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gilitok ni Igsoong Branham. 
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For the knowledge of the Lord shall 
Fill the earth, the sea, and sky. 
God shall take away all sickness; 
And the suffering tears, will dry; 
After Jesus shall come back to earth again. 
 
Oh, our Lord is coming back to earth again! 
Yes, our Lord is coming back to earth again! 
Oh, Satan will be bound a thousand years; 
We’ll have no tempter then; 
After Jesus shall come back to earth again. 

230
 Oh, may. Wala ba ninyo batia ang kaayo? Pamalandunga, mga higala; 

mao kini ang Pentecostes, nga pagsimba. Kini mao ang Pentecostes. Atong 
ipalakpak ang atong mga kamot ug awiton kini. Mga Pentecostal nga 
katawohan, ang tanan, tinguhaa ang kagawasan, wagtanga gikan kaninyo 
kanang kinaraang formalidad sa Methodist. Karon, sige. Atong awiton kini. 

Oh, our Lord is coming back to earth again! 
Yes, our Lord is coming back to earth again! 
Satan will be bound a thousand years; 
We’ll have no tempter then; 
After Jesus shall come back to earth again! (Mao kanay giingon sa 
Biblia.) 
Yes, our Lord is coming back to earth again! 
Satan will be bound a thousand years; 
We’ll have no tempter then; 
After Jesus shall come back to earth again. 

Nahigugma ba kamo Kaniya? Oh, atong ipataas ang atong mga kamot 
karon ngadto Kaniya. 

I love Him, I love Him, 
Because He first loved me; 
And purchased my salvation (…?...) 
On Calvary’s tree. 
 
I love Him, I love Him, 
Because He first loved me; 
And purchased my salvation 
On Calvary’s tree. 

Ika-kapiton Ka Semana ni Daniel 
1
 Daghan kaayong, salamat, Igsoong Neville. Maayong buntag mga higala. 
Usa kini ka kahigayonan ang pagpakabalik na usab dinhi sa tabernaculo 
niining buntaga, aron ipadayon kining dakung Mensahe nga atong 
gipaningkamotan pagsaysay, kining Ika-kapitoan Ka Semana Ni Daniel. Ug 
malipayon kaayo kita nga nagtan-aw nga daghan kaayo ang nagkatigum luyo 
niining mainit nga adlaw, ug tungod niini among gikasubo nga wala kitay 
igong luna. Makita ang mga katawohan nga nagpunsisok nga sama niana ug 
nagtindog sa daplin, ug maoy nakapahimo niini nga dili masayon. Ug dili 
ingon kahayahay maingon sa inyong gitinguha unta, malisud alang kaninyo 
ang pagpakasabot. Apan among buhaton ang tanan kutob sa among mahimo  
aron kini madali. 
2
 U-ug, karon, manghinaut ako nga inyong, kong maglanganlangan man 
akog diyotay, nga inyo akong pasayloon, tungod kay mao kini ang takna sa 
pagpadulot sa lansang niining Mensahea, ang tukmang takna sa pagpatidlum 
niini. Atong gipahimutang kini sa tulo ka mga han-ay aron atong masiguro ang 
pagsabot niini. 
3
 Karon, tataw, nga a-ang congregasyon nga makita nahibalo nga kining, o 
kining maong mga Mensahe, gitep. Ug sila gipadala sa tibuok kalibutan. Sa 
yano ang matag nasud nakadawat niining mga tep sa tibuok kalibutan. Ug 
akong isulti kini alang sa magapaminaw sa tep, bisan kung asa ka man, kung 
hain mang bahin sa kalibutan diin anaa ka, nga tingalig aniay butang dinhi 
niini nga dili ka mouyon kanako sa maong pagtudlo nga a-akong gitoohan. 
Apan gusto kong ipahayag, mga kaigsoonan, nga tingalig, kung inyong 
isaysay kini sa kahimtang sa inyong pagpakakita niini, tingalig lahi kini sa 
unsay akong gitoohan. Apan, malipay ako nga maminaw sa unsay inyong 
gisulti. 
4
 Ug kini dinuyogan sa hunahuna nga akong gidala kining mga Mensahe 
gikan sa… Pulong sa Dios, sa sulod sa akong kasingkasing. Kini alang sa 
paglig-on sa Iglesia, alang sa tanang Iglesia, sa kinatibuk-ang Iglesia; kang 
Cristo Iglesia, sa kinatibuk-an. Ug sa pagkatinuod nagtoo ako nga ania na kita 
sa katapusang adlaw. Ug ang akong paghago pagsaysay niini, ug gani wala 
ako maningkamot sa paghimo niini, sa pagduso niini, gikan sa usa ka paagi 
ngadto sa lain. Wala gayud ako mahimong sad-an, sumala sa akong 
hingsayran, sa pagbuhat niana. 
5
 Sa daghang mga higayon ang mga katawohan makadungog gikan sa mga 
tep, ug sila moingon, “Hinuon, dili ako mouyon niana. Wala siyay kasayuran 
sa iyang gipanudlo, wala masayud sa  Kasulatan.” Hinuon, kana, tingalig 
tinuod kanang tanan. Nakita mo?  Dili ako moingon nga dili kana tinuod. 

Apan, alang kanako, a-akong gitun-an Kini, sa walay pagtaktak sa bi-
bisan unsang mga pulong… Akong gibasa ang unsay gisulti sa ubang mga 
tawo, ug nakadayeg ako kanila. Ang bisan unsa nga gisulti ni bisan kinsa, 
akong gidalayeg kini. Apan sa gi-gihapon akong gidala kini ngadto sa Dios, 
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ug magpabilin ako niini hangtud nga akong ikasaysay kini, gikan sa Genesis 
ngadto sa Pinadayag, ug unya tan-awon kining tanan nga nahidugtong diha sa 
Biblia. Ug unya a-akong hisayran nga kini haduol na sa pagkahusto. Ug, 
dayag na lang, nga diin gani ikaw mahusto, usa lamang kana ka dapit nga 
akong nabiyaan sa-sa linya. Ug tingali diin ka masayup, o mahusto, diha niana 
ako diha niana ako mibiya sa linya, ug ngadto nganhi. 
6
 Busa, among gidayeg tanan kamong mga katawohan nga ania dinhi sa 
hawanan, niining buntaga, ug kaninyo nga maayong mga tawo kinsa mamati 
niining mga tep. Ug kami… Ang tanan nga nangahimo, kining tanan alang 
man sa Gingharian sa Dios. Anaa akoy maayong mga higala sa tibuok 
kalibutan, nga akong gidalayeg pag-ayo, ug gitoohan nga ako magpuyo sa 
Eternidad kauban nila. Ug dili mahimo kini sa akong kasingkasing a-aron 
limbongan ko kanang mga tawohana, sa bisan unsang paagiha, kondili akong 
gipaningkamotan nga mamatuman ang tanan kutob sa akong mahimo aron 
pagtabang kanila. 
7
 Akong gibati ang sama sa gibuhat ni Solomon samtang nag-ampo siya, ug 
miingon, hatagi siyag kaalam aron siya makahimo pagdumala sa katawohan sa 
Dios. Mao kana ang matinud-anon kong pag-ampo. 
8
 Ang akong mga kabulig uban kanako karon, dinhi, akong nakita si 
Igsoong Mercier, u-ug si Igsoong Roy Borders, ug si Igsoong Neville, ug si 
Billy Paul, nga akong anak. Si Gene ania dinhi sa palibot, ug ang mga 
kaigsoonan, si Teddy, ug uban pa. Akong gidayeg tanan kining mga 
katawohan nga mianhi aron pagtabang kanako. 
9
 Nahinumdum ako dinhi dili pa lamang dugay, kang Igsoong Leo, sa u-usa 
ka panan-awon niya; damgo, ang iyang tawag niini, usa ka gabii sa una 
namong pagkita; nga iyang nakita ang usa ka dakung pungkay sa payramid, 
nga misangko sa panganud. Ug didto ako sa ibabaw nagwali, sa usa ka dapit, 
ug misaka siya sa itaas aron pagtan-aw kung buot ipsabo niadtong tanan. Ug 
sa nahiabot na siya didto sa ibabaw sa maong pungkay, oh, matud niya, dihay 
usa ka morag salapi nga kahayag tan-awon, o sama sa usa ka platero, didto 
ako magtindog, nagwali sa katawohan. Ug iyang gidani ang akong pagtagad, 
ug mitan-aw ako kaniya. Ug matud niya, “Giunsa man nimo pagpakaanha 
diha? Unsaon ko man pagpakaanha diha?” 
10
 Matud ko, “Leo, walay usa nga makaari diri. Ang Dios maoy magdala sa 

tawo ngari. Karon, dili ka mag-ari diri. Kinahanglan nga manaug ka ug 
isangyaw sa mga katawohan didto, human nimo makita kini, nga kini mao ang 
Kamatuoran, nga Kana mao ang Kamatuoran.” Nanaug si Leo pagbalik, aron 
isangyaw ngadto sa katawohan. 
11
 Unsa na man kadugayona kadto, Igsoong Leo? Daghan nang mga 

katuigan, dili ba? Daghan nang mga katuigan. Sukad niadto, sumala sa akong 
hingsayran, matinud-anon kaayo siya nga nagbuhat niana, nanghimatuod sa 
katawohan nga ang maong bulohaton nagagikan sa Dios. Karon, ug dili a-ako 
gusto nga magagikan kini kanako. Kong kini magagikan man kanako, nan 
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magsulti nianang butanga. Si Jesus mahimong moabot karon. Kondili akong 
gibanabana nga tali sa 33 ug sa 77 adunay butang mahitabo, nga kining mga 
butanga nga akong nakita nahitabo diha sa panan-awon mahitabo gayud. Ug 
ang lima kanila nahitabo na. 
228
 Ug ako nagatoo niining mga butang atomika nga ania kanato karon… Ug 

inyo bang nakita kung unsay giingon sa atong Presidente? Nangandoy pag 
laing gubat. Gusto niyang himoon ang usa ka panag-ingnan gikan sa-gikan sa 
Berlin, matud niya. Nangandoy nga mobuhat ug usa ka panag-ingnan. 
Komusta na man ang bahin sa Cuba dinhi sa atong laing alagianan? Nganong 
magbuhat man ug panag-ingnan gikan niana? Kumosta na man kana? Oh, 
wala kini ing kapuslanan. Nakita mo? 
229
 Oh, mga kaigsoonan, ania na gayud kita sa katapusan. Sila mahimong-kini 

mogula sa pinasubay sa pagkasulti sa Dios mahitabo kana, busa unsa may-
unsa may kapuslanan sa pagbuhat ug bisan unsang butang gawas sa pagbasa 
kung unsay Iyang giingon, ug magmatarung, ug mangandam alang niini, ug 
tugotan nga moabot na kini. Nagpaabot kita niini. 

We’re watching for the coming  
Of that glad Millennium Day, 
When our blessed Lord shall come 
And catch His waiting Bride away. 
Oh, the earth is groaning, crying, 
For that day of sweet release, 
When our Savior shall come back to earth again. 
 
Oh, Satan will be bound a thousand years; 
We’ll have no tempter then; 
After Jesus shall come back to earth again. 

Pila man ang andam na, ipataas ang inyong mga kamot. Oh, may. 

Oh, our Lord is coming back to earth again! 

Manindog tang tanan ug maglamanohay ang usag usa. 

Our Lord is coming back to earth again! 
Oh, Satan will be bound a thousand years; 
We’ll have no tempter then; 
After Jesus shall come back to earth again. 
 
Oh, our Lord is coming back to earth again! 
Yes, our Lord is coming back to earth again! 
Oh, Satan will be bound a thousand years; 
We’ll have no tempter then; 
After Jesus shall come back to earth again. 
 
Jesus coming back will be the answer 
To our sorrow and cry; 
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Look up, your redemption is near. 
223
 Dili ba kahibulongan kana? Unsa may giingon sa profeta? Moabot ang 

takna nga kini mahimong-nga dili ka makaingon nga gabii o adlaw. Tan-awa 
kung naunsa na kini. Nakita mo? Oh, kangil-ad subay niining kapanahonan sa 
iglesia, apan kini… 

But it shall be Light in the evening time; 
The path to glory you will surely fine; 
In the water way is the Light today, 
Buried in the precious Name of Jesus. 
Young and old repent of all your sins, 
The Holy Ghost will surely enter in. 
These evening Lights have come; 
It is the fact that God and Christ are one. 
 
It shall be Light (All together.) in the evening time; 
The path to glory you will surely find; 
In the water way is the Light today, 
Buried in the precious Name of Jesus. 
 
Young and old repent of all your sin; 
The Holy Ghost will surely enter in. 
For the evening Lights have come; 
It is the fact that God and Christ are one. (Dii kay tulo, usa ra.) 

224
 Balik sa Mensahe. Balik sa sinugdanan. Balik sa unsay gitudlo ni Pablo. 

Balik sa bautismo nga iyang gibautismo. Iyang nakita ang mga katawohan nga 
gibautismohan sa laing paagi; iyang gisultihan sila sa pagduol aron 
bautismohan pag-usab. Siya miingon nga kong usa ka Manolunda ang moanhi 
gikan sa langit ug magwali lahi, ipatunglo siya. Busa pabalikon kini sa 
Mensahe na usab, mga higala. Panahon kini sa kagabhion. 
225
 Oh, gihigugma ko Siya pag-ayo, kamo? Pila man ang nakakita sa kapitoan 

ka semana ni Daniel karon ug nakakita kung unsa kining ika-kapitoan ka 
semana? Pila man ang nagtoo niini, moingon Amen. [Ang congregasyon 
mitubag, “Amen.”-Ed.] Amen. Dalaygon ang Dios. 
226
 Karon, unsay mosunod nga butang? Ang Pito ka mga Timri karon. Atong 

tagdon sila kung itugot sa Ginoo. Kanus-a kana, wala ako mahibalo. Kung 
kanus-a Niya kini ihatag, nan mopadayon kita niini. Unya atong himuon ang 
usa ka hataas, hataas nga tigum, tungod kay atong hisgotan gikan sa capitulo 6 
hangtud sa 19 aron hisabtan kini. Ug hinayon pa-ayo samtang akong hisgotan 
kini… 
227
 Karon, dili ako buot nga bisan kinsa kaninyo molakaw nga wala 

makasabot niini. Ang tep nagpadayon pa ba? Dili ko buot kang bisan kinsa 
nga lainon pagsabot kini. Ayawg laina pagsabot karon, ug moingon, si 
“Igsoong Branham nag-ingon nga si Jesus mobalik sa 1977.”Wala gayud ako 
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wala kini ing kapuslanan, tungod kay diha sa tawo wala gayuy maayo. Nakita 
mo? Kini kinahanglan magagikan sa Dios. 
12
 Karon, samtang mita-aw ako sa palibot… Kahapon sa hapon, nakiglamano 

ako sa akong higala, si Igsoong West. Wala ko pa siya makita, dinhi sa 
tigumanan; oo, ako nang nakita karon, ning buntaga. Ug nasayud ba kamo 
kung unsa kahalayo ang gibiyahe ning mga tawhana, gikan pa sa-sa Alabama, 
niadtong Dominggo, aron makaanhi dinhi, gikan sa Alabama! 
13
 Igsoong Welch Evans, wala ko siya makita sa miaging Dominggo. Dihay 

nag-ingon nga ania siya karon dinhi. Sila mga katawohan nga nagagikan sa 
Tifton, Georgia, aron moanhi dinhi. Ug ang igsoon nga naglingkud dinhi, 
kauban siya. Busa daghan kaayo! Si Igsoong Palmer gikan sa Macon, Georgia. 
Ug akong nakita, nagtoo ako, si Sister Ungren ug uban kanila nga anaa sa 
likud. Silang tanan gikan pa sa Memphis, Tennessee. Karon, nagtoo kamo… 
Ug ang uban pa nga nagagikan sa laing mga dapit. Bag-o lang akong 
gikahimamat ang usa ka babaye nga gikan sa Habagatang Carolina. 
14
 Karon, nagtoo ba kamo nga ang mga katawohan dinhi… Akong gilantaw 

ang gikan sa Chicago, ug sa nagkalainlaing dapit, nagbiyahe sa gatusan ug 
gatusan ka milyas, aron lang motambong sa bulohaton. Ug unya sa paghiabot 
dinhi, wala nay dapit alang kanila nga kalingkuran, dili usa ka mabugnawng 
lawak, ug usa ka karaang balay nga tindogan samtang mamahid sa singot, 
migamit sa salapi nga gikan sa panudlanan gikan sa ilang mga kabataan aron 
lang moanhi dinhi aron maminaw nianang mensahea. Ang buot mo bang 
ipasabot nga wala nay usa ka-gawas niining niining malinawon nga dapit anaa 
pay usa ka dapit nga ilang pagaadtoan usa niadtong mga adlawa? Oo anaa. 
Mao kang pagkamatinud-anon. Kadtong mga tawo nga mangginhatagon sa 
ikapulo. Dili lamang kay mianhi ra sila, ila pa akong gidad-an sa ilang ikapulo 
ug mga halad, ug gidala kini sa balay sa Ginoo, naningkamot pagbuhat 
niadtong unsay matarung. Ang sa Dios sa madagayaon gayud nanalangin sa 
matinud-anon nga mga tawo sama niana. Ang kalooy ug grasya sa Dios 
magauban kanila. 
15
 Akong nakita ang akong higala nga si Charlie Cox ug sila nga gikan sa 

habagatang Kentucky. Ug dinhi sa palibot kung inyong tan-awon, inyong 
makita ang mga katawhan nga nagagikan sa nagkalainlaing mga dapit. 
16
 Kining batan-ong lalake nga naglingkud dinhi, dili ko matawag ang iyang 

ngalan. Nahimamat ko siya didto sa Chicago. Apan gikan ka sa usa ka 
tulonghaan sa Biblia nga halayo dinhi, dili ba? Sa Springfield, Missouri, 
Assembly of God Bible School. Oo, maayo kaayo. Nakita ninyo, nagagikan sa 
nagkalainlaing dapit dinhi niining gamayng simbahan. 
17
 Hunahunaa ra pag-ayo, hapit na magkatloan ka tuig ang milabay sa dihang 

akong gipahimutang ang bato nga pamag-ang niadtong buntaga, nagtindog 
ako didto sa Seventh Street, usa ka kahon ang gilay-on. Wala pa gani ako 
maminyo, usa pa ka batan-ong lalake. Ug akong nakita ang usa ka panan-
awon sa mga katawohan nga nagpunsisok ug naghuot sa sulod niini nga 
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nagagikan sa nagkalainlaing dapit. Ug nalipay ako pag-ayo, nga nagtindog sa 
likud sa pulpito. Ug mao kadto ang Iyang pag-ingon kanako, “Apan dili kini 
mao ang imong tabernaculo.” Ug Iya akong gipalingkud sa silong sa 
kalangitan. Ug nahibalo na kamo sa uban pang bahin sa sugilanon nga 
nahisulat diha sa papel sa Biblia nga anaa sa batong pamag-ang diha niana. 
18
 Daku kaayo ang akong pagpasalamat kaninyo mga katawohan. Dili ko… 

Kana-kana mao ray usa ka gamayng butang ang pag-ingon, “Hinuon, 
mapasalamaton ako kaninyo.” Apan ako nangamuyo alang kaninyo. Ako 
nagatoo kaninyo. Ako nagatoo sa inyong mga kasinatian sa Dios. Dili ako 
motoo sa usa ka tawo o usa ka babaye nga mobiyahe gatusan ug gatusan ka 
milyas sa pag-anhi dinhi aron lang ipakita kung unsang matanga sa mga sinina 
ang ilang gisul-ob. Wala a-ako magtoo nga ilang buhaton kana. Dili. Wala sila 
manganhi dinhi aron lang hikit-an. Nanganhi sila dinhi tungod sa kalalum ug 
sa kamatinud-anon alang sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Ang pag-ampo 
mao: “Dios, tabangi ako, tabangi ako bisan sa katunga na lang nianang 
pagkamatinud-anon aron sa pagpangalagad kanila uban sa tanan nga ania sa 
akong kasingkasing ug magatutok sa Dios.” 
19
 Ang mensahe nga inyong nakita ning buntaga, gidibuho kana diha sa 

pisara. Kini sa katuyoan aron himuon-aron isaysay samtang magpadayon ako-
alang sa tinguha nga inyong hisabtan kung unsay akong gipaningkamotan 
paghisgot. 
20
 Ug kining Kapitoan Ka Mga Semana Ni Daniel usa sa dugay nnang 

maayong pagtulon-an: duha ka adlaw ug duha ka gabii, hapit na, sukad sa 
katapusan sa semana niini diha pa ako niini, uban sa paningkamot kung 
unsang mga pulonga ang igasulti alang sa kamatuoran. Kinahanglan nga 
igatandi kini uban sa mga bahin sa Biblia. Nakita mo? Dili mahimong kuhaan 
mo Kini, sa usa lamang ka gamayng Kasulatan ug himoon ang u-usa ka 
pagsabot, ug moingon sila, “Hinuon, kini maoy gipasabot niini,” ug unya 
moatubang ug moingon, “Apan, hinuon dinhi, Kini-Kini nagsulti man ug laing 
butang, nga kasupak dinhi.” Dili kini magpulos niana. Kinahanglan nga 
mosulti kini sa samang butang sa tanang panahon. Kay kon dili man, oy kun 
mao-kon mao-nasayup ka. Ug sama niana ang akong gitinguha sa pagtudlo 
Niini. 
21
 Samtang sa laing bahin, diha sa mga tep-maingon nga anaa man kini sa 

mga tep… Ang labing dagkung mga pagsaway nga akong nadawat diha sa 
mga tep, sa akong mga kaigsoonan nga anaa sa nagkalainlaing suok sa 
kalibutan, mao ang pagtoo sa kaluoy sa Dios-nga akong gitudlo ang paagi nga 
akong ginabuhat-nga kita ginahin nang daan sa wala pa matukod ang 
kalibutan. 
22
 Sa akong mga Pentecostal nga mga kaigsoonan, ako nahibalo nga ang 

inyong mga panglantaw kamo mga ligalista (Nakita ninyo), ug nasayud ako 
nga kini may gamayng makapadaot sa inyong mga pagpanabot, apan mahimo 
ba ingon nga Cristohanong igsoon, mahimo bang hatagan ninyog igong 
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Returned, O dispersed, to your own. 

Atong awiton kini: 

The day of redemption si near; 
Men’s hearts are failing for fear. 
Be filled with the Spirit, 
Your lamps trimmed and clear; 
Look up, your redemption is near.  

(Oh, may. Dili ba kahibulongan kana?) 

Nations are breaking; 
Israel’s awakening; 
The signs that the prophets foretold; 
The Gentile days are numbered 
With horrors encumbered; 
Return, O dispersed, to your own. 

Karon kitang tanan. 

The day of redemption is near; 
Men’s hearts are failing for fear; 
Be filled with the Spirit, 
Your lamps trimmed and clear; 
Look up, your redemption is near. 

Tugoti ako sa pagkanta kaninyo gamayng linya. 

False prophets are lying; 
God’s truth they’re denying; 
That Jesus the Christ is our God. 

Ilang gihimo nga ikatulo nga persona. Nahibalo kamo niana. Apan dili 
Siya. Siya ang atong Dios.) 

But we’ll walk where the apostles have trod. 
For the day of redemption is near; 
Men’s hearts are failing for fear; 
Be filled with the Spirit, 
Your lamps trimmed and clear; 
Look up, your redemption is near. 

222
 Wala ba kamo mangalipay? Balik sa Mensahe, igsoong lalake. Balik sa 

orihinal. Balik sa Pentecostes. Balik sa tinuod nga panalangin. Balik sa Ngalan 
ni Jesu-Cristo. Balik sa Bautismo sa Espiritu Santo. Balik sa mga ilhanan ug 
mga katingalahan. Balik sa Pentecostes. Pahilayo sa inyong mga 
organisasyon. Balik sa Espiritu Santo. Siya maoy atong Magtutudlo. 

For the day of redemption’s drawing near; 
Mens’s hearts are failing for fear; 
Be filled with the Spirit, 
Your lamps trimmed and clear; 
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217
 Mga anak, wala gayud kita masayud. Mahimong dili na ta mabuhi aron 

mobalik pag-usab karong gabii; mahimong dili na ta mabuhi aron magkitaay 
ang usag usa pag-usab. Wala ako masayud. Apan ang katapusan haduol na 
kaayo. Ang katapusan haduol na kaayo. Aniay Kasulatan. Anaay dili masayup 
hingpit nga kalig-onan sa Kasulatan. 
218
 Karon, kong anaay mga butang nga wala ninyo hisabti, sulati ako ug 

pahibaloa ako bahin niini. Nakita mo? Isulti ang butang. Kamong mga 
kaigsoonan nga anaa diha sa tep diha laing bahin, kong anaay butang nga 
ikatabang kaninyo, pahibaloa ako. Tingalig dili kamo motoo kanako; tingalig 
mosupak ako sa inyong organisasyon, dili kaninyo, kondili ang sistema sa 
inyong organisasyon. Dili ako mosupak sa katawohang Catoliko; dili ako 
moangay sa mga katawhan nga organisado; dili kini mao. Gihigugma ko ang 
tanang katawohan, apan supak ako nianang sistema nga maoy naggapos 
kaninyo. Mao kana, ang sistema niini. Mao kana. 
219
 Dili ako batok sa Germany; kondi sa Nazismo. Dili ako batok sa mga 

Italiano; kondi sa-sa Fascismo. Ug hinumdumi, nga naghimo akog laing 
panagna niadtong higayona-usa ka panagna lamang, ug daghan kaninyong 
mga karaan ang nahinumdum pa niini. Matud ko, “Moabot ang tulo ka mga 
isismo” magtinguha sa pagdumala sa kalibutan karon: Ang Fascismo, 
Nazismo, ug Comunismo.” Ug unsa bay akong giingon? Silang tanan 
mopadulong ngadto sa Comunismo. 
220
 Karon, akong gibalik-balik kini kaninyo kanunay: “Itumong ang mga mata 

sa Russia.” Nahinumdum ba kamo niana? “Itutok ang inyong mga mata sa 
Russia. Kay siya mopadulong ngadto sa Comunismo. Ug kining tanan 
mopadulong ngadto sa Catolicismo. Hinumdumi, nga kining tanan 
mopadulong sa Catolicismo sa katapusang panahon. Mao kanay tinuod. Anha 
kana sa gubat sa Armageddon, dinhi gayud niini kung si Cristo moabot na 
Mismo. 
221
 Apan kining tulo ka mga profeta-kining tulo ka tuig ug tunga, diay, ug 

anaa kana sa Pinadayag 11:3; inyo nang nabasa kini sa makadaghang higayon, 
“Akong gihatagan ug gahum ang Akong duha ka mga saksi, ug sila managna 
sulod sa usa ka libo duha ka gatus ug kan-uman ka adlaw.” Pila man kini, usa 
ka libo duha ka gatus ug kan-uman ka adlaw? Tulo ka tuig ug tunga. Ug unya 
sila pagapatyon diha sa kadalanan, dinhi gayud sa tunga-tunga niining ika-
kapitoan ka semana. Sa ingon inyo nang nakita kung hain na ang kapitoan ka 
semana ni Daniel? Inyo bang nakita kung hain na kita karon panahona? Ania 
na kita sa katapusan, hinigugma kong mga higala. Ania na kita sa katapusan. 
Ang mga adlaw… 

Nations are breaking; 
Israel’s awakening; 
The signs that the prophets foretold; (Ania na kita niini.) 
The Gentile days are numbered (Dinhi.) 
With horrors encumbered; 
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pagpamalandong aron moluhod kamo sa atubangan sa Dios uban sa inyong 
Biblia ug pangayoon sa Dios aron ipasabot Kini kaninyo? Mahimo bang 
buhaton ninyo kana? Mahimo bang inyong dad-on ang legalistang pamahayag 
ug sulayan sa pagdugtong kini gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag? 
23
 Ug, “Ang kaliwat sa serpent,” mao kanay tigpamatay. Daghan sa 

katawohan ang dili motoo niana. Apan kong inyo lamang basahon diha sa 
Genesis, ang Biblia nag-ingon nga ang serpent anaay kaliwat, “Ug Akong 
ibutang ang panagkaaway tali sa kaliwat sa serpente ug sa Kaliwat sa babaye.” 
Busa anaa gayuy kaliwat ang serpente. Ug kon ang kaliwat sa serpente 
espirituhanon man, nan si Jesus dili tawo, sa ingon ang Kaliwat sa babaye usa 
ka espirituhanon. Silang duha lunsay may mga kaliwat, ug ang panagkaaway 
anaa ra diha. Ang serpente anaay kaliwat. Ug kon lamang inyong kuhaon ang 
inyong Biblia ug magpaubos pag-ayo sa atubangan sa Dios, ako nagatoo nga 
ipadayag kini sa Dios diha kaninyo. 
24
 Ug kong dili kamo makasabot niini, andam a-ako kanunay sa tanang 

panahon aron buhaton ko ang kutob sa akong mahimo aron pagtabang kaninyo 
pinaagi sa sulat, o pinaagi-o pinaagi kinaugalingong pagpakisayud, o sa bisan 
unsang butang nga akong mahimo aron pagtabang kaninyo. Dayag nalang nga 
kana dili makaluwas sa tawo, ni makapalaglag sa usa ka tawo, kondili igo 
lamang kini magadala ug kahayag diha sa pagtulon-an nga atong 
gipaningkamotan tanan pag-ayo aron makakita ang mga katawohan. Kini igo 
lamang maghatag ug Kahayag. 
25
 Karon alang sa mga katawhan nga makita, akong gisulti kini tungod sa 

mga tep, nga inyong makita, ug kining mga tep nga mahiadto, sa bisan diin 
nga mga dapit. 
26
 Karon, atong iduko ang atong mga ulo kadali una kita moduol sa 

Magsusulat ning maong Pulong. Ug pila man ang ania dinhi niining buntaga 
ang may panginahanglanon? Nga moingon, “May panginahanglanon ako; oh, 
Dios, kaloy-i ako.” Ang Ginoo magapanalangin. Ug kaninyo nga maminaw sa 
tep, kung madungog ninyo kini, hinaot nga ang Dios magpasidungog sa 
inyong hangyo. 
27
 Among langitnong Amahan, kami maoy mga katawohan nga binulahan, 

apan dili takus nga mga katawohan. Apan magaduol kami sa Imong trono sa 
grasya niining buntaga, tungod kay dugay na kaming gidapit sa pagduol. Si 
Jesus nag-ingon, “Pangayo kamo ug bisan unsa sa Amahan pinaagi sa Akong 
Ngalan, kay buhaton Ko kini.” Karon, kita nahibalo nga kana maoy tinuod. 
28
 Ug dinhi sa mga katawohan ug sa atua sa-sa gawas sa nasud diin kining 

mga tep mahiabot, tingalig anaay linibo ka mga linibo ka mga natawo pag-
usab nga Cristohanon ang maminaw niini. Ug kami nasayud, Amahan, nga 
kung kami matawo pag-usab, nga ang among espiritu matawo gikan sa 
kahitas-an. Mao kana ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu Santo, nga ania 
kanamo. Ug kami nakaila nga kanang Espiritu Santo maoy labing gamhanan 
ug makahimog bisag unsang butang alang kanamo nga among gitinguha sa 
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mahitabo. Ug unya, Langitnong Amahan, among gipangamuyo Kanimo nga 
buhian ang among pagtoo diha nianang Espiritu, aron makahimo sa 
pagpanalipod kanamo niining buntaga, ug alang sa kahimayaan sa Gingharian 
sa Dios, kining tanan nga mga hangyo ug mga gitinguha, aron mangaayo kami 
sa among mga balatian ug sa among nga pag-antus, aron makahimo kami sa 
pag-alagad sa among Dios uban sa tanan nga ania kanimo. 
29
 Ablihi ang among mga dalunggan sa pagpanabot karon. Ug samtang 

akong gipaningkamotan ang pagdala niining dagkung pangutana ug himoon 
kining matin-aw sa hunahuna sa mga tawo… Ug ako kining gisulat dinhi, 
Ginoo, dinhi sa papel ug usab gidibuho dinhi sa pisara, kining talamdan, apan 
dili pa igo ang pagsaysay niini. Karon, amo Kang gisangpit, ang bantugang 
Agalon Kinsa maoy nagsulat sa Pulong, Kinsa maoy nagtuga Niini, Kinsa 
maoy mitugyan Niini ngadto sa profeta nga si Daniel; ug kami nagahangyo 
nga Imong ipadala ang lamdag niining kabuntagon dinhi niining katapusang 
mga adlaw, sama sa Iyang giingon nga ang Basahon takpan hangtud niining 
panahona, aron Imong buksan ang mga salabotan; ug hinaut unta nga maanaay 
malomo nga pagtoo dinhi sa sulod sa among kasingkasing nga maoy 
mopugong sa Pulong, ug modan-ag, ug magpabunga sa mga kahoy sa 
pagkamatarung sa among mga kinabuhi nga Kini maoy magtinguha sa 
pagbuhat. Ang among pagtoo sa Dios, hinaut unta nga kini maoy masiguro 
alang kanamo niining buntaga. Tungod kay tumang pagpaubos naghulat kami 
karon, ug nanugyan sa among mga kaugalingon Kanimo, pinaagi sa Ngalan ni 
Jesu-Cristo. Amen. 
30
 Karon, mapasalamaton kita kaayo niining buntaga tungod niining dakung 

kahigayonan na usab aron buksan kining mga panid sa walay katapusang 
Pulong sa Dios. 
31
 Karon, ang hinungdan nga gipangakohan ko sa akong kaugalingon ang 

pagsulay pagsaysay niini, tungod kay atong padayonon hangtud sa Libro sa 
Pinadayag, ug igo pa lamang kita makatapus sa Pito ka mga Kapanahonan sa 
Iglesia. Ug unya sa katapusan sa ika-3 capitulo sa Libro sa Pinadayag, ang 
Iglesia gikuha sa dinhi sa ibabaw sa yuta ngadto sa Himaya. Ug ako nang-
gipaningkamotan uban sa bug-os kong kasingkasing ang pagpadangat niini sa 
mga katawohan nga sila nagpaabot ug usa ka butang nga mahitabo nga sila 
makakita nga nahisulat diha sa Libro sa Pinadayag samtang wala kana 
ipahaum diha sa panahon sa iglesia. Ug kita nagkahiduol na sa katapusan kay 
sa atong paghunahuna. 
32
 Pipila ka gabii ang milabay, si Billy, ang akong-o ang akong binalaye, 

diay, nanawag kanako sa kagabhion, ug miingon nga anaay usa ka tawo nga 
ginganlag Andy Herman, nga akong ig-agaw naglubog nga himalatyon didto 
sa hospital. Miadto ako aron pagtan-aw kaniya. Ilang giindyeksionan siya pag-
ayo aron siya mahikatulog, ug dili ko mahimo siyang estoryahon. Sa 
pagkasunod buntag… Akong gipangayo sa Dios nga mabuhi pa siya hangtud 
nga ikasulti ko na siya…  Si “Andy” usa ka maayong tawo, apan dili siya usa 
ka Cristohanon. Dili siya uyoan, kondili ig-agaw, naminyo sa akong ig-agaw. 

47 

akong gitagna nga kanang tanan mahitabo tali karon, 1933, ug 1977. Ug wala 
masayud niini, ang Dios nahibalo sa akong kasingkasing, wala ako masayud 
niini hangtud kahapon, nga sa 1977 mao ang jubilee, ug pariha ra kadugayon 
sa panahon ang mapupos nga Iyang gihatag sa Israel ug sa tanang butang sa 
katapusan. Busa ania na kita sa… Ug ania na kita sa katapusan sa panahon, sa 
pag-abot sa ika-kapitoan ka semana. Wala kita masayud kung unsang 
panahona nga ang Iglesia kuhaon na. Oh, may. Unsa may atong buhaton, mga 
higala? Hain na man ta karon? 
214
 Nakita na ba ninyo kung hain na kita karon? Nakasabot na ba kamo sa ika-

kapitoan ka semana ni Daniel karon? Tan-awa karon, kung moadto na ta mga 
Timri ug uban pa, ang pag-abli niining mga Timri, ang unang mitungha mao 
ang maputi nga nagkabayog maputi nga kabayo, siya anaay gikuptan nga usa 
ka busogan diha sa iyang kamot. Tan-awa kinsa kanang tawhana. Tan-awa 
kanang luspad nga kabayo ang nagsakay sunod kaniya. Nakita mo? Tan-awa 
kung kinsa kini, ug tan-awa kung giunsa niya paghiabot. Tan-awa kadtong 
144,000 paghiabot. Tan-awa kadtong mga nanghikatulog nga ulay ug sa iya 
nang paghigmata. Unya tan-awa kining tanang mga butanga nga nahitabo, ang 
pagyabo sa mga Panaksan, ang mga Pagkaalaot, ang tulo ka mahugaw nga 
mga espiritu sama sa mga baki; bantayi kanang mga butanga kung giunsa nila 
pagkahaum sa hampak ug tukma kung igabubo na sila. Sa matagpanahon nga 
ang Timri buksan, ang hampak igabubo ug moabot ang pagkalaglag. Ug tan-
awa kung unsay nahitabo karon ning katapusan. 
215
 Ug, oh, bantayi kining tulo ka mga profeta-o kining duha ka mga profeta, 

kung sila mahiabot na dinhi. Ug sa tunga-tunga sa semana sila pagapatyon 
sama niana, ug unya magsugod ang gubat sa Armageddon; ug unya ang Dios 
mosulti sa Iyang kaugalingon. Unya Siya motindog ug mosugod sa pagpakig-
away. Kanang maong mga profeta mihampak sa yuta. Sila magwali sa Ngalan 
ni Jesu-Cristo. Sila mamautismo sa samang paagi. Sila magabuhat sa mao rang 
mga butang nga maoy gibuhat sa nahaunang mga Pentecostal nga mga 
ginikanan, ug daghan ang manunod kanila. Apan sila nga nakighiusa na, 
kadtong kapunongan nagpadayon paglihok sa gihapon, ug bisan gani ang 
gahum niadtong mga profeta dili makabungkag niini. Ug sa katapusan sila 
moingon, “Atong himuon kining tanan nga usa ka organisasyon,” ug iyang 
ipasulod (Unsa man kini?) ang dulomtanan, Romanismo, aron ipakuyanap ang 
tanang butang nga makapahimong biniyaan. Ang dulomtanan nga 
makapahimong biniyaan modawat sa tanang butang, sa kahugawan. 
216
 Inyo bang nahinumduman ang karaang inahan nga bigaon nga naglingkud 

sa ibabaw sa usa ka mapintas nga mananap, nagbistig mapula sama niana, nga 
may pito ka mga ulo ug napulo ka buok sungay, nahinumdum ba kamo niana? 
Ug siya may usa ka copa diha sa iyang kamot sa kahugawan sa iyang 
pagkadulomtanan; nga mao kanang iyang doctrina nga iyang gihatag ngadto 
sa katawohan. Mao kana, mga kaigsoonan ko. Ania na kita sa katapusang 
panahon. 
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babaye ang mitindog, matahum tan-awon, nagbistig usa ka halangdon sama sa 
harianong purpora, ug akong gibutangan ug gamayng parentisis dinhi, “Siya 
usa ka gamhanang magmamandu sa Estado Unidos, tingalig ang Catolikong 
sibahan.” Usa ka babaye, ang ubang babaye… Wala ko maila nga siya usa ka 
simbahang Catoliko. Ambot lang. Dili ako makaingon. Ang bugtong butang 
nga akong nakita, akong nakita ang usa ka babaye; mao lang kana. 
208
 Apan kini maoy nasud sa babaye. Kining nasura numero trise diha sa 

profesiya. Siya anaay trise ka badlis, trise ka mga bituon; siya nagsugod ug 
trise ka mga kolonia. Trise, trise, ang tanan lunsayng trise, makita diha sa 
capitulo 13 sa Pinadayag. Siya trise, ug siya usa ka nasud sa babaye. 
209
 Ang korte sa panagbulag sa America nagbunga pag daghang nanagkabulag 

pinaagi sa atong mga kababayen-an kay sa tanan pang ubang kanasuran. Ang 
kadungganan sa atong nasud ubos, ug ang panagbulag, kay sa Francia o Italia, 
diin ang pagpamaligyag unod anaa sa kadalanan… Apan sila mga babayeng 
nagbaligyag unod; ang sa ato minyo nga mga babaye ang nakigpuyo sa 
daghang kalalaken-an, ug ang kadaghanang lalake nakigpuyo uban sa mga 
kababayen-an. 
210
 Sa mga nasud diin anaa silay panag-inasawahay, libo ka higayon nga 

bintaha pa. Ug gani, ang poligami sayup man; nasayud ta niana. 
211
 Apan aron pagpakita kung unsa kita kaubos, anaa akoy usa ka kinutlo nga 

gikan sa balita diin kini nagpakita nga samtang ang atong Americanhong mga 
kasundalohan miadto sa gawas sa nasud ning katapusang gubat, nga didto, 
nagtoo ako, nga hapit kapitoan ka bahin… Nan, karon, kadali lang, ako 
nagatoo nga tulo sa upat ang miadto sa gawas ang gibulagan na sa ilang asawa 
sa wala pa sila makabalik. Ug ang dakung ulohan sa balita nagaingon, “Unsa 
na may Nahitabo sa Moralidad sa atong mga Katawohang Americano?” 
Nahinumdum ba kamo nga nakakita niini? Kamong tanan nakakita, sa akong 
pagtoo. Unsay nahitabo sa moraledad sa atong kababayen-ang Americanhon? 
Sa mga planta, nanagtrabaho sa halayo kauban sa mga lalake… Usa kini ka 
nasud sa babaye. Unsay ilang naangkon? Usa ka babaye nga dios-o usa ka 
diosa. 
212
 Karon, ug unya human niadto, miliso ako ug mitan-aw, ug akong nakita 

ang Estados Unidos nga nagdilaab sama sa usa ka tunawan; ang mga bato 
nanagpanglupad. Ug kadto midilaab sama sa usa-usa ka tinapok nga kalayo 
diha sa mga troso o sulosama niana sa gihaling; ug gitan-aw ko sa halayo 
kutob sa akong makita ug siya miutbo. Ug unya ang panan-awon mibiya 
kanako. Lima sa tulo ang nahitabo na-lima sa pito, diay, nahitabo na. 
213
 Ug ania na karon dinhi ug nagpakita, ug unya akong gitagna… Wala ko 

gayud ingna nga ang Ginoo nagsulti nako niana, apan nagtindog ako niadtong 
buntaga didto sa simbahan, matud ko, “Ang paagi sa pag-uswag…” Mibalik 
ako ngadto sa usa ka tumoy sa bongbong ug midagan ngadto sa laing tumoy sa 
bongbong, ug matud ko, “Ang paagi sa pag-uswag mao ang pagpadayon, 
akong gitagna nga ang panahon (ambot ngano nganong gisulti ko kini.)-apan 
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Ug unya, samtang si Tiya Ade miingon kanako nga nagtindog didto, 
matud niya, “Billy, sulod sa kawaloan ka tuig sa iyang kinabuhi, wala siya 
mag-alagad sa Dios.” Apan miingon, “Sa milabayng mga pila ka semana 
samtang naglingkud siya sa balay…” Kawaloan na ang iyang panuigon. 
Dayag na lang nga dili na siya makatrabaho ginamit ang kusog. Apan 
miingon… 

Iyang gitawag siya ug miingon, “Hattie, nahilo ka ba kung unsa? Si Cristo 
mianhi sa akong atubangan pipila pa ka gutlo ang milabay.” 

Siya mitan-aw siya kaniya ug miingon, “Andy, a-ang... Unsa may 
nahitabo?”  

Siya miingon... 
Siya miingon, “Wala, Siya mitindog dinhi sa atubangan ko, ug dihay usa 

ka butang nga Iyang giingon.” 
Miingon, “Unsa may Iyang giingon?” 
“Ulahi na kay sa inyong pagdahum.” 

33
 Pipila ka mga semana sukad niadto, duha o tulo ka mga semana, naestrok 

siya ug naglubog nga naparalitiko didto sa hospital nga himalatyon. Matud ko, 
“Tiya Hattie, igo ra kay nganong wala ka motawag nako, o kaha kang bisan 
kinsa, aron ipahimutang ug husto ang iyang kasingkasing alang niining taknaa 
nga dinhi midangat na siya.” 
34
 Akong gihangyo ang Ginoo, sa pagkasunod buntag, samtang akong… Dili 

siya makasulti busa gipangutana ko lang siya; nga nagkanayon, “Madungog 
mo ba ako, Tiyo Andy?” Ug miyango siya ug diyotay ug milihok ang iyang 
apapangig. Akong giampoan siya, gipasugid kaniya ang iyang mga sala sa 
atubangan sa Dios. Gusto ko siya mabautismohan, ug si Tiya Hattie gusto 
magpabautismo. 
35
 Ug miadto ako sa hawanan aron makigkita sa usa ka batan-ong babaye nga 

nagpuyo sa haduol niini, nga ilang ipadala ngadto sa hospital sa mga buang, 
ug ang Ginoo nagbuhat ug dakung butang kaniya: mipauli. 

Ug unya samtang diha sa dalan akong gikahibalag ang usa ka maitum nga 
igsoong babaye, ug matud niya, “Dili ba ikaw man si Igsoong Branham?” 

Ug matud ko, “Ako.” 
Matud niya, “Nahinumdum ka pa ba kanako? Ako mao si Mrs. Drye.” 

36
 Ug matud ko, “Oo, nahinumdum pa ko. Pete Drye ug uban pa, oo, 

nahinumduman ko-ko ikaw.” Mitan-aw siya didto sa kwarto, ug samtang 
gibuhat namo kini… Natingala ako nganong iyang gisulti kadto. Ug didto si 
Tiyo Andy mibangon sa katri, ug milingkod, nga gipalihok ang iyang mga 
kamot ug mga bukton sama sa uban, misulay pagkuha sa butang-ang gamit sa 
katri aron siya makapahawa didto ug mopahilayo. Karon, andam na sila nga 
magpabautismo sa Ngalan ni Ginoong Jesus, siya ug ang iyang asawa. 
37
 Busa, alang man unsa ang akong giinong niana, ulahi na kay sa imong 

gihunahuna. Ug ako nagatoo nga kining Kapitoan ka Semana ni Daniel maoy 
modala niini diha sa atong panumduman. 
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38
 Karon, ang kadaghanan sa atong Pentecostal nga mga kaigsoonan sumala 

sa ako nang gikasulti kaniadto nga, sila supak Niini. Sila nagapangita ug usa 
ka bantugan, gamhanang butang nga mahitabo. Ug, mga kaigsoonan ko, kon 
lamang inyong pamation pag-ayo ug dili-ug maminaw, inyong masuta nga 
kanang bantugan, gamhanan butang milabay na. Si Jesus andam na nga 
mobalik. 
39
 Ang Iglesia mogikan na diha sa ika-3 nga capitulo sa mga Pinadayag. 

Walay bisan unsang gisulti diha niana bahin-walay bisan unsa gawas sa 
katapusang butang nga mao ang katapusang mensahero sa maong panahon. Ug 
unya naghisgot kita bahin sa mga Judio hangtud sa pagbalik pag-usab kauban 
ang Pangasaw-onon diha sa capitulo 19. Sukad sa ika-6 hangtud sa ika-19 ka 
capitulo ang tanan alang sa mga Judio.  

Diha niana gusto kong ipadangat kanila nga akong maayong igsoon dinhi 
niini sa panahon niining mga Timri, si Igsoong Woods, ni kinsa kanhi usa ka 
Saksi ni Jehova, siya ug ang tanan niyang panimalay dinhi niining buntaga, 
nga kadtong 144,000 dili ang-may kalabotan sa mga Gentil; sila lunsayng mga 
Judio. Nakita mo? Ug dili mao ang lawas ni Cristo dinhi sa kalibutan karon.  

Ang Pangasaw-onon mao kanang linangkub nga Lawas. Pinaagi sa 
Espiritu Santo kitang tanan gikabautismohan ngadto nianang linangkub nga 
Lawas. 
40
  Karon, kita nasayud nga  sa Libro ni Daniel dinhi, diin atong nang gibasa, 

atong basahon pag-usab tungod kini mao man ang Iyang Pulong. Sa Daniel 
capitulo 9, bersiculo 24. 

Kapitoan ka semana ang gitagal sa imong katawohan ug sa 
ibabaw sa imong balaan nga siudad, aron pagtapus sa 
kalapasan,... aron pagwagtang sa sala, ug aron sa pagpasig-uli 
tungod sa pagkadaotan, ug sa aron sa pagpasulod sa walay 
katapusang pagkamatarung, ug aron sa paglilong sa panan-awon 
ug sa profesiya, ug alang sa pagdihog sa labing Balaan. 

Bersiculo 25, “Busa hibaloi ug sabta, nga sukad…” Karon, mao kanay 
atong gihisgotan, ug natapos ta niana niadtong katapusang Dominggo sa gabii, 
“aron pagdihog sa labing Balaan.” Dinhi niini kita magsugod niining buntaga, 
diha sa bersiculo 25. “Ug busa…” 

Ug busa-hibaloi ug sabta, nga sukad sa paghatag sa 
kasugoan aron pagbangon pag-usab ug sa pagtukod sa Jerusalem 
(mao kana ang “inyong balaang siyudad,” tan-awa) hangtud sa… 
Mesiyas ang Princepe mapito ka semana, ug kan-uman ug duha 
ka semana: ug ang dalan pagatukoron pag-usab, ug ang mga 
bongbong, ug bisan gani sa magubot nga panahon. 

Ug inigkahuman sa kan-uman ug duha ka semana ang 
Mesiyas pagaputlon, apan dili alang sa iyang kaugalingon: ug 
ang katawohan sa princepe moabot ug gun-obon ang siyudad ug 
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gabhiona, sa akong pag-adto didto aron magwali iwali kana, sa Redman Hall)-
aron paglabay kanako sa gawas sa tigumanan tungod sa pagsulti ko sa maong 
butang ( Ania karon… Oo, si Mrs. Wilsom, ako nasayud nga ikaw… Husto 
kana.) sa dihang akong gisulti kana. Apan iya bang gibuhat kini? Apan matud 
ko, “ Siya modangat sa usa ka makauulaw nga katapusan,” ug nahitabo kini 
kaniya. Siya ug ang babaye nga iyang gigukod natuali ug gibitay sa libid diha 
sa dalan nga gituali, ang ilang mga bisti nagbitay sa ubos. Oo, nahitabo gayud 
kadto. 
203
 Ug matud ko, “Ang mga kababayen-an tugotan na sa pagbuto. Nga usa ka 

dakung kaulawan sa nasud. Ug diha sa pagpiniliay, sa ulahi ilang mapilian ang 
sayop nga tawo.” Ug ilang nabuhat kana niining miaging piniliay. Oh, oh. 
204
 Ikaupat: matud ko, “Ang siyensiya mouswag sa maong paagi…” Dili, 

dinhi, ikatulo kana. Pasayloa ako. Ania karon ang sunod. 

Ang ikaupat, matud ko, “Ang atong gira batok sa Germania, ug magtukod 
silag usa ka malig-on ug dakung sinimento nga dapit ug magpalipod sila sa 
ilang kaugalingon niini, ug ang mga Americano makaangkon ug usa hilabihan 
nga kastigo.” Ang Dios nga Makagagahum sa tanan nahibalo kang Kinsa ako 
nagabarug karon; akong nakita kadtong mga independenting Nazis nga 
nanagpatid sa mga Americano sama niana ug mga butang didto niadtong 
bongbong. Ug anaay daghang mga batan-ong lalake nga nagtindog karon dinhi 
nga didto sa Siegfried Line nga nasayud kung unsa kadto. Ug hinumdumi, nga 
napulog-usa kadto ka tuig ang milabay una matukod ang Siegfried Line. Husto 
ba ang Dios? Nagpadayon pa ba Siya pagtagna sa mga butang nga mahitabo? 
Bantayi. Mao-mao kana ang ikaupat. 
205
 Karon, ang ikalimang butang. “Ang siyensiya mouswag sa maong 

kahimtang hangtud nga makabuhat silag usa ka sakyanan nga dili na 
kinahanglan ang manobila, ug ang sakyanan magpadayon nga mahisama na sa 
itlog porma hangtud sa katapusan,” ang katapusang panahon. Akong nakita 
ang Americanong pamilya diha sa halapad nga dalan, nagsakay sa usa ka 
sakyanan nga nagtalikud sa gipadulngan sa ligid; morag nagdula silag 
checkers o kard. Ug ania kini kanato. Makita kini diha sa telebisyon. “Popular 
nga Siyensiya”-nga mga Mecanico,” diay, sangkap sa tanan; anaa na kitay 
sakyanan. Kini gipadagan pinaagi sa remot nga paagi sa-sa radar. Wala na 
gani silay manobila niini. Ipahimutang mo lang ang dayal sama niini-sama sa 
inyong pagdayal sa inyong telepono-ug ang inyong sakyanan mohatud 
kaninyo niini, dili mobangga o bisan unsa pa. Walay laing sakyanan-ang 
magneto maoy motulak kanila nga mopahilayo kanimo. Nakita mo? Nakuha 
na nila kini. Oh, may. Palandunga kini. Gitagna katloan ka mga katuigan una 
pa kini nahitabo. 
206
 Karon, ug unya mao kanay nagdala kanato ngadto sa eleksiyon kang 

Presidente Kennedy, ug kining maong sakyanan mitungha sa eksena, lima ka 
mga butang ang nangatuman na sa pito. 
207
 Karon, akong gitagna ug miingon, “Akong nakita ang usa kagamhanang 
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kita karon? Wala kita masayud kung unsang taknaa kini mahibalo. Ania na 
kita sa katapusang panahon. 
199
 Karon, paminaw. Kamo nga mga karaan dinhi niining-niining simbahana 

nga dinhi ania dinhi sulod sa dugayng panahon, gusto ko nga makamatikud 
kamo ug usa ka butang. Wala ko gayud kini hisabti hangtud kahapon. Akong 
nakuha kini gikan sa historyan, si Paul Boyd, ug unya-ug akong gipangita kini 
pagbalik pinaagi sa mga Kasulatan, akong gikuha kining ubang mga pitsa 
dinhi, ug uban pa, ug nakuha kini, ug gipalihok kini-ug gisusi kini. 
200
 Karon, niadtong 1933 samtang nagsimba kita dinhi niini sa Masonic 

templo diin ang Church of Christ anaa karon, niadtong usa ka buntang sa Abril 
una ako mipauli sa balay,…  

Akong gihalad ang akong-usa ka sakyanan (dihay akong 33 modelo nga 
sakyanan, ug akong gihalad kini alang sa bulohaton sa Ginoo.), ug diha sa 
panan-awon akong nakita ang katapusang panahon. Karon, himatikdi kung 
unsang kamakapatay-og kini. Balik kaniadto niadtong gamay pa ako, ug tiaw 
mo ba kung unsay 1933 modelo nga sakyanan kung tan-awon-karon, unsa 
kining tan-awon.  

Ug miadto ako didto sa Masonic templo diin… Ang uban kaninyong mga 
karaan dinhi nga nahinumdum pa; anaa kini gisulat kini sa usa ka daan nga 
papel sa balay. Gipaimprinta na kini gipanghatag libot sa tibuok kalibutan. 
Nakita mo? Niadtong 1933 kadto. Ug akong gibanabana nga anaay moabot 
nga dakung katalagman nga mahitabo sa Estados Unidos sa dili pa o sa tuig 
1977. Pila ba kaninyo ang nahinumdum nga nagsulti niana? Tan-awa ang mga 
kamot. Oo. 
201
 Karon, bantayi. Skonh tagna nga anaay pito ka mga butang nga moabot sa 

dili pa mabuhat a-sa dili pa kining dakung pagtibawas o dakung butang ang 
mahitabo dinhi sa Estados Unidos-pipila ka dagkung makalilisang. Matud 
ko…  

Karon, hinumdumi, kini sa dili pa magsugod. Matud ko nga modangat 
kita sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Pila man ang nahinumdum nga 
nakadungog kanako nga nagsulti niana, moingon nga, “Amen.” [Ang 
congregasyon mitubag, “Amen.”-Ed.] Sige. Ikaduhang gubat sa kalibutan. 
Matud ko, “Ang Presidente nga mao karon (akong gikupya kini gikan sa 
karaang Kasulatan-daang butang kahapon)-nga ang Presindente nga ato karon, 
nga mao si (Pila ba ang nahinumdum kung kinsa kadto?) Si Franklin D. 
Roosevelt…” Matud ko, “Ang atong Presidente karon modalagan bisan sa 
makaupat nga termino (Ania pa siya sa iyang nahauna.)-modalagan sa 
makaupat nga termino, ug kita mahidangat sa ikaduhang gubat sa kalibutan.” 
202
 Matud ko, “Ang dictador nga karon mitindog diha sa Italia (nga mao si 

Mussolini), siya modangat sa gahum, ug siya moadto sa Etiopia; ug ang 
Etiopia mahulog sa iyang mga lakang.” Aniay mga katawohan nga ania dinhi 
karon nga nasayud nga dihay usa ka panon sa mga katawohan ang miadto ug 
nanindog (samtang may tigum ako didto sa Redman Hall didto niadtong 
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ang templo; ug ang katapusan niana mao ang dakung lunop, ug 
hangtud sa katapusan sa gubat ang pagkabiniyaan gitagal na. 

“Ug siya…” Karon, hinumdumi, mao kana ang katapusan sa gubat. Dihay 
ato niana diha sa pisara. “Ug,” karon,nagsugod kita ug laing usa ka butang. 

Ug siya magpamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan 
sulod sa usa ka semana; ug sa tunga-tunga sa semana iyang 
pahunongon ang paghalad ug ang halad nga kalan-on; ug 
ibabaw sa pako sa mga dulomtanan moanhi ang magalumpag; ug 
bisan hangtud sa pagtibawas, ug kana sanglit natagal na, ang 
kaligutgut igabubo sa ibabaw sa linumpag. 

41
 Oh, pagkamaayong pagtulon-an. Akong giingnan ang akong asawa sa 

miaging adlaw, “Ambot lang kaha kung ang mga tawo nakasabot ba niini.” 
Karon, gusto ko nga makasabot kamo niini. Ayawg… Kong kamo-kita 
magpabilin dinhi sa tibuok adlaw, pabilin lang. Karon, atong-a-atong 
gitinguha nga makasabot niini. Nakita mo? Maoy a-atong tinguha nga 
makasabot niana nga kana mao ang Kamatuoran, ug inyong… Kong makita pa 
lang unta ninyo kini. Ug tingalig manguta ako… 
42
 Ug unya, pagkatapus, akong biyaan ang dibuho nga magbitay diha, ug 

mahimo ka-kamo pagdibuho niini inigkahuman, ug mobalik dinhi karong 
hapon, bisan kung unsay inyong gusto, ug dibuhoon ang mao dibuho ug uban 
pa. Makatabang kini kaninyo sa pagsabot. Mao kanay hinungdan nga akong 
gibutang kini dinhi, aron kamo makasabot niini. 
43
 Karon, atong sublion kadali lamang aron atong makuha ang patukoranan. 

Karon, dihay… Si Daniel may hangawa alang sa iyang katawohan, tungod kay 
iyang hingbasahan si Jeremias nga profeta, ug hingsabtan nga si Jeremias nag-
ingon nga sila mabihag sulod sa kapitoan ka tuig. Ug unya, iyang nakita ang 
ingon nga sila nangabihag na sulod na sa kan-umag-walo ka tuig. Busa 
nahibalo siya nga ang takna haduol na. Busa iyang gipadaplin ang tanan 
niyang trabaho, giundang, sama kaniadto, iyang undang ang tanan niyang 
inadlaw-adlaw nga trabaho, ug iyang gipaatubang ang iyang nawong ngadto sa 
Dios, misul-ob ug sako ug mga abo, ug nagpuasa ug nag-ampo aron iyang 
hisabtan kung kanus-a kanang taknaa mahitabo. Ug dinhi atong nakita, sama 
sa ako nang gisugdan kaniadto… 

[Si Igsoong Branham nakigsulti sa usa ka tawo didto sa tablado-Ed.] 
Mahimo bang imong lisoon kana paingon didto, bisan gamay lang. Ang 
elektrik fan, bisan gamay lang kaayo. Nakapagaw kini kanako. Ug unya… 
Salamat, igsoon. 
44
 Karon,  ato nang hingsayran nga si Daniel, iyang gitinguha kining maong 

kasayuran alang sa iyang katawohan. Ug nagtoo ako nga kong si Daniel, 
nagbasa sa mga profeta nga nanghiuna kaniya, ug nakakuha niining matanga 
sa pagsabot nga siya haduol na sa katapusan, ug nangita sa Dios aron sutaon 
kung unsa na kaduol ang katapusan, nan sa ingon wala tay tulobagon pinaagi 
sa pagpakakita nga kita anaa na sa tumoy sa dalan karon, aron magsul-ob ug 
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dili sako ug mga abo, kondili sa paglabay sa mga butang sa kalibutan ug sa 
atong mga kabug-at niining kinabuhia, ug pangitaon ang Dios aron sutaon 
kung unsa nang adlawa sa tuig nga ania kita, tungod kay atong nakita nga ania 
na kita sa katapusan. Ug sa ingon ang Iglesia magpusa ug mag-ampo ug 
mangandam. Maoy hinungdan nga akong gipaningkamotan ang pagdawat 
niini sa akong kaugalingon, sa walay pagkasayud kung unsaon pagsaysay kini, 
tungod kay ako ra kining sayloan sa matag higayon, ug moingon, “Silang 
kapitoan ka semana ni Daniel,” tungod kay dili ako makasabot niini… Ug 
maoy hinungdan nga akong gipangakuhan sa akong kaugalingon ang 
pagsaysay niini, ug ako nagatoo pinaagi sa tabang sa Ginoo makahimo ako 
niini, uban sa Iyang grasya, aron dad-on kini kung diin-aron ipakita kaninyo 
kung unsa nang kaduol kita diha sa pagbalik sa Ginoo. 
45
 Karon, si Daniel duha na lamang ka tuig. Ug atong nakita nga samtang 

nag-ampo pa siya, ang Manolunda nga si Gabriel midali ngadto kaniya ug dili 
lamang ang pagsaysay kaniya kung kanus-a ang iyang katawohan makagawas 
gikan sa pagkabinihag, kondili usab ang tanan nga gitagal ang sa iyang 
katawohan, ang tanan nga nahibilin pa alang sa iyang katawohan, Siya 
miingon, “Kapitoan na lang ka semana ang nahibilin alang sa Judio.” 
46
 Ug unya atong nakita nga anaa siyay unom ka tuyo, ug ang usa kanila 

mao: alang sa pagtapus sa kalapasan, u-ug sa pagwagtang sa sala, alang sa 
pagpasig-uli tungod sa pagkadaotan, ug sa pagpasulod sa walay katapusang 
pagkamatarung, sa paglilong sa panan-awon ug sa profesiya, ug sa pagdihog 
sa labing Balaan. 
47
 Ug atong gihisgotan, sa miaging Dominggo sa buntag, si Daniel diha sa 

iyang kahimtang didto nga nag-ampo; sa milabayng Dominggo sa gabii, 
gipanghatag ang mga Kasulatan, aron ang mga katawohan makabasa niini 
inigpanguli na nila. Inyo bang gibasa kini? Nakagusto ba kamo niini? 
Kahibulongan. 
48
 Karon, ang unom ka mga tuyo. Ug atong nakita nga diha sa ika-unom nga 

tuyo, mao ang “pagdihog sa labing Balaan,” atong nakita nga ang “labing 
Balaan” kanunay gayud nga naghulagway sa Iglesia, ang Tabernaculo. Ug ang 
katapusan nga pagahimoon, mao ang pagdihog sa labing Balaan, nga mao ang 
Tabernaculo alang sa Milenyum nga Iyang pagapuy-an sa panahon sa 
Milenyum nga atong pagapuy-an. 
49
 Karon, niining adlawa karon nagkahaduol na kita, “Unsa man ang 

Kapitoan ka Semana?” Ug kini mao ang labing mahinungdanong bahin: Ang 
Kapitoan ka Semana. 
50
 Karon, kita nahibalo nga ang mga Kasulatan dili gayud mabakak. Sila 

lunsayng Kamatuoran. Ug kon kining Manolunda nga si Gabriel mianha ug 
nagtug-an kang Daniel nga kapitoan na lamang ka semana ang nahibilin alang 
sa mga Judio… Karon, mahimong atong ikapadapat kana sa unom ka adlaw-o 
pito ka adlaw sa semana. Apan diha sa profesiya kanunay kining ihatag 
pinaagi sa mga sambingay. 

43 

paghimo sa Dios ug saad kang Abraham, sa Genesis 12:3, hangtud sa panahon 
sa pagsalikway kang Cristo sa A.D. 33, sa mga Judio, sumala sa Galacia 3:16-
17, ug sumala kang Usher (U-s-h-e-r-s) sa kang Usher Asoy sa mga 
Hebeohanon, ang gahum sa Dios nagauban sa mga Judio nga husto 1954 ka 
tuig. Ang Dios nagtagad sa mga Judio 1954 ka tuig sumala sa asoy sa mga 
Judio ug sumala sa Galacia 3:16-17. Anaa pa akoy daghang mga Kasulatan, 
apan kana lang ang akong ihatag.  

Ug human sa ilang pagsalikway kang Cristo, Siya miadto sa mga Gentil 
aron pagkuha ug mga katawohan alang sa Iyang Ngalan. Gusto ba kamo sa 
Kasulatan alang niana, kung asa? Mga Buhat 15:54 
196
 Karon, sa pag-ihap sa panahon, atong nakita nga anaay atong (Paminaw.) 

napulog-pito ka tuig nga nahibilin, ug kita nakabaton ug mao ra nga 
gidugayon sa panahon nga gihatag kanato maingon nga ang Dios nagtagad 
kanato pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo sukad sa A.D. 33 hangtud sa 1977, 
mao ra nga gidugayon sa panahon sa 1954 ka tuig. Ang Dios nagtagad kanato 
nga managsama ra sa Iyang gibuhat sa mga Judio. Nakita mo? Nan unsa man 
kana? 
197
 Karon, timan-i diha sa inyong libro ang usa ka gamayng Kasulatan dinhi 

nga akong ihatag kaninyo. Leviticus 25, magsugod sa bersiculo 8. Ang Dios 
nagtawag ug usa ka jubilee sa matag kap-atag-siyam ka tuig; ang ika-kalim-an 
ka tuig mao na ang jubileo. Nasayud kita niana. Nakasabot kita niana. Sukad 
sa nahaunang jubilee sa Leviticus 25:8 sa 1977 mao ang ika-kapitoan nga 
jubilee, nga sibo sa 3,430 ka tuig. Ang jubilee, nagkahulogan, nga pagkayab, 
ang kagawasan. 

Oh, we’re watching for the coming 
Of that glad Millennium day, 
When our blessed Lord shall come 
And catch His waiting Bride away. 
Oh, the world is groaning, crying 
For that day of sweet release, 
When our Saviour shall come back to earth again. 

198
 Hingsabtan ba ninyo kana? Ang Dios nagtagad kanato nga managsama ra 

ang tagal sa panahon sa Iyang pagtagad sa mga Judio sukad sa panahon sa 
Iyang paghatag kang Abraham ug saad hangtud sa pagsalikway sa Mesiyas sa 
A.D. 33, 1954 ka tuig. Ug karon, anaa na lamang kitay napulog-pito ka tuig 
ang nahibilin. Anaa na kitay hapit 1930 ka tuig. Anaa na kitay napulong-pito 
ka tuig nga nahibilin ngadto sa 77 mao na ang ika-kapiton ka tuig sa 
kagawasan sukad sa pagsugod sa tuig sa kagawasan Ug maunsa man unya 
kini? Oh, igsoong lalake. Bantayi pag-ayo karon. Ayawg sipyata kini. 
Mahitabo kini sa tuig sa kagawasan sa pagkayab sa Pangasaw-onon nga Gentil 
ug sa pagbalik ni Cristo ngadto sa mga Judio, kung mogawas na sila gikan sa 
pagkaulipon. Amen. Wala ba kamo makakita niini? Gikan sa tibuok kalibutan 
magtigum sila didto niadtong adlawa. Oh, may. Nakita ba ninyo kung hain na 
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pagkutlo, aron dili kamo mahikalimot. Mao kini ang unsay gipahimutang sa 
Espiritu Santo sa akong bolpen samtang ako nagsulat. Ania na kita sa panahon 
sa Laodicea. Ang Cristo gisalikway na sa Iyang kaugalingong iglesia. Ang 
bituon niining panahona, ang Mensahe gipalanog na, ug ang Israel anaa na sa 
iyang yuta. Inyo bang nakita kung hain na kita? Ania na kita sa katapusan.  

Karon usa nalang o duha ka mga pamahayag. 
193
 Tanan niini karon nga atong nangakita makatabang kanato pinaagi sa 

Iyang grasya samtang atong gipanigkamotan pagduol kining katapusang Pito 
ka mga Timri. Tan-awa kong diin kita mosipyat niini? Gikan sa Pinadayag 6:1 
hangtud sa Pinadayag 19:21, mapakyas ta niini, tungod kay (Nakita mo?) 
atong gisulayan ang pagpadapat niini kaniadto dinhi niining panahon sa 
Gentil, diin inyong makita nga anaa kini niining panahona. Nakita mo?  

Karon, atong gikapamatud-an kini pinaagi sa Pulong sa Dios, ug pinaagi 
sa kasaysayan, ug pinaagi sa tanang mga butang, ug pinaagi sa mga ilhanan sa 
mga kapanahonan, pinaagi sa mga adlaw, nga wala nay lain pang nahibilin. 
Ania na kita pagkatapus sa mga Gentil. Unsa may-unsa may atong 
pagabuhaton bahin niini? Akong kalag kini ug inyong kalag; akong kinabuhi 
kini ug inyong kinabuhi; kinabuhi kana sa atong mga minahal sa kinabuhi. 
Dugay na kitang gimatoto pag-ayo. Nakaangkon kitag daghang mga butang 
nga masayon. Labing maayo nga mag-uswag kita. Kay ulahi na sa inyong 
paghunahuna. Hinumdumi lamang. 
194
 Karon, usa ka makapatandog nga pamahayag kon gusto ninyong isulat 

kini. Paminaw pag-ayo, palihug. Mao kini ang katapusan kong pamahayag, 
ang mosunod niini. Aniay akong usa ka gamayng butang dinhi inigkahuman 
lang niini, usa ka gamayng sinulat nga buot isulti. Karon, pahulay kadali lang 
ug paminaw pag-ayo. Hatagig usa ka butang kanang makapatandog aron 
mopadayon sa niini. Nakita mo?  

Wala na gani ang kanipson sa sulab sa kutsilyo tali sa katapusan niining 
panahona ug sa pagbalik ni Cristo. Ang tanan…Wala nay lain pang butang 
nahiblin. Anaa na ba ang Israel sa iyang yutang natawohan? Kita nasayud 
niana. Ania na ba kita sa panahon sa Laodicea? Gikapalanog na ba ang 
Mensahe sa panahon sa Pentecostal aron sulayan pagtay-og ang katawohan 
pagbalik ngadto sa orihinal nga Pentecostal nga panalangin? 

Ang matag  mensahero nga miabot pinaagi sa panahon managsama ra 
bang butanga? Ang mga nasud mibatok na ba sa nasud? Mga hampak? Anaa 
na bay kagutmanan dinhi sa yuta karon, ang tinuod nga Iglesia mipanaw ug 
gatusan ka milyas nagpangita aron lang mamati sa Pulong sa Dios? Dili kay sa 
tinapay lamang, kondili sa pagpaminaw sa Pulong sa Dios, miabot na ang 
kagutmanan. Husto ba kana? Oh, ania na kita magpuyo dinhi sa tunga-tunga 
niini dinhi niini karon. Nakita ba ninyo kung hain na kita karon? Nagpaabot 
kita nianang Bato. 
195
 Usa ka makapatandog nga pamahayag: Sukad sa panahon sa paghimo sa 

Dios ug saad kang Abraham (Ayawg sipyata kini.)-sukad sa panahon sa 
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51
 Ug busa, sa walay pagduhaduha nga tadlas sa kapanahonan dihay gatusan 

ka mga gatusan ka pilo nga mga katawohan, mga eskolar, may katakus nga 
kalalaken-an, naningkamot pagsaysay kung unsa kining kapitoan ka semana. 
Ug akong nabasa ang daghan sa ilang mga comentaryo bahin niini. Ug 
mapasalamaton kaayo ako kang Mr. Smith nga iya sa iglesia Sabadista tungod 
sa iyang mga panglantaw. Mapasalamaton kaayo ako kang Dr. Larkin tungod 
sa iyang mga panglantaw. Malipayon kaayo ako ngadto sa tanang mga 
bantugang mga eskolar tungod sa ilang mga panglantaw bahin niini. Ug sa 
pagbasa ko kanila, kini nakadan-ag kanako pag-ayo nga niana akong nakita 
ang mga dapit nga hustong tan-awon. Apan ang pagkuha sa mga panglantaw 
nga a-akong gihunahuna nga maoy gusto kong isaysay, akong gipangita 
pinaagi sa ensayclopedia sa panahon aron sutaon kung unsay kahulogan sa 
panahon. 
52
 Ug atong makita dinhi niini, aniay panahon, panahon, ug gibahin ang 

panahon. Unsa man ang panahon? Unsa man ang semana? Karon, sukad pa 
kanhi sa 3,430 ka mga katuigan ang nanglabay sukad nga kini-sukad ang Dios 
nagtagad sa Judio: daghan, daghan nang mga katuigan ang nanglabay. Si 
Daniel mao ang B.C., niadtong panahona mao pa ang B.C, 538: 538 ka mga 
katuigan sa wala pa si Cristo sa dihang iyang gisulti kini alang sa panahon, 
panahon, ug sa pagbahin sa panahon ug kapitoan ka mga semana. Gitan-aw 
kung hain ang kapitoan ka semana dad-a siya. Oh, anaa pa gihapon siya sa 
Babylonia diha sa kapitoan ka semana, ug gani ang Dios nag-ingon kaniya nga 
kadto mao ang sa tanang panahon nga kanhi gitagal diha sa mga katawohan. 
53
 Karon, ang akong iglesia dinhi nahibalo nianang tanan sulod sa mga 

katuigan nga kanunay kong gisulti kaninyo, “Kong gusto kamong masayud 
kung unsang adlawa sa semana kini, tan-awa ang calendaryo. Apan kung 
gusto kamong masayud sa takna nga atong gipuy-an, bantayi kang mga 
Judio.” Mao ra kanay bugtong taknaan. Ang Dios wala maggahin ug linain 
nga takna alang sa Gentil.Walay natudlo nga kal-ang sa takna. Ug diha niana 
ako namalandong nga daghan sa mga inilang magsusulat, ang naglibog niini, 
misulay sa pagpadapat niini ngadto sa Judio ug Gentil, tungod kay Siya nag-
ingon, sa “Imong katawohan,” apan Siya nakigsulti ngadto kang Daniel, dili 
ngadto sa Iglesia; sa mga katawohan ni Daniel, sa Judio. Kong Siya nakigsulti 
pa ngadto sa iglesia, dili mo mahimong ikapadapat kana bisag asa. Mahibalik 
ka-ka gayud, bisan gani sa dili pa moanhi si Cristo. Kini maganunot diha sa 
bisan unsang matang sa profetanhong mga semana nga gusto mong ipahiluna 
kini. Nahitabo na kini. Apan naghisgot Siya ngadto sa mga Judio, ug tungod 
niini ang Judio mao ang taknaan sa Dios. 
54
 Nahinumdum pa ba kamo dili pa lang dugay dinhi sa dihang si Igsoong 

Arganbright sa California, ang Bisi Presidente sa International Full Gospel 
Business Men’s Association, miadto sa akong balay ug nagdalag u-usa ka tep 
ug-dili tep, u-usa ka pilikola sa sine, nga ilang-nga “Tulo ka Minuto Una 
Magtungang Gabii.” Kinuha kadto gikan sa siyentificanhong paningkamot. Sa 
akong pagkakita niadtong mga Judio nga namalik na, balik sa Jerusalem, 
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mianhi ako dinhi sa Tabernaculo, ug miingon, “akong gibati nga kinahanglan 
makabig ako pag-usab.” Daghan kaninyo ang nahinumdum pa niana. Matud 
ko, “Ang pagpakakita niadtong mga Judio nga namalik na…”  

Si Jesus nag-ingon diha sa Mateo capitulo 24, “Inigkakita ninyo nga ang 
kahoyng igira manalingsing na, kamo nahibalo na kung unsay angayng 
pangitaon pa.” Nakita mo? Ang mga Judio namalik na… 
55
 Karon, ania akoy daghang mga pamahayag nga gisulat dinhi. Gusto kung 

akong hisgotan sila. Karon, a-a-akong gamiton ang akong panahon aron usab 
inyong ikasulat sila. Karon, kining tanan manghitabo… Kini… Karon, 
atong…Pataas… Sa takna nga mao na kini karon, tanan kini nanghitabo 
diha… Kini mga Judio, walay kalabutan bisan gamay ang iglesia. Ang bisan 
unsang butang gikan sa mga Pinadayag sa capitulo 3 hangtud sa 19 wala nay 
kalabutan bisan gamay ang iglesia. Dili mahimong imo kining ipagawas 
dihadiha. Wala kini diha. 
56
 Karon, gusto kong isaysay kung giunsa ko ang pagpakakaplag niini. 

Karon, diha sa pisara daghan kaninyo ang nakakita niini nga akong gidibuho 
ang gintang ug takna, kung nganong nahimo man kining gintang, aron 
mamahimo kini aron ang matag usa makasabot niini. Mahimo ba ninyo… Dili 
kamo makakita niini diha sa likud tingali; gamay ra kaayo kini nga pagkasulat. 
Ug si Becky mao nagsulat niana, busa… Ug kanang maong hulagway… 
Anaay ako nga labi pang dili maayo kay sa niana, apan si Becky maoy 
nagdibuho nianang, larawan sa damgo ni Nabuccodunosor. Ug alang nako 
mora kinig babaye kung tan-awon, Becky, kay sa usa ka lalake. Apan hinuon, 
ki-kini makahatag man ug kasayuran, kung unsay atong gikinahanglan. 
57
 Karon, kong atong basahon diha sa Biblia nga anaay kapitoan ka semana 

nga gitagal sa katawohan… Karon, ang… walay kalabotan niini ang iglesia; 
ang kapitoan ka semana walay labot ang iglesia. Kong inyong hingmatikdan 
dinhi, diha sa dibuho anaay akong gibutang nga panahon sa iglesia sa taliwala 
nianang kapitoan ka semana.  
58
 Atong gibutang kini dinhi. Usa ka Igsoon nga taga Georgia maoy 

nagdibuho niini alang kanato samtang atong hisgotan ang mga kapanahonan 
sa iglesia. Ug nakasiguro ako nga atong hisabtan kung unsay gipasabot niini. 

Kining maputi niining iglesiaha dinhi, kana nagkahulogan nga kanang 
tanan lunsayng apostolicanhon. Ug unya diha sa ikaduhang panahon sa iglesia, 
anaa na kanila ang doctrina sa Nicolitan-o diha na kanila ang mga buhat sa 
Nicolita; wala pa kini mahimong doctrina. Sa ikatulong panahon sa iglesia 
nahimo na kini nga doctrina, ug diha sa ikaupat ka panahon sa iglesia nahimo 
na kining organisasyon, ug mao kadto ang papado sa Roma. Ug di-diha sa 
ikaupat nga kapanahonan sa iglesia mao kadto ang Kapanahonan sa 
Kangitngit.  

Himatikdi ninyo, nga kanang tanan nga kangitngit diha nagpasabot  sa 
Nicolitanismo o Romanismo. Ang maputi nga bahin nagpasabot sa Espiritu 
Santo, ang Iglesia. Maingon sa pagsugod niini sa panahon ni San Pablo, ang 

41 

organisasyon? Mga kaigsoonan, kita wala diha sa kangitngit karon; 
hinumdumi kini. Nakita mo? Ania na kita. 
188
 Ang mga buhat sa Nicolaita, ang organisasyon nagsugod niini, ang mga 

kadagkuan, ug-ibabaw sa mga kasimbahan ug uban pa, ug unya naporma 
ngadto sa simbahang Katoliko. Ug si Pablo nag-ingon dili pa moabot ang 
katapusang panahon; dili pa moabot kanang panahona hangtud nga anaay 
pagpanibog gikan sa tinuod nga Pentecostal nga pagtoo. Ang Pentecostal nga 
pagtoo gipanghikling ug ang mga tawong inila mao gipasulod niini. Anaa 
silay usa ka tawo nga mokuha sa dapit sa Dios, nga mopahigayon sa templo sa 
Dios ug magapatahud sa iyang kaugalingon labaw sa tanang mga tawo sama 
niana, ug kini… Nakita ba ninyo kung unsa kini? “Nico,” “pagbihag sa 
iglesia.” Nakita mo? Sa tanan nga gipanagtawag nga Dios-mopahigayon siya 
sa templo sa Dios, ingon nga Dios. Matud ni Pablo, anaa moabot una ang 
pagpanibog sa katapusang mga adlaw. Ug dinhi ania na kita dinhi niini karon, 
ug tan-awa kanang pagpanibog, ug tan-awa ang iglesia nga nagkaanam 
kahalayo ug kahalayo gikan niini ug mobalik kini pag-usab, ug ania na kita 
ning katapusang panahon. Sige. 
189
 Karon, kong ang kan-umag-siyam ka semana hingpit nga mihaum, ug ang 

mga Judio anaa na sa ilang yutang natawohan karon, ug ang panahon sa 
iglesia sa Gentil tukma nga mihaum sa katapusang panahon, diha sa panahon 
sa Nicolaita-o sa panahon sa Laodicea, unsa na man kahaduol ang pagbalik sa 
Ginoo, ang katapusan sa tanang butang, ang katapusan niining panahona, ug 
ang paglalin? Sa panahon nga Iyang sugdan ang ika-kapitoan ka semana o ang 
pito ka tuig, ang Iglesia wala na.  
190
 Nakita ba ninyo kini, mga higala? Ipataas ang inyong kamot kong nakita 

na ninyo kini. Tan-awa, karon dili na kita magbinata. Dili na ta maglingaw-
lingaw pa. Kay ania na kita sa katapusang panahon. Anaa nay butang andam 
nang mahitabo. Ania na kita sa kapusan. Ania na kita. 
191
 Kining kan-umag-siyam ka semana mihaum pag-ayo; ang pagpangalagiw 

sa mga Judio sibo kaayo; ang panahon sa iglesia misibo pag-ayo. Ania na kita 
sa katapusang panahon, sa katapusang panahon, ang panahon sa iglesia sa 
Laodicea, ang katapusan niini. Ang bituon nga mga mensahero nakawali na sa 
ilang mensahe. Gikahatag na kini; igo lang kita magpadulhog. Ang mga Judio 
nanagpamalik na sulod sa kap-atan ka tuig. Anaa na sila sa ilang yutang 
natawohan.  

Unsa may mosunod nga hitabo? Ang pag-abot sa Bato. Anaa na kita. 
Unsa mang taknaa kini mahitabo? Wala ako mahibalo. Apan, igsoong lalake, 
kana-alang kanako, gusto kong maandam. Gusto ko nga akong mga bisti 
andam na ang tanan. 
192
 Karon, anaa na lamang kitay-anaa na lamang kitay gamayng mga gutlo, ug 

manghinaut ako nga mamati kamo sa hilum karon bisan kadali na lang.  

Sa takna nga Iyang sugdan ang ika-kapitoan ka semana, o ang pito ka 
tuig, wala na ang Iglesia. Karon, paminaw. Kutloon ko na usab, balikon 
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“Ang tawo sa kalapasan,” ang dili pagtoo sa Espiritu Santo. Ang 
pagkawalay pagtoo igapadayag. 

...ang tawo sa kalaglagan; 

Sama kanhi kang Judas; ang mamahandi sa simbahan 

Kinsa magasupak ug magpahitaas sa iyang kaugalingon 
labaw sa tanan nga gipanagtawag nga Dios, o sa mga ginasimba; 
nga tungod niana siya magapahigayon sa paglingkud sulod sa 
templo sa Dios,... 

Igsoong lalake, ania bay usa ka tawo dinhi sa kalibutan gawas nianang 
anaa sa Vatican nga maoy mobuhat niana? Hain man kana? 
184
 Karon, mopadayon ta dinhi sa Pinadayag 13 ug ipakita kaninyo nga kining 

maong tawo naglingkud sa usa ka siyudad-sa usa ka siyudad, ug ang siyudad 
nahmutang sa ibabaw sa-sa pito ka mga bungtod. Ug ang numero sa mapintas 
nga mananap 666 gisulat sa-sa Latin-Romanhong alpabeto nga 666 mao ang 
VICARIUS FILII DEI, nga nagpasbot “Ilis sa Anak sa Dios,” diha sa trono sa 
papa. Ug ang iyang trip-anaay tutolo ka hut-ong na corona. Ug akong gitan-aw 
ang corona, nagtindog ako sa duol sama kaduol sa akong kamot sa nawong, 
sama niana, u-ug nakita ang linut-od nga corona sa papa didto sa Vatican, ako 
mismo, ug gitan-aw kini aron masiguro kung unsay akong gihisgotan. Siya 
magasupak batok niadtong gipanagtawag nga Dios, sa tanang diosnon nga 
tawo. Siya maoy labing balaan kanilang tanan. Nagpahigayon sa templo sa 
Dios aron ipakita ang iyang kaugalingon nga Dios, nagpasaylog mga sala 
dinhi sa kalibutan ug uban pa, abi ninyo. Oo. 
185
 Si Pablo nag-ingon nga ang pagpanibog kinahanglan nga mahitabo pa una, 

kanang anak sa kalaglagan igapadayag. 

Wala ba kamo mahinumdum, nga, sa diha pa ako... uban 
kaninyo, gisultihan ko man kamo niining mga butanga? 

186
 Oh, gusto ko unta nga didto ako naglingkud maminaw kang Pablo nga 

nagwali niana, kamo ba usab? Ganahan kaayo ako mamati niya. Oh, may. 
187
 Karon, unsa may iyang buhaton? Ang usa ka larawan alang sa mapintas ba 

mananap, II Tesalonica. Karon, paminaw. Paminaw pag-ayo karon, sa labing 
maayo. Ang iglesia anaa nay pagbati bahin sa pahiabot sa papa. Unsa kini? 
Ang katapusan nianang panahon sa maong iglesia, ni Pablo/ Ilang nakita 
kining mga butang sa Nicolaita nga mitumaw; maghimo silag usa ka balaang 
tawo. Alang sa unsa? Nga Papa. Ang pagkakalibutanon ug pagkamahari-
harion miyuhot na sa iglesia, ug gipanag-usab ang lagda sa pagsimba. Si 
Pablo, pinaagi sa Espiritu Santo, nakakab-ot niana diha sa Espiritu. Ug ang 
iglesia nga inubanan sa mga kalidad niini ug mga tawong inila-pinasikat nga 
mga personalidad ug uban pa, nga… Ilang nakita nga anaay butang umalabot, 
ug ang Espiritu Santo nagpasidaan kanila sa katapusang mga adlaw. Wala ba 
kamo mahinumdum kung giunsa ni Jesus ang pagsugilon niini, ang mga buhat 
sa Nicolaita nga sa ulahi nahimong usa ka doctrina ug unya nahimong 
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tanan nga kinatibuk-an nga apostolicahong Iglesia nangapuno sa Espiritu 
Santo. Ug unya ang mga aristocrata misugod sa pagpakasulod. Ug wala 
madugay nagkahiusa sila ug nagbuhat ug usa ka bug-os nga bag-ong iglesia 
gikan niini, ug ang gamayng iglesia gisunog, ug gipanagbato, ug gipakaon sa 
mga leon, ug uban pa. 
59
 Diha sa reformasyon miabot si Luther, usa ka gamayng kahayag. Nakita 

ba ninyo? Diha sa mga adlaw ni Wesley nagdala kini ug usa ka gamayng 
kahayag gihapon. Apan dinhi sa katapusang panahon sa iglesia dinhi, ang 
panahon sa iglesia sa Nicolita, mao kana ang panahon nga atong gipuy-an. 
Himatikdi ninyo, wala na kaayoy kahayag. 
60
 Dihay usa ka tawo-nakakita sa maong dibuho niini diha, ug miingon, 

“Nagpakaulaw ka lang, Igsoong Branham, kay kini mao ang dakung adlaw sa 
kahayag…” 

Matud ko, “Akong mapamalandong nga samtang kini gialig-ig wala man 
gani ing katarungan niini.” Kung maangkon mo ang tinuod nga kaputli sa 
kasingkasing, natawo pag-usab diha sa Espiritu… Hinumdumi, nga kini mao 
ray bugtong panahon sa iglesia nga si Cristo gipalagpot sa gawas sa Iyang 
kaugalingong  iglesia, kay kanilang tanan. Nagbaton kitag mapasigarbohong 
pag-angkon, apan anaa ba kitay dapit sa unsay atong gihisgotan. Anaa ba 
gayud si Cristo sa sulod sa iglesia? Mahitabo lamang kini pag-ayo diha sa 
labing gamay. 
61
 Karon, karon, atong dibuhoon ang kapitoan ka semana ni Daniel. Karon, 

mahimong akong balikon kini dinhi: Mga ministro sa Maayong Balita, kon 
dili man kamo mouyon niini, walay sapayan. Sila gibahin sa tulo ka mga 
panahon, sumala sa atong makita diha sa Daniel 9-tutolo ka mga panahon; 
Ang nahauna, mao ang panahon sa pito ka semana; ug unya ang kan-uman ug 
diha ka semana, ug unya ang panahon sa usa ka semana. Sila gibahin sa tulo 
ka nagkalain-laing mga panahon. 
62
 Karon, ako kining gibahin dinhi sa pisara. Ang nahaunang bahin, 

ikaduhang bahin, ug sa akong pagsabot pinaagi sa Maayong Balita, pinaagi sa 
Espiritu Santo, nga sa katapusang panahon ang Dios mobalik ngadto sa mga 
Judio. 
63
 Karon, kita nasayud nga pinaagi sa tanang Maayong Balita nga gitudlo ni 

Pablo ug sa uban pa, nga ang Dios mobalik pag-usab ngadto sa mga Judio. 
Nan, kung mobalik man Siya pag-usab ngadto sa Judio, unsaon man nato 
pagpadapat niini pagbalik diha sa panahon ni Daniel? Kinahanglan nga atong 
ipadapat kini dinhi ning katapusang panahon, ug kini mahitabo kung ang 
Iglesia nga Gentil mawala na, tungod kay Siya nagtagad man sa Israel ingon 
nga usa ka nasud, kanato sa tinagsa-tagsa. 
64
 Karon aniay akong mga sinulat dinhi nga gusto kong basahon kaninyo 

samtang magpadayon ta. Karon, 

 …ang paghatag sa sugo aron tukoron pag-usab ang Jerusalem… niadtong 
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adlaw sa Marso 14. Si bisan kinsa kaninyo nga gustong mosulat niana, diha sa 
Hebreohanon inyong makita kini nga gitawag N-i-s-a-n-Nisan, nagpasabot nga 
“Marso.” Ang sugo gihatag sa Marso 14, B.C. 445-ang sugo gihatag aron 
pagtukod-tukoron pag-usab ang templo. Nakasabot kamo niini, maingon nga 
kamong katawohan nagbasa man sa mga Kasulatan usab. Hangtud nga kini 
natapus, kini mikabat sa kap-atan ug siyam ka tuig aron matapos ang templo 
ug ang siyudad-aron matukod kini. Ug maingon nga Biblia nagsulti dinhi, 
matud ni Daniel-o ang Manolunda ngadto kang Daniel, nga: 

 …ang mga bongbong tukoron sa maguboton nga mga 
panahon.  

Ug daghan kanato ang nahinumdum pa sa pagtukod niadto, diha sa usa ka 
kamot ang tisa nga bato ug sa pikas ang espada aron pagbantay sa kaaway. 
“Ug kini gitukod sulod sa maguboton nga mga takna.” Busa dinhi niini ako 
makakuha sa akong mga adlaw… 
65
 Karon, anaa kitay duha-tulo ka nagkalainlaing mga kalendaryo. Mobalik ta 

sa karaang kalendaryo nga astronomia, ug atong mahibaloan nga sa 
kalendaryo na Julian anaay 365 ug ¼  ka adlaw sa usa ka tuig. Ilang giorasan 
nga sa pag-agi sa Sardis ug sa nagkalain-laing mga bituon ug uban pa, ila 
giorasan kini. Karon, atong makita diha sa Romanhong kalendaryo, diin 
nailalum kita niini karon, 365 ka adlaw sulod sa usa ka tuig niana nga 
kalendaryo. Apan diha sa Cristohanong profetanhong kalendaryo atong makita 
nga anaay 360 lamang ka adlaw sa usa ka tuig. Karon, tingalig mahibulong ka 
kung giunsa pagpakasulod niining kalibog. 
66
 Karon, gisulti ko lamang kini sama sa nakigsulti sa akong kaugalingon. 

Ako nagatoo nga balik kanhi sa wala pa ang kalaglagan, balik kanhi sa mga 
adlaw ni Job ug uban pa, ang ilang taknaan mao ang mga kabituonan, ug kita 
nakasabot o balik kanhi sa wala pa kadtong panahona ang kalibutan nagbarug 
nga tul-id. Ug unya diha sa sala sa tawo, ang pagkapuno sa kalibutan, ug kini 
naharag ug ang lunop miabot; ug tungod niini nakaangkon ta ug mga dagkung 
tibug-ok sa mga ayis ug uban pa; ug ang tanan sa ibabw sa ug ubos sa 
kalibutan nangapuno sa ayis. Kita nahibalo niana. Ug ang kalibutan wala na 
magbarug nga tarung; nagtakilid na ang pagkabutang niini. Kana maoy 
nakapatay-og kung diin ang bulan ug ang kabituonan, kung diin sila magtutok, 
ug nangabalhin kini, o-o dili kana makakuha ug takna pinaagi niini, tungod 
kay ang pagkabutang niini nagtakilid na nagharag na ang kahimtang. Busa, 
dili na niini ang kabituonan motunong sa samang higayon, tungod kay ki-kini 
halayo na man sa ilang nahimutangan sa kabituonan. Nakasabot ba kamo? 
Akong gitoohan nga mao kana. 
67
 Anaa na kini sa maong kahimtang. Ug kana igo lamang magpakita nga 

kini usa lamang ka hugna sa panahon. Wala ba ninyo makita? Ang Dios wala 
nay mga butang nga kapasikaran. Iya na lamang kining gipasagdan nga 
maglihok sulod sa usa ka gamayng panahon. Ug akong gitoohan pag-ayo nga 
kanang mga butanga nahitabo. 
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dulomtanan diha sa iglesia… 

Aron mahimong biniyaan, ug magpadayon hangtud sa 
pagkatibawas…  

Unsa may iyang buhaton? Iyang ipadayon kini hangtud sa pagkatibawas. 
Mao kanay katapusan. 
180
 Karon, ang Judio, ug Romanhon, Protestantismo (mao kana, ang 

nagkatulog nga ulay) managhiusa sila sa ilang kaugalingon sa dagway sa 
Federasyon sa mga kasimbahanan. Ug mahisama kini sa giingon ni Jesus diha 
sa Mateo 24 ug gikan sa Pinadayag 13:14. 

Atong tan-awon ang Pinadayag 13:14 ug tan-awa kung unsay… Akong 
gitiman-an kini dinhi aron tan-awon kung unsay-13:14. Sige, sir. 

Ug limbongan sila nga nanagpuyo sa yuta pinaagi sa mga 
milagro kinsa siya adunay kagahum sa pagbuhat (gihiusa ang 
iyang mga kasimbahanan,)... diha sa atubangan... nga nagaingon-
diha... sa atubangan sa mapintas nga mananap; nga nagaingon 
ngadto kanila nga nagpuyo sa yuta, sa pag-agda kanila nga sa 
paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap nga nasamad 
sa espada, apan nabuhi ra. 

181
 Karon, kita nasayud sa walay landong sa pagduhaduha kung kinsa kanang 

mapintas nga mananap, kanang gahum nga may samad nga ikamatay apan 
nabuhi ra. Mao kadto samtang ang paganong Roma namatay ug ang papadong 
Roma maoy mikuha sa dapit niini: sa diha nga ang paganong gahum namatay 
ug ang papadong gahum maoy mikuha sa dapit niini. 
182
 Karon, karon, sa Pinadayag 13:14… si Jesus, diha sa Mateo 24 

nagpasidaan kanila bahin niini. “Usa ka larawan alang sa mapintas nga 
mananap.” 
183
 Si Pablo, diha sa II Tesalonica capitulo 2, bersiculo 3 ug 4. Atong tan-

awon kini, tan-awon kung unsay gisulti ni Pablo dinhi bahin niini, kanang 
gamhanang Espiritu Santo diha nianang bantugan nga profeta sa Ginoo, tan-
awon kung unsay iyang giingon bahin niini sa katapusang adlaw. Diha sa II 
Tesalonica capitulo 2 mao kining ania dinhi. Sige, sir, ug magsugod diha sa 
bersiculo 3, nagtoo ako nga mao kini. Sige, ato nang basahon karon. 
Paminawa pag-ayo, ang tanan. Pila ba ang motoo nga si Pablo puno sa 
Espiritu Santo? Bantayi dinhi. 

Ayaw itugot nga anaay tawong magpahisalaag kaninyo sa 
bisan unsang paagi: kay kadtong adlawa dili pa moabot, hangtud 
nga anaa unay pagpanibog,... 

Iyang gipaningkamotan nga mawala kini gikan sa ilang ulo nga Siya 
moabot dihadiha, hangtud nga mahitabo una ang pagpanibog gikan sa iglesia, 
tan-awa, modangat dinhi niining panahon sa Laodicea. 

...ug kadtong tawo sa kalapasan igapadayag una,... 
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diha kaniya,” tungod sa iyang pagpanglimbong, nga nagagikan niini ug nag-
organisar, ug nanagbuhat niining tanang matang sa mga butang, ug naghugaw-
hugaw sa iglesia, ug mipasulod sa mga butang niini, ug gipangsakit ang matag 
usa nga naghupot niini ug naningkamot sa pagdala niini. Himaya. Oh, wala a-
ako masayud. A-a-akong gibati nga daw nagpanaw ako. Nakita mo?  
174
 Wala ba kamo malipay tungod sa Kahayag sa Anak, maglakaw sa 

Kahayag sa Anak. Hain na man kita karon, mga kaigsoonan? Dinhi sa 
katapusang takna.Mahimong mahitabo kini sa bisan unsang taknaa. Ug ania na 
kita dinhi. 
175
 Ang Mensahe gikapakaylap na ngadto sa ulahing iglesia; ang iglesia 

misalikway sa Cristo niini. Ang mga Judio anaa na sa ilang yutang natawohan 
alang sa gintang ug hugna sa panahon, kap-atan ka tuig. Ang bag-ong siyudad 
natukod na. Nagpaabot na sila sa unsa? Sa pag-abot sa Mesiyas. Kanus-a man 
kini? Wala ako masayud. Kung kanus-a nianang Bato bunali ang larawan 
dinhi, Siya mawala na. Matapus na ang tanan. 
176
 Karon, himatikdi dinhi. Sa tunga-tunga sa semana, tulo ug tunga sa mga 

adlaw-tulo ug ka tuig ug tunga, diay, iyang lapason ang pakigsaad ug 
pahunongon ang paghalad ug pag-alagad nga ila nang gikapahimutang daad… 

Tungod kay diha-diha mopadayon sila ug moingon, “Karon, paminaw, 
kamong tanan mga kasimbahanan man; mahimong makadawat kamo niining 
larawan ngadto sa pagka-mapintas nga mananap. Maghiusa kita. Atong wad-
on ang Comunista. Atong papason ang Comunista sa atong dalan.” Nakita 
mo? Ug mahimo nila kini, Nakita mo? Ug buhaton nila kini. 
177
 Apan karon bantayi. Ug gipahimutang, ug gipahimutang ngadto niining-

ang adlaw-adlawng pagsimba-ang paghalad mobalik ngadto sa siyudad kung 
ang templo matukod na pag-usab. Ug kining principe nga moabot diha sa 
tunga-tunga sa semana maoy molapas sa iyang pakigsaad ug ihikling kining 
mga paghalad sumala sa ako nang giingon, nga iyang patibulaagon-
patibulaagon kini, ug unsay iyang pagabuhaton molungtad hangtud sa 
pagkatibawas. 
178
 Ug himatikdi: 

… ang pagkaylap sa dolumtanan aron mahimong biniyaan... 

Ang pagkuyanap sa dulomtann… Unsa may dulomtanan? “Kahugawan.” 
Nakita mo? Aron himuon ang pagkabinyaan, unsa man kana? “Aron ihikling 
kini.” Ang pagpakaylap niini mao ang paghikling niana. Nakita mo? Ang 
pagkuyanap sa Romanhong kagahum aron pagdaug sa tanang nagkatulog nga 
mga ulay, mga Judio ug ang tanan… Kitang tanan maghimong Romanhon o 
kaha mangawagtang ta. Iyang lapason ang iyang pakigsaad sa tunga-tunga sa 
semana. 
179
  Ang pagkaylap sa dulomtanan…Kong mao man kadto nga dulomtanan sa 

panahon ni Jesus sa diha nga ang Roma miabot didto uban sa ilang mga 
propaganda, Roma ra usab kini sa gihapon-mahimo na usab kini nga 
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Ug dinhi ning katapusang mga adlaw mao man kung ipadayag na sa Dios 
ang mga tinago ngadto sa Iglesia. Wala Niya kini buhata kaniadto. Ug ang 
hinungdan nganong wala Niya buhata kini aron ang Iglesia magpadayon sa 
pagkamabinantayon ug magmainampoon sa tanang panahon, sa walay 
pagkasayud kung anus-a kini moabot. Apan hinumdumi ninyo diha sa Daniel 
12, Siya miingon, “Ang manggialamon makasabot sa katapusan, sa 
katapusang mga adlaw.” Nakita mo? Gikatugyan na kini kaniya. 
68
 Ang Espiritu sa kahibalo magaabot sa Iglesia, aron ipahibalo sa Iglesia 

pinaagi sa pinadayag sa Espiritu Santo agakon ang Iglesia ug ipakita kung 
unsa nang adlawa ang atong gipuy-an. Sama ra sa pagduaw ni Gabriel kang 
Daniel, ang Espiritu Santo miduaw sa Iglesia ning katapusang mga adlaw aron 
ipadayag kining dagku, halalum, tinagong mga butang. Nakasabot na ba kamo 
karon? [Ang congregasyon miingon, “Amen.”-Ed.] 
69
 Karon, mao kanay mopukan nianang astronomicanhong tuig o sa tuig sa 

Julian nga kalendaryo, tan-awa, ang masonikanhong tuig, tungod kay ang 
kalibutan nagtakilid man. Kitang tanan nahibalo niana, gikan sa pagtuon sa 
tulonghaan. Ug wala na kini matarung, busan sila, silang mga bituon, dili na 
mosubay sa linya sa kalibutan sa samang higayon. Ug tungod niini, ang 
Romanhong kalendaryo sayup, usab, tungod kay dili mo mahibutang 
pagdungan ang mga adlaw. Anaa pay daghang mga butang nga akong igasulti 
dinhi niini. Nga atong nakita bisan gani ang kinaiyahan mismo nagtudlo man 
kanato nga anaay katloan ra ka adlaw sa usa ka tuig. 
70
 Karon, atong hisgotan ang mga Pinadayag diin kinahanglan kita molabay 

niana sulod sa mga adlaw sa duha ka mga profeta. Ang Biblia nag-ingon nga 
sila managna sulod sa usa ka libo duha ka gatus ug kan-uman ka adlaw. 
Karon, gamita ang kalindaryong astromiya, kini tataw kaayo nga mosipyat 
niini ug halayo kaayo sa pagka-tulo ka tuig ug tunga. Ug gamita ang 
Romanhong kalendaryo nga atong gigamit karon, kini mosipyat ug halayo 
kaayo. Apan gamita ang profetanhong kalendaryo, ug anaay husto gayud nga 
usa ka libo unom ka gatus ka adlaw diha sa katloan ka adlaw sa bulan. Nakita 
mo? 
71
 Anaa kitay katloan ka adlaw sa ubang mga bulan, katloag-usa sa sunod, 

kawhaag-walo sa uban. Tan-awa, gilibog tang tanan. Apan ang Dios wala 
niining jig-jog, taas ug paubos, ngadto nganhi; Iyang ig-on kini nga mao ra. 
Oo, sir. Mao ra gayud, katloan ka adlaw sulod sa usa ka bulan, dili kay 
katloag-usa, ug unya katloan, nga sama niana. Nakita mo? Apan kanang tanan 
nahitabo diha sa dakung bahandi sa Dios, aron ang Iglesia magmabintayon ug 
mainampoon, andam na, nga naglaba sa ilang mga bisti diha sa Dugo sa 
Cordero. Oh, dinhi ning katapusang mga adlaw, Siya nagsaad! Karon, atong 
nakita kung unsa nang pagkabutanga nato. Ug hinumdumi, ang katuyoan, ang 
bugtong tuyo lamang mao ang pagbuhat niini. 
72
 Karon, kong anaa pa may pito… Tan-awa, anaa gayuy hustong kap-atag-

siyam ka adlaw… kap-atag-siyam ka tuig, sa panahon sa pagtukod sa templo, 
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sa pito-o pito ka profetanhong semana, pito ka semana, tungod kay diha may 
pito ka semana ang gitagal alang sa templo, alang sa pagtukod pag-usab sa 
templo; ug kadto gitukod nga hustong kap-atag-siyam ka tuig. Karon, anaa 
kitay kahulogan sa panahon sa mga semana, tungod kay kung ang Biblia 
nagsulti, nga ang Manolunda nag-ingon nga kini magpito ka semana hangtud 
nga matukod ang templo… Ug husto gayud nga kap-atag-siyam ka tuig ang 
pagkatukod sa templo sugod-sugod sa Marso 14 hangtud sa B.C. 538 hangtud 
nga ang templo natukod pag-usab ug ang mga kadalanan nangaayo, hustong 
kap-atag-siyam ka tuig. Busa unsa may atong nakuha? Unsay atong nakuha? 
Kay kon ang pito ka semana nagpasabot kap-atag-siyam katuig, nan ang usa 
ka semana mao ra sa pito ka tuig, ug ang pito piloon ka pito mahimong kap-
atag-siyam gayud. Anaa ra. 
73
 Busa karon, wala nay pagpanaghap bahin niini. Ato nang hingsabtan karon 

nga ang matag-semana pareha ra sa pito ka tuig. Nasabtan ba ninyo kini? Isulti 
natong tanan pagdungan: [Si Igsoong Branham ug ang congregasyon 
nagdungan pagsulti-Ed.] “Ang usa ka semana kapareha sa pito ka tuig.” 
Karon, nasayud ta nga ato nang nasabot kini. Ang usa ka semana mao ra sa 
pito ka tuig. 
74
 Ania na kita dinhi niini: sa unang semana. [Si Igsoong Branham moadto sa 

pisara aron ihulagway-Ed.] Kap-atag-siyam ka tuig ang pagtukod sa templo. 
Karon, kining linya dinhi sa ibabaw nagkahulogan sa nasud nga Judio samtang 
nagpadayon kini. Usa lamang kini ka panahon, ug samtang nahulog kini dinhi, 
nahulog kini gikan sa nasud sa Judio ngadto sa panahon sa Gentil, ug unya 
mosaka pag-usab ug kuhaon ang Israel ug mopadayon. 
75
 Karon, ang Gentil wala hatagig tagal bisag unsang panahon, igo lamang 

giingon, “Panahon sa mga Gentil.” Ug atong nakita nga bisan gani si Jesus 
wala mohatag kanila ug panahon, tungod kay atong makita dinhi sa Lucas 
21:24; Siya nag-ingon, “Ilang tamakan ang mga bongbong sa Jerusalem 
hangtud sa Gentil…” Tugoti ako pagkutlo niana. Akong gikutlo kini nga 
sinag-ulo. Tugoti ako pagbasa niini, tungod kay gitep man kini dinhi, ug gusto 
kong mapiho aron mahusto kini. Magpadayon ta. Kong gusto kamong moabli 
niini uban kanako, diha sa Lucas 21 ug 24. Akong gitun-an kini pag-ayo kutob 
sa akong mahimo. 

Ug sila mangapukan pinaagi sa sulab sa espada, ug 
pagabihagon sila… 

Kinsa may Iyang gipasabot niini? Mga Judio. Mao kadto ang pagkagun-
ob sa templo sa A.D, 70 

… ug sila pagabihagon ngadto sa tanang kanasuran… 

Karon, hinumdumi, dili lamang kay sa Babilonia ra, dili lamang kay didto 
ra sa Roma, kondili sa tanang kanasuran. Mao nga anaa diha ang mga Judio 
karon: “sa tanang kanasuran.”   

…ug ang Jerusalem pagayatakan sa mga Gentil, hangtud 
nga matuman na ang mga panahon sa mga Gentil. 
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ninyo. Dili kon Comunista; relihiyon kana. Ang Biblia nag-ingon nga 
magkakuyog kini hangtud nga hilimbongan ang pinili kon mahimo pa. Si 
Jesus nag-ingon niini. Tan-awa, ania na kita sa katapusan. 
171
 Karon, kining duha ka profeta, unsa may ilang buhaton? Si Moises ug si 

Elias kana. Motungha sila diha sa eksena. Ilang sultihan ang mga Judio sa 
ilang sayop. Ug gikan niadtong panon sa Judio nga anaa diha karon mao ang 
144,000, sa Dios tawagon sila pinaagi ning mga profeta… Unsa kini? Ang 
Espiritu ni Elias nga gikan sa Iglesia sa Gentil mopadayon ngadto sa iglesia sa 
Judio, mosulod dihadiha ug tawgon si Moises uban kaniya. Halleluia. Inyo 
bang nakita kini? Ug iyang iwali ang mao ra nga mensahe sa Pentecostes 
ngadto sa mga Judio, nga ilang gisalikway ang Mesiyas. Amen. Nakita ba 
ninyo kini? Mao ra nga Pentecostal nga mensahe nga igawali ning mga Judio 
diha kanila. Ug ilang kasuk-an pag-ayo kadtong mga Judio hangtud nga ilang 
patyon sila. Ug pagadumtan sila sa tanang kanasuran, ug sa tunga-tunga sa 
semana… Tungod kay ilang gibangon ang usa ka gamhanang 144,000… Sila 
nakabaton sa Espiritu Santo, ug igsoong lalake, naghigot kag bahin sa 
pagbuhat ug mga milagro; gibuhat sila kanila. Ilang gisirhan ang kalangitan, 
ug wala na kini moulan sa mga adlaw sa ilang pagpanagna, gihampak ang yuta  
uban sa mga hampak sumala sa ilang gitinguha. Ilang gihatag ang mga 
hampak ug uban pa. Ilang gihatagan ang mga Romanhon usa ka malisud nga 
dalan nga pagaagihan. Apan sa katapusan sila mangamatay. Ang atong Dios 
usa ka makalilisang nga Dios kung Siya masuko. Apan hinumdumi, nga anaa 
kini diha sa ika-kapitoan ka semana, ug ang iglesia atua na sa himaya. Amen. 
Ang panihapon sa kasal magpadayon. Oo. 
172
 Karon, himatikdi. Diha niana atong nakita siya nga mobalik alang sa 

Milenyal nga Templo dinhi niini sa katapusan nga panahon sa Judio-ang 
gidihogan. Ania karon Siya moabot nga magkabayo sa maputi nga kabayo; 
sila nga nagsunod Kaniya nagkabayo sa maputi nga kabayo (kabayo, mga 
gahum), nagbistig maputi, sa dugo-o nagbistig natuslob sa dugo, ang nasulat 
diha Kaniya, “Ang Pulong sa Dios.” Siya miabot, ang gamhanang Mananaug 
(Oo, sir.) aron ipahimutang ang Milenyum-nga moabot diha sa Templo. 
Himaya! Didto Iyang ihibalag kadtong 144,000. 
173
 Karon, inigkatapus na sa ika-kapitoan ka semana dinhi-sa ika-kapitoan ka 

semana… Kini mahitabo sa panahon niining ika-kapitoan ka semana. Ug ang 
tulo sa tunga-tunga niini, iyang lapason kini, tungod kay iya mang pamatyon 
kadtong duha ka Pentecostal nga mga profeta (Oo, sir.) nga mihampak sa yuta.  

Ug boy, Iyang gitunglo kanang iglesiaha, ug Iyang gisunog siya pinaagi 
sa kalayo. Ug, oh, iyang… Atong makita kini nga bisan gani ang kapitan sa 
barko motindog alang sa katapusang pagbahakhak, “Kadtong bantugang walay 
kamatayon nga siyudad sa Roma, miabot na siya sa iyang katapusan sulod 
lang sa usa ka takna.” Siya miutbo sa pagkatunaw. Ang Dios mao ray nasayud 
kung unsaong pagbuhat ang mga butang. Ug usa sa mga Manolunda mitan-aw 
ug miingon, “Oh, ang dugo sa gipanagsakit tungod kang Cristo hingkaplagan 
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motindog nga usa ka Faraon nga wala makaila kang Jose. 
167
 Karon, kamong mga Protestante moingon, “Hinuon, mao na kana.” Apan 

kadiyot lang. Atong nakita nga ang mga Protestante anaay organisasyon, ug 
naghimog kahugpongon sa mga kasimbahanan-usa ka larawan sa mapintas 
nga mananap, ug mipadulong uban kanila.  
168
 Ug atong nakita dinhi nga ang mga Judio pagatawagon niining 

kahugpongan. Oo, sir. Ug sila mouyon. Ug ang Biblia nag-ingon nga ilang 
buhaton. Ug siya makigsinaaray uban kanila, ug sa tunga-tunga sa ika-
kapitoan ka semana, iyang lapason-lapason sa anticristo ang iyang 
pakigsinaaray uban sa mga Judio, “imong katawohan.” Ngano man?  

Karon, kung inyong basahon sa Pinadayag 11 nga, “Akong ipadala…” 
(Sa 11; mopadayon ka sa 19 karon)-nga Iyang ipadala ang Iyang duha ka mga 
profeta, ug sila magapanagna niadtong panahona. Ug unya mangasuko sila 
niining mga profeta ug sa dayag patyon sila. Husto ba kana? Ug ang ilang 
patayang mga lawas maghay-ad diha sa espirituhaong dalan nga gitawag 
Sodoma ug Gomora diin ang atong Ginoo gilansang: sa Jerusalem, Husto ba 
kana? Ug sila maghay-ad didto sulod sa tulo ka adlaw ug gabii. Ug 
inigkatapus na sa tulo ka adlaw ug gabii, ang espiritu sa kinabuhi mosulod 
diha kanila, ug sila banhawon ug mokayab ngadto sa himaya. Ang ikanapulo 
ka bahin sa siyudad mangapukan niadtong higayona. Husto ba kana? Nakita 
mo? Kanus-a man kadto? Sa tunga-tunga sa katapusang kapitoan ka tuig. 
169
 Kung mokayab na ang Iglesia, mosunod na ang panaghugpong, sa 

nagakatulog nga mga ulay: Methodist, Baptist, Presbyterian, dagaang nga 
Pentecostal, silang tanan managdungan sa panaghugpong, diin anaa silay 
dakung kagamhanan karon… Ug kung buhaton na nila, sila magsinaaray 
nga… Karon, ang iyang bag-ong papa nga ania kanato karon gustong 
pasudlon silang tanan. Wala ba ninyo makita ang butang nga miutbo na? 
Nagpadulong na sa pagsabotsabot niini ug dad-on silang tanan-sa unang 
higayon sa mga gatusan ug gatusan ug gatusan ka mga katuigan, usa ka libo ka 
tuig o duha namugna na kini. Apan karon, iyang dad-on silang tanan 
pagtingub ug maghimong kahugpongan, ug diha niana ang mga Judio 
modawat niini. Oh, himaya, halleluia. Ang kadungganan alang sa atong Dios 
Kinsa buhi hangtud sa kahangturan. Mao kana. Karon, igsoong lalake, usa kini 
ka yano sayon ra kaayo kay… Ang gamayng bata makakita niini. Ang 
panaghugpong maoy modala sa mga Judio, ug Protestante, ug Catoliko sa 
panaghiusa. 

Ug hinumdumi, unsa may buhaton niining duha ka mga profeta kung 
moabot na sila? 
170
 Kining mapintas nga mananap, kining principe nga maoy mobungkag sa 

gahum sa balaang katawohan, unsa may iyang buhaton? Iyang lapason ang 
iyang pakigsaad uban kanila inigkatapus sa tulo ka tuig ug tunga. Iyang 
palagpoton sila. Karon, ang mga tawo naghunahuna nga Comunista kana. 
Angayan lang tungod kay walay inyong-ang Espiritu sa Dios wala pa motagad 
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76
 Ug unya mao kana ang gitagal nga takna, apan walay usa nga nasayud 

kung kanus-a kini mahitabo. Nakita mo? Usa kini ka tinago. Nakita mo? Ang 
panahon sa Gentil. Apan ang mga Judio… Dili kita makatagna sa panahon 
pinaagi kung naunsa ang Iglesia, kung kini misibog ba o kung kini 
nagpadayon, o kung unsay ginabuhat niini; dili ka makatag-an pinaagi niana; 
kondili maoy tan-awa ang mga Judio; kay mao kana ang orasan nga 
kalendayo. Inyo bang nakita kini? Ang Dios nagtagal kanilag hustong adlaw, 
ug takna, ug panahon, apan wala gayud Niya ang mga Gentil. Gihimo Niya 
kini sa Judio, busa maoy atong tan-awon ang mga Judio, kay sa ingon atong 
makita kung hain na ta karon.  
77
 Karon, karon, ang pito ka semana kap-atag-siyam ka tuig. Matin-aw na 

kini kanato karon, nga ang usa ka semana-ang usa ka semana pito ka tuig; usa 
ka semana, pito ka tuig. 
78
 Karon, gisultihan kita, nga “sugod sa paggula sa sugo…” Karon, ania 

dinhi niini diin magagikan ang kagubot. Karon gisultihan kita nga: 

…sugod sa paggula sa sugo aron tukoron pag-usab ang 
siyudad hangtud sa Mesiyas (ug ang Mesiyas mao si Cristo, 
siympre) pito ka semana, ug kan-uman ug duha ka semana: 
(nahimong kan-umag-siyam ka semana)… 

Nakita mo? Padayonon ta. Ug ang pito piloon ka kan-umag-siyam 
mahimong upat ka gatus ug kawaloag-tulo ka tuig. Karon, sa hinayhinay inyo 
na ba kining nasabtan? Kong gusto kamo nga balikon ko kini pag-usab, 
malipay ako nga buhaton kini. 
79
 Karon, gisultihan kita, nga “Sukad sa pagpagula sa sugo alang sa pag-ayo 

sa siyudad, hangtud sa Mesiyas, pito,” (pito, mao kanay nahauna-una, dinhi 
niini) “pito ka semana, ug kan-umag-duha,” ang tanan nahimong kan-uman ug 
siyam ka semana. Ang pito piloon sa kan-umag-siyam mahimong 483 ka tuig. 
Busa, hangtud sa Mesiyas… Karon, nagpaingon na kita niining bahina dinhi. 
Hangtud sa Mesiyas, anaay 483 ka tuig, upat ka gatus ug kawaloag-tulo ka 
tuig. 
80
 Karon, karon, si Jesus, ang Mesiyas, nagsakay pagsulod sa siyudad sa 

Jerusalem, nga madaugon, sa ibabaw sa maputi nga mola, sa Dominggo sa 
Palmera, Abril 2, A.D, 30. Si Jesus misakay sa pagsulod sa Jerusalem sa 
Dominggo sa Palmera. A.D. 30. Ug karon, karon, sukad sa B.C, 445 hangtud 
sa A. d. 30, husto gayud nga 483 ka tuig. 
81
 Apan sumala sa ato nang nakita nga ang kan-umag-siyam ka semana 

mahimong 483 ka tuig… Karon, ania dinhi magagikan ang kalibog, dinhi 
niini. Nakita mo? Anaa lamang kitay, pinaagi sa timaan sa Biblia dinhi, 
panahon, 475 lamang ka tuig, ug sa tinud-anay kini 485 ka tuig, kulangan ug 
walo ka tuig. 
82
 Karon, dili mahimo sa Dios nga labyan kini. Kong nag-ingon Siya nga 

mahimo kini sa daghan kaayong mga adlaw, mahitabo ang daghang mga 
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adlaw. Kong Siya nag-ingon nga daghan kaayo, nan daghan kini kaayo. Busa 
unsa may atong pagabuhaton? Karon, sa B.C. 475 hangtud sa A.D. 30 mao 
ang Julian o astronomiya nga tuig, nga mao ang 365 ¼ ka adlaw sa-sa matag 
usa. Apan kung atong kunhoran sila sa mga adlaw diha sa atong profetanhong 
kalendaryo…   
83
 Karon, mohunong ako dinhi niini kadali. Aron inyong hisabtan lapas pa sa 

usa ka landong sa pagduha-duha, tungod kay dili ko mahimong hisgotan 
kanang usa ka dapit lamang. Mahimo ko kini pinaagi sa tibuok nga Kasulatan 
ug ipamatuod kaninyo nga ang pito ka adlaw-nga ang pito-nga ang usa ka 
semana-pito ka tuig diha sa Biblia. Nahimo ko kini diha sa Pinadayag capitulo 
13-o capitulo 11:3. Silang mga profeta managna sulod sa usa ka libo duha ka 
gatus ug kan-uman ka adlaw, nga mao ang katunga sa katapusang semana sa 
mga Judio. Ug unya ila silang patyon ug mosugod ang Armageddon. Ug kung 
mao man, nan ania na usab ang tukma nga katloan ka adlaw sa usa ka bulan. 
Nakita mo? Kung mao man nan dili ki-kini katloag-usa ka adlaw ug kawhaag-
walo ka adlaw ug uban pa; katloan ra gayud ka adlaw sulod sa usa ka bulan sa 
matag panahon. 
84
 Ang atong profetanhong kalendaryo maoy midala kanato sa 360 ka adlaw 

sumala sa atong gigamit karon diha sa mga Kasulatan. Atong nakuha ang 
hustong 483. Dinhi ania kitay tukmang kalig-onan bahin sa profesiya, nga 
maoy tinuod. Tungod kay sugod sa panahon sa pagsugo aron pagtukod sa 
templo hangtud sa paglumpag… O sa ilang pagsalikway kang Cristo ug 
gipatay Siya sa A.D. 33-sa pagpatay kang Cristo husto gayud nga 483 ka tuig. 

 Karon, sukad sa paghatag sa sugo aron pagtukod pag-usab sa Jerusalem 
milungtad ug pito ka semana, nga nagpasabot ug kap-atag-siyam ka tuig, ug 
ang kap-atag-siyam ka tuig tukma dinhi niini. Nan, gikan sa pagtukod pag-
usab sa templo hangtud sa Mesiyas 483 ka tuig, busa 434 ka tuig ug ang 434 
piloon ka 49 mahimong 483 ka tuig. Kini moigo diha sa ilong nga tukma sa 
adlaw, gikan sa adlaw ngadto sa adlaw. Amen. Anaa ra. 
85
 Ang Mesiyas nga Princepe moabot. Nakita mo? Ang pito piloon sa kan-

umag-siyam mahimong 484 ka tuig gayud; moigo kini diha sa ilong. Tungod 
niini atong hingsabtan sa hingpit, atong hingsabtan pag-ayo nga ang Kasulatan 
husto. Ania dinhi karon. Apan nakita ninyo, kining tanan… 
86
 Samtang ang Dios may kalibutan kaniadto sa wala pa ang lunop ug 

gilaglag kini pinaagig tubig, ug  miusab sa astronominhong pitsa; ug unya 
gitugotan nga mosal-ot ang Romanhon niini ug naghimo sa ilang kalendaryo, 
nga miigo ug milukso, ug uban pa. Ug nagtoo ako, nga, bisan gani sa 
ensayklopidya diin dili pa lang dugay nagbasa ako. 
87
 Giingon, sa laing bahin, si Igsoong Kenny Collins, ania ba siya dinhi sa 

simbahan ning buntaga, si Kenneth Collins? Abi nimo sa dihang gipadad-an 
mo ako niadtong dakung bulto sa ensayklopidya? Nahinumdum ka pa ba 
niadto? Imo kong gipadad-an mo ako didto hapit mapuno ang usa ka trak 
niini. Matud ko, “Asa ka mangita sa kalibutan nga ang usa ka dabong pa sama 
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giingon nga mahitabo kini, kondili unsay giingon sa Biblia kini mahitabo)-
kung unsay giingon sa Biblia mahitabo kini, hangtud dinhi ning katapusang 
panahon, ug sulod sa kap-atan ka mga katuigan silang mga Judio 
nanagpamalik dinhi niini nangandam alang sa Dios nga mobuhat tukma sa 
Iyang giingon dinhi. Silang tanan nanagpanggula nianang dalana, ug nanulod 
sila nianang dalana. Ug ang Israel mibalik na sa iyang yutang natawohan. 
162
 Karon, kanus-a man sugdi sa Dios ang ilang katapusang semana? Kanus-

a? Mahimong karon. Mahimong sa dili pa mosalop ang adlaw karong gabii. 
Ipahibalo ra kini sa Dios. Kung kanus-a kini, wala ako mahibalo. Natingala 
ako. Apan adunay butang nga akong dalhon dinhi nga-karon sa-sa dili 
madugay; ug ambot lang kung motoo ba kamo niini o dili. Apan bisan pa 
niana kinaganglan a-akong isulti kini. Ako nagtoo. 
163
 Ania na kita sa yutang natawohan. Ang mga Judio anaa na sa usa ka 

yutang natawohan. Ania na kita sa katapusan sa panahon, andam na alang sa 
paglalin. Ang paglalin moabot; ang Iglesia mokayab na; kita pagasakgawon 
aron makigtagbo Kaniya diha sa kahanginan. Kitang tanan nahibalo na niana. 
Ang Bato nga gisapsap gikan sa bukid andam na sa pag-anhi bisan unsang 
taknaa. Ug kong Kini moabot na, unsa may buhaton Niini? Ihikling na Niini 
ang panahon sa Gentil. Tapus na ang tanan, ug ang Dios hingpit nga dili na 
manumbaling kanila. “Siya nga mahugaw papadayona sa kahugaw; siya nga 
balaan papadayona siya sa pagkabalaan.” Nakita mo? Nan unsa may Iyang 
pagabuhaton? Iyang kuhaon ang Iyang Iglesia, ang puno sa Espiritu Santo. 
164
 Kinsay daotan? Mao kanang nagakatulog nga ulay ug sila nga moadto 

aron pagahukman dinhi niini (ato rang maabot kanang laing mapa kung atong 
padayonon kining usa dinhi) diin siya moadto sa maputing trono nga 
hukmanan ug pagahukman sa mga tinubos. Si Pablo nagsulti kanato sa dili 
pagpahusay sa hukmanan, tungod kay ang mga balaan mao may maghukom sa 
kalibutan. Husto kana. Ania na kita sa katapusang panahon, oo. Karon, sige. 
165
 Ug sa tunga-tunga ning semanaha… Karon, ania ang kapitoan… Karon, 

kong kini husto man nga pito ka tuig, ang matag usa ka semana, ug anaa na 
kitay kan-umag-siyam ka semana, ug unya anaa ang panahon sa Gentil, ug 
kita nasayud nga nga ania na kita sa katapusang panahon sa Gentil, ug unya 
anaay usa na lamang ka semana ang nahibilin alang sa Judio. Husto ba kana? 
Ug kana pito gayud ka tuig. Kong kini pito man ka tuig, nan kana pito ka tuig, 
tungod kay Siya nag-ingon, “Anaay kapitoan ka semana ang gitagal alang sa 
imong mga katawohan.” Kon mao kita nasayud nga pito nalang ka tuig ang 
alang sa mga Judio. Tinuod ba kana? Karon, tan-awa kini. Kong anaa may 
pangutana, gusto kong masayud niini. Nakita mo? 
166
 Karon… Ug sa tunga-tunga sa semana, sa tunga-tunga ning semana sa 

Judio (Nakita mo?), nga mao kanang tulo ka tuig ug tunga-mga tuig-ang 
anticristo, ang principe, principe nga moabot… Ug hinumdumi, siya 
magagikan sa Roma. Ang principe nga moabot (Kinisa man siya? Usa ka 
papa, usa ka principe taliwala sa mga katawohan.) maoy moabot… Anaay 
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ako didto sa luyo sa garahe ug nag-ampo. Miingon, nga “Ayaw pag-adto didto 
karon.” Ug unya akong gikuha ang akong tiket ug nangitag dapit. Wala pa ako 
moadto kay wala pa may oras. 
157
 Karon, unsa bang taknaa nga tugotan sa Dios kanang mga Judio-nga 

panumbalingon sila pag-usab, dili ako makatug-an kaninyo. Ambot wala ako 
masayud. Walay usa nga nasayud niana. Apan pamati. Kong ang Israel anaa 
na sa iyang yutang natawohan, kini mao na… Ang tanang mga bato gipamunit 
na, ug ang irigasyon, ang mga tubig, ug ang tanan nga gisaad sa Dios, sila 
nanaklag ug mga atabay ug mga butang didto ug ang daku bukas nga mga 
tuboran. Ma-mao kana ang labing matahum nga dapit nga sukad wala mo 
makita. Anaa na silay siyudad nga gitukod didto. Anaa na silay irigasyon. 
Nakaangkon silag labing maayong yuta dinhi sa kalibutan. Ug atong makita 
diha sa Patayng Dagat nga anaa pay daghang mga bahandi, nga igo ibayad sa 
kalibutan. Nakita mo? 
158
 Ang tanang butang nangahulog sa ilang mga kamot. Giunsa man nila 

paghimo niini? Tungod kay ang kasingkasing ni Hitler gipagahi; ang 
kasingkasing ni Mussolini gipagahi. Sama ra nga gipagahi ang kasingkasing ni 
Faraon ug mihingilin kanila sa maong yuta. Ug sulod sa kap-atan ka tuig ang 
ilang pagpamalik ngadto sa yuta. Karon, anaa na sila didto nagpaabot. 
159
 Ang iglesia sa Gentil anaa na sa Laodicea-sa katapusan nga panahon sa 

Laodicea. Kong ang mga Judio anaa na man sa ilang yutang natawohan, anaa 
diha, ug ang panagpamiya sa Gentil nahitabo na, ug kita nakaangkon ug 
Presidente nga sama sa atong nabatonan, kita nakaangkon ug nasud nga 
nagkabahinbahin sa kanato, anaa kitay mga bomba atomika nga gipangbitay 
diha sa bitayanan, anaa na kitay iglesia nga nagdagaang, anaa na kitay 
simbahan sa mga katawohan nga nanagdungan sa pag-ikyas sa ilang 
kaugalingon, anaa na kitay ministerio nga sama sa ministerio ni Jesu-Cristo 
aron modawat sa Bato kung moabot na Siya, unsa pa may nahibilin nga 
mahitabo? Mahimong moabot na kini sa bisan unsang gutloa. Wala nay lain 
pang nahibilin. Ania na kita sa katapusan takna. Oh, himaya. Wala ako 
masayud kong makahimo pa ba ako sa pagpakaambi nianang jubili o dili na, 
apan maoy akong gitinguha-gusto nga mahimong kabahin niini alang kaninyo 
kon mahimo. 
160
 Paminaw. Inyo bang… Pila ba ang nakakita na karon? Inyo na bang nakita 

kung hain ang Kasulatan magpamatuod nga ang kapitoan ka semana mao ang 
kap-atan ug siyam ka tuig? Inyo bang nakita diin ang kan-umag-duha ka 
semana mao ang 434 ka tuig? Inyo bang nakita kun diin ang-ang kan-umag-
siya ka semana mao-ma-mao ang… Unsa kini? Walo ka gatus ug-483 ka tuig-
483 ka tuig kutob niining panahona… Inyo bang nakita kun diin putla ang 
Pricipe. Tan-awa, mikabat kini ug kap-atan ka tuig ngadto sa mga Judio aron 
sa katapusan sila mahidangat sa dapit nga giingon sa Dios… 
161
 Tan-awa dinhi diin ang panahon sa Gentil nahisangko sa tanang butang 

nga atong giingon nga mahidangat kini (diin-dili kay kung unsay atong 
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kanako ang makahimo nianang tanan?” Abi mo, ang Ginoo maoy nagmandu 
kanimo, Kenny. Diha niana ako makakuha ug kasayuran, diha nianang 
karaang ensayklopedya: sa takna. Ug akong gitun-an. Ug gigamit sila ni 
Becky sa iyang eskuelahan. Nakuha ko sila diha sa akong pagtuon, didto sa 
lawak sa akong langub didto sa ubos. Ug among giadto didto ug gikuha kini, 
ug didto among gitan-aw kini, ug nakita kini nga tukma, gidibuho ang tanang 
mga kalendaryo ug ang mga panahon kanhi. Nakita mo? Busa atong nakuha 
kini. 
88
 Anaa ra, husto gayud 483 ka tuig gikan sa pagtungha sa sugo aron ipasig-

uli ang-aron tukoron pagbalik ang balay hangtud sa panahon nga ang Princepe 
nga Mesiyas igasalikway, husto gayud nga 483 katuig pinaagi sa kalendaryo. 
89
 Karon, nakita ninyo, naggamit kita sa mao rang kalendaryo dinhi niini, 

tungod kay kung ang Dios naggamit pa niining kalendaryo dinhi, nan 
kinahanglan nga Iyang gamiton ang uban pang panahon pinaagi sa Biblia. 
Husto ba kana?  Ang Dios dili mausab. Busa kong ang pito ka semana kap-
atag-siyam man ka tuig, ang pito ka semana usab kap-atag-siyam ka tuig. Ang 
usa ka semana pito ka tuig (Nakita mo?), busa kini maoy nakahimo niini nga 
takdo. Ug kong kini mihaum man nianang maong tulpok diha, nan kini 
mohaum sa gihapon nianang maong tulpok. Amen. Oh, may. Kanang tanan 
maoy nakapadasig kanako pag-ayo. Oh, a-akong gimahal-gimahal ko ang 
pagkasayud kung unsay akong gihisgotan. A-a-akong gimahal kini, tungod 
kay… 

Sama sa giingon sa tawong tigulang, didto sa Kentucky, kanako, matud 
niya, “Ganahan ako mamati sa tawong mosulti kinsa nahibalo kung unsay 
ilang gihisgotan.” 

Matud ko, “Ako usab.” 
Siya mitubag, “Mao kanay nahitabo ninyong mga magwawali. Wala 

kamo mahimo kung unsay inyong gihisgotan.” 
90
 “Hinuon,” matud ko, “Akong gidayeg ang imong giingon, a-apan anaay 

mga butang nga among hingbaw-an nga among gihisgotan.” Ako nasayud nga 
ako gipanganak na pag-usab. Akong nasayud nga ako nakalabang na gikan sa 
kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Ako nahibalo nga anaay usa ka Dios, tungod 
kay ako nakigsulti man Kaniya.  

Akong nasinati Siya nga nakigsulti pinaagi kanako, ug nakigsulti uban 
kanako, ug misulti ngadto sa uban, ug misulti kanako bahin sa uban; ug ako 
nasayud nga Siya mao ang Dios. Husto kana. Maayo kaayo Siya nga nanaug 
ug mitugot kanako nga magpahulagway uban kaniya diin ang siyentificanhong 
kalibutan dili makalimud niini. Ug akong gipakli diha sa Kasulatan ug nakita 
nga kana maoy husto aron pagtuman niining panahon sa iglesia: husto gayud 
ang unsay nahitabo. Busa kana maoy akong hingsayran nga ania na kita dinhi. 
Amen. 
91
 Karon, mahimong dili kita edukado; mahimong dili kita hataas nga matang 

sa kaalam nga katawohan ug mga butang nga sama niana; mahimong dili kita 
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inila; apan kita nahibalo sa Dios. Kita nakaila Kaniya tungod sa Espiritu 
Santo, ug kini mahitandi pinaagi sa pulong ug sa pulong pinaagi sa Kasulatan 
nga kita nahibalo nga kini tinuod. Ania na kita ning katapusang adlaw. 
92
  Karon, anaay… Hinumdumi karon, nga kining profetanhong tuig, nga 

mao ang 360 ka adlaw sulod sa usa ka tuig… Tan-awa ang uban pang butang. 
Ang kinaiyahan, maingon nga ang uban kaninyo nga katawohan makasabot, 
bisan gani ang mga kababayen-an, ug uban pa. Nakita mo?... Katloan-katloan 
ka adlaw… tan-awa lamang kini-kini… Ang tanang kinaiyahan 
gikapahimutang nga sama niana. Nakita mo? Dili kay katloag-usa, katloan, o 
kawhaag-walo, o uaban pa, kompleton gayung katloan ka adlaw sa matag tuig. 
Mao kana a-ang profetanhong kalendaryo-husto nga 483 ka adlaw. 
93
 Dinhi niini ania kaitay hustong kalig-onan sa profesiya-nga ang 445 ka 

tuig kaniadto husto gayud. Karon, ang tanan nga gipanagna kaniadto nga 
mahitabo didto sa kapitoan ka semana ang ingon wala gayud mahitabo, busa 
gipabilin kini alang sa katapusang mga adlaw karon. 
94
 Karon, mga kaigsoonan kong Pentecostal, karon mga kaigsoonan kong 

Saksi ni Jehova, naila ba ninyo? Nakasabot ba kamo kung hain ang 144,000 
mopakita? Nahibalo ba kamo kung hain ang tanang dagkung mga milagro diha 
sa Pinadayag mopakita? Anha sa panahon sa Judio, dili kay dinhi sa ato. 
Walay bisan unsa nga nahisulat niini, kondili ang Iglesia nangandam na ug 
mobiya. Oo, dinuyogan sa gahum sa Dios makabuhat kitag mga milagro ug 
mga maayong buhat; nahibalo kita niana. Apan ang tinuod nga butang mao 
ang dinhi sa mga Judio; dili diay, ang tinuod nga paglihok sa gahum, ang 
buhat sa milagro. 
95
 Ang 144, 000 dili mopakita diha. Anaa ra sila… Sila mopakita, dili sa 

capitulo 3; anaa sila sa unahan pa sa Kasulatan. Ug karon, atong nakita nga 
tanan niining mga butanga mahitabo anhi dinhi niining panahona sa ika-
kapitoan ka semana, sa katapusang semana. Karon, kong nahuman na nila ang 
kan-umag-siyam ka semana ug nagpuyo sa kahimtang nga tukma sa giingon sa 
Dios nga ilang pagabuhaton, ug kini nahitabo nga sibo gayud sa paagi nga 
giingon sa Dios nga mahitabo kini, nan sa ingon anaa pay usa ka semana nga 
gisaad alang sa mga Judio. Karon, mga kaigsoonan, pangandam na. Tan-awa, 
nakita mo? Paminawa kung unsa nang kahaduol nato. Katapusang semana 
pito-ang pito ka tuig… 
96
 Karon, nakasabot nab a niini ang tanan? Kon mao man… Nakasabot na ba 

pag-ayo ang tanan niini, nga kini mao ang hingpit nga kamatuoran; mao 
kanang Biblia; mao kanang profetanhong tuig. 
97
 Karon, atong nakab-ot, ug atong naabot sila dinhi hangtud sa pagsalikway 

sa Mesiyas, tan-awa, gikan sa-sa pagsalikway sa Mesiyas, sa katapusang 
semana. 
98
 Karon, gusto kong mohunong dinhi kadali ug isaysay kini. Sa ilang 

pagsalikway sa Mesiyas mao ang ilang, dayag na lang, nga ilang gisalikway si 
Jesus ingon nga Manluluwas ug gilansang Siya sa krus. Nahinumdum ba 
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napulog-duha sa banay ni Reuben, napulog-duha sa banay…” Ug hain man 
silang tanan magtindog? Didto sa Bukid sa Sinai: Ang mga Judio, namalik sa 
yutang natawohan. Anaa na sila. Mao kana sila ang dili anaa sa Wall Street 
nga masukihon nga panon. Dili, sir. Mao kadto ang matuod nga Judio. 
151
 Ug samtang kining tigulang nga rabbi nagtindog didto ug nakakita sa 

ayroplano nga mitugpa… Silang mga Judio (Inyong nabasa kini diha sa 
magasin.), nagpadayon pa gihapon pagdaro sa kahoy nga mga daro. Ug sa 
nakita nila kanang butanga nga gikapahimutang na diha, dili na sila moadto pa 
niini. Kadtong tigulang nga rabbi motindog didto ug moingon, “Hinumdumi 
ang atong profeta nag-ingon. Kung makabalik na ta sa atong yutang 
natawohan, kita pagadad-on pagbalik ibabaw sa mga pako sa agila.” 

Nations are breaking; 
Israel’s awakening; 
The sign that the prophets foretold;… 

Nagpasulod na kita-nangandam aron maigo kanang ikapito ka semana 
alang nila. 
152
 Nakapamalandong ako sa akong kaugalingon nga nagtindog didto sa diha 

si Igsoong Pethrus nagpadala niadtong magagmayng Testamento, ug ilang 
gibasa sila. Sila miingon, “Nan, kong kini mao ang Mesiyas, itugot Kaniya-
pakitaa kami Kaniya nga mobuhat ug ilhanan nga iya sa profeta, kong Siya 
wala man mamatay, Siya buhi.” Sila miingon, “Siya nabuhi pag-usab; Siya 
nagpuyo diha sa Iyang Iglesia; atong tan-awon Siya nga nagbuhat ug ilhanan 
sa usa ka profeta, ug kami motoo Kaniya.” Ang mga Judio kanunayng motoo 
niini. Sila makaila sa Mesiyas nga usa ka Profeta. 
153
 Ug samtang nagtidog ako didto sa gawas nila ni Igsoong Arganbright 

niadtong adlawa, didto sa dapit diin silang mga Judio anaa karon, miingon, 
“Umari ka sa among dapit-sa among katawohan.” 
154
 Matud ko, “Oo, akong ikalipay ang pag-anha.” Dali ra kaayo ang akong 

desisyon. 
155
 Ug miadto ako sa Cairo, Egipto. Sa miaging gabii sa dihang akong nakita 

kadtong ayroplano nga nagpadulong sa Cairo, kini mipahunumdum nako. Ug 
sa amo nang pagbalik didto ug diha na akoy tiket aron moadto sa Israel, 
sugaton nila ako. Matud ko, “Padayon tiguma ang pipila ka libo nga mga 
pangulo. Dad-a sila sa gawas sa patag bisan diin, kay atong sutaon kung Siya 
nagpabilin bang Profeta o dili. (Amen.) Nan, atong tan-awon kung unsay 
Iyang pagabuhaton.” Oh, anaa na kadto sa ilang kamot. Mao kadtoy ilang 
gikinahanglan. Kong makakita sila niana, motoo sila niini. 
156
 Busa unsa may akong gibuhat? Miadto ako sa Cairo, ug misugod pagadto 

didto, giandam ang akong tiket, bayente minutos nalang alang sa oras sa 
pagtawag. Dihay miingon, “Dili karon. Kay ang kupa sa pagkadaotan sa mga 
Gentil wala pa mapuno. Ang mga Ammorihanon wala pa matuman. Pahilayo 
didto.” Nagtoo ako nga tingalig igo ra ko mamalandong niana, ug migawas 
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“Kadtong si Juan Bautista mao ang tawo.” Kong inyong hingmatikdan si Jesus 
miingon nga kadto-si Juan Bautista mao ang mensahero sa Malaquias 3, dili sa 
Malaquias 4. “Ania karon Akong ipadala ang Akong sinugo sa atubangan 
Ko…” Nagtoo ako nga Mateo 11:6. Diha niana inyong makita kini, Mateo 
capitulo 11. 
147
 Karon, apan dinhi ning katapusang mga adlaw anaay moabot sa Espiritu ni 

Elias diha sa taliwala sa mga katawohan, ug iyang pagabuhaton ang mao ra 
nga butang nga ilang gibuhat kaniadto. Ang iyang kinaiya pariha ra, ang 
kinaiya sa iglesia; ang kinaiya sa-sa tawo tukma nga managkapariha ra. Ug 
ang Mensahe nga mogawas mosulay… Siya pagadumtan sa mga katawohan. 
Iyang dumtan ang kababayen-an: kadtong makauulaw, kadtong daotan; 
mahigugmaon sa kamingawan; mapamalandongon, mapiliton sa tanang 
panahon sama ka Elias ug sama kang Juan. Ug atong nakita nga kining mga 
butanga nanghitabo. Kong kita nakaangkon sa Mensahe, atong makita si 
Cristo nga gisalikway. Kinahanglan nga magpasakop ka sa usa niang maong 
organisasyon kay kondili dili ka makasulod kanila. Busa Si-siya gipalagpot sa 
gawas. Nakita mo? Si Cristo dili makapamuhat sa ilang taliwala. 

“Unsa ka man?” 
“Usa ka Cristohanon.” 
“Unsang denominasyona ka nahisakop?” 
“Wala ako mahisakop kang bisan kinsa.” 
“Dili kami mogamit nimo.”  

148
 Nakita mo? Gisalikway Siya, si Cristo gisalikway. Maingon man usab si 

Elias, ug maingon man si Juan gisalikway. Apan unsay… Nakapasakit ba kini 
kanila? Nakapasakit ba kini sa ilang mensahe? Sila moingon, “Oh, kamong 
mga tikig ug liog.” Ilang gibuhos kini kanila. Dili sila mobalus. Nagpadayon 
lang sila. Ug ang Mensahe sa Dios mopadayon paglihok bisan kung unsay 
ikasulti ni bisan kinsa (Nakita mo?) hangtud sa pagkatibawas, ug kung 
kadtong gitagal ikabubo na; ug ania na kita sa katapusan. 
149
 Karon, ato nang nakita ang atong kaugalingon karon, sulod sa kap-atan ka 

mga katuigan sa pagpamalik sukad sa Unang Gubat sa Kalibutan, ug ang mga 
Judio nanagpamalik na sa ilang kaugalingong yuta. Ang Dios wala gayud 
manumbaling sa Israel hangtud nga siya anaa na sa iyang kaugalingong yuta. 
150
 Karon, inyong nahinumduman samtang ang mga Judio nanagpamalik, 

silang mga Judio nga nagagikan sa ubang mga kanasuran, ug ang “Look” nga 
magasin maoy naghatag sa artikulo niini. Akong nabasa ang usa ka balita 
gikan sa pipila ka mga mantalaan, sa relihiyosong magasin, nga samtang 
ilang-silang mga ayroplano nangadto didto aron panguhaon silang mga Judio 
nga didto sa Iran… Ug wala ako masayud kung hain silang tanan, igo ra nga 
nagkatibulaag… Karon silang tinuod nga mga Judio, sila nga wala gayud 
makaangkon ug kahigayonan. Karon, igsoon, mao kana ang inyong 144,000. 
Kung makaabot na kita sa mga Pinadayag 11 inyong makita sila. Siya 
miingon, “Napulog-duha sa banay ni Gad, napulog-duha sa banay ni Aser, 
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kamo dinhi niini kung unsay giingon sa Biblia; “Ug Siya pagaputlon, apan dili 
alang sa Iyang kaugalingon, ang Mesiyas, ang Princepe…” Karon, hunahunaa 
kung unsa nang kaduol nianang maong profesiya nga moigo. Gusto kong 
ipatidlum kini kaninyo, nga kong ang profesiya mitakdu man sa pitsa, takdu sa 
takna, ug tukma sa kahimtang sa pagkasulti nga mahitabo kini, kining laing 
pito-kining usa ka pito sa semana nga nahibilin-usa ka pito ka tuig, diay-pito 
ka adlaw, pito ka tuig, mosibo kaayo sumala sa Kasulatan. 
99
 Karon, hinumdumi, nga Siya putlon: ang Mesiyas. Sa mga Judio, ang Dios 

mihunong sa pagtagad kanila. Dili na sila makapanaw pa sa halayo. Ug unya 
gipatibulaag sila sa Romanhong Emperio. Ug inyo bang hingmatikdan diha sa 
akong dibuho… Gusto ko nga hisabtan ninyo kini karon ug dibuhoon kini. 
Inyo bang himatikdan dinhi diin ko gibutang ang krus? Diha niana ang ilang 
pagsalikway. Ang ang panahon gilugwayan ug diyotay diha niana. Nakita mo? 
Ngano? Katloan, kap-atan, kalim-an, kan-uman, kapitoan-kap-atan ka tuig ang 
milabay si Titu ang Romanhong heneral milaglag sa Israel-sa Jerusalem, ug 
mipatibulaag sa katawohan sa tibuok kalibutan. Tan-awa ninyo, si Titu, kap-
atan ka tuig ang milabay. Busa, sa pagkatinuod, ang panahon sa Judio 
gilugwayan hangtud sa hingpit… 
100
 Ang Dios wala na magtagad kanila. Iya lamang gitagad sila kutob sa ilang 

pagsalikway kang Cristo. Ug sa ilang pagpalansang sa krus kang Cristo, sila 
misinggit, “Ipapaningil kanamo ang Iyang Dugo ug sa among mga kabataan,” 
ug nahitabo kini sukad kaniadto. Apan sa wala pa sila magkatibulaag… 
Paminaw. Oh, igsoon. Sa wala pa sila magkatibulaag sa tibuok kalibutan, 
mikabat sa ug kap-atan ka tuig ang paglumpag sa Dios sa templo ug 
gipatibulaag sila sa tibuok kalibutan. Wala na ang Dios magtagad pa kanila. 
Ang Dios wala na magtagad pa kanila.  

Siya miadto sa Gentil. Nahibalo kamo niana-nakasabot na ba kamo niini 
karon? Karon, dinhi niini kita magsugod sa kapanahonan sa iglesia, ang 
panahon sa Gentil, ang Dios mipahilayo sa mga Judio. 
101
 Karon, mga igsoon kong misyonaryo, ngadto sa-sa-sa-sa mga Judio, usa 

ka bililhong minahal nga igsoon nga taga dinhi, ania dinhi ang buot kong 
inyong makuha ug hisabtan. Tan-awa, ang Dios mihunong pagtagad sa mga 
Judio diha niana, tungod kay ang Dios kanunayng nagtagad sa Israel nga usa 
ka nasud. Kitang tanan nahibalo na niana. Ang Israel usa ka nasud. Ang mga 
Gentil usa ka katawohan. Ug mokuha Siya usa ka katawohan gikan sa mga 
Gentil alang sa Iyang Ngalan. Mahidangat ra kita niana sa dili madugay. 
102
 Apan karon, dinhi niining pito ka kapanahonan sa iglesia diin diha na kita 

niana sa panahon sa Gentil, gikan sa paglansang sa krus kang Cristo hangtud 
sa katapusang panahon sa iglesia… Karon, diha na kita niana-natapus na kita 
nianang tanan. Karon, nagkaduol na kita sa dapit diin atong makuha ang-ang-
mahiabot kita sa Pito ka mga Timri, Pito ka mga Panaksan, Pito ka mga 
Trumpeta, ug kanang tanan nga nagkadungan sa paghulagway, tanan nga 
pagtagad sa mga Judio ug sa paghukom sa Dios sa katawohan dinhi sa 
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kalibutan, ug sa mga salin… 
103
 Hinumdumi, nga dinhi niining dakung panahon sa pagpanglutos, anaay 

minilyon nga mga Gentil ang mangamatay niana, kadtong misalikway sa 
pangasaw-onon, kad-kadtong salin sa kaliwat sa babaye, nanghikatulog nga 
ulay. Siya molabang niana. Ki-kini matin-aw kaayo sama niining kapitoan ka 
mga semana, ang katin-aw. Ug sila molabang niini. Busa kong wala ka pa 
makabaton sa Espiritu Santo, labing maayo nga makaangkon ka na karon 
Niini sa labing madali kutob sa imong mahimo. Ania na kita sa katapusang 
panahon. 
104
 Karon, himatikdi, pito ka kapanahonan sa iglesia. Karon, dili na 

kinahanglan nga lakbitan ko pa sila, tungod kay anaa nay ato niana diha sa tep; 
ug anaa na sila sa mga libro ug uban pa, nga kadto mao ang panahon nga… 
Ang Dios wala gayud magsulti nga anaa pay daghang mga adlaw, daghang 
mga takna, o daghang mga tuig; wala gayud Siyay gisulti bisag unsa; Siya 
nag-ingon, “Hangtud nga ang hugna sa Gentil matapus na,” hangtud… Ang 
mga bong-bong pagayatakan, hangtud nga matapus na sa Dios ang pagtagad 
sa mga Gentil. 
105
 Karon, atong nakita, nga tadlas niining mga kapanahonan, atong 

nabatonan ang Espiritu Santo nga misulod, ug unya ang Dios, balik sa 
sinugdan, misugod pagsugilon diha sa pagsalikway kang Cristo… Gipakita 
pag-ayo sa Dios kang Juan ang unsay mahitabo sa panahon sa paghari sa 
Gentil. Karon, wala kitay bisan gamayng tagal sa panahon sama sa mga Judio, 
apan anaay atong usa ka ilhanan. Nakaangkon kita-nakaangkon kita ug usa ka 
ilhanan. Nan, ang Dios nagapamuhat uban sa mga Judio nga tukma gayud 
kung unsay Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton sulod nianang kan-umag-
siyam ka tuig o 483 ka tuig, nga kan-umag-siyam ka semana. Ug usa pa ka 
semana ang nahibilin, usa pa ka semana ang gitagal. 
106
 Karon, dili mahimong atong ikapadapat kini dinhi, tungod kay kini iya sa 

Gentil, ang iglesia. Pila ba kaninyo ang nakasabot niana? Karon, kini mao ang 
Pinadayag; sugod sa capitulo 1 hangtud sa capitulo 3 ang magdala kanato 
ngadto sa Laodicea. Karon, tataw kaayo nga atong nakita kung nganong sa 
iglesia man kining tanan, iglesia sa kalibutan mismo, wala gayud sa Dios 
ilakip ang makasasala ug igo-gawas lamang kung gusto siyang maluwas. 
Apan, Iglesia sa kalibutan lunsay puti tanan; ug unya nahiabot ang Nicolita 
kinsa buot maghimog organisasyon. Ang mga tawong inila nakasulod niini. 
Didto kini sa Nicaea, sa Roma, sa dihang may ilang Concillo sa Nicea. Ug 
unsa bay ilang gibuhat? Ilang gihimong kapunongan ang Iglesia, unya 
misugod kini paglutos sa mga Cristohanon. Ug unya sa nagsunod nga panahon 
sa iglesia, kini hapit tanan, Cristianismo, mangawagtang ang hingbautismohan 
sa Espiritua Santo. 
107
 Apan kamong mga katawohan sumala sa inyong nasayran, nga akong 

gibalikan ug mikuha sa kasaysayan, ang mga Necean Pari, ug ang Pre-Nicean 
Pari, ug ang tanang mga mag-aasoy sa simbahan, ug ang labing karaan nga 
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Atong tan-awon kadali.  “Ug ang princepe nga moabot, nga mao ang 
anticristo, makigsabot uban sa mga Judio, ug sa-diha sa Daniel 7-o 9:27. Ug sa 
tunga-tunga sa semana, tulo ka tuig ug tunga, ang mapintas nga mananap 
makigsabot…” A-akong gitinguha nga hisgotan kanang usa unya. Kanang 
pakigsaad, gusto nato nga… Gusto kong sugdan dinhi karon. 
143
 Ang matag usa niining mga panahon sa Gentil dili masayup nga 

gipamatud-an sa ilang mensahero, sa mensahe, ug kung unsay mahitabo. 
Kining panahona dinhi usa ka mahimayaong panahon. Ang misunod nga 
panahon nag-ingon nga anaay usa ka doctrina nga gitawag-o dihay butang 
miyuhot nga gitawag “a-ang pagya sa Nicolaita.” Ug unya miabot ang sunod 
nga butang ngadto sa usa ka doctrina. Ug kini misangko sa pagminyoanay sa-
sa iglesia sa Nicolaita ug sa pagpanglutos sa mga balaan. Ang tanang butang 
nanghitabo sa maong kahimtang. Mahidangat ra kita sa lain pang usa, ang 
gamayng kahayag misugod. “Ikaw nagbaton ug gamayng kusog, ug anaay 
imong ngalan nga ikaw buhi, apan patay ikaw. Lig-ona kanang anaa kanimo, 
tingalig moabot Ako ug kohaon ang kandeliro.” 
144
 Ug unya nahiabot si Wesley human niadto uban sa iyang panahon. Tataw 

nga atong nakita kung unsay panahon ni Wesley… Unsay gitawag niini? 
Filadelpia, ang labing dakung pana-panahon sa gugma nga atong naangkon, 
ang panahon sa Filadelpia sa panahon ni John Wesley. Sa nakagawas na siya, 
miabot ang Pentecostes, ug usa kadto ka dagaang. Ug unya mibalik kita ug 
nasuta kung unsang matanga sa Mensahe ang moabot sa mga Pentecostal sa 
katapusan… Ug hinumdumi, nga ang tagsa-tagsa moabot inigkahinapos sa 
panahon. Si San Pablo miabot sa katapusan; ang uban pa kanila miabot sa 
katapusan, si San Ireneo ug ang tanan pa kanila. Ang usang panahon dad-on sa 
laing usa, magsaylo, ug iyang dad-on kini ug mopadayon ngadto sa mosunod 
nga panahon uban niini. Nakita mo? 
145
 Karon, atong nakita nga niining panahona… Anaa ang mga bituon; anaay 

ato niini diha. Anaa kitay bituon nga mensahero; anaa kitay usa ka tawo, u-usa 
ka mensahe nga motungha alang sa maong panahon, mga katawohan nga 
mosalikway niini, mga katawohan nga modawat niini. Ug ang mensahero 
niining panahona moabot diha sa gahum ni Elias. Husto kana. Ug iyang ibalik 
ang pagtoo sa mga anak balik ngadto sa mga amahan, dad-on ang Pentecostal 
nga salin nga nanghibilin ngadto sa tinuod nga apostolicanhong pagtoo. 
146
 Karon, ang tinuod nga apostolicanhong Pagtoo, kong inyong nabasa kini 

diha sa Libro sa mga Buhat, inyong makita nga wala gayuy usa ka higayon 
nga may usa ka tawo nga gikabautismohan sa ngalan sa Amahan, Anak, 
Espiritu Santo. Walay usa kanila nga gikawisik-wisikan. Walay usa niining 
mga butanga nga karon nagalihok nga ginganlag Pentecostal, nga nahitabo 
sukad kaniadto. Ilang nabatonan ang tinuod nga pagpadayag ug sa Espiritu sa 
Dios sa ilang taliwala nga sa walay pagkasayud ang Anak sa Dios nagalihok 
uban kanila. Kining tawo nga moabot-kining Mensahe, diay, nga moabot 
pariha kang Elias. Si Elias moabot sa tulo ka higayon. Karon, moingon kamo, 
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137
 Karon, tungod kay sila giporma man… Nakita ba ninyo diin ako 

makakuha niining maong porma dinhi nga sama sa payramid? Ang 
pagpakigbisog sa mga balaan maoy nakapahimo sa martsa paingon sa himaya. 
Inyo bang hingsabtan kini karon? Si Cristo ang Ulohang-Bato, ang gisalikway 
nga Bato, ang Mata nga nakakita sa tanan, nagsingabot gayud sama sa giingon 
sa Biblia… Ug si Daniel nag-ingon nga iyang gibantayan kining panahon sa 
Gentil hangtud nga ang Bato mitungha gikan sa bukid nga wala sapsapa 
pinaagig mga kamot. Wala gayud nila butangi ug tabon nga bato ang 
payramid. Kini wala sapsapa pinaagi sa  mga kamot sa mga tawo. Kamo kadto 
sa Dios ang nagsapsap sa Bato. Inyo ba kining nakita? Ug unsa may gibuhat 
niini? Kini maoy mibunggo sa larawan diha sa tiil, ug gidukmok kini pagpino, 
gipino kini hangtud napulbos. Halleluia. Unsay nahitabo niadtong panahona, 
ang paghiabot sa Bato? Misaka ang Iglesia ngadto sa himaya diha sa 
pagkalalin, tungod kay kini gikatakda man sa hugna sa Gentil. Gitapus kini sa 
Dios, ang paghiabot sa Bato. 
138
 Dihay mga katawohan nga kanhi mag-anhian dinhi sa simbahan, ug ka 

gamayng tawo ug sa iyang asawa. Magdala silag Biblia ug ilang ibutang kini 
sa usa ka dapit, ug unya, mokanta: 

Oh, I’m looking for that Stone 
That was rolling in Babylon, 
Rolling in Babylon. 

139
 Anaa ra Siya. Si Cristo mao kanang Bato. Siya wala ipanganak sa tawo, 

Siya gipanganak sa Dios. Siya mobalik sa iglesia nga natawo pag-usab pinaagi 
sa Espiritu sa Dios, tungod kay ang kusog nianang Ulohan nga Bato nagalihok 
sa tanan diha sa iglesia sama sa magneto. 
140
 Akong mahinumduman sa dinhi pa ako nagtan-aw nianang galingan 

niadtong panahona diin sila nagporma sa mga butang ug kadtong tanang 
basura nagtapok didto ug ilang gisilhig tanan. Kadtong dakung bato miabot ug 
gipamunit kini-niadtong dakung magneto nga bato ug gipamunit kadtong 
tanan tungod kay namilit kadto niini. Kinahanglan nga mopilit kita diha sa 
Ulohang Bato. Kadtong Ulohang Bato mao ang Espiritu Santo: Si Cristo. Ug 
ang matag usa kanato nga gikamagnetan sa Espiritu Santo, samtang gihampak 
niadtong Bato ang larawan, ang Iglesia mokalagiw ngadto Niini. Balik ngadto 
sa himaya Siya pagalalinon sa itaas diha sa paglalin sa mga balaan, kung 
moadto na Siya niadtong adlawa. 
141
 Karon, tan-aw diri. Atong nakita nga ang mga Judio nanagpamalik na 

sulod na sa kap-atan ka tuig, hapit mao ra ang panahon ang gidugayon sa 
paghingilin kanila hangtud sa paglumpag sa templo. Mikabat kini ug mga kap-
atan ka tuig aron makabalik hangtud nga ilang tukoron ang laing templo. Tan-
awa, ania na gayud kita sa katapusan sa dalan. Nan, kong ang Gentil… 
142
 Karon, atong hisgotan ang… Atong nakita ang iglesia, ang pag-abot sa 

Bato. Atong tan-awon ang katapusang panahon. Ato nang gihisgotan ug atong 
nakita kung unsay… Nagtoo ako nga anaa akoy mga sinulat dinhi bahin niana. 
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sinulat nga akong nakita, ug ang matag usa kanila nanghimatuod kaninyo nga 
ang iglesia nga gihisgotan sa Dios dili kanang organisadong iglesia Katolico o 
walay laing organisasyou. Ang gihisgotan sa Dios… Ug kadtong tanan nga 
dagkung mga bituon sa panahon mga katawohan nga nagtudlo sa bautismo sa 
Espiritu Santo, ang bautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ug ang pag-abot sa 
Espiritu sa Dios, u-ug ang pagsultig mga dinila, ug ang paghubad sa mga dila, 
ug pagpanambal, ug mga milagro, ug mga ilhanan. Mao kana ang gipangbahin 
sa Dios. Dili Niyang mahimong usbon ang Iyang hunahuna, nga moingon, 
“Hinuon, kini mao ang Akong pamaagi sa iglesia, ang apostolicanhong iglesia. 
Karon ang Akong hunahuna mao ang inilang simbahan.” Ang Dios dili gayud 
mag-usab. Sa gihapon mao Kini ang Espiritu Santo. 
108
 Ug atong gibantayan ug gidala kini, ug unya samtang atong nakita ang 

kinaiya sa Dios ug kung unsa Siya-ug unya atong gidala ang Iyang Kasulatan, 
ug unya gidala ang-ang kasaysayan nga nagpakita niini nga takdu gayud nga 
miigo sa diha sap unto, nga tukma sa pitsa, sa panahon, sa tanang butang nga 
giingon sa Dios hangtud kang Juan nga mahitabo gayud, kini nahitabo diha 
nianang panahon sa Gentil. 
109
 Karon, atong nakita ang atong kaugalingon nga wala nay bisan landong sa 

pagduha-duha diha sa panahon sa Laodicea. Kita nahibalo nga mao kita. Kita 
nagagikan sa panahon sa Lutheran; miagi kita sa panahon ni Wesley; karon 
ania na kita sa panahon sa Laodicea, ang katapusang panahon. Ug kita nakaila 
nga ang matag usa niadtong mga iglesiaha dihay usa ka mensahero. Atong 
nakita kana. Ang pito ka mga bituon diha sa Iyang kamot nga mao ang Pito ka 
Espiritu nga miguwa gikan sa Dios. Ang matag-usa anaay mensahero. Ug 
nahiabot kita ug atong nasuta pinaagi sa Biblia kung unsay kinaiya niadtong 
maong mensahero, unsay mahimong kinaiya niadtong mensaheroa. Ug atong 
gikuha ang tawo diha sa kasaysayan nga nagbaton sa maong kinaiya. Ug sa 
atong nakita ang maong tawo diha sa kasaysayan nga nagbaton sa maong 
kinaiya, kita nahiabot sa paghukom nga siya mao ang mensahero nianag 
panahona sa iglesia. Unya atong nakita kung unsa nga espiritu ug unsay 
gibuhat nianang tawhana. Ug atong nakita nga siya usa ka puno sa Espiritu 
Santo nga balaan, si San Ireneo, u gang tanan pa kanila, u-ug si San 
Columbus, ug tanan-tanan niadtong-niadtong mga tawhana nga napuno sa 
Espiritu. Ug kita nahibalo pinaagi sa Kasulatan nga kanang matanga sa 
espiritu anaa nianang matanga sa maong tawo sa samang higayon. Mao kana, 
busa dili gayud mahimong masayup. Amen. Himay sa Dios. Kana igo ra… 
110
 Ambot lang, igsoon. Mapuslanon kaayo kana kanako kay sa bisan unsang 

butang nga akong nahibaloan (Nakita mo?), tungod kay kana mao ang Pulong 
sa Dios nga nagsulti sa Iyang kaugalingon. Inigkadungog ko nga ang Dios 
misultig usa ka butang, ako moingon, “Amen.” Tinuod kana. Husto kana. 
Nakita mo? Mao na kana. Natapus na ang tanan. “Ang Dios maoy nagsulti 
niana.” Kana, maoy nagbuhat niini. 
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Nan, ang Dios nag-ingon nga mahitabo kana nianang paagiha, ug atong 
nasuta kini diha sa kasaysayan ug pinaagi sa Kasulatan. Ato nang gibasa 
kining panahon sa iglesia, nga kini maingon niana, kung unsay mahitabo, 
kung unsang matanga sa mensahero kadto alang sa maong panahon sa iglesia: 
“Alang sa-alang sa manolunda sa iglesia sa Loadicea…”; “Alang sa 
manolunda sa iglesia sa Sardis, Tiatira,” sa tanan pa niining nagkalainlaing 
kanila. Ug atong gibalikan ang kasaysayan ug nakita ang-ang mensahero 
niadtong iglesiaha, ug atong nakita kung kinsa kadto. Ug unya atong gidibuho 
kini, gibutang ang ilang mga ngalan sa ubos niini, ug karon anaa na sila. Tan-
awa, kita nasayud nga misibo gayud kana pag-ayo. 
111
 Karon… Ug kita nahibalo nga ang Dios mao-kanunayng mao ug 

kanunayng mao kanhi ug batok sa organisadong relihiyon. Oo, sir. Siya nag-
ingon, “Ang Nicolita mao kanay Akong gidumtan.” “Nicko” nagkahulogan 
nga “aron lupigon, dag-on,” sa laing pagkasulti, aron maghimog balaang tawo, 
usa ka tawo nga labaw pa kay sa usa.  

Kitang tanan mga anak; kita nakabaton ug usa lamang ka Hari; nga mao 
ang Dios. Kita adunay usa ra ka Usa ka balaan; ug mao kana ang Dios. Amen. 
Ug Siya ania sa atong taliwala diha sa dagway sa Espiritu Santo. Mao kana 
ang Bugtong balaan. 
112
 Karon, nahisangko na kita hangtud nga atong nasiguro nga mahitungod sa-

sa panahon sa Judio atong nakab-ot ang kan-umag-siyam ka semana nga 
tukma gayud pinaagi sa kasaysayan, pinaagi sa kalendaryo, pinaagi sa 
profetanhong tuig sa Dios-nga maoy midala sa kasaysayan sa profetanhong 
kalendaryo sukad pa sa Daang Tugon hangtud sa Bag-o ug nagpakita kini nga 
mao ra gayud. Nakita mo? 

Karon, atong nakuha ang iglesia sa Gentil sukad pa sa sinugdan hangtud 
ngadto sa katapusang adlaw, ug kita nasayud nga ania na kita sa katapusang 
mga adlaw. [Gidukdok ni Igsoong Branham ang pulpito sa makadaghan-Ed.] 
Amen! Nakasabot ba kamo? [Ang congregasyon miingon miingon, 
“Amen.”]…?... [Gidukdok ni Igsoong Branham ang pulpito kausa.] 

Karon, kon ugaling ania na man kita ning katapusang adlaw, dinhi sa 
katapusan ning maong panahon, nan hain na man kita karon? 
113
 Himatikdi, balik dinhi… Inyo bang nakita kining linya nga gikulit dinhi 

diin ang Dios nagtagad sa mga Judio, o wala na magtagad sa mga Judio, 
mikabat Kaniya sa hataas nga panahon aron pagkuha kanila… Mikabat kini 
Kaniya ug kap-atan ka mga katuigan aron ipahimutang sila sa maong 
kahimtang diin aron Iya silang mahipatibulaag ngadto sa tanang kanasuran. Sa 
tanang mga adlaw sa mga Gentil, kinahanglan nga Iya silang dad-on sa maong 
pagkabutang sa dili pa Niya ipapahinabo ang Iyang Pulong. Nakita ba ninyo 
ang buot kong ipasabot? Ang tanan nga nakasabot niini, moingon, “Amen.” 
[Ang congregasyon mitubag, “Amen.”-Ed.] Gusto kong masiguro nga 
nakasabot na kamo niini. 
114
 Karon, unsa may nahitabo? Tan-awa ang ibabaw niining katapusang 
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panahon ngadto sa lain, ang iglesia nagkaanam pagkagamay sa tanang 
panahon, hangtud nga kini midangat sama… Si Luther nagwali sa 
pagkamatarung. Unya kinahanglan nga ikaw-mosugid ka nga ikaw usa ka 
Cristohanon, ila kang patyon-mga adlaw sa pagpangmarter-mga marter. 
134
 Karon, atong nakita nga sa mga adlaw ni Wesley ikaw usa ka holy-roler 

kong isulti mo si Cristo-kanang bag-ong pamaagi. Ang mga katawohan 
nanggawas dinhi sa diha nga si Wesley mianhi dinhi ug sa Asbury, dihay ilang 
panagtigum dinhi sa America (basaha ang inyong kasaysayan), diin sila 
maghimo niini didto sa mga balay sa tulonghaan; kay ang mga kasimbahanan 
dinhi dili man modawat kanila. Ug sa katapusan nahidangat sila sa usa ka 
dapit hangtud nga ang Espiritu mikunsad kanila, ug sila mangatumba sa salog. 
Ug buboan nila silag tubig, paypayan sila ug fan, sa pagtoo nga 
gipangkuyapan sila. Ug nakatambong ako sa ilang mga panagkatigum mismo 
sa nag-idad ako ug kalim-an ka tuig. Ug akong nakita sila nga nangatumba 
ubo sa gahum sa Espiritu Santo nga sama niana, ug ilang sabligan silag tubig 
sa ilang nawong ug uban pa: ang karaang free Methodist sa daghan nang mga 
katuigan ang nanglabay. Mao kadto ang pagpanglutos. 
135
 Karon, ug unya human sa pagkabuhi niadtong panahona, ang panahon sa 

Wesleyan, nahiabot ang panahon sa Pentecostal uban sa Bautismo sa Espiritu 
Santo. Tan-awa, giumol kamo sa tanang panahon. Karon, hinumdumi, nga 
Ulohang-bato wala pa sa ibabaw niini. Ngano man? Kay ilang giporma ang 
iglesia nga tukma-o ang payramid giporma aron ipahaum ang ulohang-bato, 
apan ang ulohang-bato wala pa mahiabot. Oh, inyong nakita kung hain ako 
dili ba. 
136
 Karon, ang ministerio sukad kang Luther hangtud sa pagkatapus sa 

Pentecostal didto nianang diyotay kaayo didto… Maoy hinungdan nga ang 
kahayag hapit na mobiya dinhi ning panahona sa kalendaryo-diha sa dibuho. 
Mao kini ang panahon sa Pentecostal, ang Pentecostal, di-dili ang 
denominasyon nga Pentecostal, tungod kay ilang gibuhat ang sama sa 
Laodicea (Sila mga Laodidean)-ilang gibuhat ang sama sa mga Nicolaita: nag-
organisar.  

Apan ang tinuod nga iglesia sa tibuok kalibutan giporma ngadto sa usa ka 
dapit nga anaay umalabot nga ministerio sa taliwala nila nga sama gayud sa 
ministerio ni Jesu-Cristo. Karon, unsay ilang naangkon? Sila nakaangkon sa 
butang nga may kasabotan. Karon, unsa may misunod nga butang? Kining 
gisalikway nga Bato diha sa payramid, sinapsap gikan sa bukid nga walay 
unsa? Walay mga kamot. Ang Dios nagpadala Niini. Nakita ba ninyo kini? 
Ang gisalikway nga Usa, ang gisalikway nga Bato mao ang ulohan sa-mao 
ang ulo, ang Bato nga tabon. Ug ang maong Usa nga ilang gisalikway dinhi 
niining panahon sa Gentil mao si Cristo. Ug si Cristo wala putla ug gibutang 
niini ingon nga usa ka ilis, o anak sa Dios, o usa ka bantugang tawo diha sa 
iglesia. Siya mao ang Espiritu Santo. Ug ang tabon sa payramid mao si Cristo 
nga umalabot. Inyo bang nakita kini? 



28 IKA-KAPITON KA SEMANA NI DANIEL 

ulay; ang katapusan diha sa Zodiac nga numero mao ang Leo, ang Lion. Mao 
kana ang nahaunang pag-anhi ni Cristo pinaagi sa ulay; ang ikaduhang pag-
anhi mao ang Leon sa banay ni Juda. Nakita mo? Ug unya nakaangko kita ug 
panahon sa cancer, ug usab hangtud sa ubos pinaagi sa Zodiac. 
129
 Karon, atong nasuta nga diha pay laing usa nga gisulat, o lain pang usa 

nga gipahiluna; ug mao kadtong payramid.  Inyo bang hingmatikdan diha sa 
payramid kung giunsa niini pagsugod ang kalapad sa ubos sama sa usa ka 
bukid, nga gimugna sa usa magahi nga bato, padulong sa ibabaw hangtud nga 
nakaabot kini diha sa ibabaw, apan wala gayuy tabon nga gibuhat sa ibabaw sa 
payramid, ang dakung payramid didto sa Egipto. Kuhaa ang inyong… Kong 
anaa kamoy dala nga usa ka dolyar sa inyong bulsa, pagkuha ug usa ka dolyar 
nga papel ug tan-awa kini, ug inyong makita diha ang silyo sa America diha sa 
pikas kilid; ug diha laing kilid diha sa ubos niini mao ang payramid, ug sa 
ibabaw sa payramid ang tabon nga bato, apan usa kini ka dakung mata, ug 
gitawag kini diha sa ubos sa payramid nga “Ang Dakung Silyo.” Nganong dili 
man ang agila nga Americanhon ang dakung silyo? Mao kana ang silyo sa 
Dios. Hinumdumi nga kanunay tang nag-awit ning gamayng awit: 

All along on the road 
To that soul’s true abode, 
There’s an Eye watching you. 
Every step that you take, 
This great Eye is awake, 
There’s an Eye watching you. 

Husto kana. Nahinumduman ba ninyo nga usahay anaa kitay usa ka 
gamayng-usa ka gamayng hugyaw, nga moingon: 

If you steal and cheat and lie, 
And in church you testify, 
There’s an Eye watching you. 

130
 Karon, ang dakung silyo. Karon, kita nahibalo niini… Wala ako 

makasabot niini, ang sukod sa payramid, apan gisultihan ko kamo mga 
katawohan sa katapusan-dinhi ning pipila ka mga pagtudlo nga miabot aron 
kamo makakita niining tanan nga nagakauyon pag-ayo… 
131
 Karon, ang payramid nagsugod aron ipanag-ingon ang iglesia, halapad sa 

ubos. Ug samtang nagkaanam kini kahaduok sa ibabaw, nagkaanam kini 
pagkahisama sa u-usa ka panagway sa imbudo. 
132
 Karon, atong nakita, nga kini nahidangat na diha sa kinaibabwan, ug wala 

nila kini tapusa. Ngano man? Ngano man? Nahibulong akog ngano. Tungod 
kay ang Biblia nag-ingon nga ang Ulohang-bato gisalikway. Ilang gisalikway. 
133
 Karon, bantayi, ang panahon sa iglesia… Pamati pag-ayo karon. Ayaw 

kinig pakyasa. Ang panahon sa iglesia miabot gikan sa sinugdanan sa 
reformasyon, kang Luther, balik sa kanhing mga panahon diin didto ang 
ulohang mga bato gipahimutang nga mao ang doctrina sa mga apostoles. Ug 
unya atong nakita nga samtang ang mga panahon naglakat gikan sa unang 

25 

panahon sa iglesia. Inyo bang nakita kining gamayng subra? Ang mga adlaw 
sa Gentil nagkahinapos na. Ug sulod sa katapusang kap-atan ka mga katuigan 
ang mga Judio nanagpamalik na sa Jerusalem, namalik sa yutang natawhan. 
Nakita ba ninyo kung hain nata karon? Mikabat ug kap-atan ka mga katuigan 
gikan sa pagpatay sa Mesiyas hangtud sa paglumpag ni Titus sa templo ug 
gipapatlaag ang mga Judio. Lain na usab kining kap-atan ka tuig nga pagahion 
sa Dios ang kasingkasing sa tanang matang sa mga Faraon sa tibuok dapit ug 
hinginlan ang mga Judio pagpabalik sa ilang yutang natawhan. Apan karon 
nanghibalik na sila pag-usab sa ilang yutang natawhan, ug ang iglesia anaa na 
sa katapusan. Amen. Oh, gipaningkamotan ko lang pagbasa. Dili ko mahimo. 
115
 Himatikdi. Ang mga Judio anaa na sa ilang yutang natawohan ug 

nanagpamalik na… Kong nakakuha kamo sa “Ang Paglurang Sa Gubat sa 
Kalibutan,” Bolyum 2, samtang si General Allenby, human sa Unang Gubat sa 
Kalibutan, milupad paingon sa Jerusalem ug giilog kini ug gikuha ang 
Jerusalem, ug kadtong Cristohanong mga lalake mimartsa sa Jerusalem nga 
gipawos ang mga kalo; ug si Allenby misurender nga wala gani mopabuto ug 
pusil-o-o sila misurender kang Allenby, nga taga Turkey. Ug sukad niadto ang 
mipadayon sa pagpagahi sa kasingkasing ni Mussolini, kasingkasing ni Herler, 
kasingkasing ni Stalin, kasingkasing sa mga katawohan sa tibuok nasud nga 
nangasuko niadtong mga Judio. 
116
 Ug unya ang gamhanan ug dagkung mga langgam nga nangadto, nga 

gitawag nga Eastern Airlines, o ang Pan American Airlines, o bisan kung unsa 
man kadto… Nagtoo ako nga gitawag kadto nga TWA. Diha kadto sa-sa 
magasin, sa “Life” magasin, nagtoo ako nga mao kadto-“Look” o sa “Life”; 
nagtoo ako nga sa “Life,” niadtong katapusang tulo o upat ka tuig. Ug dugay 
nang gigukod sa Dios ang mga Judio aron pabalikon sa ilang yutang 
natawohan, diin dugay na silang nahilayo sulod sa duha ka libo ka tuig 
samtang ang mga Gentil nangandam. Ug karon, ang mga Gentil misalikway 
kang Cristo diha sa gawas sa iglesia sumala sa mga Pinadayag capitulo 3. Dili 
na gani Siya makabalik sa Iyang iglesia. Wala nay lain pang dapit alang 
Kaniya nga pagaadtoan. Siya gisalikway na. Ug takna na alang sa paglalin. 
117
 Ang tanan nga tinubos kutob dinhi… Kining magagmayng mga tulbok 

morag kini mao ang paglalin sa mga balaan diha sa pagkabanhaw. Nakita 
ninyo, kitang tanan managtabo dinhi niini pagtingob. Ang Biblia nag-ingon, 
“Kita nga buhi pa nga nahibilin sa pagbalik sa Ginoo dili mouna o 
makapugong kanila nga nanghikatulog.” Ang tanan gikan dinhi ug dinhi ug 
dinhi… 
118
 Karon, Pentecostal nga mga kaigsoonan, unsaon ba ninyo pagpadapat 

kining tanan dinhi sa panahon sa iglesia sa Laodicea? Si-sila nanghikatulog 
tadlas ning matag usa niining kapanahonan, nagpaabot.  “Ug kita nga buhi pa 
(ang gamayng nahibilin nga panon dinhi niini), buhi nga nahibilin hangtud sa 
pag-abot sa Ginoo dili mouna kanila nga nanghikatulog pa; kay ang trumpeta 
sa Dios pagapatunggon, ug ang nangamatay diha kang Cristo mouna sa 
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pagbangon; ug kita pagasakgawon dungan kanila (Amen.)-uban kanila (ania ta 
dinhi, magtagbo dinhi niini) aron motagbo sa Ginoo diha sa kahanginan. 
Amen, ug anaa ka diha. Hain na man kita? Dinhi niini. Diin man patya ang 
Mesiyas? Tukma sa unsay giingon sa Pulong. Hain man ang ika-kapitoan ka 
semana magsugod? Inigkahuman gayud nga kining iglesia maputol. Ug unya 
ang Dios mobalik ngadto sa mga Judio. 
119
 Wala ba kamo mahinumdum nga diha-diha gayud kung ang iglesia 

moadto-ang moadto na, nan ang mga Judio mangandam na, mosulod na. Apan 
una sa tanan, ang mosunod nga butang dili usa ka kusgan nga nasud diha sa 
nasudnong rebaybal sa taliwala sa mga Gentil. Ang butang mosunod mao ang 
paghiabot sa Gingharian sa Dios, ang pagbalik ni Cristo. 
120
 Karon, kong nagkinahanglan pa kamo, mahimong mobalik ta dinhi karon 

sa Daniel capitulo 2, bersiculo 34 ug 35. Ug sa dihang si Daniel gihatagan-
capitulo 2, 34 ug 35-samtang si Daniel gihatagan ug panan-awon nga ang mga 
adlaw sa iyang katawohan matapus na sa natudlo nga panahon, ug iyang 
nakita nga ang mga Gentil mosulod na, ug nakakita sa panan-awon niining 
dakung bato dinhi, o kining dakung larawan, nga may ulo nga bulawan ug 
dughan nga salapi (karon bantayi, nagkaanam kini kagahi, salapi ngadto sa 
bulawan), sunod, ang hawak nga puthaw-o mga tuhod nga tumbaga, ug unya, 
ang puthaw nga tiil ug mga bitiis. Apan ang mga tudlo napulo ka mga tudlo, 
ug kadtong mga tudlo puthaw ug yutang kolonon. Ug Siya miingon, “Maingon 
nga imong nakita nga ang puthaw dili mahimong sagolon sa lapok, kining mga 
ginghariana nga nagkabahin-bahin dili mahimong magka-angay ang usag usa, 
apan ilang sagolon ang ilang mga binhi pagtingub aron bungkagon ang gahum 
sa lain. Nakita mo? 
121
 Karon, unsa may nahitabo, ang ulo nga bulawan mao si Nabucodusor, nga 

maoy iyang hubad. Miingon, “Ang laing hari moabot ug mahimong ubos kay 
kanimo,” nga mao si Darius, ang taga Medo Persia, mikuha sa gingharian sa 
Gentil. Ang sunod nga miabot tapos sa Medo Persia mao ang unsa? Ang 
Grecia, si Alexader nga Gamhanan ug uban pa; ang mga Grecianhon mikuha 
sa gingharian. Unya unsa may mikuha niini gikan Griego? Ang Romanhon. 
Ug kinsay nagmandu sa Gentil nga kalibutan sukad niadto? Ang Romanhon-
mga Romanhon. Karon, mao kadto ang puthaw. 
122
 Unya himatikdi, ang Roma mitungha hangtud sa katapusan, tungod kay 

kini nagpadayon man hangtud sa tumoy sa mga tudlo. Ug iyang nakita ang 
lapok, yuta nga kolonon, ug ( mao kana ang katawohan, diin kita magagikan)-
ug puthaw ang kusog sa Roma, miyuhot sa matag usa sa mga kanasuran. Ug 
ang Roma anaay kusog sa matag nasud sa silong sa langit. 
123
 Anaay usa ra katawo dinhi sa kalibutan nga makahimo pagpahunong sa 

gubat o makasugod sa gubat nga walay-nga igo lang mosultig usa ka pulong. 
Mao kanang papa. Unsa kaha kong siya moingon, “Walay Catoliko nga 
magdalag hinagiban.” Mahitabo kini, igsoon. Isulti ang bisan unsay imong 
gusto. Ang kinadak-ang bahin sa kalibutan sa Cristianismo mao ang Catoliko. 
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Nakita mo? Sige. Pasultiha siyag usa ka pulong, ug mamao na kana. 
124
 Sama sa ilang giingon dinhi niini, kinsay… Makaabot ra kita niana sa dili 

madugay. Kinsay makahimo pagpakig-away sa mapintas nga mananap.”Mao 
kana ang panaghiusa sa mga kasimbahanan, nagbuhat ug larawan nga sama 
niini. Nakita mo? Hiusahon ang mga denominasyon pagtingub, diin ila na 
kining gibuhat. Oh, ania na gayud kita sa katapusan. Mao ra kanang tanan nga 
anaa niini, mga higala. Ania na kita dinhi sa katapusan. Nakita mo? 
“Magbuhat ta ug larawan alang sa mapintas nga mananap,” butang nga 
kapariha niini. Ang larawan maoy usa ka butang sulo-sama tan-awon ang 
panagway. Nakita mo? Karon, ania na kita sa katapusang panahon. 
125
 Karon, himatikdi dinhi ning tumoy ning panahona… Karon, sa Daniel, sa 

capitulo 2:34-35, iyang tan-aw kining maong larawan uban sa dakung 
pagpamalandong. Ug iyang gitan-aw kini hangtud nga may usa ka Bato nga 
gisapsap gikan sa bukid nga walay kamot, ug kini naligid ug gihampak ang 
larawan diha sa tiil ug nabali kana… Dili… Wala gayud kini moigo sa ulo 
karon; miigo kini diha sa tiil. Mao kadto ang katapusang panahon, kanila nga 
napulo ka mga tudlo. 
126
 Inyo bang hingmatikdan pag-ayo dinhi sa wala pa si Mr. Eisenhower 

motungha, ang katapusang Protestante-sa-sa America diha sa-diha sa 
presidente, diin nagduda ako nga anaa pay laing usa, a-apan kung… Aron 
ipakita kana… Kon lamang mahigmata ang mga katawohan. Kung motagbo 
siya, adunay mga… Ang katapusang meting nga ilang-nakigkita siya sa 
Russia, dihay lima ka kumonistang kanasuran sa Silangan ang mitambong, 
lima sa mga nasud sa Kasadpan. Si Mr. Khrushchev mao ang pangulo sa mga 
nasud sa Silangan; si Mr. Eisenhower mao ang pangulo sa mga nasud sa 
Kasadpan. Ug ang Khrushchev, sumala sa akong pagsabot ug gikasuginlan, 
nga didto sa Russia, ang pinulongang, “Khrushchev” nagkahulogan “yuta,” ug 
ang “Eisenhower” nagkahulogang “puthaw,” sa Eninglis. Mao kana ang 
inyong puthaw ug yuta nga dili magkasagol. Ug iyang gihukas ang iyang 
sapatos ug gibunalan ang tungtonganan pinaagi niini ug uban pa. Dili kini 
magkasagol.  
127
 Apan diha kadto sa mga adlaw ning mga ginghariana nga ang Bato, Bato 

nga gisapsap gikan sa bukid nga walay kamot, mibunal sa larawan diha sa tiil. 
Karon. Gisapsap gikan sa bukid… Nagagikan kadto sa bukid nga bato. 
Gisapsap kadto gikan sa bukid nga bato. Karon, inyo bang hingmatikdan? 
128
 Karon, mga kaigsoonang ministro, ug mga igsoong lalake ug igsoong 

babaye sa tibuok kalibutan, alang sa akong pagsabot sa unang Biblia nga 
nahisulat, ang Dios nagsulat niini diha sa kalangitan, tungod kay kinahanglan 
nga mohangad sila ug motan-aw nga anaay u-usa ka Dios sa langit, kanang 
Dios sa ibabaw nila. Ug kong inyong hingmatikdan diha sa Zodiac… Karon, 
dili ba si bisan kinsa kaninyo mga katawohan molakaw… Pagpabilin kamo 
nga matinud-anon dinhi niining Biblia. Nakita mo? Apan a-ang Zodiac, kini 
nagsugod ang nahauna diha sa Zodiac, sumala sa akong pagsabot, mao ang 


