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Pasiuna 
Ang takus ilhon nga pagpang-alagad ni William 

Branham mao ang tubag sa Espiritu Santo sa mga profesiya 

sa Mga Kasulatan diha sa Malaquias 4:5-6, Lucas 17:30, ug 

Mga Pinadayag 10:7. Kining nakaylap sa tibook kalibutan 

nga pagpang-alagad mao ang katumanan sa daghang laing 

mga profesiya, ug nagapadayon nga pagpamuhat sa Dios 

pinaagi sa Iyang Espiritu niining Katapusang Panahon. Kini 

nga pagpang-alagad gihisgutan diha sa Mga Kasulatan, sa 

pag-andam sa katawhan alang sa Ikaduha nga Pag-anhi ni 

Jesu-Cristo. 

Kami nagaampo nga ang pinatik nga Pulong 

mahimong matagik sa inyong kasingkasing maingon nga 

kamo sa mainampoon magabasa niining mensahe. 

Samtang tanang pagpaningkamot gihimo sa paghatag 

ug tukma, dili pinutlan nga paghubad, ang English Audio 

Files mao ang labing maayo nga pagsaysay sa mga wali nga 

gilitok ni Igsoong Branham. 

Ang tingog ug sinulat nga hubad sa mosubra sa 1,100 

nga mga wali nga giwali ni William Branham makuha nga 

walay bayad ug maimprenta diha sa daghang mga 

pinulongan sa: 

www.messagehub.info 
Kining bulohaton mahimong makopya ug maapud-

apud kung kopyahon kini sa kinatibok-an, walay kausaban, 

ug iapud-apud nga walay bayad.    
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Precious Name (precious Name), O how sweet! (O how sweet!) 
Hope of earth and joy of Heaven; 
Precious Name (precious Name), O how sweet! 
Hope of earth and joy of Heaven. 
 

Karon, ayaw kalimot sa sunod nga Dominggo sa buntag, alas-nueve-
emidya. Ug unya atong paninguhaon, kong itugot sa Ginoo, tapuson sa 
tukmang panahon, aron anaa kitay pagpangampo sa masakiton, sa sunod 
Dominggo sa buntag sa alas-nueve-emidya. 

 
At the Name of Jesus bowing, 
Falling prostrate at His feet, 
King of kings in Heaven we’ll crown Him, 
When our journey is complete. 
 
Precious Name (precious Name), O how sweet! 
Hope of earth and joy of Heaven; 
Precious Name (precious Name), O how sweet! 
Hope of earth and joy of Heaven. 
 

Pamatia kini nga tudling: 
 

At the Name of Jesus bowing, 
As shield from every snare; 
When temptations round you gather, 
Just breathe that holy name in prayer. (That’ll do it!) 
 
Precious Name (precious Name), O how sweet! (O how sweet!) 
Hope of earth and joy of Heaven; 
Precious Name (precious name), O how sweet! 
Hope of earth and joy of Heaven. 
 

Karon akong itugyan ang bulohaton sa pastor, Igsoong Neville, alang sa 
iyang panapos nga mga pulong ug bisan kung unsay iyang isulti tingali. 

Unom Ka Mga Tuyo Ni Gabriel Sa Pagduaw Kang Daniel 
1
 Apan nahibulong ko pag-ayo sa… atong mga batan-on kaganihang buntag, 
ang mga kabataan, nasayud na kamo, batan-ong “fefe” ug “fifi,” ang 
magagmay nga… nasayud na kamo, mga tag-disesayes. Ug manganhi sila 
dinhi sa simbahan, nasayud na kamo niini… Mga batan-ong babaye, bahin 
nianang idara, gusto silang makita nga gwapa, nasayud na kamo. Ang ilang, 
nasayud na kamo, mga buhok tanan kulot sa ibabaw sa ilang mga ulo. Akong 
hingmatikdan sila, samtang nagwali ako, kanunayng gipadunghay, ug 
padunghayon. Ug, taod-taod ila kining bungkagon gikan sa ilang nawong, ang 
kulot mangatul-id tanan. 
2
 Ang batan-ong anak nga babaye ni Sister Downing, ug - ug akong 
hingmatikdan siya. Ug ang ga - ga - gamayng… ang kang Igsoong Collins 
gamayng… Kinsay iyang ngalan? Gamayng… [Dihay miingon, si “Betty.” - 
Ed.] Si Betty, bata nga si Betty. Nahikatawa akog giyutay, sa akong 
kaugalingon. Apan nakita ko ang tanang gwapa, abi ninyo, gipahimutang ang 
tanan, ug unya dihadiha kadto… 
3
 Nan, panalanginan ang inyong mga kasingkasing, pinangga, gwapa kamo, 
alang kanako, bisag unsaon. Husto kana. Gwapa, a - ang usa ka matahum nga 
espiritu nga moanhi dinhi ug molingkud diha sa mga meting nga sama niana, 
ug mamati sa Maayong Balita. Mao kanay makapahimong gwapa sa usa ka 
babaye. Ug sa akong bahin ang usa ka tinuod nga lalake, nga takus magminyo, 
maghunahuna sa samang butang. [Si Igsoong Neville miingon, “Amen.” - Ed.] 
Salamat, sir. Maayong kana. Kay anaay tawong mouyon kanako. Kana, maayo 
kana. Padayonon ta. Ako nagatoo nga mao kanay Tinuod. 
4
 Karon, dili ba talagsaon kana? Akong gipakli dayon diha sa Daniel 9 sa 
dihang gibuksan ko ang akong Biblia. Karon, kasagaran akong sultihan si 
bisan kinsa sa dili paghukas sa ilang mga americana kung gisi ang ilang 
sinina, unta dili ang ako, apan… Apan nakita ko diin dili ko kini mahimong 
hukason, diin may gisi sa sinina, daku kaayo. Ug unta kining usa wala. 
5
 Karon, oh, alang kanako, kita… ug ako nagtoo sa katawhan, atong 
gipasalamatan ang Presensiya sa Espiritu Santo niining buntaga.  

Ug atong gidayeg ang panaghiusa ug ang presensiya sa usag usa. “Unsang 
katam-is, unsang kamaayo, unsang katahum sa mga magsoon nga magpuyo 
diha sa panaghiusa. Nahisama kini sa bililhong lana nga midagayday sa 
bungot ni Aaron, hangtud ngadto sa sidsid sa kupo.” 
6
 Miadto ako karon aron mokaon didto sa Blue Boar, ug wala akoy nadala 
didto gawas kang Igsoong Bill ug Sister Dauch nga anaa diha naglingkud 
nangaon sa pipila sa lamian tan-awon nga inasal nga manok nga wala ko 
makita sukad, ug among nabati ang maayong higayon, gipaningot ako tungod 
niini, nasayud na kamo. Misaka ako sa taas ug nahimamat ko ang usa ka 
dakung bahin sa iglesia didto sa ibabaw, ug gusto pa gani nila nga mobayad 
alang sa akong panihapon. Karon, maayo kaayo kadto; gipasalamatan ko kana. 
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7
 Ug sa ako nang pahiuli, ania karon si Billy nagdala ug usa ka kahon nga 
kamatis nga gidala kanako sa usa ka tawo gikan didto sa usa ka mabugnawng 
dapit sa Georgia, diin tugnaw kaayo didto, matud nila kanako, bahin niining 
panahona. 
8
 Akong gikakita ang usa ka lalake sa gawas; gikan sa akong mga interbyo 
ganihang hapon, ug miadto sa simbahan hapit na mag-usa ka oras ug tunga 
ang milabay, ug ang daw usa ka batan-ong lalake sa gawas, siya miingon… 
matud ko, “mainit.” 

Siya mitubag, “Mainit kaayo!” Nakasabot ako nga siya taga Georgia, 
busa siya miingon, “Mainit kaayo didto sa Georgia.” 
9
 Tan-awa, maningkamot kita sa pag-ikyas gikan sa mainit nga dapit, dili 
ba? Maoy hinungdan nga mianhi kita. 
10
 Daghan kaayong salamat, mga higala, sa tanan ninyong kaayo. Unsa may 
akong mabuhat kung wala kamo? Un - unsa may akong mabuhat kung wala 
kamo? Kung walay usa nga nahigugma kanako, kung walay maminaw sa 
Mensahe, ang tanan kong Mensahe wala gayuy kapuslanan ang tanan. Dili 
mahimo nga adto kini iwali sa mga haligi sa telepono ug sa mga kakahoyan. 
Dili sila makasabot niini. Busa kinahanglan nga mga tawo gayud sama 
kaninyo ang moanhi ug mamati niini. Ug sa inyong pag-anhi ug molingkud sa 
usa ka mainit nga dapit sama niini, ug kini maoy… Ang akong asawa miingon 
ganihang buntag nga gusto siyang magpainit pagbalik didto. Ug sa pagtan-aw 
sa mga katawhan, ug usahay mga tawong masakiton, nga mitambong sa 
meting nga sama niana, ang Dios magahatag kaninyo ug u - usa ka matahum, 
maanyag nga puloy-anan didto sa himaya mao kanay akong pag-ampo. Ug 
naglaum ug masaligon ako nga Iyang buhaton kana. 
11
 Karon, atong tan-awon. Ang akong americana, dihay mikuha niini dinhi. 
Ug mobasa a - akog gamay niining gabhiona. Pila ba ang nangalipay sa 
nahaunang bahin niini? [Ang congregasyon miingon, “Amen.” - Ed.] Oh, kon 
dili pa lang unta mainit, ato ra untang isunod-sunod hangtud sa tibuok semana 
uban sa - sa Libro sa Pinadayag. Ug gusto gayud ako niini. Maoy akong 
gikabuhian Kini. Ug iampo ako ninyo niining semanaha, tungod kay sa sunod 
Domingo ako, kun itugot sa Ginoo, akong dugtongon kana - ipahimutang 
kanang mga semana sa hapsay. Ug mao kanay butang nga walay akong 
kasayuran bahin niini. Ug tungod niini ako nagsalig sa Ginoo nga Iyang 
tubagon ako. 
12
 Ug nakabasa a - ako sa nagkalainlaing mga tawo kin - kinsa naghisgot 
bahin niini, kinsa nagsulat bahin niini. Nabasa ko dinhi ang sulat ni Dr. 
Scofield, usa ka bantugang eskolar. Dili ako makauyon kaniya diha sa iyang - 
sa daghan niyang mga hubad, tungod kay dili ko makita kung hain… 
Kinahanglan gayud - kinahanglan gayud nga himuong tul-id ang hulagway. 
13
 Karon, kong magbutang kag usa - sama sa magpahaum kag usa ka tinabas-
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156
 Samtang manindog ta, moliso ta ug lamanoha si bisan kinsa karon. Atong 

ipadayon kini, ang bulohaton, kadali lamang. Apan buot ko moliso kamo 
samtang mag-awit kita sa laing laray nianang maong awit. 

Hold to God’s unchanging hand! 

Buhata kini, amahan! Buhata kini, dad! Ngadto sa Dios! Buhata kini, 
batan-on! Buhata kini, igsoon! Buhata kini, igsoong lalake! 

Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 

157
 Wala ba kamo malipay tungod Niya? Ingna “Amen!” [Ang congregasyon 

miingon, “Amen!” - Ed.] Ang tanan nga nahigugma Kaniya, moingon, 
“Dalaygon ang Ginoo.” [“Dalaygon ang Ginoo!”] Ang tanan nga nagtoo nga 
ikaw moadto sa maong Ciudad nga upat ka kanto, ipataas ang inyong kamot. 
Oh! Kadali lang, uban sa inyong pag-awit. 

I’m bound for that beautiful City, (How does that go now?) 
Lord has prepared for His own; 
Where all the redeemed of all ages 
Sing glory around the White Throne. 
Sometimes I grow homesick for Heaven, 
And the glory I there shall behold. 
What a joy that will be, 
When my Savior I see 
In that beautiful City of gold. 
 

Gusto ba kamo niana? [Ang congregasyon miingon, “Amen.” - Ed.] 
 

I’m bound for that beautiful City, 
My Lord has prepared for His Own; 
Where all the redeemed of all ages 
Will sing glory around the White Throne. 
Oh, sometimes I grow homesick for Heaven, 
And the joys I there shall behold. 
What a joy that will be, 
When my Jesus I see 
In that beautiful City of gold. 
 

Nahigugma ba kamo Kaniya? [Ang congregasyon miingon, “Amen.” –
Ed.] 

Then take the Name of Jesus with you. 
Child of sorrow and of woe; 
It will joy and comfort give you, 
Take it everywhere you go. 
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Miingon nga, “Anaa ra siya nagtindog. Wala ba kamo makakita niini? 
Nagpaduol kini kanako.” Iya nang gibiyaan ang Dios, sa dugay nang panahon. 
Daku kaayo ang iyang kamalig napuno sa dagami, puno sa trigo, maayong 
matang sa mga kabayo. Usa ka tuig sa wala pa kadto, iyang gitunglo ang Dios 
diha sa Iyang nawong; gilaparo ang iyang asawa tungod sa pag-adto sa 
tabernaculo. Nasayud ba kamo kung unsay nahitabo? Ang kilat miigo sa iyang 
kamalig, ug mipatay sa iyang mga kabayo, nasunog ang iyang mga dagami. 
Ug ang tawo namatay sa mao ra nga kahimtang, nakig-away sa yawa nga 
mopalayo kaniya. 
154
 Ug usa ka kaaran kong higala (himaya!) ang nagtindog didto sa halayo, 

nahiabot sa tumoy sa dalan. Matud ko, “Moadto ka na ba dad?” 

Matud niya, “Mao na kini, Billy.” 
Matud ko, “Kay unsa man diay? 

155
 Siya miingon, “Maayo ang tanan.” Matud niya, “Dad-a ang akong mga 

anak nganhi sa akong kiliran.” Iyang gipatung ang iyang maluyang kamot sa 
matag usa sa iyang mga anak ug nanalangin kanila. Gisultihan ang iyang duha 
ka anak nga lalake, nga nagaingon, “Kupti ang akong mga kamot, iisa kini, 
sama sa gibuhat ni Josue ug Caleb.” Nahibulong ako kung unsay iyang isulti. 
Matud niya. 

Happy day, happy day, 
Since Jesus washed my sins away! 
He taught me how to watch and pray, 
And live rejoicing everyday. 
 

Anaa tay daghan nianang mga butanga nga moabot, mga higala! Walay 
usa kondili ang pagtinguha sa pagkaon ug maayong pagkaon, magmaniho sa 
maayong awoto, mangandoy sa labing maayo nga atong maabot. Dili ko siya 
mabasol. Maayo man kana. Gusto sa Dios nga makaangkon ka niana. 

 

But, covet not this world’s vain riches, 
That so rapidly decay, 
Build your hopes on things Eternal, 
They will never pass away! 
 

Atong ibayaw ang atong mga kamot karon samtang mag-awit ta. 
 

Hold to God’s unchanging hand! 
Hold to God’s unchanging hand! 
Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 

3 

tabas nga litra, ug ang unang butang nga imong hibaw-an, moingon ka, “Oh, 
padulong kini sa taas.” “Dili, siguro ako nga kini paingon dinhi.” Sa ingon 
niana, kinahanglan nga motan-aw ka dinhi sa imong sumbanan aron tan-awon 
kung unsay imong ginabuhat. Ug unya kon dili man - kon dili, ang tanan 
mong eksena magkalamokat. 
14
 Karon, unsa kaha kong makakuha kag - usa ka hulagway sa usa ka 
bantugan, matahum nga bungtod ug may usa ka baka nga nanabsab ug mga 
sagbot sa ibabaw sa kahoy? Karon, dili kana mao, dili ba? Tungod kay dili 
siya mosabsab ug sagbot sa ibabaw sa usa ka kahoy. Busa mao rang 
kahimtanga kini kon imong - ang Espiritu Santo wala magbutang nianang 
bersikuloha pagdungan, ug unya imong maangkon ang kinatibuk-an, dakung 
hulagway sa katubsanan… Mao kanay atong gikinahanglan, ang Kamatuoran. 
Ug hangtud nga kita mahibalo sa Kamatuoran, atong pasagdan kini. Ug unya, 
kung ang Dios mohatag kanato sa Kamatuoran, nan dihadiha akong - akong 
isugilon kini. 
15
 Abi ninyo, nagtoo a - ako nga si Igsoong Roy Slaughter u - ug ang pipila 
ka mga karaan dinhi nga nagsugod kaniadto sa dugay nang panahon… Dihay 
hapit, sa akong pagtoo, sa unang tulo o upat ka mga katuigan sa akong 
pagpamuhat dinhi sa maong Tabernaculo, dili gani ako makahimo pagwali sa 
pagtulon-an bahin sa imfierno, tungod kay dili a - ako makasiguro kung kini 
usa ba ka nagdilaab nga dapit, o kaha usa ba ka lubnganan… Ug sa matag 
higayon nga ang Pulong maghisgot, lubnganan, makuha ko ang hubad, nga 
magaingon, hades. Ang hades mao “ang lubnganan.” Sa matag higayon nga 
maghisgot Kinig infierno (hades) ang lubnganan… Ug ako ra kining pasagdan 
hangtud nga akong hisabtan kini kung unsay buot ipasabot, ug unya akong 
iwali ang bahin sa infierno. Busa kung ako nang hisabtan ang kinatibuk-ang 
hulagway ug makita kung diin kini kaniadto… Tungod kay akong gibati nga 
ang usa ka ministro manubag sa Dios kung unsay iyang gisulti sa maong 
congregasyon, tungod kay sila magpabilin gayud niana. Ug tungod niini, unsa 
kaha kung nagpabilin ako nianang sayup nga dapit, ug unya moabot ang 
panahon nga kanang maong baruganan dili magpulos. Nakita mo?  

Ug diha nianang panan-awon nga gihatag sa Ginoo kanako sa dugay nang 
panahon, samtang kadtong minilyon - sa diha nga kadtong nakigsulti kanako 
nga nagaingon, “Ikaw pagahukman pag-una pinaagi sa Maayong Balita nga 
imong giwali.”  
16
 Ako mitubag, “Nagwali ako sa samang butang nga gibuhat ni Pablo ug sa 
uban pa kanila.” 
17
 Ug tanan kadtong minilyon nga mga tingog naninggit, “Diha niana kami 
magsalig.” Nakita mo? Mao kana. Nakita mo? Husto. 
18
 Busa gusto kong magpadayon niining gabhiona karon, aron dili kita 
malangan. Ug ayaw kalimot karon… Akong gibuhat ganihang buntag… aniay 
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akong gamayng sinulat dinhi. Ganihang buntang akong - gihisgotan si Daniel 
nga gibihag, si Gabriel midangat kaniya ug nagtudlo kaniya bahin sa 
umalabot. Mao kanay iyang gibuhat ning buntaga, ang pasidaan sa umalabot. 
19
 Karon, karong gabii atong hisgotan ang “Unom ka mga Tuyo ni Gabriel sa 
Pagduaw kang Daniel,” ug sa sunod nga Dominggo, kun itugot sa Ginoo, mao 
ang pagpahimutang sa kapitoan ka semana kung diin sila mahibutang diha sa 
natakda nga panahon, ug kung hain ta mahimutang? Karon, kong makita pa 
lang unta nato kana ug masiguro kini, positibo, nan kitang tanan mahibalo sa 
takna nga atong gikabuhian. Karon, wala ta mahibalo kung kanus-a Siya 
mobalik. Walay usa nga nasayud niana. Si Jesus wala mahibalo niini sa Iyang 
kaugalingon. Siya miingon nga wala Siya. Siya miingon nga ang Amahan ra 
maoy nahibalo niana. Ni ang mga Manolunda mahibalo niini. Walay usa 
kanato kung kanus-a Siya mobalik, apan makahimo kita pagtug-an sa - sa 
takna nga - nga atong gikabuhian - sa hingsayran nato kung unsa ka haduol na 
nato. 
20
 Karon, alang sa gamayng laktaw, tungod kay ang mga batan-on nagrecord 
niini… Ang mga makina mibalik pag-andar diha sa lawak. Ug ang mga tep, 
ipadala sila bisan asa. 
21
 Karon, ang liksyon ganihang buntag, human sa atong pagsubli sa ika-4 ug 
sa ika-5 nga capitulo, ug unya atong gitumong ang - sugod sa capitulo 9 sa 
Daniel. Ug karon, niining gabhiona atong - ipadayon diha sa capitulo 9. Sa dili 
pa nato sugdan kini, atong iduko ang atong mga ulo kadiyot ug makigsulti sa 
Tigpasiugda sa Pulong. 
22
 Maluloy-on namong Dios, kami nakasiguro nga Imong hingbaw-an ang 
katuyoan sa among kasingkasing. Ikaw nahibalo kung nganong ania kami 
dinhi. Ikaw nahibalo nga wala gayud kami moanhi niining gabhiona tungod 
kay naghunahuna kami nga kini usa ka maayong dapit nga pagaanhian aron 
makaangkon ug gamayng kahayahay tungod ganihang hapon. Amahan, dili 
ako motoo nga anaay usa ka tawo dinhi alang sa maong tuyo. Ako nagatoo 
nga mianhi kami dinhi ning gabhiona, tungod kay matinud-anon kami kaayo, 
matinud-anon, ug nagtinguhang masayud sa MAO KINI ANG GIINGON SA 
GINOO. 
23
 Gihigugma Ka namo, Ginoo, ug nahigugma kami sa Imong Pulong. Ug 
kong kining maong dapit nga Imong gihatag kanamo, usa lamang ka atop sa 
ibabaw sa among ulo ug kining mga simento, mapasalamaton kami Kanimo 
tungod niining dapita. Tungod kay nagtoo kami nga anaay puloy-anan unahan 
sa panganud, diin kami nagpadulong nianang dalana. Ug naghunahuna kami 
sa among mga ginikanan nga wala gani makaangkon ning maong 
kahigayonan, ug kini maoy nakapaduko sa among mga ulo tungod sa kaulaw, 
Ginoo, bisan gani sa pagmulo. 
24
  Karon, Amahan, among gipangamuyo nga Imong ablihan kanamo niining 
gabhiona ang Kasulatan. Umanhi Ka, lakaw ubay sa kilid sa matag usa 
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Matud ko, “Ulahi na karon.” 
148
 Akong gipakli ang tabon. Tabonon ang iyang mga mata. Matahum nga 

babaye; dihay magagmayng alom sa iyang nawong; bulagaw ang buhok, 
makapadani kaayo. Nag-antus siya pag-ayo hangtud nga ang alom mitubo diha 
sa iyang nawong sama sa mga bugas-bugas. Ang iyang mga mata misudlot sa 
ilang gisudlan, sama niana. Ug dayag kaayo nga ang iyang kinalibang ug ang 
kidni milihok, nga mao ang… Ang matag usa magkaangkon niana kung 
maghimalatyon na sila, ang kadaghanan. Ug anaa siya, naglubog sa maong 
kahimtang, nagnganga ang iyang baba. Ug ang iyang mga pilok dinhi, katunga 
lang ang pagkapiyong sa tabonon niyang mata. Dili ko gayud kini hikalimtan. 
Kanang kantaha misantop sa akong panumduman. 

 
Covet not this world’s vain riches; beauty, pomp. 
 

149
 Nagtindog ako tupad sa usa ka tawodinhi gayud mismo sa Port Fulton, nga 

naghimalatyon. Ila akong gitawag duol sa iyang katri. Ug nag-ampo ako uban 
kaniya, dinhi sa altar usa niana ka gabii. Iyang agbay ang iyang mga bukton 
ngadto sa usa ka babaye, matud ko, “Kuhaa kanang imong mga bukton diha 
nianang babaye.” 

Siya mitubag, “Akong giagak siya ngadto sa Dios.” 
 

150
 Matud ko, “Ayaw iagbay ang imong bukton kaniya.” Dili ako motoo 

nianang butanga sama niana.Nasuko siya nako. Iyang gibundak ang sira. 

Miadto ako kaniya, wala madgay, samtang naghimalatyon na siya. Iya 
akong gitutokan sa nawong, nga miingon, “Ayaw akog ampoi, Igsoong 
Branham. Malaglag na ako, mawala na ako.” Miingon, “Ang tanan kong 
naangkon, nangawala na.” 
151
 Mitindog ako dinhi sa kanto, dili ra halayo kaayo gikan dinhi, usa ka 

adlaw, sa tawo nga mitawag kanako diha sa kilid sa iyang gihigdaan samtang 
naghimalatyon siya. Siya miingon, “Gikinahanglan ko kanunay ang kini ug 
kana, ug kana.” Siya miingon, “Apan wala gayud ako mangalagad sa Ginoo. 
Daghang mga higayon nga wala gayud ako moduol sa altar.” Siya miingon, 
“Igsoong Branham, iampo nga ang akong batang babaye maoy motubos sa 
mga butang nga akong nabuhat. Tingalig makahimo siyag butang alang sa 
Ginoo.” 
152
 Matud ko, “Kana maoy dili mahimo, igsoon. Ang mga butang nga imong 

ginabuhat nangawala na.” Hum! 
153
 Nagtindog ako tupad sa tawo, nakakita kaniya nga nakig-away sa mga 

yawa sulod kawhaag-upat ka oras. Miingon nga ang mga yawa nagtindog 
tupad sa iyang gihigdaan nagdalag kadena nga gibugkos sa ilang liog. 
Nagkanayon, “Ayawg paduola sila kanako!” Nagsinggit; pugngi siya sa katri. 
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So build your hopes on things Eternal, 
They shall never pass away! 
 
Hold to God’s unchanging hand! 
Hold to God’s... 
 

Gusto ko nga inyong kab-oton ug kupti ang Iyang kamot karon. 
 

Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 
Then when this journey is completed, (mahimong, sa ugma damlag 
kini) 
If to God you have been true, 
Fair and bright your home in Glory, 
Your enraptured soul will view! 
 
Why don’t you hold to God’s unchanging hand! 
Hold to God’s unchanging hand! 
Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 

146
 Daghang mga talan-awon nga akong nakita, haduol na sa katloag-usa ka 

tuig sa luyo sa lamesa. Nakakita akog masulob-ong talan-awon; nakakita akog 
mahimayaong talan-awon. Ang labing masulob-ong talan-awon nga wala ko 
makita sukad sa akong kinabuhi… Sama sa kadaghan sa akong nakita nga 
gipanggutom nga kabataan diha sa kadalanan; nakakita akog mga inahan nga 
nangayog usa ka tipik nga pan. Makasusubo nga talan-awon nga akong nakita, 
nakakita akog lalake, usa ka tawong linalang, ug tingalig usa ka anak sa Dios,  
147
 Nahinumduman ko ang usa ka babaye nga nagtindog sa pultahan usa 

niadto ka gabii, niining simbahana, gikataw-an ako. Ug miingon, “Dili ko 
tugotan ang akong baka nga magbaton nianang matanga sa relihiyon nga anaa 
kaniya!” Wala dangtig usa ka oras, gitawagan ako ngadto sa hospital. 
Matahum nga babaye, mga kawhaag-duha ang panuigon, nagtiyabaw siya, 
“Paanhia ang magwawali dinhi!” Usa siya ka Catoliko, pinaagi sa pagtoo. 

Sa akong pag-adto, ang magulang babaye miingon, “Ulahi kana kaayo, 
Igsoong Branham. Namatay siya lima pa ka gutlo ang milabay.” 

Matud ko, “Mahimo bang motan-aw niya?” 
Miingon siya, “Nagsangpit siya nimo, sa iyang katapusang pulong, 

‘Kuhaa kadtong magwawali, si Igsoong Branham!” 
Atua didto ang iyang bana, nagtiyabaw, “Pag-ampo alang niya! Pag-ampo 

alang niya!” 

5 

kanamo samtang molugsong kami sa dalan niining gabhiona. Sumolti Ka 
kanamo sama sa Imong gibuhat kanila nga nagpaingon sa Emmaus padulong 
sa Jerusalem, aron kung matapus na ang bulohaton niining gabhiona, 
mangadto kami sa among matag puloy-anan ug moingon, “Wala ba ang atong 
mga kasingkasing magdilaab sa sulod nato samtang naminaw kita samtang 
nagsulti Siya pinaagi sa Iyang Pulong.” 
25
 Panalangini ang pagbasa. Panalangini ang akong mahuyang nga paghago, 
Ginoo. Ablihi ang akong baba nianang unsay tinuod ug tak-uma kini nianang 
unsay sayup. Ug kuhaa ang kahimayaan alang sa Imong kaugalingon ug 
kahimayaan diha sa Imong mga katawhan, aron sila makakita sa takna nga 
among gikabuhian ug sa haduol na nga pagbalik ni Ginoong Jesus. Tungod 
kay kini among gipangayo sa - sa Iyang Ngalan, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. 
Amen. 
26
 Karon, aron pagsubli balik sa atong mga Kasulatan sulod sa hamubong 
higayon, atong nakita nga si Daniel nabihag sulod sa kan-umag-walo ka mga 
tuig. Pamalandunga kini. Karon, kamo uban sa inyong papel ug lapis nga wala 
makakuha niining ganihang buntag, makakuha niini karong gabii. Gikan sa 
A.D. 606 hangtud sa 538 - kuhaa ang 538 gikan sa 606, makuha mo ang kan-
umag-walo ka tuig diin si Daniel diha sa - pagkabihag, walay simbahan nga 
kaadtoan, walay mga wali nga kapatalinghugan, wala gayud. Apan anaa iyang 
mga libro ug mga basahong linukot nga gipanagna sa usa ka profeta nga 
nahiuna kaniya, ug didto uban kang Jeremias. 
27
 Karon, samtang nagtuon sa mga Kasulatan, iyang nakita nga ang takna 
napupos na, nga ang panahon sa kapitoan ka tuig… Ug si Daniel sa tumang 
pagtahud mitoo sa matag pulong nga gisulti ni Jeremias nga profeta. Ug akong 
isulti kini, sa akong tinun-an ning gabhiona: Ato bang toohan ang atong mga 
profeta? Oo, sir. Tungod ka yang Pulong sa Ginoo moabot man ngadto sa mga 
profeta. Anaa kanila ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Ug ang 
tinuod nga profeta dili gayud motipas gikan sa - sa pulong sa laing profeta. 
Dili gayud nila Kini pasultihon ug usa ka butang nga wala Kini mag-ingon. 
Ilang isulti ang tukma sa unsay giingon sa usa ka tinuod nga profeta. Mao 
kanay makapahimo kanila nga usa ka profeta. Ug unya kung ila nang makuha 
kana, ug dayon ilang itug-an ang unsay umalabot, mahibalo niini uban sa 
kahadlok sa ilang kasingkasing, tingali unya kun makasulti silag butang nga 
dili mao, ug kini maoy mopahisalaag kang bisan kinsa; wala gayud kita 
magtinguha sa pagbuhat niana. Maoy among tinguha labing siguro nga among 
naangkon ang Pulong sa Ginoo sa dili pa kami mosulti sa MAO KINI ANG 
GIINGON SA GINOO. Nakita mo? Kinahanglan nga usa kini ka dili 
masayup, diretsong mensahe gikan sa trono sa Dios o kaha dili gayud kami 
mosulti niini. 
28
 Karon, samtang nagtuon sa mga Kasulatan, iyang nakita nga ang kapitoan 
ka tuig nagkahinapos na, ingon nga atua siya didto kan-umag-walo ka tuig, 
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duha ka tuig ang nahibilin sa umalabot hangtud nga ipasig-uli sa Dios ang 
Iyang mga katawhan balik ngadto sa ilang yutang natawhan. 

Samtang nag-ampo siya atong makita nga dihay usa ka kusgan nga 
Manolunda gikan sa Langit. Anaa bay makahingalan sa iyang ngalan? [Ang 
congregasyon mitubag, si “Gabriel.” - Ed.] si Gabriel. Ug siya mao ang 
Manolunda alang sa iglesia sa mga Judio. Pila man ang nasayud niana? Bisan 
asa si Gabriel kana. Si Gabriel maoy mensahero sa - sa iglesia sa Judio, ang 
miadto kang Maria; miadto siya kang Zacarias. Kanunayng si Gabriel gayud. 
Ug usa siya sa mga Manolunda nga kusgan didto sa Langit. Ug wala ba niya 
dad-i ang atong Igsoon nga si Daniel ug usa ka matahum nga panghinaut gikan 
sa Dios? “Oh, Daniel, nga hinigugma pag-ayo.” 
29
 Wala ba kana makapahimo kaninyog maayo sa paghunahuna nga 
gihiguma kamo sa Dios? Kong wala pa ako higugmaa pag-ayo, gusto ko lang 
hisayran nga gamay lang ang paghigugma kanako didto sa itaas, dili ba? Oo. 
Gamay lamang kini… Iya akong gihunahuna panagsa… Kini maoy 
makapasinggit kanako ang pagkasayud nga Siya nagtagad kanako. Ug kita 
nakabaton ug kasigurohan nga Siya nagtagad gayud kanato, tungod kay sa 
mga makasasala pa kita, si Cristo namatay alang kanato, mga igsoong lalake. 
Ug karon - kanhi kita nga mga dumoluong sa Dios karon gikapahiduol na sa 
Dios ug mihatag kanato sa Patinga sa atong kaluwasan, nga mao, ang Espiritu 
Santo, ug uban sa pagtoo niana nga mituboy kanato ibabaw sa mga butang sa 
kalibutan, ug kita anaa sa ibabaw niini. Mahimayaon kana, dili ba? 
Magpadayon ta. 
30
 Samtang nag-ampo siya, si Gabriel miabot ug misugilon kaniya nga dili 
lamang kay duha pa kapin ka tuig sa dili pa sila mobalik ngadto sa yutang 
natawohan, kondili misugilon kaniya sa kinatibuk-ang padulngan sa maong 
nasud. Pamalandunga kini. Ang tibuok panaw, ang matag panaw sa kalibutan, 
gisaysay kini ni Gabriel kang Daniel. Giingon nga siya gipadala aron isugilon 
kang Daniel kining dakung butang. Kung unsay bation nianang maong 
profeta. Ug iyang gisuginlan siya nga anaay kapitoan ka semana ang gitagal 
alang sa katawohan hangtud ngadto sa pagkatapus; mao kana ang katapusang 
panahon, hangtud nga kining tanan matapus na, ang pagkatibawas. Siya 
miingon, “Anaay kapitoan ka semana.” 
31
 Ang uban kanila gipahaum kana sa mga bulan, ang uban sa mga adlaw, 
ang uban… Kon mga semana man lamang, nan anaay hapit duha ug ikaupat 
ka bahin sa tuig - o kaha usa sa upat ka bahin niini sa tuig. Ug tan-awa, 
inyong… Diha niana kinahanglan nga hikaplagan kita nga matinud-anon. 
32
 “Kapitoan ka semana ang gitagal sa imong katawohan.” Alang sa unsang 
katuyoan? Alang sa unsa? Kang kinsa bang katawohan ang gitagalan niini? 
Katawohan ni Daniel, mga Judio. Ug alang sa unsa pa man kini gitagal? Dili 
lamang kay kang Daniel ra, kondili sa balaang ciudad ni Daniel (Nakita mo?) - 
sa balaang ciudad ni Daniel. Karon, mga tinun-an, unsa man ang balaang 

39 

 

When our journey is completed, (Iya tang pasabton kung kanus-a kini 
matapus.) 
If God we have been true, 
Fair and bright our home in Glory, (Kanang dinihogan nga Ciudad.) 
Our enraptured soul shall view! 
 
Hold to God’s unchanging hand! 
Hold to God’s unchanging hand! 
Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 
Covet not this world’s vain riches, 
That so rapidly decay, 
Just build your hopes on things Eternal 
They will never pass away! 
 
Hold to God’s unchanging hand! 
Hold to God’s unchanging hand! 
Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 

Samtang atong iduko ang atong mga ulo. Kong wala mo pa kupti ang 
Iyang Kamot, mahimo bang moduol ka ug buhaton kini karon. 

 

Hold to God’s unchanging hand! 
Hold to God’s unchanging hand! 
Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 

144
 Gamayng batang babaye, matahum ka kaayo karon. Ang imong gamayng 

buhok matahum man, ang imong gamayng aping mapulapula. Apan, nasayud 
ka ba, kutob lamang kana ugma, ang paglungtad, sila mangalawos. Giunsa 
nato pagkasayud nga sa sunod semana ang bakukang dili na mokaon, dili na 
mokaon, diha sa yuta, niadtong matahum, gamayng, mapula nga aping? 
145
 Batan-ong igsoong lalake, malig-on pa kamo, daku, kusgan nga mga 

bukton; anaa kay dakung paglaum. Apan sa dili madugay, ugma, kanang 
ambongan, kulot nga buhok mangawala, ug unsay mahibilin nimo ubanon 
kana. Silang dagku, tul-id nga mga abaga mohoyhoy, ug ang mga bakukang 
mokotkot sa mga bukton ug sa unod. Ila kang dad-on ngadto sa abog. 
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pagkabiniyaan nga modagsang hangtud sa pagkatibawas. Ug unya iyang 
kuhaon ang Protestante ug mga Judio, ug lutoson sila. Nianang panahona, 
kining duha ka mga profeta motindog ug tunglohon ang kalibutan, nga dili na 
siya moulan sa mga adlaw sa ilang pagpanagna. Ug ilang sugoon ang kalayo 
gikan sa langit, ug uban pa. Paabota lamang. Ania pa kitay daghan dinhi nga 
naghulat kanato, aron tun-an. [Gitoktok ni Igsoong Branham ang pulpito tulo 
ka higayon.] 
142
 Oh, unsang kagamhanan nga Dios Siya! Unsang kamaloloy-ong Amahan! 

Mga higala, itugot nga isulti ko kini, ingon nga inyong pastor. Wala kamo 
makaila sa mga kahigayonan nga niining nailalum kamo. Wala ninyo maila. 
Anaay daghang mga bantugang tawo, anaay daghang mga balaan, anaay linibo 
ka mga balaang tawo nga nangamatay sa mga katuigan nga nanglabay, mga 
lalake nga puno sa Espiritu kinsa nangadoy nga makakita niining adlawa diin 
ania kamo mabuhi. Tugoti nga ikaw ug ako magpahimulos niini. 
143
 Unsa pa may atong pangitaon? Unsa may atong buhaton human niini? 

Hain man kita paingon? Unsa may mahitabo? Kinahanglan manglakaw kita. 
Dili kinahanglan magpabilin kita dinhi kanunay. Mahimong pamul-ongan 
ninyo ang inyong mga sagbot; sa sunod semana kinahanglan nga pamutlan na 
usab kini; oo, kaduha sa dili pa kanang taknaa. Mahimong atimanon ninyo ang 
inyong mga anak. Inyong pakan-on sila sa ilang paniudto; sa panahon sa 
panihapon gutomon na usab sila. Pakan-a sila sa panihapon; kay gutomon na 
usab sila sunod buntag. Inyong palitan sila ug sapatos; kong sila pariha sa ako, 
mga duha o tulo ka bulan inyong palitan sila ug laing partisan. Inyong palitan 
silag sinina niining bulana; usa ka bulan o duha inyong palitan silag bag-ong 
sinina. Nakita mo? Walay butang molungtad. Walay butang mopabilin. Walay 
butang nga mohangtud. 

Covet not this world’s vain riches, 
That so rapidly decay, 
Build your hopes on things Eternal, 
They will never pass away! 
 
Time is filled with swift translation, 
Naught on earth unmoved can stand, 
Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 
Hold to God’s unchanging hand! 
Hold to God’s unchanging hand! 
Build your hopes on things Eternal, 
Hold to God’s unchanging hand! 
 

Pamatia! 

7 

ciudad ni Daniel? [Ang congregasyon mitubag, “Jerusalem.” - Ed.] Jerusalem. 
33
 Ug karon, atong hisgotan, mahimong hisgotan kini karong gabii, kung asa 
ang Jerusalem? Kinsay nagtukod sa Jerusalem? Napamalandong ba ninyo 
kana? Kung kinsay nagtukod sa Jerusalem? Kanus-a kini matukod? Makab-ot 
ra nato kana sa dili madugay. Kung kinsay nagtukod sa Jerusalem? Boy, usa 
kini ka gamayng butang nga hingsalipdan diha sa suok, apan siguro kini nga 
nagtug-an niini. Oo, sir. Kinsay nagtukod sa Jerusalem, ug kanus-a kini 
matukod? Segi, ug mao kana ang balaan ciudad ni Daniel. 
34
 Ug wala kita makasabot nga kanang maong ciudad nga mao ang karon 
kanhi gitunglo sulod sa duha ka libo ka tuig pagatukoron pag-usab ug 
patindogon pagbalik, u gang templo nga alampoanan ipahimutang sama kanhi 
sa sinugdanan. Husto kana. Ang Jerusalem mahimo na, karon, ug maanaa na 
unyay paghalad, adlaw-adlawng bulohaton, maghalad pag-usab sama kanhi sa 
sinugdanan. Mahidangat ra kita niana, nagtoo ako, nga karon gabii, o ang 
kadaghanan niini. 
35
 Karon, gusto kong mahibaw-an ninyo, mga higala, nga sa paghimatikod 
niining mga butanga, sa pagkatinuod akong gigugol ang mga semana sa 
pagtudlo, apan ingon sa nahitabo kini aron nga kung ang panahon mobugnaw 
na o kaha moinanay inigdangat nato sa Pito ka mga Timri, Pito ka mga 
Panaksan, Pito ka mga Trumpeta, tanan niining mga butanga, nga akong 
mahisgotan pagbalik ug ingnon, “Nahinumdum pa ba kamo sa Ikakapitoan ka 
Semana ni Daniel? Nahinumduman pa ba ninyo ang panahon sa iglesia sa diha 
nga misaka na kini ug kung unsay nahitabo?” Ug kining kapitoan ka semana 
ni Daniel maoy naglangkob gikan sa pagsaka sa Iglesia hangtud sa paghibalik 
sa Iglesia. Kadtong maong hugna maoy naglangkub. Karon… Karon, dili ang 
tanang kapitoan ka semana ni Daniel kabahin niini. 
36
 “Kapitoan ka semana ang gitagal.” Karon, anaay unom ka mga katuyoan 
sa iyang pagduaw, nagsugilon kaniya nga mahitabo gayud kana. Karon, anaay 
unom ka mga tuyo sa iyang pagduaw. Karon niining gabhiona, akong 
gihunahuna nga atong laktawan dinhi diha sa Kasulatan kung diin kita 
kaganihang buntag, kung diin nga dihay unom ka tuyo. Ania na kita. Karon, 
atong tan-awon ang capitulo 4 - o ang bersiculo 4 - ang bersiculo 24 sa 
capitulo 9 sa Daniel. 

Ug kapitoan ka semana ang gitagal sa imong katawohan… 

Karon hinumdumi, nga kanang tanang panaw sa mga Israelinhon 
mahitabo dinhi sa kalibutan. Sila gitagalan… Kapitoan ka semana ang gitagal. 
Kanan maoy gitagal sa mga Judio. 

… sa imong mga katawohan ug sa imong balaang ciudad… 

Busa, kining kapitoan ka semana, karon ayaw kini pagsipyata, kay kini 
ipadayag sukad nianang higayona hangtud sa katapusan sa mga Judio, ug usab 
ngadto sa katapusan sa Jerusalem, hangtud nga anaa nay usa ka bag-ong 
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ciudad nga matukod. Karon, oh, manghinaut ako nga atong maabot kini, 
maayo kaayo ug halalum ning gabhiona. 

… ang gitagal alang sa imong katawohan ug sa imong 
balaan nga ciudad…, (Alang sa unsa?)… sa pagwagtang sa 
kalapasan,… 

37
 Unsa may Iyang gisulti kaniya karon? Iyang gipaningkamotan pagsusi 
kung unsa kadugay nga mahitabo kini. “Nahibalo ako nga ania na kita sa 
katapusang panahon.” Sama nga ania na kita karon, “Ginoo…” 
38
 Pila ba ang ania sa klase niining gabhiona ang motoo nga ania na kita sa 
katapusang panahon, moingon “Amen.” [Ang congregasyon miingon, 
“Amen.” - Ed.] Salamat. Ania na kita sa katapusan. Karon, atong 
gipaningkamotan pagsusi, pinaagi sa Dios, kung unsang kadugayona kana 
mahitabo. Unsayng adlawa na ang atong gikabuhian? Maoy hinungdan nga 
mobalik kita ug panguhaon kining mga profeta ug uban pa ug paningkamotan 
pagsusi kung hain na kita karon. Ug mao kanay gibuhat ni Daniel. Iyang 
gipaatubang ang iyang nawong ngadto sa Dios. 
39
 Pila man ang nagbasa sa Daniel 9 karon? Iisa ang inyong mga kamot. 
Segi. Inyo bang nakita ang iyang pag-ampo, kung giunsa niya paghimo ang 
iyang pagsugid alang sa iyang katawohan ug ang iyang pagsugid alang sa 
iyang kaugalingon. Gusto siyang makasiguro nga iyang makita kung kanus-a 
sila mobalik, tungod kay gusto siya nga katawohan makaandam sa pagbalik. 
Karon, ang akong gitinguha nga pagabuhaton, kung kanus-a kita manaka sa 
itaas, ug andamon ang mga katawohan sa pagsaka sa itaas, aron kita 
makaandam? Ug atong itumong ang atong nawong ngadto sa Dios pinaagi sa 
mga pag-ampo ug mga pagpangamuyo aron masuta, “Ginoo, unsa mang 
taknaa ang among gikabuhian?” 
40
 Atong nakita tanan kining nagkalainlaing mga butang nga nagakahitabo; 
atong nakita nga ang kalibutan anaa sa kasamok. Atong nakita nga panahon 
haduol na; ang kamot nga nagsulat sa bongbong, ang tanan nga gisulti sa Dios 
nga nagaingon… Atong nadungog ang atong Presidente nga nagsulti bahin sa 
lain pang gubat nga moabot karon. Atong nabati ang mga pagpabana-bana nga 
sa sulod, oh, sa sulod sa gamayng mga takna human sa gubat ang gibana-bana, 
nga ang kanasuran walay kapaingnan kondili mahimong abog sa bulkan. Ug 
kita nasayud nga naangkon ta kini. Busa atong hingsayran sa dili pa kana 
mahitabo ang Iglesia mopanaw na. Busa Ginoo, hain na man kami karon? 
Mao kanay hinungdan nga ako nagtoo nga Iya kitang pahibaw-on. Atong 
itumong ang atong nawong atong pagsuta. Karon, una sa tanan, atong 
pangitaon.  

Kapitoan ka semana ang gitagal sa imong katawohan… sa 
imong balaang ciudad, aron pagtapus sa kalapasan,… pagtapus 
sa sala, ug aron pagbuhat sa pagpasig-uli tungod sa kalapasan,… 
aron pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarung,… aron 

37 

katapusang panahon! 

Unsay Iyang tuyo pag-anhi? Ang unang butang nga mahitabo, sa dili pa si 
Jesus moanhi sa kalibutan, unsa may unang butang? Ang Iglesia (maunsa?) 
lalinon! Moanhi ba si Jesus sa kalibutan ug molakaw diha sa lubnganan, ug 
lamanohon ang mga amahan ug inahan, makigsulti kanato dinhi, ug mokuyab? 
Dili! 

Unsaon man pagkahimo niini? Ang...Among isulti kini kaninyo, pinaagi 
sa - pinaagi sa Pulong sa Ginoo, “Nga kita nga mga buhi pa ug nahibilin...” 
Ikaduhang Tesalonica, capitulo 5, “Kita nga buhi pa nga nahibilin hangtud sa 
pagbalik sa Ginoo, dili mag-una kanila nga nangatulog. Kay ang trumpeta sa 
Dios pagapatunggon; ang nangamatay diha kang Cristo mouna sa 
pagpamangon: ug kita nga mga buhi pa nga nahibilin pagasakgawon uban 
kanila aron mosugat sa Ginoo diha sa kahanginan.” Kita pagasakgawon sa 
kalit, sa usa ka pagpamilok. Nianang panahona, matapus na ang Panahon sa 
Iglesia. 
139
 Ug unya, dinhi sa kalibutan ang Dios mosugod na pagtagad sa mga Judio. 

Manaa unyay duha ka mga profeta. Sa capitulo 11, ato rang hisgotan kana. 
Duha ka dinihog nga mga profeta, sama kang Elias ug Moises, kinsa maoy 
akong gitoohan. Ug sila magdala sa dagkung mga tunglo, human nila makita 
nga sila nakighiusa, ug ang Roma mopahunong sa pakigsaad, nianang 
principe. 

Sa tunga-tunga sa ikakapitoan ka semana, pahunongon niini ang 
pakigsaad uban sa Roma, o ang Roma magluib sa Israel, ug diha niana 
magsugod ang dulomtanan aron magkatibulaag. Ug moabot unya ang dakung 
lunop, sa diha nga ang salin sa Gentil, ang nangatulog nga ulay... Ang dragon, 
nga mao ang Roma, mobugwak ug tubig gikan sa iyang baba, aron 
makiggubat batok sa salin sa kaliwat sa babaye nga nagbantay sa mga sugo sa 
Dios; ang Roma maoy magbuhat niana. 
140
 Ang panaghiusa sa simbahan maoy magtigum kanilang tanan, ug ang 

pagdala sa mga Judio ngadto niining panaghiusa, ug dad-on sila pagbalik 
ngadto sa ilang kaugalingong templo pagusab, diha sa MAO KINI ANG 
GIINGON SA GINOO gikan sa Biblia, ug sila magbaton ug ilang 
kaugalingong simbahan. [Gitoktok ni Igsoong Branham ang pulpit sa daghang 
higayon - Ed.] 
141
 Unsa na sila karon? Nakuha ko lang kini karon. Lab-as pa kini. Usa na sila 

karon ka nasud, giila. Husto ba kana? [Ang congregasyon miingon, “Amen.” - 
Ed.] Apan wala pa silay templo nga kasimbahan. Ug kung magtukod na sila sa 
templo nga kasimbahan, ang Iglesia mawala na. Ang Dios nagtagad sa mga 
Judio ingon nga usa ka nasud. Ug unya kong madala na sila diha sa 
panagkahiusa, ang Roma maoy mopahunong niini sa tunga-tunga sa 
ikakapitoan ka tuig, tulo ka tuig ug tunga, iyang pahunongon kanang maoy 
pakigsaad uban kanila, ug mahitabo ang dulomtanan nga maghimo sa 
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“Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios. Ug ang 
Pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanato.” Kinsa ba Kini? Si Jesus. 

...ug ang ngalan nga gitawag kaniya, Ang Pulong sa Dios. 
Ug ang mga panon sa kasundalohan sa kalangitan, nga 

nagbistig lino nga manipis, maputi ug ulay, kini sila nanagsunod 
kaniya nanagkabayo sa maputing kabayo. (Himaya! Ania na 
Siya.) 

Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga 
espada nga maoy iyang itigbas sa kanasuran, ug...sila iyang 
pagaharian pinaagi sa olisi nga puthaw: magapigis siya sa 
pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga Makagagahum 
sa Tanan. 

Diha sa iyang bisti bisti ug diha sa iyang paa siya may 
ngalan nga nasulat: HARI SA KAHARIAN, UG GINOO SA 
KAGINOOHAN. 

134
 Unsa ba kini? Ang Iyang mga katawohan mikorona Kaniya nga Hari sa 

kaharian ug Ginoo sa kaginoohan. Mibalik sa Iyang balaang Templo, 
dinihogan pinaagi sa Presencia sa Dios, aron mopuyo ug maghari diha sa 
Milenyum kauban sa Iyang Iglesia. Amen! Ang pag-abot sa gamhanang Hari, 
aron pagkuha sa Iyang katungod diha sa Iyang kiliran, sa bag-ong harianong 
Templo. 
135
 Karon ang unom ka pilo nga katuyoan sa Pinadayag 6:1 hangtud sa 

Pinadayag 19:21 natuman na. 
136
 Paminawa karon, alang sa pagtapus. Ang Pito ka mga Timri, Pito ka mga 

Trumpeta, Pito ka Panaksan, Tulo ka Kaalaotan, ang babaye diha sa adlaw, 
ang pagtambog sa Yawa, o sa mapula nga dragon, mahitabo sa tunga-tunga 
niining mga panahona sa panahon sa dakung Kasakitan. Ayawg kalimot niini. 
Tanan kining mga butanga mahitabo niining panahona. 

Apan ania ang unom ka mga katuyoan sa Iyang Pag-anhi. Motoo ka ba 
niini? [Ang congregasyon miingon, “Amen.” - Ed.] Unsang kamahimayaon 
takna nga giandam alang niadtong nahigugma sa Ginoo! Sultihan ko kamo 
mga higala, dili mahimong palabyon ta kana. Ayawg pakyasa kana, bisan 
unsay inyong pagabuhaton. Siguroha! 
137
 Karon, sa sunod Dominggo, kon itugot sa Ginoo, akong ipakita kaninyo, 

kong motabang Siya kanako, aron ipakita sa husto kung asa ang matag usa 
nianang pito ka adlaw, diin sila manghitabo, magdala sa mao - mao rang 
butang nga akong gibuhat karon, ug ipahimutang kanang pito ka higayon, pito 
ka semana, kapitoan ka semana diha sa dapit nianang santuaryo sa Judio, ug 
ipakita ug husto diin ania na kita magpuyo sa katapusan kung itugot sa Ginoo. 
138
 Nahigugma ba kamo Kaniya? [Ang congregasyon miingon, “Amen.” - 

Ed.] Makaako ba kamo nga pakyason ang Langit? [“Dili.”] Ania na kita sa 
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ililong ang panan-awon ug ang profesiya, ug alang sa pagdihog 
sa labing Balaan. 

41
 Mao kana ang unom ka katuyoan sa pagduaw ni Gabriel.  

Karon, atong sugdan ang nahauna. Kong gusto ninyong timan-an kini, 
kamo nga anaay mga lapis. Ang nahauna: Aron pagtapus sa kalapasan. Mao 
kanay unang butang. 
42
 Karon, alang sa pagtapus sa kalapasan sa Israel kinsa milapas batok sa 
Dios, mao unya ang pagwagtang sa pagkadili-diosnon ni Jacob. Karon, aron 
makita kini, atong ablihan diha sa mga taga Roma, sa capitulo 11 sa mga taga 
Roma, ug magsugod diha sa bersiculo 21 sa mga taga Roma 11. Karon, mag-
unsa kita? Aron pagtapus sa kalapasan. Roma 11:21. Magpadayon ta. 

Kay kon wala man pagkaloy-i sa Dios ang tiunay nga 
sanga,... (Nga mao si kinsa? Ang Israel.)... pagbantay kay 
tingalig... usab dili ka kaloy-an niya...  

Karon, gusto ko nga kung makauli na kamo inyong balay basahon kining 
tibuok capitulo 11. Kini lang ang akong gibasa aron... Timan-i ang tibuok 
capitulo 11 ug basaha kini. 

...dili ka usab niya kaloy-an. 
Busa timan-i ang pagkamapuanguron ug pagkamapiuton sa 

Dios: mapiuton kanila nga mga nangatumba,... apan 
mapuanguron ang Dios kanimo, basta magapadayon ikaw diha sa 
iyang pagkamapuanguron; kay kon dili man, ikaw usab 
pagaputlon. 

Ug bisan pa gani ang uban kanila, kon dili na sila 
magpabilin sa pagkadili matinoohon, igasumpay sila niini, kay 
ang Dios makahimo man kanila sa pagsumpay pag-usab. 

Tan-awa, nagtug-an nga moabot ra ang takna nga kun ang mga Gentil 
pagaputlon na, ang Israel pabalikon pag-usab. 

Kay kon ikaw gikan sa usa ka kahoy nga sa kinaiya olibo nga 
ihalas (Gentil) ug gisumpay, supak sa kinaiya, ngadto sa olibo 
nga maayo,... 

Kita supak sa kinaiya, dumoluong, wala pagkaloy-i, walay Dios, walay 
paglaum bisan kanus-a; ug ang Dios pinaagi sa Iyang kalooy mihatag kanato 
ug kahigayonan, miputol sa matarung nga Israel tungod sa mga kalapasan ug 
misalikway kanila, ang ihalas - ang tiunay nga kahoyng olibo, ug mipahigayon 
sa ihalas nga kahoyng olibo, nga supak sa kinaiya. 

...ngadto sa olibo nga maayo...nga kahoy: unsa ka labaw pa 
gayud nga igasumpay kining mga sangang tiunay balik ngadto sa 
ilang tiunayng punoan sa olibo? 

Sige, atong basahon. 



10 UNOM KA MGA TUYO NI GABRIEL SA PAGDUAW KANG DANIEL 

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

43
 Hangtud nga ang Dios matapus na sa mga Gentil, ang Israel buta pa sa 
gihapon. Magpadayon pa sila sa pagpakasala ug sa mga kalapasan batok sa 
Dios, tungod kay gibutahan sa Dios ang ilang mga mata aron kita ikasumpay. 
Hingsabtan ba ninyo kini? Bersiculo 26 karon. 

Ug unya pagaluwason ang tibuok Israel:... 
44
 Gituyo sila pagbuta sa Dios tungod kanimo ug kanako. Dili sila makakita, 
tungod kay gibutahan sila sa Dios. Ug ang tibuok Israel, ang tinuod nga Israel, 
pagaluwason. Unsa may giingon sa Manolunda? Himaya. “Aron pagtapus sa 
mga kalapasan sa Israel. Ako mianhi aron pagsugilon kanimo nga moabot ra 
ang takna nga ang mga kalapasan sa Israel matapus na.” Putlon sa Dios 
kanang ihalas nga sanga ug isumpay pagbalik kana - kanang tinuod nga sanga 
pag-usab. 
45
 Oh, usahay makapalukso kini sa akong kasingkasing nga makita silang 
kabus, makaluluoyng katawohan nga giputol didto sa walay kasayuran kung 
hain sila padulong, ug mamalandong nga ang Dios diha sa Iyang kaluoy 
nagbuhat niana aron ako maluwas, gibutahan ang ilang mga mata gikan sa 
ilang kaugalingong Mesiyas, gitakpan ang ilang igdulongog  aron sila dili 
makadungog Kaniya, gani nakakita sa Iyang mga milagro ug nakakita sa 
Iyang mga milagro ug mga butang ng Iyang ginabuhat. 
46
 Sa Mateo, nagtoo ako, diha sa capitulo 12 o sa 8 o sa capitulo 12, 
nagaingon: “Bisan kung gibuhat pa ni Jesus ang daghang mga milagro, apan 
dili sila makahimo pagtoo.” Tungod kay ang Dios nag-ingon, “Sila may mga 
mata apan sila dili makakita, ug mga dalunggan ug dili sila makadungog, 
gawas kon makakita sila pinaagi sa ilang mga mata ug makadungog pinaagi sa 
ilang mga dalunggan, ug Akong pagaluwason sila.” Apan aron kita makakab-
ot sa kahigayonan, Iyang gibira ang tabil paubos sa ibabaw sa mga mata sa 
Iyang kaugalingong mga anak, gipatalikud ang Iyang kaugalingong mga anak 
pahilayo gikan sa lamesa, gipalong kanila ang pagsalig sa Espiritu aron Iyang 
makita - aron kita makabaton ug kahigayonan sa pagkabuhi - paghatag kanato 
sa Kinabuhi. Bersiculo 26, na usab. 

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

47
 Oo, Siya moabot diha sa Bukid sa Sion, usa niadtong mga adlawa. Ibabaw 
sa Bukid sa mga Olibo, sila makaila Kaniya, ug ang tanang Israel makaila nga 
mao kana Siya. Ang mga Gentil dihadiha matapus na. Kadtong sanga nga igo 
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Ug mihapa ang kaluhaan ug upat ka mga anciano ug ang 
upat ka mga buhing binuhat, ug ang Dios nga nagalingkud sa 
trono gisimba nila nga nanag-ingon, “Amen. Alleluya 

Ug gikan sa trono miabot ang usa ka tingog nga nagsinggit, 
“Dayega ninyo ang atong Dios, tanan kamo nga Iyang ulipon, 
kamo nga may kahadlok kaniya, mga timawa ug mga dagku. 

Ug nadungog ko ang tingog sa daw usa ka dakung panon,... 

Paminawa! Ania ka, Iglesia. Human sa Iyang pagkayab diha sa capitulo 3, 
ania karon Siya miabot. Nakita mo? Ug karon sa bersiculo 6. 

Ug unya nadungog ko ang daw tingog sa usa ka dakung 
panon, sama sa kagahub sa daghang mga tubig ug sama sa 
kagahub sa mga makusog nga paglipak sa dalogdog, nagsinggit 
nga nagaingon, “Alleluya! Kay nagahari ang Ginoo nga atong 
Dios nga Makagagahum sa Tanan. 

Halleluya! Bantayi! Ang kasal sa Cordero miabot na. Ania miabot na 
Siya. 

Managhugyaw ug managsadya kita ug ihatag ta kaniya ang 
himaya, ka yang kasal sa Cordero nahiabut na, ug ang iyang 
Pangasaw-onon nakaandam na sa iyang kaugalingon; 

Ug sa Pangasaw-onon gitugot ang pagbistig lino nga 
manipis, masidlak ug maputli, ka yang lino nga manipis mao man 
ang mga matarung binuhatan sa mga balaan. 

Ug ang manolunda miingon kanako, Isulat kini: Bulahan ang 
mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa Cordero. Ug 
siya miingon kanako, Kini maoy tinuod nga mga pulong sa Dios. 

Unya mihapa ako sa iyang tiilan aron unta sa pagsimba 
kaniya, apan siya miingon kanako, “Ayaw pagbuhata kana: Ako 
maoy usa lamang ka masig-kaulipon uban kanimo ug sa imong 
kaigsoonan nga nanaghupot sa pagpanghimatuod (ni Cristo) ni 
Jesus mao man ang espiritu sa profesiya. 

Ug nakita ko nga naabli ang kalangitan, ug tan-awa dihay 
usa ka maputi nga kabayo;... (oh may!)... ug ang nagkabayo 
niini... ginganlag Kasaligan ug Matuod, ug... uban sa katarungan 
siya nagapanghukom ug nagapakiggubat. 

Ang iyang mga mata morag kalayo nga nagasiga, ug...sa 
iyang ulo dihay daghang mga purong-purong;... 

Siya gipurong-purongan nga unsa? “Hari sa mga hari.” 

...ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga 
nasayud gawas sa iyang kaugalingon. 

Siya nagsul-ob ug bisti nga gikatuslob sa dugo, ug ang 
ngalan nga gitawag kaniya mao kini: Ang Pulong sa Dios. 
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Ug ang lobo mopuyo uban sa nating carnero, ug ang 
leopardo mohigda uban sa nating kanding; ug ang nating vaka ug 
ang nating leon ug ang linaming nga mananap manag-ipon sila; 
ug ang usa ka bata nga gamay maoy magamandu kanila. 

...ang vaka ug ang oso managsibsib, ug ang ilang mga nati 
manag-ipon sa paglubog; ug ang leon mosibsib ug kompay sama 
sa torong vaca. 

Ug ang bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa, ug 
ang bata nga linutas mokuot sa langub sa halas nga bahion. 

Dili nila pagadaoton ni pagagub-on ang tibuok ko nga bukid 
nga balaan; kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang JEHOVA 
ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. 

Hum! Anaa kana sa Bag-ong Jerusalem. Kanang “bag-o” usa ka Sanga, 
dinhi naghisgot kang, sa Sanga ni David. Siya mao ang Sanga ug Kaliwat.” 
133
 Karon, tapus niini, ang Pangasaw-onon motungha. Human sa kapitoan ka 

semana, ang Pangasaw-onon motungha diha sa Pinadayag capitulo 19 sa 
bersiculo 1-16. Siya moabot kauban sa Iyang Pamanhonon, ang 
Makagagahum nga Hari. Oh, may! Ambot lang kung matapus ba nato kining 
tanan o dili. Ipadayon ta lamang kini… 

Karon, mao ray atong basahon ang bahin lamang niini, bisan pa. Ania 
dinhi diin ang Pangasaw-onon moabot, human niini. Nakita mo? Human sa 
pagpahigayon sa Milenyum, diha-diha si Crito mobalik kauban sa Pangasaw-
onon. Husto. 1-16 sa capitulo 19. 

Ug tapus niining mga butanga… 

Human niining Kasakitan; human sa mga Kaalaotan; human sa mga 
Timri; human sa mga Hampak; human sa pagtambog kang Satanas; human sa 
pagpahigayon sa Milenyum. Bantayi! 

…tapus niining mga butanga nadungog ko ang usa… tingog 
sa usa ka dakung panon sa katawohan didto sa langit, nga 
nagaingon, Alleluya; ang Kaluwasan, ug ang himaya,… ang 
kadungganan,… ang kagahum iya sa atong Ginoo nga atong 
Dios, 

Kay ang iyang mga hukom matuod ug matarung; iyang 
gihukman ang bantugang dautan nga babaye nga mao ang 
nakapadunot sa yuta pinaagi sa iyang pakighilawas, ug kaniya 
iyang gikapanimaslan ang dugo sa iyang mga ulipon 

Ug miusab siya… sila… Ug miusab sila pagsinggit nga 
nagaingon, Alleluya. Ang iyang aso nagautbo hangtud sa 
kahangturan. 

Mao kana ang karaang bigaon nga iglesia, “ang iyang aso miutbo.” 
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rang gisumpay, kuhaon sa Dios gikan niini ang bunga nga gihipos, ug kadtong 
ihalas nga sanga mamahimong… 
48
 Ug karon, hinumdumi balik dinhi samtang inyong basahon, Siya miingon, 
“Kong kadtong mga Gamot balaan man, ug kadtong maong mga Gamot 
balaan nga Gamot; usab ang bunga nga makita gikan nianang balaang Gamot 
magdala ug balaang bunga.” Ug kong kanang Gamot mao si Jesu-Cristo, 
Kinsa mao ang Gamot ug Kaliwat ni David, kong kanang Kinabuhi nga dih 
Kaniya miturok pinaagi sa kaliwatan nga Judio ug giputol gikan kanila ug ang 
ilang mga mata gibutahan aron kita makakita, ang atong mga kinabuhi 
kinahanglan mohaum uban nianang bulahan nga Sanga. Oh, oo, igsoon. Husto 
kana. 
49
 Gituyo sa Dios ang pagputol kanila ug ang pagbuta sa ilang mga mata aron 
kita makaangkon ug kahigayonan sa pagpakakita, nga naghatag kanato sa 
kahigayonan; ug magalakaw kita nga morag si kinsa kita. Si Pablo nagsulti 
kanila dinhi: “Pagbantay kung unsay inyong pagabuhaton niana. Pagbantay, 
kay kong wala man kaloy-i sa Dios ang tiunay nga sanga, unsaon man Niya 
pagkalooy sa ihalas nga sanga nga daan nang…”  

Busa molakaw ug moingon “Presbyterian man ako,” “ako Methodist,” 
“akon Baptist,” “ako Pentecostal.” Wala kanay kahulogan diha sa Dios. 
Kinahanglan nga igaanak ka pag-usab diha sa Espiritu Santo nga nagagikan sa 
Gamot. Apan Siya miabot… 
50
 Karon, hinumdumi, wala Siya magpasabot sa mga Gentil. Giitsa ko lang 
kini dinhi niini aron inyong makita kung diin ang mga Gentil makakuha sa 
ilang kahigayonan. Apan Siya mianhi aron pagtapus sa kalapasan, himuong 
matapus na kini. 
51
 Karon, kong atong balikon pag-usab diha kang Daniel, ug atong susihon, 
nga diha kang Daniel atong makita dinhi, sa bersiculo 24… Sige. “Aron 
pagtapus sa kalapasan.” Aron pagtapus sa unsa? Aron pagtapus sa kalapasan 
sa Israel.  

Unsa man ang paglapas? Mao kana ang paglakaw pagpadayon nga supak 
sa laing butang. Ang paglapas batok kanako mao ang pagbuhat ug dili 
matarung nganhi kanako. Ang paglapas batok kanimo mao ang pagbuhat 
kanimo ug dili maayo.  

Busa ang Israel nakahimog dili maayo ngadto sa Dios. Ug dinhi ning 
ikakapitoan ka semana, unsa may mahitabo? Tapuson na sa Dios ang 
kalapasan sa Israel. “Pagtapus sa kalapasan” mao ang pagkuha sa pagkadili 
diosnon gikan kang Jacob. Ug unya ang tanang Israel matawo na pag-usab. 
Ang tanan kanila managpakadawat sa Espiritu Santo. 

Karon, ang ikaduha, isulata kana diha sa inyong papel. 
52
 Mahimong magpabilin tag dugay diha niana, apan dili ko gustong mowali 
niini; gusto ko lang makigsulti kaninyo aron inyong hisabtan kini pag-ayo. 
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Kung ato nang mahisgotan kining Pito ka mga Timri, dihadiha mopadayon ta 
ngadto sa iglesia, hangtud sa mga Timri, sa mga hampak, ug sa pagkasayud 
kung asa na kitang dapita karon. Sige. 
53
 Ang ikaduha: Alang sa pagwagtang sa mga sala. Karon, atong basahon 
pag-usab, sa Daniel. 

…aron pagtapus sa kalapasan ug - ug sa pagwagtang sa 
mga sala.” 

Mao kanay Iyang ikaduha nga tuyo sa pagduaw. Ang nahauna mao ang 
pagtapus sa kalapasan sa Israel ug sa pagwagtang sa sala. Diin man ang Israel 
makasala? Diin man nila mabuhat ang ilang dakung sala? Diin man nila ibulag 
ang ilang kaugalingon gikan sa Dios? 
54
 Karon, paminaw pag-ayo. Atong ablihan diha sa San Mateo 24. Ug ania 
dinhi diin ang Israel nakahimo sa iyang mabangis nga sayup. Ania dinhi diin 
siya makahimo sa iyang katapusang sala. Ug maoy hinungdan nga anaa siya 
karon nianang maong pagkabutang. Mateo, capitulo 27 sa San Mateo nga 
Maayong Balita sa bersiculo 25 sa capitulo 27. Atong sugdan diha sa bersiculo 
21: 

Ang governador mitubag ug miingon kanila, Hain ba niining 
duha ang akong buhian alang kaninyo? Ug sila mitubag, si 
Barabbas...  

Karon hinumdumi, mao kana ang Israel. “Barabbas!” 

Si Pilato mitubag ngadto kanila, Unsaon ko man...kiningsi 
Jesus nga ginganlag Cristo?... (Pamatia sila.)... Silang tanan 
mitubag ngadto kaniya, ilansang siya sa krus...  

Karon, hinumdumi, mao kana ang ilang Mesiyas nga giingon ni Daniel 
nga moabot. Inyo bang nahinumduman ganihang buntag diha sa leksiyon 
dinhi, Siya pagaputlon dili alang sa Iyang kaugalingon, dili kay walay butang 
nga Iyang nabuhat. 

...Ilansang siya sa krus 
U gang gobernador miingon, Kay ngano man, unsa may 

dautang butang nga iyang nabuhat? Apan sila misamot pa sa 
pagpaninggit, nga nagaingon, Ilansang siya sa krus. 

Ug unya si Pilato sa nakita niya nga walay dag-anan, 
kondili...basig mahimo ang kagubot, ug mikuha siyag tubig, ug 
nanghunaw sa iyang mga kamot sa atubangan sa katawohan, nga 
nagaingon, wala akoy kalabotan sa dugo niining tawong 
matarung: tan-awa... diha niana. 

55
 Paminaw. Mao kana ang ilang sayup; mao kana ang ilang sala. 

Ug unya mitubag...ang katawohan, ug miingon, ang Iyang 
dugo ipapaningil kanamo, ug sa among mga kabataan. 
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Ug sila magatukod ug mga balay, ug magapuyo niini; ug sila 
magatanum ug mga kaparasan, ug makakaon sa ilang bunga. 

Sila dili magatukod ug unya lain ang magpuyo; sila dili 
magatanum, ug unya lain ang magkaon: kay ingon sa adlaw sa 
usa ka kahoy mao man ang adlaw sa akong katawohan, ug ang 
akong mga pinili magpahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga 
kamot. 

Sila dili magabuhat nga walay kapuslanan, ni manganak sila 
alang sa kagul-anan; kay sila mao ang kaliwatan nga 
gipanalanginan ni JEHOVA, ug ang ilang mga kaliwatan 
magausan kanila. 

Ug mahitabo nga, sa dili pa sila managsangpit, ako 
magatubag na; ug samtang nga sila magasulti pa, ako mamati 
kanila. 

Ang lobo ug ang nating carnero managsalo sa pagsibsib, ug 
ang leon mokaon sa dagami sama sa vaca nga toro; ug ang abug 
mahimong kalan-on sa bitin. Sila dili modaut ni molaglag sa 
bisan kinsa diha sa tibook nakong bukid nga balaan, nagaingon si 
JEHOVA. 

132
 Dalia pagpakli pagbalik pag-usab, ug si Isaias nagsulti pag-usab diha sa 

capitulo 11,  sa bersiculo 1-9. Pamatia kung unsay iyang gisulti dinhi pag-usab 
samtang iyang - nakita ang panan-awon human niya makita ang mga 
kababayen-an, sa kahimtang sa ilang pagkinabuhi sa katapusang mga 
adlaw…?... Isaias 11 diha sa 1. 

Ug may mogula nga usa ka saha gikan sa punoan ni Isai, ug 
mobunga ang usa ka Sanga: (Kinsa ba kana? Si Cristo.) ...gikan 
sa iyang mga gamut.  

Ug ang Espiritu ni JOHOVA mopuyo sa ibabaw kaniya, ang 
espiritu sa kaalam ug sa pagsabot, ang espiritu sa pagtambag ug 
sa kagahum, ang espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok kang 
JEHOVA; 

Ug ang iyang kalipay anaa sa kahadlok kang JEHOVA; ug 
siya dili magahukom sumala sa panan-aw sa iyang mga mata, ni 
mosaway siya sumala sa mabati sa iyang mga igdulungog; 

Kondili uban ang justice magahukom siya sa mga kabus, ug 
pakanaugon niya sa hukom uban ang katul-id kadtong 
mapaubsanon sa yuta ug pagahampakon niya ang yuta sa baras 
sa iyang baba; ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil 
pagapatyon niya ang tawong dautan. 

Ug ang pagkamatarung mao ang bakus sa iyang hawak, ug 
ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang lawas. 



32 UNOM KA MGA TUYO NI GABRIEL SA PAGDUAW KANG DANIEL 

jasper ug sardis nga bato, napulog-duha ka matang sa mga bato; ug napulong-
duha ka mga ganghaan nga lunsay perlas, ang matag usa ka ganghaan. Wala 
na kinahanglana pa ang kandila didto. Didto wala nay kahayag sa adlaw, 
tungod kay ang Cordero nga diha sa taliwala sa Ciudad mao na man ang 
Kahayag. Ug Iyang manduan ang Iyang mga katawohan ngadto sa Kinabuhing 
walay katapusan. Didto anaay duha ka mga kahoy ang magabarug usa sa 
matag daplin sa suba, ug sila alang sa tambal sa nasud. Mao kana ang Bugtong 
dinihog nga moabot, ang Balaang Ciudad nga manaug gikan sa Dios gikan sa 
Langit, nga manaug nganhi sa kalibutan. 
130
 Atong hisgotan karon kung unsay mahitabo niadtong panahona. Oh, 

nahigugma ba kamo niini? Atong ablihan diha sa Isaias 65 kadiyot. Maayo 
unta laktawan Maayo unta nga laktawan kini. Midyo mainit ug diyotay, apan 
magpadayon ta. 
131
 Sa Isaias 65, paminawa kung unsay mahitabo nianang panahona. Ug 

pangutan-a ang inyong kaugalingon, makasasala nga higala. Kong maka - 
mahimo ninyo ang pagpakyas niini. Sa Isaias 65, atong sugdan diha sa 
bersiculo 17. Pamatia, ang tanan, mamati pag-ayo karon. Kini mahitabo sa 
panahon sa Milenyum, sa diha nga ang labing Balaan dihogan na. 

Kay, ania karon, ako magahimo ug bag-ong mga langit ug 
usa ka bag-ong yuta; ug ang unang butang dili na 
pagahinumduman, ni motungha pa ang hunahuna. 

Apan managlipay kamo ug managmaya sa walay katapusan 
tungod niadtong gihimo ko; kay, ania karon, gihimo ko ang 
Jerusalem nga usa ka pagmaya, ug ang iyang mga pumoluyo nga 
usa ka kalipay. 

Unsa ba ang dihog? Ang kalipay sa Ginoo. 

...gihimo ang Jerusalem nga usa ka pagmaya, ug ang iyang 
pumoluyo nga usa ka kalipay.  

Ug ako managmaya diha sa Jerusalem,... 

Ang Hari diha sa Trono, diha sa harianong kadungganan sa Trono, ang 
Trono nga Walay katapusan, ug ang mga katawohan nga Walay katapusan nga 
may kalipay nga Walay katapusan diha sa Ciudad nga Walay katapusan! Oh, 
may! 

Ug ako magamaya diha sa Jerusalem, ug magakalipay diha 
sa akong katawohan; ug dili na pagahidunggan diha kaniya ang 
tingog sa pagbakho ug ang tingog sa paghilak. 

Wala na unyay bata nga sa pila lamang ka adlaw, ni usa ka 
tawong tigulang nga dili matugob sa iyang mga adlaw; kay ang 
bata mamatay sa usa ka gatus ka tuig, ug ang makasasala sanglit 
adunay usa ka gatus ka tuig ang kagulangon pagatunglohon. 
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56
 Mao kana giunsa nila pagbuhat niini. Iyang gihimo ang pagtapus sa sala 
alang kanila. Unsaon ba Niya pagbuhat ang bisag unsa pang butang gawas sa 
pagpasaylo kanila, sa hingsayran nga kinahanglan Iyang butahan ang ilang 
mga mata aron kita mahipasulod. Nahisama kini sa Iyang kaugalingong mga 
anak nga nanagtawag alang sa Iyang Dugo. Ug sila gipangbutahan, ug Siya 
nahibalo nga sila gipangbutahan. Mao kanay hinungdan nga Siya mituaw sa 
pagpasaylo kanila: “Pasayloa sila, Amahan, kay wala sila masayud kung 
unsay ilang ginabuhat.” Sila gipangbutahan. Tungod kanato sila gihimong 
buta. Diha sa ilang pagkadili matinoohon ilang gibuhat kini. Apan kung ilang 
makita Siya pag-usab… Amen. 
57
 Ibutang ang katapusan sa sala. Unsa ang sala? Pagkadili motoo. Wala sila 
motoo nga kadto mao ang Mesiyas. Wala sila makakita Kaniya nga Mesiyas, 
gani Iya pang gibuhat ang matag ilhanan sa Mesiyas nga maoy pagabuhaton. 
Apan dili sila makakita niini. Nangabuta sila. 
58
 Busa kung makakita kamog mga tawo nga moingon, “Dili ako motoo sa 
Diosnong pagpanambal. Wala ako makakita niini. Wala ako makakita niining 
bautismo sa Espiritu Santo,” ayawg kasuko nila; kay mga buta sila. Sila 
moingon, “Wala nako makita kining maong mensahe Niya nga miabot. Wala 
nako makita kining bautismo sa Espiritu Santo. Wala nako makita kining 
kaliwat sa serpinti. Wala ko makita kining mga butanga.” Sila mga buta ug 
wala mahibalo niini. Iampo lamang sila. Sige. 
59
 Sa ilang pagkawalay pagtoo… Apan kung makakita na sila Kaniya, inig 
balik Niya pag-usab, kini maoy magtapus sa ilang pagkawalay pagtoo. Oh, 
may. Atong ablihan una diha sa Genesis 25 - sa capitulo 45 ug kuhaon ang u - 
usa ka tepo niini. Ania akoy mga sinulat dinhi… Anaa kana sa Genesis 45, 
kamo nga nagsulat. Oh, gihigugma ko pag-ayo kining maayong karaan nga 
Maayong Balita. Sige. Karon, nahibalo kita kong hain na kita karon. 

Madungog ba ako ninyo pag-ayo diha sa likud ning tigumanan? Ipataas 
ang inyong mga kamot kong madungog ninyo ako. Kining nanglingkud akong 
gipaduol ug diyotay. 
60
 Karon, atong basahon ang gamayng bahin ning maong Kasulatan. Gusto 
ko nga mamati kamo, kamo nga walay inyong Biblia. Kamo nga anaay Biblia, 
tan-awa ang Genesis… Una, atong sugdan diha sa capitulo 44 sugod sa 
bersiculo 27. 
61
 Si Jose kana, ug si Jose maoy hingpit nga tepo ni Cristo. Nahibalo kita 
niana. Pila man ang nahibalo niana? Gidumtan sa iyang mga igsoon, kay 
ngano? Tungod kay siya usa man ka espirituhanon; makakita siyag mga 
panan-awon, makahubad ug mga damgo. Siya usa ka tawong espirituhanon 
taliwala sa iyang mga kaigsoonan, ug ilang gidumtan siya. Ug ang iyang 
amahan nagmahal kaniya.  
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Maingon man si Jesus, gidumtanan sa makidominasyon nga mga 
kasimbahanan apan hinigugma sa Iyang Amahan, ang Dios. Nganong 
nagdumot sila Kaniya? Tungod kay siya epsirituhanon man, tungod kay… 
62
 Ilang giingnan… Sila nanag-ingon nga siya usa ka tighihimalad, usa ka 
yawa. Nakahinumdum ba kamo nga ang mga kaigsoonan ni Jose nagsulti 
kaniya? “Ania na ang magdadamgo.” Nakita mo? Tan-awa, mao rang butanga. 
Ug ilang gibaligya si Jose nga hapit makagpariho sa bili sa pagbaligya ni 
Judas kay Jesus: katloan ka buok nga salapi. Mitambog kaniya sa gahong, ug 
nanglakaw, ug misugilon sa ilang amahan nga dihay mipatay kaniya; namatay 
siya. Apan gikuha siya gikan sa gahong. Si Cristo gitambog sa usa ka gahong 
ug gidala sa itaas. Ug sukad niadto siya miadto sa labing hataas nga dapit 
didto sa kalibutan. Amen. Si Jose miadto sa tuong kamot ni Faraon, ug si Jesus 
miadto sa tuong kamot sa Dios. Diha sa pagtintal Kaniya sa wala pa Siya 
ituboy, si Jesus sa wala pa Siya ituboy miagi usab sa titasyon. 
63
 Oh, nagtoo ako nga si Billy Sunday kadto, ang bantugang ebanghilista, 
ang miingon, “Ang matag - matag kahoy anaay minilyon ka mga Manolunda 
ang mipahimutang niini niadtong adlaw sa paglansang, nga nagaingon, 
‘Tangtanga ang Imong kamot ug itudlo kanamo. Kay among balhinon kining 
eksena dinhi.’” Apan dili Niya kini mahimo. 
64
 Si Caifas miingon, “Iyang giluwas ang iyang kaugalingon, sa uban dili 
siya makaluwas.” Wala siya masayud nga naghimo siyag pamahayag. Kong 
Iya pang giluwas ang Iyang kaugalingon, dili unta Siya makaluwas sa uban, 
busa Iyang gitugyan ang Iyang kaugalingon aron pagluwas sa uban. Tan-awa, 
hilabihan ang pangabutan gikan niini… Karon ilang… 
65
 Ug unya samtang didto siya sa iyang pagbayaw - o sa wala pa siya ibayaw, 
sa iyang pagsulay… Hinumdumi, si Jose gibanlud sa bilangoan tungod kay 
siya inocente. Ang Romanhon, o… 
66
 Ang Israelinhong general nga ginganlag si Potipar… Si Potipar milakaw - 
may halayong panaw. Siya may maanyag nga asawa, ug gipaadto sa iyang 
asawa si Jose sa ilang balay aron pabuhaton ug usa ka butang; ug iyang 
gisulayan si Jose pagbuhat ug usa ka butang daotan. Ug siya matinud-anon 
kaayo ngadto sa Dios. Sultihan ko ikaw, sila kanunay… 
67
 Kamong mga kababayen-an, pahimatngunan ko kamo, karon tagdon ko 
kamo sulod sa pipila ka gutlo. Nakita mo? Ang babaye maoy mahuyang nga 
galamiton. Ako nahibalo nga walay usa ka dautang lalake sa dili pa ang usa ka 
dautang babaye. Apan ang mga lalake nga nasayud niana, ang mga lalake nga 
nasayud nga ikaw anak sa Dios, ug unya mopahimulos sa usa ka babaye, wa 
kay ulaw. Bisan pa kung unsay iyang pagabuhaton, usa siya ka mahuyang nga 
galamiton. Ug nahibalo kamo niana. Kong maglakaw man siya nga daw dili 
na usa ka babaye, kupti ang iyang kamot ug pakigsulti kaniya nga sama sa usa 
ka igsoon. Usa ikaw ka anak sa Dios. Ayawg buhata kanang dautang mga 
butang. Tan-awa si Jose; siya maoy usa ka panag-ingnan alang kanimo. 
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ako maluloy-on man, nagaingon si JEHOVA, dili ako magtipig ug 
kaligutgot sa walay katapusan. 

Angkona lamang ang imong kalapasan nga ikaw nakalapas 
kang JEHOVA nga imong Dios, ug nagsabwag sa imong mga 
paagi sa mga lumalangyaw ilalum sa tagsatagsa sa lunhawng 
kahoy,  

Mao kanay ilang gibuhat gikan sa sidlakan, sa kasadpan, sa matag nasud. 
Nakita mo? 

…ug wala mo pagpatalinghugi ang akong tingog, nagaingon 
si JEHOVA. 

“Bumalik ka!” Pamatia kini. 

Bumalik kamo, Oh, mga anak nga masalaypon, nagaingon si 
JEHOVA; kay ako mao ang inyong bana; 

Ang ilang mga mata gipangbutahan, tungod kay akong gihatagan ug 
higayon ang mga Gentil. Apan, pamalik kamo, kay ako mao ang inyong 
bana.” 

… ug ikuha ko kamo ug usa ka ciudad, ug duruha sa usa ka 
panimalay,  

Dili ang tanan nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga Judio 
makasulod. Kondili kadtong mga pinili lamang nga panon maoy makasulod, 
kadtong gamay nga Benjamin nga miadto didto kang Jose, kadtong panon nga 
gikan sa matag nasud, usa nga nagagikan sa ciudad, ug gikan sa pamilya. 

… ug dad-on ko kamo ngadto sa Sion. 
Ug hatagan ko kamo ug mga pastor nga uyon sa akong 

kasingkasing, nga magapakaon kaninyo sa kinaadman ug 
salabotan. 

Ug mahitabo sa diha nga kamo mosanay ug modaghan sa 
yuta, niadtong mga adlawa, nagaingon si JEHOVA, sila dili na 
moingon pag-usab; ang arca sa tugon ni JEHOVA, ni mahisulod 
pa kini sa ilang hunahuna, ni mahinumdum pa sila niini; ni 
moduaw pa sila niini; ni buhaton pa kini pag-usab. 

Niadtong panahona sila magatawag sa Jerusalem nga trono 
ni JEHOVA; (maingon nga Siya maanha diha, tan-awa), ug ang 
tanang mga nasud pagatigumon ngadto kaniya, sa ngalan ni 
JEHOVA, sa Jerusalem; ni magalakaw sila pag-usab sa katig-a 
sa ilang dautang kasingkasing. 

129
 Mao kana kung ang Ciudad dihogan na. Mao kana kung ang Bag-ong 

Jerusalem dihogan na. Ug ang tanang mga nasud sa Ciudad… Diha Pinadayag 
capitulo 22, giingon kini nga ang mga ganghaan dili pagasirhan sa gabii, 
tungod kay wala na may gabii didto. Ug ang tanang mga hari sa yuta magadala 
sa ilang kadungganan ug himaya ngadto sa Ciudad. Ang mga bongbong niini 
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Kaniya alang sa mga katawohan nga moanha aron mosimba. Busa aron 
pagdihog dili sa “imong balaang dapit,” kondili aron pagdihog “sa labing 
Balaang” dapit. Ug atong hingmatikdan nga ang Bag-ong Jerusalem mao “ang 
labing Balaanng” dapit. Ug ang pagdihog maanaa sa ibabaw sa Bag-ong 
Jerusalem nga manaug gikan sa Dios gikan sa Langit, giandam ingon sa usa ka 
pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. Ang dihog maanaa 
sa ibabaw nila. 
126
 Karon, samtang si Zerubbabel naghalad sa iyang templo human sa pag-ayo 

nini, wala na kini dihogi pag-usab, tungod kay human na man kini dihogi, ug 
nagun-ob, o giayo kadto pag-usab. Ang pagkagun-ob nahitabo niini - miabot 
niini. Dugay na kining gikapahibalo pag-usab ug gipahimutang, tungod niini 
wala na kinahanglana pa ang pagdihog. Tungod kay sa usa ka higayon 
gidihogan na man kini, nagpadayon na kana, ug kini nagpadayon hangtud 
niining taknaa. Apan sa diha nga ipahimutang na sa Dios ang Tabernaculo sa 
Milenyum, Iyang dihogan ang labing Balaan, dili ang imong balaan, kondili 
ang labing Balaan.  
127
 Apan kung kuhaon na sa Hari ang Iyang Trono alang sa usa ka libo ka tuig 

(himaya!) matapus na siya karon. Ang pagdihog sa labing Balaan maoy 
katapusang butang nga mahitabo. Kung ang Tabernaculo mobarug na, moabot 
na ang pagkabanhaw, ang mga Judio mamalik na, si Cristo ug ang Iyang 
Pangasaw-onon moabot na, ang Judio, ang 144,000 timrihan na, moabot na 
ang milenyum, mahitabo ang pagdihog kung ang labing Balaang Dapit 
dihogan na, ang Balaan, balaan sa mga balaan, ug ang labing Balaan, kung… 
Ang labing Balaang Dapit mao ang santuaryo diin ang Dios nagpuyo sa 
taliwala sa Querubinis, ug niining higayona si Cristo molingkud diha sa labing 
Balaang Dapit uban sa dihog nga anaa sa ibabaw Niya. Ug wala na nila 
kinahanglana pa ang adlaw didto, tungod kay ang Cordero nga anaa sa 
taliwala sa Ciudad mamahimo man nga Kahayag. Ang adlaw dili na gayud 
mosalop didto sa Ciudad, sama kanunay sa gisulti ni Tiyo Jim. Ug dili na 
gayud, tungod kay si Cristo mao man ang Kahayag, ang Bugtong dinihog. Ug 
ang Hari moabot ug kuhaon ang Iyang Trono alang sa usa ka libo ka tuig nga 
paghari. 
128
 Jeremias 3:12-18 ang tanan, atong basahon kini. Diha sa Jeremias capitulo 

18, nagtoo ako. Oo. Dili, sa capitulo 12, pasayloa ako, diha sa capitulo 12 sa 
Jeremias, ug magsugod ta di - diha sa… Jeremias 3, pasayloa ako. Jeremias 3, 
akong gisulat diri diin… Samtang nagtoo ako ang Espiritu Santo nagalihok 
kanako gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing dapit, akong gipangsulat kini 
kutob sa akong mahimo. Jeremias 3 ug unya sa 12-18 ang tanan. Atong 
basahon kini. 

Lakaw, ug isangyaw kining mga pulonga ngadto sa 
amihanan, ug umingon; Bumalik ka, masalaypon nga Israel, 
nagaingon si JEHOVA, ikaw dili mosulinga sa kaligutgot; kay 
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68
 Ug samtang ang asawa ni Potipar, kining gwapang babaye, talahuron, 
hawud - usa ka labing hawud sa mga kababayen-an didto sa maong nasud, 
mihangyo kaniya ug midani kaniya. Ug milingi siya, ug iyang hingdakpan siya 
ug mipugos sa paggakus kaniya, ug milugnot siya hangtud pa gani nga nahubo 
ang iyang kupo ug mipahilayo kaniya. Oo, sir. Ug sa pagsulod na niya, ilang 
gisuginlan ang bakak kaniya, nga nagaingon nga misulod siya aron paglugos 
kaniya ug iyang hingbiyaan ang iyang - ug iyang hingbiyaan ang iyang kupo 
didto. Ug tungod nianang maong hinungdan siya miadto sa gahong. Apan 
didto sa gahung ang Dios nagauban kaniya, bisan kung hain pa nila siya 
ibutang.  
69
 Siya maoy panag-ingnan sa Anak sa pagkamauswagon. Ang tanang 
butang nga ginabuhat ni Jose magmalampuson. Ug inigbalik ni Jesus sa 
panahon sa Milenyum, mao kanay hinungdan nga ang kamingawan mobukhad 
sama sa usa ka rosas. Ang tanang butang nga Iyang ginabuhat 
magmauswagon. Siya mao ang Anak sa pagkamauswagon. Bisan kung asa pa 
ninyo ibutang si Jose, panalanginan kini. Bisan kung hain pa si Jesus, 
panalanginan kini. Busa pasudla Siya sa inyong kasingkasing ug mabulahan 
ka. 
70
 Busa atong makita karon nga si Jose gibanlud sa bilanggoan. Ug didto sa 
bilanggoan dihay duha ka mga lalake: ang usa kanila nalaglag ug ang usa 
kanila naluwas. Si Jesus sa panahon sa Iyang pagsulay didto sa krus, ang usa 
ka kawatan nalaglag ug ang usa naluwas. 
71
 Sa dihang gibayaw na Siya, Siya miadto sa tuong kamot sa Dios. Sa 
dihang gibayaw si Jose, siya miadto sa tuong kamot ni Faraon, ug walay si 
bisan kinsa nga makahimo sa pagpakigsulti kang Faraon kondili una mouna 
pakigsulti kang Jose ug mangayog pagtugot.  

Ug kung mobiya si Jose sa palacio Oh, may! [Si Igsoong Branham 
mipalakpak sa iyang mga kamot kausa - Ed.] Kung mobiya si Jose sa palacio, 
ang trumpeta palanugon, ug ang tawo mouna kaniya, nga magaingon, 
“Pangluhod kamo; kay moabot si Jose.” Amen. Ug kung si Jesus mobiya sa 
tuong kamot sa Hataas uyamot, ang mga trumpeta pagapatunggon, ug ang 
matag tuhod mangapiko ug ang matag dila magasugid, “Si Jesus moabot.” Oo. 
72
 Apan… Ug hinumdumi, sa dihang gisalikway siya sa iyang mga igsoon, 
unsa may iyang gibuhat? Nangasawa siyag Gentil; nangasawa siyag 
Egiptohanon. Sa dihang giputol si Jesus gikan sa Iyang mga igsoon balik 
didto, ang mga Judio, Siya nangasawag Gentil nga Asawa. Apan karon, 
human sa mga katuigan, human nga may mga anak nga nangatawo, si Epraim 
ug si Manases - anaa na siyay pamilya. 
73
 Unya usa niana ka adlaw ang iyang mga igsoon nahiabot aron pagduaw 
kaniya. Bantayi. Nasayud kita sa sugilanon, giunsa niya pagbutang sa 
gamayng butang didto aron pabalikon ug nagpakaaron ingnon nga dili siya 
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makasulti sa ilang pinulongan, ug anaa siyay maghuhubad sa Henebrohanon 
samtang siya mismo usa man ka Hebreohanon. Ug ang ilang mga kaigsoonan 
nanglugsong. Wala sila makaila kaniya.  

Ug niini karon, si Cristo miduaw sa mga Judio, gipang-ayo ang ilang mga 
sakit ug uban pa, ug sa gihapon wala sila makaila kung Kinsa Siya. Kanang 
Mesiyas… 

Magsugod ta sa bersiculo 27 sa capitulo 44: 

Ug ang imong ulipon nga akong amahan nag-ingon kanamo, 
Kamo nahibalo nga akong asawa nanganak kanako - nanganak 
kanako ug duha ka mga bata nga lalake: 

Ug ang usa kanila gikuha gikan kanako,… (Mao kadto si 
Jose, nga maoy ilang gika-estorya.)…  

… ug akong giingnan, Tinuod gayud nga gikuni-kunis siya; 
ug wala ko na siya makita sukad niadto: 

Ug kong inyo pang kuhaon kini gikan kanako, ug moabot 
kaniya ang dili maayong kapalaran, nan inyong itunod ang akong 
ubanon nga mga buhok uban ang kasubo diha sa lubnganan. 

74
 Atua pa didto ang ilang manghud nga si Benjamin, ang iyang gamayng 
igsoon. Nasayud ba kamo kung kang kinsa si Benjamin maglarawan? Kining 
bag-ong panon sa tinuod nga mga Judio nga nagkatigum na karon aron 
paglangkub nianang 144,000, ki - kining kaliwatan nga umalabot. Dili kanang 
anaa sa Wall Street nga mga mingtipas, dili, dili, labaw na nga dili sila mga 
anak sa Dios. Dili sila mga Judio. Ang tinuod nga mga Judio mga kining 
magagmayng mga Benjamin nga nangabot gikan sa halayo nga wala gani 
makadungog sa Pulong ni Jesu-Cristo. 

Busa karon, kong moabot ako sa imong ulipon nga akong 
amahan, ug dili makauban kanako ang batan-on; sanglit ang 
iyang kinabuhi nalanggikit sa kalag sa bata; 

75
  Ang kaugalingong kinabuhi sa Dios nalanggikit sa Israel. Siya nakasal 
ngadto kaniya. (Ato rang hisgotan kana karon taud-taud, kon itugot sa Ginoo.) 
Siya minyo ngadto sa Israel. Ang Iyang kinabuhi nalanggikit ngadto kaniya 
maingon nga ako nalanggikit ngadto kang Mrs. Branham, nga akong asawa, 
ug kamo nalanggikit ngadto sa inyong asawa. Ang inyong kinabuhi naputos 
niini. Ug ang Dios minyo sa Israel. Ug unsa ba kana? Si Jacob miingon, “Ang 
akong kinabuhi nabugkos ug nalanggikit niining bataa.” 

Mahitabo nga kong dili niya makita ang bata uban 
kanamo,... 

Si Jose maoy mag-atiman sa batan-on, nahibalo kamo. Nahibalo kita ning 
maong sugilanon. 
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120
 Gidihog - gidihogan kanang Templo alang sa paghari sa Milenyum. Karon 

timan-i diha sa Leviticus… Karon, bantayi kung giunsa niini paghalad diha sa 
Leviticus. Karon, kong mobalik kita sa Leviticus, atong makita nga si Moises 
nagdihog sa templo. Atong balikon samtang ania pa kita niini. Anaa kitay 
igong panahon niana. Ug mobalik ta sa Leviticus ug susihon samtang 
gidihogan ni Moises ang templo, sa capitulo 8 sa Leviticus. 
121
 Oh, ganahan ako nga magtandi niining mga Kasulatan ngadto sa 

Kasulatan. Nahigugma ba kamo niini?  Ug unya makakuha ka - kamog 
hunahuna kung unsay - kung unsay atong gipangita ug unsay atong 
pagabuhaton. Karon, bisan kinsa kaninyo nakasabot nga igo lamang kita 
mogamit ug Kasulatan karon ug unya, diha niini. 
122
 Karon, sa capitulo 8 sa Leviticus, ug akong gitiman-an dinhi, sa bersiculo 

10. Timan-i sa Leviticus 8:10. Atong tan-awon. 

Ug mikuha si Moises sa lana nga igdidihog, ug gidihogan 
niya ang tabernaculo, ug ang tanang mga butang nga diha niana, 
ug gibalaan sila. 

Ug kini gisablig sa ibabaw sa halaran sa makapito, ug 
gidihogan niya ang halaran ug ang tanang mga copa niini ug ang 
hugasanan ug ang tungtunganan niini, aron sa pagbalaan kanila. 

Ug gibuboan niya sa lana nga igdidhog ang ibabaw sa ulo ni 
Aaron,, ug gidihogan niya, aron sa pagbalaan kaniya. 

123
 Si Moises, didto sa kamingawan, nagbalaan, o nagdihog sa tabernaculo sa 

nga pagatiguman, alang sa mga anak sa Israel samtang diha sila sa ilang 
panaw. Gidihogan kadto. 
124
 Karon, diha sa II-Cronicas, ablihan, ug atong makita ang paghalad sa diha 

nga ang Espiritu Santo mikuha sa Iyang dapit diha sa tabernaculo, ug tan-awa 
kong unsay nahitabo karon. Diha sa II-Cronicas capitulo 5 ug magsugod ta 
diha sa bersiculo 13: II-Cronicas capitulo 5 ug magsugod diha sa bersiculo 13: 

Ug nahitabo nga ang magtutonog sa trumpeta ug mga mag-
aawit daw usa, aron sa paghimog usa ka lanog nga madungog sa 
pagdayeg ug pagpasalamat kang JEHOVA; ug sa diha nga 
gipatugbaw nila ang ilang tingog uban ang mga trompeta ug mga 
piyangpiyang ug mga tulonggon sa musica, ug nagdayeg kang 
JEHOVA, ug nga nagaingon: Kay Siya maayo; kay ang iyang 
mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan; nga 
unya ang balay napuno sa usa ka panganod, bisan ang balay ni 
JEHOVA. 

Sa pagkaagi nga ang mga sacerdote wala na makapadayon 
sa pag-alagad tungod sa panganud; kay ang himaya ni JEHOVA 
nakapuno sa balay sa Dios. 

125
 Ang Dios miabot diha sa santuaryo nga gidihogan ug gitugyan ngadto 
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116
 Karon, “alang sa pagdihog sa labing Balaan.” Karon, tingalig usa kini ka 

gamayng talagsaon sa makadiyot, alang kaninyong mga magtutudlo, apan 
karon pugngi kini kadiyot, tan-awa lamang kung giunsa niini pagpakagula. 
117
 Mao kini ang pagdihog, dili iya sa tawo. Si Jesus gidihogan na. Husto ba? 

[Ang congregasyon miingon “Amen.” - Ed.] Ang Libro sa mga Buhat nag-
ingon nga gidihogan si Jesus sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo; Siya mipanaw 
nga nagabuhat ug maayo, ug nanagpang-ayo sa masakiton, ug uban pa. Si 
Jesus, human na. Siya mao ang Mesiyas. Ug ang Mesiyas nagkahulogan nga 
“usa ka dinihogan.” Husto ba kana? Apan dinhi ning katapusang panahon 
Iyang pagadihogan ang labing Balaan. 
118
 Unsa man “ang labing Balaan”? Sa kahimtang sa akong pagtan-aw niini, 

kinsa akong gitoohan nga akong kapamatud-an pinaagi sa Kasulatan, “ang 
pagdihog sa labing Balaan,” mao kana ang Tabernaculo nga pagagamiton sa 
panahon sa Milenyum. Karon paminaw, tan-awa kung nganong nakuha ko 
kini. Kini gihulagway diha sa - sa ika-4 nga capitulo, sa… Dili, ang akog 
gipasabot sa capitulo 43, bersiculo 1-6. Mobalik ta sa Ezekiel ug susihon kung 
giunsa niya paghulagway diha sa Milenyum, unsaon nila pagdihog sa… 
Ezekiel 43, ug atong basahon kadali karon ug tan-awon kung unsay Iyang 
buhaton dinhi niining Milenyum, nga pagdihog. Diha sa Ezekiel 43, sige, 
atong sugdan diha sa bersiculo 1-6. Mahimong inyong basahon ang tanan 
kung makauli na kamo, natural kamo nga nagasulat, sa Ezekiel 43. 
“Inigkatapus…” 
119
 Karon, bantayi, paghulagway sa Templo nga pagatukuron diha sa 

Milenyum. Karon, si bisan kinsa bisan kinsa nga nagbasa 

Sa human niini gidala niya ako sa ganghaan, bisan ngadto 
sa ganghaan nga nagaatubang sa sidlakan. 

Ug, ania karon, ang himaya sa Dios sa Israel miabot gikan 
sa alagianan sa sidlakan: ug ang iyang tingog sama sa hinaganas 
sa iyang daghang katubigan; ug ang yuta misidlak sa iyang 
himaya. 

Ug kini ingon sa dagway sa panan-awon nga akong nakita, 
bisan ingon sa panan-awon nga akong nakita sa pag-anha ko sa 
paglumpag sa ciudad; ug ang mga panan-awon sama sa panan-
awon nga akong nakita sa daplin sa suba sa chebar; ug ako 
mihapa. 

Ug ang himaya ni Jehova misulod sa balay nga miagi sa 
alagianan ngadto sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan. 

Ug giagaw ako sa Espiritu ug gidala ako ngadto sa sulod 
nga sawang; ug, ania karon, ang balay napuno sa himaya ni 
Jehova. 

Ug nadungog ko ang usa nga namulong kanako gikan sa 
balay; ug may usa ka tawo nga mitindog tupad kanako. 

17 

 mamatay siya, ug ang imong mga ulipon magatunod sa mga 
buhok nga ubanon sa imong ulipon nga among amahan, uban ang 
kasakit ngadto sa lubnganan 

Pamatia ang hangyo ni Ruben karon. 

Kay ang imong ulipon migikan nga maoy nangako sa bata sa 
akong amahan nga nagaingon, Kong siya dili ko igabalik kanimo, 
nan ako ang tagsala sa akong amahan sa walay katapusan. 

Busa karon, gipangilyupo ko kanimo, nga mopabilin karon 
ang imong ulipon, salili sa bata aron sa pagpaulipon sa akong 
ginoo, ug papaulia ang bata uban sa iyang mga igsoon nga 
lalake. 

Oh, may! Tan-awa, siya nagtindog diha sa atubangan ni Jose, nga iyang 
igsoon. Mao kini si Jose, ug wala siya makaila kaniya. Oh, maghulat hangtud 
nga magsugod ang Milenyum, mga kaigsoonan. 

...salili sa bata aron sa pagpaulipon sa akong ginoo; 

Paminaw kaniya, nagsugid kaniya, nga “ginoo.” 

...papaulia ang bata uban sa iyang mga igsoon nga lalake. 
Kay unsaon ko man sa pag-adto sa akong amahan kung wala 

ang bata uban kanako? Tingali hinuon ug makatan-aw ako sa 
kadautan nga mahitabo sa akong amahan. 

76
 Nangamuyo, sa pagtugyan sa iyang kaugalingong kinabuhi. Giunsa nilang 
mga Judio ang pag-atubang didto uban sa ilang mga kamot nga walay dala. 
Bantayi. Tan-awa karon ang bersiculo 45. Paminaw pag-ayo; ayaw kinig 
pakyasa.  “Unya si Jose wala na…” 

Unya si Jose wala na... wala na - makapugong sa iyang 
kaugalingon sa atubangan sa tanan nga diha sa iyang luyo... 

Igsoon, ingon niana ang mahitabo kung ang sala mawagtang na. Ang 
pagkadili-matinoohon magkatibulaag. 

...ug siya misinggit, ug iyang gipapahawa ang matag 
usa...gikan kaniya. Ug didto wala nay bisan usa nga nahibilin, 
samtang si Jose sa iyang kaugalingon nagpaila nagpaila sa iyang 
igsoong lalake. 

77
 Unsa ba kini? Bisan gani ang iyang kaugalingong asawa mibalik ngadto sa 
palacio. Oh, may! Ang Asawa anaa na sa Himaya, samtang si Jesus mobalik 
(moabot ra kita niana dinhi) aron pagpaila sa Iyang kaugalingon. 

Ug siya nagminatay sa paghilak... 

Si Jose wala na makapugong ug dugay, ug misinggit siyag kusog. 

...ug ang mga Egiptohanon ug ang balay ni Faraon 
nakadungog niini. 
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78
 Balik ngadto sa palacio ilang hindunggan si Jose nga misinggit. Karon 
mao kadto ang tepo kang Cristo sa pagpakigkita sa Judio, nga Iyang hing-
ilhan, nga Iyang gibutahan sila aron kita makabaton ug kahigayonan. Apan sa 
Iyang pagbalik ngadto kanila pag-usab, ang sala sa Israel matapus na. 

Ug si Jose miingon ngadto sa iyang mga igsoon, ako mao si 
Jose,... 

Unsay inyong hunahuna nga isulti ni Jesus? “Ako mao ang inyong 
Mesiyas. Ako mao Kadtong inyong gipalansang sa krus.” 

...buhi pa ba ang akong amahan? Ug ang iyang mga igsoon 
wala makatubag kaniya; tungod kay nangalisang man sila sa 
iyang atubangan. 

79
 Oh kinahanglan nga mohunong ta dinhi kadali. Atong ablihan diha sa 
Zacarias capitulo 12. Ablihi uban kanako karon diha sa Libro sa Zacarias, 
capitulo 12 sa Zacarias. Ug tingalig akong magamit ang daghan kaayong oras 
ug mosugod na usab sa pagwali niini, apan manghinaut a - ako nga dili. Ug 
gusto ko kaninyong nga hisabtan ninyo kini pag-ayo. 
80
 Zacarias, atong hisgotan ang capitulo 12 sa Zacarias ug tan-awon kung 
unsay iyang gisulti karon inig-tindog Niya sa atubangan sa Iyang mga igsoon. 
Zacarias 12 sa ika-10 “Himuon ang pagwagtang sa sala,” karon. Padayonon ta, 
sa capitulo 12 bersiculo 10. 
81
 Himatikdi. Ug karon, naghisgot siya dinhi sa mga salin. Ang paglikus sa 
Jerusalem, ang mga mananap ug ang mga kasundalohan gipanagbihag ug uban 
pa. Ang tanang mga butang nangahimo nang nag-ungaw sa katapusan karon. 
Hapit na kini sa Milenyum, nangandam na aron magsugod ang Milenyum 
karon. 

Ug igabubo ko ibabaw sa balay ni David, ug sa mga 
pumoluyo sa Jerusalem, ang espiritu sa gracia… 

Amen! Kahibulongang gracia! 

 …ug sa mga pagpangamuyo ug sa sila motutok kanako nga 
ilang gipalagbasan; ug sila magabalata tungod sa iyang anak 
nga lalakeng bugtong ug magaantus sa kapait tungod kaniya, 
ingon sa usa ka nagaantus sa kapait tungod sa iyang pangay nga 
anak. 

82
 Paminaw, unsang kadako nga pagbalata ang mahitabo kung Siya  
motindog na didto nga magpaila sa Iyang kaugalingon kanila, sama sa gibuhat 
ni Jose! Paminaw. 

Ug niadtong adlawa may daku kaayo nga pagbalata diha sa 
Jerusalem, ingon sa pagbangotan sa Adadrimon sa walog sa 
Megiddo. 

Dili ako makalitok nianang ngalana, H-a-d-a-d-r-i-m-o-n 
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Kinsa man kining “Siya” dinhi? Anaa bay nahibalo? Ang Espiritu Santo, 
“Siya nga nagapugong.” 

Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na,... 

Kanus-a? Sa takna nga ang Espiritu Santo kuhaon na, gani andam na sa 
pagbiya karon dayon. Alang sa unsa man ang Iyang pagbiya? Aron dad-on ang 
Iglesia uban Kaniya. “Igapadayag!” Si Pablo nagsulti ilalum sa kadasig. 

...ug pagapatyon kini sa Ginoong Jesus pinaagi sa gininhawa 
sa iyang baba, ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa 
iyang pag-abot: (natural ang usang daotan) 

Ang pag-abot sa masupilon, pinaagi sa paglihok ni Satanas 
pagaubanan sa tanang kagahum ug bakak nga mga ilhanan ug 
katingalahan, 

“Kami mao ang labing daku nga simbahan. Ania kanamo kini. Ania kini 
kanamo. Kamong tanan maghiusa pagtingub, tan-awa. Kami maoy labing 
daku.” Bakak nga mga katingalahan! 

Ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang 
kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila nanagdumili man sa 
paghigugma sa kamatuoran aron mangaluwas unta sila. 

Tungod niini, ang Dios nagpadala kanila ug gahum sa 
pagkahisalaag aron sila managpanoo sa bakak. 

Aron pagahukman sa silo tang tanang wala motoo sa 
kamatuoran, hinonoa nahimuot sa pagkadili matarung. 

114
 Nakasabot ka ba niini? [Ang congregasyon miinong, “Amen.” - Ed.] Oh, 

may! Karon, si Pablo nagsulti. Sa takna nga ang Timri sa Dios ipahibalo na, 
ang Iyang Espiritu, ang Iyang Ngalan, ang Iyang grasya, ang tanan lain pang 
mga tinago nga nagpadayon karon, ang mga laraw alang sa Iyang Iglesia nga 
makaadto sa Pagsakgaw; ang pagbubo sa Espiritu Santo maoy naghimo niini. 
Mao kanay Iyang gibuhat ning katapusang mga adlaw. 
115
 Karon, tan-awon ta. Anaa pa ba kitay panahon alang ning  katapusan? 

[Ang congregasyon miingon, “Amen.” - Ed.] Ang ika-unom, “ang pagdihog sa 
Hataas uyamot.” Oh, may! Mao kini ang usa! Ang katapusang butang nga 
Iyang pagabuhaton, aron pag-unsa? Karon, mobalik ta diha sa Daniel, atong 
susihon kung Iyang pagabuhaton dinhi. “Kapitoan ka semana.” Unsay 
pagatapuson dinhi niining taknaa? Oo. 

...maoy tagal ibabaw sa imong katawohan ug sa imong 
balaang ciudad, sa paghuman sa kalapasan, ug sa pagtapus sa 
mga sala, ug sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa kalapasan, ug 
sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarung, ug sa 
pagpamatuod sa panan-awon ug sa panagna, ug pagdihog sa 
labing balaan sa mga Balaan. 

Mao kana ang unom ka hinungdan sa Iyang pag-anhi. 
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sa mga dautan nga makasabot; apan ang manggialamon 
makasabot. 

110
 Ang Mensahe sa katapusang panahon maoy magpadayag niini, ang 

katapusang panahon sa iglesia. Himaya. Wew. Anaa ka ra. Oh, may. 
Makapakurog kini kanako ang paghunahuna niini. Ang tinago, ang mga 
butang nga makapapilok sa mga mata sa iglesia sa kalibutan ug moingon, 
“Binuang kana,” ang tinago kung Kinsa sa Jesu-Cristo - dili kay ikatulong 
persona, dili kay ikaduhang persona, dili kay ikatulong persona, kondili “ang” 
Persona sa Dios, ang tanan niining mga tinago sa Dios igapadayag, tungod kay 
kini nahisulat dinhi niining maong Basahon, ug igapadayag ngadto sa 
kaliwatan sa katapusang panahon. Dili nila kini makita sa mga seminary, ug sa 
mga tulonghaan, sa mga denominasyon sama sa mga Judio nga makakita kang 
Jesus ingon nga Mesiyas. Maoy diay nga maghunahuna sila nga ikaw usa ka 
buang. Mao diay nga maghunahuna sila nga usa ka kulangkulang. Mao diay 
nga sila dili makasabot kung nganong dili ka man motingog uban kanila. 
Tungod kay diha niana anaay gahum ug usa ka panan-awon sa luyo niini, usa 
ka Pulong sa Dios nga gipadayag aron pagkuha sa Iglesia alang sa 
pagkasakgaw ug sa pagpanguli. Oo,  daghan ang manalagan ngadto ug nganhi 
u gang kaalam mouswag. Oo. 
111
 Karon, unsa may lain pang butang igapahibalo? Tan-awa karon, diha sa 

mga kasimbahanan. Ania kini. Manghinaut ako nga dili kini makapasakit, 
apan kinahanglan nga isulti ko kini. Naghimog… 
112
 Niadto unyang adlawa anaay anticristo nga motungha. 

113
 Karon, hinumdumi, kung moabot na kita sa mga Timri, kanang pagkabayo 

ni anticristo diha sa mga Timri. Naghisto si Daniel bahin niini dinhi, “Ang 
principe nga moabot.” Siya pagaputlon, buhaton ni Jesus aron maghimog 
kadaitan alang sa katawohan. Apan, “Kanang principe nga motindog, nga 
maghimog dulumtanan alang sa pagkabiniyaan,” mao kana ang Roma, pinaagi 
kang Titus. Ug niining panahona, usa na ka principe nga nagagikan sa Roma, 
ang mobuhat niini. Ug siya igapadayag ning katapusang adlaw, karon 
paminaw, “magpakadios sa iyang kaugalingon,” maingon nga gipasidan-an 
kita sa Espiritu Santo diha sa Ikaduhang Tesalonica capitulo 2. 

Moadto ta niini, sa Ikaduhang Tesalonica, ug dili akong pulong ang 
inyong nadawat kondili Pulong sa Dios. Ikaduhang Tesalonica, capitulo 2 
bersiculo 12. Atong tan-awon. Ikaduhang Tesalonica, sa capitulo 2 bersiculo 
12. Tan-awon ta. Atong sugdan sa ibabaw niana, sa bersiculo 7. 

Kay ang tinagoan sa kalapasan gikapalihok na;... (Si Pablo 
kining nagsulti pinaagi sa Espiritu Santo.)... mao lamang nga ang 
nagpugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtud 
nga makuha na siya. 
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…Hadadrimmon sa… Megiddo - Megiddo. 
Ug ang yuta magabalata, tagsa-tagsa ka banay magalain 

pagbalata; ang banay sa balay ni David magalain; ug ilang mga 
asawa magalain; ang banay sa balay sa mga Natan  magalain, ug 
ang ilang mga asawa magalain. 

Ug ang banay sa balay ni Levi magalain, ug ang mga asawa 
magalain; ang banay sa mga Semihanon magalain, ug ang ilang 
mga asawa magalain. 

Ang tanang mga banay nga nanghibilin, tagsatagsa ka banay 
magalain, ug ang ilang mga asawa magalain. 

83
 Sila tanan mangaulaw pag-ayo sa ilang kaugalingon kung moatubang na 
sila didto ug makita nga kadtong Usa nga ilang gilansang sa krus sa maong 
gabii, motindog didto, ang ilang kaugalingong bililhong Jose. Mahitabo ang 
hilabihan nga pagbalata; sila moingon, “Diin Mo man makuha kanang mga 
ulat?” 
84
 Siya motubag, “Didto sa balay sa Akong mga higala.” Hingsabtan ba 
ninyo ang buot kong ipasabot? Aron pagtapus sa sala, sa pagkawalay pagtoo, 
mao kanay Iyang gianhi. 
85
 Ug kining ikakapiton ka tuig ni Daniel, ikakapitoan ka semana, diay, 
mianhi aron pagtapus sa kasal-anan, isalibay kini. Inyo na bang hingsabtan 
karon? Unsa ang nahauna? “Aron pagtibawas sa kalapasan.” “Alang sa 
pagtapus sa sala.” Ikatulo, “Alang sa pagsag-uli sa pagkadaotan.” Kaninyo nga 
nagsulat niini. 

Anaa pay akong lain pang unom ka mga Kasulatan diha, apan akong 
gilaktawan kini, tungod sa kainit. Dili ta kaayo maglangan. Gusto kong 
makuha kutob sa akong mahimo, apan dili ko kamo paglanganon pag-ayo. 
Padayonon ta. 
86
 “Aron ipasig-uli ang pagkadaotan.” Ang Kadaotan mao kanang “pagbuhat 
ug dili maayo,” sama sa ilang gibuhat didto sa krus. Iyang gibuhat ang 
pagpasig-uli, apan dili kini alang kanila. Wala kini magpulos kanila. Kay 
ngano? Tungod kay sila gipangbutahan ug wala makakita niini. Ug nganong 
gibutahan man sila? 

Kamo moingon, “Hinuon, tingali, karon… tungod kay buta ako.” Gituyo 
ang pagbuta kaninyo. Sila nangabuta tungod kay ang Dios maoy nagbuta 
kanila. Apan mga buta kamo tungod kay gituyo ang pagbuta kaninyo. Wala 
nay pagpasig-uli kaninyo. “Kon kamo dili motoo nga Ako mao Siya,” matud 
ni Jesus, “mangamatay kamo sa inyong sala.” Mao kanay tinuod. 
87
 Karon mobalik ta pag-usab sa Zacarias, sa capitulo 13. Karon atong 
pamation kini. “Aron paghimog pagpasig-uli.” Karon, diin gani kini… Anaa 
akong gipangita, pamatia kini - pamatia kini, apan tingalig gusto sa Ginoo nga 
sa lain nga paagi. 
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Niadtong adlawa aduna unyay… 
88
 Si Dr. Scofield anaa dinhi sa iyang timaan, o ulohan sa paragraph, “Ang 
salin - ang mahinulsolong salin gitudlo ngato sa krus.” 
89
 “Aron sa pagpasig-uli alang sa pagkadaotan.” Ang kadaotan maoy usa ka 
butang nga sayop nga imong gibuhat kini. “Kong manamkon akog daotan sa 
sulod sa akong kasingkasing, ang Dios dili mamati kanako.” 
90
 Karon diha sa Zacarias capitulo 13, atong sugdan diha sa bersiculo uno: 

Niadtong adlawa adunay usa ka tuboran nga pagabuksan 
alang sa balay ni David ug sa mga pulouyo sa Jerusalem, alang 
sa sala ug alang sa kahugaw. 

91
 Anaa unyay usa ka balay nga binuksan. Ipadayon; atong basahon kini 
hangtud sa ubos. Gusto ko nga inyong timan-an kana aron inyong mabasa 
kini. Apan karon, akong gitiman-an dinhi aron sugdan diha sa bersiculo 6 ug 
basahon hangtud sa 10. Sige, atong basahon karon ug tan-awon - bashon 
hangtud sa 9 diay. 

Ug adunay moingon kaniya, unsa kining mga samad sa 
taliwala sa imong mga kamot? Unya motubag siya: Kana mao 
ang gisamad kanako didto sa balay sa akong mga higala. 

Pagmata, O espada, batok sa akong magbalantay sa 
carnero, ug batok sa tawo nga akong kauban, nagaingon si 
Jehova sa mga panon: samari ang magbalantay, ug ang mga 
carnero magkatibulaag: ug pabalikon ko ang akong mga kamot 
batok sa mga magagmay. 

92
 Karon gikutlo ni Jesus kanang maong Kasulatan. Nakita mo? “Samari ang 
Magbalantay ug ang mga carnero magkatibulaag.” Apan himatikdi ang 
mosunod nga paragraph. Iyang gikutlo pag-ayo kini. Apan bantayi kung unsay 
giingon sa mosunod nga laray, ang nahaunang bahin niini, “Ug Akong 
pabalikon ang Akong mga kamot ngadto sa mga magagmay.” 
93
 “Samari ang Magbalantay.” Ang Israel, una sa tanan, gihampak sa Israel 
ang Mabalantay, ug nagkatibulaag ang mga carnero sa tibuok kalibutan. Apan 
ang Dios nag-ingon, “Akong pabalikon ang Akong kamot, aron kuhaon ang 
mga magagmay sa katapusang mga adlaw.” Kanus-a? Kung ang pagpasig-uli 
tungod sa pagkadaotan mabuhat na. 
94
 Ang Israel pagaluwason, ang matag usa kanila. Atong ablihan diha sa 
Isaias. Sa Isaias, sa capitulo 66 sa Isaias, ug basahon kadali. Ug tan-awon 
kung unsay giingon sa Dios mahitungod sa Israel nga pagaluwason, kung 
unsang kadugayona ang pagluwas sa Israel. Bantayi kung unsa kadali nga 
moabot kini. Diha sa Isaias capitulo 66 sa bersiculo 8. Kong ninyong basahon 
kining tanan, sige. 

Kinsay nakadungog sa ingon nianang butanga? Kinsay 
nakakita sa ingon nianang mga butanga? Matawo ba ang usa ka 
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Apan ang panan-awon nga nakita ni Daniel didto sa suba gililong hangtud 
sa panahon sa katapusan. Mao kana… Tugoti ako nga ipadayon ug basahon 
kini dinhi. Nakita mo?  

Apan ikaw, oh Daniel, himoang tinago ang mga pulong, ug 
takpi ang basahon, bisan pa hangtud sa panahon sa katapusan: 
daghan ang modalagan ngadto nganhi, ug ang kahibalo 
mouswag. 

Ug ako, si Daniel, mitan-aw, ug ania karon, may motindog 
nga laing duruha, ang usa niining daplina sa suba, ug ang usa 
niadtong daplina sa suba. 

Ug ang usa miingon sa tawo nga nasul-oban sa lino, nga 
didto sa ibabaw sa katubigan sa suba: Unsa ang kadugayon 
hangtud sa katapusan niining mga katingalahan? 

Karon paminaw. 

Ug nadungog ko ang tawo nga nasul-oban sa lino, nga didto 
sa ibabaw sa katubigan sa suba, sa diha nga sa diha nga gibayaw 
niya ang iyang kamot nga too ug ang iyang kamot nga wala 
paingon sa langit, ug nanumpa tungod kaniya nga nagpuyo sa 
walay katapusan, nga kini mahitabo sa usa ka panahon, sa mga 
panahon, ug tunga ba hinuon sa panahon;... 

Karon, atong nakuha diha - diha dayon, “Sa panahon, panahon, ug tunga 
sa panahon.” Karon inyong bantayan kung makaabot na kita sa kapitoan ka 
semana ni Daniel, kung unsaon niana pagtungha. Mao kana kung ang tinago 
ipadayag na. Oo. “Panahon, panahon, ug tunga sa panahon.” 

 sa diha nga iya nang... (ang “iya” usa ka puli sa ngalan 
karon, ang anticristo)... natibawas niya ang pagbungkag sa 
kagahum sa balaan nga katawohan, (sa panahon nga iya nang 
bungkagon ang kasabotan sa tunga-tunga sa semana), kining 
tanan nga mga butang mamahingpit. (Amen.) 

Ug ako nakadungog, apan ako wala makasabut: unya ako 
miingon: Oh Ginoo ko, unsa ba ang katapusan niining mga 
butanga? 

Ug siya miingon, padayon sa imong panaw, Daniel, kay ang 
mga pulong himoong tinago ug tinakpan hangtud sa panahon sa 
katapusan. 

[Si Igsoong Branham mihunong. Ang congregasyon miingon, 
“Katapusan!” - Ed.] Oh, ayan kamo kalimot niana! 

...hangtud sa panahon sa katapusan. 
Daghan ang magahinlo sa ilang kaugalingon, ug 

magapaputi sa ilang kaugalingon, ug mangaulay; apan ang 
dautan magabuhat sa hilabihang kangil-ad; ug walay bisan kinsa 
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Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta 
mahigmata, ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ug 
ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay-katapusang pagtamay. 

106
 Giunsa ba ang wala pagkahitabo sa kalibutan samtang nakuha ni Titu ang 

mga kuta sa Jerusalem? Giunsa ba niini pagkahitabo? Wala pa kini. Tan-awa, 
naghisgot siya alang sa katapusang panahon, sa panahon sa pagkabanhaw. 
Husto ba kana? Karon: 

Ug sila nga mga manggialamon modan-ag ingon sa kahayag 
sa hawan sa kalangitan; ug sila nga makakabig...nga makakabig 
sa daghan ngadto sa pagkamatarung...sa mga bituon hangtud nga 
walay katapusan... 

Pamatia! Ania ra, ang matuod, ang tinuod nga paglilong. 

Apan ikaw, O Daniel, himoang tinago ang mga pulong, ug 
takpi ang basahon, bisan pa hangtud sa panahon sa katapusan:... 

107
 Unsa man kini? Oh, halleluia. Nakita ba ninyo kini, mga tinun-an? Kining 

pinadayag ni Jesu-Cristo, ug sa Iyang gahum, sa Iyang pagbalik, sa 
katapusang panahon nga gitakpan hangtud niining panahona. Mao kanay 
Iyang tuyo pag-anhi aron pagbuhat niini. Kini gililong ngadto sa mga 
manggialamon. Maoy hinungdan nga gusto nilang ipadapat ang pagtimri niini 
kaniadto kanilang mga profeta ug uban pa kaniadto. Dili kini kasudlan ug 
tubig. Apan ang panan-awon - kining maong panan-awon gitimrihan na 
hangtud niini karon, ug diha niana akong gipahimutang ang akong pagtoo nga 
sa Dios ipadayag silang kapitoan ka mga semana. Amen. “Takpi kini,” matud 
niya, “hangtud sa katapusan sa panahon. Ililong ang mga pulong ug takpi ang 
basahon hangtud sa katapusan sa panahon.” 
108
 Unsay iyang gibuhat? Aron ililong ang panan-awon ug ang profesiya. Si 

Daniel nanagna niining mga butanga. Iyang nakita kini diha sa panan-awon, 
ug ang Manolunda nanaug aron ililong ang panan-awon ug himuong tinago 
ang profesiya; makabasa sila niini, apan dili makasabot niini hangtud sa 
katapusang panahon. Sa katapusang panahon, unsa ba ang katapusang 
panahon? Ang katapusan sa ikakapitoan ka semana, kung kanang principe, 
ang anticristo, igapadayag na, niining panahona, maghimo sa iyang 
kaugalingon nga Dios. Giunsa ba nato pagkasayud nga kini gitakpan alang sa 
panahon? Si Daniel nakaabot kutob… Kini mao ang katapusang capitulo sa 
Daniel. 
109
 Gisultihan ako ni Sister Seimpson ning hapona, matud niya, “Igsoong 

Branham, akong nabasa ang tibuok Libro ni Daniel. Wala a - ako masayud pa 
sa dihang nahuman na ako kay sa akong pagsugod.” Ania kini Sister Simpson, 
kong ania ka ning gabhiona. Nagtoo ako nga nakita ko siya nga naglingkud. 
Wala gayud akoy gisulti didto sa triler. Nagpakahilum ra ako, tungod kay 
maoy akong paghunahuna nga mahidangat ra ako niini.  
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yuta sa usa ka adlaw? Mahimugso ba ang usa ka nasud sa 
dihadiha? Kay sa gilayon ang Sion gisul-an, gianak niya ang 
iyang mga anak. 

95
 Diha-diha kung makita sa Sion nga mao kana ang ilang Mesiyas, siya 
matawo pag-usab, sulod sa usa ka adlaw. “Maghimog pagpasig-uli alang sa 
mga sala, ug aron paghimog pagpasig-uli tungod sa pagkadaotan, sa mga 
kahugawan.” Oh, may! Ilang ginabuhat kadtong unsay daotan, kadtong sayup. 
Ang panagdaitay gibuhat alang sa ilang pagkadaotan. 
96
 Ikaupat. “Aron pagdala sa walay katapusang pagkamatarung.” Mao kana 
ang ikaupat nga butang sa Iyang pag-anhi. Ang ikaupat, unsa bay Iyang gianhi 
aron buhaton, “A - aron ipasulod ang walay katapusang pagkamatarung.” 
“Aron pagwagtang sa sala; pagpasig-uli; ug sa pagpasulod sa walay 
katapusang pagkamatarung.” Kung mawagtang na ang kalapasan sa Israel… 
Kung ang kalapasan sa Israel… 
97
 Karon, moadto ta… gusto ko nga inyong makuha kini, tungod kay kung 
atong dad-on kanang babayhana, ug ang dragon gitambog na, mahitabo nga 
mahibalik ka ning mao ra nga Kasulatan pag-usab. Siguroha ang pagbutang 
niini diha. Kung mawagtang na ang kalapasan sa Israel, si Satanas nga mao 
ang ilang magsusumbong ug atong magsusumbong, si Satanas pagatakpan 
didto sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutoban. Kanus-a man kana? 
Inigpasulod unya sa walay katapusang pagkamatarung, usa ka butang nga dili 
matapus, ang tanan nga maoy hinungdan sa pagkadili matarung igahikling ra 
unya. 
98
 Atong tan-awon ang Pinadayag capitulo 20, sa bersiculo 13 kadali, ug 
atong basahon kini kadiyot. Pinadayag 20 ug 13… Dili, pasayloa ako, sa 
Pinadayag 1 hangtud sa 3 kini. Wala ko makita kanang gamayng timaan niini; 
kay ang akong singot misulod sa akong mga mata. Sa Pinadayag capitulo 20, 
ug atong tan-awon. 

Ug unya akong nakita nga gikan sa langit nanaug ang usa ka 
manolunda nga sa iyang diha ang yawi sa bung-aw sa 
kahiladman nga walay kinutoban ug ang usa ka talikala diha sa 
iyang kamot. 

…iyang gidakop ang dragon, ang karaang sirpinti, nga mao 
ang Yawa, ug si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka 
libo ka tuig. 

Ug iyang gitambog siya ngadto sa bung-aw, ug iyang 
gitabonan kini ug gitimrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na 
siya makapahisalaag sa kanasuran, hangtud matapus ang usa ka 
libo ka tuig: ug tapus niana, siya kinahanglan buhian sa 
makadiyot. 

99
 Maghimog walay katapusan… “Aron sa pagpasulod sa walay katapusang 
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pagkamatarung. Si Satanas atua sa sulod sa bung-aw nga walay kinutoban. Ug 
sa Iya nang mabuhat kana, ug gitabonan ang yawa nga maoy naglimbong sa 
mga katawohan… 
100
 Ug karon atong ablihan diha sa Habakuk, diha capitulo 2. Sa Habakuk, 

capitulo 2. Ug karon, atong tan-awon kung nganong Iyang gitabonan kining 
karaang sirpinti, ug kung nganong gibuhat man kini, ug unsay nahitabo diha-
diha human gitabonan kini. Nakagusto ako niini, dili ba? Ki - ki - kini maoy 
magdala kanato ug kahibalo sa usa ka butang. Sa Habakuk - Habakuk capitulo 
2 sa bersiculo 14, nagtoo ako nga mao kana, akong basahon. Kung mahitabo 
na kini… Bantayi. 

Kay ang kalibutan pagapun-on sa kahibalo sa himaya ni 
JEHOVA, maingon nga ang mga katubigan nagatabon sa dagat. 

101
 Oooh, may! [Gipalakpak ni Igsoong Branham ang iyang mga kamot - Ed.] 

Whew! Sa laing pagkasulti, kung ang kaaway mahisalibay na, ang katapusan 
sa sala moabot na, ang pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarung 
mahiabot na, si Satanas pagatabonan na didto sa bung-aw nga walay 
kinutoban, ug ang kahibalo sa Ginoo motabon sa yuta maingon sa katubigan 
nga motabon sa dagat. Amen! Himaya sa Dios! Moabot na kini, igsoong 
lalake, moabot kini! Ang kababayen-an mangahimo nang dalaga, ug ang 
kalalaken-an magmatinahuron na. Amen. 

When the knowledge of the Lord shall fill the earth and sea ang sky; 
And, oh, my heart is groaning, crying for that day of sweet release. 
When our Jesus shall come back on earth again. 
 

102
 Amen! Padayonon ta. Karon, ang Milenyum sa ingon moabot na. Mao 

kana kung ang Milenyum, kung tukoron na ang Ciudad. Ikaupat… Anaa na 
akoy lain pang unom ka mga Kasulatan, apan magdali ta. Karon, kung 
mobalik kamo, akong hisgotan kining uban pang mga Kasulatan; apan 
makahatag kini kaninyog kinatibuk-ang panghunahuna. 
103
 Ang ika-lima. “Aron takpan ang panan-awon ug ang profesiya.” Tan-awa, 

ang moanha Manolunda aron takpan ang panan-awon ug ang profesiya. 

Akong gikasubo ang pagsulti niini. Apan ang uban pang bantugang 
manunulat, nga akong gibasa sa miaging adlaw, kong wala kadto niya 
lahogaya! Iyang gisulti kong unsa kadto. Karon, aron lang ipakita kung unsa 
ang binuang... 

Oh, pasayloa ako. Wala ko tuyoa ang pagsulti niana. Pasayloa ako. Wala 
ko kana tuyoa. Wala gayud. Wala. 

A - a - ang usa ka tawo nga walay dihog, tan-awa, ang tawo miingon, 
“Inyong makita dinhi nga ang mga panan-awon ug profesiya kanunay gayung 
gitugot diha sa Judio nga iglesia.” Ug miingon pa, “Sukad sa panahon ni 
Daniel, sa paghiabot ni Daniel, nagpasabot kini nga sila wala nay panan-awon 
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o wala nay profesiya.” Miingon, “Tanan kining mga butanga karon nga ilang 
gipanghisgotan, bahin sa pagpakabaton sa mga panan-awon ug profesiya, ang 
tanang butang iya na sa Yawa, nga wala nay butang nga ingon niana sama sa 
mga panan-awon ug profesiya.” 

Igsoon, diha pay denosina ka mga profeta human kang Daniel. Ug diha 
pay Juan Bautista. Dihay Jesu-Cristo. Diha pay mga profeta hangtud sa Bag-
ong Tugon. Dihay mga panan-awon. Diha pay mga Manolunda. 

Giunsa sa usa ka tawo dinhi sa kalibutan ang pagpakasulti niana? Apan, 
inyong makita nga kana naggumikan sa dinalo nga katuyoan, sa tinguha aron 
iduso ang usa ka butang diha sa mga katawohan, aron paghimo niini nga usa 
ka doctrina sa simbahan, ug usa ka gamayng butang, aron mahimong tinuod 
alang sa katawhan. Ug kong ang katawohan wala makadawat sa Espiritu 
Santo, sila hilimbongan pinaagi niini. 
104
 Karon, dili nato pagdawaton kung unsay giingon sa mga tawo. Karon, 

wala gayuy Kasulatan nga nagpamatuod niana. Busa unsaon ko man pagdawat 
niana? Nan, atong susihon kong unsa ba gayud kanang paglilong. Bantayi. 
Siya mianhi aron sa pagbuhat niana, aron paglilong sa panan-awon ug sa 
profesiya. 
105
 Karon, atong ablihan pagbalik diha sa Libro ni Daniel diin diha kita niana. 

Diha sa Libro ni Daniel atong makita kung unsay giingon Niini. Karon, atong 
ablihan diha sa Daniel capitulo 12. Karon, samtang moadto ta sa Daniel 12… 
Karon, mahimong atong sugdan ug basahon gikan sa… Kung makauli na 
kamo, gusto ko nga inyong basahon gikan sa bersiculo 1. Atong basahon 
sugod sa bersiculo 1 hangtud 4. 

Ug niadtong panahona si Michael motindog, ang dakung 
principe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawohan;  

Karon, alang kini sa katapusang panahon. 

...ug moabot ang usa ka panahon sa kasamok, nga ang ingon 
wala pa gayud mahitabo sukad... nga may usa ka nasud...  

Mao kana sa diha nga ang anti-cristo, kining magkakabayo sa Unang 
Timri miguwa, sa paghiabot sa iyang panahon. 

bisan hangtud nianang mao nga panahon:... 

Dili sa panahon samtang naangkon ni Titu ang mga kuta sa Jerusalem. Sa 
usa lamang ka dapit kana. Bantayi kung kining anticristo, kanang principe nga 
moabot, bantayi kung moabot na siya. 

...bisan niadtong panahona: ug niadtong panahona 
pagaluwason ang imong katawohan, ang tanan nga hingkaplagan 
nga nahisulat sa basahon. 

Halleluia! “Sa imong katawohan,” ang Israel, “nahisulat diha sa 
basahon.” 


