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Ang Dios Nagtago sa Iyang Kaugalingon 
Diha sa Tumang Kayano, Ug Nagpadayag 

sa Samang Kahimtang 
 

1 Salamat kanimo, Igsoong Neville. Ang Ginoo magapanalangin 
kanimo. Maayong buntag , mga higala. Akong giisip nga kini maoy usa sa 
labing maayong higayon sa akong kinabuhi, nga ania na usab ako sa 
Tabernaculo niining buntaga aron akong makita ang iyang matahum nga 
pagkatukod ug ang kahapsay sa mga anak sa Dios nga nagalingkud dinhi sa 
Iyang balay karon. 
2 Nahibulong akog daku uyamot sa akong paghiabot dinhi kagahapon 
ug nakita ko ang balay. Wala ko gayud damha nga maingon niining 
kahimtanga. Sa dihang nakita ko ang mga plano, sa dihang ila pang gidibuho 
ang mga plano, mao ray akong nakita ang laing gamayng lawak nga 
napahimutang sa daplin, apan karon akong nakita kini nga u—usa na ka 
matahum nga dapit. Ug mapasalamaton ta kaayo sa Makagagahum tungod 
niining matahum nga dapit. Ug kita… 
3 Akong gipadangat kaninyo niining buntaga ang mga pangumosta 
gikan sa akong asawa ug sa akong mga anak kinsa nangandoy nga mahianhi 
dinhi niining panahona sa bulohaton sa paghalad ug niining—usa ka semana sa 
pagtugyan ngadto kang Cristo; apan ang mga kabataan nanag-eskuela, ug 
malisud nga biyaan. Ug…Gipangapoy na sila tungod sa ilang kamingaw nga 
gibati tungod sa simbahan, apan dili gayud kami mangaluya sa pagbati 
kaninyong mga katawhan. Dili ninyo kana ikapuol. 
4  Anaay butang diha sa panaghigalaay, ug malipay a—ako sa mga 
kahigalaan, bisan asa, apan anaay usa ka butang bahin sa mga higalang karaan: 
bisan pag diin ka makahimo ug bag-ong mga higala, sa gihapon dili pa kini 
mao ang karaan. Bisan pa kung hain ako moadto, kining mao dapit kanunay 
gayung balaan. Hapit na magkatloan ka tuig ang milabay diha sa lapokon nga 
kahimtang, akong gihalad kining gamayng luna sa yuta alang kang Jesu-Cristo 
samtang wala pay pulos niini gawas sa u—usa kalapokon nga dapit. Kining 
tanan usa pa lamang ka lunangan. 
5 Mao kanay hinungdan nga ang dalan gipatipas didto, a—ang dalan 
gipaliko didto aron paglikay sa lapok nga diha niana. 
6 Ug dinhi daghan kanhi ang mga lerio, mga lerio sa katubigan ang 
nanurok. Ug a—ang mga lerio maoy usa ka talagsaong bulak. Bisan kong kini 
nahimugso man diha sa kalapokan, kini maningkamot gayud sa pagawas diha 
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sa lapok ug unya diha sa katubigan ug sa kahugawan aron kini makagawas sa 
ibabaw aron mahipakita ang katahum niini. Ug maoy a—akong pagtoo niining 
buntaga nga kana maoy kinatibuk-ang nahitabo dinhi. Kana sukad niadtong 
panahona, kini mibukhad sa iyang mga pako; ang magagmayng mga gihay 
niini nanggawas, ug kini ang nagpadayag sa Lerio sa Kapatagan. 
7 Hinaut unta nga molungtad kini ug dugay. Hinaut unta nga mamahimo 
kining balay nga sa hingpit gikahalad ngadto sa Dios. Ang Tabernaculo gayud 
mismo gikahalad niadtong 1933, apan akong gipamalandong niining buntaga 
nga u—usa kini ka maayong butang nga anaay u—usa ka gamayng bulohaton 
sa paghalad pag-usab ug ilabina sa mga katawohan kinsa maoy…(dinuyogan 
sa ilang gugma ug pagkamahinalaron diha kang Cristo), nga maoy 
nagpahigayon niining tanan. 
8  Ug buot kong magpasalamat sa matag usa kaninyo tungod sa inyong 
mga halad ug uban pa nga inyong gihatag alang sa paghalad niining simbahana 
ngadto kang Cristo. Ug daku kaayo ang akong mga pagdayeg ug pagpasalamat 
sa congregasyon sa pagpamahayag niining mga pulonga sa ngalan sa atong 
maayong mga kaigsoonan dinhi sa maong iglesia ni kinsa nagatugyan sa ilang 
mga kahago tungod niini: Si Igsoong Banks Wood, ang atong hamiling igsoon; 
si Igsoong Roy Roberson, ang atong hamiling igsoon; ug daghan pang uban 
kinsa, dinuyogan sa pagkadili daloug uban sa kayano sa kasingkasing, migahin 
ug mga bulan sa pagtukod niining dapita sa kahimtang nga kini—nagpabilin 
dinhi aron makita nga kini natukod sa tukma gayud. Ug… 
9 Ug sa akong pagsulod aron tan-awon kining maong pulpito, ang 
matang nga kanunay maoy akong gipangandoy sa tibuok kong kinabuhi—nga 
akong…Si Igsoong Wood nasayud kong unsay akong gusto. Wala gayud siya 
moingon nga magbuhat siya niini, apan iyang gibuhat kini. Ug akong 
hingmatikdan ang maong simbahan ug kung giunsa ang pagkapanday, mao 
lang kining tanan… Usa kini ka halangdon. 
10 Ug karon, walay igong mga pulong nga sarang malitok sa akong 
gibati. Wala nay lain pa nga makahimo niini (Nakita mo?), ug—apan ang Dios 
nakasabot. Ug hinaut unta nga ang matag usa kaninyo pagagantihan tungod sa 
inyong mga amot ug sa tanan nga inyong nangahimo aron mahimo kining 
dapita kung unsa kining kahimtanga sa simbahan, ang balay sa Ginoo. 
11 Ug karon, tugoti a—ako sa pagpahayag niining mga pulonga: Karon, 
kining maong simbahan, matahum kaayo kini, sa sulod ug sa gawas… Ang 
akong bayaw nga lalake, si Junior Weber, anaay magbubuhat ug mga tisa… 
Wala nako makita kung unsa nang kadugayona nga molungtad kay sa unsa 
kini karon: usa ka lunsay nga trabaho. 
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gabii… Sa sunod nga Dominggo sa buntag tingalig usa kabulohaton sa 
pagpanambal wala ako masayod.  
367  Ug karon, hinumdumi, atong gihalad ngadto sa Ginoo—ang atong 
kaugalingon ug ang simbahan alang sa bulohaton sa Dios. Ang Dios 
magapanalangin kaninyo. Ako—usa ka oras ako nga naulahi; mapasaylo ko 
ninyo karon? Wala na—wala nako toyoa ang pagbuhat niana. Apan tan-awa, 
makig-uban a—ako kaninyo niining semanaha ug mupanaw na-usab ako pag-
usab. Ug wala ako masayud kong asa ako paingon; kong asa Siya magmando. 
Ug buot kong gamiton ang matag minuto nga mahimo ko, tungod kay gusto 
kong gamiton ang eternidad uban kaninyo. Ang Dios magapanalangin 
kaninyo. Karon, Igsoong Neville.  
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361 Motan-aw ka pagbalik ug moingon, “Unya, wala gayud kadto 
moabot…” Nakita mo? Milabay ra kini diha sa ibabaw, ug wala ka gayud 
makakita niini, igo lang…?...Nakita mo?Masayon ra kaayo. Nakita mo? Ang 
Dios nagpuyo diha sa tumang kayano, (Nakita mo?), aron ipadayag ang Iyang 
kaugalingon dha sa kagahom.Unsa may nakapabantugan Kaniya? Tungod kay 
mahimo Niya ang pagpaubos sa Iyang kaugalingon. Ang usa ka dakung 
bantogang tawo dili makahimo sa pagpaubos sa iyang kaugalingon; 
kinahanglan nga mahimo siyang usa ka inila. Nakita mo? Apan bisan paniana 
dili siya dako. Kung dako na siya kaayo, nan sa ingon siya ipaubos sama niini 
(nakita ba ninyo?), nga makapaubos sa iyang kaugalingon. 
362 Sumala sa giingon sa usa ka karaang tawo didto sa Chicago, kadtong 
tawhana miadto uban sa tanang kaalam ug uban pang mga butang, naga ingon 
nga miadto siya nga nagsubo, ug dinuko ang ulo, milakaw sa kapildihan. Siya 
miingon, “Kong didto pa siya mosaka sa dalan nga iyang gikanaugan, didto 
unta siya manaug sa dalan nga iyang gisakaan.” 
363 Tan-awa, husto kana. Nakita mo? Ipaubos ang imong kaugalingon. 
Pagmapaubsanon lamang. Ayaw paninguha naga mamahimong pinasahi; 
higugmaa la—lamang si Jesus (Nakita mo?), ingna, “Ginoo, kong aduna may 
limbong sa akong kasingkasing; kong anaamay kasaypanan, Amahan, dili ko 
gustong mahisama niana. Kuhaa kini. Dili ko gustong mahisama niana.” 
364 “Oh, gusto kong mahilakip sa bilang ingon nga usa kanila niadtung 
adlawa, Ginoo. Ug akong nakita nga kadtong adlawa nagsingabot na.” Inyong 
nakita nga kining mga Timri nagsugod na sa… Kong ablihan sila sa Dios 
kanato. Ug hunahunaa, Siya  mao ray bugtong makahimo niini. Kita nagaagad 
ra Kaniya. Ang Dios magapanalangin kaninyo. 
365 Karon, nagtoo ako nga ang atong pastor adunay usa ka pulong nga 
isulti kaninyo—o igasulti alang kaniya, diay, nga—nga alang kaninyo sa dili 
pa kita pa kita magkita pag-usab karong hapon. Nagtoo ako nga ang bulohaton 
mamahimo, ang bulohaton sa panag awit karong alas-sayis emidya maayo, sir? 
Ug kini maoy…Maayo alas-sayis, emidya… Ang mga ganghaan bukas na sa 
alas-sayis; ang bulohaton sa panag-awit magasugod karong alas-sayis emidya. 
Ug… 
366 Kung itugot sa Ginoo, mag hisgot ako karong gabii diha sa pagtulon-
an sa Pito ka mga Tinimrihang Basahon. Unya sa Lunes sa gabii ang 
magkakabayo sa maputi nga kabayo; sa Martes sa gabii ang magkakabayo sa 
maitum nga kabayo; sa Miyerkules sa gabii luspad nga kabayo, ang luspad nga 
kabayo ug unya ang magkakabayo sa mapula nga kabayo. Ug dayon paingon 
ngadto sa ika-unom—ika-upat, ikalima ug ika-unom ug unya sa Dominggo sa 
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12 Ang lain pang igsoon kinsa ania dinhi (wala ko gayud igkakita sukad 
ang maong tawo), siya maoy nagpahimutang sa mga tulongon. Apan sa akong 
hingmatikdan bisan gani sa tibuok balay nga sama niini, dili ko gayud…Dili 
mosibaw ang tingog; anaa sila sa mga kisami diha niana—sa nagkalainlaing 
mga alagianan. Bisan pa kung hain ako motindog, mao ra sa gihapon. Nakita 
mo? Ug ang matag lawak gi—gipahigayon nga anaay ilang mga mayik. Ug 
makapaminaw ka niini bisan asa sa imong gusto. Nagtoo a—ako nga kini mao 
ang kamot sa Dios nga Makagagahum Kinsa maoy nagbuhat niining mga 
butanga. 
13 Ug karon, kong ang atong Ginoo mihatag man kanato ug simbahan 
aron atong simbahon Siya diha sa… Sa labi pang maayo kay sa—sulod sa  
katloan ka mga katuigan… Nagsugod ta dinhi sa lapokon nga salog—sa mga 
bagaso, ug gibutangan kini ug pugon sa uling. Ug ang mga panday, si Igsoong 
Wood, usa kanila, gisuginlan ako ni Igsoong Roberson kung diin gikan 
kadtong mga dekorasyon, ug kadtong mga karaang pugon nga gibutang 
nianang mga nagbalabag nga mga salagunting, ug nasilaban silag sa kalayo ug 
nasunog ang tingalig duha o tulo ka mga tiil. Oh wala gayud kini masunog, 
ang Dios lamang maoy nanalipod niini. Ug sa pagkahuman na sa sunog u gang 
tanang kabug-at sa Tabernaculo nahidatog niana, ug wala gayud kini 
mahugno—tungod sa kamot sa Dios. Ug karon, gibaksan na kini ug puthaw ug 
gipahimutang diha sa yuta nga malig-on ang pagkatukod. 
14 Karon, sa akong paghunahuna katungdanan ta ang pagpahimutang sa 
sulod nga maayo pinaagi sa grasya sa Dios nga mamahimo tang 
mapasalamaton ngadto sa Dios nga ang atong…Kini dili lamang mamahimong 
usa ka matahum nga simbahan nga atong pagasimbahan, kondili nga unta ang 
matag usa nga mosulod dinhi makakita sa matahum nga batasan ni Jesu-Cristo 
diha sa matag usa ka tawo nga misulod dinhi. 
15 Hinaut unta nga mamahimo kining usa ka hinalad nga dapit ngadto sa 
atong Ginoo, usa ka hinalad nga mga katawhan, tungod kay bisan kung unsa 
pa katahum sa patukoranan (nga atong ginadayeg), ang katahum sa iglesia mao 
ang batasan sa mga katawhan. Masaligon ako nga kini sa kanunay 
mamahimong balay sa Dios diha sa tumang katahum. 
 Ug karon, diha sa bulohaton sa paghalad sa orihinal nga batong 
patukoranan nga gipahimutang, usa ka panan-awon ang miabot, ug kini 
nahisulat diha sa batong pamag-ang niadtong buntag nga gihalad ko kini. 
16 Ug tingalig giabot kamog dakung katingala dili pa lang dugay kung 
nganong dugay ako nakagawas. Ang una kong gibuhat sa akong pag-anhi ning 
bag-ong simbahan, nagkasal ako sa usa ka batan-ong lalake ug babaye didto sa 
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opisina. Hinaut unta nga mamahimo kining usa ka panag-ingnan nga 
mamahimo akong usa ka buotan nga ministro ni Cristo aron himuon ang 
Pangasaw-onon nga andam alang niadtong seremonyas niadtong adlawa. 
17 Ug karon, atong buhaton ang unsay atong ginabuhat sa sinugdan. Sa 
atong pagsugod sa nahaunang paghalad sa simbahan, usa pa lamang ako ka 
batan-ong lalake ug ang akong—tingalig kawhaag usa pa, kawhaag-duha ang 
panuigon sa dihang atong gipahimutang ang batong pamag-ang. Nahitabo 
kadto bisan sa wala pa ako maminyo. Ug sa kanunay maoy akong panglantaw 
sa usa ka dapit nga husto ang pagkapahimutang ug ang Dios—alang sa 
pagsimba sa Dios (Nakita ninyo?) uban sa Iyang mga katawhan. Ug 
mamahimo lamang nato kana, dili pinaagi sa usa ka matahum nga simhanan, 
kondili pinaagi sa usa ka hinalad nga kinabuhi ang bugtong paagi nga 
mamahimo nato kini. 
18 Ug karon, sa dili pa nato ihalad ang halad sa pag-ampo—magbasa ta 
ug pipila ka mga Kasulatan ug unya ihalad ta ang simbahan balik ngadto sa 
Dios, ug unya anaa akoy pipila—anaa akoy usa ka mensahe diha sa 
pagpangabig niining buntaga aron ipahiluna sa akong mensahe nga mosunod. 
19 Ug karong gabii, akong hisgotan ang capitulo 5 sa Pinadayag, kinsa 
nahitakdo gikan sa—gikan sa Pito ka mga Kapanahonan sa Igesia ngadto sa 
Pito ka mga Timri, nga akong… Ug unya anaa tay… Sa Lunes sa gabii mao na 
ang magkakabayo sa maputi nga kabayo; sa Martes sa gabii, ang magkakabayo 
sa itum nga kabayo ug hangtud sa ubos—ang upat ka mga magkakabayo. Ug 
unya ang Ikaunom nga Timri ingon nga binuksan, ug unya sa Dominggo sa 
buntag, sa sunod nga Dominggo sa buntag, kong itugot sa Ginoo (atong tan-
awon unya, ipahibalo ra kini unya), tingalig sa sunod nga Dominggo sa buntag 
anaa tay tigum sa mga pag-ampo alang sa mga masakiton dinhi sa simbahan. 
Ug unya sa pagkadominggo sa gabii pagataposon kini uban sa… 
20 Hinaut unta nga ang Ginoo magatabang kanato sa pagbukas sa Ikapito 
ka Timri, diin anaay hamubo lamang nga bersiculo, ug nag-ingon kini: “Dihay 
kahilum didto sa langit sulod sa tunga sa takna,” pinaagi nianang maong 
kahilum… 
21  Karon, wala akoy kasayuran kung unsay buot ipasabot niining mga 
Timri. Kutob ra ako diha sa kinatumyan sa akong kahibalo kanila nga tingali 
ang kadaghanan kaninyo mga manggialamon niining kabuntagon. Nagbaton ta 
ug simbahanong mga pangagpas nga kanhi ginatanyag pinaagig tawo, apan dili 
gayud kana makatandog niini. Ug kong inyong makita, kini magaabot lamang 
pinaagig lamdag. Mao gayud kana; ang Dios gayud Mismo mao ray Bugtong 
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tali sa Dios ug kanako. Akong gidawat Kini, ug Iyang gibutang Kini… Ako 
usa ka makasasala, apan Dios Siya. Apan ang kemistri nagabarug tali kanako, 
ang sala nga makamatay, busa ang Dios nakakita kanako ingon nga maputi 
sama sa—ang tubig nga diha sa—nga diha sa Clorox. Ang sala nawala na. 
Kini dili gani makaabot kaniya tungod kay anaa may Halad nga naghulat diha. 
357 Hain na man ang atong pagtoo aron mosalig sa yano nga Pulong sa 
Dios? Kung unsa ray giingon sa Dios, dawata Siya diha sa Iyang Pulong. Ang 
nagtago sa Iyang kaugalingon karon diha sa tumang kayano diha sa usa ka 
mapaubsanon nga gamayng panon, apan usa niadtong adlawa, Iyang ipadayag 
ang Iyang kaugalingon ingon nga mao kanay Iyang gibuhat sa mga adlawng 
nanglabay. Nahigugma ka ba Kaniya? 
  I love Him, I love Him 
  Because He first loved me 
  And purchased my salvation 
  On Calvary’s tree. 
358 Gihigugma ba ninyo Siya? Naku, dili ba kahibulongan ba Siya? 
Naglaum ug masaligon ako nga ang mensahe mobunga kung unsay tumong 
nga pababuhaton; nga mogahatud kaninyo sa usa ka dapit nga dili na kamo 
mangita ug mga butang nga mabulokon o maingon niana… Kung makita mo 
ang Dios diha sa dakung kagahum, tan-awa kung unsa ka mapaubosanon niini, 
ug unya makita mo ang Dios. Ayaw pangita alang Kaniya… 
359 Samtang si Elias didto sa langub, ang aso mitabok ngadto sa pikas, 
dugo, dalogdog, kilat, ug (Nakita mo?), tanan kining matanga sa mga kaikag 
nga ania kanato—dugo nga diha sa nawong ug diha sa mga kamot, ug mga 
kaikag ug uban pang mga butang, wala gayud sila masamok niadtong maong 
profeta. Mihigda lang siya didto, apan nakadungog siya ug usa ka gamayng 
Tingog. Unsa man kini? ang Pulong. Ug unya iyang gitabonan ang iyang 
nawong ug milakaw. Tan-awa, mao na kadto. 
360 Hinumdumi, higala, ayaw na pangita sa dakung bantugang…Kamo 
moingon, “Dios.” Siya nagahisgot ug dagkung mga butang. Moabot ang 
panahon nga anaay ingon niini, niana, o uban pa, nga dagkung mga butang… 
Manghinaut ako nga inyong hingsabtan kung unsay akong gihisgotan (Nakita 
mo?), dagkung mga butang… Nakita mo? Ug oh, kung mahitabo na kini, kini 
mamahimong bantugan, daku nga sama niini, ug kini mamahimong 
mapaubsanon kaayo nga tungod niini dili mo makita ang kinatibuk-ang butang 
ug kini mopadayon ra dayon. Nakita mo? 
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352 Ayaw kini ninyo pagbuhata. Ayaw kamo kapangdol diha sa 
pagkayano. Tuohi nga Siya nagpabilin ra nga Dios. Oh, tan-awa. Gipasaylo sa 
sala… Oh, unta makahimo ako… Ug unya sa Marcos 11:22, “Kong kamo 
magaingon niining bukira ‘Bumalhin ka,’ ug dili magduhaduha sa sulod sa 
inyong kasingkasing, kondili magatuo nga kung unsay inyong isulti 
mamahimo (oh), maangkon mo kung unsay imong gipamulong.” 
353 Naku, anaa pay akong tulo o upat ka mga pahina; kinhangalan nga ato 
kining biyaan. Salamat. Ang Dios nagtago sa Iyang kauglingon diha sa tumang 
kayano. Wala ba ninyo makita? Anaay usa ka butang nga dili maayo dinhi. 
Anaay butang nga dili maayo dinhi. Siya maoy naghimo sa saad. Nakita mo? 
Siya nagtago diha sa tumang kayano. Masayon ra kini kaayo matud sa mga 
edukado ug sa manggialamon, “Aw, kini maoy—oh, usa ka inuto,” o sama 
niana. Nahibalo ba kamo nga kini maoy usa… 
354 Ang Dios makahimo sa paghinlo sa Iyang kaugalingon diha sa mga 
sapa sa panhon ug misulti kanimo pagbalik didto nga husto sa unsay nahitabo, 
sultihan kamo sa husto kung unsa ka karon, ug kung maunsa ka unya. Sa 
gihapon anaa pa kana sa Dugo ni Jesu-Cristo, Kinsa makahimo sa usa ka 
makasasala sa paghumol kaniya diha niana, ug siya magatindog diha sa 
Presencia sa Dios, “Ug kong kamo pabilin Kanako ug ang Akong mga pulong 
diha kaninyo, pangayo kamo bisag unsa ug kini pagabuhaton diha kaninyo. 
Siya nga nagatuo Kanako, ang mga buhat nga Akong ginabuhat mabuhat usab 
ninyo. Unsaon man ninyo sa pagsumbong Kanko? Oh, wala ba ang inyong 
kaugalingong balaod magaingon nga sila kang kinsa ang Pulong sa Dios 
magaduol, ang mga profeta, wala ba ninyo sila tawga nga mga dios? Ug unya 
unsaon man ninyo sa pagsumbong Kanako kung Ako miingon nga Ako Anak 
sa Dios?” Nangapakyas sila sa pagpakakita niini. Nangapakyas sila sa 
pagpakakita niini. 
355 Karon, Iglesia, sa mosunod nga mensahe sukad karong gabii, ayaw 
pagpakyasa ang pagtan-aw niini. Nakita mo? Tan-awa ang adlaw nga atong 
ginapuy-an. Ug hinumdumi, ang Dugo ni Jesu-Cristo nagapapas sa mga sala 
gikan kaninyo, hangtud nga wala na gani kini diha sa panumduman sa Dios. 
Kini maoy nagpapas sa tanang mga sala. 
  Sin had left a crimson stain, 
  He washed is white as snow. 
  Then before the throne, 
  I stand in Him complete… 
356 Oh, tan-awa. Unsaon ko man sa pagkahingpit? Unsaon ko man sa 
pagkahingpit? Tungod kay ang Dugo, dili ako, kondili sa Dugo nga nagbarug 
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ni Kinsa makahimo niini, ang Cordero, ug karong gabii mao kanang Libro sa 
Katubsanan. 
22 Karon, dinhi niini akong… Ang hinungdan nganong wala ko ipahibalo 
ang mga tigum sa pagpangampo alang sa mga masakiton o sa uban pa tungod 
kay mopuyo a—ako kauban sa akong mga higala, ug gigahin ko ang matag 
gutlo sa akong pagtuon ug sa pag-ampo. Ug nahibalo ba kamo sa panan-awon 
nako sa wala pa ako mogikan ug moadto sa kasadpan—niadtong pito ka mga 
Manolunda nga miabot nga nagalupad, aron makasabot kamo ug diyotay sa 
ulahi. 
23 Busa karon, karon dinhi sa sulod sa simbahan maoy akong pagtoo nga 
kinahanglan anaay ato niini dinhi, kong kini ikahalad na (o ihalad karon 
taudtaod alang sa pagsimba sa Dios), kinahanglan nga atong buhaton nianang 
kahimtanga. Dili ta gayud mamalit o mamaligya dinhi sa sulod sa simbahan. 
24 Kinahanglan nga dili ta gayud magbuhat ug bisan unsang negosyo 
dinhi sa sulod niining tiguman dinhi;kinahanglan nga dili pagahimuon kini 
dinhi. Kanang, pagtugot sa mga ministro sa pag-anhi dinhi ug magbaligyag 
mga libro ug uban pa. Bisan kung unsa pa kini, anaay laing dapit diin anha kini 
pagahimoa… Dili ki—kita mamalit ug mamaligya dinhi sa balay sa atong 
Ginoo. Kini maoy dapit lamang sa pagsimba, balaan, ginahin alang sa usa ka 
katuyoan. Nakita ba ninyo? Karon, Siya maoy naghatag kanato sa usa ka 
maayong dapit; atong ihalad kini ngadto Kaniya ug ihalad ta ang atong 
kaugalingon uban niini ngadto Kaniya. 
25 Ug karon, ingon sad aw binastos ra kini ug diyotay, apan dili kini 
maoy usa ka dapit alang sa pagbisita; kini maoy usa ka dapit sa pagsimba. 
Bisan ngani sa paghulohungihong ug usa ka pulong dili ta kini buhaton dinhi 
sa sulod, gawas sa pagsimba, ngadto sa usag usa gawas lamang kung 
kinahanglanon kaayo. Nakita mo? Dili ta gayud magsamoksamok dinhi; dili ta 
magdagandagan dinhi sa sulod sa simbahan ni tugotan ta ang mga kabataan sa 
pagdudalagan dinhi sa sulod sa simbahan. 
26 Ug sa pagbuhat niini, gibati ko dili pa lang dugay nga—sa pagbuhat 
niini, atong gibuhat kini aron atong atimanon ang tanan niini. Karon, atong 
gipahimutang kini dinhi…Dayag nga anaay daghang katawhan nga mga 
dumoluong. Ang mga tigulang dinhi sa Tabernaculo nahibalo niini, nga ang 
simbahan ihalad alang sa bulohaton sa Makagagahum sa ngatanan. 
27 Busa, sa paghalad sa atong kaugalingon, atong hinumduman inigsulod 
nato sa santuaryo, himoa ang pagkamaayo sa usag usa ug simbaha ang Dios. 
Kong gusto ta makigkita sa usag usa, anaay mga dapit nga makahimo ta sa 
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pagpakigkita sa usag usa nga sama niana apan dili sa paglakaw lakaw diin dili 
hidunggan ang imong kaugalingon panghunahuna, ug anaay mga katawhan 
nga mosulod, ug wala sila masayud kung unsay pagabuhaton. Nakita mo? 
Subra ang kabanha ug uban pa, usa ka tinawhanon… 
28 Ug nakita ko kini sa mga kasimbahanan hangtud nga mibati akog dili 
maayo, tungod kay wala ta moanha sa santuaryo sa Ginoo aron sa 
pagpakigkita sa usag usa; mianhi ta dinhi aron pagsimba sa Dios, ug unya 
mouli sa atong mga puloy-anan. Kining maong santuaryo gikahalad alang sa 
pagsimba. 
29 Kung ang…Didto kamo sa gawas motindog; paghisgot sa bisan unsay 
inyong gusto basta lamang kay maayo ug balaan; adto sa balay ni bisan kinsa; 
duawa ang usag usa sa mga dapit; apan inigsulod ninyo nianang maong 
pultahan, kinahanglan maghilum ka. 
 Mianhi ka aron makigsulti ka Kaniya (Nakita mo?) ug tugoti nga 
motubag Siya kanimo. Ang dili maayo niini mao, kay mabanha ra ta kaayo ug 
dili mamati. Ug inigsulod nato dinhi, paabota Siya. 
30 Karon, sa daan nga Tabernaculo, tingalig walay usa ka tawo nga ania 
niining buntaga nga didto kaniadto sa adlaw sa paghalad, samtang si Major 
Ulrich mitugtog sa musika, ug mitindog ako sa likud sa tulo ka mga krus dinhi 
aron paghalad sa maong dapit. 
31 Dili ako motugot kang bisan kinsa… Ang mga tigtagad motindog diha 
sa pultahan aron pagtan-aw nga walay si bisan kinsa nga magsultihanay. 
Inigkahuman sa inyong panagsultihanay diha sa gawas, manulod kamo. Kong 
gusto kamo, sa tumang kahilum moduol kamo sa altar ug mag-ampo sa hilum. 
Unya mobalik kamo sa inyong lingkuranan, ablihan ang Biblia. Kung unsay 
gibuhat sa imong katapad, anaa ra kana kaniya. Wala kay mahimo. Kong gusto 
ka makigsulti kaniya, ingna, “Makigkita ako kaniya didto sa gawas. Mianhi 
ako aron sa pagsimba sa Ginoo.” Magbasa ka sa Iyang Pulong o kaha 
maglingkud sa hilum. 
32 Ug unya ang musika—si Sister Gertie, wala ako masayud kung ania ba 
siya niining buntaga o wala, si Sister Gibbs. Ang karaang piano, nagtoo ako 
nga anaa diha sa likud sumala sa akong nasayran. Ug makahimo siya sa 
pagtugtog nga mahinay, “Didto sa krus nga namatyan sa Manluluwas ko,” usa 
ka mahinay nga pagkatugtog sa musika, u—ug hangtud sa paghiabot sa takna 
sa pagsimba, u gang mangulo sa pagkanta mosaka ug magdumala sa pipila ka 
mga alawiton sa congregasyon, ug kung anaa silay maayong solo, ilang awiton 
kini, apan dili sa daghan na kaayo. 
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paghukom diin ang iyang dayon nga padulngan igatambog ngadto sa linaw nga 
kalayo; ug ang bung-aw natulayan na ug dili na gayud mahinumduman pa. Ug 
ang tawo motindog nga gimatarung ingon nga anak sa Dios: kayano. 
346 Si Moises, nahiilalum sa dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding, 
inubanan sa iyang pagsugid sa Pulong sa Dios, ug ang Dios makadawat 
niadtong yanong tawo ug gibutang ang Iyang mga Pulong diha sa iyang baba. 
Ug iyang gipamatud-an nga siya ulipon sa Ginoo, tungod kay siya makalakaw 
man didto… Ug si Jehova makigsulti kaniya pinaagi sa panan-awon. Siya 
molakaw, ituy-od ang iyang mga kamot paingon sa sidlakan… Ug karon, 
hinumdumi, nga ang Dios nakigsulti kaniya; mao kadto ang hunahuna sa Dios. 
Ang Dios mogamit ug tawo. Ang Dios nakigsulti kaniya; husto kana. 
347 Siya miingon, “Lakaw ituy-od ang imong sungkod nga anaa sa imong 
kamot paingon sa sidlakan ug ingna, ang mga “Langaw.” 
348 Ug si Moises, ilalum sa dugo sa kanding, carnero, milakaw ngadto ug 
mikuhag kahoy, ug gituy-od paingon sa sidlakan, ug miingon, MAO KINI 
ANG GIINGON SA GINOO, maanaay mga langaw.”Wala pa gayud makabati 
sukad nga may langaw… Mibalik, nga nahisulti na. Usa kadto ka hunahuna; 
karon kini nalitok na; gipadayag na. Mao kadto ang Pulong sa Dios. Kini 
miduol sa mga ngabil nga tawhonon, usa ka yanong tawo ilalum sa dugo sa 
turo nga baka—baka o kanding. 
349 Ang unang butang nahibalo kamo, usa ka beding langaw ang misugod 
paglupadlupad. Ang misunod nga butang nahibalo kamo, lima na sila ka 
tonilada sa matag yarda. Unsa man kini? Mao kadto ang Pulong sa Dios nga 
gilitok pinaagi kang Moises, ang magbubhat, tungod kay ilalum sa dugo siya 
nagatindog sa Presensiya sa Dios, ug ang iyang kaugalingong mga pulong dili 
iyang pulong. 
350 “Kong kamo pabilin Kanako ug ang Akong mga pulong magpabilin 
diha kaninyo, nan pangayo kamog bisan unsa; kay kini pagabuhaton diha 
kaninyo.” Hain man magbarug ang Iglesia? “Maanaay mga baki,” ug didto 
walay bisan usa ka baki sa nasud. Sulod lang sa usa ka oras, diha nay napulo 
ka tiil ang giladmon sa matag dapit. Unsa man kadto? Ang Dios kadto, ang 
Magbubuhat, nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa usa ka yanong tawo. 
351 Pangutan-on ko kamog usa ka butang. Kong ang dugo sa turo nga 
baka o sa usa ka kanding magamit man gani alang sa pagpaputi, nga igo ra 
itabon, nga makahimo sa usa ka tawo diha sa kahimtang sa pagsulti sa usa ka 
makapalalang nga  Pulong sa Dios ug makapagula ug mga langaw, nganong 
mangapangdol man kamo diha sa Makapaputi nga Dugo ni Jesu-Cristo Kinsa  
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lain pa, ug ang unang butang, mahimo kini nga usa ka kemiko ug unya ila 
kining sagolon pagdungan. 
340 Karon, kung ang tawo—sa wala pa siya makasala… (tapuson ko na, 
apan ayaw kinig sipyata). Sa dihang nakasala ang tawo, iyang gipahimulag ang 
iyang kaugalingon gikan sa Dios ug milabang sa dakung bung-aw ug gibutang 
ang iyang kaugalingon diha sa kamatayon dinhi niining dapita. Siya mibiya; 
wala nay paagi pa nga makabalik. Husto gayud. Wala nay paagi pa alang 
kaniya nga makabalik. Apan sa nahimo na niya kini, ang Dios midawat ug 
hulip nga mao ang nating carnero, o usa ka kanding, o usa ka carnero, o usa ka 
butang alang sa dugo, nga maoy gihisgotan ni Adan—o si Abel naghisgot niini 
diha sa pikas bahin sa bung-aw. 
341 Didto nianang dapita siya usa ka anak sa Dios; siya mao ang kaliwat 
nga gikan sa Dios. Siya mao ang panulondon sa yuta. Iyang kamanduan ang 
kinaiyahan. Makasulti siya ug mahitabo. Ah, siya usa ka magbubuhat mismo. 
Siya mao ang kaliwat sa Dios. 
342 Apan sa nakalabang na siya, gipahimulag niya ang iyang pagka-
inanak. Siya usa na ka makasasal pinaagi sa kinaiyanhon; siya nahiilalum na sa 
mga kamot ug pagbulot-an ni Satanas; ug ang Dios mikuha ug usa ka halad, 
usa ka kemiko sa dugo, apan ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding 
dili gayud makapawala sa sala; igo lang kini motabon sa sala. 
343 Kong anaa akoy mapula nga mansa sa akong kamot ug tabonan ko kini 
puti, ang mapulang mansa magpabilin sa gihapon. Tan-awa, anaa ra kini sa 
gihapon. Apan ang Dios nagpadala gikan sa langit ug usa ka Clorox alang sa 
sala. Kadto mao ang Dugo sa Iyang kaugalingong Anak, nga kung ang atong 
gisugid nga sala mahulog ngadto sa Clorox sa Dios, pangitaa kini pag-usab. 
Ang kolor sa sala mobalik pag-usab ngadto sa tigpataliwala ug hangtud nga 
mga panahon hangtud nga moigo kini sa magsusumbong, nga mao si Satanas, 
ug ipatong kini kaniya hangtud sa adlaw sa paghukom. 
344 Unsa may nahitabo sa anak? Siya nahibalik sa hingpit nga panagdaitay 
uban sa Amahan pag-usab, magatindog sa pikas bahin sa bung-aw nga wala 
nay gamayng salabutan bahin sa sala batok kaniya. Wala na. Wala nay bisan 
gamayng lama nga makita pa bisan asa. Gawasnon na siya. Hallelujah. Sama 
nga ang Clorox o kanang tinta dili na gayud mahimo pang tinta pag-usab 
tungod kay kini natunaw na man ug gipadala pagbalik… 
345 Ug kong ang nahisugid nga sala mahisugid na ug nahituslob na diha 
sa… Ang usa ka lalake ug babaye nga nahituslob na diha sa Dugo ni Jesu-
Cristo, kini maoy mopatay sa tanang simtoma, ug ang matag molekulo sa sala 
mobalik ngadto sa yawa ug ibutang sa ibabaw niya hangtud sa adlaw sa 
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33 Ug unya ang musika magpadayon sa pagtugtog, ug unya kung 
madungog ko kana, na hisayran ko nga panahon ko na sa paggawas. Kung ang 
ministro mosulod na diha sa congregasyon sa katawhan nga nanag-ampo diha 
sa dihog sa Espiritu, nan kinahanglan nga mamati kamo gikan sa langit. Mao 
lang kana. Wala nay lain nga makapahilayo gikan niini. Apan kung 
magalakaw ka diha sa kalibog, nan ma—ma—malibog ka gayud, ang Espiritu 
mahiubos gayud. Ug… 
34 Dili ta gusto niana, dili. Maoy atong tuyo sa pag-anhi aron mosimba. 
Anaa kitay matahum nga mga puloy-anan nga akong hisgotan karon taudtaud 
ug uban sa diha sa balay, diin kita makabisita sa atong mga higala ug dad-on 
sila. Mao kini ang balay sa Ginoo. 
35 Karon, anaay mga kabataan, karon, ang mga masuso. Karon, wala 
silay kasayuran walay kalainan. Sila… Ang bugtong mahimo lamang nila 
kung may ilang gikinahanglan nga dili makuha mao ang paghilak alang niini. 
Ug usahay kainumon ug tubig, ug usahay nagkinahanglan silag pagtagad. Ug 
busa pinaagi sa grasya sa Dios atong ihalad ang usa ka lawak; gitawag kini 
diha sa talaan nga usa ka “lawak nga hilakanan,” apan kinahanglan nga anaa 
kini sa akong makita. Mao kana, sa lain pagkasulti, didto sa mga inahan dad-a 
ang ilang mga bata. 
36 Karon, tingalig dili na gayud kini makahasol kanako dinhi sa pulpito; 
mahimong dili ko na gani himatikdan kini, ingon nga dinihogan, apan anaay 
laing mga tawo nga maglingkud sa duol, ug makahasol kini kanila. Nakita mo? 
Ug mianhi sila dinhi aron sa pagpatalinghug sa bulohaton. 
 Busa ang mga inahan, kong ang inyong mga kabataan mosugod na sa 
pagbanha, wala kay mahimo niana. Ah, usa gayud kini ka…Kinahanglan 
gayud, kinahanglan nga dad-on mo kini. Ang usa ka tinuod nga inahan dad-on 
gayud niya ang iyang bata sa simbahan, ug mao kanang butanga ang 
kinahanglan ninyong pagabuhaton. Ug anaa tay usa ka lawak diin inyong 
makita ang matag kanto sa simbahan, ang tanan nga hawanan, ug anaay mayik 
diha diin mahimong mapahinayan mo ang gikusgon sumala sa imong gusto, 
nga may u—usa ka gamayng kasilyas diha sa tumoy, ug tubig diha sa 
planggana, ug uban alang gayud sa kasayon sa mga inahan. Uban sa 
lingkuranan ug uban pa nga inyong kalingkuran, ug usa ka dapit nga ilisanan 
sa inyong mga bata kong kini kinahanglan nga ilisan ug tanan gipahimutang na 
diha. Anaa na kining tanan. 
37 Ug unya, sa makadaghan ang mga batan-on ug usahay ang mga 
hamtong maghimo, nahibalo ka, ang mga batan-on mopasapasa ug mga sulat o 
kaha dili motapos o sulosama niana dinhi sa simbahan. Karon, hamtong na 
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kamo nga mahibalo pag-ayo kay niana. Nakita mo? Kinahanglan nga masayud 
ug labaw kay niana. Nakita mo? Wala ka moanhi… Kong naglantaw ka nga 
mahimo kang usa ka tinuod nga lalake sa kaulahian ug magbaton ug usa ka 
pamilya alang sa Gingharian sa Dios, nan sugdi kini dinhi sinugdan (Nakita ba 
ninyo?), u—ug paglihok nga husto ug pagbuhat nga husto. Ug karon, natural 
nga… 
38 Karon, ang mga tigtagad kinahanglan nga magtindog diha sa kanto sa 
mga gambalay ug uban pa ug kung anaa may nanginahanglan, sila—sila 
gitagana ingon nga ilang katungdanan (ug ang mga pinayalan anha 
maglingkud sa atubangan) aron nga kung anaa may magsamoksamok, si—sila 
gitahasan sa pagsulti sa tawo nga pahilumon. 
39 Ug kong dili man sila tahuron, labing maayo nga ang lain maoy 
palingkuron, tungod kay anaay mga tawo nga gustong mamati. Anaay mga 
tawo nga mianhi alang nianang maong katuyoan aron mamati ug mao kanay 
hinungdan sa atong pag-anhi, ang pagpamati sa Pulong sa Ginoo. Ug sa ingon 
ang tanan gustong mamati, ug gusto ta nga kini hilum gayud kaayo kutob sa 
mahimo nila—maghilum kutob sa ilang mahimo. Mao kana, dili sa 
pagsabasaba ug uban pa. 
40 Natural, nga ang uban nagasimba sa Ginoo; mao na kana. Mao kanang 
kahimtanga; mao kanay inyong gianhi, ang pagsimba sa Ginoo. Ug kong gibati 
mo nga modayeg sa Dios o mosinggit, buhata (Nakita mo?), tungod kay mao 
kanay imong gianhi dinhi (Nakita mo?), ang—ang pagsimba sa Ginoo sa 
imong kaugalingong paagi sa pagsimba. Apan walay usa ka tawo nga 
magasimba sa Ginoo samtang nakighinabi siya ug naghatag ug mga sulat, ug 
inyong gitabangan ang usa ka tawo sa pagpahilayo gikan sa pagsimba sa 
Ginoo. Nakita mo? 
41 Ug busa atong gibati nga usa kana ka sayup, ug himuon ta kana nga 
usa ka balaod dinhi sa atong simbahan, aron din—dinhi sa atong 
congregasyon, nga dinhi niining simbahana, kining simbahana mahihalad 
alang sa Gingharian sa Dios ug alang sa pagwali sa Pulong. Sa pag-ampo; 
pagsimba; mao kanay hinungdan nga mianhi kamo, aron pagsimba. Ug unya… 
42 Ug unya ang lain pang butang, kung humana ang pagsimba 
kadaghanan sa mga tawo sa mga kasimabahan… Wa—wala ko ipasabot nga 
anaa kini dinhi tungod kay kanunayng wala ako(Nakita mo?), tungod kay ang 
kasagaran wala ako bisan gani sa pagwali sa ubang mga bulohaton, ang dihog 
moabot, ug mahitabo ang mga panan-awon, ug maluya na ako, ug mosulod 
ako ngadto sa lawak, ug tingalig si Billy o kaha ang ubang mga lalake maoy 
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mawala. Dili mo na kini makita pag-usab kong pangitaon mo; wala na kini. 
Dili mo na gayud kini makita pa. Unsa may nahitabo? Karon, wala kay nakita 
nga migawas gikan niini. Wala kay… Nganong wala man? Tungod kay 
natunaw na kini. Karon, ang siyensiya moingon, mibalik kini sa orihinal nga 
acido.” 
335 Diin man gikan ang acido? Nakita mo? Nan, moingon ka, “Naga—
nagagikan kini sa usa ka mga butang.” Sige. Ingon niini, pananglitan, sama sa 
inalisngaw nga mahimong acido. Diin man gikan ang mga inalisngaw? 
Hinuon, kadto—ingnon ta, ang inalisngaw namugna pinaagi sa mga molekulo. 
Diin man gikan ang molekulo? Gikan sa atom. Diin man gikan ang atom? 
Gikan sa electronic. Diin man sila gikan? Sa  cosmic nga kahayag. Nakita mo? 
Mobalik ka gayud kaniadto sa pagpangita sa kemist karon. Ug kong kini usa 
ka butang ug usa ka binuhat, gikan gayud kini sa usa ka Magbubuhat; busa 
wala ka magalingkud dinhi sa sulagma. 
336 Dili ko kamo pugngi hangtud sa alas-doce emidya o ala-una pinaagi sa 
usa ka sulagma. Ang lakang sa usa ka tawong matarung ginabalay sa Ginoo. 
Nakita mo? Anaay daghang hinungdan alang niini. Anaay daghang hinungdan 
alang kaninyo nga motuo. Anaay daghang hinungdan alang kaninyo nga dili 
motuo, sama sa inyong—nianang itnta. Karon, arong hisgotan kana. 
337 Karon, ang unang butang, ginaingon, human sa atong paghibalik 
diha… Atong gidala kini pagbalik sama sa usa ka molekulo. Karon, mikuha 
kitag usa ka molekulo, ingnon ko nga ang numero uno piloon sa molekulo 
nuebe, piloon sa molekulo doce. Karon, kong dili man kini napulog-usa, nan 
mogula kini nga mapula; apan kinahanglan nga doce ki—kini aron mahimong 
maitum. Nan dad-on ta kana ngadto sa atom. Kadto mao ang atom nuebe-
sayis, piloog pun-an upat-sa tulo aron mahimong atom decesayis-onse. Kong 
kini dicesayis-doce, tingalig mahimong mapula. Nakita mo? Ug unya inyong 
padayonon kini pagtunaw. 
338 Kini nagpakita nga dihay usa ka butang kaniadto sa sinugdanan. Usa 
lamang kana ka sentido komon. Mao kana ang kabuhatan, anaa gayud kanay 
Magbubuhat, ug kini nagagikan gayud sa usa ka Magbubuhat. Ug unya naila 
ki—kini ug gibutang diha sa mga nagakalainlaing… Karon, ang siyensiya dili 
makahimo sa atom nga B-decesayis piloon sa doce piloon sa katurse ka pinilo-
pilo, bisan kung unsa mang sulosama—sulosama niana, aron mahimo kana. 
Ang Dios mao ray makahimo niana. Ug unya dad-on kini ngadto sa usa ka 
dapit diin kini nahimong atom, ug sa ingon ang siyensiya makahikap na niini. 
339 Ug unya mogula kini ngadto sa pagka-molekulo, ug unya makasugod 
na sila sa pagpakita ug diyotay. Ug unya mahimo kini gikan niana ngadto sa 
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ka katuyoan. Mikaon ako sa inyong balay, Charlie. Nillie, gilutoan mo ako 
alang sa usa ka katuyoan. Walay butang nga waly katuyoan ug tumong. 
327 Ato nang gamiton kini yanong usa ka tulo nga tinta karon. (Madungog 
ba ninyo ako?) Magkuha ta ug usa ka tulo nga tinta ug tan-awa kini. Unsa man 
kini? Usa ka tulo sa tinta. Diin man kini gikan? Sige. Atong kuhaon kining usa 
ka tulo sa tinta. Karon, mao kini—moingon ta nga itum kini nga tinta. Karon, 
kanang maong tinta alang gayud sa usa ka katuyoan. Kini mahisulat sa akong 
pasaylo diha sa—diha sa bilanggoan. Kini ikasulat sa akong pasaylo gikan sa 
atob sa kamatayon. Husto ba kana? 
328 Kini ikasulat sa Juan 3:16 ug moluwas sa akong kalag pinaagi sa 
pagtuo niini. Husto ba kana? O ikaperma kini sa akong silot sa kamatayon. 
Nakita mo? Kini makahimo pagsilot kanako didto sa hukmanan. Alang kini sa 
usa ka katuyoan. Husto ba kana? 
329 Ug karon, atong tan-awon kanang gamayng tinta ug atong sutaon kung 
diin kini gikan. Karon, usa kini ka tinta; gisagol kini diha sa mga kemikal ug 
uban pa, hangtud nga nahimo kining usa ka tinta, ug maitum kini. 
330 Ipatulo kini diha sa inyong sinina; makamantsa kini. Apan anaa tay 
gibuhat nga kagamitan nga gitawag Clorox. Kamong mga babaye nagagamit 
ug Clorox. Tan-awa, mokuha akog usa ka tulo sa tinta ug ipatulo kini diha sa 
batiya sa—sa Clorox. Karon, unsa may mahitabo sa tinta? Nakita mo? Ngano 
man? 
331 Ang Clorox dugay nang gibuhat, ginama ug binuhat nga mga kemikal 
nga gisagol nga maoy mobungkag nianang mga kolor pag-ayo hangtud nga dili 
mo na kini makita. 
332 Karon, ang kauban sa Clorox tubig. Ang tubig mao ang H2O nga mao 
ang haydrohina ug oksihina, ug kining haydrohina ug oksihina, silang duha 
dilikado nga mobuto. Ug unya ang haydrohina ug ang oksihina sila duha mga 
abo. Mao kana sila (Husto kana.), mga kemikong abo, mga kemikong abo 
lamang. Karon, karon, dungana kini pagbutang magkuha kag tubig; apan 
tunawa kini, makakuha kag haydrohina ug oksihina. Pasagdi lang kini nga 
magbalikbalik. Karon, alang sa pagkuha niini, atong kuhaon… 
333 Karon, dili ako… Karon, tingalig anaay mga kemist nga ania dinhi, ug 
a—akong isulti kini tungod kay tingalig mga kemist nga nagapamina niini. 
Wala ako mahibalo sa formula, apan gusto ko lang kini isayisay sa akong 
kinaugalingong ubos nga pamaagi, masaligon nga ang Dios mopadayag sa 
Iyang kaugalingon dinhi niini. 
334 Tan-aw diri. Akong ipatulo kanang usa ka tulo sa tinta diha sa u—u—
usa ka Clorox. Unsa may mahitabo? Diha-diha ang maitum nga mantas 
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modala kanako sa balay ug papahulayon ako kadali hangtud nga makalabang 
ako niini, tungod kay makapaluya kini kaayo. 
43 Ug unya, bisan pa sa mga kasimbahan nakakita ako, diin ang mga 
kabataan gitugotan sa pagdudalagan sa tibuok santurayo, u—ug ang mga 
hamtong nanagtidog lang ug nanagsingitanay ang usag usa. Mao kanay 
maayong paagi sa pagguba sa panimbahon sa umalabot nga gabii o sa bisan 
unsa mang taknaa kini, Nakita mo? 
44 Sa dihang matapos na ang panimbahon gula na sa simbahan. Human 
kana sa pagsimba. Sa ingon makagawas kana ug makigsulti ngadto sa usag usa 
ug bisan unsay gusto mong buhaton. Kong anaa kay angayng isulti kang bisan 
kinsa, aron makigkita kanila, oh, mokuyog ka kanila o ngadto sa ilang balay o 
kung unsa man kana, apan ayaw gayud kini buhata sa sulod sa simbahan. 
Atong ihalad kini ngadto sa Dios. Nakita mo? Kini mao ang Iyang dapit nga 
tagboanan diin kita makigtabo Kaniya. Nakita mo? Ug dayag kaayo, nga ang 
balaod magagikan sa santuaryo. Ug maoy a—akong pagtoo nga kana maoy 
makapalipay sa atong langitnong Amahan. 
45 Ug unya kung moanhi kamo ug inyong pangitaon kanang maong mga 
gasa nga nagsugod na sa pagkunsad kanimo… Karon, ang kadaghanan niini… 
Masaligon ako nga dili gayud kini mahitabo dinhi. Apan kung ang katawhan 
anaa may bag-ong simbahan, ang unang butang nga inyong hisayran, ang 
congregasyon mosugod sa pagkatikig. Wala gayud kamo mangandoy nga 
maingon niana. Luyo nianang tanan, kini maoy dapit sa pagsimba. Kini mao 
ang balay sa Ginoo. 
46 Ug kon ang espirituhanong mga gasa mosugod na sa pag-abot 
kaninyo… Ug akong hingsabtan nga sukad nga nahilayo ako ang mga 
katawhan nagpaduol dinhi gikan sa nagkalainlaing dapit sa nasud aron himuon 
kini nga ilang puloy-anan. Mapasalamaton ako, ug mapasalamaton ngadto sa 
Dios nga sa akong pagtoo nga niadtong buntag sa akong paghalad ug 
pagpahiluna sa batong pamag-ang diha niana ingon nga usa ka batan-ong 
lalake, akong giampo ang matag usa nga makakita sa pagbalik ni Jesu-Cristo. 
Ug samtang gihimo ko na, nakaotang ug linibo ka mga dolyar—ug 
ilang…Makakuha ka ug halad sa usa ka congregasyon niining gidaghanona ug 
makakuha ug katloan o kap-atan ka sentemos, ug ang among balayronon hapit 
mag usa ka gatus ug kalim-an, diha ka gatus ka dolyar matag bulan. 
47 Unsaon ko man kini? Ug nahibalo ako nga nagtrabaho ako, ug 
kabayran ko kini. Akong… Napulog pito ka tuig sa pagpastor nga wala 
magdawat bisag usa ka sentabos, hinonoa nagahatag sa tanan kung unsay anaa 
kanako, gawas sa akong kinitaan, ug ang tanan nga mosulod diha nianang 
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gamayng kahon diha sa likud alang sa Gingharian sa Dios… Ug ang mga 
katawhan nanagpanagna ug nanagpanglantaw nga sulod sa usa ka tuig, 
mamahimo kinig usa na ka garahian. 
48 Si Satanas naningkamot sa pagkuha niini gikan kanato sa usa lamang 
ka higayon diha sa usa ka pagdaot, pinaagi sa usa ka limbong sa balaod: dihay 
tawo nga miingon nga nasamad ang iyang tiil samtang nagtrabaho siya niini, 
ug unya gipasagdan ra, ug unya—ug midimanda siya ug gustong kuhaon ang 
Tabernaculo. Ug sa mga semana mitindog ako diha sa haligi, apan luyo sa 
tanang pagkawalay pagsinabtanay ug sa mga panglantaw ug kung unsay ilang 
ginaingon, siya nagabarug karon ingon nga usa sa labing matahum nga 
simbahan ug sa labing maayong mga kasimbahanan diha sa Estados Unidos. 
Husto kana. 
49 Gikan dinhi migula ang Pulong sa buhing Dios sa tibuok kalibutan 
(Nakita mo?), sa tibuok kalibutan, ug kini nagpadayon sa paglibot sa tibuok 
kalibutan gikan sa matag nasud sa silong sa langit sumala sa atong nahibaw-
an, libot ug milibot sa tibuok kalibutan. Magmapasalamaton ta tungod niini. 
Magmapasalamaton ta tungod niini. Ug karon nga anaa na kitay kapuy-an, 
atop ibabaw sa atong ulo, usa ka mahinlo ug matahum nga simbahan nga 
kasudlan; atong ihalad ang atong kaugalingon pag-usab alang sa bulohaton ug 
itugyan ang atong kaugalingon diha kang Cristo. Ug… 
50 Si Igsoong Neville, ang atong tinamud nga igsoon ug usa ka tinuod 
nga pastor, alagad sa buhi nga Dios, sumala sa pagkasayud nianang tawhana sa 
mensahe, gikuptan kini niya kutob sa tanan niyang naangkon. Husto kana. Usa 
siya ka tawong malomo; anaa siyay gamayng—kahadlok sa—o dili kahadlok, 
dili maoy akong gipasabot kana, apan usa siya ka—labihan kalomo; igo 
lamang siya—dili mosulti. Nahibalo kamo, gusto siyang mosultig usa ka 
butang nga mahait nga makasamad o “molingkud,” o “magpabiling hilum.” 
A—akong hingmatikdan kana ug naminaw sa mga tep sa luyo niini. 
 Ug palihog ang matag deacono magpabilin sa ilang nahimutangan ug 
hinumdumi nga nailalum kamo sa pagmando sa Dios aron kuptan kanang 
katungdanan nga balaan (Nakita mo?), ang matag tinugyanan sa samang 
kahimtang. 
51 Ang pastor maoy magdala… Dili maoy dapit sa pastor nga isulti kana; 
iya kana sa mga sinaligan—o ang akong gipasabot sa mga deacono, tungod 
kay sila mao may mga polis sa simbahan. Mao kana, nga kung ang mga bag-
ong minyo mogawas ug magpabusina, ug nahibalo ba kamo kung unsay 
kasagaran nilang ginabuhat, o sulosama niana diha sa mga panimbahon o—o 
moadto didto sa gawas…Ug ang inahan mopaanhi sa iyang anak nga babaye 
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Dios gihimong dayag, Kini maoy…Sila mga utokan ra kaayo subra ang 
kaedukado aron motuo sa sayon nga matang sa sinulat nga Pulong. Gusto 
nilang ibutang ang ilang kinaugalingong hubad niini. “Dili kini maoy 
gipasabot niini. Dili kana maoy gipasabot niana.” Nakita mo? Kana maoy 
gipasabot nina. 
321 Paminawa. Mahimo bang isulti ko kini sa dinalian karon? Bisan gani 
ang mga panan-awon nga gihatag sa Dios dinhi niining dapita, gilain kaayo 
kini pagsabot. Mao kanay hinungdan nga inyo akong madungog diha sa tep 
nga nagaingon, “Isulti kung unsay gisulti sa tep. Isulti kung unsay giingon sa 
mga panan-awon.” 
322 Karon, nahigmata na kamo, inyong makita ang usa ka butang. Nakita 
mo? Manghinaut ako nga dili ko kini pugngan dinhi sa akong kamot aron 
mahipakita kaninyo. Tan-awa, tan-awa, nakita mo? Inyong… Anaa na ki-kini 
dinhi. Ania na kita sa katapusan. Oo, sir. Maigmat, ang edukasyon mosipyat 
gayud niini. Ang masayon nga mga panan-awon, samtang gipadayag sila diha 
sa tumang kayano, hangtud nga milabay ra kini sa ibabaw sa ulo sa mga tawo. 
Nakita mo? 
323 Tungod kay nakita ko ang panan-awon ug gisultihan kamo sa tanan 
nga panghitabo didto sa pagpangayam, ug, nasayud kamo, nga kana 
makapapangdol sa mga tawo. Ug didto ang Dios mipahimutang niini didto 
alang sa maong katuyoan, ug mibalik ug mihubad niini diha-diha, ug mipakita 
sa paggikan sa akong inahan ug mga butang nga sama niana, ug unya mibalik 
ug misulti niini sa wala pa mahitabo, ug kini nahitabo gayud nga tukma sa 
paagi sa Iyang pagsulti niini nga mahitabo…  
324 Nakita mo? Ug bisan pa niana, si Juan miabot diha-diha ug misugid: 
Siya miingon, “Ako dili mao ang Mesiyas, apan ako mao ang tingog nga 
nagasinggit sa kamingawan.” Ug unya sila mga tinun-an nanag-ingon, 
“Nganong nga—nga ang mga escriba nanag-ingon man, a—ang Kasulatan 
nagtudlo nga Elias mouna sa pag-anhi?” Nakita mo? Ang kayano sa Dios 
nagpadayon—milapaw ra sa ibabaw sa mga ulo sa katawhan. 
325 Tugoti ako sa paghisgot niini, ug unya taposon ko na; akong, pinaagi 
sa tabang sa Dios. Tan-awa, paminaw. Karon, atong hisgotan kini. Ug unya a-
akong gikasubo ang kanunay kong pagsugilon kaninyo sa tanan nga nahitabo 
didto. Tan-awa, busa…Akong gikasubo ang paglangan kaninyo, apan sulod sa  
326 Paminaw. Mokuha ta ug usa ka tulo nga tinta. Ang tanang butang 
alang sa usa ka katuyoan. Nagtigum kamo dinhi niining buntaga alang sa usa 
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potasyum, ug ang tanan pa kung… Kung ang tanan nga anaa kaninyo nga 
materiyale usa lamang ka kutsara… Husto kana. Ug unsa may makapabungkag 
niini diha sa espiritu ug kinabuhi… 
315 Igo lamang isulti sa Dios ug unya moabot na ang pagsakgaw. Dili kini 
kay mogawas pa didto, ug manaug ang mga Manolunda ug palahon ang mga 
lubong ug kuhaon ang mga karaang minatay nga unod diha. Unsa man kini? 
Kini nangatawo sa sala sa sinugdanan, apan ang bag-o gibuhat diha sama sa 
iyang dagway. Nahibalo ka… Nakita mo? Kong anaa ta niini, nan 
mangamatay ta pag-usab. Nakita mo? Wala bisan kinsa nga makaingon, “Ang 
mga lubnganan mangaabli. Ang mga patay managpanglakaw.” Mahimong 
tinuod kana, apan dili kay maabli sa paagi nga miingon kamo nga mangaabli. 
Nakita mo? Husto kana. Nakita mo? Dili kini mahisama niana. Usa kini ka 
tinago, tungod kay Siya miingon nga moabot Siya sama sa kawatan sa 
kagabhion. 
316 Iya na kitang gitug-anan niini, sa sakgaw, ug unya moabot na ang 
paghukom: ang sala, mga hampak, mga balatian, ug uban pa. Ang mga 
katawhan mangitag kamatayon aron pagkuha kanila kung ang paghukom… 
“Ginoo, nganong nahitabo kining paghukom kanamo nga nag-ingon Ka man 
nga mahitabo una ang paglalin?” 
317 Siya moingon, “Nahitabo na kini, ug wala kamo masayud niini.”: Ang 
Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa tumang kayano. Oh, tan-awa. 
Padayonon ta. “Kining tanan—nahitabo kining tanan ug wala kamo masayud 
niini.” 
318 Ngano nga ang mga magtutuo dili man motuo sa yanong mga ilhanan 
sa Iyang pagbalik? Nagpaabot sila sa—usa—sa tanan niining mga butanga nga 
gihisgotan sa Kasulatan, u—ug ang bulan mosalop sa tungang—ang adlaw 
mosalop sa udtong tutok, ug manungha ang tanang matang sa mga butang. 
319 Oh, kong ato lang…aniay akong mga sinulat bahin niini (Nakita mo?), 
aron ipakita kung unsa silang mga butanga, ug modangat ra kita niana diha sa 
pag-abli sa mga Timri niining semanaha. Tan-awa, nakita mo? Anaa na kini, 
nahitabo na kini ug wala kamo masayud niini. Nakita mo? Tan-awa kong mao 
ba kini. Kong ang Manolunda sa Ginoo moabli sa mga Timri alang 
kanato…Hinumdumi, nga kini tinimrihan uban kanilang pito ka mga 
dalogdog. Nakita mo? 
320 Karon, nga—nganong ang mga katawhan dili man makatuo sa 
masayon nga pagkayano sa mapaubsanong panon nga mga katawhan (Nakita 
mo?) ug sa—sa tingog sa mga ilhanan sa Diso? Nganong dili man sila 
makatuo niini? Sama sa mao nay naandan kanunay. Ang tinuod nga Pulong sa 
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dinhi, ug mogawas siya kauban sa mga bugoy nga bata ug didto sa sakyanan 
magdula, ug ang iyang iyang inahan nagdahum nga anaa siya sa simbahan nga 
sama niana, ang deacono kinahanglan makakita niana. “Mianhi ka dinhi ug 
molingkud, o kaha dadon ko ikaw sa akong sakyanan ug dad-on ko ikaw 
inyong balay sa imong inahan.” Nakita mo? Kinahanglan nga in—inyong 
buhaton kana. 
52 Hinumdumi, nga ang gugma mobadlong (Nakita mo?), sa kanunay. Na 
tinuod nga gugma mobadlong. Aron makabarug kamo sa pagbadlong. U gang 
mga inahan nahibalo na karon nga anaa usa ka dapit diha alang sa inyong mga 
bata. Kamong mga kabatan-onan nakasabot na sa kalainan kay sa 
pagdudalagan dinhi sa simbahan. Nakita mo? Ayaw niniyo kana pagbuhata; 
kay sayup kana. Dili kini makapalipay sa Dios. 
53 Si Jesus miingon, “Nahisulat na: Ang Akong balay kinahanglan nga 
pagahimuon nga balay sa pagsimba, ug alampoanan, pagatawgon nga balay 
nga alampoanan sa tanang mga nasud.” Ug nanagpamalit sila ug 
nanagpamaligya, ug naglubid Siya mga lubid ug gipanggukod ang mga tawo 
paggawas sa simbahan. Ug ta gayud moangay nga mahitabo kana dinhi niining 
maong simbahan dinhi. Busa atong ihalad ang atong mga kinabuhi, ang atong 
simbahan, ang atong mga bulohaton, ang atong pagpangalagad, ug ang bisan 
unsang butang nga ania kanato alang sa Gingharian sa Dios. 
54 Karon, karon, buot kong mobasa ug pipila ka mga Kasulatan sa dili pa 
nato buhaton ang pag-ampo sa paghalad. U—ug unya, usa lamang kini ka 
paghalad, tungod kay ang tinuod nga paghalad nahitabo na niadtong 
milabayng katloan ka tuig. Karon… Ug unya—ug samtang a—atong basahon 
kining maong Kasulatan ug maghisgot niini sulod sa pipila ka mga gutlo, 
akong gitoohan nga ang Dios magadala sa Iyang mga panalangin dinhi kanato. 
55 Ug karon, anaa pay laing butang nga akong isulti. Oo. Diin anaay 
atong mga rekorder kanunay ug uban pa, anaa kitay lawak kanunay diin 
kadtong gustong magrekord; anaa pinasahi nga hok-ap ug ang tanang butang 
diha nga nagagikan sa tinubdan nga mayik anaa diha niana. 
56 Anaay mga lawak, mga kupo, ang tanan alang sa bulohaton sa 
pagbautismo. Ug unya anaa pay usa ka butang: daghan sa mga katawhan nga 
kanunayng masuko kanako (daghan sa mga katawhan ang wala gayud 
masayud sa Kasulatan) bahin sa pagbaton ko ug krusifiho diha sa simbahan. 
Nahinumduman ko usa niana ka higayon ang bahin sa usa ka butang nga 
nahitabo dinhi mahitungod niana. Anaa akoy tulo ka mga krus, ug ang usa ka 
igsoon nakugang tungod kay nakadungog man gud siya sa la—laing 
denominasyon nga nag-ingon nga ang krucifiho nagkahulogan sa Catoliko. 
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57 Nagkinhanglan akog mga estudyante, o kang bisan kinsa, o sa daghang 
nangatawo pag-usab nga Cristohanon sa pagingon nga ang mga Catoliko -
magpasabot sa pagka-Catolisismo; kondili naghulagway kana sa Dios, sa 
Gingharian. Karon, ang mga santos naghulagway sa Catolisismo. Kita nagatoo 
nga anaay usa ra ka Tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ug mao kanang 
si Cristo; apan ang mga Catoliko nagatoo sa tanang matang sa mga 
tigpaliwala, libohan ka mga kababayen-an ug mga kalalaken-an ug daghan 
pang uban. Si bisan kinsang maayong Catoliko, halos tanan, nga mga 
nangamatay nangahimong mga tigpataliwala. Karon, ang krusifiho ni Cristo  
58 Nasayud ba kamo sa unang mga Cristohanon, sumala sa—sa kanhing 
kasaysayan sa unang iglesia, sila nanagdalag mga krus diha sa ilang mga likud 
bisan kung asa sila moadto nga nagtimaan ug nagpaila sa ilang kaugalingon 
nga mga Cristohanon. Karon, ang mga Catoliko nangangkon nga sila kadto. 
Natural gayud nga mangangkon sila nga sila maoy nauna, apan ang simbahang 
Catoliko wala man gani maorganisar (Nakita mo?), apan ang mga Cristohanon 
nanagdala sa krus diha sa… 
59 Nakadungog kamog mga tawo nga magaingon, “Krus sa likud.” 
Inyong ipasangil kana ngadto sa Catoliko? Mao kana ang tinuod nga Catoliko, 
ang Iglesiang napuno sa Espiritu Santo dinhi sa kalibutan, husto. Kita mga 
Catoliko; kita mao ang orihinal nga Catoliko, ang magtotoo sa Biblia nga 
Catoliko. Nakita ninyo? Sila mao ang iglesia Catoliko, ang organisasyon. 
Kitang tanan nanagpakagawas gikan niana. Kita mao ang sumpay sa doctrina 
sa mga apostoles. Kita mao ang sumpay sa bautismo sa Espiritu Santo ug sa 
tanan pang mga butang nga gibarugan sa unang iglesia, ug walay ila niana sa 
simbahang Catoliko. Nakita ba ninyo kini? 
60 Busa ilang gibutang ang crusifiho dinhi nga gipanagdala kanhi, nga 
pinutol gikan sa mga kahoyng olibo diin si Jesus mag-ampo, diin kadtong 
crusifiho gikuha sa mga katuigan ug gihatag kanako ni Igsoong Arganbright, 
ug gusto kong ihalad kini kauban ning maong simbahan… 
61 Ug unsang pagkaangayana gayud niana kung kinsay nagbitay niini 
diha (wala ako masayud kung kinsay nagbutang niini dinhi) diha sa, diha 
akong wala, Iyang gipasaylo ang tulisan nga diha sa Iyang tuo. Nga mao ako. 
62 Ug lain pang butang nga kini naghulagway: Samtang miduko ang 
Iyang ulo sa nakita mo ang Iyang mga pag-antus, si bisan kinsa nga… Nagtan-
aw kini diha sa altar, ug nangandoy Siya kanimo dinhi, makasasala. Siya 
magasud-on kanimo. Unya ilang butangan ug usa ka gamayng suga dinhi aron 
kung buhaton ang pagpaduol sa altar, ang usa ka gamayng kahayag ang 
modan-ag niana, kung moduol na ang mga katawhan dinhi… 
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sulondan, ug mangadto sila aron ipakita sa napulo ka milyon ka mga katawhan 
nga manganhi dinhi, ug ang tanang mga Methodist, kong kini usa ka 
Methodist nga magwawali; ug kong kini usa man ka Pentecostal, ang tanang 
mga Pentecostal managpanganhi. Dili gayud motandog niini. 
310 Mahitabo kini, tingalig ang usa nga mawala sa Jeffersonville, usa ka 
tawo ang mawala. Sila moingon, “Nan, dili ka gayud…” Ang uban kanila dili 
mahibalo. Tingalig anaay mawala sa Georgia. Nakita mo? Tingalig anaay 
mawala sa Africa. Ug ingnon ta nga anaay lima ka gatus ka mga tawong buhi 
nga mahiuban sa pagkalalin. Karon, dili kana—dili kana kung iglesia nga 
lawas; kini mao ang Pangasaw-onon. Dili ang simbahan; mao kini ang 
Pangasaw-onon. Nakita mo? Ang simbahan mogula nga mga linobo, apan 
anha pa kana sa mosunod nga pagkabanhaw. Sila dili pa mangabuhi sulod sa 
usa ka libo ka tuig. Nakita mo? Apan diha sa Pangasaw-onon kong ang lima ka 
gatus ka katawhan mobiya sa kalibutan niining mga gutloa, ang kalibutan dili 
gayud masayud bahin niini. 
311 Si Jesus nagingon, “Anaay unya usa diha sa higdaanan; ug Akong 
kuhaon ang usa, biyaan ang usa.” Panahon kana sa kagahion. “Anaay duha 
diha sa umahan (diha sa pikas bahin sa kalibutan); Akong kuhaon ang usa ug 
biyaan ang usa. Maingon kanhi sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab kini 
sa pag-abot sa Anak sa tawo.” 
312 Pamalandunga. Ang tanan magalihok ingon nga usa ka yano kutob sa 
mahimo niini. Ang fanaticong mensahe molabay ra, ug ang unang butang nga 
inyong mahibaw-an, “Kining maong ministro nga moadto sa usa ka dapit, dili 
na siya makabalik. Tingalig atua siya sa kalasangan aron mangayam; dili na 
siya makabalik. Ug kining maong tawo nga miadto didto…” “Nasayud ka bag 
unsay nahitabo? Nagtuo ako nga kadtong batan-ong babaye, tingalig gisakgaw 
na si—siya, nahibalo kamo. Dihay mikuha niadtong bataa ug gilipay siya, 
tingalig gilabay siya sa suba. Nawala siya…?... Walay usa…Ang katunga 
niini.” 
313 Kasiyamag-siyam gikansa matag… Mahimong ingnon nga usa gikan 
sa matag gatusan ka milyon ang mahibalo sa bisag unsang butang mahitungod 
niini. Nakita mo? Gawas lamang nga adunay usa nga nasinati na niini… 
Miingon nga “Ang batang babaye nawala. Tan-awa, wala ako masabot. Wala 
gayud siya molakaw nga sama niana.” Wala. 
314 Ug sa dihang mosulti sila nga ang—ang mga lubnganan nangaabli, 
unsaon man sa mga lubnganan ang pagpangaabli…wala na a—akoy panahon 
sa paghisgot pa niini, kung unsay akong gusto. Mao ray akong hisgotan kini… 
Aron lang ipakita kaninyo ang kayano sa Dios. Ug kadtong kalsiyum, 
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si Cristo moabot, nga si Elias maoy mouna.” Nakita mo? Siya miingon, “Dinhi 
na siya, ug wala kamo makaila niini.” Karon, kinsa man kadto? Mga tinun-an. 
304 Akong ipadulot dinhi kadali na lang karon, apan dili tinuyoan ko kini. 
Nakita mo? Sulod sa pipila ka mga gutlo (Nakita mo?), kadali na lang usab; 
aron inyong masiguro sa pagpakasabot. (Nadungog ba ninyo ako?) Paminaw: 
Nganong… Kadtong mga kalalaken-an nga nakiglakaw uban kang Cristo, 
“Nganong nga ang mga Kasulatan una sa tanan nangaingon man nga si Elias 
mouna pag-abot,” ug sila mao ang mga kinabig mismo ni Juan ug wala gani 
makaila kaniya Ngano na ang mga Kasulatan nagaingon man, ang mga 
magtutudlo? Nakita ba ninyo kung unsay akong buot ipasabot? “Ngano nga 
ang mga Kasulatan nag-ingon man nga siya moanhi una sa tanan sa dili pa 
kining mga butanga ug ipasig-uli ang tanang mga butang?” Iyang gibuhat kini 
sa hapit tunga sa docena nga mga katawhan, ug mao lang kanang tanan. Nakita 
mo? Mao lang kadto ang gituohan nga nakadawat niini. Mao ra kadto ang 
gikatagana nang daan nga makakita niini. 
305 Si Jesus miingon, “Dinhi na siya, ug wala kamo mahibalo niini. Apan 
iyang gibuhat ang tukma sa giingon sa mga Kasulatan nga iyang pagabuhaton. 
Iyang gipasig-uli sila, kamong tanan, nga midawat Kanako ug nagatuo 
Kanako. Iyang gibuhat ang tukma sa giingon sa mga Kasulatan nga iyang 
pagabuhaton. Ug ilang gibuhatan siya kung unsay giingon sa Kasulatan nga 
ilang pagabuhaton. Nahiabot na siya, ug wala kamo mahibalo niini.” Andam 
na ba kamo? 
306 Pahikuraton ko kamog diyotay. Ang sakgaw mahisama sa maong 
kahimtang. Mahitabo kini nga yano ra kaayo; sa walay duha-duha mahisama 
gayud niini, hangtud nga ang pagsakgaw mahiabot usa niadtong mga adlawa 
ug walay usa nga masayud bahin niini. 
307 Karon, a—a—ayaw pagtindog karon, kondili pagtuon hinuon kadali. 
Nakasiguro ako nga talitapos na. Ang sakgaw moabot sa samang kayano nga 
paagi hangtud nga ang paghuko mahidangat, ug ilang makita ang Anak sa 
tawo; sila manag-ingon, “Dili ba anaa man kitay ingon niini ug niana…Dili ba 
anaa pa man untay Elias nga ipadala kanato? Ug dili ba anaa man untay 
pagsakgaw?” 
 308 Si Jesus motubag, “Nahitabo na kini, ug wala kamo mahibalo niini.” 
Ang Dios diha sa tumang kayano… Nakita mo? 
309 Karon, niining semanaha anaa tay usa ka makalilisang nga halalum 
pagtudlo diha sa Pulong. Karon, himatikdi. Ang pagsakgaw mahitabo… Busa 
diyotay lamang ang mahiadto sa Pangasaw-onon. Dili kini… Karon, tan-awa 
kung giunsa sa mga magtutudlo ang pagpakabaton niini? Anaay ilang mga 
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63 Moingon kamo, “Nan nganong nagkinahanglan ka man niana? 
Kinahanglan nga dili ka magbaton ug larawan.” Nan ania karon, mao ra nga 
Dios ang nag-ingon, “Dili ka magbuhat alang kanimo ug bisan unsang kinulit 
nga mga larawan,” mao ra nga Dios ang nag-ingon, “Magbuhat ka ug duha ka 
mga querobin ug mag-abot ang ilang mga pako, ug ibutang mo sila diha sa 
lingkuranan sa kaluoy diin didto ang mga katwhan mag-ampo.” Nakita ba 
ninyo, wa—wala kini ing panabot. Nakita mo? Ug busa minanduan kana ug sa 
husto gibutang kini diha sa hustong dapit, ug mapasalamton kaayo ako nga 
anhimong usa diha sa tuong kilid. 
64 Ug masaligon ako nga Iya na akong gipasaylo, tungod kay ako—
sumala sa leteral nga pagpangawat sumala sa akong hingsayran, wala ko gayud 
mabuhat sa akong kinabuhi; apan giabusohan ko ang Iyang panahon hangtud 
nga nakawat ko sa maong kahimtang, ug akong—ug nabuhat ko ang daghang 
mga butang nga dili ko angayan pagabuhaton, ug mapsalamaton ako ngadto sa 
Dios niining buntaga ng Iya nang gipasaylo ang akong mga kasal-anan. 
65 Ug karon, akong basahon gikan sa Libro sa I-mga taga Cronicas 17 ug 
maghisgot ako sulod sa lima ka gutlo bahin sa bulohaton sa paghalad, mag-
ampo, ug unya moadto na kita sa mensahe. 
 Ug karon, diha sa I-Cronicas sa—sa Capitulo 17…   
  Ug nahitabo, sa diha nga si David mipuyo sa iyang balay, nga 
si David miingon kang Nathan ang manalagna: Ania karon, ako magapuyo sa 
usa ka balay nga cedro, apan ang arka sa tugon ni Jehova nagapuyo sa ilalum 
sa mga Cortina. 
  Ug si Nathan miingon kang David: buhata ang tanan nga 
anaa sa imong kasingkasing; kay ang Dios nagauban kanimo. 
  Ug nahitabo sa maong gabii, nga ang Pulong sa Dios 
midangat kang Nathan, nga nagaingon:  
  Lakaw ug suginli si David nga akong alagad, kini mao ang 
giingon ni Jehova: Dili ka magtukod ug balay alang kanako nga akong puy-
an: 
  Kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga 
gidala ko ang Israel, hangtud niining adlawa, apan ako magpabilin gikan sa 
usa ka ngadto sa usa.  
  Sa tanang mga dapit diin ako naglakaw uban sa tibuok Israel, 
namulong ba ako sa usa ka pulong sa bisan kinsa nga mga maghuhukom sa 
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Israel, nga akong gisugo, nga maoy magbalantay sa akong katawhan, nga 
nagaingon: Ngano nga wala ako ninyo buhati sa usa ka balay nga cedro? 
  Busa karon, kini mao ang ipamulong mo sa akong alagad nga 
si David: Kini mao ang giingon ni Jehova sa mga panon: Gikuha ko ikaw 
gikan sa sibsibanan, gikan sa pagsunodsunod sa mga carnero, aron ikaw 
mahimong principe sa akong katawhan nga Israel: 
  Ug ako magauban kanimo bisan diin ikaw mahiadto, ug 
nagputol sa tanan mong mga kaaway gikan sa imong atubangan; ug himuon 
ko ikaw nga bantugan, sama sa ngalan sa mga dagku nga tawo nga anaa sa 
yuta. 
66 Buot kong ipamahayag nga kining dapita nga—nga nakita ni David 
managsama ra sa atong nakita. Si David miingon, “Dili maayo nga kamong 
mga katawhan nagtukod kanako ug usa ka balay nga cedro, ug ang arka sa 
tugon sa akong Dios anaa pa sa ilalum sa mga cortina.” (Kadto mao ang mga 
panit sa carnero ug mga mananap nga tinahi.) Siya miingon, “Dili maayo 
kanako nga makaangkon ug usa ka matahum nga balay, ug ang arka sa tugon 
sa akong Dios nagpabilin pa sa usa ka tolda.” 
67 Busa gibutang sa Dios sa iyang kasingkasing ang pagtukod ug usa ka 
tabernaculo. Apan si David, ingon nga usa ka tawo sa—sa gugma ug ginahin 
sa Dios, bisan kon nakaula siyag daghang mga dugo. Busa miingon siya… 
Gipamulong kini ni David diha sa atubangan sa profeta niadtong panahona, 
nga mao si Nathan, ug si Nathan, nahibalo nga ang Dios nahigugma kang 
David, ug iyang giingnan, “David, buhata ang tanan nga anaa sa imong 
kasingkasing ka yang Dios nagauban kanimo.” Unsang kabug-at nga 
pamahayag. “Buhata ang tanan nga anaa sa imong kasingkasing, ka yang Dios 
nagauban kanimo.” 
68 Ug niadtong maong gabii—gipakita ang paghalad ni David ngadto sa 
gugma sa Dios, ug aron tan-awon sa maong gabii, sa hingsayran nga nasayup 
siya nga wala siya tugoti sa pagbuhat niini, ug ang Dios nga puno sa kaluoy 
nanaug ug misulti kant Natan. Ug gusto ko kanunay kining mga pulonga: 
“Lakaw ug sultihi si Natan, ang Akong…” o “Lakaw ug suginli si David, nga 
Akong alagad, nga Ako maoy nagkuha kanimo gikan sa pasungan sa carnero.” 
Maoy… Siya walay kahimuan. 
69 A—akong ipahaum kana dinhi niini sa dili madugay. “Gikuha Ko 
ikaw gikan sa katimawa, ug A—a—ako kang gihatagan ug usa ka ngalan; 
makabaton kag usa ka ngalan sama sa dagkung mga tawo nga ania dinhi sa 
kalibutan.” Ug buot kong ipahaum kana dinhi sa u—usa tinago, apan 
pinasubay sa u—usa ka pagmugna ug usa ka katuyoan. 
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gisalikway kini, nan ang Dios mipakita sa Iyang kaugalingon diha sa tumang 
kayano. Ug didto nakakuha silag hulagway nga mikaylap sa tibuok kalibutan. 
Bisan gani ang siyentista miingon nga mao ray bugtong kahibulongang 
Linalang nga bugtong nakuhaan sa hulagway diha sa—sa tanang kasaysayan 
sa kalibutan, ug gibitay didto sa Washington, D.C. diha sa Hawanan sa 
Relihiyosong Hulad. Nakita mo? Anaa kini, sa kayano nagapakita. Tan-awa, 
nakita mo? Ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa tumang kayano, ug 
unya nagpadayag sa Iyang kaugalingon. Nakita mo? 
299 Karon, Siya nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa kamatayon ni 
Cristo, apan nagpadayag Mismo diha sa pagkabanhaw, oh, tan-awa, ug uban 
pa. Mahimong imong—igo ra kita—atong… Walay katapusan niini. Padayon 
nga nag-asoy… Apan anaa ka ra. Ang pagdumili sa pagsulti nga anaay adlaw 
mao ang pag-adto sa silong ug mapiyong ang imong mga mata gikan sa 
kahayag. Husto kana. 
300 Ug hinumdumi, ang bugtong paagi ra nga ikaw masayup mao ang 
pagdumili una sa husto. Ug ang pagdumili sa pagbuka sa imong mga mata, 
magapuyo ka sa kangitngitan. Nakita mo? Kong modumili ka lamang sa 
pagtan-aw, unsaon mo man sa pagpakakita? Nakita mo? Bantayi ang butang 
yano. Ang magagmayng mga butang nga inyong gibiyaan nga wala matapos, 
dili ang dagkung mga butang nga inyong gitinguha sa pagbuhat—pagbuhat. 
Oh, tan-awa. Ug tan-aw dinhi. 
301 Suginlan ko kamo. Diha sa Mal…Diha sa Mateo 11:10 Siya miingon, 
“Kong madawat na ninyo kini, kini mao siya (Nakita mo?), kini mao siya nga 
gipadala sa atungan Ko.” Mao kadto ang pagkayano. Gipangutana kadto 
Kaniya usa niana ka adlaw, nga nagaingon, “Nganong ang mga escriba nanag-
ingon man…” 
302 Siya—Siya miingon, “Ang Anak sa tawo motungas ngadto sa 
Jerusalem. Igatugyan Ako sa mga kamot sa mga makasasala, ug ila patyon ang 
Anak sa tawo. Mamatay Siya, ug sa ikatulo ka adlaw mabuhi ra Siya.” 
Miingon, “Ayaw isugilon kang bisan kinsa ang panan-awon didto sa ibabaw.” 
303 Ug ang mga tinun-an… Karon, hunahunaa kini, ang mga tinun-an nga 
nakiglakaw uban kang Juan, nakigsulti kaniya, mikaon uban kaniya didto sa 
kamingawan, milingkud sa daplin, sila miingon, “Nanong ang mga magtutudlo 
miingon man nga si Elias mouna sa pag-anhi? Ug unya miingon Ka nga 
motungas ka aron ilansang ug mabanhaw; ikaw mao ang Mesiyas, kuhaa ang 
trono. Karon, nganong ang mga escriba… Ang tanan natong mga Kasulatan 
nagaingon dinhi—ang mga Kasulatan matin-aw nga nagaingon nga sa dili pa 
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usa ka babaye nga may goiter sa iyang tutonlan, sama niana, ug miingon nga 
iyang gihipnotayes kadtong babayhana; sa pagkasunod adlaw nakigsulti ako 
kaniya, ug wala na ang iyang goiter.” Miingon nga, “Ang tawo mihipnotayes 
kaniya.  
293 Ug, oh, gibiaybiay lang niya ako, miingon angayan unta molayas ako 
sa siyudad, ug siya ang kinahanglan mobuhat niini (Nakita mo?), ug ang tanan 
gusto niana: dakung ulohan diha sa atubangan sa Houston Cronikol. 
294 Wala gayud ako motingog. Didto ako aron pagbuhat sa bulohaton sa 
akong Amahan, ug mao lang kadto: pagpabilin uban sa Pulong. Iya akong 
gipadala didto, ug Iya kadtong bulohaton… 
295 Niadtong gabhiona sa dihang milakaw ako didto, ug matud ko, “Dili 
a—a—a—ako ang Langitnong mananambal. Dili a—ako… Kong anaa may 
moingon niana,” matud ko, “nangasayup sila.” Ug matud ko, “Dili ako buot 
nga tawgon nga Langitnong mananambal.” Matud ko, Kong si Dr. Best dinhi 
nagwali man ug kaluwasan, sa ingon dili usab siya mobuot nga pagatawgon 
nga Langitnong manluluwas. Ug matud ko, “Sa ingon giwali ko ang 
Langitnong kaayohan, ug dili ako buot nga paganganlag Langitnong 
mananambal, apan miingon siya nga dili siya Langitnong manluluwas. Oo dili 
siya; ni ako usa ka Langitnong mananambal, apan ‘Pinaagi sa Iyang mga labod 
kita nangaayo.’ Kana maoy akong gitumong.” Nakita mo? Ug busa… Dili siya 
makatarunganon.” Nasayud kamo, igo lang siya molakawlakaw. 
296 Giingnan ko, “Apan kong ang Presensiya ug kining gasa sa Dios, 
kining Manolunda sa Ginoo, kong gikaduhaduhaan man kana, nan kapamatud-
an kana.” Ug niadto gayung higayona, ania karon miabot siya nga daw 
alimpulos kanako. Miingon, “Dili na kinahanglan nga mosulti ka pa  karon; 
Siya na gayud ang nakigsulti alang nako.” Ug milakaw ako. 
297 Milakaw ako… Ug ang Houston, kadtong dakung siyudad, usa sa 
labing maayong mga siyudad didto sa maong nasud bisan asa… Sa akong pag-
adto didto sa miaging adlaw, usa ka daotan nga tan-awon kadtong maong 
siyudad. Ang mga kadalanan mahugaw na. Ang abtanan sa maong dapit, 
paingon ngadto sa Texas Avenue, ug miadto ako sa Rice Hotel diin ang mga 
artista didto kanunay mopuyo, ug nanaug ako sa ubos, sa cafeteria, ug ang 
kisami nangahulog na, ang plaster diha sa salog, ug hugaw, ug sagbot, u gang 
panaglantugi sa mga magwawali sama sa kanhi nga wala o dili madungog sa 
akong kinabuhi. 
298 Ngano man? Kay ang pagdumili sa Kahayag mao ang paglakaw diha 
sa kangitngitan. Didto nanaglingkud ang ilang mga kabataan sa talay sa 
kamatayon. Husto. Ang Dios nanaug samtang ang pagkayano gipakita ug 
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70 Akong nahinumduman nga sa milabayng pipila ka mga katuigan 
nagtindog ako dinhi niining maong siyudad, ug walay bisan kinsa nga 
nagtagad kanako; walay usang nahigugma kanako. Nahigugma ako sa 
katawohan, apan walay usa nga nahigugma kanako tungod sa kahimtang sa 
akong pamilya. Walay nanumbaling sa akong pinalanggang inahan ug amahan. 
Unta si mama buhi pa aron maglakawlakaw dinhi sa sulod sa santuaryo niining 
buntaga. 
71 Daghan sa mga karaang magtotoo kinsa mitahan sa ilang salapi aron 
motabang sa pagtukod dinhi niini, tingalig ang Dios niining buntaga motugot 
kanila sa paglantaw diha sa pasamanos. 
72 Apan ang pamilya nga Branham wala makabaton ug usa ka maayong 
ngalan dinhi tungod sa pagkapalahubog. Walay bisan usa nga nanumbaling 
kanako. Akong mahinumduman nga a—akong gisuginlan ang akong asawa 
dili pa lamang dugay, nga akong nahinumduman nga wala gayud a—ako 
makaangkon bisan usa ka tawo nga makigsulti kanako. Walay bisan usa nga 
nagtagad kanako, ug karon ania na akoy salipdanan aron makapahulay ug 
diyotay. 
73 Ug karon ang Ginoo mihatag kanato niining dakung dapit u---ug 
niining mga maayong mga butang nga Iyang nahimo. Ug Iya akong gihatagan 
ug usa ka, ngalan ilis sa daot nga ngalan, Iya akong gihatagan ug usa ka ngalan 
nga sama sa mga tawong bantugan; ug Iyang gipamutol ang akong mga 
kaaway bisan asa ako moadto. Wala bisan usa nga nakabarug sa atubangan 
Niini bisan kung asa Kini moadto—kondili—ug unsang ka mapasalamoton ko 
gayud tungod niana. 
74 Ug giunsa ko man ang pagkasayud, ingon nga usa ka batang walay 
bili, gikan dinhi duha o tulo ka kahon gikan dinhi ngadto sa Ingramville 
School, samtang ako usa pa ka kataw-anan kaniadto sa eskuelahan ingon nga 
usa ka bulingon ug sapatos nga eskit sa usa ka danaw. Kinsa may nagdahum 
nga sa ubos niining maong danaw anaay naglublob nga liso sa usa ka lireo nga 
mobukhad sama niini? Ug kinsa may nagdahum nga walay usa ka tawong 
makigsulti kanako, ug bisan pa niini, Iya akong hatagan ug u—usa ka ngalan 
nga pasidunggan sa taliwala sa Iyang mga katawohan? 
75 Ug karon, si David wala tugoti pagtukod sa templo. Dili siya 
makahimo niini. Apan Siya miingon, “Magpatindog Ako gikan sa imong 
kaliwat, ug siya maoy magtukod sa templo. Ug diha sa imong anak, sa Anak ni 
David, mamahimong usa ka Gingharian nga walay katapusan nga Iyang 
pagadumalahon.” Si Solomon, nga anak ni David sa tiunay nga kaliwat (gikan 
sa iyang tiunay nga kusog) maoy magtukod sa balay alang sa Ginoo, usa ka 
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templo. Apan sa paghiabot na sa matuod nga Kaliwat ni David, sa Anak ni 
David, Iyang gisultihan sila nga moabot ra ang takna nga wala na unyay usa ka 
bato nga mahibilin nga pinatong sa lain nianang temploha, apan maoy Iyang 
gipasabot kanila ang laing templo. 
76 Si Juan, nga gipadaygan, diha sa Libro sa Pinadayag, nakita niya 
kining maong tabernaculo (Pinadayag 21). Nakita niya ang bag-ong templo 
nga nagsingabot, gikan sa langit, gidayandayanan sama sa usa ka pangasaw-
onon nga gidayandayan alang sa iyang pamanhonon, ug usa ka tingog gikan sa 
templo nagaingon, “Ania karon, ang tabernaculo sa Dios kauban na sa mga 
katawohan, ug ang Dios kauban na nila, ug pagapahiran ang ilang mga luha 
gikan sa ilang mga mata. Ug wala unyay kagutmanan, wala nay kasub-anan, 
wala nay kasakit o kamatayon, tungod kay ang daang mga butang 
managpangagi na.” 
77 Ug unya ang tinuod nga Anak ni David (sumala sa atong makita diha 
sa mga pagtulon-an nga umaabot niining semanaha) diha-diha moabot sa Iyang 
templo, ang templo sa Dios, ang tinuod nga tabernaculo, diin Siya miadto aron 
tukoron karon. Tungod kay Siya nagaingon diha sa Juan 14, “Sa balay sa 
Akong Amahan anaay daghang puloy-anan, ug moadto Ako…” Unsa may 
Iyang gipasabot niana? Kini giandam nang daan, “Ug Ako moadto aron pag-
andam ug luna alang kaninyo, ug mobalik pag-usab aron pagdawat kaninyo 
nganhi sa Akong kaugalingon.” Ug tataw kaayo, nga nahibalo kita nga kana 
mahitabo sa daku nga panahon nga umalabot. Ug ang tinuod nga Anak ni 
David maoy mokuha sa trono, nga mao si Jesu-Cristo, ug diha pagaharian ang 
Iglesia ingon nga Iyang Pangasaw-onon, diha sa balay uban Kaniya ug ibabaw 
sa napulog-duha ka banay sa Israel hangtud sa kahanturan. 
78 Ug kining magagmayng mga balay… Maingon nga si David dili 
makatukod sa tinuod nga tabernaculo sa Dios, tungod kay wala man siya 
itagana sa pagbuhat niini… Walay usa nga mamahimo niya. Usa siya ka may 
kamatayon ug nakaula ug dugo. 
79 Maingon man usab kini kanato karon. Kita wala itagana aron pagtukod 
sa tinuod nga Tabernaculo sa Dios. Adunay Usa lamang ang makahimo niana, 
ug kini anaa na sa pagpahimutang niini karon. Apan kining gamayng 
tabernaculo, duyog sa templo nga gitukod ni Kaniya ni Solomon, ug sa uban 
pa, sila lunlon mga temporaryo lamang nga mga dapit sa pagsimba hangtud 
nga moabot ang takna nga ipahimutang na ang tinuod nga Tabernaculo dinhi 
sa yuta, ug ang pagkamatarung magahari sugod sa kalangitan ngadto sa 
kalangitan, ug wala unyay kagul-anan. Wala unyay pagwali alang sa minatay 
diha maong Tabernaculo. Didto wala nay mga kasal, tungod kay ang kasal 
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mihana sa iyang kinumo sa ilong ni Igsoong Bosworth, ug gihadlok kini ug 
miingon, “Karon, kuhaa ang akong hulagway nga nag-ingon niana.” Miingon, 
“Akong dad-on kanang panit sa tigulang ug ibitay kini diha sa akong lawak 
tun-anan ingon nga usa ka handumanan sa langitnong kaayohan.” 
287 Ug sa wala pa ako molakaw paingon sa Houston, Texas, ang Ginoong 
Dios miingon kanako nga moadto didto, ug miadto ako didto sa Ngalan sa 
Ginoo. Ug kamong tanan nasayud sa debate nga nahitabo. Inyong hingbasahan 
kini sa mga libro ug uban pa, ug mao kadto. Ug niadtong gabhiona, gitinguha 
kong magalakawng mapaubsanon, “Aha,” miingon sila, “sila maoy pundok sa 
mga ignorante.” Si Dr. Best miingon, “Wala nay lain pa kanila gawas nga 
pundok sa mga ignorante.” Miingon pa, “Walay mga tawo nga nagtuo sa 
langitnong kaayohan, sa mga butang nga sama niana. Kana maoy usa ka panon 
sa mga buangbuang.”  
288 Wala sila masayud nga kadto mao ang Dios diha sa tumang kayano. 
“Aha,” miingon sila, “ang maong tawo walay grammar sa edukasyon.” Siya 
pamasigarbohon uban sa tanang mga degree nga iyang naangkon, hangtud nga 
nagtuo siya nga iyang masumpo si Igsoong Bosworth sa tanang paagi, apan 
kung bahin na sa Pulong, wala gani siya bisan sa ikanapulo na lang nga 
motandi kaniya. Nakita mo? 
289 Si Igsoong Bosworth nasayud kung hain siya magbarug. Kadaghanan 
sa iyang mga katawhan nga ania dinhi karon ang didto niadtong debatiha. Ug 
diha na, ug unya iyang giitsa kanamo ang bisag unsa na lang, ingon nga  
pundok sa mga ignorante. Miingon nga, “Ang mga desenting kaisipan nga mga 
tawo dili man gani motuo niini.” 
290 Si Igsoong Bosworth miingon, “Kadali lang.” Siya miingon, “Pila ka 
tawo dinhi sa siyudad (hapit magkatloan ka libo niadtong gabhiona, ang anaa 
didto kanamo nga sama niana)…Pila man ka tawo niining maong siyudad ang 
mosimba sa dagkung mga kasimbahanan sa Baptist ang makapamatuod 
pinaagi sa mga pamahayag sa doctor nga sila nangaayo pinaagi sa gahum sa 
Dios sukad nga si Igsoong Branham nahianhi sa siyudad, motindog,” ug tulo 
ka gatus ang nanindog. Giingnan nga, “Unsa may ikasulti mo niana?” 
291 Diha ra. Ang Dios nagtago diha sa tumang kayano. Ug unya miingon 
siya, igsoon… Siya miingon, “Paanhia ang langitnong mananambal. Atong 
tan-awon siya nga hipnotayes ug tawo; ug unya tan-awon ko sila usa ka tuig 
sukad karon.” 
292 Ug si Ted Kip—ug didto si Ayers, ang maong tawo nga mikuha ug 
hulagway. Miingon, “Si Mr. Branham usa ka hipnotayser. Akong nakita ang 
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gipaluyohan pinaagi sa Haligi nga Kalayo ug nag-una didto sa kamingawan, 
ug unya misulay sa pakigbatok ug naghimog usa ka kaponungan pinaagi niini, 
ug sila nangalaglag ug nangamatay didto sa kamingawan, ang matag usa kanila 
apan ang duha ka tawo si Josue ug si Caleb. Ug didto, ang—ang mga Fariseo 
nangabuta nga wala makakita niana, busa milingi sila ug miingon, “Ang 
among mga ginikanan nangaon ug man—nangaon ug manna didto sa 
kamingawan.” Ug si Jesus miingon, “Ug silang tanan nangamatay.” 
283 Ilang nakita ang himaya sa Dios; sila nanaglakaw diha sa Kahayag 
sa… Sila nanaglakaw diha sa Kahayag. Sila nagalakaw diha sa Kahayag sa 
Haligi nga Kalayo. Sila nagalakaw diha sa presensiya sa gahum Niini. Sila 
nagapanglakaw sa mga dapit nga sa Espiritu Santo naghimo alang kanila sa 
pagpalakaw. Sila nanagpangaon sa manna nga nangatagak dikan sa langit nga 
gitagana sa Dios ug nangalaglag ug nangadto sa infierno. Ang matag usa 
kanila nangamatay. Ug kong inyong dawaton kanang pulonga, kini maoy 
walay katapusang pagkahimulag gikan sa Presensiya sa Dios. Ang matag usa 
kanila nangamatay. Nakita mo? 
284 Ang matag usa nga midumili kang Jesus nangalaglag. Nakita ba ninyo 
kung unsay akong ipasabot? Ang pagdumili nianang kayano sa Dios…Kini 
dili lamang kay usa ka butang… Kamo moingon, “Nan, nasayup ako.” Ayaw 
buhata sa ingon niining paagiha. Ang Dios dili modawat niini nga paagi; 
mamatay sa dayon. Labi pang maayo nga maghunahuna kita bahin sa usa ka 
butang. Kita sa maayo. Karon, kinahanglan nga sa hingpit maila kini sa Dios. 
Nakita mo? Nan kong mao man kini, mao kana ang Iyang Pulong. Nakita mo? 
Oh. Sama niadtong misalikway kang Moises, misalikway kang Elias, 
misalikway kang Juan, misalikway kang Jesus sa ilang mga adlaw… 
285 Dinhi, tugoti ako sa pagsugilon kaninyo ug usa ka gamayng butang, ug 
unya manghinaut ako nga dili ako makapasakit pag-ayo. Apan, paminaw. Sa 
miaging adlaw gitawag ako sa Houston, Texas, aron mangayog papasaylo… 
Akong gitapok ang pipila ka mga tawo aron pagwali sa usa ka mensahe aron 
paadtoon ang mga tawo aron moperma sa pasaylo ni—niining batan-ong lalake 
ug batan-ong babaye, nahibalo kamo, nga nahilambigit nianang kasamoka 
(nagtuo ako nga inyong hingbasahan kini diha sa mantalaan) ug kadto mao ang 
humabdos ni Mr. Ayers. Si Mr. Ayers mao ang mikuha ug hulagway sa 
Manolunda sa Ginoo nga inyong makita diha niana: usa ka Romano Catoliko, 
ug ang iyang asawa usa ka Judio. 
286 Ug nakigminyo siya niining babayeng Judio; dili sila maghisgot ug 
relihiyon tali sa usag usa ug sa uban pa nga sama niana, ug si Ted Kipperman, 
kinsa nahiuban usab kaniya diha sa negosyo sa Douglas Studio. Ug sa iyang 
pag-adto didto diin si Mr. Best, si Dr. Best, nga iya sa Baptist nga simbahan, 
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mahitabo sa usa ra ka dakung kasal didto sa eternidad. Unsang katahum unya 
nianang taknaa. 
80 Apan atong tuyoon dinhi sa atong mga kasingkasing karon, nga 
pinaagi sa paghandum ug sa pagpaabot nianang umalabot nga Tabernaculo, 
nga atong ipanag-ingon ang atong kaugalingon pinaagi sa Iyang Espiritu nga 
kita magasimba dinhi niining dapita nga sama ra nga anaa ta sa laing dapit, 
nagapaabot nianang dapit nga umalabot. 
 Karon, manindog ta, ug samtang basahon ko ang balaang Sinulat. 
 Ug nakita ko ang usa ka bagong mga langit ug ang usa ka bag-ong 
yuta: tungod kay ang nahaunang langit ug ang nahaunang yuta nahanaw na; 
ug wala na ang dagat. 
 …Ako si Juan ang nakakita sa balaang siyudad, ang bag-ong 
Jerusalem, nga nanaug gikan sa Dios gikan sa langit, nga giandam sama sa 
usa ka pangasaw-onon binistihan alang sa iyang pamanhonon. 
 Ug nadungog ko ang…usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, 
Tan-awa, ang tabernaculo sa Dios anaa na sa mga katawhan, ug siya 
magapakig-uban na kanila, ug sila mamahimong iyang katawhan, ug ang Dios 
mismo uban na kanila, ug mamahimong ilang Dios. 
81 Atong iduko ang atong mga ulo karon. 
 Among langitnong Amahan, nagabarug kami sa tumang pagpaubos. 
Nagbarug kami sa bug-os nga pagkamatinahuron diha sa balaang pagtahud. Ug 
nagahangyo kami Kanimo, Ginoo, aron sa pagdawat sa among gasa nga Imong 
gitugyan kanamo nga grasya, sa salapi aron sa pag-andam ug usa ka dapit sa 
pagsimba Kanimo. Walay lain o walay dapit nga among iandam dinhi sa 
ibabaw sa yuta nga mahimong takus alang sa—sa Espiritu sa Dios nga 
pagapuy-an, kondili among ihalad kini Kanimo ingon nga usa ka timaan sa 
among gugma ug mga pagbati nganha Kanimo, Ginoo.  
82 Ug mapasalamaton kami Kanimo tungod sa tanang mga butang nga 
Imong gibuhat kanamo. Dugayng panahon alang sa pagsimba, ug 
mapasalamaton kami Kanimo tungod sa mga handumanan tungod sa unsay… 
Ug karon, Ginoong Dios, maingong nga ang panan-awon mikaylap sa daghang 
mga katuigan nga nagbutyag niini, nga akong nakita didto sa karaang 
simbahan diin didto kanhi ang mga katawhan, ug sila gipang-ayo ug gihimong 
mga bag-o, ug gipadala ako ngadto latas pikas tampi. 
83  Ug karon, Ginoong Dios, Magbubuhat sa mga langit ug sa yuta, kami 
nagabarug ingon nga mga katawhan sa Imong toril. Kami nagabarung ingon 
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nga—nga—nga mga katawhan sa Imong Gingharian, ug uban sa akong 
kaugalingon, ug sa pastor, ug sa simbahan, sa mga katawhan, among ihalad 
kining simbahan alang sa bulohaton sa Dios nga Makagagahum sa tanan 
pinaagi sa Ngalan ni Jesu-Cristo, nga Iyang Anak, alang sa bulohaton sa Dios 
ug alang sa pagtahud ug sa pagyukbo sa Dios. Ug hinaut unta nga ang 
Maayong Balita mobaha gikan niining dapita hangtud nga kini maoy 
mopaduol sa kalibutan gikan sa upat ka mga kanto sa kalibutan aron makakita 
sa himaya sa Dios nga nagaawas gikan niini. Sumala sa Imong gibuhat 
kaniadto, hinaut unta nga ang sa umalabot mamahimong labi pang daku sa 
makadaghan.    
84 Ug, Amahan, karon amo nang ihalad ang among kaugalingon alang sa 
bulohaton sa Pulong uban sa tanan nga ania kanamo. Ginoo, ang congregasyon 
ug ang mga katawhan, ilang gipanghalad ang ilang kaugalingon niining 
kabuntagon alang sa pagpaminaw sa Pulong. Ug kami, ingon nga mga 
ministro, nagahalad sa among kaugalingon alang sa pagwali sa Pulong, nga 
andam sa tanang panahon, ug sa dili panahon, nga magapanul-id ug 
magapamadlong dinuyogan sa tumang pagkamainantuson sumala sa nahisulat 
diha sa batong pamag-ang gikan pa niadtong katloan na ka mga katuigan ang 
nanglabay. Ikaw nagaingon nga moabot ang takna nga ang mga katawhan dili 
na makaantus maayong pagtulonan, kondili managtigum hinuon alang sa ilang 
kaugalingon ug mga magtutudlo nga magahapohap sa ilang nanagkatol nga 
mga igdulongog ug managpamiya gikan sa kamatuoran ngadto sa mga bakak. 
85 Ginoo, samtang among gipaningkamotan ang pagtugyan sa Pulong 
ngadto sa mga katawhan, hinaut unta nga magmadasigon kami ug magmalig-
on dinuyogan sa pinilo nga paningkamot, Ginoo, ingon sa pinilo nga pahat sa 
Espiritu nga moigo sa maong dapit, hinaut unta nga ang Espiritu Santo sama 
kaniadto sa paghalad sa templo sa dihang nag-ampo si Solomon, ang Espiritu 
Santo diha sa dagway sa Haligi nga Kalayo ug Panganod miabot diha sa 
pultahan, nga mitungtong sa ibabaw sa mga querobin, ug miadto ngadto sa 
balaang dapit, ug didto mipahimutang sadapit Niini.   
86 O Dios, matud ni Solomon, Kong ang Imong mga katawhan anaay 
kagubot sa tanang dapit, ug motan-aw dinhi niining dapit nga balaan ug mag-
ampo, nan patalinghugi sila gikan sa langit.” Ginoo, hinaut unta nga ang 
Espiritu Santo niining kabuntagon mokunsad sa matag kasingkasing, sa matag 
nagapanugyan nga kalag nga ania dinhi. Ug ang Biblia nag-ingon nga ang 
himaya sa Dios hilabihan hangtud nga ang mga ministro dili na gani 
makahimo sa pagtagad tungod sa himaya sa Dios. 
87 Oh, Ginoong Dios, ipabalik kini pag-usab samtang among itugyan ang 
kaugalingon Kanimo uban sa simbahan nga gihalad alang sa bulohaton. Ug 
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277 Kinahanglan nga moabot diha sa ilang kinaugalingon pamaagi, tungod 
kay ilang—gikan sa ilang kaugalingong denominasyon. Ug gawas nga kini 
mobuhat niana, dili Siya. Nakita mo? “Usa lamang kini ka saykolohiya, o iya 
kana sa yawa.” Dili kong iya sa Dios, tungod kay kung sa Dios pa, 
kinahanglan nga mahiabot Siya diha sa ilang kaugalingon pamaagi, nakita 
ninyo, “Sa kahimtang nga atong gihubad kini…” 
278 Mao kana ang paagi nga si Jesus kinahanglan diha sa mga Fariseo. 
Kinahanglan nga ingon nianang kahimtanga. Nakita mo? Kong anaa may… 
Kong ang Dios magpadala man—man ug Mesiyas, ilang hubaron kining tanan 
kung maunsa man unya Siya, ug tungod kay miabot Siya nga sukwahi, nan dili 
kadto mao ang Mesiyas. Siya mao ang anak sa gawas; Siya mao ang 
Beelzebub. Apan kadto mao ang Dios nga nagtago diha sa kayano. 
    
279 Ang pinadala kinahanglan nga usa ka edukadong tawo nga ang 
ilang…Hinuon sa walay duhaduha usa kada adlaw, kada tuig kung sila—sila 
mag-ordina sa ilang mga ministro ug ipadala sila ingon nga mga misyonaryo 
aron mangabig ug dad-on… Ang mataga usa maghunahuna, “Kini mao na ang 
mag-andam nga mitungha,” apan ang Dios nagpatindog kaniya nga gikan sa 
kamingawan diin didto wala gayuy seminaryo (Nakita ninyo?), ug mga butang 
nga sama niana. Nakita mo? Ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa 
tumang pagpaubos ug sa kayano… 
280 Apan karon, pagpaabot. Alang sa pagtapos kita moingon niini: Apan 
ang pagsalikway sa yanong mensahe sa Dios…A—a—ang pagsalikway niini, 
sa yanong pamaagi sa Dios, mao ang pagkalaglag nga walay katapusan. Karon, 
mao kana kung giunsa nato ang pagsulti kung unsang kayano kini, ug ang mga 
katawhan maghunahuna, nga nan, mahimong kataw-an nila kini modalagan 
sila ibabaw niini ug tagdon kini sa laing paagi sumala sa ilang gusto, apan kini 
maoy walay katapusang pagkahimulag gikan sa Dios. 
281 Kadtong nangamatay sa mga adlaw ni Noe ug wala mamati sa iyang 
mensahe, sila nangalaglag. Ug si Jesus miadto ug miwali kanila diha sa 
bilangoan sa kangitngitan diha sa Iyang kamatayon saw ala pa Siya 
mabanhaw, ug miadto Siya sa infierno ug miwali ngadto sa mga espiritu nga 
didto sa bilangoan nga wala maghinulsol sa pagkamapuangoron sa mga adlaw 
ni Noe samtang ang yanong mensahe sa Dios pinaagi sa usa ka yanong tawo 
ginawali pa. Siya miadto. Siya miingon, “Si Noe miwali niana nga moadto 
Ako didto, ug ania na Ako.” Husto kana. Nakita mo? 
282 Kadtong nangapakyas sa pagpamati sa mensahe sa profeta, kang 
Moises didto sa kamingawan, nga iyang nadawat gikan sa Dios, sa hapsay 
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nga minnow, naglutaw didto sa tubig, ug ang Espiritu Santo nagsulti usa ka 
adlaw sa wala pa kadto, nga Iyang pakitaon sila sa Iyang himaya ug magbuhat 
ug usa ka butang bahin niini. Ug didto niadtong buntaga, samtang nagtindog 
kami didto, ang Espiritu Santo mikunsad sa baruto, ug mitindog ako ug 
gisultihan kadtong isda, ug kini naglutaw na sa tubig nga patay na sulod sa 
tunga sa oras, ang hasang niini ug ang tinae migula na sa baba niini; ug kini 
nabuhi ug milangoy pahilayo nga maayo sama sa ubang isda. Unsa man kini? 
Ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa tumang kayano. 
273 Ang Dios makahimo niining mga bato sa pagpatindog ug mga anak 
alang kang Abraham. Ang Dios makahimo sa pag-ayo sa opossum, o sa isda, o 
sa bisan unsa pa. Kong Iyang ipadala ang Iyang mensahe ug kung ang mga 
katawhan dili motuo niini, ang Dios makahimo sa pagpatindog ug opossum 
aron motuo niini. Hallelujah. Ang Dios makahimo sa pagbanhaw sa patay nga 
isda; Siya makahimo sa pagbanhaw sa patay nga opossum; Siya makahimo—
Siya makahimo pagbuhat sa bisan unsang butang nga Iyang gusto. 
274 Unsang kadakung pagbadlong niining kaliwatana, samtang 
mangapangdol sila niini ug nagtamay mahitungod niini, “Wala ninyo buhata 
kini ug buhata kana,” ug ang Dios magpadla sa yanong mananap. Nakita mo? 
Unsa nga pagbadlong. Unsa man kini? Ang Dios diha sa kayano (Nakita mo?), 
nagpakita sa Iyang kaugalingon nga mahimong daku. Oh, tan-awa. Mibadlong 
niining mga katawhan niining kaliwatana sa ilang pagkawalay pagtuo. 
275 Karon, maoy ilang paghunahuna karon nga sama sa unsay ilang 
naangko: “Kinahanglan nga pagabuhaton kini sa ilang kinaugalingong 
pamaagi. Karon, kong anaa may butang nga langitnong kaayohan…” Sama sa 
usa ka tawong Catoliko ang miingon kanako, kining tawhana, sa miaging 
gabii, mitug-an kanako bahin niana. Nahibalo ka, bahin… Miingon nga kining 
si Ayers nga akong gibisitahan aron tan-awon ang iyang batang lalake didto sa 
Houston. Siya miingon—siya miingon, “Nan karon, kong—kong kana usa 
man ka gasa sa Dios, nan magagikan kana sa simbahang Ctoliko.” Nakita 
ninyo? Nakita mo? 
276 Oo. Ang Methodist nagdahum nga Kini anha moabot sa ilang 
simbahan, u gang mga Pentecostal nagdahum nga Kini anha moabot sa ilang 
simbahan, apan Kini wala moabot kang bisan kinsa kanila. Ug Kini nahiabot 
diha sa gahum sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo Kinsa nagpadayag sa Iyang 
kaugalingon. Husto kana. Oo gihimo Niya. Oo. Panid-i lamang kini. Ayaw 
kini pagpalabya kaninyo. Ipahimutang kini sa ilalum sa inyong—sa inyong 
kasingkasing ug hinumdumi; pamalandunga kini diha. 
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kini nahisulat: “Pangayo ug kamo pagahatagan,” ug among itugyan ang among 
kaugalingon dinuyogan sa among halad sa simbahan niining kabuntagon alang 
Kanimo sa pagsimba, alang sa ulahing Kahayag alang sa Kahayag sa panahon 
sa kagabhion, aron kami magadala sa kalipay ug pagtoo ngadto sa nanagpaabot 
nga mga katawhan nga nagpaabot sa pag-abot sa Pamanhonon aron bistihan 
ang Pangasaw-onon diha sa Maayong Balita ni Cristo alang sa pagdawat ni 
Ginoong Jesus. Kini among gihalad, ang akong kaugalingon, si Igsoong 
Neville, ug sa congregasyon alang sa bulohaton sa Dios sa Ngalan ni Jesu-
Cristo. Amen. 
 Makahimo na sa pagpanglingkud. 
88 Si David miingon, “Nalipay ako sa dihang miingon sila kanako, 
‘Mangadto ta sa balay sa Ginoo.’” Ug hinaut unta nga maanaa kini uban 
kanato, nga samtang gihisgotan kini, kami malipayon nga managkatigum dinhi 
sa balay sa Ginoo. Amen. 
89 Karon, human sa gamayng bulohaton sa paghalad, anaa pa akoy usa ka 
oras karon. Ug karon, hinumdumi karon kung unsay atong ginahalad: aron sa 
pagtahud, pagbalaan, ug kalomo sa atubangan sa Ginoo;sa pagsimba sa 
atubangan sa Ginoo ug magmatinahuron kutob sa atong mahimo dinhi sa balay 
sa Ginoo. Ug karon… Ug kung matapos ang samba—diha-diha kung matapos 
na ang pagsimba, ug maggula na gikan sa simbahan (Nakita mo?), ug mao 
kanay maghatag ug panahon sa maninilhig sa pagsulod dinhi ug manghinlo 
niini alang sa mosunod nga higayon ug aron andamon. Ug dili kini 
makapasamok sa balay sa Ginoo. Ug kana hapit na… 
90 Nagtoo ako nga inyong… Kining maong dapit mamahapsay na sulod 
lamang sa napulog lima ka minuto inigkahuman sa panimbahon. Paningkamoti 
ang pagkamahigalaon; pakiglamano sa matag-usa, ug dapita ang matag usa sa 
pagbalik. U—ug atong paaboton niining umalabot nga semana karon, ang usa 
sa labing maligdong nga pagsimba nga wala sukad mahimo dinhi sa 
Tabernaculo. Nagpaabot ta alang niini. 
91 Karon, wala mosantup ka—kanako ngadto sa usa ka butang hangtud 
sa usa ka gamayng oras sa miaging gabii diha sa akong pag-ampo; nagsuggod 
ako sa pagpakakita ug usa ka butang. Busa masaligon ako nga mahimo kini 
nga usa ka maayong panahon, kinsa maoy akong pagtuo nga mahitabo gayud 
kini kong ang Ginoo motabang kanato. Karon, karon, kung miingon ako nga 
“maayong panahon”… Karon, maghisgot akog usa ka butang bahin niana 
niining buntaga. 
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92 Nahibalo na kamo nga kung unsay gitawag sa tawo nga gamhanan 
usahay dili, apan kung unsay gitawag sa Dios nga gamhanan, sa tawo 
pagatawgon nga buang-buang; ug kung unsay gitawag sa Dios nga 
buangbuang, maoy tawgon sa tawo nga gamhanan. Busa atong ipasantop kana 
sa atong panghunahuna. Tulotimbanga ang matag pulong. 
93 Karon, hataas na kaayo ang panimbahon; managpanggawas sila 
tungod kay kini magahi ra man kaayo nga pagpangalagad, naghingapin ang 
pagpanudlo, ang pagpanugyan ug ako lang… Sa dapit diin ako magpuyo, 
gusto sa mga katawhan nga pakan-on ako ug bisan unsa, apan akong… 
Nagkanayon, “Ania karon, daku na kaayo ang pagkonhud sa imong timbang, 
Igsoong Branham,” ang tanan, apan anaa ako kanunay sa bulohaton. 
Kinahanglan nga mogikan ako dinhi sa sunod nga Dominggo sa gabii aron 
makuha ang lain pang usa ngadto sa Mexico, busa malisud kaayo kining 
butanga. Busa akong gipaningkamotan ang paglikay sa subra nga pagkaon u-
ug gihimo kong andam ang akong kaugalingon. Ug nalipay kaayo ako, niining 
buntaga, nga nakita ko si Igsoong Junior Jackson, u—ug si Igsoong Ruddell, 
u—ug sa mga nagkalainlaing mga ministro ug nga ania dinhi; ang Dios 
magapanalangin kaninyong tanan. 
94 Karon, buot kong ka—kaninyo niining kabuntagon ang pagtulon-an 
nga ania sa akong mga sinulat dinhi. Ug akong basahon una sa tanan gikan sa 
Libro ni Isaias sa capitulo 53. Karon, samtang giablihan ninyo kini anaa akoy 
usa ka pahibalo o duha nga nianang gabhiona, maoy akong hisgotan diha 
nianang Basahona, ug isumpay kini tali sa katapusang panahon sa iglesia 
hangtud sa pag-abli sa Timri. Karon, anaay daghan kaayong gap dinhi niini. 
Ug… 
95 Kaniadto, sa dihang natapos ko na ang mga Kapanahonan sa Iglesia, 
gihisgotan ko usab diha ang bahin sa Kapitoan ka mga Semana ni Daniel ug 
gisunod ko dihadiha tungod kay kini diha kini mahidugtong. Ug matud ko, 
“Karon, kong giuna ko ang Pito ka mga Timri, kinahanglan nga papason ko 
kining Kapitoan ka mga Semana ni Daniel aron ikadugtong sa mga Timri, nga 
pasagdan nga ang usa ka butang inablihan.” Ug mao kadtong ika-5 nga 
capitulo sa pito ka mga tinimrihang Basahon, ug maoy atong hisgotan kana 
karon gabii. 
96 Atong paningkamotan ang pagsugod ug sayo karong gabii. Mag-unsa 
na man ako…Inyo na kining gihisgotan dili ba, nga mosugod ug sayo? Unsa 
na man… Anaa na ba dinhi ang matag usa sa alas 7 ang takna? Segi. Atong 
sugdan ang naandang panimbahon sa may alas-6:30, ang mga pag-awit, ug sa 
pagka-alas 7 ania na ako. Ug unya sa tibuok semana atong himuon ang sayo 
nga pagsugod. U—ug atong… Karon, mianhi ta… Walay tawo nga ganahan sa 
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makinaadmanon sa kalibutan ug gipadayag kini ngadto sa mga bata ug sa mga 
walay alamag.” Nakita mo? Ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha kang 
Cristo, ang Dios nagtago diha sa tumang kayano diha kang Juan… Nakigta 
mo? Kung… Tan-awa, Siya mao—Siya mao… Hunahunaa kini. Ang Dios 
diha sa tumang kayano, nagtago sa Iyang kaugalingon gikan sa kaalam sa 
kalibutan. Karon, ato nang taposon sulod na lang sa usa ka gutlo o duha, 
tungod kay dili ko kamo paglanganon. 
268 Paminaw. Mohunong una ta kadali: usa ka personal. Hinuktoki ang 
adlaw nga atong gipuy-an (alang sa pagtapos niini karon). Hunahunaa ang 
adlaw nga atong gipuy-an karon: sa dihang nanaug ang Dios diha sa usa ka 
gamayng kabus nga dapit nga among gipuy-an, nanagpangayo sa mga 
masakiton. Ug ang mga dato ug ang mapahitas-on ug ang hatag-as nga 
salabotan, “Ang mga adlaw sa milagro nanagpangagi na. Walay butang nga 
sama nianang langitnong kaayohan.”… 
269 Nahinumdum pa ba kamo sa mensahe nga akong giwali gikan sa tabok 
niining gamayng luna sa yuta dinhi, niadtong buntag sa akong pagbiya, bahin 
kang David ug kang Goliath? Giingnan ako, “Unsaon mo man sa pagpakigkita 
sa usa ka edukadong kalibutan didto, Igsoong Branham, uban niining tanan?” 
Giingnan ko, “Wala akoy mahino kung unsaon ko sa pagpakig-atubang niini, 
ang Dios maoy nag-ingon nga lakaw.” Nakita mo? Kana lang. Nakita mo? 
Kini maoy Iyang Pulong; Siya maoy nagsaad niini. Ang takna ania na. 
270 Sa diha nga kanang Manolunda, nga inyong nakita nianang hulagway 
diha niana, nanaug didto sa suba niadtong adlawa, katloan na ka tuig ang 
milabay ning umalabot nga Junio o katloag-tulo na ka tuig ang milabay, diay, 
ning umalabot nga Junio, ug miingon, “Maingon nga si Juan Bautista 
gipadala,” (sa atubangan sa lima ka libong mga katawhan o kapin pa) “ang 
takna miabot na nga ang imong mensahe molibot sa kalibutan.” 
271 Inyo bang nahinumduman ang mga pagsaway kong didto pa kamo… 
Nagtoo ako nga si Roy Slaughter o ang uban pa kanila nga ania dinhi tingalig 
nahinumdum pa sa adlaw, o ang uban—si Mrs. Spencer o kung kinsa sila—
ang uban nga tigulang dinhi nga nahinumdum—nahibalo. Nakita mo? Si 
George Wright o ang uban pa kanila (Nakita mo?), nga nahibalo niana, kung 
giunsa niadto… Apan wala ba kini mahitabo? Nahitabo kini. Ug unya diha sa 
taliwala samtang ang—ilang gipakaulawan ug miingon, “Usa ra kini ka inutok 
nga pagpanambal.” Ug ang Dios mosumbalik ug nagpadala ug tigulang amang 
nga opossum didto  ug naayo kadto pinaagi sa gahum sa Dios. 
272 Si Lyle Wood ug Banks, samtang nanaguban kami didto ug nahibalo 
sa gipaluhan sa Dios nga kamatuoran samtang kadtong gamayng patayng isda 
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anaa na Siya. Mao lang kanang tanan ang anaa niini. Boy, Siya mahimong 
kusgan. Iyang pagapatiran silang mga Romanhon dinhi sa ibabaw sa nawong 
sa yuta. Oh, Iyang ingnon ang mga Griego nga lakaw nianang dapita ug sa 
mga Romanhon niadtong dapita kung moabot Siya.” Sa Iyang paghiabot, usa 
ka gamayng mapaubsanon Tawo nga gitulod-tulod gikan sa usang daplin 
ngadto sa lain. Unsa man kini? Ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha 
sa tumang kayano. Oh, tan-awa. 
264 Ug unya mitindog Siya sa katapusan sa Iyang mensahe ug nagaingon, 
“Kinsa may makasumbong Kanako tungod sa sala? Unsa may gisulti tanan sa 
Biblia nga Akong pagabuhaton, kong wala man Ako magbuhat sa mga buhat 
sa Akong Amahan, nan hukmi Ako. Apan unsa may giingon sa mga Kasulatan 
nga Akong pagabuhaton nga wala Nako mabuhat?” Ang sala mao ang dili 
pagtuo nahibalo na kamo.” Kinsa may makasumbong Kanako? Kong Ako 
naghingilin man ug mga yawa pinaagi sa mga tudlo sa Dios, nan ipakita 
Kanako kung pinaagi ba kang kinsa kamo nagabuhat.” 
265 Kayano: bisan pa gani sa pagpanugyan sa Iyang kaugalingon ngadtgo 
sa kamatayon, apan, oh, niadtong buntag sa Pagkabanhaw. Hallelujah. Mao 
kadtgo ang Iyang paghinlo sa giukanan. Iyang gisilhigan ang mga sagbot ug 
maayo, igsoon. Oo, sa katapusan. Ug ang trigo gisirad-an didto sa bodega—
didto nagpahulay sa yuta kauban sa Kinabuhing Dayon nga naghulat didto, 
nga nagpaabot niadtong dakung adlaw nga atong pagahisgotan sa pagbalik sa 
Ginoo kung kadtong kinabuhia moabot ngadto sa Kinabuhi, ug kitang tanan 
managpamangon diha sa pagkabanhaw, pagasakgawon kauban Niya diha sa 
kapanganuran ug pagadad-on ngadto sa bodega. Ug ang sagbot pagasunogon 
didto sa gawas, ang tahop nga maoy nagputos ug naninguha sa pagbiya niining 
kahimtanga o nianang kahimtanga, pagasunogon sa dili mapalong nga kalayo. 
Amen. Oh, dili ba Siya kahibulongan. Wala nila Siya makita: Ang Dios diha 
sa tumang kayano. 
266 Ngano man? Tan-awa, Siya wala gani magwali sa ecclesiastikanhong 
kagamitan. Wala gayud Siya. Siya wala gayud magwali sama sa usa ka 
magwawali. Nakita mo? Siya nagwali sama sa usa ka… Iyang gigamit ang 
pinulongan sa kayano sa Dios, ang pinulongan nga “ang wasay gikataon na”; 
ang pinulongan nga “kahoy,” ang pinulongan nga “mga bitin,” dili sama sa 
magtutudlo sa seminaryo, maingon sa anaa diha sa ecclesiastiko niadtong 
adlawa, sama sa Doctor sa Divinidad, Doctor Talpulano. Wala Niya kadto 
buhata. Siya nagwali sama sa usa ka tawong lasangnon didto sa halayong 
dapit. Siya naghisgot lamang sa mga wasay ug kakahoyan ug  
267 Karon, atong pangitaon… si Jesus nag-ingon, “Gipasalamatan Ko 
Ikaw, Amahan, nga Imong gililong kining mga butanga ngadto sa 
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pagkanta sama sa gibuhat sa mga Cristohanon. Ganahan ta nga mokanta; 
ganahan ta nianang mga butanga, apan karon anaa na ki—kita sa pinasahing 
butang karon. Anaa na ki—kita sa Pulong (Nakita mo?); busa atong—atong 
himuon ang pagpabilin ra diha niana. Karon, moadto ta sa… 
97 Ania ki—kita sa pagtudlo, ug maila ninyo kung unsa ka dakung 
kabug-at kini alang kanako (Nakita mo ba?), tungod kay kung magtudlo akog 
usa ka butang sayup, nan manubag gayud ako niini. Nakita mo ba? Ug busa 
dili gayud ako maghisgot kung unsay giingon ni bisan kinsa; kinahanglan nga 
ako—kinahanglan nga ilalum kini sa pagkalinamdagan. Ug nagtuo ako nga 
ang Pito ka mga Manolunda ni kinsa maoy nagkupot sa pito ka mga 
dalogdalog maohatag niini. Nakita mo ba? Ug akong… 
98 Karon, diha sa Isaias sa capitulo 53 sa Isaias, sa nahaunang bersiculo o 
sa duha. Mangutana ako. Karon, wala kini magpasabot tanan sa Pito ka mga 
Timri. Usa ra kini ka mensahe, tungod kay nasayud ako nga anaa pay akong 
ihalad; dili na mahimong hisgotan ko kana tungod kay wala akoy panahon. 
Apan maoy akong pagtuo, alang sa usa ka gamayng bulohaton sa paghalad, 
usa ka gamayng bulohaton nga mahimong handumanan alang ning maong 
simbahan (o usa ka gamayng bulohaton sa paghalad, diay) ug unya wala nay 
il—ilang panahon nga mopadayon pa sa unsay akong isulti (Nakita mo ba?), 
diha sa pagbukas niining Basahon. Busa buhaton ko kini karong gabii. 
99 Ug karon, kini maoy usa lamang ka gamayng bulohaton nga ki—kini 
maoy—magtakdo kauban niini, busa pamatia gayud ang matag pulong. Sagopa 
kini. Ug—ug kong makakuha kamo niini diha sa mga tep o sa bisan asa man, 
nan pagpabilin gayud kung unsay gitudlo sa tep. Ayaw pagsultig unsa pa man 
kondili ang unsay giingon sa tep. Isulti ang husto sa unsay giingon sa tep 
(Nakita mo ba?), karon tungod kay ang kadaghanan nianang mga 
butanga…Ato rang hisabtan ang daghan pa bahin niini karon, kung nganong 
gilain kini pagsabot. Nakita mo ba? Ug inyong sigurohon pagsulti kung unsay 
giingon sa tep. Ayaw gayud pagsultig unsa pa man (Nakita mo ba?), tungod 
kay… Wala ko kana isulti sa akong kinaugalingon. Siya maoy nagsulti Niini. 
Inyo bang nakita? Ug…Daghang kaayong mga kalibug, ang mga katawhan 
manindog ug moingon, “Nan, si talpulano nag-ingon nga kini nagpasabot nga 
mao kini ug mao kana.” Pasagdan ta kini nga ingon nianang kahimtanga. 
100 Tan-awa, mao kanay atong gusto nga mahitabo sa Biblia. Sama sa 
kahimtang sa pagsulti niini sa Biblia, mao usab kana ang atong gusto niini, 
sama ra—ra niana. Ayaw butangig kinaugalingon—ug dili hubaron kini. Kay 
human na kini hubara. Nakita mo? Karon… 
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 Kinsa may makatuo sa among balita? Ug kang kinsa man 
gikapadayag ang mga bukton ni JEHOVA?  
Toguti ako sa pagbasa pag-usab niini karon, pag-ayo. 
 Kinsa may makatuo sa among balita?... (Pangutana)… ug kang kinsa 
man gipadayag ang mga bukton ni JEHOVA? 
Sa laing pagkasulti, kung gituohan mo ang among balita, nan ang mga bukton 
ni Jehova nahipadayag na. Nakita mo ba? 
 Kinsa may makatuo sa among balita? Ug kang kinsa man igapadayag 
ang mga bukton ni JEHOVA? 
101 Karon, basahon ko usab diha sa Libro sa Maayong Balita ni San 
Mateo, sa capitulo 11 sa San Mateo. Ug karon, pagdala kamo ug papel ug uban 
pa, tungod kay ang kasagaran atong… Kong wala kamoy recorder, magdala 
ka—kamog—kamog papel aron atong makuha kini. 
102 Sa capitulo 11 sa San Mateo, sa mga bersiculo 25-26, sa 11:26 ug 27. 
Padayonon ta. Si Jesus nagsulti diha sa pag-ampo…Akong sugdan sa ibabaw 
ug diyotay niana. Atong himuon kini diha sa 25 ug 26 nagtoo ako nga mao 
kanay akong gikasulti na, tungod kay ako nang gikatiman-an kini sa akong 
Biblia. 
 Niadtong higayona si Jesus mitubag ug nagaingon, nagpasalamat ako 
kanimo, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, tungod kay kining mga 
butanga imong gililong gikan sa mga makinaadmanon ug sa masinabuton, ug 
gipadayag mo sila ngadto sa mga bata. 
 Oo, Amahan: kay kana mao man ang imong gikahimut-an. 
103 Sabta kanang duroha ka mga Kasulatan. “Kinsa may makatuo sa 
among balita? Ug kang kinsa man igapadayag ang mga bukton ni JEHOVA?” 
ug didto mo kini ipadayag sa mga bata ug sa mga walay alamag tungod kay 
gikapamaayo sa Dios ang pagbuhat sa ingon niana. 
104 Karon, gikan ning maong teksto, o gikan sa gibasa nga Kasulatan, 
akong kuhaon kining pagtulon-an: Ang Dios Nagtago sa Iyang Kaugalingon 
diha sa Kayano, Ug Nagpadayag sa Iyang Kaugalingon sa samang 
Kahimtang.” Ug karon, tungod sa mga tep balikbalikon ko kanunay, tungod sa 
mga nagtep (Nakita mo?), tungod kay il—ila man kining girekord. Nakita mo 
ba? “Ang Dios Nagtago sa Iyang Kaugalingon sa Tumang Kayano, Ug 
Nagpadayag sa Iyang Kaugalingon sa Samang Kahimtang.” 
105 Talagsaon kining hunahunaon kung nganong gibuhat man sa Dios ang 
butang nga ingon niana. Tagoan sa Dios ang Iyang kaugalingon diha sa usa ka 
yanong butang nga ang manggialamon mapakyas niini sa usa ka milyon ka 
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pagpanulti sa mga Kiwanis Club o sama niana, nasayud na kamo. Hayahay 
kaayo sila diha, apan kung mogawas sila sa gubat nga pagaatubangon, wala 
silay hingbakaagan bahin niini. Nakita mo? Tungod kay si—si—sila anaa ra 
man sa mga palacio sa hari. Hinlimbongan sila nianang matanga sa 
pagkainila.” Apan ginaingon usab, “Unsa may inyong giadto aron tan-awon? 
Moadto ba kamo aron pagtan-aw sa usa ka bagakay nga gikusokuso sa hangin? 
Ang usa ka tawo makasultig… Usa ka tawo nga moingon, ‘Nahibalo kamo, 
kamo sakop sa—kamo sakop sa Oneness, apan kong manganhi kamo dinhi sa 
Assemblies, sultihan ko kamo kung unsay akong pagabuhaton: atong—atong 
buhaton kini…” “Ako nagatuo nga mabuhat ko kana,” ang usa ka bagakay nga 
gikusokuso… Dili si Juan. Dili, dili, dili, dili. 
260 “Kong moanhi ka ingon nga usa ka Saduceo ug dili usa ka Fariseo, o 
ingon niana o sa uban. Dili kamo makakita kang bisan kinsa nga kusokusohon 
sa hangin, dili si Juan.” Dili, sir, igsoon. Dili kon siya. Siya nagaingon, “Nan, 
unsa may inyong gitan-aw? Usa ka profeta?” Usa ka profeta ang gikinahanglan 
nga mobuhat niana. Nakita mo? Siya miingon, “Karon…” 
Mao kadto ang ebidensya sa usa ka profeta. Nakita mo? Ang Pulong sa Dios 
nagauban kaniya. Ang Pulong moduol sa profeta. Nakita mo? Giinaingon, 
“Unsa may inyong gitan-aw, usa ba ka profeta?” Siya miingon, “Oo, husto 
kana.” 
261 “Apan sultihan ko kamo, nga labaw pa gani sa usa ka pofeta,” tungod 
kay mao man. Nganong siya labaw pa man kay sa usa ka profeta? Siya mao 
ang mensahero sa Pakigsaad, nga nagdugtong sa dalan tali sa kasugoan ug sa 
grasya. Siya mao ang sukaranan diha niana nga gihisgotan. Siya miingon, 
“Kong dili kamo makadawat niini, kini siya mao ang gihisgotan sa profeta. 
‘Ania karon (sa Malaquias 3) Akong ipadala ang Akong sinugo sa atubangan 
Ko (Nakita mo?) ug iyang andamon ang dalan sa atubangan Ko.” Nakita mo? 
Oh, siya yano ra kaayo, ang Dios sa makausa pa nagtago diha sa tumang 
kayano.  
262 Ug unya bantayi kung unsay iyang pagabuhaton. Iyang giwali ang 
pag-abot sa gamhanang Cristo; “Anaa na sa Iyang kamot ang Iyang paliran. 
Iyang—Iyang paliran sa Iyang pamaagi. Ang akong gipasabot nga Iyang 
hinloan pag-ayo ang Iyang giukanan. Iyang dad-on ang basurahan ug silhigon 
kini ngadto sa halayo ug sunogon kini. Husto kana. Iyang tigumon ang mga 
lugas ug dad-on kini ngadto sa bodega.” 
263 Tan-awa, dinihogan siya. Apan sa paghiabot na ni Jesus, sila 
nanagpaabot kanila… Ug silang tanang mga apostoles, nahibalo kamo, sila 
nanagpaabot alang sa usa ka dakung panghitabo nga umalabot. Oh, oh. “Boy, 
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nianang mga butanga, ‘tungod kay ang Dios makahimo niining mga bato sa 
pagpatindog ug mga anak alang kang Abraham.” Ang hatag-as nga mga dapit 
pagapaubson. Oh tan-awa. Mao kana. Oo. Nakita ba ninyo ang kalainan? 
256 Siya nag-ingon nga mao kanay mahitabo. Ug sa nanuol sila, maoy 
ilang paghunahuna, “Oh, tan-awa.” Andam na sila sa pagdawat kaniya, kung 
moanha siya sa ilang kaugalingong organisasyon. Apan tungod kay miabot 
man siya nga sama niana, sa usa ka yanong kahimtang, apan diha sa 
pagkahubad sa mga Kasulatan, nga ang hatag-as nga dapit pagapaubson. Dili 
sila makadawat niini, apan kinahanglan gayud sila. 
 Boy, iyang giopawan sila. Iyang gitay-og ang tagoanan nga mawala 
gikan kanila. Nga nagaingon, “Kamong mga kaliwat sa bitin. Kamong nga 
halas diha sa kasagbotan. Sultihan ko kamo nga ang wasay gikataon na diha sa 
gamut sa kahoy, ug ang matag kahoy nga dili mamunga pagaputlon ug isalibay 
ngadto sa kalayo. 
 Ug ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan anaay Usa nga nagsunod 
kanako si Kinsa labi pang gamhanan kay kanako. Siya magabautismo kaninyo 
sa Espiritu Santo ug Kalayo, ug ang Iyang paliran anaa na sa Iyang kamot. 
Iyang hinloan pag-ayo ang gik-anan, ug…?...sa dagami, ang tahop 
pagasunogon, ug dad-on ang trigo ngadto sa dapa.” Amen. 
 Mao kana ang paghimong patag sa gansanggansangon nga dapit 
(Nakita mo?), apan ang mga katawhan wala makasabot niini; apan kini tukma 
gayud sa Pulong, haum sa paagi sa pagkasulti niini sa Pulong, yano ra kaayo 
nga tungod niini wala sila makakita. Ilang napakyas ang pagpakakita niini. 
Kamo ba kadtong buta. Nakita mo? Kamo ba kadtong buta. 
257 Busa paminaw. Karon, misipyat sila niini. Siya yano ra kaayo alang sa 
ilang komon nga pagtuo sa usa ka tawo nga mapakyas niya kini. Usab, unsa 
man kini? Ang Dios, nga mao ang Pulong, nagtago diha sa tumang kayano, 
dili kong usa ka pari nga may pinatikig nga kwelyo, uban sa utokan nga 
edukasyon. 
258 Gipangutana sila ni Jesus sa mao rang butang. Siya miingon, “Unsay 
inyong tuyo didto sa gawas aron pagtan-aw?” sa dihang miabot ang mga tinun-
an ni Juan. Miingon, “Unsay inyong gitan-aw? Miadto ba kamo aron pagtan-
aw sa usa ka tawo nga nanagbistig usa ka bisti sa pari, nahibalo kamo, ug luho 
nga pamisti,” Siya miingon, “ka—ka—kanang matanga sa magwawali?” Siya 
miingon, “Miadto ba kamo aron pagtan-aw niana?” Siya miingon, “Dili.” 
259 “Silang mohalok sa mga kabataan, ug, nahibalo kamo, ug naglubong 
sa mga patay.” Wala si—silay hingbangkaagan bahin sa duhay-kuptanan nga 
espada diha sa panggubatan. Anaa sila sa gawas, sa mga inantigo nga 
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milyas ug unya magbalikbalik ra niana, sa mga yanong butang diha sa kayano 
sa Iyang pamaagi sa pagbuhat ug pagpadayag sa Iyang kaugalingon pag-usab. 
106 Akong gituohan nga kini mahimong u—usa ka teksto aron kita 
magtuon niini sa dili pa kita moadto ngadto sa—sa—sa labing dagkung mga 
pagtulon-an sa Pito ka mga Timri. Daghan ang nangapakyas Kaniya sa paagi 
sa Iyang pagpadayag sa Iyang kaugalingon. Karon, ang tawo anaay ilang 
kaugalingong mga pangagpas kung unsa gayud ang Dios ug kung unsay 
pagabuhaton sa Dios; ug sumala sa akong giingon sa kinaraang pamahayag sa 
makadaghan nang higayon nga ang tawo nagpabilin ra gayud nga tawo. Ang 
tawo kanunayng nagdayeg sa Dios tungod sa Iyang nahimo, ug kanunayng 
naglantaw kung unsay Iyang pagabuhaton, ug gilimud ang Iyang ginabuhat. 
Tan-awa, nakita mo ba? 
107 Mao kana ang kahimtang sa ilang pagpangapakyas niini. Ilang gilingi 
ug gitan-aw kung unsa ang dagkung butang nga Iyang nahimo, apan 
nangapakyas sila sa pagpakakita kung unsay butang yano nga Iyang gigamit sa 
pagbuhat niini. Nakita mo ba? Ug unya milantaw sila sa unahan ug naghulat 
ug usa ka dakung butang nga umalabot nga mahitabo, ug siyam ka pilo gikan 
sa napulo, ang nanghitabo na diha kanila, ug yano ra kaayo nga tungod niini 
wala sila manghibalo. Nakita mo ba? 
108 Usa niana ka adlaw dihay u—usa ka tawo nga taga dinhi sa Utica… 
Ug kong ania may pipila sa iyang mga katawhan nga ania dinhi, dili ko kini 
isulti sa bisan unsang—sa bisan unsang pagsaway sa maong tawo. Siya u—usa 
ka beterano sa Girang Sibil, ug maoy akong pagtuo nga siya…wala ako 
masayud kung kinsay iyang gidapigan, apan maoy akong pagtuo nga siya usa 
ka rebelled. Apan usa si—siya ka dili magtutuo, ug iyang giangkon nga wala 
gayuy butang nga sama sa Dios. Sa Utica siya magpuyo; ang iyang mao si Jim 
Dorsey. 
109 Ang kadaghanan kaninyo tingalig nakaila na kaniya. Mohatag siya 
kanako ug daghang watermelon niadtong bata pa ako. Nananum siyag 
watermelon didto sa ubos sa suba di—diha nianang dapita. Ug morag 
maghigala sila sa akong amahan. Apan miingon siya usa niana ka adlaw, ang 
usa ka labing bantugang butang nga sukad wala pa ikasugilon kaniya ingon 
nga sukwahi (Ug, gamay akong bata niadtong mga adlawa.)—apan ingon nga 
pagsupak sa iyang pagtuo, kadto maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo, ug 
naminghoy, ug mihilak. Ug maoy akong pagsabot nga tungod niini ang maong 
tawo pinaagi sa kahimayaan nakabig ngadto kang Cristo sa panuigon nga hapit 
na mag kawaloag-lima ang edad. 
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110 Usa niana ka adlaw iyang gipangutana ang usa ka batang babaye, nga 
gikan sa Sunday school, kung nganong giusikan man niya ang panahon sa 
pagbuhat sa butang nga sama niana? Siya mitubag, nga tungod kay nagtuo 
man siya nga anaay Dios. 
111 Ug si Mr. Dorsey miingon nga… Matud niya, “Anak, hilabihan ang 
imong pagkasayup nga motuo sa maong butang nga sama niana.” 
112 Ug miingon nga ang batang babaye miduko ug mikuha ug u—usa ka 
gamayng bulak gikan sa yuta—gikuha gikan sa yuta, mikuha niini gikan sa 
gihay niini, ug miingon, “Mr. Dorsey, mahimo bang sultihan mo ako kung 
giunsa sa pagkabuhi niini?” 
113 Diha ka ra. Sa dihang misugod siya pagsusi…Siya miingon ngadto sa 
bata, “Ah, miturok lang kini sa yuta.” Ug unya ang mga pangutana nagbalik-
balik: “Diin man gikan ang yuta? Giunsa man nianang liso ang pagpakaanha 
diha? Nganong naingon man niini?” Padayon nga padayon ug padayon ug 
gibalikbalik kini hangtud nga iyang nakita… Nakita mo ba? Dili sa usa ka 
butang makapadani nga atong gihunahuna, kondili ang mga butang yano nga 
ang Dios matuod gayud, diha sa kayano. 
114 Busa gikahimuot sa Dios ang pagpadayag sa Iyang kaugalingon ug 
unya nagtago sa Iyang kaugalingon, ug unya nagtago sa Iyang kaugalingon ug 
nagpadayag sa Iyang kaugalingon diha sa yano ug magagmayng mga butang. 
Ki—kini gibutang diha sa ibabaw sa ulo sa tawo tungod kay… Kong moingon 
ka nga, “Nganong gibuhat man kana sa usa ka Dios nga matarung?” Tungod 
kay ang tawo gibuhat sa sinugdan sa dili pagtinguha pagsalot sa iyang 
kaugalingon. 
115 Ang tawo gibuhat nga mosalig sa hingpit diha sa Dios. Mao kanay 
hinungdan nga gipakasama kita sa mga nating carnero o carnero. Ang carnero 
dili gayud makadumala sa iyang kaugalingon; kinahanglan nga anaa siyay 
magmamando; u gang Espiritu Santo maoy angayng magmando kanato. Busa 
ang tawo gihimo nianang kahimtanga, ug gihimo sa Dios ang tanan Niyang 
mga buhat nga yano kaayo aron ang yano makasabot niini; ug gibuhat sa Dios 
ang Iyang kaugalingon nga yano kauban sa yano aron kini hisabtan pinaagi sa 
kasayon. 
116 Ug sa laing bahin, Siya miingon diha sa Isaias 35, maoy akong pagtuo. 
Siya miingon, “Bisan gani ang hungog dili mangasayup niini…” Yano ra 
kaayo. Ug kita nasayud nga ang Dios gamhanan kaayo, hangtud nga maoy 
atong panglantaw ug mga dagkung mga butang, ug nangapakyas ta sa yanong 
mga butang. 
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 Ania karon, Akong ipadala ang akong sinugo, ug siya mag-andam sa 
dalan sa akong atubangan:  ug ang Ginoo, nga inyong gipangita, moabot sa 
hinanali diha sa iyang templo, bisan ang sinugo sa pakigsaad, kang kinsa 
kamo nagakalipay: tan-awa, moabot siya, nagaingon ang GINOO sa mga 
panon. 
 Nakita mo? Sa gihapon naghisgot pa kini kang Juan…”Akong ipadala 
ang Akong sinugo aron pag-andam ug dalan.” Si Jesus naghisgot niini diha sa 
Mateo 11:10. Nagaingon, “Kong makadawat kamo niini, nan mao kana siya 
ang gihisgotan, ‘Ania karon Akong ipadala ang akong sinugo sa atubangan 
ko…” Nakita mo? Husto kana. 
254 Karon, giunsa man niini sa pagkasulti. Samtang pito na ka gatus ka 
mga katuigan nga adunay usa ka magauna nga moabot sa dili pa ang Mesiyas; 
apan sa iyang paghiabot diha sa eksena diha sa tumang kayano, misipyat sila 
kaniya. Wala nila siya makita. Hinumdumi, nga siya anak sa usa ka sacerdote. 
Nan, tan-awa kung unsa ka kataw-anan kana alang kaniya ang wala pagsunod 
sa bulohaton sa iyang amahan, aron moadto sa seminaryo, apan ang iyang 
bulohaton mahinungdanon gayud kaayo. 
 Ug sa nag-edad siyag siyam ka tuig miadto sa kamingawan, ug 
mitungha siya nga nagawali. Wala kini nila makita. Yano kaayo siya, hilabihan 
ang kayano nga ang ilang hataas nga kinaadman dili makatuo niana. Maoy 
ilang pagtuo nga kung moabot na kining tawhana… “Unsa na man: ang ‘Ang 
tanang mga hatag-as nga dapit pagahimuong patag; ang tanang patag nga mga 
dapit pagahimuong hataas; ang tanang mga gansanggasangon pagapatagon’?” 
Nakita kini ni David ug miingon, “A—ang mga kabukiran nanaglukso sama sa 
nating carniro ug ang mga dahon nanagpalakpak sa ilang mga kamot.” 
255 Nan, nahitabo ba kini? Usa ka tawong bungoton nga sama niana nga 
walay edukasyon tanan, nga nagsuot ug panit sa carnero, mitungha gikan sa 
kamingawan sa Judea nga nagaingon, “Paghinulsol kamo, kay ang Gingharian 
sa langit haduol na. 
 Ug kamong mga panon sa mga bitin, ayaw kamo pagdahum nga 
magaingon nga sakop ako sa usa ka organisasyon.’ Ang Dios makahimo 
niining mga bato sa pagpatindog ug nga anak alang kang Abraham.” Oh. “Tan-
awa, dili kong siya kanang anaa diha. Kita nakaila nga dili kana siya mao.” 
Apan siya kadto. Nakita mo? Iyang gihimong hinlo ang alagianan. Nakita mo? 
 Mao kadto samtang ang gansanggansangong mga dapit gihimong 
patag. Mao kadto samtang ang hatag-as nga mga dapit gihimong ubos. “Ayaw 
kamo pagdahum nga si Abraham inyong amahan? Ayaw ako ninyog sultihi 
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Siya-Siya…ang Dios nagkuha lang ug kahimayaan; mao lang kana. Ang yano 
makadungog niini ug mangalipay. Nakita mo? 
250 Karon, ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa kayano sa usa 
ka bata, nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa kayano sa u—usa ka komon nga 
pamilya, sa Dios. Ug ang kasimbahanan ug ang mga kadagkuan, ang 
salabutanon, ang manggialamon, ug ang—ug ang—silang tanan, ang Herodes 
ug uban pa niadtong adlawa, ug ang mga Nero, ug silang tanan wala makakita 
niini: Ang Dios nagtago diha sa kayano. (Karon, atong dalion). 
251 Si Juan Bautista, diha sa Isaias 40…Makadangat pa kita niini kong 
gusto kamo. Sa Malaquias 3, ang tanan…Karon, oo, timan-i kini kung gusto 
kamo. Sa Isaias 40, ang tanan inyong nahibaw-an, nga naghisgot pakigdait 
sa… Maingon kanhi sa, tingalig akong…Maayo tingali nga a—a—akong 
basahon kini dinhi, kong anaa kamoy—kong anaa pa kamoy igong panahon, 
ka—kadali lang. Atong ablihan dinhi sa Libro ni Isaias sa capitulo 40 u—ug 
basahon dinhi ug tan-awon kung unsay iyang giingon bahin niini karon. Tan-
aw, dinhi. Pagmaya, pagmaya kamo akong mga katawhan… 
252 Karon, hinumdumi nga kini kapitoan ka gatus ug napulog duha ka mga 
katuigan (Tan-awa ang ulohan niana. Nakita mo?)—kapitoan ka gatus ug 
napulog duha ka mga katuigan una Siya matawo; ania ang profeta naghisgot 
bahin Kaniya.  
Pagmaya kamo, pagmaya kamo mga katawhan ko, nagaingon ang Ginoo.  
Isugilon ninyo ang makapalipay nga pulong sa Jerusalem, ug isinggit ngadto 
kaniya, nga ang iyang gubat natapos na, nga ang iyang kasal-anan gipasaylo 
na: tungod kay nakadawat siya sa kamot sa GINOO ug pinilo alang sa tanan 
niyang mga kasal-anan. 
Ang tingog niya…nga nagasinggit sa kamingawan, Andama ninyo ang dalan 
sa GINOO, himuang matul-id ang iyang alagianan diha sa kamingawan ang 
usa ka dalan alang sa atong Dios. 
Ug ang matag walog pagabayawon, ug ang matag bungtod ug mga bukid 
pagapatagon: ug ang baliko pagatul-iron, ug ang gansanggansangon… 
pagahimuon…nga patag: (Oh, hallelujah. Unsang pagkatawhana kaha. 
Nakita mo?) 
253 Karon, ablihi diha sa Malaquias uban kanako, ang katapusang libro 
sa—katapusan sa mga profeta sa Daang Tugon. Karon, ug diha sa Malaquias, 
pamatia dinhi; si Malaquias mikuha niini alang sa katapusang panahon, aron 
makasiguro sila nga dili kini hikalimtan. Malaquias capitulo 3: 
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117 Nangapangdol ta diha sa kayano. Mao kana ang atong 
pagpangapakyas sa Dios, ang pagkapangdol diha sa kayano. Ang Dios yano 
kaayo hangtud nga ang mga eskolar niining mga adlawa ug sa tanang mga 
adlaw nangapakyas Kaniya sa minilyon nga milyas; tungod kay sa ilang 
kinaadman, ilang hingbaw-an nga walay bisan kinsa nga makatupong Kaniya 
nga gamhanan. Apan diha sa Iyang pinadayag, Iyang gihimo kini nga labing 
yano ug gilabyan ra nila kini ug napakyas kini. 
118 Karon, tun-e kana. Tun-e kining tanan. Ug kamong mga katawhan nga 
nagabisita dinhi, inig-adto ninyo sa lawak sa inyong motel, dad-a kanang mga 
butanga ug pamalandonga sila. Wala na kitay oras sa paghisgot pa niini 
maingon nga kini nahisgotan na man, apan gusto ko nga inyong himuon kini 
kung tua na kamo sa motel, o sa hotel, o bisan kung asa man kamo magpuyo, o 
kaha sa balay. Tiguma sila ug tun-e kini. 
119 Wala Siya makita sa paagi sa Iyang pagpadayag sa Iyang kaugalingon, 
tungod kay gamhanan man Siya kaayo, apan nagtago sa Iyang Kaugalingon 
diha sa tumang kayano aron maila ang Iyang kaugalingon ngadto sa labing 
ubos. Nakita mo ba? Ayawg sulayi pagkuha ang daku, tungod kay molapaw 
siya sa ibabaw niini;apan maoy paminawa ang kayano sa Dios, ug sa ingon 
imong hikaplagan ang Dios dinhi niining yanong paagi. 
120 Ang pinaputi ug kalibutanong kaalam, edukado, kanunay gayung 
mapakyas Kaniya. Karon, wala ako moanhi… Ug nahibalo ako nga aniay mga 
magtutudlo sa eskuelahan, duha o tulo ang akong nahibaw-an ang ania dinhi; 
ug wala ako moanhi aron pagsupak sa eskuelahan ug sa edukasyon ug akong 
paluyohan ang pagka-iliterit; wala ako moanhi alang niana. Apan unsa man 
kini, ang mga katawhan mitagad pag-ayo niana, hangtud nga sila… Bisan 
ngani sa mga seminary ug uban pa wala nila makita ang butang sa Dios nga 
gibutang sa ilang atubangan. 
121 Mao kanay hinungdan nga dili ako supak sa mga kaigsoonan nga anaa 
sa mga denominasyon, kondili ang sistema maoy akong gikasupakan sa mga 
denominasyon; tungod kay kini naningkamot man sa papataas sa kaugalingon 
niini u—u—ug nanag-edukar sa matag ministro diha sa maong kahimtang, 
hangtud nga kung wala silay igong natun-an ug edukasyon, ilang palagpoton; 
u—ug ilang ipasusi sa doctor sa otok ug sa uban pa. Wala ko gayud toohi nga 
kana maoy pagbuot sa Dios nga ipasusi ang ministro sa doctor sa otok kondili 
nga susihon siya pinaagi sa Iyang Pulong. Nakita mo ba? Oo. Tan-awa, ang 
Pulong lamang kay maoy paagi sa Dios sa pagsusi sa Iyang mga tawo nga 
Iyang gipadala aron magdala sa Pulong—o magwali sa Pulong. 
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122 Karon, niining panahona kita nagwali ug felosopiya; maoy atong 
giwali ang kredo, ug pagkamakidenominasyon, ug daghan pang mga butang 
ug gibiyaan ang Pulong, tungod kay sila nag-ingon nga dili Kini hisabtan. 
Hisabtan Kini. Iyang gisaad nga buhaton kini. Karon, atong gihangyo siya nga 
buhaton kini. 
123 Karon, atong hisgotan ang pipila ka mga tawo dinhi sulod sa mubong 
higayon. Atong sutaon sa mga adlaw ni Noe. Sa mga adlaw ni Noe, nakita sa 
Dios ang kalibutanong kaalam nga gitagad ug gitahud, diha niana nagpadala 
Siyag yano nga mensahe pinaagig yanong tawo aron ipakita kanila ang Iyang 
pagkagamhanan. Karon, nahibalo ta niana sa adlaw ni—ni—ni Noe, sila 
nanag-ingon nga ang sibilisasyon gamhanan ra kaayo hangtud nga wala pa 
gayud kita makakab-ot nianang dapita dinhi sa atong modernong sibilisasyon. 
124 Ug nagtuo ako nga sa kaulahian makab-ot ra gayud kini, tungod ka 
yang atong Ginoo nag-ingon, “Maingon sa kanhi sa mga adlaw ni Noe, 
maingon man usab kini unya sa pag-abot sa Anak sa tawo.” Ug mihatag Siyag 
daghang mga panag-ingnan. 
125 Ug nagbuhat silag payramid ug espineks didto sa Egipto, ug nagtukod 
silag mga dagkung mga butang nga kita walay igong gahum karon sa pagtukod 
sa maong butang. Anaa silay balsam nga mahimo nilang balsamahon ang usa 
ka lawas aron mahimo kining tan-awon nga daw natural hangtud nga 
magpabilin pa kini karon. Dili kita makahimo ug usa ka mami karon; walay 
atong mga kagamitan aron buhaton kini. Anaa silay mga kolor nga—nga 
mopilit pag-ayo sulod sa upat o lima ka libo ka tuig ang gidugayon, 
magpabilin ra kini nga mao sa gihapon ang kolor sa sinugdan. Nakita mo? 
Wala kitay sama niana karon. Ug daghan pang dagkung mga butang nga iya sa 
maong sibilisasyon kung maghisgot sa kaligon niini kay sa atong modernong 
sibilisasyon. 
126 Ug sa ingon imong mapamalandong kung giunsa sa edukasyon ug 
siyensiya kanang maong handumanan nga ania kanato nga dihay usa ka 
sibilisasyon, sa—sa usa ka dakung sibilisasyon nga nahimo pinaagi niining 
mga handumanan, kung giunsa sa siyensiya u—ug sa modernong sibilisasyon 
ug sa edukasyon nga—nga di—diha sa mga katawhan. Diha gayud sila. Diha 
gayud kini. 
127 Didto malisud ang bisag unsang, sa akong pagtuo, ang iliterit sa ilang 
taliwala. Ug tungod niana ang Dios, nagapangita sa taliwala niadtong dakung 
ekonomiya niadtong adlawa diha sa ilang sistema nga dili, tingali makakaplag 
sa hustong matang sa tawo hangtud nga Iyang hingkaplagan ang usa ka ilitiret, 
tingalig usa ka mag-uuma nga ginganlag si Noe, usa ka magbalantay sa 
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katawhan usahay, nga magaingon, “Pagmalinawon. Ayaw pagsultig bisan unsa 
bahin niini.” 
244 Dihay mga katawhan sa akong mga tigum nga miingon, “Nan, kong 
alagad ka man ni Cristo, nahibalo ka nga mahitabo kini didto.” Tinuod nga 
nahibalo ako nga mahitabo, apan unsa may inyong pagabuhaton kung moingon 
Siya, “Pagmalinawon. Ayaw pagsultig bisan unsa bahin niini.” 
245 Nagdala akog pipila ka mga lalake sa miaging adlaw, akong gipakita 
sila diha sa libro, usa ka butang nga gisulti sa milabayng mga katuigan. 
Giingnan ko—giingnan… Miingon ako, “Ah, wala ako makasabot niini.” 
246 Matud ko, “Anaa ka bay nakita diha?” Tan-awa kaniadto pa kini, 
anaay petsa niini ug uban sa dihang nahitabo kini kaniadto. Oh, samtang 
daghang mga tawo ang nakakita niini diha sa libro, matud ko, “Kini mahitabo 
gayud nga kini maingon niining kahimtanga ug nianang kahimtanga.” Miingon 
sila, “Nan, nganong wala mo hisgoti ang bahin niana?” Tungod kay 
kinahanglan nga maingon gayud nianang kahimtanga. Nakita mo? 
247 Ug lahi ra ang nahibaw-an ni Jose. Siya nahibalo kung Kinsay tag-iya 
nianang bataa. Si Maria nahibalo kung Kinsay tag-iya nianang bataa. Si Jesus 
nahibalo kung Kinsay Iyang Amahan. Unsa may Iyang giingon? “Kinahanglan 
nga anha Ako sa bulohaton sa Akong Amahan,” dili sa pagpanggabas ug 
kahoy u—ug sa pagpamuhat ug pultahan, kondili sa bulohaton sa Iyang 
Amahan. Amen. Iyang gisulti kana sa Iyang inahan: “Wala ba kamo 
makasabot niana nga Ako—panahon na alang Kanako sa bulohaton sa Akong 
Amahan?” 
248 Karon, maoy ilang pagtuo nga kining gamayng daot nga Bata—anak 
sa gawas nga daw masalikwaut, butang nga makapatingala, ug anaa ka. Nakita 
mo? Apan ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon… Pamati. Ang Dios 
nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa unsay ginaisip sa kalibutan nga 
mahugaw, madunoton, dili angayan…Tan-awa, ang Dios nagtago sa Iyang 
kaugalingon diha sa pagkamadunoton sa patayng binhi aron magdala ug 
kinabuhi. Nakita mo? Nakasabot ba kamo niini? 
249 Ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa usa ka labandirang 
babaye o sa usa ka ordinaryong lalake diin ang iyang pagkaon nag-agad sa 
iyang mga bukton, molakaw nga hagkan ang iyang asawa ug mga anak, ug 
moadto didto, ug tingalig nagtago sa Iyang kaugalingon niadtong tawhana aron 
mobuhat ug butang nga ang arsobispo walay hingbakaagan niini. Nakita mo? 
Wala mo Siya hidunggi nga nagpatingog sa mga busina ug mipagawas niini. 



50 
 
Iyang kaugalingong Anak. Pamalandunga kini. Ug ang kalibutan… Walay nay 
lawak sa abotanan, ug miadto Siya ngadto sa kamalig sa baka, sa usa ka 
gamayng—gamayng pasungan, usa ka gamayng langub—maingon sa atua 
didto sa kilid sa bungtod; ug didto adunay dagami nga higdaanan natawo ang 
Anak sa Dios. Oh, daku kaayo kadtog kalainan kay sa tigum didto… 
239 Ug ang Iyang inahan pangasaw-onon pa; siya hingkaplagan nga mag-
alanak, oh, mga bulan sa wala pa sila magkasabot nga magminyo o mag-ipon. 
Nakita mo? Siya kaslonon pa, ug nakita kini sa mga katawhan, ug nahibalo sila 
nga ingon niining kahimtanga. Ug si Maria, sa sulod sa iyang kasingkasing 
siya nahibalo kung unsay mahitabo. Ug si Jose wala makasabot, apan ang 
Manolunda sa Ginoo miadto kaniya sa panahon sa kagabhion nga nagaingon, 
“Jose, anak ni David. Ayaw kahadlok sa pagdawat, kang Maria, nga imong 
asawa, tungod kay walay daotan niana, kay kana iya sa Espiritu Santo.” Kadto 
maoy nagpatin-aw niini. 
240 Ang tawo, nga si Jose, nga may kahadlok sa Dios hangtud nga ang 
Dios makasulti kaniya. Apan karon anaa kitay ecclesiastikanhong mga jaket 
nga nanaglimis kanato hangtud nga wala nay makasulti kanato gawas sa 
ecclesiastikanhong panon nga atong gipasakopan. Dili ko gustong himuon nga 
masakita ug pagtamay, busa ihikling ko kana diha niana. Himatikdi… Apan 
nakasabot na kamo kung unsay akong gipasabot. 
241 Himatikdi. Ang pasungan usa ka kataw-anan alang kanila. Ang 
pagkapinasinaw… Wala gani kitay usa ka—walay record kung diin Siya 
makaeskuela bisag usa ra ka adlaw, apan sa edad nga napulong duha, usa ka 
yanong bata ang mipakaulaw sa mga pari didto sa templo pinaagi sa Iyang 
pagpanudlo. Oh, tan-awa. Unsa man kini? Ang Dios nagtago sa Iyang 
kaugalingon. Gibati ko ang tumang kadasig karon. 
242 Ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon didto sa kamalig, ang Dios 
nagtago sa Iyang kaugalingon didto sa gamayng Bata… Nakita mo? Bantayi. 
Kay mopakita ra Kini sa dili madugay. Nakita mo? Siya kinahanglan nga… 
Siya…Sa didto na Siya sa kadalanan, ang mga ginikanan, sa walay 
pagduhaduha mosulti ug moingon, “Ayaw kamo pakigdula nianang bataa. 
Ayaw ninyo pagtagda Siya. Ang Iyang inahan usa ka mahugawng babaye. 
(Nakita mo?) U gang amahan ug inahan… Ang bata natawo na bisan sa wala 
pa sila maminyo. Minyoonon pa lamang siya. Ayaw pagtagad niini.” 
243 Unsay gihunahuna ni Maria…Apan labot niining tanan, bisan kung 
unsa pay gihunahuna sa uban, iyang gipamalandong kining tanang mga 
butanga. Ilang gitipigan kini sa sulod sa ilang kasingkasing. Sila nahibalo nga 
wala silay ikasulti—batok niini. Ang Dios mosulti ngadto sa Iyang mga 
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carnero. Ug Iyang gihatagan siya sa Iyang mensahe aron iwali ngadto sa mga 
katawhan nga yano kaayo hangtud nga ang ilang—ilang pagka-eskolar 
niadtong adlawa, hangtud ngani nga ang mga katawhan nangapangdol tungod 
sa kayano sa maong mensahe. 
128 Ug bisan ngani, ang mensahe nga diha sa atubangan sa siyensiya, 
maisog ra. Unsaon man pag-ulan sa kalangitan nga wala may ulan diha sa 
ibabaw? Nakita mo? Ug ang yanong mensahe sa—sa sa pagtukod ug arka, 
nagtukod ug butang aron mosulod niana nga wala may tubig aron mopalutaw 
niini, aha, nahimo siyang usa ka fanatico. Ug siya nahimong u—usa—usa k-
usa—usa ka unsay atong ingalan (kong pasayloon ninyo kanang maong 
panultihona) usa ka “masalikwaut.” 
129 Ug halos ang tanang katawhan sa Dios mga masalikwaut (Nakita 
mo?), sila. Nalipay ako nga nahimong usa kanila. Busa…Nahibalo ta, nga si—
sila lahi ra kay sa—sa modernong lakat sa sibilisasyon. Tungod niini 
nangahimo silang masalikwaut, o talagsaon. Siya nagaingon nga ang Iyang 
mga katawhan usa ka linain nga katawhan (masalikwaut, talagsaon), apan usa 
ka espirituhanong sacerdote, harianong nasud, nga nagahalad sa 
espirituhanong mga halad ngadto sa Dios, ang mga bunga sa ilang mga ngabil 
nga nagahatag ug pagdayeg sa Iyang Ngalan. Unsa—unsa ka maayong 
katawhan. Iyang naangkon sila. 
130 Ug himatikdi karon kung unsang kadakung butang ang nahitabo 
niadtong adlawa alang sa pipila ka mga fanatico ang moanha sa simbahan, usa 
ka fanatico, nagwali sa maayong balita nga daw wala gayud mahiangay sa 
ilang paagi sa pagtuoo. U gang mga siyentista… Ah, sila—usa kadto ka 
yanong buangbuang. Unsaon man nila sa pagpamatuod pinaagig siyensiya nga 
wala may ulan didto. Apan kining yanong magbalantay sa carnero motuo kong 
ang Dios maoy nag-ingon nga moulan, moula gayud. Nakita mo? 
131 Ug busa kadto…Itandi kana karon sa mga tawo nga nangaayo, kay sila 
moingon, “Emosyon lang kana,” o “Akong pamatud-an kaninyo pinaagig 
siyensiya nga ang cancer, o ang unod, o—o ang butang anaa ra.” Apan alang 
sa yanong magtotuo, kini wala (Nakita mo?), tungod kay wala man siya 
magtutok sa kahimuan; kondili siya nagtutok ngadto sa saad, sama ra sa 
gibuhat ni Noe. 
132 Busa wala ba ninyo makita: Sama kanhi sa mga adlaw ni Noe, 
maingon man usab sa pag-abot sa Anak sa tawo.” Sumala sa siyensiya, walay 
usa… Ang doctor mahimong moingon, “Paminaw, ang imong lama nagpabilin 
pa diha. Ang imong cancer anaa pa. Ang imong mga bukton wala nay umoy 
sama kaniadto. Buangbuang ka.” 
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133 Ug hinumdumi, nga kanang mao ra nga espiritu sukad sa mga adlaw ni 
Noe nga nagaingon, nga “Walay ulan didto sa ibabaw. Mahimong pusilon nato 
ang bulan pinaagi sa usa ka kahimanan, ug walay ulan didto.” Apan kung ang 
Dios maoy mosulti nga walay ulan didto… Tungod kay ang pagtoo maoy 
pagsalig sa mga butang nga gilauman, sa mga butang nga dili makita. Ug ang 
pagtuo maoy modala sa katapusang pagpahimutang niini diha sa Pulong sa 
Dios. Didto kini mangita sa iyang dapit nga kapahulayan. In—inyo bang 
hingsabtan? Ang dapit nga kapahulayan niini mao ang Pulong sa Dios. Mao 
kana ang kang Noe gipahulayan: “Ang Dios miingon nga mahitabo.” Mao na 
kana. 
134 Karon, kong inyo na usab hingmatikdan… Ug karon, si Noe sa maong 
pagtuo nahimong fanatico. Ug ang mga katawhan karon nga nagtuo sa 
bautismo sa Espiritu Santo… Karon, ang simbahan nagaingon, “Kining mga 
tawhana mga fanatico. Walay lain kanila kondili usa ka panon nga minaomao, 
ug mga lihokan, mga katawhan nga bag-ong hingtakboyan.” Apan diyotay ra 
ang ilang hingbaw-an, nga ang Pulong sa Dios nagtudlo niana; mao kini ang 
saad. 
135 Ug ngadto kang Noe, bisan kung unsa pay ilang giingon nga ang 
tigulang nawad-an sa iyang maayong pangisip, nga siya sumala sa siyensiya 
nasayup, ug—ug sa kaisipan siya nasayup; apan alang kang Noe kadto mao 
ang Pulong sa Ginoo. Ug si Noe nagpabilin niini, ug ang manggialamon ug 
masinaboton nangapangdol tungod sa kayano niini ug nangawala sa ilang 
pagkatawo. Unsa ka dakung pagbadlong. Karon, kini alang niadtong maong 
kaliwatana. 
136 Daghang mga tawo ang nagaingon, “Kong didto na unta ako 
kaniadto…” Dili, magbaton ka usab sa samang batasan, tungod kay karon diha 
sa mao rang butang mipakita na usab, lamang diha sa laing panagway, sila 
nangapangdol niini karon sama sa ilang gibuhat kaniadto. 
137 Dili malalis nga ilang mga adlaw daghan kaayo silag mga magwawali, 
apan si Noe mao ray dinihogan sa Dios. Apan si Noe mitan-aw sa gawas ug 
nakakita sa unsay umalabot nga mahitabo ug nahibalo nga ang usa ka 
mananapaw ug daotan nga kaliwatan nga sama niana, dili ibilin sa Dios. Busa 
unsa may atong buhaton karon, kondili ang pagpakakita sa mao ra nga butang: 
ang usa ka modernong Sodoma ug Gomorra (Nakita mo?), daotan, mananapaw 
nga mga katawhan hinashasan sa kahibalo apan nangapangdol sila diha sa 
kayano sa pagpadayag sa Dios sa Iyang Pagkatawo ug sa Iyang Pulong, sa 
pagpakita sa Iyang Pulong. 
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usa ka mahugaw nga ngalan sa sinugdan. Sila miingon nga Siya usa ka anak sa 
gawas. 
235 Oh, tan-awa. Kana miigo pag-ayo sa ilang pagkapinasinaw. Nakita 
mo? Ang ilang mga pamatasan sa edukasyon dili makapakita niana. Ang ilang 
hubad sa mga Kasulatan walay hingsayran mahitungod niana, apan kadto mao 
ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Oh, tan-awa. Nakapakurog 
kanako ang pagpamaladong niini. Ug sa nakita ang mao rang butang nga 
nahitabo na usab… Ang dili mahimong mag-usab. (Alas doce na, apan… 
mahimo bang… Moundang na ba ta o mag—magpadayon? Nagtoo ako nga 
makalingkud pa kamo kadali. Nakita mo? Karon, karon, kini mao ang… 
Akong gipasubay ang usa ka butang dinhi alang sa umalabot nga mensahe. 
Nakita mo? Ug paningkamotan ko nga makapanggawas na kamo sa labing 
madali, tingalig sa mosunod nga napulo o napulog lima ka minuto kong 
makahimo ta. Ang Dios magapanalangin kaninyo.) 
236 Himatikdi. Karon, yano ra kaayo nga ki—ki—kini nakapasipyat 
kanila, apan miigo kini sa timaan sa Dios (Nakita mo?); miigo kini sa Pulong. 
Siya nahiabot nga tukma sa paagi nga Iyang giingon, apan sila—ang ilang 
hubad niini maoy nangasayup. Ang hubad sa manluluwas sa panahon ni 
Moises maoy nangasayup; ang hubad sa panahon ni Noe maoy nangasayup 
(Nakita mo?), apan ang Dios miabot sumala sa Iyang Pulong. 
 Ug unya miabot si Jesus, ug Siya—ug Siya nanudlo ug mga butang 
nga sukwahi. “Kong Ikaw mao pa ang Mesiyas, buhata ang ingon niini.” 
Nakita ninyo? “Kong Ikaw mao man…Kanaug diha sa krus, ug ipakita kini 
kanamo . mobuhat lang ang Dios ug mga butang nga makapalipay ug husto. 
237 Naghunahuna sila sa Usa nga moabot nga inubanan sa daghang mga 
Manolunda, apan mianhi Siya pinaagi sa pasungan. Ug sa ilang 
kinaugalingong pinasinaw nga mga pamatasan, kadto maoy usa ka kataw-anan 
alang sa usa ka—usa ka ordinaryong panghunahuna sa tawo ang pag-isip nga 
ang Dios nga Makagagahum, ang gamhanang Jehova, Kinsa maoy tag-iya sa 
kalibutan ug nagbuhat sa tanang butang, makahimo pag-andam ug usa ka dapit 
alang sa Iyang kaugalingong Anak nga matawo, nga maayo pa kay ubang 
kamalig sa baka nga diha sa tinapok sa kinalibang. Nganong diha man… 
Nakita mo? 
238 Unsa man kini? Ang Dios sa tumang kayano. Kana mao nakapahimo 
Kaniya nga bantugan. Tan-awa, ang maayong pamatasan sa edukasyon dili 
gayud makatamay niining mismo nga sama niana. Nakita mo? Kini dili 
makahimo niini, apan ang Dios gamhanan kaayo nga Iyang gipaubos ang 
Iyang kaugalingon diha niana, nga wala gani bisan sinina nga ikasul-ob sa 



48 
 
mga butang nga supak sa ilang ecclesiastikanhong pagtuon mahitungod 
Kaniya. 
231 Karon, sila miingon, karon pananglitan, “Kung moabot ang Mesiyas, 
sa tinud-anay moabot Siya sa templo ug moingon, ‘Caiapas (o kung kinsa man 
ang labawng sacerdote), nahiabot na Ako.’ Siya moabot nga may kauban nga 
napulo ka milyon nga Manolunda. Ang…ang Dios moingon, ‘Na hala, mga 
tawo nga anaa diha, kamo ang kusgan nga simbahan. Kamo mao ang Akong 
mga katawhan. Akong lisoon ang krank dinhi ug ipaubos ang alagianan sa 
langit; Akong ipadala kaninyo ang Mesiyas niining buntaga. Akong 
patugpahon diha sa tugkaran.’ Ug ang tanang mga katawhan managtapok ug 
moingon, ‘Doctor Talpulano, ikaw ug si Doctor Talpulano; kamong tanan 
motindog didto sa ulohan aron pagkighimamat Kaniya pag-una.’” Nakita 
ninyo? 
232 Tingalig mao kana ang ilang gihunahuna karon. Karon, nasayud ako 
nga kini usa ka gamayng—usa kini ka gamayng “binuang,” apan wala ko—
anaa akoy gustong ipalutaw. “U—ug anaay—ingon gayud niana ang mahitabo. 
Ug kong dili man moanhi nianang kahimtanga, nan dili kini husto. Usa kini ka 
anticristo. Kong kini dili man moabot nianang kahimtanga, nan anticristo kini 
(Nakita ninyo?), nan dili kini mahitabo. Ug tungod niini anaay usa ka… Nan 
ang sunod nga butang nga manaug mao ang napulo ka milyon ka mga 
Manolunda uban sa ilang mga banda, ug didto kini motugpa sa tugkaran diin si 
Solomon nagtukod sa templo, ug oh, ang tanan sa ibabaw ug sa ubos dinhi, 
kining balaang dapit diin ang mga balaan ug mga inila sa kaalam 
nangamatay…” ug sa uban pa. 
233 “Oo,” matud ni Jesus, “kamong mga maut, kamong mga anak sa 
yawa,” giingnan, “kamo nga nagpasinaw sa lubong sa mga profeta, ug ang 
inyong mga ginikanan maoy nagbutang kanila diha.” Kana maoy tinuod. Kana 
maoy tinuod. Nakita mo? “Pila man ka mga tawong matarung ug mga profeta 
ang gipadala kaninyo, ug sa gihapon inyong gipamatay ang matag usa kanila.” 
Nakita mo? Apan kadtong Iyang gipanagtawag nga mga matarung, mao kanay 
ilang gihingalan nga mga fanatico ug mga buangbuang. Oo. Didto maoy ilang 
pagtuo nga moabot kini nianang paagiha. 
234 Apan sa paghiabot Niya diha sa pasungan, natawo sa u—usa ka ulay, 
uban sa usa ka komon nga panday ingon nga amahan ug sa u—usa ka dili inila 
nga babaye… Tan-awa, dili anak nga babaye sa labawng pari o kung unsa pa 
man; Siya—Siya miabot ingon nga gikan sa gamayng babaye nga nagpuyo 
didto sa—sa—sa usa ka gamayng karaang nasud nga gingalnag Nazareth. Ug 
usa ka komon nga byudo; patay na ang iyang asawa. Anaa siyay daghang mga 
anak: Si Jose. U—ug siya—siya laslonon. Ug unya nahiabot Siya pinaagi sa 

Ang Dios Nagtago sa Iyang Kaugalingon Diha sa Tumang Kayano, Ug 
Nagpadayag sa Samang Kahimtang 

29 

 
138 Walay usa ka tawo dinhi sa kalibutan, Rosella, nga…o bisan—bisan 
kinsa ang makaingon nga wala kita makakita uban kanato sa maong Pulong 
nga nadayag. Ang maong saad sa katapusang mga adlaw, ang maong mga 
Kahayag sa kagabhion nga nagadan-ag, kita ang mga pinalabing katawhan nga 
nakakita niana. Ug kung diin ang hinashasan nga kalibutan, gililong kini gikan 
kanila… 
139 Si Jesus miingon ngadto sa Dios nga Amahan; Siya miingon, 
“Nakalipay kini kanimo nga ililong gikan kanila. Oo, Amahan, Imong gililong 
kini.” Itugot sila uban sa ilang kaalam… Nakita ninyo, nga kadto usa ka 
kaalam nga misugod ang bola sa pagligid ngadto sa lapok sa sala sa sinugdan. 
Tungod kay si Eva nagapangita man sa kaalam sa dihang gikahinagbo niya si 
Satanas, ug si Satanas mihatag niini kaniya (Nakita mo?), u gang kaalam 
kasupak sa Pulong. 
140 Wala kita sultihi sa pagbaton ug kaalam; kondili sa pagbaton ug 
pagtuo diha sa unsa nay gikasulti. Busa makita ninyo? Apan karon ang mga 
eskolar maoy naghashas niini sa maong kahimtang, ug gibutang kini diha, ug 
mibutang sa ilang kaugalingong hubad alang niini, ang kanunayng anaa… 
Ilang gibuhat ang mao rang butang karon. Anaa kini sa mao rang sukdanan. 
141 Karon, ang mga katawhan… Apan ang mga katawhan misipyat niini 
maingon sa ilang pagsipyat niini ug pagbuhat niini karon, mao rang 
kahimtanga. Ilang gibuhat ang mao rang mga butang. Tungod kay sila—
tungod sa maong hinungdan misipyat sila niini, tungod kay maalam ra sila 
kaayo aron motuo niini. Nakita mo? Karon, ang mensahe yano ra kaayo nga 
ang manggialamon manggialamon ra kaayo aron motuo sa kayano sa mensahe. 
Oh, tan-awa. Gihimo kini sa Dios labing yano nga Kamatuoran aron ang 
manggialamon ug ang mga utokan mosipyat sa pagpakakita niini, tungod kay 
kini yano ra man kaayo. Tan-awa, mao kanay naghimo sa pagkagamhanan sa 
Dios nga gamhanan, tungod kay ingon nga gamhanan maoy makapahimo 
Kaniyang yano. 
142 Ang mga katawhan karon, nagpakita nga sila dili iya sa Dios; sila mga 
bantugan ug naningkamot pa sa pagkabantugan ug nagpadayag sa ilang 
kaugalingon nga labi pang daku sama sa dakung Obispo, Doctor balaang Papa, 
ang tanan—nanaghimo sa ilang kaugalingon nga usa ka inila apan dili diay, ug 
ang Dios ingon nga gamhanan, mipaubos sa Iyang kaugalingon nga yano. Ang 
pagkadaku anaa sa pagpaubos. Mahimong makabuhat ta jet plane; mahimong 
makapabuto ta ug raket ngadto sa—aron—aron ibutang ang usa ka misel diha 
sa orbit, ug mahimong buhaton ta kining tanang mga butang. Oo. Apan dili ta 
gayud makabuhat ug usa ka dahon sa sagbot. Amen. Unsa na man kana? Apan 
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inay nga maningkamot ta pagbalik ug motan-aw kung nganong naingon man 
niana ang sagbot ug dawaton ang Dios nga nagbuhat sa sagbot, naningkamot 
na hinuon ta sa pagbuhat ug misel nga makaabot didto nga labi pang matulin 
kan sa hinimo sa uban. Nakita mo? 
143 Maabtik ta kaayo ug utokan diha sa atong mga kasimbahanan hangtud 
nga makatukod tag simbahan nga usa ka milyon ka dolyar, o napulo ka milyon 
ka dolyar nga simbahan, apan bisan pa—ug naningkamot pagtukod nga labi 
pang maayo kay sa Methodist, o ang Baptist nagtukod ug usa nga maayo pa 
kay sa Presbyterian, ug ang mga Pentecostal miapil sa lumba sa ilaga. Apan—
ang hinungdan niini mao kini: sa gihapon kita—subra ang atong pagkautokan 
ug naghimo sa atong mga pamaagi hangtud nga nangapakyas ta sa pagpaubos 
sa atong kaugalingon sa pag-ila sa Dios nga diha sa gamayng misyon diha sa 
suok. Nakita mo? Husto kana. Nan, mao kanay…Nangapangdol ta diha sa 
kayano. Ilang gibuhat kini kanunay. 
144 Karon, sila—sila—sila mga utokan ra kaayo aron motoo nianang usa 
ka yanong mensahe. Dili kaayo kini hinashasan alang sa ilang siyentificanhong 
pagsusi nga anaa kanila. Dili kini—dili kini salabutanon, ang mensahe dili 
makatupong sa ilang programa sa edukasyon nga anaa kanila niadtong adlawa. 
Nakita mo? Sila nanagtuon aron masayud nga anaay Dios; ug ilang gitun-an 
ang pagkasayud nga Siya gamhanan; ug naningkamot sila pagpalambo sa ilang 
kaugalingon nga gamhanan kauban Niya, ug samtang magpataas ka kanunay 
kang ipaubos. 
145 Karon, kinsa may naghibalo kung ang Amihanang Polo mao ang 
Amihanan o ang Habagatang Polo mao ang Amihanan, o ang Amihanang Polo 
mao ang Habagatan, ang Habagatang Polo ang Amihanan? Kinsay anaa sa taas 
ug kinsay anaa sa ubos? Kita tanan nangabitay diha sa kawanangan. Moingon 
ta, “Ang Amihanang Polo anaa sa taas.” Giunsa mo man pagkahibalo? Ang 
Habagatang Polo tingalig mao ang Amihanan. Tan-awa, wala ka masayud. 
Busa atong hinumduman… 
146 Dinhi niining mga pulonga, giingon, “Nan nganong miingon ka man, 
Igsoong Branham, nga ang taas mao ang ubos? Pinasubay sa Pulong ni Jesu-
Cristo. Siya miingon, “Siya nga nagpaubos sa iyang kaugalingon ipataas, apan 
siya nga nagpataas sa iyang kaugalingon ipaubos,” ipaubos. Busa, sa tinud-
anay, ang taas ipaubos ug ang ubos ipataas. 
147 Sumala sa giingon sa karaang santo didto sa Chicago, nga ang tawo… 
Usa ka ministro sa usa ka organisasyon ang mitindog diin may daghang mga 
Pentecostal… Anaa kaniya ang tanan niyang kinaadman. Ug mitindog siya ug 
migamit ug mga pulong nga ang mga Pentecostal walay salabotan niini. Ug 
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lalake usa ka obispo sa Methodist. Ang akong lolo usa ka obispo,” ug uban pa. 
Nakita mo? 
226 Kadtong tanan—nagkinabuhi diha sa Pulong, apan anaa silay dagway 
sa ilang kinaugalingong pamaagi alang niini. U gang ilang mga anak midawat 
niini sa paagi sa pagtudlo sa ilang mga ginikanan niini, hangtud nga ang mga 
amahan mitudlo niini nga lahi sa tinuod nga paagi, ug nanaghimo silag mga 
kapunongan gikan niini, hangtud nga kung ang Espiritu mosulay sa pagtanyag 
sa Kamatuoran, dili sila makadawat niini. Ug walay kalainan niana karon. 
227 Dili kay nagbinastos ako, apan kini maoy tinuod. Walay kalainan niini 
karon. Ilang gihimo kini nga hila—hilabihan ka makalilibog u—ug sa uban 
pang pamaagi ilang gitudloan ang ilang… Sama ra sa gikaingon kaniadto: ang 
Dios wala bisan unsang mga apo. Nahibalo ba kamo niana? Ang Dios anaay 
mga anak, ug anaay Iyang mga anak nga babaye, apan walay nga apo nga 
lalake ug apo nga babaye. Ang matag usa kinahanglan nga magbayad sa mao 
ra nga bili ug moagi sa mao ra nga alagianan; sumala sa gibuhat sa inyong 
amahan, busa ingon niana kamo. Karon… 
228 Busa Siya yano ra kaayo, kung kining Mesiyas…Sulod sa upat ka libo 
ka mga katuigan ang matag profeta naghisgot bahin Kaniya. Si David nag-awit 
alang Kaniya, ug hangtud sa tanan. Ug sa Iyang paghiabot, ang mga katawhan 
anaa nay ilang kaugalingong pangagpas nga natukod kung unsay Iyang 
pagabuhaton, kung unsaon Niya pagbuhat, kung giunsa niining tanan sa 
pagkaasoy, gidibuho kini diha sa talaan, ug ang tanan hangtud nga sa Iyang 
paghiabot diha nianang tinuod nga yanong kahimtang, kini maoy—kini maong 
nakapaguba sa ilang teyolohiya. Nakita mo? Wala sila makasabot niini. Tan-
awa, Siya miabot sumala sa Pulong. 
229  Karon, motuo ba kamo nga ang Dios nakigsulti pinaagi sa mga 
profeta nga ang Mesiyas moabot sa usa ka paagi? Kausik nga wala na tay laing 
oras aron unta atong mahisgotan kana ug isaysay kung nganong naingon man 
niadto. Nakita mo? Kitang tanan nasayud kung nganong naingon man niadto, 
ang kadaghanan kanato. Giunsa sa Dios ang pag-ingon nga Siya moanhi ug 
“Giunsa nga ikaw, Bethlehem sa Judea, dili maoy labing iwit kanila…” ug ang 
tanan hangtud sa ubos ug kung unsaon Niya pagbuhat, ug kung unsay Iyang 
pagabuhaton. Nakita mo? 
230 Ug ngani Siya usa lamang ka yano hangtud nga kadtong bantugang 
mga eskolar nangalibog niini, hangtud nga nasipyat nila kini. Apan nasayud 
kamo nga si Jesus wala moanhi nga supak sa Pulong;Siya mianhi sumala sa 
Pulong, apan nahisupak sa ilang pagkahubad. Nakita mo? Iyang gipanudlo ang 
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220 Sukad pa sa Eden, kini gipanagna na nga anaay moabot nga usa ka 
Mesiyas. Kini gitagna na kung unsang matanga sa Pagkatawo Siya. Mahimong 
malangan ug dugay dinhi. Nahibalo kamo sa Biblia, kung unsa Siya, unsang 
matanga sa Pagkatawo Siya. Si Moises nag-ingon, “Ang Ginoo, nga inyong 
Dios, magpatindog ug usa ka profeta nga sama kanako.” Sila nahibalo nga ang 
Mesiyas usa ka profeta, ang matang sa bulohaton nga Iyang pagabuhaton uban 
Kaniya. Ang tanang mga profeta nanaghisgot kung unsay Iyang pagabuhaton. 
221 Sila nagahisgot niini diha sa mga simbolo, ug milampas ra kini sa 
ibabaw sa ilang ulo ug mipaingon sa ubos sa kadaghanan kanila (Nakita mo?, 
nakita mo?), diha sa ubos sa usa ug milapaw ra usab sa lain. Nakita mo? Sa 
takna sa Iyang paghiabot diha sa eksena sa panahon, ang mga katawhan diin 
Siya gipadala anaa nay ilang kinaugalingong hubad kung unsa unya Siya 
sumala sa ilang kinaugalingong panghanduraw nga hinubaran. 
222 Ang Biblia wala gayud mausab. Ang Biblia kanunayng mao ra sa 
gihapon. Mao kanay hinungdan nga isulti ko ang giingon sa mga Kasulatan, ug 
ako nagpabilin uban niana: “Ang Biblia dili mahimong kinaugalingonon 
paghubad.” Busa mga Methodist, Baptist, mga Pentecostal, ayaw gayud sulayi 
pagbutang ang inyong hubad niini, nga magaingon, “Dili maoy gipasabot 
kana; kini maoy gipasabot niini.” Kini nagpasabot kung unsa ang giingon 
niini, kana lang. 
223 Dihay miingon, Unsaon man niini…wala ako masayud kung ngano.” 
Dili ako ang mosulti niana; ang Dios maoy magtagad niana. Kay Siya mao ray 
Bugtong Kinsa namahayag niini, dili kung ako (Nakita mo?), ug Siya maoy 
magatagad sa Iyang kaugalingon. 
224 Apan karon, apan—kining Mesiyas gipanagna nang daan. Ang mga 
profeta nagtug-an sa husto gayud kung unsaon Niya pag-abot, kung unsay 
Iyang pagabuhaton kung Siya moabot, apan ang ilang kinaugalingong mga 
hubad niini diha sa mga katawhan… Ug kung moabot na Siya Siya anha sa usa 
ka yanong kahimtang diha sa labing yano hangtud nga mangapangdol niini ang 
tibuok panon sa simbahan. Husto ba kana? 
225 Anaa ra kadtong mga katawhan nga kanhi gikatudloan…Ang usa ka 
tawo dili mahimong usa ka magtutudlo, usa ka sacerdote gawas kung siya 
gipanganak sa usa ka kaliwatan, pinasubay kang Levi. Ug pamalandunga ra, 
ang iyang apohan-apohan-apohan-apohan-apohan-apohang lalake usa ka pari, 
nagabansay diha sa Pulong diha sa templo maadlaw ug magabii sama sa paring 
Catoliko o ministro, kadtong tinudlong ministro gikan pa sa kaliwatan ngadto 
sa mga kasimbahanan ug uban pa. “Ang akong apohan-apohan-apohan nga 
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mitindog siya didto, ug iyang nakita nga dili kadto molapaw sa mga 
Pentecostal. Ug misaka siya nga pinatiad ang dughan, ug siya usa ka balaang 
Doctor Talpulano, nasayud kamo, gikan sa u—usa ka dakung tulonghaan didto 
sa Chicago. Ug miliraw siya, ug silang mga Pentecostal nagtinan-away ang 
usag usa. Wala ngani sila makasabot kung unsay iyang gihisgotan; edukado ra 
siya kaayo, makinaadmanon, utokan. Wala sila makasabot… 
148 Sama kadto sa usa ka senador o usa ka tawo nga midalagan kanhi sa 
pagka-presidente ug napilde. Giingnan ako ni Tuck Coots, sa dihang nagwali 
ako sa lubong ni Mama Ford ug naghisgot bahin sa pagkabanhaw, ang pasalig 
sa pagkabanhaw… Sama ra sa kasiguro sa pagsubang sa adlaw, sa ingon 
mabanhaw usab. Sama ra ka siguro sa sagbot nga mamatay sa panahon sa 
tingpangalarag sa dahon, u gang dahon mangatagak gikan sa kahoy, ug kini 
mobalik pag-usab; kung ang kalibutan mahitakdo na sa iyang kaugalingon 
diha sa alagianan, kini mosubang pag-usab. 
149 Si Tuck miingon, “Nakadayeg ako nianang mensahea, Billy.” Si 
Igsoong Neville ug ako nagtapad paglingkud sa sakyanan, ug matud ko, 
“Tuck…” 
Si—siya mitubag, “Nakadayeg ako sa imong mensahe.” 
Matud ko, “Tuck, wala akoy edukasyon.” Matud ko,… 
150 Siya miingon, “Mao kanay maayong kahimtang bahin niini.” Nakita 
mo? Ug ako… Siya miingon…Miadto siya aron pagtan-aw… Hinuon, nagtuo 
ako nga pasayloon ako sa maong tawo; wala ko ipasabot, kang Adlai 
Stevenson, nasayud ka. Ug siya miingon nga nakadungog siya kaniya ug si 
Mr. Stevenson usa ka utokan nga mamumulong, nga gituohan, nasayud kamo, 
hangtud nga si Tuck miingon (nagtuo ako nga nakakab-ot siya sa kolehiyo.) 
siya miingon nga mitambong siya didto ug nahikatulog. Ug siya miingon nga 
miadto siya ug nahikatulog nga naminaw kaniya sulod sa kinse minutes. Ug 
miingon, “Pinaagi sa usa ka edukadong koleheyo, gamay ra ang akong 
hingsabtan nga iyang gisulti. Hinashasan ra kaayo kadto.” Siya miingon, 
“Wala ka gayud makakita kanako nga nahikatulog kausa sa inyong mga 
serbisyo, nakakita ka ba, Igsoong Branham?” Busa, tan-awa, tungod sa kayano 
niini, yano lamang. Diha niana ang Dios magpahimutang. 
151 Karon, si—sila lunsay—sila lunsayng mga makinaadmanon niadtong 
adlawa aron unta hisabtan ang kahulogan sa yanong pamaagi sa Dios sa 
pagbuhat sa mga butang. Alang kanila dili kadto hinashasan. Kinahanglan nga 
hinashasan kaayo. Kinahanglan nga pinasinaw gayud kaayo, o kay tingalig 
mosipyat sila niini. Karon, apan ang gamhanang si Jehova diha magtago sa 
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Iyang Pulong, ug Iyang gipahibalo ang Iyang kaugalingon ngadto sa mga 
katawhan nga mituo sa Iyang Pulong pinaagi sa pagluwas kanila ug sa 
pagtuman sa yano nga mensahe, ang yanong mensahe ni Noe, gituman kini sa 
Dios. Karon, himatikdi kana. 
152 Karon, ug gisundan kini diha sa adlaw ni Moises, himatikdi ang laing 
takna sa kagawasan. Kung ang Dios hapit na mobuhat ug usa ka butang aron 
ipahigawas ang Iyang katawhan, ang Dios magpadala ug usa ka mensahe 
ngadto sa katawhan, ug yano ra kaayo kini, maingon sa atong pagkasabot sa 
pag-abli sa mga Timri (Mao kanay akong katuyoan sa pagdala niini una sa 
tanan.), aron atong makita nga ang pag-abli sa mga Timri yano lamang gayud, 
a—a—ang manggialamon mapakyas niini ug usa ka milyon ka milyas. Nakita 
mo? Manghinaut ako nga ang Dios magdihog kanako alang niini. Tan-awa, 
nakita mo? Molapaw ra kini sa ibabaw. Ug mao kanay hinungdan nga akong 
gituohan nga kining maong mensahe ning buntaga haum alang sa 
pagpahimutang sa sukaranan diha sa kayano sa Dios (Nakita mo?), kung 
giunsa sa Dios ang pagtago sa Iyang kaugalingon diha sa kayano. 
153 Hunahunaa, makahimo sila pagpabuto ug mga atomika ug mobuhat ug 
bisan unsa pa, apan kung bahin na gani sa kinabuhi, dili gani sila makatug-an 
kung diin kini magagikan. Ang usa ka yanong dahon sa sagbot, u gang Dios 
anaa nagtago niini. Makahimo sila pagpabuto sa raket ngadto sa bulan u—ug 
mogamit ug usa ka radar ngadto o bisan kung unsa man apan dili gani 
makasaysay sa kinabuhi sa dahon sa sagbot. Husto kana. Tan-awa, tungod kay 
dili kini ikasaysay; yano ra gayud kaayo nga wala nila makita kana. 
154 Karon, himatikdi. Si Moises, niadtong adlaw nga ipahigawas na sa 
Dios ang mga anak sa Israel, sumala sa Iyang Pulong Siya… Unsa may Iyang 
gibuhat? Nagpili Siya ug usa ka yano nga pamilya; wala kitay timaan kanila. 
Tan-awa, siya usa lamang ka anak ni Levi kana lang ang atong hingsayran 
(Nakita mo?), ug busa atong… Ug ang iyang asawa… Usa lamang ka 
ordinary, tingalig usa ra ka magmamasag lapok (sumala sa giisip sa kalibutan,) 
didto nagabuhat ug tisa alang sa kaaway. Usa lamang siya ka ordinaryong 
ulipon sa Israel, apan ang Dios nagpili niadtong pamilyaha aron manganak ug 
usa ka manluluwas: usa lamang ka ordinaryong pamilya nga Judio. Wala 
gayud siya sukad makaadto ug makaangkon sa pagkaharianon, ug pagkadato, o 
uban pa, o wala gani sa pagka-sacerdote; Siya mikuha ug usa ka komon 
ordinaryong pamilya (Nakita mo?): kayano. 
155  Himatikdi kung unsay Iyang ginabuhat. Iyang gipakatawo ang usa ka 
bata, usa ka yanong tawong linalang. Wala gayud Niya… Mahimo unta 
Niya—mahimo unta Niyang sugoon ang adlaw kong maoy Iyang gusto aron 
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makita ang Pulong, mouyon siya niini uban sa “Amen,” bisan kung unsa pay 
ikasulti sa ubang mga tawo. Mao kana… Siya nagtoo niini. Nakita ba ninyo? 
216 Oo. Nakita mo? Apan mopalayo pa kitag husto kay kong magpabilin 
ra diha sa pagkafanatico… Ug si Satanas mouban diha sa katawhan. Mao kana 
ang trabaho ni Satanas, ug usa siya ka maayong negosyante. Ug moduol si—
siya sa mga katawhan aron iya silang pahunahunaon nga ila kining naangkon 
tungod kay makaluksolukso na sila; ug unya magdumot sa inyong silingan? 
Dili, nakita mo? A—ang pagsultig mga butang ug ang pagsultig mga dila 
makapahibulong ug ang mga butang nga sama niana…Ug hinumdumi, nga 
makahimo ka pagsulti sa genuwin na Espiritu Santo nga mga dinila sa gihapon 
dili mo maangkon ang Espiritu Santo. Mao kanay giingon sa Biblia. “Bisan pa 
kung magsulti akog dila sa mga tawo ug sa mga Manolunda ug kung walay 
gugma, dili kini magpulos nako. Sama ra ako sa usa ka masaba nga 
piyangpiyang, ug nagatagongtong nga agong”; I Corinto 13. Nakita mo? Busa 
wala kay—walay kalabotan niini. Nakita mo? 
217 Ang Methodist nag-ingon, nga “Sa among pagsinggit, nakadawat na 
kami niini,” apan wala. Ang Nazarene nag-ingon nga kung magkinabuhi silag 
balaan na nadawat na nila kini, apan wala. Ang mga Pentecostal nag-ingon, 
nga “Sa among pagsultig mga dila; nadawat na namo kini,” apan wala. Tan-
awa, nakita mo? Gipakita sa Dios ang Iyang kaugalingon, dili diha sa mga 
pagbati, dili, kana maoy… Ang mga pagbati anaa man niini, kong dili—kong 
dili mo sulayan pagbutang—pagpasulod sa imong kaugalingong salabutan kini 
(Nakita mo?) ug sa imong kinaugalingong panghunahuna. Ang sa Dios. 
Karon… 
218 Ug unya nangahimo silang mga pundok sa mga fanatico diha sa pikas 
tampi, ug ania karon ang Pangasaw-onon milagbas kanilang tanan, nagatawag 
tali sa duha ka mga kampo. Igo lang gipaluyohan sa Dios Kini samtang 
nagpadayon Siya: Ang Iyang Pulong. Karon—oh, akong laktawan ang pipila 
niini, tungod kay daghan pa kaayo ang ania dinhi, ug anaa pay a—akong… 
Hapit na mahuman ang akong takna. Akong dalion kutob sa akong mahimo 
karon. 
219 Sukad pa sa Eden—sukad sa Eden miabot kini, gipanagna na nga 
anaay moabot nga Mesiyas, ang tanan gikan sa Eden. Karon, akong laktawan 
ang uban sa akong mga Kasulatan nga akong gipangsulat dinhi ug mga sinulat, 
aron lang mahuman ang mensahe sa takna kung mahimo ko. Ang Dios nagtago 
diha sa pagkamapaubsanon… Karon, paspasan ko pagsulti, apan gusto na—
nako nga makuha ninyo kini. Nakita mo? 
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ka sa imong kaugalingon dili kay hangtud ra niini; sa tinud-anay anaa na kana 
diha. Ug magpadayon na kini kanunay. Karon, padayonon ta—ingon, sa 
magdali ta niini sa mga pipila na lang ka gutlo ang nahibilin, ug unya ato nang 
taposon. 
210 Karon, karon, ang uban mipalayo pa gayud kaayo ingon nga mga 
fanatico. Karon, nangadto sila sa laing tampi. Ug maoy ilang paghunahuna nga 
tungod kay sila nagluksolukso, o nakabaton sa kaikag o emosyon, nga 
magsultig nga dila, o—o—o magprofesiya nga mahitabo dihadiha o sulosama 
niana, maoy ilang paghunahuna nga kini: nga—ila—ila na kining naangkon, 
apan wala. 
211 Si Jesus nag-ingon, “Daghan ang moduol Kanako niadtong adlawa ug 
moingon, ‘Ginoo, wala ba ako managna sa Imong Ngalan; sa Imong Ngalan 
nakahimo ug daghang mga bulohaton ug nanaghingilin sa mga yawa?’” Siya 
motubag, “Palayo, kay wala Ako makaila kaninyo.” Nakita mo? Dili kon mao 
kana, mga higala. Mao kanay hinungdan nga kalig-onan sa mga dila… Ako 
nagtoo sa pagsultig mga dila, apan dili ako modawat niini ingon nga mao ra 
bugtong ilhanan sa Espiritu Santo. Dili, sir. Ang bunga sa Espiritu mao ang 
kalig-oanan. Nakita mo? Ug karon… 
212 Tan-awa, mao kanay hinungdan nga lahi ako sa mga kalihokan sa mga 
kaigsoonang Pentecostal diha nianang kahimtanga nga moingon sila, “Kong 
tawo makasulti nag mga dinila, nan nakadawat na siya sa Espiritu Santo.”Dili 
ako mouyon. Dili kana maoy ilhanan nga nakadawat siya sa Espiritu Santo. 
Nakita mo? Nakadungog ako ug mga yawa nga nagsultig mga dila paspas 
kaayo kutob sa ilang mahimo, nag-inum ug dugo gikan sa kalibira sa tawo, ug 
mosangpit sa yawa. 
213 Nanakakita akog mga Indian nga nagdalag mga halas ug gibakus nila 
diha sa—sa—sa ulan nagsayaw didto sa Arizona, ilang gipataas ang ilang mga 
kamot nga sama niana, ug magdudalagan; ug moduol ang mini nga doctor nga 
nanagbangkaw sa iyang kaugalingon, ug mibutang ug lapis, ug kini misulat sa 
dili masabot nga pinulongan ug mihatag ug hubad. Busa, nakita mo? Busa 
ay—ayaw ako pagsultihi niana. Ayaw, tigulang na ako niana. Nakita mo? 
Busa… 
214 A—ang bunga sa Espiritu mao ang…Si Jesus nag-ingon, “Pinaagi sa 
ilang mga bunga (dili mga dila o emosyon, kondili) pinaagi sa ilang mga 
bunga maila ninyo sila.” Busa mao kana ang bunga sa Espiritu. 
215 Mao kana ang Dios nga nagpakita sa Iyang kaugalingon diha sa 
tumang pagpaubos, sa katam-is, ug kada adlaw mao ra sa gihapon. Nahisama 
kini sa usa ka tawo nga nagpabilin diha sa Pulong, sa matag takna nga iyang 
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pagpahigawas kanila. Mahimo Niyang sugoon ang hangin aron pagluwas 
kanila. Mahimo Niyang sugoon ang Manolunda aron pagluwas kanila. 
156 Oh, hallelujah. Makahimo ang Dios bisan kung unsay Iyang gustong 
pagabuhaton. “Nan, giunsa mo man pagkasayud niana, Igsoong Branham?” 
Dili sa Dios biyaan ang Iyang programa. Mao kanay hinungdan nga kita 
nasayud nga niining adlawa, kinahanglan nga magmayano ra. Nakita mo? 
Karon, kanunay gayud Siyang mamuhat diha sa kayano. Apan ang Dios sa 
sunogdan nga maoy nagbuhat sa adlaw miwali sa Maayong Balita, o usa ka 
Manolunda ang miwali sa Maayong Balita, apan maoy Iyang gisugo ang mga 
tawo alang sa maong katuyoan, ug wala gayud Niya kini usba. 
157 Wala gayud Niya sugoa ang tagsa…Wala gayud Siya magsugo sa mga 
denominasyon; wala gayud Siya magsugo sa panon sa mga katawhan; kondili 
maoy Iyang gitahasan ang mga lalake sa pagwali sa Maayong Balita, dili ang 
kahimanan, mga galamiton nga mekanikal, o ang bisan unsang anghel nga 
linalang; kondili tawo gayud. Ug sa dihang nagpadala Siyag kagawasan ngadto 
sa mga katawhan didto, maoy Iyang gipadala ang usa ka yanong tawhonong 
linalang, natawo sa yanong pamilya diha sa mga panon sa ulipon. Oh, tan-awa, 
kung unsang pagka-Dios Siya, gibuksan ang Iyang kaugalingon gikan sa 
kayano. 
158 Karon, himatikdi. Ug Iyang gipabansay siya sa kalibutanong kaalam 
aron siya mapakyas ug ipakita nga dili sa kaalam nga kitang tanan 
mapahigawas; kondili pinaagi sa pagtuo nga kitang tanan gipahigawas. Iya 
siyang gipasulod ug gipakuha sa maong edukasyon hangtud nga makahimo na 
gani siya pagtudlo sa kaalam sa mga Egiptohanon. Siya utokan kaayo. Ang 
Dios nagauban niadtong usa ka yanong pamilya, kinsa makahimo, tingalig, dili 
makasulat sa ilang ngalan. 
159 Ug si Moises gidala ngadto sa labing hataas nga pagtuon uban sa 
labing dakung edukasyon, hangtud nga makahimo na siya pagtudlo sa kaalam 
sa mga magtutudlo. Makatudlo na siya sa labing utokan. Oo. Ug gitugotan sa 
Dios nga makaangkon siya nianang paagiha aron Iyang mahipadayag ang 
Iyang kkaugalingon diha sa pagpaubos aron ipakita nga ang kaalam walay 
arang mahimo niini; ug si Moises sa tumang pagkamakaluluoy napakyas diha 
sa iyang kaalam. Iyang gitugotan siya nga makakuha sa maong kahimtang 
alang sa Iyang katuyoan, aron siya mapakyas, ug napakyas gayud siya, ug 
napukan siya. 
160 Busa aron ipakita, nga dili pinaagi sa gahum, ni sa kusog, kondili—dili 
pinaagi sa kaalam sa Egipto, dili pinaagi sa kaalam sa atong tulonghaan, dili 
pinaagi sa gahum sa atong mga seminaryo, kondili—dili pinaagi sa mga 
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kantidad sa atong organisasyon, dili pinaagi sa gahum sa atong kinaalam nga 
pagpanudlo; kondili “pinaagi sa Akong Espiritu, nagaingon ang Dios.” Ang 
iyang kaalam nawala ug diha sa katapusan niini. Sa dihang gikatagbo niya ang 
Dios didto sa nagdilaab nga kahoy, iyang gitangtang ang iyang sapatos ug 
mipaubos sa iyang kaugalingon hangtud sa pagpaubos ug hingkalimtan ang 
tanan niyang kahibalo. 
161 Ang Dios, nagdala ug kagawasan, kinahanglan nga siya mabansay 
diha sa kaalam aron siya mapukan aron ipakita nga dili mahimong mosalig ka 
sa bukton sa imong kaugalingong kinaadman o kang bisan kinsang salabutan. 
Gitugotan siya nga mapukan aron ikapadayag ang Iyang kamot. Makakita kaba 
niini? Ang katuyoan sa Dios sa pagbuhat niini mao ang pagpadayag sa Iyang 
kaugalingong pagpaubos. 
162 Ug Iyang gitugotan si Moises nga mahimong kinalabwan hangtud nga 
siya mao na ang—siya mahimo nang sunod nga faraon. Siya mao ang 
gamhanang heneral. Sumala sa kasaysayan, iyang gipangdaug (ni Moises, 
mismo) ang mga nasud nga nagalibot. Ug sa iyang pagbalik sa bulohaton sa 
Ginoo dinuyogan sa iyang talent, gipalintuwad siya sa Dios, aron Iyang 
ikabutang siya didgto sa kamingawan ug kuhaon ang tanan nga anaa kaniya, 
ug unya mopakita kaniya sa tumang pagpaubos, ug mipadala kaniya uban sa 
usa ka sungko nga diha sa iyang kamot aron luwason ang mga katawhan. 
163 Tungod kay dili man kini niya mahimo pinaagi sa sinundalong 
pagkabinansay, pinaagi sa edukasyon, pinaagi sa siyentificanhong edukasyon, 
ug pinaagi sa gahum sa pagkasundalo, dili siya makahimo niini, ug Iyang 
gihatagan siya ug usa ka baliko nga sungkod nga moadto sa kamingawan, ug 
nahimo niya kini pinaagi niini: Ang Dios diha sa pagkamapainubsanon, sa 
kayano. Ang Dios diha sa sungkod ug diha kang Moises. Ug samtang anaa ra 
kang Moises ang sungkod, nan ang Dios anaa niini, tungod ka yang Dios diha 
man kang Moises. Tinuod gayud. 
164 Himatikdi. “Dili pinaagi sa gahum, ni pina—pinaagi sa kusog, kondili 
pinaagi sa Akong Espiritu…” Kondili pinaagi sa yano nga pagtuo, nga 
gibatonan ni Moises kay siya nakasabot nga siya mao ang manluluwas sukad 
pa sa gitudlo sa iyang inahan. Ug iyang gibansay ang iyang kaugalingon diha 
sa kusog sa pagkasundalo aron buhaton ang ingon, apan napakyas kini. Nakita 
mo? Anaa kaniya ang salabutan; may edukasyon siya, apan wala kadto 
magpulos. Busa kinahanglan nga iyang hikalimtan kining tanan ug moduol sa 
yanong butang sa pagdawat sa Dios diha sa Iyang Pulong, ug dihadiha iyang 
naluwas ang mga katawhan. Oo, sir. 
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tukmo, o sa usa ka pekak, ug moingon, “Ako usa ka matahum nga langgam.” 
Tan-awa, usa kini ka butang nga minugna. 
 Apan ang usa ka pekak dili gayud mabalaka kung matugkan ba siyag 
mga balhibo sa pekak o dili. Ang salampati dili mabalaka kung tugkan ba siya 
sa balhibo sa salampati o dili. Samtang ang iyang kinaiya usa ka salampati, 
makabaton gayud siyag balhibo sa salampati. 
204 Ug tan-awa, ang mga katawhan nga balaan misugod sa pag-ingon, 
“Ang mga kababayen-an kinahanglan nga magpataas ug mga buhok ug taas 
magsul-ob ug taas nga bukton,” ug tanan kining mga butanga, “ug hatag-as 
nga mga palda, ug dili magsul-ob ug bisan unsang singsing sa kasal, o mga 
bulawan nga bisan unsang matang.” Tan-awa, kini nangahimong usa ka 
kinaugalingong pagkabalaan. Tan-awa, nakita mo? Ka—ka—kana maoy usa 
ka binuhat-buhat nga pagkabalaan. Apan ang tinuod nga Iglesia sa buhing 
Dios mao—kini mao ang… 
205 Tan-awa kung unsay nahitabo sa mga denominasyon. Karon, silang 
tanan nanagpaputol sa mga buhok sama sa mga Pentecostal u—ug sa uban pa, 
u—ug silang tanan, halos nanagpang-ariyos ug uban pa. 
206 Tan-awa ang mga Pentecostal sa milabayng mga katuigan kung giunsa 
nila pagbalikbalik kana. Nakita mo? “Ug kami, ang iglesia—kami, ang Ang 
Iglesia mao ang lawas ni Cristo. Tinagsa-tagsa kini diha sa ubang tinagsa-tagsa 
nga gipanganak diha sa Gingharian sa Dios. Kana nagagikan sa kinasuloran 
nga diha sa gawas. Kini sa hinanali mabuhi. 
207 Dili na kinahanglang sultihan mo ang carnero nga mamalhibo o 
magmugna ug balhibo, ang akong ipasabot. Ang carnero dili na kinahanglan 
magmugna ug balhibo. Dili na siya moingon, “Karon, gusto sa akong agalon 
kanako nga anaa koy daghang balhibo niining tuiga. Kinahanglan nga 
magkapuliki gayud ako.” Dili, ang bugtong butang nga iyang pagabuhaton 
mao ra ang pagpabilin nga usa ka carnero. Husto kana. Ang mga balhibo diha-
diha—kini—kini—moturok kaniya tungod kay… 
208 Ug wala kita sugoa sa pagmugnag mga bunga; kinahanglan gayud nga 
mamunga ta (Nakita mo?), mamungag mga bunga. Nakita mo? Angayan 
gayud nga mamunga ta. Ug samtang ikaw usa ka kahoyng mamunga nga iya 
sa Dios pinaagi sa Pulong sa Dios, ang Pulong sa Dios maoy magpaluyo 
Mismo. Kini mamunga gayud ug mga bunga samtang ang Pulong anaa diha. 
209 Ug si Jesus nag-ingon, “Kong kamo pabilin Kanako ug ang Akong 
Pulong pabilin diha kaninyo, pangayo kamo bisag unsa, ug kini pagabuhaton 
gayud.” Nakita mo ba kini? Dili kinahanglan nga mugnaon mo kini. Magbuhat 
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198 Sila nangahimong… Ilang gibati nga tungod kay sila… Nga—nga sila 
walay… Ilang gidaot ang laing mga butang u gang—ug ang mga butang 
hangtud nga sila mipadulong ngadto sa laing tampi. 
199 Tan-awa, anaay usa ka dapit nga hilabihan ka mga utokan, mabugnaw 
ug dili managed; ilang gilimud ang bisan unsang butang didto; ug ang uban 
mitabok sa pikas tampi, didto sa laing tampi sa usa ka mabangis nga panon sa 
emosyon ug nanglimud sa Pulong. Apan ang usa ka tinuod hustong Iglesia 
nagpabilin diha sa taliwala sa dalan. 
200 Karon, kong inyong hingmatikdan, giki—giki—gikinahanglan gayud 
ang Biblikanhong kahibalo kung unsay giingon sa Dios, ug giki—
gikinahanglan ang hustong pagka espirituhanon aron magmainit kini sa 
kasingkasing, ug usa ra kini ka dalan. Si Isaias nagaingon nga mamao kanang 
dalana nagaingon Siya, “Anaay usa ka alagianan.” 
201 Ug ang binulahan, balaan, nga mga higalang bililhon nga taga 
simbahang Nazarene, usa ka gamayng kalihokan nga kusganon nga gisugdan 
sa Dios. Apan unsa may ilang nangaangkon? Sa pagsugod sa Dios pagsulti sa 
mga dila diha sa simbahan, sila nangahimung relihiyoso na kaayo ug 
nangahimong mga tikig na ug ilang gipanagtawag kini nga iya sa yawa, ug 
nakita ba ninyo kung unsay nahitabo kanila. Tan-awa, nakita mo? Si—sila… 
Ug ang nagpakabalaan pa kay sa uban… U—ug busa atong makita nga 
kadtong tanang mga butanga nangahimung binhi ug dihadiha nangamatay lang 
dayon. Nakita mo? Ug a—a—ang sa laing tampi… 
202 Karon, ang pikas kampo nahimong fanatico; ang pikas kampo 
mabugnaw ug mga tikig. Karon, si Isaias nagaingon, “Anaay usa ka 
alagianan.” Ug ang mga Nazarene ug daghan pang ubang karaang balaan mga 
tawo ang kasagarang moingon, “Ang binulahang alagainan (Himaya sa Dios.); 
kita nagalakaw sa karaang alagianan.” Apan nahinumdum ba kamo, nga kadto 
dili tukma kung unsay iyang giingon. Siya miingon, “Anaay usa ka alagianan 
ug (ang ‘Ug’ maoy usa sumpay.) ug usa ka dalan,” ug kini dili pagatawgon 
nga usa ka dala sa pagkabalaan, kondili ang dalan sa pagkabalaan. 
203 Karon, usa ka alagianan sa pagkabalaan…Ang mga katawhan 
naningkamot sa pagbalaan sa ilang kaugalingon. Ug kung buhaton man ninyo, 
mahisama ra kini sa akong giingon kaniadto; sama kini sa usa… Kini sama ra 
sa usa ka buitre nga misulay sa pagbutang ug mga balhibo sa salampati diha sa 
iyang kaugalingon aron mamahimong salampati gikan niini, samatang ang 
iyang kinaiya nagpabiling buitre. Nakita mo? Tan-awa, kini maoy…Kini 
mahisama sa usa ka uwak nga mosulay pagbutang sa—sa mga balhibo sa 
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165 Giluwas sa Dios pinaagi sa unsa? Sa pagtuo sa Iyang Pulong. Mao 
gayud kanunay… Atong tan-awon kung anaa pa kitay higayon. (Anaa pa kitay 
dili moubos sa bayente minutos pa. Anaa pay atong…) Mahimong atong 
dalikyatan sa—sa pagtan-aw si Cain ug si Abel, kung giunsa ni—ni Cain 
panlimbasog nga makapahimuot sa Dios pinaagi sa pagpatahum. Sa laing 
bahin, ang mga katawhan naghunahuna nga pi—pinaagi sa bantugang mga 
luhong binistihan nga mga congregasyon, pinaagi sa pari, nga—nga may 
sotana sa pagkaministro, ug sotana sa mga mag-aawit, ug ang tanan pa—pang 
gisul-ob, nga maoy makapahimuot sa Dios. 
166 Nakita ba ninyo kung diin kini magagikan? Si Cain misulay sa mao 
rang butang, ug nagbuhat siya alang kaniya ug usa ka halaran. Dili ikaglimud 
nga iyang gihimo nga matahum kaayo, ug ang maong tawo matinud-anon 
kaayo. Siya misimba. Maoy iyang pagtuo, nga “Basta lamang kay matinud-
anon ako, dili kini maghatag ug gamayng kalainan.” Anaa kini ing kalainan. 
Mahimong matinud-anon ka apan sayup. 
167 Himatikdi, nga iya—iyang gitukod kining maong altar ug siya—la—
labi pang nagtinguha pagbutang ug mga bulak ug ipahimutang kini ug 
butangan ug maayong mga bunga, ug maghunahuna, nga “Sa pagkatinuod, ang 
daku, balaan, mahinlo, matahum nga Dios modawat gayud nianang maong 
halad.” Apan, tan-awa, siya nagbuhat niini pinaagi sa iyang kaugalingong 
kaalam. Iyang gibuhat kini pinaagi sa iyang kinaugalingon panghunahuna, ug 
ingon usab niana kini karon. Iya—iyang… Ilang gibuhat kini pinaagi sa ilang 
kinaugalingon kaalam, pinaagi sa ilang pag-eskuela, pinaagi sa ilang 
edukasyon ug pamatasan nga ilang hingkat-onan. 
168 Apan si Abel pinaagi sa pinadayag, pinaagi sa pagtoo, mihalad ngadto 
sa Dios ug labi pa ka mahinangpunon halad. Dili kini mahinlo kung tan-awon, 
sumala sa tinawhonong pagkasulti, ang gamayng linalang, ug gituok kini sa 
liog, ug gigapos kini ug balagon nga sama niana, ug gidala siya ngadto sa altar. 
Walay bisan gamayng katahum bahin niini, ug gipahiluna siya sa ibabaw sa 
halaran ug gihiwa ang iyang gamayng liog pinaagi sa u—usa ka mahait nga 
bato hangtud nga ang iyang dugo mipugsit lapaw pa kaniya, ug nagbahihi siya, 
nga naghimalatyon. Usa kadto ka dili maayong talan-awon (Nakita mo?) nga 
tan-awon kini. 
169 Yano ra kadto kaayo. Diha sa tumang kayano siya nahibalo nga siya 
gipanganak sa iyang inahan ug sa dugo sa iyang amahan, natawo diha sa dugo 
sa iyang inahan pinaagi sa dugo sa iyang amahan, ug dugo ang hinungdan sa 
pagkahulog, busa dugo ang mokuha pagbalik niini. Busa mihalad siya ngadto 
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sa Dios ug labi pa ka mahinangpunong halad tungod kay gipadayag man kadto 
kaniya. 
170 Ug ang kadaghanan sa mga kaigsoonan, karon, nga naghunahuna nga 
mansanas ang ilang gikaon ug mga peras ug… Nakakita akog labing mangil-
ad nga butang sa miaging adlaw diha sa mantalaan. Sila miingon nga ila nang 
nasuta karon nga dili diay mansanas ang gikaon ni Eva; nga sa a—akong 
pagtuo ilang giingon nga usa kadto ka buongon. Busa…Oh, tan-awa kung diin 
magagikan kanang maong espirituha. 
171 Ug sila nanag-ingon nga sa akto si Moises wala motabok sa Mapulang 
Dagat, nga kadto maoy u—usa ka katamboan, usa ka lawod sa katamboan; ug 
iyang gidala ang mga anak sa Israel latas niining lawod sa mga katamboan. 
Kutob sa kinatumyan sa—sa dagat, dihay usa ka dakung wanang sa katamboan 
didto, ug si Moises mitabok sa dagat, apan usa kadto ka dagat sa mga bagakay 
nga iyang gitabok, nahibalo kamo, mga kasagbotan, nga ginganlan sama sa 
mga tules ug mga butang nga iyang gilabang didto. 
172 Unsang pagkakataw-anan samtang “Ang tubig,” matud sa Biblia, 
“nabahin ang tubig gikan sa tuo ngadto saw ala, ug ang Dios nagpadala ug u—
usa ka makusog nga hangin gikan sa sidlakan aron pagbahin…” Tan-awa, 
nakita mo? Ilang—ilang gisulayan ang paghulagway niini sa ilang 
kinaugalingong pamaagi, ug sa maong kahimtang mao kana kanunay ang ilang 
pagkapakyas, ug nagpadayon sila sa pagkapakyas. 
173 Nasayud ka, tanan kining mga butanga nga iya ni Cain—naghulagway 
sa usa ka kalibutanong panghunahuna nga tawo karon nga sa gawas relihiyoso 
kaayo. Gusto siyang magbuhat ug usa ka butang sa gawas, apan mosimba usab 
si—siya, ug ayaw kamo pagkuyog niana. Kini sila maoy mga hotel lamang. 
Nakita mo? Moipon ka sa hotel nga Methodist, sa hotel nga Baptist, sa hotel 
nga Presbyterian, sa hotel nga Pentecostal, apan gipanganak kamo diha sa 
Iglesia. Nakita mo? Kining tanang lunsay mga hotel; dili sila mga simbahan; 
mga hotel sila. Walay ingon nianang butanga sama sa iglesia nga Methodist o 
igslesiang Pentecostal. Wala, walay ingon nianang butanga. Wala, kanang 
tanan lunsay sayup. Nakita mo? Sila… Husto kana. Si—sila lunsay mga hotel 
nga gipasakopan sa mga tawo, apan kamo gipanganak diha sa Iglesia sa 
buhing Dios, ug mao kana ang dili makita nga lawas ni Jesu-Cristo nga 
namugna. 
174 Karon, apan gikahimuot sa Dios ang pagpadayag sa Iyang tinago 
ngadto kang Abel pinaagi sa yano nga pagtuo diha sa naula nga dugo. Oh, unta 
anaa pa akoy pahanon sa pagpabilin niana bisan kadali lang. Nakita mo? Apan 
si Cain uban sa tanan niyang kaalam, ang tawong utokan… Oh, moingon 
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192 Ug maghisgot bahin sa bautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, sila—diin 
ang Biblia nagtudlo nianang paagiha, sila miingon, “Oo, apan ang seminaryo 
nag-ingon, ug si talpulano nagaingon,” Makapadaot kana. Nakita mo? Ang 
Dios dili makagamit ug tawo nga sama niana. Nakita mo? Mahimong iyang 
tugotan ang usa ka tawo nga moasdang sa tibuok nasud nga sama niana ug ang 
maong tawo isalikway, ug kataw-an, ug himuong kataw-anan, ug uban pang 
butang nga sama niana, apan kung ang tinuod nga pasundayag moabot, ang 
Dios motindog ug paluyohan ang Iyang kaugalingon diha sa mao ra nga 
kayano. 
193 Motubo sama sa usa ka bulak, ang liso sama wala na kini; kini 
mamatay ug mahulog sa yuta. Kalota ang usa ka gamayng binhi, ug dunot na 
kini ug ingon sa nadaot na, apan gikan niana kinabuhia mogula ang laing binhi 
sa bulak: Ang Dios sa kayano. 
194 Iyang gibuhat ang samang butang. Ang dalan paingon sa taas mao ang 
pagpaubos. Ipaubos ang inyong kaugalingon. Ayaw gayud pag-ingon, 
“Hinuon, nagbaton man ako niini ug niana.” Wala kay mahimo. Hinum—
hinumdumi lamang, nga kong anaa kanimo ang grasya sa Dios, 
magpasalamaton ka tungod niini ug magpaubos ka…?... Ipabilin ang 
pagkamapaubsanon sa imong kaugalingon. 
195 Karon, magdali ako tungod ka yang relo…Dili ko gusto nga langanon 
ko kamo pag-ayo, tungod kay dili ko gusto nga pakapuyon ko kamo. Nakita 
mo? Anaa pa kitay hataas nga panahon niining semanahona. 
196 Karon… Ug karon, atong nakita nga ang mga katawhan nagkaanam 
pagkaabtik ug pagkaedukado. Karon, anaa pay lain ipakita ko kaninyo. A—
ang lain moadto pa sa halayo kaayo ngadto sa pikas tampi, ug sila 
mangahimong mga fanatico magpakita nga daw mga relihiyoso. Karon, 
nahibalo ta nga anaa na kanang pundoka dinhi kanato. Nakita mo? Moadto sila 
sa laing tampi… 
197 Diha niana nga dili ako uyon sa mga kaigsoonan nga mibiya dinhi dili 
pa lang dugay gikan sa—sa Righ—Kahayag; dili si—sila makakita sa 
kahibulongan nga nangabuhat gawas kon maghimo silag pundok sa ilang 
kaugalingon, busa nagtigum sila didto sa Canada u—ug gipundok ang mga 
katawhan nga ilang igatugyan ug himuon nga mga apostoles ug mga profeta 
gikan sa usag usa ug uban pa, ug naputol kini dihadiha. Nakita mo? Ug mao 
gayud kini kanunay. Nakita mo? 
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188 Wala siya magkayungit niini. Wala si—siya magkabungabunga. Wala 
siya mosulti, “Karon, bantugang Ahab…” Siya milakaw ug miingon, “Bisan 
gani tun-og nga matagak gikan sa langit hangtud nga tawagon ko kini.” 
Hallelujah. Gipasidunggan sa Dios ang iyang pagkayano. 
189 Karon, nakita ninyo, samtang diha kadto sa labing yano nga paagi ug 
ang matag usa nag—ang matag usa nagsupak kaniya, ang matag usa diha sa 
iyang tutonlan… Ang tanan nga mga kapunongan sa mga ministro ug ang 
tanan pa diha sa iyang tutonlan (Kana maoy tinuod.),naningkamot sa pagbiya 
kaniya, ang tanan pa. Apan niadtong maong kayano, bisan pa kung wala sila 
motabang sa iyang campanya ug sa bisan unsa nga anaa kanila, ang tanan 
nanagtuo nga siya usa ka buang, apan ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon. 
Apan sa paghiabot na sa takna alang niadtong maong binhi nga mahinog na 
nga kanhi gitanum, ang Dios nagpadayag sa Iyang kaugalingon pinaagi sa 
pagpadala ug kalayo gikan sa kalangitan ug mitilap sa halad. Ang Dios 
nagtago diha sa tumang kayano ug unya nagpadayag na usab sa Iyang 
kaugalingon. Nakita mo? Oo. Gikahimuot sa Dios ang pagbuhat niana. Mao 
kana kanunay ang Iyang ginabuhat ang maong paagi. Oo, sir. 
190 Karon, atong nakita nga Iyang—Iyang gisaad kining mga butanga. 
Ang nakaingon niini karon uban sa kadaghanan kanatong mga katawhan, kay 
gusto ta usab mahisama, nasayud kamo, busa ang seminaryo ug ang 
makidenominasyon, ug inidukadong kaisipan dili gayud magamit sa Dios. Ang 
Dios makahatag sa tawo sa pagsugod aron mobuhat ug usa ka butang ug 
hatagan siya ug bulohaton. Ang unang butang mao, moadto siya aron 
magpahimuot kung unsay giingon sa uban. U gang unang butang hisayran mo, 
siya malimisan diha sa dakung hut-ong sa kagamitan, ug unya kuhaon sa Dios 
ang Iyang mga kamot gikan kaniya ug pasagdan siya. Tan-awa, nakita mo? 
191 Ug unya mangita Siya alang Kaniya ug laing tawo usa ka tawo nga 
maoy mobuhat niini. Nakita mo? Mangita Siyag lain nga maoy—maoy modala 
sa Iyang Pulong, nga maoy modala sa Langitnong pinadayag ug dili gayud 
moirog niini, nga mopabilin diha nianang maong Pulong. Ingon niana ang 
Iya—Iyang pagbuhat niini. Mao kanang paagiha kanunay ang Iyang pagbuhat. 
Busa kung ang tawo mamahimo nang edukado ug maigmat nga mahimo nang 
mosulay pagbutang sa iyang kinaugalingong paghubad… Nan, sama sa ilang 
panultihon, “Ang bautismo sa Espiritu Santo,” sila moingon, “oh, kaniadto ra 
kana sa laing adlaw.” Apan kong dili man sila… “Nan, dili kini alang sa laing 
adlaw, apan sultihan ko kamo; nga kini dili moabot sama sa gibuhat niini sa 
adlaw sa Pentecostes. Kita makadawat sa Espiritu Santo kung motoo kita,” u—
ug ang tanang matang sa mga butang nga sama niana. Nakita ninyo? 
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kamo, “Karon, Igsoong Branham, nag-ingon ka nga siya… Inyong gihimo siya 
nga edukadong manggialamon.” Mao kana siya. Siya maoy 
manggialamon…Sunda ang iyang—sunda ang iyang kaliwatan. Tan-awa ang 
iyang mga anak. Ang matag usa kanila mga siyentista ug mga doctor ug mga 
tawong utokan, ang matag usa. Apan sunda ang kaliwatan ni Seth; sila mga 
mapaubsanon mga mamumuo ug mga mag-uuma ug uban pa hangtud ngadto 
sa pagkalaglag. Apan ang mga anak ni Cain manggialamon kaayo, panon sa 
makinaadmanon. Bisan pa gani sila… Mahimo nila—mapahumok ang 
tumbaga ug makabuhat ug mga metal ug mga magtutukod, ug sila mga tawong 
utokan; sam—samtang kining laing mga tawo nanagpuyo lamang sa mga 
tolda, ug nagbantay sa ilang mga carnero, ug nagpabilin diha sa mga saad sa 
Dios. Tan-awa, nakita mo? Nakita mo kung unsa kadto? Karon, sunda lamang 
ang kaliwatan ug tan-awa kung dili ba husto. Nakita mo? Sila nanagpabilin 
diha sa saad sa Dios. 
175 Mao kanay hinungdan nga si Noe gipili gikan nianang matanga sa mga 
katawhan. Mao kanay hinungdan nga si Pablo gikuha gikan sa iyang pundok. 
Nakita mo? Mao kanay hinungdan nga si John Wesley, si Martin Luther, ug 
uban pa. Ma—mao kanay hinungdan nga ikaw nahimo kung unsa ikaw karon 
(Nakita mo?), mao rang butanga: magpaubos aron motuo sa yanong saad sa 
Dios. 
176 Karon, himatikdi. Gikahimuot sa Dios a—ang pagpaila… Karon, 
kanunay gayung sutaon sa Dios kung kini Kamatuoran ba o dili. Nakita mo? 
Karon, daghang mga tawo ang naninguha sa pagpahimutang sa ilang 
kaugalingon diha sa usa ka butang samtang ang Dios nagpahilayo gikan niana 
ug usa ka milyon ka milyas. Husto kana. Apan kung makita mo nga ang Dios 
mibalik ug misulti niini, miuyon niini, nga magaingon, “Kini maoy husto. 
Husto kana. Husto kana.” Nan sa ingon inyong hisayran nga kana maoy 
tinuod. 
177 Karon, samtang ang mga halad diha na sa halaran, wala dawata sa 
Dios ang iyang inutok nga pangagpas bahin sa Dios. Apan sa Iyang 
pagpakakita kang Abel pinaagi sa yanong pagtoo aron motuo nga kadto dili 
mga mansanas o mga bunga sa kaumahan, kondili usa kadto ka dugo, pinaagi 
sa pagtuo siya nagatuo niini, pinaagi sa pinadayag gikan sa Dios, gipaluyohan 
sa Dios si Adan pinaagi sa pagdawat sa iyang halad. Nakita mo? 
178 Diha niana ang atong panghunahuna sa pagpangampo sa mga 
masakiton—ug bisan unsa pa. Si Jesus nag-ingon, “Kong kamo pabilin 
Kanako u gang Akong Pulong pabilin diha kaninyo, pangayo bisan unsay 
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inyong gusto, ug kini pagabuhaton diha kaninyo.” Karon, samtang naghinapos 
na kita, atong dalion karon, sulod sa bayente minutos pa… 
179 Himatikdi. Sa adlaw ni Elias, gipili sa Dios ang pagtago sa Iyang 
kaugalingon diha sa usa ka yanong tawo. Karon, hunahunaa kini. Ang Dios 
nagpili…Mao kadto ang Iyang pagpili. Hinumdumi, nga may mga rabbi sila, 
mga kaparian; dihay ilang mga tawong bantugan sa ilang mga adlaw. Bisan 
gani si Haring Ahab mismo nga usa ka Judio. Dihay iyang mga tawong 
bantugang tawo sa yuta niadtong adlawa, apan ang Dios nagtago sa Iyang 
kaugalingon diha sa usa ka yanong tawo, dili kong usa ka eskolar, dili, dili 
kong usa ka bantugang tawo sa kalibutan, sama sa utokan nga mga sundalo, o 
unsa pa man, dili, dili dagkung mga ngalan. Wala man gani kita makaila kung 
kinsay iyang papa ug mama. Wala tay hingsayran bahin sa iyang kagikan: usa 
lamang ka yanong tigulang nga mag-uuma diha sa palibot nga gipatindog 
alang sa katuyoan nga mahimong usa ka profeta. 
180 Ang Dios nagbaton kaniya nga magkinaugalingon pagpakabuhi didto 
sa kamingawan. Ang bugtong butang nga atong hingsayran, siya 
nanagpamundak sa mga tiil bisan asa, misulod ug gihukman ang tibuok 
ecclesiastikanhong sistema. Ako. 
181 Ug nahibalo ba kamo kung unsay ilang paghunahuna bahin kaniya? 
“Diin man siya gikan nga eskuelahan? Nakita mo? Unsang denominasyona 
ang iyang gipasakopan? Kauban ba siya sa mga Fariseo sa mga Saduceo,” o 
kung unsa pa man ang anaa kanila? Wala siya mahisakop sa bisan kinsa kanila, 
kondili iyang gitamay ang tanan. Nakita mo? Gipili sa Dios aron buhaton 
kana. Sa usa ka tawong yano, walay edukasyon… Wala kitay dapit nga nakita 
kung nakaeskuela ba siya; wala kitay hingsayran bahin kaniya, kondili usa ra 
ka tawong yano; apan gikahimuot sa Dios ang pagtago diha nianang tawong 
yano. Ang Dios, kaniadto kauban ning usa ka tawong yano, nagtago sa usa ka 
tawong linalang, makatugkad ba kamo niini? Ang Dios nagtago diha sa usa ka 
iliterit nga gipakabuang sa kalibutan…Tungod kay… 
182 Nasayud ka ba, ila—ilang gipasanginlan siya nga bisan unsa nalang, 
bisan gani sa pagkadiwatahn. Si Elias, ang tanang mga profeta gipasanginlan 
niana. Tan-awa, busa… Si Jesus gipasanginlan nga usa niana (Nakita ba 
ninyo?): Si Beelzebub. Ug gipakabuang, nga nagaingon, “Aha, buang ka 
gayud. Ikaw… Nahibalo kami nga giyawaan ka. Nawad-an ka sa imo—imong 
pangisip.” Nakita mo? Maoy hinungdan nga Iya silang gisultihan nga sa 
kaulahian nga mga adlaw moabot kana nga ilang—nga usa ka pagpasipala ang 
pagbuhat sa ingon. Iyang gipasaylo sila, apan dili na kini mapasaylo pa sa 
kaulahiang mga adlaw. Kinahanglan nga pagabayaran kini pinaagi sa dayon 
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nga pagkahimulag, dili na gayud mapasaylo pa dinhi niining kalibutana o sa 
kalibutan nga umalabot. 
183 Apan si Elias ginaisip nga usa ka tawong buang. Mapamalandong mo 
ba siya, nga nagtindog didgto sa…Ang mga kababayen-an ang tanan 
nanagpaputol sa ilang mga buhok sama sa modernong mga adlaw, sa akong 
pagtuoo, ug nanagpamintal sama kang Jezebel, ang unang ginang sa nasud; 
u—ug sa—sa mga magwawali ang tanan nangahimo nang kalibutanon ug uban 
pang mga butang, ug unya kung unsay nanghitabo? Ug ania karon ang tigulang 
nga si Elias nagpakita nagtamay sa tanang mga butang sugod kang Jezebel 
hangtud sa ubos. 
184 Naghunahuna sila, nga “Dili na kinahanglan nga mamati kami kanimo; 
kay anaay among mga pastor.” Husto nga dili gayud sila, apan siya maoy ilang 
pastor bisan kung unsaon. Siya mao ang pastor ni Jezebel. Dili siya gusto… 
Tingalig anaay iyang nagkalainlaing matang, a—apan ang gipadala sa Dios; 
mao siya. Nakita mo? Siya mao ang gipada sa Dios nga pastor alang kaniya. 
Iyang gidumtan siya, apan siya mao sa gihapon ang pastor. 
185 Himatikdi. Ug gipaubos ni Elias ang iyang kaugalingon ug nagpabilin 
kung unsay giingon sa Dios kay sa ingon nga paagi kana maoy nakapahimuot 
sa Dios aron kuhaon kanang maong Espiritu gikan kang Elias ug gisaad nga 
iduso kini sa makatulo ka higayon diha sa dalan sukad didto (Nakita mo? 
Amen.), ug Iyang gibuhat kini. Amen. Oo, gibuhat Niya. Oo. Iyang gisaad nga 
kini moabot. Ug miabot kini diha kang Eliseo, ang iyang sumosunod, ug unya 
miabot si Juan Bautista, ug sumala sa Malaquias 4, kini gituohan nga mobalik 
kini pag-usab sa katapusang adlaw. Nakita mo? 
186 Gihigugma sa Dios maong espiritu nga diha nianang yano, walay 
edukasyon nga tawong lasangnon nga didto sa kalasangan. Ug busa… Kini 
masinugtanon kaayo sa Iyang Pulong nga Iyang isulti, “Elias, buhata kini,” ug 
buhaton kini ni Elias. Ug ang Dios nagtago sa Iyang kaugalingon diha sa ingon 
nga kayano hangtud nga silang tanan miingon kaniya… “Kanang tigulang nga 
buang. Ayaw kamo pagtagad kaniya,” ug uban pa. 
187 Apan usa niana ka adlaw samtang—ug natigulang na siya ug ang 
iyang ulo naupaw na ug ang iyang—ug ang iyang mga bungot nanag-as na, 
nga ubanon, diyotay nalang ang mga buhok nga diha sa iyang abaga, ang iyang 
gamayng niwang nga mga bukton, ug ang unod nagtabyogtabyog na nga sama 
niana, ug miadto siya paingon sa Samaria, ug mitutok siya paingon sa 
kalangitan uban sa baliko nga sungkod diha sa iyang kamot. Dili siya maayong 
tan-awon, apan anaa kaniya ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO 
alang niadtong adlawa. 


