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1 Salamat kanimo, igsoon. Samtang magpabilin ta sa pagtidog, mag-
ampo kita. Dios nga Makagagahum, Mag-uugda sa Kinabuhi ug Maghahatag 
sa tanang maayong espirituhanong mga gasa, mapasalamaton kami kaayo 
karon tungod niining labing makapahibulong nga kabantog, ning panahon sa 
pakighiusa sa—sa Imong Presensiya. Timaan sa usa ka dakung dungog dinhi 
sa among mga kinabuhi. Ginoo, usa ka panahon nga dili namo hikalimtan 
bisan kung unsa pa ang kadugayon sa among pagpabilin. 
      Ug nangamuyo kami, Dios, nga dinhi sa nagkahinapos nga gabii… Among 
hingmatikdan ang Kasulatan sa nagkahinapos na ang adlaw sa fiesta, si Jesus 
mitindog sa ilang taliwala ug misinggit, “Kong anaay tawong giuhaw, paduola 
siya Kanako,”… Ug nangamuyo ako, langitnong Amahan, nga kadtong tanan 
mabalik pag-usab niining gabhiona nga among madungog ang Tingog sa 
among Ginoo nga magatawag kanamo, ug magatawag kanamo diha—sa 
pagpangalagad alang Kaniya, ug makig-uban sa pagpanglakaw. Among gibati 
nga amo nang hindunggan ang Iyang tingog diha sa pagbukhad niining mga 
Timri, misulti nga kini mao na ang katapusang adlaw, ug ang takna haduol na. 
Itugot kining mga panalangin nga among gihangyo, Amahan, sa Ngalan ni 
Jesu-Cristo ug alang sa Iyang kahimayaan. Amen. Makahimo sa 
pagpanglingkud. 
2     Buot kong idungang kini: nga sa tanang mga bulohaton nga akong nahimo 
sukad sa akong kinabuhi, nagtoo ako nga kining semanahona maoy labing 
mahimayaong panahon sa tanan kong kinabuhi sa mga bulohaton. Bisan unsa 
ang anaa kanako…. Nakita nako ang mga dagkong mga milagro nga nahitabo, 
dayag lang, sa wala pa ang buluhaton sa pagpangayo. Apan mas labaw pa kini 
niana. Nahimo kining usa sa pinaka dakong kahigayunan, kinamaayohan, sa 
akong kinabuhi ang makaanhi dinhi, ug nakita nga kining gamayng 
Tabernaculo nalahi na ang pagkahimutang. Dili lamang kana, apan ang sulod 
adunay usa ka lahi nga pagkahimutang.  
       Ug karon, akong gipangutana si Billy…. Dugay kaayo siyang miabot sa 
pagkuha kanako. Siya miingon nga aduna say laing panon nga 
gibautismuhan—diin, mudagan kinig subra usa ka gatos niining simanahuna 
ka mga tawo ang nabautismuhan sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Mao 
nga mapasalamaton kaayo kita, ug ang Dios magapanalangin kanimo. 
       Ug karon, kon wala kamoy gitambungan nga iglesia, giawhag ko kamo 
dinhi nga moanhi kamo dinhi ug makigtigum uban kanamo. Hinumdumi 
lamang nga bukas ang iglesia. Dili kami denominasyon, ug nagalaom ako ug 
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nagasalig nga dili kini mamahimong usa ka denominasyon—usa lamang ka 
panagtigum diin ang mga lalaki ug mga babaye ug mga batang lalaki ug mga 
batang babaye nagkaabot palibot sa kan-anan sa Dios, ug magkatigum sa 
tibuok Pulong ug aduna kitay panaghiusa sa tanang butang. 
3      Karon, aduna kitay usa ka maayo kaayong pastor, usa ka tinuod nga tawo 
sa Dios, ug mapasalamaton ako mahitungod niana. Ug kon inyong 
nahinumduman ang usa ka panan-awon usa ka tuig na ang milabay, kanang 
maong pagkaon gitago sa dapit, ug tukma gayud kana. Ug aduna na kitay dapit 
karon nga igo alang sa Dominggong pagtoon nga mga klase alang sa tanang 
mga edad, ug hilabihan ang atong pagpasalamat alang niining maong 
kahigayunan. Adunay nanag-ingon, nga kon aduna lamang silay 
Pangduminggong pagtoon nga mga klase diin ilang ipadala ang ilang mga 
anak—aduna na sila niini karon. Mao nga karon, mao nga moari lamang kamo 
ug makig-uban kanamo kon wala kamoy gitambungan nga iglesia. Dayag lang, 
kon aduna kamoy usa ka maayo nga iglesia diin imong ginatambungan, ug 
nagawali sa Ebanghelyo, ug uban pa, ngano, lain usab kana nga grupo namo, 
nakita nimo, bisan asa. Apan kon wala kamoy tigumanan ug ikaw…. 
Nakasabot ako nga ang pipila mibalhin gikan sa laing bahin sa nasud aron 
mahimo kining ilang balay tigumanan, ug malipayon kaayo kami sa pag-abiabi 
kanimo dinhi diha sa Pulong sa Dios. 
       Ug akong nahinumduman…. Sa akong hunahuna sa dihang sa akong 
pagbiya akong gisulti diha kaninyo nga ang mga buluhaton, kutub sa akong 
kalabutan, dinhi pagahimuon sa Tabernaculo. Wala pa ako masayod kung unsa 
ang tanang gitagana sa Dios alang kanako sa umalabot. Akong gisalig kanang 
tanan sa Iyang kamot—dili sa pipila mga pagtootoo o sa unsa mang mga 
butang. Nagahulat ako adlaw adlaw Kaniya sa paggiya kanako ngadto sa dapit 
diin mas makapamuhat ako ug maayo alang Kaniya. Ug inig katapos na Niya 
kanako, nan nagatoo ako nga Iya akong pagadawaton sa panimalay nga 
malinawon. 
       Ug karon, mapasalamaton kaayo ako sa pagduyog sa mga katawhan sa 
Tabernaculo. Sama sa ginasulti ni Billy kanako niining simanahuna, nga… sa 
akong hunahuna ang matag panimalay nga nagabarog dinhi sa palibot niining 
Tabernaculo adunay ilang kauban. Nagaabli sila sa inyong mga panimalay ug 
mga dapit, ug nagpadayon sa mga tawo nga walay laing dapit nga 
kapadulngan. Karon, mao kana ang tinuod nga mga binuhatan sa Cristohanon. 
Ug ang pipila nga mga panimalay nagapadayon sa tanang tawo sa matag 
gamayng dapit nga ilang nahimo, aron mahatagan ang mga katawhan ug usa 
ka dapit nga mapoy-an, tungod kay usa kini ka malisod nga panahon tungod 
niini… usa ka matang sa panghitabo nga nahitabo mahitungod sa mga dula sa 
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nagapadala niining maong mga maensahero ug ila kining gipadayag kanato. 
Ug unya inyong nahimatikdan kung giunsa kini pagkatakdo sa Pulong, sa 
tukma gayud. 
196   Ug unya aron ipahibalo kaninyo nga mao kini ang tinuod, Iya na kining 
gitagna mga duha na kabulan karon, o subra pa, sa wala pa kini mahitabo—
nga sa pag-adto nako sa kasadpan, nga walay kasayuran niini, mibalik dinhi 
uban ang hubad kung giunsa Niya kini paghatag. Karon hinumdumi, sa panan-
awon, wala Siya nagsulti kanako ug usa ka butang sa panan-awon sa diahng 
Iya akong gidala. Nahadlok ako, nahadlok nga mamatay—mamatay sa usa ka 
pagbuto. Nakita nimo, dili kana nila mahimo. Ang hubad miabot lamang nga 
kinahanglan na nako kini,--didto kana sa lawak. Ug ako kining gihatag sa 
paagi nga Iyang gihatag kini. 
       Karon, imong nakita, mga higala, ang mga panan-awon dili mapakyas. 
Kanunay silang hingpit. Sila gayud ang tukma nga tinuod. 
       Karon, ang panan-awon dugangan sa Pulong, dugangan sa kasaysayan, 
dugangan sa kapanahonan sa iglesia—ug iponon ang tanan. Mao nga, ako 
gayong masulti nga kutob sa akong pagsabot ug sumala sa Pulong sa Dios ug 
ang panan-awon ug ang pinadayag, ang hubad niini mao ang “mao kini ang 
gisulti sa Ginoo!” 
       Karon, unta ang Ginoo magapanalangin kaninyon tanan, sa matag usa, sa 
madagayaon  gayud samatang magatindog kita karon ug magaawit niining 
maayo ug daan nga alawiton sa simbahan. Ang Dios magapanalangin sa matag 
usa kaninyo. Amen. 

I (ang Dios magapanalangin kanimo) 
love Him, 
I love Him (sa tibuok nakong 
kasingkasing) 
Because He first loved me, 
And purchased my salvation 
On Calvary’s tree.    
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gamay nga langgam), miadto sila sa sidlakan. Ug unya akong gitan-aw…. 
Nagauban sila kanako sa tanang panahon. Mao kana ang una ug ikaduhang 
paghunat. Karon, ang ikatulo nagagikan sa kasadpan, mihaguros sa hilabihan 
ka kusog, ug ila akong gikuha paitaas. Balik kana ngadto sa sidlakan uban ang 
tinagao niining pito ka mga timri, sama sa ginaingon sa damgo ni Junior 
Jackson nga ang Ginoo magtugot kanako nga maghubad alang kaniya didto. 
192   Sa ilalum nianang maong pyramid, adunay puti nga bato nga wala 
masulati. Mao kana ang hinungdan nga kinahanglan nga moadto ko sa 
kasadpan aron itakdo kining mensahe sa mga manulunda aron mobalik dinhi 
aron idayag kini ngadto sa iglesia. Nahinumdum kamo, miingon ako, “Ang 
sunod nga butang nga mahitabo dinhi mismo sa iglesia.” Mao lamang kana 
ang tukma. 
193  Laing butang, buot ko nga inyong himatikdan kung unsa ang mahitabo. 
Ug kon naminaw kamo sa teyp sa “What Time is It Sir?” inyong nakita nga 
kanang usa ka manulunda talagsaon kaayo alang kanako. Ang uban kanila daw 
sagad na lamang, apan kining maong munlunda usa ka talagsaon  alang 
kanako. Anaa siya sa akong wala sa hugpong sa porma sa usa ka pyramid. Ug 
iyong nahinumduman, atua kini didto diin ang talagsaong putting bato nga 
wala mahisulati. Ug ang mga manulunda midala kanako didto nianang 
pyramid sa ilang kaugalingon—ang mga tinago sa Dios nadayag lamang 
ngadto kanila. Ug karon, sila ang mga mensahero nga miabot aron sa 
paghubad nianang pyramid, o kanang mensahe sa tinago niining pito ka mga 
timri diin nahimuta sa…sulod sa pyramid. 
194   Karon, ang manulunda…atua sa akong wala, mao ang kataposan o 
ikapito nga manulunda, kon ato silang ihapon gikan saw ala ngadto sa too—
tungod kay atua siya sa akong wala, nagaatubang ako kaniya padulong sa 
kasadpan, siya nagatubang sa sidlakan nga mao ang walang dapit. Mao nga 
mahimo nga mao kana ang kataposang mensahe sa manulunda—talagsaon 
kaayo. Inyong nahinumduman  kung giunsa nako pagsulti nga anaa kaniya ang 
iyang…daw milingi siya, ug ang iyang dako ug mahait nga mga pako ug 
giunsa niya paglupad padulong kanako. Karon, mao kini ikapitong timri. Usa 
gihapon kini ka talagsaong butang. Ug kita…. Wala kita masayud kung unsa 
kini, tungod kay wala kini tuguti nga mabuksan. 
195   Apan karon, ang matag usa kaninyo didto sa panagtigum nakahimatikod 
niana…. Usa ka talagsaong panagtigum nga nahitabo! Ang tanan daw anaa sa 
tumoy sa ilang mga lingkoranan—ang tanan nanagtindog palibot dinhi sa ala 
una ug alas dos sa hapon nagahulat nga ablihan ang piltahan aron makasaka 
dinhi sa atubangan, nanagtindog sa palibot sa pader, maninhod  nga mga 
kaunoran, ug tanang buitang. Unsa kini? Mao kini ang Balaang Espiritu nga 
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kalibutan, usa ka matang sa basketball o mga butang, ug adunay mga 
pagtagana nga nahbitabo; gidungagan sa usa ka dakong panon gikan sa…. Sa 
akong hunahuna nagabarog dinhi niining gamay nga iglesia mga… anaa sa 
baynte otso o traynta ka mga nasod ang nagabarog dinhi niining iglesiaha, 
gawas nianang duha ka mga langyaw nga nasud, mao nga…niining gamay nga 
rebaybal, mao nga daw moukopar kana ug dako-dako nga lugar. 
       Ug gipangutana ako…. Karon sa pipila ka mga katawhan, miingon ako 
nakasabot ako nga dili kaayo daghan ang mga taga-Jeffersonville nga ania sa 
panagtigum. Adunay misulti ug miingon, “Dili kami makasulod”. Mao kana 
ang hinungdan. Pipila sa mga kapolisan, ug uban pa, buot motambong sa 
panagtigum, apan miingon…. Nagasulti sila ug miingon… apan mitungha sila 
ug dili sila makasulod. Napuno na kini sa wala ang panahon sa ilang pagsulod. 
Mao nga anaa pa silay panahon, tingali, ganina ug wala sila motungha, mao 
nga ang mga tawo miabot gikan sa laing mga dapit. Mao nga mapasalamaton 
kaayo kita. 
4     Karon, wala ako masayod. Ang sunod nga butang nga mosunod niini mao 
ang “Ang Pito Ka Mga Trumpeta” sa ikaduha nga mensahe. Apan sa mga timri 
sa maong paagi apil na niini ang tanang butang. Ang kapanahunan sa iglesia 
mikanaog ug ato kining gipahiluna ug una, diin maoy pinaka…diin maoy 
pinakamahinungdanon, apan ang…nianang panahona. Karon ang pagbukas sa 
mga timri nagapakita kung asa padulong ang iglesia, ug unsay kataposan niini. 
Ug karon, sa akong hunahuna ang langitnong Amahan maloloy-on kaayo 
kanato sa pagtugot kanato nga makita kung unsa ang anaa kanato.  
       Isulti ko kini. Nagatan-aw niining daan nakong sinulat nga akong nawali 
daghan nang katuigan ang milabay, mao pa lamay akong pagsulod ug gisulti 
kung unsa ang akong gihunahuna husto ug nagapadayon. Usa kadto ka halayo 
sa linya. Ug, karon, ang tanang upat niining mga timri, makuha ko kini mga 
baynte menutos nga sermon. Oh! Ang upat ka mga magkakabayo sa 
Pinadayag—akong giipon silang tanan. Ug nagaingon, “Ang usa ka kabayo 
miadto sa puti”. Miingon ako, “Tingali mao kana ang unang kapanahunan. Ug 
ang misunod nga kabayo miadto sa tinggutom,” ug unya nagpayon nga sama 
niana. 
       Apan, sa dihang ang Pulong naablihan, usa ka gatos ka milya ang kalayo 
gikan niini. Mao nga kinahanglan natong magbantay ug maghulat. Nan tingali 
mao na kini ang panahon aron buhaton kini. Mahimo nga daghang mga butang 
nga nasulti nga mahimo nga dili mauyonan sa ubang tawo. Apan nagatoo ako 
nga inig abot sa kataposang panahon ug atong mahinagbo ang atong Ginoo, 
imong mahibaloan nga kini tinuod. Mao gayod kini. 
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       Karon, ang mga katawhan nga kinsa gikan sa lungsod, gikan sa palibot ug 
nagkalainlaing mga dapit, nagagikan sa nagkalainlaing mga estado ug mga 
nasud, akong gidayeg ang inyong pagkamatinud-anon sa paglawig niining 
tanan nga gilay-on; ug aron sa paghimo sa inyong mga bakasyon , ug ang uban 
kanila wala gani dapit nga kapoy-an. Nasayod ako, tungod kay nakatabang ko 
sa pipila kanila nga makakuha ug dapit nga kapoy-an, ni walay kwarta nga 
pangkaon, o bisan unsa nga butang ug mao…. Ug mianhi bisan unsa pa man, 
nagahulat sa usa ka butang nga mahitabo aron magaalima niini. Ug inubanan 
sa ingon niana ka dako nga pagsalig niana, nga bisan moadto sila nga walay 
pagkaon, o bisan usa ka dapit nga kapoy-an, bout nila nga moanhi aron sa 
pagpaminaw niana…. Bisan pa nianang mga butang nga mahitabo. Mao gayod 
kana ang kaisog, nahibalo kamo. Ug ang tanang tawo nahimo gayong usa ka 
gatos ka porsento. 
5     Akong nahimamat ang akong bayaw didto diin maoy…nga nagahan-ay ug 
tisa sa iglesia ug uban pa, ug ako siyang gisultian kung giunsa nako pagdayeg 
ang iyang trabaho. Dili ako usa ka magtitisa, o wala koy hingbangkaagan 
mahitungod niini, apan nasayod ako kung unsa ang usa ka kwadrado—ug 
kung napahimutang ba kini ug husto. 
6     Ug miingon siya, “Akong isulti kanimo,” siya miingon, “ walay ingon 
niana nga panahon, daw dili, kay imong makita ang ingon niana nga panag-
uyon taliwala sa mga kalalakin-an sa dihang silang tanan nagkahiusa sa 
pagpamuhat.” Brother Wood, Brother Roberson, u gang tanan nagpahiluna sa 
ilang mga dapit—ang tanang butang. Ang igsoon nga kinsa nagbutang sa 
akostik sa…bout nakong ipasabot ang pangpubliko nga gamit, ug ang tanang 
butang, diha sa iglesia, sila miingon, “Ang tang butang nagalihok sa husto.” 
Kung aduna silay gikinahanglan nga mga butang, adunay mga tawo nga 
nagabarog aron sa pagbuhat niini. Mao nga, ang Dios anaa sa tanang 
kinatibuk-ang programa. Mapasalamaton kaayo kami alang niini. 
7     Dagahan ang mga dakong mga nagahatag sa iglesia aron sa pagtabang sa 
pagbuhat niini, sa sa atong igsoon nga si Brother Dauch ug si Sister Dauch nga 
nagalingkod dinhi, ug daghan pa nga nagatabang ug dako alang niining maong 
katuyoan. Ug akong gihunahuna nianang panahona wala sila magkulang bisan 
gamay ug kanang tanan gibayran. Mao nga mapasalamaton kaayo kita alang 
niana. 
       Hinumdumi, inyo kining iglesiaha, tungod kay usa ikaw ka suloguon ni 
Cristo, ug mao kana ang hinungdan kung nganong natukod kana dinhi—usa ka 
bukas nga ganghaan nga mahimong mga ulipon, ug alang sa mga sulogoon 
kinsa mga sulogoon nang daan ni Cristo, nga misulod ug naglipay sa ilang 
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sa berseculo 31, sa Mateo 24:31. Apan diha nagsugod Siya sa pagsultig mga 
sambingay, nakita nimo? Nan, nakita nimo didto, “Tun-i kining usa ka 
pananglitan sa usa ka kahoyng igira. Sa dihang imong makita nga nanalingsing 
na kini, nan, imong mahibaloan nga nagakaduol na ang ting-init.” Ug unya, 
“Inig kakita nimo niining mga butanga, nan imong masayran nga ang panahon 
nagkahaduol na.” 
188   Imong makita nga ang Israel nagakatigum na sa ilang yutang natawhan. 
Apan imong mahimatikdan, Iyang gisayloan ang pinadayag niining ikapito nga 
timri. Ug dinhi sa dihang ang ikapito nga timri…sa pagbukas Niya niini, Iya 
usab kining gisayloan pag-usab, tan-awa. Mao nga aatong makita nga kana usa 
ka hingit nga tinago. Busa, dili pa kini ang takna alang niining tinago nga 
madayag. Busa, ingon niini kita kalayo, ug ang nahibilin niini madayag sa 
pagabot sa takna nga si Jesus magpakita pag-usab sa kalibutan alang sa Iyang 
pangasaw-onon, o kung unsa man ang mahitabo niinang mga taknaa. 
       Karon, hangtud nianang taknaa, magaampo kitang tanan ug magkinabuhi 
nga maayong Cristohanon, naghulat sa Iyang pagbalik. 
189   Ug karon, kon kining maong teyp mahitabo nga mahulog kini ngadto sa 
mga kamot sa mga tawo sa asa mang dapit, ayaw sulayi ang paghimog bisan 
usang matang sa “ismo” gikan niini. Ang usa ka butang nga imong 
pagabuhaton, nga magapadayon ka sa pag-alagad sa Dios, tungod kay kining 
dakong tinago hilabihan ka dako bisan si Juan wala tuguti sa Dios nga isulat 
kini. Midalogdog kini, apan Siya…nasayud niana…nagsaad kanato nga 
mabuksan kini. Apan niining mga taknaa, wala kini mabuksi. 
190   Ug karon, mapasalamaton kita sa Dios sa Iyang gipakita kanato. 
Nagpabilin ako didto sa lawak sulod sa walo ka adlaw, ug ang mensahe nga 
akong gisaysay diha kaninyo, daghan kaninyo dinhi ang nakasabot. Ug akong 
isaad nga adunay butang mahitabo sa spiritual, sa tang panahon, nga sigurado 
ako nga dili ninyo kana makita. Ug ania kung unsa kini. Mao kini ang hingpit 
nga bindikasyon niining hubad sa mga kasulatan nga gipadala sa Dios, tungod 
kay sa wala pa kita naghisgut niini, ug milakaw ako didto sa kasadpan, ang 
Ginoo nagpakita kanako ug usa ka panan-awon usa ka adlaw niana mga alas 
dyes sa bunatag. Ug mianhi ako ug gisaysay kini dinhi nga ako kining nakita, 
wala masayud kung unsa kini. Usa kini ka hugpong sa pito ka mga manulunda. 
Nahinumdum kita niana. Nadungog kana ninyo sa teyp, nag-ulohan, “What 
Time is It Sir?” Bueno karon, mao kana ang tukma nga nakita ninyo karon. 
191   Ang pito ka mga manulunda…. Atua ako didto sa kasadpan. 
Nahimunduman ninyo ang gagmayng mga mensahero—miadto sila sa 
sidlakan. Ang ikaduhang mga mensahero, ang mga kalapati (Dagko-dagkog 
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ikatingala, nga wala kini mahisulat. Imong nakita, mihilum sila. Kung mao 
walay nahitabo. Ang mga manulunda wala nasayud niini. Walay bisan usa nga 
nasayud kung kanus-a Siya mobalik. Apan adunay usa ka…. Adunay pito ka 
mga tingog niining mga dalugdog nga magapakita sa dakong pinadayag 
nianang panahona. 
       Mao nga, nagatoo ako, kanato kinsa…kung wala kita nasayud niini, ug 
wala kini gipahibalo hangtud nianang panahona…. Apan ipadayag kini sa 
maong adlaw, sa takna nga kana kinahanglan nga ipadayag na. Mao nga, ang 
butang nga atong pagabuhaton mao ang magmasinugtanon atubangan sa Dios 
ug magaalagad Kaniya, ug buhaton ang tanan natong nahibaloan kung unsaon 
paghimo, ug magkinabuhi nga maayong Cristohanon. 
       Ania karon, atong nakita nga kanang ikaunom nga timri nabuksan kana 
kanato. Atong nakita kini. Ug nasayud kita nga kining ikapito nga timri wala 
mabuksi sa kadaghanan hangtud nga kanang takna moabot. 
184   Karon, adunay mga hinungdan nga gitugutan sa Dios kining pito ka mga 
tingog nga nahimong dalogdog, tungod kay kinahanglan kini mahitabo, tan-
awa, alang sa…. Atong nakita nga si Cristo, ang Cordero, nagagunit sa 
basahon sa Iyang kamot, ug Iyang gibuksan kanang ikapito nga timri. Apan 
imong nakita, usa kini ka tinakpan nga tinago. Walay usa nga nasayud nini. 
Apan kini…mitukma kini kung unsa ang Iyang gisulti: walay usa nga nasayud 
sa Iyang pagbalik. Wala usab sila masayud mahitungod niining pito ka 
dalogdog nga tinago. Mao nga imong makita, nagakadugtong kini. 
185   Ingon niana ang atong nahibaloan niini karon, tungod kay ang uban niini 
nabuksan na, apan kini wala mabuksi. Apan sa pagpabilin nako sa lawak, ug 
akong nadungog kini…wala kini madungog, diay, apan nakita kini nga 
nabuksan niining pito ka mga dalogdog. Karon, ingon niana kalayo ang atong 
maabot, diha mismo. 
       Ug karon nagasalig ako nga ang matag usa kaninyo nagaalagad sa Dios, 
ug nagabuhat kung unsay husto, ug gihigugma Siya sa tibuok niniyong 
kinabuhi ug nagaalagad Kaniya, ug ang Dios nagaatiman sa tanan. 
186   Karon, anaa na kita sa kataposan niini karon, pinaagi sa grasya sa Dios, 
tanang mga tinago sa unom ka mga timri nga gitimrihan, ug nakasabot kita ug 
nasayud niini nga ang ikapito nga timri wala gipahibalo sa kadaghanan. 
187   Karon, ang Iyang pagbalik, sa takna sa Iyang pagbalik, sa dihang ang 
paggun-ob sa kalibutan…. Nasayud kamo nga miingon siya didto, “Unsa ang 
timailhan sa nagsingabot nga kataposan sa kalibutan?” Sa Mateo 24, didto ila 
kanang gipangutanan Kaniya kanang maong pangutana, Iyang gitagad kana. 
Naghisgut Siya mahitungod sa Israel nga nagakatigum ingon nga usa ka nasud 
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kaugalingon niining panagtigum ni Jesu-Cristo. Buot namong inyong 
mahibaloan nga giabi-abi ang tanan. 
8     Ug karon, sa dihang inyo akong madungog usahay nga anaa ilalum sa 
panahon sa dihog daw ginakaykay paubos ang tabil sa mga organisasyon, dili 
buot ipasabot nga supak akong sa inyong pastor o supak sa bisan unsang mga 
kaigsoonan sa iglesia, tungod kay bisan pa man niana, ang Dios adunay mga 
katawhan sa matag organisasyon nga anaa diha. Apan wala Niya dawata ang 
organisasyon; Iyang gidawat ang matag usa nga anaa sa organisasyon. Ug wala 
kini nagakuha ug usa ka organisasyon. Sa laing bahin, sa dihang ang mga 
katawhan nagapos gayod nianang maong organisasyon, nan wala silay laing 
makita kondili kung unsa lamang ang ginasulti sa iglesia, imong makita. Ug 
mao kanay nakapahimog pagbulagbulag sa usag-usa, ug usa kini ka sistema 
nga wala mahimut-i sa Dios, ug usa kini ka kalibutanong kalihukan nga wala 
gibaod sa Dios. 
9     Mao nga karon, dili nako tuyo sa bisan unsang indibidwal. Ma Catiliko, 
Hudyo, o unsa man kana, o Methodist, Baptist, Presbyterian, bisan unsang 
organisasyon, walay mga organisasyon ug dili mga denominasyon ug 
tanang—ang Dios adunay Iyang mga kaanakan nga nagalingkod dinha, tan-
awa. Ug daghang mga panahon nga nagatoo ako anaa sila dinha alang sa usa 
ka katuyoan—aron magahatag sa kahayag—ipagawas kadtong mga pinili nang 
daan gikan sa tanang  dapit. Ug unya nianang mahimayaong adlaw ato silang 
makita. Ang iglesia ni Ginoong Jesu-Cristo pagatawagon ngadto sa dakong 
panagtigom sa panganod, ug kitang tanan mokayab aron sa pagtagbo Kaniya, 
ug nagahulat ako nianang panahona. 
       Karon, adunay daghan kaayong mahimong isulti. Ug niining gabhiona sa 
kataposang gabii, ingon sa naandan…. Ang tanan, sa usa ka bulohatong 
pagpangayo, akong nakita, sa kahinam alang sa dagkong mga butang nga 
mahitabo sa bulohaton sa pagpangayo, diin maoy nakapahimo kanilag 
kakulba, naghiwasa. Ug unya akong nakita ang mao sa gihapong mga butang 
niining gabhiona, nga ang tanan anaa sa kahinam sa pagtan-aw kung unsa…. 
Ug sa matag gabii ingon niana kanunay, sa pagbukas sa maong mga timri 
10    Karon, buot ko nga mahimong tataw kini. Sa panahon, sa panahon nga 
kining mga timri moabot sa dapit, ang tanang butang nga akong gitoohan 
kanilaug ug nabasa sa ubang mga katawhan, sukwahi sa unsay moabot kanako 
sa lawak. Ug ang akong hunahuna, niining panahona…. Ang hinungdan nga 
kong gibuhat ang buluhaton sa pagpangayo ning kabuntagon, tungod kay ang 
akong tawhanong panghunahuna halayo kaayo gikan sa akong kaugalingong 
paagi sa panghunahuna. Akong gisulayan ang pagpabilin didto sa lawak nga 
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tinabilan ug usa ka suga ang nagasiga (mao kini ang ika walong adlaw), ni 
wala ako makasakay sa akong sakyanan aron sa paglakaw sa bisan asa. 
       Kinahanglang kong molakaw uban ang pipila ka mga kaigsoonan ngadto 
sa bangko aron sa pagpirma sa pipila ka mga gagmayng kasulatan, ug mga 
butang sa kwarta, ug mga butang nga nahulam alang niining iglesiaha, apan 
mibalik dayon ako ug miadto sa pagtoon. Ug ang katingalahang butang, walay 
bisan usang tawo nga misultig bisan unsang butang o…. Sagad nagatoktok 
sila, ug mogoyod, ug sa palibot. Wala ni usa ka butang. Talagsaon kaayo kini. 
11    Diin nagakaon ako didto sa ila ni Brother Wood’s, sagad kanang dapita 
napuno sa mga sakyanan sa palibot, ug aduna silay walo o napulo ka mga 
nagkalainlaing mga katawhan nga moadto makig-uban kanila niining mga 
panahona, ug walay bisan usa kanila nga miadto. 
12    Unya ning kabontagon—dili ko malimtan kining buntaga, ang grasya sa 
atong Manluluwas sa Iyang gikapoy nga ulipon. Sa dihang akong natubag ang 
pangutana sa usa ka kabos nga tawo, ug kutob sa akong hunahuna, 
nagahunahuna nga nakabuhat ako ug husto, ug sa kalit lang, kung aduna koy 
pagakuhaon nga usa ka butang palayo gikan sa usa ka bata, nakondenar kaayo 
ako ug wala masayod kung unsa kana. Ug akong gihunahuna, “Tingali sa 
kagustohan nga adunay bulohaton sa pagpangayo, tingali adunay naglisod na 
nga masakiton ug kinahanglan nga maampoan diha-diha dayon.” Ug akong 
gipangutana ang mga tigpaminaw. Mga pipila ka mga minuto, gipadayag kini. 
Adunay nagasulti, “Nganong dili ka man magbasa… basaha ang imong mga 
sinulat?” o usa ka butang. Ug nianang panahona mikuha ako ug usa ka gamay 
nga papil ug gibasa kini pag-usab aron makita kung unsa ang gisulti niini, ug 
mitan-aw sa basahon—ug magkalahi ang tanan, ang pangutana nga akong 
natubag, tan-awa. 
13    Mahimo ba nga akong ipasa kini kaninyo. Inig abot sa labawng 
kinaiyahan, mao kana ang hunahuna ni Cristo. Mahimo ikaw nga hilabihan ka 
halayo gikan sa imong kaugalingon nga panghunahuna hangutd sa imong 
kaugalingong panghunahuna…. Ayaw ako tuguti sa pagsaysay niana, tungod 
kay dili nako mahimo. Dili ko kini mahimo. Walay bisan usa nga makahimo 
niini. Giunsa nianang tawhana nga mao ang Elias nga nagatindog didto ibabaw 
sa bukid nga ilalum sa presensya sa Dios, ug gipakanaog ang kalayo gikan sa 
langit, unya nagasunod ang ulan sa kalayo; ug unya gisirad-an ang mga 
kalangitan, ug wala kini moulan sulod sa tulo ka tuig ug tulo ka bulan, ug 
mibalik didto ug gitawag ang ulan sa samang adlaw? Ug ilalum nianang 
maong dihog, giunsa…ug gidala ang kwatro syentos ka mga kaparian sa 
gawas ug gipamatay sila; ug unay midalagan ngadto sa kamingawan ug 
nagasinggit alang sa iyang kinabuhi, sa usa ka paghadlok sa usa ka babaye, 
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Pinadayag…ang Pinadayag, 10:1-7, nga sa mga adlaw sa pagtingog sa 
mensahe sa ikapito nga manulunda…madayag ang tanang tinago sa Dios. 
178   Karon, ato usab nga nakita niini nga ang ikaunom nga timri karon 
naablihan na, sa tulo kini ka pilo nga katuyuan. Karon, ania ang mga katuyuan: 
Ang unang butang mao nga ang nagakahitulog nga mga ulay kinahanglan nga 
moagi sa panahon sa kasakitan alang sa pagputli. Kinahanglan nga iyang 
hugasan ang iyang mga sala sa pagkadili matinuuhon ug pagsalikway sa 
mensahe. Kini siya…mahitabo sa panahon sa kasakitan. Atong nakita nga 
nagpadayon sila dinhi sa Pinadayag 7, taliwala dinhi sa ikaunom ug ikapito 
nga capitulo, nga nahugasan siya, ug nahatagan siya sa iyang bisti. 
179   Karon dili siya ang pangasaw-onon; apan mao kini ang iglesia—ang putli 
nga mga kawatahn nga walay kahigayunan, tingali, sa pagpakadawat sa 
mensahe, o sa laing paagi nga sila nabutaan pinaagi sa mini nga mga profeta, 
ug wala sila makabaton ug kahigayunan, ug sa gihapon matinud-anon sila sa 
ilang mga kasingkasing. Ug nasayud ang Dios sa ilang mga kasingkasing, ug 
dinhi gihugasan sila niining panahona. 
180   Imong makita ang laing panahon sa paghuagas—alang kana sa Israel sa 
dihang sila magakatigum. Mao kana ang ikaduhang pilo. Gihugasan sa Dios 
ang mga Israelinhon sa panahon sa kasakitan. Sa minilyon nga nagakatigum 
didto, adunay gipili nga 144,000, ug pagahugasan usab sila. Gihugasan sa Dios 
ang mga Israelinhon. 
181   Himatikdi, adunay…ang tibuok kalibutan kinahanglang hugasan. Moabot 
ang usa ka butang nga ang bulan, ang mga bitoon, ug ang tanang kinaiyahan 
pagahugasan. Nakita nimo kung unsa kini? Gibag-o sa kalibutan ang iyang 
kaugalingon, gihugasan, nag-andam alang sa milenyom. Ang nagsingabot nga 
milenyom. Ug tan-awa, ang tanang butang nga mahugaw kinahanglan nga 
pagahugasan sa panahon sa ikaunom nga timri. 
182   Karon, imong nahimatikdan nga sa pagbukas niining ikapito nga timri, 
anaa usab kini sa tulo ka pilo nga tinago. Kining usa nga akong…gisulti ug 
nasulti na, nga mao kini ang tinago sa pito ka mga dalogdog. Ang pito ka mga 
dalogdog sa langit magabuhkas niining tinago. Mahitabo kini sa pag-balik ni 
Cristo, tungod kay miingon si Cristo nga walay usa nga nasayud kung kanus-a 
Siya mobalik. 
183   Inyo bang nahimatikdan sa dihang ang mga Judio nangutana mahitungod 
niana? Nasayud kamo nga sa dihang atong gitandi ang kasulatan dinhi sa 
Mateo 24 sa unom ka mga timri, ang ikapito nga timri ang nahibilin, tungod 
kay, imong makita, si Cristo miingon nga ang Dios lamang sa Iyang 
kaugalingon ang nasayud—wala gani bisan ang mga manulunda. Dili 
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172   [Mga gisulti ni Brother Branham] …usa kini ka maayong butang nga 
wala siya masayud sa bisan unsa mahitungod niini, tungod kay kung nahibalo 
siya, nan iya kanang pagasundugon. Mao kana ang iyang pamaagi sa pahimo 
sa mga butang. Mao nga, tungod niana, gililong kini sa Dios sa tibuok 
kalibutan, bisan sa kalangitan, walay pamaagi  nga masabtan kini, ang Dios 
lamang makapadayag niini sa Iyang kaugalingon. 
173   Karon, buot ko nga inyong himatikdan niining kagabhion nga ang unom 
nga timri adunay tulo ka pilo nga mga katuyuan sa ikaunom nga timri. Adunay 
tulo ka pilo nga katuyuan sa mga magkakabayo. Adunay tulo ka pilo nga 
katuyuan niining tanang butang. Nga maoy nagadala kanato ug balik sa usa ka 
tulo ug usa ka pito, tan-awa—pito ka mga timri, pito ka mga panaksan, ug 
uban pa. 
174   Karon, ang tulo ug ang pito mao ang numero sa Dios sa Iyang 
matimatikong pagpadayag sa Iyang Pulong. Karon, himatikdi, sama sa mga 
magkakabayo, karon adunay tulo ka mga kabayo nga mitungha. Usa kanila 
mao ang puti, ang usa mao ang pula, ang usa mao ang itum. Ug unya sa 
ikaupat nga kabayo, nganong, silang tanan gisagolsagol. Tan-awa, tulo ka pilo 
nga katuyuan. 
175   Karon, gibuhat sa Dios ang samang butang. Gibuhta sa Dios ang mao ra 
sa dihang Iyang gapagawas ang Iyang lion, diin mao ang Iyang Pulong, aron sa 
pakig-away sa anticristo. Unya atong nahibaloan nga Iyang gipadala ang 
nating baka sa panahon sa kasakitan, ang ighahalad nga mamanap. Ug niining 
panahon sa kasakitan, nga ang mahimo lamang sa mga katawhan mao lamang 
ang pagtrabaho, ulipon, ug ilang itugyan ang ilang kaugalingon alang sa usa ka 
halad. 
176   Unya atong nakita sa misunod nga kapanahonan, diin mao ang  panahon 
sa pagreporma, nagpadala ang Dios ug kaalam sa usa ka tawo—daw sama ug 
tawo nga mananap, diin mao ang gahum nga migawas sa mga repormador. 
       Karon, inyong nahimatikdan, nga matag…. Dili ikatingala nga ang mga 
tawo niining mga panahona…nagpabilin sa pagkinabuhi sa nananglabay, sama 
kaniadto, gikan sa kapanahunan sa repormador, tungod kay nakita lamang nila 
kini sa iglesianhong pamaagi sa pagtan-aw niini, ug  nakita nila kini sa paagi 
nga gitudlo sa mga seminaryo. Mao kana ang paagi sa Dios sa usa ka higayon, 
apan nalabyan na nato kana. 
177   Karon, ania na kita sa kapanahuna sa agila—ang pinadayag nga 
ipadayag, ang tibuok butang. Karon, iamgid kini sa Pinadayag ang ika10 nga 
capitulo, berseculo1 ngadto sa 7. ug atong makita dinhi niining 
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tan-awa. Si Jezebel. Nanganti siya nga iyang pagakutloon ang iyang kinabuhi, 
sa dihang si Ahab ug silang tanan atua didto aron sa pagtan-aw sa presenya sa 
Dios ug sa dagkong milagro nga nahitabo. 
14    Tan-awa, gibiyaan siya sa Espiritu. Sa iyang natural nga paagi sa 
panghunahuna, wala siya masayod kung unsaon sa paghunahuna, tan-awa. Dili 
siya makahimo sa paghunahuna sa iyang kaugalingon. Hinumdumi, nga 
gipatuglog siya sa manulonda ug gipapahulay siya, nagapukaw kaniya, 
nagahatag kaniya ug pipila ka mga keyk ug nagapatulog kaniya ug balik, ug 
gipapahulay siya ug nagapukaw kaniya, ug nagahatag pag-usab kaniya ug 
pipila ka mga keyk; ug waqla kita masayod kung unsa ang nahitabo sa mga 
tawo sulod sa kwarenta ka mga adlaw. Unya mibalik siya ngadto sa usa ka 
langob, ug ang Dios nagatawag kaniya. 
15    Ayaw sulayi sa pagsaysay  kana sa supernatural; dili mo kana mahimo. 
Ang usa ka butang nga mahimo mao ang pagpadayon. Ug akong gisulayan nga 
mahimong tataw ang akong kaugalingon kutob sa akong mahimo. Apan gikan 
sa sinugdanan, sa akong hunahuna dili ko na kini sulayan pag-usab. Motoo 
lang kamo o dili, ug inyong makita sa dili madugay. 
16    Karon, gisulayan nako nga mahimong matinud-anon. Nasayod ang Dios 
niana. Ug kanang maong pangutana ganinang buntag, akong gisulayan kini sa 
pagtubag sa minatuod sigon sa akong nahibaloan kung unsaon. Akong gibasa 
ang unang bahin sa berseculo, ug wala kini mahimong husto. Apan ang 
Balaang Espiritu nakasabot nga ako…ang akong hunahuna…. Tan-awa, tan-
awa sa kataposang duha o tulo ka mga adlaw, unsay mahitabo. Tan-awa, 
nagatawag akog pito ka gatos…pito ka libo, pito ka gatos. Ganinang buntag 
gisulayan sa…. Ug nakuha kini sa kadaghanan, ug nagapakita kana nga kamo 
nagabantay. 
17    Karon, laing usa nga buot nakong isulti nga ang salampati, ug gitawag 
kini nga cordero. Apan akong nasakpan kini dayon. Ug unya, kining usa ang 
wala nako masakpi, niana ang Balaang Espiritu miabalik dayon ug gitawag 
ako niini. Mao kanay usa ka dobleng pagpamatuod nga husto kining mga 
butanga. Ang Dios nagatan-aw niana aron tan-awon kung husto kana. Tinuod 
kana. Buot Niya nga kini…. Buot Niya nga ikaw masayod nga mao kini ang 
tinuod. Siya mao ang nagpadala niini, tungod kay segurado kini nga dili…. 
Mahinungdanon kaayo kanako ang usa ka pagtoon sama niini ug mao usab 
diha kaninyo. 
       Ug mao nga mapasalamaton kaayo ako sa kaalam nga akong nahibaloan 
karon diha sa Ginoo kung unsa nang taknaa ang atong gikinabuhi karon. 
Nagkinabuhi kita niining kataposang panahon sa dili pa ang pagbiya sa iglesia. 
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Karon… nagahisgu kita, mao nga atong pangayoon ang Iyang panalangin pag-
usab diha sa Pulong. 
       Among langitnong Amahan, ania miabot kining dakong kagabhion, ang 
takna nga… sa dihang ang usa ka dakong butang mahitabo. Gilibutan kini sa 
mga katawhan.  Ug, Amahan, nangamuyo ako ning kagabhion nga mahimong 
dayag kini luyo sa usa ka landong sa pagduhaduha sa kasingkasing sa mga 
katawhan ug mga hunahuna nga ilang mahibaloan  nga nagpabilin gihapon ang 
Dios diha sa trono, ug sa gihapon nahigugma Siya sa Iyang mga katawhan. Ug 
kini… ang takna nga gipangandoy sa kalibutan nga makita, nagsingabot na—
tungod kay nagasinggit kini alang sa katubsanan. 
18    Nakita namo ang mga elemento nga andam aron sa pagdala niini 
pagbalik. Among nakita ang mga elemento nga andam aron sa pagdala sa 
iglesia diha sa presensya ni Cristo. Nakita namo ang pangasaw-onon nga 
andam na, nagasul-ob sa sinina nga pangkasal, naga-andam. Nakita namo ang 
mga suga nga nagakislap. Nasayod kami nga anaa na kami sa kataposan. 
       Karon, langitnong Amahan, samtang nagapadayon kini karon aron sa 
pagwali, o sa pagtudlo niining dakong panghitabo nga nahitabo diha sa 
kahimayaan mga duha na ka libo ka mga katuigan ang milabay, ug gihatag kini 
ngadto sa hinigugmang apostol nga si Juan…. Ning gabhiona magahisgot kami 
mahitungod niini. Tuguti nga ang Balaang Espiritu moduol karon, sa Iyang 
dakong gahum sa pinadayag, nga Iya untang ipadayag ang kanato kanang 
butang nga buot Niyang mahibalon nato, sama sa Iyang gibuhat sa pipila ka 
mga gabii. Among itugyan ang among kaugalingon diha Kanimo uban sa 
Pulong, sa ngalan ni Jesus. Amen. 
19    Karon, kung buot ninyong ablihan tingali diha sa inyong mga Biblia, ug 
usa kini ka hamobo lamang nga berseculo, usa ka berseculo sa kasulatan, apan 
mao kini ang katapusan nga berseculo, makita…katapusang timri diay. Sa 
milabay nga gabii nagahisgut kita mahitungod sa ika-unom nga timri. Ang 
unang timri, mao ang gipaila nga anti-cristo, ang iyang panahon nagapadayon, 
ug atong nakita kung giunsa niya sa paggawas; kung giunsa sa mananap sa 
pagpaila diha sa gahum sa Dios nga mitungha uban ang gahum sa anti-cristo 
aron sa pakig-away niini. Wala ako nagatoo nga aduna pay usa ka pangutana 
diha kang bisan kinsang hunahuna mahitungod niini. 
20    Unya atong nahibaloan diha-diha human niana, nga kanang kapanahonan 
sa iglesia, kadtong mga mananap, miadto…nga miadto. Atong nahibaloan 
atong giusab ang tibuok hulagway didto. Wala nay mananap nga migawas, 
nakita nimo? Apan gipaila kini… padulong ngadto sa panahon sa kasakitan 
human nga ang iglesia wala na. Unsa kini ka tugma sa kapanahonan sa iglesia. 
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nakapainit kini sa among mga kasingkasing. Ug nagaampo ako, Amahang 
Dios, nga Ikaw magatabang kanamo. 
170   Nagaampo ako nga Ikaw magatabang sa among minahal nga pastor, 
Brother Neville. Himua siya, Ginoo, nga puno sa grasya ug puno sa gahum, ug 
sa pagsabot, nga iyang pagakuhaon kining nakatago nga pagkaon ug ipakaon 
sa mga carnero sa Dios. 
       Ginoo, nagaampo ako nga Imong ipalayo ang mga sakit gikan kanamo. 
Unta mahitabo nga kung nagmasakiton ang mga katawhan ilang 
mahinumduman ang walay pagkulang nga dugo ni Ginoong Jesus nga anaa sa 
halaran aron sa pagtubos. Ug nagaampo ako nga mamaayo sila dayon. Ug 
nagaampo ako nga Imong ipalayo ang gahum ni Satanas ngadto kanila, aron 
mawad-an sila ug gana, o aron himuon sila nga usa ka kulto o…. ipalayo ang 
tanang gahum sa kaaway, Ginoo. Balaana kami diha sa imong Pulong. Itugot 
kini, Ginoo. 
171   Unya, Ginoo, nagaampo ako nga Imo akong tabangan. Nagsugod nako sa 
pagkatigulang, Ginoo. Nagsayud akong nga akong mga adlaw dili na modugay 
pa, ug nagaampo ako nga Ikaw magatabang kanako. Himoa akong tinuod, 
Ginoo, ug matinud-anaon ug sinsero nga angayang magadala sa mensahe, 
samatang gitugyan kini kanako nga pagadad-on. Ug sa dihang moabaot ang 
panahon nga kinahanglang mopahulay na ako, sa dihang moadto na ako sa 
suba ug mga balod nagsugod sa pagduol, O Dios, unta akong ikapasa kining 
daang ispada ngadto sa uban nga adunay matinud-anon niini, Ginoo, ug 
magadala sa kamatuoran. Itugot kini, Ginoo. Hatud unya, tabangi ako nga 
mahimong kusgan ug baskog ug maisog. Tabangi ang akong iglesia. 
Panalangini kaming tanan, Ginoo. Imo kami. Among gibati karon nga ang 
imong Espiritu nagauban kanamo. Nagatoo kami nga Ikaw magatubag sa 
among mga pag-ampo, kay among gitugyan ang among kaugalingon diha 
Kanimo uban sa Imong Pulong alang sa buluhaton sa nahibilin nga mga adlaw 
dinhi sa kalibutan. Sa ngalan sa Anak sa Dios, nga si Jesu-Cristo, ang minahal 
namong manluluwas, alang sa Iyang kahimayaan. Amen. 

I (ang Dios magapanalangin kanimo) 
love Him, 
I love Him (sa tibuok nakong 
kasingkasing) 
Because He first love me, 
And purchased my salvation 
On Calvary’s tree. 
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akong kasingkasing, tingali sa sunod nga ting-init, sama sa Hunyo o bisan asa, 
tingali sa ting-tagak, kung madugay pa ang Ginoo, gusto ko nga mobalik ug 
magpabilin ug laing piton ka gabii alang sa “Pito ka mga Kataposang 
Trumpeta.” Gusto ba ninyo kana? Inyo ba akong iampo nga ang Dios 
magatabang kanako? Sige. Hangtud nga makita ko kamo pag-usab, 
hinumdumi kining karaang alawiton: 

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

       Karon, buot ko nga inyong iduko ang inyong mga ulo. Buot ko nga mag-
ampo alang kaninyo. Sa dili pa tapuson sa pastor, buot ko nga mag-ampo alang 
kaninyo. 
       Among langitnong Amahan, unta ang katawhan, Ginoo, nakasabot—diin 
nasayud ako nga adunay pipila nga wala. Apan Amahan, unta ilang 
mahibaloan ang katuyuan, ug unta ilang masabtan, Amahan, nga ang imong 
grasya ngadto kanila nga kining maong mga butang nadayag. Ug buot ako nga 
magpasalamat Kanimo, Ginoo, sa kaalam nga masayran kining mga butanga 
nga Imong gipadayag kanamo. Ug akong giampo ang matag usa nga ania 
dinhi, ang matag usa nga mitambong sa mga panagtigum. 
       Kung adunay pipila nga dili motoo, unta, Ginoo, mamahimo silang mga 
magtotoo. Nagaampo sa ako sa tanan nga nakadungog sa mensahe pinaagi sa 
teyp. Ug kung kini mapakyas, diin walay pagduhaduha, sa mga balay ug dapit 
sa daghang dili magtotoo nga dili mooyon…. Apan Amahan, nagaampo ako sa 
matag usa  nga sa dila pa sila mosulti ug mga mapanamastamason nga pulong, 
nga unta, una, molingkod sila ug tukion ang Kasulatan kung unsa ang 
nahisulat, ug unya magaingon Kanimo nga tinuod silang mga sinsero ug buot 
masayud kung kini tinuod o dili. Ug magaampo ako alang kanila, Amahan. 
       Ug nagaampo ako alang niining nagatindog ug dugay niining mga pader, 
kadtong nagatindog sa gawas, kadtong nagalingkod sa ilang mga sakyanan, 
alang sa gagmayng mga bata, ug alang sa tanag nakasulod—silang tanan, 
Ginoo, nagaampo ako alang kanila. Ug nagaampo ako nga ang akong pag-
ampo pagatubagon, nga Imo silang panalanginan. 
       Una, Ginoo, hatagi ang matag usa ug kinabuhing dayon. Nagaampo akong 
nga walay usa kanila nga malaglag—walay usa. Ug karon, Amahan, wala kami 
masayud kung kanus-a kining dakong panghitabo matuman, apan sa pagkaita 
namo niining mga ilhanan nga nagpakita ug mga panghitabo sa kasulatan, 
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Wala koy makita nga usa kapudyot, usa ka butang nga wala gayod motukma, 
bisan ang mga kapanahonan ug ang tanang mga butang, ug ang panahon. 
Hunahunaa kini. Nagpakita kana nga ang Dios ang nagabuhat niini. Ang 
hunahuna sa tawo dili makatugkad niana. 
       Karon, atong nakita…usab kita…. Ang Dios nagatugot kanato sa pagkuha 
sa Kasulatan, ang Balaang Kasulatan, unsa ang gisulti ni Jesus kini mahitabo. 
Ug unsaon nato kana sa pagpangita? Ug ania mitungha ug gipadayag, ug 
gidala kini sa tukma gayod… ang Iyang srmon didto, nagatubag niana, 
nagpagawas sa tukma gayod nga punto, unom sa mga timri; apan Iyang 
gisayloan ang ikapito. 
21    Unya sa dihang gibuksan ang mga timri, ang Dios (himatikdi ni), Iyang 
gisayloan ang pagpakita bisan unsang sembolo sa ikapito. Usa kini tukma nga 
tinago sa Dios. Himatikdi, karon magabasa kita sa Biblia sa …ikapito nga 
timri. Makita kana sa Pinadayag, ang ika-8 nga capitulo. 

       Ug sa giabrihan sa Cordero ang ikapitong timri, dihay 
kahilum sa langit sulod sa may tunga sa takna. [Ug mao 
kanang tanan nga anaa kanato.] 

       Karon, atong himatikdan, ug paningkamutan nga dili kaayo magdugay, 
tungod kay daghan kaninyo ang mobiyahi pa ning kagabhion pauli sa 
panimalay. Ug akong gihunahuna pag-usab nga maghimo ug usa ka buluhaton 
sa pagpangampo ganinang buntag, nga aron makalakaw kamo sa buntag—aron 
dili na kamo maghulat pa. ug karon, atong…. Ug ako usab. Kinahanglan pa 
nako nga mobiyahe padulong sa Tukson, Arizona, diin ako nagpuyo, ug…ang 
akong panimalay karon. Ug unya buot nako nga mobalik dinhi, sa kabubuton 
sa Ginoo, pagbalik…. Ang pamilya buot nga mobalik sa pipila ka mga adlaw 
sa Hunyo. Ug karon, tingali makita ko kamong tanan dinhi sa usa ka 
panagtigum nianang panahona. 
22    Ang akong sunod nga napili nga bulohaton sa Albuquerque, New 
Mexico. Sa akong hunahuna sa ika-9, 10, ug 11. Anaa ako didto sa Huwebes 
ug Biyernes Santo. Mao nga, kinahanglan nakong mabuhat ang tibuok butang, 
ug aduna pa koy laing pang mga atubangonon diin dili ko kini mahimo 
hangtud nianang panahona, mao nga kinahanglan nako ang Huwebes sa gabii 
ug Biyernes sa gabii sa Albuquerque, New Mexico. 
23    Ug unya ang sunod nga nahibaloan, haduol, tingali sa…. Dili pa namo 
maseguro. Kauban nako niana ang akong mga maayong mga higala, ang grupo 
sa “Midnight Cry,” didto sa Southern Pines, North Carolina. Ug anaa sila didto 
sa telepono karon, diin nagpadala sila ug mga mensahe sa telegrama ug tanan 
na, padulong na diri, alang sa laing grupo sa Little Rock, nga mga katawhan sa 
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ngalan ni Jesus nga kauban nako sa mga tigum sa Cow Palace sa miaging ting-
init. Aduna silay ilang panagtigum sa Little Rock, Arkansas. Ug atua sila, 
sukad pa niadtong miaging tuig, nagahandom bisan usa lamang ka gabii. O 
ang kinatibuk-an niini, apan andam sila bisan alang sa usa ka gabii. 
24    Ug maong ako silang gisultihan, nga wala nasayod kung unsa ang 
pagbuhaton, miingon ako nga lagmit mahimo nila kining ipahibalo, unya ila 
kining ipahibalo sa dili madugay, mao pa lang ang ilang pagtawag. Sige. 
Unsay gisulti? Hot Spring, mao ba? Nasayop ko. 24 sa Mayo? 24 hangtud sa 
28 sa Hunyo. Karon, lagmit gipahibalo na kini. Kana, kung kabubuton kini sa 
Ginoo. 
25    Tan-awa, mao kini ang hinungdan nganong buot nakong pagabuhaton 
kanang mga butanga. Inyo kanang mahibaloan sa dili madugay karon, tan-awa. 
Sa dihang moadto ko sa usa ka dapit, buot nakong itongtong ang akong tiil 
didto nga nahibalo nga ang Dios nag-ingong, “Lakaw didto.” Unya kung ang 
mga kaaway motindog bisan asa, moingon ako, “Ania ako sa ngalan ni 
Ginoong Jesus; pahawa.” Ug nakasigurado ka sa imong gitindugan, tan-awa. 
26    Sa dihang Iya kang ipadala sa bisan asa, Siya magaamping kanimo. Apan 
kung molakaw ka nga nanaghap lang, nan wala ako masayod. Mahimo nga 
wala Siya didto. Mao nga, buot nakong masiguro kotob sa akong mahimo. 
Daghan na kong gipanguha nga wala Siya magsulti kanako nga kuhaon, apan 
buot kong masiguro kung mahimo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong 
tanan karon. 
27    Karon, atong himatikdan, kining usa lamang ka berseculo dinhi, buot 
natong magahimo ug usa ka butang nga hamobo lamang sa dili pa niini. Kung 
inyong nahimatikdan, atong gilaktawan ang ika-7 nga capitulo. Ang ika-6 nga 
capitulo nagtapos sa ikaunom nga timri, apan  taliwala sa ikaunom nga timri 
ug sa ikapito nga timri, adunay mga butang nga nahitabo. Nakita nimo? Ug 
unsa ka maayo kana nga gipahimutang sa husto niyang dapit—taliwala sa ika-
6 ug ika-7 nga capitulo. 
      Karon, imong makita sa ika-7 nga capitulo, atong makita taliwala sa ika-6 
ug ika-7 adunay usa ka lak-ang, usa ka lak-ang taliwala sa ika-6 ug ika-7 nga 
capitulo sa basahon sa Pinadayag; ug taliwala kini sa ikaunom ug ikapito nga 
timri nga kining maong lak-ang nga gihatag. Karon, buot natong makita kini. 
Mahinungdanon kaayo kini nga atong makita kining gamayng panahon. 
28    Karon hinumdumi, human sa ika-4 nga capitulo sa Pinadayag, wala na 
ang iglesia. Human nga gipadala ang upat nga mga magkakabayo, wala na ang 
iglesia, nakita nimo? Ang tanan nga nahitabo sa iglesia nahitabo  hangtud sa 
ika-4 nga capitulo sa basahon sa Pinadayag; ang tanang butang nga nahitabo sa 
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magtutudlo nga magahapohap kanila sa ilang nanagkatol nga mga dalunggan 
ilang ilingiw gikan sa kamatuoran ug ipaabong ngadto sa tinumotumo nga mga 
sugilanon.” Ug akong nakita kadtong duha ka mga kahoy nga akong gibarugan 
nagabuhat nianang maong mga butang. Tinuod kana Ug atua kita. Ug mao 
kanay tinuod. 
169   Karon, dili ninyo…hinumdumi, tuguti ako nga pahimangnuan kamo pag-
usab. Ayawg pagsultig, “Salamat kanimo,” ni bisan kinsa bisan kanus-a. 
Ayawg ingna...maghunahunag pipila ka mga ministro o mga butang, pipila ka 
mortal nga tawo, nga adunay mga maayong butang diha kaniya, tungod kay 
wala. Dili nako igsapayan kung kinsa siya, walay bisan unsang maayo sa usa 
katawo. Tinuod kana. Kung adunay usa ka dakong pundok sa mga tumpeta 
nga nahimutang dinhi ug ang usa kanila kinahanglan nga motingog ug usa ka 
musika, kana mao ang tawo. Ang mga trumpeta hingpit nga walay tingog. Ang 
tawo mao makapatingog sa trumpeta ug nasayud siya kung unsay iyang 
pagabuhaton, nga maoy pagadawaton sa trumpeta. Walay mahimo ang 
trumpeta. Ang tingog nagagikan sa panghunahuna luyo niini. Tinuod kana. 
Mao nga ang tanang mga trumpeta managsama, managsama ang tanang 
kalalakin-an, managsama ang tanang Cristohanon. 
       Walay inila nga tawo taliwala kanato. Dili kita inila nga tawo, dili inila 
nga kakabayen-an. Mga igsoong lalaki ug babaye kitang tanan, ang tanan 
managsama sa maong matang. Dili kita inila. Ang usa dili mas labaw sa laing 
usa—walay usa ka butang mahimo…. Wala, sir! Apan mga tawong nilalang 
lamang kitang tanan. Ayaw sulayi ang paghubad sa mga butang. Ayaw sulayi 
ang pagbuhat ug mga butang nga labaw pa, pagkinabuhi ug hugot nga 
pagkinabuhi, magahatag ug pagdayeg ug pasalamat ngadto kang Jesu-Cristo. 
Nakasabot nab a ang tanan niana karon? Amen. Higugmaa siya sa tibuok 
nimong kasingkasing. Imo ba kining pagabuhaton? 

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

Nasabtan bag maayo sa tanan? Nagatoo ba ang tanan? Nahinumdum ba kamo 
sa una nakong pagsugod? “Kinsa ang mitoo sa atong pagpamatuod? Kang 
kinsa nadayag ang kamot sa Ginoo?” Iyang bang gipakita kanimo ang Iyang 
kalooy, ang Iyang kaayo? Amen. 
       Hinumdumi lamang, higugmaa Siya sa tibuok nimong kasingkasing. 
Mobalik nako sa akong panimalay karon. Mobalik ko pag-usab dinhi, itugut sa 
Ginoo, mga unang simana sa Hunyo. Tingali kung ibutang kini sa Ginoo sa 
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They come from the east and west,  
They come from the land afar, 
To feast with the King, to dine as His 
guests; 
How blessed this pilgrims are! 
Beholding His hallowed face, 
Aglow with light divine; 
Blest partakers of His grace, 
As gems in His crown do shine. 

166   Unta kanunay ninyo kining ibutang sa inyong hunahuna: ingon nga usa 
ka hiyas sa corona ni Jesu-Cristo. Si Pablo miingon ngadto sa iglesia, “Kamo 
ang mga mutya, mga hiyas, sa Iyang corona.” Buot nato nga mamahimong 
mga hiyas sa corona ni Jesu-Cristo. Dili nato buot nga magbutang usa ka tawo 
niini. Kalimti ninyo ang tanang butang mahitungod kanako. Inyong akong 
igsoon, usa ka makasasala naluwas pinaagi sa grasya, dili angayang mabuhi. 
Mao gayud kana ang tinuod, ug wala nako kana gisulti aron ingnon nga 
mapainubsanon—mao kana ang kamatuoran. Walay unsa mang butang 
kanako, wala ni usa ka maayong butang. Apan sa grasya sa Dios gitugutan ang 
hanap nakong mga mata nga motan-aw sa luyo nianang tabil sa panahon ug 
nakita kadtong mga butang didto, ug nahibalik ako…. 
167   Sa dihang usa pa ako ka gamayng bata mahigugmaon ako sa katawhan, 
buot nako kanunay nga may magmahal nako ug makigsulti nako. Walay bisan 
usa nga mihimo niini tungod sa ngalan sa pamilya. Walay bisan usa nga buot 
makigsulti kanako. Apan sa dihang akong gihimo ang pagtugyan ngadto sa 
Dios, ang among mga kaliwatan ingon nga Irish, akong gihunahuna tingali 
(mga Catoliko silang tanan), tingali mao kanay hinungdan. Miadto ako didto, 
atua Siya sa laing dalan; ug miadto ako didto sa First Baptist Church, ug atua 
Siya sa laing dalan. Miingon ako, “Ginoo, aduna gayoy dalan nga tinuod.” Ug 
adunay usa ka butang nga miingon, “Diha sa Pulong.” 
168   Nagahupot ako nianang maong Pulong. Mitan-aw sa matag panan-awon 
sa tanang dapit. Sa adlaw nga akong gipahiluna kanang bato sa pamag-ang 
didto, ug gibutang kana didto…. Akong gisulat didto kung unsa ang Iyang 
gipakita kanako nianang buntaga sa usa ka panan-awon: “May kahigayonan 
ka, o walay kahigayonan, pagpamadlong,… uban sa tumang 
pagkamapailubon…pagpanudlo. Kay nagasingabot ang panahon nga ang mga 
tawo magadumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulon-an; hinonoa aron 
sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong ug mga 
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paglihok ni anticristo, hangtud ngadto sa ika-4 capitulo; ug ang ikaupat nga 
timri sa Pinadayag (alang kang anticristo ug kang Cristo) nagtapos; ug ang 
anticristo miabot sa iyang kataposan uban sa iyang mga kasundaloan, ug si 
Cristo miabot uban ang Iyang mga kasundaloan. 
29    Usa kini ka dugay na nga panag-away nga nagsugod kaniadto pa. Ug 
unya sila…. Gipalagpot si Satanas ug ang iyang mga manulonda. Ug unya 
mianhi sila sa kalibutan ug ang panag-away nagsugod pag-usab, tungod kay 
giguba ni Eva ang utlanan diin giputos siya sa Pulong sa Dios. Ug gikan 
nianang maong takna, nakadaog si Satanas sa panag-away batok sa Pulong sa 
Dios tungod kay ang usa sa Iyang mga ginsakopan, ang pinakamahuyang, ang 
ming biya sa ali. 
30    Ug kana ang tukma nganong nakada-og siya panag-away sa matag 
panahon—tungod kay ang usa sa Iyang ginsakopan mingbiya sa ali nga 
Pulong. Ug nahitabo kini niining kataposang panahon sa iglesia mahitungod sa 
usa ka sistema sa organisasyon diin  (ang matoud, tinuod, nga balaang iglesia 
sa buhi nga Dios uban ang usa ka magkakabayo nga lion) nga wal modawat sa 
Pulong  ug gihimo ang iglesia nga gikan sa Pulong ngadto sa dogma. 
31    Karon, pila ang nahibalo nga usa kini ka dogma diin natukod ang 
Romano Catolikong iglesia? Ila ba kining giangkon? Oo. Tinuod. Ila gayod 
kining giangkon. Ang iglesia Catoliko—dili kini makasakit sa ilang pagbati, 
tungod kay nasayod sila niana. Nagadugang sila ug laing usa niini dili pa 
dugay ang milabay, nga si Maria nabanhaw. Nahinumduman ninyo kini pila na 
katuig ang milabay—mga napulo katuig? Pila ang nakahinumdom niana? Ang 
papil ug…. Tinuod , ang tanang butang. Ang bag-ong dogma. Tan-awa, ang 
tanan niini dogma—dili Pulong. 
32    Usa ka pari, sa usa ka pakighisgot, siya miingon, “Mr. Branham,” siya 
miingon, “Ang Dios anaa sa Iyang iglesia.” 
       Miingon ako, “Ang anaa sa Iyang Pulong.” 
       Siya miingon, “Dili unta kita maglalis.” 
       Miingon ako, “Wala ko makiglalis. Nagahimo lamang ako ug 
pagpadayag.” Ang Dios anaa sa Iyang Pulong. Tinuod kana. “Bisan kinsa ang 
magataktak gikan niini o magadugang niini…” giingon sa Pulong 
       Siya miingon, “Bueno, ang Dios naghatag… gihatag ni Cristo ang gahum 
sa Iyang iglesia, ug naga-ingon kanila nga bisan unsa ang pagabugkuson nila 
dinhi sa yuta pagabugkuson didto sa langit.” 
       Miingon ako, “Tinuod gayud kana.” 
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       Siya miingon, “Aduna kitay…mahitungod niining maong baruganan, nga 
aduna kitay kagahum sa pagtangtang sa sala.” 
33    Miingon ako, “Kung pagabuhtaon kini ninyo sa paagi nga gihatag sa 
iglesia, ug sa paagi sa ilang pagbuhat, ako kining pagadawaton. Kung inyo 
kanang pagabuhaton, adunay tubig dinhi nga bautismohanan sa ngalan ni Jesu-
Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala—dili nga ang lain ang 
magasulti kaninyo nga ang inyong mga sala gipasaylo na.” Mao kana ang 
tukma. 
       Tan-awa si Pedro uban ang kasulbaran sa adlaw sa Pentecostes. 
Hinumdumi, anaa kaniya ang mga kasulbaran nga ilang gihisgutan. Ug ang 
yawo miingon, “Mga igsoon unsa may among pagabuhaton aron 
mamaluwas?” 
34    Si Pedro miingon, “Paghinulsol, ang matag usa kaninyo. Pagpabautismo 
sa ngalan ni Jesu-Cristo.” 
35    Alang sa unsa? “Alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug unya inyong 
madawat ang gasa sa Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong 
mga anak, ug sa tanan nga atua sa halayo, sa matag usa nga pagatawgon sa 
Ginoo nga atong Dios.” Tinuod kana. Busa mao kana ang nagpahiluna niini sa 
walay kataposan. Natapos na ang tanan. Mao kana ang nagabuhat niini. 
       Karon, apan imong makita, si anticristo misulod na, samtang ato kining 
gihugway ug nakita kini. Unsa nga pinadayag! Ay, ay! Ug sa paghunahuna sa 
tanang mga katuigan ato kining nakitan nga nagakauswag, ug dinhi sa bug-os 
“mao kini ang gisulti sa Ginoo.” 
36    Karon, ug atong nakita kining kal-ang karon taliwala sa ika-6 ug ang  ika-
7 nga capitulo. Karon, ang ika-7 nga capitulo sa Pinadayag dinhi mao ang 
usa…nagpakita ug usa ka panghitabo. Dili kini mabutang dinhi kung walay 
hinungdan. Dili kini ibutang dinhi sa taliwala kung walay hinungdan, tan-awa. 
Gibutang kini dinhi alang sa usa ka katuyoan ug usa kini ka pinadayag nga 
nagapakitag usa ka butang. 
37    Himatikdi, unsa ka tulugkaron ug unsa ka takdo kini nga misibo ngadto sa 
Kasulatan, tukma gayod. Nagatoo ba kamo sa matematika sa Dios? Kung dili, 
segurado nga mawala kamo sa …segurado nga mawala kamo sa Pulong. Kung 
magsugod ka ug butang ug upat, o unom, o usa ka butang gawas sa tukma nga 
mga pulong, nga nagahan-ay, segurado nga anaa sa inyong talan-awon ang usa 
ka baka nga nagasibsib ibabaw sa usa ka kahoy sa bisan asa. Segurado nga 
mahutdan kamo, tungod kay ang Dios wala…. Ang Iyang tibuok nga Pulong 
sa hingpit nagalihok sa takdo. Oo, sir! Hingpit. Ang pinakahingpit…. Wala 

Ang Ikapitong Timri 49 
 
165   Ug unya akong gihunahuna, “Bueno, unsa kini, Ginoo?”  nagalakaw-
lakaw ako sa makadiyot. Milihok ako ug nag-ampo, mobalik ug gikuha ang 
Biblia, milingkod, mibasa—nagabalikbalik ug lakaw. Ug unya sa lakit lamang 
sa dihang mihilum na ako, ania kini ang binukhad nga sama niana. Unya 
midali ako pagkuha ug pangsulat, ug gisulat dayon kini sama niana. Unya 
akong gituon ang tibuok adlaw sa pagsubay ug sa pagtan-aw kung 
nakadugtong ba kining tanan ngadto sa kasulatan. Unya kini…nagpamatuod sa 
tanang butang. 
       Ug ania kini kanako dinhi, ug akong gihunahuna, “Karon, daghang mga 
katawhan ang adunay mga panan-awon. Daghan na ang adunay mga 
pinadayag.” Kung supak kini sa Pulong, biyai kini. Tinuod kana; biyai kana. 
       Karon, karon ako kining gipaagi…kasayon sama niini. Gipaagi kini 
sama…magsulat kog pipila ka butang dinhi. Akong gihunahuna, “Beuno, 
karon ang klase malipay sa pagpaminaw niini tungod kay nadugtong kini dinhi 
ug nadugtong dinhi. Karon, atong tan-awon, kung unsa ang gisulti niini dinhi? 
Oo, mao kini… Oo, ania kini dinhi,” tan-awa, ug dad-on kini balik ngadto sa 
Biblia ug magadugtong sa mga butang ngadto sa tibuok simana. Anaa na kini 
sa mga teyp. Ila kamong giabiabi. Ug ako kining gihimo kutob sa akong 
nahibaloan ilalum sa Cristohanong panagtigum—grasya sa Dios sa tanang 
katawhan pinaagi ni Jesu-Cristo. Akong gibuhat pinakamaayo nga akong 
nahibaloan kung unsa kining maong simana. 
       Usa kamo sa pinakamaayo nga klase. Walay si bisan kinsa nga 
nakalingkod ug maayo. Kamong tanan mianhi dinhi ala una pa sa adlaw, 
hangtud sa alas singko hangtud kanus-a nila ablihan ang simbahan ug 
pagadad-on ang…pasudlon ang mga tawo. Nagatindog kamo sa bugnaw; 
nagatindog kamo sa nyebe; gibuhat ninyo ang tanan—nagatindog palibot diha 
sa pader hangtud nga ang inyong mga paa nanakit. Akong nakita ang mga 
kalalakin-an nga nakalingkod ug gipalingkod ang babaye, ug nagkalainlain ang 
matag-usa, ug nagatindog, sama niana, nagalingkod sa palibot. 
       Akong gihunahuna, “Ginoo….” Oh, dili ba usa kini ka talagsaon nga 
simana? Ang tanan butang daw dili sagad—giunsa sa pag-anhi sa mga tawo. 
Nakita sila nga nagatindog sa gawas, sa mga bintana, s amga pultahan, sa 
palibot sa likod, bisan asa—nagapaminaw. Ug ingon nga usa ka tigpamaba, 
layo ra kaayo ako ingon nga usa ka tigpamaba. Apan nganong ang mga tawo 
nagalikod ug naminaw nga sama niana? Nganong ila kining gibuhat? Dili sila 
moanhi aron lamang sa pagpaminaw sa usa ka tawo nga sama nako. Apan 
mianhi sila tungod kay adunay usa ka butang niini nga nagaaghat sa mga 
katawhan. Adunay usa ka butang niini nga nagaaghat kanila. Sanglit ang 
akong asawa nagatindog dinhi sa intablado ug nagakanta, sa akong pagsugod: 
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      “Kanus-a kini mahitabo, Brother Branham?” Dili ko kana ikasulti kaninyo. 
Wala ko masayud. Apan usa niining mga adlawa, kung dili na kita magkita 
pag-usab niining kalibutana, magkita kita didto sa hukmanan ni Cristo. Ug 
imong mahibaloan nga nianang maong lawak, ang pinadayag nga nagagikan sa 
Dios (sama lamang sa tanan nga kanila nga nakadawat), nga sila…. Usa sa 
mga tinago nianang maong timri, ang hinungdan nga wala kini gipadayag, pito 
kini ka mga dalogdog nga nagapalanog sa ilang mga tingog; ug didto gihingpit 
kini tungod kay walay si bisan kinsang nasayud mahitungod niini. Wala man 
lang gani kini nasulat. Mao nga ania na kita sa kataposang panahon. Ania na 
kita. 
163   Gipasalamatan nako ang Dios sa Iyang Pulong. Gipasalamatan nako Siya 
tungod kang Jesu-Cristo. Kay kung wala Siya gipadala alang sa paglukmay sa 
atong mga sala, anaa kitang tanan sa dakong kahugawan sa sala nga walay 
paglaum. Apan pinaagi sa Iyang grasya, ang Iyang dugo ang naghugas sa 
tanang sala. Sama lamang nga sa usaka tulo sa tinta sa usa ka baldi nga Clorox, 
dili na nimo makita pag-usab ang tinta. Sa dihang atong gibungat ang atong 
kasal-anan, gibutang kini sa dugo ni Jesu-Cristo. Dili na kini makita pag-usab. 
Gikalimtan na sila sa Dios. Daw wala kini nila gibuhat. Ug samtang anaa pa 
kanang maong halad nahimutang didto ingon ang bayad alang kanato, nan 
kanang tanang…. Mao kana, tan-awa. Dili na kita makasasala pa; mga 
Cristohanon na kita pinaagi sa grasya sa Dios. 
       Ug hinumdumi, sa atong kaugalingon tingali hilabihan nato kadautan 
sama kaniadto. Apan tan-awa, ang grasya sa Dios nagpadayag kanato, ug mao 
kanay nakapahimo kanato kung unsa kita karon—Cristohanong managsoon 
nga mga lalaki ug babaye 
164   Usa kini ka talagsaong simana alang kanako. Gikapoy ko. Hago ang 
akong hunahuna, tungod kay aduna koy…mao kini ang pinakamaayo nga 
akong nahimo. Ug adunay dili sagad nga mahitabo matag adlaw. Nahikurat 
ako sa paglakaw ngadto sa lawak ug magpabilin didto sa pipila ka minuto ug 
makita ang usa ka butang nga nakapalibog kaayo kanako. Ug dinhi, miadto 
ako didto ug gikuha ang mga sinulat. Akong gikuha ang mga libro ni Dr. 
Smith, Uriah Smith, ug ang tanan nga mga magsusulat u gang tanang butang, 
ug gibasa ang ilang mga libro. Miingon ako, “Karon, mao kini ang ikaunom 
nga timri; mao kini ang ikaupat nga timri. Karon, unsa man ang buot ipasabot 
niining tawhana?” 
       Moingon siya, “Bueno, mao kini, kana o ang uban.” Gitan-aw nako dinhi 
ug nagkuha ug laing tawo. Moingon siya mao kini mao kana. Ug daw…. Dili 
kini husto. 

Ang Ikapitong Timri 13 
 
nay lain pang mga kasulatan nga sinulat nga sama niini—hilabihan ka hingpit 
sa pagtakdo. 
38    Karon, ang ika-8 nga capitulo nagapakita lamang sa mga panghitabo 
sa…ang panghitabo sa ikapito nga timri, diin wala nay lain apng gipadayag. 
Karon, walay wala gipadayag sa ikapito nga timri. Karon, walay kalabutan sa 
ika-7 nga capitulo sa Pinadayag. Mao kini…ang pagpadayag sa ikapito nga 
timri mao ang hingpit nga kahilom. Ug kon aduna koy panahon (sulayan nako 
ang pipila ka mga dapit) aron ipakita kaninyo ang tanan kaniadto balik gikan 
sa Genesis, kining ika-7 nga capitulo…kining ikapito nga timri gihisgutan na. 
Gikan sa sinugdanan sa Genesis, kining ikapito… kining mga timri 
nagapadayon. 
      Wala ba ninyo mahinumdumi ning kabuntagon nga nagadala niining mga 
butanga? Ug tan-awa ning kagabhion gidala sila, ug imong makita sa dihang 
moabot kini sa ikapito nga timri, naputol siya. Si Jesu-Cristo nagasulti sa 
Iyang kaugalingon. Nagsulti mahitungod sa kataposang panahon ug sa dihang 
iyang…gisulti ang tanang unom ka mga timri. Sa dihang pag-abot Niya sa 
ikapito, mihunong Siya. Mao kana, tan-awa. Usa kini ka katingalahang butang. 
39    Karon, pagahisgutan nato kini karon kining ika-7 nga capitulo sa 
makadiyot, aron idugtong kini taliwala sa ikaunom ug ikapito nga timri, 
tungod kay mao lamang kana ang mga butang aron kita makapadayon karon, 
mao ang ikaunom. Taliwala sa ikaunom ug sa ikapito nga timri mao ang 
pagpagawas sa Israel. 
40    Karon, aduna koy daghan kaayong mga higala nga mga Jehovah Witness 
nga nagalingkod dinhi. Silang tanan nahimo. Tingali ang uban kanila usa 
gihapon ka Jehovah Witness. Apan kanunay nilang gidapat (gihimo ni Mr 
Russel) kining 144,000 nga mao ang supernatural nga pangasaw-onon ni 
Cristo, tan-awa. Dili sila. Wala kini kalabutan sa kapanahonan sa iglesia sa 
unsa man nga paagi. Sa bug-os kini mga Israelinhon. ( Karon, pagabasahon 
nato kini sa dili madugay.) Karon, kining kang-a taliwala sa ika-unom…ang 
mga timri mao ang pagtawag ug pagtimri sa 144,000 nga mga Judio nga 
gipangtawag sa panahon sa kasakitan human nga ang iglesia wala na, tan-awa. 
Wala kini kalabutan sa kapanahonan sa iglesia sa unsa nga paagi. Oh, 
gipangtawag sa hingpit nga panag-uyon sa Kasulatan—ang kataposang tulo ug 
tunga nga simana ni Daniel gigahin alang sa mga katawhan ni Daniel, tan-awa. 
Dili ang mga Gentil—ngadto sa mga katawhan ni Daniel, ug si Daniel usa ka 
Judio. 
41    Karon himatikdi, ang Israel nagatoo lamang sa iyang mga profeta, ug 
human nga sila—gibindikahan. Ug bisan asa sa tibuok kapanahonan sa iglesia, 
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sukad pa sa unang apotolikanhong iglesia, nga ang Protetanting iglesia sa 
makausa adunay usa ka profeta. Isulti kanako kung kinsa kini, ug ipakita 
kanako. Wala. Aduna usa kanila sa unang apostolikanhong kapanahonan nga 
gitawag nga si Agabus, diin usa ka gibindikahan nga profeta. Apan sa dihang 
pag-abot na sa mga Gentil, ngadto sa panulondon sa Dios, ug si Pablo miadto 
sa mga Gentil human nga si Pedro (ingon sa atong gibasa gabii) makadawat 
gikan sa Ginoo nga magakuha Siya usa ka katawhan gikan sa mga Gentil alang 
sa Iyang ngalan, Iyang pangasaw-onon, unya bisan kanus-a wala sila 
mahimutang sa mga panid sa kasaysayan, usa ka Gentil nga profeta. 
42    Karon, balik kamo ngadto sa kasaysayan ug pangitaa. Ngano? Tukma 
gayud, mahimong kasupak kini sa Pulong. Tukma gayud. Sa dihang mitungha 
ang una, usa kini ka lion. Kana mao ang profeta, ang Pulong. Ang sunod nga 
mitungha mao ang pagbuhat, sakripisyo. Ang sunod nga mitungha mao ang 
kaalam sa tawo. Apan gisaaran kita sa kataposang adlaw nga ibalik ang iglesia 
pag-usab, alang sa kaayohan sa pagtul-id sa tanang gilimbungan, wala 
matapos, gibiyaan nga wala mahuman. Tungod kay gipanagna kini dinhi nga 
ang mensahe sa ikapito nga manulonda mao ang magtapos sa mga tinago sa 
Dios. Ug unya atong giagian kining tanan. Atong nakita nga hingpit kining 
nauyon sa mga Kasulatan. Mao kana ang hinungdan. 
43    Karon, imo bang mahanduraw sa dihang kining tawhana mitungha sa 
hugna? Sa dihang miabot siya, hinumdumi, hilabihan kini ka mapainubsanon, 
ug ang butang,  hangtud nga ang mga kaiglesiahan wla makakita niini sa 
hilabihan. Ug imong mahanduraw ang mga kaiglesiahan, nga sa gihapon anaa 
nailalum sa tradisyon sa mga repormador, ug magadawat ug usa ka profeta 
gikan sa Dios nga batok sa ilang mga pagpanudlo ug mga organisasyon? 
44    Karon, adunay usa lamang ka tawo ang makabuhat niana, usa lamang ka 
espiritu nga magagilan sa kalibutan nga akong nahibaloan, mahimong 
niining…. Mahimo nga si Elias sa iyang panahon. Ug gipanagna na kini nga 
mahitabo, nga walay lain kondili ang Espiritu ni Cristo. Sa dihang miabot si 
Cristo, Siya ang kinatibuk-an, usa Siya ka profeta, Siya mao ang Dios sa mga 
profeta, tan-awa. 
45    Si Cristo—tan-awa kung unsa ang pagkasuko nila Kaniya. Apan miabot 
Siya sa tukma nga paagi sa gisulti sa Pulong nga moabot Siya. Apan ingon nga 
usa Siya ka profeta, ilang gipasipad-an ang ilang kaugalingon pahilayo gikan 
sa gingharian sa Dios pinaagi sa pagtawag sa Espiritu sa Dios, nga nagaila ug 
uban pa, usa ka mahugaw nga espiritu. Giingnan nga usa Siya ka 
salamangkero o usa ka demonyo. Mao kana…ang usa ka salamangkero usa ka 
demonyo, tan-awa, usa ka espiritu sa demonyo. Mao kana. Nahibalo ba kamo 
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ka butang, atubangan sa Dios. Tuguti nga akong isulti kaninyo, akong mga 
kaigsoonan, sayop kana! ako lamang gisulti kaninyo kung unsa ang akong 
nakita ug unsa ang gisulti kanako. Ug buhata ang insay buot nimong 
pagabuhaton. Wala ko masayud kung kinsa ang mamahimong…unsa ang 
mahitabo. Wala ko masayud. Ang ako lamang nasayran nga kadtong pito ka 
mga dalogdog nagagunit nianang maong tinago, nga ang kalangitan nahilum. 
(Nakasabot ba ang tanan?) 
160   Mahimo nga panahon na. Mahimo nga mao na kini ang takna karon, nga 
kining maong tawo nga atong gihulat nga motungha sa panghitabo mahimong 
motungha sa panghitabo. Tingali kining maong buluhaton nga akong 
gipaningkamutang nga mahibalik ang mga katawhan balik ngadto sa Pulong 
nga magdala ug usa ka baruganan. Ug kung aduna man kini, biyaan ko kamo 
alang sa kaayohan. Dili mahimo nga duha kanamo ang ania dinhi sa 
managsamang panahon. Kung mao kini, kinahanglan nga maila siya, ako 
magpaubos. Wala ako masayud. Apan gihatagn ako ug kahigayunan sa Dios sa 
pagtan-aw ug makita kung unsa kini, tan-awa—dayag kaayo. Karon mao kana 
ang kamatuoran. 
161   Ug nasayud ako nga inyong nahimatikdan ang mga butang nga nahitabo 
niining simanahuna. Nasayud ako nga inyong nahimatikdan nga kanang 
batang lalaking Collins nagahigda didto nga himalatyon niadtong milabay nga 
gabii, kanang gamayng batang babaye nga  gileukemia. Nagsingabot ang 
gingharian sa Dios. Ug mas labaw kini gikan sa pagkanigatibo ngadto sa 
pagkapositibo, nga sama sa naandan. Karon, dili kana magpahikurat sa mga 
katawhan. Gikan sa pakmatarong ngadto sa pagkabalaan ngadto sa bautismo sa 
Balaang Espiritu ug unya paminawa kini dinhi. Nagpahaduol lamang kita sa 
Dios sa tanang panahon. 
162   Wala ba ninyo makita, mga ministro sa Methodist, giunsa sa inyong 
mensahe nga pagkabalaan nga mas labaw pa kay sa giwali ni Luther? Kamong 
mga Pentecostal, wala ba ninyo makita nga ang inyong mensahe sa bautismo 
mas labaw kay sa giwali sa Methodist? Nahibalo ba kamo kung unsay buot 
nakong ipasabot? Oh, daghan kaayo kitag mga butang nga nanggawas, ug 
tinuod kana. Ug kung aduna may tawo nga magbiaybiay sa sayop, ug mga 
tawo nga nagsultig mga butang nga sa tinuod kini bakak ug dili ang 
kamatuoran, gikasilagan ko kana; apan gihigugma nako ang tinuod nga 
kamatuoran. Bisan pa kung giunsa kini pagpakgang sa ingon niini nga paagi o 
sa ingon niana nga paagi, kung kini tinuod, sa kataposan ipakita sa Dios nga 
kini ang tinuod. Ug kung dili kana Niya pagabuhaton usa niining mga adlaw 
nga umalabot, nan ang akong panan-awon dili tinuod. Karon nakita nimo kung 
diin anko gilugar ang akong kaugalingon. 
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niining wala mahisulat nga Pulong. Karon, kon dili kana hingpit  nga sa 
Makagagahum nga Dios, buot kong masayud kung unsa kini. Alang sa unsa ba 
ang akong pagpaningkamut nga isulti kini, mga higala? Ngaipakita kini 
kaninyo nga ania na kita sa kataposang panahon. 
155   Karon, kung ang uban hingpit nga anaa sa tuldok sa Pulong, mao usab 
kini hingpit nga anaa sa tuldok sa Pulong! Ania na kita. Ania na kita sa 
kataposan, mga higala. Sa dili madugay matapos na ang panahon. Minilyon 
ang mawad-an sa ilang kinabuhi. Minilyon ang mamahimong—nga karon 
nagatoo nga sila luwas—ang mahiapil sa pagbahug alang sa panahon sa 
atomika. 
156   Nagkinabuhi kita karon sa kataposan takna. Pinaagi sa grasya sa 
Makagagahum nga Dios, pinaagi sa Iyang tabang sa Iyang mga katawhan nga 
magalantaw sila sa unahan sa nagsingabot nga pagpakita ni Cristo…. “Unsa ka 
dugay, Brother Branham?” Tingali mga baynte ka tuig, tingali sa singkwenta 
ka tuig, tingali sa usa ka gatos ka tuig—wala ko masayud. Ug tingali sa 
buntag, tingali usab karong gabii—wala ko masayud. Ug si bisan kinsa nga 
moingon nga nasayud sila,  sayop sila. Wala sila masayud. Ang Dios lamang 
ang nasayud. 
157   Karon, himatikdi. Mao nga tabangi ko, pinaagi sa Dios akong isulti ang 
kamatuoran, nga kini espirituhanong gipaila kanako—gipaila pinaagi sa 
Balaang Espiritu, ug pinaagi sa matag usa kanila, nagpaila sa iyang dapit didto 
sa Biblia. Karon, unsa kining dakong tinago nga nahimutang ilalum niining 
timri, wala ako masayud. Wala ako masayud niini. Wala koy mahimo. Dili ko 
kini ikasaysay, kung unsa ang giingon ninii. Apan nasayud ako nga kini sila 
mao ang pito ka mga dulogdog nga nanagdungan sa pagbutyag sa ilang mga 
kaugalingon, mibuto sa pito ka nagkalainlaing higayon, ug nadayag kini 
ngadto sa mga butang nga akong nakita. 
158   Unya sa dihang ako kanang nakita, akong gipangita ang hubad niini nga 
milupad ngadto sa tabok, ug wala ko kini hisabti. Tukma kana tinuod. Tan-
awa. Ang takna dili pa igo alang niini, apan nagalihok kini sa maong 
pagtuyok, tan-awa. Nagkahaduol na kini. Mao nga ang butang nga imong 
pagabuhaton mao ang  paghinumdum nga nakigsulti ako kaninyo sa ngalan sa 
Ginoo. Pangandam, kay wala ikaw masayud kung unsang taknaa mahitabo ang 
usa ka butang. 
159   Karon, sa dihang nahimutang na kana sa teyp, nga mao kini, nga lagmit 
napulo ka libo sa akong mga higala magpalayo gikan kanako; tungod kay 
moingon sila nga si Brother Branham nagbuot-buot sa iyang kaugalingon, ug 
gihimo niya ang iyang kaugalingon ang usa ka suluguon, o usa ka pofeta o usa 
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niana? Sa hingpit gayod! Ang pagpanagna mao ang usa ka pagpanundog sa usa 
ka profeta, diin maoy usa ka pagpasipala atubangan sa Dios. 
46    Karon himatikdi, gitawag sa hingpit nga panag-uyonay sa mga kasulatan 
sa katapusang tulo ug tunga ka mga katuigan ni Daniel. Himatikdi, ang mga 
magtotoo lamang sa Israel ang giingnan sa Daang Tugon nga motoo sa ilang 
mga profeta human nga nabindikahan ang profeta. “Kung adunay usa taliwala 
kaninyokinsa espirituhanon o usa ka profeta, Ako, ang Ginoo nga inyong Dios, 
magpakita kaniya ug makigsulti kaniya sa mga panan-awon ug sa usa ka 
damgo”—magahubad sa mga damgo. 
47    Kung kinsa ang adunay usa ka damgo, ang profeta ang may katungod sa 
paghubad niini. Ug kung aduna siyay usa ka panan-awon, iya kining isulti. 
“Magpakita ako kaniya ngadto sa mga panan-awon ug mga 
damgo…magpakita ako. Ug kung unsa ang iyang gisulti mahitabo, nan 
paminawa kanang maong profeta, tungod kay Ako naga-uban kaniya. Kung 
wala kini mahitabo, nana yaw siya kahadloki.” Tinuod kana. Palayo, pasagdi 
siya nga mag-inusara, tan-awa. 
48    Karon mao kana…. Karon ang Israel kanunayng nagatoo niana. Ug wala 
ba nimo makita…? Tungod kay ngano? Buot ko nga makuha kini ninyong 
maayo kining maong pagtulon-an ning kagabhion. Ngano? Tungod kay mao 
kana ang sugo sa Dios ngadto kanila. Dili ko igsapayan kung unsa ka daghan 
ang mga polyeto nga gipangdala sa mga Gentil ug gipangkatag. Dili ko 
igsapayan kung kapila ka moadto sa Israel uban ang usa ka Biblia ilalum sa 
imong bukton aronsa pagpamatuod niini, niana, o ang uban. Wala silay laing 
pagadawaton kung dili ang usa ka profeta. Tinuod gayod kana. Tungod kay 
ang  usa ka profeta mao lamang ang makahimo sa pagdala sa balaang Pulong 
ug ipahimutang kini sa iyang dapit, ug nahimong usa ka gibindikahan nga 
profeta. Magatoo sila niini. Tinuod kana. 
49    Samtang nakigsulti ako ngadto sa usa ka Judio dinhi didto sa Benton 
Harbor, sa dihang kanang si John Ryan, halos buta sa tibuok niyang kinabuhi, 
nakadawat sa iyang panan-aw. Gidala ako nila didto nianang House of David, 
ug kining usa ka rabbi migawas nga dunay taas nga bungot. Siya miingon, 
“Pinaagi sa unsa nga gahum ang paghatag mo kang Jonh Ryan sa iyang panan-
aw?” 
       Miingon ako, “Sa ngalan ni Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios.” 
50    Siya miingon, “Dili kini itugot sa Dios nga makadawat ug usa ka anak!” 
Ug siya miingon, “Dili ninyo mahimong putlon sa tulo ka bahin ang Dios ug 
ihatag Siya ngadto sa usa ka Judio, maghimo ug tulo ka mga dios gikan 
Kaniya. Usa kamo ka mga panon sa mga pagano.” 
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       Miingon ako, “Wala nako Siya putla sa tulo ka bahin.” Miingon ako, 
“Rabii, mahimong usa ka talagsaon bang butang alang kanimo ang pagtoo sa 
usa sa inyong mga profeta nga nagsultig mga butang nga sayop?” 
       Siya miingon, “Ang among mga profeta wala magsultig mga butang nga 
sayop.” 
       Miingon ako, “Kinsa ang gihisgutan sa Isaias 9:6?” 
       Siya miingon, “Ang Mesias.” 
       Miingon ako, “Nan ang Mesias mahimo nga usa ka tawong-profeta. Husto 
ba kana?” 
       Siya miingon, “Oo, sir. Tinuod kana.” 
       Miingon ako, “Ipakita nako kung diin napakyas si Jesus niini.” Miingon 
ako, “Unsa man ang mamahimong kadugtungan sa Mesias-Profeta sa Dios?” 
      Siya miingon, “Siya mao ang Dios.” 
       Miingon ako, “Tinuod kana. Karon, nakuha nimo kini sa Pulong.” Mao 
nga tabangi ko, kanang Judio nga nagatindog dinha, ug ang mga luha nga 
nagadagayday sa iyang mga aping, miingon, “Maminaw ko nimo sa sunod.” 
       Miingon ako, “Rabii, motoo kaba niana?” 
       Ug siya miingon, “Paminaw,” siya miingon, “Makahimo ang Dios sa 
pagpaliwat ug anak alang kang Abraham gikan niining mga bato.” 
       Nasayod ako nga anaa siya sa Bag-ong Tugon. Miingon ako, “Husto, 
Rabii. Karon unsa ang mahitungod niini?” 
       Siya miingon, “Kung ako kanang isangyaw, atua ako didto [nasayod ka 
kung diing dapita didto gipahimutang sa bukid], atua didto sa kadalanan 
magapangayo sa akong pagkaon.” 
51    Miingon ako, “Mas maayo pa nga atua ako didto nga magapangayo sa 
akong pagkaon. [Ang mga Judio nagagunit sa gihapon sa salapi, nasayod kana, 
tan-awa.] Mas maayo pa [ug ang iyang ngalan anaa sa bulawan sa…],” 
Miingon ako, “Mas maayo pa nga atua ako didto nagakaon ug parat nga 
biskwet ug nagainom ug daghang tubig, ug nasayod nga anaa ako sa 
kadugtungan sa Dios ug kamatuuran, kay sa ania ako dinhi nga ang akong 
ngalan anaa sa maong patukuranan sa bulawan nga mga litra nga sama niana, 
ug nahibaloan nga halayo ako sa Dios. Nasayod ako niana.” Dili na Siya 
naminaw pa kanako. Mao nga, misulod siya. 
52    Mao kana. Dili nimo maputol ang Dios duha o tulo ka bahin, 
pagatawagon nga Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, ug himuon nga tulo ka 
mga dios ug ihatag ngadto sa Judio. Ang Iyang pinakasugo mao ang: “Dili ka 
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150   Karon, hinumdumi ang pito ka mga mensahero. Nahinumduman ba 
ninyo ang pyramid sa puting bato sa damgo Junior Jackson nga akong gihubad 
diha kaninyo? Himatikdi, nianang gabii sa akong pagbiya…ug dihay mga 
unom ka mga damgo ang mitungha, ug ang matag usa kanila managsamang 
mga butang. Unya ang nagsugod ang panan-awon ug nagpadala kanakko 
ngadto sa kasadpan. Si Junior, siya nagatan-aw…. Karon himatikdi. Tan-awa 
kung unsa ka hingpit. Karon, nagalaom ug nagasalig ako nga kamong mga 
katawhan mahibalo nga akong gipaningkamutan nga ibutang kining maong 
panalangin diha kang Jesu-Cristo, kinsa maoy maguugda niining tanan, ug ang 
mao lamang nga hinungdan…. Wala pa ninyo ako hidunggi nga nagsultig 
sama niini kaniadto sa inyong kinabuhi, apan nagsingabot na kining maong 
takna. 
151   Himatikdi. Karon aron masiguro kini diha kaninyo, aron ipasidaan kini, 
nangandam ako aron sa pagbiya pag-usab kaninyo. Wala ko masayud kung asa 
ko mopaingon. Kinahang nakong isangyaw ang Pulong ngadto sa laing dapit. 
Apan karon, kanang…. Mahimo nga moingon kamo, “Nadungog na nako 
kanang maong matang sa pagkapanatiko.” Wala ko masayud kung unsay 
akong…dili ko makahusga sa laing tawo. Manubag lamang ako ngadto sa Dios 
sa unsay akong…alang sa akong kaugalingon. Apan sa makausa ba nahitabo 
nga nagsulti ako kaninyog mga butang diha sa ngalan sa Ginoo nga dili husto, 
niining tibuok katuigan? Walay bisan usa nga makasulti, tungod kay kanunay 
ko kining gisulti sa paagi sa Iyang pagsulti niini. 
152   Karon, tuguti ako nga ipakita kaninyo nga tukma kining tinuod ug 
napamatud-an kini. Karon hunumdumi, “Kon adunay usa ka ispirituhanon …o 
usa ka profeta, ako, ang Ginoo, makigsulti kaniya sa mga panan-awon ug 
magpaila kaniya pinaagi sa mga damgo”—magahubad sa mga damgo. Si kinsa 
kana…? Si Jose, makahimo siya sa paghubad sa mga damgo ug makasulti ug 
makakita ug panan-awon. Tinuod ba kana? 
153   Karon himatikdi kini—kana karon, sa dihang kini nahitabo, si Junior 
nagatindog sa usa kapatagan nga adunay usa ka dako nga pyramid niini, sama 
niana; ug adunay mga butang nga nahisulat nianang maong mga bato, ug ako 
kanang gipadayag ngadto sa katawhan. Husto ba kana, Junior? Mga usa ka tuig 
sa wala pa kini mahitabo. 
154   Ug himatikdi ang mosunod nga butang karon. Nagkuha ako ug usa ka 
matang sa usa ka barita ug giputol kini, ug sa sulod mao ang puti nga bato nga 
walay nahisulat niini. Ug nianang taknaa nagsugod ko sa kasadpan. Ug 
gisultian ko sila tanan. Miingon ako, “Ayawg adto sa kasadpan. Pagpabilin 
dinhi ug bantaye kini hangtud sa akong pagbalik.” Miadto sa kasadpan alang 
sa pagpalanog, mibalik ngadto sidlakan uban ang Balaang Espiritu nagahubad 
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ikapitong manulunda, ang tanang mga tinago sa Dios madayag. Ania na kita sa 
katapusang panahon—ang pagbukas sa ikapitong timri. 
146   Karon, giunsa nako pagkasayud sa milabay nga adlaw—sa miaging 
Dominggo, usa na ka simana ang milabay karon, sa dihang nagawali ako 
“Magmapainubsanon, magmapainubsanon. Hinumdumi nga ang Dios 
nagatagad sa mga gagmayng butang.”? Wala nako mahibaloi kung unsa gayud 
ang ipasabot niini, ug karon ako kining nakita. Sa usa ka yano nga paagi. Sa 
imong hunahuna nga kanang maong mga butang nga sama niana igapadayag 
ngadto sa Vatican; apan mitungha kini sama kang Juan Bautista. Motungha 
kini sama sa pagkatawo sa atong Ginoo—sa usa ka kamalig! Dalaygon ang 
Dios! Mao nga tabangi ko,ang panahon nagsingabot na! ania na kita. Oh, my! 
Nakita mo ba kini?—ang kamatuoran sa panan-awon sa Dios, ang pito ka mga 
manulunda, nagadala kanako gikan sa kasadpan. Nagagikan sila sa kasadpan, 
balik ngadto sa sidlakan, gidala dinhi alang niining mensahe niining 
kagabhion. Oh, my! 
147   Karon, ang tingog nianang maong dakong dalugdog ug ang buluhaton 
nga gidala dinhi nadayag ug napamatud-an nga kini sa Dios. Hunahunaa kini 
karon. Wala ko mahibalo niining maong mga timri, ug sila nadayag niining 
simanahuna. Gihunahuna ba sa uban ang mahitungod niana? Niadtong pito ka 
mga manulunda, ingon…ingon nga mensahe nga nagsingabot, ang maong mga 
manulunda nga nagadala kanako dinhi alang niana? 
148   Hinumdumi, ang ikapito nga mensahero mao…ang pito ka mga 
mensahero mao.... Ang usa nga akong nahimatikdan—ang ikapito nga 
manulunda—daw mas labaw kini alang kanako kay sa uban. Karon tan-awa, 
nagatindog sila sama niini (karon, buot lamang namo nga inyong himatikdan), 
ug nagatindog ako dinhi, ug nagatan-aw ako ngadto sa uban…tan-awa, 
usa…unsang panaon sa mga gagmayng langgam, mikapakapa sa pako. 
Nahinumduman ba ninyo sila? Ug silang tanan nanglupad padulong sa 
sidlakan. Ug ang ikaduhang panon mas maayo, dagkong mga langgam—daw 
samag mga kalapati, mga talinis ug mga pako. Nanglupad sila padulong sa 
kasadpan. Unang paghunat, ikaduhang paghunat. Unya ang misunod mao ang 
mga manulunda! 
149   Ug nagatindog ako dinhi, ug natapos kining maong pagbuto, ug nagatan-
aw ako dinhing dapita, padulong ngadto sa kasadpan, ug mitungha sila ug 
gialsa ko, ug nawad-an ko sa akong panimuot. Ug ang usa kanila miduol (ang 
usa nga lahi sa akong panan-aw) ang usa nga akong…anaa sa akong wala, diin 
misulod ako sa hug-pong; apan sa pag-ihap gikan saw ala ngadto sa tuo, 
mamahimo kining ikapito nga manulunda, tan-awa, mitabok. 
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magbaton ug lain nga mga dios sa atubangan ko. Ako ang Ginoo nga inyong 
Dios.” Usa ka Dios; dili tulo. Dili mo kana mahatag ngadto kanila. Walay 
profeta nga magahisgot mahitungod sa tulo ka dios. Dili mo kana madungog. 
Dili. Sa mga pagano ug sa mga dili cristohanon nagagikan kana. Oo, sir. 
53    Himatikdi, apan kining maong mga profeta moabot. Dili lamang kana…. 
Ang mga profeta sa Pinadayag 11. Nabasa na nato ang pipila niini, ug buot ko 
nga inyo kining pagabasahon samtang nagatuon kamo sa mga teyp ug uban pa. 
Mga gibindikahan sila nga mga profeta pinaagi sa timailhan sa mga profeta. 
Nan ang Israel maminaw niana. 
54    Karon, kanimo, mga higala kong Jehovah Witness, nakasabot na kamo 
karon, nga kining 144,000 walay kalabutan sa pasaw-onon. Wala ni bisan 
usang kasulatan nga magpalig-on niana. Wala, sir, dili sila. Mga Judio sila!—
ang mga pinili nga gipangtawag sa panahon sa katapusang tulo ug tunga ka 
mga katuigan sa  kapituan ka mga simana ni Daniel. Karon mao kana…. 
Kanunay nako kini ug gibalikbalik pagsulti, dili lamang kaninyong tanan 
dinhi, apan imong makita, mga katawhan…kining maong mga teyp moabot ug 
bisan asa. Tan-awa, nakasabot ba kamo niana. Inyo akong madungog nga 
gisulti kana pag-usab, tungod ug alang kini sa maong katuyoan. 
55    Himatikdi, karon, tan-awa, nganong kinahanglan silang mabuta…. Nakita 
ba nimo kung nganong naingon sila…si Jesus… o kinahanglang butaan sa 
Dios ang mga Judio aron dili nila maila si Jesus? Kung nasayod sila… kung 
nasayod pa lamang unta sila nga mao kana…. Sa pagpakita sa ilhanan nga 
Iyang gihimo, kung anaa lamang unta sila sa ilang hustong nahimutangan—
sama nga atua pa sila nailalum sa kasuguan diin nagsugo ang Dios kanila 
mahitungod sa usa ka profeta—ug ilang nakita nga gibuhat kana ni Jesus, 
makaingon unta sila, “Mao kini ang Mesias.” Nganong ingon man niini? 
56    Kadtong atua niadtong panahona kinsa nahisulat ang ilang mga ngalan sa 
basahon sa kinabuhi sa Cordero, ang Iyang mga apostolis ug uban pa, nakakita 
niini ug nakaila niini. Nganong wala man ang uban kanila? Nakita nimo? 
Gipangbutaan sila. Dili nila kini makita; dili pa nila kini makita. Ug dili nila 
kini makita hangtud nga matawo siya ingon nga usa ka nasud sa usa ka 
panahon. Dili mapakyas ang Pulong. Hinumdumi nga, dili mapakyas ang 
Pulong. Dili ko igsapayan kung unsa ka daghan ang mga pagbati nga anaa 
kanimo, ug unsa ang tanang mahitabo, sa gihapon dili mapakyas ang maong 
Pulong! Mahimo kining tukma gayod sa paagi nga gisulti sa Dios, tan-awa. 
57    Karon, atong nahibaloan nga kining mga butanga kinahanglan nga 
mahitabo. Ug mao kana ang hinungdan nganong wala nila maila si Jesus sa 
dihang sa hingpit nagpaila Siya sa Iyang kaugalingon ingon nga profeta. Bisan 
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kadtong babayeng Samaritanhon nga nagtindog didto sa atabay…. Wala pa 
Siya nakaadto sa Samaria. Miadto lamang Siya, ug miingon nga kinahanglan 
Niyang moadto nianang dalana. Ug nakaabot Siya didto, ug atua kanang 
maong babaye. Ug kaniya sa iyang kahimtang, anaa siya sa maayong 
kahimtang aron pagadawaton ang ebanghilyo kay sa niadtong mga 
reliheyosong mga saserdote ug mga butang niadtong mga adlawa. Nabuhat 
niya kadto. Sa walay duha-duha. Karon tan-awa, apan atubangan sa tanan 
nilang pagsalikway, sa gihapon usa sa ilang pinaka bantugang tawo miangkon 
nga nakaila sila nga usa Siya ka magtutudlo nga gipadala gikan sa Dios. 
58    Nakigsulti ako sa usa sa pinakamaayong mga doctor didto sa habagatang 
nasud, sa iyang buhatan dili pa dugay ang milabay. Usa ka maayong 
espisyalista sa Louisville, usa ka tinuod nga maayong tawo. Ug miingon ako 
kaniya, miingon ako, “Doctor, buot kong pangutan-on ko ikaw ug usa ka 
pangutana.” 
       Siya miingon, “Segi.” 
       Miingon ako, “Akong nabantayan kanang simbolo sa medisina, ang 
sungkod. Anaa kay usa ka bitin nga naglikos sa usa ka haligi. Unsa may buot 
ipasabot niana?” 
       Siya miingon, “Wala ko masayod.” 
59    Miingon ako, “Nagpasabot kana alang niini: usa kini ka sembolo sa 
langitnong kaayohan diin giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga didto sa 
kamingawan, tan-awa, diin mao lamay usa ka timailhan, mao lamang ang usa 
ka timailhan sa tinuod nga Cristo.” Karon, ning adlawa, ang medisina maoy 
usa ka sembolo sa langitnong kaayohan. Ug bisan tuod ug daghan ang wala 
nagatoo niini, ang tinuod nga mga maayong doctor nagatoo niini. Apan, pipila 
kanila ang wala nagatoo niini apan ang pinakatimaan nga ilang gihoptan 
nagpamatuod sa gahum sa Makagagahum nga Dios, bisan buot nilang toohan 
kini o dili. Tinuod kana. Adunay usa ka bitin nga tumbaga gisang-at sa usa ka 
haligi nga timailhan sa usa ka medisina. 
60    Karon, himatikdi kining mga Judio. Karon, ang taptap sa pagkabuta anaa 
sa mata niining mga tawhana. Dili kana nila malikayan. Anaa kana dinha, ug 
ang Dios ang nagbutang niini didto. Ug anaa kana kanila hangtud sa 
kapanahunan nga gisaad kanila ning pag-abot sa pag-abot. Makapadala kamo 
ug mga misyonaryo. Makahimo ka kung unsay imong buot pagabuhaton. Ang 
Israel dili makabig hangtud kining maong mga profeta motungha sa 
panghitabo, ug tapos kana sa pagsakgaw sa Gentil nga iglesia. Walay bisan 
unsa sa kapanahonan sa nating baka ang makadawat ug usa ka pagtaag sa lion, 
tungod kay ang Dios nag-ingon sa Iyang Pulong nga ang espiritu sa usa ka 
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141   Ug ang usa ka tingog ang miabot ug miingon, “Dili nimo matudloan ang 
mga bata nga Pentecostal sa mga supernatural nga mga butang.” Miingon, 
“Karon, pasagdi lamang sila!” 
142   Ug sa kalit Iya akong gialsa paitaas. Iya akong giisa ug gipalingkod ako 
sa usa ka hataas nga dapit, diin ang usa ka panagtigum nahitabo—daw sama sa 
usa ka tulda o usa ka katedral maingon-ingon niana. Ug akong gitan-aw ug 
atuay usa ka gamayng daw kahon, gamayng dapit didto sa kilid. Ug akong 
nakita kanang kahayag nakigsulti sa usa ka tawo nga anaa ibabaw kanako—
ang kahayag nga imong nakita didto sa hulagway. Mituyok kini kanako 
palayo, sama niana, ug miadto ngadto sa tulda, ug miingon, “Makigkita ko 
nimo didto.” Ug miingon, “Mahimong kini mao ang ikatulo nga paghunat, ug 
ayaw kini isulti ni bisan kinsa!” 
143   Ug didto sa Sabino Canyon, Siya miingon, “Mao kini ang ikatulo nga 
paghunat.” Ug adunay tulo ka dagkong butang nga magauban niini, ug ang usa 
madayag niining adlawa…o gahapon, ug ang laing usa madayag karon, ug 
adunay laing butang nga dili nako mahubad tungod kay dili kini masabtang 
pinulungan. Apan nagatindog ako didto ug nagatan-aw lahos niini, ug mao kini 
ang ikatulong paghunat nga nagsingabot. Ug ang Balaang Espiritu sa Dios…. 
Oh, my! Mao kana ang hinungdan kung nganong ang kalangitan mihilum! 
144   Karon, mas maayo pa nga muhunong na ako dinhi, tan-awa. Akong 
gibati nga mohunong na ug dili na maghisgut mahitungod niini. Nakita ninyo? 
Mao nga hinumdumi lamang, ang ikapito nga timri, ang hunungdan nga wala 
kini mabuksan, ang hinungdan nga wala Niya kini gipadayag: walay bisay usa 
nga nasayud mahitungod niini. Ug buot ko nga inyong masayran, sa dili pa 
nako mahibaloan ang bisan unsang pulong mahitungod niana, miabot kanang 
maong panan-awon mga tuig na ang milabay. Nahinumduman ninyo kana? Ug 
ania kini ingong lamang niining usa—midaos-os kini lahos ngadto sa Pulong 
sa hingpit nga nahimutangan. Ug ang Dios nasayud sa akong kasingkasing, 
bisan sa makausa wala ko hunahunaa ang maong butang, ug ania kini. Ulahi na 
kini kung atong hunahunaon. Oh, my! Nagapakita kini nga nagagikan sa Dios, 
tungod kay tan-awa, mitukma kini sa unsay gisaad sa Dios gikan sa katapusan 
sa mensahe. 
145   Imong nahimatikdan. Himatikdi karon, sa katapusang panahon sa 
mensahe, kining maong timri…. Human sa tanan… Iyang gipadayag ang 
tanang unom ka mga timri, apan wala kini magahisgut mahitungod sa ikapito. 
Ug ang katapusang panahon nga timri, inig sugod niini, hingpit gayud kining 
usa ka tinago sumala sa Biblia. Sa dili pa mahibaloan kana…. ug hinumdumi, 
Pinadayag 10:1-7 (1 ngadto sa 7, capitulo 10:1-7), sa katapusang mensahe sa 
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Pito ka mga katuigan ang milabay—mga piton ka mga katuigan ang milabay. 
Miingon, “Ayaw sulayi ang pagsaysay niana.” Miingon, “Mao kini ang 
ikatulong paghunat, apan makigkita ako kanimo didto.” Husto ba kana? Siya 
miingon, “Ayawg sualyi….” 
137   Nagatindog ako nga adunay gamayng sapatos sa bata sa dihang gisultian 
Niya ako, miingon, “Karon, buhata ang una nimong paghunat. Ug sa dihang 
imo kininig buhaton, ang isda magasunodsunod sa paon.” Miingon, “Unya 
bantaye ang imong ikaduhang paghunat,” miingon, “tungod kay aduna lamay 
gagmayng isda.” Siya miingon, “Unya ang ikatulong paghunat maoy 
magakuha niini.” 
138   Ug silang tanang mga ministro magapalibot ug magaingon, “Brother 
Branham, nasayud kami nga mahimo nimo kini. Hallelujah, Brother 
Branham.” (Diin didto ako kanunayng nagapos—uban sa panaon sa mga 
magwawali. Nahigugma ko sa mga katawhan, ug buot nila nga imong isaysay 
ang tanang butang—kini, kana.) 
139   Ug miingon ako, “Bueno,” miingon ako, “Wala ko masayud.” Miingon 
ako, “Kahibalo ko mangisda.” Miingon ako, “ Karon, ang unang butang nga 
imong buhaton…. Ania ang paagi kung unsaon paghimo. Imong nakita ang 
mga isda. Kinahanglan nga imong iitsa ang paon.” (Bueno, mao kana ang 
tukma gayud nga paagi sa pagpangisda.) Mao nga miingon ako, “Iitsa ang 
paon.” Karon, imong nakita sa dihang akong giitsa ang paon sa unang higayon, 
ang mga isda nagasunodsunod niini, apan mga gagmay pa sila. Sama lamang 
kini sa ilang nakubit. Mao nga miingon ako, “Unya inyong ibutang…” ug 
akong gibira sa pangpang ug nakakuha ako ug usa ka isda. Apan daw sama 
lamang kini sa usa ka panit sa paon, usa lamang kini…hilabihan kini ka 
gamay. Ug unya nagatindog ako didto ug adunay usa ka butang nga miingon, 
“Giingnan ko ikaw nga ayawg buhata kana!” ug nagsugod kog hilak. 
140   Ang tanang pasol nagumon kanako sama niini, ug aduna 
koy…nagatindog didto nagahilaik nga dinuko ang ulo nsama niana. Miingon 
ako, “Dios, oh, pasayloa ako. Usa ako ka hungog nga tawo, Ginoo. Pasayloa 
ako.” Ug anaa kanako kining pasol ug kana, kung unsa ang ania sa akong 
kamot, usa ka sapatos sa gamayng bata, mga ingon niana ka taas. Ug anaa 
kanako…kanang maong higut mga ingon niana ka dako ingon sa akong 
tudlo—mga tunga sa pulgada. Ug ang butanganan sa liston mga ingon niana 
lamang ka dako sa…mas gamay ika dyesesays , tingali, sa usa ka pulgada, ang 
bangag nga sudlanan sa liston. Ug akong gisulayan sa pagpasulod kining 
dakong liston nga daw usa ka pulgada niining gamayng sapatos. 
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nating baka ang migawas. Ug sa kapanahonan sa mga repormador, usa ka tawo 
ang migawas. Nakita nimo? Ikaw lamang…. Mao lamang kanang butanga ang 
ilang madawat. Ug didto karon, gipangbutaan sila. Mao kanang tanan ang atua 
didto. 
61    Karon himatikdi, apan ang kapanahonan nagsingabot sa dihang natapos 
na ang mga Gentil. Adunay usa ka kahoy, ug ang pinakagamot niini mao ang 
mga Judio. Ug giputol kini, ug gidugtong ang Gentil, ang kahoyng olibo nga 
ihalas, ug nagahatag kini sa iyang bunga. Karon, sa dihang ang maong Gentil 
nga pangasaw-onon natapos na (kanang kahoyng pangasaw-onon ang buot 
nakong ipasabot), ug gisakgaw na kini diha sa presinsya sa Dios, gihinloan sa 
Dios silang mga dili magtotoong mga Gentil dinhing dapita sa dapit (ang 
naghikatulog nga ulay), ug idugtong pag-usab. Nagsaad Siya nga buhaton kini. 
Ug hangtud nianang panahona, kinahanglan nimong mahibaloan kung diin…. 
Kung nasayod ka kung asa ka mopaingon, nan, maayo. Kung wala ka 
masayod, nganong, nahisukamod man ikaw sa kangitngit. 
62    Karon, kana kung ang mga Judio makabig, sulod nianang panahona. 
Karon…sama sa kapanahonan sa iglesia, ilalum sa gahum sa dinihugang saad, 
ilang pagdawaton si Cristo; apan, karon, dili kana mahitabo samtang ania pa 
ang mga Gentil. 
       Karon, atong makita kung unsang matanga sa mensahe ang dala niining 
duha ka mga profeta sa Pinadayag, ang ika-11 nga capitulo, nga igawali. 
Karon tataw nimong makita sa tukma gayud kung unsa ang ilang pagabuhaton. 
Alang sa mga nahibilin, o ang 144,000 nga pinili nang daan, nga nagadawat sa 
timri Dios. 
      Atong pagabasahon. Karon, paminawg maayo karon. Karon, buot ko nga 
magabasa kamo uban kanako kung inyong mahimo, tungod kay aduna koy 
puntingon niini sa makadyot. Ang ika-7 nga capitulo—karon taliwal kini sa 
ikaunom ug ang ikapito nga timri. 

      …tapos niini… 
       Tapos niini—niining mga timri, gibadbaran kining ikaunom nga timri, ug 
mao kana ang panahon sa kasakitan. Nakasabot naba ang tanan niana karon? 
Gibadbaran ang ikaunom nga timri, ug nagsugod ang kasakitan. Tapos niini, 
tan-awa. 

      …tapos niini nakita ko ang upat ka manolunda nga 
nanagtindog diha sa upat ka tumoysa yuta, ug nanagpugong 
sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga mohuyop sa 
yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. 
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      Unya nakita ko ang laing usa ka manolunda nga mikayab 
gikan sa silangan sa Adlaw, ug nagdala sa timri sa buhi nga 
Dios. Ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat 
ka manolunda nga hinatagan sa kagahum sa pagpangdaut sa 
yuta ug sa dagat, 
      Nga nagaingon kanila, “Ayaw usa ninyo pagdagmali ang 
yuta o dagat o ang kakahoyan, hangtud ang mga ulipon sa 
atong Dios amo nang katimrihan…. 

       Dili ang pangasaw-onon; mga ulipon. Dili ang mga anak; mga ulipon. 
Ang Israel mao kanunay ang mga ulipon sa Dios. Ang iglesia mao ang mga 
anak, tan-awa, pinaagi sa pagpakatawo. Ang Israel mao ang Iyang mga ulipon. 
Tan-awa, ang matag dapit kanunay kining…. Si mao ang Iyang ulipon. Dili 
kita mga ulipon; mga kaanakan kita, mga anak nga lalaki ug babaye.) 

       …sa atong Dios amo nang katimrihan diha sa ilang mga 
agtang. [Karon tan-awa, ang atong Dios anaa sa ilang mga 
agtang.] 
       Ug nadungog ko ang gidaghanon sa tinimrihan, usa 
kagatos ug kap-atan ug upat ka libo ka mga tinimrihan, gikan 
sa matag banay sa mga  anak ni Israel. 

       Hingpit Niyang ginganlan sila. Karon, kung mahitabo nga adunay usa ka 
British Israel nga makapaminaw nga nagalingkod dinhi, paminawa kung 
nganong ingon niini kini ka daghan, tan-awa. 

       Napulo ug duha ka libo ang tinimrihan sa banay ni Juda 
[gitawag nga banay]. Napulog duha ka libo sa banay ni 
Ruben, napulog duha ka libo sa banay ni Gad. [tan-awa ang 
imong mga banay karon.] 
      Napulo ug duha ka libo sa banay ni Aser,napulo ug duha 
ka libo sa banay ni Neftali, napulo ug duha ka libo sa banay 
ni Manases. 
      Napulo ug duhaka libo sa banay ni Simeon, napulo ug 
duha ka libo sa banay ni Levi, napulo ug duha ka libo sa 
banay ni Isacar. 
      Napulo ug duha ka libo sa banay ni Zabulon, napulo ug 
duha ka libo sa banay ni Jose, napulo ug duha ka libo sa 
banay ni Benjamin ang tinimrihan. 

       Karon, adunay dose ka mga banay, duha ka libo gikan sa usa ka banay. 
Dose piloon ug ka dose pila man? 144,000. Karon tan-awa, silang tanan mga 

Ang Ikapitong Timri 41 
 
magbangutan inig hawa na nako. Buot lamang ako nga ang akong pamilya 
maghunahuna nga milakaw lamang ko ug dili na nila makita. Itago ko palayo 
kung diin! Kung mobiya man ako, nganong, man ko tugutan. Tingali makita ni 
Joseph ang akong Biblia nga nahimutang dinhi sa umalabot nga adlaw, ug 
tugutan siya nga gamiton kini.  [Tna-awa?] Kung mobiya man ako, tuguti ko 
nga molakaw na , Ginoo.” 
133   Ug nakaisa ang akong mga kamot, ug sa kalit lang adunay usa ka butang 
nga miigo sa akong kamot. Wala ko masayud. Dili nako masulti. Nakatulog ba 
ko? Wala ko masayud. Nawad-an ba kog panimuot? Wala ko masayud. Usa ba 
kini ka panan-awon? Dili ko kana masulti kaninyo. Ang usa ka butang nga 
akong masulti ang unsay akong…. Mao usab nga mga butang sama naiadtong 
mga manulunda. Ug midapat kini sa akong kamot, ug sa akong pagtan-aw usa 
kini ka ispada. Ug adunay mga perlas nga puloan—maayo kaayo. Ug adunay 
usa ka taming niini nga bulawan, ug ang sulab daw sama sa us aka butang nga 
sidlak, sama sa usa ka pilak nga hilabihan ka sinaw. Ug hialabihan kini ka hait, 
oh! Ug sa akong hunahuna, “dili ba usa kini ka maayong butang?”—sibo 
kaayo sa akong kamot. Akong gihunahuna, “Nga maayo kaayo kana.” Apan 
miingon ako, “Hey, mahadlokon kaayo ako nianang mga butanga,” usa ka 
ipada. Ug akong gihunahuna, “Unsa may akong buhaton niana?” 
134   Ug sa kalit lang usa ka tingog nga miuyog didto nga miuyog sa mga 
bato! Miingon, “Mao kini ang ispada sa Hari!”, ug unya migawas ako gikan 
niini. Ang ispada sa Hari! Karon, kung ginaingon nga, “ang ispada sa hari….” 
Apan giingon “ang ispada sa Hri,” ug aduna lamay usa “ang Hari,” ug kana 
mao ang Dios! Ug aduna Siyay usa ka ispada. Mao kana ang Iyang Pulong—
diin maoy akong gikinabuhi! Mao nga tabangi ko, Dios…nabarog ibabaw 
niining Iyang balaang pulpito uban niining balaang Pulong nga nahimutang 
dinhi. Mao kini ang Pulong. Amen! 
135   Oh, unsa nga adlaw nga atong gikabuhi! Unsa ka dakong butang! Nakita 
ba nimo ang misteryo ug tinago? Ang ikatulo…. Nagatindog didto, sa dihang 
gihatag kini kanako, adunay usa ka butang nga miduol kanako ug miingon, 
“Ayaw kahadlok.” Karon, wala koy nadungog nga tingog—daw anaa sa sulod 
nako ang nagsulti. Isulti ko lang kaninyo ang kamatuoran, sa tukma gayud 
kung unsay nahitabo. Usa ka butang ang miigo, ug miingon, “Ayaw kahadlok. 
Mao kana ang ikatulong paghunat.” 
136   Ikatulong paghunat. Nahinumdum ba kamo niini? Siya miingon, 
“Adunay ka daghang manunundog niini, kung unsay buot nimong isaysay.” 
Miingon, “Ayaw gyud sulayi kini.” Nahinumduman ba ninyo kini? Pila ang 
nahinumdum nianang maong panan-awon? Ngano man, natapos na ang tanan. 
Naka-tape na kini ug anaa na tanang dapit. Mga unom na ka tuig ang milabay. 
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ako, misangpit ako sa Dios. Tapos nianang panagtigum sa Phoenix, bisan 
kinsa nianang mga tawhana didto nga kauban nako nasayud, nagpabilin ako sa 
kabukiran. Usa ka bunta niana mibangon ako ug mitungas ngadto sa Sabino 
Canyon—dako, mga bungtod, hatag-as nga kabukiran. Ug mitungas ako didto, 
adunay baktasunon sa imong pagtipas—motungas ngadto sa Lemmon 
Mountain diin traynta milyas nga baktasunon, ug adunay mga traynta katiilan 
nga nyebe ang atua didto. 
130   Mao nga, didto ibabaw sa kabukiran sa wala pa misidlak ang adlaw, 
nagatungas pinaagi niining gamayng dalan, nagakaligid nga mga bato, akong 
gibati nga gusto kong motipas dinhing dapita. Ug mitipas ako ug misaka sa usa 
ka dagko ug mga talinis nga mga bato—oh, mga gatusan ka tiilan ang gitas-on. 
Ug miluhod ako sa taliwala niadtong mga batoha. Akong gibutang kining 
maong Biblia ug gibutang kining maong basahon—kining gamayng basahon. 
Miingon ako, “Ginoong Dios, unsay buot ipasabot niining maong panan-
awon?” Miingon ako, “Ginoo, nagpasabot ba kini sa akong kamatayon?” 
(Imong nahinumduman nga akong gisulti kaninyo nga sa akong hunahuna 
tingali nagpasabot kini sa akong kamatayon, tungod kay adunay usa ka butang 
nga miboto hangtud nga ako mawataswatas. Inyong nahinumduman. Pila ang 
nasayud…ang nakadungog niini? Tinuod, kamong tanan.) Ug akong 
gihunahuna nga ang buot ipasabot niini mao ang akong kamatayon. 
       Ug unya didto sa lawak, miingon ako, “Unsa kini, Ginoo? Unsa may buot 
ipasabot niini? Nagpasabot ba kini nga mamatay na ko? Kung mao kini, sige. 
Dili nako sultian ang akong pamilya. Tuguti ko nga mohawa na, tan-awa, kung 
tapos na ang akong buluhaton.” Ug miingon ako…. Karon, unsa kini? Apan 
nagpadala Siya ug usa ka saksi—inyong nahinumdumam nga giingnan ko 
kamo—apan dili kana ingon niana, dugang pa kini sa akong buluhaton. 
131   Oh! Nasabtan ba ninyo kini, tan-awa? Nagalingkod ngadto sa ibabaw sa 
Sabino Canyon—ang langitnong Amahan nasayud niini—ingon lamang 
katinuod sa inyong nakita nga nahitabo, kadtong mga manulunda mikanaog ug 
gibindikahan ang matag mensahe nga mao sa gihapon. Nan nasayud ikaw 
kung nagagikan ba kini sa Dios o dili. Gipanagna na kini kaninyo pinaagi sa 
usa ka panan-awon. Dili mahimo nga akong isulti kaninyo hantud nga dili pa 
matapos ang buluhaton, tungod kay gidi-an usab ako. 
132   Didto sa Sabino Canyon, nagalingkod didto nianang buntaga, akong giisa 
ang akong mga kamot, ug gipalid sa hangin ang akong itum kalo. Nagatindog 
ako didto nga inisa ang akong mga kamot samtang nag-ampo. Miingon ako, 
“Ginoong Dios, unsay buot ipasabot niini? Wala ko makasabot niini, Ginoo. 
Unsay akong pagabuhaton? Kung panahon na kini sa akong pagpauli, tuguti 
ako nga mosaka na ako dinhi diin dili nila ako makita. Dili ko buot nga adunay 
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banay ni Israel. Karon tan-awa. Human niini, karon aniay laing miabot nga 
panaon. Wala na ang pangasaw-onon. Nasayud kita niana, apan tan-awa kining 
panon nga miabot. 

       Tapos niini mitan-aw ako, ug ania karon dihay usa ka 
dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga 
makaihap, gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang 
kabanayan ug katawhan ug pinulongan, nga sa atubangan sa 
trono ug sa atubangan sa Cordero nanagtindog sila nga 
nanagsul-ob ug maputi ug tag-as nga mga bisti, ug 
nanagdalag mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot. 
       Ug nanagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, 
“Ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga naglingkod sa 
trono, ug gikan sa Cordero. 
       Ug ang tanang mga manolunda nanagtindog nga nag-
alirong sa trono ug sa mga anciano ug sa upat ka mga buhing 
binuhat, ug unya mihapa sila sa atubangan sa trono ug ang 
Dios ilang gisimba. 
       Nga nanag-ingon, “Amen! Ang pagdalayeg, ug ang 
himaya, ug ang kaalam, ug ang pagpasalamat, ug ang 
kadungganan, ug ang pagbulut-an ug ang kagahum 
ipahinungod ngadto sa among Dios hangtud sa kahangturan! 
Amen.” 
       Unya gisultian ako sa usa sa mga anciano… [Karon, ania 
siya sa atubangan sa mga anciano dinhi, sama nga  nakita nato 
siya sa tanang mga timri.] Unya gisultian ako sa usa sa mga 
anciano nga nag-ingon, “Kinsa man kini sila…? 

       Karon si Juan, ingon nga usa ka Judio, nga nakaila sa iyang kaugalingong 
katawhan. Nakita niya sila sa dagway nga kabanay. Husto ba kana? Iyang naila 
ug gipangtawag ang matag usa nga mga kabanay. Apan karon, sa pagkakita 
niya niini, daw nalibog siya. Ug ang anciano nagpakisayod niini, mao nga 
miingon siya: “Kinsa man kini sila nga nanagsul-ob ug mga bisting maputi ug 
tag-as? Ug diin man sila gikan?” [Mitubag karon si Juan]: 

       Ug ako mitubag kaniya, “Senyor, nasayod ikaw.” [wala 
makaila si Juan kanila, tan-awa. Tanang kabanayan ug 
kanasuran, mga pinulongan, ug mga kanasuran.]Ug siya 
miingon kanako, “Mao kini sila ang nanagpakalabang sa 
dagkung kasakitan; [sa laing pinilungan, ang dakong 
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kasakitan], ang ilang mga tag-as nga bisti gilabhan nila ug 
gipaputi diha sa dugo sa Cordero. 
       Tungod niini anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios, ug 
nagaalaga kaniya sa maadlaw ug sa magabii sulod sa iyang 
templo; ug ang nanaglingkod sa trono magapanalipod kanila 
pinaagi sa iyang pagkaanaa. 
       Sila dili na gutumon, ug dili na usab pagauhawon; dili na 
sila pagahasulon sa Adlaw, ni sa bisan unsang makusog nga 
kainit. 
       Kay ang Cordero nga anaa sa gitaliwad-an sa trono 
mamahimong ilang magbalantay, ug siya magatultol kanila 
ngadto sa mga tuburan sa mga tubig nga nagahatag ug 
kinabuhi; ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang 
mga mata.  

63    Karon, atong gibuksan…moadto sa timri. Inyo bang nahimatikdan, 
sila…. Una magsugod kita karon sa, Israel; ug unya atong nakita ang 
nahinloan nga iglesia. Dili ang pangasaw-onon; ang hininloan nga iglesia 
pinaagi sa kasakitan moabot dinhi—dakong panon sa mga tinuod nga matinud-
anon nga kasingkasing nga moabot gikan sa dakong kasakitan. Dili ang iglesia. 
Wala na kini, ang pangasaw-onon. Anaa ang iglesia. 
64    Karon, ato kining nahibaloan dili pa lang dugay, nga si Jesus miingon nga 
ang trono naandam na ug nganong moatubang man sila sa paghukom—ang 
matag usa. Karon, atong nakita karon nga kining mga tawhana gikatimrihan na 
sa timri sa buhi nga Dios (husto ba kana?), kining maong mga Judio. 
65    Unsa ang timri sa buhi nga Dios? Karon, wala nako gitawag ang bisan 
kinsa…pasakiti ang kang bisan kinsang pagbati. Ako lamang kining isulti, 
nakita ninyo? Nasayud kamo nga sa pagkabasa sa daghang mga iskolar kinsa 
maoy nagsulat mahitungod niini, nag-angkon nga kining maong panon dinhi, 
hinugasan sa dugo, mao gayud ang pangasaw-onon? Nahibalo ba kamo nga 
dagahang mga iskolar ang nagaangkon usab nga ang 144,000 mao ang 
pangasaw-onon? Unsa nga…. Adunay usa ka butang nga mosigo dinhi nga 
sayop…dinhi nga husto, tungod kay adunay usa ka butang nga sayop karon. 
66    Himatikdi, ang atong igsoon nga Sabadista nag-ingon nga ang timri sa 
Dios mao ang nagtuman sa adlawng Igpapahulay. Nasayud kamo niana. Apan 
buot ko ug usa ka patak sa kasulatan niini, nga magpakita nga ang pagtuman sa 
adlawng Igpapahulay mao ang timri sa Dios. Tan-awa, aduna lamay…adunay 
usa ka tawo ang nagmugna nianang hunahunaa. Apan kung imong 
pagabasahon ang Efeso 4:30, nag-ingon dinhi, “Ug ayaw ninyo pagsakita ang 
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kana. Wala nako gisuginlan ang akong mga igsoon, apan adunay kalainan nga 
ilang nahimatikdan. Ug Siya miingon kanako, “Karon, pangandam. Lakaw sa 
Sidlakan.” 
126   Ania ang hubad nianang maong panan-awon. Tan-awa. Karon, aron 
inyong mahibaloan, si Brother Sothmann, wala niya makuha ang mananap nga 
iyang gipangayam. Among gipaningkamutan nga makuha kini alang kaniya. 
Ug Siya miingon, “Karon niining gabhiona, alang sa usa ka timailhan alang 
kanimo, dili kini niya pagabuhaton. Kinahanglan nga imong ituon pag-ayo ang 
imong kaugalingon niining mga taknaa alang sa pagduaw niining mga 
manulunda.” Ug akong gibati nga wala ako sa akong kaugalingon, inyong 
nahinumduman. Ug atua ako sa kasadpan; ang mga munlunda paingon ngadto 
sa sidlakan. Ug sa ilang pag-abot, miisa ako uban kanila. Nahinumdum ba 
kamo niana?—padulong sa sidlakan. 
127   Ug si Brother Fred nga ania dinhi niining kagabhion usa ka saksi, ug si 
Brother Norman. Samtang mipadayon kami, akong gidani kanang tawhana nga 
magpabilin ug ipadayon ang iyang pagpangayam. Husto ba kana, Brother 
Sothmann? Oo, nagatindog siya didto. Akong gidani…apan sa gihapon, Siya 
miingon, “Dili kini niya pagabuhaton.” Wala na koy gisulti pa—nagpadayon. 
Usa ka butang, sa nagalingkod sa kilid sa tulda sa adlaw nga…. Imo bang 
nahinumduman, Brother Sothmann, nga dihadiha ang pipila ka mga butang 
nga nahisgutan, ako ikawng gipahimo ug si Brother Norman (Asa man si 
Brother Norman? Atua sa likuran.), gipahimo ug panumpa nga dili nila isulti 
kung unsa ang nahitabo. Husto ba kana? Mitalikod ba ako ug milakaw palayo 
gikan nianang tulda, sama niana? Husto ba kana? Tungod kay mao kini—ang 
tukma kung unsa kini—ug nasayud ako nga dili ko kini ikasugilon hangtud 
nga kini mahitabo, aron makita kung ang mga katawhan ba niini. 
128   Ug inyo bang nahimatikdan nga ang usa ka manulunda, nga akong gisulti 
didto, usa ka dili sagad nga manulunda? Mas labaw siya sa akong pan-aw kay 
sa uban kanila. Nahinumdum ba kamo niana? Anaa sila sa usa ka hugpong—
tulo sa usa ka dapit ug usa sa ibabaw. Ug ang usa nga ania nagsunod kanako, 
nagaihap gikan sa wala ngadto sa too, mamahimong ikapito nga manulunda. 
Mas masanag siya, nga akong nakita kay uban kanila. Inyong nahinumduman, 
nga miingon ako nga ang iyang dughan pinagawas sama niana, ug nagalupad 
padulong sa sidlakan. Inyong nahinumduman sama niana? Miingon ako, “Nga 
gidagit ako niini, giisa ko paitaas.” Nahinumdum ba kamo niana? 
129   Ania kini! Ang usa nga dala ang ikapito nga timri—ang butang nga 
akong gikalibgan sa tibuok nakong kinabuhi. Amen! Ang uban nga mga timri 
dako ug kahimuan kanako, dayag lang. Apan, oh, wala kamo masayud kung 
unsay kahimuan niini! Alang sa usa ka kahigayunan sa kinabuhi…nagaampo 
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121   Karon, wala ko masayud kung unsa…. Nasayud ko sa sunod nga lakang 
niini, apan wala ko masayud kung unsaon sa paghubad niana. Dili na kini 
magdugay. Ako kining gisulat dinhi sa dihang nahitabo kini, kung inyong 
makita dinhi, “Hunong! Ayaw nag palayo pa niini.” 
122   Dili nako hilig nga mahimo nga usa ka panatiko. Ako lamang gisulti ang 
kamatuoran. Apan inyong nahinumduman, ang sapin nga kanunay nakong 
gisulayan sa pagsaysay? Kung giunsa sa kalag nga mahimutang sa sunod ni 
so-and-so ug ang kinasuloran nga konsensya, ug kanang tanang matanga sa 
butang? Diin naghimo lamang kini ug usa ka dakong panon sa pagpakaaron-
ingnon nga misunod sa pagsugod human niini. Kung nganong kinahanglan pa 
nga ilang ipaisa ang mga kamot, ug gunitan ang tawo ug dayon magsugod sa 
pag-uyog-uyog—ug ang tanan adunay pag-uyog sa ilang mga kamot. Apan 
inyo bang nahinumduman sa dihang Iya akong gidala didto ug miingon, “Mao 
kana ang ikatulong paghunat, ug walay bisan usa nga masayud niini!”? 
Nahinumdum ba kamo niana? Dili mapakyas ang panan-awon! Hingpit kini 
nga kamatuoran. 
123   Karon himatikdi, nahinumduman ba ninyo ang pana-awon sa hugpong sa 
mga kabituonan? (Charlie, ania ikaw.) Adunay butang nga nahitabo, akong 
gisulti kanimo, niining simanahuna nga ikaw…nga anaa kini sa imong palibot, 
apan buot ko nga imo kining himatikdan. Nahinumduman ba ninyo ang 
hugpong sa kabituonan sa panan-awon sa mga manulunda sa dihang mibiya 
ako dinhi aron moadto sa Arizona? Nahinumduman ba ninyo, “What Time is 
It, Sirs?” Nahinumduman ba ninyo kana? 
124   Himatikdi, nga aduna lamay usa ka dakong pagbuto sa dalugdog, ug pito 
ka mga manulunda ang nagpakita. Husto ba kana? Usa ka pagbuto sa 
dalugdog, pito ka mga manulunda ang nagpakita. “Ug nakakita ako sa dihang 
ang Cordero mibukhad sa usa sa pito ka mga timri, ug nadungog ko ang usa sa 
buhing binuhat nga nag-ingon, sa tingog nga daw dalogdog, “Umari ka.” 
Himatikdi, usa ka dalogdog—pito ka mga mensahe nga gitimrihan ug dili 
madayag hangtud sa kataposang adlaw, niining maong kapanahunan. Nasabtan 
ninyo kung unsay buot nakong ipasabot? 
125   Karon, inyo bang nahimatikdan ang tinagong bahin niining simanahuna? 
Mao kini karon. Mao kana ang kaniadto. Nahimo kining, dili usa ka tawong 
nilalang, usa ka tawo; mao kini ang mga manulunda sa Ginoo. Himatikdi, 
adunay tulo ka mga saksi nga naglingkod dinhi, mga usa na ka simana ang 
milabay (lagpas pag gamay sa usa ka simana) atua pa ako didto sa kabukiran, 
duol sa Mexico, uban sa duha ka mga igsoon nga ania naglingkod dinhi, 
gipangtangtang nako ang mga amorseko sa akong pantaloon; ug usa ka buto 
ang ankong nadungog, nga daw halos mabungkag ang kabukiran. Karon husto 
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Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa 
pagtubos.” Oo, sir. 
67    Sa dihang natapos na ang buluhatong tigpataliwala, ug ikaw moadto…si 
Cristo moadto aron sa pagtubos sa mga Iya. Gikatimrihan kana, dili hangtud sa 
mosunod nga rebaybal. Sa dihang sa makausa gikatimrihan ikaw sa Espiritu 
Santo usa na kini ka natapos nga buluhaton nga ang Dios nagadawat kanimo, 
ug wala nay makakuha pa gikan niini. Moingon ikaw, “Bueno, anaa na kini 
kanako ug mopalayo ako.” Dili, wala mo kini madawat. Ang Dios naga-ingon 
nga magapadayon kini hangtud sa adlaw sa katubsanan. Karon, nakiglantugi 
lamang ikaw Kaniya. “Hangtud sa adlaw sa imong katubsanan.” 
68    Himatikdi, samtang adunay mga…ingon nga sila mga nahibilin sumala sa 
pagpili—kining maong mga Judio karon. Ang nahibilin sumala sa pagpili sa 
unang mga adlaw sa buluhaton ni Elias ngadto sa mga Judio, diin pito ka libo 
nga mga magtotoo ang gibilin pinaagi sa kamot sa Dios…. Karon, aduna 
niining nahibilin nga panahon nga umalabot, sa panahon nga mahiapil sa 
144,000 sumala sa pagpili, nga ang mensahe nianang adlawa…ang motoo sa 
mensahe, mahiapil sa 144,000. 
       Karon, moingon ikaw, “Oh, kadiyut lamang igsoon. Wala ako masayud 
mahitungod niining pagpili nga butang. Bueno, wala ko pa kini mabasa diha.” 
Sige, atong tan-awon kung husto ba kini o dili. Mobalik kita ngadto sa Mateo, 
ug mokanaog kita dinhi ug atong tan-awon kung wala ba tay makita bisan 
gamay lamang niini. Nagatoo ako, karon, nga husto ako. (wala ko kini nasulat 
dinhi, apan miabot lamang kini sa akong hunahuna.) Atong kutloon ang 
katapusan…ang ika-30 nga berseculo, diin maoy atong gikutlo sa milabay nga 
gabii—ang katapusan sa ika unom nga timri sa ika-30 nga berseculo. 
69    Karon, atong pagabasahon kana ug tan-awon kung diin nato kana nakuha. 
Ang ika-31 nga berseculo, tan-awa, ilang makita nga ang Anak sa tawo 
moabot sa himaya. Karon, ang ika-31 nga berseculo: 

       Ug pagasugoon niya ang iyang mga manolunda pinaagi 
sa makusog nga tingog sa trumpita, ug ilang pagahipuson ang 
iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga 
hangit, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. 

70    Migawas ang mga pinili. Unsa kini?—unya ang panahon sa kasakitan. 
Ang…pagatawagon sa Dios ang Iyang mga pinili, ug mao kana ang mga Judio 
sa maong panahon—ang mga pinili. Naghisgut ang Biblia mahitungod niini. 
Naghisgut si Pablo mahitungod niini. Sumala sa pagpili, adunay 144,000 
(sumala sa pagpili) nga magatoo sa mensahe, gikan sa minilyon nga atua didto. 
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71 Adunay mga minilyon sa Palestina sa mga adlaw sa pagprofesiya ni 
Elias, ug pito ka libo ang naluwas gikan sa minilyon. Karon, sumala sa pagpili, 
diin mga minilyong mga Judio ang nagakatigum sa ilang yutang natawhan…. 
Nahimo kining usa ka nasud. Adunay mga minilyon didto, apan 144,000 
lamang nga mga pinili ang pagakuhaon. Naminaw sila sa mensahe. 
       Mao usab kini nga butang ang anaa sa iglesia nga Gentil. Adunay 
pangasaw-onon, ug usa siya ka pinili, ug pagatawagon siya sumala sa pagpili. 
Himatikdi, nagatipo kining tanan sa hingpit nga iglesia, ang mga pinili nga 
magtotoo. Wala motoo ang uban. Inyo kining maisulti. Imong sultian ang usa 
ka tawo sa kamatuoran ug tuguti kini nga pamatud-an pinaagi sa Pulong ug 
unya gibindikahan kini: “Dili ko motoo niana.” 
       Mahimo nimo…. Ayaw nag pagpakabuang niana. Si Jesus miingon nga 
ayaw. Miingon, “Sama lamang kini nga nag-itsa ka ug mutya ngadto sa mga 
baboy.” Miingon, “Pasagdi lamang sila. Ilang kang talikdan ug tumban ikaw 
sa ilang tiil. Himuon kalang nilang kataw-anan. Lakaw ug biyai sila. Kon ang 
usa ka buta magaguyod sa laing buta….” 
72    Miadto ako sa usa ka tawo dili pa lang dugay. Miadto diay siya kanako. 
Kanunay siyang nakiglantugi sa bisan asa batok sa langitnong kaayohan. Ug 
miadto siya, ug siya miingon, “Wala ako nagatoo sa imong langitnong 
kaayohan!” 
       Miingon ako, “Tingali kanako walay maayo tungod kay wala ni bisan 
unsa.” Miingon ako, “Apan hingpit ang Dios.” 
       Siya miingon, “Walay ingon niana nga butang.” 
       Miingon ako, “Ulahi na kaayo ka sa pagsulti niana, Gigala. Naghulat ug 
hilabihan ka dugay alang niana. Tingali nakiglantugi ikaw sa hamubo nga mga 
katuigan. Apan adunay laing kapanahunan karon—minilyon ang 
magpamatuod niini.” Miingon ako, “Ulahi na kaayo ikaw karon, higala, sa 
pagsulti niana.” 
       Siya miingon, “Bueno, dili ko motoo niini, wala koy labot kung unsay 
imong gibuhat.” 
       Miingon ako, “Dili kana masipyat. Dili nimo kana mahimo.” 
       Siya miingon, “Butai ko.” Miingon, “Kung anaa kanimo ang Espiritu 
Santo sama ni Pablo,” miingon, “butai ko.” 
       Miingon ako, “Unsaon ko man kana paghimo nga buta ka namang daan?” 
Miingon ako, “Ang imong amahan ang nagbuta kanimo sa kamatuoran.” 
Miingon ako, “Buta kanang daan.” 
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kana ug usa ka butang, mao nga mihilum sila—mihunong sa pagtugtug sa 
alpa. Ang tanang butang mihunong. 
115   Pito—ang hingpit nga numero sa Dios. Pito ang atua sa han-ay. Pito ka 
dalugdog nga nagdungan sa pagtingog sama nga naglitok sila ug usa ka 
butang. Himatikdi, niadtong panahona, nagsugod sa pagsulat si Juan, ug siya 
miingon, “Ayaw kini isulat.” Wala nakigsulti ang Dios mahitungod niini. Wala 
kadto masulat ni Juan. Ang mga manulunda wala masayud mahitungod niini. 
116   Unsa kini? Mao kini ang butang nga gisulti ni Jesus nga bisan ang mga 
manulunda sa kalangitan wala masayud mahitungod niini, tan-awa. Bisan sa 
Iyang kaugalingon wala Siya mahibalo. Siya miingon nga ang Dios lamang 
ang nasayud niini. Apan Iyang gisulti kanato kung kanus-a  nato makita kining 
mga ilhanan nga nagsingabot…. (Karon, aduna ba kamoy nasabtan? Maayo.) 
Himatikdi, ato nang napanglantawan kining mga ilhanan nga nagsingabot, tan-
awa. Kung magunitan kini ni Satanas…. 
117   Kung buot nimo nga adunay usa ka butang nga mahitabo…. Karon 
kinahanglan nga inyong dawaton ang akong pulong alang niini. Kung 
nagalaraw ako nga maghimo ug usa ka butang, mas labaw akong nasayud kay 
sa akong isugilon kini ngadto sa uban ang mahitungod niini. Dili tungod kay 
isugilon kini nianang tawhana, apan madungog kini ni Satanas, nakita nimo? 
Dili kini makuha sa akong kasingkasing, samtang anaa ang Dios nagatabon 
niini sa Espiritu Santo. Mao nga anaa kini taliwala kanako ug sa Dios, tan-
awa. Wala siyay bisan usa nga masayaran mahitungod niini hangtud nga imo 
kining isulti, usa kini niya madungog. 
118   Akong gisulayan…. Akong gisugilon sa mga katawhan nga maghimo 
ako ug usa ka butang, ug tan-awa ang demonyo iyang gibabagan ang matag 
ligid niini kutob sa iyang mahimo aron siya makaabot didto, tan-awa, aron 
maunhan ako niini. Apan kon akong madawat ang pindayag nga gikan sa Dios 
ug dili maghisgut mahitungod niini, nan lahi kini. 
119   Hinumdumi, naningkamot kanunay si Satanas sa papanundog! Iyang 
gisulayan ang pagsundog sa tanang butang nga gibuhat sa iglesia. Iyang 
gisulayan ang paghimo niini. Ato kining nakita pinaagi ngadto kang anticristo. 
Apan mao kini ang usa ka butang nga dili niya masundog. Wala nay 
makasundog pa niini, tan-awa, tungod kay wala siya masayud niini! Walay 
paagi nga masayud siya niini. Mao kini ang ikatulong paghunat. Wala siyay 
kasayuran mahitungod niini, tan-awa. Wala siya makasabot niini…. 
120   Apan adunay usa ka tinago nga nahilakip ilalum niana. Dalaygon ang 
Dios sa kahitas-an! Wala nako hunahunaa nga mao lang sa gihapon ang 
nahibilin sa akong kinabuhi. Sa dihang akong nakita…. 
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nagahatag sa mga malaw-ay nga binuhatan ug mga butang nga minugna sa 
hunahuna. Nakasulti kog mga pipila ka mga butang nga tingali dilio sagad 
ngadto sa ubang mga katawhan. Apan sa dihang ang Dios nagpaluyo niini ug 
nagabindika niini ug nagaingon nga mao kini ang kamatuoran, nan mao kana 
ang Pulong sa Dios. Tingali dili sagad tan-awon sa maong paagi, tan-awa. 
111   Ug karon, sa walay pagduhaduha sa akong pagbarog sa entablado niining 
kagabhion, anaa kanako ang pinadayag nga nadayag…anaa kini sa tulo kapilo 
nga panagway. Nga, akong igasulti kaninyo pinaagi sa tabang Dios, ang matag 
pilo niini. Ug unya ikaw…. Moadto una kita didto. Ania ang pinadayag aron 
masugdan kung unsa…buot kong isulti kaninyo kung unsa kini. Ang nahitabo 
nga kadtong pito ka mga dalugdog, nga nadungog niya nga dalugdog ug gidili 
sa pagsulat…. Mao kadto ang mga tinago nga nahimutang luyo niadtong pito 
ka sunod-sunod nga mga dalugdog. 
112   Karon, ngano man? Ato kining pamatud-an. Ngano man? Mao kini ang 
tinago nga walay bisan usa nga nasayud. Gidin-an si Juan sa pagsulat 
mahitungud niini—bisan sa pagsulat ug timailhan mahitungud niini. Ngano 
man? Mao kini ang hinungdan. Walay kalihukan didto sa langit. Mahimong 
ipakita niana ang tinago. Nakita ba ninyo kini karon? Kung talagsaon kaayo 
kini kinahanglan nga mahiapil kini, tungod kay kanahanglan kining mahitabo, 
apan sa dihang ang pito ka mga dalugdog….. 
113   Karon himatikdi, sa dihang mitungha ang ikapito nga manulunda aron sa 
pahuyop sa ilang mga trumpeta, adunay usa ka dalugdog. Sa dihang 
nagakatipon ang mga Israelinhon, adunay usa ka trumpeta. Sa dihang wala nay 
panahon, ang katapusang trumpeta, usa ka dalugdog. Apan ania ang pito ka 
mga dalugdog nga nagsunod-sunod sa usa lamang ka higayon: usa, duha, tulo, 
upat, lima, unom, pito—ang hinngpit nga numero. Pito ka dalugdog sa usa ka 
higayon nga gilitok, wala gihimo sa…makausa, duha, tulo, upat, lima, unom, 
pito, sunod-sunod. Nan, ang kalangitan wala makasulat niana. Wala masayud 
ang kalangitan mahitungod niini, walay bisan usa, tungod kay wala nay laing 
buhaton aron magpadayon. Usa kini ka [dili tataw nga pinulungan] panahon. 
Hilabihan kini ka talagsaon hangtud nga gililung kini ngadto sa mga 
manulunda. 
114   Karon, ngano man? Kung magunitan kini ni Satanas, tingali makahimo 
siyag dagkong kadaot. Adunay usa ka butang ang wala niya hibaloi. Karon 
makahimo siya sa paghubad sa bisan unsang butang nga buot niya, ug 
makapanundog sa bisan unsang matang sa gasa (Nagalaum ako nga nakasabot 
kamo). Apan wala siya masayud niini. Wala man gani kini nahisulat sa 
Pulong! Usa kini ka hingpit nga tinago! Ang mga manulunda, ang tanang 
butang mihilum! Kung maghimo sila ug usa ka lihok tingalig makapadayag 
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       Ug siya miingon, “Dili ako motoo, wala koy labot kung unsa ang imong 
mahimo. Pila ka kapasikaran ang imong pamatud-an o bisan unsang butang 
nga sama niana, sa gihapon dili ako motoo niini.” 
       Miingon ako, “Tinuod kana. dili kini alang sa dili magtotoo; alang lamang 
kini sa mga magtotoo.” 
       Unsa man kini? Tan-awa, mahibaloan nimo diha dayon, nahuman na ang 
pagpili. Ayaw na pagpakabuang pa niana. Gibuhat ni Jesus ang samang 
butang. Siya miingon, “Pasagdi sila. Kon ang usa ka buta maguyud sa laing 
buta, dili ba mangahulog silang duha ngadto sa gahong?” Apan sa dihang 
miduol Siya sa usa ka babayeng bigaon, naigo kini sa kalayo. Unsa man kini? 
Usa kini ka pinili nga binhi nga nahimutang didto, tan-awa. Nakita kini niya 
diha-diha dayon. 
73    Sa dihang miduol Siya ngadto kang Pedro, adunay pinili nga binhi nga 
nahimutang didto, tan-awa, ug ila kining nakita. “Ang tanan nga gihatag nga 
gihtag kanako sa Amahan [gihatag, milabay na] moari gayud kanako. Ug siya 
nga moari kanako.” Oh, my, gusto nako kana! Oo, sir. Himatikdi, ang mga 
magtotoo magatoo niini. Ang dili magtotoo dili makatoo niini. Mao nga karon, 
kon adunay bisan kinsa nga makiglantugi mahitungod sa binhi sa bitin ug mga 
butang ug imong sulayan sa pagapakita kanila, dili sila maminaw niini, biyai 
kini. Pasagdi sila. Tan-awa, dili makiglantugi ang Dios, mao usab ang Iyang 
mga kaanakan. 
74    Himatikdi, ang 144,000 nga mga Judio nga pinili sa Dios wala nagayukbo 
sa mananap nga denominasyon—mga rebulto, o unsa mang mga butang. Bisan 
pa kung ang ilang nasud anaa sa usa ka pakigsaad sa maong panahon—ang 
Israel nailaum sa usa ka pakigsaad—apan ania ang 144,000 nga wala motoman 
niini. Mao kana ang pinili. 
       Managsama sa gihapon nga butang dinhi ang Gentil nga iglesia karon. Usa 
kini ka pinili nga panon. Dili nimo sila makumbinsi sa ingon niana nga matang 
sa butang. Dili sila motoo niini. Dili, sir. Sa dihang ang kahayag moigo ngadto 
kanila, gipahimutang na kana diha-diha dayon. Ilang nakita ang…nakita nga 
kini nahitabo, unya nakita kini nga gibindikahan ug gipamatud-an sama niana, 
ug dinhi ilang gitan-aw sa Biblia ug nakita nga ang Pulong nagapadayon…. 
Mas maayo pa nga inyong hunongan ang pagbinuang kanila tungod kay 
nagatoo sila niini. Kana lamang. Kana lamang. Bisan pa kung dili sila 
makasaysay niini, apan nasayud sila nga nadawat kini nila. Sa ako nang 
gikaingon, “Adunay daghang mga butang nga dili nako masaysay, apan 
nasayud ako nga kini tinuod.” 
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75    Sige. Ning panahona sa taliwala sa ikaunom ug ikapito nga timri nga 
Iyang gipangtawag kining mga tawhana, nga gisulti ni Jesus dinhi sa Mateo 
ang ika-24 nga capitulo ug ang ika-31 nga berseculo, nga ato nang nabasa, tan-
awa. Ang mga trumpeta dinhi…ang duha ka mga saksi…. Inig tingog na sa 
trumpeta…mao ang trumpeta sa duha ka mga saksi sa kapanahonan sa grasya 
alang sa mga Judio. Usa ka trumpeta ang motingog—imong nahimatikdan, usa 
ka trumpeta ang motingog. Naga-ingon Siya, “Tingog sa trumpeta.” Karon, 
himatikdi dinhi—sa ika-31 
       Ug pagasugoon niya ang iyang mga manulonda (dili usa, tan-awa, duha 
kanila) pinaagi sa makusog nga tingog sa trumpeta.” Unsa man kini? Sa 
dihang nagaandam ang dios aron sa pagsulti, adunay usa ka tingog sa usa ka 
trumpeta. Ingon niana kanunay ang Iyang tingog, nagatawag aron sa pakig-
away, nakita nimo? Nakigsulti ang Dios. Mutungha kining maong mga 
manulonda inubanan sa tingog sa trumpeta. Ug imo bang nahimatikdan, sa 
mensahe sa kataposang manulonda, mitingog ang trumpeta; ang mensahe sa 
unag manulonda, usa ka trumpeta ang mitingog; ang ikaduhang manulonda, 
usa ka trumpeta ang mitingog, sa dihang iya kining pagasugoon. 
76    Himatikdi. Apan sa dihang ang mga timri gikasulti na, nagkahiusa sila sa 
dako ug langitnong butang aron sa pagpaguwa ug usa ka panon sa katawhan. 
Adunay usa trumpeta nga mitingog ug nabuksan ang pito ka timri. 
77    Himatikdi, gitigum ang Iyang mga pinili nga mga Judio gikan sa upat ka 
bahin sa kalangitan…. Nahisgutan Niya ang ikaunom nga timri ingon sa atong 
nakita, apan dili ang ikapito nga timri. Wala Siyay gisulti niini mahitungod sa 
ikapito nga timri. Tan-awa, diha-diha, ang ika-32 nga berseculo nahimong usa 
ka sambingay sa panahon sa pagtawag sa mga pinili nga mga Judio. 
       Karon tan-awa dinhi, tan-awa. “Ug pagasugoon niya ang iyang mga 
manulonda pinaagi sa makusog nga tingog sa turmpeta ug ilang pagahipuson 
ang iyang mga pinili gikan sa sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa usa ka 
tumoy ngadto sa usa.” Karon nagasugod Siya…. Tan-awa, wala Siyay gisulti 
mahitungod niining ikapito nga timri, tan-awa. Naghisgut Siya sa ikaunom nga 
timri—sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ug ikaunom—apan 
himatikdi: 

       Gikan sa kahoyng igiratun-I ninyo kining usa ka 
pananglitan; inigpanglumoy na gani sa iyang mga sanga ug 
manalinsing na, nan, inyong masayran nga nagkaduol na ang 
tingadlaw. 
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panahon alang niini, gitapos niini ang panahon alang niana, gitapos niini ang 
panahon alang niini, gitapos niini ang panahon… ang tanang butang natapos 
nianang ikapito nga timri. 
106   Karon, unsaon Niya kini paghimo? Mao kana ang wala nato nahibaloan, 
dili ba? Wala kita masayud. Mao usab kini ang panahon sa niining tanang mga 
butang, ug ang pagsulod sa milenyum. Himatikdi, ang pag-abli niining maong 
timri hilabihan ka dili maisip nga ang langit gipahilum niini sulod sa tunga sa 
oras. Karon, dili kini maisip? Unsa kini? Gipahilum kini—ang kalangitan. 
Walay usa ka butang nga nagalihok sulod sa tunga sa oras. 
107   Karon, ang tunga sa oras daw dili kaayo hataas kung aduna kamoy usa ka 
maayong panahon. Apan sa kahingawa taliwala sa kamatayon ug kinabuhi, 
daw sama kini sa usa ka milenyum. Hilabihan kini ka dili maisip, wala kinin 
gihisgutan ni Jesus—wala bisan usa kanila. Wala gani makasulat si Juan 
mahitungod niini. Wala, wala siya tuguti sa pagsulat niini. Tan-awa, aduna 
lamay…. Iya lamang…wala niya gisulat, apan usa kini ka kahilum. 
108   Ug ang upat ug kaluhaan ka mga anciano nga nagabarog atubangan sa 
Dios nagatugtog sa ilang mga alpha, mihunong sila sa pagtugtog sa ilang mga 
alpha. Ang mga manulunda mihunong sa pag-awit sa kalangitan. Hunahunaa, 
ang balaang mga cherubim ug serafine, nga…. Nakita kini ni Isaias sa templo 
nga may unom ka mga partisan… o tulo ka parisan sa mga pako—ang duruha 
nagatabon sa iyang nawong ug ang duruha nagatabon sa iyang mga tiil, ug 
nagalupad; ug sa adlaw ug gabii sa atubangan sa Dios, sila nagaawit “Balaan, 
balaan, balaan, ang Ginoong Dios nga Makagagahum.” Ug bisan sa ilang 
pagsulod, o mosulod ngadto sa templo, ang mga haligi sa templo nauyog sa 
ilang presensya. Ug kining balaang serafine mihilum! Mihunong sa pag-awit 
ang mga manulunda! (Whew!) Nagalupad sa presensya sa Dios, nagaawit, 
“Balaan, balaan, balaan,”—mihunong sila. 
109   Walay mga manulunda nga nanag-awit, walay mga pagdayeg, walay 
paghalad, walay bisan unsang butang! Adunay kahilum—gipahilum, hilabihan 
ka hilum sa kalangitan sulod sa tunga sa oras. Ang tanang kadaghanan sa 
langit mihilum sulod sa tunga sa oras, sa dihang kining tinago sa ikapito nga 
timri nadayag. Hunahunaa kini. Apan nabuksan na kini. Ang Cordero ang nag-
abli niini. Nasayud ba kamo kung unsa? Nahitingala sila niini, nagatoo ako. 
Wala sila masayud sila niini. Anaa na. Mihunong lamang sila. Ngano? Unsa 
kini? 
110   Karon, wala kanatoy nasayud. Apan sultian ko kamo sa pinadayag 
mahitungod niini. Ug karon, dili ko hilig nga mahimo nga usa ka panatiko. 
Kung ako man, wala koy kasayuran mahitungod niini, tan-awa. Wala ako 
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102  Sama ni Jacob sa panahon sa kahasol, tan-awa. Si Jacob sa panahon sa 
kahasol…. Nakahimo siya ug sayop. Apan midangat siya pinaagi sa paghinlo 
tungod kay nakahimo siyag sayop sa iyang igsoon nga si Esau, tan-awa. Iyang 
gilimbungan aron makuha ang iyang pagkapanganay. Apan miagi siya ug 
paghinlo usa niya nadawat ang pag-usab sa iyang ngalan gikan sa Jacob ngadto 
sa Israel, diin maoy usa ka tipo nga gimando sa Dios nga maoy gitipo karon. 
       Karon, atong paklion ang ika-8 nga berseculo sa…o ang unang berseculo, 
ang buot nakong ipasabot, sa ika-8 nga capitulo—Pinadayag 8:1. Nasayud ako 
nga gipangkapoy na kamo, ug ako lamang…. Pagbabilin lamang sa 
pagpaminaw sa pipila ka mga minuto. Ang Dios sa langit, magatabang kanato, 
maoy akong pag-ampo. 
103  Kinahanglan nga atong hinumduman nga kining ikapito nga timri mao 
ang kataposang panahon sa tanang mga butang. Tinuod kana. Ang mga butang 
nga nahisulat sa pito ka tinimrihan nga basahon (gitimrihan sa laraw sa 
katubsanan gikan sa wala pa matukod ang kalibutan), ang matag tipik sa 
kataposan. Mao na kini ang kataposan. Mao na kini ang kataposang 
pakigbugno sa kalibutan, mao na kini ang kataposan sa pakigbugno sa 
kinaiyahan, mao na kini ang kataposan sa tanang butang. Didto mao na ang 
kataposan sa mga trumpeta, mao na ang kataposan sa mga panaksan, mao na 
kini ang kataposan sa kalibutan. Mao usab kini ang kataposan sa panahon. 
Natapos na ang panahon. Ang Biblia nag-ingon. 
104  Sa Mateo ang ika-7 nga capitulo…. Buot nakong ipasabot sa Pinadayag 
ang ika-10 nga capitulo, ang…ug 1 ngadto sa ika-7 nga berseculo, natapos na 
ang panahon. Ang manulunda miingon, “Wala nay panahon,” sa dihang 
kanang…sa mga adlaw niining dagkong mga butang nga mahitabo. Ang 
tanang butang matapos na niining panahona—ang kataposan sa…sa kataposan 
niining ikapito nga timri. 
       Himatikdi. Mao na kini ang kataposan sa kapanahonan sa igleisa, mao na 
kini ang kataposan sa ikapito nga timri, mao na kini ang kataposan sa mga 
trumpeta, mao na kini ang kataposan sa mga panaksan, ug bisan ang kataposan 
sa pagpasulod nagdto sa milenyom. Anaa kana sa ikapito nga timri. 
105  Daw sama kini nga nagpalupad ikaw ug usa ka rocket ngadto sa 
kahanginan. Ug kanang maong rocket moboto dinhi ug molupad kini, ug unya 
moboto pag-usab. Nagpagawas kini ug lima ka mga bituon. Usa niadtong mga 
bituon moboto ug nagpagawas kini ug lima ka mga bituon gikan niini. Ug 
unya usa nianang mga bituona moboto ug magpagawas kini ug lima ka mga 
bituon gikan niini, tan-awa. Magkawala kini. Ingon niana kining ikapito nga 
timri…mao kini ang kataposan sa panahon sa kalibutan. Gitapos niini ang 
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       Ingon man usab niini, inigkakita ninyo niining tanang 
mga butanga, masayran ninyo nga haduol na siya, anaa na 
gayud sa mga pultahan. 

78    Ang kataposang…kanang maong pangutana ang ilang gipangutana 
ngadto Kaniya: “Ug unsa man ang ilahanan sa imong pag-anhi ug sa 
pagkatapus sa kapanahonan?” Sa dihang imong makita kining mga Judio…. Sa 
dihang imong makita kining ubang mga butang nga nagakahitabo, nasayud ka 
kung unsay nahitabo. Karon sa dihang imong makita kining mga 
Judio…nakigsulti sa mga Judio. 
79    Karon tan-awa. Unsa nga katilingban ang Iyang pakigsultian? Mga 
Gentil? Mga Judio! Mga Judio, nakita nimo? Karon, Siya miingon, “Ug 
pagadumtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan,” ug uban pa. karon, 
sa dihang Iya kanang gisulti…. Imong makita nga kining mga Judio nagsugod 
silag panalingsing didtong dapita, sa dihang kanang…. Ang Israel nagsugod sa 
pagbalik, ngadto sa ilang nasud. Inig kabalik niya didto, andam ang iglesia 
alang sa pagsakgaw, ug aduna na lamay tulo ug tunga ka mga katuigan ang 
nahibilin ngadto sa kataposan sa kalibutan. Ug padulong kini ngadto sa dakong 
kasamok ug mosulod ang milenyum ngadto sa bag-ong kalibutan. Miingon, 
“Anaa na gayud sa mga pultahan.” 
80    Karon, ang usa ka libo ka katuigan dinhi sa kalibutan usa lamang kini ka 
adlaw sa Dios. Ug ang tulo ug tunga ka mga katuigan, asa kini mopaingon? 
Daghan kaayo ang mga gutlo sa taknaan s adios. Mao kana ang hinungdan nga 
miingon Siya, “Anaa na gayud kini sa pultahan.” “Sa pagkatinuod magaingon 
ako kaninyo, nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatana [dili mahanaw kining 
mga kaliwatana] hangtud kining tanang butang…” maunsa? Unsa man dili 
mahanaw? Ilang gisulayan sa pagwagtang kining mga Judio sa kalibutang sa 
tanang panahon. Bisan kanus-a dili kana nila mahimong buhaton. 
81    Apan himatikdi, ang maong kaliwatan sa mga Judio nga nakita nga 
mibalik balik ngadto sa Palestina, kanang maong kaliwatan ang makasaksi 
niining mga butanga nga mahitabo. Ug sulod sa duha lamang ka katuigan 
mamahimo siyang… hingpit nga usa ka nasud sa kaugalingon niyang salapi ug 
uban pa. Anaa siya. 
       Karon, asa na kita karon, mga higala? Ang mga timri ug ang tanang 
butang naablihan na—ato na kining nakuha taliwala niini. Ania kini. Nakita 
nimo kung diin kita naglingkod? Naglaom ako nga inyo kining nasabtan. Wala 
koy taas nga edukasyon. Nasayud ko kung unsa ang akong gisulti, apan tingali 
dili ko kini masaysay pagaayo aron inyong masabtan. Apan naglaom ako nga 
kuhaon sa Dios ang mga pulong nga dili masabtan ug ipahiluna kini sa husto, 
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tan-awa, ug gipahibalo kanimo kung unsa kini, tungod kay anaa na kita sa 
pultahan. Ania na kita sa panahon. 
82    Karon himatikdi. Tan-awa, diha-diha dayon, Iyang gitalikdan kining 
maong mga Judio, ug sa kataposan magaingon Siya kung unsa mahitabo. 
Nasayud kita bisan niana karon (nasayud kita, nga mas aduna kitay 
kasayuran), nga nagkatibulaag ang mga kabanayan. Nagkatibulaag sila sulod 
sa 2,500 ka mga katuigan. Gipanagna na kini nga magkatibulaag sila ngadto sa 
upat ka mga kahanginan. Nasayud ba kamo niana? Nahibalo kita niana. 
Natural nga dili nakita mobalik ug pagahisgutan kana tungod kay aduna akoy 
mahinungdanon kaayong mga butang dinhi nga buot kong inyong makita, sa 
dili pa kamo mobati ug kakapoy diha ug mobati usab akog kakapoy. 
       Himatikdi, nasayud kita nga bisan ang matag kaliwatan ( ang pagkasunod-
sunod sa mga kaliwatan, o unsa man ang inyong pagtawag niini, o hiyolohiya 
o…), ang kahimtang sa mga kaliwatan wala na nagkaduyog. Nagkatibulaag 
sila bisan asa. Ang mga Judio nga ngakatigum didto sa Jerusalem dili…. Wala 
gani sila masayud bisan sa ilang mga kaliwatan. Wala gani sila ing bandila sa 
mga kaliwatan o unsa man nga mga butang. Ang ila lamang nahibaloan  nga 
mga Judio sila. Gipanagna na sila nga ingon niini ang mahitabo sa tibuok 
kanasuran.  
       Karon, nangadaut na ang ilang mga basahon. Wala sila masayud…. 
Moingon ka, “Unsa nga kaliwatan ang imong gigikanan?” 
       “Wala ko masayud.” 
       “Unsa nga kaliwatan…?” 
83    “Wala ko masayud.” Ang usa gikan kang Benjamin, ang usa gikan niini, 
ang usa gikan niana. Wala sila masayud kung diin sila nagagikan. Ang ilang 
mga basahon nangadaut tungod sa mga pakig-away, ug sulod sa 2,500 ka mga 
katuigan…. Ang usa lamang ka butang nga ilang nahibaloan nga mga Judio 
sila. Kana lamang. Mao nga nasayud sila nga nahibalik sila sa ilang yutang 
natawhan. Sila…. 
84    Himatikdi, bisan tuod nga wala sila masayud sa ilang mga kaliwatan, 
apan ang Dios nasayud. Nakauyon ako niana. Nahibalo mo, nga nagaingon 
Siya, “Naihap Niya ang matag lugas sa imong buhok nga anaa sa imong ulo.” 
Himatikdi, walay nawala Kaniya. “Ako kining pabangonon pag-usab sa 
kataposang mga adalaw.” 
       Bisan tuod nga giwala nila ang bandila sa ilang mga kaliwatan ug ang 
ilang…kinsa o hain niini, ug ingon niani ba sila o ingon niana…. Wala sila 
masayud kung nagagikan ba sila kang Benjamin, o tingali gikan sila kang 
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Santo aron sa pagtugot kaniya nga makita kining mga butanga, apan sa 
gihapon iya kining gibuhat sa kaugalingong kaakuhan sa hunahuna. Apan si 
Ezekiel, sa iyang panan-awon, sa milenyom nakita niya sila pag-usab sa 
hingpit nga pagkasunod-sunod—sa Ezekiel, kung buot ninyong basahon kini. 
Isulat lamang kini ug basaha aron makadaginot kita sa panahon—Ezekiel 48:1-
7, basaha usab ang 23 ngadto sa 29. Nakita ni Ezekiel ang matag banay sa 
tukma gayud nga pagkasunod-sunod. 
97    Sige. Ug usab sa Pinadayag 14, nakita pag-usab sila ni Juan sa 
pagakasunod-sunod sa matag banay. Tinuod kana. Ang matag banay anaa sa 
iyang dapit. Unsay nahitabo? Nahinumduman ninyo, Siya miingon, “ilalum sa 
langit” ang iyang ngalan pagapalaon sa kabanayan. Hangtud nga anaa siya 
ilalum sa langit, wala nay igadugang pa. Ug kining 144,000 ania pa kini dinhi 
kabahin sa mga banay. Husto! Apan imong makita, gipangbutaan sila, 
nagahalad lamang sila pinaagi sa mga baka ug mga kanding, tan-awa. 
98    Karon himatikdi, gipangpala Niya sila ilalum sa langit. Apan ang mga 
Gentil sa mga adlaw sa Balaang Espiritu, batok niana, hingpit nga gipala ang 
imong ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi, ug wala nay kapasayloan niining 
kalibutan o sa kalibutan nga umalabot. Husto ba kana? Diin didto kita 
nagabarog. Nailalum ang Israel sa mga kanding, carnero—aduna silay usa ka 
dapit. Hangtud nga ania pa sila dinhi sa kalibutan, mangawala ang ilang mga 
kabanay. Bisan kanus-a dili sila mahiapil. 
99    Karon, sa dihang Iyang pagatawagon sila dinhing dapita, ang 144,000, 
nangawala sila. Tinuod kana. Wala gani sila mahiapil sa pagkwenta didto. Ug 
si Jose ug si Levi maoy gipuli sa dapit ni Dan ug ni Ephraim. Karon, mahimo 
nga inyo kanang makita. Diha mismo sa imong atubangan, tan-awa. Ug ania 
ang saad sa Dios balik didto, gatusan ug gatusan ka mga katuigan sa wala pa 
kana. 
100  Karon, unsay nahitabo? Pagahugasan sila sa panahon sa makalilisang nga 
panahon sa kasakitan. Karon, kung pagahugasan sa Dios kanang moang ulay 
nga usa ka maayong babaye apan napakyas sa pagkuha ug lana sa iyang suga, 
ug Iya siyang pagahugasan pinaagi sa kasakitan didto, Iyang gibutang usab 
pag-apil ang mga kabanay didto alang sa samang mga butang, ug pagahinloan 
sila sa panahon sa adlaw sa kasakitan, tungod kay usa kini ka paghinlo. Usa 
kini ka paghukom. Apan imong makita sila, human…. 
101  Tan-awa dinhi. Ania mitungha ang 144,000 tapos ang paghinlo sa Israel, 
ug ania usab mitungha usab ang…. Ang nagakahitulog nga mga ulay mitungha 
hinlo ug nagsul-ob ug maputi nga bisti, nakita nimo? Unsa ka hingpit, unsa 
kana ka maayo! 
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       Kung kining mga katawhan mangadto aron sa paghalad 
sa mga halad sa balay ni Jehova sa Jerusalem, unya ang 
kasingkasing niining katawhanmobalik ngadto sa ilang ginoo 
bisan ngadto kang Roboam ang hari sa Juda; ug sila mopatay 
kanako, ug moapauli ngadto kang Roboam ang hari sa Juda. 
       Tungod niini ang hari nakigsabotsabot, ug naghimo sa 
duha ka nating baka nga bulawan; ug unya miingon kanila: 
Halayo ra kaninyo ang pagtungas ngadto saJerusalem; tan-
awa, ang inyong mga dios, oh Israel nga nagdala kaninyo 
gikan sa yuta sa Egipto. 
       Ug iyang gibutang ang usa didto sa Behel, ug ang lain 
iyang gibutangdidto sa Dan. 
       Ug kining mga butanga nahimong usa ka sala, ka yang 
mga katawhan ming-adto aron sa pagsimba sa atubangan sa 
usa, bisan pa ngadto sa Dan. 

93    Nakita nimo? Si Ephraim sa Bethel, ug si Dan; ug nagbutang siyag mga 
dios-dios ug gipanggawas kini aron sa pagsimba niini. Ug ania kita karon 
padulong ngadto sa kapanahonan sa milenyom, hapit na, ug ang Dios 
nahinumdom sa gihapon sa maong sala. Ni wala gani sila mahiapil sa 
pagkwenta didto. Amen! Kahimayaan! Ingon niana lamang katino ang Iyang 
paghinumdom sa matag saad, Iyang nahinumdoman usab an gang dautan. 
Hinumdumi lamang…. Mao kana ang hinungdan nga nagatoo ako, mga 
higala…. Gipaningkamutan nako nga magpabilin uban nianang Pulong bisan 
kung salikwaut kining tan-awon.  
94    Tan-awa, karon wala sila maghunahuna mahitungod niana kaniadto. Wala 
nila kana hunahunaa kaniadto. Ilang gihunahuna, “Bueno, nakapadayon sila 
uban niini.” Sige, apan ania sila dinhing dapita niining umalabot nga 
kapanahonan sa milenyom, nga ang ilang mga ngalan ug ang ilang kabanayan 
nangapala gikan kanila, tungod kay nagasimba sila ug mga dios-dios nga maoy 
gitunglo sa Dios. 
95    Dili ba nga Iyang giingon nga Iyang gikaligutgutan ang mga Nicolaitan 
ug kanang maong Jezebel? Palayo gikan niini. Dili ba nga Iyang giingon nga 
Iyang pagapatyon ang mga anak ni Jezebel pinaagi  sa kamatayon, diin maoy 
walay kataposang pagkahimulag gikan sa Iyang presensya? Ayaw pagsalig 
niini sa unsa mang paagi. Palayo gikan niini. Mao nga nakahinumdum ang 
Dios. Himatikdi. 
96    Apan inyo bang nahimatikdan dinhi, nga pagapalaon kini? Ngano? Ilalum 
sa kalangitan walay dinaliang paghalad nga makahatag kaniya sa Espiritu 
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Ruben o kang Isacar o diin man sila nagagikan. Apan bisan pa man niana, ang 
Dios nagatawag kanila dinhi. 
85    Karon himatikdi, sa Pinadayag 7 atong mabasa kini: napulog duha ka libo 
sa matag kaliwatan. Sa mga pinili  gikan niining tanan, adunay napulog duha 
ka libo gikan sa matag kaliwatan nga napili, ug gipahimutang sila dinhi sa 
hapsay nga pagkabutang. Oh, my! Unsa sila? Anaa sila sa han-ay sa kaliwatan. 
Bisan kung dili pa sila ingon niana karon, apan ingon niana gayud ang 
mahitabo kanila. Anaa sila sa han-ay sa kaliwatan. Kinsa ang mahiapil sa han-
ay sa kaliwatan? Dili ang sagad nga Judio. Dili, apan kadtong mga pinili—ang 
144,000 ang mahimutang sa han-ay sa kaliwatan. Oh, my! Unsa nako kasibot 
nga ipakita kini kaninyo. Dili kita mahiapil niana, apan mao kana ang tukma 
nga mahitabo sa iglesia—sa husto nga pagkahapsay! 
86    Karon, buot ko nga inyong himatikdan kini pag-ayo ug mouban kamo 
kanako sa pagbasa sa makadiyot. Karon, ania kining usa ka butang nga tingali 
wala ninyo himatikdi sa gipanghisgutan nga mga kaliwatan. Nag-ingon ako 
kaninyo dili pa lang dugay nga basaha ang Pinadayag 7. Uban kamo kanako sa 
pagbasa, ug tan-awa kining maong mga kaliwatan. Sa Pinadayag 7, si Dan ug 
si Ephraim nawala ug wala mahiapil pagkwenta uban kanila. Inyo ba kanang 
nahimatikdan? Si Jose ug Levi ang gipuli sa ilang dapit. Inyo ba kanang 
nahimatikdan? Si Dan ug si Ephraim wala didto. Wala, sir. Apan si Jose ug 
Levi mao ang gipuli sa dapit ni Dan ug ni Ephraim. Ngano man? Ang dili 
malimtanon nga Dios nahinomdom sa matag saad sa Iyang Pulong. (Oh, gusto 
kong magwali mahitungod niana!) wala malimot ang Dios, bisan kung daw 
ingon niini. 
87    Sama sa Iyang gisulti kang Moises…. Atua didto ang Israel kwatro sintos 
ka mga katuigan. Kinahanglan nga moabot sila sa ingon niana nga panahon. 
Iyang gisultian si Abrahan nga ang iyang binhi magdumuloong sa usa ka yuta 
nga dili ila sulod sa kwatro sintos ka mga katuigan, unya Iya silang ipahigawas 
pinaagi sa usa ka gamhanang kamot. Apan miingon Siya kang Moises, “Akong 
nahinumduman ang akong mga saad, ug mokanaog Ako aron pagatumanon 
ang akong gisaad.” Dili malimot ang Dios. Wala siya malimot sa Iyang mga 
panumpa; ni Iyang malimtan ang Iyang mga panalangin. Apan ang matag saad 
nga Iyang gihimo, Iya kining gibarugan! 
88    Tan-awa kung nganong nangawala sila, karon, kung imong tan-awon. 
Karon basaha…buot ko nga mobasa kamo uban kanako karon. Moadto kita 
ngadto sa Deuteronomio ang ika-29 nga berseculo… ang ika-29 nga capitulo 
diay. Adunay hinungdan alang niining maong mga kaliwatan nga wala didto. 
Ang tanang butang adunay usa ka hinungdan alang niini. Sa Deuteronomi—
buot natong pagakutloon ang ika-29 nga capitulo sa Deuteronomio. Karon, ang 
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Ginoo magatabang kanato nga atong masabtan kana karon. Karon atong 
sugdan ang Deuteronomio capitulo 29 ang ika-16 nga berseculo. Karon 
paminaw—nagsulti si Moises: 

       (Kay kamo nangahibalo kong unsa ang pagpuyo nato sa 
yuta sa Egipto; ug kung unsa ang giagian nato sa taliwala sa 
mga nasud nga inyong giagian; 
       Ug inyong nakita ang ilang mga kahugawan, ug ang ilang 
mga larawan, kahoy ug bato, salapi ug bulawan, nga anaa 
uban kanila:)[Ang matag usa nanagdala gagmay mga butang o 
uban—usa ka gamayng rebolto ni St. Cecilia. Nahibalo namo, 
mga butang nga sama niana, tan-awa.] 
       Tingali unya…[paminaw] 
       Tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki, kun babaye, 
kun panimalay, kun banay, kinsang kasingkasing motalikod 
gikan kang Jehova nga atong Dios, aron sa pag-adto sa pag-
alagad sa mga dios niadtong mga nasud; tingali unya kaninyo 
adunay gamut nga makahinlo ug ajenjo; 
       Ug mahitabo, nga sa makadungog siya sa mga pulong 
niini nga panunglo, siya sa iyang kaugalingon 
magapanalangin sa iyang kaugalingonsulod sa iyang 
kasingkasing nga maga-ingon: Makabaton ako ug pakigdait, 
bisan ako nagalakaw sa katig-a sa akong kasingkasing,…  

       Tan-awa, ang mga katawhan nanag-ingon, “Ah, iyang gipanalanginan ang 
iyang kaugalingon.” Nahibalo mo, naghimo ug usa ka gamay nga krus, o usa 
ka butang nga sama sa ilang gibuhat karon—mao sa gihapon nga butang, 
imong makita. Imong makita, usa kini ka kinaiya sa pagano nga sama sa mga 
pagano. Iyang gipanalanginan ang iyang kaugalingon sulod sa kaugalingon 
niyang kasingkasing, sa iyang kaugalingon nga paghanduraw, sa iyang 
kaugalingon nga hunahuna…. 

       …aron sa paglaglag sa nagaumog uban sa uga [inum 
lamang, magaingon, “Dili kana makahimo ug kalainan; 
hangtud nga nagasulod ka sa simbahan, wala kanay 
problema.” Nan] Si Jehova dili magapasaylo kaniya, hinonoa 
ang kapungot ni Jehova ug ang iyang abughomagautbo batok 
sa maong tawo, ug ang tanan nga panunglo nga gisulat niini 
nga basahon [ayaw ug kuhai ug usa ka pulong gikan niini o 
magadugang ug usa niini, tan-awa] magatungtong sa ibabaw 
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niya, ug pagapalaon ang iyang ngalan gikan sa ilalum sa 
langit. [Samtang ania pa siya sa kalibutan—ilalum sa langit.] 
       Ug pagapihigon siya ni Jehova ngadto sa dautan gikan sa 
tanang mga banay sa Israel, sumala sa tanang pagpanunglo 
nga tugon nga gisulat niini nga basahon sa Kasugoan: 

89    Busa, kung si bisan kinsa ang magaalagad ug usa ka dios-dios, o 
magabaton ug usa ka dios-dios diha kaniya, o magapanalangin sa iyang 
kaugalingon sa iyang kaugalingon nga paghanduraw sa iyang hunahuna ug 
nagaalag sa mga dios-dios, ang Dios miingon, “Lalaki, babaye, panimalay, o 
kun banay, ang iyang ngalan hingpit nga pagapalaon gikan nianang mga 
tawhana.” Karon, husto ba kana? Unsa ka tinuod! Ang pagsimba ug dios-dios 
nga gihimo sa samang mga butang sa iglesia kaniadto gibuhat usab karon. 
90    Ug karon himatikdi. Tan-awa kung giunsa ni anticristo sa pagsulay sa 
paghimo ug lakang nga supak. Pila ang nasayud nga ang demonyo nagatipo ug 
nagasundog sa mga gibalaan sa Dios? Unsa man ang sala? Mao ang matarong 
nga butang nga gituis. Unsa man ang usa ka bakak? Ang kamatuuran nga 
gituis. Unsa man ang pagpanapaw? Mao ang hustong binuhatan, gawasnong 
binuhatan, nga gihimo nga sayop, tan-awa. 
91    Karon, sa paningkamot nga mahimo kini—pagpala sa usa ka ngalan—
inyo bang nahimatikdan sa kapanahonan sa iglesia? Mao sa gihapon nga 
buhing binuhat nga nagaalagad sa mga rebolto sa mga patayng tawo, ug uban 
pa, gisulayan ang pagpala sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo ug gihatagan ug 
mga titulo ingon nga  Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Mao sa gihapon nga 
mga butang uban ang maong tunglo sa likod niini sama niana. Gibuhat kana ni  
Dan ug ni Ephraim ilalum sa usa ka pagpakaaron-ingnon sa usa ka hari sa 
Israel, usa ka impostor—si Jeroboam. 
92    Karon himatikdi, sa 1 Mga Hari ang ika-12 nga capitulo. Nasayud ako 
nga atong…. Kini, kanako, nagapahimutang kinig usa ka panan-awon diin 
maoy atong kapasikaran, unsay atong makita. 1 Mga Hari, buot ko nga moadto 
kamo sa ika-12 nga capitulo, ang ika-25 ngadto sa ika-30 nga berseculo. 

       Unya gitukod ni Jeroboam ang Sichem didto sa 
kabungturan sa Ephraim, ug mipuyo didto ug gitukod ang 
Penuel. 
       Ug si Jeroboam miingon sa iyang kasingkasing [tan-awa, 
ang paghanduraw sa iyang kasingkasing], Karon mahibalik 
ang gingharian ngadto sa balay ni David [nagsugod siya sa 
pagkahadlok, nakita nimo, tungod kay tingalig ang mga tawo 
mogawas]: 


