulos. 
265 Apan atong nakita karon nga ang Israel nianang panahona sa 
kagubot, sa si Jacob pa siya, nakigdumog siya sa—nga… Iyang gikuptan 
ang usa ka butang nga tinuod. Dihay usa ka tawo nga nanaug. Gigakus 
siya ni Jacob, ug mipabilin siya didto. U gang—ang tawo miingon, 
“molakaw na ko karon. Kay buntag na.” Oh, mibanagbanag na ang 
adlaw… Nakita mo? “Hapit na mohayag ang adlaw.” 
266 Apan si Jacob miingon, “Dili ko Ikaw buhian. Dili I—Ikaw 
makalakaw. Magpabilin ra ko Kanimo. Gusto ko nga anaay butang 
mabag-o dinhi.” 
267 Mao kana ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo, ang 
panon matinguhaon sa salapi ug mga butang nga sama niana. Sa dihang 
nakita nila ang tinuod nga butang nga angayng kuptan, anaa si Moises, ug 
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nakaandam na una sila motabok sa Jordan. Nakaangay ako niana. Karon, 
nagpadulong na kita ngadto sa panahon dihadiha, dinhi niini karon. 
210 Himatikdi karon, kay atong nakita nga ang takna milungtad, 
sumala sa akong giingon tulo ug tunga ka mga katuigan sa kapitoan ka 
semana ni Daniel. 
211 Tugoti ako sa pagsaysay niana nga maduol ug diyotay karon, 
tungod kay adunay pipila nga akong nakita karon dinhi nga kanunayng 
naniid niana karon; akong paninguhaon nga makalingkawas ako: usa ka 
magtutudlo. 
212 Himatikdi, inigsulod na sa kapitoan ka semana… Sa dihang 
nakita ni Daniel ang panan-awon sa panahon nga umalabot ug sa 
pagkahinapos sa mga Judio… Apan siya miingon nga anaay gitagal nga 
kapitoan ka semana (Mao kanang pito ka tuig), sa tungatuna niini, tan-
awa ang Mesiyas moabot—o pagaputlon alang sa usa ka halad. Karon, 
mao kanay tukman nahitabo. 
213 Dihadiha ang Dios nagtagad sa mga Gentil hangtud nga Siya 
misagop ug usa ka katawhan alang sa Iyang Ngalan. Kung kuhaon na ang 
simbahang Gentil, Iyang kuhaon ang Iglesia. 
214 Ug kung Iya na kining himoon, ang nanghikatulog nga ulay, ang 
iglesia mismo (Ang Pangasaw-onon misaka na.), u gang  higayon ang 
kasakitan mingdangat diha sa mga katawhan. 
215 Ug samtang ang kasakitan moabot, diha niana motungha kining 
duha ka mga profeta sa Pinadayag 11 aron sa pagwali sa Maayong Balita 
ngadto kanila. Ug sila mowali sa usa kalibo, usa kagatos ug kan- uman ka 
adlaw. Nakit mo? Tan-awa, kana maoy husto, nga may katloan ka adlaw 
sa usa ka bulan, sama nga anaay iya sa tinuod nga kalindaryo, tukma nga 
may tulo ka tuig ug tunga. Mao kana ang kabahin sa ika-kapituan ni 
Daniel—ang katapusang bahin sa ika-kapituan ka semana. 
Tan-awa, ang Dios wala magtagad sa Israel dinhi niini. Wala, sir. 
216 Usa ka igsoong lalaki ang nangutana kanako dili pa lang dugay, 
“Moadto ba ako…” U—usa ka igsoong lalaki dihi sa simbahan, usa ka 
bililhon, minahal nga igsoon ang miingon, “Moadto a—ako sa Israel, ako 
nagatoo nga anaay pagkapukaw.” 
217 Dihay miingon kanako, “Igsoong Branham, kinahanglan nga 
moadto ka sa Israel karon dayon. Kay makita nila kani.” Tan-awa, dili 
mo kini mahimo. Mitindog ako didto, ug namalandong ako… 
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218 Silang mga Judio miingon, “Kung ako… Nan, kung kini mao man 
si Jesus, ma—mao ang Mesiyas,” miingon, “ipakita kanako nga Siya 
nagbuhat ug ilhanan sa profeta. Kami motoo sa  among  mga profeta,” 
tungod kay mao kanay ilang—ilang pagabuhaton. 
219 “Unsang kahapsay,” namalandong ako. “Ania karon miadto ako.” 
Sa akong paghiabot didto, sa haduol na niini, diha-diha… Ako… Tan-
awa, didto na ako sa Cairo, ug gikuptan kuna ang akong tiket paingon sa 
Israel. Ug ako miingon, “Ako—akong adtoon aron tan-awon kung 
mangutana ba sila niana, kung makakita ba sila ug ilhanan sa usa ka 
profeta; atong tan-awon kung modawat ba sila kang Cristo.” 
220 Si Lewi Pethrus sa Stockholm nga Simbahan nagpadala kanila ug 
milyon nga mga Biblia. 
221 Ug kadtong mga Judio nga nagadto didto… Inyong makita ang 
mga hulagway; anaay ako niini diha sa rolyo dinhi niini karon: “Tulo na 
lang ka Minuto Una Magtungang Gabii.” Ug silang mga Judio 
nanagpangabot gikan sa tibuok kalibutan, bisan diin, misugod na sa 
pagkatigum didto. 
222 Human sa paghisulod sa England didto sa panahon ni General 
Allenby sa panahon sa “Paglurang sa Gubat sa Kalibutan,” sa ikaduhang 
bahin sumala sa akong pagtoo, ug nanugyan sila—nanugyan ang mga 
Turko. Ug unya ilang gipanugyan kini pagbalik ngadto sa Israel, ug sukad 
niadto mi-uswag siya ingon nga usa ka nasud. Ug karon, usa na siya ka 
hingpit nga nasud, may kaugalingong salapi, kwarta, bandila, 
kasundalohan, ug uban pang mga butang. Nakita mo? 
223 Ug kining mga Judio nanagpamalik na sa yutang natawhan, sila… 
Sa sinugdan, sa dihang nangadto sila sa Iran ug nangadto didto aron 
pagkuha kanila, nangutana sila—miingon sila… Siya… Gusto ni—nilang 
dad-on pagbalik sila ngadto sa Israel, aron ihatag kanila ang ilang—dad-
on pagbalik ngadto sa ilang yuta, ang Palestina, diin adto unta sila didto. 
224 Ug hinumdumi, nga samtang ang Israel anaa pa sa gawas sa 
maong yuta, nahigawas siya sa kabubot-on sa Dios. Sama kang Abraham, 
kang kinsa gihatag kadto. Ug samtang… 
225 Dili sila manakay sa eroplano. Wala pa gayud sila makakita sukad 
ug butang nga sama niana. Dihay usa ka tigulang nga rabbi ang miadto 
didto ug miingon, “Ang among Profeta nag-ingon kanamo nga kung 
manguli na ang Israel, mosakay kini sa ibabaw sa mga pako sa agila.” Sa 
usa ka eroplano nga halayo sa puloy-anan… 
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253   Himatikdi, nga human sa paghiadto niini sa mangitngit nga 
panahon sa kasakitan, unsa man kadto? Wala nay ilang mahimo pa. Ang 
Roma mao nay nanag-iya sa—siya na ang nagbaton sa relihiyosong 
kagahum ug anaa kaniya ang politikanhong gahum. Wala nay arang 
nilang mabuhat, kondili ang paghago aron magpabiling buhi ug 
nanugyan sa ilang kaugalingon alang sa pagpasakit. Mao kadto ang baka. 
Mao lang kadto ang ilang nangabuhat. Mao kadto ang matang sa espiritu 
nga diha kanila, ang Espiritu sa Dios, ang baka. 
254 Ug unya miabot ang mga reformador, ang ulo sa tawo, maigmat, 
utokan: si Martin Luther, John Wesley, ug uban pa; si Calvin, Finney, 
Knox, ug ang uban pa kanila. Ania karon nanungha sila, ug nahimo na 
nila, sila mga reformador. Nanungha sila nga nagareforma—gipahigawas 
ang mga katawhan. 
255 Ug mibalik dihadiha sama sa ilang ginabuhat kaniadto ug 
nakigminyo pagbalik ngadto kaniya pag-usab diha sa denominasyonal 
nga sistema. Mao kanay tinuod. Ang Biblia nagsulti niana. Siya usa ka 
bigaon, ug unya anaa siyay bigaon nga mga anak nga babaye. Tinuod 
gayud. 
256 Ug ang Dios nag-ingon, “A—Akong gihatagan siya ug panahon 
aron maghinulsol, ug wala niya buhata kini, busa kuhaon Ko siya ug ang 
iyang mga kaliwat, ug itambog sila diin sila mahimutang.” Mao kanay 
husto. Karon, mao kanay… Ang Dios namulong niana sa ilalum niining 
maong Timri—sa sulod sa Timri. Karon, anaa na siya. Atong nakita nga 
Iyang gibuhat kana, ug Iyang pagabuhaton kini. Ug sila ang matag usa 
kanila nagpadulong nianang kahimtanga. Apan ang tanan kang kinsang 
mga ngalan anaa sa Libro sa Kinabuhi, sa Dios pagatawagon; ug ilang 
hidunggan kini. “Ang Akong carnero makadungog sa Akong tingog,” 
matud ni Jesus. Ang bugtong rang butang nga atong pagabuhaton 
maghimog tinawagan sa carnero. Ang mga kanding dili makasabot niini. 
257 Himatikdi. Apan inyong makita ang tinawagan sa carnero… “Ang 
Akong carnero makadungog sa Akong tingog.” Ngano? Unsa man ang 
tingog? Sultihan ko kamo kung unsa ang tingog. Ang tingog mao ka—
mao kanang espirituhanong ilhanan. 
258 Siya miingo kang Moises, “Kong dili man sila mamati sa tingog sa 
nahaunang ilhanan, sila maminaw gayud sa tingog sa ikaduhang ilhanan. 
259 Ang Akong carnero magpatalinghug sa Akong tingog.” Kung 
kining mga butanga mahitabo na ning katapusang mga adlaw, ang mga 
carnero sa Dios makaila niana. Tan-awa, nakita mo? Si—sila makaila 
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gibutang kadtong gamayng kahoy didto sa tubig aron kadtong mga buntis 
nga mga baka manganak ug mga nating kabang, ug, oh, nasayud na kamo 
sa tanan nga iyang gibuhat kadto, a—aron lang makasapi. Karon, 
bantayi. Karon, siya gihinginlan gikan sa iyang mga katawhan. 
247 Karon, mao kini ang usa ka tipo sa Judio karon. Siya usa ka 
tigpanglabni ug salapi. Walay koy labot kung giunsa niya pagkuha kini. 
Iya kamong hukasan nga buhi aron pagkuha niini. Nasayud na kamo 
niana. Limbungan siyag diyotay; kana lang. Boy, ayaw pagpakigkuyog 
kaniya. Makuha ka ni—niya, boy. Oo, sir. Ngano man? Kinahanglan nga 
maingon siya niana. Mao kanang matanga sa espiritu ang nagagahum. 
248 Sama gayud kanilang mga reformador nga dili makasabot sa 
Pulong, tungod kay kadto mao man ang espiritu sa tawo nga gipadala 
kanila. 
249 Ang panahon na sa agila maoy nakasabot sa Pulong ug sa 
pinadayag. Ang tanan nga nakasabot niana, ipataas ang inyong mga 
kamot, aron akong… Nakita mo? Mao kanay maayo. Maayo kana. Tan-
awa, maayo kana. Karon, tan-awa, kong makabalik kamo dinhi sa ilalum 
niining mga Timri, kong hisabtan pa lang unta nila… Kung mabuksan na 
sila, inyong makita sa tataw kung unsay ginabuhat sa Dios, unsay Iyang 
gibuhat, kung unsay Iyang pagabuhaton. Ania na gayud kini. 
250 Ug mao kanay hinungdan nga ang mga tawo nagalihok nga sama 
niana, tungod kay mao man kana nga espiritu ang gitagna na alang 
nianang panahona nga maanaa kanila. Wala silay arang mahimo. Walay 
laing makahimo… 
251 Si Juan, si Pablo, ug ang uban pa kanila, kanang espiritu sa Lion 
diha, a—ang L-i-o-n nagtindog didto, nga mao ang Pulong mismo… 
252 Si Pablo mibarug nga malig-on pinaagi nianang Pulonga ug 
miingon, “Ako nasayud niini, nga anaay mini nga mga igsoon nga 
manindog diha kaninyo. Magapanakasaka ug ilang pagahimuon—ang 
mga denominasyon ug uban pang mga butang diha kaninyo. Ug unsay 
ilang pagabuhaton, mopadayon sila hangtud sa katapusang mga adlaw ug 
sa makalilisang nga takna.” Ngano man? Kay siya usa ka profeta. Didto 
mibarug kadtong maong Pulong diha Kaniya, ug kung unsaon niini 
pagkatapos niini. Miingon, “mini nga mga tawo gikan ra kaninyo ang 
managpamarug ug magasultig mga butang, ug managpamihag sa mga 
kaigsoonan nga mahimong tinun-an. Mao gayud kana ang anticristo.” 
Buhaton gayud nila kini. 
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226 Anaa na siya karon, nanagtukod, ang kahoyng igira nahibalik na. 
Amen. Ang karaang unom ka tumoy sa Bituon ni David mikayab na. 
   The Gentile days numbered, 
   With horrors encumbered… 
227 Ang panahon sa kasakitan haduol na. 
228 Ug nagatindog dinhi niini, ug ang mga Timri gipangbuksan, ang 
Iglesia andam na sa iyang paglupad sa kahanginan! 
229 Ug ang kasakitan andam na. Ug unya ang Dios manaug ug kahaon 
ang usa gatus ug kap-atan ug upat ka libo gikan niana. Amen. Diha… Oh, 
husto gayud kini. Nakita ninyo kung giunsa sa mga Timri ang pagpakita 
niini karon (Nakita mo?), ang pagbukas niini. Karon, mao kini ang 
katapusang tulo ka tuig ug tunga alang sa mga katawhan. Ug usab, kong 
inyong hingmatikdan, mao na kanang panahona nga tawgon sa Dios ang 
usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo ka mga Judio dinhi niining 
katapusang tulo ka tuig ug tunga. 
230 Tan-awa, wala gayud Niya tagda sila. Wala sila makabaton ug usa 
ka profeta. Wala silay laing gitoohan gawas sa profeta. Dili mo sila 
hilimbungan. Busa mamati lamang sila ug profeta (Oo, sir.); ug mao lang 
kana. Ang Dios nagsulti kanila niana sa sinugdan, ug nagpabilin sila uban 
niini. 
231 Siya miingon, “Ang Ginoo nga ang inyong Dios magpatindog ug 
usa ka profeta sa inyong taliwala nga sama kanako.” Gisulti kana ni 
Moises. Ug miingon, “Kaniya mamati kamo. Ug bisan kinsa nga dili 
mamati sa maong profeta pagaputlon gikan sa katawhan.” Husto kana. 
232 Ug tan-awa, kinahanglan nga pagabutahan sila o dili sila moila 
Kaniya. Gawas pa sa pagkabuta, sila—gitugotan si Satanas sa pagkuha 
kanila, ug sila manag-ingon, “Usa Siya ka tingpahimalad, Beelzebub. 
Ipapaningil kanamo ang Iyang dugo; kay kami nasayud nga walay bisan 
gamay diha kaniya.” Nakita mo? 
233 Ug ang  kabus  nga mga katawohan nangabuta. Mao kanay 
hinungdan nga ang pundok nga Eichman, ug kadtong tanan nga pundok 
nga nangamatay kaniadto,  may katungod nga mobalik; ang ilang 
kaugalingong Amahan nagbuta sa ilang mga mata aron Iya kitang 
kuhaon. 
234 Mao kadto ang labing makaloluoyng butang diha sa Kasulatan. 
Pamalandunga sila, ang mga Judio nanagtawag sa dugo sa ilang 
kaugalingong Amahan, ang ilang kaugalingong Dios nagbitay didto, nga 
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nagkadugo. Tan-awa, “Didto ilang gilansang Siya,” ang Biblia nag-ingon. 
Mao kana ang upat sa mga dagkung pulong… Tan-awa. Didto, sa 
Jerusalem, ang labing balaan nga ciudad dinhi sa kalibutan; ilang, ang 
labing balaan nga mga tawo dinhi sa kalibutan; gilansang, ang 
pinakamangilngig nga kamatayon sa tanan dinhi sa kalibutan; Siya, ang 
labing mahinungdanon nga Tawo sa kalibutan. Ngano? Ang relihiyoso  
nga mga tawo, ang labing bantogan nga relihiyon sa tibuok kalibutan, ang 
bugtong tinuod nga relihiyon atua didto nagtindog  nga naglansang sa 
ilang Dios nga giingon sa ilang Bibliya nga moanhi. 
235   Nganong dili man sila makakita niini? Ang Biblia nagtug-an kanato 
nga sa Dios gibutahan sila aron dili sila makakita niini. Ilang… Siya 
miingon, “Kinsay makasumbong batok Kanako bahin sa sala?” Sa laing 
pagkasulti, “Kong wala Ko buhata ang unsay gikatagna alang Kanako 
nga pagabuhaton, nan sultihi Ako.” Ang sala mao ang pagkawalay 
pagtoo. Iyang gibuhat ang tukma nga gisulti sa Dios Kaniya, apan wala 
sila makakita niini. 
236 Karon, kung sultihan mo ang mga katawohan, mahisama ra kini 
sa nagbuhos kag tubig diha sa likud sa pato. Nakita ba ninyo kung unsay 
buot kong ipasabot? Mao kini ang butang makaloluoy. Kung makita 
ninyo kining nasura, ug ang mga ginabuhat sa katawhan, mga tikig 
kaayo, ang ilang, relihiyon… Apan wala ba magsulti kanato ang Espiritu 
ang sila mga andakan, mapahitas-on, mahigugmaon sa kalipayan inay 
nga sa Dios unta hinuon, mabudhion, mabutangbutangon, walay igabalus, 
ug dili mahigugmaon nianang maayo. “Sila nagabaton sa dagway sa 
tinuohan apan nagalimud sa gahum sa Maayong Balita.” Ginaingon, 
“Ang ingon kanila magpahilayo kamo.” 
237 Ania na karon; kini silang mga denominasyon nanagtuis niini. 
Ilang giangkon ang tanang himaya ang kagahum, gipahimutang kini 
pagbalik kauban sa mga apostoles ug sa uban pa niini diha sa milenyum. 
Nahisama ra kini sa usa ka tawo, sumala sa ako nang giingon kaniadto: 
Ang tawo kanunayng nagadayeg sa Dios kong unsay Iyang nabuhat, 
naglantaw kung unsay Iyang pagabuhaton, ug nagalimud kung unsay 
Iyang ginabuhat karon. Tinuod gayud. Ang mao ra sa kanunay. 
238 Didtoy mga Judio nga nagtindog didto nga nagaingon, “Himaya 
sa Dios.” Tan-awa, maingon sa capitulo 6 sa San Juan nga nagaingon, 
“Ang among mga ginikanan nanagpangaon ug manna didto sa 
kamingawan.” Ug si Jesus miingon, “Ngani ang matag usa kanila 
nangamatay.” 

Ang  Ikaunom nga Timri 39 
 
239 Sila nanagpakainum ug tubig nga gikan sa bato didto sa 
kamingawan ug…?... 
240 Siya miingon, “Ako mao kadtong Bato.” Husto kana. Amen. Siya 
miingon, “Apan Ako mao ang Tinapay sa Kinabuhi nga nanaug gikan sa 
Dios nga gikan sa langit—kadtong Kahoy sa Kinabuhi didto sa Eden 
kaniadto. Kong ang tawo makakaon niining tinapaya siya dili na 
mamatay. Akong banhawon siya pag-usab sa kaulahiayng mga adlaw.” 
Oh, oh, wala sila makakita niini. Husto kana. 
241 Ang maong Mesiyas nagatindog didto ug nagasulti sa mga pulong 
sa ilang kasingkasing, ug sa mga butang nga sama niana, ug nagpakita 
nga Siya mao ang Mesiyas, sumala sa unsay pagabuhaton sa Mesiyas. 
242 Ug sila nga nanagtindog didto ug gibinaklid ang mga kamot, ug, 
miingon “Hah, dili kini mahimo. Dili, dili. Wala si—si—siya moabot sa 
tukmang tahas sa panahon. Tan-awa, nagagikan siya sa Bethlehem, ug 
si—siya walay lain kondili usa ka anak sa gawas, ug ang yawa kanang 
nagapamuhat diha kaniya. Nasayud ki—kita nga nabuang siya. Usa siya 
ka buang; giyawaan siya.” Tan-awa, ang ilang mga mata tataw nga 
nangabuta niana. 
243 Karon, apan nagapaabot sila sa ilang profeta; ug ilang dawaton 
kini, ilang dawaton silang duha. Husto kana. 
244 Karon, himatikdi pag-usab. Karon, ug usab samtang kining mga 
Judioha… Hatagan ko kamog lain pang simbolo aron inyong hiilhan nga 
mga Judio kining ania dinhi karon nga ania niining dapita sa pagkalalin. 
Bantayi kung unsay mahitabo. Kini usab nagahulagway (Dili ta 
maglangan aron buhaton kini, tungod kay nau—naulahi na kita dinhi.)—
ug usa nagasimbolo sa—sa ginaingon nga kagul-anan ni Jacob. Karon, 
tan-awa, kining mga Judio dinhi anaay… Himatikdi. Oh, kini maoy usa 
ka… 
245 Mogamit a—akog gamayng oras dinhi. Nakapakulba kini kanako 
kung magsugod na kini nga sama niana. Nakita mo? Himatikdi. Gusto ko 
nga inyong makita kini. Ug a—akong… Ug kining… Hinuon, ang Dios 
magapakita niini kaninyo, nasiguro ko. Tan-awa. 
246 Nakuha ni Jacob ang pagkapanganay. Husto ba? Apan 
nakasiguro siya nga dili makatarunganon kini. Nakita mo? Miadto siya 
ug iyang gilimbungan ang iyang amahan; iyang gilimbongan ang iyang 
igsoong lalake; gibuhat niya ang tanan; apan sa minatarung, nakuha niya 
kini; tungod kay gibaligya man kini ni Esau. Apan bisan pa niana, sa 
iyang paghiadto didto aron motrabaho sa iyang ugangang lalake, iyang 


