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Mga Kasakit Sa Pagpanganak 
 

" Atong iduko ang atong mga ulo. Minahal nga Dios, mapasalamaton kami 
kaayo karon tungod sa dakung pagbubo sa hnong Presencia dinhi sa among 
taliwala. Sa tumang kahinam nagtinguha kami niini, sa tumang kamadagayaon 
niining kahaponon. Nagpasalamat kami Kanimo tungod sa mga 
katingalahaang awit gikan niining usa ka maayong Cristohanong babaye nga 
dili pa lang dugay miawit ning maong awit ug ang hnong Espiritu nga 
mikunsad ug ang hubad niini. Ginoo, mahitabo unta kini, nangamuyo kami. 
Ug, Dios, nangamuyo ako nga hnong panalanginan ang matag usa kanamo ug 
hinaut unta nga ang among mga kasingkasing mapuno sa kalipay kung among 
makita kini nga mahitabo. 
2  Minahal nga Dios, nangamuyo kami niining kahaponon nga kung ania 
may dili andam dinhi sa pag-atubang Kanimo, hinaut nga mao na unta kini ang 
takna nga ilang buhaton kanang hingpit nga hukom ug moduol Kanimo 
pinaagi sa bag-ong pagkatawo. Itugot kini. Panalangini kaming tanan, Ginoo, 
nga dugay nang nagpanaw dinhi sa maong dalan. Kami nangamuyo nga 
tudloan Mo kamig bag-ong mga butang pinaagi sa hnong Pulong. Hatagi 
kamig maayong pagpanabot pinaagi sa hnong Espiritu, Ginoo. Hinaut unta nga 
moanhi Siya ug hubaron ang Pulong. Ang bugtong Maghuhubad namo nga 
mao ang Espiritu. Kami nangamuyo nga Iyang itugot kana kanamo karon. Kini 
among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
3  [Usa ka tawo ang mihatag ug mensahe ngadto sa katawhan. Walay 
sulod sa teyp-Ed.] Igo na kana. [Dihay usa nga nakigsulti kang Igsoong 
Branham-Ed.] Salamat. Unsang ka maayong panahon. Walay unsang maayong 
dapit nga akong hingbaloan, kondili sa langit lamang; sanglit ato mang gibati 
ang pagdihog niana karon (Nakita mo?), nga nanaglingkud sa langitnong mga 
dapit diha kang Cristo Jesus-nga nanagkatigum sa langitnong mga dapit. 
4  Ang Dios magapanalangin kang Sister Florence. Ug anaa siya sa 
kasinatian sa kagul-anan ug mga landong, kay ang iyang amahan bag-o pa lang 
nga gikuha, ug nangaliya a-ako, "ang Dios magapanalangin nianang bataa." 
Ug si Igsoong Demos, maoy nagpas-an niini sa duha ka mga abaga, ug ang 
kabug-at niining tanan dinhi sa conbensiyon ug uban pa. Nagkinahanglan usab 
siya sa atong mga pag-ampo. Ang Dios magapanalangin kang Igsoong 
Shakarian. 
5  Si Igsoong Carl Williams, akong gikalipay ug daku uyamot nga ania 
ako uban kaninyo niining conbensiyon ug uban kanila niining tanang maayong 
mga kaigsoonan. U g makahigayon ako sa pagpakighimamat sa pipila. .. Ug 
karon, mao na kini ang akong panapos nga bahin sa maong bulohaton ( sumala 
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sa akong hingbaloan), busa, maoy akong tinguha nga makalamano sa pipila 
kanila nga maayong tawo aron mahimamat sila; tungod kay naglaum ako nga 
makauban ko sila didto sa eternidad ug sa u-usa ka maayong yuta. 
6 Usa ka gamayng butang, manghinaut ako nga dili ako lainon sa 
pagsabot. Dili kini usa ka sulagma wala ko damha, o sa a-akong pagtoo usa 
kini ka gitagana, nga kagahapon gihatagan akog usa ka gasa sa usa ka higala 
dinhi, gikan sa usa sa akong higala, si Danny Henry. Usa siya ka batan-on... 
Usa niadto ka adlaw didto sa Conbensiyon sa Cristohanong Kalalaken-ang 
Magpapatigayon sa California, samtang may tigum a-ako. Nagpahayag akog 
mabug-at kaayo batok sa-sa kahimtang sa panahon, ug manghinaut a-ako nga 
ang matag usa makasabot nga-nga sa sulod sa akong kasingkasing anaay 
daotan. Dili kay ingon niana. Nakasabot mo pag-ayo nga wala ko tuyoa ang 
ingon niana. Apan igo ko lang isulti ang unsay miabot kanako aron isulti. 
7  Ug sa pagkatapus niadto kining tawhana, nga usa ka Baptist nga 
igsoon, ug nagtoo ako nga pariente siya sa usa ka artista. Ug miadto siya aron 
mohalog kanako ug miingon, "Ang Ginoo magapanalangin kanimo, Igsoong 
Branham. Gusto lang kong mohalad ug pulong sa pag-ampo," ug misugod siya 
pagsultig Francianhon. Ug ang maong batan-on dili makasabot bisag usa ka 
pulong nga Francianhon. U g dihay mitindog, usa ka dakung babaye nga 
gikan, nagtoo ako nga taga Lousiana siya; ug matud niya, "Usa kana ka 
Francianhon." Ug unya dihay laing lalake didto nga miingon, "Usa kana ka 
Francianhon." Ug ilang gisulat kung un sa kadto. Ania dinhi kanako ang 
orihinal nga kopya. Ug nahitabo nga may usa ka batan-on lalake nga gikan sa 
likud ang miduol (ang gustong motan-aw sa ilang mga sinulat), ug usa siya ka 
maghuhubad ug Francianhon sa U. N.: Francianhon gayud kaayo. 
8  Ug basahon ko kining sinulat. Mao kini ang orihinal nga sinulat sa usa 
kanila, ug gikan kini niining tawhana nga naghubad. Tingalig dili ko malitok 
ang iyang ngalan sa husto: si Le Doux, si Victor Le Doux. Usa siya ka lumad 
nga taga Francia. Karon, ania ang mensahe: Tungod kay gipili mo ang 
masigpit nga dalan, ang malisud nga alagianan; magalakaw ka sa imong 
kaugalingong gipili; maoy imong gikuha ang husto ug tukmang hukom, ug 
kini mao angAkong dalan. Ug tungod ning talagsaong hukom, ang dakung 
bahin sa langit nagpaabot kanimo. Unsang kamahimayaong paghukom nga 
imong gihimo. Kini siya mismo maoy maghatag ug maoy magpatuman sa 
ilang talagsaong kadaugan diha gugmang Langitnon. 
9  Ug sa naangkon ko na kana. . . Nasayud kamo, nga sa una kong 
pagpakadungog sa mga tawo nga nagsultig mga dila, wala gayud ako 
makasaway (Nakita mo?), tungQd kay nakita ko kini nga tinuod gayud, apan 
mahibulong ako kanunay. Apan sa pagkahitabo niadto, ug sa hingsayran kung 
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motugkad sa espiritu, ug gililong sa kasingkasing." Sarna ra gayud Kini 
kaniadto sa dihang nahimo Kini nga unod dinhi sa kalibutan diha sa pagka-
Anak sa Dios, karon gipadayag na kini pinaagi sa Anak sa Dios sa dihang 
moanhi Siya aron pagtawag sa Pangasaw-onon gikan nianang maong sistema. 
190 "Gula kamo gikan niini. Magpalain" nag-ingon ang Dios. Ayaw 
paghikap sa mga mahugaw nilang mga butang, ug pagadawaton kamo sa Dios. 
Andam na ba kamo sa pagtugyan sa inyong tibuok nga kinabuhi ngadto sa 
Dios? Kon ugaling mao man, tindog kamo ug ingna, "Buhaton ko pinaagi sa 
grasya sa Dios ang pagdawat niini karon dayon alang sa tanang butang nga 
ania sa sulod nako." 
191  Halleluia. Dalaygon ang Dios. Motoo ba kamo Kaniya? Nan ipataas 
ang inyong mga kamot ug pag-ampo uban kanako. Isugid ang inyong sayup. 
Mga kasakit sa pagpanganak, malisud I ang pagpakamatay. Apan 
pagpakamatay karon dayon. Patya. Gula gikan sa inyong pagkawalay pagtoo: 
Gula gikan niini. Kini mao ang Pulong sa Dios nga gipadayag, sama kanhi sa 
pag-anhi ni Jesus sa kalibutan; si Jesus na usab ang anaa sa taliwala ninyo, ang 
gipamatud-an. Si Abraham nakadawat sa anak dihadiha (ang gisaad nga anak) 
human kadto mahitabo. Ug si Jesus mibalik pag-usab. Ug mao kanang Iyang 
Espiritu. Haduol Siya kaayo sa kalibutan, duol na sa pagbalik andam na Siya 
sa pagdawat kanimo kong andam ka sa pagdawat Kaniya. Karon, ipataas ang 
inyong mga kamot ug pag-ampo uban kanako. 
192  Ginoong Dios, itugot nga ang mga sacerdote mokupot sa mga altar. 
Itugot nga ang mga katawhan maninggit. Hinaut nga ang Haligi nga Kalayo ug 
ang Haligi nga Panganud molihok diha sa mga katawhan karon ug 
magapalomo kanila, Ginoo, aron pagila sa Presencia sa buhi ug gamhanang 
Dios. Itugot kini, Ginoo. Dawata sila. Giampo kining pag-ampoa alang sa 
matag usa kanila sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Pun-a ang matag usa sa Espiritu 
Santo sila nga wala pay Espiritu Santo. Ginoo, hinaut nga ang rebaybal niining 
maong tigum, ning crusada, molanog karon dayon diha sa tumang kagahum 
nga pagbubo sa Espiritu Santo. Hinaut nga mangaayo ang mas,akiton, ang buta 
makakita, ang bakul makalakaw. Hinaut nga ang pagpadayag sa buhing Dios 
makita diha sa atubangan sa katawhan, sama sa nahitabo niining hapona, ug 
hinaut nga ang mga katawhan makadawat niini. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo kini 
ang akong gipangayo. Ipataas ang inyong mga kamot karon ug ihatag Kaniya 
ang pagdalayeg ug dawata kung unsay 
inyong gipangayo. " 
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185  Dinhi, anaay naglingkud diha niana nga usa ka tawo. Usa siya ka 
tawong tabonon: anaay daot ang iyang mga mata. Siya usa ka . . . 00. Ang iya-
iyang trabaho; anaa siyay trabaho bahin sa awto, tighinlo sa mga sakyanan, tig-
atiman sa sakyanan. Husto kana. Ang imong mga mata nagakadaot. Mitoo ka 
lang, dili ba? Anaay usa ka talagsaong butang ang nahitabo kanimo. Ang 
imong ngalan mao si Fred. Mao kana. Ang imong apelyido Conner. Mao kana. 
Motoo ka ba kanako karon? Ang imong mga mata dili na makasamok pa 
kanimo sa hangtud. Wala ko gayud makita ang maong tawo sa akong 
kinabuhi. 
186  Kanang tawo nga anaa sa likud, dili siya taga dinhi: taga California. 
Anaay gibati sa likud. Si Mr. Owens? Nakita mo? Si Ginoong Jesus magaayo 
kanimo. 
187  Wala ko gayud makita kanang tawhana sa akong kinabuhi, walay 
hingsayran bahin kaniya. Igo ko lang sundon kanang Kahayag kung asa 
moadto Kini. Kon ugaling motoo kamo, tanan butang masayon kanila nga 
nagatoo. Kanang gamayng tawo nga naglingkud diha, gidanlak, nagkibido siya 
ug abohon ang iyang kupo. Fred, ang Dios magaayo kanimo kong motoo ka 
niini. Dawaton mo ba kini? Sige. Wala ko siya makita sukad sa akong 
kinabuhi. Si Mrs. Holden naglingkud diha layolayo kaniya, nga nag-antus sa 
sakit sa mata. Wala ako makaila sa maong babaye, wala ko. siya makita sukad 
sa akong kinabuhi, apan mao kanay tinuod. Nakita mo? Kong motoo ka 
lamang. 
188  Unsay imong gihilakan, sis? Anaa kay sakit sa pagkamakuyawon, 
hubak, sakit sa kasingkasing. Motoo ka ba nga ang Dios moayo kanimo 
(kanang naglingkud diha sa tumoy sa lingkuranan)? Kon motoo ka lamang 
uban sa bug-os mong kasingkasing, si Jesu-Cristo magaayo kanimo, ug kanang 
tanang pagkamakuyawon mobiya gikan kanimo, ug imong bation nga 
mahibalik ka sa imong maayong kahimtang. Apg yawa nagabakak kanimo. 
Dawaton mo ba kini? Karon, ipataas ang imong kamot ug ingna, "Dawaton ko 
kini." Okey, nawala na kini. 
189  Ngano man? Kining iglesiaha molabang ug pagbati sa pagpanganak. 
Inyo bang hi muon ang inyong pagpili karon diha sa Iyang Presencia? Ako 
nang gipakita kaninyo sa husto ang Pulong, nga kung unsay Iyang giingon 
Iyang pagabuhaton. Siksika kining maong tigumanan, pangutana kang bisan 
kinsa nga naigo, 0 hingtungdan o-ngadto, 0 bisan kung unsa man kadto, ug 
tan-awon kung nakita ko ba sila sukad, kung nakaila kanila, 0 bisag unsay 
mahitungod kanila. Nagtoo ba kamo nga mahimo kana sa usa ka tawo? Mao 
kanay dili gayud mahimo nga mahitabo kana. Apan unsa man kini? Ang Anak 
sa tawo. ':Ang Pulong sa Dios mahait pa kay sa espada nga duhay sulab, nga 
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unsay nagpaluyo niini sa sugo, didto a-akong nasuta nga kini nagagikan sa 
Dios. 
10  Ug unya ang iyang igsoon nga ania dinhi (usa ka inila nga abogado) 
mihatag kanako ug gasa nga gikan kang Danny. Si Danny mao pay paghawa sa 
Yutang Balaan. 111 g(mihigda siya sa ibabaw-sa ibabaw sa lubong, diay, diin 
si Jesus gipah~gaa human sa Iyang kamatayon. Ug sa nabuhat niya kadto, siya 
miingon nga,nahinumdum siya kanako. U g-ug ang Espiritu sa Ginoo 
midangat kaniya, ug miadto siya sa Bukid sa Calbaryo diin didto himoa ang 
Paglansang sa krus, ug mikuha siyag usa ka gamayng bato. Ug mibalik siya ug 
gibuhatan niya akog usa ka parisan nga kapling gikan niini, ug gimahal ko 
gayud kini. Ug karon, kini-dayag na lang nga si Danny wala masayud niini, 
apan kaganihang buntag samtang nag-ampo ako, sa kalit mitan-aw ako sa mga 
kapling, ug ang matag usa kanila, kong inyong hingmatikdan, namantsahan 
kini sa dugo ug usab anaay tul-id nga linya diha sa matag usa. Ug dinhi niining 
mensahea nga iyang gihatag nga gikan sa Dios bahin sa matul-id ug hiktin nga 
dalan, unsa gayud ang pagkatukma niini. Sa akong pagtoo usa kadto ka daw, 
tingalig tagana o kaha . .. Ug bug-os kong gipasalamatan si Danny. Sultihi 
siya, igsoon, nga-nalipay gayud ako niana. 
11  Ug lain pang butang makapahibulong, akong gipangutana ang akong 
asawa sa miaging buntag . . . Maoy akong gisul-ob ang sinina nga gibutangan 
ug kapling niini, ug matud niya, "Nalimot ako pagdala sa imong kapling." 
Tungod niini ang Ginoo anaay giandam alang kanako. 
12  Oh, usa kini kamahimayaong kinabuhi; dili ba, mga kaigsoonan? Ang 
paglakaw lamang diha sa kayano sa-sa Maayong Balita, ug bisan pa niini diha 
sa kayano, mao kini ang labing dakung butang nga akong hingsayran. Nasayud 
ako nga wala nay lain pa-niini. Ug tungod kay gihimo kadtong sayon nga 
tungod niana nakahigayon ako sa pagduol niini (Nakita mo?) dinhi pinaagi sa 
grasya sa Dios. 
13  Ug karon, niining kahaponon, dili ako maglangan pag-ayo tungod kay 
mangadto pa kamo sa inyong mga simbahan karong gabii, ug maayo 
kaninyong mga bisita nga ania dinhi motan-aw sa tablado, ug motan-aw 
niining mga ministro ug silang tanan . . . Malipay sila nga moadto kamo sa 
ilang bulohaton karong gabii. Ila kamong tagdon pag-ayo. Sa walay 
pagduhaduha mitambong kamo sa Dinominggong pagtuon kaganihang buntag 
dinhi sa siyudad. Ug samtang ania tay conbesiyon (ug ingon nga Full Gospel 
Business Men) maayo gayud nga kinahanglan mohatag tag tabang nga atong 
mahimo sa atong mga kasimbahanan, tungod mao kanay paingnan sa atong 
mga nigosyanting tawo, ug mao kana ang balay sa Dios. Ug manghinaot ako 
nga moduaw kamo sa pipila sa mga simbahan karong gabii. 
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14  Ugma sa gabii mao nay pagtapus sa conbensiyon, nagtoo ako, ug 
maoy akong hunahuna nga ilang ipahibalo ang mamumulong, diin moanhi ako 
dinhi, kung itugot sa Ginoo, aron mamati sa iyang mensahe. Ang Dios 
magapanalangin sa matag usa kaninyo. 
15  Karon, dili a-ako moangkon nga usa ka magwawali. Usa lamang a 
ako ka-wala akoy igong edukasyon aron tawgon ang akong kaugalingon nga 
usa ka magwawali. Ang usa ka magwawali, kung moingon kamo niana, sila 
maglantaw kanimo nga aduna kay mga titulo sa kolehiyo, u-ug wala akoy unsa 
mang butang gawas lang sa gamayng tirador. Nakita mo? Ug mianhi ako 
tungod sa carnerong masakiton kong mahimo ko, aron dalhon sila pagbalik 
ngadto sa sibsibanan sa Amahan. 
16  Ug kon ugaling masayup man ako, pasayloa ako. Kay dili ako usa ka 
batid sa tiyolohiya. Dili ako motamay sa mga batid sa.tiyolohiya; ang 
tiyolohiya maayo man. Mao kanay atong gikinahanglan. Apan usahay 
makasaway ako sa kahimtang nga atong naangkon. Ug wala kana magpasabot 
sa usang hingtungdan. Usa lamang kini ka Mensahe. Naglaum ako nga dili ako 
ang 
paghatag. Kay makapadaot kini kanako tungod kay nasayud na kamo kung 
unsay inyong pagabation. Unsa kaha kun sa kaugalingon ninyong mga anak 
(Nakita mo?), dili ba dili man kamo moangay nga kasab-an ang bata, 
singgitan, o unsa pa man? Ako usab ginikanan man, ug nahibalo ako kung 
unsay kahulogan niini. U g masaligon a-ako nga pasayloon ninyo ako. 
17  Ug buot ko nga buhaton ninyo ang sama niini: samtang naglingkud ta 
ning kahaponon mangayo kog gamayng pabor. Tungod kay hamubo lang, 
gamay ra ang akong gisulat dinhi. Sumala sa ako nang gisulti kaninyo, nga 
kinahanglan isulat ko pa ang mga Kasulatan. Kaniadto hapit ko masag-ulo ang 
Biblia sa kasingkasing, apan dili na karon. Tungod kay milatas ako sa 
daghanan uyamot nga malisud nga mga gubat; tigulang na ko alang niana. 
Apan masaligon ako nga-nga mamati kamo kanako sulod lang sa hamubong 
higayon niining kahaponon ug buksi gayud ang inyong kasingkasing ug 
tinguhaa ang pagsabot kung unsay akong gisaysay. Kay sa ingon niana nagtoo 
ako nga ma-maayo labina sa mga pastor dinhi sa siyudad ug sa mga 
nagkalainlaing dapit. Masaligon ako nga maminaw kamo pag-ayo. 
18  Ug karon buhaton ninyo kana-buhata sama sa paagi sa akong pagkaon 
sa kinaham ko nga bibingka: usa ka cheri; sama sa mga kinaham ko nga sud-
an, manok. U g kong magkaon akog cheri ug kung mausap ko ang liso, dili ko 
ilabay ang bingka; ilabay ko lang ang liso ug mopadayon kog kaon sa bingka. 
Ug kong mausap ko ang bukog sa man ok, dili ko ilabay ang manok; ang 

Mga Kasakit Sa Pagpanganak 41 
 
isaysay. Buot Niyang tan-awon kung kinsay mobarug uban Kaniya. Husto 
kana. 
181  Unsay inyong paghunahuna sa u-usa ka panon sa katawhan uban sa 
mga doctor ug uban pa ang gikaingon, "Kanang tawhana u-aha, usa siya ka 
bampira. Ipakaon ang iyang unod ug ipainum ang iyang dugo." Wala gayud 
kini Niya isaysay; wala gayud Niya kini isaysay. Apan sa gihapon kadtong 
maong Pulong maoy nagpugong sa mga apostoles. Wala nila igsapayan; wala 
sila makasabot niini; bisag unsaon mitoo sila niini. Sila nakasabot, tungod kay 
ila man nakita ang mga buhat sa Dios, ug ila kadtong hingsabtan. Siya 
miingon, "Mao kana sila ang nagpamatuod Kanako." 
182  Aniay usa ka lalake--usa ka babaye nga naglingkud dinhi, nga gipataas 
ang iyang kamot. Karon, mahimong tawgon ninyo ako nga usa ka fanatico 
kung gusto kamo apan kanang mao rang Haligi nga Kalayo nga nag-una sa 
mga anak sa Israel diha sa kamingawan mao kanang anaa sa ibabaw nianang 
babayhana. 
183  Karon, hinumdumi, si Jesus miingon, "Dili na madugay ang kalibutan 
dili na makakita Kanako, apan kamo makakita ra Kanako. Ako gikan sa Dios, 
ug moadto Ako sa Dios." Human sa Iyang kamatayon, paglubong, Iyang 
gisultihan ang mga Judio; matud Niya, "Ako . . . " Siya mao kadtong Bato nga 
didto sa kamingawan. Siya mao kadtong Haligi nga Kalayo. "AKO MAN 
MAO AKO." Kinsa man kining si MAO AKO? Kadtong Haligi nga Kalayo 
didto sa nagdilaab nga kahoy. Husto ba kana? Ug mao kadtong nahimong 
unod ug mipuyo uban kanato. Miingon, "Ako gikan sa Dios ug mobalik sa 
Dios," ug aron mahibalik mobalik sa dagway sa Espiritu Santo. Ug ania Siya 
dinhi karon uban kanato, ang siyentificanhong mga hulagway nakakuha Niini. 
Ug karon ania Siya aron pamatud-an ug labaw pa kay sa siyentificanhong 
hulagway, ug uban pa; ania Siya karon dinhi aron pamatudan kini; tungod Siya 
Kana. "Ako angAnak sa tawo igapadayag dinhi niining adlawa." Karon, anaa 
ra Siya, ug nagatutok ako Niana. Moingon kamo, "Nakakita ka ba Niini?" Si 
Juan nakakita Niini usab, apan ang uban kanila wala. 
184  Paminawa, aron pagpamatuod niini karon. Kanang babayhana usa ka 
dumoluong alang kanako. Wala ko gayud siya makita-siya sa akong kinabuhi. 
Apan anaa siyay gibati sa usa sa bahin sa iyang lawas nga maoy iyang 
ginaampo. Mao ba? Husto ba, babaye. Gioperahan ka na niini. Imong bana 
kanang naglingkud sunod nimo. Dili ka taga dinhi; taga California ka. Ang 
imong ngalan mao si Rowan. Ang kasakit sa imong tiyan nawala na usab, sir. 
Anaa kay sakit sa tiyan, dili ba? Aha, nawala na ang tanan. Ang imong bitiis 
naayo na. ''Niadtong adlawa ang Anak sa tawo . . . " 
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176  Usa ka gamayng babaye ang miagi ug mihikap sa Iyang sinina ug 
migula ug milingkud. Giingnan siya ni Jesus kung unsay iyang sakit, ug naayo 
siya. Ug karon, nagsaad Siya nga buhaton pag-usab kana kong ang Anak sa 
tawo magapadayag sa Iyang kaugalingon sama sa Iyang gibuhat didto sa 
Sodoma. Ang kalibutan anaa na nianang kahimtanga. Ang iglesia anaa na 
nianang kahimtanga. Karon, tumanon ba sa Dios ang Iyang Pulong? Tanawa 
kong gituman ba Niya 0 wala. Oh, nakabaton tag mga ilhanan, pagluksolukso, 
pagsultig mga dila, profesiya, ug uban pa. Apan ayaw una; kay anaay laing 
ilhanan. Oh, anaa tay daghang unodnong pagpanundog. Mao kanay 
makapadan-ag sa usa ka tinuod. Ang bisag unsang mini nga dolyar maoy 
makapalig-on nianang tinuod. 
177  Karon, pag-ampo kamo, ug toohi ninyo. Lamang . . . Hagiton ko kamo 
sa pagbuhat niana. Tan-awa ug toohi ninyo kung unsay akong gisulti ko 
kaninyo. Pila man ang mitoo niini nga mao ang Kamatuoran? Dili ko tagdon 
kong kinsa ka, taga diin ka. Akong . . . Ang matag usa nga ania dinhi, sumala 
sa akong nahibaw-an, wala ta magkailhanay gawas lamang kang Bill Dauch ug 
sa iyang asawa nga ania dinhi karon ingon nga kaila ko sila. Sa akong pagtoo 
nakaila ako niining usa ka magwawali nga taga Germany, nga naglingkud 
diha, ug si Igsoong . . . ug duha 0 tulo ka mga tawo ang anaa diha naglingkud. 
Anaay diha sa luyo, tan-awa, didto sa likud. Gihagit k::> kamo sa pagtoo kung 
unsay gisulti ko kaninyo nga kini mao ang Kamatuoran. 
178  Unsa may nahitabo sa dihang ang Manolunda sa Ginoo nanaug didto 
sa suba katloag-tulo na ka tuig ang milabay ug namahayag Siya? Giunsa ko 
man pagkasayud sa dihang gipalagpot ako sa kaugalingon kong pastor gikan sa 
simbahan. Miingon, "Gidaman ka-ka lang, Billy." 
179  Gitubag ko, "Walay mahimo ang daman, Doctor Davis. Kong ingon 
man niana ang imong-ang imong batasan sa pagtagad, mahimong kuhaon mo 
ang akong lisensiya." Nahibalo ako nga adunay uban dinhi nga motoo 
niini; dili ang Dios mopadalag usa ka Mensahe kung walay modawat niini. Oh, 
tinuod gayud, sa dihang nangampo akog mga masakiton, maayo ra kadto. 
Apan sa pagsugod kog tug-an kanimo sa Kamatuoran sa Pulong nalain na kini. 
180  Nahibalo ba kamong tanan nga ang matag Mensahe ingon man niana 
kanunay? Si Jesus maayo kaayo sa dihang miadto Siya sa simbahan ug 
gipangayo ang katawhan ug uban pa, apan usa niana ka ad law milingkud Siya 
ug miingon, "Ako ug ang Akong Amahan Usa ra," oh, dili ka-kana mao. 
"'Gawas kon mokaon kamo sa unod sa Anak sa tawo ug moinum sa Iyang 
Dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi diha kaninyo." Wala na kini Niya 
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bukog mao ray akong ilabay. Sama niana, kong adunay akong isulti nga dili 
kamo mouyon bisag kanus-a, isalibay kanang bahina ug-apan tan-awa kini 
pag-ayo; siguroha kung bukog ba gayud. Ug unya isulti ko usab, nga kong usa 
man ka liso, hinumdumi, kay kini magadala ug usa ka bag-ong kinabuhi. Busa 
susiha gayud pag-ayo, ug hinaut nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ang 
usa. . . 
19  Si Igsoong Carl Williams may gisulti sa miaging gabii bahin sa 
pagpahigawas sa pag-ampo sa masakiton, ang ingon maayo kaayo. Nasayud 
ako nga maayo kana. Apan maoy atong-wala ta moanhi alang niana: sa 
pagpang-ampo. Ug wala ako masayud kung si Igsoong Oral ba o bisan kinsa 
sa ubang mga kaigsoonan ang mag-ampo sa conbesiyon o dili ba. Wala ako 
masayud. Gisulayan ko na kini duha o tulo ka mga higayon, apan ang 
kasagaran kon ang katawhan nga sama niini kinahanglan gayud nga 
manghatag kag mga kard sa magpaampo (Nakita mo?) aron buhaton kini, 
tungod kay dili mo . . . Dili kini usa ka pabugnoanan; balay kini sa Dios. 
Nakita mo? Gihalad alang niana. Ug kita-magtinukloray sila, ug kong anaa 
kamoy mga kard, sa tumang kahapsay managlinya kamo. 
20  Busa gipanguta ako ni Billy, nga nagkanayon, "Moadto ba ako ug 
manghatag ug mga kard? Ang mga katawhan mihangyo kanako alang sa mga 
kard sa pagpaampo." Giingnan ko, "Ayaw, Billy. Atong pasagdan ang Espiritu 
Santo sa pagbuhat kung unsay Iyang pagabuhaton." Tan-awa, nga . . . Ug 
papatukora Siya ug pagtoo, ug pasagdi nga mangaayo kamo diha sa inyong 
nahimutangan. Nakita mo? 
21  Apan ang . . . Nakita mo? Ang langitnong kaayohan maoy usa ka 
gamayng butang sa Maayong Balita, ug dili mo gayud mapadaku ang gamay. 
Nasayud na kamo niana. Apan mao kini paon sa pagpatoo sa mga katawhan sa 
katingalahang Presencia sa Dios; ang labawng katingalahan presente; ug unya 
pinaagi niana, kong maila nila ang Iyang Presencia, nan mangaayo sila (Nakita 
mo?) pinaagi sa pagtoo ug pagsalig niini. 
22  Karon, akong basahon ang pipila gikan sa Pulong sa Dios, sa Bag-ong 
Tugon, ug dayon mokuha akog usa ka teksto gikan niining Bag-ong Tugon ug 
kining maong Kasulatan ug makigsulti niining kahaponon diha sa usa ka 
pagtulon-an sa hamubong panahon. Ug dili ko kamo langanon tungod kay may 
bulohaton pa karong gabii, apan hinumdumi, malaumon ako nga hingsabtan 
ninyo ako: ihatag lamang ang inyong pagtagadniini kadali, kung gusto kamo. 
23  Ug karon, sa dili pa ta mobuhat niini, atong iduko ang atong mga ulo 
pagusab. Nahibalo kamo, mahimong magpahiawit ta. Mahimong 
magpahisinggit ta hangtud sa atong pagkapagaw. Ug mahimong moawit ta sa 
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dili hustong panahon 0 mosinggit sa dili hustong panahon, apan anaay usa ka 
butang nga dili ta gayud mahimong wala sa panahon: kung mag-ampo ta. 
"Buot ko nga ang mga katawhan mag-ampo bisan diin nga binayaw ang 
balaang mga kamot nga walay pagduhaduha 0 . . . " 
24  Amahan, mao kini ang labing dakung kahigayonan nga naangkon sa 
may kamatayon ang pagpiyong sa iyang mga mata, ug pagbukas sa iyang 
kasingkasing; ug makigsulti Kanimo. U g nasayud kami nga mamati Ka kon 
lamang motoo kami nga mamati Ka, tungod kay si Jesus nag-ingon, "Kong 
mangayo kamo sa Amahan ug bisag unsang butang sa Akong Ngalan igahatag 
kini." Apan mag-agad kana kon dili kami magduhaduha niini. Busa, Amahan, 
tabangi kami sa pagtoo niining kahaponon nga ang among mga pangamuyo 
matuman unta, ug hinaut unta nga walay usa ka landong sa pagduhaduha bisan 
asa, kondili mahitabo ang mga butang nga among gipangayo. U g mao kana, 
Dios, alang sa kadunganan sa gamhanan Mong Ngalan pinaagi sa pagdala 
ngadto sa Imong Gingharian sa matag nangawala ug nanghisalaag nga kalag 
nga mailalum sa among tingog, 0 nga kining teyp makaabot-didto sa mga 
paganong kayutaan sa tibuok kalibutan nga ilang paingnan. 
25  Nangamuyo ako, langitnongAmahan, nga wala untay maluyahong 
tawo dinhi sa among taliwala karon. Kung matapus na kining bulohaton, 
hinaut unta nga ang Ginoong Dios magaluwas sa matag kalag nga nawala, ug 
magaayo sa matag lawas nga nagmasakiton, ug pun-on sa kalipay ang 
kasingkasing sa Iyang mga anak. Mao kana nga anaa kami pagtoo, Ginoo, sa 
pagpangayo sa Ngalan ni Jesus alang sa Dios nga among Amahan: tungod kay 
mao kanay Iyang saad nga mamati Siya, ug kini alang sa Iyang kahimayaan. 
Amen. 
26  Diha sa Sinulat ni San Juan, sa capitulo 17 ug magsugod sa bersiculo 
20, akong basahon alang sa-usa ka teksto. Nagtoo ako husto kana. 
27  Ni nangamuyo ko sa usa lamang, kondili kanila usab nga motoo 
kanako pinaagi sa ilang pulong; Nga . . . 
28  Nagtoo ako nga dili husto ang akong nakita. Karon, pasayloa ako 
kadali. Maoy akong gipangita ang pag-ampo ni Jesus nga-o dili ang pag-ampo 
ni Jesus, diay, kondili ang Iyang. . . Tingalig nasayup ang akong pagtimaan 
dinhi sa akong teksto. Diin si Jesus nag-ampo nga-o nag-ingon nga "maingon 
sa usa ka babaye nga nanagbati sa iyang anak"-sa pagpanganak, sa paganak. 
Sa Lucas ba kana 0 sa Juan? Jack, asa man niini? Sa Juan disesayes. Nagtoo 
ako nga husto kana, apan dili ra kaayo kana sibo niini. Sa Juan 16 [dihay usa 
ka tawo didto sa tablado miingon, "bersiculo 21 "-Ed.], sa bersiculo 21. Husto 
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171  Apan hinumdumi, nga dihay usa ka panon usab nga usa ka 
espirituhanong pundok, ang pundok ni Jacob, dili ang-dili ang kang Esau 
pundok; anaa didto ang pundok ni Jacob nga nagpaabot sa anak nga wala didto 
sa Babilonia. U g sila nakadawat ug usa ka mensahero. Nakasabot ba kamo? Si 
Abraham, A-b-r-a-h-a-m . . . Sila midawat sa mensahero, ug kadtong maong 
mensahero . . . Unsa ang daku, bantugang butang nga Iyang gibuhat aron 
pagpakita nga sila anaa na sa katapusang panahon? Iyang natugkad ang 
hunahuna nga diha kayisipan ni Sara. Ug si Jesus angAnak sa Dios, nga 
nahimong unod, nagpakita nga ang Espiritu sa Dios mobalik ngadto nianang 
gamayng piniling pundok sa-sa katapusang panahon ug mopadayag sa Iyang 
kaugalingon sa samang kahimtang. 
172  Kasakit sa pagpanganak . . . Tutok kang Cristo. Kadtong mao ra nga 
Dios nga ania dinhi karon. Kadtong mao rang Usa, Siya nagsaad niining 
butanga. Ug kong Siya misaad man kanila sa pagkatinuod makahimo Siya sa 
pagbuhat kanila. Atong iduko ang atong mga ulo sa hamubong higayon. Buot 
kong mamalandong kamo sa tumang kaugdang. 
173  Amahan, anaa na kini sa Imong mga kamot karon; nabuhat ko na ang 
tanan nga akong mahimo. Ako nangamuyo nga tabangan Mo ang mga 
katawhan sa-sa pagsabot. Ang mga liso nahitanum na; bisisibi sa tubig sa 
Espiritu ang ibabaw niini, Ginoo, ug bisibisi kini alang sa Imong kahimayaan. 
Kong nakahimo man akog sayup, Ginoo, wala ko tuyoa kini. Ako nangamuyo, 
Dios, nga-nga Imong hubaron kini nga haum diha sa ilang kasingkasing aron 
ilang makita ug hisabtan. Itugot kini, Ginoo. Sa Ngalan ni Jesus kini akong 
giampo. Amen. 
174  Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Gihigugma ko kamo. Kining 
Dios nga miwali ning Pulonga, kining Dios nga maoy manubag ning Pulonga . 
. . Aleong katungdanan ang pagsulti Niini; Siya maoy Bugtong magahatag ug 
kinabuhi Niini. Mao nga Dios ang ania dinhi. 
175  Karon, pila kaninyo ang anaa diha nga may panginahanglanon, ipataas 
ang inyong mga kamot. Nagsaad ba Siya sa pagbuhat niining mga butanga 
ning katapusang mga adlaw? Karon, tutok kamo kanako. Karon, sama kang 
Pedro ug kang Juan nga miingon, "Tutok kanamo." Miingon, "Kini . . . " Tan-
awa, iyang giingnan siya. Karon, tan-aw niining paagiha. Karon, palihog ayaw 
paglihok. Mao na kini ang labing . . . Gipaningkamotan ko-ko sa bug-os kong 
kasingkasing dinhi sa sulod nako. Pagmatinahuron lamang. Tan-awa, ang 
inyong matag espiritu; kung maglihok kamo . . . Tungod kay usa ka 
kalinalang, ug gipaninguha ko ang pagkuha sa pagtoo sa mga katawhan. 
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166  Apan kadtong Usa nga diha kauban sa panon nga gilain nagbuhat ug 
milagro sa atubangan ni Abraham aron pagpakita kung Kinsa Siya, ug didto 
nakigkauban kang Abraham. 
167  Siya miingon, ''Nganong mikatawa man si Sara (bahin niining bataa)?" 
Ug mitungha si Sara ug miingon nga wala siya mokatawa. Siya miingon, 
"Apan mikatawa ka." U g mahimong iyang patyon siya dihadiha kon dili pa 
siya kabahin ni Abraham. Sa samang paagi patyon ta sa Dios kon dili pa kita 
kabahin ni Cristo. Ang kalooy ni Crosto maoy nagpugong kanatong tanansa 
pagduhaduha ug pagpatuis sa Pulong. 
168'  Apan himatikdi. Himatikdi kung unsay nahitabo. Karon si Jesus 
miatubang ug miingon, "Maingon kanhi sa mga adlaw ni Lot, maingon usab 
niini ang mahitabo sa katapusang panahon kun ipadayag na ang Anak sa tawo 
magsugod na sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon." Nakita mo? 
169  Ang Anak sa tawo diha sa Biblia kanunay gayung usa ka profeta. Tan-
awa, mianhi Siya sa tutulo ka mga ngalan sa anak. Anak sa tawo, Anak sa 
Dios, Anak ni David. Nakita mo? Ug Iyang gipahayag ang Iyang ngalan nga 
Anak sa tawo, tun god kay mao kana ang bulohaton nga Iyang ginabuhat-sa 
usa ka Profeta, ang Magtatan-aw. U g Siya miingon, "Sama kanhi sa mga 
adlaw ni Noe, kung ang Anak sa tawo mosugod na sa pagpadayag sa Iyang 
kaugalingon, nan mao na kana ang takna sa katapusan." 
170  Karon, mamalandong ta kadiyot. Wala gayud sukad ang kalibutan 
makabaton ug mensahero nga molabaw sa kalibutan . . . Nakaangkon ta kang 
Fioneys, Sankeys, Moodys, Finneys, Knox, Calvins, ug uban pa, mga 
mensahero sa tibuok kalibutan, nganha sa iglesia dinhi niining kasakit sa 
pagpanganak. Apan wala pa gayud kita makaangkon sukad ug usa ka tawo 
uban sa mensaheng alang sa tanang nasud hangtud niining adlawa nga ang 
tumoy sa ngalan h-a-m: A-b-r-a-h-a-m: nga unom ka letra-ang A-b-r-a-ha-m 
maypito ka mga letra. Anaay atong usa karon nga ginganlag si G-r-a-ha-m: 
unom ka letra, ug ang unom mao ang numero sa kalibutan, ang kabuhatan 
karon. Kanus-a man ang kalibutan makabaton ug tawo nga nakaadto didto 
karon, nga nagwali sa cosmos (didto sa kalibutan) nga nagtawag sa pagpagula 
sa mga katawhan, "Paghinulsol. Paghinulsol. Kalaglagan 0 mopahilayo gikan 
niini," hangtud niining panahona. G-r-a-h-a-m tan-awa kung unsay iyang 
ginabuhat-nagwali sa Pulong, nga nagbuta sa mga taga-gawas, nagtawag, 
"Gumula kamo," usa ka mensahero gikan sa Dios. Si Jesus miingon nga 
mahitabo kana kung angAnak sa tawo magapadayag na sa Iyang kauglaingon. 
Karon, that-hain man kana karon? Atua didto sa gawas sa igleisia: sa 
kalibutan. U g misugod sila sa pagdumot sa tawo tungod niini. 
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sa bersiculo 21. Husto, ania ra. Juan, sa San Juan 16:21 Aron sila mahimong . . 
. 
29  Dili, Igsoong Jack, sayup ra gihapon kana. 16:21, ania na ang capitulo 
16 sa San Juan, bersiculo 21, apan kini-nasayup ako. Ah, nagkaguliyangwala-
may nahisagol niiing Biblia. 00, sir. Sayup ang ilang pagkasulat niini. 00, sir. 
Nasayud ba kamog unsa? Mao kana ang kamatuoran. Aniay usa ka bag-ong 
Biblia; bag-o ko lang kini nakuha, ug anaay; anaa kini-sayop nga pagkapatik. 
30  [Usa ka paring Catoliko ang misaka sa pulpito ug mitanyag sa iyang 
Biblia, misulti niining pulonga kang Igsoong Branham: "Mao kini ang Dios . .. 
?.. Mao kanay hinungdan kung nganong nahitabo kini ug kamo . . . U gang 
Dios magpakita kanimo sa pagpahayag niini. Kahibulongan kini."Ed.] Sige. 
Salamat. Salamat kaayo: 16:21. Salamat kaayo. Husto kana. Ang usa ka 
babaye kung siya . . . 

Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kamo 
managpanghilak ug managminatay, apan ang kalibutan 
managkalipay; kamo masinakit apan ang inyong kasakit mamahimong 
kalipay. 
Inigbati sa usa ka babaye, siya magaantus sa kasakit kay nahiabot na 
man ang iyang takna apan sa diha nga kahimugsoan na siya sa bata, 
diU na siya mahinumdum sa kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso 
sa kalibutan ang 

 usa ka batao 
31  Salamat kaayo, igsoon ko. Gikalipay ko kana pag-ayo. Karon, mao 
kadtoy paghilaktaw pagpatik sa Biblia-ang panid nahimutang sa sayop, ug 
nakita ko kini sa akong daan nga Scofield nga Biblia ug mikuha niining usa ug 
mianhi dinhi uban niini dili pa lang dugay (tungod kay ang asawa ko mihatag 
kanako niini ingon nga gasa sa Pasko.). 
32  Karon, akong hisgotan ni-niining kahaponon ang pagtulon-an nga ako 
nang gikapahibalo: "Mga Kasakit Sa Pagpanganak. " Karon, lain kaayo kana 
paminawon, apan anaa kini sa Biblia. Nagtoo ako nga si dinhi si Jesus 
naghisgot sa, sumala sa Iyang giingon, "Anaa kamoy kagul-anan, apan ang 
inyong kagul-anan mahimong kalipay," nakigsulti Siya dinhi sa mga tinunan, 
sa hingsayran nga ang pagkahimugso sa-sa Cristohanon nagsingabot na. 
33  Ug karon, ang daan kinahanglan nga mamatay gayud aron nga ang 
bag-o matawo. Aron makabaton . . . Ang bisag unsa nga manganak mobati 
gayud ug mga kasakit ug kaguol, ug sila makasinati gayud ug kasakit ug 
kaguol ug maghigwaos aron makahaw-as gikan sa balaod ngadto sa grasya. 
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34  Ang normal ug natural nga panganak naglarawan sa espirituhanong 
pagkahimugso. Ang tanang mga butang natural nagtipo sa espirituhanon. Ug 
atong makita samtang tan-awon ta dinhi sa-sa yuta ug atong makita ang kahoy 
dinhi sa yuta nga mitubo, kini nag-antus alang sa kinabuhi. Nagpakita lang 
kana nga adunay kahoy nga dili gayud mamatay, tungod kay kini nagaagulo 
man sa usa ka butang. Atong makita ang mga katawhan, nga bisag unsa pa 
katigulang, bisag usa ka rnasakiton, bisag unsay pagkabutang, mosinggit sila 
nga mabuhi tungod kay kini nagpakita nga adunay usa ka kinabuhi luyo niini 
diin kita mag-magpuyo hangtud sa kahangturan. Himatikdi, kung unsa ka 
hingpit gayud. 
35  Karon, diha sa I-Juan 5:7 (Nagtoo ako nga naa kini, kong wala ako 
masayup), ginaingon kini, "Anaay tutulo ka mga nagpamatuod didto sa langit: 
angAmahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo; kining tulo Usa ra. Adunay 
tutulo ka mga nagpanghimatuod dinhi sa kalibutan; mao kanang tubig, Dugo, 
ug Espiritu, ug nanagkauyonay sila sa usa." Karon, himatikdi, ang unang tulo 
usa ra; ang ikaduhang tutulo mga yutan-on nga nagakauyonan sa usa. Dili ka 
makabaton sa Amahan kung wala ang Anak; dili ka makabaton sa Anak kung 
wala ang Espiritu Santo. Apan makabaton ka sa tubig bisag wala ang Dugo ug 
sa Dugo bisag wala ang Espiritu. 
36  Nagtoo ako nga pinaagi sa atong kapanahonan kini nagpamatuod nga 
tinuod kini. Tubig, Dugo, Espiritu: pagkamatarung, pagkabalaan, ug bautismo 
sa Espiritu Santo. Kana maoy nagtipo o naghimo sa-sa nahaunang tipo nga 
gikuha gikan sa natural nga pagpanganak. Tan-awa kung ang u-usa ka babaye 
0 ang bisag unsang butang nga magbati sa pagpanganak, ang unang butang nga 
mahitabo: mao ang pagbuto sa panubigon (sa usa ka normal nga panganak); 
ang ikaduhang butang mao ang dugo; ug dayon ang kinabuhi: tubig, dugo, 
espiritu. Ug mao kanay naghan-ay sa normal, natural nga pagpanganak. 
37  Ug mao man usab kini diha sa espirituhanong kahimtang. Ang tubig: 
pagkamatarung pinaagi sa pagtoo, nga nagatoo sa Dios, nga magadawat 
Kaniya ingon nga kaugalingon ninyong Manluluwas, ug bautismohan; ang 
ikaduha mao ang pagkabalaan sa Espiritu, nga ang Dios magahinlo sa espiritu 
gikan sa tanang mga butang sa kalibutan ug ang tinguha sa kalibutan; ug dayon 
ang Espiritu Santo mosulod ug mohatag ang bag-ong pagkatawo ug pun-on 
kadtong nahinloan na nga panudlanan. 
38  Sama pananglitan niini: karon, kanang . . .Gisultihan ko na kamo nga 
kung unsay dili ninyo toohan ihiklin ug unya maoy kauna ang unod. 
Himatikdi. Karon, usa ka baso ang diha sa tangkal sa manok. Dili lamang kay 
puniton mo ra kana ug ibutang sa imong lamesa ug butangan kinig tubig o 
kaha gatas. Dili. Pinaagi sa pagkuha mo niini mao kana ang pagkamatarung. 
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miaging tuig. Usa ka dakung panon sa-sa bisan gani ang tawo sa kagamhanan 
hingmatud-an nga mga bayot. Kamong mga kalalaken-an sa kagamhanan 
nahibalo niana. Diha sa magasin hingbasahan ko kini. Ug ang nagkalainlaing 
mga butang nga nagakahitabo, kong inyong. . . [May misultig dila ug mihubad 
niini-Ed.] 
163  Kon ugaling may hustong pagpanabot man ako sa Kasulatan, mao 
kanay tukma sa unsay giingon sa Dios nga mahitabo. "Siya nga nagsultig mga 
dila paampoa usab nga mahubad niya kini." N ga mahimong tinuod, 
kamatuoran ang akong gisulti kaninyo, nan ang Dios maoy magpamatuod 
niini. Kini mao ang Kamatuoran, tinuod kana. Karon, paminaw. Un sa man 
kadtong katapusang Mensahe nga giingon ni Jesus? "Sarna kanhi sa mga 
adlaw sa Sodoma. . . " Karon, bantayi. Sa dili pa a-ang kalibutan sa Gentil 
tunawon sa kalayo. Karon, tinguhaa ang pagsabot. Unsa may nahitabo? Diha 
mga panon sa katawhan, mga dagaang nga sa membro sa simbahan sama kang 
Lot kauban sa iyang pundok didto sa Sodoma. Dihay laing tawo nga nakagula 
na gikan niini. Wala siya mahisakop niini sa sinugdan. Mao kadto siAbraham, 
ang nakaangkon ug saad sa umalabot nga anak. Nakasabot ba kamo? Moingon 
nga, "Amen." Husto kana. 
164  Ug karon, sa wala pa moabot ang kinatumyan sa kalaglagan, ang Dios 
mipakita ngadto kang Abraham sa nagkalainlaing dagway, apan niining 
higayona Siya mipakita ingon nga usa ka Tawo. Siya usa ka Tawo. Ug miduol 
siya ngadto sa Dios... Karon, kamo moingon, nga "Kini dili usa ka tawo, u-sa 
kadto ka Dios diha sa tawo." Si Abraham nagtawag Kaniya nga Elohim. Usa 
kadto ka Tawo. Ug ania karon milingkud Siya nga nagtalikud sa tolda, ug Siya 
miingon, "Hain man si Sara, ang asawa mo?" Siya mitubag, nga "Anaa siya sa 
tolda sa likud Mo." Siya miingon, "Moduaw Ako kaninyo sumala sa takna sa 
kinabuhi, nga Akong gisaad kaninyo." Ug si Sara mikatawa. Ug Siya miingon, 
"Nganong mikatawa man si Sara?" Nakita mo? 
165  Karon, mao kanay nahitabo niadtong adlawa. Aron pagpakita sa 
katapusang ilhanan nga nakita ni Abraham, ang pundok sa mga pinili 
mipahawa gikan sa Sodoma (Karon, ayawg sipyata kini maong pasambingay 
bisag unsay inyong ginabuhat.), kadtong gikuha sa Sodoma nga wala didto sa 
sinugdanan. Apan duha sa mga manulonda ang miadto didto sa Sodoma, ug sa 
ilang paghiabot didto, atong makita si Lot, ug iyang nakita siya nga diha sa 
kahimtang pagdaos-os: ang tanang mga bayot ug pagpangadaot; nahibalo na 
kamo sa sugilanon. Apan dihay Usa nga mipabilin kangAbraham, nga mao si 
Elohim. Ilang giwali didto ang Pulong; miwali sa Pulong gipangbutahan sila, 
ug wala na nila makita ang pultahan. Mao man usab kini karon. 
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gikan niini. Ngano man? Ang putos mao nay katapusan. Ania na kita sa 
katapusan. 
159  Nakita ba ninyo ang pagbati sa pagpanganak? Nakita ba ninyo kung 
unsay nahitabo? Ang salin larnang maoy madala. Ang salin larnang mao ray  
madala. Ug mao kanay hinungdan nga nagasinggit ako ug miduso ug 
mihikling sa matag kalooy sa tawo dinhi sa kalibutan aron lamang pangitaon 
ko ang kalooy sa Dios ug mipadayon ko diha sa Iyang Pulong. 
160  Nagbati na siya. Mao kanay hinungdan. Talianak na siya. Kinahanglan 
nga magpili siya. Ang kamot nga nagasulat anaa na sa bongbong. Atong 
makita nga ang kalibutan andam na nga mogikan. U g ang mga kasakit sa 
pagpanganak anaa na niining tanan niini-tali sa kalibutan ug sa iglesia. U g 
aduna gayuy usa ka bag-ong kalibutan nga matawo ug ang usa ka bag-ong 
iglesia aron moadto kini sa millenyum. Nahibalo kita niana. 
161 Tan-awa. Ang Dios mihatag kaniya (U g paminawa kini pag-ayo 
karon, alang sa pagtapos.) kaniyag katapusang ilhanan, ang iyang katapusang 
Mensahe, ang iyang katapusang ilhanan. Ang katapusan niyang ilhanan mao 
ang iyang pagpakabaton sa kahimtang kung unsa siya sa sinugdanan. Ang 
kalibutan, ang iglesia . . . Tan-awa kung unsa kadto sa sinugdanan, kadtong 
mga katuigan kanhi, sukad kang Malaquias hangtud kang Jesus. Tan-awa ang 
tanang katuigan karon; tan-awa kini pagbalik kaniadto, ang pagpangadunot 
nga nakayuhot niini. Tan-awa ang kalibutan, kung unsa kadto sa matag 
panahon niini, sama sa mga adlaw ni Noe, ug uban pa. Managsama ra ang 
matang sa tipo, ug atong nakita nakita kana. "Maingon kanhi sa mga 
adlaw ni Noe . . . "atong makita kining mga butanga nga nagakatukma. Ug 
unya aniay ay atong lain katapusang lihanan. 
162  Diha sa Lucas capitulo 17, bersiculo 28, si Jesus miingon, "Maingon 
sa mga adlaw sa Sodoma, maingon usab niini unya ang paghiabot sa Anak sa 
tawo." Tungod kay, "Maingon kanhi sa Sodoma. . . " Nakita mo? Karon, si 
Jesus mibasa sa mao rang Bibliaha, mao ra nga Genesis ang atong gibasa. 
Karon, alang sa pagtapus, ayaw kinig palabya. Mao ra nga Biblia ang atong 
gibasa, ang gibasa ni Jesus. Ug siya miingon ngadto sa Iyang iglesia, "Lingia 
ug tan-awa kung mobalik na pagusab ang mga adlaw sa Sodoma: mga hiwi 
nga katawhan, ang mga kalalaken-an nanagpamiya sa ilang kinaiyanhong . .. 
Tan-awa ang mga bayot, kung giunsa ang pagdagsang niini sa tibuok kalibutan 
karon. Diha sa pamantalaan dili pa lang dugay . . . Maayo unta kun makaadto 
kamo sa akong opisina ug mobasag mga sulat nga gikan sa mga inahan alang 
sa ilang mga nak nga lalake. U gang pag-uswag sa mga bayot anaa na, nagtoo 
ako nga mga kawhaan ug katloan ka porcento diddidto lamang sa California sa 
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Ang paghinlo niini mao ang pagkabalaan, tungod kay sa Griegong pulong ang 
"pagkabalaan' duroha ka pulong nga nagkahulogan "gihinloan ug gigahin 
alang sa kagarnitan (dili kay diha sa bulohaton; kondili sa kagarnitan)." Ug 
kung hibutangan mo na kini, gibutangan kini aron mapuslan. 
39  Pasayloa ako niini karon (dili aron sa pagpasakit); diha karno niana 
mga Pilgrim Holiness, mga Nazarene mangapakyas sa pagpadayon hangtud sa 
Pentecostes. Kamo nangahinlo na pinaagi sa pagkabalaan, apan sa dihang 
naandarn na unta kamo aron ibutang sa bulohaton pinaagi sa mga gasa sa 
pagpanultig mga dila ug uban pang mga butang, inyo kining gisalikway, 
gihulog pagbalik ngadto sa tangkal. Nakita mo? Karon, ma-mao kana ang 
nahitabo; kanunay gayud kanang ginabuhat. Karon, dili sa pagpanaway 
kaninyo karon kondili-gusto ko lang nga mawala kini gikan sa akong 
kasingkasing. Ug kanunay kanang nagdilaafJ sa sulod nako sukad pa nga dinhi 
ako, busa maayo tingali-kong ang kalooy ni Carl ug Demos ug kanila ug 
kaninyong tanan, a-akong tinguhaon kutob sa akong mahimo ang 
pagpahigawas sa akong kalag gikan niini (Nakita mo?); ug unya anaa ra na 
kaninyo. 
40  Ang normal n8gtipo sa espirituhanon. Karon, diha niana atong nakita 
nga lubos kining nahimugso . . . Kung ang bata . . . Ang kasagaran karon kung 
mobuto na ang tumatob, wala na ta kaayoy buhaton bahin niini. U g kung 
mogawas na ang dugo, dili ka na mabalaka bahin niini. Apan aron mabuhi ang 
bata, kinahanglan nga imo siyang pal pal on ug pahilakon siyag maayo. Ug 
mao kana ang... Kaorn, wala akoy edukasyon, dili sarna niining atong mga 
kaigsoonan dinhi nga gikatudloan pag-ayo niini (nila), apan kinahanglan nga 
maoy gamiton ko ang kinaiyahan aron itipo kini. Ug mao kana ikaw. Mao 
kanay hinungdan, nga nagkinahanglan kini tinuod nga pagpalpal aron mosulod 
kini kanila. 
41  Karon, mohatag kag gamayng-usa ka matang sa pagtay-og. Dili 
kinahanglan nga imong sumbagon siya, kondili tay-ogon lang ug gamay. Ang 
maong paagi kaniya nga natawo usahay mobuhat niini. Sakmiton siya; tay-
ogon siya. Kon dili gani siya moginhawa, palpala siyag garnay, ug unya 
motiyabaw siya sa dili hisabtan nga pinulongan sa iyang kaugalingon, maoy 
akong pagtoo. Apan tan-awa siya . . . Bisag unsaon naghimo si-siyag kasaba. 
Ug sa akong pagtoo kong ang bata matawo sa-sa patayng daan wala kini saba, 
dili molihok; patay kana nga batao 
42  Mao kanay nahitabo sa iglesia karon, ang sistema; anaa tay daghang 
mga ana nga patay nang daan nga nangatawo. Mao kana. Nagkinahanglan 
silag hapak sa Maayong Balita (Nakita ninyo?), ug aron pu-pukawon sila, aron 
makaarngo sila sa ilang kaugalingon a-aron kahuypan sila sa Dios sa 
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gininhawa sa Ginhawa sa Kinabuhi diha kanila. U g karon atong makita 
tinuodgayud kana. Usa kini ka bakikaw nga tiyolohiya, apan mao kini ang 
Karnatuoran bisan pag unsaon. 
43  Busa himatikdi diha sa pagturok sa liso, ang daan kinahanglan nga 
marnatay sa dili pa ang bag-o mahimugso. Busa tungod niini, ang karnatayon 
malisud sa tanang takna. Masakit kaayo kini; makapaluya kini. Ang 
pagkatawo mao ra; tungod kay nagdala kag kinabuhi dinhi sa kalibutan, ug 
masakit ki-kini kaayo. 
44  Si Jesus miingon nga ang Iyang Pulong usa ka Binhi nga gipugas sa 
usa ka magpupugas. (Karon, kitang nasayud na niana, ug buot kong itudlo kini 
sa usa ka pagtuon sa Dominggo tungod kay Dominggo man.) Himatikdi, kay 
kining maong Pulong, ingon nga Binhi . . . Apan hinumdumi nga a-ang binhi 
maoy usa lamang ka nagdala sa bag-ong kinabuhi kung mamatay kini. Ug mao 
kanay hinungdan nga gikalisud sa mga Fariseo ang pagsabot sa atong Ginoong 
Jesu-Cristo; tun god kay nail alum man sila sa kasugoan. Ug ang balaod ma-
mao ang Pulong sa Dios sa dagway sa usa ka binhi. Apan sa nahimo nang 
unod kadtong Pulong ug nahimo nang dili na usa ka balaod, kondili grasya . . . 
Karon, ang grasya ug ang balaod dili mahimong magdungan sa pagtungha sa 
samang higayon, tungod kay ang grasya hataas pa man kay sa balaod, ang mga 
balaod wala man gani diha sa hulagway. U g busa, malisud kaayo sa mga 
Fariseo ang pagpakamatay sa ilang balaod aron matawo ang grasya. Apan kini 
mopahawa gayud kini. Ang duroha ka mga balaod dili mahimong magdungan 
sa pagpakita sa samang higayon. 
45  Walay usa ka balaod nga nagaingon nga dili ka makahimo sa 
pagpadagan kung walay singyas, ug ang laing usa moingon nga makahimo ka 
niini: ang usa moingon nga makahimo ka; ug ang usa moingon nga dili. Sila... 
Kinahanglan nga usa ra gayud ka balaod sa usa ka higayon. Mahimo nga usa 
ka higayon mosubay ka gayud niini; pasidaan, ug dayon mopadagan. Apan 
niining higayona pula na kini: Hunong. Nakita mo? Ug diha niana walay 
duroha ka mga balaod ang mogawas sa samang higayon. 
46  Karon, atong hingmatikdan nga kanunayng. . . Ang hunahuna ko karon 
kaninyo, nga kini nagkinahanglag kasakit, kahigwaos, kabalisa. Tan-awa kung 
giunsa sa mga Fariseo ang pagkamatay sa maong balaod, pinaagi sa kasakit, 
kahigwaos, kabalisa. Apan angayan gayud kini. 
47  Karon, atong makita nga ang ulan nagdalag pagpabunga dinhi sa yuta, 
"Natawo kini," sarna sa giingon sa magbabalak, "sa kaumahan sa dalogdog, sa 
nagkagidlay, gansanggansangon nga kalangitan." Apan kong wala kitay 
dalogdog ug nagkagidlay, gansanggansangon nga kalangitan, ang gamayng 
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pagpakyas? Nagpabilin ako nga matul-id nianang Pulonga, Ginoo, ug giunsa 
ko paghimo niini?" Narnalandong ako, nga "Nganong gihatagan Mo man akog 
panan-awon dili pa lang dugay ug gipakita ako didto niadto?" Ug unya 
mitubag, "Hinuon, angayan ba silang hukman?" Ug mitubag Siya, "Maingon 
man ang panon ni Pablo." 
153  Giingnan ko, ''Nagwali akog sarna nga Pulong nga iyang giwali.(Ang 
Cristohanong Kalalaken-ang Magpapatigayon nakakuhag basahon niini.)" Ug 
matud ko, ''Ngano man? Nganong naingon man kini niana?" Ug nakita ko 
kadtong panon sa mga bigaon nga nanglabay sarna niana, ug pinatas ang mga 
bisti sarna niana ug gitawag nga iglesia sa Miss U.S.A. Ug naluya aako. 
154  Ug dihadiha nadungog ko na usab kadtong usa ka mananoy nga 
musika, ug ania karon kadtong usa ka gamayng Pangasaw-onon mibalik na 
usab. Siya miingon, "Mao kini ang nanggula." Ug sa nakalakaw na Siya, sarna 
gayud Siya niadtong nahaunang usa, nagalakaw sa lakang sa musika sa Pulong 
sa Dios, nga mipaso pagpadayon. Ug sa nakita ko kini, mitindog ako didto nga 
binayaw ang mga karnot ug mihilak nga sarna niana. Ug sa nakaamgo na ako, 
didto nagtindog ako sa akong pantawan nga naglantaw paingon ngadto sa 
umahan. 
155  Unsa? Mao ra Siya nga Pangasaw-onon, mao rang matanga, nga 
binuhat sa mao rang matang sa material Siya sa unang higayon. 
156  Karon, basaha ang Malaquias 4 ilgtan-awa kon wala ba kita 
makadawat ug usa ka Mensahe ning katapusang mga adlaw nga maoy 
magpabalik sa mga kasingkasing sa mga anak balik ngadto sa mga arnahan, 
balik ngadto sa orihinal nga Mensahe sa Pentecostal sa pulong ug pulong. Mga 
igsoong lalake, ania na kita. 
157 Karon, kining iglesiaha nakadawat na ug usa ka ilhanan. Ug mao kin! ang 
katapusang ilhanan, atong makita dinhi sa-di-din-dinhi sa mga Kasulatan . . . 
Tan-awa karon . . . Tan-awa, ang labing dakung pagbati sa pagpanganak ania 
na niining panahon sa Laodicea. Natawo na kini . . . Ang ilang iglesia natawo 
pag-usab. Dili . . . 
158  Wala nay lain pang organisasyon. Si bisan kinsa nahibalo nga nga sa 
matag higayon nga moabot ang mensahe . . . Pangutan-a kining mga 
maghuhubit. Kung molabay na ang plensahe, moguwa ang organisasyon 
gik,an niini. Oh, Alexander Carnpbell, ug uban pa, si Martin Luther ug ang 
tanan, nanaghimo sHag organisasyon gikan niini. U g kasagaran ang mensahe 
molungtad larnang sa tulo ka tuig: ang usa ka rebaybal. Kini milungtad na 
sulod sa napulog-lima ka tuig, ug niini walay organisasyon nga mitungha 
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dili husto. Dili ako makatubag kung unsay igasulti ni bisan kinsa. Akoy 
manubag kung unsay akong gipanulti. U g mao lamay akong isulti kung kini 
tinuod man o dili, ug ako mao ray bugtong nga may tulobagon niini, dili kung 
unsay gisulti sa uban. Dili ako makahukom ni bisan kinsa. Wala ako ipadala 
aron maghukom, kondili aron sa pagwali sa Mensahe. 
149  Himatikdi, nga.nakakita akog u-usa ka paglarawan sa iglesia. U g 
gidala akog usa ka tawo nga dili ko makita, ug mipahimutang sarna sa usa ka 
tangkawan. U g nadungog ko ang usa ka mananyoy nga huni nga wala ko 
sukad madungog. Ug mitana-aw ako, dihay miabot, ug ang usa ka panon sa 
magagmayng kadalagahan, nga mao gayud tan-awon, sa, oh, ang uban 
nagpanuigon pa ug kawhaan, napulog-walo, kawhaan, ug silang mga hatagas 
nga mga buhok ug sinul-oban sa mga nagkalainlaing mga bisti, sa matang sa 
mga bisti, ug nanagpaso sila nga dungan gayud sa maong tugtog sarntang 
nanaglakaw sila. U g miagi sila sa akong wala nga mipaingon niining dalana, 
ug gitan-aw ko sila. U g unya mitan-aw ako aron tan-awon kung kinsay 
nakigsulti kanako, ug wala akoy nakitang bisag usa. 
150  Ug dayon nakadungog akog usa ka tugtog nga rak-ug rol sa usa ka 
banda nga nagsingabot. U g sa mitan-aw ako sa akong tuo, dihay miabot dinhi 
niining dapita (nga mibalik), ania karon ang mga kasimbahanan sa kalibutan U 
g ang uban sa . . . Ang matag usa kanila nanagdala sa ilang bandila diin sila 
magagikan, ang uban sa labing mahugawng butang tanawon nga wala ko pa 
makita sa akong kinabuhi. U g sa pagtungha sa simbahan sa America, kadto 
maoy labing mangil-ad sa tanan nga nakita ko sukad. Ang langitnongAmahan 
maoy akong Maghuhukom. Nanagsul-ob silag mga bughawng sayal nga 
bulgar, sarna nianang mga babaye diha sa bar, walay tabon ang likud niana, 
nga maoy nagtabon niini sarna sa usa ka papel nga bughawng tan-awon, ug 
sarna sa nagsayawg hulahula: namintal, mugbog mga buhok, nga nagtabog 
mga sigarilyo, ug magkiaykiay samtang nagalakaw paingon sa rak-in roI. Ug 
matud ko, "Mao ba kana ang iglesia sa Esptados Unidos?" Ug ang Tingog 
mitubag, "00, mao kana." 
151  Ug sa ilang paglabay, ila kining pugngan nga sarna niini ug ibutang 
ang ilang ibutang sa ilang likud inig-agi na nila. 
152  Misugod a-ako paghilak. Namalandong ako, nga "Sa tanan kong mga 
paghago ug sa tanan kong nabuhat ug ang tanang mga butang nga atong 
gihiusaQan kitang mga ministro . . . "U g, mga kaigsoonan, arnbot lang kung 
motoo I;>a kamQ niini,ng mga panan-awona, apan Tinuod kini alang kanako; 
kanunay kining nagpamatuod nga tinuod gavud. Sa pagkakita ko niadto sa 
hingsayran ko kung unsay sangpotan, ang akong kasingkasing maingon sa 
buto sa sulod nako. "Un sa may akong nabuhat? Giunsa ko Ikaw sa 
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matin-aw tinulo sa ulan nga misaka gikan sa kadagatan ug sinala gikan sa 
kaparat, dili gayud mahimugso. Nagkinahanglan kini kilat, dalogdog, lipak, 
nagkagidlay, gansangon, makalilisang nga butang aron pagdala ug mahinayng 
daligdig sa tubig: Nagkinahanglan kini kasakit aron adunay mahimugso; 
nagkinahanglan kinig kamatayon. Ug maingon nga ang panganud mamatay, 
ang ulan mahimugso, tun god kay ang ulan kabahin man sa panganud. 
Kinahanglan nga mohunong ang usa aron ang lain mogula. Karon, kon ang 
akong mga kaigsoonan dinhi (ang piila kanila) makahimo, sila mohatag 
kaninyog mga balaod alang nianang mga butanga. Dili ko mahimo. 
48  Ug karon, mipatidlum ta ngadto sa laing butang alang sa gamayng 
kaligonan. Nagtoo ako nga ang usa labing matahum nga bulak (Ang tanan 
adunay ilang kaugalingong panghunahuna kanila.)-apan maoy akong pagtoo 
nga ang labing matahum nga bulak nga akong nakita sukad mao ang (didto 
kanhi sa silangan) atong lireo sa danaw. Pila man ang nakakita na ug lireo sa 
danaw? Oh, wala nay makasama niana alang kanako. Apan inyo bang 
hingmatikdan kung maunsa kanang lireo sa danaw. Nahinumdum ako sa unsay 
giingon ni Jesus: "Pamalal1donga ang lireo, kung giunsa nila ang paghago ug 
pagkalinyas, apan bisan pa nianaAko magaingon kaninyo nga si Solomon 
bisan sa iyang kahimayaan wala gani makapabisti sa usa kanila." Tungod 
kayang kahimayaan ni Solomon ug ang iyang katahuman silang tanan lonlon 
mga artipisyallarnang, apan ang lireo sa katahum niini mao ang kinabuhi ang 
naghimo niining matahum, dili sa mga artipisyal nga binulit, sa pintal. 
49  Sama sa atong mga kababayen-an, sa akong pagtoo dili na 
kinahanglanon ninyo kining tanang mga berdi, nahibalo kamo, usa ka 
tabontabon sa mata, nakaila kamog sarna niana, ug tanan kanang manikyor, 0-
0 dili (nalibog ako nianang mga butanga.) kanang naa tanan sa inyong nawong 
aron mahimo kamong gwapa. Ang katahum mao ang matahum nga mga 
binuhatan. Kong dugangan ninyog gamay sa mga Buhat 2 ug 4, sagula kining 
tanan uban sa Juan 3: 16, mao kini ang modaug sa bisag unsang butang nga 
gipaningkamotan ni Max Factor. Ang inyong mga bana labi pang mahigugma 
kaninyo; ang tanan; ug nakasiguro ako nga ang Dios mao man. 
50  Lireo--Siya miingon nga pamalandunga kini, kung giunsa niini ang 
pagtubo, paghago, aron motaas kini. Kining gamayng lireo sa danaw, tanawa 
kung diin kini gikan: sa mahugaw, lunangan, kalapokan, mga lapokon nga 
tubig, mahugaw nga tubig; misaliot-ot sa alagianan nianang tanan (kining 
gamayng binhi sa kinabuhi), naningkamot sa iyang kaugalingon gikan sa 
ilalum sa danaw diin ang mga baki ug-ug uban pa atua didto ug migawas sa 
ibabaw diha nianang tanan. Apan sa nakaangkon na kinig presencia sa adlaw, 
nahimugso kini. Ang gamayng liso nabuak diha sa kinabuhi. Dili kini 
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makahimo niana hangtud nga moagi kini nianang tanan parnaagi. Kinahanglan 
nga molabang kini pinaagi niana; kay mao kanay makapahimo niini, kana 
tungod kay ang adlaw mismo mao may nagkuha niini. Ug sa hingpit nang 
makita kini sa ibabaw sa tanang mahugaw nga mga tubig ug mga kalapokan ug 
uban pa, nan mahimo na kining malipayon, nabuhi na kini nga gawasnon. U g 
usa kini ka matahum nga kinabuhi kong mahiduol na kini sa presencia nianang 
nagpagula niini sa ibabaw. 
51  Nagtoo ako nga matahum kana nga tipo sa usa ka Cristohanong 
kinabuhi. Kung adunay magkuha kaninyo gikan sa kalibutan hangtud nga sa 
usa ka adlaw mahimugso ka diha sa presencia Niini pinaagi sa Espiritu Santo. 
Unsang katahum. Kong paningkarnotan ninyo ang pagtabang niini, mapatay 
mo kini. 
52  Sarna sa usa ka piso kung mapusa na kini. Nasayud kamo, kong 
nakabantay kamo sa usa niining maong linalang, diha sa ibabaw sa iyang 
gamayng tuka (o ang bisag unsang langgam nga gipusa gikan sa itlog) ki-
kinahanglan nga. . .Ang daang bagal magkagulang. Ang daang bahin sa sulod 
niini kinahanglang madunot. Ug mao kini ang tuhaktuhakon sa gamayng tuka 
niini hangtund nga mabuak niini ang bagal. Atong gitawag kini nga "ngitlit" 
usa kini dapit didto sa Kentucky diin didto ako gikan: naghimo sa iyang 
alagianan. Dili gayud sila makakaplag ug usa ka maayong alagianan. Ngano 
man? Kay mao kana ang gitagana sa Dios nga alagianan. Kung tabangan mo 
siya; mapatay mo siya. Kuhaa ang bagal gikan kaniya, ug mamatay siya. Tan-
awa, kinahanglan nga magbati siya, mahasol, mabuak. 
53  Sama niana ang kinahanglang mahitabo sa usa ka Cristohanon. Dili sa 
usa ka tawo nga milamano sa imong kamot, nga mipasulod nimo. Kinahanglan 
nga magpabilin ka diha hangtud nga mamatay ka, madunot, ug matawo sa 
Gingharian sa Dios. Kinahanglan nga ang pamaagi gayud sa Dios. Dili ka 
makasulod pinaagi sa libro, 0 sa paglamanog mga kamot, ug magpasakop, ug 
mag-ulpot, ug pauknol. Kinahanglang mopahata ka-ka gikan sa daang bagal. 
Himatikdi, nga wala laing maayo pang pamaagi nga ilang hikit-an. 
54  Wala silay maayong pamaagi alang sa usa ka bata aron makakuha 
kung unsay gusto niini gawas sa pamaagi sa Dios alang niini. Karon, kung 
matawo ang maong bata, mahimong butangan mo sa kilid sa iyang kona, ug 
moingon, "Anak ko, usa ako ka batid sa tiyolohiya sa kahimtang . . . Nagbasa 
akog mga libro kung unsaon pag-atiman ang bata, ug sultihan ko ikaw, nga usa 
ka modemong batao Didto ka gipanganak sa usa ka modemong balay sa 
modemong mga ginikanan. Kung gutomon ka 0 nagkinahanglag inahan 0 ako, 
bagtinga lamang kining gamayng kampana." Dili gayud kini magpulos. Ang 
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tawo nga mosulti niana nga dili-ibutang sa kaugalingon niyang panghunahuna, 
siya usa ka maut ug mahibanlud siya sa infiemo tungod niini. Husto gayud. 
Kong maninguha siyag pangdani ug mga katawhan, sa mga maayong tawo nga 
sarna niini, ug limbungan sila, aha usa siya ka yawa diha sa tawhong unod. 
Dili gayud siya pasidunggan sa Dios. Nagtoo ka ba pasidunggan sa Dios ang 
yawa ug ang bakak? Dili gayud. Tan-awa, molapaw ra kana sa ibabaw sa ilang 
mga ulo, ug dili sila makasabot niini, ug Iyang panguhaon nga mga pinili. 
144  Tan-awa ang tanang mga profeta sa tanang panahon, kung giunsa Niya 
pagpanguha sa mga pinili. Tan-awa, hangtud bisan gani sa reformasyon, sarna 
sa-sa simbahang Romano Catoliko nga misunog kang Joan sa Arko diha sa usa 
ka kahoy ingon nga usa ka espiritista. Husto kana. Sa kaulahian ilang 
hingkaplagan nga dili diay; usa siya ka santos. Dayag na lang nga 
nagpinitensiya sila: ilang gikalot ang lawas sa pari ug gitambog sila sa suba, 
apan-nasayud kamo, apan dili kini makapahupay sa mga basahon sa Dios. 
DilL 
145  Ilang ginganlan si San Patrick nga usa usab (Nakita ninyo?), ug 
sulosama gayud siya nga usa ako. Busa atong himatikdan . . . Tan-awa ang 
iyang mga anak; tan-awa ang iyang dapit; tan-awa kung pila ang mga 
nangamatay; tan-awa ang mga nangamarter ug tan-awa kung pila ang mga 
nangamatay didto. Nakita ninyo dili kini mao. Apan ang giingon sa katawhan, 
nga dili kini tinuod; kadto mao ang unsay giingon sa Dios ug gipamatud-an 
nga tinuod kadto. Gimatud-an ang tanang mga butang. Pagpabilin niadtong 
unsay maayo. 
146  Karon, atong nakita dinhi sulod sa pipila na ka bulan ang milabay, usa 
niana ka buntag naglakawlakaw ako sa gawas sa balay ug miabot ang usa ka 
panan-awon. U g gihagit ko si bisan kinsa dinhi nga nahibalo sa tanang mga 
katuigan sa pagsulti nga sa matag higayon nga ang Ginoo mopasulti kanako sa 
MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO kondili ba mahitabo. Pila man ang 
nasayud nga kini Tinuod, ipataas ang inyong mga kamot. Adunay mosulti nga 
supak? Tinuod kini. 
147  Ayawg hatagig pagtagad ang mensahero; maoy tan-awa ang Mensahe 
niini. Kay mao kana. Dili kon mao kadto. Ayawg hatagig pagtagad ang 
gamayng upaw nga ulo (nasayud kamo) nga tawo, tungod usa lamang kiniusa 
lamang kini ka tawong linalang, nahibalo kamo, ug unya managsama ra kitang 
tanan. Kondili maoy bantayi kung unsay nagakahitabo. Kay kana maoy 
nagpahayag niini. 
148  Gikuha ako. Karon, nasayud ako nga ang mga katawhan mosultig 
tanang matang sa mga butang, ug nasayud ta niana ug ang kadaghanan niini 
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139  Unsa may mahimo niini? Mao kini ang magtabang sa lugas. Husto ba 
kini? Karon, ang banay . . . Parninaw, ang udlot dili sarna sa lugas tan-awon, 
ni ang banay; apan sa sulosama gayud niini, ug mao kanang putos sarna gayud 
niini. Apan sa gihapon dili kini kon ang lugas. Usa lamang kini ka mag=aagak 
sa lugas. 
140  Wala ba ninyo makita kung giunsa niadtong mga mensahea pagtungha 
nga inubanan sa mga kasakit? Apan ang Kinabuhi mobiya dihadiha aron 
moadto na usab sa mosunod nga mensahe. Ang Kinabuhi mibiya gikan kang 
Luther paingon ngadto sa mensahe ni Wesley, gikan sa mensahe ni Wesley 
paingon ngadto sa mensahe sa Pentecostal. Karon, panahon na usab nga 
mobiya sa putos. Ug unsa may nahitabo? Anaay usa ka kinaiya sa matag 
dagway nga nagpahayag nga mao ang Kamatuoran. 
141  Karon, nakita ba ninyo kung nganong akong. . . Naghunahuna kamo 
nga nabuang ako. Mahimong ingon niana ako (sumala sa ako nang giingon), 
apan anaay usa ka butang sa sulod ko; nga dili ko mahimong undangon kini. 
Wala ko kini ibutang diha. Wala ako moanhi pinaagi sa kaugalingon kong 
pagpili. Iya kini sa Dios. Ug Iya kining gipamatud-an nga kini mao ang 
Karnatuoran-sa paghimo niini nga Karnatuoran. Dili ingon nga may butang 
gikabatok ako kang Luther, ug kang Wesley, sa mga Pentecostal ug mga 
Baptist, 0 si bisan kin sa man-wala akoy gisupak kang bisan kinsa, kondili 
ang sistema maoy akong gisupak tungod kay ang Pulong supak man niini, . dili 
ang tawo. Tan-awa kining mga pari nga ania mitambong karon dinhi ug mga 
tinugyanan sa simbahan nga ania karon dinhi. Wala unta sila dinhi kon 
naminaw pa sila sa sistema, apan aduna silay yanong kaisug sa Pulong sa Dios 
aron mohawa ug dawaton kini. Ang "Halleluia," nagpasabot nga "Dalaygon 
ang Dios." Dili kini makadaot kaninyo. Ang "Amen" nagpasabot nga "Hinaut 
unta." Mitoo ako niini. Mitoo ako ug nakasabot nga kini mao ang kamatuoran. 
Gipamatud-an kini nga maoy tinuod. Sa kaulahian makita mo mahimong ulahi 
na. 
142  Karon, bantayi, bantayi. Ang Biblia nag-ingon nga ang Iyang asawa 
nangandam na sa Iyang kaugalingon sa katapusan sa panhon. Giunsa man Niya 
sa pag-andam sa Iyang kaugalingon? Aron mahimong Iyang asawa. Ug unsa 
may iyang. . . Unsa mang matanga sa bisti ang iyang gisul-ob? Ang 
Kaugalingon Niya Pulong. Siya gibistihan sa Iyang pagkamatarung. logon 
Kini niana. Nakita mo? Ang mga panan-awon . . . 
143  Himatikdi. Alang sa pagtapus, buot kong ipahayag kining usa ka 
butang, sa dili pa nato tapuson. Mao kanay nagmandu kanako sa pagsulti niini. 
Ako anaay "MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO." Kong adunay usa ka 
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bugtong paagi nga maangkon niini kung unsay iyang gikinahanglan mao ang 
paghilak. Mao kana ang pamaagi sa Dios. 
55  Ug mao kanay pamaagi nga makabaton ta kung unsay atong 
gikinahanglan: mao ang pagsulti alang niini. Isulti kini. Ayawg kaulaw. Ingna, 
"Gigutom ako sa Dios." Ayawg tagda kung anaay mga deacono, mga pastor, 0 
bisan kung unsa man ang anaa diha. Isinggit kini. Kong ang mga Joneses 
naglingkud man diha, unsa may makalain niini? Isulti kini. Mao ra kanay 
bugtong pamaagi sa pagpakabaton niini-hangtud nga makadawat kag 
panabang. Iya kanang gitudlo sa dinhi pa Siya sa kalibutan, nahibalo na kamo, 
bahin sa dili matarung nga maghuhukom. 
56  Ang usa katulo nga gabon, dili ako makamao sa pormula niini. 
Tingalig aniay siyentista dinhi, apan isulti ko lamang ang paagi nga akong 
gihunahuna. Mahimong u-usa kini sa nagpunsisok nga hut-ong sa kalihokan 
nga nanagkatigum sa kangitngit sa kagahion, ug nangatagak sa yuta. Ug sa 
nahitabo na kini, sa panahon sa kagabhion kini migawas. Apan sa panahon sa 
kabuntagon anaa ra kini nagpabilin nga gitugnaw ug nagpangurog diha sa 
ibabaw sa gamayng dahon sa kasagbotan 0 kaha nagbitay diha sa inyong 
hayhayan. Apan kausa ra kini madan-agi sa ad law. Inyo bang hingmatikdan 
kung unsang kamalipayon niini? Mokidlapkidlap kini ug mokurog. Kay ngano 
man? Tungod kay nasayud kini nga ang maong kahayag sa adlaw maoy 
mokuha niini pagbalik diin didto kini gikan sa sinugdanan. 
57  Ug sama usab niini ang matag usa ka lalake ug babaye nga 
gipanganak sa Espiritu sa Dios. Adunay butang mahinungdanon niini sa 
dihang mikaylap ang Kabayag sa ibabaw nato, mao kanay nakapalipay kanato 
tungod kay nasayud ta kung asa ta mobalik diin kita magagikan, gikan sa 
sabakan sa Dios. Magpangidlap kini sa tumang kalipay sa dihang naigo kini sa 
adlaw, dayag na lang, nga nasayud nga moadto kini diin kini magagikan. Ang 
usa ka masalikwaut nga butang, apan makabantay ta niini, apan maniid tag 
uban pa. 
58  Nahibalo na ta sa daang binhi nga-kinahanglan, sa dili pa moturok ang 
bag-ong binhi gikan sa daang binhi, kinahanglan nga moagi kinig pagkadunot, 
moagi gayud, dili lamang kay igo rang mamatay, kondili modunot human kini 
mamatay. Nahibalo ta niana nga maoy tinuod. Managsarna ra kana sa bagong 
pagkatawo. Dili na gayud kita mobalik pa, kondili mopadayon ka sa takna nga 
matawo ka na pag-usab. 
59  Ug mao kanay hinungdan nga nagtoo ako nga aduna tay daghan kaayo 
karon-dili ra kaayo diay daghang, mga tinuod nga bag-ong gipanganak, kana 
tungod kay ang binhi-rnipabor man sa Pulong 0 ang tawo, apan dili sila 
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gustong modunot gikan sa karaang mga sistema diin anaa sila. Dili sila buot 
mogawas gikan niini. Gusto ra silang magpabilin sa karaang sistema ug 
moangkon sa bag-ong pagkatawo 0 sa mensahe sa panahon. 
60  Atong makita nga ilalurn kang Luther, Wesley, sa mga Pentecostal, ug 
sa tanang mga kapanahonan. Sa gihapon naningkarnot pa sila pagpabilin sa 
karaang sistema ug rniangkon niini, apan ang karaang sisternang panahon 
kinahanglang mamatay, madunot, aron makapaturok sa bag-ong kinabuhi. Sa 
gihapon buot pang magpabilin. Himatikdi, nga ilang hingsabtan nga ang 
karaang sistema mamatay, apan dili sila buot nga rnadunot kini. Karon, ang 
pagkadunot mahitabo kung kini gihikling na sa dayon. 
61  Kung pagabuhaton na ang pag-angkon nga. sila nabag-o na . . . Apan 
ang pagpangangkon maoy usa lamang ka bugtong timaan; ang pagkadunot 
nagdulot sa bag-ong pagkatawo. Kinahanglang rnarnatay ka gikan niini sarna 
sa atong ginabuhat sa tanang kapanahonan, pinaagi sa Wesleyan ug ang tanan 
pa . . . Apan ang butang niini mao, human nianang bag-ong pagkatawo 
rnahimugso . . . Si Wesley-o si Luther mianhi nga inubanan sa usa ka pulong: 
"Ang matarung mabuhi pinaagi sa pagtoo." Nan, dili na siya magpabilin sa 
karaang sistema. Kinahanglan nga mogula siya gikan niini. 
62  Ug sa pagkakuha sa mga Calvinista sa sirnbahangAnglicano sa maong 
kahimtang (italum sa doctrina sa Calvinista) hangtud nga ang Dios rnipatindog 
sa doctrinang Arminianhon (nga iya ni John Wesley) . . . Kinahanglan nga 
mamatay gayud ang daang sistema aron moabot ang bag-o. U g sa paghunong 
na sa panahon ni Wesley ug sa tanang mga rnagagmayng rnga panahon 0 rnga 
udlot nga nanggula gikan sa lindog sa banay sa panahon ni Wesley. . . Tan-
awa, sa pagtungha na sa Pentecostal uban sa pagpahibalik sa sa mga gasa, 
nanggula sila gikan sa Baptist, Presbyterian, Pilgrim Holiness, Nazarene, 
Church of Christ (nga gitawag), ug uban pa niana; sila nanggawas gikan niini, 
nangadunot na gikan niini, aron pagdawat sa bag-ong pagakatawo. 
63  Kanunay ka gayung hinganlag buangbuang, apan sarna kini sa giingon 
ni Pablo sa dihang nadunot na siya sa unsay kanhi niyang giangkon; siya 
miingon, "Sa paagi nga ginganlag hirehiya, rnao kana ang paagi sa akong 
pagsimba sa Dios sa akong rnga ginikanan," sa kahimtang nga gitawag nga 
herehiya. Tan-awa, iyang gidawat ang bag-ong Kinabuhi nga gipapahimugso 
sa Daang Tugon nganha sa Bag-ong Tugon, ug kinahanglan nga mamatay siya 
sa Daan (aron mahimo kining usa ka landong) aron mahimong . . . 
64  Sama ra kana sa atong kahirntang karon. Karon, antusa ako, apan mao 
kanay akong hunahuna. Ang mga kasirnbahanan hilabihan ang 
pagkamakisistema hangtud nga dili ka makasulod nianang usa gawas kung 
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an nga maoy nakapadunot niini, ug ang Dios nagpahayag nga ang Iyang 
Pulong maoy Karnatuoran, ug sa gihapon nagpabilin sila niini. Amen. Tinuod 
kana. Nahibalo kamo nga tinuod kini, igsoong lalake ug babaye. Kana maoy 
usa lamang ka . . . Mao kanay usa ka yanong paagi sa pagtug-an niini. Dili ki-
kini maoy usa ka pagpahayag sa Griego ug uban pang butang, kondili mao kini 
pagpahayag ug pagpakita sa komon nga pagbati. Ang tinuod hisabtan ninyo 
kana. Duha pun-ag duha upat. Nakita mo? Karon, nahibalo ta nga husto kana. 
134  Karon, ang Pulong kinahanglan nga mobungag Pangasaw-onon. Apan 
angkaraang sistema magpabilin gayud sa paghulagway niini; marnunga gayud 
kinig usa ka Esau nga mibaligya sa iyang pagkapanganay. 
135  Aniakaron; gibati ko kini. Hinaut unta nga dili ninyo pagisipon 
nganabuang ako, apan kon ugaling buang man ako, pasagdi ako. Gibati ang 
ingon niini. Akong palabihon kining kahimtanga kay sa laing parnaagi. 
Mahimong buang a-ako alang sa kalibutan, apan nahibalo a-ako kung hain ako 
karon. Nasayud ako sa akong gibarogan. 
136  Paminaw, kay manganak kinig usa ka patayng daan nga bata, ang usa 
ka ecclesiasticanhong sistema nga maoy maghiusa sa tanang mga 
denominasyon aron manganak ug usa ka Esau nga maoy magdumot kang 
Jacob. Amen. Hinaut unta nga nakita kini ninyo. Usa ka patayng daan, patayng 
denominasyon, silang tanan managdungan sa . . . 
137  Oh, mga magtotoo sa Pulong, tagda ang akong Mensahe. Pamatia ako. 
Dili akong Mensahe kondili Iyang Mensahe nga Iyang giparnahayag pagayo 
nga mao ang Karnatuoran . . . Kinahanglan mga magpili. Huma niini dili ka 
magpabiling maglingkud. Kinahanglan nga magpili ka. 
138  Inyo bang nahinumduman sa miaging adlaw paingon ngadto sa West-
ward Ho (niadtong buntaga samtang nagkaon karnong tanan) kung giunsa sa 
Ginoo ang papakita ko kaninyo niadtong trigo, kung giunsa niini ang pagturok 
pinaagi kang Luther, kang Wesley, ug ang mga banay, ug uban pa, ug ang 
garnayng salingsing: ang matag simbahan naglarawan sa usa ka lindog nga 
mais, ug unya mipaingon ngadto nianang lugas ingon sa kaniadto, ug diha 
niana ang garnayng putos, nga samang tan-awon sa lugas sa usa ka trigo. Kung 
inyong adtoon ug tan-awon, kong wala kay hingbangkaagan sa imong trigo, 
nan makaingon ka nga anaa ka nay mga trigo didto, apan usa pa lamang kana 
ka putos. U g kung ablihon mo kanang maong putos, diha niana walay gayud 
ing lugas. Diha niana anaay garnayng udlot sa kinabuhi nga mogitib. Pagkuhag 
salamin ug tan-awa kini. U g sa paghiabot paguna sa Pentecostal, haduol na 
kini kaayo, si Jesus miingon diha sa Mateo 24:24, nga hilimbungan niini ang 
pinili kon mahimo pa. 
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dili kini marnunga . . . Ang arnorsiko dili gayud mobungag pungpong sa trigo. 
Apan silang duha anaa sa mao rang umahan, gipatubigan sa mao rang tubig ug 
mao rang kahayag sa ad law. Ang Usa mao ang Pulong; ang laing usa dili 
Pulong. Silang duha kanunayng managkabangi; kanunay silang nanag-away 
sukad pa sa nahaunang reformasyon, ug sa gihapon nag-inawayay pa sila. 
129  Karon, dili na ko maodto sa unahan pa niana, hi muon ko ba? Sa walay 
duhaduha nahibalo na kamo kung usay akong gipasabot. Ania na kita. Anaa 
ang inyong sistema. Unsang sistemaha ang inyong gipasakopan? 
130  Hunahunaa lang. Kong buhi ka pa kaniadto sa miaging mga adlaw 
ilalum sa pagtay-og sa mga profeta sa Dios ug sa Pulong nga miabot, sa kang 
kinsa ka mang dapit ka molaban didto? Ah, managsarna ra ang imong pillion 
karon. Siya nangandam na sa pagdala sa hingpit nga Pulong kaniaclto, ug ang 
Pulong miabot alang sa Pangasaw-onon nga Pulong. Maingon nga ang u-usa 
ka babaye kabahin sa lalake, nga gikuha gikan kaniya, mao nga ang iglesia 
kinahanglan nga usa ka iglesiang masundanon sa Pulong, sa matag pulong sa 
Biblia, dili sa mga sistema, mga dogma, 0 walay gidugang niini; kinahanglan 
nga walay sarnbog niini, putlig ulay. nga Pulong. Husto kana. 
131  Ubos sa mga adlaw sa kahayag ni Luther sa pagkabahin sa iglesia, si 
Luther napugos . . . siya . . . usa sa iyang mga kasakit, apan migula siya, "Ang 
matarung mabuhi pinaagi sa pagtoo. Dili kini mao ang comunyon." 
132  Karon, atong makita nga ubos sa mga adlaw ni John Wesley nagbati 
na usab siya apan siya-dihay natawo nga si Wesley. Apan unsa may iyang 
gibuhat? Mibalik dihadiha sarna sa gibuhat sa inahan. U g unya ilalum sa mga 
adlaw sa mga Pentecostal ang inyong mga amahan ug mga inahan 
nanagpamiya nianang mga butanga ug gikaligotgotan kini. Nanggawas sila sa 
kadalanan, ug ang inyong inahan nga wala nay estaking, nanagdokdok sa daan 
nga mga lata, ug naghisgot bahin sa bautismo sa Espiritu Santo. Ug ang uban 
nagdalag daan nga kitara . . . Manghigda sila diha sa kanto sa mga kadalanan, 
gipanagdakop, pakatulogon sa mga bilanggoan. Ug mga tikig ta kaayo ug sa 
kalit mibalik ngadto sa organisasyon, ug atong gibuhat ang atong kaugalingon 
sa sarnang kahugawan (Ilang gipanagdaldal ang mga kabataan sa pagbalik 
niini.) diin sila manggula. Ilang gipanglubong sila. Ikaulaw karno nila. 
Nahibalo ako nga magahi ra kana apan maoy karnatuoran. 
133  Moingon karno, nga "nagtoo ako nga nahigugma ka sa mga 
katawhan." Kong ang gugma dili man mosaway, nan unsaon mo man sa 
pagpakitag gugma? Ang gugma mosaway gayud, ug gihigugma ko ang 
kalibutan. Nangabugho a-ako sa Iglesia nga iya sa Dios. Ug sa pagtan-aw 
niining mga sistema nga maoy nagbugkos ilalum sa mga tawhonong pagtulon-

Mga Kasakit Sa Pagpanganak 15 
 
nahisakop ka sa lain. Kinahanglan nga anaa kay kard sa pagpakighiusa 0 unsa 
mang mga ilhanan. Ug pinaagi sa pagtoo niini, ang bugtong ganghaan nga hap 
it ko na mabuksan mao kining Business Men. Ug samtang dili pa sila usa ka 
organisasyon, makakuyog ako uban kanila, apan-ug mosulod aron dad-on ang 
Mensahe nga akong gibati dinhi sa akong kasingkasing ngadto sa mga 
katawhan. Apan hilabihan ang pagkamakisistema niini. Ug gihigugma ko 
kamong mga Pentecostal. Ug ang Pentecostes dili usa ka kapunongan. Igo lang 
ninyo gitawag ang inyong kaugalingon niana. Ang Pentecostal maoy usa ka 
kasinatian ug dili usa ka denominasyon. 
65  Apan, tan-awa ninyo, kining maong butang igakalisud ba sa 
kadaghanang mga tawo-sa dihang tan-awon nila kini ug toohan kini, ug makita 
kini nga giila pag-ayo sa Dios diha sa Pulong, apan bisan pa niana igakalisud 
niini ang pagpawalay bili sa mga butang diin anaa kamo niini. "Unsa may 
akong buhaton? Asa man ako mangita sa akong kabuhian? Unsa . . . " Ang 
Dios maoy inyong pagkaon. Ang Dios maoy butang nga inyong kuptan. "Apan 
maoy unaha ninyo ang pagpangita sa Gingharian sa Dios ug ang Iyang 
pagkamatarung." Akong pasagdan kini diha nga magpuyo; nasayud na kamo 
sa akong buot ipasabot. 
66  Gisultihan ta sa profeta sa Dios nga makabaton ta ug usa ka bag-ong 
kalibutan-usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kong gusto kamog 
Kasulatan niana, anaa kini sa Pinadayag 21. Mahimong kutloon ko kini alang 
kaninyo. Ania dinhi kanako. Si Juan miingon: 
67  Nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta: tongod 
kay ang nahaunang langit ug . . . ang unang yuta nahanaw na man. . . Nahanaw 
na. 
68  Karon, kong anaa man tay usa ka bag-ong yuta, ang daang yuta ug ang 
bag-ong yuta dili gayud magakadungan pagtungha sa samang higayon-o ang 
usa ka bag-ong kalibutan ug ang daang kalibutan dili magakadungan sa 
pagtungha sa samang higayon. Dili mahimo ang duha ka han-ay sa k~libutan 
nga magakadungan sa samang higayon. Karon, aron makaangkon sa bagong 
kalibutan, kinahanglan nga mamatay gayud ang daan. Karon, kon ang daan 
mamatay man gayud, nan magahatag kinig kasakit sa pagpanganak sa bag-o 
karon. 
69  Ug kong ang usa ka doctor magasusi sa usa ka pasiyente nga nagbati, 
karon ang-usa ka butang nga pagabuhaton sa doctor-diin nakigsulti ako ngadto 
sa duha 0 tolo, sumala sa akong nahibaw-an, kanilang mga maayong 
doctor sa medisina, Cristohanong mga doctor. U g mangutana a-a-ako 
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kaninyo.niini. Ang usa nahaunang butang nga pagabuhaton sa doctor human 
siya maniid sa pasiyente mao ang paghatag usa oras sa kasakit-kasakit sa 
pagbati. Iyang tagalan ang kasakit sa pagbati, ug kung un sa sila kahaduol ug 
kung unsa pa ang kalisud sa usag usa. Ang usa labi pang malisud kay sa lain; 
ang mosunod, labi pang malisud: nga magkaanam kahaduol. Mao kana ang 
iyang pagpaniid sa panghitabo: pinaagi sa kasakit sa pagbati. 
70  Nan, kong ang kalibutan kinahanglan man nga mohatag ug alagianan 
alang sa bag-ong kalibutan, nan atong susihon ang mga kasakit sa pagbati nga 
atong naangkon dinhi sa kalibutan. Ug unya atong tan-awon kung unsa nang 
adlawa ug kung unsa Da ang gilay-on niya diha sa iyang pagbati. 
71  Ang Unang Gubat sa Kalibutan nagpakita kini ug dakung kasakit-
nagbati sa hilabihang kasakit. l(ini nagpakita sa iyang unang pagbati sa mga 
kasakit alang sa iyang pagbatii tungod kay niadtong taknaa siya nakasinati ug 
mga bomba, ug mga masingan ug mga hilo nga gas. Ug nahinumduman ba 
ninyo-tingalig daghan kan'inyo ang wala. Usa pa ako ka gamayng bata mga 
walo pa siguro akong panuigon, apan nahinumduman ko na sila nga naghisgot 
ug mustasa ug klorin nga gas ug uban pa, kung unsa kining tanawon mao pa 
lamay pagsugod niini ug miingon sila nga mosunog kini sa tibuok kalibutan. 
Mao kini ang mopatay sa tanan. Nan, tingalig mao kini ang mobungkag niana, 
pinaagi sa paghuyop sa hangin sa tibuok yuta, ug kung giunsa sa mga tawo ang 
pagkahalok nga mamatay nianang gamhanang hinagiban sa makahilo nga gas. 
Ang kalibutan nakasinati-sa unang kasakit sa pagbati. 
72  Ug atong makita karon nga diha nay ikaduhang gubat, Gubat sa 
Kalibutan. U gang iyang kasakit sa pagbati nagkaanam ka daku, nagdugang 
ang kamakalilisang sa kanunay, ang pagbati sa pagpanganak sa kalibutan. 
Hapit na siya mahanaw niadtong panahon sa bomba atomika tungod kay 
migun-ob man kini sa tibuok siyudad. Labi kining daku kay sa kasakit sa 
Nahaunang Gubat sa Kalibutan sa mga nangagusbat sa kalibutan. 
73  Karon, nahibalo siya nga ang panahon sa iyang pagpanganak haduol 
na. Mao kanay hinungdan nga nahadlok siya pag-ayo, nasamok gayud sisiya 
tungod kay sa bombang hidrogenia ug mga misil diha sa kahanginan nga maoy 
moguba sa tibuok kalibutan. Usa ka nasud ang mohadlok sa usa, bisag unsa pa 
kini ka gamay. Anaa silay mga misil nga ila giingon nga maoyang usa kanila, 
nga ilang ipaabot sa kabituonan ug ihulog sila bisag asa sa kalibutan sumala sa 
ilang gusto. 
74  Ang Russia, sumala sa akong nadungog sa mga balita sa miaging 
adlaw, siya miingon nga mahimo niyang gun-obon kining nasura ug-ug 
pasagdan ang mga atomika 0 ang uban pang mga butang nga matunaw sa 
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dinhi sa kalibutan sa iglesia ning panahona. (Haw-ason ko kini gikan sa akong 
abaga, ug unya gawasnon na ko niini.) Kitang tanan nasayud nga-nga mao 
kana ang Pulong sa Dios ug ang sistema sa denominasyon. Mao kana ang duha 
ka mga sistema nga nagalihok. Sarna kang Jacob ug kang Esau, ang usa 
matinguhaon sa Espiritu, ug ang laing usa matinguhaon sa unod. Ug unsa man 
kini? Si Esau ug si Jacob nanagbugno sa sulod sa tagoangkan sa inahan bisan 
pa gani sa takna sa ilang pagkahimugso. MaQ man usab ang denominasyon ug 
ang Pulong nagbinatokay ang usag usa. Diha na sila sukad sa unang pagdala ni 
Luther sa nahaunang reformasyon. Manghinaot ako nga yano ra kaayo kana 
nga inyong hisabtan. Nakita mo? 
125  Kining mga tawhana, kong makakuha sila niini ug mogawas uban 
niini, mobati pa silag maayo alang niini (Nakita mo?) aron ipadangat kini sa 
dapit diin... Gusto ko lang ipahimutang kining binhi, apan manghinaot ako nga 
mapatubo kini ninyo ngadto sa kinabuhi. 
126  Himatikdi. Nakita mo? Mao gayud kanunay kana. Maoy hinungdan 
nga nagbati siya sa kasakit, tungod kay aduna may nanagkabangi sa sulod 
niya. Anaay Esau, usa ka tawong kalibutanon, relihiyoso kaayo, ug oh, maayo 
man siya, maayong tawo, mahinlo, maayog gawi sumala sa akog nasayran, 
apan wala siyay salabutan bahin sa pagkapanganay. Natawo siya nga ingon 
nianang kahimtanga, giumol siya nianang kahimtanga. Ug si Jacob, dili ko 
tagdon kung unsa man siya, ang pagkapanganay maoy iyang gitinguha. Mao 
kana siya ang espirituhanon. U g kini silang duha karon anaa sa tagoangkan sa 
iglesia. 
127  Adunay usa ka dakung sistema nga buot mamugna kanang gitawag 
nga Concillo sa Kalibutan sa mga kasimbahanan. U g gikan sa tagoangkan sa 
iglesia migula ang duha ka mga anak. Timan-i ang akong gisulti. Ang 
kalibutan-ang kalibutan-ang Pulong kinahanglan manganak sa iglesiang 
Pangasaw-onon nga Pulong. Ang iglesia kinahanglan nga magaanak gikan 
kaniya ug usa ka Pangasaw-onon alang kang Cristo. Sila nga nanghikatulog sa 
tanang kapanahonan magapahiangay nianang Pangasaw-onon nga gianak sa 
Pulong diin sila gianak. Sarna ra nga gikan sa inyong mga tiil paingon sa 
inyong ulo. Nagkaanarn siyag pagdaku, ug labaw ka pang makaangkon, ug 
uban pa. Maingon nga ang lawas nagtubo, mao man usab ang Lawas ni 
C:~i~to nagtubo man. U g sa katapusan ang Ulo moabot niini; ang Ulo gayud 
nnm. 
128  Karon, kong atong himatikdan, tungod kay ki-kining tanan nadugtong 
sa VIo; ang VIo maoy maglisoliso, maoy magguyod. Apan kining maong mga 
sistema dili gayud motubo gikan niana, tungod kay sistema man kini, ug 
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Sumala sa Biblia . . . Anaa nay ako niini, umaabot nga usa ka libro gikan 
niana-ang comentaryo sa unang upat ka mga capitulo sa Pinadayag. Basaha 
kini, kung makakuha kita niini sa pamantalaan, ug gipamatud-an kini sa walay 
pagduhaduha kung usay mensahe ni Luther: ang pagkamatarung, uinsay. .. 
Ang pagkabalaan maoy misunod nga paagi diha sa natural nga pagkatawo, ug 
dayon miabot ang mga Pentecostal. Husto gayud. 
121  Karon, himatikdi, kay ang matag panahon mitay-og sa iglesia ug 
mihatag kinig pagbati sa pagpanganak. Apan unsa may ilang gibuhat? Sa 
dihang miabot ang pagbati sa pagpanganak, inay nga mokuyog uban sa 
Pulong, nanagtigum silag mga kalalaken-an sama sa gibuhat niadtong nahiuna. 
Husto gayud. Human sa pagtay-og sa mga apostoles, dinhi atong makita nga 
nawala na usab siya. Diha atong makita nga adunay daghang nanagpanungha, 
si Agabus ug ang daghan pang mga reformador sarna sa sinugdan. Ang matag 
panahon (sumala sa inyong natun-an sa Concillo sa Nicaea, sa mga Kaparian 
sa Nicaea, ug kanang tanan, ug inyong makita kining tanan)-ang matag 
panahon mangatay-og sa takna nga moabot ang mensahero nga may MAO 
KINI NG GIINGON SA GINOO. 
122  Karon, siya maoy labing daotan nga kahimtang, sumala sa Kasulatan, 
kay sa kanhi. Ania na kita sa panahon sa iglesia sa Laodicea, usa ka dato apan 
buta nga panahon sa iglesia nga wala mahibalo niini. Walay makita sa Biblia 
nga si Cristo gipalagpot sa gawas sa iglesia gawas sa panahon sa Laodicea. 
Ania na siya sa labing alaot nga kahimtang; siya maoy pinakadunot sa tanan. 
Miingon, "naglingkud ako ingon nga usa ka rayna, nga walay nakulang sa 
walay pagkasayud nga hubo ka, ug makaluluoy, buta, kabus, ug wala mahibalo 
niini." 00, sir. Giingnan, nga "Tambagan ko ikaw, nga umari ka ug magpalit ug 
tambal sa mata gikan kanako aron bukhon ko ang imong mga mata." Ug kana 
ma-maoy . . . Ang tambal sa Dios sa mga mata mao ray makadalag Kahayag sa 
iglesia kong gusto niini nga mabuka ang iyang mga mata sa unsay giingon sa 
Dios. 
123  Himatikdi karon. Karon, anaa na siya nianang kahimtanga; dili gayud 
kaduhaduhaan nga ania na kita sa panahon sa iglesia sa Laodicea. Karon, ang 
mensahero gisaad diha sa Malaquias capitulo 4. Siya nagsaad nga buhaton 
kini, ug ang Mensahe mao ang pagpabalik sa Pulong-ang pagpabalik sa mga 
katawhan nganha sa Pulong. Ang pagkahimugso kinahanglan nga . . . 
Kinahanglan nga manganak siyag usa ka bag-o gikan sa-sumala sa Malaquias 
4. 
124  Sa kalibutan sa iglesia karon, adunay duha ka mga sistema nga 
nagalihok. Karon, paminawa pag-ayo. Karon, tan-awon ko kung moingon ba 
kamo nga "Amen" dinhi niini. Adunay duha ka mga sistema ang nagalihok 
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iyang nasud. Wala tay kasayuran kung unsay pagabuhaton bahin niini. Ang 
matag usa naghimo niining pagpangangkon, ug nahitabo kini. Ang mga 
katawhan . . . Ang siyensiya maoy mibungkag sa dakung buhatan sa Dios 
hangtud nga mahimo na nilang laglagon ang ilang kaugalingon. 
75  Sa kanunay gayud gi-gitugotan sa Dios ang kaalam nga maoy 
mobungkag sa iyang kaugalingon. Dili ang Dios mobungkag ug bisag unsang 
butang. Ang tawo maoy naglaglag sa iyang kaugalingon pinaagi sa kaalam 
sumala sa iyang ginabuhat didto sa sinugdan, nga midawat sa kaalam ni 
Satanas ug-giilis sa Pulong sa Dios. 
76  Karon, nasayud siya nga wala siyay mahimo. Dili siya makabarug 
niini. Ang Russia, sa akong pagtoo maoy moguba niining nasura karon kong 
nagtoo man siya nga siya maoy molaglag niini ug unya ipabilin ang iyang 
kaugalingon. Si bisag kini nianang gagmayng mga nasura makahimo niini, 
apan nangahadlok sila tungod kay nasayud man sila nga kining kalibutan dili 
gayud makapabilin sa gituyokan niini ubos nianang kahimtanga. Tungod niini 
ang kalibutan nasayud nga ang iyang mga kasakit hilabihan ka daku nga 
kinahanglan manugyan na siya. Anaa gayuy usa ka bag-ong mahimugso niana. 
Mapasalamaton ako tungod niana. Tungod kay gikapuyan na ako niining usa. 
Ang ma-matag usa nasayud nga-nga kini maoy usa ka dapit kamatayon ug 
kagul-anan ug sa tanang matang sa panagkabangi ug uban pa. Nalipay ako nga 
manugyan ka na; nalipay ako nga ang panahon haduol na. Sumala sagiingon ni 
Juan kaniadto, "Umari, ka na, Ginoong Jesus." 
77  Karon, kinahanglan nga madunot gayud siya, angay lang (sumala sa 
akong giingon), aron paghatag sa bag-ong mahimugso. Tan-awa kung giunsa 
niya pagkadunot. Himatikdi, mga kaigsoonan ko. Hingpit gayud ang iyang 
pagkadunot. Ang iyang mga politika ug mga sistema nanagadunot na gayud 
pag-ayo. Wala nay malig-on pang kabukogan di-diha sa iyang kalibutanong 
sistema. Ang iyang mga politika ug ang iyang relihiyosong politika ug kung 
unsa pa man kana mi-miingon nga, "ako usa ka Democrat"; "ako 
Republikanhon"; "ako usa ka Methodist"; "ako usa ka Baptist," tan-awa, ang 
mga butang nangadunot na paingon ngadto sa kinauyokan. Kinahanglan gayud 
nga manugyan na. Kay dili siya makapabilin niini. Magbutang kamog usa ka 
George Washington 0 usa ka Abraham Lincoln sa matag nasud niining Estados 
Unidos, sa gihapon dili pa kini mobalik. Ubos na kini sa katubsanan. Adunay 
usa lamang ka butang ang makatabang kaniya; mao kanang pag-abot sa 
Magbubuhat. 
78  Nahibalo siya nga mobiya na siya. Anaa na kaniya ang pagbati ug 
kagubot. Wala na masayud si bisan kinsa kung unsay pagabuhaton. Ang usa 
motanaw niining dapita, ug ang lain nianang dapita, ug ang tanan; ang usa 
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mohadlok sa lain, ang usa maninguha pagbuhat ug usa ka butang 0 sa 
paglaglag niini, ug kini maninguha sa pagsupak niana ug molaglag sa lain, 
hangtud karon anaa pa sila niini diM. sa mga kamot sa mga makasasalang 
katawhan nga makahimo sa paglaglag sa tibuok kalibutan sulod lamang sa 
lima ka gutlo. Nakita mo? 
79  Busa nasayud siya nga dili siya makapabilin niini. Ang mga katawhan 
nasayud nga dili siya makahimo niini, ug ang kalibutan nasayud nga sila 
nagpadulong sa-nga kini mahitabo gayud, tungod kay ang Dios nag-ingon nga 
mahitabo. Ang tanang kalangitan ug ang kalibutan masunog gayud. Mahitabo 
ang usa ka pagbag-o sa tanang mga butang ug sa ingon ang usa ka bag-ong 
kalibutan mahimugso. Ang Dios nanagna niini. 
80  Dunot na siya sa tanan niyang mga sistema ug kinahanglan nga 
magpakadunot siya. Maoy hinungdan nga siya-sumala sa akong giingon nga 
nalisang siya pag-ayo ug namula ang nawong ug nahadlok, ug ang mga linog 
bisag asa ug ibabaw ug sa ubos sa kabaykabayonan ug ang mga dagkung balod 
didto saAlasaka nga mitay-og ngadto nganhi sa kabaybayonan pinaagig mga 
linog ug ang mga katawhan nanagpanulat, "Pasagdan ba nato kini? Pasagdan 
ba nato kini?" Tan-awa, wala sila masayud kung unsay pagabuhaton. Walay 
laing dapit sa kasigurohan kondili Usa ra; nga mao si Cristo, ang Anak sa 
buhing Dios. U g adunay usa ra ka butang nga may kasigurohan, ug mao kana 
Siya; ang tanan nga anaa sa gawas mangalaglag gayud sumala sa giingon sa 
Dios. 
81  Karon, atong tan-awon ang Basahon sa Doctor (kong ania na ba siya 
niining matanga sa kahimtang) ug tan-awon kong mahitabo ba gayud kini 
kung matawo na ang bag-ong kalibutan: Sa Mateo 24 diha sa Basahon sa 
Doctor (nga mao ang Biblia), ug tan-awon ta kung unsay gipanagna, kung 
unsay iyang timailhan. Karon, kong ang doctor nasayud sa timailhan nga 
ihimugso na ang usa ka bata . . . U g kung dili na mag-usa ka oras matawo na 
ang bata, iya nang andamon ang tanan tungod kay nasayud man siya nga-nga 
nianang taknaa ang bata ihimugso tungod kay ang tanang mga timailhan 
nagpakita na. Mibuto na ang tumatob, ang dugo, ug karon mao na nga a-ang 
bata matawo; panahon nga ang bata mahimugso. U g busa iyang andamon ang 
tanang butang alang niini. 
82  Karon, si Jesus sa tukma gayud nagtug-an kanato kung unsay 
mahitabo niining panahona. Siya nagtug-an kanato diha sa Mateo 24 nga ang 
iglesia (ang tinuod nga iglesia) ug ang uban pang kasimbahanan mahimong 
(ang natural nga iglesia, ang iglesiang espirituhanon) magkahiusa (ang 
manunundog) hangtud nga kung mahimo pa hilimbungan ang mga pinili. 
Giunsa niadto sa mga adlaw ni Noe; sila nanagpangaon, nanaginum, 
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116  Ug unya ania si Simeon naglingkud didto nga midawat niining mga 
pagtamay. Siya usa ka salin. Iyang nadungog si Juan. Ug ang gamayng salin 
niadtong adlawa . . . U g ania siya karon naglingkud didto nga naminaw 
niining sa basahong linukot ug nasayud-ang buot kong ipasabot nga nasayud 
nga si Juan moabot tungod kay si-siya kabahin man sa salin; ang Pulong 
gipadayag kaniya. U g sa kalit, sa paghiabot niadtong Bataa didto sa templo, 
nan katungdanan sa Espiritu Santo ang pagpadayag nga Kini anaa na diha. 
Busa gimanduan siya sa Espiritu, migula didto sa gamayng lawak nga tunanan, 
paingon ngadto sa hawanan, nga miabot sa linya sa mga kababayenan nga 
mipaingon subay niadtong linya sa mga kababayen-an hangtud nga miabot 
siya diin didto ang gamayng Bata, silang tanan nanagpaantaw gikan niadto, 
mikugos sa bata diha sa iyang mga bukton, nga nagkanayon, "Ginoo, itugot 
nga ang Imong ulipon mobiya nga malinawon tungod kay ang akong mga 
mata nakakita na sa Imong Kaluwasan." 
117  Ug niadtong taknaa, lain pang usa ka gamayng pinili niadtong adlawa 
mao si Anna, usa ka babayeng profeta. Naglingkud siya didto, buta, didto sa 
suok, mitindog nga usa ka buta. Ania karon miduol siya, minaduan sa Espiritu, 
kauban sa tanang kababayen-an ug sa mga katawhan nga nagpunsisok ug sa 
gawas sa templo, hangtud nga nakaabot siya diin didto ang Batang Cristo. Kon 
ang Espiritu Santo makamandu man sa usa ka babayeng buta ngadto Kaniya, 
kumosta na man ang pundok sa Pentecostal nga miingon nga anaay inyong 
igtatan-aw. Dili na ko magpalayo, nasayud na kamo niana. 
118  Himatikdi, oh, tan-awa, kung giunsa niadtong simbahana ang 
pagkaguliyang na usab. Kita . . . Ma6 kadtong nahitabo niadtong adlawa. Apan 
mao kini ng mitay-og niadtong gamayng salin, sumala sa ako nang giingon. 
Karon, magmatinud-anon ta. Kong maKita ta ang simbahan nga anaa nianang 
kahimtanga karon, wala na ba ta modangat nianang panahona pag-usab? 
Karon, tan-awa ang mga butang nga gisaad sa Biblia nga mahitabo sa iglesia 
niining panahona. Atong nakita kung unsay nahitabo sa kalibutan ug nakita ta 
nga anaa na kini sa katapusan. Karon, atong tan-awon ang simbahan. 
119  Siya (ang iglesia) naghambin sa mga kasakit sa pagbati ilalum ni 
Luther. Karon, nahibalo ta nga anaay pito ka mga kapanahonan ug pito ka mga 
mensahero ngadto sa mga kapanahonan sa iglesia diha sa Pinadayag. Karon, sa 
paghiabot ni Luther, mao kini ang nakahimong pagbati sa iglesia sa mga 
kasakit, apan mipaturok kini ug Luther. Husto kana. 
120  Ug human niadto nagubot na usab kini, ug dayon mipagula kini ug usa 
ka Wesley. Husto kana. Nahitabo na usab, ug mipaturok kini ug Pentecostal. 
Ang matag usa kanila (ang mensahero sa ilang panahon) maoy mitay-og sa-
maoy mipabalik sa Pulong sa mensahe sa ilang panahon, ang mensahe sa . .. 
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dinhi, ug ayawg duol kaniya. Paantaw lang kamo." Mao ra sa gi~apon ang 
ilang gihunahuna karon. 
112  Apan si Maria, uban sa Bata nga diha sa iyang mga bukton, wala 
gayud mamati kung unsay ilang gihunahuna. Nasayud siya kang Kinsang 
Anak kadto. Mao man usab ang matag magtotoo nga midawat sa Pulong sa 
Dios diha sa ilang kasingkasing. Dili ko igsapayan kung unsay ikasulti sa 
sistema, nahibalo ka na kung unsa kini. Mao kini ang gisaad sa Dios; 
gipadayag kini kaninyo sa Espiritu Santo sa dihang gilandongan kamo sa 
Iyang gahum. Nahibalo na kamo kung diin kini gikan. 
113  Walay angayan sa pagwali sa Maayong Balita hangtud nga iyang 
ikahinagbo ang Dios didto sa luyo sa kamingawan didto niadtong Kahoyng 
Nagdilaab, diin walay eclesiastikanhong sistema dinhi sa kalibutan nga 
makahimo pagsaysay niini kanimo. Didto ka; nahitabo kini kanimo. Dili ko 
tagdon kung unsay ikasulti sa sistema. Ikaw maoy saksi niini. Halleluia. 
Akong gibati ang sama niadtong tawong tigulang nga tabonon nga akong 
gihisgotan; wala akoy igong dapit dinhi karon. Nakita mo? Akong gibati ang 
hilabihang ka diosnon ning higayona, kung pamalandongon ko kini nga maoy 
husto: Ang Dios Mismo maoy magpadayag kanimo. 
114  Si Simeon nagbaton ug saad nga gipahimutang sa iyang pagtoon 
niadtong buntaga. Oh, sa akong paghunahuna may mga gatusan tingali nga 
kabataan ang dad-on didto matag buntag: hapit magduha ka milyon ug tunga 
ka mga Judio and didto sa nasud, ug kining mga kabataan nanagpangabot ug 
daghan ang nangatawo; matag walo ka adlaw ang inahan moadto aron 
maghalad ug halad alang sa pagputli. Ug karon ania si Simeon, naglingkud 
didto, nahibalo ka, tingalig nagbasa sa basahong linukot ni Isaias; ambot lang. 
Apan sa kalit 
115 Karon, kon ang Espiritu Santo naghatag kaninyog saad, tumanon 
gayud sa Espiritu Santo kanang saara. Kong kini iya man gayud sa Dios, Iyang 
. . . Kon Iyang . . . Kon adunay tawong moanha ug mosultig usa ka butang,  ug 
kon ang Dios dili mopaluyo niini; dili uyon sa Kasulatan sa sinugdan; 
hikalimti kini. Ug kon moingon siya tinuod kini, ug kon dili gihapon 
paluyohan sa Dios; sayup sa gihapon kini, tungod kay ang Dios maoy 
mohubad sa Iyang Mensahe. Siya maoy Iyang kaugalingong Maghuhubad. 
Kung unsay Iyang isulti mamatuman gayud, ug unya ang Dios moingon nga 
pamatia Siya kay mao kini ang Kamatuoran. Yano rang pagbati. Kong mosulti 
Siya nga mahitabo kini ug nahitabo kini, kana maoy nagtug-an niini. 
Kinahanglan nga sa tanang panahon mao ang Kamatuoran tungod kay ang 
Dios dili mosultig bakak. 
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nanagpangasawa, nagminyoanay, ug kining tanang kahugawan sa kalibutan 
nga atong makita karon; ang Biblia, ang Basahon (ang Basahon sa Doctor) 
nag-ingon nga mahitabo gayud kini. Busa kung makita ta nga kini 
nagakahitabo na nan atong mahibaw-an nga hapit na ang pagpanganak. 00, sir. 
83  Karon, atong gitan-aw kana ing-ingon nga usa ka nasud-ingon nga dili 
usa ka nasud, kondili usa ka kalibutan. Karon, ang Israel, ang iglesia, atong 
balikan siya sulod sa pipila ka gutlo ug sun don ta siya sulod sa napulo ka 
gutlo kung nahimo pa. 
84  Ang Israel nagbati sa pagpanganak ubos sa matag profeta nga mianhi 
kalibutan. Siya nagbati sa pagpanganak diha sa iyang Mensahe. Apan unsa 
may iyang gibuhat? Ang profeta nagbaton sa Pulong u-ug nagpugas siyag 
hilabihan sa pagpangadunot ug nanaghimog daghang sistematicanhong lagda 
diya sa iyang kaugalingon, hangtud nga kining maong profeta mitay-og kaniya 
sa iyang patukoranan. Sila ginadumtan sa tanan. Busa tungod niini, sa dihang 
mipadala ang Dios ug profeta, ang iglesia mismo midangat sa kasakit sa 
pagpanganak, tungod kay ang profeta-ang Pulong sa Ginoo miabot man ngadto 
sa profeta ug kaniya lamang. Mao kana, ang Pulong nga gilitok alang nianang 
adlawa gipadayag sa profeta niadtong panahona: mao gayud sa kanunay. Ug 
ang mga kasimbahanan, nanagmugna silag daghang mga sistema libot sa 
Pulong hangtud nga iya siyang gitay-og ang iyang raking sa iyang paghiabot. 
Mibati siyag mga kasakit sa pagpanganak. 
85  Unsa man kini? "Balik sa Pulong. Balik sa Kinabuhi." Ang mga 
sistema wala gayuy Kinabuhi. Ang Pulong lamang sa Dios maoy may 
Kinabuhi. Ang mga sistema gitukod lamang libot niini, apan wala kini 
magbaton sa Kinabuhi. Ang Pulong maoy naghatag ug Kinabuhi. 
86  Ang iyang Mensahe maoy motuwang sa mga salin pagbalik ngadto sa 
Pulong. Ang usa ka gamayng pundok manggula ug motoo usahay, sa panahon 
ni Noe adunay walo ka tawo lamang, apan bisan pa niana gitay-og gayud sa 
Dios ang mga salin ug gilaglag ang uban niini. Kinahanglan nga pagatayogon 
gayud. 
87  Kana gibuhat niini sa tanan ngadto sa mga kapanahonan hangtud sa 
katapusan nga ang iglesia mihatag kanila ug usa ka Batang Lalake, ug kadtong 
Batang Lalake mao ang Pulong Mismo nga nahimong unod. "Sa sinugdan mao 
na ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. U 
gang Pulong nahimong unod, ug mipuyo uban kanato." Iyang gidaog ang mga 
yawa, ang matag gahum sa ibabaw sa yuta nga mibatok Kalliya pinaagi sa 
Pulong sa Amahan lamang. Ang matag pagsulay nga gihatag ni Satanas 
Kaniya, Iyang hinginlan si Satanan-dili pinaagi sa Iya-Iyang Kaugalingong 
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mga gahum nga Iyang gibatonan, kondili pinaagi sa Pulong sa Dios. 
"Nahisulat na." "Nahisulat na." "Nahisulat na." Tungod kay mao man ang 
Pulong. 
88  Sa dihang milupad si Satanas ngadto kang Eva, si Eva dili mao ang 
Pulong, busa napakyas kini. Sa dihang milupad siya batok kang Moises, kini 
nagbuhat sa samang butang. Apan sa dihang miabot siya sa Anak sa Dios, Siya 
napulo ka libo ka boltahe. Kini maoy miibot sa mga luag nga mga balhibo 
gikan kaniya. Sa dihang misumbalik Siya ug miingon, ''Nahisulat na, 'Ang 
tawo mabuhi dili sa tinapay lamang kondili sa matag pulong nga magagula 
gikan sa baba sa Dios.'" Mao kadto ang Batang Lalake nga nahimong unod, 
ang Walay katapusang Pulong Mismo nadayag diha sa lawas nga unod dinhi 
sa kalibutan aron pagpadayag sa Pulong. 
89  logon niana ang Iyang pagkasayud kung unsa ang anaa sa ilang mga 
kasingkasing. logon niana ang Iyang pagpakasulti kang Felipe kung diin 
siya, kung kinsa siya; nakatug-an Siya kang Simon Pedro kung kinsa siya; 
giingnan ang babaye didto sa atabay. Kay ngano man? Kay Siya mao man ang 
Pulong. Mao kana. Ang Biblia nag-ingon diha sa mga Hebreohanon capitulo 4: 
"Ang Pulong sa Dios mahait pa, labi pang gamhanan kay sa espada nga duhay 
sulab, nga magabahin bisan pa sa lutahan sa mga bukog, ug Magtutugkad sa 
mga hunahuna ug sa katuyoan sa kasingkasing." Intawon, kadtong mga buta 
nga Fariseo ug mga kaparian wala makakita niadto nga 
kadto mao na ang Pulong nga nadayag tun god kay gitaptapan sila sa 
pagkapari ug sa sistema, ug ang karaang sistema kinahanglan nga igahikling 
na. Kadto mao ang Pulong, kong unsay gikasaad kinahanglan nga mamatuman 
gayud; busa natuman kini, kinahanglan nga madunot gayud kini. Kay mao 
man kana ng kabhang; ang binhi misulod niini. 
90  Si Moises dili mahimong modala sa mensahe ni Noe. Ni si Jesus 
nagdala sa mensahe ni Noe, tungod kay sa laing panahon kadto; ug ang daang 
binhi mao ang Kinabuhi, apan nagamit kini alang maong katuyoan ug namatay 
na ug nawala-diha sa pagkabag-o gikan sa karaan ngadto sa bag-o, diin diha 
niana ang Kinabuhi. 
91  Apan unsa may nakapabalaka sa mga katawhan. Unsa pay 
nakapabalaka kanila karon? Wala ta magtukod ug usa ka bongbong-sama sa 
atong gisugdan diha sa mensahe ni Luther, hangtud nga misubay paingon sa 
mensahe sa Pentecostal. . . Miliko ta sa mga likoon. Nagtukod tag mga 
gambalay. Ang Pulong sa Dios mao ang sulondan. Si bisan kinsa makasubay 
sa matulid nga linya, apan nagkinahanglan kinig usa ka mason sa pagpaliko 
niini. Nagkinahanglan kini sa gahum sa Dios nga mobuhat niana. 
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pagayo. Wala akoy laing nakita. Gitan-aw ko na ang tanan kong . . . Wala akoy 
nakita bahin lliini," sila ug ang mga kaparian nagsulti. Apan siya nakakita 
niini, ug-karon ato nang hingbaw-an nga nakakita -siya niini. Tinuod gayud. 
Apan hingmatikdan ba ninyo kung unsay nahitabo niini? Wala gayud kini 
makapapukaw kanila gikan sa ilang paghikatulog, namahawa sila dihadiha ug 
gipunggotan ang iyang ulo sa ingon. Apan wa1a gayud kini makapapukaw 
kanila, apan didto kini sa mga salin mahitabo, niadtong may Killabuhi diha 
kanila, u-ug niadtong pipila kanilang tanan nga nagapaabot sa pagbalik sa 
Ginoo. 
108  Ug si Anna didto sa temp10, usa ka buta, usa ka profetang babaye nga 
nag-alad sa Ginoo pinaagig mga pag-arnpo, ug usa niadtong adlawa sarntang 
diha siya sa Espiritu. . . U g Simon nanagpanagna ug miingon (usa ka tawong 
tigulang), mimgon, "Ang Espiritu Santo misulti kanako nga dili pa ako 
makakita sa karnatayon hangtud nga makita ko na ang Cristo sa Ginoo." . 
109  "Nan karon, ang ubang kaparian, nasayud kamo, nagkanayon, "Kabus 
nga linalang, nahisalaag lang siyag diyotay, nahibalo kamo. Tan-awa, ang 
iyang pikas tiil tua na sa lubnganan karon, ug ang usa miligas na. Tan-awa, 
pasagdi siya. Kay siya usa ka tinahud nga tigulang, apan daw usa siya ka . . . " 
Apan nakita ba ninyo, kung unsay anaa kaniya? Gipadayag kadto kaniya sa 
Espiritu Santo. 
110  Mao rang butanga ang gipadayag kaninyo mga katawhan niining 
kahaponon. Ang Espiritu Santo maoy midala kaninyo dinhi alang usa pipila ka 
hinungdan. Alang kanila . . . Ang Espiritu Santo. . . Tan-awa kining mga
 kaparian ug mga tinugyanan sa simbahan dinhi nga gikan sa 
Methodist, Baptist, Catholic, ug sa tanan. Silang tanan gipalihok sa Espiritu 
Santo. Ang takna ania na, hangtud nga ang Espiritu Santo milihok kanila, ug 
dugay na silang nagpangita niini; gigutom. 
111  Ug unya diha lang sa. . . Usa niana ka adlaw . . . Nahibalo kamo, wala 
pay telebisyon (Salamat sa Ginoo) kaniadtong adlawa. Busa didto si-sila sa 
ubos sa bungtod sa Judaea. Dihay usa ka Bata nga natawo, usa ka bituon ang 
mipakita, ug uban pa. Apan sa paghilabay sa walo ka adlaw gidala sa inahan 
ang Bata, nga giputos sa mga bakbak. Usa kadto ka bakbak nga bisti ang 
akong giingon-ang gisulti, nga mao ang. .. Kay wala silay bisag unsa nga 
ikapabisti. Usa kadto ka trapo nga nakuha gikan sa yugo sa usa ka baka, 
gisultihan ako nga mao kadto ang Iyang lampin. Ania karon si Jose ug uban 
miabot uban sa gamayng Bata. Akong mapamalandong ang mga inahan nga 
nagtindog didto gikan pa sa halayo uban sa ilang mga masuso nga may mga 
ginansilyo ug uban pa. Miingon, "Lan-awa ra didto. Nakita mo? Tanawa, anaa 
ra siya. Siya, nagsabak siya pinaagi nianang tawhana ug karon mianhi siya 
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iyang Mensahe mahinungdanon gayud kaayo. Miadto siya sa kamingawan ug 
mipuyo didto. 
103  Himatikdi, nga ang iyang Mensahe dili sama sa iya sa tiyolodyan. 
Migamit siyag mga tipo. Siya miingon, "Oh, kamong mga kaliwat sa bitin," 
ginganlan.kadtong mga kaparian, nga sistema sa mga bitin. Usa sa daotang 
butang nga iyang nakita didto sa kamingawan, usa sa maigmat nga butang, 
mao ang bitin. U g nagtoo siya, nga "Kana maoy labing maayong pananglitan 
nga akong nahibaw-an." Siya miingon, "Kamong mga kaliwat sa bitin, kinsa 
may nagpasidaan kaninyo gikan sa umaabot nga kapungot? Ayaw sugdi ang 
pag-ingon, 'Mga sakop kami niini ug niana,' tungod kay ang Dios makahimo 
papatindog niining mga bato nga mga anak ni Abraham": kining mga bato, 
unsay iyang nakita didto sa kamingawan ug didto sa pangpang sa sapa. 
104  Ug usab, "Ang wasay (kung unsay iyang gigamit didto sa 
kamingawan) nga gikataon na sa gamut sa kahoy (kung unsay iyang nakita 
didto sa kamingawan). Ang matag kahoy nga wala mamungag maayong bunga 
(Nasayud siya kung diin niya gikuha ang sugnod. Nakita mo?) pagaputlon ug 
isalibay ngadto sa kalayo"-himuon kini nga sugnod. Tan-awa, ang iyang 
Menensahean dili pareha sa pari. Pinaagi kadto sa kinaiyahan didto sa 
kamingawan, apan anaa siyay usa ka Mensahe nga magpahibalo ug may 
pagtoo sa pagsulti sa iyang Mensahe, "Nga ang Mesiyas moabot, ug ania na 
Siya kauban kanato karon. Sultihan ko karno, nga anaay Usa nga nagatilldog 
sa taliwala kaninyo nga wala ninyo hii1hi; kang Kinsang sapatos dili ako takus 
sa pagbitbit niini. 

Kinsa man Siya, Juan?" 
"Ambot wala ako makaila." 

105  Apan usa niana ka adlaw dihay usa Tawong batan-on nga naglakaw 
paillgon sa suba, usa ka yanong Tawo tan-awon, nga mosulti sarna... Ang 
tigulang si Juan Bautista atua didto nagtindog, ang bulahan nga profeta, ug 
milantaw siya sa tabok sa Jordan; nga ug miingon, "Tan-awa, anaa na ang 
Cordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan." 
Giunsa mo ang pagpakaila Kaniya, Juan?" 
106  "Siya, nga didto sa kamingawan nga misulti kanako sa paglakaw aron 
marnautismo sa tubig, 'Sa ibabaw Niya makita mo ang Espiritu nga 
magakunsad, Mao kana Siya ang magabautismo sa Espiritu Santo.'" Ang iyang 
Mensahe wala magagikan sa tiyolohiknahong panglantaw 0 sa mga 
tinawhonong kredo ug sistema. Kini miabot gikan mismo sa Dios. 
107  Tan-awa, a:lg iyang Mensahe wala kaayo makapatay-og kanila. 
Nagtoo sila, "Oh, matud niya nga nakakita siya niana; nagduhaduha ako niini 
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Nagkinahanglan kini sa usa ka dinihogan nga gikan sa langit nga ipadala aron 
pagbuhat niana. Anaa kini sa matag panahon. 
92  Ug sa panahon sa profeta. . . Ang Pulong sa Ginoo moduol gayud sa 
mga profeta, ug ilang tuyokon ang mga likuon, himuon kadto lahi, apan ang 
mga magtutukod gustong maghimog bongbong. Dili na kadto usa ka 
bongbong; unsa na ka bambalay, usa ka balay sa Dios. 
93  Karon, atong gibati ug hingbaw-an nga kini mao ang Kamatuoran, nga 
ang mga sistema nangadunot na sa matag panahon, ug ang matag usa sa ilang 
mga sistema kinahanglang mamatay ug madunot, hangtud nga iyang ihimugso 
kanang iglesia; gikan sa nianang dunot nga mga kaguliyang migula ang Mismo 
ang Pulong. Ang Pulong sa Ginoo moduol ngadto sa profeta. Dili gayud kini 
moduol sa pari; anha ra kini moduol sa profeta. Ug himatikdi, ug kung 
mahitabo man kini, dihadiha ang maong Pulong-mahimugso dinhi sa 
tawhonong unod. Ang kinatibuk-an sa pagka-Dios mopuyo sa pagkalawas diha 
Kaniya. Siya mao ang Pulong. Ang mga profeta kabahin sa Pulongang Pulong 
sa ilang sa panahon. Kita usab karon kabahin sa Pulong, kinsa nagasunod sa 
Pulong. Apan Siya mao ang kinatibuk-an sa Pulong. Siya mao ang Pulong. 
Siya miingon, sa dihang gisumbong nila Siya nga nagpakasama sa Iyang 
kaugalingon nga Dios tungod kay Siya Anak man sa Dios, sila miingon 
Kaniya, "Nagpaka-Dios ka sa imong kaugalingon. 
94  Siya miingon, "Wala ba kini mahisulat sa inyong kasugoan nga inyong 
gitawag sila nga mga dios kang kinsa miduol ang Pulong sa Dios (ang mga 
profeta), ug mao man kana sila, nan unsaon man ninyo ang pagsumbong 
Kanako kung moingon Ako ngaAko Anak sa Dios?" Diin ang kinatibuk-an sa 
pagka-Dios nagpuyo sa pagkalawas diha sa Anak sa Dios, Siya maoy hingpit 
nga kahupnganan sa Dios. 
95  Mao kana ang pagbati sa kasakit sa panganak ilalum sa mga profeta. 
Kay ngano man? Sila ingon nga mao ang Pulong sila maoy nagtudlo ngadto 
nianang Kinatibuk-an sa ilang kaugalingon, ang Kinatibuk-an sa Pulong. Ug 
unya sa katapusan ang mga sistema nangamatay na hangtud nga ang Pulong 
nahimong unod ug mipuyo uban kanato. 
96  Tan-awa kung giunsa niini ang paghulagway diha kang Jacob. Tan-
awa kung giunsa niini ang paghulagway kang Jose. Husto gayud. Gihigugma 
sa iyang'igsoon--;-sa iyang amahan, gidumtan sa iyang igsoon sa walay 
hinungdan; tungod kay siya espirituhanon man, makatag-an sa mga butang ug 
makahubad sa mga dam go. Ug wala siyay mahimo nganong naingon niana; 
natawo siya nga ingon niana. Gigahin na siyang daan nga maingon niana,. 
apan gidumtan sa iyang mga kaigsoonan, ug sa katapusan mibaligya kaniya sa 
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katloan ka buok nga salapi (hap it magkatloan ka salape) ug gituboy, ug 
milingkud sa tuong kamot ni F araon. Tan-awa diha sa iyang pagkabilanggo, 
dihay usa ka mayordumo ug usa ka panadero. Ang usa namatay ug ang usa  
naluwas. Si Jesus didto sa Iyang pagkabilanggo sa krus, ang usa nawala; ang 
usa naluwas. Husto gayud, ug unya gibayaw ngadto sa langit, ug milingkud sa 
trono sa Dios. Ug kung mobiya na usab Siya, adunay usa ka budyong, '~g mga 
tuhod mangapiko," ug ang matag dila magasugid. Samtan manaug si Jose sa 
trono ug molakaw, ang trumpeta patunggon ug ang matag tuhod mangapiko; 
kay si Jose moabot. 
97  Busa may adlaw ra nga ang dakung Trumpeta sa Dios pagapatunggon; 
ang mga nangamatay kang Cristo managpamangon, ug ang matag tuhod 
mangapiko, ug ng matag dila magasugid dinhi niining Pulonga. Nan, kinsa 
may Iyang pagabalikan?Unsa may Iyang tuyo sa pag-anhi? 
98  Himatikdi, nga siya nanganak niining hingpit nga Pulong nga nahimo 
unod ilalum sa kasikit sa pagpanganak sa mga profeta nga maoy mipalanog, 
"Moanhi Siya; moanhi Siya; moanhi Siya." Karon, apan wala siyay profeta 
sulod sa upat ka gatus ka mga katuigan sumala sa kasaysayan sa Kasulatan: 
gikan kang Malaquias hangtud kang Juan. Mga batid lamang sa tiyolohiya ang 
anaa kanila, mga pari, mga pastor. Karon, dinhi atong mapamalandong nga 
kung wala kana un sang matanga sa pagpangadunot nga kahimtang ang iyang 
sistema nga diha kaniya: upat ka gatus ka mga katuigan nga walay Mensahe 
nga laktud sa MAO KINI ANG GIlNGON SA GINOO gikan sa Dios. Busa 
ang mga kaparian, mga profeta, ug uban pa nakasinati niini sa tumang 
kaguliyang. Dunot na siya. 
99  Ugunyasi Juan, anggisaad ngaElias sa Malaquias 3, dili sa Malaquias 
4, Malaquias 3, tungod kay si Jesus nagsulti sa mao rang butang sa-sa Mateo 
capitulo II sa dihang ang kang Juan "mata sa agila nakakita niini" (nagtoo ako 
nga sa kang Pember "Unang mga Panahon" ang nagpahayag), ug siya miingon, 
"Lakaw pangutan-a Siya kong Mao na ba Siya, 0 mangita pa ba kamig lain." 
Nakita mo? Ug Siya mitubag . .. Si Jesus, human pabalika ang iyang mga 
tinun-an, human sila kasultii nga magpabilin sa tigum ug maniid kung unsay 
nagakahitabo "Lakaw ug suginli si Juan niining mga butanga, ug bulahan siya 
nga dili mapangdol..." Siya miliso ug mitan-aw sa-sa Iyang mga tinun-an ug sa 
mga katawhan nga iyang gisultihan. Siya miingon, "Unsa may inyong giadto 
sa gawas aron ba motan-aw kang Juan?" Siya miingon, "Miadto ba kamo aron 
pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagbistig yano?" Ug siya miingon, "Sultihan Ko 
kamo, nga mao kanang matanga ang nagpuyo sa palasyo sa hari." Siya 
miingon, "Miadto ba kamo sa gawas aton pagtan-aw sa u-usa ka bagakay nga 
gikusokuso sa hangin?" 
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100  Sa laing pagkasulti nga ang matag magagmayng tun ok nga moabot 
iya kining kl,lsokusohon. "Sultihan ko kamo, nga kon moanhi lang kamo ug 
moipon 
sa among pundok mohatag kami kaninyo sa maayong sweldo," wala si Juan. 
"Kon dili lang ninyo iwale ang batok niini ug niana, nan makaipon kamo sa 
among pundok," dili si Juan. Miingon, "Nan un sa may inyong gitan-aw sa 
gawas? Ang usa ka profeta? U g siltihan ko kamo, labaw pa sa profeta. Kay 
kon makadawat kamo niini, mao kini siya ang gihisgotan pinaagig profeta nga 
nagaingon, "Akong ipadala ang Akong mensahero sa atubangan Ko aron pag-
andam sa dalan.'" Mao kana ang Malaquias 3: I; dili sa Malaquias 4. Lahi ra 
kana. Tungod kay kon moabot na si Elias, ang kalibutan pagasunogon gilayon, 
ug ang mga matarung magatamak sa mga abo sa mga daotan. 
101  Karon, himatikdi, ang iyang Mensahe wala gayud makapapukaw 
kanila pag-ayo gikan sa ilang ecclesiasticanhong paghikatulog. Igo lamang sila 
moingon, "Anaay usa ka tawong buang didto; labyi lamang siya . . . ? . . . 
gingalan ang iyang kaugalingon nga buang. Nga nanagpanglumos sa mga tawo 
didto sa tubig. (Nakita mo?) Tan-awa, wala nay lain nianang tawog tigulang. 
Tan-awa, wala man gani siyay maayong pamisti. Nagbakus siyag panit sa 
camero. Tan-awa, labi pa siyang kabus kay sa mga pabo ni Job. Tan-awa, diin 
man siya gikan nga seminaryo? Unsa nga kard sa pagpakigkauban? Ni 
motabang ta sa iyang mga tigum. Pasagdan ta siya nga magpuyo diha sa gawas 
ug mag-antus." Nakita mo? Ang kalibutan wala gayud mausab pag-ayo; ni ang 
sistema niini. "Apan pasagdan ta siya nga anha sa gawas. Siya walay bisag 
unsang . . . " 
102  Nasayud ba kamo kung nganong dili siya? Hinumdumi, nga ang iyang 
amahan usa ka pari. Apan nganong wala man siya mosubay sa linya sa iyang 
amahan, nga mao may naandan sa mga kabataan nga buhaton niadtong mga 
adlawa? Tungod kay anaa siyay usa ka dakung mensahe. Siya m&oy magpaila 
sa Mesiyas, tungod kay mao kini ang giingon sa Espiritu Santo. Kadtong 
gamayng salin nga gipabalik pinaagi sa Mensahe ni Gabriel nahibalo nga 
mahitabo gayud kadto. Busa gisuginlan kita sa hapit magsiyam ka tuig nga 
bata sa iyang pag-adto sa kamingawan human mangamatay ang iyang amahan 
ug inahan, siya miadto sa kamingawan, tungod kay gusto siya mamati pag-
ayo. Tungod kay didto sa usa ka dakung tiyolohikanhong balay didto miingon 
sila, "Karon, nahibalo ako nga ikaw kadtong magpahibalo bahin sa Mesiyas. Si 
nag-ingon nga moanhi ka, mao nga ikaw mao kanang Tingoga. Karon, wala ka 
ba masayud nga si Igsoong Jones mao gayuy angayan niana?" U g madali ra 
siyang madani. Apan wala gayud siya makakat-on sa ilang mga sistema. Ang 


