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1 Magapabilin kita sa pagtindog sa makadiyut samtang magaduko kita sa atong mga
ulo alang sa pag-ampo.

Among Ginoo nga puno sa grasya, kami mapasalamaton gayud karon alang niining
kahigayonan nga among nabatonan nga panagkatigum sa among kaugalingon dinhi sa
ibabaw sa yuta sa dili pa mobalik ang Ginoo. Hinaut nga among susihon ang among mga
kasingkasing karon pinaagi sa Imong Pulong, ug makita kung kami anaa diha sa pagtoo,
aron kami mahimong maandam nianang—sa takna sa Iyang pagpadayag, aron kami
sumala  sa  giingon  sa  Kasulatan,  “Pagasakgawon  uban  kanila  nga  nangatulog,  ug
makigtagbo uban sa Ginoo diha sa kahanginan, ug hangtud sa kahangturan makig-uban
Kaniya.”

Kami nagpasalamat Kanimo alang sa tinuod nga Cristohanong Espiritu nga anaa pa
gihapon sa kalibutan taliwala sa katawhan, aron sila sa gihapon motoo Kanimo ug sa
Imong Pulong. Busa kami nagapangamuyo sa Imong mga panalangin alang kanamo
karon, nga Imong ibubo ngadto sa matag-usa kanamo nga diin among gikinahanglan,
aron kami mabisbisan sa Pulong,  aron kami motubo ngadto sa mga galamiton nga
magamit  sa Imong kamot alang niining katapusang adlaw. Tungod kay kini  among
ginapangayo sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo, among dakung Magbalantay nga among
ginapaabut nga motungha. Amen. Makahimo na kamo sa paglingkod.

2 Ug gusto nako nga isulti nga akong giisip kini nga usa ka dakung kahigayonan nga
ania na usab dinhi  niini  nga buntag. Ug pasayloa nga kita walay igo nga dapit  nga
pagalingkoran.  Ug  among  paningkamutan  karong  gabii  nga  dunay  pag-ampo  sa
masakiton; karong adlawa, niining buntag, kini medyo malisod.

Ug—ug akong ipateyp kining mensahe karong adlawa. Ako… Ang Ginoo murag
naghisgut kanako mahitungod niini, oh, usa ka bulan kon duha ka bulan ang milabay, ug
kini usa ka hataas… Ug ako walay pahulay sa mga tigum, tungod kay among gitugotan
kana ngadto sa katloan, kap-atan ka mga minuto sa serbisyo. Ug unya kami… Tungod
kay  ang  katawhan  moadto  pa  sa  trabaho  ug  uban  pa  nga  mga  butang,  akong
nakaplagan nga kini maayo kung akong himoon nga mubo ang akong mga mensahe. Ug
sila  walay  panahon  sa  pagrekord  niini,  busa  akong  gihunahuna  nga  mohulat  lang
hangtud ako makaabut sa Tabernaculo dinhi ug unya magrekord niini gikan dinhi. Ug
kini medyo hataas, ug nasayud ako nga kamo nagatindog, ug ako—akong pagadalion
kutob sa akong mahimo. Ug karon, kamo dili makasamok kanako kung kamo magbalhin
ug mga lingkoranan, kon unsa pa man, kana—kana hingpit nga maayo alang kanako,
tungod kay kini usa ka pinasahe nga adlaw nga kita magahimo niining mga pagrekord.

Ug busa aduna kitay dagkung mga taho gikan sa unsa ang gibuhat sa Ginoo didto
sa  bulohaton,  apan  mohatag  kami  tingali  ug  dugang  pa  niana  karong  gabii  kung
makagahin kita ug dugang panahon alang niini, aron makabaton ug dugang panahon
alang sa paghatag.

3 Ug karon kami masaligon nga ang Ginoo magapanalangin sa matag-usa kaninyo.
Nasayud ako sa inyong mga kasingkasing nga napuno sa kalipay, nga nagapaabut sa
pagbalik sa Ginoo. Ug ako usab, tugob, nga makita ang mga butang nga nagakahitabo
sumala  sa  ilang  kahimtang.  Ug—ug ang nasudnong panagbangi,  ug  ang iglesia  sa
kahimtang  nga  nasudlan  niini,  ug  makita  ang  mga  ilhanan  sa  Iyang  pag-anhi,  sa
lawasnon ug sa espirituhanon, ug sa nasayran nga kining panahon sa Iyang pagpadayag
haduol na kaayo, kini nagapuno sa atong kasingkasing sa kalipay sa pagkasayud nga
kita  mangausab  usa  niining  mga  adlawa.  Kita  mangausab  gikan  niining  atong
pagkalinalang.

4 Karon, ako nagatoo, kung akong nasabtan, sila adunay hok-ap sa telepono sa laing
dapit,  nga  kining  mensahe makaabut  ngadto  sa  Phoenix  ug  ngadto—ug ngadto  sa
nagkalainlaing dapit pinaagi sa telepono. Ug busa karon, kami masaligon nga kung mao
man kana… Ako wala masayud; gitug-anan lamang ako sa wala pa ako moanhi. Ug nga
ang tanang katawhan didto nakapahimulos kaayo sa maayong panglawas ug—ug ang
himaya sa Ginoo anaa kanila.
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5 Ug karon—karon, atong pagabuksan ang Pulong sa Ginoo. Ug ania kitang tanan
dinhi sa katuyoan nga madasig ang atong kaugalingon ug paghatag ug pagtagad kung
unsa kita… Wala gayud kita—kita moanhi dinhi ug atong… walay usa nga ania dinhi
nasayud nga bisan kinsa nga tawo molingkod niining kainit sama niini, ug kini sa—ang
tumong sa pag-anhi dinhi. Kita ania dinhi alang sa usa ka katuyoan, ug mao kana ang
paglakaw nga masuuron kauban sa Dios. Ug mao lang kana ang atong mahimo, mao
ang  pagtoo  nga  si  Jesu-Cristo  nagauban  kanato.  Ug  ania  kita  dinhi  aron—aron  sa
paglakaw nga masuuron kauban Kaniya.

6 Karon, kining kainit medyo malisod alang kanako. Ako medyo naanad sa kainit
didto sa Tucson, nga mao… ang kaumog dinhi… Karon, ang atong kainit didto labi pang
mainit kay sa niini, apan uga kini. Ang atong kaumog usahay usa sa ikakaluhaan sa usa
ka porsento, tingali, sulosama niana, daw sama nga nagpuyo kita sa tolda oksiheno.
Apan dinhi kini aduna pa ang—ang—ang kaumog niini, ug kini makahimo kaninyo nga
daw mapuga, sumala sa atong naandan sa pagtawag niini. Busa kini malisod kaninyo.
Busa ako nasayud niana, ug kamong mga inahan kauban sa gagmayng mga bata ug
kamong katawhan nga nagatindog,  tigulang ug batan-on,  ug sama nga gihugpong
kamo…  Ug  karon,  kami—kami  malaumon  nga  ang  Dios  magaganti  kaninyo  sa
madagayaon sa inyong pag-antus.

7 Ako nagatoo nga si Igsoong Roy Borders ania dinhi sa usa ka dapit. Nakadungog
ako nga gitawag siya, apan ako nagatoo nga dili siya makasulod. Buyno. Mao kana ang
tigdumala sa mga panagkatigum.

Ug karon gusto usab namo nga ipahibalo nga ang usa kanhi nga kaubanan nato
mipanaw na uban sa Ginoo niining buntaga, usa ka tawo, si Igsoong Jackson nga taga
Sturgis,  Michigan.  Walay  usa  nga  nasayud  nganong  mipanaw  siya  kon  unsa  ang
nahitabo mahitungod niini. Siya maayo man, ug siya igo lang… Ako nagtoo nga ilang
nakaplagan siya nga patay kon maingon niana. Ako—ako wala makakuha ug hinpit nga
detalye mahitungod niini. Ug kita mapasalamaton kaayo ngadto sa Dios nga si Igsoong
Jackson usa ka Cristohanon. Wala nako siya makita sa pipila ka mga katuigan, apan siya
nakig-uban kanato, ug siya usa kanato. Ang Dios, magapahulay sa iyang maisugon nga
kalag. Ang pagpanaw nga sama niana, kita nagatoo nga kana tingali usa ka talagsaon,
nga kini panahon na alang kaniya nga motaliwan. Ang Ginoo wala gayud magpahibalo
kanato mahitungod niini, kon kaniya mahitungod niini; mipanaw lang siya. Mao kana
ang kahimtang. Ug gusto nako tawgon ang iyang asawa sa madaling panahon kutob sa
akong mahimo ug sultihan siya sa among pahasubo. Ug kitang tanan gusto mohatag ug
mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa iyang maisugon nga Cristohanong kinabuhi ug
unsa ang iyang kahimtang dinhi sa ibabaw sa yuta, ug ilabina kanato dinhi nining lokal
nga asembleya.

8 Karon, karong gabii akong gipahibalo nga dunay pag-ampo alang sa masakiton
karong gabii, ug ako mamulong ug dugang pa mahitungod sa masakiton karong gabii.

Apan  niining  panahona,  moderetso  kita  ngadto  sa  Pulong  karon,  tungod  kay
naghuot na ug mainit. Moadto na kita sa Pulong. Gusto nako basahon gikan sa duha ka
mga bahin sa Kasulatan niining kabuntagon, taastaas, aron makahatag kini kanako ug
diyutay nga paghulagway kung unsay buot nako nga isulti.

Ug karon, hinaut unta nga pugngan una nila ang teyp, si Igsoong Sothmann ug sa
uban pa, sa dili pa kini ibaligya, ug gusto ako—ako gusto maminaw niini sa dili pa kita—
kini mahiadto sa katawhan.

9 Karon,  sa…  Gusto  ko  nga  mobasa  gikan  sa  Mga  Taga-Filipos  sa  ikaduha  nga
capitulo, 1 ngadto sa 8; ug 2 Mga Taga-Corinto 3, magsugod sa ika-unom ug magbasa
hangtud sa ika-upat nga capitulo sa 2 Mga Taga-Corinto, alang sa paghulagway. Karon,
sa Mga Taga-Filipos, sa ikaduha nga capitulo, ako magabasa pag-una.

Sa dili pa ang pagbasa, magaampo kita.

10 Ginoong Jesus, ang Imong Pulong mao ang Kamatuoran. Ug niining maguboton nga
panahon nga among ginapuy-an, nasud batok nasud, kamatay, mga linog sa daghang
mga dapit, mga kasingkasing sa mga tawo nangaluya, kahadlok, among nakita ang
sinulat sa kamot diha sa bongbong. Karon, dinhi sa natural nga kahimtang, nga ang
tanang kalibutan kinahanglan makakita  niini.  Apan karon anaay espirituhanon nga
kahimtang usab,  ug among nakita  ang dagkung mga panghitabo,  ug buot  namong
mamulong kanila karong adlawa.
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Panalangini ang Imong Pulong sa among kasingkasing. Kami nasayud nga walay
tawo sa langit kon sa yuta nga takus sa pagkuha niining Basahon, sa pagbukas sa mga
timri, kon bisan sa pagtan-aw Niini. Apan dunay Usa nga mitungha, usa ka gipatay nga
Karnero, nagkadugo, nga miduol ug mikuha sa Basahon, ug takus nga makahimo sa
pagbukas Niini. O Karnero sa Dios, buksi ang Imong Pulong sa among kasingkasing
karong adlawa aron sa paglipay. Kami ang imong mga ulipon. Pasayloa ang among mga
sala, Ginoo. Ug sa bisan unsang butang nga makapugong sa Pulong nga makapadayon
uban sa dakung gahum ug makausab karong panahona sa among mga kinabuhi, kuhaa
kini pahilayo, Ginoo, ang bisan unsang babag, aron kami mahimong makabaton ug bug-
os nga agianan ngadto sa tanan nga mga panalangin nga gisaad kanamo pinaagi sa
Imong Pulong. Kini among ginapangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen.

11 Mga Taga-Filipos 2:

Busa kung adunay may pagkadinasig diha kang Cristo, kon aduna may
pagkadinasig diha sa gugma, kon aduna may pakig-ambitay diha sa Espiritu,
kon aduna may pagbinatiay sa kalomo ug pagkinaloy-anay,

Hingpita  ninyo  ang  akong  kalipay  pinaagi  sa  inyong  paggawi  nga
magkasinabtanay,  nga magbaton sa samang pagbati  sa paghigugma, sa
samang paghunahuna ug katuyoan

Ayaw na kamo pagbuhat ug bisan unsa sa tuyo sa pagbahinbahin o sa
kawang pagpagarbo sa kaugalingon, hinonoa uban sa pagpaubos isipa ang
uban ingon nga labi pang maayo kay sa inyong kaugalingon;

Nga ang matag-usa kaninyo magatagad dili lamang sa iyang kaugalingon
mga kahimtang, kondili sa mga kahimtang sa uban usab.

Batoni diha kaninyo kining hunahunaa nga mabatonan ninyo diha kang
Cristo Jesus,

Nga, bisan tuod Siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, Siya wala mag-
isip sa Iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan;

Hinonoa, gihaw-asan Niya ang Iyang Kaugalingon diha sa Iyang pagsagop
sa kinaiya sa ulipon, diha sa Iyang pagkahisama sa tawo.

Ug sa nakita Siya diha sa dagway nga tawhanon, Siya nagpaubos sa Iyang
Kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon diha sa
krus.

12 Karon, kung atong buksan karon ngadto sa 2 Mga Taga-Corinto sa ikatulo nga
capitulo,  magasugod  kita  sa  ikaunom nga  versiculo,  ug  magabasa  niini  ngadto  sa
ikanapulog walo, ug ngadto sa bahin sa ikaupat nga capitulo…

Nga  mao  ang  naghimo kanamong  takus  sa  pagkaministro  sa  bag-ong
pakigsaad, dili diha sa sinulat nga kasugoan kondili diha sa Espiritu; kay ang
sinulat nga kasugoan magapatay, apan ang Espiritu magahatag ug kinabuhi.

Ug kon ang pag-alagad sa makamatay nga sinulat sa mga titik ug gikulit
diha sa bato, miabut nga inubanan sa maong himaya nga tungod niana ang
mga Israelinhon dili  arang makasud-ong sa nawong ni  Moises tungod sa
kasanag niini, bisan tuod kini nag-anam ra ug kahanap,

Dili ba molabaw pa hinoon ka masanagon ang pag-alagad sa Espiritu?

Kay kon masanagon man gani ang pag-alagad sa hukom sa silot, labaw pa
gayud kaayo niini ang pagkamasanagon sa pag-alagad sa pagkamatarung.

Sa pagkatinuod, niining pagkabutanga, ang kaniadto may kasanag nawad-
an na karon sa pagkamasanagon, tungod niadtong kasanag nga milabaw pa
niini.

Kay kon masanagon man gani kadtong pag-alagad nga nagkahanap ra,
nan, labi pang masanagon kadtong pag-alagad nga magapadayon.

Busa,  tungod kay kami nakabaton man sa maong paglaum, kami  mga
masaligon,

Dili  ingon kang Moises  nga nagtaptap sa  iyang nawong aron ang mga
Israelinhon dili makakita sa pagkatapus sa nagkahanap nga kasanag niini.
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Apan ang ilang mga salabutan nangagahi; kay bisan pa hangtud niining
mga adlawa karon, sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad, ang maong
taptap nagapabilin gihapon, sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang
Cristo.

Oo, hangtud niining mga adlawa karon, sa magabasa sila kang Moises,
anaay taptap nga magalimis sa ilang mga hunahuna;

Apan sa diha nga ang tawo makadangop sa Ginoo,  ang maong taptap
pagakuhaon.

Karon ang Ginoo mao ang Espiritu,  ug diin gani  ang Espiritu sa Ginoo,
anaa usab diha ang kagawasan.

Ug kitang tanan, uban sa nawong nga dili tinaptapan, sa magapasumbalik
kita  sa kasanag sa Ginoo,  ginausab kita  ngadto sa pagkasama sa Iyang
panagway gikan sa kasanag ngadto sa kasanag, maingon nga kini nagagikan
man sa Ginoo nga mao ang Espiritu.

Busa, maingon nga nakabaton man kami niining maong pag-alagad tungod
sa kalooy sa Dios, kami wala kawad-i sa kasibut.

Ug gisalikway namo ang paagi nga makauulaw ug sinuwitik; nagadumili
kami sa pagbuhat sa lipatlipat o sa pagsambog sa Pulong sa Dios, hinonoa,
pinaagi  sa dayag nga pagsulti  sa kamatuoran, kami nagapaila sa among
kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang tawo diha sa atubangan sa Dios.

Ug kon ugaling ang among Maayong Balita sinalipdan man, kini sinalipdan
lamang ngadto kanila nga nagakalaglag.

13 Hinaut ang Ginoo magadugang sa Iyang mga panalangin sa pag basa sa Iyang
Pulong.  Karon,  ang akong hisgutan niining buntaga,  ako masaligon nga ang Ginoo
magapadayag  niini.  Ug  sa  matag  higayon,  kung  kamo  nga  nagakuha  sa  teyp  ug
nagpatalinghug, ug ako naglaum nga—nga kamo adunay espirituhanong pagsabot kung
unsay ipadangat ngadto sa iglesia sa wala nay pagsulti pa niini. Nakita ninyo? Usahay
kini  usa  ka  butang…  Kinahanglan  mosulti  kita  ug  mga  butang  sa  paagi,  aron  sa
pagpakunhod niini, kay kini tingali mao ang mahimong hinungdan sa paggawas sa uban,
pagbiya sa uban, ug ang uban sa—sa—sa pagpamalandong niini. Apan gituyo kana sa
pagbuhat. Kinahanglan nga kini buhaton nianang paagiha.

14 Unya tingali ang uban makahimo sa pagsulti, “Buot ba nimong ipasabut nga dunay
katuyoan ang Dios sa pagbuhat sa butang sama niana?” Sa pagkatinuod gibuhat gayud
Niya. Iyang pagabuhaton pa.

Siya miingon usa niana ka adlaw, sa dihang dunay Iyang mga linibo nga nakig-
uban Kaniya; Siya miingon, “Gawas kon mokaon kamo sa unod sa Anak sa Dios, Anak
sa Tawo, ug moinom sa Iyang Dugo. Wala kamoy Kinabuhi diha kaninyo.”

Unsang matang sa pagpahayag sa inyong paghunahuna nga ang usa ka doctor sa
medisina kon usa ka nars, kon utokan nga tawo nga makahunahuna sa pamahayag
sama  niana,  alang  sa  usa  ka  Tawo  nga  dunay  pagpang-alagad  sama  sa  iyang
nabatonan? Nganong, Siya moingon, “Kaon sa unod? Mao kana ang nagapangaon ug
tawo. Sa pag-inum ug dugo sa tawo, kini usa ka bampira. Sa laing pagkasulti, gusto
Niya kita nga mahimong mokaon ug tawo ug mga bampira.” Ug ang tibook katawhan
mibiya Kaniya.

15 Ug dihay kahugpongan sa mga ministro uban Kaniya, ang kapitoan nga pinili. Ug
Siya miatubang ngadto kanila,  ug Siya miingon,  “Unsa man ang inyong ikasulti  sa
dihang inyong makita ang Anak sa Tawo mokayab diin didto siya gikan?” Karon, Siya
wala nagsaysay niana. Wala gayud Niya gisaysay kung giunsa. Si Pablo ang nagsaysay
niana sa kaulahian. Iyang gimapulong lamang kini. Nakita ninyo? Ug unya sa dihang
kini… Siya miingon, “Unsa may inyong ikasulti ngadto niining mga ministro sa dihang
inyong makita ang Anak sa Tawo mokayab paitaas diin didto Siya gikan?”

Sa walay pagduhaduha silang mga tawo miingon, “Karon, kadiyut lang. Oh, kami
nangaon uban Kaniya.  Kami  nangisda uban Kaniya.  Kami  nangatulog uban Kaniya.
Kami—kami nahibalo asa Siya gianak. Among—among nakita ang duyan nga iyang—
iyang giduyanan. Ug unsaon man niining Tawhana… kini usa ka malisud nga pagkasulti.”

Ug ang Biblia nag-ingon nga sila wala na gayud nakig-uban Kaniya; ilang gibiyaan
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Siya.

16 Unya anaa ang napulog duha nga nahibilin. Iyang gipili ang napulog duha, ug usa
kanila mao ang yawa, Siya miingon. Busa miliso Siya ngadto kanila. Ug walay usa kanila
nga makahimo sa pagsaysay kung unsa ang Iyang gipamulong. “Unsaon nila sa pagkaon
sa Iyang unod ug pag-inom sa Iyang Dugo? Ug giunsa Niya sa pagkanaug nga Siya dinhi
man sa kalibutan gipanganak?' Nakita ninyo? Dili sila makasabut niini. Ug unya Siya
miliso ngadto sa mga apostoles ug Siya miingon, ”Buot ba usab nga mobiya kamo?“

Ug diha niana nga si Apostol Pedro naghimo nianang dakung pagpahayag, “Ginoo,
ngadto kang kinsa man kami moadto? (Nakita ninyo?) Igo na kana alang kanamo. Kami
nasayud na sa bug-os nga Ikaw ug ikaw lamang ang adunay Pulong sa Kinabuhi niining
taknaa.  (Nakita  ninyo?)  Ug  igo  na  kana  alang  kanamo.”  Nakita  ninyo,  sila  dili
makasaysay niini. Sila…

Dili  ka  makahatag  ug  katin-awan  sa  pagtoo.  Kini  usa  ka  butang  nga  imong
gitoohan, ug kini lig-on kaayo nga walay si bisan kinsa nga makakuha niini sa iyang
dapit.  Tungod  niana,  sila  nahibalo  nga  ang  Pulong  nga  nahisulat  alang  nianang
kapanahonan nga diin sila nagpuyo, ang kapanahonan sa Mesiyas, nga Siya mitakdo sa
eksakto  niana  nga  dapit.  Ug  unsa  man  ang  ilang  mahimo  aron  mobalik  sila  sa
mabugnaw, pormal nga mga kasimbahanan nga sila migula gikan niini? Miingon, “Asa
man kami moadto? (Nakita ninyo?) Kami sa hingpit nakabig nga Ikaw adunay Pulong sa
Kinabuhi.” Nakita ninyo? Ug sila—sila dili makasaysay niini, apan sila mitoo niini. Nakita
ninyo?

17 Ug gisulti  kana  ni  Jesus  aron  sa  paghagpat  sa  Iyang pundok (Nakita  ninyo?),
hangtud makahimo Siya sa paghiusa sa panon. Ug gikan niadtong mga katawhan, sila,
napulog usa lamang kanila ang nakasabut sa tinuoray kung kinsa Siya. Sila nasayud nga
Siya mao ang Dios ug Dios lamang.

Karon, ang—ang akong hilisgutan niining kabuntagon mao ang pagpadayag kon
pagbukas sa tabil sa Dios.

Ang Dios sa kanunay, sa matag kapanahonan, nagtago sa luyo sa tabil: sa tanang
kapanahonan. Apan Siya Dios sa tanang panahon. Nakita ninyo? Apan Siya nagtago sa
Iyang Kaugalingon gikan sa kalibutan, ug nagpadayag sa Iyang Kaugalingon ngadto sa
Iyang mga pinili, sama sa mga apostoles niadtong adlawa. Karon, kana mao ang Dios
namulong sa sulod ni Cristo.

Karon, ang tawo sa kanunay; kinaiya na kini sa tawo; iyang pangitaon diha sa
lawasnon ang Dios. Siya sa kanunay nagtinguha nga makakita Niini. Ang tawo naghimo
sa mga binuhat nga sama Kaniya tan-awon, sila naghunahuna sa usa—sa… Ang mga
Indyano nagsimba sa adlaw. Ug—ug atong makita sa Africa ang nagkalainlaing matang
sa mga mananap ug uban pa. Ug didto sa ibabaw sa timaang mga tukon sa Alaska ug—
ug sa nagkalainlaing matang nga ilang gidahum nga ang Dios anaa diha.  Sama sa
pagpamulong ni Pablo didto sa Atenas nianang panahona sa bungtod sa Areopago ug
nagsugilon kanila nga sila matootoohon mahitungod niining Dios nga wala hiilhi, nga sila
nahibalo nga didto Siya apan bisan pa niana sila wala makaila Kaniya.

18 Ug busa atong makita bisan pa mobalik hangtud sa kang Job. Si Job nasayud nga
adunay usa ka Dios. Siya nahibalo niini. Ug walay usa—usa—usa ka tawong linalang sa
ilang hustong panabot nga wala nahibalo nga adunay Usa ka butang sa usa ka dapit. Ug
karon, si Job gusto makigsulti Kaniya. Ug buot ko nga inyong mamatikdan ang dagway
nga ang Dios nagpili sa pagpakigsulti kang Job. Ang Dios may tabil sa dihang nakigsulti
kang Job. Siya nagpasalipod diha sa usa ka alimpulos. Motoo ba kamo nga ang Dios sa
gihapon moabut pinaagi sa alimpulos aron sa pagbukas sa tabil sa Iyang Kaugalingon?

19 Adunay pipila nga naglingkod dinhi, pipila, nga uban kanamo sa miaging adlaw sa
dihang Siya miabut pinaagi sa usa ka alimpulos, nagtug-an kanamo usa ka adlaw sa
wala pa, si Igsoong Banks Wood, ug uban pa, sa dihang Siya miingon, “Punita kining
bato; ilabay kini ngadto sa itaas sa kahanginan, ug isulti, ”MAO KINI ANG GIPAMULONG
SA GINOO. Imong makita kini dihadiha dayon.'“ Ug akong gipunit ang bato didto sa
ibabaw sa bukid, gilabay kini ngadto sa kahanginan, ug ang… Sa pagkatinuod, sa among
paglugsong, nagsugod kini pag-alimpulos (Nakita ninyo?), ang pagsuyop niini.

Kinahanglan magbuhat ka ug usa ka butang aron mahimong hinungdan sa usa ka
butang sa pagsunod niini. Si Jesus mikuha ug usa ka buok tinapay ug gipikaspikas kini,
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ug gipadaghan gikan nianang usa ka buok nga tinapay. Siya mikuha ug tubig, ug gibubo
kini ngadto sa usa ka tadyaw. Si Elias nagkuha ug asin, gibutang kini sa usa ka tibod;
nagputol  ug usa ka sanga sa kahoy,  gilabay kini  sa  tubig.  Kini  usa ka butang nga
naghulagway. Ug sa pagpunit niining bato ug gilabay kini ngadto sa kahanginan, ug sa
paglugsong nagsugod sa pag-alimpulos.

20 Sa  sunod  nga  adlaw samtang… Adunay  usa  ka  ministro  nga  kauban  namo sa
pagpangayam. Siya nagtindog sa duol, ug siya miingon kanako, “Ang Ginoo ba mohatag
ug mga panan-awon nga sama niini, Igsoong Branham?”

Ako miingon, “Oo, apan kasagaran ako moanhi dinhi aron sa pagpahulay.” Ug diha
niana ang panan-awon miabut.

Ug si Igsoong Borders, ang (Ako nagtoo nga siya anaa sa gawas karon.), siya diha
usab; si Igsoong Banks Wood, ako nagtoo, ug, oh, pipila ang atua sa ibabaw didto, walo
kon napulo. Ug si Igsoong Banks Wood nagbantay alang niining katungod sa ibabaw sa
bukid, diha sa atbang niini, eksakto mga usa ug tunga ka milya diin ang pito ka mga
Manulonda  mipakita  ug  mibiya  ako  dinhi  aron  sa  pag-adto  didto,  nga  mibalik  ug
nagsugilon sa—mahitungod sa pito ka mga timri. Mga tunga sa milya gikan niana…
21 Ug unya  sa  sunod  nga  adlaw sa  dihang  kini  nagpadayon,  samtang  ang… Ako
miingon kang igsoong—kining igsoon, ako miingon, “Unsa ang imong sakit, nakakuha ka
ug dalipunga sa imong mata. Ang mga doctor naningkamot sa pipila ka mga tuig sa
pagpaundang niini, ug dili sila makahimo niini. Sila miingon ikaw mahimong—kini maoy
mout-ut  sa imong mata.”  Ug ako miingon,  “Apan ayaw kaguol;  ang Ginoong Jesus
nagpasidungog sa imong pagtoo.” Ug iya lamang gibutang ang iyang pusil.  Ug ako
miingon, “Ang imong inahan…” kung unsa siya ug unsa ang iyang sakit.

Ug siya miingon, “Mao kana ang kamatuoran.”

22 Si Igsoong Roy Roberson gikan sa iglesia dinhi, didto nagatindog, ako nagtoo nga
ang  tanan  kaninyo  nakaila  kaniya.  Siya  usa  ka  beterano  ug  nasayud  kung  unsay
nahitabo, akong gibutang ang akong kamot sa iyang abaga, ako miingon, “Igsoong
Roberson, pag-amping; pagbantay; usa ka butang ang piho nga mahitabo.”

Ako mibalik sa dapit nga akong gitindogan, ug gikan sa kahanginan miabut ang usa
ka alimpulos, paingon ngadto sa ubos sa dalama, gikan sa itaas, kana kusog kaayo
hangtud nga kini mipikas sa mg bato walo kon napulo ka mga pulgada, gikan sa ibabaw
sa bukid, ug naglabay kanila sa duha ka gatus ka mga yarda, ug milagapak sa tulo ka
higayon sama niana, ug usa ka tingog ang migula gikan niini. Nakita ninyo?

Ug silang tanan nga nagatindog didto… Si Igsoong Banks, nga ania karon, mitungas
ug miingon, “Mao ba kana ang giingon nimo kanako kagahapon?”

Ako miingon, “Oo, sir, mao na kini.”

Siya miingon, “Karon, unsay gisulti Niini.?”

Ako miingon, “Karon, kana alang lamang kanako ang pagkasayud, Igsoong Banks
(Nakita ninyo?), tungod kay kini… Kini mahimong makapakugang sa katawhan.”

23 Apan mipadayon Kini sa unahan, kini nahitabo sa usa diyutay lamang… Mipaingon
kini  sa  amihanan,  usa ka diyutay,  pipila  ka adlaw ang milabay Kini  miigo didto  sa
kadagatan, ug inyong nakita unsa ang nahitabo sa palibut sa Fairbanks. Kini usa ka
ilhanan sa paghukom. Karon, atong makita nga—nga ang Dios sa gihapon… Nakita
ninyo, kini makapalisang sa katawhan. Ug busa kana kinahanglan nga mahitabo. Nakita
ninyo? Kini  kinahanglan nga mahitabo. Ang mga butang nga kinahanglan mahitabo
mahitabo gayud bisan unsaon. Nakita ninyo, kini mahitabo bisan unsaon.

24 Si  Moises usa niana ka higayon nagtinguha nga makita ang Dios,  ug ang Dios
nagsulti  kaniya  sa  pagtindog  sa  ibabaw  sa  bato.  Ug  sa  ibabaw  sa  bato  si  Moises
mitindog, ug siya nakakita sa Dios nga milabay, ug ang Iyang likod tan-awon sama sa
likod sa usa ka tawo. Ang Dios anaa diha sa alimpulos, ug ang Dios, samtang si Moises
nagtindog ibabaw sa bato…

Ako nagtoo nga kamong tanan nakakita sa hulagway didto sa miaging adlaw; kami
mitindog nianang mao ra nga bato. Ug ania dinhi kanang Kahayag, ang Manulonda sa
Ginoo anaa didto diin Kini milagapak, nagatindog… Kini anaa sa butanganan sa pahibalo
didto karon pag-usab.
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25 Matikdi, si Jehova sa Daan nga Tugon mao ang Jesus sa Bag-ong Tugon. Nakita
ninyo? Siya ang mao ra nga Dios, nag-usab lamang sa Iyang dagway.

Karon, dunay usa ka tawo miingon sa miaging adlaw, usa—usa—usa ka Baptist nga
ministro didto sa Tucson, “Unsaon nimo pagsulti nga—nga si Jesus ug ang Dios mao ra
nga Persona?”

Ako miingon, “Buyno, kini—kini masayon ra kaayo kung imong tugotan lamang nga
ipahilayo ang imong kaugalingong panghunahuna ug hunahunaon ang mga pamulong sa
Biblia. Sila mao ra nga Linalang. Ang Dios Espiritu; si Jesus mao ang lawas nga Iyang
gisudlan.” Nakita ninyo? Ako miingon, “Sama diha sa akong balay, ngadto sa akong
asawa ako ang iyang bana. Ug ako adunay usa ka batang babaye, si Rebekah; ako iyang
amahan. Ug ako adunay apo, ug ang iyang ngalan mao si Paul; ako iyang lolo. Ako
bana, amahan, ug lolo. Ug ang akong asawa dili moangkon kanako ingon nga amahan
kon lolo, siya mag-angkon kanako ingon nga bana lamang. Ug ang akong anak nga
babaye dili moangkon kanako ingon nga bana kon lolo; siya akong anak. (Nakita ninyo?)
Apan bisan pa niana kining tulo ka mga persona mao ra nga persona. (Nakita ninyo?)
Mao kana ang Dios:  Amahan,  Anak,  ug Espiritu  Santo ngalan lamang sa hugna sa
panahon. Ang Dios mao ra, ang mao ra nga Dios. Ang Dios nag-usab-usab sa Iyang
Kaugalingon, nag-usab-usab sa Iyang—Iyang dagway.”
26 Kung  inyong  namatikdan  dinhi  sa  Mga  Taga-Filipos  siya  miingon,  “Wala
maghunahuna niini nga butang pagailogan, apan misagop sa dagway sa tawo…”

Karon, ang Griegong pinulongan didto alang nianang dagway, akong gipangita kini
sa  tibook  adlaw  kagahapon,  naninguha  sa  paghunahuna  kung  unsa  kini,  akong
nakaplagan, nga nagagikan niining pulong “en morphe.” Mao kini ang paglitok sa titik e-
n m-o-r-p-h-e. akong gipangita sa Griego kung unsa ang “en morphe”… Tingali  ako
kining malitok nga sayup, apan akong… Ang hinungdan akong gilitok sa titik kini, kung
sa dihang ang teyp mapagawas, ang katawhan unya, ang mga eskolar mahibalo unsa
ang akong—akong ipasabut mahitungod niini. Siya… Sa dihang ang “en morphe”… Kana
nagpasabut nga “Siya nag-usab sa Iyang Kaugalingon.” Siya—Siya mikanaug. Karon ang
Griegong pinulongan didto nagpasabut nga “usa ka butang nga dili gayud makita, apan
bisan pa niana kini  anaa diha, ug unya kini  nag-usab, ug ang mata makahimo nga
makakita niini.” Nakita ninyo?

27 Sama kang Elias nga didto sa Dothan. Makita ninyo, ang—ang ulipon dili makakita
niadtong tanang mga Manulonda nga nagpalibot didto, ug ang Dios nag-usab, wala
gipakanaug ang mga Manulonda, apan Siya nag-usab sa panan-aw sa ulipon. Ug didto
ang bukid napuno sa mga Manulonda, ug kalayo, ug mga kabayo nga kalayo, mga carro
nga kalayo, tanan nagpalibot sa iyang profeta. Nakita ninyo? Sila… Iyang giusab ang
panan-aw. Diha nang daan ang—ang butang.

Busa mao kana ang buot nako nga isulti, nga ang Dios sa kanunay ania dinhi. Ang
bugtong butang nga Iyang gibuhat sa dihang Siya nahimong tawo, Siya nag-usab sa
Iyang maskara. Nakita ninyo? Siya—Siya… Kining en morphe, Siya—Siya nag-usab sa
Iyang Kaugalingon ngadto sa unsa Siya kanhi, ngadto sa unsa Siya karon, kon sa Iyang
maskara, sa laing buhat.

28 Sama sa usa ka dakung drama… Ingon sa akong gipamulong niining kabuntagon,
daw sa giagpas niini ang kang Shakespeare. Kini dugay na kaayo nga panahon. Apan sa
dihang si  Shakespeare nagsulat sa—sa—sa drama, sa—alang kang haring James sa
Inglaterra, sa dihang siya… Ang karakter sa Macbeth… Nakita ninyo? Si Shakespeare dili
motoo sa mga diwatahan, apan diha sa dula… Diin ang hari nagatoo sa mga diwatahan,
busa kinahanglan iyang iapil ang mga diwatahan. Nakita ninyo? Ug karon, aron mahimo
kini, ilang giusab ang bahin sa pagpasundayag sa aktor.

Si Becky dinhi, didto sa Carmen sila nagdula niana diha sa—diha sa tunghaan diin
siya bag-o lang nakagraduwar sa milabayng pipila ka mga semana. Karon, usa ka tawo
ang modula sa tulo kon upat ka ka mga papel. Aron mahimo kana siya—siya magausab-
usab sa iyang maskara. Usahay siya mogula niining karakter, ug sa sunod higayon siya
mogula sa laing karakter. Apan kini mao ra nga persona sa tanang higayon.

29 ug mao kana ang Dios. Siya nagausab sa Iyang Kaugalingon gikan—gikan sa usa
ka Haligi sa Kalayo ngadto sa pagkahimo nga usa ka tawo; unya nagausab sa Iyang
Kaugalingon gikan niana balik sa Espiritu pag-usab, aron Siya makahimo sa pagpuyo
diha sa tawo: ang Dios naglihok diha sa sulod sa Tawo, diha sa sulod sa Tawo, diha sa
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sulod sa Tawo. Mao kana Siya. Siya nagausab gikan sa Haligi sa Kalayo, ug unya mianhi,
nga mao ang tabil  sa  kamingawan nga nagtago sa  Dios  gikan sa  Israel.  Si  Moises
nakakita sa porma sa Iyang lawas, apan sa tinuoray Siya nagtago sa tanang panahon sa
luyo niining Haligi sa Kalayo, nga mao ang Logos nga migula gikan sa Dios.

Karon, atong makaplagan dinhi, karon, sukad sa Pentecostes ang Dios naglihok
diha sa tawo, kon naglihok—karon Siya naglihok pinaagi sa tawo. Nakita ninyo? Siya
naglihok diha sa usa ka Tawo: si Jesus. Karon, Siya naglihok pinaagi sa usa ka tawo nga
Iyang gipili alang niining katuyoan. Ang Dios diha sa dagway sa tawo, Siya nag-usab sa
Iyang Kaugalingon gikan sa—sa usa—sa Dios ngadto sa dagway sa tawo.

30 Siya mianhi sa tulo ka mga ngalan, tulo ka mga sa anak. Siya mianhi sa Anak—sa
ngalan sa Anak sa—sa tawo, sa ngalan sa Anak ni David, ug sa Anak sa Dios: tulo ka
mga ngalan sa anak.

Karon, Siya mianhi pag-una diha sa Anak sa— kon Anak sa Tawo, tungod kay Siya
usa ka Profeta. Karon, si Jehova sa Iyang kaugalingon nagtawag kang Ezekiel ug sa mga
profeta, “Anak sa tawo, unsay imong nakita?” Si Jesus wala gayud naghisgut sa Iyang
kaugalingon nga Anak sa Dios; Siya naghisgut sa Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa
Tawo, tungod kay ang—ang mga Kasulatan dili gayud mabungkag. Walay bisan usa nga
mabungkag diha sa mga Kasulatan. Ang matag Pulong kinahanglan matuman gayud.
mao kana  ang  paagi  nga  ako  nagatoo  niini.  Mao  kana  ang  paagi  nga  kinahanglan
matuman kini; dili tungod kay ako mitoo niini, tungod kay Kini mao ang Pulong sa Dios.

31 Karon, kung inyong namatikdan sa sinugdanan, usa ka Pulong, nahaunang panid sa
Biblia,  sa  Genesis  1  atong makita  nga ang kinatibok-an,  ang tanang balatian,  ang
tanang kagul-anan, ang tanang mga kasakit, ug tanang butang nga nahitabo ngadto sa
mga tawong linalang, miabut tungod kay usa ka tawo ang wala motoo sa usa ka Pulong,
maoy hinungdan niining tanan. Mao kana ang nahauna sa Biblia. Sa katapusan sa Biblia,
Pinadayag 22, ang mao ra nga Dios miingon, “Bisan kinsa nga magtaktak ug usa ka
Pulong gikan Niini, kon magadugang ug usa ka Pulong ngadto niini… ” Nakita ninyo, kini
kinahanglan pulong sa pulong sumala sa paagi Niini.

32 Busa tungod niana, ngano, pagkuha lamang ug gamayng butang sama sa akong…
Usa ka tawo kanunay moduol kanako mahitungod sa mga babaye nga nagpaputol sa
ilang buhok. Karon, alang kanako, samtang ginabuhat pa niya kana, ako dili magtagad
bisan unsa ka balaan siya ug unsa ka daghan ang iyang nahibaloan, siya sa gihapon
sayup. Siya magasuot ug mga shorts ug mga sapot sama niana, dili ko magtagad unsay
iyang ginabuhat, unsa ka daghan iyang giawit, unsa ka maayo siya nga magwali, bisan
unsa pa ang iyang mabuhat,  unsang matang sa kinabuhi  siya nagkinabuhi,  kini  sa
gihapon mao kanang usa  ka  Pulong nga  nalapas.  Nakita  ninyo?  Nakita  ninyo,  kini
kinahanglan sa matag Pulong, dili usa ka han-ay sa mga pulong: usa ka Pulong, usa ka
pulong.  Busa ang Biblia  dili  kinaugalingon nga paghubad.  Kinahanglan kini  Pulong
pinaagi sa Pulong ang paagi nga kini mahisulat. Kinahanglan kita motoo niana; ug dili
lang motoo Niini, apan magkinabuhi Niini. Kung kita dili magkinabuhi niini, nan kita dili
motoo Niini; kita magsulti lang sa atong mabuhat.
33 Sama  sa  akong…  Balik  sa  unsay  akong  gisulti,  kadtong  mga  tinun-an  dili
makasaysay Niini, apan sila mitoo Niini bisan unsaon, ug sila naghimo sa ilang pagsugid
ug nagkinabuhi niini. Sa dihang ang uban kanila mitalikod gikan Niini, sila nagpabilin
uban Niini. Sila mitoo Niini. Mao kana ang paagi nga atong ginabuhat. mao kana ang
paagi nga kinahanglan inyong pagabuhaton kini. Dili igsapayan unsa ang ginabuhat sa
uban, kita nagatoo Niini  ug unya magabuhat kita uban Niini.  Kung dili  kini  buhaton
ninyo, nan kamo wala motoo Niini.

34 Karon, matikdi, karon ingon sa Iyang pag-anhi, kinahanglan moanhi Siya ingon nga
Anak sa tawo, tungod kay ang balaang Kasulatan nag-ingon niana nga Siya mao kana,
ang Dios magapatindog ug usa ka Profeta ngadto kanila. Busa Siya dili makaanhi nga
magtawag sa Iyang kaugalingon nga Anak sa Dios, tungod kay kini dili pa mao kanang
hugna. Siya mao ang Anak sa tawo nga nagprofesiya aron pagtuman ug sa pagpadayag
ngadto kanila sa tanang mga butang nga nahitabo diha sa tipo kung unsa Siya. Unya
siya mianhi dinhi sa yuta ingon nga Anak sa tawo.

35 Tan-awa kanang babaye nga taga-Sirofenicia nga midalagan ngadto Kaniya ug
miingon, “Ikaw Anak ni David, kaloy-i ako.” Wala gayud Siya bisan sa pagyango na lang
sa Iyang ulo. Siya walay katungod sa pagtawag Kaniya ingon nga Anak ni David; siya
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usa ka Gentil. Ni walay katungod ang akong anak nga babaye sa pag-angkon kanako
ingon nga bana, kon ang akong asawa ingon nga anak nga babaye. Bisan pa niana, siya
akong anak nga babaye ug akong asawa; siya akong anak nga babaye diha sa Maayong
Balita. Apan dinhi sa kalibutan siya walay katungod sa pagtawag kanako nga usa—usa
ka amahan. Nakita ninyo?

Karon, matikdi, kining Gentil nga babaye walay katungod sa pag-angkon Kaniya
ingon nga Anak ni  David. Apan ang buta nga si  Bartimeo adunay katungod (Nakita
ninyo?); siya usa ka Judio. Karon, Siya mianhi ingon nga Anak sa tawo.

Kinahanglan mahibaloan ninyo kining mga pulong ug kining mga butanga. Tan-awa
si Hattie Wright nianang higayon sa dihang kining ikatulo nga pagbitad… Nahinumdom
ba kamo niini.  Sa  tanang mga butang,  kanang babaye  misulti  sa  hustong  butang.
Kinahanglan imong isulti ang hustong pulong, ang hustong butang ngadto sa Dios.

36 Matikdi. Karon, Siya moanhi sa nahauna ingon nga ang Profeta, ug sila naglansang
Kaniya. Ang Iyang kaugalingong katawhan naglansang Kaniya. Siya mianhi ingon nga
ang Anak sa tawo.

Unya human ang Espiritu Santo miabut, Siya mao ang Anak sa Dios. Ang Dios
Espiritu. Siya mao ang Espiritu Santo: Anak sa Dios. Nagkinabuhi Siya sa tanan nga mga
kapanahonan sa iglesia ingon nga Anak sa Dios.

Karon, sa panahon sa milenyum Siya mahimong Anak ni David nga magalingkod sa
trono sa Iyang amahan nga si David. Siya mao ang Anak ni David karon.

Ug hinumdumi,  taliwala  sa  Anak  sa  Dios… Diha  sa  kapanahonan sa  iglesia  sa
Laodicea sila nagpalagot Kaniya sa gawas. Ug diha sa Lucas Siya miingon nga Siya
magpadayag pag-usab ingon nga Anak sa tawo, ang profeta, sa pagtuman sa uban pa
niini. Nakita ninyo? Ang mga Kasulatan hingpit gayud nga nagkadugtong. Anak sa tawo,
Anak sa  Dios,  Anak  ni  David,  unsa  kini?  Mao kini  ang  mao ra  nga  Dios  sa  tanang
panahon, nag-usab lamang sa Iyang dagway, en morphe. Siya igo lang nag-usab niini.
Kini usa ka daku nga drama ngadto Kaniya; Siya maoy naglihok niini.

37 Siya mianhi ingon nga Anak sa tawo, ang Profeta, eksakto gayud nga nahitabo…
Bisan gani kanang gamayng babaye sa tanan niyang kasal-anan didto sa atabay, siya
nakaila Kaniya. Siya miingon, “Kami nahibalo nga ang Mesiyas moanhi, nga pagatawgon
ang Cristo, mao kana ang Iyang pagabuhaton.” Nakita ninyo, siya nakaila tungod kay
siya gipili nang daan nga binhi. Unya siya… Diin ang uban kanila wala makaila Niini, sila
walay angay nga pagailhon. Sukad pa sa sinugdanan anaa na sila sa sala.
38 Alang sa Iyang mga buhat Siya nagausab-usab sa Iyang panagway. Unya Siya
mianhi sa dagway sa Anak sa tawo. Alang sa kapanahonan sa mga tigreporma, Wesley,
Luther, ug hangtud ngadto sa… Unya atong nakaplagan nga sila nabukot ug maayo niini,
sama lamang sa gibuhat sa mga Israelinhon, hangtud sa dihang Siya motungha sa
katapusan nga mga adlaw diha sa Pentecostal nga kapanahonan ingon nga Espiritu
Santo, sila nagsalikway Niini. Sila nagbuhat sa samang butang nga gibuhat sa Israel. Ug
unsa may Iyang pagabuhaton karon? Mobalik ingon nga Anak sa tawo. Ug unya gikan
niana, Anak ni David. Nakita ninyo unsa ka duol kita? Anak sa tawo, Anak ni David,
Anak sa Dios. Siya gipadayag sa katapusang mga adlaw ingon nga Anak sa tawo sumala
sa Malaquias 4, ang tanang uban nga mga profesiya mahitungod ngadto niining taknaa.
Wala  nay  pagtagad  sa  iglesia  human  Siya…  Sila  nagpalagpot  Kaniya;  sa  gawas,
nagatuktok sa pultahan. Ang ubang gipili nang daan nga binhi nga anaa pa didto, Siya
kinahanglan moadto kanila.
39 Ang Dios, diha sa tawo, naghaw-as sa Iyang kaugalingon. Sa Joel  2:28, atong
makita nga Siya miingon, “Ug igabubo ko sa kaulahiang mga adlaw ang Akong Espiritu.”
Karon,  kung  inyong  namatikdan  ang  pulong  didto,  ang  Griego  nga  pulong…  Ako
mahimong  masayup  niini,  apan  ang  usa  nga  akong  nakita…  Kinahanglan  inyong
bantayan ang mga pulong.

Ang Eningles usahay duha ang kahulogan. Sama lamang sa pulong, kita moingon,
“dios.” Ang Dios nagbuhat sa mga langit ug yuta, Genesis 1. Apan karon, diha sa Biblia
Kini nag-ingon, “Sa sinugdan ang Elohim, gitawag kini sa Eningles nga ”dios,“ apan kini
sa tinuoray dili si Elohim. Bisan unsang butang mahimong dios ngadto—ang pulong ”dios
“; mahimo ninyong himoon nga dios ang debolto; mahimo ninyong himoon nga dios ang
piano; mahimo ninyong himoon ang bisan unsang butang nga usa ka dios.
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Apan  kini  dili  mao  diha  sa  pulong  “Elohim”;  kini  nagkahulogan  “Ang  bugtong
nagalungtad sa kinaugalingon.” Nakita ninyo? Kanang piano dili mahimong naglungtad
sa  kinaugalingon.  Busa  ang  Pulong  “Elohim”  nagkahulogan  “Siya  nga  sa  kanunay
nagalungtad.” “Dios” mahimo nga nagkahulogan nga bisan unsang butang. Nakita ninyo
ang kalainan diha sa pulong?

40 Karon, sa dihang Kini nag-ingon dinhi nga Siya naghaw-as sa Iyang kaugalingon
kon gihuwad, karon, kita maghunahuna sama niini, nga Siya “misuka,” ang Eningles nga
pulong sa “paghaw-as kon paghuwad gikan Kaniya (Nakita ninyo?),  usa ka butang
migula gikan Kaniya nga lahi gikan Kaniya.” Apan ang pulong nga “Kenos,” diha sa
Griego, wala magkahulogan nga Siya “misuka,” kon ubang—ang Iyang bukton nalagpot,
kon ang Iyang mata miadto sa laing tawo.

Mao  kana,  Siya  nag-usab  sa  Iyang  kaugalingon;  Siya  “nagbubo  sa  Iyang
kaugalingon ngadto,” (Amen!), ngadto sa laing maskara, ngadto sa laing dagway; dili
laing persona migula gikan Kaniya nga gitawag Espiritu Santo, apan Kini mao Siya sa
Iyang kaugalingon. Nakuha ba ninyo kini? Siya sa Iyang kaugalingon mibubo sa Iyang
kaugalingon  ngadto  sa  katawhan:  si  Cristo  diha  kaninyo.  Pagka  matahum gayud,
pagkahibulongan nga palandongon, ang Dios mibubo sa Iyang kaugalingon ngadto sa
tawhanong nilalang, ngadto sa magtotoo: gibubo. Kini usa ka bahin sa iyang drama sa
pagbuhat  sa  ingon.  Ang Dios,  ang tibook Kahupnganan,  ang tibook pagka-Dios  sa
pagkalawas anaa diha niining Persona nga si Jesu-Cristo. Siya Dios ug bugtong Dios
lamang, dili ikatulo nga persona, kon ikaduha nga persona, kon nahauna nga persona;
apan ang Persona, ang Dios nagtabil diha sa tawhanon nga lawas.

41 1 Timoteo 3:16: “Ug dili malalis nga daku gayud ang tinago sa atong tinoohan; kay
ang D-i-o-s, Elohim…” Daku nga letrang D-i-o-s, diha sa Biblia naghisgut kini balik, bisan
kinsa, kini naghisgut ngadto diha sa orihinal, Kini miingon, “Elohim. Sa sinugdan si
Elohim… (Nakita ninyo?) Ug si Elohim… Ug dili malalis daku gayud ang tinago ni Elohim;
kay si  Elohim nahimong unod, ug atong nakuptan Siya.” Si Elohim nagtabil  diha sa
tawhanong unod, ang dakung Jehova nga naglangkub sa tanang kawanangan, panahon,
ug bisan asa, nahimong tawo. Atong nakuptan Siya: si Elohim. “Sa sinugdan si Elohim…
ug si Elohim nahimong unod, ug mipuyo uban kanato.”

42 Unsa? Kini mao ang Iyang pamaagi, ang mga kabahin sa drama. Mao kana ang
pamaagi nga Siya milihok niini, ang Iyang pamaagi sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon
ngadto kanato ingon nga ubang pinasahi nga persona. Kita may kamatayon, ug Siya
nasayud niana. Ug kita nakasabut lamang ingon nga may kamatayon. Kita nahibalo
lamang  ingon  nga  may  kamatayon.  Kita  mahibalo  lamang  ingon  nga  ang  atong
galamhan magpahibalo kanato, ug ang uban niini kinahanglan atong toohan pinaagi sa
pagtoo. Kita moingon nga dunay usa ka Dios, bisan atong nakita Siya kon wala; kita
nagatoo  niini  bisan  unsaon.  Nakita  ninyo?  Bisan  kung  kini  anaa  kon  wala,  kita  sa
gihapon nagatoo niini tungod kay ang Dios nag-ingon.

43 Sama kang Abraham nga wala makakita nianang anak, walay timailhan, walay
pagsabak kang—kang Sara, wala gani bisan binulan nga dugo kon bisan unsang butang,
apan bisan pa niana ang Dios miingon nga mahitabo kana. Ang tanang paglaum, bisan
ang iyang—iyang tagoangkan patay na, ug ang iyang kinabuhi diha kaniya nawala na,
ug ang—ang tinubdan sa iyang kinabuhi nauga na diha kaniya. Apan bisan pa niana siya
wala  maluya sa  gisaad sa  Dios  pinaagi  sa  pagkawalay  pagtoo,  apan nalig-on,  nga
naghatag ug pagdayeg, nga nasayud nga ang Dios makahimo sa pagbuhat sa bisan
unsang butang nga Siya nag-ingon nga Iyang buhaton. Mao kana ang paagi nga atong
toohan  kanang  Pulong  karong  panahona.  Unsaon  kini  sa  pagkahimo?  Wala  ako
masayud. Ang Dios miingon nga mao kana ang paagi, ug mao na kana.

44 Kinsa man kining gamhanan nga Persona nga dili  makita? Kinsa man Kini  nga
nakita ni Abraham sa mga panan-awon? Dayon sa katapusan, bisan Siya nagpadayag sa
unod,  sa  wala  moabut  ang  anak,  ang  Dios  sa  Iyang  kaugalingon  mitungha  kang
Abraham diha sa dagway sa tawo, sa katapusan sa panahon, nagpadayag. Siya nakakita
Kaniya diha sa gamayng Kahayag usa niana ka panahon; siya nakakita Kaniya diha sa
mga panan-awon; siya nakadungog sa Iyang tingog, daghang mga pinadayag; apan sa
wala pa ang gisaad nga anak, Siya nakakita Kaniya sa dagway sa usa ka tawo, ug
nakigsulti Kaniya, ug mipakaon Kaniya ug pagkaon ug mipainom. Nakita ninyo? Matikdi,
ang Dios nagtabil diha sa tawhanong unod.
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45 Mao kini ang kabahin sa Iyang pamaagi. Mao kini ang paagi nga Siya magpadayag
sa Iyang kaugalingon nganhi kanato, magpadayag sa walay katapusang Pulong, ang
Dios, si Jehova nahimong unod. Sama sa San Juan 1, “Sa sinugdan mao na ang Pulong,
ug ang Pulong kauban sa Dios,  ug ang… Sa sinugdan mao si  Elohim,  ug si  Elohim
nahimong Pulong, ug ang Pulong mao si  Elohim. Ug ang Pulong nahimong Elohim.”
Nakita ninyo? Kini mao ra nga butang, gibutyag lamang.

Sama sa kinaiya (Nakita ninyo?), kini anaa sa Dios. Ang kinaiya mao kanang inyong
hunahuna. Ang Dios sa sinugdan, ang Walay Katapusan, Siya dili pa usa ka Dios. Siya
mao ang Walay Katapusan. Siya dili pa usa ka Dios; ang Dios mao ang hingtungdan nga
pagasimbahon, kon ingon niana. Nakita ninyo? Busa Siya dili pa ingon niana. Siya si
Elohim, ang Walay Katapusan. Apan diha Kaniya anaa ang mga hunahuna; buot Niyang
mahimong lawasnon. Ug unsa ang Iyang gibuhat? Ug misulti Siya ug usa ka Pulong, ug
ang Pulong nahimong lawasnon. Mao kana ang kinatibok-an nga hulagway gikan sa
Genesis  ngadto  sa  Pinadayag.  Walay  bisan  unsang  sayup.  Kini  mao  si  Elohim
nagpakalawasnon aron Siya mahikap, mabati. Ug sa milenyum didto adunay Elohim nga
molingkod sa trono (Amen. Tinuod kana.) uban sa tanan Niyang mga ginsakopan nga
nagalibot Kaniya nga Iyang gipili nang daan sa wala pa matukod ang kalibutan.

46 Sama  sa  usa  ka  tawo  nga  nagtukod  ug  mga  lingganay  kon  naghimong  mga
lingganay, ang maghuhulma. Ang matag lingganay kinahanglan mobagting nga lahi
gikan sa usa. Mao ra nga mga materyales, apan mas daghan ug puthaw, mas daghan ug
asero, mas daghan ug tumbaga aron kini motagingting.

Mao kana ang pamaagi nga gibuhat sa Dios. Siya nagpalahi niining usa ngadto
nianang usa, ngadto niining usa ngadto nianang usa, ngadto niining usa ngadto nianang
usa, hangtud Siya nakakuha sa eksakto kung unsa ang Iyang gusto. Mao kana giunsa
Niya pagkanaug. Ang Dios nagbukas sa tabil sa Iyang kaugalingon diha sa usa ka Haligi
sa Kalayo ngadto sa mga profeta, unya ngadto sa Anak sa Dios, nga mao, Siya mao ang
Dios. Nakita ninyo, Siya mao ra nga Dios nagpadayag sa eksakto gikan sa pagkahingpit
ngadto sa pagkahingpit, gikan sa himaya ngadto sa himaya. Mao kana ang paagi sa
paguswag sa iglesia.

47 Matikdi, sa tibook nga mga kapanahonan, ang maong paagi, pinaagi sa Iyang mga
profeta Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon. Sila dili eksakto nga mga profeta; sila
mga dios. Siya miingon. Kay unsa ang ilang gipamulong mao ang Pulong sa Dios. Sila
mao ang mga unod nga ang Dios nagtabil sa sulod. Sila mga dios. Si Jesus miingon, sa
Iyang kaugalingon, miingon kung, “Nganong hukman man ninyo Ako sa dihang Ako
misulti nga Ako ang Anak sa Dios, ug ang inyong kaugalingon nga balaod nag-ingon
kanila nga ang Pulong sa Ginoo miabut kanila gitawag ug mga dios?” Nakita ninyo?

Busa mao kini ang Dios diha sa dagway sa tawo nga gitawag ug profeta. Nakita
ninyo? Ug ang Pulong sa Ginoo miabut ngadto niining tawo, busa kini dili ang profeta;
ang profeta mao ang tabil, apan ang Pulong mao ang Dios. Ang pulong sa tawo dili
molihok sama niana. Nakita ninyo unsay buot nakong ipasabot? Kini  dili  makalihok
nianang paagiha. Apan sa kahimtang kini mao ang Dios. Nakita ninyo, Siya mao ang
Pulong sa Dios diha sa dagway sa tawo, nga gitawag “usa ka tawo.” Matikdi, Siya dili
gayud mag-usab sa Iyang kinaiya, sa Iyang porma lamang. Mga Taga-Hebreohanon13:
8, nag-ingon Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Busa
Siya wala mag-usab sa Iyang kinaiya sa dihang Siya mianhi. Siya sa kanunay profeta,
hangtud sa tanang kapanahonan, maora nga butang,  ang Pulong,  ang Pulong,  ang
Pulong, ang Pulong. Nakita ninyo? Dili  Niya mausab ang Iyang kinaiya, apan Iyang
giusab ang Iyang kahimtang. Mga Taga-Hebreohanon 13:8, nag-ingon Siya mao sa
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Siya nag-usab lamang sa Iyang
maskara.

48 Sama nga ako nausab gikan sa pagkabana sa dihang natawo ang akong anak, unya
ako amahan. Sa dihang ang akong apo natawo, ako lolo. Nakita ninyo? Apan wala ako
nausab. Ako sa gihapon—ako mao ra sa gihapon. Nakita ninyo? Ug mao kana ang Dios.
Nausab lang ang akong… Nakita ninyo, igo lang kini nag-usab sa inyong kahimtang.
Nakita ninyo? Matikdi, ug ang kinaiya nagausab niini gikan sa usa ka batan-ong tawo
ngadto sa pagkahamtong, ngadto sa pagkatigulang nga tawo. Ug mao kana (Inyong
nakita?), nausab lamang ang inyong kahimtang.

Karon, dili kamo makaingon usa ka gamayng tawo nga nagatindog dinhi, napulog
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unom ang panuigon, ingnon siya usa ka lolo. Siya dili mahimo; ang iyang kahimtang
kinahanglan  mausab.  Pipila  ka  mga  katuigan  ang  makapausab  niini,  unya  siya
mahimong lolo. Nakita ninyo unsay buot nakong ipasabut?

Apan kini mao ang mao ra nga Persona sa tanang panahon, mao ra nga Persona,
ang  Dios  sa  tanang  panahon.  Dinhi  niining  pamaagi  Siya  magpadayag  sa  Iyang
kaugalingon  ngadto  sa  Iyang  katawhan  sa  pagbuhat  niini.  Matikdi,  pinaagi  sa
kapanahonan sa Haligi  sa Kalayo Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa
Iyang katawhan. Sa kapanahonan ni—ni Jesus Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon
ngadto sa Iyang katawhan. Sa kapanahonan sa Espiritu Santo, ingon nga Anak sa Dios,
Anak ni David… Siya sa kanunay magpadayag sa Iyang kaugalingon diha nianang paagi
aron sa pag-ila Kaniya. Siya nagtabil sa usa ka butang, matikdi, diha sa samang paagi
kon samang kinaiya, matag panahon.

49 Ang Dios nagpasalipod diha kang Jesus aron sa pagbuhat sa bulohaton sa pagtubos
diha sa krus… Ang Dios dili mamatay ingon nga Espiritu; Siya ang Walay Katapusan.
Apan kinahanglan magsuot Siya ug maskara ug buhaton ang kabahin sa kamatayon.
Siya namatay , apan Siya dili makahimo niini diha sa Iyang pagka-Dios nga kahimtang.
Siya kinahanglan magbuhat  niini  diha sa kahimtang sa Anak.  Unya sa dihang Siya
mibalik sa Pentecostes, Siya mao ang Anak sa Dios pag-usab. Inyo bang nakita ang buot
nako nga ipasabut? Nakuha ninyo ang ideya? Siya mao…

50 Kinahanglan moanhi Siya pinaagi sa tawhonong unod, aron… Ug walay bisan kinsa,
walay lawasnon nga kahinam… Tungod kay kana magpamatuod pag-usab sa atong
pagpahayag sa kaliwat sa bitin (Nakita ninyo?), paghilawasay, paghilawas gayud, dili
mga mansanas, kondili paghilawasay. Mao kana ang tinuod. Mao gayud kana.

Matikdi dinhi (Nakita ninyo?), alang sa bisan kinsang maayong tawo… Tan-awa
kadtong mga profeta balik didto, apan kinahanglan nga molabaw pa Siya sa usa ka
profeta. Nakita ninyo? Aron mahimo kana Siya kinahanglan matawo Siya sa ulay nga
pagkahimugso, nagpakita nga ang ulay nga pagkahimugso mao ang nagpamatuod…
kinahanglan matawo Siya sa ulay nga pagkahimugso aron sa pagkuha sa tunglo: ang
Tambal. Nakita ninyo kung unsa ang akong buot ipasabut? Busa kini kinahanglan nga
pakighilawas; Siya nagpamatuod niini sa Iyang kaugalingong pag-anhi. Siya mianhi dili
pinaagi sa panghilawas nga tinguha, apan pinaagi sa ulay nga pagkahimugso. Ug Siya
nag-usab sa Iyang maskara gikan kang Jehova ngadto kang Jesus aron pagbuhat sa
bulohaton sa pagtubos diha sa drama nga Siya milihok diha sa Dios sa krus.

51 Ang mga Griego buot nga makigkita Kaniya.sa San Juan 12:20, daghan kaninyo
nakadungog kanako nga nagwali niana nga nagaingon, “Mga senyores, buot kami nga
makigkita kang Jesus.” Inyo bang namatikdan kana?

Karon, ang mga Griego mga makinaadmanon, sila mga bantugang mga tawo. Ug
sila  adunay usa—sila  adunay usa—usa ka dakung pagbati  alang sa Dios,  matud sa
pagwali ni Pablo ngadto kanila didto sa Areopago. Ug sila mao… Sila—sila nanguna—sila
nanguna sa kalibutan sa seyensya ug—ug—ug edukasyon; sila mga bantugang mga
tawo. Apan sila nagasimba ug nagatoo sa mga tinumotumo ug busa, mga basahon sa
arte ug makutihon nga mga arte, ug uban pa.

Apan  sila—sila—sila  nangaukay  mahitungod  niining  Tawo  Kinsa  makaayo  sa
masakiton  ug  makatagna  sa  mga  butang  nga  nahitabo  ngadto  sa  tukma.  Ug  sila
nangaukay, busa sila nangadto aron sa pakigkita Kaniya. Karon, bantayi pagmaayo
karon; ayaw sipyata kini. Nakita ninyo? Ug sila nangadto ug sila miingon kang Felipe,
nga taga-Betsaida, “Senyor, buot kami makigkita kang Jesus.” Ug si Felipe ug ang laing
tinun-an nagdala kaniya ngadto kang Jesus, aron sa makita si Jesus.

Karon, matikdi ang mga pulong nga si Jesus nagtaho balik ngadto kanila, kay sila
nangadto aron sa pakigkita Kinsa Siya, ug dili sila makakita Kaniya. Ilang nakita ang
dagway, apan Siya anaa sa Iyang templo. Ang Dios anaa sa Iyang templo, nagtabil diha
sa tawhonong unod. Matikdi ang mga pulong nga Iyang gisulti, “Gawas kung ang lugas
sa trigo mahulog ngadto sa yuta (Nakita ninyo?) ug mamatay, kini magpabilin nga mag-
inusara.” Nakita ninyo? “Ang takna taliabut, nga kini sa dili madugay ang Anak sa tawo
pagahimayaon (Nakita ninyo?), ug Siya kinahanglan molabang niining kalibutan. Ug
gawas kung kini taknaa moabut, dili gayud kamo makahimo nga makakita Niini.” Nakita
ninyo?

52 Ania karon, nganong dili  sila makakita kang Jesus? Siya nagmaskara. Ang Dios
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nagmaskara. Ang mga Griego nagkinahanglan sa Dios, ug Siya ania dinhi, apan dili sila
makakita Kaniya tungod sa tabil.  Kini  mitabon sa ilang nawong. Kining mga Griego
nakamaskara, kon si Jesus nakamaskara ngadto niining mga Griego.

Matikdi, Siya miingon ngadto kanila, “Gawas kining lugas sa trigo mahulog ngadto
sa yuta, kini magpabilin nga mag-inusara.”

Sila—sila dili makasabut, ngano nga sila dili makakita Kaniya. Didto mibarug ang
Tawo. Sila nangadto aron makita ang Dios, ug ilang nakita ang Tawo. Nakita ninyo? Dili
nila makita ang Dios, tungod kay ang Dios may tabil ngadto kanila. Karon, ibutang kana
sa inyong hunahuna: ang Dios nagtabil diha sa usa ka Tawo. Sila makasulti, “Walay
tawo nga makahimo niining mga bulohaton gawas sa Dios lamang. Walay tawo nga
makahimo niini, ug naunsa—ania mibarug ang usa ka Tawo ug bisan niana ang mga
buhat sa Dios napadayag pinaagi Kaniya.” Nakita ninyo, dili sila makasabut nga ang Dios
may tabil.

53 Siya nagtabil diha sa usa ka tawo, ingon nga Siya sa kanunay may tabil. Apan Siya
tinabilan ngadto kanila; Siya anaa sa Iyang tawhonon nga templo. Ang Dios anaa diha
sa tawhonon nga templo. Karon, pag-amping sa tinuod; karon Siya mao sa gihapon
kagahapon,  karon,  ug  hangtud  sa  kahangturan.  Nakita  ninyo?  Ang  Dios  nagtabil,
nagtago sa Iyang kaugalingon gikan sa kalibutan, nagtabil diha sa tawhonong linalang…
Nakita ninyo?

Ania ang Dios, kadtong mga Griego nga miingon “Buot kaming makigkita Kaniya,”
ug  si  Jesus  miingon,  “Ang  lugas  sa  trigo  kinahanglan  mahulog  ug  mamatay.”
Kinahanglan  mamatay  kamo  sa  tanan  ninyong  mga  pangagpas.  Kinahanglan  nga
mahigawas kamo sa inyong kaugalingon nga mga hunahuna. Sama niadtong mga tinun-
an, sila dili makasaysay mahitungod sa pagkaon sa Iyang lawas ug—ug pag-inom sa
Iyang Dugo; apan (Nakita ninyo?) sila nangamatay ngadto niadtong mga butanga. Sila
namatay ngadto sa usa ka baruganan; sila namatay ngadto kang Cristo. Bisan unsa ang
Iyang ginabuhat, kon unsa ka pilde tan-awon Siya, sila sa gihapon mitoo niini bisan
unsaon. Nakita ninyo? Ilang nakita diha nianang Tawo, ang usa ka Tawo nga mikaon,
miinom, nangisda, natulog, ug tanang butang pa, natawo dinhi niining kalibutan, ug
nakig-uban kanila, nakigsulti kanila, nagsuot ug sapot sama sa uban kanila, apan mao
kana ang Dios.

54 Busa ang mga Griego dili makakita Kaniya, tungod kay Siya natago gikan kanila
diha sa tawhonong linalang. Matikdi ang Iyang Pulong nagdto kanila, “Gawas kining
lugas sa trigo mahulog diha sa yuta…”

Ang Dios nagtabil diha sa dagway sa usa ka Tawo, nagtago sa Iyang kaugalingon
gikan sa ilang panan-aw; ilang makita lamang ang usa ka Tawo. Apan kadtong gipili
nang daan nakakita sa Dios. Ang usa nakakita sa usa ka Tawo, ang laing usa nakakita sa
Dios. Nakita ninyo? Ug kini mao ang Dios nagtabil diha sa usa ka tawhonong linalang,
nga naghimo sa duha kanila nga husto, apan ang inyong pagtoo sa unsay wala ninyo
makita, kamo motoo niini bisan unsaon. Ang Dios nagtabil diha sa tawhonong linalang,
Siya diha nianang unod, ug kanang unod mao ang Iyang tabil. Ang tabil nagisi (Nakita
ninyo?) aron ang Dios mahimong mapadayag.

55 Sa Daang Tugon ang Dios natago sa dihang Siya anaa sa Iyang lingkuranan sa
kalooy—sa lingkuranan sa kalooy pinaagi sa usa ka tabil. Sa daan Tugon ang Dios anaa
sa  Iyang  templo.  Apan  ang  katawhan  mosulod  ug  mosimba  sama  niini;  apan
hinumdomi, dunay usa ka tabil (Amen.) nga nagtago sa Dios. Sila nasayud nga ang Dios
anaa didto. Sila dili makakita Kaniya. Kanang Haligi sa Kalayo wala na gayud magpakita
pa didto. Inyo bang namatikdan? Walay usa ka higayon diha sa Kasulatan, gikan sa
panahon nga ang Haligi sa Kalayo misulod luyo nianang tabil, nga Kini mipakita pag-
usab hangtud Kini miabut gikan kang Jesu-Cristo. Ang Dios may tabil.

Sa dihang mibarug Siya dinhi sa kalibutan, Siya miingon, “Ako gikan sa Dios ug Ako
mobalik ngadto sa Dios.”

Unya si Pablo (human sa Iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw), sa iyang
dalan paingon sa Damascus, didto anaa na usab ang Haligi sa Kalayo. Unsa man kini?
Migula gikan sa luyo sa tabil. Himaya sa Dios. Siya gikan sa luyo sa tabil.

56 Karon,  Siya  didto  sa  luyo  sa  unsa?  Panit  nga  tabil  (Nakita  ninyo?),  panit  sa
mananap, luyo sa tabil. Ug sa diha nga ang tabil nagisi sa adlaw sa paglansang sa krus,
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ang tabil  nga diin  Siya  giputos  nagisi  sa  adlaw sa  paglansang sa  krus,  ang tibook
lingkuranan sa kalooy nakita na.

Karon,  ang  Judio  dili  makasabut  giunsa  nianang  Dios  nga  malooy  sa  usa  ka
makasasala, mahugaw nga katawhan nga sama kanato. Apan sila dili makakita niining
Usa Kinsa mihatag ug kalooy, tungod kay Siya natago. Siya anaa sa luyo sa lingkuranan
sa kalooy sa sulod, uban sa mga panit sa mananap nga gibitay, nagsalipod Kaniya.

57 Kaniadto, kung—kung siya… Kaniadto, kung bisan kinsang tawo mosulod sa luyo
nianang tabil, kini mamatay sa hinanali. Amen. Oh, kita makakuha ug usa ka pagtulon-
an  dinhi  karong  taudtaud  (Nakita  ninyo?),  kung  kamo—kung  kamo  makahimo  sa
pagdawat Niini. Sa pagsulod sa luyo sa mga panit, bisan ang usa sa sa mga anak sa
sacerdote nagsulay sa pagbuhat niini usa niana ka higayon ug namatay. Ayaw pagsulod
sa luyo nianang tabil. Ang tawo nga misulod sa luyo… Ngano? Wala pay katubsanan diha
niana. Kini palaabuton; kini usa pa lamang ka paabuton; ug bisan unsang butang nga
paabuton dili mao ang tinuod nga butang pa (Nakita ninyo?), paabuton pa lamang. Kini
mao ang katubsanan. Ang sala gitabunan lang, wala gikalimtan—gikuha, diay, wala
gikuha.  Ang  “Pagkuha”  mao  ang  “gibulagan  ug  gisalikway.”  Ug  busa  ang  dugo  sa
karnero ug mga kanding dili makahimo niana, busa si Jehova natago sa luyo sa usa ka
tabil. Karon, likod sa luyo niining tabil diin Siya natago, sa pagsulod ngadto niana, ang
tawo mamatay nga malukapa sa pagsulay sa pagsulod ngadto niini.
58 Apan sukad sa Pentecostes, sukad sa paglansang sa krus, sa diha kanang tabil
nagisi gikan sa itaas paingon sa ubos, alang nianang kaliwatan… Si Jesus mao kanang
Dios, nga may tabil. Ug sa dihang Siya namatay sa Kalbaryo, ang Dios nagpadala ug
kalayo  ug  kilat  ug  naggisi  nianang  tabil  gikan  sa  itaas  paingon  sa  ubos,  nga  ang
kinatibok-an  sa  lingkuranan  sa  kalooy  nakita  sa  dayag.  Apan  hilabihan  ang  ilang
pagkabuta aron makakita niini. Ingon sa gisulti ni Moises dinhi, si Pablo miingon, sa
pagbasa kang Moises, “Sa dihang magabasa kang Moises, kanang tabil anaa pa gihapon
sa ilang kasingkasing.” Oh, igsoong lalake, igsoong babaye, mao kana ang gibuhat sa
mga Judio sa dihang ang tabil nagisi ug nagpakita sa Dios diha sa dayag, apan dili sila
makakita Niini.

59 Mahitabo kaha kini nga ang mga Gentil modangat sa maong butang? (Oh, Dios.) sa
dihang sila adunay mga kapanahonan sa iglesia sa Anak sa Dios, apan sa dihang karon
ang tabil niining mga denominasyon ug uban pa, kining tabil sa gikabilinbiling kalagdaan
nga atong naangkon sukad sa Pentecostes, sa dihang ang gikabilinbiling mga kalagdaan
sa iglesia nagisi, ang mga butang nga gisulti sa katawhan, “Ang mga adlaw sa mga
milagro milabay na,”  ug kining mga butang,  ug ang Dios nagkuha sa tabil  niini  ug
gipakita Kini sa dayag, ug sila andam sa paglansang Niini pag-usab. Husto kaayo gayud.

60 Ang walay tabil nga Dios, gipakita sa dayag, makita unta nila Siya nga mibarug
didto.  Bisan  niana Siya  yano ra  kaayo ;  Siya  usa  ka  ordinaryo  nga Tawo.  Sila  dili
makakita Niini. Nakita ninyo, didto mibarug ang usa ka Tawo. “Ah,” sila miingon, “kining
tawhana, unsa nga tunghaan Siya gikan?” Apan hinumdomi, sa dihang kanang bangkaw
miigo sa Iyang lawas,  kanang Espiritu  mibiya Kaniya,  ang mga bato sa halaran sa
templo nangabungkag, ug ang kilat mihapak sa templo ug migisi sa tabil. Unsa man
kini? Didto ang ilang Dios nagbitay didto sa Kalbaryo, ug sila buta kaayo aron makakita
niini.

Nagdala Kaniya diha sa dayag nga talan-awon, ug sa gihapon sila dili makakita
Niini. Sila gibutaan. Ang Dios, nagtabil diha sa usa ka tawhonong nilalang…

61 Inyong nahinumdoman nga Siya mibalik ngadto kang Pablo human niana, ug kang
Pedro didto sa bilanggoan, ingon sa Haligi sa Kalayo. Nahinumdom kamo niana?

Apan sa katapusang mga adlaw Siya gitoohan nga mobalik pag-usab, apan ang
Haligi sa Kalayo gitoohan nga mobalik pag-usab aron sa pagpadayag sa Anak sa tawo
(Nakita ninyo?), aron ipasundayag ang Pulong, ang Kahayag. Ang gikabilinbiling mga
kalagdaan nga anaa na pagapapason. Wala nay makasamok pa niini; kini mahitabo
bisan unsaon. Ang Dios magagisi sa ilang mga denominasyon ug gikabilinbiling mga
kalagdaan. Unsang matang sa Espiritu nga Siya magabuhat uban niini? Sama sa gibuhat
niya sa nahunang dapit. Tan-awa unsay Iyang gibuhat sa mga adlaw ni Elias, sa mga
adlaw ni Juan. “Ayaw kamo paghunahuna nga magaingon sa inyong kaugalingon nga
anaa si Abraham nga inyong amahan, tungod kay ang Dios makahimo niining mga bato
sa  papabangon  ug  mga  anak  ngadto  kang  Abraham.”  Nakita  Ninyo?  Ayaw  kamo
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paghunahuna, “'Tungod kay ako sakop ngadto niana.” Nakita ninyo? Ang Dios nagisi sa
tabil (Nakita ninyo?) aron sa pagpasundayag Kinsa Siya… Nakita ninyo, bantayi ang tabil
sa dihang kini nagisi dinhi karon. Atong nakaplagan.

62 Karon—ug usa ka higayon, ug kung ang usa ka tawo mosulod ngadto nianang tabil,
kini usa ka hinanali nga kamatayon. Karon, kini usa ka kamatayon ang dili pagsulod
ngadto niini. Amen. Kung kamo makabungkag nianang tabil sa kalagdaan, mabungkag
kanang  bongbong  sa  denominasyon  aron  makita  ang  Dios  sa  Iyang  gahum,  kini
kamatayon. Kaniadto kini kamatayon ang pagsulod ngadto niini, karon kamatayon ang
magpabilin sa gawas. Ang kinatibok-an sa lingkuranan sa kalooy makita na sa dayag;
bisan kinsa makahimo sa pagtan-aw Niini; ang tabil nagisi na. Himaya sa Dios. Ang
kinatibok-an sa lingkuranan sa kalooy makita na sa dayag.

63 Giunsa  sa  Dios  ang  pagkalooy  sa  mahugaw nga  makasasala  sama kanato,  sa
dihang Siya nagtago sa Iyang kaugalingon, usa kini ka tinago. Ug karon Kini anaa na sa
dayag nga talan-awon, kon kinatibok-an nga talan-awon, gipadayag pinaagi sa Iyang
Pulong. Mao kini sa kanunay ang Pulong, walay pagkabalhin; mao kana ang Dios. Kini
mao ang Pulong nga nagbukas niini. Kung kadtong katawhan nakaila pa unta sa Pulong
sa Dios nianang adlaw sa dihang si Jesus namatay, ilang makita unta ang lingkuranan sa
kalooy, ilang makita unta Kinsa Siya.

“Kinsa man diay kana? Ngano ang tabil nagisi?” Hinumdumi, kamatayon kini ang
pagsulod ngadto niini; walay bisan kinsa nga makakita niini. Si Moises nakakita niini sa
usa ka dagway, Kini usa ka alimpu… Kini usa ka likod sa tawo. Apan dinhi mao Kini, ang
usa ka nagkadugo nga likod, kanang mao ra nga Tawo. Unsa man Kini? Ang Dios buot
magpakita kanila sa lingkuran sa kalooy; ang Dios buot magpakita kanila kung Kinsa
Siya. Busa ang tabil diha sa templo, gikan sa kamot sa Dios sa kahitas-an, nagisi gikan
sa itaas paingon ngadto sa ubos ug nagpakita sa Dios sa dayag nga talan-awon. Kini
mao si Jesu-Cristo nagabitay sa krus, ang Lingkuranan sa Kalooy. Ug unsa kini? Ang
katawhan buta ra kaayo nga makakita Niini.

64 Karon,  kini  gisubli  pag-usab.  Ang  mga kalagdaan,  giunsa… Unya  sa  adlaw sa
Pentecostes, ang Pulong miabut ug diha—ug diha sa usa ka dagway sa Anak sa Dios. Ug
sila  nagsugod  sa  pag-organisar  niini  didto  sa  Nicea,  sa  Roma.  Ug  ang  nahaunang
butang, kini miadto sa Methodista, Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal, ug uban pa.
Mao kini ang kapunongan sa gikabilinbiling mga kalagdaan; ang tawo wala na mahibalo
kung asa siya mobarug. Apan himaya sa Dios, Siya nagsaad sa katapusang mga adlaw
kung unsay Iyang pagabuhaton: Siya magapasundayag sa Iyang Pulong diha sa dayag
nga talan-awon, pagabuksan sa atong atubangan pag-usab (Nakita ninyo?), pagabuksan
kini.

Kung nakaila pa lang unta sila sa Pulong, makaila unta sila kung Kinsa si Jesus.
Kung ang usa ka tawo makaila pa unta sa Pulong sa Dios, siya makaila unta sa takna
diin kita nagkinabuhi ug unsa ang nagakahitabo. Nagadumili  sila sa pagpatalinghug
ngadto nianang Pulong. Ang ilang gikabilinbiling mga kalagdaan… Unsay hinungdan
niadtong mga Judio aron makakita niana? Unsay hinungdan? Maingon sa daw nakakita
gayud sila, tungod kay ang maong butang nagisi man. Kini nabukas paggisi alang sa usa
ka katuyoan.

65 Unsa man kining kadugayon sa rebaybal karon? Unsaon kini sa pag-uswag? Giunsa
man  kini  nga  mapanalanginan?  Dili  ko  igsapayan  kung  pila  ka  daghan  ang  mga
pagpanundog  niini  nga  nakuha,  kon  bisan  unsang  butang  pa,  nga  ang  tanan… Sa
pagpanggula  ni  Moises,  dihay  nanagkasagol  nga  panon sa  katawhan nga  mikuyog
kaniya. Apan alang sa unsay gibuhat niini? Mao kini si Jehova sa Iyang kaugalingon
nagbukas sa tabil  sa Dios aron sa pagpasundayag sa kalainan taliwala sa husto ug
sayup, nga mao ang, Methodista, Baptist, Presbyterian, kon kinsa mao ang husto? Ang
pulong sa Dios mao ang husto “Himoa ang tanang pulong sa tawo bakak, ug ang Ako
mao ang kamatuoran.” Ug ang Dios wala magkinahanglan ug maghuhubad; Siya ang
naghimo sa Iyang kaugalingong paghubad. Siya nagpadayag niini ug gihimong—Siya
naghatag sa paghubad. Ang Dios nagbukas sa Iyang kaugalingon (Oh, tan-awa.) dinhi
gayud sa atong taliwala; atong makita ang Iyang gamhanang kamot nga nagatug-an
niining mga butanga, nga nagbuhat niining…?…

Ako nakakuha ug usa ka butang niana karong gabii (Nakita ninyo?), kung unsaon
sa pagpaniid sa kamot sa Dios, unsay pagabuhaton niini, unsaon niini sa pagpadayag sa
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iyang kaugalingon. Nakita ninyo?

Ug ang katawhan moingon, “Oh, kana binuang. Kana pagkapanatiko. Walay—walay
hinungdan kana. Kana mao si Beelzebub. Kana usa ka yawa. Kana pagpanghimalad.
Kana mao kini.” Nakita ninyo, ang maong butang ang ilang gisulti mahitungod Kaniya.

66 Oh iglesia, kung kining teyp mahigawas na, dili ba ninyo makita, mga ministro sa
Maayong Balita, kung asa kamo nagpuyo? Dili ba ninyo makita ang takna diin kita ania
niini? Ang Dios nagpasundayag sa Iyang kaugalingon, nga nagagahin… Tan-awa, Iyang
gikuha kanang tabil ug gigisi kini aron mahimo nilang makita ang Dios diha sa dayag
nga talan-awon, ug hilabihan ang ilang pagkabuta nga makakita Niini. Ug Siya nagbuhat
sa  mao  ra  nga  butang  karong  adlawa:  nga  nagbutang  sa  Iyang  Pulong  diha  sa
atubangan gayud, unsay Iyang gisaad, matag saad diha sa Pulong gibutang gayud sa
atong atubangan, diha sa dayag nga talan-awon.

Nasayud ba  kamo kung unsay gibuhat  sa  Gentil  nga  iglesia?  Ang mao ra  nga
butang nga gibuhat sa Judio nga iglesia: hilabihan nga pagkabuta nga makakita Niini.
Mao lang kana. Kini anaa sa ilang mga kasingkasing sama nga kini mao usab nianang
adlaw.

67 Matikdi, kamatayon kung magpahilayo gikan Niini karon. Kinahanglan nga mosulod
kamo Niini pinaagi niining tabil kondili dili kamo. Unsaon sa Dios sa pagkalooy kanila…
Apan hinumdomi unsa kini, ang Dios nagpadayag kung unsa ang anaa sa luyo sa tabil.
Bantayi  unsa ang anaa sa luyo sa tabil:  ang Pulong.  Unsa ang gitabilan niini?  Ang
Pulong. Unsa kini? Kini mao ang arka. Kini mao ang Pulong nga natago sa tabil. Nakita
ninyo? Ug si Jesus mao kanang Pulong, ug Siya mao kanang Pulong, ug ang tabil sa
Iyang unod maoy nagtago Niini.

Ug karong panahona ang tabil  sa kalagdaan nagtago sa Pulong pag-usab, nga
nagaingon, “Dili kini mao.” Apan mao kini. Ang Dios nagpamatuod mahitungod Niini,
mipalanog sa Iyang kaugallingon dihadiha ingon sa kasanag sa adlaw atubangan sa
matag-usa, ug sila nangapakyas nga makakita Niini. Dios, malooy ka kanamo.

68 Diha sa panag-ingnan, si Moises nga gikan sa Presensya sa Dios uban sa Pulong sa
Dios alang nianang panahona… Karon, bantayi, ania kita karon sa Exodus 19. Ayaw ug
kasipyat niini karon. Exodus 19, si Moises mitungha gikan sa Presensya sa Dios, kon 20
ug 21, 19:20 ug 21. Si Moises miabut gikan sa Presensya sa Dios; siya gikan didto sa
Pulong. Ang Pulong gisulat, ug siya didto sa Presensya sa Dios uban sa Pulong, siya
adunay  Pulong  alang  nianang  kapanahonan.  Adunay  Pulong  alang  sa  matag
kapanahonan. Ug si Moises mitungha, ang iyang dagway midan-ag kaayo. Nakita ninyo?
Ang Pulong anaa kaniya, andam nga igapadayag, aron ihatag ngadto sa katawhan.

Ang tinuod nga Pulong, ang Dios nagsulat Niini ug Kini anaa kang Moises. Matikdi
Kini  anaa kang Moises ug andam na nga igapadayag. Siya mao ang Pulong ngadto
kanila;  siya mao ang buhing Pulong nga natago,  nagtabil  sa iyang kaugalingon; si
Moises kinahanglan magbutang ug tabil sa iyang kaugalingong nawong. Ngano? Siya
mao kanang Pulong. Amen. Hangtud kanang Pulong mapadayag, si Moises kinahanglan
magatabil  sa iyang kaugalingon. Amen. Inyo bang nakita Kini? Bisan kung asa ang
Pulong, Kini tinabilan.

69 Anaa kang Moises ang Pulong. Karon hinumdomi, human ang Pulong napadayag, si
Moises mao si Moises pag-usab. Nakita ninyo? Apan samtang ang Pulong anaa pa diha
kaniya aron ihatag, siya mao ang Dios. Tungod kay dili na siya si Moises; anaa kaniya
ang  Pulong  alang  nianang  kapanahonan.  Walay  makatandog  kaniya  hangtud  kana
matapos,  anaa  uban  kaniya  kanang  Pulong.  Busa  tungod  niana,  sa  dihang  siya
mitungha, ang katawhan milingi sa ilang mga ulo; dili sila makasabut. Siya nausab; siya
usa ka lahi na nga tawo. Siya mitungha kauban nianang Pulong. Ug siya nagbutang ug
tabil, ang Biblia nag-ingon, sa iyang nawong, kay anaa kaniya ang Pulong. Ug siya mao
ang Pulong ngadto kanila.

70 Karon, tan-awa, kung si Moises… Oh, igsoong lalake, kini mahimong usa ka insulto.
Apan kung si Moises… Sumala sa gisulti ni Pablo dinhi sa 2 Mga Taga-Corinto sa ikatulo
nga capitulo, kung si Moises nagatabil sa iyang nawong nianang matang sa himaya nga
anaa kaniya… Nakita ninyo, tungod kay kana usa ka kasagarang himaya; kana usa ka
natural  nga  kasugoan.  Ug  kung  si  Moises…  Sa  nahibaloan  nga  kanang  kasugoan
nagakahanaw… Apan ang himaya hilabihan ra  ka  kasanag nga  kini  nakapabuta  sa
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katawhan, busa sila kinahanglan nga magabutang ug tabil sa iyang nawong, unsa pa ka
hilabihan kung Kini mahitabo? (Espirituhanong buta nga katawhan… Uh-huh.) Kanang
maong himaya mag-anam ug kahanaw, apan kining himaya dili mahanaw. Nakita ninyo?
Si Moises adunay lawasnong kasugoan, ang pagkahinukman, walay grasya, walay usa
ka butang; kini maghukom lamang kaninyo. Apan kini nga atong ginahisgutan… Kana
walay pagpasaylo; kana nagtug-an lamang kung unsa ikaw. Kini magahatag kanimo ug
paagi nga makagawas.

Ug kung kanang Pulong tinabilan,  oh,  tan-awa,  unsang matang Kini  unya nga
dagway? Kini kinahanglan nga tinabilan. Kinahanglan nga kini matabilan. Karon, matikdi,
busa ang Espiritu natabilan diha sa tawhonon nga templo (Nakita ninyo?); aron siya
makasulti sa natural nga mga pulong uban sa natural nga tabil…

71 Karon, si Pablo nagsulti dinhi karon, ug dinhi niining—niining pagbati, ang Espiritu
nga Pulong, “Kita mga ministro, dili sa letra, ang kasugoan, kondili may kaarangan nga
mga ministro sa Espiritu,” nga ang Espiritu magkuha sa letra ug magapadayag Niini.

Kana  usa  lamang  ka  kasugoan;  kinahanglan  moadto  ka  ug  motan-aw  niini,
nagaingon, “Dili ka manapaw. Dili ka mangawat. Dili ka magbakak. Dili ka magbuhat
niini, niana, ug sa uban pa.” Nakita ninyo? Kinahanglan imong tan-awon kana.

Apan kini mao ang Espiritu nga mitungha diha sa gisaad nga Pulong alang niining
kapanahonan, ug magapamunga, ug magapadayag, dili duha ka papan nga bato, apan
ang Presensya sa buhi nga Dios: dili usa ka tinumotomo nga panghunahuna nga hinimo
sa  ubang  tawo  kon  ubang  Hudini  nga  lit-ag,  kondili  ang  saad  gayud  sa  Dios  nga
nabutyag ug napadayag sa atong atubangan. Unsang matang sa usa ka tabil ang anaa
sa luyo? Ug sa—sa pagtangtang niana…
72 Nakita ninyo, kana gamhanan kaayo hangtud gani ang katawhan miingon; sila
nagsulti nga sa dihang ilang nakita si Jehova nga mikanaug dinhi niining Haligi sa Kalayo
ug nagsugod sa pag-uyog sa yuta, ug—ug ang mga butang nga Iyang nabuhat, ug ang
bukid sa kalayo, ug bisan gani ang bisan kinsa nga mosulay sa pagdulol nianang bukid,
mamatay… kini gamhanan kaayo hangtud gani nga si Moises nahadlok sa linog. Kung
nianang panahona Iyang gitay-og lamang ang bukid, niining panahona Iyang pagatay-
ogon ang mga langit ug yuta.

Unsa man ang mahitungod niining himaya? Kung kana gitabilan pinaagi sa natural
nga tabil, kini gitabilan pinaagi sa usa ka espirituhanon nga tabil. Busa—busa ayaw ug
tinguhaa ang pagtan-aw sa natural; moanha ka diha sa Espiritu ug tan-awa kung asa ka
nahimutang, tan-awa kung unsang taknaa na ang atong ginapuy-an.

73 Masabtan ba kini alang kaninyo? Nakita ninyo, kini usa ka espirituhanon nga tabil
nga anaa diha sa katawhan, nga moingon, “Ako usa ka Methodista. Ako maayo kay sa
uban.  Ako usa ka Baptist.  Ako usa ka Pentecostal.”  Wala ba kamo makaamgo nga
kanang butanga usa ka gikabilinbiling kalagdaan nga tabil? Kini nagtago sa Dios gikan
kaninyo. Mao kanang mga butanga ang naghikaw kaninyo sa pagpahimulos sa tanan…

Oh—oh, kamo moingon “Ako nagsinggit ug nagluksolukso.”

Siya miingon, “Ang matag Pulong…” Si Eva mitoo sa matag Pulong gawas sa usa.
Nakita ninyo? Kini mao ang kinatbok-an nga Pulong, ang gisaad alang niining taknaa
nga gipadayag. Nakitya ninyo?

Matikdi karon samtang nagapadayon kita. Daghan ako dinhi ug pagahisgutan, apan
aduna akoy kaluhaan ka mga pahina, apan kini—sa—sa mga gisulat, apan ako—ako
gusto nga maghisgut kanilang tanan. Nakita ninyo, ako magadali…?…

74 Siya gitabilan pinaagi sa natural nga tabil sa dili pa siya mosulti sa Pulong ngadto
sa katawhan. Karon, ang Dios kinahanglan magtabil sa Iyang kaugalingon, sumala sa
iyang gisaad, diha sa tawhonong unod… Ang Dios… Nakuha ba ninyo kini? Ang Dios
kinahanglan magtabil sa Iyang kaugalingon diha sa tawhonong unod ug magbutang ug
espirituhanong tabil diha kanila (ug moingon, “Buyno, ako mao kini ug ako mao kana.”),
aron  sa  pagsulti  ngadto  sa  katawhan.  Sa  dihang  kanang  tabil,  nga  mao  ang
gikabilinbiling kalagdaan, nagisi, unya ang—kanang… Unsay ilang gisulti, “Ngano, ang
mga adlaw sa mga milagro milabay na.”

75 Usa ka tawo miingon kanako sa miaging adlaw, usa—usa ka Baptist nga ministro
gikan didto miduol  kanako,  si  Igsoong Green,  ug siya miingon,  “Igsoong Branham,
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dunay usa ka butang nga akong gikasupak batok kanimo.” Miingon, “Imong gitinguha
nga ang katawhan…” kini  didto sa Ramada Inn, sa dihang duna kamiy tigum didto.
Miingon, “Imong gitinguha nga ang katawhan motoo sa apostolikanhong kapanahonan,
sa pagkinabuhi karong panahon sama sa kaniadtong apostolikanhong kapanahonan.”
Miingon, “Ang apostolikanhong kapanahonan mihunong na kauban sa mga apostoles.”

Ako mingon, “Mao ba?”

“Oo.”

Ako miingon, “Kinsa ang tigpamaba sa apostolikanhong kapanahonan?”

Siya miingon, “Ang napulog duha ka mga apostoles sa itaas nga lawak.”

Ako miingon, “Nan si Pablo walay labut.” Ako miingon, “Ang tigpamaba si Pedro, ug
si Pedro miingon sa adlaw sa Pentecostes, sa dihang nakita nila ang tanang panghitabo,
ug ang Espiritu Santo nagpamuhat, siya miingon, 'Kay ang saad alang kaninyo, ug sa
inyong mga anak, ug kanila nga atua sa halayo, bisan kanila nga pagatawgon sa Ginoo
nga atong Dios.'  Kung Siya nagapanawag pa, nan ang maong butang ania pa dinhi.
Kanus-a  man  mihunong  ang  apostolikanhong  kapanahonan?  Ang  apostolikanhong
kapanahonan mohunong sa dihang ang Dios mohunong pagtawag.” Wala gayud siya
misulti ug usa ka butang apan mipunit sa iyang kalo ug milakaw pahilayo. Nakita ninyo?

Nagkinahanglan kini  sa Pulong aron sa pagbuhat niini.  Mao kini  ang Pulong. Si
Jesus misulti kang Satanas, “Nahisulat na.” Oo, sir. Nakita ninyo? Mao kana; “Nahisulat
na.”

Ako miingon, “Si Pedro miingon nga kini dili matapos. Sumala sa pagatawgon sa
Ginoo, kining Panalangin alang kanila. Karon, ikaw moingon, 'Iyang gipahunong.' Kanus-
a?”

“Walay kadaut nga nahimo?”

Ako miingon,  “Wala,  sir,  wala bisan diyutay.  Pagpadayon.”  Kanang…?… Nakita
ninyo? Si Pedro miingon nga kini alang sa matag-usa nga pagatawgon sa Dios, ang
makadawat sa samang apostolikanhong panalangin. Mao kana—mao kana ang Pulong sa
Ginoo. Nakita ninyo?

76 Karon,  ang  natural  nga  tabil:  ang  Dios  nga  mao  ang  Pulong  nagtabil  diha  sa
tawhonong unod, unsa man kini? Ang Dios nagtabil diha kang Moises. Ang Dios diha
kang Moises, nagtabil, ug ang Presensya sa Dios anaa diha kaniya. Siya hingpit kaayo
uban nianang Pulong diha kaniya sama niana, hangtud nga siya kinahanglan magtabil sa
iyang nawong. Ug kini mao ang usa ka gipamatud-an nga profeta nga nagbukas sa
Pulong ug nagsugilon kanila, “Dili ka. Ikaw. Dili ka.” Nakita ninyo?
77 Aron sa paghatag sa Iyang Pulong ngadto nianang kaliwatan Siya nagtabil sa Iyang
kaugalingon diha sa usa ka tawhonong nilalang, kondili ang Pulong mao ang mobuta
bisan pa ngadto sa gipanagtawag. Nakita ninyo? Bisan gani ang mga katawhan nga atua
didto, sila dili makahimo sa pagtutok niana. Diha—diha sa Exodus atong makaplagan
nga; sila misulti, “Si Moises maoy pasultiha. Dili  ang Dios,” nakita ninyo ngano ang
Haligi sa Kalayo dili kaayo magpakita? Nakita ninyo?

Ang Dios miingon, “Ako—Ako—Ako ang mobuhat niana; Ako magapatindog kanila
ug usa ka profeta. (Amen.) Ako magapatindog kanila ug usa.” Ug Siya miabut sa tukma
gayud. “Ako magapatindog… Ug Siya adunay—mao ang Pulong.” Siya miingon. “Kung
buot sila makakita kung unsa ang Pulong,” miingon, “karon, si Moises, Ako mipakita
kanimo didto sa sapinit  nga nagdilaab”,  miingon,  Ako mokanaug ug padilaabon ko
kanang bukira sa kalayo.“ Miingon, ”Ilang makita nga ikaw nagsulti sa kamatuoran. Ako
mopakita dinhi sa—dinhi sa—dinhi sa samang nagdilaab nga paagi. Ako mopakita dinhi
ug ipamatuod ngadto sa katawhan; akong pamataud-an ang imong pagpamuhat.“ Mao
kana ang Iyang gisulti ngadto kang Moises, sa daghan kaayong mga pulong.

78 Matikdi,  Siya  miingon,  “Karon,  akong—akong pagahimayaon ka  atubangan sa
katawhan.” Miingon, “ Karon, imo silang sultihan nga Ako nakigkita kanimo didto sa
nagdilaab nga sapimit; karon ako mokanaug, sa samang Kalayo; ug Akong ipakita sa
katawhan nga wala ka gayud nagbakak mahitungod Niini.” Mahimo gani ninyo Kini nga
mapamatud-an pinaagi sa seyensya, kung gusto ninyo. Nakita ninyo? Mokanaug Ako
dihadiha dayon ug aron mahibalo sila.“

Ug sa dihang misugod Siya sa pagdalogdog,  sa dihang si  Jehova nagsugod sa
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pagdalogdog, ang katawhan miingon, “Dili, dili. Dili. Ayaw pasultiha si Jehova, kami—
kami mangamatay.”

Nakita  ninyo,  kinahanglan  Siya  magtabil.  Busa  ang  Dios  nagtabil  sa  Iyang
kaugalingon  diha  kang  Moises  ug  mihatag  kang  Moises  sa  Pulong.  Ug  si  Moises
mikanaug ug gisulti ang Pulong sa Ginoo nga may tabil diha sa iyang nawong. Tinuod
kana? Si Jehova nagtabil diha sa dagway sa usa ka profeta, tungod kay sa hingpit… Ug
ang Dios miingon nga Siya dili na makigsulti kanila sama niana. Siya mamulong lamang
ngadto kanila pinaagi sa usa ka profeta. Mao lamang kana ang bugtong paagi nga Siya
mamulong gikan niadto. Mao lamang kana ang bugtong paagi nga Siya sukad namulong.
Mao kana ang tinuod. Dili gayud sa bisan laing paagi. Siya dili magbakak.

79 Matikdi, si Moises lamang ang adunay Pulong. Karon, walay usa—usa ka pundok
nga mikanaug; wala gani bisan mga Faresio kon mga Saduceo, kon kini dili usa—usa ka
sekta kon usa ka kabanayan. Kini mao si Moises. Siya nagkuha ug usa ka tawo. Dili Siya
makahimo pagkuha ug duha kon tulo ka nagkalailain nga mga panghunahuna. Siya
mikuha ug usa ka tawo. Si Moises adunay Pulong, ug si Moises lamang. Si Josue wala
gani  Niini.  Walay usa ka tawo pa nga nagbaton Niini.  Amen.  Si  Josue usa—usa ka
heneral; si Josue usa ka komandante sa kasundalohan. Si Josue usa ka magtotoo, usa
ka Cristohanon. Apan si Moises usa ka profeta. Ang Pulong dili mahimong moanha kang
Josue; kinahanglan kini  moadto kang Moises. Siya mao ang punoan nga profeta sa
maong takna.

Matikdi, ang Pulong wala gayud miabut kang Josue hangtud nga si Moises wala na.
Dili, sir. Ang Dios nakigsabut sa usa sa usa ka higayon. Ang Dios usa ra. Nakita ninyo,
nakita ninyo? Karon, si Moises lamang ang adunay Pulong, dili usa ka pundok.

80 Tan-awa,  ang  Dios  nagpasidaan  kang  bisan  kinsang  tawo  nga  nagsulay  sa
pagsunod kang Moises ngadto nianang tabil: mga manunondog. Nakita ninyo? Babaye,
lalake, pari, bisan kinsa man kini, unsa ka diosnon, unsa…?… Unsa ka tinahud, unsa man
sila, Siya nagpasidaan, “si Moises lang ang makaduol. Ug kung bisan kinsa nga tawo,
bisan  usa  ka  hayop,  makahikap  niini,  pagapatyon  gayud  dihadiha.”  Ayaw  gayud
pagsulod nianang tabil, kanang tabil iya lang sa usa tawo. Kanang mensahe usa ra.
Nakita ninyo? Diha sa templo usa ka tawo ang mosulod kausa sa usa ka tuig, dinihogan
ug piho aron nga mosulod, dili sa pagdala pagawas sa Pulong, kondili aron sa paghalad
ug dugo. Bisan gani ang paglakaw pasulod didto sa atubangan Niini, usa lamang. Ang
bisan laing tawo mamatay. Nakita ninyo?

81 Sila espirituhanon nga patay na karon. Mao kini ang espirituhanon nga tabil. Nakita
ninyo? Kana mao ang natural nga tabil. Kini mao ang espirituhanon nga tabil. Nakita
ninyo? Sila nagpadayon sa paglakaw sa luyo niana; mahimong sultihan ninyo sila. “Oh,
ako nahibalo. Ako nahibalo niana, apan ako…” Padayon; kini maayo man, kini naghisgut
lamang…  Inyong  nahinumdoman,  ang  katapusang  hampak  sa  Egipto  mao  ang
kamatayon, sa wala pa ang pagpanggula. Ang katapusang hampak sa kalibutan mao
ang espirituhanon nga kamatayon sa dili pa ang pagpanggula. Unya sila pagasunogon
ug mobalik sa abog, ug ang matarung magatunob sa ibabaw sa ilang mga abo. Apan
ang katapusang butang mao ang espirituhanon nga kamatayon, ang pagslikway sa
Pulong.

82 Karon, matikdi, ang Dios nagpasidaan sa bisan kinsang tawo nga dili magsulay sa
pagsunod kang Moises sa pagsulod ngadto sa tabil  nga Kalayo. Kinahanglan nga si
Moises magtabil; kinahanglan nga siya mogula didto. Si Moises nagsulod ingon nga si
Moises, nagsulod ngadto niining Haligi sa Kalayo, ug sa paghigula na niya, siya tinabilan
na,  kay  siya  misulod  didto,  gawas  sa  iyang  gikabilinbiling  kalagdaan,  ang  mga
gikabilinbiling kalagdaan sa mga anciano. Siya nakakita sa Haligi sa Kalayo, apan karon
siya misulod ngadto sa Haligi sa Kalayo. Nakita ninyo? Amen. Ug siya migula, tinabilan:
ang Pulong sa Dios anaa diha sa usa ka tawo, tinabilan, ania karon siya migula. Oh, tan-
awa, ako mahimong makakita niini. Nagpasidaan nga walay bisan kinsa pa ang mosulay
niini,  walay bisan usa bisan sa pagsundog niana. Mas maayo nga dili  kamo. Nakita
ninyo?  Bisan  ang  usa  ka  sacerdote  kon  usa  ka  balaan  nga  tawo,  bisan  kinsa  kini,
cardinal,  obispo,  bisan unsang butang pa,  nga mosulay sa  pagsulod nianang tabil,
mamatay. Ang Dios nagpasidaan kanila. Wala kitay mga magsusundog.
83 Ang Iyang Pulong gipadayag ngadto sa usa. Kini mao sa kanunay. Ang profeta
miabut uban sa Pulong sa Ginoo, matag kapanahonan, matag panahon, sa tanan nga
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Kasulatan. Ang Pulong moabut ngadto sa usa , sa matag kapanahonan mao ra, bisan sa
mga kapanahonan sa iglesia gikan sa sinugdan ngadto sa katapusan. Ang uban adunay
ilang mga dapit. Mao kana ang tinuod. Matikdi, apan magpahilayo gikan nianang Haligi
sa Kalayo. Nakita ninyo? Unsa ang pagtulon-an ang atong hikat-onan dinhi.  Nakita
ninyo, ang tanan gusto nga mahisama kang Moises, ug ang tanan…

84 Inyong nahinumdoman unsa ang gisulti didto ni Dathan ug uban pa? Sila miingon,
“Karon, Moises, ayaw una kadiyut lang; hilabihan ra ang anaa sa imong kaugalingon.
(Nakita ninyo?) Karon, adunay laing mga tawo dinhi nga gitawag sa Dios.”

Mao kana ang tinuod. Sila, ang matag-usa maayo samtang sila nagpadayon, apan
sa dihang ang usa mosulay sa pagtikang pataas ug kuhaon dapit nga gitugyan Niya
kang Moises, nga gipili nang daan ug gitudlo sa pagbuhat nianang bulohaton, nagsulay
sa pagkuha niini, ang kalayo mikanaug ug mibuka ang yuta ug milamoy kanila dihadiha
niini. Nakita ninyo, nakita ninyo? Pagmatngon. Nakita ninyo? Pagmaayo lamang, nga
dios—diosnong Cristohanon, nga nagatoo sa Pulong. Nakita ninyo? Pagpahilayo gikan
nianang Haligi. Unsa ka usa nga pagtolon-an.

85 Ang Dios sa nahauna nagpakita ngadto kang Moises diha sa usa ka nagdilaab nga
sapinit; ang Dios nagtabil diha sa Haligi sa Kalayo. Karon, paminaw ug maayo karon
sulod sa gamay nga panahon. Ang Dios sa nahauna mipakita ngadto kang Moises; Siya
tinabilan. Ang Dios anaa diha sa usa ka Haligi sa Kalayo nagtago sa luyo diha sa usa ka
sapinit (Nakita ninyo?), sama sa luyo sa mga panit (Nakita ninyo?), luyo sa lingkuranan
sa kalooy diha sa halaran. Nakita ninyo? Siya tinabilan. Siya sa kanunay tinabilan. Ug sa
dihang mipakita siya kang Moises, Siya anaa diha sa Haligi sa Kalayo, tinabilan diha sa
Haligi sa Kalayo. Apan dinhi atubangan sa katawhan, ang Dios nagpamatuod kaniya
pinaagi sa maong Haligi sa Kalayo. Nakita ninyo? Si Moises miingon…

86 Karon, bantayi. Nagabasa ba kamo… Gitugotan ba ninyo ang inyong mga hunahuna
nga mapadpad pahilayo? Makahimo ba kamo, makahimo… “Siya nga adunay igdulongog
papatalinghuga siya.” Nakita ninyo?

Sa dihang ang Dios mipakita kang Moises, kini diha sa usa ka Haligi sa Kalayo, sa
dihang Siya nagtawag kaniya ngadto sa iyang pagpang-alagad. Ug si Moises mitungha
ug gisuginlan ang katawhan mahitungod niini. Dili sila makatoo niini. Bisan pa niana siya
nakapamuhat ug mga milagro ug mga butang, apan niining higayon Siya sa dayag, sa
seyentipikanhon mipakita ug nagpamatuod sa bulohaton ni Moises ingon nga mao ra
nga ang Dios namulong ngadto kaniya, tungod kay Siya mipakita diha sa dagway sa
Haligi  sa Kalayo ug mipadilaab sa bukid sa kalayo.  Ug Siya mitungha ngadto kang
Moises diha sa usa ka sapinit, nagsulti ngadto kaniya. Buyno.

87 Sa unang pagpakita sa Dios ngadto kang Moises diha sa nagdilaab nga sapinit nga
tabil. Atubangan sa katawhan, ang Dios nagtabil pag-usab ug gipamatud-an si Moises
pinaagi  sa  tabil,  pinaagi  sa  pagtabil  sa  Iyang kaugalingon uban sa  maong Kalayo:
samang  Haligi  sa  Kalayo  nga  mikanaug.  Gikan—gikan  niadto—gikan  niadto,  sila
makadungog  lang  sa  Pulong  sa  Dios.  Nakuha  ninyo  kini?  Ang  Pulong  lamang,  sila
nakadungog sa Iyang tingog. Kay si Moises alang kanila mao ang buhing Pulong: si
Moises. Nakita ninyo, ang Dios kinahanglan magpamatuod kaayo nianang Pulong pinaagi
kang Moises… Nakita ninyo, si Moises miingon… Ang Dios miingon kang Moises, miingon,
“Mokanaug ka didto; ako magauban kanimo; siya dili—walay bisan unsa nga makabarug
sa atubangan nimo. AKO MAO MAN ANG MAO AKO.”

Si Moises mikanaug ug miingon, “Lagmit kamo dili motoo niini, tingali, apan ang
Dios mipakita kanako diha sa Haligi sa Kalayo, ug Siya nagsugilon kanako niining mga
butanga.”

“Oh,  kita  nakabaton  sa  tanang  matang  sa  mga  butang  nga  sama  nga
nagapadayon,”  si  Faraon miingon.  Ngano,  si  Pastor  Faraon miingon,  “Buyno,  ikaw
nakabaton ug yanong lipatlipat sa salamangkiro. Ngano, ako adunay mga salamangkiro
dinhi nga makahimo sa bitin ngadto sa usa ka sungkod—usa ka sungkod ngadto sa usa
ka  bitin.  Ngari  kamo,  mga salamangkiro.”  Ug  sila  miduol  ug  nagbuhat  sa  samang
butang.
88 Si Moises nahibalo, walay bisan unsang butang nga makapabalaka kaniya. Unsa ka
daghan ang mga magsusundog nga anaa kanila, dili makahimo ug diyutay nga kalainan,
si Moises nagpabilin lamang nga nagbarug. Ang unang butang nga inyong mahibaloan,
sila mikamang palibut makadiyut, ug gilayon, ang bitin ni Moises mikaon sa uban kanila.
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Nakita ninyo? Ngano? Sama kanila nga mga apostoles, sila dili makasaysay Niini. Si
Moises wala nahibalo giunsa sa Dios sa pagbuhat niini, apan Siya magabuhat niini.

Hinumdomi, Siya miingon nga si Jambres ug si Janes mobalik sa kagtapusang mga
adlaw (Nakita ninyo?): mga manunundog. “Ug aron sa paglimbong sa mga pinili kung
mahimo.” Mateo 24:24. Nakita ninyo? Sa mao ra gayud nga mga butang, magbuhat sa
samang matang sa mga milagro ug tanang butang… Bantayi kanang Pulong. Bantayi
kanang Pulong. Ug ang usa ka tawo moingon nga siya nagpamuhat ug mga milagro, ug
sa gihapon buot nga motoo nga adunay tulo ka mga dios ug kining tanang matang,
pahilayo kamo gikan niana. Kita nasayud nga kana—nga kana sayup. Walay usa ka
butang nga ingon niana. Nakita ninyo? Ang Pulong, matag Pulong, matag Pulong nga
magagula gikan sa baba sa Dios… Genesis, usa ka Pulong… Dinhi, miingon, “Ayaw ug
kuhai kon dugangi ug usa ka pulong.” Nakita ninyo, kinahanglan nga mao ra kanang
Pulonga. Nakita ninyo?

89 Matikdi, ang katawhan nakakita nga dunay usa ka butang nga nahitabo. Si Moises
gitabilan ingon nga usa… Siya usa ka profeta,  ug gipamatud-an sa Dios ang Iyang
Pulong karon, ug miadto. Ug siya nakakita sa mga ilhanan ug mga katingalahan. Ug
unya, human niini, ang katawhan nagpalain sa ilang kaugalingon, usa ka iglesia. Nakita
ninyo, “iglesia” nagkahulogan “gitawag-pagawas.” Nakita ninyo? Human sila gitawag-
pagawas  sa  kalibutan  ug  nahimong  katawhan  (Nakita  ninyo?),  unya  ang  Dios
nagpahibalo  sa  Iyang  kaugalingon  nga  Siya  mao  kanang  Haligi  sa  Kalayo.  Siya
nagpamatuod sa mensahe ni  Moises.  Nakita ninyo? Siya mao ang Haligi  sa Kalayo.
Nakakuha tingali sa hulagway Niini, ako nagtoo, kung sila adunay mga camera, tungod
kay  kini  kalayo  man  ang  tanan.  Apan  sila—sila  nagpamatuod  niana,  ang  Dios
nagpamatuod nga ang mensahe husto. Ang mensahe anaa na, ang tanang butang; sila
andam na sa pagpanggula.  Nagtabil  sa Iyang profeta ngadto niining katawhan nga
manggula…
90 Ang katawhan (Hunahunaa.)  nakakita  nga dunay usa ka butang nga nahitabo
ngadto kaniya. Siya karon lahi na gikan sa ubang mga Israelinhon. Siya usa ka lahi…
Ang iyang mensahe lahi ra; siya lahi ra kay sa mga sacerdote; siya lahi ra gikan sa bisan
unsang butang. Nakita ninyo, siya usa ka lahi nga tawo. Ang katawhan nakakita nga
dunay usa ka butang nga nahitabo. Ang Dios nagtabil sa Iyang kaugalingon diha sa
Iyang profeta aron sa pagsulti sa Iyang mga Pulong ngadto kanila. Mao kana kung unsa
ang iyang ginabuhat. si Moises mao kanang buhing Pulong ngadto sa katawhan, nagtabil
pinaagi sa Haligi sa Kalayo, naghisgut kung unsay pagatabilan sa ulahi sa luyo sa mga
panit sa mananap. Nakita ninyo?

91 Ang Pulong kinahanglan moabut una kang Moises. Nakita ninyo? Si Moises adunay
Pulong. Ang Dios nagsulat Kanila; walay bisan kinsang tawo nga makahubad Kanila; si
Moises kinahanglan maghubad Kanila pag-una. Mao kana ang hinungdan nga gitabilan
niya ang iyang nawong, tungod kay siya… Nakita ba ninyo kini? Nakita ninyo? Dinhi mao
kini.  Mahimo nato nga makuha Kini,  madala Kini,  ug tanang butang pa didto, apan
kinahanglan  nga  mapadayag  Kini.  Aron  nga  mapadayag,  si  Moises  kinahanglan
mahimong Dios ngadto sa katawhan.

Moingon kamo, “Kana binuang.”

Ngano, Iyang gisultihan—bisan gani gisultihan si Moises, sa Iyang kaugalingon,
“Ikaw mahimong Dios, ug si Aaron mahimong imong profeta.” Nakita ninyo? Nakita
ninyo? Busa ania Siya mitungha (Nakita ninyo?); Siya kinahanglan magtabil sa Iyang
kaugalingon, tungod kay ang Dios sa kanunay anaa sa luyo sa tabil. Oh, tan-awa. Nakita
ba ninyo Kini? Ang Dios nagtago gikan sa katawhan.

Miingon,  “Amahan,  Ako  nagapasalamat  Kanimo,  Imong  gililong  Kini  gikan  sa
maalamon ug may salabutan ug nagpadayag Niini ngadto sa mga bata, kanila nga buot
makakat-on.” Nakita ninyo?

92 Ang Dios nagtago sa luyo sa tabil… si Moises nagtabil sa iyang nawong. Si Moises
mao ang buhing Pulong nga gitabilan. Ang katawhan nakakita nianang Haligi sa Kalayo,
miingon, “Karon, kami natagbaw. (Nakita ninyo?) Si Moises mao ang pasultiha. (Nakita
ninyo?) Ayaw pasultiha ang Dios, kay kami mangamatay.” Si Moises milakaw dayon
paingon ngadto nianang Haligi sa Kalayo. Nakita ninyo?

Ug miingon karon, Siya miingon, “Karon, dili na ako mosulti ngadto kanila sama
niini; Ako magahatag kanila ug usa ka profeta.” Nakita ninyo, mao kana ang paagi nga
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sa kanunay Iyang ginabuhat kini. Nakita ninyo? Miingon, “Karon, tugoti sila…” Apan
kining profeta kinahanglan mao ang magdala sa Iyang Pulong. Kung siya tinabilan sa
gikabilinbiling kalagdaan, ang Dios wala gayud nagpadala kaniya. Kung siya tinabilan sa
Pulong,  ang  Dios  magpamatuod  Niini.  Ang  Dios  mao  ang  maghubad  sa  Iyang
kaugalingon nga Pulong. Si Moises nagsulti kanila; ang Dios naghubad Kanila. Amen.

Si Moises miingon, “Ang Ginoo mao ang nagsulti.” Ug ang Ginoo nagbuhat lamang
kung unsay Iyang ginasulti. Mao kana ang naka pahimo niini nga husto.

93 Karon, Siya miingon, “Karon, Moises, ikaw nakasabut, ang katawhan nakasabut
karon. (Nakita ninyo?) Gipakita Ko na kini kanimo; Ako nagpamatuod kanimo.” Ang Dios
nagtabil sa Iyang kaugalingon diha niining profeta sa pagsulti sa Iyang Pulong ngadto sa
katawhan. Si Moises mao ang buhing Pulong ngadto kanila, ang buhing Pulong sa Dios
nga napadayag. Mao kana ang hinungdan ang iyang nawong tinabilan. Nakita ninyo?

Ug  nahibalo  ba  kamo  nga  ang  samang  butang  diha  sa  usa  ka  tinuod  nga
Cristohanon tinabilan karong panahona ngadto sa mga dili  magtotoo? Sila makakita
kanila nga mga babaye uban sa tag-as nga buhok ug uban pa; sila moingon, “Tan-awa
kanang karaang modelo.” Ang mga babaye magasalapid sa ilang buhok diha sa likod.
Moingon, “Nakakuha ug pislat nga ligid, reserba nga ligid.” Sila moingon, Ako nakakuha
ug Ph.D, L…“ Wala koy pagtagad kung unsa ang imong nakuha; ikaw sa gihapon walay
alamag sa Pulong. Husto gayud kaayo. ”Oh, kanang—kana usa lamang ka gamayng
butang. Ako…“ Dawata una ang gamayng mga pagtolon-an pag-una.

94 Unsa  man  ang  mahitungod  sa  katawhan  nga  moingon  nga  sila  tinabilan  sa
Presensya sa Dios ug nagwali  sa ubang gikabilinbiling kalagdaan sa simbahan (Oh,
kalooy,  kaayo.)  nga  nagadugang  ug  nagataktak,  ug  tanang  butang  pa,  sama  sa
pagpasal-ot sa ilang kaugalingong mga butang hilisgutan ug sa ilang kaugalingong mga
panghunahuna, ug dili ang Pulong sa Dios? Nakita ninyo? Unsang matang sa tabil? Mao
kana ang simbahanong tabil. Ang Dios nagisi niana nga tabil sa pagkadaku.

Sila moingon, “Walay usa ka butang nga ingon niana sama sa mga profeta. Walay
usa ka  butang nga ingon niana dinhi  niining  katapusang mga adlaw sama sa  mga
apostoles ug mga profeta. Walay usa ka butang nga ingon niana sama sa Langitnong
kaayohan. Walay nay usa ka butang nga ingon niana sama sa mga magtatan-aw. Walay
usa  ka  butang  ingon  niana  sama  sa  Marcos  16  nga  natuman.  Natapos  na  ang
Apostolikanhong kapanahonan.' Ilang gitabilan Kini gikan sa katawhan, apan ang Dios
nagalakaw dayon uban sa Iyang Espiritu Santo sa kalayo ug gigisi kanang butang gikan
sa itaas paingon sa ubos. Ang Dios naggisi sa tabil.

95 Si Moises mao ang tabil, ang buhing Pulong sa Dios nagtabil luyo sa tawhonong
unod. Ang Haligi sa Kalayo anaa diha kang Moises, dayag lamang, nga naghisgut unsa
ang gitabilan sa ulahi luyo sa mga panit. Nakita ninyo?

Karon,  nga,  ang  Pulong,  ang  Pulong  nga  gidala;  unya  Kini  gisulat;  unya  Kini
gibutang sa luyo ug nagpabiling tinabilan;  kay ang Dios  sa kanunay anaa nianang
Pulong. Amen. Siya ang Pulong sa kanunay. Siya anaa nianang Pulong. Mao kana ang
hinungdan nga ang Pulong kinahanglan nga tinabilan.

96 Oh, igsoong lalake, igsoong babaye, nakaagpas ba kamo niini? Tan-awa. Wala ba
kamo nakakita? Kini tinabilan latas niining mga kapanahonan sumala sa gipamulong sa
Ginoo,  ug  Kini  pagaablihan  sa  katapusang  mga adlaw;  kadtong  pito  ka  mga  timri
pagabuksan, ug ang kinatibok-an nga butang mapasundayag na ngadto sa katawhan,
unsay nahitabo niining tanan. Ang takna sa mensahe sa ikapitong manulonda, tanang
mga tinago sa Dios mapadayag na diha nianang Elias, dinhi niining katapusang takna:
giunsa kanang Cristo sa pagpalagpot sa gawas sa Iyang iglesia ingon nga Anak sa Dios;
giunsa Siya sa pagpadayag ingon nga Anak sa tawo pag-usab; giunsa sa pagpahimutang
sa kahusay diha sa iglesia, ug tanang butang butang alang sa katapusang adlaw, ug
walay kredo, walay mga denominasyon, ang Pulong lamang gayud nga nagapuyo diha
sa matag-usa. “Akong kuhaon ang usa ug ibilin ang usa. Akong kuhaon kining usa ug
ibilin kanang usa.” Nakita ninyo? Kini usa lamang… Walay kalambigitan, walay mga
denominasyon, walay panagkabugkos kon walay bisan unsa: mao kini ang kasingkasing
uban sa Dios ug Kaniya lamang gayud. Nakita ninyo?

97 Matikdi,  tinabilan  diha  sa  tawhonong  unod,  si  Moises  uban  nianang  Pulong,
naghisgut kung unsay ibutang sa ulahi sa luyo sa panit sa mananap. Aron nga… Sa
ingon niini si Cristo mao ang atong Moises. Si Cristo mao ang atong Moises. Siya mao
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ang Dios nagtabil diha sa tawhonong unod, nagtabil diha sa pagkatawhonon, diha sa
unod. Mao kana ang tinuod. Ug Siya mao sa gihapon karon, ug hangtud sa kahangturan.
Siya tinabilan pinaagi sa mga panit sa mananap. Siya tinabilan. Ug niining panahona
Siya nagtabil  diha sa usa ka tawo. Nakita ninyo? Karon,  matikdi,  “mao sa gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan,” ang gisaad nga Pulong ngadto niining
kapanahonan, nagtabil diha sa tawhonong unod. Ang Pulong mao ang Dios.
98 Ang Dihug mao ang Persona. Ang pulong “Cristo” nagkahulogan “usa ka dinihogan
(Nakita ninyo?), ang usa ka dinihogan.” Si Jeremias mao ang Cristo sa iyang adlaw uban
sa usa ka bahin sa Pulong alang nianang adlaw.

Apan sa dihang si Jesus miabut, Siya mianhi ingon nga ang usa ka Dinihogan nga
Manunubos. Ug mao kana si Moises ug ang tanan nga anaa kang Moises, ug ang tanan
nga Pulong, ug ang kinatibok-an sa pagkaDios sa pagkalawas anaa diha Kaniya. Mao
kana ang hinungdan ang tibook tabil sa templo nagisi ug ang lingkuranan sa kalooy
mitungha diha sa bug-os nga talan-awon. Siya mao ang Usa ka Dinihogan.

99 Matikdi, karon, ang tabil diha sa tawhonong unod, ang gisaad nga Pulong ngadto
niining kapanahonan kinahanglan tinabilan usab. Matikdi. Ang mahigugmaon sa sala nga
mga sakop sa iglesia ug ang mga makasasala dili makakita Niini tungod sa tawhonon
nga tabil.

Mao kana ang hinungdan sila dili makakita Kaniya. “Ngano, Siya usa ka tawo. Diin
Siya gikan? Unsang kard sa kapunongan ang anaa Kaniya? Unsang simbahana Siya
nahisakop?”  (Buot  ko  nga  mamulong  niana  karong  gabii,  “Unsa  simbahan  Siya
nahisakop?” nakita ninyo?) ug busa… Nakita ninyo? “Karon, unsang simbahana Siya
nahisakop? Unsang—unsang pundoka? Unsang tunghaan nga aduna Siya? Diin Siya
nakakuha sa Iyang edukasyon? Buyno, kining tawhana natawo sumala sa gikabilinbiling
kalagdaan, sumala sa—sa tinumotomo nga sugilanon mahitungod Kaniya sa palibut
dinhi, kining tawhana gipanganak nga mansibado. Ngano, Siya mao—segurado Siya iya
sa yawa. Siya gipanganak nga walay kasal. Ug si Jose nangasawa lang kaniya aron dili
batoon siya, tungod kay kay siya usa ka mananapaw. Ug kanang tawhana mianhi ug
nagtudlo kanato nga mga sacerdote unsay buhaton?” Ha.

100 Ug dunay Dios nga nagabarug didto nga nagapadayag nianang Pulong, mituaw,
“Dios Ko, nganong gibiyaan Mo Ako?” Ang maong mga awit nga ilang ginapang-awit diha
sa templo, nga si David naghimo alang kanila sa milabayng mga katuigan, mahitungod
kang Cristo, “Ang tanan Kong kabukogan sila nanagtutok Kanako. Ilang gipalagbasan
ang Akong mga kamot ug Akong mga tiil.” Ug didto sila nagatindog didto, naga-awit
niana, ug ang maong Tawo nga himalatyon didto sa krus. Ug sa dihang nahuman na sila
ug ang…

Sa dihang Siya namatay, ang Dios sa langit mikanaug sama sa gibuhat Niya didto
sa Bukid sa Sinai, uban sa balaang Kalayo ug gisunog kanang tabil sa Templo gikan sa
itaas paingon sa ubos, gigisi kini. Ug unsa ang ilang nahimo? Mitan-aw didto sa bintana
sa templo, didto sa Kalbaryo, ug didto ang Dios sa dayag nga talan-awon, ang Halad.

101 Apan wala pa nila makita Kini karong panahona. Ang Dios niining katapusang adlaw
naggisi  niadtong  mga  gikabilinbiling  kalagdaan  ug  midala  sa  Pulong  alang  niining
kapanahonan diha sa dayag nga talan-awon, ug sa gihapon sila wala mahibalo Niini.
Wala gayud sila mahibalo Niini. Kini—kini yano ra kaayo. Nakita ninyo, kini yano ra
kaayo; Kini halayo ra kaayo gikan sa mga butang sa kalibutan.

Ako nagwali sa miaging adlaw sa usa ka panagkatigum, sa pagkahimong tornilyo.
Usa niining mga adlaw buot ko nga mamulong niana, “pagkahimong usa ka tornilyo.”
Kitang tanan mga tornilyo ngadto sa ubang tawo, busa—busa ako usa alang kang Cristo.
Si Pablo miingon nga giisip nga usa ka buang. Tinuod gayud, kinahanglan nga mahimo
ka. Nakita ninyo, nagkinahanglan kini ug usa ka tornilyo aron sa pagpugong sa mga
butang sa paghiusa. Tinuod kana.
102 Busa matikdi ang tabil, ang tawhonong unod. Hibaloi… Karon, ang mahigugmaon sa
sala  nga  katawhan  dili  makakita  niana.  Kadtong  relihiyosong  katawhan  nga
mahigugmaon sa gikabilinbiling kalagdaan, sila dili makakita niana, tungod kay Siya usa
ka tawo. Unsa? Kanang tawhonong unod maoy nagtago sa Dios.

Karon, kung Siya mao ang Haligi sa Kalayo nga mikanaug (Nakita ninyo?), usa ka
dakung Haligi sa Kalayo nga mikanaug ug mipakita kanila kung kinsa Siya, nga Siya
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mao  kining  dakung  Haligi  sa  Kalayo,  sila  tingali  motoo  niana,  kung  si  Jehova
magpasundayag. Apan inyong makita kung unsa ang Iyang gibuhat, aron malabyan
silang tanan nga maigmat, maalam nga katawhan, Siya nagpadayag lamang sa Iyang
kaugalingon sama sa gisaad Niya kang Moises (Nakita ninyo?).  “Ako mosulti  kanila
pinaagi sa usa ka profeta.” Ug Siya mao ang Anak sa tawo, usa ka Profeta. Ug ang uban
kanila  nakaila  Niini;  mga  usa  ka  ikagatus  nga  porsento  sa  usa  ka  gatus  dinhi  sa
kalibutan, sila nagtoo Niini. Ang uban kanila dili motoo, apan Siya mao lang sa gihapon.

103 Apan didto ang makagagahum nga Dios nagatindog diha sa kinatibok-an nga talan-
awon, ang Lingkuranan sa kalooy. Siya namatay sa dihang ang Iyang kaugalingon nga
mga anak nagaingon… Ang Iyang kaugalingon mga anak didto, nagaingon, “Dili kami
modawat Kaniya. Pahilayo Kaniya.” Gilud-an Siya.

Usa ka tipo, balik didto, sa dihang si David mibiya sa templo, gisalikway nga hari.
Miadto sa kadalanan, ug usa ka gamay, tigulang nga bakul nga tawo nga nagakamang,
wala gayud nakagusto kaniya, siya nagtawag kaniya “tigulang nga maut” kon ubang
butang, nagluwa diha gayud sa iyang nawong. Ug kanang bantay milanit sa usa ka
espada, miingon, “Akong ipabilin kanang ulo sa iro diha kaniya, kay nagluwa sa akong
hari?”

Si David miingon, “Pasagdi siya; ang Dios nagsulti kaniya sa pagbuhat niana.” Ug si
David tingali wala mahibalo kung unsay iyang gisulti. Mitungas paingon sa bukid, mitan-
aw pagbalik, mihilak. Walo ka gatus ka mga katuigan gikan didto, ang Anak ni David
mitungas sa maong bukid, sa naglantaw, mihilak sa Jerusalem, usa ka sinalikway nga
Hari. Ug sila nagluwa sa Iyang nawong.

Wala ba ninyo makita? Managsama kini nga butang. Nakita ninyo kanang Pulong
mikanaug, nga ania hangtud karon? Sa kanunay sinalikway sa kadaghanan (Nakita
ninyo?), gitoohan sa diyutay.

104 Karon, nakita ninyo, sila dili makatoo niini. Kadtong mga Griego, sila dili makakita
Kaniya; Siya anaa sa Iyang tawhonong templo. “Ngano,” sila miingon, “ang ngalan
niining tawhana mao si Jesus; Siya gikan sa Nazaret.”

Karon, sila adunay usa lamang ka ngalan didto niadtong mga adlawa, sama kang
“Juan, Jim.” Sila moingon, “Juan gikan sa Jeffersonville, Jim gikan sa New Albany,” kon
sulosama niana. Inyong nakita?

Siya miingon, “Kini mao si Jesus gikan sa Nazaret. Gitoohan kini sa kadaghanan
nga ang Iyang inahan nabuntisan sa usa ka sundalo.” Nakita ninyo? Ug mao gayud kana
ang ilang gitoohan. Tinuod kaayo. Ug mosulti sila nga nag-ingon, “Karon, ug kini mao si
Jesus nga taga-Nazaret.” Inyong nakita? “Kinsa Siya?” nakita ninyo, sila dili makasabut
niana. Apan ngano?

105 Kining Pulong alang nianang adlaw mao; Siya nagawali, miingon, “Susiha ang mga
Kasulatan. Kay diha kanila kamo naghunahuna nga makabaton kamo sa Kinabuhing
Dayon, ug sila maoy nagpanghimatuod kung Kinsa Ako. Kung dili kamo motoo Kanako,
ingon nga… Hikalimti Ako, ingon nga usa ka tabil; tohoi ang Pulong nga migula. Ang
duha maoy saksi,” Siya miingon, “Ako namulong ug ang Amahan misulti alang Kanako.”
Amen.  Mao kana ang tinuod.  “Ako nagsulti  sa  Pulong alang niining adlawa ug ang
Amahan nagpamatuod Niini. Karon, saksi ba kana alang kaninyo?” Oh, mao kini. Nakita
ninyo? Mao kana giunsa kini sa pagtuman.

106 Matikdi diha sa 2 Mga Taga-Corinto karon, ang… Sa 2 Mga Taga-Corinto, sa ikatulo
nga capitulo, sa ikaunom nga versiculo, ang karaan nga templo nga balay sa Dios sa
luyo sa karaang mga panit gikan sa mga Judio. Sa dihang ang karaang tabil nagisi, sa
gihapon ang mga Judio, nga nabuta kung Kinsa Siya, ug kung Kinsa Siya sa umalabot…
Ug unya ang Pentecostes nagbutyag Kinsa ang tinuod ug buhi  nga Dios,  sa dihang
kanang tabil nabahin makaduha, uban sa Dios, gikan sa itaas… Nganong naingon man
niana ang tabil? Nganong nahitabo man kini?

Nganong miabut man kanang usa ka Mensahe karong panahona aron pagbuhat
kung unsay nahimo Niini? Ngano nga Kini miabut? Nganong…?

107 Adunay usa ka tawo nga mitawag kanako, usa ka adlaw dinhi kaniadto dili pa lang
dugay, buot makiglantugi kanako mahitungod sa—sa kapanahonan sa iglesia, nga “Ang
Dios anaa sa Iyang balaan nga simbahan,” ug mga butang sulosama niana. Ug akong
nakaplagan  nga  kini  usa  ka  babaye  nga  magwawali,  ug  akong  nakalimtan  ang
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mahitungod niini. Nakita ninyo, kung kini usa pa lang ka lalake maayo unta, kini unta
mahimong lahi. Apan busa… Apan unsa may kapuslanan sa pag-adto sa laing nasud, sa
dihang akong pagabiyaan ang panagkatigum dinhi  aron sa  pagbuhat  niini?  Inyong
nakita? Busa pasagdan na lang nako sila. Ang buta nga magaguyod sa buta, sila—silang
duha mangahulog sa gahong, busa—busa…

108 Karon  dinhi  niining  kapanahonan,  sa  dihang  ang  karaang  denominasyonal  ug
gikabilinbiling  kalagdaan  nga  tabil  nagisi  sa  Pulong  sa  Dios,  aron  Kini  mahimong
mapadayag. Inyong nakita kung unsa ang akong ipasabut? Ang gikabilinbiling kalagdaan
moingon, “Kadtong tanang mga butang nangagi na.” (Atong ipatuhop kini ug diyutay)
“Ang  mga  butang  nangagi  na.”  Apan  dinhi  niining  katapusan  nga  adlaw  kanang
gikabilinbiling kalagdaan nga tabil nagisi; dinhi mibarug ang Haligi sa Kalayo. Nakita
ninyo? Siya ania dinhi, magapadayag sa Pulong alang niining adlaw. Ang tabil nagisi.
Karon, ang kalibutan, sa gihapon sila wala motoo niini. Bisan ug unsaon pa, sila dili
makakita niini. Sila dili makakita niini. Kini wala gipadala ngadto kanila.

Hinumdomi, ang Anak sa Dios wala gipadayag didto sa Sodoma; ang duha ka mga
mensahero mao. Mao kana ang tinuod.

Apan kining Dios sa Iyang kaugalingon diha sa tawhonong unod gipadayag ngadto
kang Abraham, ang pinili. Ug bantayi unsa ang Iyang gibuhat aron sa pagpadayag sa
Iyang kaugalingon. Ug karon, si Abraham nakaila, sa dihang Siya nasayud kung unsa
ang gihunahuna ni Sara sa luyo Niya, Siya mingon, nagtawag Kaniya nga Elohim. Nakita
ninyo? “Ang Imong ulipon…”

109 Matikdi karon, aron kini mapadayag. Ang Pulong adunay tabil sa ibabaw Niini sa
tanang mga katuigan niini ngadto sa katawhan, “Kini dili makapamuhat.”

Nahinumdom ba kamo sa wali  nga giwali  nako niadtong buntag sa dihang ako
mibiya dinhi sa nahaunang higayon mahitungod kang Goliath ug David? Ako miingon,
“Tan-awa ang  manghahagit  didto,  nagaingon  nga  ang  mga  adlaw sa  mga  milagro
milabay na.”  Bantayi  ang mga teyp sa dihang moabut  na,  bantayi  ang matag-usa,
giunsa  niini  nga  nahimong  mas  matin-aw  ug  matin-aw;  kung  aduna  kamoy  mga
igdulongog sa pagpatalinghug (Nakita ninyo?), mga mata aron makakita. Bantayi. Ako
miingon, “Didto mitindog kanang eklesiastikanhong kalibutan didto,  nga nagaingon
kining seyentipikanhong kapanahonan nga kini dili mahitabo.” Apan ako miingon… Ang
Dios diha nianang Kahayag, sa wala pa Kini makuhai apan makausa. Wala pa gayud
makuhaan pa, didto sa ubos sa suba, sila wala gayud makakuha ug hulagway Niini.
Nakita ninyo? Ako miingon, “Siya nagsulti kanako nga kini mahitabo: himoon Niya ang
usa ka pagtawag ug kini mokaylap sa mga nasud.”

Ug bisan si  Doctor  Davis  miingon,  “Ikaw, uban sa tunghaan sa gramatika nga
edukasyon, nakatapos sa ikapito nga ang-ang, mao ang moampo sa mga hari ug mga
monarka ug magsugod ug rebaybal nga mokaylap sa mga nasud?

Ako miingon, “Mao kana ang Iyang gisulti.”

Ug kini nahitabo. Nakita ninyo? Tinuod gayud, nga nahitabo. Mao kana ang butang
nga mao kini: siya wala magkinahanglan ug maghuhubad; gibuhat Niya kini. Nakita
ninyo? Human na Niya gibuhat  Kini;  kana naghubad sa Iyang kaugalingon (Nakita
ninyo?), nagatawag sa Iyang pinili (Nakita ninyo?) gikan—gikan sa tanang matang sa
kinabuhi. Karon, kini napadayag. Nakita ninyo?

110 Ako miingon… Nga si David mibarug didto, usa ka mubo, gamay, niwangon nga
pagkatawo uban sa bako nga likod, ug usa ka lambuyog nga anaa sa iyang kamot. Ug,
ngano, si Saul nagtan-aw kaniya, ang pangulo sa kapunongan sa mga ministro, miingon,
“Ngano, nga ikaw, wala ka man gani nabansay.” Siya miingon, “Akong tan-awon kung
may ikahatag ba ako kanimo ug usa ka  Ph.D.  kon ubang butang.”  Isulo-ob kining
hinagiban kaniya, ug iyang nakaplagan kini nga dili mohaom sa tawo sa Dios.

Miingon, “Kuhaa kining butang gikan kanako.” Miingon, “Wala akoy hibangkaagan
mahitungd niana.” Miingon, “Pasagdi ako sa paagi nga akong nahibaloan, giunsa nako sa
pagpakibugno sa leon, giunsa nako sa pagpakigbugno sa oso.” Siya usa ka matang nga
tawo sa lasang. Siya miingon, “Pasagdi ako niining paagiha.”

Ug kining tigulang nga Goliath miingon, “Gipadad-an ba ako ninyo ug usa ka iro
aron sa pagpakig-away kanako?” Miingon, “Ako kang puniton pinaagi sa tumoy sa akong
bangkaw ug ibitay ang imong patayng lawas sa itaas didto ug ipakaon kini  sa mga
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langgam.”

Si David miingon, “Ikaw miasdang kanako ingon nga usa ka Filistihanon nga may
hinagiban ug usa ka bangkaw, ug ako makig-asdang kanimo sa Ngalan sa Ginoong Dios
sa Israel.” Bantayi ang profeta; si David miingon, “Karong adlawa akong punggoton ang
imong ulo gikan sa imong mga abaga.” Amen. Oh, tan-awa. Siya nahibalo unsay anaa
kaniya—Kinsa mao ang iyang gitoohan, ug hingpit nga nagatoo nga Siya makahimo sa
pagbantay sa Iyang gitugyan ngadto Kaniya. Nakita ninyo? Busa kini mahitabo bisan ug
unsaon.

Ang karaan nga panultihon, “Ang mga adlaw sa mga milagro milabay na,” ang mga
pader nahugno. Si Jehova sa gipahon nagpabilin nga nagbarug diha sa kinatibok-an nga
talan-awon, nagapadayag sa Iyang Pulong, ang Usa nga binuksan sa tabil. Tinuod kana.

111 Matikdi, ang Gentil nga iglesia nabutaan usab sa tabil, human nga kini nagisi ug
nagpakita sa Dios, ang eklesiastikanhong tabil. Giunsa? Pinaagi sa pagtabil sa Pulong
diha sa tawhonong linalang pag-usab. Mao kana ang eksakto nga ang Israel napakyas sa
pagkakita. Kung kini usa pa ka manulonda kon uban pa, toohan unta Kini sa Israel, apan
ingon… Kini dili mahimong usa ka manulonda; kinahanglan kini usa ka tawo… Amen.
Ang Dios dili makasupak sa Iyang Pulong. Sa katapusang mga adlaw kini mao lamang
gihapon nga butang pag-usab.  Nakita  ninyo? Unsay nakapabuta sa Israel?  Kanang
Tawhana. “Ikaw usa ka tawo nga naghimo sa Imong kaugalingon nga Dios.” Mao kana
ang hinungdan nga gipatay nila Siya. Ug karong panahona, tungod kay ang Mensahe
miabut pinaagi sa usa ka tawo ug dili sa mga manulonda… Nakita ninyo? Ang Dios dili
makausab sa Iyang paagi, makausab sa Iyang Pulong. Siya miingon Siya dili mausab.
Nakita ninyo?

Matikdi, si Tomas ug ang mga Gentil pulos lamang mga buta karon maingon sa
Israel  kaniadto.  Tungod kay  unsa?  Sa  tabil.  Ang  Dios  nagtabil  diha  sa  tawhonong
linalang nagbuta sa Israel. Matikdi, ingon sa kanunay nga buta nga usa… Sa usa Kini
magabuta, sa lain Kini magpadayag sa Kamatuoran. Kini makapasira sa mga mata sa
uban ug makapabukas sa mga mata sa lain.

112 Tan-awa. Si Jesus mitindog ug miingon, “Buyno, ang imong ngalan mao si—si—si
Simon ug ang ngalan sa imong amahan mao si Jonas.”

Siya miingon, “Ginoong Dios.” Nakita ninyo?“

Felipe… Siya miingon, “Giunsa nimo sa pagkahibalo?”

Siya miingon, “Tan-awa ang usa ka Israelinhon, nga diha kaniya walay limbong.”

Ug siya miingon, “Rabbi, kanus-a man Nimo ko hiilhi?”

Siya miingon, “Sa wala ka pa tawga ni  Felipe,  sa dihang anaa ka sa ilalum sa
kahoy, nakita Ko na ikaw.”

Siya miingon, “Rabbi, Ikaw mao ang Anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel.”

Apan dihay mga nagatindog didto ug miingon, “Siya mao si Beelzebub.” Nakita
ninyo? Unsa man ang gibuhat Niini? Nagbukas sa mata sa usa, ug nagbuta sa lain. Unsa
man ang gisulti sa mga sacerdote? “Ngano, kanang tawhana mao si Beelzebub.”

113 Ang  gamayng  babaye  miingon,  “Ako  nasayud  nga  ang  Mesiyas  moabut,  nga
gitawag ug Usa ka Dinihog.” Nakita ninyo? “Ang Usa ka Dinihog moabut. Wala kamiy
mga profeta… Ikaw profeta  gayud.  Apan  ang  usa  ka  Dinihogan,  kami  nagapaabut
Kaniya.  Kini  mao ang katapusang mga adlaw sa  mga Gentil—kon alang sa  Judio.”
Miingon,  “Mao  kini  ang  katapusang  mga  adlaw.”  Nakita  ninyo,  ang  duroha  ang
Samarianhon ug ang Judio nagapangita sa usa ka Mesiyas. Nakita ninyo? Miingon, “Mao
kini  ang panahon nga Siya magpakita. Kami nasayud sa dihang Siya moabut Iyang
pagabuhaton kining mga butanga; Siya magasugilon kanamo niining mga butanga.”

Siya miingon, “Ako mao Siya.”

Nabuka ang iyang mga mata; ang mga sacerdote—mga sacerdote gibutaan. Mao
kana ang ginabuhat sa Maayong Balita sa kanunay. Magapabuka sa mga mata sa uban,
magapadayag sa Kamatuoran ngadto sa uban, samtang kini magabuta sa uban: dunay
tinagurha nga kahulogan. Ang uban makahimo sa pagtutok sa adlaw ug molakaw nga
buta; ang uban makadawat niini ug molakaw uban niini. Ang kalainan…

114 Maingon nga kini  ginabuhat sa matag kapanahonan, ang Dios nagtabil  diha sa
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tawhonong unod… Matikdi, Iyang gibuhat kini, ang mga profeta mao ang tinabilan nga
dios. Sila mao ang Pulong sa Dios (Tinuod ba kana?) nagtabil diha sa tawhonong unod.
Busa wala nila namatikdan ang atong Moises ni (Nakita ninyo?): si Jesus.

Matikdi, ang nagtabil sa luyo sa mga panit sa mananap diha sa karaang templo,
mao ang Pulong, mao ang Pulong nga napadayag sa mga papan sa bato.

115 Karon, akong tinguhaon sa pagtapos sulod sa kaluhaan ka mga gutlo karon, kung
akong  mahimo,  himoon  kini  nga  molapas  sa  alas-onse.  Matikdi,  kung  inyong
namatikdan,  akong  gipakli  ang  ubang  mga  panid  dinhi  (Nakita  Ninyo?)  aron  dili
makahimo  nga…  Busa  akong  ginalaktod  ang—paghimo  niini  nga  taas  kaayo.  Ako
nahibalo nga kamo giinitan ug gipangkapoy.

116 Sa luyo sa karaang templo, diha sa tabil, unsa ang anaa sa luyo didto? Unsa si
Jehova? Unsa ang natago didto sa luyo? Unsa ang gitago sa tabil? Oh, hallelujah. Unsa
ang gitago  sa  tabil?  Kini  nagtago sa  Pulong.  Ang tabil,  ang  karaang mga panit  sa
mananap, natago—nagtago sa Pulong ngadto sa ilang mga mata, sa natural. Sa luyo
didto, usab, ang tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios. Nakita ninyo? Sa luyo usab
didto, mao ang Himaya sa Dios. Apan Kining tanan natago gikan kanila. Kining tanan
natago. Ang tanang himaya sa Dios anaa gayud didto sa luyo nianang karaang panit sa
mananap (Tinuod kana.), tanan natago ngadto sa natural nga mata.

Mao usab kini karon, gitawag kini nga panon sa mga holy-roller, mga panatiko.
Apan wala sila nahibalo unsa ang natago sa luyo didto. Nakita ninyo? Tinuod kana. Sila
wala nasayud. Nakita ninyo?

117 Unya sa dihang ang Dios sa kalooy naggisi sa tabil alang kanila aron makakita, sila
naputos ug maayo sa ilang gikabilinbiling mga kalagdaan sila—kini sa gihapon natago
ngadto kanila bisan hangtud niining adlawa.

Mao usab karon! Ang himaya, ang gahum sa Espiritu Santo, Himaya sa Dios nga
mikunsad diha sa magtotoo (Karon, buot nakong ipasabut ang tinuod nga magtotoo.),
nga nakapahimo sa mga buhat sa Dios ug ang pagtoo sa pagtungha ngadto kaniya aron
motoo  sa  Pulong  sa  Dios,  nga  ang  tanan  natago  ngadto  sa  ilang  mga  mata;  sila
moingon, “Kanang mga butanga milabay na.” Inyong nakita, sila sa gihapon nagpuyo sa
luyo  sa  tabil.  Wala  na  kamo sa  luyo  nianang  tabil,  mga  labing  gagmay,  ang  Dios
mitungha na sa kinatibok-an nga talan-awon kaninyo.

118 Sa miaging adlaw, si Igsoong Fred Sothmann, Igsoong Tom Simpson (Ako wala
nahibalo kung nakasulod ba siya dinhi kon wala.), pipila kanamo didto sa simbahan sa
Baptist. Ug ang ministro misulti ug usa ka butang nga maayo paminawon; ang tanan
kanamo miingon,  “Amen.”  Ang  matag-usa  sa  simbahan  mipaunat  sa  ilang  liog  ug
milingi. Nakita ninyo? Nakita ninyo, nakakaplag kami ug mumho nga gikan sa luyo sa
Himaya didto, kamo nasayud, ug nalipay nga nakakuha niini. Kami miingon, sa laing
mga pulong, “Salamat Kanimo Ginoo.” Nakita ninyo? Ug sa dihang gibuhat nila, kining
mga tawo nga tinabilan kaayo sila lamang mikatawa kanamo. Wala sila nasayud kung
unsa kining tanan. Nakita ninyo? Sila sa gihapon tinabilan. Busa dunay uban nga naa sa
sulod ug ang uban sa gawas. Busa…

119 Apan  ang  Dios  diha  sa  kinatibok-an  nga  talan-awon  kanato,  natago.  Mao  sa
gihapon  karon.  Unya  sa  diha  nga  ang  Dios  sa  Iyang  kalooy  naggisi  sa  tabil,  Siya
gibutang  ngadto  sa  dayag  nga  talan-awon.  Apan  sila  naputos  pag-ayo  sa  ilang
gikabilinbiling mga kalagdaan, Siya sa gihapon natago gikan kanila. Mao usab karon.
Tanan nianang Himaya, natago, natago alang kanato diha kang Cristo ang Pulong, Kinsa
mao ang atong templo.

Oh, karon, akong pagakalutan ug diyutay lamang. Pasayloa ako sa akong mga
gibati karong kabuntagon, apan, oh, buot ko nga itugyan kini sa dugayng panahon,
ako… Kini nagbugkos sa sulod nako. Nakita ninyo?

120 Matikdi,  ang tanang Himaya nga anaa diha  sa  Dios  anaa diha  sa  Pulong.  Ang
tanang mga panalangin nga anaa diha sa Dios anaa diha sa Pulong. Kini natago ngadto
sa mga dili magtotoo pinaagi sa gikabilinbiling mga kalagdaan. Nakita ninyo unsa ang
akong ipasabut? Apan Kining tanan anaa ngadto kang Cristo, ug kita, ngadto kang Cristo
anaa sa luyo sa tabil…

“Hinoon, ako anaa kang Cristo,” kamo moingon. Ug unya motoo nga dunay tulo ka
mga dios? Magbautismo sa ngalan sa “Amahan, Anak, ug Espiritu Santo”? Motoo sa
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tanan niining gikabilinbiling mga kalagdaan ug mga butang nga inyong gitoohan, sa mga
anciano? Dili, kamo anaa pa gihapon sa luyo sa tabil. Nakita ninyo? Sumolod kamo sa
tabil; Siya, si Cristo mao ang Pulong. Unsaon?

“Ako dili motoo sa Langitnong kaayohan. Ako dili motoo dinhi niining mga milagro
ug mga butang sama niana.”

Buyno,  inyong nakita,  kamo—kamo wala  diha  sa—sulod  sa  tabil;  wala  kamoy
nahibaloan mahitungod niini. Nakita ninyo? Si Cristo mao ang Pulong. Ug sa dihang anaa
kamo diha sa Pulong, kita anaa kang Cristo. Ug unsaon nako nga maanaa kang Cristo,
nga  maglimod  kang  Cristo?  Siya  mao kanang  nagsulti,  “Walay  usa  ka  pulong  nga
igadugang kon pagataktakon.” Unsaon nimo sa pagtaktak gikan niini ug pagdugang
niini? Nakita ninyo, kini nagpakita kanimo kung unsang matang sa tabil ang nagtabil
kanimo. Nakita ninyo?

121 Kita anaa diha Kaniya… Unya ingon nga kita anaa diha Kaniya, kita sa gihapon
tinabilan ngadto sa mga relihiyonista ug mga propesor sa kalibutan. Nakita ninyo, ang
atong himaya nga atong naangkon ug napahimuslan, kita sa gihapon tinabilan ngadto
kanila nga mga taga-gawas. Sila naghunahuna nga kita mga buang, usa ka nalisoan
pag-usab. Nakita ninyo, nakita ninyo? Tinuod kana. Apan kita nga ana dinhi, anaa diha
kang Cristo, nabautimohan ngadto Kaniya (1 Mga Tag-Corinto 12), ngadto Kaniya, kita
mga umalambit  niining Himaya.  Nakita  ninyo? Apan dili  sa  gawas,  nga sa gihapon
inyong gipangita, nagalimod niini. Nakita ninyo?

Busa karon kita giagda ngadto Kaniya nga mahimong umalambit sa tanan nga mao
Siya. Kita giagda ngadto Kaniya, nga natago ngadto sa mga dili magtotoo pinaagi sa
tabil sa tawhonong unod. Nakita ninyo? Sila nahibalo nianang Himaya; sila nagabasa
Niini, anaa Kini dinhi sa Pulong, sa Himaya sa Dios ug mga butang nga sama niana; kini
usa ka pulong lang alang kanila. Ngadto kanato kini usa ka pagpadayag. Nakita ninyo?
Labaw pa kini sa usa ka pulong; usa kini ka tinuod. Amen.

Ang Dios miingon, “Maanaa ang kahayag.” Mao kana ang pulong, apan karon anaay
kahayag. Dili na pulong; kahayag na. Nakita ninyo unsa ang akong ipasabut?

122 Karon, kini dili lang usa pulong ngadto kanato; usa na kini ka kamatuoran. Kita
anaa diha Kaniya. Karon, kita nagpahimulos Kaniya; karon kita makasud-ong Kaniya
ang Pulong nga nagapadayag sa Iyang kaugalingon.  Kini  natago didto,  tungod kay
ngano? Kini tinabilan diha sa tawhonong unod. Nakita ninyo?

Oh, sila moingon, “Kanang pundok sa katawhan, asa sila moadto nga tunghaan?
Unsa—unsa  nga  edukasyon  ang  ilang  nabatonan?  Asa—asa—asa  man  sila  gikan?
Unsang—unsang—unsang pundoka sila nahisakop?” nakita ninyo, nakita ninyo, sila wala
makasabut niini.

Usa ka tawo miingon ngadto sa laing usa ka tawo sa miaging adlaw, “Kinahanglan
ikaw mahisakop sa usa ka denominasyon aron mahimong usa ka Cristohanon.”

Siya miingon, “Ako usa ka Cristohanon; ako wala masakop sa bisan asa kanila.”
Miingon,  “Ang Dios  nagkuha niining  kanser  gikan kanako,”  miingon,  “Karon unsay
paghunahuna nimo mahitungod niana?” Kini usa ka doctor. Siya miingon, “Pakitai ako
nga ang mga denominasyon nagabuhat niini.” Nakita ninyo? Buyno. Nakita ninyo, kini sa
gihapon tinabilan.

123 Kita anaa sa sulod ni Cristo. Karon, ingon kaniadto, ang tanang tinuod nga mga
magtotoo makakita Kaniya, ang Pulong sa saad niining adlaw nga sa dayag gipadayag.
Kana usa ka daku nga pulong kung makasabut kamo niini. Nakita ninyo, nakita ninyo?
Ang tanan tinuod nga mga magtotoo nga anaa diha sa Pulong makakita sa Dios sa
dayag,  ang  tabil  nagisi,  ug  ang  Dios  nagabarug  nga  dayag  sa  atubangan  ninyo,
gipadayag. Nakita ninyo? Ang Dios, napadayag sa dayag…

Aron mahimo kini kinahanglan ang atong karaang denominasyon nga gikabilinbiling
kalagdaan nga tabil magisi pag-usab. Aron nga sa tinuoray makakita kung unsa kini,
kinahanglan mogawas kamo taliwala nianang butanga. Nakita ninyo? Kamo dili gayud
makahimo  sa  pagbuhat  niini,  tungod  kay  kanunay  sila  magabira  nianang  tabil  sa
atubangan ninyo sa matag panahon: “Oh, walay bisan ngadto niana.” Apan dinhi kini
nahisulat, ug dinhi kini napadayag. Inyong nakita, nakita ninyo?
124 Karon,  unsa  kaha  kung  ang  usa  ka  tawo  magdumili  sa  pagtan-aw  sa  adlaw,
moingon, “Oh, ako nahibalo nga ang Dios miingon, 'Motungha ang kahayag,' apan walay
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usa ka butang sama niana. Moadto ako sa ilalum. Ako—ako dili  buot nga motan-aw
niini? Ang tawo nabuang. Adunay usa ka butang nga sayup diha kaniya.

Dunay usa ka butang nga sayup diha sa usa ka lalake kon babaye, nga makahimo
sa pagkakita sa saad Dios, ug nakita Kini nga napadayag, ug unya magdumili sa pagtoo
Niini tungod kay ang denominasyon nagbira sa tabil paubos. Nakita ninyo, natabilan…

125 Aron mahimo kini, ang atong denominasyon nga gikabilinbiling kalagdaan nga tabil
kinahanglan mabungkag pinaagi sa Espiritu sa Dios sa Kalayo ug Espada, nga mao ang
Iyang Pulong. Sa kanunay ang Iyang Pulong mao ang Iyang Espada. Nakita ninyo?
Iyang gikuha ang Iyang Espada nianang adlaw, puno sa Kalayo, ug gigisi kanang tabil
gikan sa itaas paingon sa ubos. Siya nagbuhat sa maong butang uban sa mao rang
Espada karong panahona. Dili “Ang akong kredo, akong basahon sa mga kredo, akong—
akong katekismo.” Apan ang Espada sa Ginoo (Nakita ninyo?), naggigsi sa tabil paubos
ug makita ninyo ang Dios nga nagabarug diha sa dayag nga talan-awon, nagapadayag
sa Iyang Pulong.  Unsa ka  mahimayaon nga talan-awon nga pagatan-awon.  Nakita
ninyo? Buyno. Ang Espiritu Santo ug Kalayo sa Dios, ang Iyang Espada maoy migisi
niini, ang Pulong migisi sa denominasyonal nga tabil.

126 Unsa kaha kung ikaw moingon lamang, “ang Pulong,” ug ang Pulong dili mobuhat?
Unsa may kapuslanan sa Espada dinhi ug moingon nga Kini dili makagisi …?… Ug kini dili
makagisi?  Apan kung imong ibutang kanang Espada sa Dios ug bantayan siya nga
mogisi, siya—siya gikuptan sa ordinadong kamot nga gipadala sa pagbuhat niini. Nakita
ninyo, migisi kini sa dayag, ug anaa siya. Diha nagpakita kini sa Dios diha sa dayag nga
talan-awon, ang dakung Jehova. Mao kana ang Iyang Pulong napadayag, ang bahin nga
gisaad alang sa maong adlaw. Nakuha ba ninyo kini?  Nakita ninyo? Sa dihang ang
Espada nga gisaad alang karong panahona,  dinhi  niining  adlaw,  nga gitoohan nga
mahitabo, ug ang Dios mikuha sa Iyang Espada ug migisi paubos sa denominasyonal
nga  tabil,  ug  mibira  niini  pabalik,  ug  nagpadayag  sa  Iyang  kaugalingon,  ug
nagpasundayag nga anaa Siya didto.  Sa gihapon kanang maong Haligi  sa Kalayo…
Matikdi, mao kana ang Pulong napadayag alang sa saad karong panahona.

127 Atong makita Kini ingon sa gibuhat ni Pedro sa dihang miingon siya, “Ginoo, kang
kinsa man kami moadto human sa pagkakita niini?” Asa man kami mopaingon? Unsang
simabahana ang among pasakopan, sa dihang kami gipanganak diha sa usa? Nakita
ninyo? Unsa may inyong… Unsang denominasyon ang mahimong ninyong pasakopan
human nga nahibaloan kining Kamatuoran (Nakita ninyo?), sa dihang matag-usa kanila
nagalimod niini: matag-usa kanila, wala ako nakakita ug usa nga moingon sa usa ka
maayong butang alang niini. Tinuod kana. Tinuod kana.

128 Sa  pagsugod  sa  akong  mga  biyahe  dinhi,  diin  ang  kap-atan  ug  duha  ka  mga
kasimbahanan diha sa usa ka dapit mao ang nagpaluyo, sa dihang ako nakaabut didto
wala nay usa. Ang matag usa miingon, “Siya nagtoo sa walay katapusang kasigurohan.”
Mao kanay nakapatalikod sa mga legalista. Ang usa miingon, “Siya nagbautismo sa
Ngalan ni  Jesus.”  Mao kana ang hinungdan sa pagpamiya sa tanan pang nahibilin.
Nakita ninyo? Usa kanila miingon, “Siya nagatoo sa kaliwat sa bitin. Ang bitin walay
kaliwat.” Kana maoy…

Ang Bibilia miingon, “Akong ibutang ang panagkaaway taliwala sa iyang kaliwat ug
sa kaliwat sa bitin.” Nakita ninyo?

Tan-awa nga kini… Ang—ang tabil gikuha na gikan sa Pulong. Nakita ninyo? Tinuod
kana. Kini  gipadayag ngadto sa mga bata. Kini—kini  gikuha; sila nakakita niini.  Ug
mahimo kini sumala sa giingon kausa… Unya kini mahitabo sumala sa giingon makausa,
“Sa dihang makita ninyo…” Sa dihang kining tabil pagakuhaon gikan sa Pulong, ang
gikabilinbiling  kalagdaan pagakuhaon gikan sa  Pulong,  sumala  sa  giingon ni  Jesus
makausa, “Sa dihang makita ninyo Ako, inyong makita ang Amahan.” Nakita ninyo? Ang
Dios ug ang Pulong Usa ra. Karon nakasabut kamo? Sa dihang ang Pulong napadayag,
unsa man Kini? Husto. Nakita ninyo?

129 Si Jesus miingon, “Susiha ang mga Kasulatan, kay kamo naghunahuna nga kamo
makabaton…  Kamo  nagatoo  sa  Dios,  motoo  usab  kamo  Kanako.  Kung  wala  ako
nagpamuhat sa mga bulohaton sa Akong Amahan, nan ayaw pagtoo Kanako. Apan kung
Ako nagbuhat sa mga bulohaton, Ako ug akong Amahan usa ra. Sa dihang makita ninyo
Ako, kamo nakakita sa Amahan.”

Ug sa dihang makita ninyo ang Pulong nga napadayag, inyong nakita ang Dios nga



Ang Pagbukas Sa Tabil Sa Dios 30

Amahan, tungod kay ang Pulong mao ang Amahan; ang Pulong mao ang Dios. Ug ang
Pulong  nga  napadayag  mao  ang  Dios  sa  Iyang  kaugalingon  nagakuha  sa  Iyang
Kaugalingong Pulong ug nagpadayag Niini taliwala sa mga magtotoo, sa mga magtotoo
lamang. Dili kini… Dili kini mahimo…

130 Mahimo kamo nga mokuha ug trigo ug itanum kini diha sa —diha sa —sa nagkalain
nga matang sa yuta; kini dili gayud motubo. Apan unsa? Kini kinahanglan dunay abono
diha sa yuta aron motubo ang trigo. Ug kung walay—ug kung naay… Kung—kung ang
abono dili mao—dili mao, ang trigo dili motubo nianang abono, kini dili gayud motubo.
Busa bisan asa mahulog ang Pulong, kung Kini  dili  mahulog sa hustong matang sa
kasingkasing…

Si Jesus miingon, “Ang uban nahulog sa daplin sa dalan, sa batoon nga yuta, ug
ang mga kalamgaman sa kahanginan miabut ug mituka niini.” Ug unya Siya miingon,
“Ang uban nahulog ngadto sa kasampinitan ug mga kadyapaan, nga mitubo ug gilumsan
ra dayon kini.” Mga gikabilinbiling kalagdaan, mga denominasyon, mga kabalaka sa
kalibutan ang nakalumos Niini. Apan miingon, “Ang uban miadto sa maayong yuta ug
namunga sa gatusan ka pilo,” miingon, “mao kana ang gingharian sa Dios.”

Kini mao ra nga butang. Nakita ninyo? Ang uban dili gayud motoo. Ang uban motoo
sa dili  madugay. Sama sa mga tinun-an, sila nagsunod kaniya, daghan kanila,  ang
kapitoan nagsunod Kaniya sa mga katuigan aron sa pagsuta, mga usa ka tuig kon duha
ka mga tuig, aron lamang sa pagsuta kung sila makakaplag ug usa ka butang diha
Kaniya, ang uban—sama sa ubang paagi Siya adunay ubang gahum sa pagbuhat niining
mga butanga, kon sama sa tiil sa koniho, usa ka salamangkiro sa nagkalainlaing paagi,
unsay Iyang buhaton aron mopalugwa kining mga butanga, giunsa Niya pagkahibalo
unsa ang anaa sa kasingkasing sa katawhan, ug unsa ang ilang mga gipanghunahuna.
Ug sa katapusan ilang nasuta nga Siya miingon nga Siya mikanaug gikan sa langit, Siya
mismo ang Pulong. Ug sa dihang nasuta nila, kana—kana sobra ra kaayo alang kanila,
sila miingon, “Walay tawo nga makasabut niini.” Ug sila namiya gikan Kaniya. Mao kana
kadtong nahulog sa taliwala sa mga kasampinitan.

131 Kini nagdala balik ngadto sa mao rang butanga, sa matag kongregasyon, duna
kamoy mga nagpaka-magtotoo, mga dili  magtotoo, ug mga magtotoo. Kini anaa sa
matag kongregasyon. Imong makaplagan sila sa tanang panahon. Ang uban kanila sama
nga sila mga magtotoo; mao kana ang labing dautan nga matang. Ug unya sila adunay
niadtong tinuoray nga mga dili magtotoo; siya dili magsamok kaninyo; mobiya lamang
siya ug maglingolingo sa iyang ulo. Apan kadtong nagpatootoo, moingon sila nga mga
magtotoo, mao kana ang matang—mao kana ang matang nga imong bantayan, mao
kadtong mga nagpaka-magtotoo. Ug unya adunay ubang tinuod nga mga magtotoo.
Nakita ba ninyo silang tulo diha?

Anaa ang mga dili magtotoo. Samtang Siya miingon, “Mokaon kamo sa unod sa
tawo,” oh, tawo, mao na kini.

Ang  laing  usa  mao  ang  mga  nagpakaaron-ingnon  nga  mga  magtotoo.  Sila
nagpabilin lamang hangtud (sama lamang sa gibuhat ni Judas) ngadto sa katapusan.

Apan unya ang tinuod nga mga magtotoo, dili sila makasaysay niini, apan bisan pa
man sila nagatoo niini. Sila milahutay.

132 Ang tabil, gikabilinbiling kalagdaan sa mga dili magtotoo, gikuha, aron makakita
kamo sa Dios. Sa dihang ang tabil sa gikabilinbiling mga kalagdaan gikuha na, mahimo
na kamo nga makakita nga ang Dios mao sa gihapon nga Dios sa Iyang Pulong. Siya sa
gihapon nagatuman sa Iyang Pulong. Siya mao ang—Siya mao ang Dios, ang Mag-
uugmad sa Iyang Pulong nga natago sa luyo sa mga panit ngadto sa uban. Oo, mao
kana ang tinuod. Ngadto kanila nga dili  makasulod ngadto sa luyo sa tabil,  Siya sa
gihapon anaa sa luyo sa panit nga mga tabil.

133 Matikdi, unya kita—unya kita mahimong bahin Kaniya, ingon nga kamo ang tabil
nga  tagatabil  Kaniya.  Kamo  mga  bahin  Kaniya,  samtang  nga  si  Cristo  anaa  diha
Kaninyo, maingon nga si Cristo iya sa Dios. Tungod kay ang Dios anaa diha Kaniya,
naghimo Kaniya nga Dios. Ug maingon nga si Cristo anaa diha kaninyo, ang paglaum sa
himaya, kamo nahimong bahin kang Cristo. “Siya nga nagatoo Kanako, ang mga buhat
nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya.” Nakita ninyo? Kamo nahimong bahin ni
Cristo  samtang  si  Cristo  natago  diha  kaninyo.  Unya  kini  tinabilan  ngadto  sa  dili
magtotoo, apan kamo nahibalo nga Siya anaa diha kaninyo. Inyong ginatemplo si Cristo
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nga anaa sa luyo sa tabil, ang panit. Unya kita mahimong… sa luyo… Tungod niining
tabil… Ang tabil pag-usab, diha sa tawhonong unod, nagtago sa Dios ang Pulong gikan
sa dili magtotoo.

134 Maingon nga kini nahisulat (Nakita ninyo), nahisulat, “Kamo mao ang nahisulat nga
mga basahon,” ang Biblia nag-ingon. Karon, unsa ang “sinulat”? Mao ang “usa ka sinulat
nga Pulong.” Ug kamo mao ang sinulat… Sa laing pagkapulong, inyong mabasa kini
sama niini;  kamo… siya moingon,  “Kamo mao ang sinulat  nga mga basahon,”  kon,
“Kamo mao ang Pulong nga nahisulat,  napadayag.” Wala nay mahimong ikadugang
ngadto niini. Dili kamo makaingon, “Ako mao ang sinulat nga basahon,” ug nagkinabuhi
sa ubang laing matang sa usa ka butang gawas sa unsa ang nahisulat na Niini, tungod
kay wala nay mahimo nga idugang kon pagataktakon.

135 Sama sa gisulat ni Doctor Lee Vayle kining inila nga basahon, buot nako nga ipakita
kaninyo kini karong taudtaud. Si Igsoong Vayle ania dinhi, anaa diha sa palibot. Akong
nakita siya sa gawas; ambut lang kung nakasulod siya. Apan siya nagasulat ug usa ka
basahon didto, ug makapahibulong kaayo, sa Laodicea nga kapanahonan. Ug buot ko
nga inyong… Kini mahuman sa dili na madugay, busa amo nang gihimo ang katapusang
pagbasa niini karon. Ug nagasulat, among gipangdukiduki kini didto (Nakita ninyo?),
mahitungod sa…

136 Matag-usa, sila kanunay moanhi kanako, miingon, “Igsoong Branham, silang mga
pito ka dalogdog nga ang tingog midalogdog, ug siya miingon ”Ayaw isulat kini (Nakita
ninyo?), apan takpan mo kini,'“ miingon, ”kana mao ang pito ka mga dalogdog nga
igapadayag  sa  katapusang  mga  adlaw?  Nakita  ninyo,  pito  ka  mga  dalogdog  nga
magasugilon kanato?“ karon, dili ba maayo kaayo kana paminawon? Nakita ninyo? Apan
bantayi unsa ang imong ipanulti sa dihang ikaw mosulti niana. Siya miingon, ”Tan-awa
nga dili kini nimo isulat.“ Nakita ninyo? Kining pito ka mga dalogdog mibungat sa ilang
mga tingog (Nakita ninyo?), ug Siya miingon, ”Ayawg isulat kana (Nakita ninyo?), apan
Kini pagatimrihan diha sa basahon hangtud sa katapusang mga adlaw.“

137 Karon, dunay usa nga, daghan ang miingon kanako, ug ang mga teyologo miingon,
“Igsoong Branham, kung ang Ginoong Dios…” Miingon, “Kung—kung uban sa imong
kasinatian  nga  ang  Ginoo  nagahatag  kanimo  alang  sa  Iyang  katawhan,”  sa
mapainubsanon moingon niini, miingon, “ikaw angayan nga mosulat ug usa—usa ka
Biblia sa imong kaugalingon, imong Pulong nga ang Dios nagpadayag .”

Ako mingon, “Kana mahimong matinuod.” Nakita ninyo, siya naninguha sa pagbitik
kanako. Nakita ninyo? Ug ako miingon, “Apan, imong makita, dili ako makahimo niana.”

Siya miingon, “Nganong dili man? Anaa kanimo ang tanang katakus.”

Ako  miingon,  “Apan,  tan-awa,  usa  ka  pulong  dili  mahimong  igadugang  kon
pagataktakon.” Nakita ninyo?

Ug siya miingon, “Sa ingon, silang mga pito ka mga dalogdog (Nakita ninyo?),”
miingon, “dili ba silang mga pito ka mga dalogdog mipalanog man, dili ba kana usa ka
pinadayag nga ihatag ngadto sa ubang tawo?”

Ako miingon, “Dili,  sir,  kini mao ang pagdugang ngadto Niini  kon pagtaktak sa
ubang butang gikan Niini.” Kining tanan gipadayag na didto, ug ang pito ka mga timri
maoy nagbukas sa pinadayag kung unsa kana. Nakita ninyo?

Siya sa gihapon anaa diha sa Pulong. Inyong nakita, dili kamo makagawas nianang
Pulong. Kini dili mobiya sa Pulong. Ug ang Espiritu sa Dios dili gayud mobiya nianang
Pulong. Kini magpabilin gayud sa Pulong, magbuta sa uban ug magbukas sa mga mata
sa uban. Kini sa kanunay magabuhat niana.

138 “Kamo mao ang sinulat nga mga basahon, nga pagabasahon sa tanang tawo,” kon,
“Kamo ang among…” Hubara kana, ingna kini niining paagiha (Nakita ninyo?), ingna
lang kini, “Kamo mao ang mga basahon nga nahisulat,” tungod kay dili ka makadugang
ngadto Niini, “nga mabasa sa tanang tawo.” “Gipadayag nga Pulong sa Dios, ” sa laing
pagkasulti.

Ug si Pedro ug si Juan, aron sa pagpakita niini, sa dihang nanungas sila didto, ilang
naila  nga  sila  mga  ignorante  ug  walay  alamag;  sila  walay  edukasyon,  apan  ilang
namatikdan nga sila nakig-uban kang Jesus. Nakita ninyo? Sila mga ignorante ug walay
alamag, apan sila mga sinulat nga mga basahon (Nakita ninyo?), nabasa nga kauban



Ang Pagbukas Sa Tabil Sa Dios 32

sila ni Jesus, tungod kay si Jesus nagpadayag sa Iyang kaugalingon pinaagi kanila, si
Cristo nagtabil sa ilang mga unod, nagpadayag, nahimong buhi, sama nga Siya anaa
kang Moises.

139 Sa dihang ang Pulong anaa kang Moises,  siya mao ang Dios diha sa unod.  Sa
dihang Kini anaa diha kang Jesus, Kini mao ang Dios diha sa unod. Nakita ninyo? Usa
lamang ka butang ang Iyang gibuhat mao ang pag-usab sa Iyang maskara, dili  ang
Iyang  Pulong,  dili  ang  Iyang  kinaiya.  Siya  mao  sa  gihapon  kagahapon,  karon,  ug
hangtud sa kahangturan. Siya nag-usab lamang sa Iyang dagway. Siya nag-usab gikan
kang Noe ngadto kang Moises; siya nag-usab gikan kang Moises ngadto kang David;
gikan kang David, Jose; ngadto paubos hangtud miabot Siya ngadto sa pagkakinatibok-
an sa pagkaDios diha sa pagkalawas. Nakita ninyo?

Kini sa gihapon mao ra nga Dios. Amen. Amen. Manghinaut ako nga kini masabtan.
Nakita ninyo? Kini mao ra nga Dios, apan Siya nag sul-ob lang ug lain nga tabil.

140 Siya nagbuhat niini diha sa mga repormador, misul-ob ug tabil, misul-ob ug tabil,
hangtud sa  katapusan kini  miabut  paubos  ngadto  sa  Lutherano nga kapanahonan,
paubos  ngadto  sa  laing  kapanahonan;  unya  sa  katapusan  kini  miabut  ngadto  sa
Kahingpitan. Sa dili  pa gayud Kini  moabut,  usa ka profeta motungha pag-usab. Sa
dihang mahitabo Kini, Kini magalarawan sa Pulong, magpakita balik didto, magpadayag
unsay nabuhat, unsay nahibilin, nga ang iglesia mahimong walay—dili mahimong walay
pagpakasabut. Unya sa dihang kini magkahanaw, unya, sama sa giingon ni Juan, “Ako
kinahanglan magkunhod; Siya kinahanglan motubo.” Unya ang Tanan-sa-Tanan moabut
ngadto Kaniya. Siya hingpit nga napadayag pinaagi kang Luther, Wesley, Pentecostal
nga kapanahonan; ug hangtud paubos, ug paubos, Siya sa hingpit napadayag. Inyong
nakita? Mikanaug, usa lamang ka pagpadayag, ang Dios nagabutyag. Nakita ninyo?

141 Karon, matikdi, natuman diha sa Iyang mga saad alang niining adlaw sama kanila
nga duna kaniadto. Karon, si Moises mao ang Pulong niadtong adlaw, tungod kay ang
Pulong gihatag ngadto kaniya alang nianang adlaw: si Moises. Si Jose mao ang Pulong
sa iyang mga adlaw, naghulagway kang Cristo sa tukma gayud. Nakita ninyo, matag-
usa kanila mao ang Pulong.

Ug sa dihang si Jesus miabut, Siya mao ang Pulong diha sa Iyang Kahupnganan,
tungod kay ang tibook laraw sa katubsanan gibutang diha Kaniya. Ang tibook laraw sa
katubsanan wala gibutang kang Moises, wala gibutang kang Jose wala gibutang kang
Elias. Nakita ninyo, sila mga bahin lamang sa Pulong, nga nagatudlo ngadto Niini. Nakita
ninyo? (Karon, matikdi, pabilin sa inyong hunahuna, ania Kini moabut, sumala sa akong
isulti.) nakita ninyo, ang tibook laraw wala diha kanila. Sila nagatudlo ngadto Niini.
142 Tungod niana human Kaniya, ang Kahupnganan, dili  kita makatudlo ngadto sa
ubang butang pa, Kini nagtudlo balik Kaniya, ang Pulong. Kini mao ang hingpit nga
pinadayag; wala nay mahimong ikadugang kon pagtaktakon gikan Niini. Mao kana ang
hingpit nga pinadayag. Kanang tanan, usa ka landong Kaniya nga moabut; apan sa
dihang Siya moabut, Siya mao ang Hingpit. Sa Mga Taga-Hebreohanon 1, “Ang Dios sa
karaang panahon misulti sa nagkalainlaing mga panahon ngadto sa mga amahan pinaagi
sa mga profeta (Ang Dios misulti  pinaagi sa mga tabil,  ang mga profeta.),  apan sa
katapusang mga adlaw pinaagi sa Iyang Anak si Jesu-Cristo.” Nakita ninyo. Nagbukas sa
tabil didto sa Kalbaryo, ang Anak sa Dios, nagbukas sa tabil…

143 Matikdi, “gihimong buhi,” ug karong panahona sa dihang ang Pulong napadayag
diha  sa  tawhonong  mga  panudlanan,  mga  tabil,  Kini  mao  gayud  ang  Pulong  nga
natuman diha nianang adlawa, nga mibalik ngadto sa Dios. Ingon nga nabautismohan
ngadto Kaniya, sumala sa 1 Mga Taga-Corinto 12, kita nailhan uban Kaniya. Amen.

144 Ako  miingon  nga  tunga  sa  oras,  apan  makahimo  ba  ako  sa  pagpataas  pa  ug
diyutay? [Ang konregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] Nakita ninyo? Tan-awa, dili nako
mahimong sipyaton kining ania dinhi. Matikdi, kita giila uban Kaniya…

145 Karon, matikdi. Pila ang Amerikanong mga lumolupyo dinhi? Ipataas ang inyong
kamot.  Buyno,  kamo mga Amerikanong lumolupyo,  nan kamo naila  kauban niining
nasura.  Magkinaunsa man kining nasura,  kamo kinahanglan usab.  Husto ba kana?
Kamong tanan mao ang iyang himaya ug kamong tanan mao ang iyang kaulawan. Naila
kamo uban kaniya. Kamo mga Amerikano, busa inyong gidala ang Amerika. Hallelujah.

Uban ako kang George Washington sa dihang siya milabang sa Delaware. Naila ako



Ang Pagbukas Sa Tabil Sa Dios 33

uban kaniya. Tinuod kana. Uban ako kang Abraham Lincoln didto sa pakigpulong sa
Gettysburg. Ako nagatindog didto. Uban ako sa mga sundalo didto sa Guam, kamong
mga batan-on, sa dihang gipatindog kanang bandila. Didto ako. Ako usa ka Amerikano;
naila ako uban niini. Amen. Karon, ingon nga usa ka Amerikano, bisan unsa ang iyang
kaulawan sa Rebulosyonaryo, akong gidala kini,  tungod kay ako usa ka Amerikano.
Tinuod kana.
146 Ug ingon nga usa ka Cristohanon, giila ako uban Kaniya. Amen. Uban ako kang Noe
sa dihang siya misulod sa arka. Uban ako kang Moises sa dihang siya migula sa Egipto.
Amen. Uban ako kang Elias didto sa bukid sa Carmelo. Oo, sir. Himaya sa Dios. Uban
ako kaniya sa dihang gibuhat niya kana. Ako sa tinuoray uban Kaniya; akong gipaila ang
akong kaugalingon diha sa Iyang kamatayon didto sa Kalbaryo sa dihang ako namatay
ngadto sa mga butang sa kalibutan, ngadto sa akong kaugalingon, ug sa tanang mga
gikabilinbiling mga kalagdaan. Ako naila uban Kaniya. Naila ako uban Kaniya didto sa
buntag sa pagkabanhaw sa dihang Siya nabanhaw gikan sa mga patay. Naila ako uban
Kaniya didto sa adlaw sa Pentecostes sa dihang ang Espiritu Santo mikanaug sama sa
usa ka dahunog sa makusog nga hangin. Naila ako uban Kaniya. Ang tanan nga Siya
mao ako, ang tanan nga ako mao Siya. Amen. Ingon nga patay diha Kaniya kita naila
uban Kaniya. Kung unsa Siya mao ako. Amen.

147 Kung unsa kining nasura mao man ako. Gipasigarbo ko nga maingon niana. Andam
ako sa pagpas-an sa iyang kaulawan. Andam ako sa pagpas-an sa pagpakaulaw ingon
nga usa ka Amerikano. Tinuod kana. Apan doblehon ko kana ngadto kang Jesu-Cristo.
Ang tanan nga Siya sa kanunay mao ako. Buot ko nga maila uban Kaniya.

Silang  mga  apostoles,  sa  pagbalik  nila,  sila  naghunahuna…  Gihimo  silang
kalingawan, ug ginganlan ug bisan unsa pa; sila naghunahuna nga kini usa ka dakung
kadungganan sa pagpas-an sa kaulawan sa Iyang Ngalan.

Ako malipayon karon nga mahimong usa kanila, ingon nga naila uban sa Pulong
nga mao si Cristo. Naila uban Kaniya, ingon nga nabautismohan ngadto Kaniya, kita
mahimong giila, giila diha sa Iyang pagkasama, giila uban sa Iyang Pulong, nga mao
siya. Kung ako anaa diha kang Cristo, ako ang Iyang Pulong; kay Siya mao ang Pulong,
ug kung unsa Siya mao ako. Amen. Nakuha ninyo kini? Buyno.

148 Ang Pulong nga napadayag kon gipadayag diha nianang pinadayag didto,  nan
unsay nakapahimo niana kanako? Kung Siya mao kanang Himaya sa Dios, ako bahin
Niini. Amen. Oh. Amen. Tinuod kana. Ang Pulong sa Iyang kaugalingon nagpadayag,
magpadayag sa Iyang kaugalingon. Hunahunaa. Ang mga tinago sa Dios gipadayag
kanato niining adlaw pinaagi sa maong langitnong Mensahero nga gipadayag kanila sa
ilang  mga  adlaw.  Matikdi  ang  maong  Haligi  sa  Kalayo  nga  anaa  kang  Moises  nga
nagsulat sa Biblia, mao ra nga Haligi sa Kalayo nga nasugatan ni Pablo didto sa iyang
dalan paingon sa Damascus, ug si Pablo nagsulat sa Bag-ong Tugon…

Hinumdomi, si Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan, sila nagsulat lamang kung unsa ang
ilang nakita, apan si Pablo nakaangkon sa pinadayag. Iya kining gikuha, tungod kay
gikahinagbo niya ang Haligi sa Kalayo, siya mismo. Ug, hunahunaa, ang maong…

149 Didto, si Jose, silang tanan nagsulat unsay nahitabo, matag-usa nagsulat balik diha
niadtong adlawa. Apan sa dihang miabut si Moises sa eksena, siya adunay pinadayag.
Iyang gikahinagbo ang Haligi sa Kalayo, ug kini gipadayag ngadto kang Moises kung
unsa ang Genesis.  Iyang gisulat ang nahaunang upat ka mga basahon sa Biblia; si
Moises ang naghimo. Tinuod ba kana? Kay iyang gikahinagbo ang Dios diha sa dagway
sa Haligi sa Kalayo, nagtabil diha sa Haligi sa Kalayo.

Sa dihang si Pablo nakatagbo Kaniya didto sa dalan… Ang mga tinun-an nagsulat
lamang kung unsa ang ilang nakita nga Iyang gibuhat, apan si Moises nakabaton ug
pinadayag. Milugsong ngadto sa Egipto sa tulo ka mga tuig ug nagtuon, ug nakita nga
ang  Dios  sa  Daang  Tugon  mao  ang  Jesus  sa  Bag-o,  ang  pinadayag,  “Wala  ako
nagmasinupakon ngadto sa langitnong panan-awon.” Tinuod kana. Tinuod.

Ug hunahunaa Kini. Ang maong Haligi sa Kalayo nga mitungha niadtong tawo nga
nagsulat sa Biblia, mao ra nga Haligi sa Kalayo nga ania dinhi karon nga nagahubad sa
Biblia.  Amen. Giunsa nato sa pagpasalamat Kaniya alang niana. Mao ra… Unsa nga
kalipay, unsa nga ilhanan. Malipayon gayud ako nga mahimong maila diha niana; wala
ako masayud unsa ang pagabuhaton. Palabihon ko pa nga maila diha niana kay sa tanan
nga Baptist, Methodista, Presbyterian, Lutheran, ug sa tanan kanila. Giila diha nianang
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Pulong diin ang Himaya sa Dios anaa diha…

150 Ang Haligi sa Kalayo mitungha nga makita sa atong taliwala, nagpaila nga ang
Mensahe tinuod, sama sa Iyang gibuhat didto sa Bukid sa Sinai… Hinumdumi, sa wala pa
moabut ang tinuod nga mensahe, giwali ni Moises, ug siya nangulo kanila sa paggula sa
Egipto, apan didto sa wala pa ang matuod nga mga kasugoan gipahimutang (ang mga
timri gipasulod), ang Dios mikanaug sa atubangan sa katawhan ug nagpamatuod nga si
Moises gipadala gikan Kaniya (Tinuod ba kana?) diha sa usa ka Haligi sa Kalayo, nga si
Moises miingon nga nakita niya didto sa kahoyng talungon ug nakigsulti ngadto Kaniya.

Oh, dinhi niining katapusang mga adlaw aron makita kanang Haligi sa Kalayo sa
taliwala kanato, nga nagasulti sa mao ra nga Pulong, dili lamang kana, apan nagahubad
Niini pinaagi sa paghimo Niini nga mapadayag ug mapamatud-an nga Kini mao ang
Kamatuoran. Busa ang katawhan walay usa ka paagi aron dili motoo, tingali sa tinuyoan
gayud sila buot nga, ug unya, “Siya nga nagpadayon sa tinuyoan nga magpakasala
human makabaton sa kahibalo sa Kamatuoran, wala nay nahibilin nga halad alang sa
sala.”

151 Matikdi, mao ra nga Haligi sa Kalayo nga gipadala ngadto kang Moises ug ngadto
kang Pablo nga nagsulat sa Biblia, karon gipadala aron sa pagbutyag Niini. Ang grasya
sa Dios , ang walay pagkabalhin nga Dios nagatuman sa sa mga saad sa Mateo 28,
“Tan-awa, Ako magauban kaninyo sa kanunay,” nagatuman sa San Juan 14:12, “Ang
mga buhat nga Akong ginabuhat, buhaton usab ninyo,” nagatuman sa San Lucas 17:28-
29, “Sa katapusang mga adlaw ang Anak sa tawo igapadayag.” (Nakita ninyo, nakita
ninyo?)  Malaquias  4,  “Ania  karon,  Akong ipadala  kaninyo si  Elias  ang profeta,  nga
magapasig-uli  sa pagtoo sa katawhan balik ngadto sa orihinal  nga Pulong.” Inyong
nakita? Nakita ninyo? Giunsa kining… Nakita ninyo? Oh, tan-awa.

152 Siya namatay aron sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon kanato. Karon, patyon
nato ang atong kaugalingon aron sa pagpadayag Kaniya ngadto sa uban. Mamatay kita
ngadto sa gikabilinbiling mga kalagdaan ug mga butang aron sa pagpadayag Kaniya
ngadto sa uban, mamatay ngadto sa mga denominasyon aron sa pagpadayag Kaniya
ngadto sa uban.

153 Matikdi, ang karaang templo nakabaton niining Himaya sa Dios, ug ang Kahayag sa
Himaya sa Dios ibabaw sa Pulong. Ang Pulong mao ang Binhi; Kini nagadala sa tinapay
nga gibutang sa atubangan sa Dios ngadto sa mga magtotoo lamang. Ang dugo usab
anaa ibabaw sa tugon, ug ang dugo mao ang tubig, ang tubig nga nagabuhi sa lugas,
ang trigo, ang binhi, nga mao ang Pulong.

Sama sa giingon ni Jesus, “Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga,” ug
unya usab Siya miingon, “Gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana
Iyang gihatag ang Iyang bugtong nga Anak, aron ang bisan kinsa nga motoo Kaniya dili
malaglag…” Si Moises naghampak sa bato didto sa kamingawan aron sa pagluwas sa
nagakalaglag nga katawhan, aron mohatag ug tubig. Ang Dios naghampak kang Jesus,
aron sa paggula sa Espiritu gikan Kaniya alang sa nagakalaglag nga katawhan. Ang dugo
nga migula gikan Kaniya, nga mao ang tubig nga nagahugas pinaagi sa Pulong, nga
mao, ang tubig nga nagadala ug kinabuhi ngadto sa binhi; ug kini  nagapalugwa sa
Himaya  sa  Dios,  nagadan-ag  ibabaw  sa  Pulong,  nga  nagpalugwa  sa  tinapay  nga
gibutang sa atubangan sa Dios. Ug ang tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios
alang lamang sa usa ka pinili nga katawhan. Tinuod kana?

154 Karon, pagbungkag ngadto sa tabil, pinaagi sa tabil, ngadto sa Iyang Presensya,
diin ang Pulong mao (dili ang kredo), ang Pulong, sa sulod didto nga makita ang Himaya
sa Dios, ang Shekinah, ang gahum, ang Espiritu Santo nagadan-ag ibabaw sa Pulong
nga nagadala sa saad, nagpakita nga kamo anaa sa luyo sa tabil. Amen.

Gilabang ko ang nagisi nga tabil diin ang himaya dili makawang,
(Umm.)

Halellujah, hallelujah; sa Presensya sa Hari ako magapuyo.
Gilabang ko ang nagisi nga tabil diin ang himaya dili makawang,
Sa Presensya sa Hari ako magpuyo.

155 Ang karaang panit sa mananap, mga denominasyon gigisi na. Ako nagbungkag
lahos niana ngadto sa Himaya sa Dios, ug akong nakita ang Pulong. Akong nakita ang
Haligi sa Kalayo nga nagalihok. Akong nakita ang Pulong nga napadayag. Unsa ang
Iyang gisulti Iyang pagabuhaton dinhi niining katapusang mga adlaw, akong nakita kini
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nga nagatubo. Akong nakita ang mga anak nagakaon nianang tinapay sa Himaya nga
miabut  gikan  sa  pagkahinog  nianang  Pulong,  nga  mitoo  Niini.  Amen.  Unsa  ka
kahibulongan nga takna ang atong ginapuy-an. Nakita ninyo, ang Shekinah anaa ibabaw
sa Pulong, ug ilalum didto anaa ang tinapay, ug didto anaa ang dugo nga giwisik nga
nagahatag Niini ug tubig. Ang Espiritu nagahatag ug Kinabuhi ngadto sa Pulong. Ug ang
… (Pila ang nakabasa, nakadungog sa teyp sa “Ang Kiha?” Oo, daghan kaninyo.) inyong
makita  didto,  kini  nagkinahanglan… Kanang Pulong kinahanglan motubo.  Aron nga
motubo, kini kinahanglan maanaa sa hustong matang sa yuta. Nakita ninyo? Ug ang
Dios maghino ug saad ug Kini moabut nianang kasingkasing, kini dili mapakyas.

156 Si  Noe  naghulat  ug  usa  ka  gatus  ug  kaluhaan  ka  mga  katuigan.  Si  Abraham
naghulat ug kaluhaan ug lima ka mga katuigan sa bata. Ang Dios namulong niini, ug
mao na kana. Nakita ninyo? Unsa ka… Ang Pulong anaa didto nga gipatubigan pinaagi sa
pagtoo; mitoo Niini, Kini magapalugwa ug maayong mga resulta. Kini magapalugwa ug
usa ka anak; Kini magapalugwa ug ulan; Kini magapalugwa ug baha; Kini magapalugwa
ug ulay nga manamkon.

Usa ka profeta miingon, “Usa ka ulay manamkon.” Walay duhaduha apan unsa
kung ang matag batan-ong babaye molakaw ug mangandam sa iyang mga saput sa
bata. Buyno, kining profeta Isaias naila nga profeta, gipanghimatud-an sa Dios. Ug ang
Ginoo miingon, “Usa ka ulay manamkon. Ako magahatag kanila ug kahibulongan nga
ilhanan, usa ka dakung ilhanan: usa ka ulay manamkon.

157 Ug tanan silang katawhan, silang mga magtotoo, sama lamang kaninyong tanan, sa
dihang nadungog nila kanang profeta nga miingon, matag-usa ka babaye… Matag-usa
ka tawo miingon,  “Kana mahitabo sa akong anak nga babaye.  Oo,  sir.”  Matag-usa
milakaw ug namalit ug mga laso ug mga lampin ug uban pa, sa pagpangandam, tungod
kay  sila  nasayud  nga  siya  ang  makabaton  niini.  Kanang  kaliwatan  milabay;  sila
naghunahuna, “Kanang naila nga profeta, gipanghimatud-an sa Dios, giunsa niya sa
pagsulti ug bisan unsa nga sayup? Kini mahitabo gayud.”

Walo ka gatus ka mga katuigan ang milabay, apan siya nanganak ug usa ka bata.
“Ang mga langit ug ang yuta mahanaw, apan ang Akong Pulong dili gayud mahanaw.”

158 “Ug mahitabo sa kaulahiang mga adlaw, nagaingon ang Dios…” Nakita ninyo, ania
na kita. Ang—ang Kahayag ibabaw sa Pulong… Maingon ang kahayag sa adlaw nag-usab
sa binhi gikan sa himaya ngadto sa himaya, kita usab mahimong labi pang mahisama
Kaniya samtang kita  magapuyo diha sa  Iyang Presensya,  sama Kaniya,  mahisama
ngadto sa Iyang bulahan nga dagway samtang kita magalakaw uban Kaniya.

Bantayi usay buhaton sa adlaw. Motanum ikaw ug binhi; unsay mahitabo? Kanang
binhi madunot. Sa sulod sa binhi mao ang kinabuhi. Ang kinabuhi mopalugwa ug lindog.
Karon, kana sama nga tan-awon sama sa sinugdan. Anaa si Luther, kini mao ang lindog.
Buyno.  Ang  lindog  mitubo,  ug  ang  nahaunang  butang  nga  inyong  nahibaloan  kini
mipalugwa ug banay. Nakita ninyo, mao kana ang rebaybal sa Wesleyan, dili sama sa
uban.  Ug unya miabot  ang rebaybal  sa Pentecostal  (Nakita  ninyo?),  mipalugwa ug
bautismo sa Espiritu Santo. Buyno, unsay nahitabo? Kita nakaangkon ug sakit diha sa
poso; kini nagsugod nga sayup tan-awon, kining butang, kanang butang; kini dili tan-
awon nga sama sa Pulong; kini dili sama sa uban niini, ; kini dili dili sama sa orihinal nga
lugas nga nahulog. Apan ang Dios anaa sa gihapon didto aron sa paghimo niana—niana
nga mao ra.

159 Matikdi, unsay gibuhat niini? Sa katapusan mibalik kini ngadto sa orihinal nga Binhi
pag-usab. Sa dihang Siya miabut diha sa dagway ni Martin Luther, sa dihang miabut
Siya sa dagway ni John Wesley, sa dihang miabut Siya sa dagway sa Pentecostal, Siya
gitoohan nga magpadayag sa Iyang kaugalingon pag-usab sama sa Binhi nga nahulog,
ang Anak sa tawo. Siya magpadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa Dios
pinaagi sa kapanahonan sa lindog, ug sa uban pa, apan dinhi niining katapusan nga
kapanahonan Siya magpadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga Anak sa tawo pag-
usab. Nakuha ninyo kini?

160 Buyno, sama sa sinugdanan, giumol. Ug giunsa nianang lindog sa pagtubo? Kini
mitubo sa tanang panahon. Kanang gamayng lindog mitubo; sa gihapon kini dili sama sa
orihinal nga lugas: ni ang mensahe ni Luther. Dili. Dayon miabut ang—ang laing mga
mensahe, Finney, Sankey, Knox, Calvin, paubos, walay usa kanila; sila sa gihapon ang—
ang mensahe; apan unsa kaniadto, sila wala makakuha sa hingpit nga pinadayag Niini
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tungod kay dili  pa  kini  panahon.  Dili  ninyo mabutang ang poso sa lugas sa dili  pa
moabut ang iyang panahon. Nakita ninyo? Unya sa katapusan didto mobalik pag-usab sa
orihinal nga Binhi nga nahulog ngadto yuta.

161 Nakita ninyo, ang Dios nagasunod sa tukma sa kinaiyahan. Nakita ninyo? Siya
gipanganak nga usa ka nating karnero; mao kana ang hinungdan Siya gipanganak didto
sa usa ka pasungan. Ang mga nating karnero wala gipanganak diha sa mga katri. Nakita
ninyo? Siya gimandoan ngadto sa Kalbaryo. Ang mga karnero ginamandoan. Tinuod
kana. Ang kanding nagadala kanila ngadto sa ihawan, nahibalo kamo niana, didto sa
balay ihawanan. Ang mga kanding nagagiya kanila, apan kinahanglan nga pagamandoan
sila. Tinuod kana. Busa Siya gidala ngadto sa ihawan (Nakita ninyo?), tungod kay Siya
usa ka nating karnero.

Ang tanang butang nagpaila Kaniya diha sa kinaiyahan. Mao kana ang hinungdan
siya natawo sa Marso kon Abril, dili sa Decembre; dili Siya mahimo; adunay kaluhaan ka
mga tiil sa nieve didto nianang panahon sa tuig. Dili dili dios-nga-adlaw, kondili Siya
mao ang Anak sa Dios. Nakita ninyo? Ang Romano nga dios-nga-adlaw sa ika kaluhaan
ug lima nga adlaw sa Decembre, sa dihang ang adlaw molabang sa iyang dapit didto ug
sila adunay mga Romanhong mga sirko, ug gitawag nga adlawng natawhan sa adlaw-
nga-dios, ug ilang gihimo kini nga Anak sa Dios… Dili, dili. Siya mao ang Anak sa Dios.
Ang iyang adlawng natawhan duyog sa kinaiyahan. Tukma gayud.

Karon, matikdi pag-usab karon samtang kita nagapadayon, kita adunay gamayng
panahon nga nahibilin.

162 Karon,  ngadto  sa  hingpit…  Human  ang  lindog  napatubo,  human  ang  banay
napatubo, human ang lugas milugwa gikan sa pakaw, unya kini mopaingon ngadto sa
kahingpitan, balik ngadto sa kasagaran nga lugas pag-usab. Ug hinumdomi, ang lugas
kinahanglan motubo. Nakita ninyo? Kung dili kini, kini dili mabuhi. Nakita ninyo? Walay
usa  niana  nga  gawas  sa  ilang  mga  mensahe  nga  makaabut  ngadto  sa  Kinabuhi.
Kinahanglan nga mapaturok kini. Hinumdomi, ang maong Kinabuhi nga anaa diha sa
lindog ang anaa sa lugas. Nakita ninyo? Kini nagpahamtung lang sa iyang kaugalingon
pagbalik. Nakita ninyo? Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon sa unsa? Anak sa tawo,
ang lugas nga nahulog ngadto sa yuta. Nakuha ninyo ang mensahe?

Ang mga Griego miingon ngadto Kaniya, “Buot kami nga makigkita kang Jesus.”

Siya miingon, “Gawas kung ang usa ka lugas mahulog ngadto sa yuta.” Nakita
ninyo? Buyno.

163 Karon,  unsay  sunod  nga  Iyang  ipadayag  sa  Iyang  kaugalingon?  Diha  sa
nagkalainlaing panagway: lindog, ug banay, ug uban pa, ug ang tanang mga dahon ug
uban pa. Iyang gipadayag ang Iyang kaugalingon sa unsa? Sa maong Espiritu, apan diha
sa nagkalainlaing panagway. Nakita ninyo? Apan unsa ang katapusan nianang lugas?
Kini mobalik ngadto sa orihinal nga lugas. Tinuod ba kana?

Ug ang Iyang bulohaton miabut gikan kanila nga mga repormasyon balik ngadto sa
orihinal nga Pulong pag-usab. Ang Pulong miabut ngadto sa usa ka profeta, ug Siya
nagsaad niini diha sa Malaquias 4, ug aron sa pagpahiuli sa pagtoo sa katawhan balik
ngadto sa orihinal nga lugas. Kung unsa ang nahulog sa yuta mao ra gihapon ang ania
dinhi. Ang lugas miabut pinaagi dinhi. Kini mitungha ingon nga Anak sa Dios; karon Kini
magpadayag  sa  Iyang  kaugalingon  dinhi  ingon  nga  Anak  sa  tawo,  ug  unya  Kini
magpadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga Anak ni David (Nakita ninyo?) diha sa
trono. Nakita ninyo? Silang tulo ka mga anak, sa tukma lamang. Oh, tan-awa, sama sa
orihinal pag-usab…

164 Karon, ngadto sa hingpit nga pagpang-alagad sa Iyang kaugalingon, dili sa ubang
tawo,  dili  sa  ubang  denominasyon  (ingon  sa  ilang  pagpamuhat  pinaagi  nianang
kapanahonan didto, nakita ninyo?), apan Siya mismo ang nagpadayag, nagpadayag sa
Iyang kaugalingon ngadto sa saad, sa paghimo sa San Lucas 17:28, Malaquias 4, ug
uban pa, Mga Taga-Hebreohanon 13:8, sa tukma lamang gayud. Niana nga panahon,
unsa mang panahona kini  mahitabo? Sa dihang ang harianong Kaliwat ni  Abraham
nagapaabut alang sa gisaad nga Anak. Ug ang tanang mga tipo kinahanglan matuman.
Ug ang Dios sa Iyang kaugalingon mopakita  diha sa dagway sa usa ka tawhonong
linalang ngadto sa natural nga kaliwat ni Abraham sa dili pa ang paglaglag, ug si Jesus
miingon nga kini mahitabo sa samang butang ngadto niining harianong kaliwat sa dili pa
ang pagbalik sa gisaad nga Anak.
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165 Matikdi  ang karaang tabil  nga nagtago sa  himaya.  Ang karaang mga panit  sa
mananap, walay katahum aron pagatinguhaon kini; ni ang Iyang unod. Mao kana ang
hinungdan ang katawhan miingon, “Usa ka tigulang nga bako nga tawo sama niana?”
Tingali katloan ang panuigon, ug ubanon, ug ang Iyang bungot ubanon, dili maayong
tan-awon.“ Ang Bilia nag-ingon, ”Walay katahum nga angay natong tinguhaon Siya.“ Dili
Siya sama sa usa ka hari nga tan-awon, ang karaang panit sa mananap. Apan, oh, unsa
ang anaa sa sulod.

Unya ang usa ka gamayng panon sa mga holy-holler nanaglingkod diha sa usa ka
mainit  nga  balay  sama niini,  sila  gitawag nila,  walay  igong katahum nga angayng
tinguhaon, apan unsa ang anaa sa sulod. Ako nakasiguro nga kini tinabilan gikan sa
daghang mga kasingkasing. Nakita ninyo? Nakita ninyo?

166 Buyno, sa gawas kini walay pulos, apan ang tanan anaa sa sulod. Sa dihang anaa
na sa sulod Niini,  unya ikaw makakita Niini.  Giunsa nimo sa pagsulod ngadto Niini?
Paglamano  sa  mga  kamot,  pagpasakop?  Dili.  Gipakatawo  ngadto  Niini,  mamatay,
pagsalikway sa inyong karaang panit sa mananap (Nakita ninyo?), ang inyong daan nga
kaugalingon  aron  makaadto  ngadto  sa  usa  ka  bag-o.  Nakita  ninyo?  Isalikway  ang
karaang mga panit sa mananap.

Ang Shekinah nga Kahayag dili mao… Paminaw, mga ministro. Mga ministro, buot
ko nga maminaw kamo niini. Sa dihang makasulod na… Karon, akong himoon kini sa
labing masayon kaayo, aron kamo makaseguro nga makuha Kini. Sa dihang makasulod
na sa tabil, ilalum sa Kahayag sa Shekinah, ang Kahayag sa Shekinah dili mokuha sa
Pulong sa Dios ug ipadayag si Jesus nga usa ka manghihimalad (Dili.), sama sa gibuhat
sa mga denominasyon karon: “kaisipan nga telepatiya, holy-roller, Beelzebub.” Ang
Himaya sa Dios dili magpadayag Kaniya nga ingon niana.

Apan ang Himaya sa Dios nagpahinog sa Binhi nga gisaad alang nianang taknaa, sa
Pulong,  nagpakita  Kaniya  nga  mao  sa  gihapon  ang  Lirio  sa  Kapatagan.  Kini
magapalugwa nianang Binhi, ang Lirio sa Kapatagan, ang Tinapay sa Kinabuhi, ang
Alpha  ug  ang  Omega,  ang  mao  sa  gihapon  kagahapon,  karon,  ug  hangtud  sa
kahangturan. Siya mao ang Panulondon sa mga magtotoo. Ang Himaya sa Shekinah
magapadayag ngadto sa magtotoo nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug
hangtud sa kahangturan, dili, “ang mga adlaw… Siya milabay na, ug Siya namatay ug
natapos na ang tanan.”

167 Busa  higala,  kung  ikaw  motoo  niana,  kung  ikaw  motoo  niana,  dili  ka  gayud
makakaplag sa Himaya sa Shekinah. Unsaon sa Himaya sa Shekinah nga makapadayag
gayud  Kaniya  diha  sa  tulo  ka  mga  persona?  Nakita  ninyo?  Unsaon  sa  Himaya  sa
Shekinah nga magpadayag gayud Kaniya ingon nga nagbautismo, sa katawhan, sa
ngalan sa “Amahan, Anak, ug Espiritu Santo,” nga wala man gani usa ka tawo diha sa
Biblia  nga  nabautismohan  nianang  paagiha?  Unsaon  sa  Himaya  sa  Shekinah  sa
pagpugong  Kaniya  ngadto  sa  usa  ka  apostoles  sa  dihang  Siya  mao  sa  gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan?

Nakita ninyo, ang Himaya sa Shekinah magapadayag Kaniya. Kini magapalugwa sa
Pulong sa saad ngadto kaninyo. Mao kana ang hinungdan nga Siya nagatabil sa nawong
ni Moises, tungod kay diha kaniya anaa ang Pulong. Siya nagtabil kang Jesus ingon nga
usa ka mapainubsanon nga gamayng tawo aron dili  nila  makita si  Jehova.  Ug Siya
nagtabil sa Iyang kaugalingon karon diha sa yutan-ong sudlanan uban sa Shekinah. Sa
gawas tan-awon sama sa panon sa mga holy-roller, karaang mga panit sa mananap.
Apan diha sa sulod natago ang Himaya sa Shekinah, ug kini nagpahinog sa tinapay nga
gibutang sa atubangan sa Dios nga kita nagfiesta ug milatas sa nasud sa gatusan ka
mga milya. Nakita ninyo? Kini mao ang Pagkaon sa mga magtotoo. Hinumdomi, ang
tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios alang lamang gayud sa mga magtotoo
(Nakita ninyo?), ang tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios nga Kaliwat.

168 Matikdi, unsay gibuhat niini? Kanang Himaya sa Shekinah ibabaw sa tinapay nga
gibutang sa atubangan sa Dios naghimo niini nga dili mapan-os. Hinumdomi, ang manna
nga  gikan  sa  langit;  kini  nagpabilin  diha  sa  Himaya  sa  Shekinah  gikan  sa  usa  ka
kaliwatan ngadto sa lain. Sa gawas niini ginaulod sa tibook gabii; kini napan-os. Tinuod
ba kana?

Sa gawas sa Himaya sa Shekinah, “Ang mga adlaw sa mga milagro milabay na.
(Nakita ninyo?) Kining tanan mga pagkapanatiko.” Apan sa sulod…
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169 Tan-awa, sila nakakuha ug ubang binhi sa sunflower didto sa tipiganan sa Egipto
nga gibutang didto sa mga adlaw ni Jose, hapit upat ka libo ka mga katuigan, kaniadto.
Si Jose nagbutang kanila didto sa tipiganan. Ila kining gitanum; ug nabuhi sila. Ngano?
Sila dunay kinabuhi.

170 Unsa kining Himaya sa Shekinah karon aron sa paggisi ngadto pa sa unahan sa
tabil aron makita Kinsa ang Dios nga nagabarug dinhi sa inyong atubangan? Makita
Kinsa ang Dios nga nagabarug sa atong atubangan? Ang—ang Haligi sa Kalayo, Siya
nagtabil  diha  sa  tawhonong  unod.  Apan  unsa  may  gibuhat  niini?  Ang  tinapay  nga
gibutang sa atubangan sa Dios nga Binhi, ang Pulong nga kita nagkinabuhi hangtud
niining adlaw pinaagi  niining mga saad, ang Himaya sa Shekinah nga nagapahinog
nianang tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios, nga natuman, naghimo niining
Tinapay ngadto sa mga magtotoo, nga gibutang diha sa mga panid sa Biblia sa tuig ug
sa kada tuig, ang Pulong alang niining kapanahonan.

Ngadto  sa  mga  denominasyon,  Kini  usa  ka  kapangdolan.  Ngadto  sa  mga
denominasyon, sila mangapangdol Niini. Paubos sa mga katuigan, si Luther, Wesley,
Martin Luther, ug tanan, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tanan nangapangdol Niini.

171 Apan unsay pagabuhaton dinhi sa katapusang mga adlaw? Unsa may ipadayag?
“Magapalugwa.” Unsay pagabuhaton sa Malaquias 4? Aron pabalikon ang katawhan
gikan nianang kapangdolan, aron sa pagbungkag sa gikabilinbiling mga kalagdaan, ug
aron  sa  pagpadayag  sa  Tinapay  uban  sa  Himaya  sa  Shekinah.  Bantayi  kay  Kini
magapahinog  ug  magapalugwa  ug  tukma  lang  gayud  unsa  ang  gisulti  Niini  nga
pagabuhaton (Oh, tan-awa.), ang Tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios alang
niining kapanahonan. Ngadto sa denominasyon, usa ka kapangdolan, usa ka panon sa
mga panatiko: apan kita nga nagatoo Kaniya…

172 Apan karon ingon sa Pinadayag 10 nga gisaad, ang tanan nga mga tinago sa Dios
nga natago diha sa mga panid pinaagi sa mga katuigan mangahinog, magapalugwa sa
kapanahonan sa Mensahe sa ikapitong manulonda. Tinuod ba kana? Unsay Iyang gisulti
sa milabayng usa ka tuig ug unom ka bulan, mga duha na ka tuig karon? “Lakaw ngadto
sa Tucson. Sa amihanan sa Tucson, usa ka dakung pagbuto,” unsay mahitabo; ang mga
timri pagabuksan, ang timri nga magapadayag niining mga butanga. Mobalik sumala sa
Iyang giingon. Unsa man kini? Kini nagpakita nga Kini dili usa ka tawo. Kini miigo sa
pagkahingpit gayud, matul-id kaayo ingon sa nahitabo, sa matag panahon. Unsa man
kini? Kini mao ang kamot sa Dios (Nakita ninyo?), sa atong atubangan. Ug tungod kay
kini anaa sa gamayng pundok, tinabilan diha sa tawhonong unod, kini tinabilan gikan sa
gawas nga kalibutan. Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga masuso ug
sa walay alamag. Nakita ninyo? Tinuod kana. Matag…

173 Tan-awa, ang matag sambingay diha sa Biblia, matag tipo sa Biblia gipadayag na
karon sa atong atubangan. Ang maong Dios diha sa Haligi Kalayo nga nagsulat sa Biblia,
ang duroha sa Daang Tugon ug sa Bag-ong Tugon, ang ania dinhi karon nagpadayag
Niini, nagpakita sa tukma gayud kung unsa kini, mihubad Niini pagbalik. Ug aron sa
paghimo niini nga segurado nga mao kini ang hubad…

“Kita nakabaton ug hubad.” Nan atong tan-awon nga mahitabo kini. Nakita ninyo,
mao kini, atong tan-awon nga kini mapadayag.

Nagpadayag… Si Jesus miingon, “Kung wala Nako buhata ang mga buhat sa Akong
Amahan ayaw Ako ninyo Ako pagtohoi.” Nakita ninyo, kinahanglan kini mapamatud-an.

Apan karon—karon, wala mapamatud-i sama kang Jesus, ilang gibutangan ug trapo
palibut sa Iyang ulo ug gisukmag Siya diha sa ulo, miingon, “Kung Ikaw usa ka profeta,
tug-ani kami kung kinsa ang nagsukmag Kanimo.” “Ug kung Ikaw mao ang Anak sa
Dios, himoa kining tinapay…” Nakita ninyo, mao kana ang yawa. “Kung Ikaw mao ang
Anak sa Dios, kanaug diha…” Akong buot ipasabut ang pinadayag nga angay Niya nga
pagabuhaton; mao kana unsa kini.
174 Apan karon maingon nga ang Pinadayag 10 gipadayag, ang mga tinago sa Dios
napadayag, gipahibalo na, sumala sa gisaad sa Basahon sa pito ka timri.

Karon, himoa ang inyong pagtoo diha Kaniya Kinsa mao ang Pulong… Tungod kay
diha Pinadayag 10 kini miingon—kon diha sa Pinadayag 19, diay… Akong gisulat dinhi,
Pinadayag 10,  sa  pag-adto  ngadto  niini,  apan kini  dili  10,  kini  19.  sa  dihang Siya
moabut, Siya pagatawgon nga Pulong sa Dios, nagasakay sa puti nga kabayo, ug ang
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mga nanagsunod sa langit anaa sa Iyang luyo.

Bungkaga  ang  denominasyonal  nga  tabil  sa  edukasyon.  Bungkaga  ang
denominasyonal ang tabil sa gikabilinbiling kalagdaan. Bungkaga kadtong mga tabil nga
nagatago Kaniya gikan kanimo. Bungkaga kadtong mga tabil sa garbo, kamong mga
babaye; kamo ang—kamo ang mga anak nga mga babaye sa Hari; paglihok sama niini;
pagkinabuhi sama niini. Bungkaga ang matag tabil. Bisan kung unsa pay ikasulti sa Ph.D
ug LL.D.; kung kini sukwahi ngadto nianang Biblia, bungkaga kanang tabil; kay kita
nakalabang sa nagisi nga tabil. Anaa na kita sa pikas nga bahin. Ug inyong makita, kung
inyo lamang buhaton kana, bungkaga kadtong karaang gikabilinbiling mga kalagdaan ug
mga  butang  ug  moadto  Kaniya,  inyong  makita  Siya  nga  nagabarug  nga  mao  ang
Gamhanan  nga  Mananaug,  ang  Pulong  sa  saad  alang  niining  kapanahonan  nga
gipadayag. Inyong makita ang gamhanan nga Dios nga mabuksan sa tabil, makita Siya
sa  atong  taliwala  karon  dinhi,  mabuksan  sa  tabil,  ang  gamhanang  Dios,  nga  dili
mabontog sa gikabilinbiling mga kalagdaan.
175 Sila naningkamot sa pagtago Kaniya sa luyo didto; sila  nagbuhat niini  sa mga
katuigan, apan ang panahon sa saad nagsingabut na. Ang Dios nagpatindog ug usa ka
Moises usa niana ka higayon, ug Iyang gipahigawas ang mga anak gikan kanila ug sa
mga butang. Ug Siya sa gihapon… Siya dili  mabontog. “Ang mga langit ug ang yuta
mahanaw, apan ang Akong Pulong dili gayud.” Siya mao sa gihapon kagahapon, karon,
ug hangtud sa kahangturan.

Sila  moingon,  “Kini  dili  mahitabo.”  Apan  kini  nahitabo.  Unya  sa  dihang  kini
nahitabo, sila miingon, “Kini iya sa yawa.”

Apan  kana  wala  gayud  makapausab  sa  Pulong  sa  Dios  bisag  gamay;  Kini  sa
gihapon nagpabilin nga Dios ngadto sa magtotoo, ang Gamhanang Mananaug, ang mao
sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan; pinaagi sa Iyang kinaiya ,
pinaagi sa Iyang Pulong, Mga Taga-Hebreohanon 13:8

176 Ako magatapos sa pagsulti niini, tungod kay lima ka mga minuto na lang ngadto sa
ikanapulog duha ang takna, sa pagsulti lang niini. Ako adunay mga napulo, napulog
duha pa ka mga panid. Hisgutan ko kini sa ubang higayon, tingali karong gabii.

Matikdi, matikdi kini, dunay usa ka pagsubasta sa pamaligya usa niana ka higayon,
ug  sila  adunay  usa  ka  karaan  nga  biyolin  didto.  Inyong  napatalinghugan  kini  sa
makadaghan nga higayon, usa ka karaang biyolin. Ug ang tigsubasta miingon, “Unsa
may akong ikatanyag alang niini?” Mahimo nga dili kini nako maangkon dihadiha sumala
sa balak.  Sulod na sa  daghan,  daghang mga katuigan,  apan kini  miabut  sa  akong
kaisipan. Ug ilang gikuha ang karaang biyolin; kini dili maayo kaayong tan-awon: ngil-ad
tan-awon, tanang butang. Wala gani siya makakuha ug mohangyo niini. Sa katapusan
sa akong paghunahuna dunay mihangyo kaniya sa usa ka dolyar kon maingon niana.

177 Ug dunay usa nga nagatindog didto nga dili buot ibaligya kana alang niana, busa
siya miadto ug gukiha kini. Iyang gikablit kini sa iyang mga kamot, gikuha ang arko ug
gipatugtog kini, ug napatugtog niya sa usa ka honi. Ug sa dihang nabuhat niya kini, ang
matag-usa misugod sa paghilak. Sila wala gayud makadungog sa maong musika sa ilang
kinabuhi.

Unya ang tigsubasta miingon, “Unsa man ang akong natanyag?”

“Duha ka libo.” “Lima ka libo.” “Napulo ka libo.” Nakita ninyo? Unsa man kini? Ang
kamot sa agalon nagpadayag kung unsay natabilan diha sa karaang tulonggon.

Sama usab karon. Ang karaang Basahon, Kini  nagkagidlay; Kini  ginakataw-an,
gisunog,  gihimong kataw-anan.  Apan  ang  panahon  moabut  nga  sila  makakuha  ug
denominasyonal  nga  subasta,  ang  Konsilyo  sa  Kalibutanong  Kasimbahanan.  Sila
nagabaligya Niini sama sa walay usa nga negosyo. Adunay usa ka denominasyonal nga
subasta nga moabut.

178 Apan hinumdomi dunay usa ka butang sa daang Basahon nga nagsaad nga adunay
gipili nang daan, gikatudlo nga kamot nga moabut usa niana ka adlaw nga mokuha Niini
ug himoon ang Pulong niining Basahon, ngadto sa gipili nang daan nga kasingkasing, sa
bulohaton nga gibuhat alang Niini, magpadayag sa mga saad nga anaa sa sulod Niini.
Kini mahimong daan pagatan-awon, sama sa usa ka karaang panon sa mga holy-roller,
kon lain pang ubang butang; apan kini nagkinahanglan lamang sa kamot sa Agalon, ang
Pulong diha Niini, sa pagpadayag nianang Pulong; ug kini nahimong labaw pa sa usa ka
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holy-roller. Kini nahimong ingon niana ngadto sa matag-usa kanato, dili ba kini, mga
higala? Kini dili usa ka panon sa mga panatiko. Kini nag-agad kung kinsang kamot ang
nagagunit sa arko. Magaampo kita.

179 Langitnong namong Amahan,  pinaagi  sa  pagtoo  ang—karon akong nakita  ang
Agalon sa karaang Basahon, nga ilang giilisdan sa gikabilinbiling mga kalagdaan, ilang
giilisdan Kini sa mga denominasyon, sila nagtinguha sa pagbaligya Niini. Karon, ilang
ibaligya  Kini  alang  sa—sa  Kalibutanong  Konsilyo  sa  mga  tawo,  sa  mga  simbahan,
komunista, ug ateyista. Ang pagsubasta nagpadayon, Ginoo.

Dios,  tumongha  Ka.  Sa  pagkatinuod,  Ikaw mobuhat.  Ipadala  kanamo kanang
profeta,  Ginoo,  nga  nagpunit  nianang  arko,  nga  nagkuha  niining  Pulong  ug
nagpamatuod nga si  Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa
kahangturan. Daghanan, Ginoo, nga magabaligya sa ilang mga kinabuhi; ilang ilabay
ang ilang karaang gikabilinbiling mga kalagdaan; sila magabungkag sa mga tabil. Sila
nagkinahanglan  Niini,  Ginoo.  Ilang ihatag ang bisan unsang butang,  bisan unsang
butang, ihatag lamang kanila Jesus.

Ginoo, ako nagtoo nga Imong gipamatud-an Kini ngadto kanila karon. Sila gikan sa
tanang dapit. Ilang gigasto ang ilang mga kapanginabuhian; sila nagbuhat sa tanang
butang aron sa pagpaningkamot nga makaadto sa mga tigum sa pagbuhat sa tanan
nilang mahimo, tungod kay sila nakakaplag sa Mutya nga bililhon kaayo. Ang ubang mga
butang gagmay kaayo lamang. Apan panalangini sila, Amahan.

180 Gibutang sa ibabaw niining pulpito ganihang buntag, Ginoo ang mga panyo. Tingali
ang uban kanila mobiya karon sa dili pa ang serbisyo sa pagpang-ayo karong gabii. O
Dios nga walay katapusan, sud-ong paubos. Ako nasayud nga Ikaw ania dinhi; Ikaw
tinabilan. Ug akong gipadala kining mga gagmayng tabil, Ginoo, nga gitawag ug mga
“panyo,” ug gagmayng mga “tapis,” ug gagmayng mga “laso” alang sa gamayng mga
kabataan. Ug ako nagpadala kanila ingon nga gagmayng mga timaan nga tabil, nga ang
Imong Pulong gikawali na ibabaw niini niining buntag, ug ingon nga magtotoo akong
gipatong ang akong mga kamot ibabaw kanila, ang akong lawas, ingon nga timaan nga
ako nagatoo Niini. Ug pinaagi sa pagtoo matag-usa dinhi niining gambalay nagbuhat sa
mao usab, Ginoo. Hinaut ang masakiton mamaayo.

181 Mahimo Nimo ang pagkablit sa—sa Pulong gikan dinhi, Ginoo, sama sa karaang
magdudula sa biyolin, ug mahimo kini, Ginoo. Patingoga kini sa hustong tonada, ang
kamot sa Agalon lamang, unya among makita Siya nga nagabarug sa kinatbok-an nga
talan-awon.

Giunsa  niadtong  katawhan  sa  pagdahum  nianang  adlaw  sa  dihang  sila  wala
mohatag ug bisan unsa, sa dihang sila wala mohatag ug bisan unsa alang sa karaang
biyolin; sila wala nagkinahanglan niini.  Sila wala nagkinahanglan niini  diha sa ilang
balay. Apan sa dihang gipunit kini sa usa nga hanas niini, unya gibaligya nila ang tanang
butang nga anaa kanila aron makuha kini. Sila nagtinuloray ug nanag-away niini. Ulahi
na kaayo.
182 Busa  mao  usab  kini  usa  ka  panahon  sa  dihang  ang  trumpeta  sa  Ginoo
pagapatingogon, wala na unyay panahon. Kadtong ginatan-aw ug gihimong kataw-anan,
nga mibarug didto atubang sa binuksan nga tabil ug nakakita sa Pulong sa Dios nga
napadayag… Ang uban magasinggit alang Niini, apan sa Imo nang gikaingon, “Ulahi na
kaayo kini.” Sila miadto sa panihapon sa kasal, ug sila nahibilin diin didto ang paghilak,
pagbakho, ug pagkagot sa mga ngipon.

Tabangi ang matag-usa ka tawo sa pagtoo niining kabuntagon, Amahan. Bungkaga
ang matag tabil sa kadalo, matag tabil sa kadalo, ug makita ang Gamhanang Mananaug
nga mabuksan ang tabil sa atubangan sa mga magtotoo. Kay. “Tan-awa, Ako maga-
uban  kaninyo  sa  kanunay,  bisan  hangtud  ngadto  sa  katapusan  sa  kalibutan.  Sa
diyutayng panahon ug ang kalibutan dili  na makakita Kanako, apan kamo makakita
Kanako.” Ipakita ang Imong kaugalingon sa taliwala kanamo, Ginoo, maingon sa Imong
ginabuhat. kanunay nga magpabilin niana nga paagi hangtud nga mahimo kami nga
dayag diha Kanimo, sa dihang ang—ang en morphe mausab na ug Ikaw mahimong Anak
sa tawo pag-usab ug Anak ni David. Tugoti kini,Ginoo, pinaagi sa Ngalan ni kang Jesu-
Cristo.

183 Samtang giduko nato ang atong mga ulo ug tanan diha sa pag-ampo, ambut lang
kaha karon kung adunay uban nga ania dinhi nga, sa sulod ug sa gawas… Walay paagi
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nga himoon ang pagpaduol sa altar kay walay nay dapit. Apan ambut lang kaha, sa
matinuoron; nagatoo ba kamo niini nga mao ang Kamatuoran? Nagatoo ba kamo nga
dinhi  niining  adlaw  nga  atong  gipuy-an  nga  tanan  niining  kaguliyang  ug
seyentipikanhong kapanahonan sama kini kaniadto sa mga adlaw ni Noe, sa mga adlaw
ni Moises, sa mga adlaw ni Cristo, nga ang Dios, ang dakung Amahan sa tanan kanato
kang kinsa gipanganak ngadto Kaniya, nagabarug sa atong taliwala karon?
184 Kining makita nga Haligi sa Kalayo nga gipamatud-an sa seyensya, daghang mga
katuigan ang milabay ingon nga usa ka gamayng batang lalake misulti kanako didto, ug
nagtug-an  kanako  nga  ako  mopuyo  dinhi,  unsa  ang  mahitabo.  Nagasulti  kaninyo
mahitungod niini, ug unya kini… Usa niana ka adlaw didto sa suba, sa wala pa magsugod
ang pagpang-alagad, nahaunang rebaybal, Siya nagpakita diha sa kalangitan, nagpaila
sa  Iyang  kaugalingon  ug  mihatag  sa  sugo.  Sa  tanan  niining  mga  katuigan  akong
gitpigan kini diha sa akong kasingkasing, nagtabil kang Cristo, ang maong Haligi sa
Kalayo nga nagahubad sa Pulong,  sumala sa gisaad.  Kita  ania  sa katapusang mga
adlaw, haduol sa pagbalik sa Ginoo. Ug kung imong makaplagan ang imong kaugalingon
nga anaa sa gawas nianang tabil, nga mao ang kamatayon kung anaa sa gawas, ikaw ba
pinaagi sa pagtoo niining kabuntagon, moingon, “Pinaagi sa tabang sa Dios. Ug uban sa
Imong tabang,  Ginoo,  buot  ko nga makabungkag lahos nianang tabil.  Buot  ko nga
makasulod diin asa Ikaw aron makita ang tibook Pulong sa Dios”?
185 Ayaw pagsulay nga mahimong usa ka Moises. Ayaw pagsulay nga mahimong usa
ka  Aaron.  Ayawg…  Pagpabilin  lamang  kung  si  kinsa  ka,  apan  mahimong  usa  ka
Cristohanon. Mahimo ba ninyo, uban sa inyong mga ulo nga giduko, ipataas ang inyong
mga kamot ngadto sa Dios ug moingon, “Ginoong Dios, tabangi ko sa pagsulod sa tabil.”
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Mao lang… Tan-
awa ang mga kamot.

Sa gawas, hinumdomi, tingali dili gayud ako makakita sa inyong kamot. Kini dili—
kini dili bililhon kaayo alang kanako nga makakita niini bisan unsaon; kini mao, ang
Dios. Kini lamang… Alang kanako, kini makahimo lamang kanako nga makita nga ang—
ang Binhi  nga nahulog sa ubang dapit,  ug… Apan ang Dios nakakita sa tinuod nga
kasingkasing.

Kung aduna pa may uban nga wala magpataas sa ilang mga kamot,  nga buot
mopataas karon, ipataas ang inyong mga kamot ug aron mahinumdoman diha sa pag-
ampo, ipataas ang inyong mga kamot. Ang Dios magapanalangin kaninyo.

186 Amahan, kami nagaampo karon nga kini sila, Ginoo, nga wala pa sa sulod nianang
tabil, sila nagatindog didto sama sa Israel, sila nagabantay. Sila nagatoo, apan wala pa
gayud sila makabungkag lahos ngadto niini. Aron makita kanang gamhanang Kahayag
sa Shekinah, ang duroha espirituhanon ug lawasnon, maingon nga ang mekanika nga
mata sa camera padayon nga nagakuha ug hulagway. Duha pa lamang ka semana ang
milabay nakuha Kini pag-usab. Ikaw nagapadayag sa Imong kaugalingon, Ginoo, ang
Gamhanang Dios nagbukas sa tabil ngadto sa magtotoo: sa gihapon tinabilan ngadto sa
dili magtotoo, apan nagbukas sa tabil ngadto sa magtotoo. Hinaut sila makalusot karon,
Ginoo,  ug  makita  ang  Iyang  dakung  katahum  ug  himaya.  Hinaut  ang  ilang  mga
kasingkasing mausab sa dili  pa kita mobalik ngadto niining simbahan karong gabii.
Hinaut silang tanan mapuno sa Imong Espiritu, sa Imong Presensya. Hinaut ang Agalon
mopunit nianang pagtoo nga ilang nabatonan, ug isagol kini sa Pulong; hinaut mahibalik
ang tonada, “Ikaw gitudlo nang daan sa wala pa matukod ang kalibutan aron motoo
niini. Tohoi, Akong anak, ug mamaluwas ka.”

187 Amahan, Dios, among gitugyan sila ngadto sa Imong mga kamot karon, sa pag-ila
nga wala nay laing labaw pa nga among mahimo. Kining tanan anaa na Kanimo karon,
Amahan. Akong itugyan sila ngadto Kanimo. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo, Imong Anak.
Amen.

Mahal ko Siya, mahal ko Siya
Tungod sa gugma Nya
Kaluwasan ko gibayran
Sa Kalbaryo.
Nahiguma ba kamo Kaniya?
Kahibulongan, si Jesus, kanako,
Magtatambag, Prinsipe, Gamhanang Dios Siya,



Ang Pagbukas Sa Tabil Sa Dios 42

Giluwas ko, gikan sa sala,
Kahibulongan ang Manunubos ko, dalaygon Siya!
Ako nawala, karon, hingkaplagan na, wala nay pagkahinukman,
Ni Jesus gihatagag kagawasan ug lunlon kaluwasan
Kahibulongan ang Manunubos ko, dalaygon Siya!
Oh, kahibulongan, si Jesus alang kanako,
Magtatambag, Prinsipe, Gamhanang Dios Siya,
Oh, giluwas ko, gibantayan sa kasal-anan,
Kahibulongan ang Manunubos ko, dalaygon Siya!

188 Pila ang nakakita Kaniya nga nagabarug ingon nga Gamhanan nga Mananaug, ang
Pulong nga nahimong unod, nga gibuksan ang tabil sa atong atubangan, ang Alpha, ug
ang Omega, Siya ang kaniadto, ang mao karon, ug ang umalabot, ang Gamut ug ang
Kaliwat ni David; mao ang Anak sa tawo, ang Anak sa Dios, Anak sa tawo, ug mahimong
Anak ni David? Motoo ba kamo sa tibook ninyong mga kasingkasing? Nagbukas sa tabil
sa Iyang kaugalingon diha sa matag kapanahonan, nagdala niini ngadto sa magtotoo,
nagtabil sa Iyang kaugalingon diha sa tawhonong unod gikan sa dili  magtotoo. Siya
natago sa luyo sa usa ka tabil. Hinaut ang Dios magabungkag sa matag tabil ug kita
makakita Kaniya ingon nga mao Siya.

Si Jesus nagbungkag sa matag gapos,
Si Jesus nagbungkag sa matag gapos,
Oh, si Jesus nagbungkag sa matag gapos,
Sa dihang iya kamong gipahigawas!
Didto sa pikas tampi sa Jordan,
Didto sa kapatagan sa Eden
Diin ang kahoy sa Kinabuhi milipang,
Adunay akong kapahulayan.
Gibungkag ni Jesus…

Dili ba buot kamo nga molabang sa Jordan karon? Dili ba kini dugay ra kaayo sa
kamingawan? Mangadto kita diha sa mga saad!

Gibungkag ni Jesus ang matag gapos,
Gibungkag ni Jesus ang matag gapos,
Oh, sa dihang Iya kamong gipahigawas!

Atong ibayaw ang atong mga kamot karon.
Sa kanunay, kanunay daygon ko Siya,
Sa kanunay, kanunay daygon ko Siya,
Sa kanunay, kanunay daygon ko Siya,
kay gipahigawas Niya ako! (Amen!)

189 Dili ba kini makahimo kaninyo nga maayo ang gibati? Oh, unsa ka kahibulongan.
Unsa ka kahibulongan, dili ba Siya? Maglamanohay ang matag-usa karon, moingon…

Gibungkag ni Jesus ang matag gapos,
Gibungkag ni Jesus ang matag gapos,
Oh, gibungkag ni Jesus ang matag gapos,
Oh, sa dihang gipahigawas Niya ako!
Sa kanunay, kanunay daygon ko Siya (ang gamhanang Dios),
Akong… (Mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa

kahangturan, nag-usab lang sa Iyang dagway)
Sa kanunay, kanunay daygon ko Siya,
Kay Siya (nagkuha sa tanang mga kredo gikan kanako,
nagtugot kanako sa pagtoo sa Iyang Pulong.)

190 Oh, wala ba ninyo madungog ang Biyolin sa Agalon nga mibira sa arko, latas niining
Pulong? Siya mao sa gihapon kagahapon, karon…

Sa kanunay, kanunay daygon ko Siya,
Sa kanunay, kanunay daygon ko Siya,
Akong… (Kaniya, ang Pulong)… kanunay, kanunay daygon Siya,

(Unsay Iyang gibuhat?)
Kay gipahigawas Niya (sa luyo sa tabil) ako.
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Sa Dios ang pagdayeg. Gihigugma ko siya. Wala ba ninyo higugmaa Siya? Dili ba
kini langitnon? Gusto nako kanang mga kinaiya sa Pulong, moingon, ang Espiritu Santo
lamang diha nianang matam-is, mapainubsanon nga paagi.  Gusto nako—nako kana
gayud. Oh, hunahunaa lang:

Didto sa pikas tampi sa Jordan, (nagkaduol na ako didto karon.)
Diha sa matam-is (walay kamatayon) nga Eden (unsa ang akong

makaplagan didto?) Diin ang Kahoy sa… (Nga anaa sa Tanaman sa
Eden.)… milipang,

May kapahulayan alang… (dugay nang panahon Iyang gibungkag
ang matag gapos.)

Gibungkag ni Jesus (ang matag gikabilinbiling kalagdaan) ang
matag gapos,

Gibungkag ni Jesus ang matag gapos (tanang denominasyon,
tanang mga kredo),

… gibungkag matag gapos,
Oh, ug gipahigawas Niya kamo!

191 Sa Dios ang pagdayeg. Ako nahigugma lamang Kaniya. Dili ikatingala nga si Isaias
miingon, “Siya mao ang Magtatambag, ang Prinsipe sa Pakigdait, ang Gamhanang Dios,
ang Walay Katapusan nga Amahan, Kahibulongan…”

Kahibulongan, si Jesus kanako,
Magtatambag, Prinsipe sa Pakigdait;
Gamhanang Dios Siya;
Oh, nagluwas kanako, sa tanang sala, kahibulongang Manunubos,

daygon Siya!

Oh, tan-awa. Kana nakapaukyab sa akong kasingkasing. Unsa ka kahibulongan
Siya.  Sultihan ko kamo: Walay pagkatapos  Niini.  Kini… Ako nakaabut  ngadto  Niini
katloan ug tulo na ka mga katuigan kaniadto, nga mibati niining kahimtanga. Ug kung
malangan man Siya, usa niana ka adlaw magapiyong ang akong mga mata; moadto ako
nianang maong dalan. Amen.

Kahibulongan, si Jesus kanako,
Siya Magtatambag, Prinsipe sa Pakigdait ko;
Siya nagluwas kanako, sa tanang sala ug kaulawan,
Kahibulongan ang Manunubos ko, daygon Iyang Ngalan!

192 Mahimong magpabilin  ako dinhi  sa  tibook adlaw diha niana.  Si  Pablo  miingon,
“Kung ako moawit, magaawit ako diha sa Espiritu. Kung ako magwali, ako magwali diha
sa Espiritu. Kung ako molakaw, ako magalakaw diha sa Espiritu. Kung ako mosulti, ako
mosulti diha sa Espiritu.” Buhata ang tanang butang pinaagi sa Pulong ug sa Espiritu.
Oo, sir. Amen. Kining tanan pulos Kamatuoran sa Dios.

Nakita ko Siya, ang Gamhanang Dios nga nagbukas sa tabil. Nakita ko Siya nga
naglangkat sa mga kredo, sa mga denominasyon, naglangkat sa—sa mga matinahapon,
sa mga edukasyonal nga mga programa, ug tanang butang; padayon sa paglakaw, ug
mobarug  didto.  Naghunahuna  ba  kamo  nga  ang  mga  kredo  makabontog  Kaniya?
Naghunahuna ba kamo nga ang mga denominasyon makabontog Kaniya? Naghunahuna
ba kamo nga ang Kalibutanong Konseho makabontog Kaniya? Siya nagbontog sa tanang
butang, nagbungkag sa matag gapos, naggisi  sa hades, nagtangtang sa mga timri,
misulod ngadto sa labing balaan, nagbukas sa tabil sa Iyang kaugalingon kanato, ingon
nga Pulong, ang mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Amen.
Gihigugma ko Siya.

193 Karon, hangtud magkita kita karong hapon, buot kami magbuhat ug usa ka butang,
kana mao:

Ngalan ni Jesus dawata;
Anak sa kasub-anan;
Sa kalipay ka hatagan,
Oh , dad-a bisag asa ka.
Ngalan Niyang, matam-is!
Ang paglaum sa tanan,
Ngalan Niyang, matam-is!
Ang paglaum sa tanan.
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Kung ang Satanas mosulay pagtintal kaninyo, nga kamo wala magtan-aw ngadto sa
hustong butang, itudlo siya ngadto sa Pulong sama sa gibuhat ni Jesus. Nakita ninyo?
Amen.

Ngalan ni Jesus yukboan,
Mohapa sa Iyang tiilan,
Hari Siya pagakoronahan,
Kung ang panaw mahuman.
Ngalan Niya (bilihong Ngalan!), O katam-is
Ang paglaum sa tanan,
Ngalan Niya, katahum!
Ang paglaum sa tanan.

194 Si Billy moanhi dinhi sa mga ika-unom ang takna, manghatag ug mga kard sa pag-
ampo ngadto niadtong buot nga moanhi sa linya sa pag-ampo. Akong gihunahuna nga
mas maayong buhaton kini. Wala nato mabuhat, apan, ingon nga usa ka katawhan, mas
maayong buhaton ta kini. Nakita ninyo?

Karon, hinumdomi Siya. Ibutang Siya kanunay sa inyong hunahuna, diha sa inyong
kasingkasing,  bisan  asa  kamo  moadto.  Nakita  ninyo,  ibutang  si  Jesus  sa  inyong
salabutan.

Ngalan ni Jesus dawata… (Karon, paminaw!)…kamo,
Ang taming sa matag lit-ag; (Unsay mahitabo?)
Sa dihang moabut mga pagtintal,(Unsay imong buhaton?)
Sangpita Ngalan Niya.
Bililhong Ngalan (Bililhong Ngalan!), (O unsa katam-is!)
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit;
Bililhong Ngalan, O unsa katam-is!
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit.

Magaduko kita sa atong mga ulo karon. Akong hangyoon ang pastor sa pag-anhi ug
ipaluwat ang katawhan. Igsoong Neville, ang Dios magapanalangin kanimo, Igsoong
Neville.
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