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Kami nagaampo nga ang pinatik nga Pulong 

mahimong matagik sa inyong kasingkasing maingon nga 
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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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Wipe all my fears away, 
O let me from this day 
Be wholly Thine! 
 

165
 O Jesus among nakita nga nagkaduol na kami sa usa ka butang. Si Isaias 

nga profeta nagsulti niini; si Jeremias nagsulti niini. Si Daniel mitan-aw 
pagbalik ug nakakita kung unsay ilang giingon. Kini maoy nakapakugang sa 
iyang kasingkasing diha sa sulod niya. Iyang gipaatubang ang iyang nawong 
paingon sa langit; siya nagpuasa nga nagsul-ob ug sako ug mga abo. Gusto 
siyang makadungog aron iyang kapasidan-an ang katawohan. 
166
 Ginoo, among nakita pinaagi sa mga Basahon, usab, ang Imong Libro, sa 

Libro ni Isaias, sa Libro ni Jeremias, sa Libro ni Santiago, Juan, Lucas, 
Marcos, Mateo, sa Libro sa Pinadayag, sa tanan Mong mga Libro, nga kami 
haduol na sa katapusan. Ug wla namo ipaatubang ang among nawong paingon 
sa Langit, diha sa pag-ampo ug mga pangilyupo, aron pagpangita kung unsa 
nay among gipuy-an, Ginoo. Misugod na kami sa pagpakakita sa pagbanag-
banag sa kabuntagon. Ug, Ginoo, kami miduol Kanimo. Ang among pagtoo 
nagatutok Kanimo karon. Gihikling ang matag kabug-at, sa tanan sala, ang 
matag magagmayng pagkawalay pagtoo nga sa tumang kasayon naglikos 
kanamo, nagadasdas kami paingon sa dauganan sa among hataas nga 
pagkatinawag, sa hingsayran nga ang among takna tinagalan. 
167
 Panalangini kining mga katawohan nga ania dinhi, Ginoo. Sila nahigugma 

Kanimo. Sila mga Imo man. Nakagawas na sila. Ikaw maoy Bugtong 
nagpadayag. Kami nangamuyo nga Imong itugot kining mga butanga alang 
kanamo samtang magpaabot kami Kanimo. 
168
 Ihatag kanamo ang maayong hapon sa among pagtoon, Ginoo. Hatagi 

kamig salabotan. Dad-a kami pagbalik dinhi karong gabii, nga hayahay. 
Ginoo, dihogi ako karong hapon. Oh, samtang magtuon ako, Ginoo, alang 
niining unom ka pilo nga hinungdan sa pagduaw ni Gabriel… Kong si Gabriel 
mianha ug mihatag ug unom ka pilo nga kahulogan, Ginoo, kinahanglan nga 
mahibalo kami niana. Among gitun-an pinaagi sa mga Libro ug nasayud nga 
haduol na kami kaayo. Busa nangamuyo kami nga Imong ipadayag kini 
kanamo karon gabii. 
169
 Sa sunod nga Dominggo, Ginoo, O Dios, ibutang kanang mga adlaw diha 

niana. Wala ako masayud kung unsaon, apan mahimong Imo kaming dad-on 
diha sa panahon. Itugot kini, Amahan. Kami nagatutok Kanimo. Kami 
naghigugmaay ang usag usa ug ang Dugo ni Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios, 
naghinlo kanamo gikan sa tanang sala. Kami nagatutok Kanimo karon. 
Tabangi kami samtang magpaabot kami Kanimo, Amahan. Pinaagi kang Jesus 
among Ginoo. 

Kapitoan Ka Mga Semana Ni Daniel 
1
 Maayong buntag, mga higala. Hilabihan ang kainit dinhi sa Tabernaculo 
ning buntaga, apan mahimayaon kaayo nga ania kita dinhi. Nalipay ko pag-
ayo nga makahimo ta—makahimo ta pagsulod karon alang ning maong 
bulohaton. Ug ako nang—ako nang gikapasabot nga anaay akong pagtuon 
karon diha sa Kapitoan ka mga Semana ni Daniel. Nga dugtong diha sa uban 
pa nga Mensahe sa dili pa ako moadto sa—sa Pito ka mga Timri, diin anaay 
Pito ka mga Timri, Pito ka mga Hampak, Pito ka mga Trumpeta, Tulo ka mga 
Pagkaalaot, ang babaye diha sa bulan, ang pagtambog sa mapula nga yawa, 
ang 144,000 nga pamatikan—ang tanan manghitabo sa tunga-tunga ning 
panahona. Ug maoy akong paghunahuna nga kinahanglan maoy unahon kini 
paghisgot. 
2
 Karon, hilabihan kainit; dili nato tinguhaon nga magpabilin dinhig dugay, 
kutob ra—kutob sa atong mahimo. Ug mao kini ang panahon, kasagaran 
panahon sa paghunong, nga ang mga tawo dili mosimba kanunay, ug ilabina… 
Ug silang tanan anaay mabugnawng mga lawak ug uban pa diin hayahay kini. 
Unta anaay ato niana, apan niining panahona walay ato niini. 
3
 Daghan sa atong mga apohan ang magpainit sa adlaw. Samtang 
maghunahuna ako sa pagpangayog pasaylo sa mga katawhan tungod sa 
pagkawalay mabugnawng hangin sa sulod, ang akong hunahuna kanunayng 
maanud pagbalik ngadto sa Africa diin sila manghigda taliwala sa mga bagyo, 
ug silang kababayen-an uban sa pinadunghay nilang mga buhok sa ilang mga 
nawong, manghigda didto adlaw ug gabii ug dili gayud mobiya sa dapit diin 
sila mahimutang; walay kaon, inum, wala gayud, magpabilin ra didto aron 
lang makakuhag usa ka pulong o duha karon ug unya sa Ginoo. 
4
 Mahinumdum ako sa Mexico niadtong hilabihan ang kainit nga, sa tinud-
anay, didto ako sa sulod sa usa ka mabugnawng lawak ug namaypay ako sa 
akong kaugalingon tungod sa subrang kainit. Ug nakita ko ang mga katawhan 
nga nangadto didto sa alas-9 sa buntag didto sa sulod niadto dakung 
awditoryum, ug walay lingkuranan nga kalingkuran… Mga tawong 
masakiton, tinuod nga masakiton, himalatyon nga sakit: cancer, tumor, ug mga 
inahan nga masakiton, mga magagmayng kabataan nga himalatyon, ug ang 
tanan nanagtindog: didto niadtong nagabukal sa kainit nga adlaw, walay bisan 
gamayng kapasilongan, ug nagsinadigay lang ang usa sa usa sukad sa alas-9 
ang oras sa buntag hangtud sa alas-9 ang oras sa gabii, aron lang makadungog 
sulod sa katloan ka gutlo pinaagi sa maghuhubad ug makita ang mga buhat sa 
Ginoo. Nanglingkud didto ug nagpaabot, sinul-ob ang daku dagku ug daan nga 
mga sinina, ilang isul-ob sila sa panahon sa tingtugnaw ug ting-init; mao ra 
kanay anaa kanila. 
5
 Ug unya akong gihunahuna ang pagpanghigda didto sa kalasangan, kung 
giunsa nila ang pagdala niadtong mga tawong masakiton niadtong dili gani 
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makalihok, ug didto sa India, kung ilang patungan ang usa sa ilalum, unya 
mopatong ang usa sa ibabaw sa usa, ang usa sa ibabaw niadtong usa, sama 
niana, nga may sangla ug mga sakit, diin ilang giyuron sila ug didto sa gawas 
sa mga kadalanan ug pahigdaon sila diha sa mainit, nagabukal, nga adlaw, ug 
ang mga bagyo ug ang mga kilat nagapangidlap ug mga butang nga sama 
niana—ilang ipamutang diha nianang adlaw ug bagyo ug uban pang butang, 
ug dili molihok o magbagulbol, aron lang makaambit sa Pulong sa Dios matag 
karon ug unya, butang nga alang sa ilang kalag. Nan nganong masubo man ta 
niining buntaga tungod sa atop nga haduol sa atong mga ulo, may mga sabad 
nga nagsigig tuyok. Ug atong ikaulaw kong magbagolbol ta bahin niini. 
6
 Busa akong mahinunduman dili pa lamang dugay didto sa usa ka pulo, usa 
sa mga pulo didto sa Habagatang Kabaybayonan; dihay akong serbisyo didto 
niadtong gabhiona. Ug oh, dihay bagyo nga miabot. Oh, wala pa ako sukad 
makakitag sama niadtong bagyoha, usa ka pangidlap sa kilat pagkatapos sa 
usa, ang mikilat sa nasud, ug giunsa sa hangin ang paghuros hangtud nga ang 
mga kakahoyan nangapukan diha sa yuta. Matud ko, “Hinuon, sila… Mahimo 
nang hukason ko ang akong kupo, tungod kay tingalig walay tawo didto.” 
7
 Wala madugay ang gamay sakyanan miabot diha sa pultahan, ug dihay 
mituktok sa pultahan, ug, andam na molakaw. 

Ug matud ko ngadto sa masugo (Makasulti siyag English.); matud ko, 
“Anaa na bay mga tawo didto?” 

Siya mitubag, “Dili ka man gani makaagi sa mga kalye sa dapit sa 
ciudad.”—diha sa dakung hawanan. 

Ug matud ko, “Ang imo bang ipasabot nga ang mga katawhan atua—atua 
didto nga sama niana,” matud ko, “bisan niiing bagyo?” 

Siya mitubag, “Gusto silang makadungog mahitungod sa Dios.” Nakita 
mo? 
8
 Ug busa miadto a—ako didto, ug didtoy mga kababayen-an, batan-ong 
mga babaye, mga kabatan-onan, nga wala magsamok, ug mangatawa, ug 
magpabutog sowing gam, kondili naghisgot bahin sa ilang mga uyab, ang 
matag pulong, nagpahimutang lang sila niini, ug wala gayud maglihok—
nanglingkud lang ug namati. Akong gipangtawag pagpaduol sa altar—gihimo 
ko ang pagtawag pagpaduol sa altar, ug linibo ang nanindog nga inubanan sa 
mga luha diha sa ilang mga mata sama niana, uban sa ilang mga kamot nga 
gipataas ngadto sa Dios, nangandoy ug kaluoy alang sa ilang kalag—mga 
batan-ong babaye ug mga lalake, deseciete, dese-otso anyos. Karon morag 
malisud ang mga tigulang bisan gani nga papaminawon. Nakita ba ninyo? 
Nagpakita ki—kini nga wala kitay arang mahimong ikataka. Salamat sa Dios. 
Oo, sir. 
9
 Gusto natong himuon kini nga lunsayng modern sama sa uban sa America, 
apan wala nato kini makab-ot nianang paagiha; busa mao ray atong himuon 

43 

Oh, how I love Jesus, 
Because He first loved me. 
 
I’ll never... (Ipataas ang inyong mga kamot ngadto Kaniya karon. Mao 
kana.)...-sake Him, 
I’ll never forsake Him, 
I’ll never forsake Him, 
Because He first loved me. 
 

164
 Pamalandunga, Iyang gihimo kanang dakung pinadayag pagpahibalo 

kanato. Nahigugma ba kita Kaniya? [ang congregasyon miingon, “Amen.”—
Ed.] Dili ba Siya kahibulongan? [“Amen.”] Mapasalamaton ta kaayo sa atong 
Ginoong Jesus; dili gayud mobiya kanato. “Tan-awa, Ako magauban kaninyo 
sa kanunay, hangtud sa…” Nalipay ba kamo niining Ang Kapitoan Ka Mga 
Semana ni Daniel? [“Amen.”] Oh, nahigugma ba kita Kaniya? Unsaon man 
niini? 

 
My faith looks up toThee, 
Thou Lamb of Calvary, 
Savior... 
 

Simbaha Siya, gikan sa inyong kasingkasing. 
 

Now hear me while I pray, 
Take all my sins away, 
O let me from this day 
Be wholly Thine! 
 
While life’s dark maze I tread, (kitang tanan mobuhat niini) 
Ang grief around me spread. (Oo, Ginoo.) 
Just be Thou my guide; (Agaka ako niini, Ginoo.) 
O bid darkness turn to day, 
Wipe sorrow’s tears away, 
Nor let me ever stray 
From Thee aside. 
 

[Si Igsoong Branham misugod paghaming sa My Faith Looks Up To 
Thee—Ed.] 

Strength to my fainting heart, 
My zeal inspire; 
Bid darkness turn to day, 
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Counselor, the Prince of Peace, Mighty God is He; 
Saving me, keeping me from all sin and shame, 
Wonderful is my Redeemer, praise His Name! 
 

Oh, pamalandunga kini! 
 

I once was lost, now I’m found, I’mfree from condemnation, 
Jesus gives liberty and full salvation; 
Saving me, (unsay Iyang gibuhat?) keeping me from all sin and shame, 
(nagkabayo sa ibabaw niini) 
Oh, wonderful is my Redeemer, praise His Name. 
 

Karon ang tanan! 
 

Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, 
Counselor, the Prince of Peace, Mighty God is He; 
Whym saving me, keeping me from all sin and shame, 
Wonderful is my Redeemer, praise His Name. 
 
Oh, how I love Jesus, (glory!) 
Oh, how I love Jesus... 
 

Malipayon kaayo ako nga naluwas na! Malipayon kaayo nga nagpaabot 
sa Iyang Pagbalik. 

 

Oh, how I love Jesus, 
Because He first love me. 
 

Karon, uban sa pagpataas sa atong mga kamot, kong moangay ta niini. 

I’ll never forsake Him, 
I’ll never forsake Him, 
I’ll never forsake Him, 
Because He first loved me. 
 

163
 Nahigugma ba kamo Kaniya? Nan kinahanglan maghigugmaay kamo ang 

usag usa. Tungod kay kong dili kamo maghigugma kanila kinsa inyo rang 
makita kung kinsa siya, unsaon man ninyong paghigugma Kaniya Kinsa dili 
ninyo makita? Atong lamanohon ang kamot sa usag usa ug moawit.  

Oh, how I love Jesus, 
Oh, how I love Jesus, 

3 

kung unsay anaa kanato. 
10
 Karon, anaa akoy gamayng butang nga akong hingmatikdan nga gusto 
kong buhaton dinhi sa Tabernaculo pag-usab. Pila man ang anaay mga Biblia, 
ipataas ang inyong mga kamot. Maayo. Atong ablihan sa mga Salmo 99 sa dili 
pa ang atong mga pag-ampo. Naanad na kita pagbuhat niini, Igsoong Neville, 
sa nanglabayng mga katuigan. Ambot lang kung… Nagbasa na ba kamog 
Salmo ning buntaga? Wala. Gusto ko nga—ang congregasyon mobasa sa 
pipila sa mga Salmo. 
11
 Niining buntaga samtang naglingkud ako sa lawak nga akong tun-anan 
namalandong bahin ning mensahe ug sa Pulong, naghunahuna ako, “Abi 
ninyo, labing maayo na usab nga—nga silang tanan pabasahon sa Salmo; 
gusto ko kaayo kini.”  

Ang hinungdan nga naulahi akog diyutay… Dihay usa ka tawag gikan sa 
halayo gikan sa Cheyenne, ug mao kanay hinungdan nga ako…  
12
 Ug karon, samtang atong ablihan diha sa Salmo, anaa akoy pipila ka mga 
pahibalo nga pagahimuon nga bag-o pa lamang gihatag kanako. Karon, sa mga 
Salmo 99… 
13
 “Sugod karon, ang tanang mga pahibalo mahitungod sa mga panagtigum 
dinhi sa Tabernaculo ug sa mga crusada kinahanglan magagikan sa opisina sa 
Jeffersonville. Si bisan kinsa nga nagtinguha nga masayud sa mga 
panagkatigum kinahanglan mosulat, o ihatag ang ilang ngalan ug pinuy-anan 
ug ibutang kini diha sa pulpito inigkahuman sa bulohaton ning gabhiona. Usa 
ka pahibalo ang ipadala kaninyo sa tukmang panahon aron ka makaandam 
sa—sa pagtambong sa mga panagkatigum.”  

Ug mao kana, kong anaa may sa umalabot gustong masayud kung hain 
kami maghimog panagtigum, anaay atong usa ka pamaagi nga gibutang diha 
sa ipisina karon, nga igo mo lang isulat ang imong ngalan ug pinuy-anan 
dinhi, ug amo kang padalhan ug kard sa dili pa ang panahon aron ka masayud 
kung hain ang mga panagtigum himoa, ug tingali ang mga pagtulon-an, u gang 
bisan unsa pa niana, kong makahigayon ka. Nakita ba ninyo? Kong wala kay 
opisyal nga dapit diin kini magagikan, kung usa moingon niini ug ang usa 
moingon niana, ug dili ni—nimo kini makuha. Nakita mo ba? Busa himoa—
isulat lamang ang imong ngalan ug pinuy-anan ug ibutang kana dinhi, ug si 
Billy Paul maoy mokuha niini ug maoy mohatag niini. 
14
 Karon, gipangutana usab kadto, kong anaa pa may laing… “Igsoong 
Branham, anaa ka pa bay himuong bulohaton sa pagpanambal dinhi sa 
Tabernaculo uban sa pagpang-ila?” Wala. Wala, ang pagpang-ila igahatag 
pi—pinaagi sa atong ubang katabang. Wala. Wala, ang mga pagpang-ila 
igapanghatag pinaagi sa—sa atong ubang hunta. Ania kanato si Igsoong 
Neville dinhi karon kinsa anaay hiyas sa pagprofesiya, nga magaprofesiya 
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diha sa masakiton ug ipahibalo kanila ang mga butang nga kinahanglan nga 
ilang mahibaw-an. Ug anaa kitay usa ka igsoong lalake nga ginganlag si 
Higgi—Higginbotham, usa sa—usa sa mga sinaligan, nga matinud-anong nag-
alagad diha sa hunta. Wala ko siya makita ning buntaga, apan siya sa 
kasagaran anaay hiyas sa pagpanultig mga dila, ug usa ka gamayng babaye 
nga ginganlag si Arganbright, usa ka matahum nga igsoong babaye kinsa 
nagbaton ug usa ka hiyas sa paghubad sa mga dila. 
15
 Ug kining mga mensahea nagpamatuod nga iya sa Dios, tungod kay sa 
tataw moabot man sila nga dili magkaguliyang, ug sila gikapahimutang diha 
sa tumang kahapsay. Ug dili madugay samtang kining mga hiyasa mosugod sa 
pagtumaw, atong paningkamotan nga—nga himuon ang—ang pagpahimutang 
niini diha-diha sa tukmang pamaagi sa iglesia sa pagbuhat niini. Ug akong tan-
awon sila sa dili madugay, ug aron ang—nga ang—ang mga tigum madala 
diha sa tumang kahingpit sumala sa pamaagi sa Ginoo, hangtud nga atong 
makab-ot kini sa hingpit. 
16
 Apan kining mga minahal nga katawhan, matud sa akong silingan, nga si 
Mrs. Wood, kinsa may micropono nga gibutang dinhi ug tep nga anaa diha sa 
luyo aron itep kining mga tigum sa katuyoan nga makuha kanang mga 
mensahe, ug isulat silang tanan, ug aron tan-awon kini kung sila husto ba o 
dili. Nakita mo? Mao kana ang iyang pasusi kanila. Nakaila ako kang Mrs. 
Wood nga usa ka maligdong nga babaye, ug siya misulti kanako sa daghang 
mga butang nga kanhi gikasulti na nga sila nanghitabo. 
17
 Karon, busa mapasalamaton kami kaayo tungod niana. Unsang kahayahay 
niana alang kanako didto sa balay, kung makapauli na ako unya. Kanang 
pagpang-ila diha sa bahin nga matagnaon maoy makapaluha kanako; ug busa, 
ang Dios nagpadala kanako ug mga kaayohan tungod niana, pinaagi sa 
profesiya, ug sa pagsultig mga dila, ug sa paghubad, nga mao ang profesiya—
nga mao ang profesiya. Ang pagsultig mga dila, anaay duha ka nagkalainlaing 
tawo nga nanagprofsiya: ang usa nagasulti, ang laing usa nagsabot kung unsay 
gisulti sa usa pinaagi sa dili hisabtan nga sinultihan hingpit gayud nga usa ka 
profesiya. 
18
 Ug karon, atong… Nagbaton ta niana matag-adlaw, sa matag tigum dinhi 
kung anaa kitay linya sa mga magpaampo diha sa tigum. Karon, anaay usa nga 
mangutana, may—bahin sa hiyas. Oo, anaa pa sila kanako, apan kanang 
pamaagiha—ang bugtong paagi nga gamiton ko kini anha lamang sa 
kinaugalingong pagpangutana, nga anaa kanako. Ug aron sa pagpanag-iya 
kanila (nagtoo ako nga ila kining gibutang diha sa sulatanan sa pahibalo diha 
sa likud.), aron makakuha ug pagtugot ug sa pagpahimutang sa inyong 
panahon diha sa kahapsay pinaagi kang Billy Paul, nga akong bata. Sanglit 
kay dinhi o diha sa mga tigum inigkahuman niini, diha sa gawas bisag asaa, 
kinahanglan nga anaa kamoy gamayng kard nga ihatag ni Billy Paul kaninyo. 

41 

Oh, I love, I love that Man of Galilee. 
 
The lame was made to walk, the dumb was made to talk. 
Taht power was spoken with love upon the sea. 
The blind was made to see, I know it could only be 
The power of that Man from Galilee. 
 
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee, 
For He’s done so very much for me. 
He’s forgiven all my sin, placed the Holy Ghost within. 
Oh, I love, I love that Man from Galilee. 

Pamatia kining usa. 
 

The woman at the well, He all her sins did tell, 
How five husbands she had at that time. (Mao kana Siya.) 
She was forgiven of every sin, and the deep peace came within; 
Then she cried, “Come, see that Man from Galilee!” 
 
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee, 
For He’s done so very much for me. 
He’s forgiven all my sin, placed the Holy Ghost within. 
Oh, I love, I love that Man from Galilee. 
 

Gihigugma ko Siya. Kamo usab? [Ang congregasyon miingon, 
“Amen.”—Ed.] Sa tibuok kong kasingkasing! Kamo usab? [“Amen.”] Dili ba 
kahibulongan Siya? [“Amen.”] 

 

Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, 
Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is He; 
Oh, saving me, keeping me from all sin and shame, 
Wonderful is my Redeemer, praise His Name! 

Atong iduko ang atong mga ulo karon ug pamalandungon kini. 
 

I once was lost, but now I’m found,  
I’m free from condemnation, (Ang mga nasud mangabahin, way 
sapayan.) 
Jesus gives liberty and full salvation; 
He is saving me, He is keeping me from all sin and shame. 
Wonderful is my Redeemer, praise His Name. 
 
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, 
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In a manger long ago, I know it’s really so, 
A Babe was born to save men from their sin. 
John saw Him on the shore, a Lamb forevermore, 
 

Kadtong Cordero nga may Pito ka mga Silyo, ang Bugtong didto sa 
Langit ug sa yuta nga takus sa pagkuha niini. Didto sa... 

 

In a manger long ago, I know it’s really so, 
A Babe was born to save men from their sin. 
John saw Him on the shore, the Lamb forevermore, 
Oh, blessed be the Name of the Lord. 
 
Oh, blessed be the Name, oh, blessed be the Name, 
Blessed be the Name of the Lord; 
Blessed be the Name, blessed be the Name, 
Blessed be the Name of the Lord. 
 

162
 Gusto kong modayeg, kamo? Karon, wala kita moanhi sa simbahan aron 

lang maminaw sa wali; kauban kana niini, kondili mianhi kita sa simbahan 
aron mosimba, mosimba diha sa Espiritu ug sa Kamatuoran. Nakadungog 
kamo sa Kamatuoran; nga mao kanang Pulong. Nakita mo? Karon, ang 
pagsimba mao ang pagpadayag sa inyong kaugalingon ngadto Kaniya. Nakita 
mo? 

Oh, I Love That Man Of Galilee! Hatagi kamig gamayng tuno niana. Oo, 
sir. Nahibalo ka niini, Teddy? Nalimot na ako karon. Atong tan-awon. Atong 
tan-awon. 

 

Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee, 
For He’s done so very much for me. 
He’s forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within; 
Oh, I love, I love that Man of Galilee. 
 
The publican went to pray in the temple there one day, 
He cried, “O Lord, be merciful to me!” 
He was forgiven of every sin, and a deep peace placed within; 
He said, “Come, see this Man from Galilee.” 
 
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee, 
For He’s done so very much for me. 
He’s forgiven all my sin, placed the Holy Ghost within. 
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Kong anaa may usa ka butang diha sa kinabuhi nga dili kamo makasabot, ug 
dili mahibalo kung unsaon pag-ikyas niini, ug nagpangita ka sa kaalam sa 
Ginoo, nan itugot—pangitaa si Billy Paul, ang akong anak, kinsa maoy 
secretaryo, ug iya kamong hatagan ug gamayng kard ug hatagan kamog pitsa 
sa maong higayon.  

Ug unya kung anaa na kitay mga interbyo, nan mahitabo na kana kung 
magkakuyog na kita, ikaw ra ug ako—ug kong usa man ka babaye ang 
moduol,mosulod kamo uban kanako ug sa akong asawa—ug unya inyong—
atong susihon, ug pangitaon ang Ginoo, ug pangayoon Kaniya kung unsay 
inyong buhaton. 
19
 Karon, ang uban pang ginagmayng mga problema ug uban pa na sama 
niana igatugyan ngadto kang Igsoong Neville, ug kang Igsoong 
Higginbotham, ug kang Sister Arganbright, ug sa uban pa nga nagasultig mga 
dila ug nagahubad, kinsa ania dinhi sa simbahan. 
20
 Busa, kita nanghisama sa panaw. Nagtoo ako nga si Jethro kadtong 
miingon kang Moises usa niadto ka adlaw (Nakita mo?), “Magkuha tag mga 
anciano…” Ug ang Espiritu sa Dios gikuha kang Moises ug gibutang sa 
kapitoan ka mga anciano, ug sila nanagpanagna. Apan ang malisud lamang 
nga mga butang maoy iya ni Moises. Karon, dili kita si Moises; ni ang mga 
anciano; apan kita nag-alagad sa gihapon kang Jehovah nga Dios nga 
inubanan sa mao ra nga Haligi nga Kalayo ang nagmando kanato ngadto sa 
yuta sa saad.  

Busa, tungod niini, oo, anaa unyay uban—managkatigum ug mao unyay 
mahimong hubad—ang pagpang-ila moabot. Mao kana ang magahatag kanako 
ug kahigayonan sa pag-ampo ug pagtuon, sa mga adlaw nga ako mahibalo nga 
kining mga interbyo moabot ug mamahimong andam alang kanila. 
21
 Karon hinumdumi, si Billy Paul Branham, ang atong secretaryo sa 
bulohaton, maoy… Anaa kana sa… Ang balita anaa sa pisara diha sa likud 
pinaagi sa mga tinugyanan. Ania akoy sinulat dinhi aron ipahibalo nga ug aron 
isugilon sa katawhan tingalig ilang hibasahan kini diha sa pisara sa buliten 
nagapadayon. 
22
 Karon, karon, niining buntaga ania kitay dakung pagtulon-an, ug karong 
gabii atong paningkamotan nga ipadayon kini, ug kong itugot sa Ginoo sa 
sunod Dominggo, ang lain na usab niini. Wala ako masayud kung unsa ang 
pagkaanam niana kahalalum hangtud nga nakahunahuna sa pagtuon niini; ug 
sa gihapon usa pa kini ka tinago alang kanako. Ug busa, nagsalig ra ako sa 
Ginoo. 
23
 Karon, kamo uban sa inyong mga Biblia, atong ablihan diha sa mga Salmo 
kasiyamag-siyam—99. Ug akong basahon ang nahaunang bersiculo, ang 
congregasyon maoy mobasa sa ikaduhang bersiculo; ug unya ang tanan 
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magdungan pagbasa sa katapusang bersiculo. Atong padayonon: ako ang 
mouna, ang congregasyon ang ikaduha, ako ang ikatulo, ang congregasyon sa 
ikaupat, ipadayon hangtud sa katapusang bersiculo, ug unya kitang tanan 
magdungan pagbasa niini.  

Manindog tang tanan samtang atong basahon ang Pulong sa Dios. [Si 
Igsoong Branham ug ang congregasyon mibasa sa Salmo 99:1-9 

Si Jehova, nagahari; papanguroga ang mga katawhan: 
Siya nagalingkud ibabaw sa mga querubin; pauyoga ang 

yuta 
Si Jehova maoy daku sa Sion; Ug Siya maoy labing hataas sa 

tanang mga katawhan. 
Padayega sila sa imong daku ug makalilisang nga ngalan: 

balaan man siya. 
Ang kalig-on sa hari nahigugma usab sa justicia; ikaw 

nagatukod sa pagkatul-id; ikaw nagapatuman ug justicia ug 
pagkamatarung diha kang Jacob. 

Bayawa ninyo si Jehova nga atong Dios, ug managsimba 
kamo didto sa tumbanan sa iyang mga tiil: balaan man siya. 

Si Moises ug si Aaron anaa sa taliwala sa iyang mga 
sacerdote, ug si Samuel lakip kanila nga nanagsangpit sa iyang 
ngalan; nanagsangpit sila kang Jehova, ug siya mitubag kanila. 

Siya misulti kanila diha sa haligi nga panganud: 
nanagbantay sila sa iyang mga pagpamatuod, ug sa kabaloran 
nga iyang gihatag kanila. 

Ikaw mitubag kanila, Oh Jehova nga among Dios: ikaw mao 
ang Dios nga nagpasaylo kanila, bisan ikaw nagpanimalus sa 
ilang mga buhat. 

Bayawa ninyo si Jehova nga atong Dios, ug managsimba 
kamo didto sa bungtod sa iyang pagkabalaan; kay si Jehova nga 
atong Dios balaan man. 

24
 Atong iduko ang atong mga ulo. 

Tinuod, Ginoo, nga kining mga Pulonga gisulat ug gipahimutang pinaagi 
sa Imong alagad nga si David diha sa usa ka Salmo alang Kanimo. Ikaw 
nagapuyo sa taliwala sa mga Querubin. Ikaw balaan man, ug ang Imong 
bungtod balaan. Paduola kami uban sa among mga kasingkasing nga 
sinabligan sa Dugo ni Ginoong Jesus pinaagi sa maputli nga kaisipan ug uban 
sa pagtoo ug kasigurohan nga kami nanagpanuol diha sa Presencia sa among 
Dios. Himoa nga kining tanang katawhan niining buntaga magmatinahuron. 
Buksi ang among mga igdulongog sa pagpanabot. Somulti ka kanamo pinaagi 
sa kaalam, aron kami masayud kung nganong gikinahanglan man nga kami 

39 

159
 U—ug unsaon man sa mga tawo, sa bantugang mga magtutudlo, pagtudlo, 

ug magatan-aw sa Biblia sama niini, ug moingon nga ang Iglesia molabang sa 
panahon sa Kasakitan samtang walay Bersiculo sa Biblia nga nagsulti niini. 
Wala silay makuha nga usa ka butang. 
160
 Usa ka tawo ang miingon kanako, dili pa lang dugay, matud niya, “Oh, si 

Sister McPherson nagtudlo nga ang Iglesia molabang sa Kasakitan, tungod 
kay kitang tanan mangahimong kahayag nga magadan-ag niadtong panahona.” 
Ang Israel kana, dili ang mga Gentil.  

Ang mga Gentil wala na, ang Iglesia. Kinahanglan nga molabang sila sa 
Kasakitan. “Ang dragon mobugwak ug tubig gikan sa iyang baba,” sa capitulo 
17, “ug nakiggubat sa mga salin, sa nagkatulog nga mga birhin, dili ang... Ang 
tinuod nga Iglesia wala na. Atua na Siya sa Kombira sa Kasal, alang niini, sa 
gitagal nga panahon diin ang Kombira sa Kasal gipahigayon, sa katapusang 
semana. Ug diha niana ang ipahigayon ang Kasakitan, kung ang mga dulon ug 
mga kasakitan moabot na diha sa mga kasimbahanan, ang mga butang nga 
sama niana. 

Ug unya, sa katapusan, diha sa capitulo 19, ania karon Siya moabot 
kauban sa Iyang Bana. Halleluia! “Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo; 
ang bisti gikatuslob diha sa Dugo, ug ang Langitnong panon nanagkabayo sa 
maputi nga mga kabayo, nangabot kauban Niya. Anaa na Siya, aron pagkuha 
sa Iyang dapit alang sa Milenyum. Amen! Oh! 

Blessed be the Name, oh, blessed be the Name. 
Blessed be the Name of the Lord; 
Blessed be the Name, oh, blessed be the Name,  
Blessed be the Name of the Lord. 
 
Jesus is the Name, Jesus is the Name, 
Jesus is the Name of the Lord; 
Jesus is the Name, oh, Jesus is the Name, 
Jesus is the Name of the Lord. 
 
Magnify His Name, oh, magnify His Name, 
Oh, magnify the Name of the Lord; 
Magnify the Name, oh, magnify the Name, 
Magnify the Name of the Lord. 
 

161
 Unsaon mo man sa paghimo niini? Imong himuon Kini nga daku sa imong 

kinabuhi. Magkinabuhi ka sa kinabuhi nga sila makaingon, “Anaa ra ang 
alagad ni Cristo.” Ingon niana ang pagpadaku sa Ngalan. Atong tan-awon. Oh, 
gihigugma ba ninyo Siya? [Ang congregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] Oh, 
may! Ang atong gamayng awit karon: 
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unya dad-on kadtong mga Judio ngadto sa dapit, ug tawgon kadtong mga 
lalake gikan sa katilingban sama sa imong gibuhat sa mga Gentil dinhi pinaagi 
nianang paglihok sa Espiritu, tungod kay sila miingon, ‘Kong kining Jesus, 
kong Siya mao man ang Mesiyas ug ang imong mga pulong tinuod, nan dili 
Siya patay, ug buhi Siya. Ug kong Siya buhi man, Siya nagsaad nga maanaa sa 
Iyang—sa—Iyang mga alagad, sa Iyang mga tinun-an. Ug kon makakita kami 
Kaniya nga nagbuhat sa ilhanan sa usa ka profeta, nan kami motoo nga Siya 
usa ka Mesiyas…’”  

Unsang kahingpit nga butang, husto gayud. Nan unsa may mahimo niana? 
Usa ka nasud ang matawo sulod sa usa ka adlaw diha sa mga pangulo. Ang 
matag usa kanila moingon, “Nahibalo kami niini.” Kung ang maong rabbi 
moingon niana, nan wala nay lalis niini. Usa ka nasud ang matawo sa usa ka 
adlaw. Ang Israel mahimugso sa usa ka adlaw. 
153
 Ug diha na ako sa dalan ug nagtindog sa Cairo, Egipto, uban sa tiket nga 

sa akong kamot, kinse o bayente minutos nalang alang sa takna sa 
pagpanawag. Nangandam na sila aron sa pagpanawag. Ug milakaw ako aron 
mangita ug gamay piraso niining eboni nga may gamayng elepante nga 
binuhat gikan sa eboni nga ivory ang sungay. Ako untang ipadala kini sa usa 
ka doctor nga akong higala, si Dr. Sam Adair, morag papel ra ang kabug-aton. 
Ug nangita ako niini, ug dihay miingon kanako, “Dili pa kini mao ang takna. 
Palayo sa Palestina.”  
154
 Busa namalandong ako, “Ako lang kanang hunahuna.” Ug mipadayon 

ako. 

Dihay miingon, “Dili pa kini ang takna.” 
155
 Ug migawas ako sa luyo sa silonganan; mihangad ako ngadto sa Dios; 

matud ko, “Dios Ikaw ba kanang nakigsulti kanako?” 
156
 Siya mitubag, “Dili pa kini ang takna. Palayo gikan sa Palestina. Dili pa 

kini ang takna.” Unya akong gikuha ang akong tiket, ug gipailisan kini, ug 
milakaw ako gikan didto paingon sa Roma, ug mibalik sa Lisbon didto sa 
Portuguese, ug gikan didto mibalik sa Estados Unidos. 
157
 Ang takna wala pa moabot. Ang kadaotan sa mga Gentil wala pa moawas, 

anaa pa kutob sa ngabil sa taksanan, apan sa kaulahiay mahimo ra kana. Ug 
ang Dios magpadala ra ug tawo didto usa ka profeta, ug ipamatuod kanila. 
Masaligon ako nga ang Dios magpatindog kaniya karon dayon, bisan kung 
kinsa man siya, nga sa hinanali patindogon siya. Ako nagatoo nga moabot 
gayud kini. Mao kanay hinungdan nga atong gitun-an kini. Nga haduol na kita 
kaayo. 
158
 Ug hinumdumi, sa higayon nga ang mga Judio modawat kang Cristo, ang 

Gentil nga Iglesia mawala na. Diha-diha ang mga Gentil makadawat sa mga 
hampak sa ibabaw nila, nga mao ang Kasakitan. 
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mag-amping sa among kaugalingon niining mga adlawa ug diha sa Imong 
Presencia. 
25
 Kami nangamuyo Kanimo, among Dios, nga ipadayag kanamo kining mga 
tinago nga mga butang nga kanhi gililong sa daghang mga katuigan, samtang 
among duolon ang usa sa labing matinud-anon, balaan nga mga Pulong. Ikaw 
naghisgot niini samtang dinhi Ikaw sa kalibutan, ug nagaingon, “Siya nga 
nagabasa, pasabta siya.” Busa kami nga labing kinaloy-an managpanuol 
Kanimo, Ginoo, ug pangitaon ang Imong kaalam, sa walay pagkasayud kung 
unsay angayng isulti. Gihan-ay dinhi ang gamayng mga Kasulatan, ug sa 
kabalaanon ug sa tumang pagsalig Kanimo alang sa tubag, tungod kay wala 
nay laing katuyoan kondili aron nga manghibalo kami sa takna nga among 
gipuy-an, aron kami maandam alang sa dagkung mga butang nga anaa sa 
unahan. Itugot Mo ba kini kanamo, Ginoo? Pinaagi sa Ngalan Niya si Kinsa 
maoy nagtudlo kanamo nga kami mag-ampo nga sama niini: [Ang 
congregasyon miduyog sa pag-ampo sa Pag-ampo sa Ginoo—Ed.] 

...Amahan namo nga anaa Ka sa langit, Balaanon ang imong 
ngalan. 

Paanhia ang Imong gingharian. Pagabuhaton unta ang 
imong kabubut-on dinhi sa yuta, maingon sa langit. 

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw; 
Ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami 

usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo; 
Ug ayaw kami itugyan sa panulay, kondili luwasa kami gikan 

sa dautan: 
Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, 

hangtud sa kahangturan. Amen. 
26
 Makahimo na sa pagpalingkud.  

Ug karon, kong anaa may mga kalalaken-an nga gustong hukason ang 
ilang Americana, ayawg kaulaw. Ug kadtong nanagbarug ra diha sa—sa kilid 
sa bongbong, kong lapuyon na ang inyong mga tiil, oh, batia ang kagawasan 
sa paggula. 
27
 Ug karon, akong gihunahuna nga kong ang mga kabataan gustong 
mangadto sa ilang mga lawak… O gipapauli na ba sila? Ang pastor nag-ingon 
nga napuno sa mga katawohan ang mga lawak, busa wala kitay eskuela sa 
Dominggo alang sa mga magagmayng kabataan. Ug malipay kami kaayo kung 
kamong mga magagmayng mga binuhat motabang kanamo, samtang niining 
buntaga anaa kitay—magsugod ta sa usa ka daku, makalilisang nga mensahe, 
nga akong nasiguro nga kana maghatag ug dakung kahulogan sa inyong 
amahan ug inahan, ug sa inyong mga minahal nga ania dinhi, ug bisan kaninyo 
nga mga bataan. Busa atong duolon kini sa tumang pagtahud. 
28
 Kong itugot sa Ginoo, niining buntaga atong hisgotan ang pagtulon-an nga 
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Kapitoan ka mga Semana ni Daniel. Ug ning buntaga maghigot ta sa 
pagkabihag ni Daniel ug si Gabriel milupad aron tudloan siya bahin 
mahitungod sa umalabot. Samtang si Daniel nag-ampo, ang—si Gabriel, ang 
Manolunda, miabot aron pagtudlo kaniya.  

Karong gabii akong hisgotan ang “Ang Unom ka Katuyoan sa Iyang 
Pagduaw”—unom ka nagkalainlaing mga hilisgotan ang igatudlo karong 
gabii, kung diin gikan si Gabriel. 
29
 Sa sunod nga Dominggo, kung itugot sa Ginoo, gusto kong ipahimutang 
ang hinungdan ug ang panahon sa pito ka kapanahonan sa iglesia, ug kung 
unsang panahona sila, ug kung hain na kita karon. Sa sunod Dominggo kana 
sa buntag, kong itugot sa Ginoo. 
30
 Karon, ang hinungdan niini… akong gidala ang pipila ka gagmayng mga 
sinulat gikan sa akong katapusang ginagmayng mga mensahe. Ug niining 
buntaga gusto kong balikan, tungod kay anaa kini sa magnetikong tep nga 
mokaylap sa tibuok kalibutan, sa daghang mga kanasuran. Ug mao kanunay 
ang hinungdan nga akong idugtong kini pagbalik, kay tingalig adunay 
maminaw sa tep sa ilang unang higayon ug dili makahimo pagsabot kung 
unsay akong buot ipasabot kung maghisgot ako bahin sa usa ka butang. 
31
 Daghan nang mga bulan ang atong pagtoon sa Libro sa Pinadayag, ang 
pinadayag ni Jesu-Cristo. Nahiabot kita diha sa mga kapanahonan sa iglesia. 
Ang unang tulo ka mga capitulo sa mga Pinadayag mao ang kapanahonan sa 
iglesia. Unya si Juan gilalin sa itaas diha sa capitulo 4 ug 5 ug nagpakitag mga 
butang nga—nga magakahitabo unya. Karon, diha sa capitulo 6 siya nanaug sa 
kalibutan pag-usab aron pagtan-aw sa mga butang nga nagakahitabo nga 
mopadayon gikan sa capitulo 6, sa nahaunang bersiculo, hangtud sa capitulo 
19 ug sa bersiculo 21. Dinhi niini miabot ang mga Timri, ang mga Hampak, 
ang mga Kagul-anan, ang mga dulon, a—ang babaye diha sa bulan, ug ang 
pagtambog sa dragon nga mapula, ang pagpangmarka sa 144,000, ug ang 
tanan pa ning mga butanga. 
32
 Usa na ka semana kanhi ang makalilisang pagtuon. Kagahapon tibuok 
adlaw maglisud ako pagbiya sa lawak, maningkamot pagtuon. Ug lahi kini sa 
katapusang higayon, daghan sa mga karaan ang dinhi, nga sa akong pagtoo, 
igo ko lamang ingnon, “Dinhi niini mahisakop ang kapitoan ka mga semana ni 
Daniel,” apan wala ko sulayi ang pagdasmag niini aron isaysay kini. Apan 
niining higayona, pinaagi sa gracias a Dios, akong gipangakohan sa akong 
kaugalingon ang pagsulay pangayo sa gracia sa atubangan sa Dios aron 
makahimo ako pagdala niini ngadto sa mga katawhan. Ug dinhi niini 
nagapangita akog mga butang nga wala ko hisabti ang usa ka butang. Ug unya 
akong… 
33
 Nagbasa ako sa libro ni Dr. Larkin, libro ni Dr. Smith, mga sinulat ni Dr. 
Scofield, mga nagkalainlaing comentaryo gikan sa nagkadiin-diing mga 
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pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarung,... (4)... ug sa 
paglilong sa panan-awon... (5)... sa panan-awon ug profesiya, ug 
sa pagdihog sa labing Balaan. (6) 

148
 Mao kanay tinuod nga katuyoan sa iyang pag-anha aron pagsulti kaniya 

nga kinahanglan mahitabo kana, ug unya moabot ang katapusan. 
149
 Karon, karong gabii atong hisabtan kung unsa kanang mga butanga ug tan-

awon kung unsa na kaduol nato diha niana, ug unya sa sunod nga Dominggo 
tapokon kini ug ipahimutang kining mga gikatakda nga panahon sa tukma diin 
anaa kita magbarug. Mahal ko Siya. 
150
 Ang Israel namalik na sa ilang yutang natawohan, Israel… Tugoti ako nga 

isulti kini. Karon, bantayi. Nagtoo ako nga wala na kini sa tep. Itugot nga 
isulti ko kini: Ang maong takna nga ang Israel nahimong usa ka nasud… Ang 
hinungdan nga ako kanunayng nagtoo—sa atubangan sa akong mga tinun-an 
dinhi, nga anaay usa ka butang, nga anaa akoy kabahinan sa dili pa ako 
mamatay sa pagkuha sa Israel pagpabalik ngadto sa Ginoo. Tungod kay, sa 
mao gayung takna, pinaagi sa Pan American chart, nga ang Israel gipahayag 
nga usa ka nasud sa unang higayon sulod sa duha ka libo ka tuig sukad sa 
ilang pagkatibulaag, dili kay usa ka katawohan, takdo kaayo niadtong taknaa, 
haum sa oras, nga ang Manolunda sa Ginoo misugat kanako didto sa halayo 
ug mipadala kanako ngadto sa… uban sa Maayong Balita. Sa mao rang 
butang, Mayo 7, 1946. 
151
 Karon, ang lain pang butang nga gipahibalo kanako; mao ang pagpabalik 

sa mga kasingkasing sa mga anak balik ngadto sa mga amahan ug sa mga 
kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak: Ang Mensahe. Himatikdi 
ang Malaquias 4, (dili ang 3,) 4! 
152
 Ang lain pang butang, samtang si Billy, ang akong anak, ug ako, ug si 

Igsoong Ern Baxter diha sa dalan paingon sa Palestina, human nga among 
gikahimamat ang mga Judio didto sa ila ni Arganbright, ug ilang nakita ang 
panagtigum. Si Lewi Pethrus mipadala niining mga Biblia didto, ug matud 
niya, “Kining mga Judio nangabot, ug miingon, ‘Kong imong ipatawag ang 
panon sa mga pangulo sa Israel, ang akong ipasabot, dili kining mga bag-ong 
mga rabbis uban sa tanan nilang mga ceremonyas, kondili ang tawgon mo ang 
tinuod nga Israelinhong mga pangulo tanan. Ug among gibasa kining Bag-ong 
Tugon, ug kami nasayud nga kung ang Mesiyas moabot na, Iyang isulti 
kanamo kining mga butanga, sama sa babaye didto sa Samaria. Kami nasayud 
nga si Moises nag-ingon nga ang among Mesiyas usa ka profeta.’ Ug kung 
kasultihan mo sila, ug ipakita kanila pinaagi sa Kasulatan nga (kinsa atong 
lakbitan sa Mensahe karong gabii) kinahanglan nga mangitngitan sila ug ang 
ilang mga kasingkasing maputol aron ang pahat sa Gentil moabot, aron anaa 
kitay panahon sa pagpasig-uli alang sa mga Gentil, ug ang ilang mga 
kasingkasing gipagahi sibo gayud kanhi sa panahon ni Jose ug uban pa, ug 
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kabataan, mga tigulang tanan gipamatay: Eichman, usa ka tawo. Tan-awa ang 
Russia, kung giunsa niya pag-abog gikan didto. Ilang gi-abog sila bisan diin. 
Kaniadto pa sila usa ka nasud nga tinamay. 
142
 Apan tungod sa gugma sa ilang salapi, namalik sila. Apan kadtong 

gamayng panon namalik ngadto sa Palestina. Amen, mga kaigsoonan. Makita 
ninyo siya nga misugod na pagpauli sa iyang yutang natawohan. 
143
 Ubay-ubay na sila didto karon aron mamahusto ang 144,000. Ug unsa may 

nahitabo? Nakaila na sila sa ilang Jose. Ayawg kabalaka. Oo, sir. Ug atua na 
silang tanan didto nagpaabot niini nga mahitabo. Ug sa maong takna nga… 
144
 Ang mga kanasuran nagpahayag kanila nga usa na ka nasud, sa miaging 

tuig. Kung moabot na kana, haduol na kita sa katapusan. Ang Gentil nga 
Iglesia mokayab na. Busa, kadaghan sa panahon, ang Dios makahimo pag-
ingon, “Ang Israel mao ang Akong katawohan.” Kanus-a man kana, kung 
wala na ang Gentil. 
145
 “Sila pagatamakan,” matud ni Jesus diha sa Mateo 24. “Ang dulomtanan 

maghimo niini nga biniyaan, ilang tumban ang mga bongbong sa Jerusalem 
hangtud nga matapus na ang hugna sa Gentil.” Kung matapus na kana, nan 
ang mga Judio mamalik na sa Jerusalem aron tukoron pag-usab ang templo ug 
templo sa pagsimba. Ato ra hisabtan kining tanan diha sa sunod nga mga 
Mensahe. Ang kapitoan ka semana diha sa unom ka pilo ka katuyoan. 

Karon, akong basahon kana sa dili pa ta magtapus, tungod kay hapit na 
ang takna sa atong pagpanguli, ug unya balik karong gabii sa alas 7 ang takna. 
146
 Una… una sa tanan, kong inyong gisulat kini: “Alang sa pagtapus sa 

kalapasan, sa Daniel capitulo 9, bersiculo 24: Alang sa pagtapus sa kalapasan 
(1), alang sa pagtapus sa sala (2), alang sa pagpasig-uli tungod sa kadaotan 
(3), alang sa pagpasulod sa walaykatapusang pagkamatarung (4), alang sa 
paglilong sa panan-awon ug sa profesiya (5), alang sa pagdihog sa labing 
Balaan (6). Ug mao kanay atong hisgotan karong gabii. Gituman kini sa Dios! 
147
 Karon, kadali lang, tugoti ako sa pagpadayon niini pag-usab aron inyong 

hisabtan kini. Ang nahauna, pagtapos sa kalapasan; ikaduha, ang pagtapos sa 
sala; ikatulo, ang pagpasig-uli tungod sa pagkadaotan; ikaupat, ang 
pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarung; ikalima, ang paglilong sa 
panan-awon ug profesiya; ikaunom, ang pagdihog sa labing Balaan.  

Tugoti ako nga basahon kini kaninyo karon gikan—gikan sa Biblia. Anaa 
kini sa bersiculo 24. 

Pito ka semana ang gitagal alang sa imong katawohan... 
(mga Judio) ug ibabaw sa imong balaan—ibabaw sa imong 
balaang ciudad,... (Israel, mga Judio, Jerusalem.)... alang sa 
pagtapus...sa kalapasan,... (1)...aron pagtapus sa sala,...(2)... 
alang sa pagpasig-uli sa pagkadaotan,...(3)... alang sa 
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katawohan, ug dili ko mahimo isagol ang unsay ila aron ipakita kini nga husto. 
Nakita mo? Busa niining semanaha nagplano ako… Mibisita na ako sa 
librarya didto sa Kentucky sa mga pipila ka karaang mga astronomiya sa 
calendaryo ug mga panahon, ug mipugnit gikan sa mga library ug uban pa sa 
tanang mga karaang mga libro kutob sa akong mahimo, ug aron—kung unsay 
gamay kong mahimo, ug mipahimutang sa akong pagsalig diha lamang kang 
Jesu-Cristo sa pagpadayag niini kanako.  

Tungod kay dili ko buot nga isulti kini, nga “Ako nasayud niini, ug ako 
nasayud niana.” Siya nahibalo sa akong kasingkasing; Siya nagapaminaw 
kanako. Apan maoy akong gusto niini nga unta makatin-aw sa Iyang mga 
katawohan. Busa, ako nagatoo nga Iyang ihatag kini kanako. Wala pa ako 
mahibalo niini, apan masaligon ako Kaniya alang sa sunod nga Dominggo, 
tungod kay mao kanay makalilisang nga bahin, sa mosunod nga Dominggo 
ang pagkasayud ug ipahimutang kanang kapitoan ka mga semana. 
34
 Ang matag usa anaa nanagkalahi nga dapit. Ug kung imong buhaton, nga 
imong pasagdan sila sa ingon; dili sila mogawas nga husto; sila dili makita nga 
husto. Dili gayud. Ug busa, dili ko—ko mahimong dawaton kini nga husto, 
apan mosalig ako sa Ginoo alang niini. 
35
 Ug akong nahinumduman si Solomon usa niana ka higayon nag-ampo ug 
nangayo sa Ginoong Dios nga Iyang hatagan siya ug kaalam, dili alang sa 
iyang kaugalingon: dili sa kadugayon sa mga adlaw, dili sa hataas nga 
kinabuhi, dili sa bahandi, kondili nga unta makabaton siya ug kaalam nga 
masayud kung unsaon sa—sa—sa paghukom sa mga katawohan sa Dios. Ug 
gipasidunggan sa Dios ang maong pag-ampo ug gihatag kang Solomon kadto 
nga kaalam, tungod kay alang man kadto sa Iyang mga katawohan. Ug mao 
kanay hinungdan nga nangayo ako sa Dios nga pasabton ako kung unsay 
kahulogan niining kapitoan ka mga semana, tungod kay nahibalo ako nga kini 
maoy hustong calendaryo alang sa panahon nga atong gipuy-an, ug busa, 
gusto kong mahibalo niini, dili alang sa akong kaugalingon, ako… Dili alang 
sa akong kaugalingon—dayag na lang nga gusto kong mahibalo niini. Wala ko 
kini ipasabot, “Dili alang sa akong kaugalingon,” tungod kay gusto ako niini 
alang sa akong kaugalingon. Gusto kong mahibalo, tungod kay gusto kong 
mahibaw-an kung hain na kita karon magpuyo ug unsa nay takna nga atong 
gipuy-an. Ug unya, akong masuta nga kana gihatag. 
36
 Ug ang matag usa mihulagway niini, ug gibuhat nila kaniadto… Usa ka 
tawo, ang akong gibasa, nga maoy katapusan niini sa 1919, sa—sa kapitoan ka 
mga semana. Tan-awa, wala kadto mahitabo. Human sa kapitoan ka mga 
semana…  

Human sa kapitoan ka mga semana kining tanan matapos na. Busa wala 
ki—kita—gusto tang masayud sa Kamatuoran, ug nangayo ako sa Dios nga 
ihatag kanako ang Kamatuoran. 
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37
 Karon, aron sa paglig-on niini, balikan ta, gusto kong sublion ug diyotay 
ang nahauna. Busa aron, ang pipila ka mga sinulat nga akong gisulat nga ania 
kanato diha sa ika-5—sa mga capitulo 4-5, aron ang mga katawohan 
makasabot. Una sa tanan, sa dili pa kita mobuhat niini, gusto kong atong 
balikan kini pag-usab aron inyong hisabtan ang gikan sa ika-4…  

Karon hinumdumi, ang ika-3 nga capitulo nga mao ang panahon sa iglesia 
sa Loadicea, ug ang Iglesia gidala na sa itaas sa katapusan sa Laodicea. 
38
 Karon, akong gisulayan ang pagpasabot sa akong asawa ang mahitungod 
niini. Anaa si Becky nga akong anak nga babaye, nga may nagkalainlaing 
matang sa mga dicsiyonaryo ug mga butang nga atong makuha.  Wala sila 
mohatag sa tubag. Akong gikuha ang dicsiyonaryo sa Biblia. Akong gikuha 
ang karaang dicsiyonaryo nga Griego. A—akong gikuha a—ang Webster ug 
daghan pang uban, ang modernong mga dicsiyonaryo.  Wala usa kanila nga 
nakahimo bisan usa sa—paghatag sa mga pulong o sa tubag bisan unsa. 
39
 Ang akong asawa miingon, “Unsay imong panglantaw sa atong mga 
katawohan, kinsa mga tawong kabus, ug daghan kanila ang walay edukasyon 
sama kanato, aron makasabot nga sama niana?” 

Matud ko, “ang Dios maoy mohatag sa tubag.” 
40
  Bisan kung unsa pa kalisud niini, mahimo sa Dios ang bahinbahin niini ug 
himuon kining masayon. Kay kita mao ang—kabahin niadtong mga 
katawohan kinsa nangandoy, nag-ampo alang niadtong adlawa ug niadtong 
taknaa, ug ang atong mga mata napahimutang na paingon sa langit, ug 
nagbantay kita alang sa Iyang pag-abot. Ug siguro ako kaayo nga Iyang 
ipakita kanato. Karon, kini dili motug-an kanato sa adlaw o sa takna, tungod 
kay walay tawo nga nasayud niana, apan kini sa tin-aw motug-an kanato sa 
adlaw o sa semana nga atong gipuy-an, kon lamang hisabtan ta kini. 
41
 Karon, diha sa capitulo 4 si Juan gibayaw diha-diha human sa Iglesia. Si 
Juan misaka sa itaas, iyang nakita ang hingpit nga panahon sa iglesia. Diha 
niana ang gusto kong mohunong sulod lang sa usa ka sigundo aron moingon 
nga daghan sa mga katawohan ang nagdahum nga ang pipila ka dagku, 
makalilisang, gamhanang butang mahitabo sa panahon sa Gentil sa tataw 
sayup gayud. Ang panahon sa iglesia ug ang tanan nga magakahitabo sa 
panahon sa paghari sa Gentil anaa nahisulat gikan sa Pinadayag 1 hangtud sa 
Pinadayag 3, nianang tanan. Ug unya ang Iglesia gilalin ug gidala sa itaas, ug 
ang uban pa niini hangatud sa capitulo 19 mao ang unsay mahitabo sa 
kaliwatan sa mga Judio, human lalina ang Iglesia, ug anaa kini sa panahon sa 
dakung kasakitan, walay mahitabo diha sa mga Gentil, kondili ang 
pagpamatay lamang ug uban, samtang moabot ra kita niana ug tan-awon. 
42
 Apan ang Iglesia Mismo diha sa ika-13—diha sa katapusang bersiculo sa 
capitulo 3 sa Pinadayag sa diha nga natapus na ang iglesia sa Laodicea, nga 
mao ang katapusan. 
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Balik, O Nangasaag, ngadto sa inyong kaugalingon. Amen! 
138
 Hapit na magduha ka libo ka tuig ang mga Judio anaa pa sa gawas sa ilang 

yutang natawohan, nagkatibulaag sa upat ka hungawanan sa hangin sa 
kalibutan. Giunsa nato pagpalungtad ning Mensahe mga semana na karon, 
kong ato pang gitinagsa. Mahimong atong sundon ang Israel dihadiha ug 
ipakita kung kanus-a kini gipatibulaag pinaagi sa Romanhong Empiryo tungod 
sa ilang pagsalikway sa Mesiyas; giunsa siya pag-abog ngadto sa matag nasud 
sa silong sa Langit;  

Balik kang Jacob, Israel, balik sa Genesis 44 ug 45, ug gipakita didto 
kung giunsa Niya pagpanalangin niadtong mga patriarca ug gisultihan sila sa 
husto kung hain sila mahimutang niining katapusang mga adlaw; ug akong 
ikatudlo kaninyo sa husto matag nasud sa Israel, matag banay sa Israel nga 
anaa gayud sa mga kanasuran diin giingon nga maanha kini. Ug ania na kita 
karon. 
139
 Ang Judio nga atong hingbaw-an, dili kana mao ang tinuod nga Judio. 

Ang matuod nga Judio mao kadtong tinuod nga Orthodox kinsa wala 
maghugawhugaw sa iyang kaugalingon uban sa mga butang sa kalibutan, 
kinsa wala moadto aron magpamembro sa mga kasimbahanan. Mao kana sila 
ang namalik na, nagkinabuhi sa keso ug tinapay, diha sa ibabaw sa bungtod, 
wala pasudla diha sa karaan nga ciudad. Magtukod sila ug usa ka ciudad diha 
nianang dapita sa yuta nga walay tag-iya, uban sa masingan nga gipaatubang 
sa kada dalan. Apan misugod na siya sa pagpanalingsing. Amen ug amen. Ang 
takna haduol na. 
140
 Atua didto si Ishmael ug si Isaac nanaglalisay pa bahin sa yuta, apan siya 

iya sa Israel. Kong ugaling moadto man kamo sa bag-ong Jerusalem, dili 
kamo nila tugotan nga moadto sa karaang Jerusalem. Kinahanglan nga moadto 
kamo una didto ug tugoti sila nga mosaysay niining tanan diha kaninyo, sa 
mga Arabo, ug unya dad-on kamo ngadto sa pikas daplin; sa mga anak ni 
Ismael. Apan, ayaw una, kay moabot ra ang takna kung ang mga anak sa Dios 
mokuha kaniya. Husto kana. Ang Jerusalem pagatukoron pag-usab. Ang 
inadlaw-adlaw nga paghalad ipahimutang ra.  

Ug ang anticristo mohimog pakigsaad kanila sa katapusang pito ka 
semana, ug sa tunga-tunga niini iyang lapason ang maong pakigsaad, ug 
ipasakop silang tanan ngadto sa Catolisismo. Ang dulomtanan mosanay sa 
tanang butang sama niana, ug unya moabot na ang katapusan.  
141
 Bantayi, ang “kapitoan ka semana.” Oo, hapit na sila magduha ka libo ka 

tuig nga nahilayo sila. Gipanag-abog na sila karon. Mga katawohan sila nga 
sama kanhi sa pagpagahi sa kasingkasing ni Faraon. Kinahanglan nga Iyang 
pagahion ang kasingkasing ni Hitler. Minilyon kanila ang nangamatay. Tan-
awa kining si Eichman, sad-an sa pagpamatay sa unom ka milyon nga mga 
Judio, unom ka milyon sila, tawhonong mga kalag, mga masuso, mga 
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natawohan. Ug unya, ang matag usa maluya kaayo ug gihimong mahuyang sa 
pipila ka matang sa titulo hangtud nga nag-organisar sa laing organisasyon, 
gihimo kini nga duha ka pilo nga anak alang sa imfierno kay kaniadto sa 
pagsugod pa niini. 
135
 Apan, may dapit, siguro gayud, nga si Jehova anaay tawo nga Iyang 

ikabutang ang Iyang mga kamot, kinsa dili monunot kanila nga diosnon—nga 
dili diosnon nga mga organisasyon, kinsa motabyog sa mga katawohan balik 
sa Bato, nga si Cristo Jesus, nga mobalik sa orihinal nga Pentecostes ug sa 
orihinal nga Espiritu Santo, inubanan sa orihinal nga mga ilhanan ug sa mga 
orihinal nga mga katingalahan. Sa pagkatinuod, anaay Iyang usa nga ania 
dinhi nga dili matarug ilalum sa bisan unsang matang sa paglutos, ni 
motalikud, mounding, moatras, ug bisan unsa pa, nga magpabilin uban niini. 

Wala gayud panalangini ang Israel hangtud nga siya nakaabot ngadto sa 
iyang yutang natawohan. 
136
 Dili gayud kamo panalanginan sa Dios Methodist, Baptist, Presbyterian, 

Catholico, o Pilgrim Holiness, Nazarene, Church of Christ, o—o Pentecostal 
na mga organisasyon. Dili gayud kamo Niya panalanginan nianang 
pamaagiha. Balik sa yutang natawohan, diha sa sinugdan, balik sa Pentecostal 
nga kasinatian sama niadtong nahitabo sa adlaw sa Pentecostes sa diha nga 
ang gahum sa buhi nga Dios mibag-o niadtong linibo ka mga katawohan ug 
gipahimutang ang ilang kasingkasing nga magdilaab pinaagi sa kalayo sa 
Dios, nga nagpakitag tinuod, dili kay sinundog nga mga ilhanan, dili kay 
minao-mao nga telepatiya, dili sa mabiaybiayon ug misangko ngadto sa 
panag-indiganay sama sa atong naangkon dinhi sa America, kung kinsay 
labing daku nga tolda, o kinsay anaay dakung pundok sa katawohan. Unsa 
may nakaayo niana ngadto sa Dios. Ang Dios nagkinahanglan ug mga tawo 
nga matinud-anon ang kasingkasing, dili ang dakung panon. Ug ania kanatong 
tanan dinhi ang pag-indigay: makauulawng tanan-tan-awon kong ato pang 
dugangan ug usa ka libo sa atong organisasyon. Usa kini ka kaulawan. Gusto 
Niya kanato nga mamalik ta sa Kamatuoran, mamalik sa Espiritu, mobalik sa 
hustong kinabuhi, mobalik sa hataas nga dalan diha kang Cristo, mobalik sa 
Kamatuoran. Unsaon man Niya pagpanalangin kanato sa dalan nga atong 
giadtoan? Dili Siya. 
137
 Wala gayud Niya panalangini ang Israel hangtud nga namalik sila ngadto 

sa yuta sa saad; ug sa dihang nakabalik na sila sa yuta sa saad, ang mga 
ilhanan ug mga katingalahan misugod pagpanghitabo. Iyang gipadala ang usa 
ka tawo diha sa ilang taliwala nga ginganlag Moises. Unsa may gilugsong 
niining si Moises, uban bas a hinashasan nga tiyolohiya? Milugsong ba siya 
nga may dalang Bachelor sa Arte nga titulo? Milugsong ba siya nga may 
LL.D., Ph.D.? Siya milugsong nga may dalang gahum ni Jehova ug inubanan 
sa usa ka mensahe, “Balik gikan niining yutaa ngadto sa yutang natawohan.” 
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43
 Ug atong gigamit ang matag-panahon sa iglesia, ang matag takna, ang 
matag-butang nga nanghitabo, ang matag-bituon, ang matag-mensahero, ang 
ilang kinaiya, kung unsay ilang nangabuhat, ug gidala kini ngadto sa 
kasaysayan hangtud sa kinatapusan—gidibuho kini diha sa hulagway diha sa 
kilid sa bongbong—ug sa atong pagkahuman, ang Espiritu Santo mianhi ug 
naghimog circulo sa mao rang butang diha sa bongbong, ug gipadayag kini 
Niya mismo didto kanatong tanan. 
44
 Karon, ang pagbuhat niini sa ingon, misalig ako nga sa katapusan niini 
Siya moanhi uban sa makalilisang butang ug ipakita kanato pag-usab, nga 
anaa na kita sa katapusang panahon. 
45
 Pila ba kaninyo ang nakadungog kang Kennedy—sa pakigpulong ni 
Presidente Kennedy, ang mga gikasulti ug uban pa? Pila man kaninyo ang 
nakadungog sa prediksiyon nga sa Enero 1 gibana-bana kini nga ang Estados 
Unidos ug ang Russia mangahimong abo sa bolkan? Kanang tanan maoy 
atong gikinahanglan. Ulahi na kay sa atong gitoohan. Nakita mo? Busa kon 
ugaling haduol na man kita kaayo bisan gani ang mga tawo dinhi ning 
kalibutana nanagpangtagna nga kining makalilisang butang mahitabo, labing 
maayo nga magmabinantayon kita, ka yang matag butang gikatakda na, ang 
tanang mga pagsugid gibuhat na, gipahibalo kanato. Ug kung Siya naghatag 
ug mga pahibalo, “Saka sa itaas,” maayo pang mangandam ka. Mahitabo 
gayud kini sa takna nga wala mo dahuma. 
46
 Ang dakung pagkapukaw sa Pentecostal nagkaanam na paghunong. Atong 
makita kini bisan asa, ang katapusang dakung kalihokan. Ang Mensahe 
nahiabot na. Ang tanang butang andam na karon, nga nagpaabot. Ang Iglesia 
gikatimrihan na. Ang daotan misamot pa pagkadaotan. Ang mga 
kasimbahanan nangahimo nang maki-simbahan. Ang mga balaan nagpaduol 
nag maayo sa Dios. Ang mga gasa sa Espiritu misugod na pagkadaghan diha 
sa gamayng panon. Ania na kita sa katapusang panahon. Oh, ganahan ako 
nianang awit nga kanunay natong giawit dinhi sa simbahan. 

I’m watching for the coming of that glad millennium day, 
When our blessed Lord shall come  

and catch His waiting Bride away. 
Oh, my heart is crying,  

thirsting for that day of sweet release, 
When our Savior shall come back to earth again. 

47
 Naghulat niadtong taknaa! Karon, diha sa capitulo 5 diha sa bersiculo 5, 
atong nakita sa miagi natong liksyon nga atong gihisgotan ang Kadugo nga 
Manunubos, kinsa atong nasuta nga mao si Cristo. Gitipo kini diha kang Ruth: 
Si Ruth midecisyon, si Ruth nag-alagad, si Ruth nakapahulay. Ang pag-
decisyon mao ang pagkamatarung; pag-alagad, gihimong andam ang iyang 
kaugalingon, ang pagka-balaan. Ang pagpakapahulay mao ang pagpakauban 
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sa Espiritu Santo hangtud sa pag-abot sa kombira sa kasal. Unsang katahum. 
48
 Ang Iglesia miabot pinaagi kang John Wesley, pagkamatarung—o kang 
Martin Luther, pagkamatarung; pinasubay kang John Wesley, pagka-balaan; 
pinasubay sa Pentecostal, ang bautismo sa Espiritu Santo; ug karon, 
nakapahulay, nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Husto kaayo. 
49
 Ang atong Kadugo nga Manunubos, ang mga anciano didto niadto sa 
pagtawag nila Kaniya nga usa ka Cordero nga mahimong usa ka Leon nga 
iyang maghuhukom. Siya usa ka Cordero, nasayud kamo, uban sa pito ka 
tinimrihang Libro. Sa dihang gikuha ang Basahon, ang bulohaton sa pagka-
tigpataliwala natapus na. 
50
 Karon, diha sa capitulo 3 ang Iglesia mikayab na, apan karon ang 
katubsanan kinahanglan igapakita, kung giunsa pagtubos ang Iglesia, ang 
pinadayag kung unsay nahitabo sa panahon sa panahon sa iglesia. Tan-awa, 
ang Iglesia nawala na. Busa Iya nang gipakita karon diha sa capitulo 5 kung 
giunsa Niya kini paghimo, unsay nahitabo, kung giunsa Niya pagtipig ang 
Iglesia: Ang pinadayag sa Iyang Ngalan, ang bautismo sa tubig ginamit ang 
Iyang Ngalan, ang Kinabuhing Dayon, walay imfierno nga dayon, ang kaliwat 
sa serpent, kasigurohan nga dayon; ang tanan dagkung mga doctrina, ang 
pagkaginahin nang daan sa Iglesia nga kanhi gipadayag sa Iglesia. Iyang 
gipakita kung giunsa Niya pagbuhat kini. 
51
 Karon, ang atong Kadugo gihatagan sa pito ka tinimrihang Basahon sa 
Katubsanan nga gikan sa orihinal nga Tag-iya. Amen. Kinsa mao—atong 
nakita nga mao ang orihinal nga Tag-iya? Ang Dios Mismo. “Ug ang Cordero 
miadto ug gikuha ang Basahon gikan sa tuong kamot Niya nga naglingkud sa 
usa ka trono.” Kinsa ba kadtong Cordero? Ang Manunubos, ang atong Kadugo 
nga Manunubos, ang Kadugo sa Iglesia Kinsa mianhi ug mitubos sa Israel. 
52
 Karon, mahidangat ra kita niana niining buntaga. Ang Israel gitubos, apan 
wala kadto magpulos kanila, tungod kay ila man gisalikway Siya. Apan ang 
Iglesia maoy midawat sa ilang katubsanan. Ug Siya maoy atong Kadugo nga 
Manunubos. Maingon kang Boaz nga kinahanglang tubson si Naomi aron 
makuha si Ruth ang Moabihanon, usa ka dumoluong, usa ka Gentil, busa 
gitubos ni Cristo ang Israel, gipahinungod ang katubsanan, ug unya 
gisalikway. 
53
 Inyo bang nahinumduman ang pasaylo niadtong tawo nga gipusil, nga 
usahay akong isulti, sa panahon gubat sibil samtang usa siya ka maayong 
tawo? Usa siya ka inocente, ug ilang gihukman siya nga sad-an, bisan kung 
sad-an siya sa usa ka punto, nga mikalagiw siya sa panahon sa gubat. Ug ilang 
gihukman siya nga sad-an ug kinahanglan nga posilon siya. Ug usa ka tawo 
ang miadto kang Presidente Lincoln ug miingon, “Mr. Lincoln, kini usa ka 
Cristohanong tawo. Nahadlok siya, ang maong lalake. Nakaila ako sa iyang 
pamilya. Nahadlok lang siya. Dili siya buok makapasakit. Midalagan siya 
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ug miadto ngadto sa Egipto, unsa may nahitabo? Siya mipahilayo gikan sa 
kabubot-on sa Dios ug wala gayud panalangini hangtud nga mibalik siya sa 
yutang natawohan. Wala na gayud ang Dios magtagad kaniya, walay usa ka 
panan-awon, wala gayuy bisan unsa hangtud nga mibalik siya sa yutang 
natawohan. 
131
 Tan-awa ang Israel samtang nahiadto sila ngadto sa Egipto, upat ka gatus 

ka tuig, walay bisan usa ka milagro, walay usa ka ilhanan, walay usa ka 
butang nanghitabo sa taliwala nila, walay hingtiman-an diha sa kasaysayan sa 
Basahon: Pariha ra ang karaang siyam ug siyam: Moadto sa simbahan, 
maghalad ug nating carnero, ug moingon “Maghimaya ka Maria,” o kung unsa 
man kadto, mobalik. Sa sunod nga tuig, mao ra gihapong kahimtanga. Ang 
mga kaparian tanan nanaglalisanay, “Si Rabbi Talpulano! Maoy atong pillion 
si Rabbi Talpulano; kay maayo siyag edukasyon; labi pa siyang nasayud 
mahitungod sa mga Egiptohanon.” Ang unang butang abi ninyo, ang mga 
Egiptohanon u—ug silang tanan, managsama ra. 
132
 Managsama ra kanang butanga ang nahitabo sa iglesia. Kitang tanan 

nangadto aron mahimong Methodist, o Baptist, o Presbyterian. “Ug kita 
nanagpakabaton ug titulo gikan sa Hartford! Nakabaton kitag titulo gikan sa 
Wheaton! Nakabaton kitag titulo gikan sa bisan asang dapita, o kang Bob 
Jones! Nakaangkon ki—kitag Bachelor sa Arte! Nakabaton kitag D.D., LL.D., 
o sa uban pa!” Unsa may bili niana? Usa ka pundok sa binuang. 

Mao kini paagiha kanhi didto sa Egipto. Ug ang Dios wala gayud 
magtagad sa Israel hangtud nga mipauli siya sa iyang yutang natawohan. 
133
 Pamati kanako! MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Ang Dios dili 

gayud motagad sa Iyang Iglesia hangtud nga Siya mobalik sa Yutang 
natawohan, ang Mensahe sa atong takna. Balik sa orihinal. Pahilayo gikan sa 
inyong Methodist, Baptist, Presbyterian nga mga pangagpas, ang inyong 
Pentecostal, Assemblies, oneness, threeness, ug fiveness, bisan kung unsa kini, 
Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, Church of Christ nga mga 
kalihokan. Ug akong naila nga kini miigo sa kalibutan. Ang tanan sayup, ang 
tanan iya sa yawa… Oh, may! Anaay diosnong mga tawo sa matag usa kanila, 
diosnon nga mga tawo sa matag usa sa ilang mga kalihokan, apan ang 
organisasyon mismo dili iya sa Dios, ug dili gayud panalanginan sa Dios kini. 
Wala gayud Niya mabuhat kini sukad. 
134
 Ug akong pangutan-on ang batid sa kasaysayan nga makadungog ning 

maong tep sa pagsulat ug sultihan ako kung sa panahon nga ang iglesia 
organisahon nga dili kini sa Dios ibutang sa sakoban ug dili na gayud tagdon 
pa kini. Sultihi ako kung kanus-a Niya banguna ang Lutheran pag-usab, si 
Wesley, Methodist, o Pentecostal. Wala gayud. Kanang maong organisasyon 
naglubog diha ug nangagabok ug nangadunot! Ang Dios nagkuha sa matag 
usa ug gisulayan pagtudlo ang mga katawohan pagbalik ngadto sa yutang 
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nakadungog na kamo niini, ug nakadungog na kamo niini, apan mahimo na 
kini nga katapusang higayon, usa niadtong mga adlawa. Ang Israel mibalik na 
sa iyang yutang natawohan. Unsa bang adlawa ang gitagal sa Dios sa Israel 
aron mahimong usa ka nasud, mao kadtong adlawa diin wala na gayuy lain 
pang Gentil nga mamaluwas. 
126
 Akong kapamatud-an kana pinaagi ning kapitoan ka semana, kung makita 

ko pa lamang ang mga adlaw. Moadto ako sa… aron kuhaon ang astronomiya 
nga calendaryo, u—ug ang Julian, ang astronomiya, ug ang Romanhon, ug 
silang tanan. Anaa pay daghan, didto. Anaay butang mahimo. Ang Dios maoy 
nasayud niini, ug, makahimo Si—Siya sa pagpadayag niini. Nakita mo? 
Nasayud ako nga ang Julian nga calendaryo anaay tulo ka gatus ug kan-umag-
lima ug ikaupat ka bahin sa adlaw, sa usa ka tuig. Busa, oh, makapalibog 
silang tanan, apan adunay kamatuoran, sa palibot. 
127
 Akong nakita ang daghan kaayong mga kasimbahan, daghan kaayong mga 

organisasyon, daghan kaayong mga katawohan nga miadto niini, ug sa uban 
pang, “Maghimaya ka Maria,” ug ang uban nagasimba niini, ug niana, ug sa 
uban pan; anaa gayuy usa ka Kamatuoran nga nagpasalipod. Anaa gayuy usa 
ka Dios nga nagpasalipod. Anaa gayuy usa ka Mensahe nga nagpasalipod. 
Akong nakita ang mini nga mga profeta nga nanagpanungha ug nagapamuhat 
sama sa pagpang-ila sa espiritu ug sa tanan pang ubang mga matang sa 
kagamitan nga nagpadayon, ug uban pa… Anaa gayuy usa ka tinuod nga 
nagpasalipod diin kanang pagpanuhid nahimo gikan niini. 
128
 Nakakita akog mga katawohan nga mga unodnon, ug mosinggit, ug 

nagpadayon, ug magapanggawas ug magkinabuhi sa tanang matang sa mga 
kinabuhi. Anaa gayuy usa ka matuod nga Espiritu Santo nga nagpasalipod. 
Nakakita akog mga tawo nga relihiyoso ang linihokan, ug uban pa, ug 
naningkamot nga mahimong buotan. Nasayud ako nga anaay usa ka tinuod 
nga Dios nga nagpasalipod. Anaay usa ka tinuod nga Espiritu nga 
nagpasalipod, tungod kay mao kana ang karaang maut nga mikopya gikan 
niini, usa ka karaang bugos. Anaay gayuy usa ka butang tinuod, usa katawo, 
usa ka katawohan, usa ka Iglesia, usa ka Dios. Anaay gayuy usa ka butang 
tinuod nga nagpasalipod, tungod kay kini sila lunsayng mga kinopya gikan 
niini. Anaa gayuy butang tinuod nga nagpasalipod. 
129
 Akong gisultihan kining iglesiaha mahitungod sa inyong mga hiyas: 

Pamatia ang inyong mga hiyas; ipabilin sila nga anaa sa Biblia. Ayaw pagkuha 
ug kapuli kung ang kalangitan napuno man sa usa ka tinuod. Atong ampingan 
ang usa ka tinuod. Maoy atong kuhaon ang tinuod o wala kay maangkon bisag 
usa. Amen. 
130
 Karon, ang katapusan maoy usa ka kalig-onan, nga ang Dios motagad 

lamang sa Israel kung anaa na siya sa iyang yutang natawohan. Atong 
hisgotan kung ang Dios… Sa dihang mibiya si Abraham sa yutang natawohan 
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palayo.” Miingon, “Mr. Lincoln, anaa ra kana sa imong mga kamot. Ikaw mao 
ray bugtong makapasaylo kaniya.”  

Si Mr. Lincoln mipunit ug usa ka gamayng papel ug sa iyang bolpen ug 
misulat, “Pasayloa kining si Talpulano. Abraham Lincoln.” 

Midalagan siya balik ngadto sa prisohan, ug siya miingon, “Ania kini. 
Nakakuha ako sa imong pasaylo.” 
54
 Ug ang tawo miingon, “Dili ako motan-aw niana. Naa untay dakung 
dakung silyo niana. Kinahanglan anaa kanang tanan. Igo mo lang ako himuon 
nga kataw-anan. Dili kon si Abraham Lincoln. Bisan kinsa makahimo 
pagperma sa iyang ngalan, apan kinahanglan gayud nga anaa kini ing 
documento pinaagi sa iyang silyo ug uban pa kong kini nagagikan man 
kaniya.” Ug ang tawo mipugos gayud kaniya, bisan pa kon ang tawong 
gipreso nagtuo nga nagsiaw ra siya, ug mipahilayo. 

Sa pagkasunod buntag gipusil siya. Ug human siya pusila, diha-diha 
dihay usa ka husay sa Corte Federal, tungod kay si Abraham Lincoln, bayente 
kwatro oras sa wala pa pusila ang maong tawo, miperma sa iyang ngalan nga 
kining tawhana gipasaylo na. Ug bisan pa niana ang kagamhanan mipusila pa 
kaniya. Nan unsa man? Unya ang Corte Federal sa Estados Unidos miingon—
misangko ning maong decision ang Corte Federal, nga nagaingon, “Ang 
pagpasaylo dili usa ka pasaylo gawas kon kini dawaton nga usa ka pasaylo.” 
55
 Ug gitubos ni Jesus ang Israel didt sa Calbaryo, apan wala kadto 
mahimong usa ka pasaylo ngadto kanila, tungod kay wala nila dawata kini 
ingon nga usa ka pagpasaylo. Apan diha sa atong liksyon karon dinhi niining 
kapitoan ka semana, atong makita nga sila nanagpamalik ug midawat sa ilang 
kapasayloan. Apan Iyang gitubos ang Iglesia. Sa ingon niana kita gipasaylo 
na, tungod kay ato man gidawat ang Dugo ni Jesu-Cristo ingon nga maoy 
atong pasaylo. 
56
 Karon atong nakita nga Siya mao ang atong Kadugo nga Manunubos, ug 
Iyang gikuha ang Basahon dikan sa kamot sa orihinal nga Tag-iya. Usa kini ka 
gamayng kasulatan sa pagtubos. Atong nakita kana. Inyo bang nahinumduman 
ang pagtuon? Usa kini ka gamayng titulo sa kasabotan sa pagtubos. Usa kini 
ka dili untop nga kasabotan ang nagpaluyo niini, nga ang Dios nagkinahanglan 
ug kinabuhi tungod sa kamatayon didto sa tanaman sa Eden; ug si Jesus ang 
Usa nga matarung namatay ug mikuha sa gamayng kasabotan, ug nahimong 
takus pag-abli sa mga Timri, ang pagpadayag kung unsay anaa sa sulod nila, 
ug mihatag sa panulondon nga naangkon Niya ngadto sa Iyang mga 
katawohan. Kinabuhing Dayon nga Iyang napanunud pinaagi sa pagbuhat 
niana, Iyang gitugyan ang Iyang kaugalingon Kinabuhi pagbalik gikan sa 
Calbaryo, ug gibahinbahin kini sa matag usa kanato pinaagi sa Espiritu Santo. 
Amen. Walay si bisan kinsa sukad nga makahimo pagduol—bisan gani sa 
pagpamalandong sa gugma nga kanhi, sa unsay Iyang nahimo. 
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57
 Si Satanas, ang kanhi nagbaton tungod sa pagkahulog didto sa tanaman, 
gigapos ug gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ang iyang mga adlaw 
natapos na. 
58
  Si Jesus diha sa Maayong Balita nagbaton ug upat ka mga titulo; nagtuon 
na kita niana: Anak ni David, manununod sa Trono; Anak ni Abraham, ang 
harianong panulondon; Anak sa tawo, manununod sa yuta; Anak sa Dios, 
manununod sa tanang mga butang, ang harianong panulondon. 
59
 Diha sa Daang Tugon, ang kabtangan dili mahimong—dili mahimong 
pugngan sa molabaw pa sa kalim-an ka tuig. Dili kini mahimong mapapas 
gikan sa orihinal nga tag-iya kondili kalim-an ka mga katuigan lamang. Ug sa 
ika-kap-atan ka adlaw Iyang gibayran ang bili. Sa ika-kalim-an ka adlaw, 
60
 Ug unya atong gikuha ang—ang basahong linukot. Atong gikuha ang mga 
basahong linukot, kung ngano nga kining basahong linukot gihatag man sa 
Iyang kamot, kung nganong si Jeremias diha sa Jeremias 32:6, ang iyang ig-
agaw, nga si Hanameel, nag—nagbilin man kaniya ug mga panulondon, ug 
sila moadto na sa pagkabinihag, diin manguban ta kaniya niining buntaga, 
pagkabinihag. Ug gitipigan ra kadto sa usa ka yuta-on nga panudlanan; 
nagpakita diin ang gahum sa Dios ug ang mga basahong linukot ug ang mga 
tinago sa Dios hisayran diha sa kasingkasing. Ang plano sa atong katubsanan, 
sa samang paagi gitipigan diha sa yutan-ong panudlanan: sa Ngalan ni Jesus 
ug sa pinadayag… 
61
 Atong nakita nga kini gisilyohan sa Pito ka Silyo, ug ang matag silyo 
naglikus niini. Ug sa paghiabot na sa pinadayag, Iyang gitangtang ang Silyo, 
ug gibukhad kini, ug gibasa kung unsay giinong nianang Silyo; gibukhad ang 
ikaduha, ang basahong linukot, ug gibasa kung unsay giingon nianang Silyo; 
gikuha ang lain pang usa ug gitangtang kini ug gitan-aw kung unsay giingon 
nianang maong Silyo, ug kung unsay pinadayag. Mao kanay haum kung unsa 
ang atong Pito ka mga Silyo nga atong hisgotan kadali nalang, hinaut unta nga 
atong mahimo… Ang matag Silyo sa dihang gikuha kini sa Basahon kini 
pagaablihan, ug mao kanay magpakita sa husto kung unsay nagakahitabo. 
62
 Atong makita nga anaay pito—lima diha sa plano sa pagtubos. Ang lima 
mao ang numero, ug anaay lima ka pito: Pito ka mga Silyo, Pito ka mga 
Espiritu, pito ka mga manolunda, Pito ka mga Trumpeta, ug pito ka mga 
kapanahonan sa iglesia. Busa inyong makita, nga ang lima ka mga pito mao 
ang gracia. Ang lima mao ang gracia, ug ang pito mao ang kahingpitan. Busa 
hingpit gayud nga nagkauyonay sa husto. Nakita mo? Mopadayon ta. 
63
 Nahisama ra sa matag Timri nga nadugmok diha sa Pulong sa Dios nga 
gipadayag ngadto sa tawo diha sa panahon kung unsa nang panahona ang 
atong gipuy-an, ang espiritu sa panahon, ang iglesia diha sa panahon. Sa 
Pinadayag 10, diha sa katapusan atong makita sa diha nga ang katapusang 
Silyo gitang-tang, aton nakita ang Manolunda nga nagatindog nga ang usa ka 
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Judio. Sa dili pa kining maong Mensahe matapus, inyong makita nga kini mao 
ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, pinaagi sa Pulong ug pinaagi sa 
Espiritu. Ang Israel mangakabig na, ang tibuok nasud, sa usa lang kagabii. 
Mao kanay giingon sa Biblia. Apan ang Maayong Balita dili gani alang kanila. 
Apan anaay pipila ka mga nag-libudsuroy nga anaa sa gawas ug uban pa nga 
sama niana nga misulod ug walay labot sa tiunay nga kahugpungan sa mga 
Judio ang nanulod ug nangaluwas. Tinuod kana. Nagtoo ako niana uban sa 
bug-os kong kasingkasing. 

Apan, hinumdumi, samtang ang Israel anaa pa sa gawas sa ilang nasud, 
dili pa sila mangaluwas. Karon nanagpamalik na sila. Ug sila mangaluwas, 
tanan ang tibuok nasud, sulo sa usa ka adlaw. Mao kanay giingon sa Biblia. Sa 
usa ka adlaw pagadad-on, sa hingpit, ang tibuok Israel mamalik sa Dios. 
Moabot unya ang butang nga ingon kagamhanan ang moigo sa Israel usa 
niadtong mga adlawa, hangtud nga kini motay-og sa tibuok nasud. Bisan pa 
gani ang profeta misinggit, ug miingon, “Sulod sa usa ka adlaw, ilang makita 
Kini. Anaay usa ka kusgan nga butang. 
123
 Sa akong pagsabot, usa kini ka gamhanang profeta ang motungha ug 

motindog sa atubangan sa Israel ug ipamatuod kanila nga kadtong Mesiyas 
buhi pa sa gihapon. Kadtong Mesiyas nga ilang gisalikway miabot, tungod 
kay… 
124
 Sila nagbasa na nianang gamayng Biblia karon Biblia sa Israel. Ilang 

gibasa Kini gikan sa likud hangtud sa atubangan, ang paagi sa ilang pagbasa 
Niini. Ug nahibalo ba kamo kung giunsa pagsulat ang pinulongan sa mga 
Judio. Ug busa kung ilang basahon Kini… Ug ilang gibasa kadtong kang Lewi 
Pethrus gipadala kanila, usa ka milyon ka buok Biblia. Sila miingon, “Kong 
kining Jesus…” Mao kadto sila nga mga Judio nga gipangdala ngadto sa Iran 
ug didto niadto, wala gayud makadungog nianang usa ka butang nga Mesiyas. 
Ug kung andam na sila mamalik sa ilang yutang natawohan, oh, dili sila 
manakay sa mga aroplano. Nagdaro pa sila sa gihapon pinaagi sa karaan nga 
daro. Inyong mabasa kini diha sa Look magazine. Pila ba kaninyo ang 
nakabasa sa mga sinulat diha sa Look ug sa Times?” Oh, tinuod inyong nabasa. 
Nakita mo? Dili sila manakay niana. Kadtong tigulang nga rabbi mitindog 
didto ug miingon, “Hinumdumi, ang among profeta nag-ingon nga mamalik 
kami sa among yutang natawohan pinaagi sa ibabaw sa mga pako sa agila.” 

Nations are breaking, 
Israel’s awaking, 
The signs that the Bible foretold; 
The Gentile days numbered, 
With harrows encumbered; 
“Return, O dispersed, to your own.” 

125
 Labing maayo nga magmata kana. Nakadungog na kamo niini ug 
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na kanako nga nagwali niana, sa daghang mga higayon, tan-awa, samtang ang 
mensahe sa Manolunda miingon, “Pugngi ang upat ka hungawanan sa hangin 
sa kalibutan hangtud nga amo nang kamarkahan ang mga Judio, ang mga 
ulipon.” Ug, karon, nagpadayon sila pagpaabot hangtud nga ang panahon sa 
Gentil makuha na. 

Ug unya sa Iyang paghiabot, di—diha Iyang gipangmarkahan ang mga 
Judio, ang 144,000 nakadawat sa Espiritu Santo. Mao kana sila ang 144,000 
nga gipangmarkahan: Sa Pinadayag 7. Inyong mabasa kini. 

“Ug akong nakita ang usa ka dakung panon didto sa Langit.” Nakita ni 
Juan, “gikan sa tanang kaliwatan, sa mga pinulongan, ug nasud, ug sila 
nanagtindog sa atubangan sa Dios, nga may mga palmera diha sa ilang mga 
kamot, ug nanagsul-ob sa maputi nga mga bisti, nga nanag-awit, ‘Haleluia! 
Amen! Himaya, ang kaalam, kadunganan, kusog, gahum, maiya sa atong sa 
Dios hangtud sa kahangturan. Amen! Naninggit sila.” 
118
 Si Juan wala makasabot kanila, hinonoa milingi siya ug iyang nakita sa 

ibabaw sa Bukid sa Sinai, (Himaya.) ang 144,000 nga wala gayud mahugawi 
ug mga babaye. Mga Judio! Ang mga babaye, mga kasimbahanan! Wala 
gayud sila makapasakop sa mga organisasyon, sa Lutheran, Methodist, 
Baptist, ug Presbyterian, kondili sila kanunayng mga Judio sukad pa sa 
sinugdan, Orthodox, ug anaay ilang templo didto nga pagasimbahan sa Bukid 
sa Sinai. Mao kana ang 144,000. Mao kana inigkahuman niini; ang Iglesia 
dad-on na sa Himaya. Nakita mo? 
119
 Busa, nasayup gayud, si Mr. Smith. Tungog kay unsaon mo man 

pagpadapat niana dinhi sa 1919 ug pagawason ang 144,000? Sa ingon mobalik 
ka na usab sa mga Russellinhon. Nakita mo? Ug unya mahibalik ka sa 
doctrina sa mga Russellinhon, nga si Jesus mobalik sa 1914. Sa 1919 Iyang 
gikuha ang Iyang iglesia, ug karon Siya usa na ka lawas nga dili makita nga 
naglatagaw libot sa kalibutan, nagbanhaw… miadto sa lubnganan ni lola ug sa 
lubnganan ni lolo ug gipangbanhaw sila, tanan sila nga mga Russellinhon. 
Binuang! Wala kini makapatandog sa Pulong; dili kini mokahimo paggula 
dihadiha. Dili, sir. Dili kini. 
120
 Apan ang Dios anaay Kamatuoran. Ug ang Dios mao ray Bugtong Kinsa 

makahimo sa pagpadayag Niini, ug ibutang Kini diha, ug ipakita Kini sa husto 
kanato. Nakita mo? Ako nagatoo nga Iyang buhaton kini. Wala ako masayud 
niini. Akong gitug-an kaninyo ang tinuod. Wala ako masayud, apan nagtoo 
ako: Ako nagatoo nga Iyang pagabuhaton. 
121
 Busa, makita ninyo, nga wala pa gayud tagda sa Dios ang mga Judio 

(Gusto ko nga inyong tipigan kini sa hunahuna.) samtang ang Israel… 
122
 Mao kanay akong gipaningkamotan pagsulti niining Igsoon nga ania dinhi 

nga naghisgot bahin sa pag-adto sa Israel. Pailayo sa Israel. Pahilayo gikan 
niini, tanan kamong mga katawohan nga naghisgot bahin sa pagkabig sa mga 
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tiil diha sa yuta ug ang usa diha sa dagat, uban sa Iyang mga kamot nga 
gibayaw ngadto sa langit, u gang balangaw diha sa ibabaw sa Iyang ulo, 
nanumpa tungod Kaniya nga buhi hangtud sa kahangturan, nga ang takna 
natapus na diha sa katapusang Silyo. Ug paabota hangtud nga makadangat kita 
kanilang mga Silyo ug tan-awon kung hain na kanang mga Silyoha karon. 
Human ninyo makita ang kapitoan ka mga semana, dihadiha tan-awa kung 
hain na ang mga Silyo. Ang takna napupos na. Ang katubsanan human na. 
Siya karon na ang Leon ug ang Maghuhukom. Siya mao ang inyong 
Manluluwas niining buntaga, apan usa niadtong adlawa Siya mao ang inyong 
Maghuhukom. 
64
 Sa ika-8 hangtud sa ika-1—sa ika-14 nga bersiculo sa capitulo 5 
nagpadayag sa takna alang sa Cordero nga pagasimbahon tali sa langit ug sa 
yuta, sa Pito ka Tinimrihang Basahon, ang takus nga Cordero, ang Kadugo 
nga Manunubos. Ug gikan sa bersiculo 8 hangtud sa 14, ang mga Manolunda 
misimba Kaniya, ang mga anciano misimba Kaniya, ang mga buhing binuhat 
misimba Kaniya, ug si Juan misimba Kaniya pag-ayo hangtud nga siya 
miingon, “Ang matag binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta, sa ilalum sa yuta 
nakadungog kanako nga nagaingon, ‘Ang panalangin, himaya, gahum, 
kaalam, ipahinungod ngadto sa Cordero.’” Ang takna sa pagsimba alang sa 
Hari nga Cordero. Karon, ang Iglesia gikuha na, hinumdumi. 
65
 Karon, atong ablihan diha sa Daniel sa capitulo 9 ug sa ika-1 ngadto sa 
ika-3 nga mga bersiculo. Ug unya atong tagdon ang ika-20 hangtud sa ika-27, 
tungod kay kini usa lamang ka pag-ampo ni Daniel. Gusto ko nga inyong 
basahon kini pagbalik-balik sa tibuok semana hangtud nga inyong hisabtan 
kini. 

Sa nahaunang tuig ni Darius nga anak ni… ang kaliwat sa 
mga Medianhon, nga gihimong hari sa tibuok gingharian sa mga 
Caldeahanon; 

Sa nahaunang tuig sa sa iyang pagmando, ako si Daniel 
nakasabot pinaai sa mga basahon sa gidaghanon sa mga tuig nga 
tungod niana miabot ang pulong ni Jehova kang Jeremias nga 
manalagna, mahitungod sa pagkatuman sa pagkalumpag sa 
Jerusalen, bisan sa tapus ang kapitoan ka tuig.  

Karon (ang sunod.) Ug akong gipaatubang ang akong 
nawong sa Ginoo nga Dios,sa pagpangita kaniya pinaagi sa pag-
ampo ug mga pagpangilyupo, uban ang pagpuasa ug sa pagsul-
ob ug sako ug mga abo: 

Ug ako nag-ampo kang JEHOVA... nga akong Dios ug 
nanungid kaniya,... 

66
 Aron pagdaginot sa oras, ug ang katawhan nagtindog ra, gusto kong 
lakturon ninyo sa 20—hangtud nga atong maabot karon ang—sa bersiculo 20. 
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Ug sa nagasulti pa ako, ug nagaampo, ug nagasugid sa 
akong sala ug sa sala sa akong katawhan nga Israel, ug samtang 
ginabubo ko pa ang akong pagpakiluoy sa atubangan ni Jehova 
nga akong Dios tungod sa balaan bukid sa akong Dios; 

Oo, sa nagsulti pa ako sa pag-ampo, ang tawo nga si 
Gabriel, nga akong hikit-an sa panan-awon sa sinugdan,sanglit 
gipalupad sa makusog, mihikap kanako sa panahon nga haduol 
na ang paghalad sa kahaponon. 

Ug ako gipasabot niya, ug nakigsulti kanako, ug miingon: 
Oh Daniel, ako mianhi karon sa paghatag kanimo sa kaalam ug 
pagsabot. 

67
 Unsa kaha kun didto pa unta kita? Giunsa ba niya ang pagpakakaplag 
kaniya? Pinaagi sa pag-ampo.  

Ang Manolunda, ang tawo inyong hingmatikdan, nga iyang gitawag siya 
nga “ang tawo.” Ug ingon nga sa... 

Sa sinugdanan sa imong mga pagpangilyupo, gipagula an 
sugo, ug ako mianhi sa pagsugilon kanimo; kay ikaw gihigugma 
gayud pag-ayo; busa palandunga ang pulong ug sabta ang 
panan-awon. 

Kapitoan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katwohan 
ug sa imong balaang ciudad, sa paghuman sa kalapasan, ug sa 
pagtapus sa mga sala, ug sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa 
kasal-anan, ug sa pagsulod sa walay katapusang pagkamatung, 
ug sa pagpamatuod sa panan-awon ug sa panagna, ug pagdihog 
sa labing balaan sa mga balaan; 

Anaa ra ang unom ka pilo ka hinungdan sa iyang pag-anha. Karon, 
himatikdi. 

Busa hibaloi ug sabta, nga sa paggula sa sugo sa pagpahauli 
ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesias, ang Principe, 
mapito ka semana, ug kan-uman ug duha ka semana: tukoron kini 
pag-usab, uban ang dalan ug ang kuta, bisan sa masamok nga 
mga panahon. 

Ug sa tapus ang kan-uman ug duha ka semana, ang Mesias 
ang Mesias pagapatyon, ug siya walay bisan unsa; ug ang 
katawohan sa laing principe nga moanha, maoy moguba sa 
ciudad ug sa balaang puloy-anan; ug ang katapusan niana 
mahiuban sa baha, ug bisan hangtud sa katapusan may gubat; 
ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. 

Ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan 
sulod sa usa ka semanap ug sa tunga-tunga sa semana iyang 
pahunongon ang paghalad ug ang halad-nga kalan-on; ug 
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Judio. 

Karon unsa na mang orasa nato karon? Hapit na kita... giinitan ang mga 
tawo... Oh, akong... 
114
 Wala kini ing kalabotan sa mga Gentil. Ang Pito ka mga Timri, Pito ka 

Hampak, Pito ka mga Alaot, Pito ka mga Trumpeta walay bisan gamayng 
kalabotan. Ang Iglesiang Gentil anaa na sa himaya nianang higayona. Walay 
kalabotan niini kanato, sa Iglesia nga Gentil; ang Israel lamang maoy 
pagatagdon niini: “Kang Daniel, ang imong katawohan ug Jerusalem.” 
115
  Karon, ug maoy nagbukas sa mga kamatuoran nga ang Dios motagad 

lamang sa mga Judio kung anaa sila sa ilang yutang natawohan. Halleluia. 
Mao kana ang akong gihunahuna nga akong makab-ot ang kinauyokan, diha 
niana. 

Kanunay nilang gipaningkamotan ang pagtugot sukad sa panahon nga ang 
Israel atua pa didto sa panahon ni Daniel. Ug usa sa bantugang manunulat… 
tungod kay nasayud ako nga ang uban sa iyang mga sumosunod ania karon 
dinhi. Dili ko isulti kini. Apan mao kanay hinungdan nga ilang naangkon ang 
tanang mga sayup nga butang. 
116
 Nasayud ba kamo kung giunsa sa mga Millerinhon sa wala pa sila 

maiming mga Sabadista, kung unsay ilang gibuhat dinhi niadtong 1919, 
nagbutang silag mga pako, ( makita ninyong tanan kini diha sa Courier na 
balita), ug namangon sila dinhi aron manglupad niadtong buntaga. Ang 
mahitungod kadto sa kapitoan ka semana ni Daniel. Uh-huh, ang Millerinhon. 
Ug unya wala madugay, pinaagi kang Mrs. Ellen White, nga mao ang ilang 
profeta nga babaye, mibalik ug nagtawag sa ilang kaugalingon nga Sabadista, 
ug karon ilang giusab ang ilang ngalan ngadto sa Ang Tingog sa Profesiya. 
Nakita mo? Tulo ka nagakalhi nga mga ngalan sa mao ra nga kulto. 
117
 Karon, apan sayup sila, tungod kay ilang gisulayan ang pagpadapat sa 

kapitoan ka semana tali sa Judio ug sa Gentil, ug Siya nag-ingon dinhi, “Kini 
alang sa imong katawohan.” Ug ang Dios wala gayud magtagad sa Judio nga 
wala sa Palestina. Ug samtang ang Mesiyas, diha sa kapitoan, ug duha sa 
semana, giputol, (dili tungod sa Iyang kaugalingon, tungod kanato, giputol 
Siya), ang Israel nagkatibulaag, ug wala na gayud makabalik sa ilang yutang 
natawohan diyutay lamang niadtong milabay nga pipila ka tuig. Busa ang 
panahon walay labot diha niana alang sa panahon sa Iglesia. Hingsabtan ba 
ninyo kini? [Ang congregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] 

Dili kini mahimo nga 1919. Mahimong pakitaon ko kamong usa ka 
butang nga nahitabo sa 1919, nga samtang ang Manolunda, ang mensahe sa 
ikatulong Manolunda milanog ug miabot ang Kaalaotan. Husto gayud. Apan 
dili kadtong... Mao kadtong paghunong sa gira diha sa makapahibulong nga 
paagi. Atong mahisgotan kana diha sa capitulo 7. Kamong tanan nakadungog 



28 KAPITOAN KA MGA SEMANA NI DANIEL 

Karon tan-awa diha sa inyong Biblia. Kay anaa kini sa sulod sa 
parentesis. 

(Pasabta niini ang magabasa:) 
110
 Karon, naghisgot Siya bahin sa mga Judio. Kay gusto silang masayud, 

“Kung unsay mahitabo sa maong templo? Kanus-a man kini maguba? Kanus-a 
ba kini tukora pag-usab? Kanus-a man moabot ang takna nga wala na unyay 
usa ka bato nga pinatong sa usa ka bato? Unsa man kining kadugayona?” 
111
 Siya miingon, “Kung inyo nang makita ang dulomtanan nga naghimog 

pagkabiniyaan nga magpabilin kung…” Kung si Daniel magbarug diha sa 
dapit nga balaan… Miingon, “Kung imo nang makita nga kini mahitabo, 
karon ipasabot kaniya nga nagabasa kung unsay iyang buot ipasabot…” 

Maoy hinungdan nga nangamuyo ta sa Dios, nga mahimo kana nga labing 
hingpit, nga unta walay usa ka landong sa pagduhaduha. Tungod kay dili 
kinahanglan nga mobutang ta sa atong kinaugalingong hubad alang nianang 
mga butanga. Kinahanglan nga kini moabot pinasubay sa MAO KINI ANG 
GIINGON SA GINOO. Busa, akong gibilin kini diha hangtud nga hisabtan 
ko. 

Gipadayag ang tanang mga butang ngadto kaniya, kanang “dulomtanan.” 
112
 Ug hinumdumi, anaay duha ka kahulogan niini sama sa, “Gitawag ko ang 

akong anak gikan sa Egipto.” Maingon nga ang Israel gipagula, maingon man 
usab kang Jesus nga Iyang Anak gipagawas. 

Ug mao kanay tukmang mahitabo, sama ka tinuod sa akong pagbarug 
dinhi niini. Ug Iyang gibuhat kini sa samang kahimtang, ug Iyang gihimo 
kining tanan nga tinago, ang tanan gitago gikan sa Iglesia. Oh, kung 
mahidangat na kita diha niana, diha nianang unom ka pilo nga pagpanabot, 
kung nganong Iya mang gitago kining tanan sa Iglesia; aron ang Iglesia 
magbantay niini sa matag gutlo sa walay pagkasayud kung kanus-a Siya 
moabot. Apan karon ang panahon sa Iglesia hapit na matapus, busa andam na 
kini karon sa Pagbalik, nangandam na. 
113
 Mao kini ang usa sa labing mahinungdanong mga Kasulatan diha sa 

Basahon. Unsa may gibuhat niini? Kini maoy nagtug-an bahin sa 
pagkahinapos sa nasud sa Judio, sa mga katawohang Judio. Kining maong 
Kasulatan, ang kapitoan ka semana, kini maoy nagtapus ug nagtug-an sa husto 
sukad sa panahon nga si Daniel nagsugod didto hangtud sa katapusan sa 
pagkatibawas. Kini mao usa sa labing dakung mga orasan. Pila ba kaninyo ang 
nakadungog kanako nga nag-ingon, “Kong gusto kamong masayud kung unsa 
nang adlawa karon diha sa semana, tan-awa ang calendaryo. Kong gusto 
kamong masayud kung unsa nang taknaa karon ang atong gipuy-an, tan-awa 
ang mga Judio”? Husto kana. Mao kana ang calendaryo sa Dios, gikuha gikan 
dinhi niini. Bisan kinsa nga batid sa tiyolohiya ug bisan kinsang tinun-an sa 
Biblia, bisan kinsa, motug-an kaninyo nga kini mao ang orasan, ang mga 
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ibabaw sa pako sa mga dulumtanan moanhi ang magalumpag; ug 
bisan hangtud sa pagtibawas, ug kana sanglit natagal na, ang 
kaligutgut igabubo sa ibabaw sa linumpag. 

68
 Karon, mao kana ang atong liksyon sa mosunod nga tulo, upat, o lima ka 
mga panagtigum, kung unsa man ang ipadayag sa Ginoo. “Kapitoan ka mga 
semana.” 
69
 Karon, akong giingnan si Doc, nga kung mahimo niya karong gabii, ang 
pagbutang sa akong pisara diha, aron mahimong isulat ko diha niana. Dili ko 
buot nga inyong mapakyas kini karon. Kinahanglan nga magtuon kamo uban 
kanako, ug magtuon ug halalum, o kaha hikalimtan ninyo kini. Ug buot kong 
idibuho kini diha sa pisara, ug unya magdala kamo ug inyong mga lapis ug 
papel ug isulat kining mga pitsa, kining mga panahon, ug ang tanan 
mahitungod niini. 
70
 Karon ang kapitoan ka semana nagsugod (karon sabta kini.) human  sa 
pagkuha sa Iglesia. Karon, ang tanan nga nakasabot niana moingon, “Amen.” 
[Ang congregasyon mitubag, “Amen.”—Ed.] Karon, human sa pagkuha sa 
Iglesia… 
71
 Pinadayag 6:1 hangtud sa Pinadayag 19:21 kadugtong sa kapitoan ka 
semana; tungod niini kinahanglan nga mohunong kita ug isaysay sa dili pa kita 
mopadayon sa unahan. Kinahanglan nga mohunong kita ug isaysay kung unsa 
kining kapitoan ka semana, tungod kay kung dili man nan imong hikalimtan 
ang mga Timri, imong hikalimtan ang mga Trumpeta, imong hikalimtan ang 
mga panaksan, ang mga Hampak, ang tulo ka mahugaw nga mga espiritu nga 
sama sa mga baki, ang tulo ka mga Kaaloatan, ang pagtambog sa mapula nga 
dragon, ang babaye diha sa adlaw. Imong hikalimtan kining tanan kong dili 
mo buhaton, tungod ka mahitabo kini dinhi niini sa ika-kapitoan ka semana. 
Diha niana kini mahitabo. 
72
 Karon, ang profeta nga si Daniel didto na sa Babilonia sulod sa kan-umag-
walo ka mga katuigan (Kaninyo nga gustong mosulat sa mga referencia ug 
aron imong magamit alang kanimo ang mga panahon nga kinahanglan di—
diha ako magtamud)—kan-umag-walo ka mga katuigan. Siya nahimong 
binihag sa B.C. 606. Ug sa paghiabot sa panan-awon diha kaniya ma—mao na 
ang B.C. 538; 538 gikan sa 606 nagbilin ug 68. Kan-umag-walo ka mga 
katuigan nga didto siya sa Babilonia sa taliwala sa mga pagano ug sa gihapon 
nagbaton ra sa kadaogan. Amen. Mahimong magpabilin tag usa oras. 
73
 Apan didto siya sa taliwala diin walay lain nga atua didto gawas sa tulo ka 
mga kaubanan, ug sila didto sa nagkalainlaing dapit sa gingharian. Apan si 
Daniel nagpabiling nagbarug uban sa Dios nga naghambin sa kadaugan sulod 
sa kan-umag-walo ka mga katuigan. Pamalandunga kini. (Dili ko sugdan ang 
pagwali, tungod kay kini maoy usa ka pagtudlo nga mensahe.) Apan sulod sa 
kan-umag-walo ka mga katuigan ang iyang pagbaton sa kadaugan ug walay 
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ikasaway sa atubangan sa Dios nga walay bautismo sa Espiritu Santo, wala 
ang Dugo ni Jesu-Cristo aron mangamuyo alang kaniya, kondili sa dugo 
lamang sa mga laking baka ug mga kanding ug sa baye nga baka nga iyang 
ihalad sat ago, tungod sa paganong mga kalagdaan sa maong yuta. Sila 
gipangdala ngadto. Si Jeremias nanagna kanila nga sila mahiadto didto. 
74
 Karon, si Daniel, oh, may, nagsugod na siya sa pagpakakita nga ang takna 
haduol na, sama kanato karon. Si Daniel misugod sa pagpakasabot, siya 
miingon, pinaagi sa pagbasa sa mga libro.  

Ug sa nahaunang tuig sa paghari ni… si Daniel… sa 
paghari ako si Daniel nakasabot pinaagi sa mga basahon sa 
bilang sa… mga tuig, ug busa… ang Pulong ni JEHOVA 
midangat kang Jeremias nga profeta, nga kinahanglan 
mamatuman sa kapitoan ka mga katuigan… ang pagkabiniyaan 
sa Jerusalem. 

75
 Si Jeremias, sa B.C. 606, nanagna, tungod sa ilang mga sala ug sa 
pagkadili-diosnon, nga anaay kapitoan ka tuig alang kanila. 
76
 Inyong mahinumduman nga dihay lain pang profeta ang mitungha 
niadtong adlawa; nga dili ko siya kahinganlan niining higayona. Tingalig ako 
ra kining ipasantop kaninyo sulod lang—sulod sa pipila ka mga gutlo kon 
balikan ko pagtan-aw kadiyot. Apan miabot siya ug miingon, “Jeremias 
nasayup ka. Kay ipabilin lamang sa Dios ang Israel didto sulod sa daghang 
mga adlaw—sulod sa daghang—sulod sa tingalig duha ka tuig.” 
77
 Si Jeremias miingon, “Mahimo unta kini. Amen.” Siya miingon, “Apan 
kadali lang. Tali kanimo ug kanako magsusi ang matag usa kanato ingon nga 
mga profeta.” Siya miingon, “Hinumdumi, nga diha nay nagprofesiya nga 
nanghiuna kanato, ug sila nagsultig mga butang nga sayup. Ug ang Dios 
nagpalihok kanila sa pagsultig mga butang nga sayup. Ug ang Dios nagtagad 
uban kanila aron mosultig sayup nga mga butang. Busa atong sigurohon. Apan 
ang Ginoong Dios nagsulti kanako nga anaay kapitoan pa ka tuig ang 
nahibilin.” Gihampak sa Dios kadtong mini profeta ug gikuha ang iyang 
kinabuhi niadtong mao rang tuiga. Tungod kay gisultihan sa Dios kining 
tinuod nga profeta nga anaay kapitoan ka tuig. 
78
 Ug buot kong inyong himatikdan kung giunsa ni Daniel, ingon nga 
dumoluong, gipalagpot gikan sa iyang katawhan, gipalagpot gikan sa iyang 
simbahan, nga wala nay bisag usa ka panimbahon, walay simbahan nga 
kaadtoan, walay usa ka kanta nga mahimong awiton niya mismo, sa taliwala 
niini, sa gihapon nagpabilin pagkupot kung unsay giingon sa profeta. Amen. 
Amen. 
79
 Walay simbahan nga kaadtoan, walay bisan kinsa nga ikatambayayong; 
ang matag usa nangadto na sa paganong mga kasimbahanan; ang matag usa 
nagsimba na sa ilang mga diosdios. Walay Cristohanong mga alawiton, walay 
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kanato sa husto dinhi ning maong mga panid, sibo gayud sukad niadtong 
panahona hangtud ning panahona, hangtud sa pagtibawas, ug kini dili gayud 
mapakyas bisag usa ka gutlo.  
106
 Giunsa sa gamhanang Pulong sa Dios… Sa dihang gibuhat sa Dios ang 

kalibutan ug gibutang kini diha sa alagianan, akong giwali sa miaging gabii, 
gabii sa Dominggo, giunsa nga wala may nangahulog. Tan-awa, kining 
kalibutan nga nagkatuyok sa pag-ayo hangtud nga ila kang sultihan pag-ayo 
kanus-a ang adlaw ug ang bulan moagi sulod sa kawhaan ka tuig sukad karon 
ngadto sa hustong minuto. Dili ako makasulti kaninyo pinaagi sa bisag unsang 
relo nga atong nangaangkon dinhi sa kalibutan. Maulahi kini duha o tulo ka 
gutlo matag bulan, o kaha makadugang ug duha o tulo ka gutlo—sa labing 
maayo nga atong naangkon. Dili kita makahimog hingpit niana, tungod kay 
adunay usa lamang ka hingpit; ug mao kanang Dios. Ug ang Dios ug ang 
Iyang Pulong pariha ra; busa ang Pulong sa Dios hingpit. 
107
 Ug kong anaa kitay makita niining mga adlawa, makakaplag tag husto 

kung ang pagkatibawas mahitabo na. Nakasabot ba kamo niini? [Ang 
congregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] “Kini gikatakda na alang sa 
pagkatibawas.” Sa bersiculo 24, “sa imong mga katawohan ug sa imong 
ciudad,” nga mao ang Jerusalem. Tan-awa ang bersiculo 21—24 dinhi. Kay 
gihisgotan ni Jesus kini diha sa Mateo 24. 
108
 Karon, Igsoong Collins, kong ania man siya dinhi ning buntaga, ambot 

lang kung ania ba siya o wala. Diha sa mga pangutana sa miaging gabii, 
nangutana siya.  (Maayo ba kaha nga akong isulti kini Igsoong Collins.) 
Mahitungod, “ ‘Sa dulomtanan nga nagahiimog biniyaan,’ tan-awa, kung 
unsay gipasabot niini?” 
109
 Gihisgotan kini ni Jesus diha sa Mateo capitulo 24, ug atong makita. Oo, 

sa Mateo 24:15. Karon tugoti ako sa paghisgot niana kadali, aron inyong 
makita kung unsay buot ipasabot ni Jesus samtang nagsulti sa mao ra nga 
butang dinhi, nga naghisgot pagbalik kang Daniel. Sa Mateo 24:15, kamo nga 
nagsulat. Gusto ko kaninyo, ang matag usa karon, ilabina karong gabii ug—ug 
sa mosunod nga Dominggo, pagdala kamog lapis ug papel, tungod kay 
atong… gawas kung anaa kamoy tep, sa 24, sa bersiculo 15. Ug busa… 

Tungod niini inigkakita ninyo sa gihisgotan sa profeta nga si 
Daniel,… 

Pamalandunga! Kini mao na ang upat ka gatus ug kawaloag-tulo, -upat, -
lima, kawaloag-unom ka tuig una mahitabo. Upat ka gatus ug kawaloag-unom 
ka tuig una mahitabo. 

…sa profeta nga si Daniel, nga magatindog sa sulod sa dapit 
nga balaan,… 
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nakadawat ug sugo gikan sa hari ug gitukod ang kuta sa magubot nga mga 
panahon. Ilang gitrabaho. Siya miingon, “Ang kuta…” Paminawa kini. 

…aron pagtibawas sa kalapasan,… aron pagtapus sa kasal-
anan,… 

“Aron pagtapus sa kasal-anan.” Ni kinsa? Sa mga Judio. Ang gitagal sa 
imong katawohan,” dili kay sa Gentil. “Sa imong katawohan,” sa mga Judio. 
“Ug sa imong ciudad,” dili kay New York, dili Boston, Philadelphia, Chicago, 
Los Angeles, Roma. Kondili, sa imong ciudad,” ang Jerusalem. 

…ug aron pagtibawas sa kalapasan,… aron pagtapus sa 
sala,… alang sa pagpasig-uli sa kadautan, ug alang sa 
pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarung, ug alang sa 
paglilong sa panan-awon ug profesiya, ug alang sa pagdihog sa 
labing Balaan. (Bantayi!) 

Busa hibaloi ug sabta, nga gikan sa pagpagula sa sugo aron 
bangonon ug tukoron pag-usab ang Jerusalem (nga mao ang 
iyang ciudad) hangtud… Ang Mesiyas nga mao ang Pricipe pito 
(nga iya sa kapitoan) ka semana. 

101
 Hulata hangtud nga mahidangat kita niana! Oh, may! Usa kana ka 

panalangin nga akong… Magkuha akog lubid ug gapuson ka ang akong 
kaugalingon dinhi ning dapita. 
102
 Gipadayag kining tanan, nga nagaingon, “Dili lamang kay suginlan ko 

ikaw karon nga kanang duha ka tuig hapit na, mahuman na kini ug matapus.” 
Ug hibaw-an natong tanan nga sila nagpuyo didto sulod sa kapitoan ka tuig, 
u—ug unya nakagula, sibo gayud ang unsay giingon sa profeta. Ug si Isaias, o 
ang akong gipasabot… si Daniel nagtoo nianang maong profeta ug busa anaa 
na, andam na. Sige atong padayonon. Ug iyang… 
103
 Ug karon, sa pag-anha ni Gabriel, Siya miingon, “Mianhi ako aron ipakita 

kanimo ang tanan kahimtang, aron ipadayag kanimo kining mga butanga, nga, 
hangtud sa pagkatapus.” Nakita mo? Tan-aw diri. 

… ang dulomtanan iya kining himuon nga biniyaan, bisan 
hangtud sa pagtibawas,… 

104
 Pagtibawas mao “ang pagtapus sa tanang mga butang.” “Akong ipakita 

kanimo kung unsay mahitabo.” Karon paminaw. Sabta kini! “Ako… Daniel, 
ako nang gipadala. Ang imong hinigugma sa Langit. Ug Akong nadungog ang 
imong mga pag-ampo, ug nanaug ako karon aron pagsugilon kanimo kung 
unsay gitagal alang sa mga Judio ug sa Jerusalem sukad karon hangtud sa 
katapusan sa pagtibawas, sa tanang mga butang.” 
105
 Karon, nakasabot ba kamo, tinun-an? Kong atong makita kung unsa kining 

kapitoan ka semana, nan atong hisabtan kung unsa kining pagtibawas. Oh, 
may. Ang Dios magtabang kanato sa pagkasayud niini. Kini maoy nagtug-an 
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nagtoo nga sama sa butang nga iyang gitoohan, ug sulod sa kan-umag-walo ka 
mga katuigan, sukad sa batan-on pa siya hapit magnapulog-duha, napulog-
upat ka tuig ang idad sa dihang gidala siya ngadto, nagpabilin siyang matinud-
anon sa Dios ug nakasabot pinaagi kang profeta Jeremias nga ang mga adlaw 
hapit na mamatuman.  

Unsa gayud ka kinahanglanon nga magpasidaan sa kasingkasing sa tinuod 
nga profeta sa Dios karon, nga mobalik ta ug tan-awon kung unsay giingon 
niining tinuod nga profeta, ug hisayran nga ania na kita sa katapusang 
panahon. 
80
 Siya miingon, “Akong hingsabtan pinaagi sa mga basahon ni Jeremias, 
nga akong igsoon, sulod na sa daghang, mga katuigan ang nanglabay gitagna 
nga ang Israel magpabilin dinhi sulod sa kapitoan ka mga katuigan, ug 
kadtong panahona hapit na matuman.” Ug nangandam siya sa iyang 
kaugalingon, ug nagtawag siyag usa ka pagpuasa, ug iyang gibalaan ang iyang 
kaugalingon, ug samtang—sa mga abo, ug pagsul-ob ug sako, ug gibutang 
kini ibabaw sa iyang ulo, ug nagpuasa siya ug nag-ampo aron makasabot 
bahin niadtong adlawa nga ilang gipuy-an. 
81
 Ug kon si Daniel, ang profeta sa Ginoo, nanginsayud man gani sa mga 
basahon ni Jeremias ug maoy midala kaniya ngadto sa maong dapit nga bisan 
gani ang Israel nga nanghigula, ang tanan kanila mga buhi pa, nanggula dikan 
sa Babilonia aron mamalik ngadto sa yutang natawohan maoy naghimo kaniya 
sa pagpuasa inubanan sa pagsul-ob ug sako ug mga abo, unsa pa kaha ka 
kinahanglanon gayud nga Iglesias a Buhing Dios nga kinahanglan masayud 
nga ang takna nagkapupos na ug mawala na, ug ang pagbalik sa Ginoong 
Jesu-Cristo ug ang dakung Milenyum andam na nga ipahigayon? Unsaon ta 
man paggamit ang walay pulos nga takna sa sugal, sa kaligoanan sa tanang 
Dominggo, walay panahon alang sa Ginoo. Naghinapos na.  

Kong ang pastor mosulti butang o sahi nga dili ninyo higustohan, 
motindog ka ug mogawas. Ug kon ang—kon ang simbahan dugayng mamuhi, 
oh, pul-an i—i—ikaw. Tan-awa ang atong kahimtang. Tan-awa kung unsay 
atong ginabuhat.  

Itandi ang atong mga kinabuhi diha sa profeta. Usa ka tawo nga diha sa 
usa ka kompletong gingharian diin walay simbahan nga kaadtoan wala gayud 
bisan asa nga kaadtoan… Nangagun-ob kadto ug gipangsunog. Ang iyang 
ciudad, ang iyang mga katawohan gipangbihag. Kan-umag-walo ka tuig—
kan-umag-walo, kan-umag-siyam, kapitoan, anaa pa siyay duha ka tuig nga 
nahibilin. Busa sa dihang misugod siya pagbasa diha sa libro ug nakita nga 
ang takna nagkahaduol na aron matuman—nga matuman na, siya miadto sa 
Dios diha sa pag-ampo aron pagsuta mahitungod niini. 
82
 Unsang pagkataknaa na! Unsa may atong ginabuhat? Kung, ang 
“Kanasuran mangabahin, ang kadagatan modaguok, ang kasingkasing tawo 
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mangaluya sa kahadlok, kalibog sa panahon, tanan kining mga butanga, ang 
kamot nga nagsulat sa bongbong, ang pagpangabungkag sa kaliwatan, ang 
tanan matang sa mga daotan magpadayon dinhi sa kalibutan, ug mga 
panagkalalis ug panag-away ug mga kabalaka, ug ang mga hinagiban 
gipamitay diha sa butanganan, kanang usa ka gamayng nasud nga morag 
kadaku sa Cuba dinhi niini makahimo pagbungkag sa kalibutan sulod lang sa 
napulo ka gutlo? Ug sila managlalisay ang usag usa, nga tawong dili diosnon 
kinsa wala mahibalo ug Dios ug wala masayud sa Iyang gahum.  

Ug ang Espiritu Santo diha sa Iglesia, nagalihok diha sa mga pinili, 
nagpakita sa Iyang kaugalingon nga buhi human sa duha ka libo ka mga 
katuigan, nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug sa kahangturan,  
unsaon ba nato sa pagsigig lingkud sa katapol? Unsaon man nato sa 
pagdalagan diha sa ibabaw niini? Ang takna atong ginasusi, uban sa pagpaniid 
nianang dakung takna sa nagsingabot. 
83
 Karon, iyang gibasa diha sa Jeremias capitulo 25. Atong ablihan diha sa 
Jeremias capitulo 25 ug basahon kung giunsa ni Jeremias pagsulti. Hinuon, 
atong sugdan diha sa bersiculo 8, tungod kay kini… Gusto kong inyong 
masiguro ang pagsabot niini. Sa bersiculo 11 diin maoy akong gisulat dinhi 
aron basahon, apan atong sugdan sa bersiculo 8. 

Busa mao kini ang giingon ni JEHOVA sa mga panon;... 

Nakagusto ko niana. Kung akong hidunggan ang usa ka profeta nga 
motindog uban sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOONG DIOS, 
igsoong lalake, mao kana. Alang kanako, mao na kana. Mao kanay kinatibuk-
an niini. 

... mao kini ang giingon ni JEHOVA sa mga panon; tungod 
kay wala kamo magpatalinghog sa akong mga pulong, 

Ania karon, ipadala ug ipakuha ko ang tanang mga banay sa 
amihanan, nagaingon si Jehova, ug ipadala ko si Nabucodonosor 
nga hari sa Babilonia, akong alagad, ug dad-on ko sila batok 
niining yutaa, ug batok sa mga pumoluyo niini, ug batok niining 
tanan nga mga nasud nga nanaglibut; ug pagalaglagon ko gayud 
sila,...  

Hinumdumi, nga sila mga pinili sa Dios nga Iyang gihisgotan. Dili kay 
mga dili-magtotoo. Sila mga membro sa simbahan. 

Labut pa, kuhaon ko gikan kanila ang tingog sa kasadya ug 
ang tingog sa kalipay, (sama sa ania kanato karon, ang tanang 
kiniat-kiat, ni Ricky ug Elvis,) ug, oh,  ang tingog sa kaslonon nga 
lalake,... ug ang tingog sa bird...o sa, kaslonon nga babaye, diay, 
ang dinaguok sa galingan,... ug ang kahayag sa lamparahan. 

Ug kining tibuok nga yuta mahimong usa ka biniyaan,... 
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tuig ang milabay, “karaang manggugubat,” maoy gingalan kanila. Ilang 
gihimong pundok, ug nakigtakus, ug nagbagolbol hangtud ngadto sa Bukid sa 
Horeb ug sa Nebo, hangtud didto, apan sa katapusan ania na kita sa suba 
karon. Magptindog Siyag usa ka bag-o uban kang Josue aron patabokon sila. 
Ang kasugoan napakyas; si Moises minunot niini; si Moises napakyas. Si 
Josue maoy nagpalabang kanila. Atong nakita nga ang organisasyon 
nangapakyas, apan ang Espiritu sa Dios… Si Josue, ang pulong nga “Josue” 
nagkahulogan nga “si Jesus atong Manluluwas.” Nga ang Espiritu Santo maoy 
moanha sa Iglesia, dili kay ang organisasyon, kondili ang Espiritu Santo 
moanha sa katawhan ug maghimo Kaniya nga andam sa pagkayab, motabok 
sa Jordan. Akong hingsabtan pinaagi sa pagbasa sa Basahon nga mao kanay 
mahitabo, ug nahibalo ang Dios nga mao kanay akong gipangita karon, aron 
akong lipayon ang Iyang mga katawohan ug sultihan sila kung unsay 
nagsingabot na, tali dinhi niining buntaga ug sa tibuok kayutaan diin kining 
mga tep mahiabot sa tibuok kalibutan, nga ania na kita sa katapusang panahon. 
99
 Iyang gipadayag ang tanan hangtud nga ang Gingharian hingpit na nga 
mahipasig-uli ug ang Milenyum ipahigayon na. Mao kadto ang mensahe ni 
Gabriel. Siya miingon, “Ako mianhi aron sultihan ka nga anaay kapitoan ka 
tuig—kapitoan ka mga semana ang nahibilin sa imong katawohan, nahibilin 
alang sa katapusan sa kaliwatan sa mga Judio. Anaay kapitoan ka mga 
semana.” Karon, bantayi kung unsay iyang giingon… Sukad karon gikan sa 
pagsugod hangtud sa pagpasig-uli… 

Kapitoan ka mga senana ang gitagal sa imong katawohan ug 
sa imong ug sa imong…ciudad… 

“Sa imong ciudad.” Ang Babilonia dili maoy iyang ciudad. Kinsa… Hain 
man diay ang iyang ciudad? Ang Jerusalem. 
100
 Karon, kung mahiabot na kita diha sa—sa pito—o sa unom ka 

pagpahibalo, atong makita kung unsa kanang pagka-ciudara ug ipasabot kini 
ug pamatud-an kung unsa kini kaniadto, kinsay nagtukod niini, kung diin kini 
gikan. Unsang kadugayona kini maglungtad? Matukod pa ba kini pag-usab, ug 
unsang orasa? Oh, ang dagkung mga butang gitagana alang kanato. Sige 
magpadayon ta. 

Kapitoan ka mga semana maoy gitagal diha sa imong 
katawohan ug sa imong…ciudad, aron pagtibawas sa 
kalapasan,… 

Karon, wala gayud Niya ingna, “Daniel…” Sa walay pagduhaduha apan 
ang unsay Iyang gisulti kaniya nga ang kapitoan ka semana mao… Ang akong 
ipasabot nga ang kapitoan ka tuig hapit na matapus. Kan-umag-walo, kulang 
na lang ug duha ka tuig. Ug atong nakita nga ang profesiya ni Jeremias sibo ug 
mitakdo gayud. Tapus sa duha ka tuig nahigawas sila. Miadto si Nehemias ug 
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hingsabtan pinaagi sa Basahon nga kanang mga butanga mahitabo gayud. 
91
 Akong hingsabtan nga sa katapusang mga adlaw moabot ang kagutom; 
ang mga kasimbahan bug-os nang organisado ug gikapahimutang na ang 
tanan, nga sa katapusang mga adlaw moabot ang kagutmanan, ug kini sa 
tinapay ug sa tubig lamang, kondili sa pagpaminaw sa tinuod nga Pulong sa 
Dios. Ug ang mga katawohan mangadto gikan sa subangan, gikan sa 
kasadpan, gikan sa amihanan ug sa habagatan nga magapangita aron mamati 
sa tinuod nga Pulong sa Dios. Apan ang mga kasimbahan organisado na kaayo 
ug hilabihan ang kahigpit nga tungod niana nangapakyas sila sa pagpamati 
Niini. Akong hingsabtan kana pinaagi sa mga basahon. Apan niadtong adlawa, 
oh, Dios anaay usa ka Sanga nga motindog gikan kang David. 
92
 Akong hingsabtan nga Iyang ipadala si Elias sa dili moabot kanang adlawa 
sa katapusang panahon, ug anaa siyay usa ka Mensahe nga maoy magpabalik 
sa mga kasingkasing sa mga anak balik ngadto sa ilang mga amahan, maoy 
mopabalik kanila ngadto sa orihinal: mobalik pag-usab ngadto sa katapusan ug 
magsugod. Akong hingsabtan nga mahitabo kana sa dili ang Espiritu mobiya 
sa iglesia nga Gentil aron mobalik ngadto sa mga Judio. 
93
 Ug dili ako makasabot pinaagi lamang sa Letra; mahimo ko pinaagi sa 
Pulong, pinaagi sa sinulat nga Pulong, nga ang Israel mobalik na ngadto sa 
iyang yutang natawhan. Ug akong nakita siya nga misulod na. 
94
 Akong hingsabtan pinaagi sa mga sulat sa mga profeta nga ang Israel 
mahimo nang usa ka nasud. Ilang tukoron pag-usab ang templo sa pagsimba. 
Ug ang Dios mopadayon aron tagdon sila pag-usab kung mahibalik na siya sa 
iyang yutang natawohan. Oh. Ang duha ka mga profeta motungha sa 
katapusang mga adlaw uban kanila. Akong hingsabtan kana. Sama nga ang 
iglesia nga Gentil mopahawa na, ang duha ka mga profeta mangabot, si Elias 
ug si Moises diha sa Israel. Ato rang hisabtan kini samtang mopadayon ta. 
95
 Nakita sa profeta nga ang panahon hapit na matuman didto sa Babilonia. 
Oo. 
96
 Si Gabriel mitungha aron ipadayag dili lamang ang unsay iyang 
gipangutana, kondili aron pagtug-an kaniya sa tanan hangtud sa unsay 
gikatakda alang sa kaliwatan sa mga Judio bisan hangtud sa pagtibawas. 
Amen. Nangayo siyag gamay ra ug nakadawat sa daghang butang. Nangayo 
siyag gamayng kasayuran… 
97
 Gisulayan ni Daniel ang pagsuta, “Kung unsa pa kadugay, Ginoo, 
mahitabo na ba kini karon? Si Jeremias nga profeta, Imong alagad, nga akong 
igsoon, nanagna kan-umag-walo na ka tuig ang milabay ug miingon nga anaay 
kapitoan ka tuig nga kining mga tawhana magpabilin dinhi. Ang tanang mga 
tigulang nga kaliwatan nangamatay na sila karon.” 
98
 Dihay karaan nga Pentecostal nga kaliwatan nga mitungha kap-atan na ka 
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Pamatia kanang singgit sa profeta. Kining tibuok nga yuta mahimong usa 
ka biniyaan. Ug dili kay sa pagpanundog sa bantugang alagad sa Dios, kondili 
ako managna nga kining tibuok nga nasud mahimong usa ka biniyaan. Ang 
Dios magsilot ning maong nasud tungod sa iyang mga kasal-anan. Kong wala 
man sa Dios kaloy-i ang Israel, nga Iyang pinili, ang kaliwat ni Abraham, 
kang kinsa Iyang gihatag ang pakigsaad ug inubanan sa panumpa, kong wala 
man Niya sila paikyasa tungod sa ilang dili maayong binuhatan, bisan pa kung 
mga relihiyoso sila hangtud sa kinauyokan, may dagkung mga kasimbahanan, 
mga sacerdote, ug mga rabbi, apan tungod sa ilang kaulag ug sa mga butang 
nga anaa kanila, ug gipaani sa Dios kanila ang unsay ilang gitanum, sa maong 
kahimtang makaangkon ta usab niini. sa bersiculo 11: 

...ug kining tibuok nga yuta mahimong usa ka biniyaan, ug 
usa nga makapahibulong;... 

Mao kanang, ang tanan makakita ug moingon, “Anaa ra sila. Mga 
bantugan kaayo sila. Tan-awa sila karon.” 

... ug kining mga nasura manag-alagad sa hari sa Babilonia 
sulod sa kapitoan ka tuig. 

Tibuok kinabuhi na kana. Sama niana kung ang tigulang nga bulahan 
mong inahan sa usa pa ka bata. Didto sila nga walay Dios, walay simbahan, 
walay alawiton, walay bisan unsang mahikap alang sa bug-os nga kaliwatan, 
hangtud nga ang tanang makasasala nga kaliwatan nangamatay. 

Ug mahitabo sa matuman na ang kapitoan ka tuig, nga 
pagasilotan ko ang hari sa Babilonia, ug kanang nasura, 
nagaingon si Jehova, tungod sa ilang kasal-anan, ug ang yuta sa 
mga Caldeahanon; ug himuon ko kini nga biniyaan sa walay 
katapusan. 

Ug dad-on ko diha nianang yutaa ang akong mga pulong 
nga akong gipamulong batok niana, bisan kadtong tanan nga 
nahasulat niining basahona, nga gitagna ni Jeremias batok sa 
tanang mga nasud. 

Kay daghang mga nasud ug dagkung mga hari nga 
magaulipon kanila, bisan pa kanila, ug panimaslan ko sila 
sumala sa ilang mga buhat, ug sumala sa mga buhat sa ilang mga 
kamot. 

Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ang Dios sa Israel 
kanako: Kuhaa kining copa sa vino sa kaligutgut gikan sa akong 
kamot, ug paimna ang tanang mga nasud nga paadtoan ko 
kanimo. 

Sa laing pagkasulti, “Jeremias, Akong gitugyan kanimo kining mensahe. 
Ayaw paglingkud. Ayaw pagpuyo sa usa ka dapit, kondili managna ka sa 
tanan mga nasud.” Mosunod ka ba niini? “Panagna ngadto sa tanang nasud. 
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Ipakita ang Akong mga ilhanan ug mga katingalahan, ug pahibaloa sila nga 
ako moabot aron pagbuhat niini.” 

Ug sila manginum, ug managsamparay ngadto nganhi, ug 
mangabuang tungod sa espada nga akong ipadala sa taliwala 
nila. 

84
 Unsa may ilang pagabuhaton niadtong maong adlaw? Ila ikawng tawgon 
nga mini nga profeta, tawgon ka nga u—usa ka paling-paling, tawgon ka nga 
u—usa ka panatico, usa ka manghihimalad, o usa ka magdadamgog mga 
damgo, o usa ka matang sa pagpanaghap. “Sila mangahimong kulang-kulang.” 
Ug ang pulong “kulang-kulang, kong imong kining sabton, nagpasabot kini 
nga “buang.” Manglakaw sila nga mga buang, ug moingon, “Aw, ayaw 
pagtagda kanang holi-roler, walay kapuslanan.” “Tungod sa pulong nga akong 
ipadala sa taliwala nila.” 
85
 Inyo bang nakita nga ang kasaysayan nagbalikbalik mismo? Si Jeremias 
dili mouyon kanilang mga Fariseo, mga Saduceo, mga Herodian, bisan kung 
unsa man; i—iyang gipagula ang Pulong, ug kini maoy nakapahimo kanilang 
tanan nga mangasuko kaniya. Unsa? Karon himatikdi: 

Unya gikuha ko ang copa nga gikan sa kamot ni JEHOVA, 
ug gipainum ko ang tanang mga nasud nga nga gipaadtoan 
kanako ni JEHOVA: 

Si Jeremias wala magpuyo sa balay. Si Jeremias dili kay nagpuyo ra sa 
usa ka gamayng dapit, kondili iyang gihimo ang tanang nasud sa pag-inum 
niini. 
86
 Gidala ni Jeremias ang Pulong sa Ginoo, ang bino sa Iyang Pulong… Ug 
ang bino mao ang gahum sa Iyang Pulong. Ang bino adunay gahum. Ang bino 
makahubog. Ang bino anaay gahum sa luyo niini. Ug akong dad-on ang 
Pulong sa Ginoo,” matud ni Jeremias, “ug himuon Kini nga dayag; ang bino, 
ang gahum nga anaa Niini, akong gibansay diha sa ilang atubangan, ug sila 
dili mamati Niini.  

Ang Dios miingon, ‘Tungod niini akong ipadala sila sulod sa kapitoan ka 
tuig ngadto sa Babilonia.’”  
87
 Karon, balik diha sa leksiyon. Si Daniel nakabasa. Pamalandunga. Si 
nagbasa sa mao ra nga mga pulong nga atong gibasa niining buntaga. Si 
nagbasa sa mao ra nga Biblia, mao ra nga mga kudlit, mao ra nga mga laray, 
mao rang mga butanga ang sama kanako, pinaagi sa panabang sa Dios, ang 
pagabasahon kaninyo diha sa mosunod nga gamayng mga Mensahe, mao rang 
butanga ang ipakita kaninyo nga ania na kita sa katapusang panahon.  

Ug si Daniel nagdala sa pulong gikan kang Jeremias, ug miadto sa 
Babilonia, ug siya usa ka dinihogan nga profeta. Ug siya nagbuhat ug mga 
milagro, ilhanan, makahubad sa dili masabot nga sinultihan, ug nagbuhat ug 
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mga ilhanan ug mga katingalahan sa ilang atubangan. Apan, nagbarug nga 
nag-inusara, nga siya ra mismo! Amen! Siya nagbarug nga nag-inusara. 
88
 Apan si Jeremias misulat niining mga Pulonga sa daghan, daghang mga 
katuigan kaniadto. Ug gihubad ni Daniel, ang Pulong, nga may—ug miingon, 
“Karon, kadali lang; haduol na kita sa katapusang panahon, tungod kay dinhi 
na ako kan-umag-walo na ka tuig. Ug ang profeta sa Ginoo (Amen.), igsoon 
ko, ang tinuod nga profeta sa Dios nga gipamatud-an sa iyang kaugalingon 
nga usa ka profeta, nagprofesiya kanato… Akong gisulat kini dinhi sa usa ka 
basahon nga nagaingon, ‘Kapitoan ka tuig ang mamatuman.’ O Ginoong Dios, 
haduol na kami sa katapusan. Tanan kadtong mga kaliwatana nangamatay na. 
Unsa may imong buhaton karon, Ginoo? Ikaw nagsaad nga padalhan kami…” 
Ug iyang gipahimutang ang iyang kaugalingon alang sa pagpangamuyo. 
89
 Oh Dios, kung anaa pa may usa ka takna diin kinahanglan nga among 
ipahimutang ang among kaugalingon alang sa pag-ampo, mao na kini karon. 
Tungod kay kami ingon nga Iyang tinuod nga mga alagad, kami nakakita 
pinaagi sa mga sulat sa mga apostoles, pinaagi sa mga pasidaan sa Espiritu 
Santo, nga ania na kami sa katapusang adlaw. Ang Espiritu Santo nag-ingon 
nga sa katapusang mga adlaw ang katawohan andakan, hambogiro, 
mahigugmaon sa kalipayan inay nga sa Dios unta, mabudhion, tigbutang-
butang, tigpaburot, ug matinamayon nianang unsay maayo. Akong nasabot 
pinaagi sa sulat. 
90
 Ug ako nakasabot nga adunay manangpangabot nga mga mayubiton sa 
katapusang mga adlaw. Akong hingsabtan nga anaay nasud batok sa nasud sa 
katapusang mga adlaw. Akong hingsabtan nga anaay dagkung mga balud sa 
katapusang mga adlaw. Akong hingsabtan nga anaay makalilisang talan-awon 
sama sa nagalupad nga daw paltito, diha sa kalangitan mga talan-awon nga 
kahibulongan, ug ang kasingkasing sa katawohan mangaluya tungod sa 
kahadlok; moabot ang makapalibug nga panahon, ug kagul-anan sa mga 
katawohan. Akong nabasa nga silang tanan modangup sa mga kapunongan ug 
mga denominasyon, ug maghiusa sa katapusang mga adlaw. Akong 
hingsabtan nga ang kababayen-an magpautol sa ilang buhok sa katapusang 
mga adlaw. Akong hingsabtan nga sila managsul-ob ug mga bisti nga 
hamugbo, ug maglakaw nga nagsul-ob ug taas nga tikud nga sapatos, 
magkiay-kiay samtang sila maglakaw sa katapusang mga adlaw. Akong 
hingsabtan nga ang moralidad mokunhod sa katapusang mga adlaw. Akong 
hingsabtan nga ang mga magwawali mahimong mini nga mga magbalantay sa 
katapusang mga adlaw, nga magpahiuyon ug dili pakan-on ang katawohan sa 
Pulong sa Dios, kondili monunot hinuon sa mga kredo ug sa mga butang nga 
maoy ilis. Apan akong hingsabtan nga moabot ang usa Tingog sa katapusang 
mga adlaw, nga magasinggit sa kamingawan, nga mag-awhag sa katawohan 
pagbalik sa orihinal nga Mensahe, balik sa mga butang sa Dios. Akong 


