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Pasiuna 
Ang takus ilhon nga pagpang-alagad ni William 

Branham mao ang tubag sa Espiritu Santo sa mga profesiya 

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

Mga Pinadayag 10:7. Kining nakaylap sa tibook kalibutan 

nga pagpang-alagad mao ang katumanan sa daghang laing 

mga profesiya, ug nagapadayon nga pagpamuhat sa Dios 

pinaagi sa Iyang Espiritu niining Katapusang Panahon. Kini 

nga pagpang-alagad gihisgutan diha sa Mga Kasulatan, sa 

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

Jesu-Cristo. 

Kami nagaampo nga ang pinatik nga Pulong 

mahimong matagik sa inyong kasingkasing maingon nga 

kamo sa mainampoon magabasa niining mensahe. 

Samtang tanang pagpaningkamot gihimo sa paghatag 

ug tukma, dili pinutlan nga paghubad, ang English Audio 

Files mao ang labing maayo nga pagsaysay sa mga wali nga 

gilitok ni Igsoong Branham. 

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

nga mga wali nga giwali ni William Branham makuha nga 

walay bayad ug maimprenta diha sa daghang mga 

pinulongan sa: 

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

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

ug iapud-apud nga walay bayad.    
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102
 Brother Roy, kung makaanhi ka sa plataporma. Matag-usa magaduko sa 

iyang ulo karon, ang tanan magaampo ug moawit. Kung dili kamo moampo, 
pag-awit sa Only Believe. Samtang kamo moagi, pagtoo lamang, pag-agi. 
Bisan unsa man ang inyong isulti kon buhaton, anaa ra kaninyo. Kung gusto 
kamo nga mosinggit, pagsinggit. Ug kung gusto kamo nga mobiya… Bisan 
unsa man kana, pagtoo lamang sa Dios. Paglakaw ug moingon, “Napahiluna 
na sa akong kasingkasing.” Sama lamang kung ikaw moadto sa tangke sa 
tubig aron pagabautismohan. Napahamutang na kana, kung motoo kamo niini. 
Ikaw Cristohanon samtang ikaw motoo. Tinuod ba kana? Ug ikaw mamaayo 
samtang ikaw motoo. Magaampo kitang tanan karon. Buyno, Brother Borders. 
[Si Brother Branham nagaampo sa masakiton. Blangko.nga.dapit.sa.teyp—
Ed.] Too lamang! 

Till we meet! till we meet! 
Till we meet at Jesus feet; 
Till we meet! till we meet! 
God be with you till we meet again! 

103
 Ako nag-alagad sa Pulong sa Dios ngadto kaninyo. Sa Ngalan ni Jesu-

Cristo, hinaut ang matag-usa kaninyo makadawat sa inyong gipangayo. “Kung 
ikaw moingon niining bukid, ‘mabalhin ka,’ ug dili magduhaduha sa imong 
kasingkasing, apan motoo nga kung unsay imong isulti matuman, maangkon 
nimo kung unsay imong gisulti.” Sa dihang kamo moampo, toohi nga inyo 
nang nadawat ang inyong gipangayo, ug kini igahatag kaninyo. Nagaalagad 
ako sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Nagatoo ako nga ang atong hukom human na ug 
gipakanaug na ug ang atong mga lihok nagpamatuod karon nga kita nagatoo, 
ug kita nahibalo nga Siya nagaayo. Kung dili na gayud nako kamo makita 
niining bahin sa sapa, ako makigtagbo kaninyo sa pikas nga bahin. Unya ang 
dakung Espiritu Santo Kinsa mao ang atong Dinapit niining semana, dinhi 
uban kanato ug nagapang-alagad kanato, Siya magasaksi kaninyo unya nga 
ako nagsulti kaninyo sa Kamatuoran. Hangtud nianang panahona:  

Till we meet! till we meet! 
God be with you till we meet again! 

Magaduko kita sa atong mga ulo karon. 
104
 Sa hilom sa tinuoray ug matam-ison. [Si Brother Branham nagsugod sa 

pag-hum sa Till We Meet—Ed.] 
105
 Hinaut ang mga balod sa kamatayon molikay sa inyong atubangan. 

Hinaut ang Dios sa Langit, Kinsang Presensya anaa kita, mag-amping gayud 
kaninyo hangtud kita magkita. 

Ang Dios magapanalangin kanimo, brother. Nagapasalamat ako kanimo.  

Ang Husay Sa Hukmanan 
1
 Sa Marcos, sa ika-16 nga capitulo, magsugod sa ika-9 nga verseculo, buot 
ako nga magabasa. Usa kini ka mahimaayong teksto, mahitungod kini sa 
pagkabanhaw. 

Ug sa pagkabanhaw niya sa kaadlawon sa nahaunang adlaw 
sa semana, siya mitungha pag-una kang Maria Magdalena, ang 
iyang gipagulaan ug pito ka mga yawa. 

Kini siya miadto, ug sila nga mga nanagpakig-uban kang 
Jesus iyang gisuginlan samtang nagminatay ug nagpanghilak 
sila. 

Apan sa ilang… pagkadungog nga siya buhi ug nga iyang 
nakita… siya, wala sila motoo niini. 

Tapus niini, sa lain nga dagway siya mitungha sa duha 
kanila samtang naglakaw sila sa dalan paingon sa balangay. 

Ug mibalik sila ug nanugilon sa uban, apan sila wala nila 
toohi. 

Ug unya mitungha siya sa Napulog-Usa samtang 
nanaglingkod sila tambong sa kan-anan; ug iyang gisaway sila 
tungod sa kakulang nilag pagtoo ug sa kagahi nilag kasingkasing, 
kay wala man ugod sila motoo sa mga nanagpakakita kaniya 
tapus mabanhaw siya. 

Ug siya miingon kanila, “Panglakaw kamo sa tibuok 
kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa tibuok 
nga kabuhatan. 

Ang motoo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili 
motoo pagahukman sa silot. Ug kanila nga motoo maganunot 
kining maong mga ilhanan: sa akong ngalan ilang pagulaon ang 
mga yawa; magasulti silag mga bag-ong sinultihan; 

Makakupot silag mga bitin, ug kon makainom silag bisan 
unsa nga makahilo, dili sila mangadaut; ang mga masakiton 
pagapandongan nila sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila.” 

Ug unya ang Ginoong Jesus, tapus siya makasulti kanila, 
gibayaw ngadto sa langit ug milingkod sa too sa Dios. 

Ug sila nanglakaw,… ug nagwali sa tanang mga dapit, ug 
ang Ginoo nagbuhat uban kanila… ug nagpamatuod sa ilang 
pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Amen. 

2
 Magampo kita. Ginoong Jesus, makaingon kami karon, samtang kami 
magaduol sa Trono sa Amahan. Ug sa Imong Ngalan, kami mitoo niini nga 
Imong Pulong. Mitoo kami niini ingon nga Imong katapusang mga Pulong nga 
migula sa Imong mga ngabil sa wala pa Ikaw mikayab sa langit. Ug kami 
nangamuyo nga Ikaw magapanalangin kanila ngadto sa among mga 
kasingkasing niining kahaponon, alang kanila nga masakiton. Nagapasalamat 
kami Kanimo sa pagtawag ug daghang katawhan ngadto sa Imong Trono sa 
miaging gabii, ug among nakita kadtong dagkung mga linya niadtong mga 
katawhan, lalake, mga babaye, mga amahan, mga anak, mga inahan, miduol 
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nga nagpila ug misulod nianang lawak sa pag-ampo. Nagapasalamat kami 
Kanimo alang niana, Amahan. Ug karon kami nagaampo nga Imong ihatag 
ngadto kanila ang mga kadatu sa Imong Gingharian, ug hinaut nga adunay 
pagtoo sa among taliwala niining kahaponon aron ang Pulong sa Dios 
mahimong matuod nganhi kanamo. Ug Ikaw mao lamang ang makahimo niini, 
Amahan, busa gipangayo namo kini sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. 

Makalingkod na kamo. 
3
 Karon ang akong teksto niining kahaponon, buot ko nga kuhaon kini, ug 
medyo katingad-an kini nga paminawon. Ug buot ko nga kuhaon kini tungod 
kay kagahapon, didto sa pamahaw, akong nahinagbo ang usa sa labing 
maayong matang sa tawo, ug siya nagalingkod sa akong luyo karon, usa ka 
abogado. Ug kita nagahisgut mahitungod sa husay sa hukmanan, ug kini kapin 
kon kulang usa ka hukomhukom, kon ubang butang, nga gihatag sa atong 
Ginoo. Ug sa pagkatinuod ako—ako nagatoo nga ang tawo kinahanglan 
mahimong labing maayo nga tawo aron sa pagbarug dinhi ug magtipo niini 
uban sa mga hukmanan sa yuta, tungod kay ako nakigsulti kaniya sukad nga 
akong nahinagbo siya, ug siya… Sila nasugilon kanako nga siya usa ka 
talagsaon nga abogado, busa ako nahibalo nga siya makahatag Kaniya ug 
maangayon nga husay. Ug ingon nga si Jesus wala gayud makakuha ug 
matarung nga matang sa husay… Ug Siya mao ang Pulong. Kitang tanan 
mouyon niana. Siya mao ang Pulong. Busa akong nabasa ang Iyang Pulong, 
ug atong ibutang ang Pulong sa husay sa hukmanan niining kahaponon. 

Ang Pulong pagahusayon sa hukmanan.  
4
 Ang kaso mao, ang mga saad sa Pulong sa Dios batok sa kalibutan. Ug 
ang hinungdan sa kiha, mao ang, dili pagtuman sa saad. Ug ang… Ako 
nagatoo nga ang magsusumbong nga abogado sa kanunay nagrepresenta sa 
nasod. Ako nagtoo nga kana tinuod. Ug ang… Si Satanas mao ang 
magsusumbong nga abogado, siya nagrepresenta sa kalibutan, dinhi niining 
husay sa hukmanan. Ug ang Sinumbong mao ang Dios. Ug ang Tigpanalipod 
nga Saksi mao ang Espiritu Santo. Busa buot ko nga ang iglesia, ang 
kongregasyon, mahimong mga maghuhukom ug huwis. Ug atong 
pagadunggon ang husay sa hukmanan karon, samtang atong ipataas ang mga 
kurtina sa talan-awon ug makita diin kita nahimutang. 
5
 Karon, ayaw hilakalimti karon, nga ang—ang… unsay atong makita dinhi 
mao ang hinungdan alang niining husay sa hukmanan, mao, ang Pulong sa 
Dios batok sa kalibutan. Ang hinungdan sa sumbong, mao ang, dili pagtuman 
sa saad, nga ang kalibutan nag-angkon nga ang Dios naghimo ug saad nga dili 
tinuod. Mao kana ang dili pagtuman sa saad, “Wala Siya nagtuman sa Iyang 
saad.” Ug ang magsusumbong nga abogado niining kaso mao si Satanas, nga 
nagrepresenta sa kalibutan. Ug ang Sinumbong mao ang Dios sa Iyang 
kaugalingon. Ug ang Tigpanalipod nga Saksi mao ang Espiritu Santo. 

Ug karon atong pagasugdan ang husay sa hukmanan. 
6
 Ug karon ang magsusumbong nga abogado magpatawag sa iyang 
nahaunang saksi aron sa pagbarug ug manumpa ngadto kaniya. Ug, karon, 
siya adunay tulo ka mga saksi niining kahaponon nga buot kong gamiton, nga 
iyang gamiton, diay, dinhi niining husay sa hukmanan. Ug kining mga saksi 
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98
 Ug samtang sila nagporma sa ilang mga linya karon, nga diin sila 

makasulod, buot ko nga ang mga ministro moanhi karon ug magporma ug 
duha ka linya palibot sa kilid sa plataporma dinhi, pataas ug paubos niini nga 
paagi, magporma sa duha ka linya aron ang mga katawhan makaagi. Akong 
ibutang kining mikropono sa luyo, si Mr. Borders magatindog dinhi sa 
pagpanguna sa pag-awit. Husto kana, duha ka linya pataas ug paubos niana 
nga paagi, aron ang katawhan… 
99
 Karon, ngadto sa matag-usa kaninyo nga nagatindog diha sa linya, aron 

makahimo niini sa doble nga segurado ngadto kang Satanas, ang 
magsusumbong, nga ang inyong desisyon human na. Ang kamatuoran nga 
kamo mitoo nga ang ginikanahanglan ninyo mao ang Pulong sa Dios, ug mao 
kini ang Kamatuoran, ug ikaw moagi niining linya aron mapandongan ikaw sa 
mga kamot. Ug gikan niining higayona ngadto sa unahan, ang inyong paglihok 
magapamatuod kung unsa ang inyong hukom. Ipataas ang inyong kamot, ug 
moingon, “Ako nagsaad sa Dios Niana.” Ang tanan nga anaa diha sa linya. 
100
 Karon magaampo kita. Among Langitnong Amahan, ang… kining 

katawhan, nining kahaponon, giatiman sama sa usa ka hukmanan. Akong 
gibati, Ginoo, Ikaw nakabaton ug usa—usa tinuod nga husay sa hukmanan. Si 
Pilato wala maghatag Kanimo sa husto nga matang. Siya adunay mga mini 
nga mga saksi. Apan Ikaw nagpatigbabaw sa mini nga mga saksi. Ang—ang 
Saksing Tigpanalipod, ang Espiritu Santo mitungha aron sa pagpamatuod sa 
Pulong atubangan sa katawhan. Ikaw adunay matarung nga husay. Ug ang 
katawhan nakadesisyon, ilang gipakanaug ang ilang hukom, sila miingon, ug 
sila moatubang aron sa pagpamatuod ngadto sa kalibutan nga sila mitoo sa 
Imong Pulong.  Kini gisayup sa paghubad. Ang uban kanila miingon, “Ipakita 
kanako nga mabuhat nimo kini, ipakita kanako nga mabuhat nimo kana.” Kini 
dili sumala sa Imong Pulong. Ang Pulong miingon, “Sila mangaayo.” Ug 
among gidala ang mga saksi ngadto sa plataporma, aron sa pagpamatuod nga 
mao kana ang Imong gisulti. Nagabuhat Ikaw sa mga butang sa Imong 
Kaugalingon nga paagi.  
101
 Karon, ako nagaampo, Amahan, nga Ikaw magahatag niining mga 

panalangin ngadto sa katawhan niining kahaponon. Ingon nga Imong ulipon, 
ug uban sa tanan Nimong laing mga ulipon, gatusan kanila dinhi, kami 
magahalad sa among pag-ampo alang niining katawhan. Dihugi kining mga 
maayong pastor, Ginoo. Moagi man ang maduhaduhaon, kon dili magtotoo, 
kon si Mr. Dili Mapailubon, kon bisan kinsa nianang mga kritiko, mga 
mabiaybiayon nga anaa sa matag kapanahonan, kung sila molabay niining 
katawhan, hinaut kining hukmanan niining kahaponon motingog batok niini, 
sa ilang pagpamatuod. Nga, bisan unsay ilang isulti, maingon sa nahitabo sa 
adlaw sa Sodoma, nga moadto ngadto sa pagkalaglag. Giunsa nila sa pagyubit 
ug pagbiaybiay! Apan kini wala makahimo ug kalainan, ang mga magtotoo 
mikupot gayud ngadto sa Pulong. Ug kami andam sa pagkupot sa Pulong 
niining kahaponon, Amahan. Ako makig-uban uban sa Imong laing mga 
pastor dinhi, sa pagpandong sa mga kamot niining katawhan, hinaut ang 
gahum sa Labing gamhanan nga Dios, Kinsa among nahibaloan nga ania 
karon nagapanghimatuod sa Pulong, himoa ang matag-usa kanila nga 
mangaayo. Pinaagi kang Jesu-Cristo nga among Ginoo. Amen.   
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94
 Karon, buot ko nga ang tanan niining dapit ibabaw dinhi, nga nakakuha 

ug mga kard sa pag-ampo, motindog nianang bahin palibot sa bongbong. 
Karon, ang tanan nga anaa niining bahin dinhi, nga adunay mga kard sa pag-
ampo, motindog sa taliwala sa pasilyo ug moatubang sa luyo niana nga bahin. 
Ug ang tanan nga anaa niining bahin dinhi, nga adunay mga kard sa pag-
ampo… Karon, niining bahin—niining bahin dinhi, karon motalikod ngadto sa 
laing agianan karon, mobalik dinhi nga dapit. Moliso sa laing agianan, tungod 
kay nagkinahanglan ako ug tul-id nga linya. Ang tanan nga anaa niining bahin, 
mogula niini nga dapit, moatubang niana nga dapit, ug aron ang linya sa pag-
ampo makalihok. Ang tanan nga anaa sa balkon, nga may mga kard sa pag-
ampo, nga buot maampoan, kanaog dayon ug mosunod sa luyo niining sunod 
nga hugpong samtang sila moanhi. Samtang sila moanhi, ako… 
95
 [Si Brother Branham namulong sa mga ministro diha sa plataporma—

Ed.] Buot kamo nga tawagon nako ang ubang mga ministro? Maayo ba ang 
paghatag ug pagpamatuod? Tanan, maayo ba alang kaninyong tanan? Unsay 
inyong hukom diha sa husay sa hukmanan? [Ang igsoong lalake mitubag, 
“Nahibalo ako nga kanang mga butanga mao ang Kamatuoran.”] Maayo. 
96
 Ang mga pastor buot masayud, nagkinahanglan sa pagpakig-ambit uban 

sa laing mga ministro. Nagkinahanglan sila sa bisan kinsa nga ministro nga 
ania dinhi nga mitoo sa Dios, ug mitoo nga ang pagpandong sa mga kamot sa 
masakiton, kung ang ilang hukom niining kahaponon, nga mao kini ang 
“Kamatuoran,” sila nagdapit kaninyo ingon nga ilang mga kaubanan sa pag-
anhi dinhi ug motindog sa plataporma uban kanamo samtang kita magaampo. 
Ang tanang pastor nga napuno sa Espiritu sa Dios, ug ang inyong hukom 
karon mao nga kamo motoo nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug 
hangtud sa kahangturan, kamo motoo nga ang Marcos 16 mao ang 
Kamatuoran, kining mga pastor dinhi buot modapit kaninyo dinhi sa ibabaw 
dinhi karon ingon nga ilang mga kaubanan sa Maayong Balita. Saka dinhi ug 
tindog sa plataporma uban kanamo samtang kita magaporma niining mga 
linya sa pag-ampo, aron sa pag-ampo. Dinhi gayud, dal-a sila dinhing dapita. 
Tanang pastor dinhi sa gambalay, dili hinungdanon kung unsang 
denominasyon. Sila nagsulti lamang kanako sa paghangyo kaninyo. Saka 
nganhi kung buot kamo nga moanhi niining higayona, ug magporma niining 
linya sa pag-ampo aron maampoan, moampo sa masakiton, aron sa 
pagpandong sa mga kamot ngadto sa masakiton.  
97
 Pila ang ania dinhi ang dili… maayo, karon, ug dili na kamo kinahanglan 

pagaampoan, apan kamo mga magtotoo, ipataas ang inyong kamot. Mosaad ba 
kamo kanako usab nga ang inyong mga pag-ampo magauban kanamong mga 
pastor samtang kami magaampo alang niining katawhan? Unsa kaha kung 
mao kana ang imong inahan nga nagabarug didto? Unsa kaha kung mao kana 
ang imong asawa? Unsa kaha kung mao kana ang imong igsoon nga lalake 
kon babaye? Hinumdomi, mao kana ang inahan sa usa ka tawo, mao kana ang 
igsoong lalake sa usa ka tawo, mao kana ang igsoong babaye sa usa ka tawo, 
mao kana ang batang lalake kon batang babaye sa usa ka inahan, kana iya sa 
usa ka tawo. Ug atong pagabuhaton ngadto sa uban maingon nga buot kita nga 
ang uban magabuhat nganhi kanato. Karon, buot ko kamo, ang matag-usa 
mahimong matinahuron ug anaa sa pag-ampo. 

3 

mao si Mr. Dili Magtotoo, ang sunod mao si  Mr. Maduhaduhaon, ug ang 
sunod nga usa pagatawgon nga Mr. Dili Mapailubon. Karon, mao kini ang 
mga saksi batok niining kaso, nga, “Ang Dios wala magtuman sa Iyang 
Pulong. Ang Iyang Pulong dili tinuod.” 
7
 Ug atong makita, sa dili pa kita magsugod sa husay sa hukmanan, nga—
nga daghan kaayo sa kalibutan nagtinguha sa pagsulti nga ang Pulong sa Dios 
dili tinuod. Pananglitan, mao kini ang karon pa nako nabasa, nagabasa ako sa 
sinulat ubos sa panid sa Scofield. Ug akong nahunahunaan ang usa ka 
sugilanon nga giistorya kanako usa niana ka higayon. Ako nagtoo… ako wala 
nagtoo nga akong nakutlo gayud kini, ilabina dinhi niining tigum. Apan, 
kanang usa—usa ka babaye sa usa ka higayon adunay usa ka maayong batan-
ong lalake, siya buot nga mahimong ministro. Apan siya usa ka kabus nga 
matang sa babaye, ug siya buot nga ang iyang batang lalake makakuha sa 
tanang maayong pagtuon ug pagbansay nga iyang mahimo (nga, ang bisan 
kinsang inahan buot nga maangkon sa iyang anak, kung siya gitawag ngadto 
nianang butang nga sama niana), ang labing maayong pagbansay nga iyang 
makuha, oo, ang inahan buot nga siya makaangkon niini. Busa iyang gipadala 
siya ngadto sa labing maayo nga relihiyoso nga seminaryo nga iyang 
nahibaloan nga diin ipadala siya. 
8
 Buyno, siya didto na sa mga usa ka tuig, ug usa niana ka adlaw ang iyang 
inahan nagsakit ug maayo, grabe kaayo siya. Siya nagpuyo nga nag-inusara. 
Ug—ug sila kanunay nagtawag ug nagpadala ug mga telegrama. Nga siya 
makapauli tungod kay ang iyang inahan natakdan ug grabe nga sip-on, ug kini 
nahulog ngadto sa doble nga pulmoniya, ug adunay paghuot diha… sa mga 
baga, ug siya nag-ungaw sa kamatayon. Ang iyang kasingkasing nadaut ug 
maayo. Busa ang matinud-anon nga mananambal naghimo kutob sa iyang 
mahimo nga iyang nahibaloan nga buhaton, sa pagluwas sa kinabuhi sa 
babaye, ug siya nagapadayon sa pagdaot. Busa ang—ang mananambal 
nagpadala ug telegrama ngadto sa batan-ong tawo, ug miingon, “Pagdali 
dayon. Pagpaandam alang sa imong eroplano nga biyahe, diin ikaw makaanhi 
sa imong inahan sa bisan unsang panahona, tungod kay siya nag-ungaw na sa 
kamatayon.” Ug unya ang batan-on lalake, nataranta ug maayo, naghipos sa 
iyang mga bisti ug nag-andam na sa pagsakay sa eroplano. Ug—ug usa ka 
telegrama miabut gikan gayud sa iyang inahan, “Ayaw na pag-anhi, anak. 
Maayo na ako.”   
9
 Busa mga usa na ka tuig ang milabay, kon unom ka mga bulan ang 
milabay, ako nagtoo nga mao kini, nga siya miuli sa iyang pinuy-anan. Ug 
human sa pagpangomusta sa iyang inahan, ug sila dunay pagpakig-ambitay, 
siya miingon, “Mama, adunay usa ka pangutana nga nagpabilin sa akong 
hunahuna.” Miingon, “Sa dihang ikaw nagsakit ug maayo,” ug miingon, “wala 
ka gayud nagsulat ug nagsulti kanako sa mga detalye. Nag-ingon ka lamang 
nga ikaw maayo na, ug ikaw wala gayud nagsulti kanako sa mga detalye kung 
giunsa niini sa pagkahitabo.” 
10
 Siya miingon, “Anak, nasayud ikaw sa ubos sa dalan dinhi, diha gayud 

diin kanang karaang tindahan nahimutang sa usa ka dapit?” 

“Oo.” 
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11
 Adunay pundok sa katawhan sa ubos didto nga nagasimba diha nianang 

gamayng gambalay.” 

“Oo,” miingon, “Nahinumdom ako kanila, sila mga Pentecostal.” 
12
 Miingon, “Oo, tinuod kana.” miingon, “Sa dihang anaa ako sa akong 

labing daut nga kahimtang,” miingon, “adunay maayong ginang nga mitungas 
dinhi kanako. Ug siya miingon, ‘Sister, kami anaa didto sa ubos nag-prayer 
meeting, ug kami nahibalo nga grabe ang imong sakit, ug ikaw adunay batan-
ong lalake sa halayo sa—sa tunghaan sa seminaryo, ug buot nga mahimong 
ministro. Ug samtang kami nagaampo, ang Ginoo nagpadayag kanamo nga 
kami moanhi ug moampo alang kanimo.’ Ug miingon, “Buyno.” Siya 
miingon, “’kana, kana mahimong maayo.’ Miingon, ‘Manumbaling ka ba 
kung ang among pastor moanhi ug moampo?’ Miingon, ‘Oo, sa pagkatinuod 
dili, ginang. Ako malipayon,’ miingon. Busa ilang gipaanha ang… Ang doktor 
miingon nga kana mahimong maayo. Busa ang pastor mianha, ug iyang gibasa 
kining Kasulatan dinhi sa Marcos, sa ika-16 nga capitulo. Ug siya miingon, 
‘Mao kini ang gisulti sa Biblia.’” Busa iyang gitapion ang iyang mga kamot sa 
babaye ug nag-ampo, pagkahuman mipauli. Ug miingon, siya “maayo na,” 
siya miingon. “Oh,” siya miingon, “Mama!”  
13
 “Oh.” Siya miingon, “Mama, sa pagkatinuod kana walay kalabutan sa 

imong pagkaayo.” Miingon, “Tingali ang ubang tambal nga gihatag kanimo 
pag-una sa mananambal wala dayon moepekto niadtong panahona.” 
14
 Ug miingon, “Oh!” siya miingon, “Dili, anak. Ang mananambal 

miundang paghatag kanako ug tambal duha na ka mga adlaw, miingon wala 
nay laing mahimo niya. Gikabitan lamang niya ako ug oxygen ug miingon nga 
wala nay laing mahimo niya. Ug sa walay hunong ako nagkadaot ug 
nagkadaot.” 
15
 “Oh,” siya miingon, “Mama, dili mao—mao kana.” Miingon, “Nakita 

nimo, sila mga katawhan nga dili mahibalo mobasa.” Miingon, “Sila sa 
tinuoray wala makasabut. Nagabasa lamang sila sa Biblia.” Ug miingon, 
“Nakita ninyo?” 

 Siya miingon, “Buyno, dili ba kita angay nga motoo sa Biblia, anak?” 
16
 “Oh, segurado.” Miingon, “Mama, kita angay nga motoo Niini, apan,” 

miingon, “nahibalo ikaw, sa tunghaan,” miingon, “among nakat-onan nga 
Kanang iyang gibasa diha sa Marcos 16, gikan sa ika-9 nga verseculo 
padulong sa unahan, Kana gani dili tinuga sa Dios.” 

“Buyno,” siya miingon, “himaya sa Dios!” 
17
 Siya miingon, “Mama, ikaw naglihok nga sama kanila nga katawhan.” Ug 

miingon, “Oo, ang maong ideya!” 

Siya miingon, “”Buyno, pinangga, naghunahuna lamang ako.” 
Miingon, “Unsay imong gihunahuna?” 

18
 Miingon, “Kung ang Dios nag-ayo kanako nianang bahin sa Pulong nga 

dili tinuga sa Dios, unsa pa kaha ang Iyang buhaton kanako nianang tinuoray 
nga tinuga sa Dios?” Busa, Kana, mao Kana… [Ang kongragasyon misinggit 
sa kalipay—Ed.] Busa kita mitoo nga Kini tinuga sa Dios.  

21 

mangaayo. Ako nagahalad sa akong pag-ampo, uban sa pagtoo, uban niining 
laing pundok sa mga magtotoo, alang niining dili makahimo sa pag-anhi. 
Hinaut sila makapahimulos sa pagkadaku sa Dios. Sila tingali masakiton ug 
dili makaanhi. Ang uban kabus nga amahan nga nagalingkod didto sa lawak, 
nagagunit sa puting sungkod, niining kahaponon, nagapaabut niining panyo 
nga mahibalik. Kanang batang masuso nga nagahigda didto sa hospital, 
nagdilaab sa hilanat, ug usa ka tawo nga nagapaabut nga madala kining panyo. 
Tugoti ang gahum sa labing gamhanan nga Dios magauban kanila, magadihug 
kanila sa mao ra nga dihug nga anaa sa panagkatigum niining kahaponon. Ug 
hinaut sila mangaayo, Ginoo. Ginahalad namo kining pag-ampo alang kanila, 
tungod kay wala sila dinhi karon. Apan ikaw anaa sa tanang dapit. Hinaut 
Ikaw maanaa didto aron sa pagpamatuod sa Imong Pulong, pinaagi sa Ngalan 
ni Jesu-Cristo.  
92
 Karon tugoti ang Espirtu Santo sa tinuoray, dili pagbati, dili ubang 

matang nga tinungatunga nga paglaum lamang, apan sa usa ka tinuoray nga 
paghukom nga mahimong ipakanaug alang niini, nga akong ginganlan niining 
kahaponon, “ang hukmanan.” Hinaut ang matag-usa kanila magahatag ug mao 
ra nga pagpamatuod, samtang sila magakuha sa ilang kard sa pag-ampo ug 
kuptan sa ilang mga kamot, samtang sila moagi sa plataporma. Hinaut, sa 
dihang sila… maalagaran sumala sa ika-16 nga capitulo sa San Marcos, “Sila 
magapandong sa ilang mga kamot sa masakiton, ug sila mangaayo.” Samtamg 
ang Imong pinili nga ulipon nagabarug dinhi ug magapandong sa among mga 
kamot ngadto kanila, Ginoo, hinaut mapahiluna kini hangtud sa kahangturan. 
Hinaut nga malipayon gayud sila sa dihang mogula dinhi, ug makalimot nga 
sila adunay bisan unsa nga mga sakit, tungod kay sila segurado, sama kang 
Abraham, nga ang Dios makahimo sa pagtuman sa mga saad nga Iyang 
gihimo. Among ginapangamuyo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 

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

93
 Pila ang adunay inyong hukom? Ipataas ang inyong kamot, “Ako adunay 

hukom.” Buyno, hukmanan, kamo pagaalagaran sumala sa Balaang Pulong sa 
Dios, “Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatoo.” Dili ako 
magabiya kaninyo dinhi nga nagalingkod, naghunahuna nga tungod lamang 
niining gasa, nga makahimo kang bisan kinsa nga labaw pa kay kang bisan 
kinsa pa. Kamo adunay mga diosnon nga mga pastor dinhi. Ania sila dinhi, 
magahangyo kami kanila sa pagtindog uban kanako sa plataporma. Sila 
magapandong sa ilang mga kamot sama sa akong gibuhat. Atong ipaanhi sila 
dinhi, ug sila ania dinhi ingon nga inyong… ingon nga mga saksi sa Dios. Sila 
magapamatuod sa pagsaksi sa Kamatuoran. Karon, dili kamo makasulti, “Si 
Brother Branham nagpandong sa mga kamot,” tungod kay ang akong mga 
kamot dili labaw kay sa ilang mga kamot kon kang bisan kinsa pa. Mao kana 
ang inyong pagtoo, ang inyong paghukom nga inyong gipakanaug diha sa 
Pulong sa Dios. Ang Dios nagatuman! Ug kung ang Dios nagtuman nianang 
bahin sa Pulong ug nagpamatuod niini ngadto kaninyo, nan kamo nangaayo 
na, tungod kay pinaagi sa Iyang mga labod kamo nangaayo.   
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dinhi niining kahaponon. Ang Dios nagatuman sa Iyang Pulong! Siya mao sa 
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Ang Dios 
magapanalanign kaninyo; lakaw ug angkona ang imong gitinguha karon.  
88
 Ang inyong hunahuna mao ang hukmanan. Ang hukmanan kinahanglan 

magdesisyon. Ug piaagi sa inyong paglihok gikan karon magpahayag kon 
magpakita ngadto sa katawhan kung unsa ang inyong hukom. Sad-an ba Siya 
kon dili Siya sad-an? Motoo ba kamo nga Siya dili sad-an, nga Siya 
nagatuman sa Iyang saad? Kita ang adunay… Kita nagapaminaw sa tigulang 
nga tawo nga si Dili Mapailubon, Mr. Dili Magtotoo, ug Mr. Maduhaduhaon. 
Apan karon kamo motoo ba nga ang Dios magatuman sa Iyang Pulong? Ang 
inyong hunahuna mao ang hukmanan. Ug ang paagi nga kamo molihok sukad 
karon magapamatuod ngadto sa katawhan kung unsa ang inyong hukom. 
Motoo ba kamo niana? Tungod niana magaduko kita sa atong mga ulo.   
89
 Gisuginlan ko kamo sa matinud-anong Kamatuoran. Kung kita adunay 

panahon sa pagpabilin dinhi, walay usa ka Kasulatan diha sa Biblia apan 
magapamatuod ngadto sa mao ra nga butang. Ako matinud-anon. Nahibalo 
kamo, usahay, ang pagkamatinud-anon dili usa ka sayon nga bulohaton. Apan 
samtang ang Dios nagabarug didto! Dili kini masayon alang kang Luther, 
Wesley, kon walay bisan kinsa sa uban. Dili kini masayon alang kanimo kon 
kang bisan kinsa pa nga magahimo ug pagbarug. Wala Siya miingon… Siya 
miingon, “Sila magapandong sa ilang mga kamot sa masakiton, ug sila 
mangaayo.” Kung motoo ka niini, nan dili ako manumbaling kung kini 
mahitabo dayon dinhi, kung kini mahitabo sunod semana, mahitabo kini 
kaluhaan ka mga tuig gikan karon; kung sa hingpit ikaw magatoo niini, kini 
kinahanglan mahitabo. Ako…  
90
 Adunay usa ka doktor nga ania karon nagalingkod, ingon sa akong 

pagsabut. Buot ako nga magpasalamat kaniya. Ako didto sa usa ka pasyente, 
aron makigkita sa iyang pasyente, dili pa lang dugay, sayo ganihang buntag sa 
hospital, kinsa padulong sa kamatayon, sumala sa ilang pagtoo. Gikaon siya 
ug maayo sa kanser. Ug kining babaye miingon kanako, miingon, “Ang akong 
mananambal nagatambong sa imong tigum, ug siya miuyon kanimo. Ug dili 
lamang kana, apan, Brother Branham, buot ko nga mahibalo ikaw nga siya 
nagabarug uban kanimo diha sa pag-ampo alang kanako.” Kung ako 
nagkinahanglan ug pagtagad alang sa medisena, buot ako nga iyang ihatag 
kini kanako, usa ka tawo nga makasalig sa Dios sama niana! Oo. Sila anaa sa 
tanang matang sa katilingban, sa tanang panginabuhi. 

Atong hinumdoman, ang paghukom anaa kaninyo karon. 
91
 Ginoong Jesus, gipananingkamotan gayud nako ang pagsaysay sa Pulong. 

Imong gipamatud-an nga mao kini ang Kamatuoran. Ang imong mga saksi, 
makahimo kami sa pagpatawag ug mga gatusan, ug bisan pa niana kami wala 
nay panahon. Ania usab dinhi nahimutang ang mga panyo, napahiluna dinhi, 
nga moadto sa masakiton ug sa nagaantus, dinhi gayud diin ang Espiritu Santo 
nagahatag ug pagpamatuod nga si Jesus buhi. Nahibalo kami Kaniya pinaagi 
sa Iyang Kinabuhi, ang kinabuhi nga Iyang gikinabuhi, ang mga butang nga 
Iyang gibuhat. Ug kami nagaampo, Dios, karon samtang nagatapion ang mga 
kamot niining mga panyo, nga bisan kinsa nga ilang matandog sila mahimong 

5 

19
 Busa, karon dinhi, atong ipatawag sa magsusumbong ang iyang mga 

saksi, ang nahauna nga mobarug, aron sa pagsaksi sa pagbatok. 
20
 Gisulti ko kana sa pipila ka mga minuto nga milabay, tungod kay sa 

dihang nagabasa pa lamang ako, sa dihang akong nabasa kining teksto, si Mr. 
Scofield miingon nga ang ubang manuskrito wala nagbutang Niana. Mao kana 
tingali kung diin nagagikan ang istorya. Apan mao kana ang giingon Niini. 
21
 Busa si Mr. Dili Matinoohon miduol ngadto sa hukmanan, ug naghimo sa 

iyang pagbarug karon batok sa Pulong sa Dios, aron sa pagsaksi batok Niini. 
Ug karon sa dihang siya… Siya mao ang nahaunang saksi nga andam sa 
pagbarug. Karon atong makaplagan nga human siya nanumpa, karon mao kini 
ang iyang sumbong, nga “ang saad sa Pulong sa Dios sa kinatibok-an dili 
tinuod.” 
22
   Karon, tanan niining mga saksi nga gipaatubang sa magsusumbong, nag-

angkon nga mga magtotoo. Silang tanan nag-angkon nga mga magtotoo, kon, 
sila naghatag ug ebidensya mahitungod niini, “Dili gayud kami motambong 
nianang mga panagkatigum kung dili pa kami mga magtotoo.” Busa sila—sila 
miingon nga sila mga magtotoo. 
23
 Ug ang sumbong nga gihatag ni Mr. Dili Magtotoo batok sa Pulong sa 

Dios, mao nga siya nag-angkon nga “ang Marcos 16 dili tinuod, dili Kini 
mahimong tinuod.” Kay siya nag-ingon nga siya nagsakit sa usa ka panahon, 
ug siya naghatag sa iyang pagpamatuod karon nga siya nagsakit sa usa ka 
panahon, ug siya “miadto sa gitawag-kono nga Holy Ghost meeting diin 
adunay katawhan nga nagapandong sa ilang mga kamot sa masakiton, ug sila 
nag-angkon nga sila nangaayo.” Busa siya miadto ngadto niining linya sa pag-
ampo, ug sa dihang iyang nabuhat kini… Siya nagsakit kaayo sa usa ka 
panahon, ug siya “giampoan niining Espiritu Santo (gitawag-kono nga 
Espiritu Santo) nga pundok sa katawhan nga sila nagasinggit ug naghimo ug 
mga kasaba, ug nag-angkon nga sila nangaayo.” Ug si Mr. Dili Magtotoo 
misulod niini nga linya, ug gipandongan siya sa mga kamot, “Ug kana mga 
duha na ka bulan ang milabay, ug walay bisan usa  ka ilhanan sa pagkaayo.” 
Busa siya misulti nga “Ang Pulong sa Dios, niana nga bahin, dili tinuod.”  
24
 Karon, ang magsusumbong nagpalingkod sa iyang nahaunang saksi, 

iyang gipaatubang ang iyang sunod nga saksi ngadto sa hukmanan. Ug ang 
sunod nga saksi nga miduol, mao si Mr. Maduhaduhaon. Siya nanumpa, ug 
naghimo sa iyang pagbarug. Karon, siya nag-angkon nga siya magtotoo, ug 
siya “nakadungog diha sa siyudad nga sila adunay usa ka simbahan nga 
adunay matinoohon nga pastor, gitawag-kono nga diosnon nga tawo, sumala 
sa gisulti sa kongregasyon. Ug kining tawo mitoo sa Kasulatan, sumala sa 
gisulti niya. Ug siya nag-ampo sa masakiton ug nagdihug kanila ug lana. Ug 
siya nagbasa sa capitulo niining Biblia, diha sa Santiago sa ika-5 nga capitulo, 
sa ika-14 nga verseculo, ‘Aduna ba kaninyoy nagmasakiton? Ipakuha ang mga 
anciano sa iglesia, ug magahaplas kanila ug lana, mag-ampo kanila; kay ang 
pag-ampo nga inubanag pagtoo makaluwas sa masakiton, ug ang Dios 
magabangon kanila.’” Busa siya miingon nga siya misulod, ingon nga usa ka 
masakiton, wala na dawata tungod kay dili makalingkawas niining 
pabalikbalik nga hilanat nga iyang naangkon. Ug ang doktor miingon nga dili 
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na siya makalingkawas niini, wala nay paagi nga makalingkawas siya. Busa 
siya, “midawat sa Dios sumala sa Iyang Pulong,” ug iyang “nakaplagan kining 
gitawag-kono nga diosnong pastor,” nga ang tanang kongregasyon adunay 
tanang matang sa mga pagpamatuod nga sila nangaayo, ug uban pa. Ug kining 
diosnong pastor nag-ampo kaniya, naghaplas kaniya ug lana, sumala sa 
Pulong sa Dios. Siya wala nagduhaduha sa pagkasinsero sa tawo, wala siya 
nagduhaduha sa pagkasinsero sa kongregasyon; apan ang pastor nagsubay 
sumala gayud sa unsay gisulti sa Biblia, naghaplas kaniya ug nag-ampo 
kaniya. “Ug kana unom na ka mga bulan ang milabay,” ug kaniya “walay 
nagpakita nga usa ka ilhanan sa pagkaayo.” Busa siya naghatag nianang 
pagpamatuod. Karon ang ikaduha nga saksi mikanaug.  
25
 Unya ang magsusumbong nagpaatubang sa iyang sunod nga saksi, nga 

mao si Mr. Dili Mapailubon. Iyang gipaatubang ug gipapanumpa, aron sa 
paghatag sa iyang pagpamatuod batok sa Pulong sa Dios nga dili tinuod. 
Kining tawo miatubang ug siya nag-angkon nga siya usa ka magtotoo, ug siya 
nagbasa usa niana ka adlaw sa Marcos, sa ika-16 nga capitulo, kon sa ika-11 
nga capitulo sa Marcos, diay, ug magsugod sa ika-22 nga verseculo, diin si 
Jesus sa Iyang kaugalingon… Siya nag-angkon nga siya “adunay usa ka pula 
nga titik nga Biblia, ug ang pula nga mga titik mao ang tukma nga mga Pulong 
nga gisulti ni Jesus. Ug nga dinhi niining pula nga titik nga Biblia, diha sa 
Marcos, sa ika-11 nga capitulo, diin si Jesus namulong, Siya naghimo niining 
kinutlo, ‘Pagtoo sa Dios. Kay sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magasulti ako 
kaninyo, kung inyong sultian kining bukid “umambak ka ngadto sa dagat,” ug 
dili magduhaduha, apan motoo nga kung unsay inyong isulti matuman, inyong 
maangkon kung unsay inyong isulti.’” Ug siya bakul,” siya miingon dinhi, 
“sa—sa daghang mga katuigan,” sukad sa iyang pagkabata. Ang iyang mga tiil 
piang. Siya magalakaw pinaagi sa mga sungkod. Busa siya midawat niana 
ingon nga dili masayop nga Pulong sa Dios, ug siya miingon sa iyang 
kasingkasing, ingon sa iyang giangkon, aron sa pagpamatuod karon, siya 
miingon, “ako makalakaw.” Ug midawat sa Pulong ni Jesu-Cristo, siya 
miingon nga siya makalakaw tungod kay mao kini ang giingon ni Jesus. 
“”Kung ikaw moingon niining bukid ‘bumalhin ka,’ ug sa dihang imong 
dawaton, sa dihang ikaw magaampo, toohi nga imong nadawat ang imong 
gipangayo, ug imong mabatonan kini.” Ug gipangayo niya kini, nag-ampo 
alang niini, siya miingon “mabatonan kini, ug kana lima na ka mga tuig ang 
milabay.” Ug siya bakul pa gihapon, wala siya nakabaton ug bisan unsang 
pagkaarang-arang.  
26
 Karon ang magsusumbong miatubang human ang iyang mga saksi 

naghatag sa tulo ka nagkalain-lain nga mga kinutlo sa Kasulatan (nga mao, 
diha sa Judio nga mga hukmanan, usa ka saksi), ang paghatag ug tulo ka mga 
saksi sa Kasulatan nasulat diha sa Biblia sa Dios, “gitoohan nga si Jesu-Cristo 
nagsulti Niini,” nga mao ang Anak sa Dios, ang Dios nahimong unod, mipuyo 
diha sa tawo, dili masayop. Ug ang magsusumbong miatubang karon aron sa 
pagpresenta sa kaso ngadto kaninyong katawhan. Karon, inyong hinumdoman, 
kamo mao ang mga maghuhukom ug kamo mao ang huwis.  
27
 Busa ang magsusumbong buot nga mahibalo kamo karon, samtang iyang 

gipresenta ang kaso pag-usab, kining katawhan nag-angkon nga sila mga 

19 

Ed.]   
83
 Ang usa ka tawo nga nagalingkod dinhi nagaantus sa hemorrhoids. Wala 

gayud ako makakita kanimo sa akong kinabuhi. Kung kana tinuod, ipataas ang 
imong kamot. Motoo ka ba kanako nga mohatag ug pagsaksi sa Pulong sa 
Dios? Mao kana ang imong asawa nga nagalingkod sunod kanimo. Siya 
nagaantus usab, may hubag ang iyang ulo. Tinuod kana, ipataas ang imong 
kamot. Motoo ba ikaw nga ang Dios makahimo sa pagtug-an kanako kung 
kinsa ikaw? Kung Siya sa gihapon mao ang Pulong, ang Pulong nasayud sa 
tinago sa kasingkasing. Ikaw si Mr. ug Mrs. Hunt. Kung kana tinuod, ipataas 
ang imong kamot. Nganong dili ka motoo Niini? 

[Usa ka sister nagsugod sa pagsulti sa laing dila. 
Blangko.nga.dapit.sa.teyp—Ed.] 
84
 Dinhi, dinhi nagalingkod ang usa ka tawo nagalingkod gayud dinhi, 

nagaduko sa iyang ulo, naghilak, nag-ampo sa iyang kaugalingon ug usab 
alang sa iyang asawa. Ang iyang asawa wala dinhi. Siya wala uban kanimo 
niining kahaponon. Siya nagaantus. Motoo ka ba ang Dios makahimo sa 
pagtug-an kanako kung unsa ang iyang sakit, ug siya wala dinhi? Motoo ka ba 
niini? Ikaw ba? Ako estranghero alang kanimo, tinuod ba kana? ang imong 
asawa adunay sakit sa babaye. Kung kana tinuod, ipataas ang imong kamot, 
ipahabog, aron sila makakita. Ug ang imong ngalan mao si Mr. Smith. Motoo 
ka ba nga ang Dios makaayo kaniya? Kung tinuod kana, iwarawara ang imong 
kamot paitaas-ug-paubos, sama niini. 

Nagahagit ako kanimo sa pagtoo nga si Jesu-Cristo napadayag diha sa 
porma sa Anak sa tawo, diha sa tawhonong unod, pinaagi sa Lawas sa 
Pangasaw-onon. Dawata ang Iyang pagtawag. 
85
 Ania dinhi ang usa ka babaye nagalingkod dinhi nagatan-aw kanako. Siya 

nag-antus sa high blood pressure. Motoo ka ba nga ang Dios makahimo sa 
pagtug-an kanako kung kinsa ka? Sila nagtawag kanimo nga Daisy. Kung 
ikaw… tinuod ba kana? Ipataas ang imong kamot. Pagtoo karon uban sa 
tibook nimong kasingkasing, si Jesu-Cristo makahimo kanimo… magahatag 
sa imong tinguha. Nakita ninyo, Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug 
hangtud sa kahangturan. Motoo ka ba niini? 
86
 Adunay usa ka tawo nga nagalingkod gayud sa likod dinhi nagatan-aw 

kanako, siya adunay luwan sa iyang kasingkasing. Alang kini sa iyang anak, 
ang anak adunay diabetes. Motoo ba ikaw? Mao kana ang imong asawa nga 
nagsugod sa paghilak sunod gayud kanimo dinha, siya adunay luwan sa iyang 
kasingkasing. Kana alang sa iyang igsoong babaye. Ang iyang igsoong babaye 
adunay sakit sa kasingkasing, komplikado. Kamo mao si Mr. ug Mrs. Sickles. 
Kung kana tinuod, iwarawara ang inyong mga kamot paitaas ug paubos sama 
niini. Kung ako hingpit nga estranghero ngadto kaninyo, tindog kamo. Tindog, 
kung ako estranghero ngadto kaninyo ug wala kamo nahibalo.  
87
 Unsa man kini? Ang pagtuman sa Pulong sa Dios sa katapusang mga 

adlaw! Magsusumbong, buot ko nga ikaw mahibalo nga ang Pulong sa Dios 
tinuod. Ang Dios nagsulti kanako niana katloan ug tulo ka mga katuigan ang 
milabay. Nagpaabut ako sa tanan niining panahon, apan kini natuman gayud 
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Anak sa tawo, tungod kay ang Malaquias nagsaad nga adunay motungha nga 
profeta sa katapusang mga adlaw nga mopabalik sa mga kasingkasing sa 
katawhan balik ngadto (pahilayo gikan kanila nga mga organisasyon) balik 
ngadto sa orihinal nga Pulong, ang Pagtoo sa mga amahan, ang orihinal nga 
Pentecostes. Ug sa dihang gibuhat Niya kini, San Juan 14:12, ang mga buhat 
nga iyang nabuhat pagabuhaton pag-usab. Pinadayag 10 nagsaad sa tibook 
tinago. Unsaon nimo sa pagpadayag ang mga tinago. Nakita ninyo unsay 
gibiyaan ni Luther, nakita ninyo unsay gibiyaan ni Wesley, nakita ninyo unsay 
gibayaan sa Pentecostes, ug nagpadayag sa tinago sa kasingksing, aron sa 
paghimo niini nga mao ra nga Dios lahos sa matag kapanahonan, nga walay 
lain apan Pulong sa Dios nga napadayag balik ngadto sa Anak sa tawo pag-
usab. Wala kita nangita sa mga ulat sa lansang; atong gipangita ang Pulong 
nga napadayag. Matikdi, ang Dios nagsaad niining mga butang karon, ug Siya 
nagbuhat niini sumala gayud sa Iyang gisulti. Makasulti ako ug dugang pa, 
apan, atong biyaan ang butang hilisgutan, nagkaulahi na. 
81
 Mr. Magsusumbong, buot ko nga mahibalo ka nga ako makahimo sa 

pagtawag ug liniboan ka mga saksi dinhi karong kahaponon. Buot ko nga 
mahibalo ka nga kining mga butang nga Iyang gisulti nga Iyang nabuhat, kami 
mga saksi niana nga “Siya nagatuman sa Iyang Pulong!” Adunay usa ka 
tinuod nga Espiritu Santo nga panagkatigum! Adunay usa ka tinuod nga 
gahum sa Dios! Ug adunay usa ka tinuod nga saad nga sila mangaayo, sa 
dihang sila magapandong sa ilang mga kamot sa masakiton. Buot ako nga 
mahibalo ka niana. Buot ko nga mahibalo ka nga Siya miingon, “Maingon sa 
nahitabo sa mg adlaw sa Sodoma, mao usab kini ang mahitabo sa pag-anhi sa 
Anak sa tawo.” 
82
 Ako usa ka dumoloong, ug nagahatag lamang ako ug pagpamatuod kung 

unsa ang gisulti sa Biblia mao ang Kamatuoran. Kung imong mamatikdan, 
ang Manolunda sa Ginoo nga mitungha diha sa porma nga usa ka tawo, nga 
miliso sa Iyang likod ngadto sa tolda, ug Siya nagsulti kang Abraham kung 
unsay gihunahuna ni Sara. Si Jesus miingon nga kini mahitabo pag-usab. 
Karon, kung ako nagsulti sa Kamatuoran, pasagdi ang Dios nga magpamatuod 
niana nga mahimong Kamatuoran. Pasagdi Siya nga magpadayag niini. 
Tungod niana, dili na kini tinago, kita nahibalo niana. Ang… Akong biyaan 
kining hukmanan niining kahaponon uban niining paghukom, aron ibutang sa 
inyong hunahuna. Pasagdi ang Dios nga naghimo sa saad… Dili balik sa ilang 
mga adlaw; sila gipanghimatud-an. Pasagdi ang Dios nga naghimo sa saad 
magpanghimatuod niini karon, mosulti sa mao gihapon. Ang uban kaninyo 
maghunahuna diha sa inyong kasingkasing, pag-ampo ngadto sa Dios alang sa 
inyong sakit kon sa inyong mga pag-antus, ug tan-awa kung ang Dios 
magapadayag sa tinago sa kasingkasing. Ako nagahagit nga inyong buhaton 
kini, gikan sa usa ka bahin ngadto sa laing bahin. Karon, mangahas ba ako sa 
pagbuhat ug usa ka butang sama niana kung wala ako magabarug sa tukma 
kung unsay gisulti sa Kasulatan? Buot ko nga ipakita niining hukmanan nga 
Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan, nga Siya 
nagatuman sa Iyang saad. Ug Siya nagsaad nga si Jesu-Cristo igapadayag sa 
katapusang mga adlaw, ingon nga Anak sa tawo. [Blangko.nga.dapit.sa.teyp—
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magtotoo sama gayud sa uban kanila nga nagaangkon. Busa siya nag-angkon 
usab, ang magsusumbong buot nga mahibalo kamo nga “ang Dios dili 
pagamatarungon sa pagbutang nianang dinanghag nga mga saad sa Iyang 
Pulong, sa dihang Siya wala nagtuman niini, kay Iyang gihatag kini ngadto sa 
Iyang mga anak nga nagatoo sa pag-angkon. Ug pinaagi sa pag-angkon nila 
niini, sila maulawan ug matinamay, pinaagi sa pag-angkon sa mga Pulong nga 
dili tinuod.” Ang magsusumbong karon, “Kay Siya napakyas sa paghimo ug 
mga saad niining tulo ka mga saksi, nga gipatuman sa tukma gayud sumala sa 
Pulong sa Dios.” Ug siya buot, ang magsusumbong buot nga kamo masayud 
nga “ang Dios napakyas, diha sa tulo ka mga kaso, aron sa paghimo sa bisan 
unsang pagpahayag sa pagtuman sa Iyang Pulong” (iyang gipresenta kini 
ngadto kaninyo), “ug ngadto niining nag-angkon nga mga magtotoo.”    
28
 Tungod niana usab, ang magsusumbong buot nga lisoon, ibutang ang 

inyong pagtagad ngadto sa ubang butang pa. “Siya, nga mao ang Dios, 
nagsaad nga ang tanang butang mahimo ngadto kanila nga nagatoo. Siya 
nagsaad niana.” Ang magsusumbong buot nga kamo masayud niana. “Ug 
kining gitawag-kono nga mga magtotoo naningkamot sa pagtuman sa Iyang 
Pulong, ug Siya napakyas sa pagtuman Niini, tungod niana Siya gikasohan sa 
dili pagtuman sa saad.” 
29
 Bisan pa niana usab, ang magsusumbong buot nga ibutang ang inyong 

pagtagad ngadto sa laing Pulong sa Dios. “Siya nag-angkon nga Siya buhi 
human sa Iyang kamatayon.” Ug ang magsusumbong buot nga kamo masayud 
nga siya “wala makakita ug Tawo nga adunay agi sa lansang sa Iyang mga 
kamot, ug mga ulat sa tibook lawas Niya gikan sa paglatigo, ug mga agi sa 
lansang sa Iyang mga tiil.” Ni siya wala “nakakita ug bisan unsang korona sa 
mga tunok sa bisan kinsang ulo sa Tawo. Ug bisan pa niana Siya nag-angkon 
nga buhi human sa Iyang kamatayon. Usab Siya nag-angkon, nga diha sa Mga 
Hebreohanon13:8, nga Siya buhi. Ug kini dili mao. Siya nag-angkon usab, 
diha sa capitulo sa Lucas, sa ika-17 nga capitulo ug sa ika-30 nga verseculo, 
nga dinhi niining mga adlaw nga atong gikinabuhian karon, nga siya 
magpadayag sa Iyang kaugalingon; maingon nga Siya mao kaniadto, busa 
Siya mao usab karon. Siya nag-angkon usab,” ang magsusumbong karon 
naghatag kaninyo sa gipresenta na nga kaso, “nga diha sa Pinadayag 10, nga 
ang ikapitong manolunda, sa dihang siya magsugod sa pagtingog” (mao kana 
ang—ang manolunda ngadto sa iglesia sa Laodicea, nga gitoohan nga 
magatawag sa iglesia sa pagbalik ngadto sa Pagtoo sa mga amahan), “nga sa 
dihang kining manolunda motingog, nga ang tanang mga tinago sa Dios 
mapadayag nianang panahona. Siya usab nag-angkon, nga diha sa Malaquias 
4, nga gitagna sa mga balaang profeta nga adunay motungha nga profeta 
nianang panahona, sa paghimo niining mga pag-angkon nga tinuod. Ug walay 
bisan unsa Niini nga nahitabo! Siya usab nag-angkon nga ang mga langit ug 
yuta mawala, apan ang Iyang Pulong dili gayud mahanaw.”  
30
 Karon ang magsusumbong adunay usa ka kaso dinhi. Iyang napresenta 

kini dayon. Karon iyang ihatag kini ngadto kaninyo nga mga mananambong, 
ngadto kaninyo nga mao ang huwis ug mga maghuhukom. Karon atong 
nadunggan ang iyang paglaban, atong nadunggan ang mga saksi. Atong 
napatalinghugan ang iyang gisulti mahitungod Niini. Atong napatalinghugan 
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kung unsa ang gipahayag sa magsusumbong, sa Pulong, ug sa pagpahiluna 
niini gikan sa duroha ka mga bahin, “Sa tanang mga saad nga gihimo sa Dios, 
walay bisan asa Niini” nga iyang nakita “mao kana ang Kamatuoran.” Busa 
siya nagtinguha nga makakuha ug sumbong batok sa Dios, ug batok “Kaniya 
sa paghimo nianang dinanghag nga mga saad, tungod kay ang gihimo nga 
mga saad sa Dios sa hingpit dinanghag. Ang mga saad nga Iyang gihimo 
alang niining panahona sa hingpit dinanghag. Ug Siya dili magatuman Niini!” 
Karon atong napatalinghugan ang iyang paglaban, busa karon atong tawagon 
ang mga saksi sa magsusumbong sa pagkanaug, ug ang magsusumbong. 
31
 Ug karon atong tawgon ang Saksing Tigpanalipod sa Sinumbong. Ug ang 

Saksing Tigpanalipod karon mao ang Espiritu Santo, karon Siya moduol ug 
magsaksi alang sa Sinumbong. Karon, ang nahaunang butang nga Iyang 
pagatagaan ug pagtagad niining hukmanan, hallelujah, nga ang 
magsusumbong nasayup sa paghubad sa Pulong ngadto sa katawhan, sama 
lamang sa iyang gibuhat ngadto kang Eva sa sinugdan. Hinumdomi, siya mao 
ang maghuhubad ni Eva. Ang Dios nagtug-an unsay ilang buhaton, ug wala 
gayuy kamatayon, kagul-anan kon bisan unsang butang, ug siya miduol ug 
naghimo sa sayup nga paghubad sa Pulong. Tungod niana sa dihang ang tawo 
makapahilayo gikan sa Pulong sa Dios, unsay mahitabo kanila? Siya dili 
mapanalipdan sa Dios. Apan, inyong makita, si Satanas mao ang maghuhubad 
sa Pulong ngadto kang Eva. Siya dili maminaw sa iyang bana ug sa Dios, apan 
iyang gidawat ang paghubad sa Pulong sa magsusumbong. Ug siya walay 
katungod sa paghubad, ni ang bisan kinsang tawo adunay katungod. Ang Dios 
mao ang Iyang kaugalingon nga maghuhubad. Wala Siya magkinahanglan 
kanato; Siya magatuman sa Iyang Pulong, kita nagatoo. Karon buot Niya nga 
inyong tagaan ug pagtagad Kana, nga ang mao ra nga maghuhubad sa 
nahaunang mga pulong sa Dios nga gipamulong, mao ang magsusumbong nga 
nagtinguha sa—sa pagdala ug sumbong atubangan niining hukmanan niining 
kahaponon, ang mao ra, ug iyang gisayup paghubad ang Pulong. Mao kana 
ang nahaunang butang nga isulti sa Saksi nga Tigpanalipod. Karon, buot Niya 
kini nga dal-on sa inyong pagtagad, nga siya mao ang maghuhubad ni Eva ug 
siya naghimo ug sayup nga paghubad sa Pulong.  
32
 Sa nahaunang dapit, buot Niyang ihatag kaninyo kining ideya, nga ang 

saad alang lamang sa mga magtotoo; dili sa mga nagpatootoo, mga 
maduhaduhaon, kon mga dili magtotoo. Alang lamang kini niadtong nagatoo! 
Karon buot Niya nga kining hukmanan… ang Saksing Tigpanalipod (ang 
Espiritu Santo) buot nga kining hukmanan makaamgo nga kining mga saad 
alang lamang sa mga magtotoo.  

Unya ang pangutana sa magsusumbong, siya miingon, “Mga magtotoo 
kini!” 
33
 Ug karon ang Saksing Tigpanalipod sa Iyang kaugalingon kinahanglan 

mahibalo kung sila magtotoo ba kon dili, tungod kay Siya mao ang naghatag 
ug kinabuhi sa saad. Karon unsaon nimo sa pagkaikyas niana? Makakuha ug 
daghang… init nga husay nga nagapadayon. Unsaon nimo sa paglikay niana? 
Ang Espiritu Santo kinahanglan mahibalo, kay Siya mao ang Kinabuhi nga 
anaa diha sa Pulong, Siya mao ang nagahatag ug kinabuhi sa Pulong. Sama 
lamang sa imong espiritu mao ang naghatag ug kinabuhi sa imong lawas, ug 
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ingon nga tawo, dili Anak sa Dios, Anak sa tawo! Ang Dios Espiritu. Ug Siya 
nagpadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa tawo, sa unsay Iyang 
ginaangkon nga mahitabo. Ug sila nabutaan ug dili makakita niini. 
74
 Apan ngadto sa mga Gentil Siya magpadayag sa Iyang kaugalingon, ug 

karon Anak sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Karon, si Jesus miingon, “Ug 
ingon sa nahitabo sa mga adlaw sa Sodoma!” 
75
 Buot ko nga makita kini sa buta nga magsusumbong. Siya usa ka buta nga 

maghuhubad sa Pulong, sa kanunay. Iyang ginakuha ang iyang organisasyonal 
nga mga ideya gikan Niini, ug wala gayuy nahibaloan mahitungod Niini. 
Iyang gibuhat kini aron sa paglimbong, tungod kay siya usa ka maglilimbong 
sa sinugdan. 
76
 Si Jesus miingon, “Maingon sa nahitabo sa mga adlaw sa Sodoma, sa 

dihang ang Anak sa tawo igapadayag!” Sa mga adlaw sa Sodoma mao ang 
Anak (mao kana ang Dios) nga napadayag sa unod, nga gitawag usa niana ka 
higayon nga Melchisedec, ang Amahan. Si Melchisedec nianang panahon 
walay amahan ug walay inahan, ug walay sinugdanan sa mga adlaw kon walay 
katapusan sa kinabuhi; kung Kinsa man gani Siya, Siya nagpabilin nga mao sa 
gihapon. Si Jesus adunay amahan ug inahan; apan kining Tawhana walay 
amahan ni inahan. Ug Siya mipakita ngadto kang Abraham diha sa porma sa 
usa ka Anak sa tawo, si Elohim, Jehova. Ang iglesia karon nag-alagad sa 
gidugayon nga molahos sa kapanahonan sa iglesia, diha sa bautismo sa 
Espiritu Santo. Apan si Jesus miingon dinhi, aron sa paghimo sa Malaquias 4 
ug sa uban niining Mga Kasulatan nga matinuod diha kaninyo, nakita ninyo, 
nga “Sa katapusang mga adlaw, sa dili pa gayud ang Pag-anhi, ang kahimtang 
sa kalibutan mahisama sa Sodoma, ug ang Anak sa tawo magapadayag sa 
Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa tawo sama sa Iyang gibuhat sa mga 
adlaw sa Sodoma.”  
77
 Buta nga magsusumbong, dili ka ba makakita niana? Ang Iyang Mga 

Pulong tinuod. Dili mga ulat sa lansang ug mga marka ug mga tunok. 
78
 Mao kini ang Anak sa Dios nga ginasundog diha sa Iyang Iglesia, ingon 

nga Anak sa tawo. Kinahanglan nga tumanon niini ang Malaquias 4 ug ang 
uban sa Mga Kasulatan. Akong tawagon ang pagtagad sa hukmanan, tan-awa 
kana sa tinuoray gayud, “Anak sa tawo”! Sama sa Dios nga Amahan, Dios nga 
Anak, Dios Espiritu Santo; mao ra nga Dios. Karon, mao kini ang Anak ni 
David… unya Anak sa tawo napadayag ingon nga Profeta. Anak ni David, ang 
Hari. Ug karon ang Anak sa Dios ngadto sa kapanahonan sa iglesia, maingon 
nga, ang Dios dili tawo, ang Dios Espiritu, ug ang Espiritu sa Anak mao ang 
Espiritu Santo, nga nagapadayag sa kapanahonan sa iglesia. Apan gisaad 
dinhi, “Sa katapusang mga adlaw, ang Anak sa tawo igapadayag”!  
79
 Buta nga magsusumbong, nakuha nimo kana? Ug buot ko nga masayud 

ka, buta nga magsusumbong, among nakita Kini, among gitoohan Kini, kining 
Mga Pulong natuman sa among atubangan ug kami nasayud nga sila mao ang 
Kamatuoran.  
80
 Ngadto sa mga Judio Siya mao ang Anak ni David. Ngadto sa mga 

Gresyanhon Siya mao ang Ginoo, kanato Siya mao ang Ginoo, ngadto sa mga 
Gentil. Ug karon sa katapusang mga adlaw, Siya mobalik pag-usab ingon nga 
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minuto. 
67
 Matikdi, si Jesus nagdala ug tulo ka mga ngalan; Anak sa tawo, Anak ni 

David, Anak sa Dios. Siya adunay tulo ka mga ngalan. Ang tanan mao ra nga 
persona, apan uban sa tulo ka mga ngalan. Sama lamang sa Amahan, Anak, 
Espiritu Santo; ang tanan mao ra nga Dios, tulo ka mga kinaiya. 
68
 Sama lamang kanako. Ang akong asawa nagtawag kanako nga bana. Ang 

akong mga anak walay kalabutan kanako pinaagi sa ngalan nga bana, ako ang 
ilang papa. Ang akong gamayng apo nga nagalingkod didto, walay kalabutan 
kanako diha sa ngalan nga papa, walay kalabutan diha sa ngalan sa bana, siya 
akong apo. Ug kining tanan mao ra nga persona. 
69
 Ug atong namatikdan sa dihang si Jesus mitungha ug nagtinguha sa 

pagpadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa tawo (ayawg sipyata 
kini), sa dihang Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon, sa kanunay, “ang 
Anak sa tawo,” ang Israel nabutaan. Wala sila nahibalo sa kahulogan sa Anak 
sa tawo. Apan sila miingon, “Anak ni David,” sa dihang ang buta nga si 
Bartimeo mitagbo ug nakaila Kaniya. Ang David nagkahulogan “Hari.” 
Hinumdomi, Anak sa tawo, Anak ni David, Anak sa Dios (nga mao ang 
Ginoo). Kining Judio nakabaton sa iyang gipangayo tungod kay siya miduol 
Kaniya diha sa Ngalan sa Anak ni David, ang Hari; Siya dili Manluluwas 
niadtong panahona, apan Siya usa ka Hari. 
70
 Apan sa dihang ang Gresyanhon nga babaye, ang taga-Sirofenicia miduol 

Kaniya sa ngalan sa Anak ni David, wala gayud Siya bisan gani sa pagliso sa 
Iyang ulo. Ang babaye walay katungod Kaniya diha sa ngalan sa Anak ni 
David. Siya dili Anak ni David ngadto nianang babayeng taga-Sirofenicia. 
Apan sa dihang siya miingon, “Ginoo,” unya Siya miliso. Siya mao ang 
Ginoo. Nakita ninyo? Ginoo, Siya mao ang Ginoo! Dili Anak ni David ngadto 
kaniya. 
71
 Karon, ngano nga dili Siya mailhan nga Anak sa tawo? Ang Anak sa tawo 

usa ka espirituhanon nga pinadayag, usa ka profeta. Ang Anak sa tawo 
nagkahulogan nga “profeta.” 
72
 Karon kung inyong paklion ang inyong mga Biblia ngadto sa Ezequiel, sa 

ika-2 nga capitulo ug sa ika-1 nga verseculo, inyong makaplagan nga si 
Ezequiel usa ka profeta, ang Pulong sa Dios alang nianang adlaw. Ug si 
Jehova sa Iyang kaugalingon nagtawag kaniya nga anak sa tawo. Si Jehova 
nagtawag kaniya nga tawo, ang anak sa tawo, sa sama nga paagi nga si Jesus 
nagpadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa Dios. Unsa kini? Ang 
gisaad nga Pulong nianang taknaa nga napadayag, mao ra nga Dios! Ang Dios 
sa panahon ni Ezequiel, ang Dios sa panahon ni Jesus, Anak sa tawo! Siya dili 
mao nianang panahon… 
73
 Siya mao ang Anak sa Dios tungod kay kinahanglan Siya motungha aron 

sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa Israel ingon nga usa ka Profeta, 
ug sila misalikway niini. Ug mao kana ang profesiya nga kinahanglan ilang 
dawaton Siya, diha sa ngalan sa Anak sa tawo, usa ka Profeta, tungod kay kini 
sumala sa Pulong. Deuteronomio 18:15, “Ang Ginoo nga inyong Dios 
magapatindog ug usa ka Profeta nga sama kanako.” Ug sa dihang Siya 
moabut, Siya magpaila sa Iyang kaugalingon diha sa Iyang pagpang-alagad 
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ang lawas nabuhi pinaagi sa espiritu; kung walay espiritu, ang lawas walay 
kapuslanan, ang lawas patay. Ug ang Pulong patay kung walay Espiritu. 
Nagkinahanglan kini sa Espiritu sa pagpatungha sa Pulong, aron mahimo Kini 
nga buhi. Ug Siya ang Maghahatag sa kinabuhi sa Pulong, ug Siya mao ang 
Saksing Tigpanalipod sa Sinumbong. Amen. Unsaon nimo sa pag-ikyas niana? 
Buot ako nga kining hukmanan makasabut gayud niana, nga Siya mao ang 
Maghahatag ug kinabuhi, Siya kinahanglan masayud. Siya nagahatag ug 
kinabuhi sa Pulong. 
34
 Usab, buot Niyang ibutang ang pagtagad niining hukmanan ngadto sa 

saad sa Pulong nga gilantugian. Wala gayud siya nagbutang ug usa ka 
panahon alang kanila nga maayo. Siya miingon, “Ang pag-ampo nga inubanan 
ug pagtoo makaayo sa masakiton, ug pagabangonon sila sa Dios.” Wala Siya 
nagsulti “dihadiha dayon.” “Ilang pagapandungan ang masakiton, ug sila 
mangaayo.” Wala gayud Siya miingon, “usa ka adlaw, bulan, tuig.” Siya 
miingon lamang, “Sila mangaayo!” Ang Saksing Tigpanalipod buot nga 
mahibalo kamo nga, Siya wala magsulti nga adunay milagro nga mahitabo. 
Siya miingon lamang, “Sila mangaayo!” wala gayud Siya magbutang ug bisan 
unsa nga panahon. Ug, mao kana, kung sila mga magtotoo! Kung sila mga 
magtotoo, kana makapaayo. “Magapandong sila sa ilang mga kamot sa 
masakiton, ug sila mangaayo,” bisan man kung karon, usa ka semana, bulan, 
tuig, napulo ka tuig, kaluhaan ka tuig, kalim-an ka tuig. “Sila mangaayo,” Siya 
misulti sa ingon niini! Kana, kung sila magpabilin sa ilang pagtoo. Karon, mao 
kana ang Saksing Tigpanalipod.   
35
 Laing butang, ang Saksing Tigpanalipod buot nga ibutang ang pagtagad 

niining hukmanan niining kahaponon nga, usab, ang Pulong mao ang Binhi, 
ug ang Binhi kinahanglan mahulog ngadto sa matambok nga yuta aron mabuhi 
kini. Ang Binhi dili motubo diha sa bato. Ang Binhi kinahanglan adunay 
pagkamatambok. Ug ang Pulong kinahanglan mahulog diha sa pagtoo, nga 
mao ang pagkamatambok nga magadala sa Pulong ngadto sa pagkatuman. 
Karon ang Saksing Tigpanalipod niining panahona…  
36
 Makahimo kita sa pagpatawag ug daghang uban pa, mga butang nga 

mahimong isulti. Apan, dili kami buot nga magpabilin kamo ug dugay kaayo, 
adunay dakung linya sa pag-ampo. Buot ko nga kamo, hukmanan, maminaw. 
37
 Ang Saksing Tigpanalipod karon motawag sa Iyang saksi. Nakita ninyo, 

ang Saksing Tigpanalipod adunay katungod sa pagpatawag ug saksi, tungod 
kay sa panahon sa magsusumbong, siya nagpatawag ug saksi. Karon ang 
Saksing Tigpanalipod magpatawag ug usa ka saksi. Ug ang gusto sa Saksing 
Tigpanalipod nga ipaatubang niining hukmanan, niining kahaponon, si profeta 
Noe. “Dumuol ka, Noe, ug ipabarug ang imong pagpamatuod. Karon, ako 
nakasabut nga ikaw adunay pagpamatuod mahitungod sa Pulong sa Dios nga 
gikahatag kanimo.” 

“Oo.” 
38
 Ang Saksi karong adlawa buot mosulti, ngadto niining hukmanan, nga 

siya usa lamang ka ordinaryong tawo ug siya mitoo sa Dios. Ug siya nabuhi sa 
syentipikong kapanahonan, diin sila nagatoo nga wala gayuy mga adlaw sa 
mga milagro. Wala pa gayuy ulan sa ibabaw sa yuta, apan usa niana ka adlaw 
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iyang nakatagbo ang Dios. Ug ang Dios nagsulti kaniya sa pag-andam ug arka 
alang sa pagluwas sa katawhan, ug ang tanan nga mosulod niining arka 
maluwas. Ug ang Saksi buot mosulti nga siya sa matinuoron, sa tibook niyang 
kasingkasing, nagatoo Niini. Ug siya milakaw sa pagwali Niini. Ug siya 
miadto, dili lamang sa pagwali niini, apan, aron sa paghimo sa iyang—iyang 
mga buhat nga makapamatuod sa iyang pagtoo, nagsugod siya sa pagtukod sa 
arka.  
39
 Ug ang Saksi buot nga magapunting sa iyang tudlo ngadto kang Mr. Dili 

Magtotoo, ug ngadto kang Mr. Maduhaduhaon, ug Mr. Dili Mapailubon. “Sila 
nagpakita kanako sa adlaw ug gabii. ‘Kanus-a mahulog kanang ulan? Ah, 
ikaw nagsulti niana usa na ka tuig ang milabay, ug walay ulan sa ibabaw. 
Miadto kami sa mga syentipiko ug sila nagpamatuod nga walay ulan didto sa 
langit.’ Ug sila nag-angkon nga ako nabuang. Ug sila nagbiaybiay kanako ug 
nagsulti kanako nga ako sa hingpit ‘buangbuang ug kulangkulang’ aron sa 
pagtoo nianang dinanghag nga saad nga sama niana, batok sa syentipiko nga 
pagdukiduki.” Apan siya miingon, “Akong gipadayon pagtrabaho ang 
programa, tungod kay, nagpabilin ako sa pagbarug tungod kay ako nasayud 
nga mao Kana ang Pulong sa Dios ug dili Kini mapakyas. Akong gitukod ang 
arka.   
40
 “Ug human natukod pagkompleto ang arka, ang mga mayubiton 

midalagan paglibot ug paglibot sa arka, matag-adlaw, samtang ako nagabarug 
sa pultahan nga nagawali ngadto kanila. Ug sila sa gihapon miingon, ‘Karon, 
usa ka gatus ug kaluhaan ka mga katuigan ang milabay, karon asa ang imong 
ulan? Busa, imong makita, nakawang tanan ang imong mga kahago,’ sila 
miingon. ‘Ang among mga syentipiko tinuod, ug walay usa ka butang nga 
sama niana. Ug ikaw sa hingpit usa ka tigulang nga tawong kulangkulang nga 
nagatoo nianang usa ka dinanghag nga saad nga sama niana.’ 
41
 “Ug unya ang adlaw miabut sa dihang nagsugod ako sa paglakaw usa 

niana ka buntag, gawas sa akong arka. Ug, sa kalit lamang, nga walay kamot 
nga naggunit niini, ang pultahan misira diha gayud sa akong atubangan, ug 
ako natakpan sa sulod. ‘Karon unsay nahitabo?’ Unya mikatkat ako sa 
hagdanan nga akong gibuhat, ug misaka ngadto sa ibabaw, ug giablihan ang 
bintana. Ug akong nadungog sila nga anaa sa gawas; si Mr. Dili Magtotoo nga 
nagalingkod didto, si Mr. Maduhaduhaon, ug si Mr. Dili Mapailubon; 
nagaingon, ‘Karon unsay nahitabo? Nalit-ag siya sa iyang kaugalingon!’ Ug 
ako naghunahuna nga segurado magaulan unya. Ug ang adlaw nga ako 
misulod mao ang ika-27… kon ika-17 nga adlaw sa Mayo. Ang pultahan 
misirado sa akong atubangan. Akong gitawag ang akong katawhan, ug 
miingon, ‘Pag-andam, magaulan sulod sa pipila ka mga minuto.’ Ug, sa tibook 
adlaw, si Mr. Dili Magtotoo ug Mr. Maduhaduhaon ug Mr. Dili Mapailubon 
milakaw palibot ug palibot sa akong arka, nagtamay kanako, nga nagasulti sa 
tanang matang nga dautan mahitungod kanako. Apan akong gisultian ang 
akong kongregasyon, ‘Paghilom. Ang Dios naghimo sa saad!’ 
42
 “Sa ikaduha nga adlaw, ang adlaw mipakita, misidlak; walay ulan, walay 

dalogdog, ug walay kilat. Sa ikatulo ka adlaw, mao gihapon, sa ikaupat, 
ikalima, ikaunom. Apan sa kabuntagon sa ika-24 ka adlaw sa Mayo (usa ka 
gatus ug kaluhaan ka mga tuig ang milabay), adunay miabut nga pagbuswak 
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62
 Didto sa Green’s Mill usa niana ka gabii, wala nahibalo kung unsa ang 

mahitungod niining tanan… Sa ulahi ako nahimong usa ka ministro aron sa 
pag-alagad sa Ginoo. Didto sa Green’s Mill usa niana ka gabii… Ang akong 
mga pastor bag-o pa lang nagsulti kanako… Akong gisuginlan sila 
mahitungod sa pag-adto… nakabaton ug… makahimo nga makakita sa mga 
butang, ug sila nagsulti nga iya kadto sa Yawa. Ug ako ingon nga 
Cristohanon, dili ko buot nga may kalabutan sa Yawa, dili gayud. Busa 
mitungas ako didto, miingon, “Ginoo, dili ako makatugot… nga magkinabuhi 
sama niini.” Ug ako milingkod didto sa usa ka gamayng dapit balik didto sa 
kampo sa pangisda, nga nagaampo. Ug usa niana ka gabii didto, maingon sa 
gisulti sa Ginoo kanako, ug didto sa kahoy, sama sa gibuhat Niya ngadto kang 
Moises. Unya dinhi niining Green’s Mill, adunay mitungha nga usa ka tawo 
ug nagsugilon kanako niana, dili sa pagtinguha sa paghangyo nga mawala 
Kini, apan Kini usa ka gasa nga gipadala gikan sa Dios, nga ipadala ngadto sa 
mga katawhan sa kalibutan, ug aron mahibalo ako nga pinaagi sa Mga 
Kasulatan nga ang tanang butang nga gisaad sumala sa Biblia kinahanglan 
matuman, nga ang panahon haduol na. 
63
 Ug ako mibalik ug nagsugilon sa akong pastor. Milugsong ako ug 

nagsugilon kaniya, ug siya miingon, “Billy, unsay nakaon nimo? Nagdamgo 
ka ba, usa ba kana ka makalilisang nga damgo?” Apan, alang kanako, mao 
kana ang Malaquias 4. Siya miingon, “Unsaon nimo sa pagbuhat niana?” Mao 
kana ang Lucas 17:30. Mao kana usab ang Pinadayag 10. Mao kana usab ang 
tanang Mga Kasulatan nga gisaad alang sa katapusang mga adlaw. Wala nako 
makita kana nga matuman diha dayon. Ang katawhan nahibulong, “Kanus-a 
kini mahitabo?” Apan nagpabilin ako nga nagbarug. 
64
 Usa ka adlaw didto sa sapa, nagbautismo ako sa lima ka gatus ka mga 

tawo didto sa sapa, sa dihang, sa kalit, kining mao ra nga Kahayag nga 
mipakita sa dihang gamay nga bata pa ako. Ug akong gisuginlan ang katawhan 
nga nakakita ako Niini. Sila miingon nga ako nagdamgo ug usa kini ka matang 
nga panghunahuna sa kaisipan nga akong nabatonan. Apan sa atubangan sa 
labi pa sa lima ka libo ka katawhan, sa alas dos sa kahaponon, sa 1933, gikan 
sa kalangitan mitungha kining Panganod nga mikanaug, misulti niining mga 
Pulong, “Maingon nga si Juan Bautista gisugo sa pag-una sa nahaunang pag-
anhi ni Cristo, ang imong pagpang-alagad ang magauna sa ikaduhang pag-anhi 
ni Cristo,” diin ang mga linibo ka mga linibo ka katawhan nakadungog niini, 
ug ang mga pamantalaan nagpamatuod mahitungod niini. 
65
 Buot ko nga isulti, ug buot ko nga ibutang kini ngadto sa pagtagad 

nianang buta nga magsusumbong nga nagapangita sa palibot ug tawong 
adunay mga ulat sa mga tunok ug mga lansang, ug tanang butang sama niana. 
Wala kini nagsulti niana! Kini wala maghatag niana nga saad. 
66
 Atong mabasa diha sa Lucas, sa ika-17 nga capitulo ug sa ika-30 nga 

verseculo, si Jesus namulong, “Ug ingon sa nahitabo sa mga adlaw sa 
Sodoma, maingon usab kini sa dihang ang Anak sa Tawo igapadayag.” Sa 
dihang Siya igapadayag! Buot ko nga ibutang ang inyong pagtagad ngadto 
niini sa pipila ka mga minuto, kung kamo makapailub uban kanako sa pipila 
ka mga minuto nga hataas pa karon. Pagmatinahuron gayud sa pipila ka mga 
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matang sa mga butang nagpadayon. Oo, sir. ‘Buyno, karon, kami nagpaabut 
kaniya, ang akong anak nga babaye, nga magsamkon.’ Kining usa nagtoo nga 
mao kini, tanang mga babaye nagpaabut niini. Mga tuig ang milabay. Ang 
uban kanila nagpangutkot sa ilang ulo, miingon, ‘Kanang tigulang nga mini 
nga profeta.’ Apan walo ka gatus ka mga katuigan ang milabay. Siya wala 
nagsulti kanus-a siya magsamkon, Siya miingon nga siya magsamkon! Walo 
ka gatus ka mga katuigan ang milabay usa ka ulay ang nagsamkon.” 
58
 Karon alang sa katapusang saksi, kung pasayloon ninyo ako, mahimo ba 

nga ako ang mahimong katapusang saksi? Kana dili balik diha sa Biblia, kana 
mao karon. Tugoti ako nga mahimong sunod nga saksi, sa pipila lamang ka 
mga minuto sa dili pa kita magsugod sa linya sa pag-ampo. Ug paminaw ug 
maayo. Buot ako magahatag ug pagpamatuod alang Kaniya. Buot ako nga 
pagatawgon ngadto sa barugan sa hukmanan, ug magpataas sa akong kamot sa 
pagsulti sa Kamatuoran, walay lain gawas sa Kamatuoran.  
59
 Buot ako mosulti, giunsa nako sa pagkahimo gayud nga usa ka 

Cristohanon? Ang akong amahan ug inahan, lolo, lola, sa duha ka bahin, tanan 
mga makasasala. Ug ang akong kinaiya  usa ka sagbut… tungod niana kung 
ako mahimong usa ka lugas sa trigo. Apan usa niana ka buntag diha sa 
gamayng payag nga troso didto sa Kentucky, giingon sa akong inahan ug 
mananabang, sa ika-6 sa Abril, alas singko sa kabuntagon, 1909, sa dihang 
ang Ginoong Dios nagpatungha kanako ngadto sa kalibutan, adunay usa ka 
Kahayag nga mipakita diha sa gamayng bintana. Ug sa dihang ilang giablihan 
ang bintana, si mama nagahigda diha sa gamayng higdaanan nga pakpak, aron 
susihon kung unsang matang sa anak ang iyang gipanganak, usa ka Kahayag 
misulod nga nagtuyok. Ug ang katawhan sa mga kabukiran wala mahibalo 
kung unsaon sa paghunahuna mahitungod Niini. Gamay pa kaayo ako aron 
mahibalo niini.  
60
 Ug ingon nga usa ka bata, mga walo ka tuig ang panuigon, pito kon walo 

ka tuig ang panuigon, nagkalos ako ug tubig ngadto sa ilegal nga himoanan ug 
bino nga gipanag-iyahan sa akong amahan. Ug samtang usa niana ka mainit 
nga kahaponon sa Septembre, nagalingkod, naghilak, miadto sa lanaw sa tubig 
aron sa pagpangisda kauban sa mga batang lalake, ug sila… dili makasaysay 
sa pagkalos nako niining tubig. Akong nadungog ang sama sa usa ka 
Alimpulos diha sa kahoy, mga diha sa mga tungatunga paitaas. Sa gihapon, sa 
bisan asa nga dapit pa, ang Septembre sa Indiana, tanang butang walay timik 
gayud, nagpundo, mahilom. Ug kining Alimpulos diha sa sapinit, adunay 
migula nga Tingog gikan didto, ug miingon, “Ayaw gayud pagsigarilyo, inom, 
paghugaw sa imong lawas (mao kana ang panghilabot ug babaye), bisan 
unsang butang nga sama niana, kay adunay bulohaton alang kanimo nga 
ipabuhat sa dihang ikaw modaku.” Ug ang akong inahan nagtawag sa doktor, 
siya nagtoo nga ako ginerbyos ug maayo.   
61
 Usa ka semana human niana, akong nakita ang Tulay sa Munisipyo, diha 

sa panan-awon, ingon sa akong pagtawag niini, nakita ang Tulay sa Munisipyo 
nga milabang sa Sapa sa Ohio, nakita ang napulog unom ka mga tawo nga 
nawad-an sa ilang kinabuhi diha niana. Kaluhaan ug duha ka mga tuig gikan 
nianang adlaw, ang Tulay sa Munisipyo milabang sa maong dapit, ug napulog 
unom ka mga tawo nawad-an sa ilang kinabuhi diha niana. 
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gikan sa Langit. Ug ang tanang dinihugan ni Mr. Maduhaduhaon, Dili 
Magtotoo, ug Mr. -Dili Mapailubon nangamatay didto sa gawas.” 
43
 Ang Saksing Tigpanalipod miingon, “Kanaog, Noe. Buot ako motawag 

ug laing saksi. Saka nganhi, Mr. Abraham, buot Ko nga mohatag ka ug 
pagpamatuod.” 
44
 Si Mr. Abraham misaka, ug miingon, “Nagtrabaho ako sa akong uma 

gawas lamang sa Ur, ang yuta sa mga Caldeahanon. Ug akong giminyoan ang 
akong igsoong humabdos nga babaye, ang iyang ngalan mao si Sarai ug ang 
akong ngalan si Abram. Ug akong nakatagbo ang Dios, ug ang Dios nagsulti 
kanako nga ako makabaton ug usa ka anak pinaagi kang Sara. Ug si Sara, niini 
nga panahon, kan-uman ug lima ang panuigon, ug ako kapitoan ug lima ang 
panuigon. Ug ang Dios nagsulti kanako nga ako makabaton ug anak pinaagi 
kang Sara, ug pinaagi sa bata ang tibook kalibutan mapanalanginan, ug ako 
mahimong amahan sa mga nasud. Sa madali ako mibalik, tungod sa kalipay 
nga anaa sa akong kasingkasing. Sa kanunay ako nahigugma sa mga kabataan, 
ug nagtoo nga dili gayud ako makabaton ug bisan unsa. Apan sa dihang ang 
Dios miingon nga ako makabaton niini, mitoo ako Kaniya. Ako miadto sa usa 
ka doktor aron sa paghimo ug mga paghikay. Gipapahawa niya ako sa opisina, 
si Mr. Dili magtotoo nagalingkod didto. Ug ako migula ngadto sa kadalanan, 
ug ang mga awtoridad buot nga modakop kanako tungod sa pagkabuang. Ug 
unya sa milabay nga mga tuig, si Mr. Dili Mapailubon nagsakit kanako sa 
adlaw ug gabii.  
45
 “Sa nahaunang bulan, ako miingon sa akong asawa, nga si Sara. Nakita 

ninyo, siya wala na gayuy pangdugo sa babaye, miundang na kini kaniya 
maingon nga kini anaa sa mga babaye. Ug ako miingon kang Sara, ‘Pinangga, 
nakuha na nato ang tanang gagmayng manggad ug tanang bird-eye, ug ang—
ang—ang mga alpiril? Kita andam na, dili ba? ‘Oo, andam na.’ ‘Kini mahitabo 
karon, pagbantay.’ Ug sa katapusan sa kaluhaan ug walo ka adlaw, ako 
miingon, ‘Unsa ang imong pamati, pinangga? ‘Walay kalainan, Abraham.’” 
Buyno, siya miingon, “Ako miingon, ‘Dalaygon ang Dios! Sara, ayawg 
pagduhaduha niini. Ang Dios nagsulti sa ingon niini, makabaton kita niini 
bisan unsaon!’ Mipadayon kini sa mga katuigan. 
46
 “Ug sa matag-tuig nga milabay, si Mr. maduhaduhaon, si Mr. Dili 

Magtotoo, tanan kanila nagbiaybiay kanako. Apan sa kaluhaan ug lima ka mga 
tuig sa ulahi, ang bata natawo sa dihang usa ka gatus ang akong panuigon. 
Ang Dios wala magsulti kanako nga makabaton ako ug anak sa sunod adlaw. 
Siya miingon ako makabaton niini! Nagpaabut ako sa kaluhaan ug lima ka 
mga tuig. Sila nagtoo nga ako magkatigulang na kaayo ug mamatay, apan ako 
miingon, ‘Dili ako mamatay, gihatag kanako ang saad. Ang Dios nagsulti sa 
ingon niini!’ 
47
 “Ug giunsa ni Mr. Mayubiton, Mr. Dili Magtotoo, Mr. Maduhaduhaon, 

Mr. Dili Mapailubon, sa kanunay moagi, adunay dinihugan nga tawo, 
miingon, ‘Abraham, pila na ang imong mga anak karon, ang mga nasod nga 
ikaw amahan?’ Apan nagpabilin ako nga dili matarug, tungod kay wala gayud 
ako nagduhaduha sa Pulong sa Dios pinaagi sa pagkawalay pagtoo. Nasayud 
ako nga ang Dios makahimo sa pagtuman sa matag Pulong nga Iyang gisaad. 
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Wala nako hunahunaa ang akong kaugalingong lawas, nga patay, ug ang 
patayng tagoangkan ni Sara. Apan ako mitoo sa Dios. Sila miingon, ‘Buyno, 
ako nagtoo nga ikaw miingon kaluhaan ug lima ka mga tuig kaniadto nga ikaw 
makabaton ug anak?’ ‘Nagsulti ako niini kaluhaan ug lima ka mga tuig 
kaniadto.’ Apan si Mr. Dili Mapailubon didto, miingon, “Buyno, kaluhaan ug 
lima na ka mga tuig ang milabay. Tan-awa ikaw karon! Ang bungot halos 
moabut na ngadto sa imong mga tuhod. Tan-awa, ikaw tigulang na nga tawo.’ 
Akong gipahibalo siya nga ang Dios wala magsulti kanako kung kanus-a ako 
makabaton niining anak. Siya miingon, ‘Makabaton ka niini pinaagi kang 
Sara,’ ug mao kana ang nakapatin-aw niini! Nagpabilin ako nga dili matarug. 
Karon ang Pulong wala gayud miingon kung kanus-a, Kini miingon nga kini 
mahitabo!” 
48
 Atong tawagon ang laing saksi sa madali gayud, wala na kitay igong 

panahon. Makahimo kita sa pagpatawag ug gatusan kanila. Bisan pa tawgon 
nato ang laing saksi, si Moises, papamatud-a siya. 
49
 “Oo,” siya miingon, “Gibansay ako diha sa tanang kaalam sa mga 

Egiptohanon. Propesor ako niadtong wala makabaton niini. Apan usa ka adlaw 
sa likod sa kamingawan, human nga kawaloan ang akong panuigon, akong 
nakatagbo ang Dios. Ug siya diha sa porma sa usa—sa usa ka ilhanan, ug Siya 
usa ka nagdilaab nga kalayo diha sa sapinit. Ug Siya—Siya nagsulti kanako 
nga Siya nakadunog sa mga pag-agulo sa Iyang katawhan, ug nahinumdom 
Siya sa Iyang saad sa pagluwas kanila. Ug Siya miingon, ‘Ako magpadala 
kanimo.’ Ug ako miingon, ‘Kinsa man ako? Dili ako maayong mamulong. 
Ako—ako—ako dili—ako dili usa ka—ako dili usa ka teyologo. Dili ako—
ako makaadto.’ Siya miingon, ‘Pagahatagan ikaw ug duha ka mga ilhanan. 
Ang usa kanila anaa sa imong kamot, ang laing usa pinaagi sa sungkod. Ug 
kung sila dili magpatalinghug sa mga tingog niining ilhanan, nan pagbubo ug 
tubig sa yuta, kini mahimong dugo, unya mao kana ang makatapos niana.’   
50
 “Sa dihang akong gidawat ang akong ilhanan nga gihatag sa Dios kanako 

ug miadto sa atubangan ni Faraon, siya nagtinguha sa paghimo sa akong gasa 
nga medyo tan-awon nga kadudahan. Siya mingon, ‘Kadaghanan sa bisan 
kinsang barot nga manghihimalad kon Egiptohanon makahimo sa pagbuhat 
niana. Kadaghanan sa bisan kinsang barot nga salamangkero makahimo sa 
pagbuhat nianang mga salamangka.’ Ug iyang gikuha ang duha ka mga tawo 
nga mao si Jambres ug Jannes, ug sa tinuod ilang gipanundog ang tanan nga 
akong gibuhat. Apan wala kana makapahunong kanako, tungod kay ang 
Tingog nga nagpadala kanako usa ka Tingog nga anaa sa Kasulatan, ug ako 
nagpabilin uban niini. Mao kana ang Pulong sa Dios. 
51
 “Mao kana ang ilhanan nga anaa sa Kasulatan ug usa ka Tingog nga anaa 

sa Kasulatan, ‘Kay Ako nahinumdom sa Akong saad, ug ang panahon haduol 
na.’ Sila walay mga profeta sa Israel sa gatusan ka mga katuigan, upat ka 
gatus ug kap-atan ka mga katuigan, sila walay mga profeta sa Israel. Apan 
Siya miingon, ‘Ako ang magpadala kanimo nga mahimong usa ka profeta.’” 
Ug siya miadto. “Ug Siya nagsulti kanako nga, alang sa usa ka ilhanan, Ako 
mobalik ug dal-on ang mga anak dinhi niining bukid.’ Miabut kini ug dugayng 
panahon, apan kini nahitabo. Nagpabilin ako nga matinud-anon gayud ngadto 
sa Pulong. Ug sa dihang si Jambres ug kadtong mga manunundog nagtinguha 
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sa pagbiaybiay niini, bisan pa niana nasayud ako nga bisan unsa ka daghan sa 
pagbiaybiay nga ilang mahimong ihatag…” 
52
 Nahibalo ba kamo nga kana mahitabo pag-usab sa katapusang mga 

adlaw? Si Jesus nagsulti sa ingon niini. Ang Biblia miingon, “Maingon nga si 
Jannes ug Jambres misupak kang Moises, maingon man usab kining mga tawo 
sa katapusang mga adlaw,” mga manunundog nagtinguha nga mosundog sa 
paglihok, nagkopya. 
53
 Apan siya miingon, “Ako nagpabilin sa pagbarug tungod kay ako 

nasayud nga ang Tingog usa ka Tingog nga anaa sa Kasulatan.” Bisan pa 
niana adunay duha kanila, ug usa lamang siya. Apan miadto siya ug gibuhat 
unsay iyang… ug siya, nagpamatuod niini nga tinuod, siya mibalik dayon 
didto sa bukid diin ang Dios miingon kaniya. 
54
 “Kanaog, Moises. Atong tawagon ang laing saksi sa madali gayud. 

Josue.” 
55
 Si Josue miingon, “Sa dihang kami nagkaduol sa yuta, nakaabut kami sa 

Cades-barnea. Ug si Moises, ang alagad sa Dios, miadto ug mikuha sa 
tanang… usa gikan sa matag tribo, usa gikan sa matag denominasyon, ug siya 
miingon, ‘Moadto kita ug mag-espiya sa yuta.’ Ug miadto kami, ang duha 
kanamo, ug nagdala pagbalik sa ebidensya nga ang yuta maayo.” Sila adunay 
ebidensya niini. Sila mao ang tinuod nga mga Pentecostal. “Busa sila mibalik 
uban sa ebidensya nga ang yuta maayo. Apan sa dihang miabut kini sa 
pagkuha sa tibook yuta, sila miingon, ‘Dili kita makahimo niini. Dili kita 
makahimo niini. Wala kitay katakus.’ Ug ang katawhan nagkaguliyang, wala 
nahibalo unsay buhaton, kung asa nga organisayon ang pagaadtoan. Ug akong 
gipahilom sila, miingon, ‘Hinumdomi, saad kini sa Dios! Ang Dios miingon, 
“Gihatag Ko kaninyo kining yuta.” Ug kung unsay mga saad sa Dios, Iyang 
buhaton!’ akong napahilom ang katawhan. Sa sunod nga adlaw, ikaw miingon, 
‘Mobiya ba kita?’ Sa sunod nga adlaw, ‘Mobiya ba kita?’ Kap-atan ka mga 
katuigan ang milabay, apan among nakuha ang yuta!”  
56
 Dugang usa pa ka saksi, sa madali dayon, mahimo ba nga tawgon nako si 

Isaias sa pagbarug. “Isaias, mahimo ba nga magpamatuod ka alang sa Saksing 
Tigpanalipod, ug hatagi kami sa pagdepensa alang sa mga sinumbong, 
Sinumbong?”  
57
 “Akong buhaton. Ako usa ka profeta. Ako usa ka gipanghimatud-an nga 

profeta. Unsay akong isulti, kini dili… Wala ako—ako nahibalo kung unsay 
akong isulti, apan ang Dios naghimo nga kung unsay akong isulti matuman. 
Ang tanan nagsugod sa pagtoo niini, ang tanang iglesia, sila nagsugod sa 
pagtoo niini. Ug usa ka adlaw usa ka katingalahang butang ang nahitabo. Ang 
Ginoong Dios miingon kanako, ‘Ang Israel nangita ug mga ilhanan, busa buot 
Ko nga buhaton kana nila, apan magahatag ako kanila ug usa ka labaw nga 
Ilhanan. Ug kana alang sa usa ka labaw nga kapanahonan, sa dihang sila 
adunay mga supermarket ug mga labaw nga mga jet ug labaw, tanang butang 
labaw. Magahatag Ako kanila ug usa ka labaw nga Ilhanan, usa ka ulay 
manamkon!’ Ug ako ingon nga usa ka gipanghimatud-an nga profeta, ang 
matag-usa ka ulay nangandam sa iyang mga manggad, ug tanang butang pa, 
siya ‘makabaton ug anak,’ oo, sir, siya mao ‘ang gitawag ni Jehova.’ Tanang 


