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Kinsa Ba Kining Si Melquisedec? 
 

 Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Minahal nga 
Langitnong Amahan, among nadungog kining maong awit nga “Toohi 
lamang;” kini maoy nagpasabot kanamo nga kana maoy angay namong 
pagabuhaton aron makapanunod kami sa bisan unsang mga saad sa Dios, nga 
toohan lamang sila. Tungod kay nahisulat man kini, ng “Ang tanang mga 
butang sayon kanila nga nagatoo.” Samtang nanagtuaw kami sama sa usa 
katawo nga adunay anak nga patolon, “Ginoo, ako nagatoo, tabangi ang akong 
pagkawalay pagtoo!”. . . 
2 Nagpasalamat kami Kanimo tungod sa daku Mong gahum, sa Imong 
dakung pagpadayag sa Imong kaugalingon nganhi kanamo niining katapusang 
mga adlaw. Kini maoy nakapalipay sa among kasingkasing ug nakapamaya sa 
pagkasayud nga among gikahimamat ang buhing Dios, Kinsa nagpamatuod  
niini diha sa lawasnon, sa makita nga mga kalig-onan sama sa Iyang gibuhat sa 
mga adlawng nanglabay sumala sa Iyang gisaad alang niining adlawa. 
Mapasalamaton kaayo kami Kanimo among Dios. Niining mangiob nga 
panahon diin ingon nga daw walay usa nga nasayud kung unsang dalana ang 
pagaadtoan, malipayon kaayo kami nga among hingkaplagan ang dapit sa 
kasigurohan, ang kapahulayan. 
3 Karon, panalangini kami niining gabhiona, Ginoo, samtang among 
isulti ang Imong Pulong. Ug ang mga saad nga gihatag kanamo, hinaut unta 
nga among matotuon sila dinhi sa among kasingkasing, mahalon sila uban ang 
kataha, ug sundon sila uban sa tinuod nga Diosnong pagkapinanton. Tungod 
kay kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
4 Oh, sila. . .?. . . Usa ba ka halad nga kinabubot-on? Dili unta angay 
ninyong buhaton kana. Kinsa bay nagbuhat niana? Gitulisok ka ba? Didto ako 
sa tagdumala. Miingon nga nagkuha siya sa kinasingkasing nga halad alang 
kanako. Dili unta niya angayan buhaton kana. Salamat. Hinaut nga ang Ginoo 
magapanalangin kaninyo. Buhaton ko ang bisag unsang butang nga mahimo 
ko. . . Ibutang ko kini alang sa langyawng misyon, kay sa ingon hisayran ko 
nga kini mopaingon alang sa Gingharian sa Dios. Ug kong itugot sa Ginoo, 
dad-on ko kini ngadto sa kayutaan aron pagdala sa mao ra nga Maayong Balita 
nga niini ania kamo, nagpaminaw niining semanaha. Sa ingon hibaw-an ko 
nga kini mosangko sa paagi sa inyong pagtoo niini. Ang Ginoo magtabang 
kanako sa pagbuhat niini. 
5 Mapasalamaton kaayo ako tungod sa daghan kaayong mitambong 
niining semanaha, ug kaninyong mga nagahok-ap niining gabhiona pinaagi 
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sa—sa mga linya sa telepono. Ug mapasalamaton kami alang sa matag usa 
kaninyo. 
6 Giingnan ako ni Billy kaganihang butag, nga nagkanayon, “Daddy, 
kong mikuyog ka pa lang unta kanako kaganihang buntag, sayo, sa 
pagkabanagbanag sa kabuntagon, ug motindog dinhi niining mga dapit ug 
motan-aw sa mga inahan nga nagpakaon sa ilang mga anak diha sa sakyanan, 
silang mga katawhang kabus nga nagpasingulan, nagpaabot sa pag-abli sa mga 
pultahan. . .” Nakita ba ninyo kung unsa ako ka maut kong  gisultihan ko pa 
kamog bisan unsa gawas sa kamatuoran? Sa tinud-anay usa ako ka tawong 
mabangis. Usahay kinahanglan nga mopasakit ako, apan dili tungod kay maoy 
akong gusto, kini tungod kay. . . Di—dili kon ako ang nagpasakit; kondili ang 
kamatuoran maoy nagpasakit. Ug a—akong. . . Apan nagtoo ako nga kana 
maoy hinungdan nga mianhi kamo, tungod kay matinud-anon ako uban 
kaninyo ug nagbuhat kutob sa akong mahimo aron pagtabang kaninyo. Ang 
Ginoo magatabang sa matag usa kaninyo. 
7 Ug karon, buot kong pasalamatan ang katawhan tungod sa ilang 
maayong pagpakigduyog, ang mga katawhan usa dinhi sa siyudad, kinsa 
mihatag kanamo—nga mitugot kanamo sa—sa pag-abang ning maong 
tulonghaan, ug ning awdituryum, ug sa gimnasyum. Ug buot kong 
pasalamatan ang mga opisyalis kong ania man kamo dinhi. ug usab buot kong 
pasalamatan si Thurston Colvin, nga maoy tig-atiman dinhi, tungod sa iyang 
maayong pagtagad sa iyang pagtabang kanamo aron mahimo kini ug sa 
pagpakig-uban kanamo sa matag gabii. 
8 Among pasalamatan ang mga Polis sa Jeffersonville sa ilang pag-anhi 
dinhi ug sa pagbantay pinaagi sa labing ubos nga bayad. Nagtoo ako nga duha 
lamang ka dolyar sa matag takna nga niining gibutang dinhi ang Polis alang sa 
pinasahi nga pag-alagad aron ipahigayon ang pagpahimutang sa sakyanan, ug 
aron pagtan-aw nga walay—walay mahitabo, ug nga mamahapsay ang tanan. 
Mapasalamaton kami kaayo sa mga katawhan tungod niana. Ug ngadto sa—
sa—sa eninhero usab dinhi nga anaa sa—sa abtanan, nakita ko siya. Ug sa 
tanan nga may kalabotan niini, sa tinud-anay mapasalamaton kaayo kami 
kaninyo. 
9 Akong gipasalamatan ang matag usa kaninyo tungod sa mga gasa. 
Gidad-an ako ni Billy ug u—usa ka gasa, nga ang kadaghanan kanila mga 
kinahon, mga kinde ug uban pa. ug ang usa kanila mao ang mga Kabulahanan 
nga may hulagway ni Cristo nga diha niini. Mao kadto ang wali didto sa 
bungtod. Ug matahum kini kaayo. Mapasalamaton kaayo ako. Ug daghan pang 
mga butang, wala na ako masayud kung unsaon ko sa pagpasalamat niini. Ug 
usab sa in—inyong pagpaluyo, sa paggasto sa tigum, amo kining 
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194 Usa niana ka higayon dihay duha ka mga sanglahon ang naglingkud sa 
pultahan sa Samaria. Ug ang mga sanglahon miingon, “Nganong magpabilin 
man ta dinhi nga mangamatay, tungod kay ang mga kabataan naghimalatyon 
na ug gikaon ang usag usa sa ilang mga kabataan.” Sila miingon, “Kong 
mangadto ta sa campo sa mga kaaway, ang Sirianhon. . . Kong ila tang patyon, 
nan mangamatay kita. Ug kong ila tang luwason, mangabuhi kita.” Ug ilang 
gipahimuslan ang maong higayon. Ug pinaagi niadtong maong pagtoo, dili 
lamang kay ang ila rang kaugalingon ang ilang giluwas kondili ang tibuok 
panon. 
195 Karon, mamatay ka; dili ka mabuhi. Apan wala sultihi sa pag-adto sa 
campo sa kaaway, kondili gidapit ka sa balay sa Amahan. . .?. . . 
196 Naghimalatyon ka sa cancer, dili ka mabuhi gawas sa Dios. Dili ka 
tagadinhi niining siyudara; dili ka taga dinhi; gikan ka sa halayong dapit. Taga 
Milwaukee ka. Tinuod ba. Mao kana. Gikan sa siyudad, nga akong hingbaw-
an. Husto. Motoo ka ba? Imo bang dawaton ang Dios karon nga imong 
Mananambal? Kon buhaton mo, bisan pa kung maluyahon ka, bisan kung unsa 
pa ang pagkalaygay mo sa higdaanan, ako nagatoo sa imong kahimtang tindog 
sa Ngalan ni Jesu-Cristo ug dad-a kanang higdaanan ug mopauli ug 
magkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Sundon mo ba ako ingon nga 
profeta sa Dios, nan tindog ug pauli; nga maayo na. ayawg kahadlok; bangon 
diha sa higdaanan. Ang Dios moayo kanimo. Nakita mo? Sakwata siya 
makabangon ug mamalig-on. Motoo ka ba sa Dios? Hatagi siya ug gamayng 
kusog; mamaayo na siya. Mao kana, sister. Anaa na siya sa Ngalan sa Ginoong 
Jesus. 
Manindog tang tanan ug ihatag ang pagdayeg ngadto sa Dios. Siya mao sa 
gihapon kagahapon, karon ug hangtud sa kahangturan. . .?. . . ang Ginoong 
Jesu-Cristo magapanalangin kaninyo. . .? 
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gikapasalamatan uban sa bug-os namong kasingkasing. Ang Ginoo 
magapanalangin sa matag usa kaninyo nga madagayaon. 
10 Miingon si Billy nga dihay daghang mga katawhan nga mihangyo 
alang sa linain nga pakighinabi nianang panahona. Ug daghan nga mihangyo 
sa paghalad sa mga kabataan. Oh, gitinguha ko gayud ang pagbuhat niana. 
Apan nakita ninyo, niining akong pag-anhi karon, hilabihan ka dinalian ug 
kinahanglan nga magtuon ako sa Pulong ug mag-apo alang sa pagdala sa mga 
mensahe. tan-awa, dili sila. . . Talagsaon kaayo si—sila alang kanato, tungod 
kay mao kini ang pagpangita sa kabubut-on sa Dios ug dayon sa pagsulti sa 
mga butang. Ug kanang tanan kinahanglan nga magkatakdo gayud, ug 
nangamuyo sa Dios kung hain niini ang pagabuksan. 
11 Karon, kung itugot sa Ginoo, mobalik ra kami sa dili madugay, sa diha 
nga makahigayon na kami. Naghimo akog u—usa ka sugyot o—o naghisgot 
bahin sa Pagkabanhaw. Maayo siguro nga susihon ko kana, tungod kay nagtoo 
ako nga anaay akong panaw paingon  sa California sulod nianang panahona. 
Ug tingalig sayup kana. Hinuon, kung makabalik na kami sa Tabernaculo, 
magdala kami kaninyog kard ug—ang iglesia, u—ug magahatag kaninyo sa—
sa petsa ug takna. 
12 Ug unya akong. . . Tingalig nianang higayona. . . Ug usab wala ko 
himoa sa bisag unsang panahon ang pagpangampo sa masakiton. Wala ta 
makahimo ug usa ka bulohaton nga atong dad-on ang mga katawhan ug 
ampoan sila. Ato silang gipapauli. Ug ang atong mga kaigsoonan dinhi 
nagwali, si Igsoong Lee Vayle, ug si Igsoong. . . Kining lain pang ubang mga 
igsoon nagwali ug nangampo sa masakiton, ug nagapamautismo sa tubig—
namautismo diay, ug miagda kanako sa pagpabilin sa Pulong. Mapasalamaton 
kami niining mga tawhana. Nagbuhat sila sa usa ka maayong buhat. 
13 Ania pay daghang mga higala dinhi nga gusto kong mahimam,at. 
Samtang mitan-aw ako nakita ko si John ug si Earl. U—ug anaa si Doctor Lee 
Vayle, usa sa mga nagdumala niining crusada—si Igsoong Roy Borders. 
Kining mga tawhana, wala ko gani—wala gani ako makalamano sa ilang mga 
kamot. Wala ako makahigayon. Nahinumdum ako sa akong mga higala nga 
taga Kentacky, ug sa taga dinhi, ug sa mga higala nga mga ministro, 
nangandoy ko nga makalamano kanila. Si Igsoong Blair, hingkit-an ko siya sa 
miaging adlaw. Ug daghan pa kanilang mga kalalaken-an nga a—akong 
gihigugma; ug nakaadto na sila sa mga nagkalainlaing mga tigum; wala gayud 
ako makapanglamano; kana tungod kay wala akoy panahon sa pagbuhat niini. 
Ug kanunay akong nagdali. 
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14 Sa pagpanghalad sa mga kabataan, tinuod sa akong kaugalingong 
anak, ang gamay kong apo ihalad unta niining tiguma. Wala akoy panahon sa 
pagbuhat niini, ang batang si David. Kaduha na ako mahimong lolo karon. 
Busa Mr. May, kong ania man siya niining gabhiona, kinsa mihatag kanako 
nianang sungkod, ingon sa magamit ko kana sa dili madugay, busa. . . 
15 Ug giingnan ko si Billy; giingnan ko, “Ang Biblia nag-ingon nga 
sumanay ug pum-on ang yuta, apan ang tibuok lulan wala itugyan kaninyo.” 
Ug kining mga apo kusog nga midaghan. Ug busa hinumdumi, ang akong 
binalayi apuli sa sinugdan; wala siyay mga anak. Ug usa niana ka adlaw sa 
dayon kong pagbiya sa tigum, ang Ginoo misulti kanako ug miingon, “Loyce, 
makabaton kag usa ka bata; ang Ginoo nagapanalangin kanimo. Ang balatian 
mo sa pagkababaye wala na.” ang batang si Paul natawo human milabay ang 
siyam kabulan. 
16 Duha ka bulan sa wala pa ang bata mogula sa eksena, samtang 
naglingkud ako, nga nagkaon sa pamahaw usa niana ka buntag diha sa lamesa, 
ug si Loyce ug si Billy naglingkud sa akong atbang. Ug nakita ko si Loyce nga 
nagpakaon sa gamayng bata nga may rosas—o asul nga habol ang giputos 
niini. Ug si Billy naglingkud sa daplin nga nagpakaon sa batang si Paul. 
Giingnan ko, “Billy, karon pa lang nakakita akog panan-awon. Si Loyce 
nagpatutoy sa bata nga gilimisan ug asul nga habol.” 
 Siya miingon, “Taliabot na ang akong panaw sa pagpangayam. Siyam 
na lang ka bulan sukad karon.” Sa paghilabay sa napulog-usa ka bulan natawo 
ang gamayng batang si David. Ug wala ko pa siya maihalad sa Ginoo, ug wala 
gayud hangtud sa among paghibalik. Busa nakita ninyo kung unsa kini. 
17 Gihigugma ko gayud ang mga katawhan ug ang ilang mga tigum. 
Apan ang atong mga kaigsoonan nagapangampo sa masakiton, ug nasayud ako 
nga usa kini ka kalampusan. Sa matag gabii nangampo kami sa mga 
masakiton, magpinandungay ang usag usa kanila, kaming tanan, nga nianang 
paagiha maoy magalangkub sa tanan. Apan tingali, kong itugot sa Dios—
timan-an ko kini diha sa kard kong amo na kining ipadala—sa among 
pagbalik, akong igahin ang duha o tulo ka adlaw alang sa pagpangampo sa 
masakiton ug pagabuhaton ang unsay among mahimo nianang kahimtanga. 
18 Ka—karon, nagpasalamat ako sa mga katawhan tungod sa ilang 
tabang na usab. Karon, may gamay akong ipamahayag bahin—sa mensahe 
kaganihang buntag. Sa walay duhaduha wala ko gayud kini mahuman, apan 
nagtoo ako nga nakasabot kamo. Ug nakasiguro ako nga wala kamo. . . Wala 
gayud kamo makasabot kung unsay angay kong pagabuhaton. 
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189 Aniay usa ka babaye, ug nag-antus siya sa pagkahubakon, nanagdubli 
ang sakit. Dili siya taga dinhi. anaa siya naglingkud sa taliwala sa katawhan, 
diha niana. Manghinaut ako nga makahimo siya. . . Dili siya taga dinhi; taga 
Georgia. Miss McKenny, motoo ka ba uban sa bug-os mong kasingkasing ug 
motoo nga ang Dios magaayo kanimo? Tindog sa kaugalingon mong mga tiil 
kong dili ta kaila ug kana maoy tinuod. Si Jesu-Cristo nag-ayo kanimo. Motoo 
ka ba? 
190 Dinhi sa akong likud, aniay tawo nga naglingkud sa akong luyo. 
Nakigsulti siya sa Dios. Ug unsay iyang gikinahanglan, anaay iyang anak nga 
may sakit sa kasingkasing. Ug kanang bataa anaay hubag sa iyang 
kasingkasing, sumala sa giingon sa doctor. Ug ang ngalan nianang tawhana 
mao si Mr. Cox. Tindog, Mr. Cox. Ug iyang gisultihan si Sara kung unsay 
iyang gihunahuna diha sa likud Niya. 
191 Diha gayud mismo sa atbang nianang alagianan gikan kaniya, sa 
unahan ug diyutay, usa ka tawo nga dili taga dinhi, kondili taga New Mexico. 
Wala ko siya makita sukad. Siya maoy akong gitan-aw karon; anaa siya sa 
akong likud. Taga New Mexico siya, ug anaay usa ka babaye nga kining 
tawhana maoy iyang gitinguha. Ug ang bata anaay sakit. Ug ang ngalan 
niining tawhana mao si Mr. West. Mahimo bang motindog ka, sir. Dili ko 
gayud siya kaila, apan ang Ginoong Dios moayo sa iyang anak. Motoo ka ba 
karon uban sa bug-os mong kasingkasing? 
192 Pila ang motoo karon uban sa bug-os ninyong kasingkasing? Karon, 
dili ba si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan? Modawat ba kamo Kaniya karon nga inyong Manluluwas, 
ipataas ang inyong mga kamot. Motoo ba kamo Kaniya ingon nga inyong 
mananambal? 
193 Dinhi, aniay usa ka tawo dinhi nga gipahimutang usa ka bakul o ingon 
niana, ang naghigda sa tehiras. (Madungog mo ba ako pinaagi niining mayik?) 
wala ako makaila kanimo; usa ka babaye nga naghigda diha. Kong mahimo ko 
pa nga ayohon ka, buhaton ko kini. Dili ako makaayo kanimo. Usa ka tawo 
ang nalipay, nga ang iyang anak. Wala ko ikaw hiilhi. Usa ka ka babaye; 
lalake ako. Mao kini ang unang higayon nga angkikta kita, naghunahuna ako. . 
.?. . . diha sa imong luyo, nga nagdala kanimo. Sa tinud-anay, mao kini ang 
unang higayon dinhi, nga gidala dinhi. gikan pa sa halayong dapit. Himalatyon 
kana. Anaay imong cancer, dili bakul, kondili cancer. Wala nay mahimo ang 
mga doctor. Tinuod kini. Ug siguro ka nang mamatay, tungod kay ang mga 
doctor wala na may mahimo kanimo. 
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unsay imong balatian? Ug kong buhaton man Niya, nan hibaw-an mo nga kini 
usa ka talagsaong gahum, tungod kay wala man ako makaila kanimo. Ug 
nagaabot pinaagi sa labawng katalagsaon. Nag-agad kini sa unsay imong 
gihunahuna. Mahimong modapig ka kauban sa mga pari ug tawgon kini nga 
iya sa yawa, o kaha molaban ka kauban sa magtotoo ug tawgon kini nga Dios. 
Bisan kung hain ang imong toohan, diha niana magagikan ang imong ganti. 
183 Kong ipadayag sa Dios kanako ang imong balatian, imo bang dawaton 
Siya ingon nga Bayad sa i—imong balatian? Wala ako masayud kung unsay 
imong sakit, apan nsayud ako ug nasayud ka nga adunay butang nagpadayon. 
184 Karon, karon, tugoti ako sa pagtug-an kanimo kung unsay imong 
gibati, kay sa ingon masayud ka, usa ka tinuod nga kainit, paningot, maayong 
gibati. Gitumong ko ang panan-aw Niini. Mao kanang Kahyag, dalag nga 
Kahayag nga anaa sa ibabaw sa babaye. Ug ang maong babaye nag-antus sa 
sakit sa iyang tiyan. Usa kini ka matang sa hubag diha sa iyang tiyan. Dili siya 
taga dinhi, dili; halayo kaayo ang inyo dinhi, dili ba? Mao kana. Taga 
Wisconsin ka husto ba? Tinuod gayud. Karon, naayo ka na. ang imong pagtoo 
maoy nakapaayo kanimo. 
185 Karon, sultihi ako kung kinsay gihikap sa babaye? Kaluhaag-lima ako 
gikan kaniya. Si Jesu-Cristo ang iyang gihikap, ang Labawng Sacerdote. 
Motoo ba kamo niana? 
186 Maoy akong gitan-aw ang babaye nga akong gihisgotan. Kining 
babayhana, siya gayud ang akong gitutokan, tungod kay sa masubsob na-ampo 
siya alang sa usa ka tawo. Giingnan niya ako nga anaay lalake nga iyang. . . 
wala ako niya sultihi bahin niini, apan ang iyang ngalan mao si Mrs. Waldrop. 
Gikan siya sa Phoenix. Nabanhaw siya gikan sa patay. Ug ang iyang doctor 
mianhi uban sa mga x-ray ug gipakita ang cancer sa kasingkasing. Namatay 
siya diha sa linya nga alampoanan. Unsa na man kadugay kana, Mrs. 
Waldrop? Napulog-walo na ka tuig ang milabay, ug ania siya naglingkud 
niining gabhiona, usa ka buhing saksi. 
187 Ang iyang mga doctor mitambong sa tigum nga nagdala sa. . . 
Miingon, nga “Giunsa man sa babaye pagkabuhi?” apan anaa siya karon, ug 
wala nay timailhan niini. Anaay iyang kauban, ug nmag-ampo siya alang 
kaniya. Karon, himalatyon siya sa diyabetes. Karon, sumala sa akong 
nahibaloan. Apan sanglit kay nag-ampo ka man. . . Nahibalo ka nga wala ako 
makaila kung kinsa siya, mrs. Waldrop. 
188 Taga Missuori siya, ug ang iyang ngalan mao si Mr. Cooper. Mao 
kana. Karon, motoo ka ba? Makapauli ka na nga mamaayo na, sir. Anaa ra 
kana kanimo kung motoo ka niini. 
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19 Karon, ingon sa yano lamang gayud kaninyo, apan nakita ninyo kung 
unsay inyong ginabuhat? Inyong gikuha ang dapit sa Dios aron pagpahayag ug 
usa ka butang. Ug sa dili ko pa buhaton kana, kinahanglan nga adunay tubag 
gikan sa Dios. Ug kinahanglan nga manaug Siya, ug Iyang ipakita ang Iyang 
kaugalingon, ug mohatag sa pinadayag. Busa (Nakita mo?), alang lamang kini 
sa iglesia. Ug hinumdumi, nga gipamahayag ko kini sila—kini ang unsay 
akong giingon alang lamang sa iglesia. 
20 Ug aron kamo makabaton ug pagsalig ug mahibalo, nga kadto mao ra 
nga Dios ang miingon kanako didto niadto diin wala gayud ing eskwirel, 
“isulti,  ingna nga maanaa.” Ug tutolo gayud ka nagsunodsunod nga higayon 
kini nahitabo. Karon, kong nakahimo man Siya pinaagi sa mao ra nga Pulong 
pagbuhat ug butang nga wala diha, unsa pa kaha nga kini magpabilin sa adlaw 
sa paghukom. Nakita mo? Ang mga katawhan nangadto didto aron pagtan-aw 
ning mga butanga, ug nahibalo sumala sa giingon ni Pablo sa milabayng mga 
adlaw, nga dihay mga katawhan nga kauban niya kin—kinsa ang nakabati sa 
yuta nga mikurog ug wala makadungog sa tingog, apan nakakita si—sila sa 
Haligi nga Kalayo. 
21 Kini nagdulot kanako ug kaayohan human niadto sa nakita ko ang mga 
bana ug mga asawa nga akong naila nga tinuod nga mga Cristohanon nga 
nagginaksanay ang usag usa ug naghinilakay. Ug paminaw, mga higala, ang 
naglig-on sa Iyang Pulong uban sa mga ilhanan ug pagpanghimatuod aron 
pagmatuod nga Kini tinuod. Ang gilitok nga Pulong. . . 
22 Karon, hinumdumi, nga kadtong Kahayag nga diha sa panganud nga 
naghatag ug pinadayag. . .ako . . .Ang akong anak nga babaye mitug-an 
kanako, si Sarah, nga samtang ilang. . .Kadtong mga tinun-an didto sa Arizona 
nanan-aw sa walay panganud nga  nga kalangitan ug nakakita niining 
panganud nga makapahibulong, didto sa ibabaw sa bukid, nga misaka-kanaug 
nga may dalag nga Kalayo nga nagdilaab niini. Gipapagawas sa magtutudlo 
ang mga kabataan ug gidala sila atubangan ug miingon, “Nakakita na ba 
kamog butang nga sama niana? Mitan-aw  sa mao ra nga kahimtang niini.” 
Hinumdumi, nga kadtong mao ra nga Dalag nga Kahayag ang diha sa ibabaw 
sa bato. Nakita mo? Sa ingon mao ra nga Dios, mao ra nga pinadayag. Ang 
miingon, “Sultihi sila sa pagbuhat niini.” Mao kini ang gitug-an ko kaninyo 
kaganihang buntag, sa ingon anaa na kini. 
23 Kong ugaling ang maayo kong higala nga si Igsoong Roy Robenson 
nagapaminaw man diha sa Tucson, Roy, nahinumduman mo ba sa miaging 
adlaw ang panan-awon nga nakita mo samtang didto ta nagtindog sa ibabaw sa 
bukid? Miduol ka kanako, kadtong panganud diha sa ibabaw? Mipaduol nga 
nagpaubos, nahibalo ka kung unsay Iyang gisulti kanimo, gisultihan ko ikaw 
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didto sa balay sa miaging adlaw? Mao kana, Roy. Ayaw na kabalaka, anak, 
kay natapus na. 
24 Wala ka makasabot kung unsay kahulogan niadto. Mao kadto ang 
grasya. Siya nahigugma kanimo. Nahigugma ka Kaniya. Sa mapainubsanon 
alagara Siya ug simbaha Siya sa tanan mong mga adlaw. Pagmalipayon, 
padayon ug pagkinabuhi kung unsa karon. Kong malipayon ka, ipadayon 
kanang matanga. Ayaw na gayud pagbuhat pag-usab nianang dili matarung 
nga sama niana. Pagpadayon lamang; kay kini mao ang grasya sa Dios. 
25 Karon, buot kong mag-ampo pag-usab sa dili pa kita mosulod sa 
Pulong. Pila man ang moampo alang nako? Ako mipanaw gikan sa usa ka 
tigum ngadto sa tigum, mahimo bang mag-ampo kamo? Nasayud kamo, buot 
kong moawit ug usa ka gamayng awit, kitang tanan magduyog sa dili pa kita 
mosulod sa Pulong. Aron lang—aron atong hisayran ang Dios. . . Ang usa ka 
gamayng paghalad. Nadungog na ba ninyo kining gamayng awit, “Siya 
Nabalaka Kanimo?” 
26 Diha sa kainit sa adlaw ug sa kagul-anan, Siya nabalaka kanimo. Usa 
ka igsoong babaye ang miadto na sa piyano. Tan-awa, pasalamatan ko usab 
kining maong babaye; wala gani ako makaila kung kinsa siya. Usa kini sa anak 
nga babaye sa deyakono dinhi. nasiguro ko. . . nga kang Igsoong Wheeler 
batang babaye, daku na siya karon. Usa pa siya ka gamayng bata nga 
molingkud sa akong tuhod dili pa lang dugay, ug karon usa na siya ka dalagita. 
Busa pasalamatan ko siya nga iyang gigamit ang iyang kaalam sa musika, ug 
karon makatugtog na siyag maayo kaayo. Mahimo bang hatagan mo kamig 
tonada, sister? Moawit tang tanan karon. 
  Siya nabalaka nimo; 
  Siya nabalaka nimo; 
  Sa init o landong 
  Siya nabalaka nimo.” 
 Moangay ba mo niana? Balikon ta kini pagkanta kitang tanan. 
  Siya nabalaka nimo; 
  Siya nabalaka nimo; 
  Sa init o landong 
  Siya nabalaka nimo. 
   (Igsoong Dauch, mao 
  usab Siya kanimo, igsoon.) 
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bahin. Kadtong atua sa halayo anaa kamoy pagtoo. (Labing maayo nga 
magpabilin ako sa micropono dinhi, tungod kay sila makadungog kanako.) 
178 Ang uban mihangad lang sa Dios ug miingon, “Dios, kanang tawhana 
wala makaila kanako. Wala siyay nasayran bahin nako. Hingpit nga dili ko 
siya kaila. Apan itugot nga ang akong pagtoo makahikap Kanimo, Ginoo. Ug 
mahibaloan Mo kung unsay mahitabo kanako, Ginoo. Nahibalo Ka sa akong  
pagkatawo; makaila Ka kung  kinsa ako, sama nga nakaila Ka kung kinsa 
Pedro, sama sa Imong pagpaila kang Nathaniel, sama sa Imong pagkasayud 
kung unsay nahitabo sa babaye nga gitalinugoan. Ug kining tawhana nag-
ingon kanako nga Ikaw mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan. Sa ingon, Ginoo, tugoti nga ang akong pagtoo makahikap 
Kanimo.” Ug kong buhaton man Niya kana ug sa dili masayup pamatud-an 
ang Iyang kaugalingon dinhi, pila man kaninyo ang motoo Kaniya uban sa 
bug-os ninyong kasingkasing, kong buhaton kini Niya sa dili moubos ug usa, o 
duha, o tulo ka mga tawo a—aron mopamatuod. Ang Dios magapanalangin 
kaninyo. 
179 Karon, Amahan nga Dios, wala na kini magagikan sa tawhonong mga 
kamot; usa na kini ka labaw sa kinaiyahang kahimtang. Busa nangamuyo ako 
nga tabangan Mo ako karon, Ginoo; anaa sa Imong mga kamot. Pamuhat 
pinaagi kanako sumala sa Imong makita nga takus. Sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
180 Karon, ayaw kalisang, pagpaubos lamang, sa tumang pagtahud ingna, 
“Ginoo, alagaron ko Ikaw. Ug mao kana ang Kamatuoran nga. . . Kong 
mahikap ko ang Imong kupo, nan sumulti ka pinaagi nianang tawhana. Ug 
kana maoy magpamatuod kanako nga kung unsay iyang gisulti mao ang 
kamatuoran.” Husto ba? 
181 Pila man kaninyo ang nakakita sa hulagway nianang maong Kahayag? 
Milukop kini sa tibuok nasud, bisan diin. Ang siyensiya maoy mikuha niini ug 
gisusi kini ug bisan diin. Karon, ania Siya karon dinhi, mao ra ang Usa nga 
nag-ingon bahin sa kaminyoon ug panagbulag, mao rang usa ang didto sa 
bukid ug mitay-og didto sa kabungturan, mao ra ang Usa ang dinhi niini sa 
ubos sa suba niadtong “33, mao gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan. Siya mao sa gihapon. 
182 Karon, dihay usa ka babaye; ug iyang nasabot karon nga may butang 
nahitabo. Kanang Kahayag nga mahimong sa ibabaw niya. Ania dinhi siya 
karon, siya. . .Nagsul-ob ug berde nga kupo o sulosama niana. . .  Wala ako 
makaila sa babaye. Akong gitoohan nga wala ta magkailhanay ang usag usa. 
Mao kanay tinuod. Motoo ka ba nga ang Dios. . . Nagkinahanglan ka—kag usa 
ka butang, ug motoo ka nga ang Dios makahimo sa pagpadayag kanako kung 
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173 Tan-awa, giingnan Siya ni Pedro. Mahimong sulosama niini ang iyang 
giingon, “Ginoo, ayaw pagsultig butang nga ingon niana. Kay tingalig magtoo 
ang mga katawhan nga nadaot Ka, tungod sa Imong pag-ingon kanila nga 
mokaon sa Imong unod ug moinum sa Imong Dugo. Naghunahuna na sila nga 
anaay naliso. Ug miingon Ka, nga “Kinsay mihikap Kanako, tan-awa, ang 
tibuok panon nahikap Kanimo.” 
174 Siya miingon, “Oo, apan nabati Ko nga dihay gahum nga migula 
Kanako.” Usa kadto ka pinasahi nga matang sa hikap. Karon, si bisan kinsa 
nahibalo nga ang gahum mao ang kusog. “Naluya AKo; nawala ang Akong 
kusog.” Ug mitan-aw Siya sa panon sa katawhan hangtud nga Iyang nakita ang 
gamayng babaye ug gisultihan siya bahin sa iyang talinugo. Ug gibati sa iyang 
lawas nga kadtong talinugo mihunong na. husto ba kana? Ug Siya miingon, 
“Ang imong pagtoo maoy nakaluwas kanimo.” Karon, ang Griegong 
pinulongan diha mao ang “Sozo,” nga sa hingpit nagpasabot nga “Naluwas sa 
lawasnon o sa espirituhanon,” managsama ra, naluwas. Siya mao—Siya maoy 
imong Manluluwas. 
175 Karon, kong Siya mao man kadtong kagahapon, ug ang paagi sa Iyang 
pagpamuhat aron pamatud-an nga Siya diha sa mga katawhan, ang gisaad nga 
Mesiyas, ug mao kadto ang paagi nga Iyang gipaila ang Iyang kaugalingon 
sumala sa gisaad sa Biblia, nga Iyang pagabuhaton ang samang butang karon. 
Wala ba Siya—wala ba Niya buhata ang samang butang? 
176 Kamo moingon, nga “Iya bang giingon kining sa pagpangayo sa 
masakiton?” Oo. Sa mga Hebreohanon, ang Biblia nga akong gibasa dili pa 
lang dugay nag-ingon nga si Jesu-Cristo karon mao ang atong Labawng 
Sacerdote nga mobati sa atong mga kaluyahon. Pila man ang nasayud nga kana 
tinuod? Ang Biblia nagsulti niana. Siya mao ang Labawng Sacerdote karon 
nga mobati sa atong mga kaluyahon. Nan kong Siya mao ra nga Labawng 
Sacerdote ingon nga mao Siya kanunay, unsaon man Niya pagbuhat karon? 
Iyang pagabuhaton ang samang paagi nga Iyang ginabuhat kanhi, kong Siya 
mao ra sa gihapon nga Labawng sacerdote. Karon, tinglig inyong. .  Dili ako 
ang inyong labawng sacerdote. Tingalig mohikap kamo kanako, ug sama ra 
kini nga naghikap kamo sa inyong bana, o sa inyong igsoong lalake, o kang 
bisan kinsa, usa ka tawo. Apan tugoti nga ang inyong pagtoo makahikap 
Kaniya ug bantayi kung unsay mahitabo. 
177 Karon, kon ugaling alagad man ako sa Dios ug misulti kaninyo sa 
kamatuoran, ang Dios magpaluyo niana ingon nga kamatuoran. Ug kana maoy 
magpamatuod nga si Jesu-Cristo buhi niining gabhiona, nga nagtindog dinhi. 
husto ba kana? Karon, anaa kamoy pagtoo, kining dapita lang una, sa pikas 
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27 Nahigugma ba kamo Kaniya? Atong iduko ang atong mga ulo karon. 
Dios nga puno sa grasya, uban niining gamayng sinulat dinhi sa pipila ka mga 
butang nga ipamahayag ngadto sa mga katawhan ug nahibalik na usab aron 
balikon ang unsay gihisgotan kaganihang buntag, tungod kay mao kanay 
gianhi sa mga katawhan aron pamation. Nangamuyo ako, Dios, nga Imong 
pakit-on ang mga katawhan nga ang Dios nahigugma ug nagtagad. Ug dili ako 
ang maghatag niana, Ginoo, kini gipamatud-an nga kini mao ang Kamatuoran. 
Busa nangamuyo ako, mahal nga Dios, nga ang Imong gugma magpabilin 
kanunay sa katawhan. Niining gabhiona sa pagbulagbulag human niining 
tigum ug mopauli sa among tagsa-tagsa ka puloy-anan, ingon sa makapalig-on 
ki—kini kanamo, ang kadaghanang, kahiladman, Ginoo. Nangamuyo ako nga 
Imong panalanginan kining mga katawhan. 
28 Karon, samtang among duolon ang Pulong diha sa pag-ampo, ug 
duolon ang sinulat nga Pulong, nangamuyo kami nga Imong kuhaon ang 
sinulat nga Pulong ug himuon Kining buhi kanamo niining gabhiona. Ug kung 
manggawas na kami niining tigumanan niining gabhiona aron magbulagbulag 
aron manguli sa among nagkalainlaing puloy-anan, hinaut unta nga moingon 
kami sama niadtong gikan sa Emmaus, nga nakiglakaw uban Kaniya sa tibuok 
adlaw ug sa gihapon wala makaila Kaniya. . . Apan sa gikauban Niya sila sa 
sulod sa lawak niadtong gabhiona, ug siradu ang tanang pultahan, nagbuhat 
Siyag usa ka butang sama sa Iyang gibuhat sa wala pa ang paglansang Kaniya. 
Pinaagi niadto sila nanghibalo nga Siya nabanhaw pag-usab. Buhata kini pag-
usab ning gabhiona, Ginoo. Itugot kini, samtang ang mga pultahan tinakpan ug 
ang Imong gamayng panon dinhi nanaglingkud, nga naghulat. Ug Amahan, 
kung manguli na kami sa among puloy-anan moingon kami sama sa ilang 
gisulti, “Wala ba ang atong mga kasingkasing magdilaab sa sulod nato 
samtang nakigsulti Siya kanato sa dalan?” Among itugyan ang among 
kaugalingon ug ang tanan diha sa Imong mga kamot, Ginoo; buhata kanamo 
maingon sa nakita Mo nga angayan. Sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
29 Karon, moadto kita sa bulohaton sa labing madali, ablihi uban kanako 
kung gusto ninyo diha sa Libro sa mga Hebreohanon. Ug ang laing pinadayag 
diha sa Mensahe, atong hisgotan sa pipila ka mga gutlo ning gahiona, kon 
itugot sa Ginoo. Ug unya samtang atong basahon ang unang tulo ka mga 
bersiculo sa Hebreohanon 7:1-3, ug unya hisgotan kini. . . Ug wala ta masayud 
kung unsay pagabuhaton sa Ginoo. Wala kita masayud; ang bugtong butang 
nga atong pagabuhaton mao ang pagtoo, pagbantay, pag-ampo (Mao ba?), ug 
motoo nga Iyang buhaton ang tanang butang nga magakauyon alang sa 
kaayohan nila nga nahigugma Kaniya, tungod kay gisaad Niya ang ingon. 
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 Kay kini si Melquisedec, nga hari sa Salem, sacerdote sa labing 
halangdong Dios, misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa 
pagpamatay sa mga hari, ug nanalangin kaniya; 
 Ug alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang; 
Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya Hari sa katarungan, ug 
unya Hari usab siya sa Salem, nga sa ato pa, Hari sa kadaitan. 
 Siya walay amahan, ni inahan ni kagikanan, ug wala usab siyay 
sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi, hinonoa ingon nga 
nahisama sa Anak sa Dios, magapadayon siya nga sacerdote hangtud sa 
kahangturan. 
30 Hunahunaa kining bantugan nga Tawo, kung unsang pagkagamhanan 
niining Tawhana. Ug karon, ang pangutana mao kini: “Kinsa man kining 
Tawhana?” Ang  mga batid sa tiyolohiya adunay nagkalinlaing mga hunahuna, 
apan sukad sa pag-abri sa pito ka mga Timri, ang Librong misteryoso nga 
kanhi gililong kanato. . .Sumala sa Pinadayag 10:1-7, ang tanang tinago nga 
nahisulat niini nga Libro nga gililong sa kapanahonan sa mga reformador 
igapadayag sa manulonda sa iglesia sa katapusang panahon. Pila man ang 
basayud nga husto kana? Mao kana. Gitoohan nga ibutyag. . . Ang tanang 
tinago sa Librong misteryoso igapadayag sa mensahero sa Laodicea nianang 
panahona. 
31 Sa nakita nga adunay daghang lantugi bahin niining Tawhana, ug 
kining maong tema, sa akong pagtoo angayan kanato ang pagbahinbahin niini 
aron masuta kung Kinsa kini. Karon, anaay daghang mga tulonghaan sa 
kaalam bahin Kaniya. Usa sa mga tulonghaan—miingon nga Siya usa lamang 
ka tumo-tumo; Siya dili gayud usa ka tawo. Ug ang lain miingon nga usa kini 
ka linya sa pagkasacerdote, nga  mao ang pagkasacerdote sa laray ni 
Melquisedec. Kana maoy labing sulosama nga daw maayo nianang bahina kay 
sa ilang giingon diha sa lain, tungod kay miingon man sila nga usa kadto ka 
laray sa pagkasacerdote. Kini maoy dili mahimo, tungod kay sa bersiculo 4 
nag-ingon man kini nga Siya usa ka Tawo, usa ka Lalake. Busa ingon nga usa 
ka tawo Siya adunay panagway, usa ka Lalake, dili kun usa ka han-ay, kondili 
usa ka Tawo. 
32 Nan dili Siya usa ka han-ay sa pagkasacerdote, ni usa Siya ka 
sulosugilanon, Siya usa ka Tawo. Ug ang Tawo nagpadayon. Kong inyong 
hingmatikdan, Siya walay amahan, Siya walay inahan, Siya walay panahon 
Siya walay sinugdanan, ug Siya walay panahon Siya walay katapusan. Ug 
bisan kung Kinsa man kini nagpabiling buhi niining gabhiona, tungod kay ang 
Biblia nag-ingon man dinhi nga Siya walay amahan, ni inahan, ni sinugdanan 
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168 Karon, pila man ang ania dinhi ang nahibalo nga ako usa ka 
dumoluong kaninyo, ipataas ang inyong mga kamot, ang nasayud nga wala 
akoy hingsayran bahin kaninyo, ipataas ang inyong mga kamot sa pikas ug 
pikas. Pila man ang ania dinhi nga anaay balatian o kaha may inyong nahibaw-
an nga—nga ako walay gamayng hingbaloan, mahimo bang ipataas ninyo ang 
inyong mga kamot. Karon, tinuod gayud kini, siguro, nga dili ko gayud 
mahimo ang pagkasayud ug bisan unsa bahin kaninyo. Gawas lang, kung kini 
magagikan sa pinadayag sa Espiritu. Ug ingon nga gisulti ko kaninyo sa 
tanang gabii, ug ning gabhiona nga Siya dili patay; Siya ania dinhi ug nagsaad 
sa pagbuhat sa samang butang, ug nagsaad nga moabot ang panahon sa 
katapusang mga adlaw sumala sa Malaquias 4 ug sumala sa San Lucas, nga 
motungha Siya pag-usab sa dagway nga tawhonon diha sa Iyang mga 
katawhan, ug magbuhat sa samang butang ug magpadayag sa samang mga 
butang, sa mao rang Mesiyasnong ilhanan. . . Pila man ang nahibalo niana, 
kamong mga nagbasa sa Biblia—ang nahibalo nga kana mao ang Kamatuoran 
moingon, “Amen.” [ang congregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] kinahanglan 
ang tanan magbasa sa Biblia. 
169 Karon, nahibalo ako nga talagsaon ra kini alang sa mga katawhan 
karon, apan sa gihapon mao kini ang kamatuoran. Mao kanay hinungdan nga 
wala sila makaila kang Jesus nga Nazaretnon. Ang mga kredo lamang sa ilang 
simbahan ang ilang nahibaloan, apan wala sila makaila Kaniya. Apan mianhi 
siya subay sa Biblia, dili sa usa ka magtutudlo sa tiyolohiya, dili sa usa ka pari; 
mianhi Siya ingon nga usa ka Profeta; ug ang Iyang katawhan wala modawat 
Kaniya. 
170 Karon, kong tumanon sa Dios ang Iyang Pulong, ug kong akong 
ipahinabo ngadto—kung mahitabo nga moadto kini sa usa tawo nga akong 
anilhan, ug unya a—akong kuhaon ang lain. Tan-awa, maoy akong gusto ang 
tawo nga wala ko hiilhi. Ug buot ko nga moampo kamo. 
171 Karon, paminaw, dihay usa ka babaye usa niana ka higayon nga 
nagmasakiton. Iya nang nagasto ang iyang salapi ngadto sa mga doctor; wala 
silay nahimo kaniya. Ug miingon siya sa sulod sa iyang kasingkasing, “Kon 
makahikap lang ako sa kupo nianang Tawhana, mamaayo gayud ako.” 
Nahinumduman ba ninyo ang sugilanon? Ug ngani ang tanan kanila misulay sa 
pagwakli kaniya ngadto sa ulahi, apan midotdot hinuon siya hangtud nga iyang 
nahikap ang iyang kupo, ug mibalik dayon ug milingkud. 
172 Karon, paminaw pag-ayo. Ug sa nabuhat Niya kadto—sa nabuhat na 
niya kadto, si Jesus miliraw ug miingon, “Kinsay mihikap Kanako?” 
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usa man siya ka profetes, gisunog siya ingon nga espiritista? Amahan, kanunay 
kining molabay. Imong gililong kini sa mga mata sa manggialamon ug 
makinaadmanon. Mao diay nga Imong giingnan ang mga pari, “Inyong 
gipaputi ang mga lubong sa mga profeta, ug kamo maoy nagbutang kanila 
diha.” Sa pagkawala na nila nakita nila ang ilang mga kasaypanan. Kanunay 
Ka ginalutos, Ginoo, sa bisan unsang kahimtang Ikaw moanhi. 
165 Nangamuyo ako ning gabhiona, Dios, sa makausa pa ka higayon. 
Ugma naglaraw kami nga moadto sa—sa Tucson. Sa uban pang bahin sa 
kalibutan, sa ubang mga siyudad nga kinahanglan among pagawalihan. Apan, 
minahal nga Dios, tingalig aniay mga dumoluong dinhi niining gabhiona nga 
wala pa—nga nakadungog na sa pulong nga giwali, apan wala pa makakita 
nga kini gipadayag. Sumala sa akong gipangayo Kanimo sa sinugdan. . . 
Samtang kadtong mga tinun-an, si Cleofas ug ang iyang higala nagpaingon sa 
Emmaus, nga nagalakaw sa dalan ug sa kalit mibuto Ka gikan sa kakahoyan ug 
misugod sa pagpakighinabi kanila human sa pagkabanhaw ug miwali kanila. . . 
Ania karon, Siya miingon, “Mga buangbuang, mahinay sa kasingkasing, wala 
ba kamo masayud nga ang Cristo kinahanglan mag-antus niining mga butanga 
ug mosulod sa Iyang himaya.” Apan sa gihapon wala pa sila makasabot niini. 
Sa tibuok adlaw kauban Ka nila apan sa gihapon wala makaila Kanimo. Apan 
usa niana ka gabii. . . Miabot ang kagabhion, ila Kang gihawiran pagsulod. Sa 
dihang nanulod sila sa usa ka gamayng lawak ug gitakpan ang mga pultahan, 
ug unya nagbuhat Kag usa ka butang sama sa Imong gibuhat sa wala pa ang 
paglansang Kanimo; ug ilang naila nga kadto mao ang nabanhaw nga Cristo. 
Sa hamubong panahon milipot Ka sa tabil ug nawala. Midali siula pag 
panalagan ug gisuginlan ang mga tinun-an, “Ang Ginoo nabanhaw gayud.” 
166 Dios nga Amahan, ako nagatoo nga Ikaw buhi man. Nasayud ako nga 
buhi Ka. Ug gipamatud-an Mo kini kanamo sa daghang mga higayon. Mahimo 
bang buhaton Mo kini kanamo sa makausa pa. ako mao ang Imong alagad; 
kini sila Imong alagad nga ania dinhi. Ginoo, ang tanan akong gisulti dili 
mosangko sa. . . Usa ra ka pulong gikan Kanimo nahimo nang daghan ang 
nahisulti ko sulod ning lima ka gabii—o lima ka mga wali. Midaghan pa kini, 
sa usa lamang ka pulong gikan Kanimo. Mahimo bang mosulti Ka Ginoo, aron 
ang katawhan mahibalo nga ang gisulti ko kanila tinuod? Itugot kini, Dios. 
Kini akong gipangayo sa Ngalan ni Jesus kini sa makausa pa. Amen. 
167 Karon, wala ako makaila kaninyo; nakaila ako ug pipila ka mga tawo. 
Nakaila ako niining batan-on nga naglingkud dinhi. nakaila ako kang Bill 
Dauch nga anglingkud dinhi. buot kong . . . Ania si Igsoong Blair, Rodney 
Cox. Lisud na makita kadtong atua sa halayo. Dinhi niining dapita diha niana 
walay akong nakita nga kila ko. 
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sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi. Busa kini dili lain kondili usa ka Tawo 
nga walay katapusan (Husto ba kana?), usa ka Tawong walay katapusan. Sa 
ingon usa ra gayud kini ka Tawo; nga mao ang Dios, tungod kay Siya mao ray 
Bugtong walay katapusan—ang Dios. 
33 Karon, diha sa 1-Timoteo 6:15 ug 16, kong gusto ninyong basahon, 
gusto kong basahon ninyo kana. Karon, ang butang nga akong gipakigbisogan 
mao, nga Siya Dios, tungod kay Siya mao ray bugtong Tawo nga dili 
mamatay. Ug karon, ang Dios nagausab sa Iyang kaugalingon ngadto sa 
pagka-Persona; ingon Siya niana: walay amahan, walay inahan, walay 
sinugdan sa kinabuhi, walay katapusan sa mga adlaw. 
34 Karon, atong makita diha sa Kasulatan nga daghang mga katawhan 
ang nagtudlo sa tutulo ka dagway diha sa Pagkadios. Sa ingon dili ka 
makabaton ug dagway kung walay tawo. Nagkihanglan kini ug usa ka tawo 
aron makabaton ug dagway. 
35 Usa ka ministro nga Baptist ang miadto sa—sa akong balay—ug 
miingon, “Buot kong tarungon ka sa pagtudlo sa Pagkadios sa takna nga anaa 
ka nay panahon,” ang mitawag kanako diay. Giingna ko nga “anaa na akoy 
panahon karon, tungod kay buot kong matudloan, ug among gihikling ang 
tanan aron buhaton kini.” 
 Ug miadto siya; ug miingon, “Igsoong Branham, nagtudlo ka nga 
adunay usa lamang ka Dios.” 
 Giingnan ko, nga “Oo, sir.” 
 Siya miingon, nga “Nan,” matud niya, “Nagtoo ako nga adunay usa ra 
ka Dios, apan usa ka sa tutulo ka personas.” 
 Giingnan ko, nga “Sir, balika kana pag-usab.” 
 Mitubag siya, nga “Usa ka Dios diha sa tulo ka personas.” 
36 Giingnan ko, “Diin ka man gikan nga tulonghaan? Nakita mo? Ug 
giingnan niya ako nga sa—sa coleheyo sa Biblia. Giingnan ko nga, “Motoo 
ako niana. Dili ka mahimong usa ka tawo kung walay panagway, ug kon ikaw 
usa ka dagway, usa ka dagway sa imong kaugalingon. Usa ka pinasahe nga 
laing linalang.” 
 Ug miingon siya, “Nan, bisan gani ang mga batid sa tiyolohiya dili 
makasaysay niana.” 
 Giingnan ko, nga “Pinaagi lamang kini sa pinadayag.” 
 Ug miingon siya, “Dili ako makadawat ug pinadayag.” 
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37 Ug giingnan ko, “Nan walay mahimo sa Dios bisan gani sa pagdangat 
kanimo, tungod kay kini gililong man gikan sa mga mata sa maalam ug 
makinaadmanon ug gipadayag ngadto sa mga masuso (gipadayag, ang 
pinadayag) gipadayag sa mga masuso ug kanila nga magdawat niini, nga 
masinabtanon.” Ug giingnan ko, “Wala nay higayon alang sa Dios ang 
pagduol kanimo; tungod kay gitakpan mo ang imong kaugalingon gikan 
Kaniya. Ang tibuok Biblia mao ang pinadayag sa Dios. Ang tibuok nga iglesia 
natukod sa ibabaw sa pinadayag sa Dios. Walay laing paagi sa pagkasayud sa 
Dios sa pinadayag. ‘Diin ang Anak magpadayag kaniya sa pinadayag. Ang 
tanan lonlon mga pindayag. Busa ang—dili pagdawat sa pinadayag, nan 
mahimo kang usa ka mabugnaw nga batid sa tiyolohiya, ug wala nay paglaum 
alang kanimo.” 
38 Karon, dinhi, atong makita nga kining Tawhana walay amahan, walay 
inahan, walay sinugdan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Kini mao ang 
Dios “En morfe.” Karon, ang kalibutan—ang pulong nagagikan—sa Griegong 
pulong nga nagkahulogan “nag-usab,” maoy gigamit sa pag-usab sa Iyang 
kaugalingon, “En morfe”, gikan sa usa ka tawo ngadto sa . . . Usa ka tawo. . . 
Ang Griegong pulong diha, “En morfe,” nagkahulogan. . . Kini kinuha gikan 
sa pasundayag sa tablado, “ kanang usa ka tawo nga nag-usab-usab sa iyang 
mascara aron mahimo siyang laing magdudula.” 
39 Sama kan—kanhi didto sa tulonghaan dili pa lang dugay—nagtoo ako, 
nga si Rebekah, sa wala pa siya magraduar, dihay ilang usa ka dula nga 
Shakeapeare. Ug ang usa ka batan-ong lalake kinahanglan mag-ilis-ilis sa 
iyang sanina sa daghang higayon, tungod kay nagdula siya ug duha o tulo ka 
mga bahin, apan mao ra nga tawo. Mogawas siya; sa usa ka higayon usa siya 
ka kriminal. Ug sa sunod niyang paggula, lain na usab siya nga tawo. 
40 Ug karon ang Griegong pulong nga “En morfe” nagkahulogan nga 
nag-usab siya sa Iyang mascara. Ug sama niana ang gibuhat sa Dios. Mao ra 
kini nga Dios sa tanang panahon. Ang Dios diha sa dagway sa Amahan, a—
ang Espiritu, ang Haligi nga Kalayo, mao ra nga Dios ang nahimong unod ug 
mipuyo uban kanato: “En morfe,” ang nagdala aron Siya makita. Ug karon, 
kadtong mao ra nga Dios mao ang Espiritu Santo. Amahan, Anak, Espiritu 
Santo—dili kay tulo ka mga Dios, tulo ka mga buhatan, tulo ka mga 
pasundayag sa usa ka Dios. 
41 Ang Biblia nag-ingon nga anaay yusa ra ka Dios, dili tulo. Apan mao 
kana nga dili nila. . . Dili mo kini mahimong tarungon ug unya anaay tutulo ka 
dios. Dili mo gayud madani ang usa ka Judio niana; sultihan ko kamo niana, 
siya nga labing nasayud; siya nahibalo nga anaay usa ka Dios. 

Kinsa Ba Kining Si Melquisedec? 35 
 
Tan-awa ang mensahero niini, si Oral Roberts ug si Billy Graham: G-r-a-h-a-
m. mao kini ang unang higayon nga nakabaton kita ug mensahero alang sa 
atanang kasimbahanan nga ang iyang ngalan natapus ug ham sama kang 
Abraham. A-b-r-a-h-a-m pito ka letra; ang G-r-a-h-a-m unom lang lamang ka 
letra. Hain man siya karon? Sa kalibutan. Ang unom maoy numero sa tawo. 
Ang tawo gibuhat sa ikaunom ka adlaw. Apan ang pito maoy numero sa Dios. 
160 Karon, tan-awa sila diha sa Sodoma. Ug anaay mensahero didto nga 
nagwali kanila. Apan hain man ang Harianon Kaliwat nga si Abraham? Hain 
man ang ilang ilhanan, nga Siya nag-ingon, “Sama kanhi sa mga adlaw sa 
Sodoma,” nga nanaug ang Dios ug nagpadayag sa tawhanong unod, ug mitug-
an kung unsay anaa sa hunahuna ni Sara sa iyang kasingkasing didto sa tolda 
sa luyo Niya, ang katapusang ilhanan sa wala pa sunoga ang kalibutan sa 
Gentil pinaagig kalayo? Ug ang iglesia nakadawat sa katapusang ilhanan niini 
sa dili pa silotan ang tibuok kalibutan, kining gingharian sa Gentil nga 
pagasunogon pinaagi sa kalayo ug sa kapungot sa Dios. Motoo ba kamo niana? 
161 Kadtong si Melquisedec mao ang unod, nga naglarawan sa Iyang 
kaugalingon diha sa tawhanong lawas, ug sa ulahi Siya nahimong unod. Ug 
karon, niining gabhiona Siya mao sa gihapon, kagahpon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan. Motoo ba kamo niini? 
162 Nan kinsa man kining si Melquisedec, nga mao sa gihapon kagahapon. 
. . Walay amahan, wlaay inahan, Siya walay sinugdanan sa mga adlaw; siya 
walay kinutoban sa kinabuhi. Ug Iyang gisugat siu Abraham, ug unsang 
matanga sa ilhanan ang Iyang gibuhat? Ug sa nahimo na Siyang unod, Siya 
miingon nga mobalik kini pag-usab sa dili pa ang katapusan sa panahon. 
Motoo ba kamo niana? Ako mitoo niini. 
 Mga-ampo ta: 
163 Minahal nga Dios, ako nagatoo sa mga Kasulatan, nga Imong giingon 
nga Ikaw mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Ug 
ang kamatinud-anon sa akong kasingkasing, Ginoo, nahibalo ako nga anaay 
butang nga andam na mahitabo. Dili ko kaayo maila kini; mahadlok ako nga 
mosultig bisan unsa, Ginoo nasayud ka sa kasingkasing sa Imong mga alagad. 
164 Ug pila na ka mga higayon subay sa kapanahonan sa dihang nagpadala 
Ka ug mga butang, ang katawhan mapakyas sa pagpasabot niini. Ang tawo 
kanunayng magadayeg sa Dios kung unsay Iyang gibuhat, ug maghisgot sa 
dagkung mga butang nga Iyang pagabuhaton, apan gipakawalay bili kung 
unsay Iyang ginabuhat. Kini maoy nahitabo sa mga panahon. Nganong 
napakyas man ang simbahang Romanhon sa pagpakita kang San Patrick ingon 
nga profeta sa Dios? Nganong ila mang gipatay si Joan sa Arko nga unta u—
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pagabuhaton kung moabot na Siya diha; ug nangapakyas sila sa pagpakakita 
Kaniya, napakyas sa pag-ila niini. Ug sa gipaila na Niya ang Iyang 
kaugalingon sumala sa pinulongan sa Biblia nga Iyang giingon nga Iyang 
pagabuhaton, sa usa pa Siya ka tiyopani ug nahimong unod ug mipuyo uban 
kanila, nangpakyas sila sa pagkakita niini, ug gitawag Iyang mga buhat nga 
mga buhat sa yawa. 
156 Karon, duha na ka libo ka tuig ang atong pagpanudlo, sukad pa sa 
Romano Katoliko nga simbahan, human sa apostoles. Ug unya miabot kita sa 
Romano Katoliko, sa Griego, ug uban pa, ug hangtud sa panahon ni Luther, ug 
ni Wesley, ug uban pa, siyam ka gatus ka nagkalainlaing mga kapunongan. 
Nanagpangabot, ilang gitudlo kining tanang mga kapanahonan. Karon, Iyang 
gisaad nga sa dili pa ang katapusan moabot ang kahimtang sa Sodoma ug sa 
Gommora pag-usab. . . “ maingon kanhi sa mga adlaw sa Sodoma, maingon 
man usab ang pag-abot sa katapusan sa panahon, Anak sa tawo magpakita pag-
usab sa Iyang kaugalingon.” [Walay sulod sa tyep—Ed.] “Dili madugay ang 
kalibutan dili na makakita Kanako, apan kamo makakita Kanako, tungod kay 
Ako (Nahisgot bahin sa kaugalingon puli nga ngalan)—Ako magauban 
kaninyo, bisan diha sa sulod ninyo hangtud sa katapusan, ang katapusan sa 
kalibutan. Ako magauban kaninyo.” Siya mao sa gihapon, karon ug hangtud sa 
kahangturan. 
157 Inyong nakita—inyong nakita nga ang Samarianhon gayud—sumala 
sa akong wali—mao ang kang Hagar (Nakita mo?) ang tipo sa kahiwian. Ang 
Judio iya ni Sara—o mao ang Sarahanon; apan ang Gentil iya ni Maria ang 
Harianong Kaliwat, ang kang Abrahamk Harianon Kaliwat. 
158 Karon, gisaad kini nga sa katapusang mga adlaw kadtong mao ra nga 
Dios, mao ra nga Cristo, moabalik dinhi ug ipadayag ang Iyang kaugalingon 
ingon nga Anak sa tawo. Ngano man? Tungod kay Siya mao sa gihapon 
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Ug kon Iyang gipadayon 
kadtong mga Judio pinaagi—ug gihatagan sa Mesiyasnong ilhanan, ug dayon 
moadto sa katapusan sa pagtulon-an sa Gentil ug pasagdan sila nga mangadto 
sa tiyolohiya, nan mahimong dili Siya matarung. Kinahanglan nga buhaton 
Niya ang managsamang butang, tungod kay ang Biblia nag-ingon diha sa 13—
sa mga Hebreohanon 13:8, nga Siya mao sa gihapon. Ug ang Iyang saad sa 
Malaquias 4 ug sa tnan pang ubang mga Kasulatan nga sa katapusang mga 
adlaw ang iglesia mahiagum sa maong kahimtang sama niini karon ug ang 
kalibutan mao man. 
159 Tan-awa ang kalibutan karon. Tan-awa ang kahimtang sa Sodoma. 
Tan-awa ang mga linog sa nagkalainlaing mga dapit ug ang mga butang nga 
nagakahitabo. Tan-awa ang iglesia ang kaguliyang niini diha sa Babilonia. 
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42 Himatikdi, nga sama sa usa ka magkukulit, siya nagtago pinaagi sa 
u—usa ka mascara niini. Mao kana ang gibuhat sa Dios niining panahona. 
Kini dugay nang gililong. Tanan kining mga butanga dugay nang gililong, ug 
gitoohan nga ipadayag dinhi niining panahona. Karon, ang Biblia nag-ingon 
nga sila igapadayag sa katapusang mga panahon. Sama kini sa usa ka 
magkukulit nga nagtabon sa i—iyang kinulit hangtud sa panahon nga iyang 
kuhaon ang mascara niini ug kini makita na. ug mao kana ang Biblia kaniadto. 
Kini mao ang buhat sa Dios nga kanhi gitaptapan. Ug kini gililong sukad sa 
pagtukod sa kalibutan, ug kini pito nga miteryo, ug ang Dios nagsaad niining 
adlawa, dinhi niining panahona sa iglesia sa Laodicea, Iyang kuhaon ang 
mascara sa tanang mga butang ug ato na kining makita. 
43 Unsang ka mahimayaong butang, ang Dios, “En morfe,” nagmascara 
pinaagi sa Haligi nga Kalayo, ang Dios, “En morfe” diha sa usa ka Tawo nga 
ginganlag si Jesus, ang Dios, “En morfe” diha sa Iyang iglesia: ang Dios sa 
ibabaw nato, ang Dios uban kanato, ang Dios sa sulod nato, ang pagpasignunot 
sa Dios. Didto sa itaas balaan, walay usa ka makahikap Kaniya; Siya mipuyo 
sa ibabaw sa bukid, ug bisan ngani ang mananap nga moduol sa bukid kini 
mamatay. Ug unya nanaug ang Dios ug nag-usab sa Iyang tolda, ug nanaug 
Siya ug mipuyo ipon kanato, nga sama kanato, ug nahikap ta Siya. Ang Biblia 
nag-ingon, sa 1-timoteo 3:16, “Dili malalis, nga daku ang tinago sa pagkadios, 
kay ang Dios nadayag diha sa lawas,” mahikap sa mgha kamot. Ang Dios 
mikaon ug unod. Ang Dios miinum ug tubig. Ang Dios natulog. Ang Dios 
mihilak. Siya nahisama kanato: matahum, nga tipo diha sa Biblia. Mao kadto 
ang Dios sa ibabaw nato, ang Dios kauban nato; ug karon ang Dios ania sa 
sulod nato, ang Espiritu Santo, dili ang ikatulong persona, mao ra nga Persona. 
44 Ang Dios nanaug ug nahimong unod ug namatay sa kamatayon diha 
kang Cristo aron Iyang kahinloan ang Iglesia aron makahimo kini sa 
pagpakighiusa. Ang Dios nahigugma sa pagpakig-ambitay. Mao kanay tuyo sa 
Iyang pagbuhat sa tawo sa unang higayon, aron makig-ambitay. Ang Dios 
nagpuyo kauban sa mga Quirobines. 
45 Ug himatikdi kini karon, Iyang gibuhat ang tawo, ug ang tawo 
nahulog. Busa nanaug Siya ug gitubos ang tawo, tungod kay ang Dios 
nagtinguha nga pagasimbahon. Ang maong pulong nga “dios” nagkahulogan 
nga “butang silimbahon.” Ug kining midangat kanato ingon nga Haligi nga 
Kalayo, ingon sa usa ka butang nga nakapabag-o sa atong mga kasingkasing, 
mao ra nga Dios ang nag-ingon, “Maanaay kahayag,” ug dihay kahayag. Siya 
mao sa gihapon kagahapon, karon ug hangtud sa kahangturan. 
46 Karon, sa sinugdan ang Dios nagpuyo lamang diha sa Iyang mga 
kinaiya sumala sa akong gihisgotan kaganihang buntag. Mao kadto ang Iyang 
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mga hunahuna. Walay lain, ang Dios lamang. Apan anaay Iyang mga 
hunahuna. Sama sa usa ka magkukulit nga mopasantop sa iyang hunahuna, ug 
dibuhoon kung unsay iyang gihunahuna ug kini—iyang ki—kini iyang 
tukoron, o buhaton. Karon, dili siya makahimo pagbuhat; apan makakuha 
siyag mga butang nga binuhat nang daan ug buhaton kini sa lain nga 
panagway, tungod kay ang Dios lamang maoy—maoy Bugtong makabuhat. 
Apan miabot sa iyang hunahuna ang unsay angay niyang pagabuhaton, ug mao 
kana ang iyang mga hunahuna; mao kana ang iyang mga tinguha. 
47 Karon, kini maoy usa ka hunahuna, ug unya iya kining gipamulong, ug 
unya nahimo kining pulong. Ug a—ang pulong mao ang. . . Ang hunahuna 
kung kini madayag na, kini mahimong pulong. Ang hunahuna nga nadayag 
mao ang pulong. Apan kinahanglan nga magsugod kini sa hunahuna. Sama 
niini ang mga kinaiya sa Dios; ug unya nahimong hunahuna, ug dayon 
nahimong pulong. 
48 Himatikdi, sila niining gabhiona nga nakabaton sa Kinabuhing Dayon, 
uban na Kaniya ug diha Kaniya, diha sa Iyang salabotan, sa wala pay 
Manolunda, bituon, Quirobin, o bisan unsa pang butang. Mao kana ang walay 
katapusan. Ug kong nakabaton kag Kinabuhing Dayon, sa kanunay naglungtad 
ka an, dili tungod kay ania ka, kondili ang dagway ug kahimtang nga ang 
walay kinutoban nga Dios. . . Ug kon may kinutoban pa Siya, nan dili Siya 
Dios. 
49 Ang Dios wala gayud ing kinutoban. Kita may kinutoban; Siya walay 
kinutoban. Ug Siya anaa sa tanan, nasayud sa tanan, ug gamhanan sa tanan. Ug 
kon dili man Siya, nan dili Siya mahimong Dios: nasayud sa tanang mga 
butang, sa tanang mga dapit tungod sa Iyang pagkaanaa sa tanan. Ang 
pagkasayud sa tanan maoy naghimo Kaniya nga anaa sa tanan. Usa Siya ka 
tawo; dili Siya sama sa hangin. Siya usa ka tawo; Siya nagpuyo sa balay, apan 
ingon nga anaa sa tanan, nasayud sa tanang mga butang, maoy naghimo 
Kaniya nga anaa sa tanan, tungod kay nasayud man Siya sa tanang butang nga 
malungtaron. Walay usa ka tagnok nga mamilok sa iyang mga mata nga wala 
Niya kini mahibaloi. Ug nahibalo Siya niini sa wala pa ang kalibutan, kung 
pila ka higayon mamilok kini sa iyang mga mata ug kung unsa ka kadaghan 
ang talo niini, bisan sa wala pa ang kalibutan. Mao kana ang walay kinutoban. 
Dili ta kamatugkad niini sa atong salabotan, apan mao kana ang Dios—Dios  
nga walay kinutoban. 
50 Ug hinumdumi, nga ikaw, ang imong mga mata, ang imong pamarog, 
bisan kung unsa ka man kanhi, diha ka na sa Iyang hunahuna sa sinugdan. Ug 
ang bugtong butang nga naingon ka niana mao ang nadayag nga pulong. 
Human kini Niya hunahunaa, Iya kining gipamulong, ug karon ania ka na. kon 
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ilang gibuhat karon. Nailhan na siya. Ug busa migawas siya aron magkalos ug 
tubig. Iyang gikuha ang daan nga kaw-it, ug gibutang kini diha sa banga, ug 
mipaubos kini, ug nakadungog siyag Tawo nga miingon, “Babaye, paimna ra 
Ko.” Hinumdumi, nga kining si Melquisedec; kini mao si Jesus kagahapon, 
ang Anak sa tawo. 
149 Ug milingi siya, ug iyang nakita ang usa ka Judio. Busa miingon siya, 
“Sir, dili maayo alang sa usa ka Judio ang pagpangayo sa usa ka Samarianhon 
ug bisan unsa. Ako usa ka babaye nga taga Samaria, busa dili makatarunganon 
ang Imong gisulti. Dili Ka angayan nga mangayo kanako nianang butanga; 
tungod kay wala kitay panagkauyonay ang usag usa.” 
150 Siya mitubag, “Apan kong nakaila ka pa unta kung Kinsa kining 
nakigsulti kanimo, mangayo ka gayud Kanako ug mainum.” Siya mitubag, 
“Unsaon Mo man sa pagkalos niini? Ang atabay halalum, ug walay Imong 
timba.” 
151 Siya mitubag, “Ang tubig nga Akong ihatag mao ang tubig sa 
Kinabuhi nga magatubod nagdto sa Kinabuhing Dayon.” Nakigsulti Siya 
kaniya hangtud nga Iyang nasuta ang iyang kahimtang. Ug unya giingnan—
bantayi kung unsay Iyang gisulti karon kaniya. “Lakaw kuhaa ang imong bana 
ug umanhi ka kanako.” Ug siya mitubag, nga “Wala man akoy bana.” 
152 Siya mitubag, nga “Husto ang imong gisulti, sanglit anaa ka may lima, 
ug ang usa nga imong gikauban karon dili imong bana; busa tungod niini husto 
ang imong gisulti.” Tan-awa ang kalainan tali niadtong babayhana ug kadtong 
mga pari. Labi pa siyang nasayud bahin sa Dios kay niadtong panon sa mga 
kaparian kung tapukon. 
153 Siya miingon, nga “Sir, naila ko nga Ikaw usa ka Profeta.” Siya 
miingon, nga “Wala na kami makabaton niini sulod sa upat ka gatus ka mga 
tuigan. Karon, nasayud kami nga ang Mesiyas moabot, ug kung moabot na ang 
Mesiyas, mao kana ang Iyang pagabuhaton.” Mao kadto ang ilhanan sa usa ka 
Mesiyas, tungod kay Siya Anak man sa tawo. Miingon nga, “Mao kana ang 
Iyang pagabuhaton kung moabot na Siya; Ikaw mao ang Iyang Profeta.” 
154 Siya mitubag, nga “Ako mao Siya.” Walay bisan kinsa nga makasulti 
niana. 
155 Iyang gibutang ang banga, ug midali ngadto sa siyudad, ug miingon, 
“Dali, tan-awa ang Tawo Kinsa mitug-an kanako sa akong mga nangabuhat. 
Dili ba kini mao ang Mesiyas?” karon, hinumdumi, nga Iyang gisaad nga 
buhaton ang samang butang sa katapusan sa kaliwat sa Gentil. Ang mga Judio 
may upat ka gatus ka mga katuigan ang pagpaabot sa Mesiyas, upat ka gatus 
ka mga katuigan sa pagpanudlo nga moabot Siya, ug kung unsay Iyang 
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nanagkalainlain sukad nga migawas ta sa kalibutan, sama sa Iyang pagdala sa 
Israel pagula sa Egipto. Diha niana sa panahon sa atong paggawas gikan sa 
mga butang sa kalibutan. 
145 Karon, mao kana ang mga katawhan ni Ham, Shem, ug Japhet. Ug 
kong may panahon pa kita sa pagsubay kanhi sa mga kagikan, inyong makita 
ang Ang-Saxon, kun diin siya gikan. Karon, mao kadto ang Judio, ang 
Samariahon, nga mistisong Judio ug Gentil, nga nakigminyo sa mga Gentil 
tungod sa binuhatan ni Balaam, ug kang Moab. Sila mga Samarianhon, ug 
anaay mga Judio ug mga Gentil. Karon, kitang mga Anglo-Saxon walay 
kalabotan sa bisan unsa niini; tungod kay wala kita mtoo ug bisan unsang 
Mesiyas, ni sa bisan unsa pa. wala ta magpaabot nga may moabot. Ulahi na ta 
nga gikatudloan niini. Si Jesus mianhi sa mga Iya, ug ang mga Iya wala 
modawat Kaniya. Ug miingon Siya ngadto sa Iyang mga tinun-an, “Ayaw 
kamo pangadto sa dalan sa mga Gentil, kondili pangadto hinoon kamo sa mga 
nangawalang carnero sa Israel. Ug bantayi, kay Iyang gipakita ang Iyang 
kaugalingon ingon nga Anak sa tawo ngadto sa mga Judio. Ila kining 
gisalikway. Karon, ang mga Samarianhon ingon nga mistisong Judio ug 
Gentil, sila usab nanagpanoo ug nanagpaabot sa Mesiyas. Kita wala; tungod 
kay mga pagano man kita nga may mga bunal sa atong likud, nga nagasimbag 
mga diosdios: ang mga Gentil. 
146 Apan karon usa niana ka adlaw (San Juan 4) kianahnglan nga adto 
Siya moagi sa Samaria sa nagpaingon Siya sa Jericho, ug mi—mitungas 
ngadto sa Samaria. Ug samtang nagpaingon pa siya didto, milingkud Siya 
didto sa atabay nga didto sa gawas sa siyudad nga ginganlag Sicar. Ug ang 
atabay, kong nakaadto na kamo didto, daw may pagkaamgid sama dinhi niini. 
Ug anaay tubod sa tubig didto alang sa tanan, tubig nga ang tanan makaadto. 
Ug ang mga kababayen-an sa buntag moadto, aron pagkalos ug tubig, ug 
lukdohon kini, ug ang usa diha sa hawak, ug molakaw nga matarung dala kini, 
dili ngani mausik bisan usa ka tulo, magsultihanay sila. Ang mga katawhan 
mangadto si—si—sila didto. 
147  niadtong higayona hapit na mag-alas-onse sa buntag. Busa Iyang 
gipaadto ang Iyang mga tinun-an ngadto sa siyudad aron mopalit ug balon nga 
makaon. Ug samtang didto na sila, dihay usa ka babaye nga buong ug 
kadungganan; atong gitawag kini karon nga usa ka “babayeng pula ang suga” 
o burikat; daghan kaayo siyag mga bana. 
148 Samtang naglingkud si Jesus didto, kining babayhana miabot sa may 
alas-onse ang takna. Tan-awa, dili siya makakuyog kauban sa mga ulay kung 
mangadto sila sa buntag aron magkalos ug tubig nga ighuhugas; kianhanglan 
nga magpaabot siya hangtud nga silang tanan. . . Dili sila makigsagol sama sa 
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dili man, ug kon wala ka man sa Iyang hunahuna, nan walay laing paagi 
kanimo nga mahianhi dinhi, tungod kay Siya mao ray Bugtong makahatag ug 
Kinabuhing Dayon. 
51 Nahinumdum ba kamo kung giunsa ta pagbasa sa mga Kasulatan, 
“Dili sumala sa iyang kagustohan, ni sa iyang paningkamot, kondili sa Dios. . 
.” Ug aron ang Iyang pagpanggahin nang daan magapabiling tinuod, 
makahimo Siya pagpili sa wala pa ang panahon kang kinsa. . . ang Dios 
gamhanan sa Iyang pagpamili, nahibalo ba kamo niana? Ang Dios halangdon. 
Kinsa man kaniadto ang nakasulti Kaniya ug usa ka maayong paagi sa 
pagbuhat sa kalibutan? Kinsa may nangako sa pagsulti Kaniya nga sayop ang 
pagpadagan Niya sa Iyang buhat? Bisan ngani gayud ang Mismo ang Pulong, 
hilabihan ang kahalangdon. . .Bisan ngani ang pinadayag halangdon. Iyang 
ipadayag ngadto kanila nga Iyang gustong padaygan. Bisan ngani mismo ang 
pinadayag halangdon gayud sa Dios. Ingon niana ang pagdukdok sa katawhan 
diha sa mga butang, ug ang paglukso sa mga butang, ug ang pag-igo sa mga 
butang, ug walay kasayuran kung unsay ilang ginabuhat. Ang Dios halangdon 
sa Iyang mga buhat. 
52 Karon, hingbaw-an ta Siya sa sinugdan, ang Iyang mga kinaiya. Ug 
karon, diha na kamo uban Kaniya. Sa dihang gipakita ang Basahon sa 
Kinabuhi. Karon, atong mabasa dinhi sa Pinadayag 13:8, nga ang mapintas 
nga mananap nga motungha sa kalibutan sa katapusang mga adalw 
magalimbong sa tanang mga tawo sa yuta kansang mga ngalan wala mahisulat 
sa Basahon sa Kinabuhi nga iya sa Cordero sa wala pa matukod ang kalibutan. 
53 Hunahunaa kini. Bisan sa wala pa magpakatawo si Jesus, upat ka gatus 
ka mga katuigan sa wala pa Siya moanhi sa kalibutan, ug daghang mga linibo 
ka mga katuigan sa wala pa mahianhi sa kalibutan, si Jesus diha sa hunahuna 
sa Dios namatay na alang sa mga sala sa kalibutan, ug ang Basahon sa 
Kinabuhi gibuhat, ug ang imong ngalan gisulat diha nianang Basahon sa 
Kinabuhi sa wala matukod ang kalibutan. Mao kana ang kamatuoran sa Biblia. 
Nakita mo? Ang imonga ngalan gigahin na sa Dios ug gisulat kini diha sa 
Basahon sa Kinabuhi sa wala pa matukod ang kalibutan. 
54 Diha na kamo sa Iyang mga kinaiya. Wala ka mahinumdum niini, 
wala, tungod kabahin ka pa man lamang sa Iyang kinabuhi. Kabahin ka sa 
Dios sa dihang nahimo kang anak sa Dios nga lalake ug babaye, sama nga 
ikaw kabahin sa imong yutan-ong amahan. Mao kana. Ikaw mao ang . . . Ang 
lalake maoy nagdala sa semilya, ang dugo. Ug kung makaduol na kini sa—sa 
itlog, nan mahimo ka nang kabahin sa imong amahan, ug ang imong inahan 
kabahin usab sa imong amahan. Sa ingon kamong tanan kabahin sa inyong 
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amahan. Himaya. Mao kanay makapawalay labot sa denominasyon. Tinuod 
gayud. Ang Dios anaa sa tanan, ang bugtong dapit. . . 
55 Himatikdi karon ang Iyang kinaiya. Ug ang kinaiya unsa sa tanan 
Dios, ang hunahuna, ang kinaiya mismo ang tanan usa ra, nga wala pa 
mahipadayag. Ug sa Iya nang gipadayag, sa ikaduha, Siya nahimong Pulong. 
Ug sa nahimo nang unod ang Pulong ug mipuyo uban kanato, sa San Juan 1:1. 
56 Himatikdi, nga didto sa sinugdan, apan sa wala pa mao na ang walay 
katapusan. Himatikdi, nga sa sinugdan mao na ang Pulong. Sa dihang misugod 
na ang panahon kini mao na ang Pulong, apan sa wala pa mao na ang Pulong, 
usa kadto ka kinaiya, ang hunahuna. Ug unya nadayag kadto. Sa sinugdan mao 
na ang nadayag, nga Pulong. Karon, nagkahaduol na kita kun diin si 
Melquisedec. Mao kining Tawhana ang puno sa tanghaga. Sa sinugdan mao na 
ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. Ug 
unya ang Pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanato. Kupti na kana 
karon. 
57 Himatikdi, nga ang usa Ni—Niyang kinaiya mao ang Espiritu, ang 
Dios, labaw sa kinaiyahon (Husto ba?), ang dakung Walay Katapusan. Ang 
ikaduha, Siya misugod sa paglalang sa Iyang kaugalingon sa pagkaunod diha 
sa usa ka tiyopani, gitawag kini, nga “ang pulong, diha sa lawas.” Diha Siya 
nianang kahimtanga nga ginganlan ug Melquisedec, sa dihang Iyang gikatagbo 
si Abraham. Diha Siya sa dagway sa usa ka tiyopani. Karon, moabot ra kita 
niana ug pamatud-an kini sa dili madugay, kon itugot sa Ginoo. 
58 Siya mao ang Pulong. Ang usa ka tiyopani mao kanang butang nga dili 
mo makita. Mahimong ania kini dinhi karon, ngani dili mo kini makita. Sama 
ra kini, sa telebisyon, nga diha sa laing kahimtang. Ang telebisyon. . .  Ang 
mga katawhan naglihok dinhi niini sa lawak karon nga nagaawit; may kolor 
usab, apan ang mata iya sa lima ka mga galamhan. Ang tibuok mong 
pagkatawo diay, nag-agad kini sa lima ka mga galamhan. Ug ikaw nag-agad ra 
sa unsay kutob sa nakita sa panan-aw. Apan anaay laing dapit nga mahimong 
makita pinaagi sa pagpadagan sa telebisyon. 
59 Karon, ang telebisyon dili gayud makamugna ug hulagway. Ang 
telebisyon igo lamang magpaagi niini paingon ngadto sa usa ka sirkwit, ug 
dayon dawaton kini sa telon sa telebisyon. Ang hulagway anaa na diha sa 
sinugdan. Ang telebisyon dinhi na sukad pa kang Adan. Ang telebisyon dinhi 
sa dihang didto si Elias sa bukid sa Carmel. Ang telebisyon dinhi sa dihang si 
Jesus nga taga Nazareth nagalakaw sa kabaybayonan sa Galilea. Apan mao 
pay inyong pagpakaamgo niini. Dili sila motoo niini. Apan karon nahimo na 
kining tinuod. 
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Matahum, nga naay siya, ug si Jesus nahibalo sa iyang kahimtang, ug 
gisultihan siya, nga “Hipusa ang imong higdaanan ug pumauli ka.” Ug iyang 
gibuhat kini ug naayo. Ug atong makita ang mga Judio, ang uban kanila 
midawat Kaniya; ang uban mitoo niini, ang uban. Nganong wala man sila 
motoo niini? Tungod kay wala man sila maandam alang sa Kinabuhi. Dili sila 
kabahin niadtong maong kinaiyaha. 
141 Karon, hinumdumi, silang mga sacerdote ug mga tawong gamhanan. 
Ug si Jesus. . . Hunahunaa kadtong mga batid sa tiyolohiya ug mga pari, mga 
katawhan nga dili makakita ug apan sa ilang kinabuhi. Si Jesus miingon, 
“Kamong iya sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang iyang mga buhat 
maoy inyong ginabuhat.” Giingnan, nga “Kon kamo iya pa sa Dios, motoo 
unta kamo Kanako. Kon dili man kamo makatoo Kanako, to—toohi ang mga 
buhat nga Akong ginabuhat; kay sila nagpanghimatuod kung Kinsa Ako.” 
142 Karon, ang Biblia nag-ingon nga si Jesus mao sa gihapon kagahapon, 
karon, ug hangtud sa kahangturan. Si Jesus miingon, “Ang mga buhat nga 
Akong ganabuhat sila nga mitoo Kanako makabuhat usab niini.” Husto ba 
kana? Himatikdi, kay mao kadto ang tinuod nga Melquisedec karon. 
143 Karon, himatikdi pag-usab. Kay adunay tulo lamang ka matang ang 
katawhan. Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon nga malinlainon ako. 
Mao ako. Ang tanang mga Cristohanon mga malainlainon, dili kay 
malainlainon sa color, kondili malainlainon sa espiritu. Ang color sa tawo sa 
iyang panit dili kini makaunsa kaniya. Kay siya anak sa Dios pinaagi sa 
pagkainanak. Apan ang Cristohanon, ang Dios nag-ingon, “Ilain Knako; 
gumula kamo gikan kanila, ug uban pa.” Siya malainlainon gikan sa 
kahugawan, tali sa husto ug sayup. 
144 Apan himatikdi, nga sa gihapon anaay ilang pagkabahinbahin, 
pagpinig sa kaliwat, nga mao ang mga Samarianhon. Ug adunay tulo lamang 
ka mga kaliwatan ang katawhan dinhi sa kalibutan kong motoo ta sa Biblia; 
mao kana ang kang Ham, Shem, ug kang Japhet mga katawhan. Mao kana ang 
tulo ka mga anak ni Noe. Kitang tanan nagagikan niana. Mao kana. Kana 
maoy naghimo kanatong tanan balik kang Adan, nga maoy naghimo kanatong 
tanan nga magsoon. Ang Biblia nag-ingon, “Sa usa ra ka dugo ang Dios 
nagbuhat sa tanang kanasuran.” Kitang tanan managsoon pinaagi sa dugo nga 
nagsubay. Ang tawong maitum makahatag ngadto sa tawong puti pinaagi sa 
pagbalhin sa dugo o magbalusbalos. Ang tawong puti makahatag sa—sa 
Hapon, tawong dalag, o ang Indian, ang tawong mapula, o bisan kung unsa pa, 
o ang Haponanon[?—ed.] o bisan kung unsa pa. makahatag siya kaniya sa 
pagbalhin sa dugo, tungod kay managsama ra kitang tanan nga dugo. Ang 
color sa atong panit, diin kita magpuyo, dili makaunsa niini. Apan kita 
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ngadto kang Pedro, nga mao ang gamayng bato,’ ug giingnan siya kung kinsay 
iyang amahan.” 
133 Hinuon, siya miingon—siya miingon, nga “Ambot lang, anaa bay 
maayong butang nga magagikan sa Nazaret?” Siya miingon, “Dili ta 
maghisgot bahin niini; umari ka lang ug tan-awa.” Usa kana ka maayong 
hunahuna. Umari ka ug tan-awa. Busa ania karon si Felipe nga nagdala kang 
Nathaniel ug samtang naglakaw pa siya, si Jesus nagtindog nga nakigsulti, 
tingalig nangampo sa masakiton diha sa kutay nga alampoanan, ug sa iyang 
paghiabot diin si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon, “Tan-awa, ang usa ka 
Israelinhon nga walay ikasaway.” 
134 Karon, moingon kamo, “Hinuon, kay mao kadto ang iyang binistihan.” 
Oh,, dili. Ang tanang sidlakan managsama ra ang binistihan. Tingalig usa siya 
ka Syrianhon o sa lain pa: ang bungot, ang bisti. Siya miingon, “Ania karon, 
ang usa ka Israelinhon kinsa walay ikasaway.” Sa laing pagkasulti, usa ka 
tawong buotan ug matinud-anon. 
135 Tan-awa, daw nakapakunhod kadto kang Nathaniel. Ug miingon siya, 
“Rabi ( nga sa ato pa magtutudlo”) Rabi, kanus-a Mo man ako hiilhi? Giunsa 
Mo man pagkasayud nga ako usa ka Judio? Giunsa Mo man pagkahibalo nga 
ako buotan ug matinud-anon, nga walay ikasaway?” 
136 Siya mitubag, nga “Sa wala ka pa tawga ni Felipe, sa didto pa ikaw sa 
silong sa kahoy, nakita Ko na ikaw,” napulog-lima ka milyas ang gilay-on, 
didto sa pikas bahin sa nasud usa ka adlaw una pa kadto. Unsay iyang giingon? 
Rabi, Ikaw mao ang Anak sa Dios. Ikaw mao ang Hari sa Israel.” 
137 Apan didto ang mga sacerdote nanagtindog, nagpakaaron-ingnon, mga 
tikig, miingon, “Kining tawhana mao si Beelzebub, usa ka tighimalad.”  
138 Si Jesus miingon, “Pasayloon Ko kamo niana.” Karon, hinumdumi, 
nga wala kini nila isulti nga kusog, kondili diha ra nila isulti sa ilang mga 
kasingkasing. Ug Iyang nasabot ang ilang mga hunahuna. Mao kana. Mao 
kanay giingon sa Biblia. Tawga kini nga usa pagbasa sa kaisipan kong gusto 
ninyo, apan I—Iyang nasabot ang ilang mga hunahuna. 
139 Ug Siya miingon, “Gipasaylo Ko niana, apan sa kaulahian ang Espiritu 
Santo moabot ug magbuhat sa samang butang (Kung mobiya na Siya); kung 
magsultig usa ka pulong nga batok Niini, dili na gayud mapasaylo dinhi 
niining kalibutana ug sa kalibutan nga umalabot.” Husto ba kana? Karon, mao 
kadto ang mga Judio. 
140  Ug usa niana ka adlaw kinahanglan nga moadto Siya sa Samaria. 
Apan sa dili pa nato buhaton kana, atong nakita ang usa ka babaye, o ang-ang 
usa ka lalake samtang miadto siya sa usa ka ganghaan nga ginganlag 
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60 Ug sama ra niini nga si Cristo ania dinhi. ang mga Manolunda sa Dios 
ania dinhi. ug unya inig-abot na sa milenyum labaw pa kini ka tinuod kay sa 
telebisyon o sa bisan unsa pang butang, tungod kay ania sila dinhi Iyang 
gipadayag ang Iyang kaugalingon diha sa Iyang kahibulongang dagway kung 
unsay Iyang giingon nga mao Siya “En morfe” Siya mismo ngadto sa Iyang 
mga ulipon ug nagpamatuod sa Iyang kaugalingon. 
61 Karon, dinhi niini Siya anaa sa dagway sa Espiritu. Ug unya mianhi 
Siya sa dagway sa usa—ka—usa ka “En morfe.” Karon, mipakita Siya kang 
Abraham ang “En morfe.” Sa pagpauli ni Abraham gikan sa pagpamatay sa 
hari, ania karon si Melquisedec, nakigsulti Kaniya. 
62 Sa miaging adlaw diha sa mantalaan sa Tucson nagbasa ako ug usa ka 
balita diin dihay usa ka babaye nga nagmaniho sa dalan, nga sa akong pagtoo 
diha sa kap-atan, o kalim-an ka milyas matag takna, ug nabangga niya ang usa 
ka tigulang nga lalake nga nagsul-ob ug terno. Misinggit siya ug gipahunong 
ang iyang sakyanan. Kini nakapalabay kaniya sa taas: didto gayud sa patag nga 
deserto. Ug iyang gibalikan aron pangitaon siya, ug wala na siya diha. Busa 
unsa may iyang gibuhat? Ang kadaghanang tawo nga nagsunod kaniya 
nakakita nga nahitabo kini, nakakita sa tawong tigulang nga milupad sa 
kahanginan, ang iyang sinina nabali ang iyang kupo. Busa midali sila aron 
pagpangita. Wala na nila makita ang tawo bisan diin. Mitawag sila ug pulis. 
Miabot ang pulis aron susihon ang maong dapit; walay tawo didto. 
63 Ania karon, ang matag usa kanila misaksi nga miigot ang kotse, ug 
mibangga sa tawo. Milupad siya sa taas, ug nakakita ang tanan niini. Ang mga 
saksi ug may lain pang duha o tulo ka trak nga napuno kanila, nakakita sila 
niining nahitabo. Mianha aron pangitaon, lima ka tuig ang milabay dihay usa 
ka lalakeng tigulang nga nagsul-ob ug kupo ang nabanggaan ug namatay sa 
maong dapit. Inigbiya mo dinhi, wala ka mamatay. Kinahanglan nga mobalik 
ka bisan pa kung usa ka kamakasasala ug aron pagahukman sumala sa nabuhat 
sa lawas. “Kong kining yutan-ong tabernaculo madunot na, anaay naghulat 
kanato didto.” En morfe,” mao kanang pulonga. 
64 Karon, ang Dios niining kahimtanga—dinhi niining kahimtanga sa 
Iyang kabuhatan sa ulahi nagmugna diha sa unod nga si Jesus. Gikan sa unsa? 
Gikan sa gamhanang Espiritu sa sinugdan, ug unya nanaug aron mahimong 
Pulong, aron ipakita ang Iyang kaugalingon. Ang Pulong wala pa una 
magmugna Niini; igo pa kini gisulti, “En morfe,” sa ulahi nahimo na Siya nga 
unod, si Jesus, may kamatayon aron makatilaw ug kamatayon alang kanatong 
tanan nga mga amkasasala. 
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65 Sa dihang gikahibalag Siya ni Abraham, Siya mao si Melquisedec. 
Iyang giablihan dinhi kung unsay mabuhat sa mga kinaiya sa gitagal nga 
katapusan, ang matag anak ni Abraham. Ang matag anak sa pagtoo sa hingpit 
magabuhat sa samang butang. Apan buot kung bantayan kung nganong 
kinahanglanon nga motungha ta. 
66 Ug usab makita Siya nga gipadayag dinhi kang Ruth u—ug kang Boaz 
ingon nga usa ka Kadugo nga Manunubos, kung unsaon Niya pag-anhi diha sa 
unod. 
67 Karon, atong makita ang kinaiyanhong mga anak sa Iyang Espiritu 
wala pa makasulod sa Pulong gikan sa lawas, kondili—usa tiyopani. Kining 
lawasa ubos sa pagmandu sa Pulong ug matinguhaon—nagpaabot sa 
pagkausab niining lawasa. 
68 Karon, ang kalainan tali Kaniya ug kaninyo ingon nga anak. . . Tan-
awa, Siya sa sinugdanan mao ang Pulong, usa ka “En morfe”  nga lawas. Siya 
mianhi ug mipuyo diha niana sa Persona ni Melquisedec. Ug unya sa 
katapusan. . . Wala na gayud nato hidunggi si Melquisedec, tungod kay Siya 
nahimo nang Jesu-Cristo. Si Melquisedec mao ang Sacerdote, apan Siya 
nahimong si Jesu-Cristo. Karon, gilabyan lang ninyo kana, tungod nianang 
dagwaya Siya nasayud sa tanang mga butang. Ug wala pa gayud kana ninyo 
mahibaloi. Mianhi kamo sama kang Adan, sama kanako. Kamo gikan sa 
pagkakinaiya ngadto sa pagkaunod aron pagatintalon. Apan kung kining 
kinabuhia matapus na dinhi. . . “Kong kining yutan-ong tabernaculo matun-as 
na, anaay nagpaabot nato didto.” Mao kanay atong adtoan; mao kana ang 
Pulong. Ug unya motan-aw ta pagbalik ug atong makita kung unsay atong 
nabuhat. Karon, dili nato kini hisabtan. Dili pa kita mahimong Pulong; unod pa 
kita-tawo, dili Pulong. Apan. . . 
69 Ug tan-awa ug maayo, tin-awa kini nga dili ka gayud mahimong 
Pulong gawas kung kaniadto usa ka kahunahuna sa sinugdanan. Mao kana ang 
nagpamatuod sa pagpamili nang daan sa Dios. Kinahanglan nga maanaa ka 
una sa hunahuna. Apan nakita ninyo, aron makaagi kag pagsulay kinahanglan 
nga imong labyan ang tiyopani; kinahanglan nga manaug ka dinhi diha sa 
unod aron pagatintalon pinaagi sa sala. Ug unya kong makasala ka. . . Ang 
tanan nga gitugyan Kanako sa Amahan moduol Kanako, ug pagabanhawon Ko 
siya sa ulahing mga adlaw.” Tan-awa, kinahanglan nga mauna ka. Ug unya 
nakita ninyo, nga Siya nanaug sa kasagarang laray, gikan sa pagkakinaiya 
ngadto sa. . . 
70 Sa wala pa matukod ang kalibutan ang Iyang Ngalan nahisulat na sa 
Libro sa Kinabuhi nga Iya sa Cordero. Ug unya gikan niana Siya nahimong 
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“Anaa, tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios nga magakuha sa sala sa 
kalibutan.” 
128 Diha—diha siya—milakaw, kining tawhana, aron pangitaon ang iyang 
igsoong lalake; siya miingon, “ Simon, gusto kong moadto ka didto; nakita na 
namo ang Mesiyas.” 
 “Oh, segi lang, Andres, labaw kang nasayud niana.” 
 “Oh, nasayud ako, apan ka—kanang Tawhana lahi ra.”  
 “Hain man siya? Diin man siya gikan?” 
 “Si Jesus nga taga nazaretnon.” 
 “Kanang siyudad nga dautan? Naku, siya dili magagikan sa usa ka 
daotan, sa usa ka mahugaw nga dapit sama niana.”  
 “Dali lang.” 
129 Sa katapusan iyang nadani siya sa pag-adto usa niana ka adalw. Sa 
paghiabot niya sa atubangan sa Mesiyas, si Jesus, nagtindog didto nga 
nakigsulti sa katawhan, sa dihang nagpaingon pa siya Kaniya, Siya miingon, 
“Ang imong ngalan mao si Simon, ug ikaw anak ni Jonas.” Mao na kana. Siya 
ang nakakuha sa mga yawi sa Gingharian. Ngano man? Siya nahibalo nga 
kadtong Tawhana wala makaila kaniya. Ug giunsa Niya ang pagpakaila kaniya 
ug kadtong diosnong tigulang amahan nga maoy nagtudlo kaniya kung unsaon 
pagtoo sa Mesiyas 
130 Dihay usa ka tawo nga nagtindog didto nga ginganlag si Felipe. Oh, 
nalipay siya kaayo. Nakaila Siyag laing tawo nga nagtoon ug Biblia. Ug dayon 
milakaw siya ngadto sa bungtod, ug iyang nakita siya didto sa iyang 
kaolibohan.  
131 Didto siya nagluhod, nga nag-ampo. Daghan kaayo silag mga 
pagtulon-an sa Biblia. Busa miadto siya didto, ug miingon siya, human sa 
iyang pag-ampo, siya miingon, “Dali, tan-awa kung Kinsa kining among 
nakita, si Jesus nga Nazaretnon ang Anak ni Jose. Siya mao ang Mesiyas nga 
atong gipaabot.” 
 “Siya usa ka Profeta.” 
132 “Imo bang nahinumduman kadtong tigulang nga mananagat nga 
imong gipalitan ug isda, nga kulang ug edukasyon aron mmosulat sa iyang 
ngalan, nga ginganlag si Simon?” 
 “Oo, uh-huh.” 
 “Miadto siya, ug nasayud kag unsa? Kining si Jesus nga taga Nazaret 
giingnan siya nga ang iyang ngalan mao si Simon, giusab ang iyang ngalan 
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mangingisda, ug ang ilang amahan nga si Jonas usa ka inilang karaan nga 
magtotoo. Usa niana ka adlaw sila miingon samtang milingkud sa kilid sa 
sakayan. Siya miingon, “Mga anak, nahibalo kba kamo nga nag-ampo ta nga 
nagkinahanglan ta ug isda.” (Sila mga manglalab-as nga mangingisda.) Siya 
miingon, “Kita nagasalig sa Dios, nga si Jehova, alang sa atong kabuhian. Ug 
tigulang na ako karon; dili na ako magdugay uban kaninyo. Ug kanunay 
akong—sa tanang matuod nga mga magtotoo—naghulat sa panahon sa pag-
abot sa Mesiyas. Ania nay daghang matang sa mga mini, apan adunay moabot  
nga Bugtong tinuod sa kaulahian.” Ug miingon Siya, “Kung moabot na kining 
maong Mesiyas, dili ko buot nga hilimbongan kamo nga anak. Kining maong 
Mesiyas dili usa ka magtutudlo sa tiyolohiya; Siya usa ka Profeta. Kay ang 
atong profeta nga si Moises, kang kinsa kita nagsunod, siya nag-ingon. . .” 
126 Karon, si bisan kinsa nga Judio nagatoo sa iyang profeta. Siya 
gitudloan sa pagkasayud niana. Ug ko—kon ang profeta mosulti sa bisag 
unsang butang nga matuman, nan mao kana ang tinuod. Apan ang Dios nag-
ingon. “Kong anaa man diha kaninyoy espirituhanon o usa ka profeta, Ako ang 
Ginoo maoy magpaila sa Akong kaugalingon kaniya. Ug kung unsay iyang 
igasulti nga mangatuman nan paminaw kamo kaniya ug kahadloki siya. Apan 
kon dili man ngani, nan ayaw gayud kamo paminaw kaniya.” Nakita mo? Busa 
mao kadto a—ang kalig-onan sa usa ka profeta. 
127 “Tungdo niini si Moises usa ka tinuod nga profeta, ug siya miingon, 
“Ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog sa taliwala ninyo, gikan sa inyong 
mga kaigsoonan ug usa ka Profeta nga sama kanako. Ug ang tanan nga dili 
mamati kaniya pagaputlon gikan sa katawhan.” Siya miingon, “Karon, mga 
anak, hinumdumi, nga ingon nga mga Hebreohanon kita nagatoo sa tinuod nga 
mga profeta sa Dios.” Karon, paminaw pag-ayo; ayaw kinig palabya. Ug siya 
miingon, “Kung moabot na ang Mesiyas, kamo makaila Kaniya, tungod kay 
Siya usa ka Mesiyas nga Profeta. Karon, matud ko, nga upat na ka gatus ka 
mga katuigan; wala kita makabaton ug profeta sukad kang Malaquias. Apan 
moabot Siya.” 
 Ug usa niana ka adlaw human sa iyang kamatayon, pipila ka mga 
katuigan, ang iyang anak nga si Andres misuroy didto sa pangpang sa suba, ug 
nakadungog siya ug usa ka tawong maisug gikan sa kamingawan nga 
nagaingon, “Ang Mesiyas anaa na sa inyong taliwala karon.” Kadtong dakung 
agila nga nagtubo sa kamingawan ug milupad didto, ug miingon, “Ang 
Mesiyas anaa na sa inyong taliwala karon. Wala pa kita makaila Kaniya, apan 
anaa Siya nagtindog sa taliwala ninyo. Ako nakaila kaniya, tungod kay nakita 
ko man ang usa ka ilhanan gikan sa langit.” Usa niana ka adalw Siya miingon, 
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Pulong, ang tiyopani, nga mahimong mopakita, ug mawala; ug unya nahimo 
Siyang unod ug mibalik pag-usab, mibanhaw sa mao rang lawasa ngadto sa 
kahimtang nga mahimayaon. Apan inyong gilabyan ang tiyopani ug nahimong 
unod-tawo aron pagatintalon pinaagi sa sala. Ug unya “kong kining yutan-ong 
tabernaculo matun-as na, anaay naghulat kanato didto.” Wala pay atong mga 
lawas. Apan paminaw, kung kining lawasa makadawat sa espiritu sa Dios, ang 
Kinabuhi nga dili mamatay diha sa sulod ninyo, mao kini ang maghimo 
niining lawasa sa pagkamasinugtanon sa Dios. Halleluia. 
71 “Ang gipanganak sa Dios dili makasala; dili siya makasala.” Mga taga 
Roma 8:1. “Wala nay pagkahinukman karon sila nga anaa kang Cristo Jesus; 
nga wala magalakaw uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu.” Mao kana ikaw. 
Tan-awa, mao kanay naghimong masinugtanon sa imong lawas. Dili na 
kinahanglan nga moingon ka, “Oh, kong makahunong na ako sa pag-inum, 
kon lamang. . .” Duol lamang kang Cristo; kay kining tanan mangawala. Tan-
awa, nakita mo? Tungod kay ang inyong lawas masinugtanon na man sa 
Espiritu, dili na kini masinugtanon sa mga butang sa kalibutan; silang tanan 
patay na. sila mga patay na; ang inyong mga sala gikalubong na diha sa 
bautismo; ug kamo bag-o nang binuhat diha kang Cristo. Ug ang inyong lawas 
nahimong masinugtanon sa Espiritu, nga nagtinguha sa matarung nga matang 
sa kinabuhi. . . 
72 Sama kaninyong mga kababayen-an nga nag-ingon nga nakadawat na 
sa Espiritu Santo ug manggawas dinhi nga nagasul-ob sa mga purol ug uban 
pang butang, unsaon mo man sa pagkahimo niini? Unsaon man sa Espiritu sa 
Dios nga anaa sa sulod ninyo ang pagtugot kainiyo nianang maong butang? 
Dili kini mahimo. Tinuod gayud nga dili mahimo. Dili Siya mahugaw nga 
espiritu; kondili Siya usa ka balaan nga Espiritu. 
73 Ug unya kung magmasinugtanon ka na sa Espiritu, mao kini ang 
maghimo sa tibuok mong pagkatawo nga masinugtanon sa Espiritu. Ug kanang 
maong Espiritu walay lain kondili mao ang Binhi nga Pulong nga nadayag, o 
nabuhi (Halleluia.) gibanhaw . ug samtang ang Biblia nag-ingon, “Ayaw 
pagbuhata kini,” dihadiha kanang lawasa motalikud niini; sa wala nay 
pagpangutana. Ug unsa man kini? Mao kini ang patinga sa pagkabanhaw. 
Kining lawasa pagabanhawon pag-usab, tungod kay gisugdan na man kini. 
Kini kaniadto nagmasinugtanon sa sala, ug kahugawan, ug pagkadunot, apan 
karon nakabaton na kaini sa patinga; nahibalik na sa pagkalangitnon. Karon, 
mao kana ang patinga nga ikaw masakgaw. Mao kana ang patinga. 
74 Ang usa ka tawong masakiton nga naghigda, wala nay laing nahibilin 
pa kondili ang kamatayon, mao na lang kana ang mahitabo. Nakakita akog 
mga landong sa katawhan nga gikaon sa cancer ug tesis, ug nakita ko sila 
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kadali human niadto hingpit na nga naayo ug malig-on. Kong wala may 
Langitnong kaayohan nan wala usab ing pagkabanhaw, tungod kay ang 
Langitnong kaayohan mao ang patinga sa pagkabanhaw. Amen. 
75 Nahibalo kamo kung unsa ang patinga nga salapi dili ba? Mao kini ang 
pasiunang bayad. “Siya gisamaran alang sa atong mga kalapasan; pinaagi sa 
Iyang mga labod kita nangaayo.” 
76 Himatikdi, kung unsang pagkakahibulongan, gihigugma ta Siya. 
Karon, kining lawasa ubos sa pagmandu sa Espiritu. Ug wala pa makasulod 
diha sa matang nga Pulong, kondili ania pa kita sa kahimtang nga unod, apan 
masinugtanon sa Pulong. Ang kamatayon sa unod maoy modala kanato didto. 
77 Managsama rang butanga. Hunahunaa ang batang gamay. Mahimong 
mokuha kag usa ka babaye, bisan pag unsa siya kadautan, kung magsamkon na 
siya ug andam na mahimong inahan, bantayi sa dili pa matawo ang bata; dili 
ko tagdon bisan kung unsa pa ka isog kanang babayhana, mahimo na siyang 
maloloy-on. Adunay butang diha kaniya nga daw—usa ka diosnon, sa pagtan-
aw sa usa ka babaye nga hapit na mahimong inahan tungod sa bata. Ngano 
man kini? Kay kanang gamayng lawas. . . Karon, dili kini buhi. Tan-awa kay 
ang bugtong butang niini, mao pa ang unod ug mga kusog. Kanang 
nagluksolukso, mga kusog pa lang kanang milugnotlugnot. Apan kung 
makagula na kini gikan sa tagoangkan, hoypan sa Dios ang gininhawa sa 
gininhawa sa kinabuhi niini, ug dayon mohilak siya. Tan-awa, sa—sama kini 
ka siguro nga anaay tinuod nga lawas namugna, anaa usay espirituhanong 
lawas nga modawat niini samtang moabot na kini dinhi. 
78 Ug kung ang tawo igaanak na pag-usab gikan sa langit, mahimo 
siyang usa ka espiritu nga bata diha kang Cristo. Ug kung mahulog na kining 
bisti nga unod, anaay lawas nga tiunay, ang tiyopani, usa ka lawas nga dili 
hinimog mga kamot, ni natawo ug usa ka babaye, nga atong pagaadtoan.ug 
kanang lawasa mobalik ug mokuhag lawas nga mahimayaon. Amo kanay 
hinungdan nga si Jesus mikunsad sa imfierno sa Iyang pagkamatay ug miwala 
sa mga kalag nga diha sa bilanggoan. Nga mibalik sa pagka-tiyopani. . . Oh, 
unsang katingalahan. Salamat sa Dios. 
79 2 Mga Taga Corinto 5:1 “Kong kining yutan-ong lawas ma—madugta 
na (kining yutan-ong tabernaculo), anaaya atong laing usa.” Tan-awa, gilabyan 
ta kana aron moanhi gikan sa Dios, ang kinaiya, aron mahimong unod aron 
tintalon ug pagasulayan pinaagi sa sala sama sa nahitabo kang Adan. Apan sa 
pagkatapus na sa pagsulay sa Iyang Pulong, dihadiha pagadad-on ta sa itaas 
niining lawasa nga giandam kanato sa wala pa matukod ang kalibutan. Mao 
kadto ang Pulong nga atong gilabyan aron moanhi dinhi aron tintalon ug 
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Amahan. Sama sa usa ka magbabalak usa kahigayon miingon sa usa ka 
madaygonon nga pamahayag ngadto kang Jesus. Siya miiingon, 
   AKO MAO ang nakigsulti kang Moises 
   Sa nagdilaab nga kahoyng talongon. 
   AKO MAO ang Dios ni Abraham, 
   Ako mahayag ug Bituon sa kabuntagon. 
   Ako ang Alfe, ug Omega, ang sinugdan  
     ug katapusan. 
   Ako mao ang tibuok kabuhatan, 
   Ug si Jesus ang Ngalan. (Mao kana.) 
   Oh, Kinsa man kuno Ako? 
   Ug diin man kuno Ako gikan sumala nila? 
   Naila ba ninyo ang Akong Amahan, 
   O makatyug-an ba kamo sa Iyang Ngalan? 
    (Halleluia) 
122 Mao kana ang Ngalan sa Amahan. “Oo, Ako mianhi sa Ngalan sa 
Akong Amahan ug wala ninyo Ako dawata.” Nakita mo? Tinuod, Siya mao sa 
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud kahangturan. 
123 Ug kini si Melquisedec nahimong unod. Iyang gipadayag ang Iyang 
kaugalingon ingon nga Anak sa tawo sa Iyang pag-anhi ingon nga usa ka 
profeta. Mianhi Siya sa tulo ka mga ngalan sa Anak: ang Anak sa tawo, ang 
Anak sa Dios, ang Anak ni David. 
124 Sa dinhi pa Siya sa yuta Siya usa ka tawo aron matuman ang 
Kasulatan. Si Moises nag-ingon, “Ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog 
ug usa ka Profeta nga sama kanako.” Busa mianhi Siya ingon nga usa ka 
profeta. Wala gayud Siya moingon, “Ako mao ang Anak sa Dios.” Siya 
miingon, “Ako mao ang Anak sa tawo. Motoo ba kamo sa Anak sa tawto?” 
Tungod kay mao man kana Siya aron magpamatuod, tungod kay mao kana 
Siya. Karon, mianhi Siya sa lain na usab nga ngalan sa Anak: Anak sa Dios, 
ang dili makita, ang Espiritu. Ug kung mobalik Siya, Siya Anak ni David aron 
molingkud sa Iyang trono. 
125 Karon, niadtong dinhi pa Siya ug nahimong unod, Siya gitawag nga 
Anak sa tawo. Karon, giunsa man Niya pagpaila sa Iyang kaugalingon dinhi sa 
kalibutan ingon nga Anak sa tawo, ang Profeta? Usa niana ka adlaw. . . Akong 
gisugilon ang sugilanon ni Pedro ug ni  Andres nga iyang igsoon. Sila mga 
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pulpito, nga mosulti. Maoy Iyang gusto nga molingkud kamo sa lingkuranan 
niining gabhiona. Sa ingon niana atong natuman ang Iyang walay katapusang 
katuyoan. Ug kadtong mipauli, mianhi lamang sa kalibutan aron pagtuman sa 
Iyang katuyoan. Mao ba kana? Segi. Ug kung matapus na kini, pagadad-on 
kini ngadto sa mahimayaong kahimtang. Nahamtong na kini ug pabalikon pag-
usab. 
118 Maoy hinungdan nga nakaingon si Pablo samtang nagbuhat silag 
punggotanan aron putlon ang iyang ulo. Siya miingon, Oh, kamatayon, hain na 
man ang imong ikot? Oh, lunganan, hain na man ang imong pagkamadaugon? 
Apan salamat sa Dios Kinsa naghatag kanato sa kadaugan.” Siya miingon, 
“Kamatayon, sultihi ako kung mahimo mo ba akong pasinggiton. Lubnganan, 
sultihi ako, kung unsaon mo ako sa pagpugong, tungod kay ako manunonud sa 
Kinabuhing Dayon.” Amen. Iyang naila kini . ang kamatayon, infierno, 
lubnganan, dili makapugong kaniya. Ug walay butang makadaot kanato, nga 
nagbaton sa Kinabuhing Dayon. Iyang giila nga gipanalanginan siya sa 
Kinabuhing Dayon. 
119 Sama sa usa ka tinulo sa gamayng gabon. Kong hingsabtan ko kini 
maoy. . . Wala kaayo akoy nahibaloan bahin sa kemistri, apan kini maoy 
pagpanibug-ok sa kabugnawon o sa kahimtang. . . Ug kung motugnaw na ang 
kagabhion, kini mangahulog gikan sa kalangitan ug mangatagak sa yuta. 
Mangahulog kini bisag asa. Apan sa pagkabuntag sa dili pa mosubang ang 
adlaw, anaa pa kini diha, mokurog, ang gamayng linalang, apan paabot nga 
mosubang ang adlaw, bantayi ang pagsilang niini. Malipay kini. Ngano man? 
Kay ang adlaw magatawag niini pagbalik kun diin kini gikan. Ug sama niana 
ang usa ka Cristohanon. Halleluia. Nasayud kita nga kung moadto na kita sa 
Presenya sa Dios, adunay motug-an kanato nga kita gikan sa usa ka dapit ug 
mobalik kita pag-usab pinaagi nianang gahuma nga nagbira kanato. 
120 Ang gamayng yamog nga matagak kini siya migilak ug modan-ag ug 
mosinggit, tungod kay nasayud man siya nga gikan siya didto sa itaas, ug ang 
adlaw mokuha kaniya pagbalik. Ug ang tawo nga anaay kinaiya sa Dios, ang 
gipanganak sa Dios (Halleluia), kung mahidugtong siya sa Anak sa Dios, siya 
pagadanihon ra unya dinhi. “kay kung igatuboy na ako gikan sa yuta, Akong 
kabigon ang mga katawhan nganhi Kanako.” Amen. 
121 Karon, himatikdi. Karon, atong nakita si Melquisedec ug kung ngano 
nga si Maria dili Niya inahan. Mao kanay hinungdan nga Iyang gitawag siya 
nga babaye, dili inahan. Kay Siya walay amahan, tungod kay Siya mao man 
ang Amahan, ang Amahan nga Walay Katapusan, ang tulo diha sa Usa. Siya 
walay inahan. Tinuod nga wala. Siya walay amahan, tungod kay mao man ang 
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sulayan. Kon mianhi ta pinaagi niana, wala untay tintasyon; kitang tanan 
masayud sa tanang mga butang. Mao kanay hinungdan nga si Jesus nasayud sa 
tanang mga butang, tungod kay Siya mao man ang Pulong sa wala pa Siya 
mahimong unod. 
80 Ug unya mahimo ta nga Pulong dinhi niining kitang tanan ginaumol 
ngadto sa dagway nga Pulong aron mahimong umalambit sa Pulong, gipakaon 
sa Pulong, pinaagi sa pagkaginahin nang daan sukad pa sa sinugdan. Nakita 
ninyo, nga kining gamayng tipik sa kinabuhi nga inyong gibatonan karon 
sukad pa sa sinugdan sa dihang misugod kamo sa inyong panaw. . . Daghan 
kaninyo ang mahinumdum niini. Mipasakop kamo niining simbahana ug 
mipasakop kamo nianang simbahana, ug misulay niini ug niana; walay 
nakatagbaw. Mao kana. Apan usa niana ka adlaw naila mo kini. Husto. 
81 Sa miaging gabii nagtudlo ako sa usa ka dapit; nagtoo ako nga didto 
kani sa California, o sa Arizona, bahin sa.. .  Nagtoo ako nga gikasugilon ko na 
kining gamayng sugilanon bahin sa usa ka tawo nga nagpalumlom ug itlog sa 
agila diha sa himongaan. Ug sa dihang ang agila napiso na, siya usa ka kataw-
anang langgam kung tan-awon nga nakita sa mga manok. Apan milakaw lang 
siya, siya maoy—siya maoy labing laksot kanilang tanan, tungod kay dili man 
siya makasabot kung nganong mokakak man ang himongaan ug mangakha sa 
kinalibang ug mokaon, ug wala siya makasabot. Siya moingon, “Dali ngari ug 
magpiesta ta, minahal.” Aha, kay usa man si—siya ka agila; dili siya mokaon 
ug sama niana. Dili kini maoy iyang pagkaon. 
82 Busa nanakup siyag mga apan-apan ug uban pa, nasayud ka, ug 
gipanawag ang mga piso. Ug silang tanang mga piso mangpanuol, nga 
namiyakpiyak, ug nangurokutok. Apan ang gamayng agila wala makahimo 
niini. Di—dili kini maayong tan-awon alang kaniya. 
83 Busa usa niana ka adlaw ang iyang inahan miabot nga nagapangita 
kaniya. Ug nadungog niya kadtong himungaan nga mikakak. Naninguha siya 
nga mokakak usab, apan dili siya makahimo niini. Misulay siya pagpiyakpiyak 
sama sa mga piso, apan dili siya makahimo niini. Tan-awa, usa siya ka agila. 
Siya. . . Sa sinugdanan usa siya ka agila. Igo lamang siya mapiso ilalum sa 
himungaan. Sama niana ang ubang mga sakup sa simbahan. Ang matag. . 
.Maingon man usab kini niini; usa lang ang maayo sulod nianang anaa diha. 
84 Apan usa niana ka adlaw ang iyang inahan milupad ug mitingog siya. 
Nakaila siya niini. “Mao kanang tingoga.” Ngano man? Tungod kay agila siya 
sa sinugdan. Sama nianang kahimtanga ang Maayong Balita sa Pulong, ang 
gahum ni Jesu-Cristo; kung ang tawo pinili nang daan alang sa Kinabuhing 
Dayon, makadungog siya sa tinuod nga bagting, sa singgit sa Dios; walay 
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makapugong kaniya gikan niini. Ang simbahan mahimong moingon, “Ang 
mga adlaw sa milagro milabay na, kakakak, kakakak. Tindog dinhi ug kaon 
niini, ug tindog dinhi ug kaon niana.” 
85 Kadtong mga butang didto sa pugaran dili na magpulos kaniya. Wala 
na siya. “Ang tanang mga butang masayon.” Mibiya na siya sa yuta. Ingon 
niana ang nahitabo sa kadaghanang mga Cristohanon karon; dili nila maibot 
ang ilang mga tiil sa yuta. Ang karaang inahan miingon, “Anak, lukso; kay 
agila ka. Dali ngari ania ako.” Siya mitubag, “Nay, wala pa ako makalukso 
sukad.” 
86 Siya mitubag, nga “Tan-awa, makalukso ka; kay agila ka sa 
sinugdanan; dili ka manok.” Busa iyang gihimo ang una niyang paglukso ug 
mikapakapa sa iyang pako, dili pa kini maayo kaayo, apan migintang na siya 
sa yuta. Ingon niana ang atong gibuhat; atong gidawat ang Dios pinaagi sa 
pagtoo pinaagi sa sinulat nga Pulong. Anaay usa ka butang diha niana (Nakita 
mo?), kanang Kinabuhing Dayon, gigahin ka nang daan alang niini. 
87 Ang iyang lolo ug lola mga agila man; siya usab usa ka agila kanunay 
sukad pa kanhi. Ang agila dili sinambogan sa laing mga butang. Dili siya usa 
ka mistiso; agila siya. 
88 Ug human mo ilha ang Pulong sa Dios nga maoy Pagkaon sa Agila, 
diha niana imong gibiyaan ang ubang butang. Gilalang ka kanhi sa dagway sa 
buhing Dios. Nakadungog ka gikan sa imong tiyopani. “Kong madugta na 
kining yutan-ong payag, anaay atong usa nga naghulat.” Moingon kamo 
“Tinuod ba kana, Igsoong Branham?” segi, mokuha tag duha ka agila ug tan-
awon sila sulod sa pipila ka gutlo. 
89 Dihay ginganlag—usa ka tawong ginganlag si Moises. Ang matag usa 
nahibalo nga ang profeta gitawag nga agila diha sa Biblia. Dihay usa ka 
profeta nga ginganlag Moises. Ug usa niana ka adlaw gitawag siya sa Dios ug 
wala motugot kanita sa pagsulod sa yuta—ug namatay si—siya diha sa bato. 
Gidala siya sa manolunda ngadto sa halayo ug gilubong siya. Dihay laing 
tawo, usa ka agila, nga wala gani mamatay. Milakaw lang siya pagtabok sa 
Jordan, ug ang Dios nagpadala ug karwahi ug: Iyang gihulog ang bisti nga 
unod ug misaka ug mikuha sa walay katapusang ganti.” Sa paglabay sa walo 
ka gatus ka tuig, milabay ang walo ka tuig didto sa Bukid sa Pagka-usab sa 
dagway ania karon natindog kadtong duha ka lalake. Ang lawas ni Moises 
nadunot na sa daghang mga katuigan, apan ania siya sa mao gihapong dagway 
hangtud nga si Pedro, Santiago, ug si Juan nakaila kaniya. Amen. “Kong 
madugta na kining yutan-ong tabernaculo. . .” Kong ikaw usa sa kinaiya sa 
Dios nga nadayag dinhi sa kalibutan, anaa kay usa ka lawas nga naghulat 
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mga ang-ang sa pagkahingpit. Sama sa Iyang pagtubos sa kalibutan, sama ra 
nga kahimtang ang Iyang pagtubos sa Iyang iglesia. Iyang gitubos ang 
katawhan sa tutulo ka mga ang-ang. Karon, paminaw, ang nahauna mao ang 
pagkamatarung sama sa giwali ni Luther, ang ikaduha, mao ang pagkabalaan 
sama sa giwali ni Wesley; ang ikatulo, mao ang bautismo sa Espiritu Santo. 
Mao kana. Ug unya moabot ang padsakgaw. 
114 Karon, ang kalibutan, giunsa man Niya pagtubos ang kalibutan? Ang 
nahauna kung unsay Iyang gibuhat, sa dihang nakasala kini, Iya kining 
gihugasan diha sa bautismo sa tubig. Mao kana. Ug Iyang gipatulo ang Iyang 
dugo sa ibabaw niini gikan sa krus ug gibalaan kini ug gitawag kini nga Iyang 
kaugalingon. Ug unya unsa may Iyang gibuhat? Samtang Iyang gigisi ang 
tanang gikan kanimo ug gibag-o ang tanang butang pinaagi sa bautismo sa 
kalayo sa Espiritu Santo, Iya usab nga bag-ohon ang kalibutan. Ug masunog 
kini sa kalayo ug hinloan ang matag kagaw sulod sa milyon ka  milyas ang 
gihabugon, ug ang tanang butang mangahanaw. Ug unya moabot ang usa ka 
bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Tan-awa, anaa ka ra. Ang tibuok 
butang matin-aw nga walay sama. 
115 Ang tana diha na. ang kinaiyanhong pagkahimugso diha na. unsay 
unang butang mahitabo sa babaye kung kini manganak? Unsay unang mogula? 
Tubig, unsay mosunod? Dugo. Unsay sunod nga mahitabo? Kinabuhi: tubig, 
dugo, espiritu. Unsay mahitabo sa tanum? Madunot. Unsay unang butang? 
Lindog. Unsay mosunod? Banay. Unsay mosunod? Kabhang. Ug unya ang 
lugas mogawas gikan niana, tutulo ka mga ang-ang niining tanan hangtud nga 
moabot ngadto sa lugas.husto kana. 
116 Gipaluyohan kana sa Dios. Kana maoy husto kanunay; gipaluyohan 
kini sa Dios nga tinuod. Gipakita sa tin-aw nga ang mga ginahin nang daan 
mao ray bugtong gipahinungdan sa pagtubod. Inyo bang hingsabtan kini? 
Tugoti ko sa pagsulti niana pag-usab. Ang ginahin nang daan mao ray bugtong 
nga gipahinungdan sa pagtubos. Mahimong ang mga tawo mobuhat ug 
sulosama niana, maghunahunma nga mao kana sila, apan ang tinuod nga 
tinubos mao kadto silang mga ginahin nang daan. Tungod kay ang pulong nga 
“tinubos” nagkahulogan nga “ibalik pag-usab.” Mao ba kana? Ang pagtubos 
maoy laing. . . Ang pagtubos sa bisan unsang butang mao kanang pagpabalik 
niini diha sa prihinal nga kahimtang. Halleluia. Busa ang mga ginahin nang 
daan lamang mao ray ibalik, tungod kay ang uban wala man magagikan diha 
niana. Nakita mo? Ang pagdala pagbalik. . . 
117 Ingon nga nagalungtad uban Kaniya sa sinugdan. . . Ang Kinabuhing 
Dayon nga inyong nabatonan, ang Iyang hunahuna kung unsa kamo kaniadto, 
lamang buot Niya nga kamo. . . maoy Iyang kabubut-on nga motindog ako sa 
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lamang maglarawan niini. Kinahanglan nga dili kamo mokaon niini, gawas 
kung nakigbisog kamo niini ug nahimong kabahin sa Dios. 
107 Hinumdumi, niining higayona ang Komunyon wala pa buhata, wala 
hangtud—sa wala pa—ang  kamatayon ni Jesu-Cristo, gatusan ug gatusan ug 
gatusan ka mga katuigan ang nanglabay. 
108 Apan si Melquisedec human ang Iyang anak nga si Abraham 
makadaug, si Melquisedec misugat kaniya ug gihatagan siya sa bimo ug 
tinapay, nagpakita nga kung matapus na kining yutan-ong gubat, mosugat kita 
Kaniya diha sa kalangitan ug moambit sa Komunyon pag-usab; mao kini ang 
panihapon sa kasal. “Dili na Ako mionum ug bino ug mokaon sa bunga, 
hangtud nga mokaon Ako ug moinum uban kaninyo niini sa bag-ong bino 
didto sa Gingharian sa Akong Amahan.” Mao ba? 
109 Himatikdi pag-usab, nga si Melquisedec misugat kang Abraham una 
Siya mibalik sa puloy-anan. Unsang katahum nga tipo dinhi ang naangkon ta: 
Si Melquisedec misugat kang Abraham una Siya mipauli sa puloy-anan human 
sa gubat. Mosugat ta kang Jesus sa kahanginan sa dili pa kita moabot sa puloy-
anan. Mao kana. Sa 2 Mga Taga Tesalonica nagtug-an niana kanato, kay kita 
mosugat Kaniya diha sa kapanganuran. Usa ka matahum nga tipo ni Rebecca 
nga misugat kang Isaac diha sa kamingawan sa kabugnaw sa adlaw. 
110 Mosugat kita Kaniya diha sa kapanganuran; 2 Mga Taga Tesalonica 
nagtug-an kanato niana: “Kay kita nga mga buhi pa nga nahibilin dili mag-una 
(Makapugong) kanila nga nanghikatulog; tungod kay ang trumpeta sa Dios 
pagapatunggon man; ang mga nangamatay kang Cristo mouna sa 
pagpamangon; kita  nga mga buhi pa nga nahibilin pagasakgawon uban kanila 
aron pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan.” Hingpit kaayo, kining tanang 
mga tipoha. . . 
111 Busa ang tiyopani, kong mamatay ka ug mosulod nianang tiyopani, 
unsay may mahitabo? Ang tiyopani moanhi sa yuta ug kuhaon ang lawas nga 
tinubos. Ug kong ania ka dinhi sa kahanginan, imong gidala ang lawas aron 
mosugat sa tiyopani (Anaa ka.), ug sakgawon ug moadto aron pagsugat sa 
Ginoo diha sa kahanginan. 
 Kinsa ba kining si Melquisedec kondili ang Dios? 
112 Karon, dinhi niini atong nakita sa hingpit ang tinago sa atong panaw sa 
kinabuhi, ug kamatayon, ug kung asa paingon human kita mamatay. Ug usab 
ang pagpamili nang daan tataw nga gipakita dinhi. Karon, paminaw pag-ayo 
samtang atong gitudlo kini, apg-ayo. 
113  Ang mga ang-ang sa—sa Iyang dayon nga katuyoan diha sa Iyang 
mga tinago karon gikapadayag na. himatikdi, nga anaa pay tulo sa gihapon ka 
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human mo biyai kining kalibutan. Didto nagtindog sila sa ibabaw sa Bukid sa 
Pagkausab sa dagway sa ilang tiyopani, tungod ka mga profeta man sila diin 
ang Pulong moduol. 
90 Ug usab atong susihon ang lain pang profeta usa niana ka higayon ang 
ginganlag si Samuel. Usa siya ka tawong bantugan. Iyang gitudloan ang Israel, 
giingnan sila nga dili sila magbaton ug usa ka hari. Siya miingon, “Diha bay 
usa ka butang nga gisulti ko kaninyo sa Ngalan sa Ginoo nga wala matuman?” 
91 Sila mitubag, nga “Wala, ang tanan nga giingon mo sa Ngalan sa 
Ginoo kanunayng nangatuman.” Siya usa ka profeta. Ug namatay siya. Hapit 
tulo o upat ka tuig ang milabay, ang hari nagubot; sa wala pa kadto ang Dugo 
ni Jesu-Cristo ikaula. Didto pa siya sa paraiso. Ug ang espiritista sa Endor 
mitawag ug usa ka tawo sa pagduol, aron paglipay kang Saul. Ug sa pagkakita 
kaniya sa espiritista nga mitindog, siya miingon, “Nakita ko ang Dios nga 
migula gikan sa yuta.” Ug human mamatay ang tawo, gilubong, ug nadunot 
didto sa lubnganan, ania karon nagtindog siya didto niadtong langub nga 
nagsul-ob sa iyang bisti sa pagkaprofeta, ug profeta ra sa gihapon. Amen. 
92 Tungod kay miingon siya, nga “Nganong gitawag mo pa man ako 
gikan sa akong pagpahulay, sa nakita mo nga kaaway ka sa Dios?” bantayi ang 
iyang pagpanagna. “Ugma sa gabii sama niining taknaa uban ka na kanako.” 
Profeta siya sa gihapon, bisan pa kun wala na siya sa lawas. Tan-awa, siya 
nahimong ingon niini ug nahimong kabahin nianang Pulonga, ug misulod siya 
gikan sa kinabuhi sa unod balik ngadto sa lawas nga giandam kaniya sa wala 
pa matukod ang kalibutan. Misulod siya ngadto sa tiyopani nga mao ang 
Pulong. Hingsabtan ba ninyo kini? Mao kanay adtoan sa tanang mga magtotoo 
kung mobiya na kita gikan niini. 
93 Ug unya diha nianang kahimtanga gikuha gilayon. Tan-awa ninyo 
kamo Pulong usab kung mosulod na kamo diha niana. Sama sa gamayng bata 
sumala sa akong giingon dili pa alng dugay. . . 
94 Karon, himatikdi. Dalaygon ang Dios tungod niining pagbukas sa mga 
Timri nga maoy akong pag-ampo, aron hibaw-an kining mga butanga. 
95 Karon, ang matuod nga pinadayag kang Melquisedec nga gipakita 
ma—mao nga Siya mao ang Dios, ang Pulong, sa wala pa Siya mahimong 
unod, ang Dios nga Pulong. Tungod kay kinahanglanon nga maingon Siya 
niana; wala nay lain pang dili mamatay sama Kaniya. Tan-awa, ako anaay 
amahan ug inahan, kamo mao man usab. Si Jesus may amahan ug inahan. 
Apan kining Tawhana walay amahan ug walay inahan. Si Jesus may panahon 
sa Iyang pagsugod, kining Tawhana wala. Si Jesus mitugyan sa Iyang 
kinabuhi; kining Tawhana wala, dili tungod kay Siya mao man ang Kinabuhi. 
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Ug mao ra kining Tawhana sa tanang panahon. Manghinaut ako nga ipadayag 
sa Dios kaninyo, ang mao ra nga tawo sa tanang panahon. 
96 Himatikdi ang Iyang titulo, Hari sa kahangturan. Karon, sa Mga 
Hebreohanon 7:2 Hari sa kahangturan ug Hari sa pakigdait, duha Siya ka mga 
Hari. Karon, bantayi, sa Mga Hebreohanon 7:2, Hari sa katarungan, ug usab 
ang Hari sa pakigdait.  Duha Siya ka Hari diha. Karon, tungod kay mianhi man 
Siya sa unod ug midawat sa Iyang lawas, diha sa Pinadayag 21:16 Siya 
gitawag nga Hari sa mga hari. Siya mao kanang tutulo tanan. Nakita mo? Hari 
nga Tiyopani, Hari nga Jesus; Siya mao ang Hari sa mga hari. Anaa niini ang 
tanan, sama sa kalag, alwas, ug espiritu. Ang tanan nahimong usa. 
97 Ug usab Siay mao ang Amahan, nga mao ang sinugdan, Anak, ug 
Espiritu Santo, ang Espiritu. Hari sa katarungan, ang kinaiya nga Espiritu; ang 
tiyopani, Hari sa—sa pakigdait, ang tiyopani, ug diha sa unod Siya mao ang 
Hari sa mga hari: mao ra nga Persona. 
98 Kung ang tiyopani. . . Si Moises nakakita Kaniya, sa Exodo 33:2, Siya 
usa ka tiyopani. Si Moises gustong motan-aw sa Dios. Iyang nadungog ang 
Iyang tingog, nadungog Siya nga nakigsulti kaniya, ankakita Kaniya didto sa 
kahoyng talongon didto sa dakung Haligi nga Kalayo. Ug siya miingon, 
“Kinsa Ka man; gusto akong makaila kung Kinsa Ka? Si Moises miingon, 
“Akong ibutang—kong itugot Mo nga makakita ako Kanimo. . . Gusto kong 
motan-aw sa Imong nawong.” 
99 Siya mitubag, nga “Wala si bisan kinsa—nga makakita sa Akong 
nawong.” Siya miingon, nga “Akong salipdan ang imong mga mata sa Akong 
mga kamot, ugh unya moagi Ako. Ug makita mo ang Akong likud, apan dili 
ang Akong nawong.” Nakita mo? Ug gibuhat Niya kini, usa kadto ka likud sa 
usa ka Tawo; usa kadto ka tiyopani. Ug unya ang Pulong nga miabot kang 
Moises, ang MAO AKO; mao kadto ang Pulong. Ang Pulong miabot kang 
Moises diha sa dagway sa u—usa ka Haligi nga Kalayo didto sa nagdilaab nga 
kahoyng talongon, ang MAO AKO. 
100 Sama sa Pulong nga gikan sa tiyolohiya—o sa tiyopani, diay (Pasayloa 
ako.) Siya miadto kang Abaraham ingon nga usa ka Tawo sa silong sa 
kahoyng tugas. Karon, tan-awa diha. 
101 Dihay usa ka Lalake nga miadto kang Abaraham, tutulo sila, ug 
milingkud sa landong sa kahoyng tugas, tutulo sila. Ug himatikdi, sa human 
Siya makigsulti kang Abraham. . . Nganong miadto man Siya? Si Abraham, 
ingon nga maoy nakadawat sa saad ug mensahe bahin sa umalabot nga anak, 
ug usab Siya mao ang Pulong sa Dios nga profeta nga nagsalig sa Pulong sa 
Dios, nga nag-isip sa mga butang nga daw walay kapuslanan. . . Nakita ninyo 
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kung unsa ka hingpit ang Pulong? Ang Pulong modangat sa profeta. Tan-awa, 
kadto mao ang Dios diha sa usa ka tiyopani, ug ang Biblia nag-ingon nga ang 
Pulong moduol gayud sa profeta. Ug dinhi niini mao a—ang Pulong diha sa 
tiyopani. . . 
102 Karon, moingon kamo, nga “Ang Dios ba kadto?” Si Abraham 
miingon nga mao kadto. Siya miingon nga ang Iyang ngalan mao. . . Iyang 
gitawag Siya nga Elohim. Karon, diha sa Genesis 1 inyong makita, “Sa 
sinugdan gibuhat ni Elohim ang mga langit ug ang yuta.” Diha sa Genesis 18 
atong makita nga—nga si Abraham nagtawag niining Tawhana nga 
naglingkud didto ug nakigsulti kaniya, ug makabutyag kaniya sa mga tinago sa 
iyang kasingkasing, mitug-an kaniya kung unsay gihunahuna ni Sara nga diha 
sa likud Niya, si Abraham miingon, nga “Kini mao si Elohim.” Diha Siya sa 
dagway sa teyopani. Hingsabtan ninyo kini? 
103 Himatikdi, nga human. . . Karon, atong makita nga diha gayud Siya sa 
dagway sa tiyopani. Iyang gitawag Siya nga, nga “Ginoong Dios, Elohim.” 
Karon, diha sa Genesis 18 atong makita nga kana tinuod. Karon, himatikdi, si 
Abraham. . . Dihay tulo Kanila nga nagkuyog, apan sa gikahibalag ni 
Abaraham ang tulo, siya miingon, “Ginoo ko.” Apan si Lot nga didto sa 
Sodoma, duha kanila ang miadto didto; ug nakita ni Lot ang duha kanila nga 
nagsingabot ug siya miingon, Mga Ginoo ko.” Tan-awa, unsa may nahitabo? 
104 Una sa tanan si Lot dili usa ka profeta (Husto kana.), ni usa siya ka 
mensahero sa maong takna. Busa wala siyay bisan unsang pinadayag bahin 
Kaniya. Husto gayud kaayo. Mahimong ingnon niya, “Mga Ginoo,”  usa ka 
docena sila, mahimong ingnon niya, “mga Ginoo,” apan bisan pa kung pilay 
nakita ni Abraham, usa ra gayud kadto ka Ginoo. Didto ang Dios; amo kini si 
Melquisedec. 
105  Himatikdi, nga sa pagkatapus na sa gubat, gidulotan ni Melquisedec 
ang madaugon Niyang anak Komunyon (Hunahunaa kana.) ang kabahin sa 
Iyang kaugalingon. Karon, gusto kong makita nato kini, ang tipo dinhi mao 
ang hulagway sa Komunyon. Human sa gubat Siya mihatag sa Iyang 
kaugalingon Mismo, tungod kay ang Komunyon kabahin man ni Cristo. Ug 
pagkahuman sa mga pag-antus, human mo sakita ang imong kaugalingon, 
kung mokaon kamo kang Cristo, nan manimo kamong kabahin niining 
Lawasa. Hingsabtan ba ninyo kini? 
106 Si Jacob nakigbugno sa tibuok gabii ug wala mobuhi Kaniya hangtud 
nga Iyang gipanalanginan siya. Husto kana. Gubat alang sa kinabuhi. Ug sa 
pagkahuman sa gubat, ihatag sa Dios kaninyo ang Iyang kaugalingon. Mao 
kana ang Iyang tinuod nga Komunyon. Ang gamay nga tinapay ug hostisya igo 


