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1 Maayong buntag, mga tigpaminaw. Makighinabi kita ngadto sa atong Ginoo karon.
Dakung Dios, Mabubuhat sa mga langit ug sa yuta, Kinsang diosnong pagbuot mao ang
nagapahiluna niining panahon niining kabuntagon sa pagsimba Kanimo…Ug hinaut nga
kami, Ginoo, sa among mga kasingkasing magatugyan sa bug-os sa among kaugalingon
sa Imong Diosnong pagbuot ug ang pagpamuhat sa Balaang Espiritu sa sulod namo sa
pagpalugwa  sa  Imong  gusto  nga  mahibaloan  namo.  Among  pangandoy  mao  nga
mahimong mas maayong Kristohanon ug mas maayong mga tinugyanan Nimo. Imong
ihatag kini kanamo niining kabuntagon samtang kami nagapaabut Kanimo. Sa Ngalan ni
Jesu-Kristo. Amen. ( Makalingkod na kamo.)

2 Oo… Kami malipayon kaayo nga ania dinhi niining kabuntagon pag-usab sa—sa
pag-alagad sa daku nga Hari. Ug gikasubo namo kami—pag-usab nga kami walay lugar
alang sa katawhan, apan karon lang… Among gitinguha ug gibuhat ang labing maayo
bisan pa man sa mga sirkumtansya.

Karon, daghan ang may mga panyo ug mga paghangyo nga nagtipun-og dinhi aron
pagaampoan, ug ako lamang gipahiluna sa kilid; dili  ingon nga dili  nako tagaan ug
pagtagad sila, apan akong pagaampoan sila human akong—alang lamang niini, sama—
ug unyang gabii. Ako kining pagabuhaton karong buntag ug unyang gabii pag-usab,
kanus-a… Unya ako magaampo ug magapaaabut sa Espiritu sa Dios alang sa kaayohan,
ug nianang higayona ako gusto nga magaampo sa—mga panyo ug mga butang.
3 Ug sa espisyal nga mga paghangyo, si Billy naghatag niining tanan kanako. Adunay
halos  tulo  ka  gatus,  ug  ako  lang  gibilin  sa  mga  lawak.  Imong  makita,  akong
pagaatimanon sila sa paspas ug ang matag-usa nga akong maatiman. Akong atimanon
sila sa madali kutob sa akong mahimo. Dili nako maatiman silang tanan, mokab-ut lang
ko ug mokuha ug usa ug moingon, “Ginoo, mao na ba kining usa, kining usa ba?” sama
lang  niana;  tungod  kay  ang  matag-usa  kanila  nagkinahanglan,  tinuod  nga  mga
paghangyo, usa ka butang, sa walay pagduhaduha, nga angay natong pagahisgutan. Ug
ako—ako… Gawas, kamo nasayud, usahay ang balaang Espiritu mosulti…Usa nga akong
gibasa, nga ginatipig sa akong kasingkasing; akong pagabalikan kana pag-usab ug
pangitaon hangtud nga makita kini; kondili sa mahiatol lang akong atimanon sila.

4 Karon, kami dunay gusto usab isulti niining kabuntagon, ug mangumosta niadtong
mga anaa sa nagkalainlaing dapit sa nasud. Mangumosta usab kami sa mga katawhan
niining  kabuntagon  pinaagi  niining  hok-ap  sa  telepono  ngadto  sa  New  York  City;
Beaumont, Texas; Prescott, Arizona; Tucson, Arizona; San Jose, California; Connecticut;
Gainsville,  Georgia;  and  New  Albany,  Indiana;  latas  sa  nasud.  Kami  nangumosta
kaninyo sa Ngalan ni Ginoong Jesus.

Niining buntag sa Indiana usa ka matahum nga buntag. Duna kitay ulan kagabii
nga maoy nakapabugnaw sa panahon. Ug kami… Ang Tabernakulo napuno, ug ang
matag-usa nagapaabut uban sa daku nga paghinamhinam sa leksyon sa Domingo nga
pagtuon. Ug ako magasalig nga ang mga pagkadatu sa mga panalangin sa Dios maanaa
kaninyo.

Ug kami nagalaum nga sa labing madali makahimo ug usa—usa ka paagi nga kita
makabaton—diin mabutang kitang tanan, tingali sa ilalum sa usa ka dakung tolda, diin
akong gibati sa tinuod nga pagtino nga gigiyahan sa pagwali sa Katapusang Pito ka mga
Panaksan sa Biblia.

5 Busa karon, aron dili ako madugay kaayo diha sa usa ka daku nga pagtulon-an
niining buntag… Akong gisuta ang Ginoo, sa paghunahuna, “Unsa ang angay nakong
isulti?” sa pagkahibalo nga kini tingali mao ang atong katapusang serbisyo nga atong
pagahimoon; ang pag-anhi sa Ginoo duol na gyud kaayo.

Akong makita, human nianang pagpanagna nga gihimo sa California, adunay mga
balay didto ug mga dapit nga nagaunlod sa katloan ka pulgada kada usa ka oras: mga
kahoy nangabuak ug nangaputol. Wala sila nasayud kung unsay hinungdan niini. Ania na
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kita sa katapusan. Usa ka gatus ka libo ka dolyares nga mga panimalay, nangaunlod…
Nakabaton  ako  ug  dagku  nga  mga  ulohan  sa  pamantalaan,  mga  letrato,  nga  ako
nagalaum karong gabii, ingon nga gusto ako mamulong sa usa ka butang bahin niana
karong gabii.

6 Ug unya, karong gabii aduna kitay pag-ampo para sa nagmasakiton. Umari kamo
unyang hapon, ikalima, ika-unom ang takna sa kahaponon, kon bisan kanus-a man kini
(Magasugod kita ug sayo, aron ang mga katawhan makauli ug sayo.), ug madawat ninyo
ang mga kard sa pagpaampo. Ug kami magaampo sa masakiton karong gabii,  kon
kabubut-on sa Ginoo.

7 Karon, human sa mainampoon nga paghunahuna, “Unsa ang akong pagabuhaton?”
sa nasayran nga sa ubang adlaw ako kinahanglan magatubag kung unsa ang akong
ipamulong dinhi… Ug ako nakadesisyon, kon gibati nga gigiyahan pinaagi sa Balaang
Espiritu sa pagpamulong niining kabuntagon mahitungod sa panagna sa pagpahibalo
kanato. Tan-awa? Kini usa ka ubang butang nga kita… Kung kita dili mapahibaloan ug
bisan unsang butang mahitabo nga dili tinuyoan, kinahanglan masayud kita niini. Ang
Espiritu Santo nagahatag kanato niini sa pagpasidaan sa katawhan sa mga umalabot.
Nasayud kamo, ang Biblia nag-ingon ang Dios dili magabuhat ug bisan unsa gawas una
Iyang  ipakita  sa  Iyang  mga  alagad  ang  mga  profeta;  ug—ug  giunsa  ni  Jesus  sa
pagpasidaan ang katawhan kung unsa ang magakahitabo, giunsa sa mga profeta ang
pagpasidaan sa katawhan kung unsa ang magakahitabo.  Ug importante kini  kaayo
kanato karon sa dakung takna nga kita nagkinabuhi sa pagtan-aw unsang kapanahonan
diin  kita  nagkinabuhi,  unsay  nagakahitabo—unsa  may  mahitabo  dinhi  niining
kapanahonan. Busa usa kini  sa mga kahibudngan nga butang hilisgutan nga tingali
atong  nabasa  sa  makadaghan,  kini  nabutang  sa  akong  kasingkasing  sa—sa
pagpamulong ngadto sa katawhan mahitungod niini karong buntag.

8 Karon, atong paklion ang atong mga Biblia sa Mateo sa ika 24 nga kapitulo ug
magbasa ug bahin sa Pulong (Pasayloa ko. [Si igsoong Branham nangigham—Ed.]),
ingon nga usa ka paagi sa pagkuha sa unod sa atong teksto ug butang hilisgutan.

Karon hinumdumi, kita magatudlo niini ingon nga usa ka Biblia nga klase, sa hinay.
Kuhaa ninyo an inyong mga lapis ug papel (Aduna koy daghan nga mga Kasulatan nga
gisulat dinhi.), nga—nga mahimo ninyo isulat kini, unya sa pagpauli sa panimalay ug
pagtuon kanila (kay kini sama lamang sa usa ka klase sa Domingo nga pagtuon), aron
kita  masayud,  ug  mapasidan-an,  ug  maandam  para  sa  mga  takna  nga  kita
nagakinabuhi.
9 Sa  Libro  sa  San  Mateo  [Si  igsoong  Branham  nangigham—Ed.],  ika  24  nga
versiculo—ika 24 nga kapitulo diay, magsugod sa ika 15 nga versiculo, akong tinguha sa
pagbasa bahin sa Iyang Pulong.

Tungod niini, inigkakita ninyo sa gihisgutan sa profeta nga si Daniel, sa
iyang gihisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit
nga balaan (pasabta niini ang magabasa),

Nan, sila nga anha sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran;

Ug siya nga anha sa atop, ayaw na pakanauga aro sa pagkuha pag bisan
unsa sulod sa iyang balay;

Ug siya nga anha sa uma, ayaw na pabalika aron sa pagkuha pa sa iyang
kupo.

Ug alaot gayud ang mga mabdos ug ang may mga masoso niadtong mga
adlawa!

Pag-ampo  kamo  nga  unta  ang  inyong  pagpangagiw  dili  mahiatol  sa
tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay.

Kay unya moabut ang dakung kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo
sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtud karon, ug dili na gayud mahitabo
p a .

Ug kon ang gidaghanon niadtong mga adlawa wala  pa  pagkubsi,  wala
untay tawong maluwas; apan tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghanon
niadtong mga adlawa pagakubsan.

Ug unya kon adunay magaingon kaninyo, “Tan-awa, ania ra ang Cristo!' o
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'Atua ra siya' ayaw gayud kamo pagtoo niini.

Kay motungha ang mga mini nga nga Cristo ug mga mini nga profeta ug
magapakitag  dagkung  mga  ilhanan  ug  mga  katingalahan  aron  sa
pagpahisalaag, kon mahimo, bisan pa sa mga pinili.

Tan-awa, gisuginlan ko na kamong daan.

Busa, kon sila magaingon kaninyo, “Tan-awa, atua siya sa awaaw,' ayaw
gayud kamo pag-adto didto. Ug kon sila magaingon, 'Tan-awa, anaa siya sa
sulod nga mga lawak,' ayaw gayud kamo pagtoo niini.

Kay maingon ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtud sa
kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abut sa Anak sa Tawo.

Diin gani ang patay, atua usab didto magakatapok ang mga

agila…

10 Karon, alang sa butang hilisgutan gusto nako kuhaon ang ika 24 nga versiculo sa
paghatag ug gibug-aton niining versiculo para sa atong leksyon sa Sunday school niining
kabuntagon.

Kay motungha ang mga mini nga Cristo ug mga mini nga profeta ug magapakitag
dagkung mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan
pa sa mga pinli.

Karon, alang sa butang hilisgutan niining kabuntagon, kon teksto, diay, gusto nako
kuhaon, “Ang mga Dinihogan sa Katapusang Panahon.” Mao kana ang butang hilisgutan
nga gusto nako nga mamulong, kon ang teksto: “Ang mga Dinihogan sa Katapusang
Panahon.”

11 Ako  nagatoo  nga  kita  nagakinabuhi  niining  katapusan  nga  panahon.  Ako
naghunahuna nga kadaghanan sa bisan kinsa nga… Ang magbabasa sa Kasulatan kon
bisan ang—ang magtotoo nahibalo nga ania na kita sa katapusan sa kasaysayan sa
kalibutan. Dili na kinahanglan nga isulat pa kini, tungod kay wala na may bisan kinsa
nga mobasa pa niini. Mao na kini ang katapusan sa panahon. Kung kanus-a, wala ako
mahibalo,  kung unsa kadugayon kini,  bisan pa ang mga manulonda sa langit  wala
mahibalo sa minuto kon takna. Apan gisuginlan kita panaagi sa Ginoong Jesus nga sa
dihang kining mga butanga nga atong makita karon magsugod na ug katuman, nan
ihangad ang inyong mga ulo kay ang atong katubsanan nagkahiduol.

12 Karon,  unsa ang buot  ipasabut  sa nagkahiduol,  wala ko mahibalo.  Tingali  ang
ipasabut, ingon sa gisulti sa seyentifico sa miaging adlaw diha sa telebisyon, mahitungod
sa dakung linibo nga mga milya nga nagliki nga yuta nga mopadulong sa pagkaunlod…
Siya gipangutana, “Kini mahimo nga maunlod didto (mao kana ang Los Angeles, ang
kasadpan nga kabaybayonan)?” Ug daghan kaninyo nakakita giunsa nila pagsunod kini
pinaagi sa radar, ug mipaingon pasaka pinaagi—naputol ilalum sa San Jose, mipaingon
latas tabok sa Alaska, gawas pinaagi sa mga isla sa Aleutian, kapin sa duha ka gatos ka
milya gawas paingon sa dagat, ug mibalik paubos sa San Diego, mipaingon palibot sa
luyo sa Los Angeles, ug mibalik pasaka didto, usa ka dakung nahimulag nga yuta. Ug
kining tanan nga mga linog nga atong nabatonan nga gikan sa bulkan moigo niining
sama sa  dakung haguka nga luwag,  didto  sa  sulod.  Dili  nako mahinumduman ang
ngalan nga ilang—ilang gihinganlan niini. Bisan pa niana, kung kanang mga pagtay-og,
nga maoy hinungdan sa mga linog nga atong nabatonan sa mga katuigan sa kasadpan
nga kabaybayonan. Karon, kini nangliki ang tanan palibot.

13 Ug  ang  seyentifico  nag-ingon…  Usa—ang  tawo  nag-ingon  ngadto  sa  usa,
“Mahimong mahugno kana?”

Siya nag-ingon “Dili karon, apan kini mahugno.”

Nag-ingon, “Apan dili sa atong kapanahonan, tingali?”

Nag-ingon, “Sa sunod nga lima ka minuto kon sunod lima ka tuig. Wala ta masayud
kung kanus-a.”

Ug niining semana gipadad-an ako ug pamantalaan nga dunay ulohan sa daku nga
usa ka gatus ka libo nga dolyar nga kantidad nga mga panimalay nga nangabali ug
nalumpag, ang mga tawo nanagpamahawa. Ug wala sila masayud unsaon sa pagsumpo
niini. Nakita ninyo, ang Dios makahimo kung unsay buot Niya nga buhaton, ug walay si
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bisan kinsa nga makasulti  Kaniya  unsaon sa  paghimo niini.  Makatukod ka ug mga
panimalay;  makahimo  ka  ug  seyentifico  nga  mga  butang;  ug  ang  Dios  mao  ang
magbubuhat  sa  seyensya.  Unsaon  nimo sa  pagpugong  Kaniya?  Makahimo Siya  sa
paglaglag sa yuta niining kabuntagon pinaagi sa mga kuto kung Iyang gusto. Nahibalo
ka ba nga makahimo Siya sa pagsulti sa pagpatungha sa mga kuto, ug sila mahimong
kap-atan ka milya ang kalawom sa tunga ka oras nga panahon. Nakita ninyo? Walay…
Mahimo nila kaonon ang katawhan sa daklit  diha sa yuta. Siya Dios. Siya mobuhat
sumala sa buot Niya mahitabo. Siya labing gamhanan sa Iyang Kaugalingon.

14 Karon, sa makita kining tanan nga nagatipon-og nga ebedinsya nga ang takna nga
diin kita nakinabuhi  karon,  sa akong paghunahuna kini  usa ka maayong butang sa
pagbalik tan-aw ug pagpamalandong, sukad ang mga timri nabuksan, ug susihon ang
kamatuoran niining mga butanga, ingon nga ang Dios matinud-anon kaayo kanato uban
sa Iyang grasya sa pagapakita kanato niining mga butanga.

Gusto nako nga matikdan ninyo dinhi sa Mateo 24, si Jesus naggamit sa termino
nga mga cristo: mga cristo, dili Cristo, kondili mga cristo, daghan, dili usa: mga cristo.
Busa ang pulong “Cristo” nagkahulogan “ang dinihogan.” Ug unya, kung kini dinihogan,
dunay dili lamang usa, kondili daghan nga mga dinihogan: ang mga dinihogan. Nakita
ninyo?

Ug sa laing bahin, kung gusto Niyang pini-pinohon kini aron kita mosubra-kon-
mokulang makasabut niini sa labing maayo, Siya moingon, “Sa katapusang mga adlaw
adunay motungha nga mini nga mga dinihogan.” Karon, murag halos imposible kana.
Nakita  ninyo?  Ang termino nga dinihogan… Apan matikdi  ang mosunod dayon nga
pulong, “ug mini nga mga profeta”: mga profeta, daghan.

15 Karon, ang dinihogan mao “ang usa nga adunay mensahe.” Ug ang bugtong paagi
sa mensahe nga mapaabut mao ang pinaagi sa usa nga dinihogan; ug mao kana ang
profeta—dinihogan. Kung unsa ang pagtudlo sa profeta mao usab ang iyang mensahe:
dinihogan  nga  mga  magtutudlo,  apan  dinihogan  nga  katawhan  uban  sa  mini  nga
pagpanudlo, mga dinihogan: mga cristo, daghan; mga profeta, daghan. Ug kung duna
may Cristo, usa, nan kini sila mao ang mga dinihogan nga ang ilang mga panagna sa
unsa  ang  ilang  ginatudlo  mao  ang  may  kalahian,  tungod  kay  sila  mga  dinihogan,
dinihogan.

16 Karon, kini usa ka leksyon sa Sunday school; gusto namo nga—nga tinguhaon kini
nga dal-on ngadto sa usa tinuod nga panagsangka pinaagi sa mga Kasulatan, dili pinaagi
kung unsa ang ginasulti sa ubang tawo mahitungod niini, apan sa pagbasa lang sa mga
Kasulatan.

Tingali moingon ikaw, “Unsaon niini pagkahimo? Mahimo ba sa mga dinihogan…
Unsa man sila?” mga cristo, dinihogan nga mga cristo ug mini nga mga profeta: mga
dinihogan, apan mini nga mga profeta.

Si Jesus nag-ingon nga ang ulan mangahulog sa matarung ug sa dili matarung.
Karon, dunay moingon tingali kanako, “Motoo ka ba nga ang dihog niadtong mga tawo
nagpasabut nga kini dihog sa Balaang Espiritu?” Oo, sir, ang tinuod nga Balaang Espiritu
sa Dios diha sa usa ka tawo, ug bisan pa niana sila mini. Karon, paminaw ug maaayo ug
tan-awa  unsa  ang  Iyang  gisulti:  “Ug  sila  magpakita  ug  mga  ilhanan  ug  mga
katingalahan,  nga  tungod  niana  kini  makahimo sa  paglimbong  sa  mga  pinili  kung
mahimo man.” Ug sila mga dinihogan sa tinuod nga Balaang Espritu. Ako nasayud nga
kini binuang gayud pamation, apan atong tagaan ug panahon ug ipatin-aw kini pinaagi
sa Pulong nga mao tinuoray nga MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, ang kamatuoran.

17 Karon, atong paklion ang atong mga Biblia kadiyut lang sa Mateo ika 5 nga kapitulo
ug magsugod sa—sa ika 45 nga versiculo ug tan-awa karon samtang kita magabasa sa
pipila ka mga gutlo dinhi niining mga Kasulatan. Ug unya, human makaanhi kita dinhi,
ngano nga magahatag kami kaninyo… Busa kamo, kung mapakyas kami sa pagbasa sa
tanan kanila, nan kuhaa ninyo ang inyong Biblia, ug—ug makahimo sa pagbasa kanila
human mamahawa kita dinhi ug mamauli kamo sa panimalay ug—ug basaha ninyo unsa
ang gisulti sa Biblia mahitungod niini.

18 Karon,  sa  paghatag sa  atong panahon sa pagkuha sa nag-unang kamatuoran,
tungod kay ako maghimog pahayag dinhi  nga makapakugang… Unsaon sa Balaang
Espritu sa pagdihog sa mini nga magtutudlo? Apan mao kana ang gisulti ni Jesus nga
mahitabo.
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Karon, Mateo kapitulo 5, versiculo 45, basahon nato kini karon. Atong kuhaon—
magsugod ug diyutay sa luyo niini, ang 44:

Apan magaingon ako kaninyo, Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug
pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo,

Aron mahimo kamong mga anak sa inyong Amahan nga anaa sa langit;
kay Siya nagapasubang sa Iyang adlaw sa ibabaw sa dautan ug sa ibabaw
sa mga maayo, ug nagpadalag ulan ngadto sa mga matarung ug sa mga dili
matarung. ( Ang ulan moabut ibabaw sa dautan sama usab sa maayo.)

19 Karon, aron sa pagpasunod niini ug laing panagna mahitungod niini, mahimo nga
paklion nato karon ngadto sa Hebeohanon sa ika 6 nga kapitulo para sa sunod nga
pagpalig-on nga versiculo alang niini, diin si Pablo nagpabalik ngadto sa hunahuna ang
samang butang nga si Jesus nag-ingon… Si Pablo namulong karon… Samtang kamo
nagpangita niini… Ug kamo diha sa sibya sa gawas, kuhaa ing inyong mga Biblia duol
kaninyo ug usa ka panid nga papel, ug lantawa kini karon. Hebreohanon kapitulo 6, si
Pablo nagsulat ngadto sa mga taga Hebreohanon, nagpakita kanila sa mga landong ug
mga tipo, sa pagdala kanila gikan sa Judaismo ngadto sa Kristianismo, sa pagpakita
kanila nga giunsa sa tanang daang butang nga landong lamang sa mga butang nga
moabut. Si Pablo namulong karon, Hebreohanon 6…

Busa biyaan ta ang nahaunang mga tuloohan mahitungod kang Kristo…
(K-r-i-s-t-o, usa)…ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong, sa dili na
pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga
mga binuhatan ug sa pagtoo ngadto sa Dios,

Ug  sa  pagtulon-an  mahitungod  sa  mga  bautismo,  ug  sa  pagpandong
pinaagi sa mga kamot, ug sa pagkabanhaw sa mga patay, ug sa hukom sa
silot nga dayon.

Hinoon buhaton ta kini kon itugot man sa Dios.

Kay bahin niadtong mga tawo nga sa makausa nalamdagan na unta, nga
nakatilaw  na  sa  langitnong  gasa,  ug  nakaambit  na  sa  Espiritu  Santo,…
(Gusto nako nga tawgon ang inyong pagtagad sa makadiyot. Namatikdan ba
ninyo nga mao kana ang gasa, dili mga gasa, nakaambit sa langitnong mga
gasa, kondili langitnong “gasa,” usa. Kristo, usa, gasa, usa.)… langitnong
gasa, ug… nakaambit sa Espiritu Santo,

Ug  nakatagamtam  na  sa  pagkamaayo  sa…  pulong  sa  Dios,…
(Nakatagamtam  sa  unsa?  Sa  Pulong  sa  Dios)…  ug  sa  mga  gahum  sa
kapanahonan nga umalabot,

Ug unya managpanibug sila,  dili  na  gayud mahimo ang pagpabalik  pa
kanila sa paghinulsol, sanglit gituyoan man nila ang paglansang pag-usab sa
Anak sa Dios ug pagpakaulaw Kaniya sa dayag.

Kay… (Paminaw)… ang yuta… nga nakasuyop na sa ulan nga sa masubsub
mangatagak niini, ug magapatubo sa mga tanum nga kapuslan sa mga tawo
alang kang kinsa giugmad kini, ang maong yuta magadawat ug panalangin
gikan sa Dios.

Apan  kon  kini  mamunga  man  ug  mga  sampinit  ug  mga  kadyapa,  kini
walay bili ug hapit na matinunglo, ang katapusan niini mao ang pagkasunog.

20 Karon, ikumpara kana sa Mateo 5:24 pag-usab. Matikdi, si Jesus nag-ingon nga
ang ulan ug ang adlaw moabut ibabaw sa yuta, nga ang Dios nagpadala niini aron sa
pag-andam sa pagkaon ug mga butang alang sa mga katawhan sa yuta. Ug ang ulan
gipadala alang sa pagkaon, sa mga tanum. Apan ang mga bunglayon, mga sapinit, nga
diha sa uma, nakadawat sa samang butang. Ang ulan nga nakapahimo nga motubo ang
trigo mao usab ang ulan nga nakahimo sa pagpatubo sa sampinit.
21 Giunsa nako sa pagbaton ug leksyon usa niana ka higayon sa dihang pirmiro nako
nahinagbo ang katawhan nga  Pentecostal.  Ug  kini  usa  ka  daku nga  leksyon alang
kanako. Akong nakita ang duha ka tawo, ang usa… Wala pa makabati ug pagsulti ug
mga dila sukad. Ang usa nagsulti ug mga dila; ug ang laing usa naghubad, human niana
ang naghubad magsulti na pod ug mga dila ug ang nagsulti ug mga dila maghubad na
usab.  Ug  mosulti  sa  kamatuoran;  sa  pag-ingon  niana,  “Adunay  daghan  dinhi  nga
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maghinulsol  karong gabii.  Adunay mga babaye ug mga lalake .”  Ug ang katawhan
motindog ug moadto sa altar.

22 Sa akong paghunahuna, “Unsa ka mahimayaon.” Ug unya, uban sa gamayng gasa
sa Espritu Santo, nakighinabi ako niadtong mga tawhana, nasayud ba kamo kung unsa—
ug diha sa pag-ila, sa usa ka gamayng paagi sa pagsuta. Ug ang usa kanila usa ka
tinuod nga Kristohanon. Ug siya usa ka tinuod nga ulipon sa Dios. Ug ang laing usa
salingkapaw. Ug ang usa kanila, ang usa nga mao ang salingkapaw, nagpuyo uban sa
usa ka itom ug buhok nga babaye, nakig-uban-uban sa bulagaw ug buhok, ug siya
adunay mga anak pinaagi kaniya. Buyno, insakto kini didto sa panan-awon, dili gayud
malimod. Ug ako nakigsulti ngadto kaniya mahitungod niini. Siya mitutuk kanako ug
milakaw libut sa gambalay.

23 Karon, ako nalibog kaayo. Ako naghunahuna nga ako nakaabut ngadto sa mga
manulunda,  unya  ako  nahibulong  kung  wala  ba  ako  sa  taliwala  sa  mga  demonyo.
Unsaon man sa pagkahimo niini? Dili ko makasabut niini. Ug sa daghan nga katuigan
wala ko manghilabot niini, hangud usa ka adlaw… (Diin si George Smith, ang bata nga
lalake nga nakig-uban sa akong anak nga babaye… Miadto kami kagahapon sa dapit sa
karaan nga galingan nga diin ako nagaadto aron sa pag-ampo.) Ug human sa pila ka
adlaw nga dido ako, ang Espritu Santo naghatag kanako niining versikulo balik kanako:
“Kay ang ulan moabut ibabaw sa yuta aron sa pagpatubo sa mga tanum, apan ang mga
sampinit ug mga kadyapa nabuhi usab sa samang ulan, ug ang katapusan mao ang
pagasunugon.” Nabuhi sa samang nagahatag ug kinabuhi nga gikan sa Dios… Unya
akong nasabtan nga pinaagi… si  Jesus nag-ingon, “Pinaagi sa ilang mga bunga sila
mailhan.”

24 Karon, Busa, ang ulan nga mahulog ibabaw sa natural nga mga tanum sa yuta
maoy  usa  ka  tipo  sa  Espirituhanon  nga  ulan  nga  nagahatag  ug  kinabuhing  walay
katapusan, nga mahulog ibabaw sa iglesia; kay gitawag nato kini nga ang nahaunang
ulan ug ang naulahing ulan. Ug kini  usa ka ulan, nga nagabubu sa Espiritu sa Dios
ibabaw sa Iyang iglesia.

25 Matikdi, usa kini ka kahibudngan nga butang dinhi. Nakita ninyo? Kanus-a silang
mga binhi natisok sa yuta, bisan pa niana sila nakaabut didto, sila mga sampinit sa
sinugdan. Apan didto ang trigo nga natisok sa yuta… Ug ang mga tanum maoy mga
tanum sa sinugdanan. Ug ang matag tanum magapalugwa ug iyang kaugalingon pag-
usab, nagpakita nga kini mao ang anaa sa orihinal nga sinugdnan.

“Ug  sila  magapahisalaag  sa  mga  pinili  kung  kini  mahimo,”  tungod  kay  sila
nakadawat ug sama nga ulan, sama nga panalangin, nagpakita sa samang mga ilhanan,
samang mga katingalahan. Nakita ninyo? “Sila magpahisalaag sa mga pinili kon kini
mahimo.” Karon, ang sampinit dili mapakahimo kaniya ingon nga sampinit, ug dili usab
ang trigo makapahimo kaniya nga trigo; ang makahimo lamang niini sa matag-usa mao
ang magbubuhat sa sinugdanan. Mao kana ang Pinili.
26 Ang maong ulan… Ang adlaw nga mosidlak sa buntag ug magakatap sa yuta, ingon
niining  adlaw nga kita  nagkinabuhi.  Ug  ang adlaw—maong adlaw nga mosidlak  sa
silangan mao usab ang adlaw ang gipadala sa pagpahinog sa lugas ibabaw sa yuta, diin
ang atong mga lawas gikan gihimo.

27 Kita nabuhi  pinaagi  sa patay nga sustansya,  mao lamang kana ang paagi  nga
mabuhi ka. Ug kung dunay ubang butang nga mamatay kada adlaw aron mabuhi ka nga
natural, nan dili ba diay tinuod nga kung ang imong—imong lawas mabuhi pinaagi sa
patay nga sustansya alang sa natural nga kinabuhi, nan duna kay mabatonan nga ubang
butang nga mamatay espirituhanon sa pagluwas sa imong espirituhanon nga kinabuhi.
Ug ang Dios nahimong materyal, unod, ug namatay aron kita mahimong mabuhi. Walay
simbahan, walay laing butang nga sila mabuhi.

Karon, basaha ang mga Kasulatan. Si Jesus mao ang Pulong. “Sa sinugdan mao na
ang pulong… Ug ang Pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanato. Sa sinugdan mao
na ang Pulong… ug ang Pulong uban sa Dios. Ug ang Pulong nahimong unod ug mipuyo
uban kanato.” “Ug ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang (alang sa lawas), kondili
pinaagi  sa  matagpulong nga magagula  sa baba sa Dios.”  Unya imong makita,  kita
mabuhi pinaagi sa Pulong, ug mao kana ang Dios.
28 Karon, ang adlaw motungha ug mopahinog sa lugas. Karon, dili kini makapahinog
dihadiha  dayon.  Samtang  kini  magatubo  ug  mahamtung,  kini  nagapadayon  sa
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pagpahinog hangtud  moabut  kini  sa  bug-os  nga  lugas.  Mao usab  karon  sa  iglesia.
Nagasugod sa iyang pagkabata balik sa mangitngit nga kapanahonan nga kini anaa sa
ilalum sa yuta. Kini nagtubo karon ngadto sa pagkahamtong. Ug atong makita kini sa
hingpit, giunsa sa Dios pinaagi sa kinaiyahan sa kanunay…

Dili  ka makapakgang sa kinaiyahan. Mao kana unsa ang hinungdan karon. Kita
nagapalupad  ug  mga  bomba  didto  nianang  dakung  dagat,  nagpabuak  niini  ug
nagpabungkag  niini  palibot  sa  mga  bomba  atomika.  Imo  lamang  ginabungkag  ug
dugang ang mga hugaw sa tanang panahon, sa paghulog ngadto niini. Imong putlon ang
mga  kakahoyan,  ang  bagyo  modakop  kanimo.  Pugngi  ang  sapa,  kini  magaawas.
Pangitaon nimo ang paaagi sa Dios sa paghimo ug mga butang ug magpabilin niini.
Duna  kitay  mga  denominado  nga  katawhan  sa  mga  kasimbahanan  ug  mga
organisasyon; tan-awa unsa atong nakuha.  Pabilin  diha sa gikatagana sa Dios nga
paaagi niini.

29 Apan imong makita, Siya nagpadala ug ulan (balik sa atong butang hilisgutan) sa
matarung ug dili matarung. Si Jesus nagsulti kaninyo dinhi karon sa Mateo 24 kini mao
ang ilhanan sa katapusan nga panahon. Karon, kung kining ilhanan mahibaloan lamang
sa katapusang panahon, nan kini mahitabo human maabli kadtong mga timri. Nakita
ninyo?  Kini  ilhanan  sa  katapusan.  Mao  kana  gayud,  kung  kining  mga  butanga
magakahitabo  kini  mahitabo  sa  katapusang  panahon.  Ug  kini  mahimo nga  usa  ka
ilhanan, karon, busa ang pinili dili malibog niining mga butanga. Nakita nimo kini? Nan
kinahanglan kini mapadayag, mabutyag.

30 Matikdi. Ang trigo ug ang mga sagbut nagkinabuhi pinaagi sa samang dihug gikan
sa langit. Silang duha nanagmaya niini. Ako nahinumdum niini sa paghisgut balik ngadto
niining higayona didto nianang adlawa sa Green's Mill. Akong—akong nakita kanang
pana-awon nga mitungha, ug dunay usa ka dakung yuta, ug kini nahuman na ug daro.
Ug  didto  adunay  Magsasabod  nga  nagsabod  pag-una.  Gusto  nako  nga  itipig  kana
atubangan kaninyo. Bantayi unsa ang miabut pag-una, unya unsa ang nagsunod niini.
Ug samtang kining Tawo nga dunay puting bisti miabut libut sa yuta nagsabod ug binhi…
Unya sa Iyang luyo miabut ang usa ka tawo, itom ang iyang bisti, malipatlipaton kaayo
ang iyang panagway, mipayuhot sa iyang luyo nagasabod ug mga sagbut. Ug samtang
kini nagakahitabo… Unya akong nakita ang duha ka mga tanum milugwa. Ug samtang
mitubo sila, ang usa trigo ug ang usa sagbut. Ug miabut ang tinghulaw, nga kanus-a—
ug maingon nga ang duha kanila miduko sa ilang ulo nga nagatuaw ug ulan. Unya
miabut ang dakung panganod ibabaw sa yuta, ug kini miulan. Ug ang trigo mihangad ug
nag-ingon,  “Dalaygon ang Dios.  Dalaygon ang Dios.”  Ug  ang sagbut  mihangad ug
misinggit, “Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios” Managsama ang resulta, silang duha
himalatyon, silang duha talikamatay. Ug unya ang trigo milugwa ug giuhaw. Ug tungod
kay kini anaa sa samang uma, sa samang harden, sa samang dapit, ilalum sa samang
buswak sa ulan, mitungha ang ang trigo ug mitungha usab ang bunglayon pinaagi sa
mao ra nga butang.
31 Matikdi.  Ang  samang  dihug  sa  tubig  nga  nagpatubo  sa  trigo,  mao  usab  ang
nagpatubo sa sagbut. Ang samang Espiritu Santo nga nagdihug sa iglesia, nga naghatag
kanila sa pangandoy sa pagluwas ug mga kalag, nga naghatag kanila ug gahum sa
paghimo ug mga milagro, kini mahulog ngadto sa dili matarung sa sama usab ngadto sa
matarung: ang mao ra nga Espiritu. Karon, dili ka makahimo niini ug lain nga paagi ug
makasabut sa Mateo24:24. Siya nag-ingon, “Dunay motungha nga mini nga mga cristo,
”mini nga mga dinihogan, gidihogan sa tinuod nga butang, apan mini nga mga profeta,
mini nga mga magtutudlo. Unsaon man sa pagkahimo sa usa ka tawo nga mahimo nga
mini nga magtutudlo sa ubang butang nga mao ang tinuod? Karon, ug moadto kita sa
marka sa mapintas nga mananap sa pipila ka mga minuto, imong makita kini mao ang
denominasyon. Nakita ninyo, nakita ninyo? Mini nga mga magtutudlo, mini nga mga
dinihogan, dinihogan nga mga cristo, apan mini nga mga magtutudlo. Kini lamang ang
paagi nga imong makita kini.
32 Sama lamang sa minglabay nga panahon. Akong gikutlo kini… akong makutlo kini
tungod kay kita na hok-ap latas sa nasud. Usa ka adlaw ako nakighinabi sa akong higala
(diin kini moabut niining buntag sa Arizona). Ug siya dunay usa—usa ka umahan sa
citrus.  Ug  siya  dunay  usa—usa  ka  kahoy  didto  nga  dunay  kahoy  nga  orange  nga
nagpamunga  ug  mga  grapefruit,  ug  mga  lemon,  mga  tangerine,  mga  tangelo,  ug
nalimot ako pila ka daghan nga nagkalainlain nga mga prutas ang naa didto nianang usa
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ka kahoy. Ug ako miingon ngadto sa—sa—sa tawo; ako miingon, “Naunsa man kini?
Unsa nga matang kana nga kahoy?”

Siya miingon, Ang kahoy sa iyang kaugalingon usa ka orange nga kahoy.“

Ako miingon, “Unsa man nga adunay mga grapefruit diha niini? Ngano nga adunay
mga lemon diha niini?”

Siya miingon, “Sila gikasumpay diha niini.”

Ako miingon,“ Diay ba. Buyno karon, ”Ako miingon, “sunod tuig kung mamunga pa
pag-usab kanang kahoy (nga ang tanan magdungan ug kahinog sa samang panahon), ”
Ako miingon, “nan mamunga ug pulos mga orange na. Kung kini usa ka orange nga
kahoy, kini mamunga ug mga orange, dili ba, sir?”

Siya miingon, “Dili  sir.  Ang matag sinumpay nga sanga magapamuga sa iyang
kaugalingon nga matang.”

Ako miingon, “Buot nimong ipasabut nga ang lemon nga sanga mamunga ug lemon
gikan nianang orange nga kahoy?”

Siya miingon, “Oo, sir.” Mao kang ang kinaiya sa sanga nga gikasumpay diha niini.“

Ako miingon,“Dalaygon ang Dios.”

Siya miingon, “Unsay buot nimo ipasabut?”

Ako miingon, “Usa na lang ka pangutana. Karon, makahimo ba kanang orange nga
kahoy makapamunga ba pag-usab ug orange?”

Siya miingon, “Kung kini magasanga pag-usab.” Sa dihang kini magasanga pa pag-
usab, dili  ang gikasumpay niini. Apan pulos sila mga citrus nga mga prutas, ug sila
nabuhi diha sa citrus nga kinabuhi nga anaa diha sa citrus nga kahoy.

33 Ako miingon, “Tan-awa ninyo. Ang Methodista magapamunga ug Methodista matag
panahon.  Ang  Baptist  magapamunga  ug  Baptist  matag  panahon.  The  Katoliko
magpamunga  ug  Katoliko  matag  panahon.  Apan  ang  iglesia  sa  buhi  nga  Dios
magapamunga ug Cristo gikan sa mga gamut, sa Pulong matag panahon, kung kini
magapalugwa ug laing sanga sa iyang kaugalingon.”

34 Karon, makasumpay ka niini diha. Nakita ninyo? Matag grape fruit, lemon, tangelo,
tangerene, bisan unsa nga citrus nga mga bunga sila, ang matag-usa kanila mahimong
mabuhi  niana  nga  kahoy,  apan  nagapamunga  ug  bakak  nga  saksi  sa  kahoy,
nagakinabuhi pinaagi sa kahoy. Nakita nimo kini? Sila nagakinabuhi ug nagtubo nga
mauswagon sa tinuod nga kinabuhi  nga anaa diha sa kahoy. Karon, mao kana ang
Mateo  24:24.  Nagkinabuhi  pinagi  sa  mao  ra  nga  kinabuhi,  apan  dili  sila  husto  sa
sinugdanan. Sila nagapamunga ug bakak nga saksi niana nga kahoy. Kini usa ka orange
nga kahoy. Apan kini citrus nga kahoy usab.

Ug sila moingon, “Kini nga iglesia, kini nga denominasyon nagapamatuod kang
Cristo.” Ug nagbaton ug mini nga bautismo, bakak nga saksi sa Pulong, nagatinguha sa
pagsulti nga ang gahum sa Dios alang lang sa mga tinun-an.

Si Jesus miingon, “Panglakaw kamo sa tibook kalibutan ug isangyaw ang Maayong
Balita ngadto sa matag sanga nga kanunay—kahoy nga kanunay magapamunga, sanga
nga sa kanunay anaa diha sa kahoy. Ug kining mga ilhanan maganunot sa tinuod nga
mga sanga. ”Asa? Samtang nga kini usa ka kahoy, samtang nga kini nagapalugwa ug
mga sanga, hangtud sa katapusan sa kalibutan. “Sa Akong Ngalan magapagula sila sa
mga yawa, magsulti sa mga bag-ong pinulongan, makagunit ug mga halas, makainum
ug makahilo nga mga butang, magapandong sa masakiton , ug mangaayo sila.” Tan-
awa ang takna nga kita nagakinabuhi? Tan-awa kung unsa ang giingon ni Jesus?

35 Hinumdumi kini anaa sa katapusan nga panahon, dili  balik ilalum ni Wesley ug
pabalik didto. Karon sa katapusan nga panahon kini mahitabo. Karon, bantayi ang mga
Kasulatan; tuguti Sila sa pagpamatuod. Si Jesus miingon, “ Susiha ang mga Kasulatan,
kay diha kanila kamo naghunahuna (kon motoo) nga makabaton ug kinabuhing walay
katapusan, ug Sila mao ang nagapanghimatuod mahitungod Kanako.” Sa laing pulong,
“Kung kining kahoy magapalugwa ug mga sanga…” “Ako mao ang—ang Punoan, ang
Kahoy; kamo mao ang mga sanga; siya nga magatoo Kanako, ang mga buhat nga
Akong gipangbuhat pagabuhaton usab ninyo,” San Juan 14:12.
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36 Karon, “Siya nga magpabilin  Kanako, siya nga,  siya nga ania sa Akong gamut
sukad sa sinugdanan…” Mao kana ang hinungdan nga si Jesus mao ra ang Gamut ug
Kaliwat ni David. Siya sa wala pa si David, diha kang David, ug human kang David, mao
ra ang gamut ug kaliwat ni David, ang Bitoon sa Kabuntagon, ang Rosas sa Sharon, ang
Lirio sa Kapatagan, Alpha ug ang Omega, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Diha
Kaniya nagapuyo ang kinatibok-an sa pagka Dios sa pagkalawas, mao ra ang Gamut ug
Kaliwat  ni  David.  “Siya nga mao ang pinili  nga Kinabuhi,  ang gipili  nang daan nga
Kinabuhi nga anaa diha Kanako (ug Siya mao ang Pulong sukad pa sa sinugdan), sa diha
nga siya molugwa siya magapamunga ug Akong mga bunga.” San Juan 14:12. Apan ang
uban magkinabuhi pinaagi sa samang butang, magtawag sa ilang kaugalingon mga
Cristohanon ug mga magtotoo. Dili ang tanan, Ginoo, Ginoo,“ nga makasulod.

Karon, kini mahitabo ug magapadayag sa katapusang mga adlaw sa dihang ang
mga tinago sa Dios matuman (atong pagahisutan unya).

37 Kining  mga  kahoy—ang  tinuod  nga  parras  ug  ang  mini  nga  parras…  Inyong
nadunggan ako nga nagwali niana sukad—gikan sa mga katuigan nga minglabay, giunsa
nila sa pagdungan ug pagtubo. Silang duha nakapalugwa ug duha ka mga tawo ug
nagpakita nga gikan kang Cain ug Abel, ang duha ka parras nga nagtagbo sa altar,
silang duha mga relihiyoso, silang duha mga dinihogan, silang duha nagatinguha sa
kinabuhi ug nagasimba sa mao ra nga Dios, ug ang usa gisalikway ug ang usa gidawat.
Ug ang bugtong paagi nga gibuhat sa usa nga gidawat nga lahi kay sa iyang igsoon, kini
gipadayag  ngadto  kaniya,  kay  ang  ang  Biblia  nag-ingon,  “Pinaagi  sa  pagtoo
(Hebreohanon ika 11 nga kapitulo)—pinaagi sa pagtoo si Abel nagahalad ngadto sa Dios
sa labing maayo kay sa kang Cain, nga ang Dios nagpamatuod nga siya matarung.”

Si Jesus miingon (ang espirituhanon nga pinadayag kung Kinsa Siya), “Sumala sa
pulong sa mga sa mga tawo, kinsa man kono ang Anak sa tawo?”

Siya miingon—si Pedro miingon, “Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa buhi nga Dios.”

“Bulahan ikaw, Simon anak ni Jonas; ang unod ug dugo wala magpadayag niini
kanimo; ang Akong Amahan nga anaa sa langit nagapadayag niini. Ibabaw niining bato
Akong pagatukoron ang Akong iglesia.” Unsa? Ang tinuod nga pinadayag sa Pulong.
Anaa ang Tinuod nga Parras pag-usab. “Si Abel, pinaagi sa pagtoo…”

38 Ikaw moingon, “Dili kana usa ka pinadayag.” Unsa ang pagtoo? Ang pagtoo ang usa
ka butang nga gipadayag kanimo, nga wala pa kini, apan nagatoo ka nga mahimo kini.
Ang pagtoo mao ang pagpadayag sa kabubut-on sa Dios. Busa pinaagi sa pinadayag…

Ug ang mga kaiglesiahan karon wala magatoo sa espirituhanon nga pinadayag. Sila
nagatoo sa dogmatikanhong pagtudlo sa ubang sestema. “Pinaagi sa pagtoo si Abel
naghalad ngadto sa Dios sa usa ka labing labaw nga halad kay sa kang Cain, nga ang
Dios nagpamatuod nga siya matarung.” Amen. Ako nagalaum nga inyong makita kana.
Tan-awa asa kita nagakinabuhi, tan-awa ang takna?

Nakighinabi ako sa usa—ka tawong talahuron dili lamang dugay, manggialamon
nga talahuron nga tawo. Siya miingon, “Mr. Branham, dili namo dawaton ang tanang
pinadayag.”

39 Ako miingon, “Nan dili nimo dawaton si Jesu-Cristo, kay Siya mao ang pinadayag sa
Dios, ang Dios nadayag diha sa tawhanong unod.” Kung dili  nimo makita kini,  ikaw
mawala.

Si Jesus miingon, “Gawas kung motoo kamo nga Ako mao Siya, mangamatay kamo
sa inyong mga sala.” Siya mao ang pinadayag sa Dios, ang Espiritu sa Dios nadayag
diha sa tawhanon nga porma. Kung dili ka makatoo niana, ikaw mawala. Kung imong
ibutang  Siya  nga  ikatulo  nga  persona,  ikaduha  nga  persona,  kon  bisan  kinsa  nga
persona gawas sa Dios, ikaw mawala. “Gawas kung motoo kamo nga Ako mao Siya,
mangamatay kamo sa inyong mga sala.” Usa ka pinadayag.
40 Dili kahibudngan nga dili sila makakita Kaniya. “Walay tawo nga makaanhi Kanako
gawas ang Amahan magadani kaniya. Ug ang tanan nga gikahatag sa Amahan nganhi
Kanako (diha sa mga gamut), makaanhi Kanako.” Nakita ninyo? Nakuha ninyo kini? Oh,
unsa gayud nga higugmaon nato Siya, simbahon Siya, dayegon Siya, sa makita ang
bunga sa Espritu sa katapusan nga mga adlaw diha sa pangasaw-onon nga kahoy nga
nagakahinog sa insakto nga panahon.
41 Ang tinuod nga parras ug ang mini nga parras pulos adunay managsama nga dihog.
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Ang tubig nahulog diha kanilang duha. Dili katingad-an Siya nagpasidaan kanato nga
kini maglimbong sa mga pinili kung mahimo.

Matikdi.  Sila managsama nga tan-awon; managsama sila nga dinihugan. Apan
matikdi,  “Pinaagi  sa ilang bunga…” Giunsa nimo sa pagkahibalo  niini—giunsa nimo
pagkahibalo nga dili kana orange? Tungod kay namunga kini ug usa ka grapefruit. Dili
kini sama sa nahauna. Ug kung ang iglesia moingon sila magatoo kang Jesu-Kristo nga
mao sa gihapon kaghapon, karon, ug sa kahangturan, ug magalimod sa Iyang gahum,
magalimod sa Iyang binuhatan, magalimod sa Iyang Pulong… Kung—kung… Ang iglesia
nga  motoo  kang  Jesu-Cristo  magabuhat  sa  bulohaton  ni  Jesu-Cristo;  kini  adunay
kinabuhi ni Jesu-Cristo. Ug kung kini dili… Bisan ang kinabuhi ginabubo ngadto niini,
kung kini wala gipili nga daan gikan sa mga gamut, kini magapamunga ug grapefruit sa
matagpanahon kon bisan unsa nga lahi. Apan kung kini gipili na nga daan nga kinabuhi
diha sa Gamut, kini magabunga ug Jesu-Cristo nga mao sa gihapon kagahapon, karon,
ug hangtud sa kahangturan, kung kini ang Pulong nga milugwa pinaagi sa Gamut, nga
mao ang Gamut, ang sinugdan sa kapanahonan.
42 Matikdi.  Apan mao kini  ang ilang bunga nga magatug-an kaninyo sa kalainan.
“Pinaagi  sa  ilang bunga,”  si  Jesus  miingon,  “kamo mahibalo  kanila.”  Ang tawo dili
makakuha ug parras gikan sa kadyapa bisan pa ang kadyapa anaa diha sa punoan sa
parras. Mahimo kana, apan ang bunga magatug-an niini. Unsa ang bunga? Ang Pulong
alang sa—bunga sa panahon; kini mao kana, ang ilang doctrina. Ang doctrina sa unsa?
Ang  pagpanudlo  sa  mga  panahon,  unsang  taknaa  kini—doctrina  sa  tawo,
denominasyonal nga doctrina, apan—kon Pulong sa Dios alang sa panahon.

Karon… Ang panahon molabay sa madali kaayo, nga… Mahimo nga antuson nato
kana sa taas nga panahon, apan segurado ako nga kamo dinhi, ug ako segurado nga
kamo latas sa nasud, makakita unsa ang akong gipaningkamutan sa pagsulti kaninyo,
kay wala kitay igong panahon sa paghisgut niini.

43 Apan mahimong makita nimo nga ang dihug naa usab sa dili matarung, sa mini nga
mga magtutudlo, ug nakapahimo kanila sa pagbuhat sa sibo unsa ang gisulti sa Dios nga
dili  nila pagabuhaton; apan bisan pa niana ila kining pagabuhaton. Ngano? Dili  sila
makahimo  niini.  Unsaon  sa  kadyapa  sa  pagkahimong  bisan  unsa  gawas  sa
pagkakadyapa? Bisan unsa sa ka maayong ulan ang ibubu niini, magpabilin nga kadyapa
lang gihapon. Mao kana ang katarungan si Jesus miingon nga sila halos mao ra nga kini
makalimbong sa mga pinili (nga anaa diha sa mga gamut), kung kini mahimo. Apan dili
kini mahimo. Ang trigo dili makahimo kondili mamunga ug trigo; mao lang kana ang
iyang mapalugwa nga bunga.

44 Matikdi. Hinumdumi, ang Dios dili mao ang mag-uugda sa organisasyon. Ang yawa
mao ang  mag-uugda  sa  organisasyon.  Ako  kanang  pamatud-an  pinaagi  sa  Pulong
pabalik ug paingon ngadto ug pag-usab ug pag-usab. Atong nahibaloan nga ang Dios
wala nagtukod ug katawhan sama niana, sa paghimo ug organisasyon. Gatusan ka mga
katuigan human sa pagkamatay sa katapusan nga tinun-an ayha sila nakabaton ug
pirmirong organisasyon. Kini nagpamatuod sa kanunayng kapakyasan. Kung kini dili,
ngano nga wala kita nagkaipon diha sa gugma karon, Methodista, Baptist, Presbyterian,
Catolico ug ang tanan? Ngano ang mga binuhatan sa Dios wala magasunod kanato, ug
sa matag kasimbahanan sa  samang butang,  ang Pulong? Kanang mga butang nga
nagapahimulag sa mga tawo, sa pag-igsoonay… Kita nag-anam ug kalayo gikan sa Dios
sa kanunay—sa kasimbahanan, kung hisgutan.

45 Karon, kita gitug-anan nga ang tanang daang butang nahitabo alang sa panag-
ingnan, alang sa pagpanudlo, mga pagbadlong, mga pagpahamatngon; nga ang tanang
mga daang butang nga nahitabo sa daang tugon, naglandong aron makita unsa ang
mahitabo sa bag-ong tugon dinhi sa atong mga adlaw. Sama lamang, kung wala ka
sukad makakita sa imong kamot ug nakita nimo ang anino sa bongbong (ingon nga ang
akong kamot gikan sa kahayag), kung adunay lima ka mga tudlo dinhi sa anino, sa diha
ang negatibo—ug imong mga kamot ingon nga positibo—ipaduol ngadto—ngadto sa
negatibo, kini mao ang lima ka mga tudlo. Ingon nga ang Biblia nagtudlo kanato, nga
ang daang tugon ingon nga anino, tipo, sa mga bag-ong butang, kon sa mga butang nga
moabut, dili nga mao gayud kana nga mga butang, apan kini usa ka anino, usa ka tipo
sa mga butang nga umalabot.

46 Mobalik kita ug tan-awon kung kining butang anaa ba sa laing kapanahonan (gusto
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ba kamo?) aron mahibalo kita sa pagpamatuod niini pabalik ug paingon ngadto pinaagi
sa Pulong, dili pinaagi sa hunahuna sa ubang tawo, sa ubang pagpanudlo. Bisan kinsa
man siya, laing tawo, akong kaugalingon, kon bisan kinsa pa man, kung siya mosulti
nga dili  pinaagi sa kasugoan ug sa mga profeta walay kahayag diha kaniya. Nakita
ninyo? Mao kana ang giiingon sa Biblia: “Himoa ang tanang pulong sa tawo bakak ug
ang Akoa tinuod,” bisan pa man kung kinsa kini.
47 Karon, mobalik kita ug pangitaon kung kini nahitabo ba sukad aron sa pagpakita ug
panag-ingnan. Mahimo nga mobalik kita karon sa Libro sa Exodus ug mosulti sa usa ka
tawo nga ginganlan si Moises, nga usa ka dinihogan nga profeta, gipadala sa Dios uban
sa Pulong sa Dios ug sa kabubut-on sa Dios alang sa iyang kaliwatan. Ingon nga ang
Pulong sa Dios nagapadayon sa walay panagsumpaki, Siya miingon Siya dili mobuhat ug
bisan unsa gawas hangtud Iyang ipadayag kini ngadto sa Iyang mga profeta pag-una.
Unya Iyang buhaton kini.

Karon, dili Siya magbakak. Siya dili makabakak ug mahimong Dios. Dili, sir. Siya
magpabilin  nga  tinuod.  Walay  usa  ka  bakak  diha  Kaniya.  Siya  mao… Ug  dili  Siya
makausab niini. Kung buhaton Niya kana, nan dili Siya Dios; nakahimo Siya ug sayup.
Siya walay kinutoban. Ug ang walay kinutoban dili makahmo ug sayup. Nakita ninyo?
Busa kung unsa ang gisulti sa Dios, kana sa walay katapusan insakto. Nakita ninyo? Ug
Siya nagasaad niana. Busa bantayi. Walay bisan asa diha sa Biblia, gawas kung kini
nagasunod sa pagpadayon sa insakto niini.

48 Karon,  ang  Dios  nagsaad  kang  Abraham  nga  ang  iyang  kaliwat  mahimong
dumuloong sa usa—sa usa ka langyaw nga yuta sa upat ka gatus ka mga katuigan;
unya pakakuhaon siya sa usa ka daku nga kamot nga kusgan ug gamhanan, magpakita
sa Iyang mga ilhanan ug mga katingalahan taliwala sa katawhan nga ilang ginapuy-an.
Ang panahon sa saad nag-anam ug kaduol. Ang katawhan nakalimot na niini. Aduna
silay mga Faresio ug mga Saduceo ug uban pa, mga denominasyon; apan sa kalit lang
miabut ang Dios ug nagpalayo gikan sa bisan kinsa kanila. Ang Dios wala gayud sa bisan
unsa nga adlaw kon bisan unsa nga panahon nagtawag ug usa profeta gikan sa usa ka
denominasyon (Wala sir.); siya natuis kaayo. Dili siya makahimo niini. Magpabilin siya
niana nga denominasyon.

49 Si Moises, usa ka tawo nga gipadala sa Dios uban sa Pulong sa Dios… Ug diha sa
iyang panaw sa pagdala sa Israel ngadto sa yuta saad, sa mapig-uton uban sa kasugoan
sa Dios, nakatagbo niya ang usa ka profeta, lain nga dinihogan nga adunay usa ka
tinuod nga dihug sa mao ra nga Espiritu Santo nga anaa kang Moises. Tinuod kana. Siya
usa ka profeta. Ang Espiritu Santo anaa niining tawhana. Ang iyang ngalan si Balaam.
Kitang tanan nasayud kaniya. Buyno, ang mga butang—mao ra—ang mga butang—ang
mga butang nga gisulti  niining tawhana nagakahitabo—mga duha kalibo ug walo ka
gatus ka mga katuigan kaniadto—“Ikaw sama sa usa ka vaca nga ihalas, o Israel. Kinsa
ang magpanalangin kanimo pagapanalanginan;  bisan kinsa ang magtunglo  kanimo
pagatunglohon. Ikaw ang kusog, ug kabaskog. Unsa ka matarung ang imong mga tolda
o Jacob.”  Tan-awa,  dili  siya makahimo sa iyang kaugalingon.  Siya miadto didto sa
katuyoan sa iyang kasingkasing sa pagtunglo sa katawhan.

50 Oh, kamong mga mini nga mga magtutudlo, paminaw niining mga tape niining mga
katuigan ug tan-awa ang Dios nga magapamatuod sa sibo unsa ang Iyang ginasulti, ug
pagtuon  kamo  ug  mahibalo  nga  kini  mao  ang  Kamatuoran,  ug  tungod  sa  inyong
denominasyonal nga panagbangi, ikaw makiglantugi ug sultian ang imong katawhan nga
dili kana tinuod. Alaut ikaw. Ang imong panahon haduol na kaayo.

51 Si  Balaam, dinihugan sa mao ra nga Espiritu nga ana kang Moises… Unsa ang
kalainan? Ang pagpanudlo ni Moises hingpit. Ang Biblia nag-ingon dinhi sa 2 Pedro nga
ang doctrina ni Balaam nga gidawat sa Israel mao ang dili pasayloon sa Dios: ang dili
mapasaylo nga sala. Walay usa kanila nga naluwas. Bisan tuod migawas sila ilalum sa
mga panalangin sa Dios ug nakita ang kamot sa Dios nga nagalihok pinaagi  nining
gamhanan nga profeta ug nakita kini nga insaktong gipamatud-an sa Dios, ug tungod
adunay usa ka profeta nga miabut uban sa pagpanudlo nga sukwahi, ug nakiglalis kang
Moises, ug nagtinguha sa pagpamatuod ngadto sa katawhan nga si Moises sayup… Ug si
Dathan, Korah, ug daghan kanila miuyon kaniya ug nagtudlo sa mga anak sa Israel sa
pagpakighilawas, sa pagpangita sa iyang organisasyon nga nag-ingon nga managsama
kitang tanan, “Bisan kita mga Methodist, Baptist, Prysbeterian, kon Pentecostal, ug unsa
pa, managsama kitang tanan.” Dili kita managsama. Kamo usa ka linain nga katawhan,
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balaan  ngadto  sa  Dios,  gikahalad  ngadto  sa  Pulong  ug  sa  Espiritu  sa  Dios  aron
managpamunga sa Iyang saad niining adlaw. Ug kamo dili mga ila.

Nasayud ako nga kana makalilisang,  apan mao kana ang kamatuoran lang sa
gihapon.  Gipahanungod  alang  sa  papang-alagad  niining  katapusang  mga  adlaw…
Gumola kamo gikan sa taliwala niini.

52 Karon, ang doctrina ni Balaam… Dili ang panagna ni Balaam, kana insakto; kana iya
sa Dios. Pila ang motoo niana? Ang panagna ni Balaam insakto gayud, tungod kay dili
siya  makapamulong  ug  lain.  Ang  dihug  sa  Dios  dili  mosulti  ug  lahi.  Ug  ang  Dios
nagpamatuod niini pinaagi sa pagpamatuod niini nga mao ang kamatuoran. Apan mao
kana ang doctrina ni Balaam. Karon, ikumpara kana sa Mateo 24:24.

Mga dinihugan, apan ang ilang doctrina mini, ang trinidad ug ang tanang butang
sama niana. Sayup, anticristo. Ako naglaum nga ang inyong mga pagbati dili masakitan
ug dili palungon kanang—ang—mga telepono, ug dili motindog ug mogawas. Pagpabilin
lamang sa paglingkod, ug atong tan-awon kung ang Espiritu Santo dili ba mobutyag niini
kanato ug sa pagmatuod niini  kanato. Ikaw moingon, “Apan ako…” Bisan unsa ang
imong toohan, pagpabilin lang sa paglingkod, ug hangyoa ang Dios sa pag-abli sa imong
kasingkasing, unya mahibaloan nimo kung ikaw sagbut, kon kadyapa, kon bisan unsa
ang imong baruganan. Nakita ninyo?

53 Karon, bisan si Judas, siya gitudlo nang daan ngadto sa pagkahinukman, milingkod
atubang didto kang Jesus, ug si Jesus nagtug-an kaniya, “Ikaw mao. Bisan unsa ang
imong buhaton ug bisan unsa ang angayng nimong pagabuhaton, lakaw buhata kini
dayon.” Nasayud siya unsa ang iyang pagabuhaton, apan sa katloan ka buok nga salapi
ug  kabantug  gibaligya  ang  Ginoong  Jesu-Cristo:  usa  sa  Iyang  mga  tinun-an,  ang
mamahandi sa iglesia, si Jesus nagtawag kaniya nga higala. Nakita ninyo? Ang Biblia
miingon siya natawo nga anak sa pagkalaglag, sama lang kang Jesus mao ang Anak sa
Dios. “Malimbong ang mga pinili kung mahimo.”

54 Matikdi pagmaayo samtang nagapadayon kita sa pagtuon. Magkuha kita ug laing
pananglitan didto sa Libro sa mga Hari. Dunay usa—usa ka profeta, ug ang iyang ngalan
mao si Micheas. Siya anak ni Imla, ug siya usa ka profeta. Siya mao. Ug dunay usa ka
lain nga profeta, ang pangulo sa usa ka organisasyon sa mga profeta: mga dinihogan.
Ug dunay usa kanila pinaagi sa ngalan ni Micheas nga dinihogan sa Dios ug gipadala sa
Dios uban sa Pulong sa Dios.  Dunay usa,  si  Sedechias,  nga naghunahuna nga siya
gipadala sa Dios. Siya dinihogan sa Dios, apan ang iyang doctrina sukwahi ngadto sa
Pulong sa Dios. “Motungha ang mga mini nga mga profeta, magpakita ug dagkung mga
ilhanan, maglimbong sa mga pinili kung mahimo.”

55 Matikdi silang duha, silang duha dinihogan. Karon, unsaon nimo pagsulti asa ang
tinuod ug asa ang sayup? Bantayi unsa ang Pulong ang gikasaad ngadto kang Ahab. Ang
profeta nga una pa kaniya, nga mao si Elias, usa sa mga labing daku nga profeta sa
kapanahonan, kana mao ang gipanghimatud-an nga profeta, kanang gipanghimatud-an
nga profeta miingon nga tungod si Ahab nagbuhat niining dautan, nga ang mga iro
motilap sa iyang dugo (gipatay si Naboth), ug ang mga iro mokaon kang Jezabel ug
ang—iyang lawas mahimong sama sa tae sa mananap ibabaw sa uma. Karon, unsaon
nimo sa pagpanalangin ang gitunglo sa Dios? Kon unsaon ninyo sa pagtunglo, ingon sa
giingon ni  Balaam, kung unsa ang gitunglo sa Dios?Nakita ninyo? Apan kining mga
profeta  mga  maminatud-on.  Walay  pagduhaduha  apan  mga  maayong  tawo  sila,
halangdong mga tawo, aron mahimong usa ka profeta sa Israel kinahanglan usa ka
halangdon, kon bisan mahimong usa ka Israelita. Ikaw pagabatoon kung dili ka. Sila
mga maalamon nga mga tawo. Sila mga edukado nga mga tawo. Sila ang mga pinili ni
Ahab sa nasud (nakita ninyo kana, Igsoong babaye Wright?)—mga pinili sa nasud, haum
alang sa…?…

56 Ug karon, sa dihang si Micheas nakakita sa iyang panan-awon, nasayud siya diha
sa iyang kasingkasing unsa ang gisulti sa Pulong, apan gusto niya nga tan-awon unsa
ang isulti sa Espritu diha kaniya. Busa sila nagsuilti kaniya; sila miingon, “Mosulti ka sa
samang butang nga isulti  niining ubang mga profeta.  Ug sa  dihang buhaton nimo,
ngano, ikaw mahimong—amo kang dawaton sa pakig-ambitay sa walay duhaduha pag-
usab.” Nakita ninyo? “Himoon ka nga usa kanamo. Ibalik ka namo ngadto sa among
denominasyon. Ikaw mao… Nasayud kami nga ikaw profeta, apan kanunay ka nagasulti
ug pagtunglo. Kanunay ka nagatunglo kang Ahab. Karon, Si Sedechias, ang pangulo
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(ang papa kon ang—bisan unsa siya), karon iyang gipanalingan si Ahab, ug miingon,
'Lakaw buhata kini.' Karon, mosulti ka sa samang butang Imla. Ngano, usa ka lamang
nga kabus nga tawo; halos wala kay kongregasyon, ug kining mga tawhana adunay mga
minilyon. Ang tibook nasud anaa kanila. Karon, mosulti ka sama sa gibuhat nila. Tana-
awa unsa ang imong pagabuhaton,  ikaw mahimong—ikaw magakaon sa  kadatu  sa
yuta.” Siya nakigsulti sa sayup nga tawo.
57 Unsa  kaha  kung  kini  mao  ang  giingon,  “Makakita  ka  ba  ug  bisan  unsang
ikasumbong kang Sedechias, Micheas?”

“Wala.”

“Nadakpan ba nimo siya sa akto sa pagpakasala?”

“Wala.”

“Nakabati ka ba nga nanghimaraut siya kang bisan kinsa?”

“Wala.”

“Nadakpan ba nimo siya nga nag-inum?”

“Wala.”

“Makalantugi ka ba sa iyang edukasyon?”

“Dili.”

“Motoo ka ba nga ang iyang doctor's degree usa ka mini?”

“Dili.”

“Ikaw motoo nga ang iyang—iyang PhD. tanan husto?”

“Segurado, pinaagi sa konseho sa Sanhedrin, sa akong pagtoo kini usa—konseho,
sa akong pagtoo kini tanan husto.”

“Buyno unya, ngano nga dili ka mouban kaniya?”

“Tungod kay wala siya diha sa Pulong.”

Sama  kang  Elias  ang  profeta  sa  wala  pa  kana…  Ug  kung  ikaw  anak  sa  Dios,
magpabilin ikaw uban sa profeta niining Biblia. Kini mao ang Pulong. Matikdi ang takna,
ang panahon.

58 Buyno, unsa kung si Sedechias moingon, “Oh ako nasayud nga ang profeta miingon
niana, apan alang kana sa umalabot nga kaliwatan; dugay pa kana nga panahon gikan
karon,”

“Siya miingon, ”Pagpaabut hangtud makakita ako ug panan-awon gikan sa Dios, ug
unya tug-anan ko ikaw.“

Miingon, “Unya mosulti ka sa samang butang?”

Siya miingon, “Ako mosulti lamang kung unsay isulti sa Dios, wala nay lain, walay
sobra. Dili ko makadugang ug usa ka pulong niini kon magakuha ug usa ka pulong gikan
niini.” Busa nianang gabii diha sa pag-ampo ang Ginoo miabut kaniya diha sa usa ka
panan-awon. Siya migawas sa sunod nga buntag; siya miingon, “Adunay…” Adunay
duha ka profeta…

59 Ang labing dakung tawo diha sa nasud, diha sa militar ug nasudnong panan-aw
mao si  Sedechias.  Siya mao ang labaw nga profeta  pinaagi  sa  hari.  Siya mao ang
pangulo sa tanan nga mga profeta pinaagi sa organisasyon. Siya gihimo pinaagi sa iyang
organisasyon nga pangulo sa tanan kanila, tingali ang pinakaayo nga mobasa, pinakaayo
nga edukado, labing angayan alang sa maong bulohaton. Ug siya dinihogan sa Espiritu
Santo, kay siya gitawag nga profeta. Segurado. Dili lang ordinaryo nga profeta, siya usa
ka Hebreohanon nga profeta. Karon, bantayi siya.

60 Si Sedechias miingon, “Ang Ginoo misulti kanako, 'Himoi ako ug duha ka sungay
nga puthaw,' ”usa ka simbolo, ang profeta kasagaran magahatag ug mga simbolo. “Siya
miingon, 'Himoa kining duha ka sungay nga puthaw.' Ang Espritu Santo miingon kanako,
'Kuhaa kining…' Ang dihug nga nagapanalangin kanako (Ayaw'g hunahunaa kini usa—
ighahalad, apan sa pagkuha ug punto.)—ang Balaang Espiritu nga nagsulti ug mga dila
pinaagi  kanako,  Mao  ang  nagpamatuod  kanako,  Siya  miingon,  ”Kuhaa  kining  mga
sungay, ug pinaagi niini sultii ang hari nga iyang papahawaon ang Syria pagawas sa
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ilang nasud. Ug Akong ibalik kaniya ang yuta nga iya sa Israel, ang iglesia.' “Igsoon,
kana nindot nga prinsipyo, sama mahitungod kang Balaam nga ania dinhi kanhi.

Si Balaam ingon ka masukaron gayud nga pagkaistorya kang Moises. Si Moises…
Ang insaktong numero sa Dios mao ang pito. Ug si Balaam miingon, “Pagtukod alang
kanako ug pito ka halaran—pito ka mga limpyo nga mga halad, mga vaca, ug pito ka
lalake nga mga karnero.” Kana nagahisgut sa pag-anhi sa Anak sa Dios. Sa masukaron
gayud siya husto sama sa bisan kinsa kanila.

61 Ug ania si Sedechias ingon ka masukaron gayud nga husto. “Kay kining yuta alang
kanato. Ngano, sila nga mga Syrianhon ug mga Filistehanon nagapabusog sa ilang mga
tiyan sa ilang mga anak ug uban pa, atong kaaway, sa pagkaon nga ang atong mga
anak wala makakaon, nga ang Dios naghatag kanato niining yuta.” Igsoon, usa kana ka
maayong argumento. Ako nagtoo siya mosinggit niana atubangan sa Israel,  ug sila
mogsinggit  sa makusog kutob sa ilang mahimo. Karon, ako maghisgut mahitungod
karong adlawa, ako nagalaum nga nagasunod kamo kanako. Ang tanang pagsinggit ug
paghugyaw…

62 Nahinumdum ba kamo kang David sa miaging Domingo? Nakita ninyo? Kamo nga
atua sa gawas diha sa radyo, kon sa yuta niining hok-ap sa telepono, kung wala niniyo
makuha  ang  mensahe  sa  miaging  Domingo,  seguroa  nga  makakuha  kamo  niini.
“Naninguha Sa Pag-alagad Sa Dios Nga Wala Ordinahi Sa Pagbuhat Niini.” Bisan unsa ka
matinud-anon, maayo; kini dili gayud pagadawaton sa Dios. Nakita ninyo?Karon, ania si
Sedechias naghunahuna nga siya insakto.
63 Si Micheas miingon, “Tugoti ako sa pagpagutana sa Dios.” Busa mibalik siya sa
pagkabuntag uban sa MAO KINI ANG GISULTI SA GINOO. Iyang gisuta ang iyang pana-
awon sa Pulong.

Karon, kung siya miingon kang Sedechias, “Nasayud ba ikaw unsa ang gisulti sa
profeta sa Biblia nga mahitabo ngadto niining tawhana?”…

“Apan dili  niining panahona, tungod kay kining tawhana usa ka halangdon nga
tawo.”  Siya  nagtinguha  (Ayaw'g  pakyasa  sa  pagkuha  niini.)—siya  nagtinguha  sa
paghatag  pagbalik  ngadto  sa  iglesia  ang  mga  butang  nga  alang  sa  iglesia.  Siya
nagtinguha sa paghatag niining kabtangan pagbalik. Dili ang Espirituhanon nga mga
butang; kung kini gihimo, iyang napatay-og kanang tibook nasud sama sa gihimo ni
Elias, apan nagtinguha sa paghatag kanila sa materyal nga mga butang: “Nakapanag-
iya kita ug kabtangan. Kita usa ka daku nga organisasyon. Kita iya ngadto niini. Kitang
tanan—tanan  kamong  katawhan,  kamo  nga  mga  Protestante  kinahanglan  tanan
makighiusa uban kanamo.” Kita moadto ngadto niana sa makadiyot. “Kining tanan mga
igsoong lalake ug mga igsoong babaye bisan unsaon.” Dili kini mao. Dili kaniadto ug dili
gayud sa umalabot sa tinuod matuod nga iglesia sa Dios. Dili gayud.

64 Matikdi, siya nakakita sa panan-awon. Ug busa siya miingon, “Ang Dios nakigsulti
kanako.” Karon, tan-awa, ang tawo maminatud-on. Siya miingon, “Siya miingon, Himoa
kining mga sungay, ug umadto ka atubangan sa hari ug mosulong paingon sa kasadpan
(kon  hain  pa—bisan  din  ang  dalan  sa  yuta  nga  gikahimutangan  gikan  asa  sila
nagabarug)… Sulong ug mao kana ang MAO KINI ANG GIINGO SA GINOO nga siya
mahimong  magmadaugon  sa  kadaugan  ug  mobalik,  kadaugan  sa  iglesia,'  sa
pagpapahawa kanila.” Kana duol kaayo, dili  ba? Miingon, “Karon, ihatag ang imong
profesiya.”

Miingon, “Lakaw tumungas ka. Apan akong nakita ang Israel sama sa karnero,
nagkatibulaag, nga walay magbalantay.” Whew. Pagkatukma nga pagkabalit-ad.

65 Karon,  kamo  nga  kongregasyon.  Karon,  kinsa  ang  insakto,  silang  duha  mga
profeta? Ang bugtong paagi nga ikaw makatug-an sa kalainan diha kanila mao ang
pagsusi niini pinaagi sa Pulong.

Miingon, “Giunsa nimo sa pagkuha niini?”

Siya miingon, “Akong nakita ang Dios naglingkod sa trono.” Miingon, “Akong nakita
ang tanang magtatambag nagpalibot Kaniya.”

Karon, hinumdumi, si Sedechias miingon nga siya usab nakakita sa Dios diha sa
mao ra nga Espritu. “Akong nakita ang Dios. Siya nagsulti kanako sa paghimo niining
mga sungay gikan sa puthaw. Gumola ka didto ug papahawaa ang mga nasud pagawas
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dinhi, kay kini alang kanato. Ang uban walay katungod pagsulod niini.” Sila makahimo
kung sila nagpabilin uban Dios, mabatonan nila kana, apan mipalayo sila gikan sa Dios.
Mao kana ang paagi  sa organisasyon,  ang iglesia.  Duna kini  katungod niining mga
butanga, apan gilimbongan kamo niini, tungod kay mipalayo kamo sa Pulong sa Dios ug
sa Espiritu  sa Dios,  sa Dihug,  sa pagpamatuod sa Pulong sa panahon.  Ayaw kamo
kapakyas nga makuha kining mensahe.
66 Matikdi unsa ang nagakahitabo karon. Siya miingon, “Akong nakita ang Dios” Si
Micheas nakakita, “naglingkod sa usa ka trono sa langit. Ang Iyang mga magtatambag
nagtipon libot Kaniya. Siya miingon, ”Kinsa ang atong makuha aron sa pagkanaug ug
malimbong kang Ahab aron matuman ang mga pulong ni Elias, ang Akong profeta nga
gipanghimatud-an. Ako nagsulti nga siya moabut. Ug ang Akong Pulong anaa kang Elias.
Ug ang mga langit ug ang yuta mahanaw, apan ang Akong Pulong dili mapakyas. Dili
nako tagdon giunsa nila pagkamoderno, kon giunsa nila pagkamaayo, kon giunsa nila
pagka edukado, kon unsa pagkadaku nila, Ang Akong Pulong dili mapakyas.' Ug ang
bakakon nga espiritu misaka gikan sa hades, miyukbo, ug miingon, kung Imo lang
akong tugutan, ako makahatag kanila sa akong dihug, makahimo kanila paghimo ug
bisan unsa nga ilhanan kon katingalahan, samtang akong ipahilayo sa Pulong. Siya dili
masayud nga kana mao ang Imong Pulong. Dili kini niya tagdon tungod sa kabantug.
(Igsoon, ang panahon wala mausab. Igsoong Neville. Kana tinuod. Naninumdum ka,
kana tinuod.) Moadto ako kaniya, aron magbuhat siya ug mga butang nga gipangbuhat
usab nila. Himoon nako nga makaprofesiya siya ug magsulti ug bakak.“ Unsaon nga
mahimo kini nga bakak? Tungod kay kini sukwahi sa Pulong sa Dios.

67 Imong hisgutan ang bisan unsa nga mini nga mga bautismo, mini nga mao kini-ug
mao kini-ug mao kini, dili nako tagdon unsa ka tinuod kini pamation, unsa sa pagtinguha
nila sa pagsundog, kini usa ka bakak kung kini supak sa Pulong sa Dios niini nga takna.
Husto gyud kana. Ikaw moingon, “Buyno, ang among… Buyno, among gihimo kini, ug
gihimo namo kini; ug ang among iglesia mao kini, ug… ” Dili nako tagdon kung unsa
man kini; kung kini supak ngadto sa sinulat nga Pulong alang niining takna, kini usa ka
bakak. Ang Dios dili manginlabot niini. Bisan unsa ka matinud-anon, unsa ka edukado,
unsa ka maalamon, unsa ka tinuod pamation, unsa ka makatarunganon nga pamation,
kung kini supak ngadto sa Pulong nining takna… Moadto kita niana sa medyo lalum sa
pipila ka mga minuto, kung ang panahon motugot kanato. Kung dili man , ato kining
pagahisgutan pag-usab unyang gabii.

68 Matikdi. Siya matinud-anon, maayong tawo, sa walay duhaduha. Ug siya miingon…
Unya kondili, si Micheas miingon ngadto kaniya (dili atubngan sa iyang nawong, apan sa
laing  pagkapulong),  “Ikaw gidihogan  sa  usa  ka  bakakon  nga  espiritu.”  Dili  ba  dili
maayong butang nga isulti kana ngadto sa usa ka Obispo? Apan gibuhat niya kini.

Ug busa ang Obispo milakaw ug miingon, “Dili kana gayud makabaton ug pakimg-
ambitay,”  ug  gisagpa  siya  sa  nawong;  miingon,  “Nasayud  ka  nga  ako  usa
gipanghimatud-an nga tawo.  Ang akong iglesia  naghimo kanako nga pangulo niini,
kining butang. Ang inila nga boto sa mga katawhan sa Dios naghimo kanako niini. Ug
ang Dios naghatag kanamo niining yutaa, nga iyang tinguha nga kini maangkon namo.
Ug ako anaay MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO.” Gisagpa siya ug miingon, “Asa
mipaingon ang Espiritu sa Dios sa dihang mipahawa kini gikan kanako?”

Si Micheas miingon, “Imong makaplagan sa usa niini ka mga adlaw sa diha nga ang
California maunlod sa ilalum sa dagat,” ug daghan pa nga samang mga butang. Nakita
ninyo?“ Imong makita asang dalan kini  mopaingon sa dihang ikaw magalingkod sa
kinasulorang mga prisohan.”

69 Karon ,  Ahab, unsa may imong ikasulti?  “Ako nagatoo sa akong profeta,”  siya
miingon.  Unsa  kaha  kung  iyang  gisusi  ang  Pulong?  Tan-awa,  dili  siya  gusto  nga
matunglo  ang  iyang  kaugalingon;  walay  tawo  nga  mobuhat.  Gusto  nimo  nga
maghunahuna nga ikaw husto,  nga nasayud ikaw diha  sa  imong kasingkasing nga
nagbautismo  ka  sa  paggamit  sa  ngalan  sa  Amahan,  Anak,  Espiritu  Santo  ikaw
nagabakak. Nasayud ka sa dihang ikaw managna—pananglitan kadtong mga butang nga
imong gipangbuhat, ug mohisgut ug pasiunang mga kalig-onan, ug ang tanang butang
sama niana, ikaw nasayup. Unsaon nga mahimong pasiunang kalig-onan ang pagsulti ug
mga  dila  ug  unya  mosulti  ug  sukwahi  sa  saad  sa  Dios  niini  nga  takna?  Unsaon
pagkahimo niini? Dili ka gusto sa tunglo, dili ba? Apan dinhi kini nahisulat; busa mamao
kini. Mao kana ang marka sa mapintas nga mananap, duol kaayo nga kini makalimbong
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sa mga pinili kung kini mahimo.

70 Kada ilhanan, kada katingalahan, mga dinihogan nga mga tawo, profesiya, tanang
mga butang nga magahitabo, tanang matang sa mga ilhanan, tanang matang sa mga
katingalahan, unsaon nimo sa pag-ila sa kalainan? Bantayi ang Pulong alang niini nga
takna. Mao kana unasaon nimo sa pagkuha…

Tan-awa si Moises, giunsa niya sa pagsulti kang Balaam; tan-awa si Micheas dinhi
unsaon nato sa pakasayud nga siya insakto? Ang Pulong una pa kaniya nagprofesiya
kang Ahab. Ug ang Pulong kanhi nagapanagna niining organisasyon alang niining adlaw
ug kining tunglo anaa ibabaw kanila, ug ang mga butang nga magakahitabo pinaagi sa
Iyang tinuod nga dinihugan nga iglesia—makabaton sa Pulong, ang Pulong Pangasaw-
onon. Ania kita. Nia kini karon maingon usab kaniadto.
71 Ang Biblia nag-ingon, “Sa baba sa duha kon tulo ka mga saksi ang matag pulong
mamatud-an.” Ako naghisgut kang Balaam. Ako naghisgut kang Balaam ug kang Moises.
Ug karon ako naghisgut kang Micheas ug kang Sedechias. Karon, magahatag ako ug
dugang pa nga usa, nga diin anaay gatusan kanila, apan dugang usa pa aron paghimo
sa tulo ka mga saksi. Anaa akoy daghanan kanila nga gisulat dinhi. Apan sa pagdaginot
sa panahon…

Si Jeremias nga gipamatud-an, sinalikway, apan gipamatud-an nga profeta sa Dios,
sila nasilag sa tawo. Sila naglabay ug hilaw—lata nga prutas kaniya ug tanang bisan
unsang butang, ug iyang gibutang ang tunglo ibabaw kanila. Ug ang mga butang nga
iyang gibuhat… Ug mihigda siya didto sa iyang kilid ug uban pa, ug naghatag ug mga
ilhanan nga ang Israel nasayup. Matag-usa ka profeta, tinuod nga profeta nga motungha
sa kalibutan magatunglo niadtong denominasyon nga mga organisasyon sa iglesia.
Unsaon kini pag-usab sa dili mabalhinon nga Dios?

Ang Balaang Espiritu mao ang profeta niining taknaa. Siya nagpamatuod sa Iyang
Pulong, gipamatud-an Kini. Ang Balaang Espiritu mao ang Profeta sa takna ni Moises.
Ang Balaang Espritu mao ang Profeta sa takna ni Micheas. Ang Balaang Espiritu nga
nagsulat sa Pulong moabut ug magpamatuod sa Pulong.

72 Karon, unsay nahitabo sa panahon ni Micheas? Si Ahab gipatay, ug ang mga iro
nagtilap  sa  iyang  dugo  pinasikad  sa  Pulong  sa  Dios.  “Oh,  kamong  mini  nga  mga
magtutudlo,  busa giingon sa Dios,  sa kaulahian inyong maani  ang inyong gipugas,
kamong mga buta nga nagaguyod sa buta.” Ako wala masuko; ako nagatug-an lamang
kaninyo  sa  kamatuoran.  Ug  ako  dili  mosulti  niini  didto  niana  nga  lawak  kung  ang
Balaang Espiritu wala mosulti, “Isulti kini niana nga paagi.” Nagatug-an ba ako sukad sa
bisan unsang butang nga sayup, nga ang Dios nagpamatuod niini nga insakto? Pagmata,
akong mga kaigsoonan, samtang dili pa ulahi kaayo.

73 Apan tuguti ako sa pagsulti niini. Unsaon sa sampinit pagmata ug mahimong usa ka
kadyapa, kinsa kini gipili nang daan para niana? Unsaon sa mga pinili nga dili makakita
niini? Tungod kay sila gipili aron makakita niini. “Ang tanan nga gikahatag sa Amahan
Kanako moanhi,” si Jesus miingon, “Apan walay makaanhi kanila gawas Siya magahatag
niini Kanako gikan sa wala pa matukod ang kalibutan, sa diha nga ang ilang mga ngalan
nabutang sa Libro sa Kinabuhi sa Cordero,” dili sa talaan sa simbahan, apan diha sa
Libro, sa Libro sa Kinabuhi sa Cordero.

74 Matikdi. Si Jeremias mibarug, gipamatud-an atubangan sa katawhan, apan sila
naligutgut kaniya.

Ug busa sila migawas ug naghimo ug usa ka yugo, gihimo niya kini, ug gibutang
kini sa iyang liog, ug mipaingon atubangan sa katawhan. Sila miingon, “Oh, kami mao
ang dakung katawhan sa Dios. Ngano, kami ang Israel. Kami maminatud-on kaayo sa
among sinagoga; kami nagatambong matag Domingo; kami—kami nagahalad ug mga
halad. Ug kami nagabayad sa among kuarta. Unsaon ni Nabucodonosor sa paghawid sa
balaang mga butang sa Dios?” Huh. Ang inyong mga sala nagbuhat nini.

Ang Dios miingon, “Kung inyong tumanon ang Akong mga sugo, dili nako buhaton
kini, apan kung dili  ninyo buhaton kini, moabut kini kaninyo.” Mao kana ang tinuod
gayud. Mao lang gihapon. Tumanon ang iyang mga sugo, ang Iyang Pulong alang sa
takna, sa unsa ang iyang gisaad.

75 Karon, matikdi. Karon, si Jeremias pinaagi sa kabubut-on sa Dios, gipamatud-an
nga profeta, bisan gikaligutgutan… Matag-usa kanila ginadumtan sa ilang mga adlaw.
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Sila nagbuhat ug mga katingalahang mga butang sukwahi sa denominasyon niana nga
adlaw,  matag-usa nagdumot  kaniya,  bisan ang mga hari  ug tanan pa.  Busa Iyang
gibutang ang usa—usa ka yugo diha sa iyang liog ug miingon, “MAO KINI ANG GIINGON
SA GINOO, sila moadto didto sa kapitoan ka mga katuigan.” Tungod kay siya dunay
pagsabut sa Pulong sa Dios: kapitoan ka mga katuigan.

76 Unya  si  Hananias,  sa  akong  pagtoo  inyong  litokon  kini-H-a-n-a-n-i-a-s.  Si
Hananias, usa ka profeta taliwala sa katawhan, miduol, gikuha ang yugo gikan sa liog ni
Jeremias, gibali kini, ug miingon… Ingon nga usa ka daku taliwala sa katawhan (nakita
ninyo?) sa dihang kini nagpamulong sukwahi sa Pulong sa Dios… Ug siya miingon, “Sa
duha ka tuig sila mobalik, MAO KINI ANG GIINGON SA DIOS.” Duha ka dinihogan nga
mga profeta. Unsa ang kalahian diha kanila. Ang usa adunay—namulong sa Pulong ug
ang laing usa wala naghimo.

Si  Jeremias  miingon,  “Amen,”  atubangan ang—sa tanang mga anciano,  ug  sa
katilingban, ug sa tanang Israel.

77 Tan-awa, gusto niyang ipakita nga mahimo siya sama ka daku kang Jeremias.
“Nasayud ka nga dili sila gusto kanimo, busa ako usa ka profeta usab. Mas labaw pa ako
nga profeta kay kanimo, tungod kay ang imong profesiya usa ka bakak. Imo akong
gisultian nga ang mga katawhan sa Dios mapailalum sa mao ni-ug-mao na nga butang.”
Mao kana ang ilang gipamulong karon, apan ikaw moadto didto sama lang gihapon sa
usa ka simbahan. Tanan kamong mga kasimbahanan, mga denominasyon nga nagkupot
sa kalagdaan sa tawo ug dili sa sa Pulong sa Dios, kamo matinunglo pinaagi sa Dios.

78 Karon, matikdi ania siya miabut, Si Hananias nagkuha sa yugo gikan sa iyang liog,
usa ka simbolo sa Dios, nagbali niini, ug miingon,“MAO KINI ANG GIINGON SA DIOS, sa
duha ka tuig sila mobalik.” Para lang sa pagpakita. “Ako si Mao ni-ug-mao na.” Tungod
kay siya mitindog, siya usa ka organisasyonal nga profeta.

Si  Jeremias  usa  ka  tawo  sa  kamingawan  nga  nagpuyo  nga  nag-inusara.  Siya
nagprofesiya ug dautan kanila sa tanang panahon, tungod ka sila mga dautan. Ug kining
tawo nagpamulong kanila, “Oh, husto kamo samtang kamo iya… Samtang kamo Israel,
mao  lang  kana  ang  kinahanglanon.  (Nakita  ninyo?)  Kamo  mao…  Ang  Dios  dili
magabuhat niana. Ako nasayud nga dunay gamay nga butang nga nagakahitabo dinhi,
apan ayaw kahikugang; ayaw kalisang.” O, igsoon, sila nagpadayon nga nagkinabuhi
karon. “Ayaw kaguol, ang tanang butang husto. Ang tanan butang nailalum sa among
pagpugong. Kita mao ang iglesia.” Wala ba kamo maghunahuna niana. Oo.

79 Busa siya miingon, “Ang tanang butang husto. Sila mobalik sa duha ka tuig. Dunay
gamay nga nagkahitabo; dili  kini  katingad-an; aduna kita niana. Si  Nabocodonosor
mianhi lang dinhi, apan ang atong Dios mag-atiman nianang tanan. Apan ang Pulong
miingon nga sila maadto didto sa kapitoan ka mga katuigan, hangtud kanang kaliwatan
mawala ug lain pa nga kaliwatan… Kap-atan ka mga tuig ang usa ka kaliwatan.

Kini halos duha ka mga kaliwatan nga kamo mapailalum didto,“ ug si Jeremias
miingon niini pinasikad sa Pulong sa Dios. Hananias nagbali niana… Si Jeremias miingon,
”Labing maayo, amen. Apan Hananias, atong hinumduman kini; kita managsama nga
mga profeta; kita mga ministro.  Ug ako mosulti  niini  kanimo, akong igsoon. Atong
hinumduman nga ang mga profeta nga una kanato, ug sila nanagpanagna batok sa mga
gingharian; ug sila nanagpanagna batok sa ubang mga butang. Apan hinumdumi, sa
diha  ang  profeta  mosulti  ug  bisan  unsang  butang,  siya  kinahanglan  magpanagna
pinasikad sa Pulong sa Dios, sama kang Micheas, ug Moises, ug sa tanan nga uban pa.
Kini kinahanglan pinasikad sa Pulong sa Dios. Apan kung dili, nan himumdumi unsa ang
mahitabo.“

80 Unya si Hananias, ang iyang matarung nga kasuko misaka, “Ako si Hananias (sa
walay  duhaduha),  ang  profeta  sa  Dios,  ug  ako  mosulti  duha  ka  tuig.”  Sa  laing
pagkasulti, “Dili nako tagdon unsa ang gisulti sa Pulong,” ang iyang dihug. “Ako mosulti,
duha ka tuig sila mobalik.”

Si Jeremias milakaw gikan sa iyang atubangan, migawas ug miingon, “Ginoo, dili
nako tagdon unsa iyang gisulti; ako sa gihapon nagatoo ug nasayud sa gisulti sa Pulong,
ako magpabilin nga matinud-anon kanimo. Ako dili malimbongan pinaagi kaniya.

Ang Dios  miingon,  “Lakaw ug sultihi  si  Hananias,  Ako maghimo niini  gikan sa
puthaw, ang sunod nga yugo.” Tungod kay gibuhat niya kana, siya pakakuhaon gikan sa



Mga Dinihogan Sa Katapusang Panahon 18

nawong sa yuta, nahitabo kini kang Hananias, nianang mao rang tuiga. Mao kana ang
atong panag-ingnan: managsama nga mga profeta. Busa daghan pa ang masugilon ug
mahisgutan niini nga panahon.

81 Apan bantayi. Si Jesus miingon nga dinhi niining katapusang panahon pag-usab
ang duha ka mga espiritu  mahimong duol  kaayo pag-usab.  Husto ba kana? Karon,
matikdi. Kini mas duol kaayo kay sa kaniadto; mao kini ang katapusan sa panahon. Oh,
mga anak. Dios malooy ka kanamo. Hangtud nga kini mahimong duol kaayo hangtud
nga kini makalimbong sa mga pinili kung mahimo. Karon, unsaon nimo pag—unsaon
nato sa pag-ila niini sa ilang mga adlaw? Unsaon nimo sa pag-ila niini karong adlawa?
Sa samang paagi, magpabilin sa Pulong: Si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon,
karon, ug hangtud sa kahangturan. Karon, atimana kining tanan nga mensahe. Ug sa
dihang magpatalinghug ka sa tape—bisan tingali ako mawala sa ubang adlaw sa diha
nga ang Dios matapos na kanako dinhi sa yuta—mong mabalik kini sa pagsusi. Pamati
sa akong tingog, kung unsay akong isulti kaninyo. Kung Iya akong kuhaon sa dili pa
Siya  mobalik,  hinumdumi  lang,  ako nakigsulti  kaninyo pinaagi  sa  Ngalan sa  Ginoo
pinaagi sa Pulong sa Ginoo. Oo.
82 Matikdi. Mahimong duol kaayo ang duha nga kini makalimbong sa mga pinili kung
kini mahimo, maghimo ug mangsama nga mga ilhanan, managsama nga mga milagro
pinaagi sa mao ra nga Espiritu. Husto ba kana? Sama sa mga profeta nga karon lang
atong gihisgutan mahitungod—mga profeta.

Karon, kini usab nahisulat, atong paklion kini dinhi sa usa kung gusto ninyo sa, 2
Timoteo 3. Dili nato biyaan kining usa. Ug dili nako gusto nga… Akong gitan-aw ang
orasan  didto,  ug  akong—akong  gusto  sa  pag-iban  ug  daghan  niini,  ug  wala  ko
maghunahuna nga buhaton nato kini karon. Nakita ninyo?

Matikdi, ingon… Kung ako nagtindog dinhi nga nagpaningot sama kanako… Nakita
ninyo? Apan ako nalipay. Ug ako nasayud nga kini mao ang tinuod.

83 2 Timoteo 3:8. Si Pablo ang tawo nga nag-ingon, “Kung usa ka manulunda moabut
gikan sa langit ug mosulti sa lain nga pulong ngadto kanimo kay sa akong gikasulti,
matinunglo siya.” Karon, ang manulunda manaug. Sa 2 Tesalonica kana. Oh, gikasubo
ko.

Matikdi  sa  2  Timoteo  3:8,  bantayi  si  Pablo  namulong  karon.  Magsugod  kita
mahitungd… Magsugod kita sa nahaunang versiculo ug pamatii karon pag-ayo. Kamo
nga anaay inyong Biblia,  basa uban kanako;  wala  kamoy inyong Biblia,  pamati  ug
maayo.

Ang—niini masayud usab, nga sa katapusang mga adlaw… (Guhiti kanang
“Katapusang adlaw.” Mao kana kung kanus-a kini mahitabo.)… makalilisang
nga mga panahon moabut. (Ania na kita niini.)

Kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon,
mga  hinapi,  tigpagawal,  hambogiro,  tampalasan,  masukihon  sa  mga
ginikanan, walay igabalus, dili diosnon.

84 Tan-awa kining pundok nga ania kanato niining adlaw. Dunot, bisan ang mga lalake
diha sa kadalanan, mga batan-ong lalake, nagabitad sa ilang mga buhok sa ilang agtang
sama—nga dunay bangs sama sa usa ka babaye. Pagbalit-ad—Sodomanhon…

Nakabasa ba kamo niining tuiga—niining bulana sa “Reader's Digest”? Miingon nga
ang mga Americano nga katawhan sa panuigon—nga sa akong panghunahuna kini
taliwala sa kaluhaan ug kaluhaan ug lima ka mga tuig—anaa na sa ilang tungatunga nga
panuigon. Sila matapos. Sila nagkadunot. Ang Seyensya nagsulti niana, nga ang tawo
anaa sa iyang tungatunga nga panuigon, ug ang babaye, sa dihang anaa pa sila sa ilang
kaluhaan. Ang ilang mga lawas nagkadunot ug maayo ug gihatag ngadto sa kahugawan.
85 “Oh, America, sa makadaghan ang Dios nagapailalum kanimo sa Iyang pako, apan
karon ang imong takna nahiabut. Ikaw nagagiya diha sa kahugawan.”

… tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalus, dili diosnon,

Walay gugma nga kinaiya,… (Walay tinuod nga paghigugma bisan alang sa matag-
usa, lalake ngadto sa babaye, babaye ngadto sa lalake, bisan sa natural nga pagbati,
kahugawan sa pakighilawas.)… dili  malukmay, tigbutangbutang,  dili  mapugnganon,
mapintas, dili mahigugmaon sa maayo, (Sa laing pagkapulong “Kamong mga pundok sa
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balaan nga nagaligidligid.” Dunay miingon sa miaging adlaw mahitungod sa pag-anhi
dinhi  sa simbahan, miingon,  “Ayaw pag-adto didto; ang tanan diha usa ka dakung
pundok sa kasaba ug kaguliyang.” Tan-awa? Matinamayon.)

Mga mabudhion, mga gahig-ulo, hambugiro, mahigugmaon sa kalingawan labi pa
kay sa paghigugma sa Dios; (Ikaw moingon, “Igsoong Branham, Komunista kana. Unsa
ang gisulti sa sunod nga versiculo?)

Nga nagabaton sa dagway sa pagkadiosnon, apan nanagdumili sila sa gahum niini…
(Ang Pulong,  si  Jesu-Cristo  mao sa gihapon kagahapon,  karon,  ug sa kahangturan
nagpadayag sa saad alang sa adlaw… sama gayud kang Hananias, sama gayud kang
Sedechias, sama gayud kang Balaam, kaniadto, sa ubang mini nga mga profeta… )….
Nga nagabaton sa dagway sa pagkadiosnon,… (Dinihogan. Nakita ninyo? Nagabaton sa
dagway,  dinihogan,  ordinado  nga  mga  ministro)…  nagabaton  sa  dagway  sa
pagkadiosnon apan nagadumli…

Nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug… nagadumili  sa Iyang Pulong.
Giunsa nila sa pagdumili kang Jesus niana nga adlaw? Kinsa ang ilang gidumili sa dihang
gidumili nila si Jesus? Ang Pulong. Sila mga relihiyoso. Sila gikatudloan sa ilang mga
Biblia apan ilang gidumilian ang Pulong niining adlawa. Unsa sila karong adlawa? Sa
samang butang, dinihogan, nagawali sa Maayong Balita sa Pentecostes, apan nagadumili
sa saad niining adlawa sa Pulong nga gipamatud-an: si Jesu-Cristo mao sa gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Nakita ba nimo kini?

Kay niini kanila mao kadtong mga moyuhot sa pagsaka sa balay, ug nagapamihag…
mga babaye nga nabug-atan sa mga sala,  nga ginadaladal  sa nagkalainglaing mga
kailibgon,…

“Ang among salosalo sa panahi  ug ang among mao kini-ug-mao kana.” Dunay
ubang tawo nga moabut ug maninguha sa paghubad sa Pulong, ug moingon niini, “Kini
maayo man, igsoong babaye, alang kanimo nga dunay mubo nga buhok. Ayaw ug tagai
ug pagtagad nianang walay alamag.” Nakita ninyo? “Aw, kung imong—imong isuot kini…
Dili mao kana, ang mogawas gikan sa kasingkasing sa tawo mao ang makapahugaw
kaniya.” Nakita ninyo? Ug nasayud ba kamo nga kamo nadihogan sa dautan, mailibgon,
hugaw nga espiritu?… timan-i, moawit ka kauban sa mga mag-aawit sa simbahan uban
sa mubo nga buhok, apan duna kay dautan nga espiritu. Kana sukawahi sa Pulong.
Tinuod kana. Mao kana ang gisulti sa Biblia. Ug ikaw moingon, “Buyno, ako nagasuot ug
shorts, kini wala magkondena… ” Bisan kinsa… Kung ang babaye magasuot ug bisti nga
iya sa lalake kini dulomtanan diha sa panan-aw sa Dios. Ang dili mabalhinon nga Dios
nagsulti niana.

86 Oh,  daghang mga butang,  unsaon nato sa pagtapos niini,  ang atong panahon
nagkaupos. Apan kamo nasayud sa igo nga mahibalo sa husto ug sa sayup. Ug unsaon
nako sa paghimo kanila sa pagbuhat niini? Unsaon nako sa pagbuhat niini? Moingon ka.
“Buyno, unsa ang imong ginasinggit?” Ako usa ka saksi batok kanimo. Sa ubang adlaw
sa adlaw sa paghukom wala kay dapit nga imong maadtoan.

87 Unsaon  ni  Mechias  sa  pagpugong  niana?  Unsaon  ni  Moises  sa  pagsinggit,  sa
pagtinguha sa pagpugong niini,  ug si  Josue ug uban pa nga nagdalagan taliwala sa
katawhan; ug bisan pa niana si Levi nag-ibot sa iyang espada ug nagpatay kanila? Sila
nagpadayon lang gihapon. Kini gitagna nga buhaton kini nila, ug ilang gibuhat kini; kay
kini ang MAO KINI ANG GISULTI SA GINOO ilang pagabuhaton kini. Naghunahuna ba
kamo nga sila nga mga denominasyon magabungkag sa ilang denominasyon ug mobalik
sa Pulong? Dili  sila.  Moadto ba sila  sa anticristo? Insakto,  kini  ang MAO KINI  ANG
GISULTI SA GINOO himoon nila. Busa unsa ang imong gipamulong? Ako mahimong usa
ka saksi ug busa ikaw usab. Tanan nga magtotoo.

88 Tan-awa.  “Mga babayeng buangbuang nga nabug-atan sa  nagkalainlaing  mga
kailibgon…”  “O,  ang tanang mga babaye nagbuhat.”  Mini  nga  mga profeta.  Karon,
pamati. Mini nga mga profeta ang akong gihisgutan. Karon, unsa ang ilang pagabuhaton
sa katapusang mga adlaw? Magadala sa mga babayeng buangbuang, magadala uban sa
nagkalainlaing mga kailbgon. “Buyno, ako nasayud sa tanang mga babaye…” Maayo,
padayon.

Unsa ang akong isulti  atubangan niining dakung hitabo dinhi sa—sa California?
“Kamong mga katawhan dinhi sa Los Angeles, kada tuig sa dihang makabalik ako dunay
dugang mga bobbed hair nga mga babaye ug nagpakababaye nga mga lalake kay sa
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nahaunang dapit, daghan mga magwawali mopaingon ngadto sa organisasyon. Wala
kamoy kalutsan. Kung ang gamhanang mga buhat nahimo didto sa Sodoma ug Gomora
nga nabuhat diha kaninyo, kini magbarug unta karong adlawa. Oh Capernaum, ikaw
nagtawag sa imong kaugalingon pinaagi sa ngalan sa mga manolunda, Los Angeles…”
Tan-awa unsa ang nagakahitabo? Siya maunlod deritso ngadto sa kinaubsan sa dagat.
Kanu-a? Wala ako masayud kung kanus-a kini maunlod, apan kini maunlod. Kamo mga
kabatan-onan, kung dili  ninyo makita kini  sa akong mga adlaw bantayi  ninyo; siya
mawala

89 Nga sa gihapon nanagtoon,… dili gayud makakab-ut sa kahibalo sa kamatuoran.

(Karon, kini ang makapatay-og—ania ang makapatay-og nga bahin. Pamatii kini.)
Ug maingon nga si Janes ug si Jambres misukol kang Moises, ingon man usab kini sila
nagasukol  sa  kamatuoran;  mga  tawo  nga  dunot  ug  hunahuna,  mga  sinalikway
mahatungod sa pagtoo.

(Nga sa makausa gikatugyan ngadto sa mga balaan, seyempre.)… mahitungod sa
pagtoo.  (“Ug iyang pabalikon ang pagtoo sa mga amahan—kon sa mga anak balik
ngadto sa mga amahan.”)

Sinalikway mahitungod sa pagtoo…Nasayud ba kamo kung unsa ang kahulogan sa
“Reprobate”? Kung naa kay Scofield nga biblia adunay “h” dinha. Ug diha nag-ingon,
“Apostasy” ang pagtalikod kon pagsalikway sa pagtoo. Mao kana kung unsa kini.

90 Karon, kadiyut lang. Dunay akong gipangita dinhi. Ako naghunahuna nga akong
nasulat kini. Dili ako segurado, apan gusto nako isulti kini, ug gipangita kini sa dili pa
nako  isulti  kini.  Karon,  kadiyut  lang.  [Blanko  nga  bahin  sa  tape—Ed.]  Sinalikway
mahitungod sa Kamatuoran, mahitungod sa pagtoo, ang pagtoo. Adunay usa lamang ka
pagtoo (Kana tinuod.), mahitungod sa pagtoo, sinalikway.

Karon, gusto nako nga magabasa sa Lukas 18. Kadiyut lang. Dili na kinahanglan
isulat ninyo kini; dili na kinahanglan inyong basahon kini.

Ug unya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga
kinahanglan magaampo sila kanunay ug dili magkaluya.;

Siya  miingon—miingon  kanila,  Sa  usa  ka  lungsod  dihay  usa  ka
maghuhukom nga walay kahadlok sa dios ni pagtahud sa mga tawo:

Ug sa maong lungsod dihay usa ka babayeng balo nga nagbalikbalik sa
pag-adto  kaniya  ug  sa  pag-ingon,  Hatagi  akog hustisya  batok  sa  akong
kaaway.

Siya wala lang una manumbaling, apan sa ulahiay siya miingon sa iyang
kaugalingon, Bisan tuod wala ako mahadlok sa Dios, ni magtahud sa tawo;

Apan  kay  nagasamok man kanako  kining  babayeng  balo,  ako  na  lang
siyang  panalipdan  basi  unya  hinoon  maugtas  ako  sa—kanunayng
pagbalikbalik.

Ug ang Ginoo miingon, Patalinghugi ninyo ang giingon sa dili  matarung
nga maghuhukom.

Ug dili ba hatagan sa Dios ug hustisya ang iyang—mga pinili nga nagatuaw
ngadto Kaniya sa maadlaw ug sa gabii. Langaylangayan ba niya sila?

Sultihan ko kamo, nga sa madali Iyang hatagan silag hustisya. Ngani, inig-
abut sa Anak sa Tawo, makakaplag ba kaha siyag pagtoo dinhi sa yuta?

91 Karon,  mao  kana  ang  pangutana.  Dinhi  ang  akong  gusto  nga  hisgutan.  Sa
Pinadayag 10, moadto kita niini sulod sa pipila ka mga minuto ngadto sa laing vesiculo
sa Kasulatan, siya miingon, “Sa mga adlaw sa mensahe sa ikapitong manulonda, ang
tinago sa Dios pagatumanon na.” Mao kini—ang pangutana mao, kung ikaw nagasunod
nianang linya niining taknaa: Pagtumanon ba kini? “Makakaplag ba Ako ug pagtoo” Ang
Malaquias 4 matuman ba niining panahona: ipahiuli  ang pagtoo sa mga anak balik
ngadto sa pagtoo sa mga amahan, ang orihinal, ang Pulong? Nakita ninyo?

92 Masukihon, si Jambres ug si Janes, ingon nga misukol… Karon, pamatii usab. 2
Timoteo 3:8: “Ug maingon nga si Janes misukol kang Moises, usab sa katapusang mga
adlaw kining sama ka masukihon motungha (Karon, tan-awa kung unsay gisulti dinhi?)
nga  nagabaton  sa  dagway  sa  pagkadiosnon,  mga  dinihogan…  Karon,  kita—sa
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makapamauli  na  kamo—ug  basaha  kini  kung  naa  na  kamo  sa  balay,  aron  akong
matapos kini karong buntag kung akong mahimo.

93 Masukihon  mahitungod—dili  masukihon  sa—sa  pagkinabuhi,  sila  mga  maayo,
binansay nga mga tawo. Karon matikdi, sa dihang si Moises mikanaug ngadto sa Egipto
uban  sa  mensahe  nga  MAO  KINI  ANG  GIINGON  SA  DIOS,  ug  gipanghimatud-an,
nagtawag  sa  Israel,  nga  usa  ka  katawhan,  dili  usa  ka  iglesia…  Ang  Israel  usa  ka
katawhan; ug dili hangtud kanus-a sila usa ka iglesia, tungod kay ang pulong “iglesia”
nagkahulogan “mga gitawag pagawas.” Sila mga katawhan sa Dios. Sa dihang nahimong
dinihogan ilalum sa Pulong ug gitawag pagawas, sila nahimong iglesia sa Dios, ug unya
misibog, tungod kay wala sila motoo sa Pulong sa Dios ug nagpatalinghug sa usa ka
mini nga profeta. Ako naglaum nga masabtan kini. Ang Israel ingon nga Katawhan sa
Dios, migawas ilalum sa kamot sa Dios, gidihogan sa Pulong—sa gahum sa Dios, nga
nakakita sa mga ilhanan ug mga katingalahan sa Dios; ug unya sa dihang ang Dios
nagalihok sa ilang taliwala, usa ka mini nga profeta miabut, dinihogan, ug nagtudlo sa
ubang butang sukwahi sa orihinal nga Pulong sa Dios, nga ilang nadungog; ug ang
matag-usa kanila nangamatay sa kamingawan gawas sa tulo ka tawo. Karon, hawiri kini.

94 “Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, nga diin walo ka mga tawo
ang naluwas pinaagi sa tubig, mao man usab unya sa mga adlaw sa Anak sa Tawo.
Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni  Lot,  mao man usab sa panahon sa
dihang igapadayag na ang Anak sa Tawo.”  Ako lamang gikutlo  ang Kasulatan,  ang
Pulong sa Ginoo; diin  ang mga langit  ug yuta mahanaw… Kini  mahimo nga usa ka
diyutay.
95 Matikdi dinhi si moises miadto kang Aaron. Si Moises mahimong Dios. Ang Dios
nagsulti kaniya nga mahimong Dios. Miingon, “Ikaw mahimong Dios, ug si Aaron ang
imong igsoon mahimong imong profeta. Imong ibutang ang imong pulong sa iyang baba
kung dili ka makasulti ug maayo.” Miingon, “Apan kinsa man ang nagbuhat sa amang?
Kinsa man ang nagbuhat sa tawo aron makasulti?” Ang Dios nagbuhat niini. Ug siya
milugsong didto. Unsa ang iyang gibuhat? Iyang gibuhat ang tinuod ug matarung nga
milagro nga ang Dios nagsulti kaniya nga buhaton. Ang Dios nagsulti kaniya sa, “Lakaw
ug ibalibag ang imong sungkod.” Punita kini, ug kini usa ka bitin. Iya kining gipunit, ug
nahimong sungkod kini pagbalik. Miingon, “Lakaw buhata kana sa atubangan ni Faraon,
mosulti ka MAO KINI ANG GISULTI SA GINOO.”

Ug  sa  dihang  nakita  kini  ni  faraon,  siya  miingon,  “Ngano,  unsa  ka  ubos  nga
salamangka.” Miingon, “Kini walay kwenta; kini ”Mental telepathy“ kon ubang butang.”
“Kami dunay mga tawo sa among organisasyon nga makahimo sa samang butang.
Nganhi dinhi, Obispo Mao kini-ug-mao kana; ug kamo gawas dinhi. Atong mapahimo sila
sa pagbuhat sa samang butang.” Mao kana si Satanas nakigsulti pinaagi kang Faraon.
Mao kana ang Dios nakigsulti pinaagi kang Moises.
96 Apan bantayi kining tawo nga migula. Si Janes ug si Jambres milakaw atubangan ni
Moises, ug sa atubangan sa katawhan, naghimog milagro nga ginabuhat ni Moises. Sila
molimbong sa mga pinili  kung kini mahimo. Insakto ba kana? Nagbuhat sa samang
butang nga ginabuhat ni Moises. Nakuha nimo kini? Karon, hinumdumi, kini mao ang
“MAO  KINI  ANG  GIINGON  SA  KASULATAN”,  nga  kini  pagasublion  pag-usab  sa
katapusang mga adlaw. Unsa ang kalahian taliwala ni Moises ug ni Jambres?

Si Moises miingon, “Mahimong dugo ang tubig.”

Ug kining mini nga mga profeta miingon, “Segurado, makahimo usab kami sa tubig
nga mahimong dugo.” Ug kini nahitabo.

Busa si Moises miingon, “Motungha ang mga kuto.” Asa niya gikuha kini? Gikan sa
Dios. Nakita ninyo?

Ug unsa ang iyang gibuhat? Siya miingon, “Segurado, makapatungha usab kami ug
mga kuto.” Nahimo nila kini. Bisan unsa nga milagro nga mabuhat ni Moises, mabuhat
usab nila. Hinumdumi, ibutang kana sa hunahuna, moabut kita niini unyang taudtaud.
Mahimo nila ang bisan unsang butang nga buhaton nila, apan dili sila makapabilin sa
Pulong. Dili sila makapabilin sa Pulong.

97 Karon,  matikdi.  Gihimo nila  kini.  Apan si  Moises  ang tinuod nga gipadala  nga
profeta nga gikan sa Dios, sinugo sa Dios, wala gayud siya nakiglalis kanila, miingon,
“Dinhi, dili kamo makahimo niana. Kamo dili…” Gipasagdan lang niya sila, gipasagdan
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lang sila sa pagpadayon. Sila mga organisasyonal nga mga profeta, apan padayon. Si
Moises mipadayon lang, nga nagpatalinghug sa Dios. Bisan unsa ang gisulti sa Dios,
“Karon, imong buhaton kini,” si Moises milakaw ug nagbuhat niini. Siya nagbuhat ug usa
ka bag-ong butang. Sa dihang gihimo nila kini, ang matag-usa kanila adunay pagbati
kon ubang butang; ania sila miabut. Gihimo usab nila kini, sibo sa gihimo ni Moises.

98 Karon, matikdi.  Kining mga tawhana nagpakita… Oh, kamong katawhan, ayaw
sipyata kini. Kining mga nagpakaaron-ingnon, mga magsusundog, nagpakita human ang
tinuod mipakita pag-una. Nakita ninyo? Sila mitungha aron sa pagsundog. Nakita ninyo?
Tan-awa, kinahanglan buhaton nila. Ang yawa dili makamugna ug bisan unsang butang,
nagabalit-ad lamang siya sa orihinal. Ug unsa man ang sala? Kini pagkamatarung nga
gibalit-ad. Unsa ang pagpanapaw? Ang husto nga buhat nga gibalit-ad. Unsa ang bakak?
Kamatuoran nga sayup nga pagpahayag: pagbalit-ad. Tan-awa si  Hananias, usa ka
pagbalit-ad sa orihinal nga Pulong. Tan-awa si Balaam, usa ka pagbalit-ad sa orihinal
nga Pulong. Tan-awa si Sedechias, ang pagbalit-ad sa orihinal nga Pulong. Ug ang Biblia
nag-ingon nga kining mga tawhana motungha human ang pagbalit-ad—kon aron sa
pagbalit-ad  sa  orihinal  nga  Pulong,  ang  gipamatud-an  ug  napamatud-an  nga
Kamatuoran.

99 “Buhata ang bulohaton sa usa ka ebanghilista (kanang kanto sa unahan); tumana
ang imong bulohaton ingon nga ministro, kay nagsingabut ang panahon nga ang mga
tawo magadumili sa pagpaminaw sa matarung pagtulon-an, hinonoa aron sa pagtagbaw
sa  ilang  kaugalingong  mga  pangibog,  sila  magapaalirong  ug  mga  magtutudlo  nga
magahapohap kanila sa ilang nanagkatol nga mga dalunggan.” Sila magapadayon ug
mobuhat  sa  bisan  unsay  gusto  nimo;  ug  kining  tanan  maayo  man,  “Kami  adunay
managsamang mga ilhanan ug mga katingalahan.” “Ug moliso gikan sa kamatuoran ug
madala ngadto sa tinumotumo nga mga sugilanon”: mga dogma.

100 Oh, ang pagkamabinantayon sa Espiritu Santo, ang kahadlok nga modapat sa kalag
sa tawo sa dihang mohunong siya ug maghunahuna unsa ka tinuod ug klaro kini sa
atong atubangan. Pagkalot nianang batong pamag-ang ug basaha ang usa ka papel nga
nabutang diha katloan ug tulo ka mga katuigan kaniadto. Tan-awa unsa ang Iyang
gisulti kaniadto sa—sa Seventh Street nianang buntag sa diha kining bato nga pamag-
ang gibutang. Karon, bantayi kini. Bantayi dinhi sa sapa sa dihang ang Manulonda sa
Ginoo mikanaug sa pormang Haligi sa Kalayo, gatusan sa kasimbahanan—kon katawhan
sa simbahan nga nagtindog palibot sa daplin sa sapa, unsa ang Iyang gisulti; tan-awa
kung kini matuman. Tan-awa unsa ang mahitabo. Lisod kaayo kini. Ako nasayud nga
tan-awon kini lisod, mga kaigsoonan diha sa gawas, apan kini mao… Ang Biblia nag-
ingon… Si Jesus miingon kini maglimbong sa mga pinili kung kini mahimo. Walay laing
paagi kini, dili  gayud sila makakita niini. Kung kini mahimo, ang pinili  malimbongan
pinaagi niini.
101 Matikdi,  kining mga tawo nga nagpakita  human gipadala  ang tinuod nga mga
dinihogan sa Dios,  pinaagi  sa Iyang profeta nga si  Moises.  Ug sa dihang si  Moises
magbuhat sa bisan unsang butang, sila magsundog sa pagbuhat niini.

102 Karon, igsoong lalake, igsoong babaye, ako—kini mao ang akong kaugalingong
simbahan. Ako dunay katungod sa pagwali unsay akong gusto samtang kini anaa sa
Pulong sa  Dios.  Ug ako  dili  magahukom kaninyo  mga katawhan,  apan ato  lamang
susihon kana sa panahon ug takna nga kita nagkinabuhi karon.

Mga pangumusta kang Igsoong Ruddell, kang Junior Jackson, ug kaninyo dinha,
atong igsoong mga kasimbahanan, nalimot ako kaganiha. Ako naghunahuna nga sila
nagpamati  pinaagi  sa  hok-ap  niining  kabuntagon  usab  tungod  kay  walay  lugar  sa
simbahan.

103 Hunahunaa lang kini karon, sa usa ka minuto lang. Sila nanaghimo sa samang mga
milagro nga gibuhat ni Moises. Si Moises nagpadala ug mga kuto; sila nagsundog niini
ug nagpadala ug mga kuto. Tan-awa ang Dios miingon, “Sa maong adlaw nga ikaw
magakaon niini, nianang adlawa ikaw mamatay.”

Si Satanas miabut ug miingon, “Sa pagkatinuod, dili ka mamatay; magmaalamon
hinoon ka.  Makaangkon ka ug maarang-arang nga organisasyon,  maarang-arang…
(Kamo nasayud, kamo nasayud.) Ang tanang butang mahimong maarang-arang kanimo,
dunay kay  mas daghang kahayag.”  Nakita  ninyo?  Usa  lamang ka  pagbalit-ad… Ug
hinumdumi, MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, sumala sa 2 Timoteo 3:18, nga sa



Mga Dinihogan Sa Katapusang Panahon 23

katapusang mga adlaw nga kining Janes ug Jambres motungha dinhi sa yuta. Karon,
gusto  nako  nga  mamatikdan  ninyo  nga  dunay  duha  kanila  (Nakita  ninyo?):  Mga
manunundog.

Karon, mobalik kita sa Sodoma karong taudtaud, silang tulo, pangitaon silang tulo
ka mga Manulonda nga mikanaug ug tan-awon ang pagpanundog ug uban pa (Nakit
ninyo?), tan-awa kung asa ang insakto ug ang sayup. Nakita ninyo, nakita ninyo?

104 Matikdi. Sila naghimo sa samang mga milagro. Apan matikdi, sila nagsundog sa
tinuod nga Pulong nga gidihogan pinaagi sa tinuod nga usa nga gipadala sa Dios: ug
gisundan  nila.  Akong  kahibudngan  kung  maghunahuna  kita  sa  usa  ka  minuto.  Sa
paggunit sa kamot sa katawhan dili pa lang dugay, mga kaluhaan ka mga tuig kaniadto,
ug usa ka ilhanan nagpakita. Dong, dunay daghan pa nga mga ilhanan ibabaw sa tanang
butang kay… Ug kada usa, ang usa naa sa iyang toong kamot; ang usa naa sa iyang sa
iyang wala nga kamot; ug ang laing usa nakasimhot niini. Nakita ninyo? Ang tanang
matang sa… Ug ako nahibulong… Ang Dios dili gusto nga akong itug-an niining panahona
unsa ang tinuod nga kamatuoran, apan usa niana ka adlaw inyong

mahibaloan. Kana mahimo lamang nga ang ilang kabuangan madayag. Kana dili
insakto sa sinugdanan. Ako kamong tug-anan usa niana ka adlaw kung tugotan sa
Ginoo.

105 Matikdi, sila nagbuhat sa samang mga milagro, apan wala nila, matikdi, wala nila
buhata kini hangtud ang orihinal nga Pulong mitungha pag-una. Mao kana ang paagi ni
Satanas sa pagbuhat didto sa harden sa Eden; mao kana ang paagi nga pagabuhaton
niya sa tanang panahon. Kinsa ang nagprofesiya pag-una? Si Moises. Kinsa ang miabut
sa talan-awon pag-una, si Moises kon si Balaam? Si Moises.Kinsa ang miabut sa talan-
awon pag-una, si Jeremias kon si Hananias? Imong nakita unsay buot nako ipasabut?

Matikdi.  Sila  nagkopya.  Lawasnon  nga  mga  magsusundog,  matinud-anon,
naghunahuna sila nga nag-alagad sa Dios sama sa gibuhat ni David (Miaging semana),
apan lawasnon nga mga masusundog. Nagahulat lamang ako ug usa ka minuto. Gusto
nako nga maghunahuna kamo taliwala niining mga dapita. Kung dili  nako isulti kini,
segurado ang Espiritu Santo magpadayag niini ngadto—ilabina sa mga pinili.

106 Ang denominasyon ni Faraon moingon, “Kami adunay mga tawo nga makahimo
nianang  samang  butang.”  Ug  nganong  gibuhat  nila  kana.  Nakita  niniyo?  Nganong
gibuhat ni Faraon kini? Nganong gitugutan sa Dios kini? Nganong man magpadala ang
Dios ug usa ka tinuod, dinihogan nga profeta didto sa Egipto aron sa pagbuhat ug
ilhanan atubangan kang Faraon, ug unya tugutan ang denominasyonal sa pagsundog
motungha  ug  sundugon  kini  atubangan  sa  katawhan?  Nganong  tugutan  Niya  ang
magsusundog nga motungha ug magbuhat niini  ug maghimo sa insakto sa samang
butang  nga  gibuhat  sa  tinuod  nga  Espiritu  sa  Dios?  Nakita  ninyo,  ang  Kasulatan
kinahanglan matuman.

107 Matikdi. Gibuhat Niya kini aron pagahion Niya ang kasingkasing ni Faraon ug ang
mga Egiptohanon sa pagmatuod nga si  Moises dili  lamang mao ang adunay Pulong;
makahimo sila sa tanan nga gibuhat ni Moises. Ug nganong gitugutan kini sa Dios sa
katapusang mga adlaw? Busa ang samang butang ingon sa bakakon nga espritu miingon
kang Sedechias. “Unsa ang atong paagi nga si  Ahab mapaadto nato didto aron nga
kining  mga  butanga  matuman?”  Unsa  ang  Iyang  himoon  aron  ang  mga  tawo  nga
mosalig sa ilang mga kasimbahanan nga mopahawa dinhi aron kining butang matuman
nga Iyang gipanangna kana—dinhi niining kapanahonan sa iglesia sa Laodecia? “Tungod
kay miingon nga ikaw datu ug walay nakulang kanimo.  'Ako naglingkod ingon nga
rayna'—walay nakulang…”

“Sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaut, makalolooy, buta…? Busa tambagan ko
ikaw nga gikan kanako mopalit  ka,”  Siya  miingon,  “Lana ug bulawan.”  Ngano nga
gibuhat Niya kini ? Ngano nga gitugutan Niya kining pagsundog nga motungha niining
katapusang mga adlaw sa dihang kining mga butang matuman pinaagi sa tinuod nga
Pulong sa Dios, ug pasagdan ang mga magsusundog sa pagtungha ug magbuhat sa
samang mga butang ug nagalimod sa tinuod nga Pulong sa Dios? Gihimo Niya kini, kay
si Moises—ug si Faraon nagbuhat niini batok kang Moises ug kadtong—si Janes ug si
Jambres nagbuhat niini batok kang Moises… Ug ang Biblia nag-ingon nga kini mahitabo
pag-usab sa katapusang mga adlaw. Ania kita karon. Karon, kung kana nga Kasulatan
dili matuman, sa asa man kini?
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108 Nakiglalis ba si Moises kanila ug miingon, “Dinhi, dinhi, dili kamo makahimo niana.
Ako  lamang ang  gidihogan  sa  pagbuhat  niana.  Dinhi,  hunongon ninyo  kana  karon
dayon.” Gipasagdan lamang niya sila sa pagpadayon, gitugutan sila sa pagpadayon.
Hinumdumi, ang Biblia nag-ingon, Ingon nga ang ilang kabuangan mabutyag, busa kini
sa katapusang adlaw mapadayag,“ sa dihang ang pangasaw-onon lalinon ug dal-on didto
sa kahanginan.
109 Matikdi.  Si  Moises, ang tinuod, napadayag nga Pulong, wala gayud nagsulti  ug
bisan unsa, gipasagdan lamang kini. Apan gibuhat Niya kana aron Iyang pagahion ang
kasingkasing ni Faraon, paglimbong kang Faraon. Iyang gibuhat kanang samang butang
aron Iyang mapalimbong si Ahab. Ug kanang gamayng tawo nga nagatindog didto, ang
gamayng Micheas, nga nagatug-an kanila MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO… Dinhi
mitindog usab ang laing dinihogan, “Mao kini ang giingon sa Ginoo.” Ug sukwahi ang usa
ngadto sa usa.

110 Nagabarug kita karong adlawa uban sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO nga
ang bautismo sa tubig sa katapusang mga adlaw mao ang Ngalan ni Ginoong Jesu-
Cristo, ug ang laing usa ka tawo mibarug ug nagbuhat ug mga milagro ug nagtoo sa
trinidad. Pakitai ako sa Pulong “trinidad” diha sa Biblia. Pakitai ako nga adunay tulo ka
dios. Pakitai ako kung asa kining mga butang nga sama niana. Dili kana mao ang Pulong
sa Dios. Walay butang nga sama niini nga bisan kinsa nabautismohan sukad sa ngalan
sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, sa paggamit niadtong mga titulo. Kining tanang
mga butang. Oh, kining tanan maayo man, igsoong mga babaye, kanang tanan maayo
man,  padayon lang pagbaton ug taas— sa  imong mubo nga buhok.  Kanang tanan
maayo man, dili kinahanglan buhaton nimo kini, kana, kon ang uban. Oh, kana walay
pulos, ubang karaan nga panghunahuna.“ Apan ang Biblia nag-ingon, ug Siya nagasaad
sa  katapusang  mga  adlaw  Iyang  ipadala  ang  espiritu  ni  Elias,  ug  magtawag  sa
katawhan, ang mga anak sa Dios, balik sa orihinal nga pagtoo sama nga kini mao sa
sinugdanan sa Pulong. Kanang Pulong nga nagpamatuod sa Anak sa tawo sa katapusang
mga adlaw,  sa  samang paagi  didto  sa  Sodoma—kagahapon,  karon,  ug hangtud sa
kahangturan. Siya nagasaad nga buhaton kini. Kini saad sa Dios; kini mao ang MAO
KINI ANG GIINGON SA GINOO.

111 Matikdi. Sila nagbuhat sa samang butang, ingon sa gibuhat ni Moises, hangtud ang
Dios napuni niini. Karon, hinumdumi, kini ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO; kini
matuman niining adlaw. Karon, pangitaa sa kalibutan; ang kada kulto, kada gropo, kada
tawo, kada simbahan… ako nagahagit  kaninyo sa ngalan ni  Ginoong Jesu-Cristo sa
pagbuhat niini, kamong mga magwawali. Ako nagahagit kaninyo sa pagbasa sa mga
pamantalaan kon hatagig konsiderasyon bisan asa kamo moadto, ug tan-awa kung kini
wala ba sa yuta karon dayon. Unya ang Mateo 24:24 maoy husto kaayo. Mini nga mga
dinihogan motungha sa katapusang mga adlaw ug mahimong mini nga mga profeta, ug
magalimbong sa kadaghanan. Bantayi kini diha sa mga tipo samtang kini motungha
karon. Nakita ninyo? Magalimbong sa kadaghanan… Mga profeta daghan, cristo, mga
dinihogan, daghan, daghan nga nagkalainlaing tawo: ang usa dinihogan nga Methodista,
Baptist, ug ang Pentecostal, ug uban pa. Nakita ninyo? Apan dunay usa ka tinuod nga
Cristo  nga  Espiritu,  ug  mao  kana  ang  Pulong  nga  nahimong  unod  ingon  nga  Siya
nagsaad nga buhaton kini.

Karon, moadto kita sa unahan ug diyutay sa ubang dugang mga Kasulatan.

Hangtud nga ang Dios mapuno niini,  unya kini  matapus.  Ang ilang kabuangan
mabutyag.

112 Matikdi. Hinumdumi, ang uhot sulosama ra gayud tan-awon sama sa lugas nga
trigo. Nakita ninyo? Karon, dili ka makaingon balik didto sa luterano nga kapanahonan
nga ang uhay mao ang trigo, bisan pa niana adunay kinabuhi diha kaniya. Ang uhay
maayo man. Ang kinabuhi diha sa uhay maayo man; apan hinumdumi, ang kinabuhi
magauswag,  magauswag  gikan  kang  Elesio  ngadto  kang  Elias.  Ang  kinabuhi
magapadayon sa pag-uswag. Apan hinumdumi, kini  diha sa laing ang-ang. Dili  kini
magpabilin dinha nianang ang-ang. Dili  kita makakaon sa dubok nga karne sa laing
ubang kapanahonan. Dili kita makakaon sa dubok nga karne sa Pentecostal, Methodista,
kon Baptist.  Nakita ninyo, kini  nahimong dubok nga karne. Aduna kitay lab-as nga
pagkaon, ang Pulong nining taknaa, uban pa.

113 Hinumdumi, ang uhot sulosama gayud sa lugas sa trigo…?…Kini dili sulosama nga
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tan-awon diha sa dahon. Kini  dili  sulosama nga tan-awon diha sa banay, apan kini
segurado nga sulosama nga tan-awon diha sa uhot. Dili sulosama nga tan-awon sa—si
Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, sa kang Luther. Dili sulosama tan-awon kini sa
kang Wesley, apan segurado kini sa Pentecostal. Sa paglimbong sa mga pinili kung kini
mahimo. Nakita ninyo?

114 Anaa ang inyong mga kapanahonan. Apan hinumdumi, nga ang Pentecostal nga
iglesia sa katapusang panahon mao ang Laodicea, ug si Cristo gipagawas, ang lugas,
ang trigo sa iyang kaugalingon. Sa dihang nagtinguha Siya… Hinumduni, sa dihang Siya
nagtinguha sa pagpadayag sa Iyang Kaugalingon diha sa iglesia, Siya gipagawas. Kini sa
gihapon iglesia, nag-angkon nga mao kono, dinihogan. Apan ania ang Pulong, si Cristo
sa Iyang Kaugalingon; mao kana ang dinihogan nga Pulong nga moabut sa tanan Niyang
Lawas, ang Pangasaw-onon. Ang dihug sa maong tubig nga nagatubig sa trigo, ingon sa
atong gihisgutan, mao usab ang nagatubig sa mga bunglayon—mga dinihogan. Ang
pimili lamang kon gipili nang daan ang makaila sa kalainan taliwala kanila. Karon, Efeso
5:1 magatug-an kaninyo, ug mahitungod kung unsa kini kaniadto. Sila mga dinihogan.

115 Ang tanan moingon “Himayaon ang Dios. Nakaangkon kami ug kagawasan dinhi.
Hallelujah…?… Oh, hallelujah, kita nagsulti ug mga dila ug molukso… Kita nakaangkon
ug kagawasan sa mga babaye.  Kamong mga katawhan nagtinguha sa pagpailalum
kanila niining tanang mga matang sa mga butang.” Nakita ninyo? Lakaw padayon. Wala
kay  mahimo.  Moingon,  “Buyno,  nagsulti  kami  ug  mga  dila.  Nagasinggit  kami;
nagasayaw kami diha sa Espiritu; nagasangyaw kami sa Pulong.” Labing tinuod gayud.
Walay butang nga ikasulti batok niini. Mao usab ang gibuhat sa mga tawo balik dinhi sa
Biblia. Si Jesus miingon kini magalimbong sa pinili kung kini mahimo, ang pinili.

116 Karon, matikdi. Ang uhot gikan sa orihinal nga lugas, lugas, nga nalubong sa yuta,
dili kini organisasyon. Kini usa ka lugas. Apan sa dihang milugwa kini dili na kini usa ka
lugas; kini usa na ka organisasyon (Nakita ninnyo?), dahon, lugas. Unya miadto kini sa
laing  hugna,  nga  mao  ang  banay.  Sa  gihapon  dili  sama  sa  sinugdan.  Kini  usa  ka
organisasyon. Kini miadto sa uhot, daghang dahon, Pentecostal, halos managsama na
karon.  Tan-awa  kini;  kini  nagaanam  ug  porma  sa  tanang  panahon,  nga  halos
managsama. Tan-awon sama gayud sa lugas nga trigo kung imong tan-awon kanang
gamay nga kabhang. Apan sa katapusan kini mapadayag ug walay organisasyon. Wala
nay mga tigdala. Ang organisayon usa lamang ka tigdala. Wala nay mga tigdala. Ang
lindog  kinahanglan  mamatay;  ang  banay  kinahanglan  mamatay,  ang—ang  tanang
butang  mamatay.  Apan  ang  trigo  padayon  nga  mabuhi.  Mao  kana  ang  lawas  sa
pagkabanhaw nga mobangon ug pagadal-on sa ibabaw. Sila nga naulahi mahiuna, ug
sila na nahiuna maulahi (Nakita ninyo?), bangonon sila sa pagkabanhaw. Nagasunod ba
kamo niini? Maayo ang tanan.

117 Matikdi, ang lugas mao… ang uhot sama gayud sa lugas kung tan-awon. Ug ang
tawo nga nagtanum ug mga trigo sa uma, kon ubang butang, motan-aw ug moingon,
“Dalaygon ang Dios, ako dunay ani nga trigo,” sa dihang wala siyay bisan usa ka lugas
nga trigo. Nakita ninyo? Kini sa sama gayud sa trigo kung tan-awon, apan kini usa ka
uhot.

118 Karon,  mga higala,  mobalik  kita  uban kanako.  Asa ang nauhang rebaybal  kon
pagdasig miabut human—sa mga adlaw sa dihang ang trigo nahulog ngadto sa yuta, ang
lawas, ang pangasaw-onon ni Cristo? Si Cristo nag-organisar sa Iyang igleia (Husto ba
kana?) Iyang iglesia. Wala gayud siya nag-organisa niini; Siya lamang nagbutang ug
mga apostoles, mga profeta, ug uban pa sa iglesia aron nga malimpyo kini. Apan sa
Nicaea, Roma, 306 sa ulahi sila nag-organisar niini ug naghimo ug organisasyon gikan
niini. Husto ba kana? Ug kini namatay. Ang tanang butang nga wala nga mouyon niana
nga iglesia gipamatay. Ug kini nagpabilin diha sa yuta sulod sa mga gatusan ka mga
katuigan, apan human niana, siya milugwa diha kang Luther. Ang nahaunang mga udlot
sa lugas milugwa. Ug sunod, nagdahon kini. Sila nagpadayon, kang Zwingli ug uban pa,
ug ang laing mga oraganisasyon ug uban pa. Ug human niana miabut ang Anglikano, ug
unya unsa ang nahitabo? Miabut si Wesley uban sa usa ka rebaybal, ang banay. Tan-
awon kana murag duol sa trigo. Unsay nahitabo niana? Kini naorganisar, ug nalaya, ug
namatay. Ug ang kinabuhi miadto sa uhot. Ug ang uhot milugwa sama gayud sa trigo.
Apan sa katapusan ang iyang kabuang nabutyag sa katapausang walo kon napulo ka
mga tuig, ilabina sa katapusang tulo ka tuig. Karon, unsay gihimo niini? Mibulag gikan
sa trigo.
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119 Karon, ngano nga walay organisasyon nga mitungha niining katapusang kaluhaan
ka mga tuig niinig dakung rebaybal? Kini mga dinihogan nga mga profeta, dinihogan nga
mga magtutudlo, ug uban pa, apan ngano nga wala man? Wala nay mosunod human sa
lugas. Nakita ninyo? Mobalik kini nga walay organisasyon. Oh, ang usa ka buta makakita
niana. Dili na kini makaorganisar; kini supak kaayo niini. Kini sa iyang kaugalingon usa
ka  lugas.  Ang  Anak  sa  Tawo  mapadayag.  Ang  lugas  sa  trigo  mobalik  sa  iyang
kaugalingon pag-usab, ang Anak sa tawo sa katapusang mga adlaw. “Ug dunay moabut
nga mini nga mga masusundog niini sa katapusang mga adlaw nga halos makalimbong
sa mga pinili  kung kini  mahimo.”  Tan-awa ang ilang organisasyonal  nga mga uhot
nagasibug na karon. Kini nakapahimo sa Trigo nga mahibaloan nga pinili, nga mga bahin
niini.

120 Matikdi unsa ka matahum kini gipadala dinhi karon. Ang mga dinihogan… Lamang,
matikdi… ang maka… ang tinuod nga pinili, gipili nang daan, Efeso 5:1—kon 1:5, diay,
mao ang… Gitudlo, gipili, sila lamang ang dili malimbongan. Matikdi. Ang dinihogan nga
mga profeta ang mahimong mini. Ug sa ilang taliwala adunay tinuod nga dinihogan.
Unsaon nimo sa pag-ila niini? Pinaagi sa pulong. Sama nga kita dunay anino. Nakita ba
ninyo kini? Moingon kamo , “Amen.” [ang kongregasyon mitubag. “Amen.”—Ed.] Nakita
ninyo?

121 Matikdi. Ang mga dinihogan, Ang Pulong lamang ang makapabulag kanila, dili ang
mga ilhanan. Oh, dili. Sila maghimo sa mao rang mga ilhanan. Apan ang Pulong mao
ang makapabulag kanila. Segurado. Silang tanan nanagpanagna; ilang ginahimo kini,
kana, ug ang lain, segurado, managsama lang. Si Jesus nag-ingon sila magabuhat sa
mao rang butang. Apan ang Pulong ang makapabulag kanila,  matikdi,  dili  ang mga
ilhanan.

Imo bang namatikdan, si Jesus miingon dinhi sa Mateo 24… Siya wala moingon,
“Dunay motungha nga mini nga mga Jesus sa katapusang mga adlaw.” O, dili, sila dili
gayud magpabilin nga magabarug niani.  Dili.  Pangita ug ug usa ka Pentecostal nga
tinuod nga Pentecostal nga moingon nga siya si Jesus. Nakita ninyo? Pangita ug mini
nga Methodista, kon usa ka Baptist, kon bisan kinsa nga sama niana, kon usa sa mga
organisasyon moingon, “Si Jesus kami.” Mas naayud pa sila kay sa niana. Dili nila kana
buhaton. Apan ang Biblia miingon sila ang mini nga mga cristo, dili mga Jesus, apan
mini nga mga cristo.

122 Sila dili pagatagdon, kung moingon, “Ako si Jesus.” Oh, dili. Apan sila mini nga mga
cristo ug wala masayud niini, tungod kay sila sukwahi ngadto sa Pulong. Ug ang Dios
magpamatuod niini.  Karon,  ako lamang dad-on kini  sa  usa ka panagsangka karon,
tungod kay imong makita ang mao rang butang nga gibuhat niining mga katawhan nga
nahitabo sa tinuod. Ug si Jesus miingon nga mahitabo kini.

Karon, sa ako nang gikaingon, karon ngadto kaninyong katawhan sa gawas—sa
telepono sa halayong yuta, ako—ako wala maghukom kaninyo, apan kini mao ang akong
simbahan, ug—ug akong gropo nga ang Espritu Santo mao ang nagbutang kanako, ug
akong tug-anan sila sa Kamatuoran. Ang takna nag-anam na kaupos.

123 Karon, dili sila mobarug niana, apan mini nga mga cristo, mini nga mga dinihogan,
halos uban sa matag ilhanan ug matag letra sa Pulong. “Motoo ba sila sa bautismo sa
Espiritu Santo? Tinuod gayud. ”Motoo niining tanan dinhi?“ Oo. ”Motoo sa pagsulti ug
mga dila?“ Oo. ”Motoo sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga magasunod—mga
ilhanan ug mga katingalahan mosunod kanila?“ Oo. Dili kana mga Methodista. Dila kana
mga Baptist. Dili,  dili.  Kana mga Pentecostal.  Kini mao ang katapusang mga adlaw.
Karon, ang nahaunang iglesia nga kapanahonan dili makamatikud niana. Ang iglesia nga
kapanahonan  sa  Methodista  dili  gayud  makamatikod  niini.  Ang  Baptist  nga
kapananonan,  sila  dili  gayud  makamatikod  niini.  Ang  iglesia  nga  kapanahonan  sa
Presbyterian, sila dili gayud makamatikod niini, apan ang Pentecostal, nga halos duol
kaayo sama sa tinuod nga butang… Mao kana diin ang trigo—ang uhot halos sama
gayud sa trigo. Dili sila makamatikod niini. Nakita ninyo? Dili sila. Apan sa katapusang
mga adlaw, niining adlaw… Oo, sir.
124 Matikdi. Sama lamang kini sa sinugdan, mao usab kini sa katapusan. Ingon nga si
Eva sayup nga naghubad sa usa ka pulong, si Satanas nagbuhat ngadto kang Eva, ug
siya mitoo niini: Siya nga babaye, dili ang lalake: ang iglesia, dili si Jesus. Nakita ninyo?
Ang iglesia ang nakakuha ug mini nga pulong. Nakita ninyo? Dili si Adan, si Eva; dili ang
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Cristo, ang iglesia, ang pangasaw-onon, ang dinihogan, nga mao kono, nagtawag sa
iyang kaugalingon nga pangasaw-onon… Nakita ninyo? Siya ang nakakuha sa bakak nga
pulong. Dili kamo makakita niana? Ngano, kini sama sa liston nga anaa diha sa sapatos,
sama sa mga pilokpilok sa inyong mga mata. Ngano, ang tanang butang nga imong
sutaon sa Biblia, kini lamang nagkaipon tanan diha. Si Eva dili si Adan: Si Eva nagtoo
niini, dili si Adan. Ang pangasaw-onon karon, nga gitawag kono, nagtoo niini, dili ang
Cristo. Ang pangasaw-onon dunay daghang mga matang, gitawag kono nga panagaw-
onon, mao rang mga ilhanan, mao rang mga katingalahan, mao rang tanang butang,
apan dili ang tinuod. Nakita ninyo? Malimbong sa mga pinili kung kini mahimo.

Karon, sa madali,  kung mahimo nato kini sa napulog lima ka mga minuto, kita
makaabut sa hustong oras. Matikdi tinuod nga duol kaayo karon, aron dili ninyo—dili
ninyo masayup sa pagsabut.

125 Karon. Dili, sila dili mosugot nga pagatawgon ug mini nga Jesus. Dili sila mosugot
nga tawgon nga Jesus; segurado nga dili. Klaro ra kaayo kana. Bisan kinsa nasayud
niana. Bisan kinsa nasayud nga dili sila si Jesus. Dili ako manginlabot kung dunay lana
ang ilang likod, ug dugo sa ilang mga kamot, ug sa ibabaw ug ubos sa ilang mga mata,
sila sa gihapon nasayud. Bisan kinsa nga dunay maayong pamuot nasayud nga kini dili
si Jesus. Nakita ninyo? Dili sila mobarug niana. Apan gitawag nila ang ilang kaugalingon
nga  dinihogan,  ug  sila  maghimo ug  mga ilahanan ug  mga katingalahan  nga  halos
malimbongan ang mga pinili. Apan mini nga mga cristo, mga dinihogan, motungha ug
molimbong sa mga pinili kung kini mahimo.“

126 Karon, bantayi sa pag-ayo; ayaw sipyata kini nga pamahayag, tungod kay bililhon
kini nga patalalinghogan. (Siya nagbutang lamang ug ubang tape niining mikropono
aron dili kini manglupad. Gipaningot ako, nahulog diha sa tape. Nakita ninyo?)

Ug busa mahimong sama niini—ang Biblia nag-ingon nga kini mahitabo. Nakita
ninyo?

127 Matikdi, dili mini nga mga Jesus, mini nga mga cristo. Sila nagatoo nga sila mga
dinihogan, apan nasayud sila nga dili sila si Jesus. Nakita ninyo? Klaro ra kaayo kana.
Kung ang mga tawo motungha ug moingon karon. “Tan-awa ang mga ulat sa akong
kamot, tan-awa ang akong kilay, ako si Jesus”; buyno karon, nasayud kita nga kana
sayup. Ug hinumdumi, si Jesus wala gayud nag-ingon nga kanang tawhana mopakita.
Siya  miingon  dunay  motungha  nga  mini  mga  cristo:  mga  cristo,  daghan,  mga
denominasyon ug uban pa, mga dinihogan, gidihugan sa denominasyonal nga espititu ug
dili ang Pulong. Nagasunod ba kamo niini? Dili mini nga Jesus, mini nga mga cristo, mini
nga mga dinihogan. Nakita ninyo? Oh, unsa ka klaro, unsaon nato… Segurado nga dili
kamo masipyat niini.

128 Karon hinumdumi, ako sa kanunay nagsulti kaninyo nga dunay tulo ka mga klase
nga mga katawhan. Dunay tulo ka mga rasa sa katawhan, tulo ka mga klase. Ug ako
miingon,  kana  mao  ang  magtotoo,  nagpatootoo,  ug  ang  dili  magtotoo.  Mao  kana
kaniadto ug mao kana sa kanunay. Nakita ninyo? Anaa si Moises ang magtotoo; anaa si
Janes ug si Jambres ang mga dili magtotoo. Nakita ninyo? Anaa si Balaam, si Moises, sa
kanunay  kanang  tulo  ka  mga  klase  sa  katawhan.  Tulo  ka  mga  klase:  magtotoo,
nagpatootoo, ug dili magtotoo.

Karon, hinumdumi ang dili magtotoo, ang denominasyonal nga iglesia, dili motoo sa
bisan  unsang  ilhanan:  bugnaw,  pormal,  tuskig,  ang  iglesia  sa  kalibutan,  ang
denominasyon. Apan ang nagpatootoo mao kanang uhot. Mao kanang tawhana nga
nagpatootoo. Ug unya adunay tinuod nga magtotoo nga tinuod gayud nga matuod.
Karon, bantayi sila samtang sila nagapadayon karon, sa usa lamang ka minuto.

129 Ug matikdi unsa kaisug kining mga dili magtotoo—kon kining mga nagpatootoo ug
mga  dili  magtotoo.  Sila  walay  mga  kahadlok.  Tan-awa,  bisan  si  Satanas  mibarug
atubangan sa presensya sa tinuod nga Pulong ug miingon, “Nahisulat na ,” Dili ba kana
husto? Ngano nga gibuhat ni Satanas kana? Tungod kay wala siya nasayud sa Pulong
alang niana… Siya nasayud sa pulong alang nianang taknaa, apan siya nagduhaduha
niining mapainubsanon nga gamay nga Tawo ingon nga Pulong. “Kung Ikaw Anak sa
Dios.  Ako  nasayud  nga  ang  Anak  sa  Dios  moanhi,  tungod  kay  kini  miingon  Iyang
pagabuhaton kana. Ug kini nahisulat, 'Iyang pagamandoan ang Iyang mga manolunda
sa  pagbantay  kanimo.'  ”  Nakita  ninyo?  Pamatud-i  kini  kanako.  Pagbuhat  ug  mga
milagro. Pakitai ako nga magbuhat ka niini.“ Nakita ninyo, nakita ninyo? Tan-awa ang
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dili magtotoo, nagpatootoo, magsusundog? Tan-awa si Judas taliwala kanila sa maong
panahon: nagpatootoo. Nakita ninyo? Matikdi. Ug anaay tinuod nga Pulong.

130 Unsa sa kaisug sila. “Karon, ayaw pagtagad nianang walay pulos; walay kwenta
kini.  Ayaw pagtungas didto; usa lamang kini  ka kagahub. Walay kwenta kana; usa
lamang kana ka sugilanon; nga anaa sa imong hunahuna. ” Nakita ninyo? Nakita ninyo
ang buot nakong ipasabut? Mibarug atubangan sa presensya sa Pulong ug misulti niini.

Si Satanas naglakaw nga miatubang… Ingon nga Biblia nagsulti  dinhi sa Judas,
bisan ang punoan sa manulonda sa dihang nakiglantugi kang Satanas miingon, “Ang
Ginoo magabadlong kanimo.” Batok sa Pulong. Ug ania ang anticristo, ang dinihogan,
mibarug atubangan sa tinuod nga Pulong sa maong adlaw, Jesu-Cristo, ug miingon,
“Nahisulat na.”

131 Tan-awa sa katapusang mga adlaw, kini halos duol kaaayo nga kini makalimbong
sa  mga  pinili  kung  kini  mahimo.  Oh,  intawon.  Ang  katarungan  ang  mga  pinili  dili
malimbongan, nasayud ba kamo ngano? Tungod kay sila ang Pulong. Nakita ninyo?
Sama lang sa kinabuhi nga anaa diha sa gamut (Ako nag-ingon kaganiha), kini  dili
malimod. Nakita ninyo? Kini ang Pulong ug diha sa panahon sa Pulong. Husto kana.

Sama kang Jeremias, siya nasayud. Bisan unsa ang isulti ni Hananias, siya nasayud
kung asa siya. Mao kana ang insakto nga gibuhat ni Moises, ug—ug ang tanan kanila.
Mao kana… Siya nasayud, bisan unsa ang isulti sa mini nga profeta, anaa ang pulong sa
Dios nga nahisulat. Mao kana ang katarungan nga si Micheas makasulti, “Sige, hulat
lamang kamo ug makita ninyo.”

Si Ahab miingon, “Ako nagatoo sa akong mga profeta. Ang akong organisasyon
maoy husto. Sa dihang mobalik ako uban sa kalinaw… Ibutang kanang tawhana didto sa
prisohan, ako siyang atimanon. Hatagi siya sa tinapay sa kaguol. Papahawaa siya; ayaw
pagpakig-ambitay kaniya. Sa dihang makabalik ako uban sa kalinaw, atong atimanon
kanang tawhana.”

Si  Micheas  miingon,  “Kung  ikaw  makabalik  man,  ang  Ginoo  wala  makigsulti
kanako.” Siya nasayud nga siya dunay MAO KINI ANG GINGON SA GINOO, ug ang iyang
panan-awon insakto gayud sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, dili sa ubang laing
panahon, apan alang nianang panahon. Amen. Hallelujah. Ang panahon…

Maisug, mibarug ug nakiglalis sa Punoan sa manulonda… Kini ang ginaingon nga
ang mga buang magatunob sa mga lansang sa mga sapatos diin ang mga manulonda
naglikay sa pagtunob. Husto kana.

132 Ang katarungan ang mga pinili, si Jesus miingon, dili malimbongan, tungod kay
kana sila ang Pulong. Sila dili mahimong lain pa. Sila dili makapatalinghug sa lain pa.
Sila dili mahibalo sa lain pa. Husto kana. Hinumdumi, si Moises wala nakabig sa ilang
tanan nga mga pagsundogsundog. Nakabig ba siya? Si Moises miingon, “Karon kadiyut
lang Faraon, wala ka ba nasayud, ang Ginoo nagsulti kanako nga buhaton kini. Apan
himaya sa Dios, akong nakita nga imong mga tawo makahimo sa maong butang, busa
isulti unsay akong buhaton: ako makig-uban kanimo.” Huh. Murag dili kana sama sa
profeta sa Dios. Dili gayud. Siya lamang mibarug nga malig-on kutob sa mahimo. Siya
nasayud sa insakto nga ang Dios magaatiman niini, tungod kay siya nagasaad. “Ako
magauban kanimo. Dili ka Nako pagabiyaan.”

133 Siya nasayud. Busa siya wala makig-uban kanila; Oh, dili, siya makig-uban kanila.
Wala siya nagkinahanglan sa ilang mga denominasyon. Siya nagpabilin uban sa Dios.
Siya wala nakabig pinaagi sa tanang mga butang nga ilang mahimo. Sa dihang sila
naghimo ug usa ka butang… Ug siya nagpatungha ug kuto, ug sila nagpatungha sa kuto.
Siya nagpatungha sa dugo; ug sila nagpatungha sa dugo. Iyang gipatungha ang tanang
butang; sila nagsundog kaniya sa matag paagi. Siya nagpabilin nga nagbarug lamang.
Siya  nasayud sa  insakto  unsa—ang Dios  nagpamuhat.  Nakasabut  ba  kamo karon?
Magkuha  ka  ug  duha  ug  duha  ug  mahimo nga  upat?  Dili  ka  gusto  nga  mapaig  sa
hilabihan. Busa—busa kamo—kamo makasabut. Nakita ninyo?

Ngano, dili sila malimbongan pinaagi niini, ang tinuod nga magtotoo, sila gipili nang
daan nga binhi nga mobarug niana nga adlaw.

134 Sama usab… Si Jesus miingon niini: “Daghan moabut nianang adlawa sa Akong
Ngalan,  ug moingon, 'Ginoo, dili  ba nagpagula ako sa mga yawa pinaagi  sa Imong
Ngalan?” Si Jesus miingon sa katapusang mga adlaw sa dihang ang panahon matapos
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na ug ang dakung pagkabanhaw moabut, nga daghan ang moabut ug magalingkod diha
sa Gingharian. Ang Gingharian sa Dios anaa diha kaninyo. Daghan… Ang mga sagbut
moabut ug molingkod uban sa trigo, moingon, “Kadiyut lang, Ginoo, ako nagsulti ug
mga dila. Ako nagsinggit. Ako nagsayaw diha sa Espiritu. Ako nagpagula ug mga yawa.
Ako nagsulti ug mga dila. Akong gibuhat kining tanan.”

Unsa ang iyang isulti? Matikdi. “Kamong mamumuhat ug dautan, wala gayud Ako
makaila kaninyo.”

135 Unsa ang kalapasan? Pangutan-a ang ang ubang tawo. Kini ang mga butang nga
ikaw nasayud nga angay pagabuhaton ug wala nimo buhata kini. Sila nasayud nianang
Pulong; sila  nakadungog niini.  Kamo naminaw niining tape,  kamo naminaw niining
mensahe.  Inyong  nakita  ang  Ginoong  Dios  misulti  niana;  inyong  nakita  Siya  nga
nagpamatuod niini, gihimo kini nga matuod. Ug kamo nasayud niini sama sa kaklaro sa
kasanag sa adlaw diha sa gawas. Apan kamo nga nagpabilin nga naghawid sa inyong
denominasyon,  nagpabilin  nga  naghawid  nianang  mini  nga  mga  butang,  kamong
mamumuhat ug dautan…

“Oh, oo, Aduna akoy dagkung mga kampanya. Akong nahimo kini; akong nahimo
kana.”

Miingon, “Pahilayo kamo kanako, kamong mamumuhat ug dautan, wala gayud ako
nakaila kaninyo.”

“Buyno,  ang Espiritu  Santo  ania  kanako.”  Wala  ako nagduhaduha niana bisan
gamay. “Ako nagsulti ug mga dila. Ako nagsayaw diha sa Espiritu. Ako nagbuhat…” Wala
ako nagduhaduha niana bisan gamay.  Walay pangutana niana.  Oh,  igsoong lalake,
igsoong babaye, unsang matang sa kahimtang? Mao kini ang panahon sa pagkurog. Asa
na kita? Kining Pulong nabuhi karon.

136 Matikdi.  Oo,  Siya  miingon  nga  Iyang  pagabuhaton  kana.  Matikdi.  “Kamong
mamumuhat ug dautan…” Duna koy Kasulatan nga gisulat dinhi; wala ko nasayud kung
asa kini. Nakausik ako ug daghang panahon. Ako kining pangitaon kadiyut lang ug tan-
awon  kung  unsa  kini.  Akong  nakita—akong  nakita  ang  Mateo7:21,  Ako—ako  wala
masayud kung asa… ako… Usahay sa pagwali sama niini, ako—ako malimot unsa ang
akong ginatumbok diha sa Kasulatan. Mateo 7:21.

Dili  ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa
langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.

Daghan  unya  ang  magaingon  kanako  niadtong  adlawa,  Ginoo,  Ginoo,  dili  ba
naghimo man kamig mga profesiya… (Mga profeta, mga dinihogan. Husto kana. “Dili ba
mga profeta man kami? Dili ba dinihogan kami, dinihogan? Dili ba nagprofesiya man ako
sa Imong ngalan? Ug dili ba sa Imong Ngalan nagpagula ako ug mga yawa?” Unsaon
nimo sa  paghimo niana  ug  mosupak  nga  mabautismohan  sa  Ngalan  ni  Jesus?  Oh,
intawon. Tan-awa unsa ka malimbongon? Diha sa pinakapunto, ug unya mobalik. Sila
mopaingon diha sa Pulong, unya mopatighulog. Karon, bantayi kini. Kuhaon kini nato,
kadiyut lang.)

Daghan ang moingon kanako… Ginoo, Ginoo dili ba kami nagprofesiya… (Kami mga
profeta  man.“  Oo,  ako  namulong  niana  sa  Mateo  24:24)…  ug  sa  imong  ngalan…
nanagpagula ug mga yawa? Ug sa imong ngalan naghimo ug daghan—daghan… mga
buhat?

Ug unya magaingon ako kanila,  wala  ko gayud kamo igkaila;  pahawa kanako,
kamong mamumuhat ug dautan. (“Sa dihang kini anaa sa imong atubangan, ug imong
nakita kini, ug nakita kini nga nagalihok, nakita nga kini mao ang Pulong, ug alang sa
imong denominasyon kamo napadayon sa paghawid niini. Wala ko gayud kamo igkaila.
Dili nako igsapayan kung daghan ang mga yawa nga inyong gipagula, unsa ka daghan
ang imong gihimo dinhi ug dinha, wala ako nasayud mahitungod kanimo.”)

Si Balaam miingon, “Ako nagprofesiya sa Imong Ngalan; ug kini natuman.”

“Kana husto kaayo, apan sa dihang kini moabut sa Pulong magadumili ka niini.” Oh,
igsoong lalake. Nakita nimo ang malimbongon nga bahin? Dili profeta, apan uban sa
Pulong,  tinuod  nga  Pulong,  gipamatud-an  nga  Pulong  nga  napadayag.  “Kamong
mamumuhat ug dautan…”

137 Naninguha… Si  Satanas  nagtinguha  sa  tanang  kapanahonan sa  pagsundog  sa
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tinuod nga Pulong. Nasayud kita niana dili ba?

138 Matikdi. Umadto ka sa utlanan ug unya moundang. Tan-aw dinhi, Siya miingon sa
Hebreohanon sa ika unom nga kapitulo, karon, kita nagabasa kaganiha. Ako nagsulti
kaninyo sa  pagsuta  balik  niini,  ug  kita  maghisgut  sa  sunod nga mga minuto.  Siya
miingon,  “Apan ang kadyapa ug sampinit  nga haduol  na nga igasalikway,  nga ang
katapusan mao ang pagkasunog…” Kutob lang sa utlanan. “Kamo nga nakatilaw sa
langitnong gasa… (Nalatilaw, sa laing mga pulong, nakakita kamo niini. Dili ka makatilaw
niini pinaagi sa imong baba; apan imong nakita kini, ug nasayud ka nga kini mao ang
Kamatuoran. Nasayud ka nga kini mao ang Kamatuoran.)—nalatilaw sa langitnon nga
gasa, ug nakaambit na sa Espiritu Santo sa dihang mikunsad Kini kaninyo, nakatilaw sa
maayong Pulong sa Dios (nakatilaw, nakita ninyo kini nga husto. Ug ang Espiritu Santo
mikunsad sa ibabaw kaninyo, ang sagbut sa uma), ug unya mosibug, maglimod sa
Cristo nga nagbalaan kaninyo, ug nagtawag kaninyo, ug nagbutang nianang dihug diha
kaninyo; wala nay nahibilin nga halad sa sala alang niana.” Kini dili mapasaylo. Kay dili
na gayud mahimo pa alang kanila sa pagkab-ut sa kahibalo sa kamatuoran. “Kay dili na
gayud mahimo pa alang kanila nga nakaambit sa Espiritu Santo (nahulog ibabaw sa mga
sagbut… Nakita ninyo? Nagsugod diha uban kang Jesus, ug 'Ginoo ako mopadayon,'
apan sa dihang masugata nimo ang Pulong, mosibug ka)—nakaambit sa Espiritu Santo,
ug nakatilaw (kon nakakita sa Pulong nga napadayag), ug unya mosibug gikan niini; dili
na gayud mahimo pa, alang kanila nga makakita pa niini kon makaabut ngadto niini.
Mao kana ang MAO KINI ANG GIINGON SA KASULATAN. Karon, kamo—ang mga langit
ug ang yuta mahanaw apan Kini dili. Nakita ninyo kini? Dili na gayud mahimo pa, ang
Biblia nag-ingon. Ug ang Espiritu nagpamatuod niini.

139 Matikdi. Tugoti ako sa paghatag ug panag-ingnan. Tan-awa kadtong mga katawhan
nga migula ilalum sa profesiya ni Moises, migawas nianang organisasyon, ug migula sa
tanang butang ug nagpailalum sa profesiya, nakakita sa dagkung mga buhat, ug mga
katingalahan, ug mga butang nga sama niana, ug nakaabut sa utlanan paingon sa sulod.
Karon, Lee, anaa ang imong ngalan diha sa Basahon. Nakita ninyo? Nahimo nimo kini.
Nakuha nimo kini. Ug kamo nga wala dinhi ug anaa sa gawas diha sa mga hok-ap. Si
Doktor Lee Vayle nagalingkod dinhi, siya—siya ang nagbutang ug grammar niining libro
sa  Pito  ka  mga  Kapanahonan  sa  Iglesia,  ug  dunay  problema  nga  mitungha,  ang
pangutana mahitungod sa imong ngalan nga gipala diha sa Basahon sa Kinabuhi sa
Cordero. Makita ninyo, kini ang nakapalibog sa daghan nga mga ministro, apan paghulat
hangtud makakuha kamo sa libro; makasabut kamo niini  kung makakuha kamo ug
Kahayag diha kaninyo.

Matikdi. Karon, imong ilingiw ang imong ulo ug bisan sa pagtan-aw niini kung dili
ka gusto motan-aw niini. Sama sa naandan nga panultihon sa akong inahan,“Dili ka
makakuha ug dugo gikan sa singkamas, tungod kay walay dugo diha niini.”

140 Matikdi. Ang kahayag moabut; kini wala diha sa kangitngit. Ang kahayag moabut
sa kangitngit, ug ang kangitngit dili makabontog niini. Matikdi karon, ang mga dinihogan
niining adlaw. Ingon nga si Moises nagpagawas niadtong mga anak sa Israel. Ug sila
naminaw,  ug  nangalibog  nianang  dakung  nasud  didto…  Karon,  ang  Israel  dili-
denominasyonal. Walay yuta kini, walay puloy-anan; kini nagpadulong sa sa ka puloy-
anan. Wala kitay iglesia; wala kitay—kita mao—nagapadulong kita sa usa ka iglesia, ang
iglesia sa panganay, ang iglesia nga anaa diha sa himaya, dili ang iglesia nga anaa sa
yuta  pinaagi  sa  usa  ka  tawo,  ang  iglesia  nga  anaa  diha  sa  himaya,  ang  gitawag-
pagawas, ang gipili nang daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Nakita ninyo?

Nagapadulong ngadto sa ilang pinuy-anan, ug sa dihang miabut sila sa dapit nga
motabok, sila nagduhaduha sa Pulong. Ug mibalik human si Josue ug si Caleb, ug sila
nga miadto sa pikas ug midala ug mga ubas aron sa pagpamatuod nga ang yuta didto,
ang Pulong sa saad sa Dios, “Kini usa ka maayong yuta, gatas ug dugos ,” Ug gidala kini
balik sa kiliran aron sa pagmatuod niini kanila, ug sila nakatilaw niini, ug miingon, “Oh,
oh, dili kita makahimo niini.” Unsay nahitabo? Sila nangamatay didto sa kamigawan. Sila
nagpabilin didto ug nag-organisar sa ilang kaugalingon, ug nangamatay, ang matag-usa
kanila, apan ang mga miadto sa pikas ug nagdala sa—ug mibalik, si Josue ug si Caleb.
Si Moises gibalhin, usa ka tipo sa nagpaabut sa iglesia, ug ang pagkabanhaw sa daang
tugon,  bag-ong  tugon,  ug  ang  gilalin  nga  lawas.  Nakita  ninyo  ang  tulo  dinha?  Sa
bagbantay kanilang tulo diha sa linya (Nakita ninyo?) busa—diha sa magtotoo ug dili
magtotoo.
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141 Matikdi giunsa kini sa kanatibok-an… Hinumdumi, ang Dios wala gayud nagpasaylo
niana nga sala. Karon, giunsa nila sa pasulod? Kung kini kadyapa sa sinugdan, kini
kadyapa usab sa katapusan. Ang mga gipili nang daan ang makakita niini.

142 Matikdi pagmaayo karon, sama lamang sa mga adlaw ni San Martin sa wala pa
moabut ang mangitngit nga kapanahonan, usa ka diosnon nga gamayng tawo. Pila ka
daghan ang nakabasa sa mga sinulat ni San Martin? Daghan kaninyo nakabasa. Ako
miadto aron sa pagkuha sa sa mga sinulat ni San Martin, ang pari miingon, “Apan wala
siya gihimong balaan .” Segurado, wala siya gihimo: dili pinaagi kanila, apan siya gihimo
pinaagi sa Dios. Ang Espiritu Santo nagtug-an kanamo sa pagbutang kaniya nianang
ikatulo nga kapanahonan sa iglesia.

143 Ug tan-awa unsa ka diosnon nga pagkatawo siya: gitawag, gipili nang daan, ang
iyang mga ginikanan mga pagano, ang iyang amahan usa ka sundalo. Siya misunod sa
iyang linya nga mahimong usa ka sundalo. Ug sa dihang gibuhat niya… Siya kanunay
nagatoo nga dunay Dios, usa ka tawo sa kalasangan, ug nakakita sa Dios. Usa ka adlaw
siya miagi sa usa ka syudad, ug dunay usa ka tigulang nga makililimos nga naghigda
nga himalatyon, nangutana sa ubang tawo… Usa kadto ka tugnaw nianang gabii; ug ang
tigulang miingon, “Tagai ako ug makatabon kanako; mamatay ako karong gabii.”

144 Walay  tawo  nga  naghimo  niini.  Ug  si  Martin  nagpabilin  sa  usa  ka  daplin  ug
nagbantay kaniya sa makadiyut. Siya adunay usa lamang ka senina; motuskig siya sa
katugnaw—siya anaa sa bulohaton—kung iyang—iyang ihatag kaniya kanang senina.
Busa siya naghunahuna. “Kaming duha dunay kahigayonan nga mabuhi kung akong
tungaon kini uban kaniya.” Busa iyang gikuha ang iyang kauglingong senina, ug gitunga
kini sa duha pinaagi sa iyang espada, ug giputos ang tigulang makililimos. Siya nagputos
sa iyang kugalingong senina palibot.

Ang tanan miingon, “Tan-awa unsa ka kataw-anan nga tan-awon nga guardiya;
tan-awa unsa ka kataw-anan nga tan-awon nga sundalo, katunga nga senina giputos
palibot kaniya.”

145 Sa sunod nga gabii sa dihang walay trabaho niya ug sa naghigda siya sa iyang
higdaanan, nahigmata siya, mitan-aw, nagtindog didto sa lawak, ug didto nagtindog si
Jesus nga naputos nianang daan nga senina nga giputos niya. Nahibaloan dayon niya,
“Unsa ang ginabuhat  nimo sa Akong labing gamay,  imong gibuhat  ngadto Kanako,
ngadto sa Akong dinihogan,” nga naghigda didto. Siya usa ka dakung alagad sa Dios.
Ang iglesia naghimong kataw-anan kaniya, naglutos kaniya, nagpalagpot kaniya, ug
tanang butang pa, apan siya usa ka profeta sa Dios. Unsa ang ginaingon niya natuman
kini. Daghan ang mitoo kaniya nianang kapanahonan usab.

146 Akong ipakita kaninyo unsa ka malimbongon ang yawa. Usa ka adlaw samtang
anaa siya sa panahon sa pagtuon. Miabut ang usa ka gamhanan nga manulonda, dunay
puropurong sa iyang ulo, nakasuot ug bulawan nga sapatos, dunay sinawalo palibot sa
iyang mga senina nga bulawan, ug miingon, “Martin, nakaila ka kanako?” Siya miingon,
“Ako ang imong Ginoo ug manluluwas. Ako mao ang nagluwas kanimo. Simbaha ako,
Martin.” Apan kanang profeta, nahibalo nga dunay gamay nga katingalahan nga ubang
butang didto, siya padayon sa pagtan-aw kaniya. Siya miingon, “Martin, ako ang imong
manluluwas, si Jesu-Cristo; simbaha ako. Wala ka makaila kanako, Martin?”

Si Martin padayon nga nagtan-aw kaniya, ang Kasulatan anaa sa iyang hunahuna,
siya miingon, “Satanas, pahawa gikan kanako.” Siya miingon, “Duna kay purongpurong
sa imong ulo, ug ang Pulong sa Dios miingon ang Iyang mga balaan magapurongpurong
Kaniya sa katapusan nga kapanahonan.” Dili ba Pentecostal nga paon kana? Bantayi
kanang Pulong, igsoong lalake.

147 Usa na usab ka adlaw sa monasteryo, dunay usa ka tigulang nga balaan didto, ug
gropo  sa  mga  monghi.  Dunay  usa  kanila  nga  hambugon.  Bantayi  kini;  kini  ang
maayong—usa  ka  maayong  sambingay  karong  adlawa.  Gusto  niya  nga  mahimong
ibabaw kanilang tanan; gusto niya nga ipakita ang iyang kaugalingon—kagahum, mas
daku, mas arang-arang, sa tanang matang, nasayud kamo, ug labing daku. Gusto niya
nga mahimong talagsaon. Sa kanunay gusto nga ang ubang mga igsoong lalake nga
dili… Nasayud kamo, gusto siya nga mahimong lahi. Nakita ninyo? Siya—bisa unsa man
kini, siya hambugiro kaayo. Siya lamang ang gamayng bato sa baybayon; walay bisan
kinsa nga makatandog kaniya. Karon, bantayi unsa ang nahitabo. Gusto niya mahimong
daku; gusto niya ikumpara ngadto sa—sa dagkung mga kapunongan. Nagsunod ba
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kamo kanako? Nakita ninyo? Busa siya miingon—siya nagprofesiya; siya miingon, “Ang
Dios naghimo kanako nga profeta usab.  Ako usa ka profeta.”  Karon,  dunay usa ka
profeta nga nailhan sa maong yuta, ug mao si San Martin. Siya gipakatawo nga usa ka
profeta.

148 Apan kining bata—batan-ong tawo miingon—batan-ong monghi mga kaluhaan ug
lima ka tuig ang pangidaron—siya miingon. “Ang Ginoo naghimo kanako nga profeta, ug
akong pamatud-an kini kaninyo. ” Siya miingon, “Karong gabii ang Ginoo magahatag
kanako ug ug usa ka dakung nindot nga bisti, isul-ob kini kanako, usa ka maputi nga
bisti, ug magalingkod sa taliwala kaninyo. Ug unya ang tanan kaninyo moanhi kanako
(Nakita ninyo?), ug pagamadoan ko kamo.”

Karon, ikumpara kana karong adlawa. Nakita ninyo? “Ako mahimong pangulo sa
organisasyon. Ako ang bahala kaninyo—kamong tanang monghi.” Ug segurado gayud
nianang gabii ang mga kahayag miabut sa gambalay, busa ang sinulat ni San martin
miingon. Basaha kini. Ug kini gipamatud-an nga tinuod; kini kasaysayan. Ug ang mga
kahayag mitungha, ug ang tanan nagbantay, ug ania miabut… Siya nagbisti sa maputing
bisti nga nagtindog taliwala kanila. Siya miingon, “Tan-awa unsa ang akong gisugilon
kaninyo.' Apan kana sukwahi sa Pulong sa Dios.

149 Ug sa dihang milakaw sila ug gikuha ang tigulang nga punoan sa kolehiyo, siya
milakaw saka  kanaug sa  makadiyot,  miingon,  “Anak,  murag  dili  kana  husto.'  Siya
miingon, ”adunay usa lamang ka paagi (Mao na kini.)—adunay usa lamang ka paagi
alang  kanato  aron  masayud.  Kini  tan-awon  katingalahan.“  Batang  lalake,  ang
Pentecostes mosakmit nianang gamut, palibato, lambo, taga, ug tanang butang pa. Siya
mingon, ”Ang milagro murag husto kaayo, apan murag dili insakto ngadto sa Pulong.
Karon, aduna kitay usa ka tawo, dinihogan nga profeta pinaagi sa ngalan ni Martin.
Umari ka, lakaw ug umadto kaniya.“

Ang tawo miingon. “Dili, dili, si Martin walay labut niini.”

Siya miingon, “Bisan pa niana moadto ka gihapon.” Ug ilang gisakmit siya pinaagi
sa bukton aron dal-on sa atubangan ni Martin, ug ang bisti mibiya diha kaniya . Nakita
ninyo? Limbongan ang mga pinili kung kini mahimo. Nakita ninyo? Sila nasayud.

150 Jesus miingon, “Ang Akong karnero nahibalo sa Akong tingog.”

“Oh,” ikaw moingon,“nagpalinghug sa Akong tingog.” Mao kana ang Iyang Pulong.
“Ang tawo dili  mabuhi sa tinapay lamang, kondili  pinaagi sa matag Pulong.” Nakita
ninyo?  Ang  gipili  nang  daan  nasayud  niini.  Ang  kahibudngan  nga  pulong  kon
kahibudngan nga tingog, sila dili mosunod. Mao kana ang paagi sa mga tawo balik didto;
dili  sila  mosunod.  Nasayud  sila  nga  si  Martin  nga  tua  didto,  ang  profeta  nianang
kapanahonan, gipamatud-an sa Dios pinaagi sa Pulong, nasayud sa Pulong. Ug kanang
tawo dili makabarug sa iyang atubangan.

151 Siya usab miingon, “Asa gani anga karne (kon ang Pulong), didto, diha sa panahon,
atua ausab ang mga agila managtapok.” Karon, mao kana… Kung gusto nimo nga isulat
kana, sa Mateo 24:28 kana, duol ug diyutay lamang sa dili pa Mateo 24:24, upat ka mga
versiculo ubos niini (Nakita ninyo) kung gusto nga makuha ninyo kini. “Asa gani ang
karne (ang Manna mao, ang Pulong mao), didto usab ang mga agila managtapok.”

152 Karon, magdali ko. Akong gitan-aw didto ug nakita unsang oras… Kini—kini pito ka
mga minuto, kon walo ka mga minuto human ang alas 12. Ako magpaspas sa madali
gayud, kon atong humanon kini karong gabii, asa niining usa ang buhaton ninyo, niining
buntag kon karong gabii. Huh? Pila man ang mouli karong adlaw human sa serbisyo.
Tan-awon nato ang inyong mga kamot. Nakita ninyo? Oh, intawon. Mas maayo nga
mopadayon. Akong gikasubo ang pagpugong kanila diha sa mga telepono sa gawas
didto sama niana, apan ako magdali. Kini bililhon kay sa inyong kuarta. Alang kanako
ako nagatoo niini. Nakita ninyo? Ang inyong kuarta mawagtang. Kini dili; kini mao ang
Pulong. Nakita ninyo?

153 “Asa gani ang karne atua usab ang mga agila managtapok. Asa gani ang karne, asa
gani ang—ang—ang pagpatay, didto usab ang mga agila managtapok. Asa gani ang lab-
as nga Karne, ang Pulong sa panahon, didto usab ang mga agila managtapok.” Apan sa
dihang human kini madunot, ang mga buitre ang mohasmag niini.“ Nakita ninyo? Nakita
ninyo ang akong ipasabut? Sa dihang dunay pagpatay nga himoon, ania moabut ang
mga agila, apan sa dihang magpabilin kini diha ug madunot, unya moabut ang mga
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buitre. Ang mga agila dili na manghilabot niana. Nakita ninyo? Si Jesus miingon, ”Asa
gani ang karne, asa ang Manna nahulog, nianang gabii nga ang Manna nahulog nga lab-
as, didto usab managkatapok ang mga agila alang Niini.“ Mao kana ang Manna alang sa
maong adlaw. Nakita ninyo?

154 Matikdi. Apan human kini madunot, ang mga ulod mosulod niini, unya ania moabut
ang mga buitre. Dili sila makasimhot niini hangtud nga kini madunot. Dili ikatingala nga
si Jesus mibarug didto ug miingon, “Jerusalem, ikaw nga nagabato sa matag profeta…
Matikdi kanang personal pronoun. Nakita ninyo? ”Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan
gipangandoy ko (Kinsa Siya?)—sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigum unta sa
imong mga anak, maingon sa himungaan nga nagatigum sa iyang mga piso ilalum sa
iyang  mga  pako,  ikaw  nga  nagabato  sa  matag  profeta  nga  Akong  gisugo  nganha
kanimo…“

155 Kanang Jerusalem nga dakung iglesia, ang Jerusalem nga dili dinhi sa kalibutan,
apan kita mao ang Jerusalem sa ibabaw diin gikan ang Pukong, gikan sa gipili nang daan
(Nakita ninyo?); dili ang daang Jerusalem nga mawagtang, ang bag-ong Jesrusalem nga
dili  mawagtang; dili  ang Jerusalem nga gitukod pinaagi sa tawo, apan ang bag-ong
Jerusalem nga gitukod sa  Dios  (Nakita  ninyo?);  Ang Pulong didto  karon nahimong
napadayag. “Sa balay sa Akong Amahan anaay daghang puloy-anan; moadto Ako ug
magaandam ug puloy-anan alang kaninyo,” ang Magbubuhat maghimo sa mga dalan
nga bulawan ug uban pa. Mao kana ang dili mawagtang.

156 “Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan Ako (gikan sa sinugdanan sa panahon, dili
ang ikatulo nga persona, ubang tawo ba, apan)—gipangandoy Ko ang pagtigum kaninyo
maingon sa himungaan nga nagatigum sa iyang mga piso ilalum sa iyang mga pako,
apan nagadumili kamo. Apan ang imong takna nahiabut na.” Nakita ninyo? Asa gani ang
karne atua usab didto ang mga agila managtapok. Apan human madunot ang karne
unya ang mga buitre managtapok . Nakita ninyo?
157 Matikdi. Si Moises, wala gayud niya hatagi ang mga anak sa Dios… Si Moises usa ka
agila, ug Siya wala maghatag sa mga anak sa Dios sa nahibilin ni Noe; siya anaay lab-as
nga  Pulong  sa  Dios.  “Ang  Ginoong  Dios  nakigkita  kanako  sa  kamingawan,  ug
nagpamatuod sa iyang Pulong, ug nagpadala kanako dinhi sa pagpagawas kaninyo.”
Unya miabut ang mga magsusundog, sa pagsundog niini. Nakita ninyo? Apan siya anaay
Pulong sa maong takna, tungod kay ang Dios miingon kang Abraham, ang usa nga
adunay saad, “Ang imong kaliwat magdumoloong sa laing yuta sa upat ka gatus ka mga
katuigan, apan Ako magaduaw kanila ug kuhaon sila pinaagi sa usa ka gamhanang
kamot.”

158 Si Moises miingon, “Karon, ang Ginoong Dios makigsulti  kanako, ug magpakita
kanako, ug nagtug-an kanako unsa ang pagabuhaton, ug ako magatug-an kaninyo.”
Miingon, “AKO MAO ang nagpadala kanako. ”AKO MAO, dili Ako kaniadto, kon Ako sa
umalabot, AKO MAO, present tense, ang Pulong karon. Dili ang Pulong kaniadto, ang
Pulong sa umalabot, ang pulong nga mao karon. Nakita ninyo? Nakuha ba ninyo? “AKO
MAO ang Pulong. ”Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios.“
Husto ba kana? ”AKO MAO…“

“Ang Dios nagpadala kanako ingon nga Iyang profeta aron sa pagpamatuod niini
nga matuod: 'AKO MAO ang tubag niining Pulong.' Nagsulti kanako sa pag-anhi dinhi ug
sa pagbuhat niini.”

Ug sa dihang gibuhat niya kini, si Faraon miingon, “Buyno, daghan kita ug mga
tawo sa atong grupo nga makahimo niana usab.”: mga magsusundog.

Si Jesus miingon, “Karon, kana pagabuhaton pag-usab sa katapusang mga adlaw
(nakita ninyo?), nagaangkon sa samang butang…” Bantayi kinsa ang miabut pag-una.
Bantayi kinsa ang nagpabilin sa Pulong. Nakita ninyo? Mao na kini. Mao kana unsaon kini
mahibaloan.

159 Busa imong makita… Atong namatikdan si  Moises wala gayud maghatag kanila
kung unsa sa panahon ni Noe kaniadto. “Buyno magtukod kita ug arka karon, tungod
kay mao kana ang Pulong. Nasayud kamo si Noe nagtukod ug arka usa niana ka adlaw.”
Dili,  ang mga buitre mao ang nagakaon niana. Dili,  dili.  Kini mao ang gikasaad nga
Pulong.

Matikdi. Kay ang iyang mensahe nga gikan sa Dios, siya adunay tinuod nga gipili
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nang daan nga Pulong sa Dios alang niana nga takna. Bisan si Jesus wala magdalit sa
salin ni Moises. Si Moises adunay Pulong alang niana nga takna, apan si Moises usa ka
profeta. Ania ang Dios sa Iyang Kaugalingon. Nakita ninyo? Siya wala gayud nagdalit
kanila sa salin ni Moises.

Apan tan-awa lang ang mga buitre diha nianang mga organisasyon, nga hakug
niini. “Kami nasayud. Among nailhan si Moises; wala kami nagkinahanglan kanimo.”

Siya miingon, “Kung nakaila pa kamo kang Moises, nakaila unta kamo Kanako,
tungod kay si Moises nagsulti mahitungod Kanako.” Oh, tan-awa. Nakita ninyo? Asa gani
ang karne atua usab ang mga agila managtapok: mga agila. Ang lab-as nga pagpatay sa
Pulong,  ang  Pulong  nga  gipatubo  ug  gipatambok,  ug  nahimong  napadayag,  ug
gipanghatag  nga  pagkaon  alang  sa  mga  kaanakan,  dili  ang  daan  nga  karne  nga
nagpabilin diha sulod sa mga gatusan ka mga katuigan. Maingon usab karon. Si Luther
dunay mensahe sa paghinulsol, apan kamo pundok sa Luterano nga mga buitre… Ang
Baptist  dunay  mensahe,  apan  kamo  Baptist  nga  mga  buitre.  Nakita  ninyo?  Ang
Pentcostal dunay mensahe (paingon na sa nahimutangan nato karon), mga Pentecostal
nga mga buitre. Apan “Asa gani ang karne tua usab managtapok ang mga agila.”

160 Hinumdumi,  dili  ka makapakaon sa usa ka Luterano balik niadtong mga adlaw
(mahimo nimo Karon) sa dubok nga karne sa Catolico. Dili, sir. Aduna siyay lab-as nga
karne. Mao kana ang kapanahonan sa iglesia. Dili ka makapakaon sa Methodista, sa
Luterano nga mensahe. Oh, dili. Dili siya gusto nianang dubok nga karni; nadunot na
kini. Makita nimo nga ang kinabuhi mibiya niini ug mibalhin na ngadto sa ubang butang.
Mao kana ang daan nga lindog nga patay na balik didto. Ang kinabuhi mibalhin na. Dili
ka usab makapakaon sa Pangasaw-onon ni Jesu-Cristo sa Pentecostalismo. Dili, gayud.
Ang ulod nagpaburot sa mga organisasyon, walay nabuhat… Dili, dili. Kay ang saad mao,
“Ug sa  dili  pa  moabut  ang daku ug makalilisang nga adlaw,  Akong ipadala  ngadto
kaninyo si Elias ang profeta. Iyang pabalikon ang mga kasingkasing sa mga anak balik
ngadto sa pagtoo sa mga amahan pag-usab .” Ug kining mga saad nga gihimo diha sa
Biblia, “Akong pagabuhaton kini,” ug didto ang mga agila managtapok. “Ang tanan nga
gikahatag Kanako sa Amahan moanhi Kanako.” Nakita ninyo?
161 Si  Jesus  wala  gayud  naninguha  niana.  Apan  sa  dihang  miabot  si  Jesus  Iyang
nakaplagan sila—mga panon sa mga buitre. “Nakaila kami kang Moises ug sa kasugoan.”
Nakita ninyo? Buyno,  maayo kana nga kan-on balik  didto sa dihang kini  giihaw ug
gihatag  ngadto  kanila.  Nakita  ninyo?  Kana  husto  kaayo  kaniadto,  apan  kini  ang
gipanagna nagdto kang Moises nga nag-ihaw sa halad; miingon “Ang Ginoo nga imong
Dios magpatindog taliwala sa imong kaugalingon nga mga kaigsoonan usa ka profeta.
Ug  sa  dihang  matuman  kini  nga  ang  matag-usa  nga  dili  mokupot  sa  Iyang  mga
gipangsulti, pagapuohon gikan sa taliwala sa katawhan. Ug kini nahimo.

Tan-awa unsaon ang mga unom ka gatus nga nagkalainlaing mga profesiya nga
natuman sa Daan nga Tugon ngadto kang Jesu-Cristo. “Gipalagbasan nila ang Akong
mga kamot ug ang Akong tiil.” Mahitungod… Nalimot ako kung pila ang natuman sa
katapusang pito kon walo ka mga oras sa Iyang kinabuhi, sa hingpit, ang tanan kanila
nga mga profeta nagsulti.

162 Kung ako magtagna karong adlawa nga dunay usa ka butang nga mahitabo usa ka
tuig gikan karon, tingali ako dunay—ako dunay kaluhaan ka porsiento nga kahigayonan
nga  kini  mahitabo,  bisan  kini  husto  kon  sayup.  Ug  kung  ako  magtagna  nga  kana
mahitabo ug dili mosulti kung kanus-a, duna koy gamay nga porsiento. Kung magtagna
kanus-a kini mahitabo, magahatag kanako ug mas gamay nga kahigayonan. Kung ako
magtagna sa dapit kini mahitabo, kini magahatag kanako ug mas gamay pa gayud nga
kahigayonan. Kung ako magtagna sa—kang kinsa kini mahitabo, nan ako makakuha
gihapon ug pinakalabing gamay nga kahigayonan nga kini  matuman, kung kini  dili
tinuod. Ug ang matag pulong (Hallelujah.) kana gisulat mahitungod nianang Mesias nga
natuman ngadto sa letra. Bisan usa niana ka adlaw nagbasa sa mga Kasulatan, Siya
mihunong sa tungatunga sa laray sa mga pulong, miingon, “Ang Espiritu sa Dios ania
Kanako sa pagwali sa Maayong Balita ug paghatag ug kagawasan sa… ” Ug mihunong
dayon diha sa tungatunga sa laray sa mga pulong, tungod kay kay ang nabilin niini
alang sa Iyang ikaduhang pag-anhi. Amen. “Ang mga langit ug ang yuta mahanaw; ang
Akong Pulong dili .” Nakita ninyo?

163 Siya mao ang Pulong nga mao ang gipakaon kanila. Si Moises nagsulti kanila sa
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Kamatuoran. Apan imong makita, sila sa kanunay naghimo ug mga denominasyon gikan
niini alang sa mga buitre sa… Dunay nahibilin niini human ang mga agila nahuman ug
kaon ug mipauli sa ilang pinuy-anan. Unya sila nagapaabut nga makakita ug ubang
butang pa. Ang Pulong, sila miingon, “Dinhi kini unta moabut. Kagahapon aduna kamiy
dakung binaw. Ugma aduna kamiy karnero.” Nakita ninyo ang akong buot ipasabut?
“Dunay daang karne sa dakung binaw didto nga nadubok, apan duna kitay karniro nga
moabut karong adlawa. Hain na man kini?” Nakita ninyo ang akong buot ipasabut?
Pagkaon sa Manulonda. Ang katawhan nga mikaon sa Manna sa usa ka adlaw, kung ila
kining pagatagoan alang sa sunod nga adlaw, kini mapan-os na. Wala ba ninyo nakita
ang tanan nga mga tipo, unsa ka hingpit?

164 Maingon usab karon. Matikdi, ang mga buitre sa adlaw ni Jesu-Cristo nanagpagula
usab ug mga yawa:  mga dinihogan,  diha  sa  daan nga karne.  Husto  ba  kana?  Sila
nanagpagula sa mga yawa. Mao kanay giingon ni Jesus. Ug hinumdumi, Sila dunay mga
profeta niadtong mga adlaw. Si Caipas ang labawng sacerdote nagprofesiya. Pila ang
nakahibalo niana? Si Caipas nagprofesiya. Ang… Matikdi ang pagkabutang sa sagbot sa
uma.  Kini  gitubigan  sa  mao  rang  dihug.  Ngano  ang  Biblia  nag-ingon  nga  siya
nagprofesiya?  Tungod kay siya  mao ang labawng sacerdote  nianang tuiga,  usa  ka
kumakaon ug hugaw, usa ka sagbut ug usa ka sampinit taliwala sa mga trigo; apan ang
Espiritu anaa kaniya, ang tinuod nga Balaang Espiritu sa Dios. Ang Balaang Espiritu sa
Dios anaa kaniya aron sa pagwali,  pagprofesiya,  magtagna niini  nga matuman, ug
naglimod ug nagpalansang sa ginapamatud-an nga Pulong sa maong takna. Oh, kalooy,
igsoong lalake. Unsa pa ka dugay nga mosulti kita niining mga butanga (Nakita ninyo?),
unsa pa ka daghan pinaagi sa Kasulatan?

Magdali ko. Duna pa koy mga napulo ka panid dinhi nga mga Kasulatan, unsaon—
pagpamatuod sa tanang butang.

165 Ang adlaw diha sa matarung ug sa dili  matarung mao ra.  Si  Jesus miingon sa
pagpamatuod niini. “Kung ako nagpagula ug mga yawa pinaagi sa tudlo sa Dios, pinaagi
kang kinsa ang inyong mga anak nagpagula kanila?” Karon, sila nagpagula ug mga
yawa. Sila nagprofesiya. Husto ba kana? Apan wala makaila Kaniya ingon nga Pulong sa
maong takna. Ngano? Tungod kay Siya wala makigkauban nila. Karon, sa Mateo 24:24:
“Mini  nga  mga  cristo,  mga  dinihogan  motungha.  Ug  sila  mahimong  mini  nga  mga
profeta,  nagaprofesiya  (Nakita  ninyo?),  ug  magalimbong  sa  mga  pinili  kung  kini
mahimo.” Nakuha ninyo kini karon?

166 Matikdi  ang  mga  anak.  Pinaagi  kang  kinsa  ang  inyong  mga  anak… Kung  Ako
nanagpagula ug mga yawa pinaagi sa Pulong sa Dios (nga Siya ang Pulong sa Dios),
pinaagi kang kinsa ang inyong denominasyonal nga mga anak nanaghingilin kanila?“
Karon… Ug ang Dios lamang ang makahingilin ug yawa; nasayud kita niana: ang Dios
lamang, kay ang kusgan nga tawo kinahanglan mas makusgan kay sa tawo nga anaa sa
iyang balay. Sila dunay gahum sa pagbuhat niini. Nasayud kamo ang Pinadayag nag-
ingon siya—kanang anticristo nga motungha sa katapusang mga adlaw nga maghimo ug
mga ilhanan ug mga katingalahan nga diin makalimbong niadtong mga lumolopyo sa
nawong sa yuta, ug maglimbong sa matag usa kanila, Cristohanon ug tanan, nga ang
mga ngalan wala nahisulat diha sa Basahon sa Kinabuhi sa Cordero—tubag sa Mateo 24:
24—kinsang  ngalan  wala  nahisulat  sa  Basahon  sa  Kinabuhi  sa  Cordero  sukad  sa
pagkatukod sa kalibutan. Ang kinabuhi nga anaa sa gamut nianang—nianang tinuod nga
orange nga kahoy, nga mitubo lahos niadtong tanan nga mga citrus ug tanang butang
pa, ug milabay ug gibutang ang prutas sa ibabaw sa kahoy, ibabaw sa tanan nga mga
denominasyonal nga sagbut ug mga sanga… Nakuha ba ninyo? Magdali ko.

167 Ang kusgan nga tawo… Hinumdumi si David karon, Siya maminatud-on ug sinsero
ug naningkamot  sa  pagbuhat  ug usa ka  bulohaton sa  Dios  ug wala  siya  gisugo sa
pagbuhat niini. Sila, ang mga dinihogan… Apan si Jesus miiingon, “Ilang ginatudlo ang
paghubad sa tawo sa mga Kasulatan ingon nga doctrina (Nakita ninyo?), dili ang Pulong
sa Dios, dili  ang ang Iyang gipamatud-an nga Pulong. Nagtudlo sa makasaysayang
Cristo (Nakita ninyo?), ubang butang nga mao kaniadto. Ug ang Biblia nag-ingon Siya
mao: ”Ako mao karon dili Ako ang miagi, kon sa paabuton, Ako mao karon dayon.“ Siya
ang Pulong nga nagpuyo hangtud dinhi. Siya kaniadto… Sa sinugdan Siya kaniadto diha
sa—Siya kaniadto anaa diha sa mga dahon; Siya kaniadto anaa diha sa banay; Siya
kaniadto anaa diha sa uhot; apan karon Siya anaa na diha sa lugas.

168 Karon,  ikaw  mobalik  ug  mosulay  nga  mabuhi  pag-usab…  Unsa  kung  kanang
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kinabuhi mobalik paubos… Naghunahuna ka ba nga kanang kinabuhi mosulti pa ba—
mobalik human kanang daan nga uhot malaya, mobalik pa ba ug magpuyo diha niini
pag-usab? Kini dili na gayud mahimo. “Kay dili na gayud mahimo pa alang niadtong sa
makausa  nalamdagan  na  unta  ug  wala  mopadayon  uban  sa  Pulong  sa  dihang  kini
natuman…” Sila mga patay, nawagtang. “ Ug ang mga kadyapa ug mga sampinit nga
duol haduol na ngadto sa pagkasalikway, kinsang katapusan mao ang pagkasunog…”
Husto ba kana? Karon, magmadali ako sa paspas nga akong mahimo.

169 Matikdi, ang kasulatan karon. Nagtudlo sa usa ka makasaysayang Dios (Nakita
ninyo?), sama nga sila nagsulay nga magkinabuhi sa miaging panahon, sama, “Buyno, si
Wesley miiingon mao kini-ug-mao kana; Mao kini-ug-mao kana miingon mao kana-ug-
mao kini,” Dili modawat sa gikasaad nga Pulong niana nga adlaw, ang Manna nga klaro
nga  gipamatuod  niana  nga  adlaw.  Sila  nagsulay  sa  pagbutang  sa  ilang  daan  nga
Luterano, Baptist, Pentecostal nga mga bino diha sa atong bag-ong sudlanan nga dili
magsilbi. Ug ang atong bag-ong bino nga ibutang sa ilang daang sudlanan dili magsilbi.
Kung ilang sulayan kining bag-ong bino diha sa denominasyon,  ang ilang kabuang
mahimong madayag. Dili sila makahimo niini; kini siya mobuto. “Karon, igsoong lalake,
akong nakita ang Pulong sa Dios pinaagi sa Pulong…”

“Karon, tan-aw dinhi Doktor, kung… Kita—kita dili makaangkon niana.” Ned, ako
naghunahuna nga nga ikaw aduna niana bag-o pa lamang . “Kita—kita makabaton niana
dinhi; karon, akong—akong palabihon nga tingali kamo mopadayon lang…” Nasayud
kamo. Nakita ninyo,  dili  kini  magsilbi.  Kini  mobuto.  Dili  ka magbutang ug bag-ong
tinabas sa daan nga bisti, tungod kay kining tanan mabitas. Nakita ninyo? Dili ba si
Jesus nagsulti niana? Dili ka makabutang ug bag-ong bino diha sa daang mga sudlanan;
kini mopabuto kanila. Ang bag-ong bino dunay kinabuhi diha niini. Tanan husto.

170 Matikdi dinhi sa madali gayud karon samtang naghinapos sa—atong pag-istorya.
Matikdi sa Pinadayag 16:13-14. Kung imong isulat kana, tingali wala na koy panahon sa
pag-adto niini. Gusto nako nga maseguro nga makita kini.

Karon, matikadi, kini mao ang pagtingog sa Ikaunom ug Ikapito nga Panaksan.
Karon, atong—atong tapuson sa makadiyut lamang, kung makaantus lamang kamo sa
pipila ka mga minuto nga gidugayon. Matapos na karon, matikdi

Pinadayag  16:13-14,  taliwala  sa  Ikaunom  ug  Ikapito  nga  Panaksan,  tulo  ka
mahugawng espiritu sama sa mga baki (Namatikdan ba nino kana?) miadto sa baba sa
ubang tawo. Karon, matikdi, sa madali, andam na ba kamo, moingon kamo, “Amen.”
[Ang kongregasyon mitubag ug, “Amen.”—Ed.] Ang trinidad sa mga espiritu…

171 Karon, denominasyonal nga igsoon, pagpabilin nga naglingkod sa makadiyut. Ayaw
pagtindog ug mogawas sa lawak, balik didto niining radyo—hok-ap sa telepono. Ayaw
palonga ang tape recorder; magpabilin nga naglingkod sa makadiyut ug paminaw. Kung
ikaw gipanganak sa Dios makahimo ka.

172 Ang trinidad sa mga baki… Ang baki usa ka mananap nga sa kanunay magtan-aw
patalikod. Dili gayud siya motan-aw kung asa padulong; siya nagatan-aw kung asa siya
gikan. Nakita ninyo? Wala ba ninyo nakita? Asa man natawo ang trinidad? Hinumdumi,
tulo ka mahugawng espiritu, matag-usa ka espiritu… Nakuha ninyo kini?

Matikdi.  Sila  mitan-aw balik  sa Konsilyo sa Nicea diin ang doctrina sa trinidad
natawo.  Dili  diha  sa  Biblia,  walay  butang  nga  sama niana.  Sila  mitan-aw balik  sa
Konsilyo sa Nicea, Roma, diin ang trinidad natawo didto. Matikdi asa sila gikan. Matikdi,
diha sa trinidad sa mga baki migula sa daan nga trinidad, nagpahimugso sa usa bag-ong
trinidad, ang ilang inahan. Unsa ang migula gikan niini? Usa ka trinidad, ang dragon
(Nakita ninyo?), ang mapintas nga mananap, ug ang mini nga profeta, usa ka trinidad
bag-o alang sa… Kanus-a kining mga baki motungha? Kanus-a man kini? Matikdi. Sila
anaa  didto  sa  tanang panahon,  apan kini  wala  mapadayag hangtud  sa  taliwala  sa
Ikaunom ug Ikapito nga Panaksan, sa wala pa nabuksan ang mga timri sa pagbutyag
niini. Kay diha sa mensahe sa ikapitong manulonda ang mga tinago sa Dios mahibaloan,
tanan kining mga trinidad nga mga butang, ug mini  nga mga bautismo, ug tanang
butang mapadayag. Ang Dios magatabang kanato aron makakita kita kung unsa ang
Kamatuoran.
173 Ug dili maghunahuna nga kini gitinguha sa ubang tawo sa pagsulti sa ubang butang
ngadto—ngadto… Akong gibati ang espiritu nga nakigbatok niana. Nakita ninyo? Ako
wala makigsulti sa akong kaugalingon, igsoong lalake; ako nakigsulti sa Manulonda sa
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Ginoo nga ania dinhi sa kampo. Mao kana ang tinuod gayud. Uh-huh.

Matikdi. Usa ka trinidad, ang dragon… Pila ang nasayud unsa ang dragon? Kini ang
Roma. Ug ang dragon mibarug atubangan sa babaye aron sa pagtukob sa iyang anak sa
diha nga ipanganak na kini. Husto ba kana? Unsa man ang ipasabut sa mapintas nga
mananap diha sa Biblia? “Gahum.” Sa walay duhaduha.

174 Mini  nga profeta,  usa ka mini  nga profeta,  usa ka mini  nga dinihogan… Nakita
ninyo? Asa nagsugod? Kini mini nga profeta usa lang: mini nga profeta, ang pirmirong
papa. Ug gikan didto mitungha ang—ang bigaon ug ang inahan sa mga bigaon, ang
tibook butang.  Ang mini  nga trinidad motungha,  dili  sa  unang mga adlaw,  dili  kini
mapadayag sa unang mga adlaw, kini nagpadayon hangtud karon uban niini. Apan sa
dihang ang Pito ka mga Timri miabut ug nagbukas niadtong mga tinago ug nagbutyag
kanila, mao kana sa dihang ang mga baki, tulo ka mga mahugawng espirito sama sa
mga  baki  mitungha  aron  sa  papadayag  sa  ilang  kaugalingon,  usa  ka  trinidad  nga
doctrina batok sa Kamatuoran. Nakita ninyo kung asa kini gikan? Nakita ninyo kung asa
kini ngadto mobalik? Sa Ecumenical nga Konsilyo. Sila mga igsoon bisan unsaon, mao
rang espiritu, mao rang butang.

Ug bantayi. Makalimbong gayud, naghimo ug mga milagro. Ug kini mao ang mga
yawa nga nanagpangadto sa tanan nga mga dios sa yuta, nagbuhat ug mga milagro sa
paglimbong kanila sa katapusang adlaw; ug milampos sa paghmo niini. Unsa ang gisulti
sa Dios mahitungod… Kanang dautang espiritu mingon, “Ako mokanaug ug mosulod sa
baba  niadtong  mga  profeta  ug  maghimo  kanila  sa  pagprofesiya  ug  bakak,  aron
makahimo kang Ahab sa paggula aron laglagon.”
175 Ang Dios miingon, “Lakaw, ikaw molampus. Mahimo nimo nga sila motoo niini. Sila
wala diha sa Pulong sukad sa pagsugod. Nakita ninyo? Lakaw, kay imong madani siya.
Ikaw mao ang magabuhat niini sa dihang makasulod ka kanila nga mga mini nga mga
profeta, tungod kay siya nagasalig man kanila. Ug siya wala nasayud mahitungod sa
Pulong; ni bisan sa pagpaningkamot sa pagtuon mahitungod niini. Siya dili makahimo
niini, tungod kay siya sampinit sukad sa pagsugod.” Nakita ninyo, nakita ninyo? “Ikaw
molampus.”

176 Tan-aw dinhi niining mini nga mga baki, nga motan-aw patalikod. “Ngano, nasayud
ka kung unsa ang ilang gisulti balik didto sa Nicea.” Dili nako igsapayan kung unsa ang
ilang gisulti mahitungod didto sa Nicea; ako magasulti unsa ang ilang gisulti ibabaw
dinhi sa trono sa Dios, unsa ang mahitabo, dili ang unsa kaniadto, unsa ang mahitabo,
kay Siya ang MAO karon. Nakita ninyo?

Mini. Tan-awa kana. Matikdi kung asa sila gikan.

177 Karon, pamatii  ug maayo, atong nakita sa klaro human ang Pito ka mga Timri
nabuksan; mao kana ang pagbutyag nianang tinago. Unsa kanang trinidad? Nakita
ninyo? Kanus-a man kini gitawag nga trinidad? Asa sa Biblia nga kini nagsulti ug pulong
“trinidad”? Asa man kini nga dunay tulo ka Dios, nga kita nagasimba sa tulo ka mga dios
ug dili ang mga gentil? Unsaon nila nga bulag ang matag-usa nga Siya miingon, “Ako ug
ang Akong Amahan usa ra. Gawas kung motoo kamo nga Ako mao Siya, mangamatay
kamo sa inyong mga sala (Nakita ninyo?), ang inyong dili pagkamatinuohon.” Ang sala
mao ang dili pagkamatinoohon. Mangamatay kamo sa inyong pagkadili matinoohon.

Oh, Unsa may inyong sulti kinsa man Ako?
Asa man sa inyong sulit Ako gikan?
Oh, nakaila ba kamo sa Akong Amahan'
Kon makatug-an ba kamo sa Iyang Ngalan?
Ako mao ang Rosas sa Sharon,
Ako ang Masidlak ug Bitoon sa Kabuntagon. (Makatug-an ka ba

kung Kinsa Siya?)
AKO MAO ang nakigsulti kang Moises
Diha sa kahoyng talungon nga nagasiga
Ako mao ang Dios ni Abraham,
Ang masidlak ug Bitoon sa Kabuntagon.
Ako mao ang Rosas Sa Sharon
Oh, asa man sa inyong sulti Ako gikan?
Oh, nakaila ba kamo sa Akong Amahan,
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Kon makatug-an ba kamo sa Iyang Ngalan? (Amen.)
Ako mao ang Alpha, Omega, ang sinugdanan gikan sa katapusan.
Ako mao ang tibook kabuhatan,
Ug si Jesus ang Iyang Ngalan.

178 Tinuod kana. Walay trinidad… Dili, sir. Kana usa ka mini nga butang. Ang Pito ka
mga Timri, nga nagbukas niadtong mga tinago nga kini matapos, nagpakita. Ang timri
nga nabuksan, nagbutyag, nagpakita, nahimong klaro ang natago nga mga Kamatuoran
nga ang mga timri nagtago sa tanan niining mga katuigan, taliwala niadtong tanan nga
mga kasimbahanan ug mga denominasyon. Ang dakung bigaon sa Pinadayag 7, kinsa
man siya? Apan siya mao ang inahan sa mga bigaon usab. Nakita ninyo?
179 Karon, “Imong tawagon sila nga mga buitre,” ikaw moingon, “Igsoong Branham.”
Tinuod kana. Apan hinumdumi, ang buitre usa ka langgam. Siya gidihogan nga molupad
usab. Ang duha ka mga espiritu duol kaayo nga kini makalimbong sa pinili. Ang buitre
daku sama sa usa—sama sa agila. Siya makalupad sama sa agila, ug gidihogan nga
molupad, kon sa pagwali, kon sa pagprofesiya (Matikdi.) sama sa mga agila, apan dili
siya makasunod sa agila sa itaas. Dili, dili. Kung siya mosulay sa pagsunod sa agila, ang
iyang kabuang mahimong madayag. Oo, sir. Dili  siya makasunod sa agila. “Oh ikaw
moingon, ”Ako motoo kang Jesu-Cristo ingon nga Anak sa Dios. Ako motoo sa Dios
Amahan, Makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa mga langit ug sa yuta, si Jesu-Cristo
Iyang Anak, ug uban pa.“ Oh, segurado sila nagbuhat niana. Apan unsa ang mahitungod
Kaniya ingon nga mao sa gihapon kagahapon, karon, ug sa kahangturan? Nakita ninyo?

180 Ang agila mao ang usa ka pinasahi nga pagkabuhat nga langgam. Walay sama
kaniya sa yuta. Nakita ninyo? Siya—siya… Kung ang buitre mosulay pagsunod kaniya,
kon  bisan  unsa  nga  langgam,  siya  mabungkag.  Ang  iyang  kabuang  mahimong
mapadayag, segurado gayud. Siya mobuto sa dihang imong sulayan pagbutang ang
bag-ong bino diha sa daang sudlanan. Nakita ninyo? Siya mobuto. Siya mabungkag.
Siya wala gibuhat, siya wala… Ang iyang—iyang lawas wala buhata nga makasugakod
didto sa itaas. Sa dihang moabut siya sa dakung nasakopan sa itaas, kung siya wala
gibuhat, gikatudlo, gipili nang daan, natawo nga agila, siya mabungkag. Nakita ninyo?
Ang mga balhibo manglupad gikan sa iyang mga pako, ug siya mahulog ngadto sa yuta.
Segurado. Dili siya makasunod sa agila paingon sa itaas. Kung iyang sulayan, ang iyang
kabuang mahimong mapadayag. Tinuod kana. Dili ka makahimo.

181 Ngano? Dili  siya makakita sama sa agila.  Unsa may kaayohan nga mahimo sa
pagsulay sa pag-ambak sa taas kaayo ug dili makakita kung asa ka sa dihang tua ka na
didto? Ug kung siya mosulay, bisan mosulay sa pagsundog niining agila sa itaas, siya
mahimong buta nga wala masayud kung unsa ang iyang buhaton. Tinuod kana. Siya
magsiyagit, ug magsinggit, ug magapadayon, apan isulti lamang ang Pulong ngadto
kaniya, batang lalake, didto ang iyang kabuang mahimong madayag. Maghisgut ka ug
bautismo mahitungod sa bautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, kon Kaniya ingon nga sama
sa  gihapon  kagahapon,  karon,  ug  sa  kahangturan—tanan—tanan  sama  niana,  ug
sultihan siya… Ngano… “Oh, karon paabut kadiyut lang.” Nakita ninyo? Didto ang iyang
mga balhibo mangataktak.  Nakita ninyo,  siya sa tanan maglukso ug magprofesiya,
maghingilin ug mga yawa, ug magsulti ug mga dila, ug magsinggit, ug magapadayon,
modagan pasaka-kanaug sa salog. Apan ayaw pagsulay sa pagsunod didto,  batang
lalake, segurado siya mahimong ilado. Bisan pa siya gikatudlo; siya dinihogan. Siya
mahimong makalupad. Siya maka balanse sa iyang kaugalingon ug makaabut sa itaas,
apan  dili—layo  kaayo.  Nakita  ninyo,  siya  makakaon  sa  karneng  dubok,  apan  dili
makakaon sa Lab-as nga Karne nga gikan sa trono. Nakita ninyo? Siya buta. Siya dunay
mga bulohaton, apan wala siya masayud mahitungod sa iyang mga bulohaton. Nakita
ninyo, kanang maong espirito nga gibubo kaniya sa ulan nga nakahimo kaniyang murag
trigo, apan dili siya trigo. Siya mibuto. “Oh dili nako makapadayon …oh dili sir. Kabalo
ko Doctor Jones ” Maayo, padayon, padayon kung gusto ka.

182 Dili, matikdi, wala siya gianak, o gibuhat o gipili nang daan sama niana nga matang
sa langgam. Siya makahimo—siya mahimong lemon nagatubo sa dalanghita, apan wala
siya nagagikan sa ugat. Siya usa ka butang nga gidugang lamang. Ug kung sila muabot
na sa pinakataas sa ilang denominasyon nga dili na nila makita ang gipili nang daan nga
Pulong sa Ginoo nga gipamatud-an, ug unya ang ilang kabuang madayag. “Oh, kanang
butang,  kanang  kahayag  ibabaw  sa  ulo,  ug  ang  tanan…  Oh  kanang  tanan  walay
kapuslanan.” Nakita ninyo? Oo, sir. Nailhan…
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183 Siya wala gibuhat para makita ang halayo. Siya makakita lamang sa layo kutob sa
makita pinagi sa iyang denominasyong salamin . Apan pagkahuman niana, siya buta
sama sa kabog. Ug unya ang iyang kabuang mailhan. Nakita ninyo? Mao kana kung asa
ang mga tinuod nga mga agila monaug aron mokaon. Oo, sir. Mao kana kung asa ang
tinuod nga pinili nga mga agila makakita kung unsa siya. Kung dili niya madawat ang
Pulong, sila mahibalo dayon nga siya dinominasyonal nga buitre. Nakita ninyo?

Ngano, nganong dili siya makalupad? Tungod tan-awa unsa ang iyang ginakaon.
Siya nagakaon sa dunot nga denominasyong dubok nga karne. Nga dili—nga dili maka
esprituhanon sa iyang lawas, dili makabutang kaniya sa espirituhanong pagkahaum, sa
laing pulong, nga makadala kaniya ibabaw sa denominasyong mga kalahian. Nakita
ninyo? Nakita ninyo, siya nagakaon ug dunot nga butang; ang iyang lawas gigama
pinaagi niana. Siya dili makaadto sa ibabaw diin kung asa kanang lab-as nga karne nga
gidala nianang agila. Siya dili na makabuhat niini. Nakita ninyo?

184 Kana  natuman  sa  Mateo  24:24.  Siya  nagalupad,  nagalukso  sa  kahanginan,
nagabukhad sa iyang mga pako, apan dili siya makaabot sa taas. Nakita ninyo? Husto
kana. Nakita ninyo, dili siya makapadayon… Dili siya makaabot sa itaas aron makuha
kanang lab-as nga Manna. Mahimo nga makaon niya ang daan nga manna dinhi ubos sa
yuta, ang daang patay nga koneho nga napatay na sa miaging usa ka semana, ug usa
ka bulan, kon mga kap-atan na ka tuig ang minglabay, nahugawan. Makaon niya kana,
ug siya nagapanghambog niini, ug magsiyagit ug mosinggit, ug mopadayon, mulokso ug
molupad sama sa ubang agila. Siya gidihugan, sama sa ubang langgam.Ug siya usa ka
tipo  sa  agila,  ang  buitre.  Kita  nahibalo  niana.  Siya  nakasigurado.  Apan  dili  siya
makasunod niadtong tinood nga agila. Nakita ninyo? Dili siya makabuhat niini. Dili, sir.
Ang iyang lawas wala gibuhat; siya nagakaon sa nagkalainlain nga dubok nga karne.
Nakita ninyo? Ug kini dili mahimo—kini dili—kini dili ang lab-as nga Karne, ang lab-as
nga Manna; kini mao ang ubang butang nga gisulti ni Luther, nga gisulti ni Wesley, kon
gisulti ni Doktor Mao kini-kon-mao kana. Kini dili mao ang gisulti ni Jesus alang niini nga
takna.

185 Kita moadto na, sa pagtapos. Mga dinihugan, mga kristo sa katapusang mga adlaw,
apan ang mini mga mga magtutudlo ingon nga mga mini nga propeta… Matikdi unsa ka
makahibulong. Karon, gusto nako nga inyong itandi kini, (Kita walay higayon sa pagbasa
niini.), Mateo 24:24 uban sa II Timoteo3:8.Mateo 24:24 nagaingon sa katapusang mga
adlaw, (Nakita niniyo?) Kay motungha ang mga mini nga mga cristo, mini nga mga
dinihugan, mini nga mga profeta, ug magapakitag mga ilhanan ug mga katingalahan
nga sama gayud sa tinuod—tinuod ug maga—ug halos magapahisalaag, kon mahimo
bisan sa mga pinili.“

186 Karon matikdi, mao kana ang gisulti ni Jesus. Nia si Pablo nga nagasunod kaniya,
ug  miingon  “Karon,  sa  katapusang  mga  adlaw  motungha  ang  mga  relihiyosong
katawhan, (Nakita ninyo?), adunay porma sa pagkadiosnon, ug nagagiya sa mga buang-
buang nga mga babaye,ug nagapanguna sa tanan kalibutanong pangibog (Unya sila
nahibulong,  nagsulti  ”Nganong  gipili  man  nimo  ang  mga  babaye?“  Oh  alang  sa
kaayuhan… Wala nila kini nakita.)—nagagiya sa mga buang-buang nga mga babaye, nga
nabug-atan sa nagkalainlaing mga pangibog (gikan sa mga butang sama sa—kanang
sa…?… Nakita ninyo?) Ug sama sa kang Janes ug Jambres (Mateo 24:24, mini nga mga
cristo,  mini  nga dinihugan, nagapanghimo ug mga ilhahan ug mga katingalahan sa
paglimbong sa mga pinili)—karon sama Jannes ug Jambers misukol kang Moses, busa
kining  mga  sinalikway…”  Dunot  nga  panghunahuna  mahitungod  sa  pagtoo,  dili  sa
pagtoo, ang Pagtoo. Usa ka Pagtoo, usa ka— Ginoo, usa…?… Dili ka makaangkon ug usa
ka Pagtoo nga dili motoo sa usa ka Ginoo. Dili ka makabaton ug duha ka mga bautismo,
dili usa alang sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espritu Santo. Dunay usa ka bautismo,
Jesu-Cristo. Mao kana ang husto. Nakita ninyo? Mini nga bautismo…

187 Matikdi,  ikumpara  sila  tanan  karon  sa  dihang  makauli  na  kamo  sa  inyong
panimalay.  Matikdi,  Mateo  24:24,  si  Jesus  namulong.  Si  Pablo  2  Timoteo  3:8,  ug
daghang uban pa.

Ug  karon  ikumpara  kana,  ug  unya  ibutang  ang  laing  Kasulatan,  Lucas  17:30,
Malaquias 4: Ingon nga si Janes ug si Jambres nakigbatok kang Moises, ang gidihugan
nga Pulong sa maong takna, busa kining mga tawo, dili tawo, mga dinihugan, nagabatok
sa Kamatuoran.
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Sa maong adlaw nga ang Anak sa tawo mapadayag, Pinadayag 10:1-7, basaha
kana  kung  makaabot  kamo  sa  inyong  panimalay…  Ang  mensahe  sa  ikapitong
manulunda, ang pagbukas sa mga timri… Unsa kini? Dili ang manlulunda ang Anak sa
tawo; apan ang mensahero ang nagpadayag sa Anak sa tawo. Mahimo ba nimo kining
bulagon karon? Mao kana kung asa kini mahimong lisod alang kanimo. Nakita nimo. Dili
ang Anak sa tawo sa iyang kaugalingon, apan ang ikapitong manulonda, ang ikapitong
mensahero, ang nagapadayag ngadto sa katawhan sa Anak sa tawo, tungod kay kini
mibiya sa uhot. Dili siya maka organisa niini, kini ang lugas sa iyang kaugalingon pag-
usab.  “Ug niadtong adlawa si  Janes ug Jambres magabatok—mga dinihugan ,  mga
nagapatootoo, ug mga dili magtotoo, ang iglesia nga pormal ug ang mga Pentecostal—
mobarug batok sa tinood nga Lugas. Apan pasagdi sila ; ang ilang kabuang mahimong
madayag sama kanila kaniadto.” Nasabtan ba ninyo karon?

188 Pinadayag 10, nagaingon “Sa mga adlaw sa pagtingog sa ikapitong manlulunda…”
Karon, hinomdumi, ang ikapitong, kapanahunan sa iglesia sa Laodecia, ang pagtingog
nianang manolunda, kung ang kapanahunan nianang iglesia mahuman na ug mahimong
denominasyon, ug mahimong kapanahunan sa iglesia, kung mahunan na diha sa iyang
Pentecostal nga organisasyon, kung ang mensahero niana… Kinsa kining matag-usa ka
mensahero? Kinsa si Martin Luther? Ang nagbadlong sa Catoliko. Kinsi si Wesley? Ang
nagbadlong kanila nga mga Lutherano. Unsa ang Pentecostal? Ang pagadlong kanila sa
uban. Asa na paingon karon ang kinabuhi? Palayo na gikan sa mga organisayon. Wala
nay uhot, mao kini ang Lugas. Unsa kini? Ang pabadlong ngadto sa Pentecost (Nakita
ninyo?) aron sa pagtuman sa kasulatan niining takna. Nakita ninyo?

189 Matikdi, nga sa maong adlaw nga kining mensahero, dili  sa iyang pagsugod sa,
apan sa pagsugod niya sa pagmantala sa iyang mensahe. Nakita ninyo? Ang Unang
Pagbira, kaayohan; Ikaduhang Pagbira, pagprofesiya; Ikatulong Pagbira, ang pag-abri
sa Pulong, ang pagpadayag sa mga tinago. Wala na… Wala nay mas hataas nga sugo sa
pagpadayag sa Pulong, gawas sa mga propeta. Apan ang paagi lamang nga ang profeta
mapamatud-an mao ang pinaagi sa Pulong. Ug hinumdumi ang Ikatulong Pagbira mao
ang ang pag-abri kanila sa Pito ka Timri, sa pagpadayag sa tinago nga Kamatuoran nga
nasilyuhan sa Pulong. Nakita ninyo kini? Kini mao unya, niadtong adlawa sa dihang
kining butang mahitabo nga si Jannes ug Jambres, mga magsusundog, magpakita pag-
usab, sama sa ilang gibuhat niadtong si Moses nagpakita kauban sa orihinal nga Pulong
sa pagsulti  niini;  sila nagpakita sa pag sundog niini.  Sa husto gayud kaayo. Karon,
nakita ninyo kung unsa ang gisulti sa Mateo 24:24? Nakita ninyo? Mga dinihugan.

190 Karon,  adunay  tulo  ka  mga  butang  nga  atong  pagahisgutan  sa  dili  pa  kita
magatapos. Mao kini. Gusto ko nga kamo maminaw kaayo karon sa atong pagtapos.
Tulo ka butang, hinumdumi, tulo ka butang ang natuman. Tulo ka butang ang anaa sa
imong atubangan karon.

Una: Ang kalibutan anaa sa Sodoma nga kahimtang. Si Jesus miingon nga kini
mahitabo. Tan-awa ang pagkabalit-ad: Ang mga babaye maglihok sama sa mga lalaki;
ang mga lalaki maglihok sama sa mga babaye, nahimong bayot; dunot, hugaw, dautan,
nasudlan  ug  dautang  espirito  ug  wala  mahibalo  niini.  Ang  Biblia  nagsulti  nga  kini
mahitabo, ug mao na kini.

Ikaduha: Diha niining taknaa matud sa kasulatan dinhi nga si Janes ug Jambres
motungha . Ikaduha…

Ikatulo. Ug niining maong taknaa ang anak sa tawo mapadayag.

191 Anaa ang inyong magtotoo, inyong nagpatootoo, ug inyong dili magtotoo. Dunay
matuod nga Pulong nagabarug, gipamatud-an; dunay nagpatootoo nagasundog niini; ug
dunay dili magtotoo nga nagsalikway sa tibook butang.

Apan adunay kahayag sa panahon sa kagabhion
Ang dalan sa himaya imo gayud makaplagan. (Husto kana?)
Ang kalibutan mangabungkag;
Ang Israel nahigmata;
Ang mga ilhanan nga gipanagna sa atong Biblia,
Ang adlaw sa mga Gentil inihap na, (Sodoma.)
Nga nabug-atan sa kalisang:
Balik na, O natibulaag, ngadto imong kaugalingon;
Ang adlaw sa pagtubos haduol na ,
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Ang kasing kasing sa mga tawo nangaluya, tungod sa Kahadlok.
Magpapuno sa Espirito sa Dios,
Ang suga mo limpyuhi ug dagkuti (Aron imong
makita ang Pulong niini nga takna.)
Tan-awa, ang imong katubsanan haduol na.
Mini nga mga profeta nagsulti ug bakak, (Sila
miingon nga motungha sila: mga dinihugan.)
Ang Kamatuoran sa Dios ilang gipanghimakak.
Nga si Jesus nga Cristo mao ang atong Dios. (Mao kana… Sila wala

magtoo niini. Ang Biblia miingon
nga moabut kanang butanga dinhi. Mao na kini.)
Magalakaw kita diha sa giagian sa mga apostoles. (sa maong

kahayag…
ug ipahiuli ang pagtoo sa mga

amahan ngadto sa mga anak.)
Ang adlaw sa pagtubos haduol na, (haduol na gayod.)
Ang kasing kasing sa mga tawo nangaluya, tungod sa kahadlok.

(Ang kalibutan nagahugno.)
Oh, magpapuno sa Balaang Espirito,
Ang suga mo limpyuhi ug dagkuti
Tan-awa ang imong katubsanan haduol na
Motoo ba kamo niana? Nan atong iduko ang atong mga ulo.

192 Ngadto sa kayutaan nga maabot niining mensahe gikan sa sidlakan ngadto sa
kasadpan, gikan sa California ngadto sa New York, paubos sa habagatan, pasaka ngadto
sa Amihanan, ngadto sa mga misyon, ug bisan asang dapit kini moabut, ug dinhi niining
tabernakulo, kita kabus, wala kita niining daku, dagku, mabulakbulak nga mga butang,
ug pagpasundayag sa telebisyon, kita lamang nagtinguha sa paghimo kutob sa atong
mahimo. “Apan ang tanan nga gikahatag Kanako sa Amahan moanhi.”
193 Karon, gusto nga mahibalo kamo nga kini ang tinuod. Ug kamo nga nagpaminaw
niining tape, ikaw tingali naghunahuna karong adlawa nga ako nagtinguha sa paghisgut
mahitungod sa akong kaugalingon, ingon nga ako nagdala niining Mensahe. Wala akoy
kalabutan niini, wala kondili usa lamang ka tingog. Ug ang akong tingog, bisan supak sa
akong  panghunahuna…  Gusto  ko  nga  mahimong  manglilit-ag.  Apan  mao  kini  ang
kabububt-on  sa  akong  Amahan  nga  akong  pagabuhaton  nga  igamantala,  ug
determinado nga buhaton. Dili ako ang mipakita didto sa sapa; nagtindog lamang ako sa
dihang Siya mipakita. Dili ako ang nagpamuhat niining mga butang ug nagtagna niining
mga butang nga nahitabo sa hingpit ingon sa nahitabo; ako lamang ang naa sa duol sa
dihang Siya naghimo niini. Ako lamang ang tingog nga Iyang gigamit sa pagsulti niini.
Dili kung unsa ang akong nahibaloan; kini mao nga gitugyan lamang nako ang akong
kaugalingon ngadto, nianang Iyang gipamulong. Kini dili ako. Dili kini mao ang ikapitong
manulonda,  oh,  dili;  kini  usa  ka  pagpadayag  sa  Anak  sa  tawo.  Dili  kini  mao  ang
manulonda, iyang Mensahe; kini mao ang tinago nga ang Dios nagbutyag. Dili kini tawo;
kini mao ang Dios. Ang manolunda dili mao ang Anak sa tawo; siya mao ang mensahero
gikan sa Anak sa tawo. Ang Anak sa tawo mao si Cristo. Siya mao ang gikuhaan ninyo
sa pagkaon. Wala kamo magkuha sa pagkaon sa tawo. Ang tawo, ang iyang pulong
mapakyas, apan kamo nagakaon sa dili mapakyas nga Lawas-Pulong sa Anak sa tawo.

Kung wala ka mabusog sa pagkaon sa matag Pulong aron mahatagan ka ug kusog
sa paglupad ibabaw sa tanan niining mga denominasyon ug sa mga butang sa kalibutan,
niining panahona buhaton nimo kini, samtang kita magaampo?

194 Higugmaong Amahan, kini usa ka lisod nga panultihon. Dili kini sayon sa usa ka
tawo nga buhaton kini. Ikaw nahibalo sa tanang butang. Ug ako nagaampo Kanimo,
higugmaong Dios, nga kini dili masayop sa pagsabut, apan diha sa kahayag sa Imong
Pulong, mahimo ang katawhan magalakaw.

Ug, Amahang Dios wala ako nasayud kung kinsa ang gipili; Ikaw mao ang nasayud.
Wala ako masayud kung kanus-a Ikaw moanhi, apan ako nasayud nga Ikaw miingon
nga kung kini magakahitabo, kining mini nga mga dinihugan… Dili insakto sa dihang
nagsugod sila… Gipasagdan lamang sila ni Moises, kay makahimo pa siya ug labaw pa
mahitungod niini. Siya lamang mosulti unsa ang Imong ginasulti. Nagsulti Ka kaniya sa
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pagpatungha sa mga kuto; unya nagpatungha sila kanila. Nagsulti Ka kaniya sa paghimo
sa tubig ngadto sa dugo, unya gihimo nila kini. Si Moises nagbuhat lamang sa Pulong
pinaagi sa Pulong ingon sa Imong ginasulti. Apan bisan niana, Ikaw mao ang naghimo
nga ang kabuang mapadayag.

195 Karon, Amahan, bisan niana Ikaw Dios. Kining maong Pulong miingon nga kini
mahitabo sa katapusang mga adlaw. Daghang maminatud-ong tawo (Sa gikaingon nato
niadtong Domingo) nagabutang sa ilang kamot nianang Arka ibabaw sa usa ka bag-o
nga karomata ug dili sa mga abaga sa mga Levihanon, nangatumba nga patay, patay
diha sa sala ug sa mga paglapas, nakiglalis batok sa ilang kaugalingon nga konsensya.

Daghang  mga ministro  nga  nagalingkod  sa  iyang  pagtuon,  nagabasa  nianang
Pulong ug sa madali gipakli ang pahina aron sa paglikay nga mabuthan, sa pagkasayud
nga siya mawad-an sa sosyal nga baruganan sa publiko, sa iyang simbahan, ug sa iyang
denominasyon. Dios tabangi kami nga dili gayud makabuhat niana.

196 Hinloi  ang among kasingkasing, Ginoo, gikan sa tanang kahugaw sa kalibutan.
Ginoo,  ako nagabarug andam alang sa  paghinlo.  Ako nagatindog nga andam uban
niining iglesia, ug uban sa tanan nga nagpatalinghug, ug bisan kinsa nga magpaminaw
niining tape. Ako nagabarug, Ginoo, ug nagapangamuyo alang sa paghinlo. Ginoo, dal-a
ako sa balay sa magkokolon, buk-a ako. Umola ako sa usa ka suloguon nga Imong
gusto, alang kang Ginong Jesus, Ako usa ka tawo nga mahugaw ug mga ngabil; ug alaut
ako kay akong nakita ang pinadayag sa Dios nga nahimong napadayag, ingon nga si
Isaias  nakakita  sa  mga  Manolunda  diha  sa  Templo.  Akong  nakita  ang  katapusang
panahon, Ginoo, ug alaut ako ug ang akong pamilya. Alaut ako ug ang akong katawhan.
O  walay  katapusan  nga  Dios,  kaloy-i  kami.  Ako  nagapangamuyo  alang  sa  akong
kaugalingon ug sa katawhan. Dili kita mamatay kauban niadtong wala nagatoo, apan
mahimong mabuhi kita kauban sa mga magtotoo.

197 Matag denominasyon,  Ginoo,  matag lalake kon babaye… Dili  ako makahangyo
Kanimo sa pagpanalangin sa usa ka denominasyon sa dihang ako nasayud nga ikaw
nagabatok niini.  Apan ako lamang makahimo sa pagsulti,  Ginoo, kung ikaw adunay
karnero sa ilang taliwala, hinaut nga sila makapaminaw niining tape. Hinaut nga sila
makapaminaw niini,  Ginoo, ug makasabut niini  uban sa pagsabut nga imong ihatag
kanila, ug hinaut nga sila mogula ug modawat kanimo. Hinaut sila dili malimbongan
pinaagi sa pagkabuta ug sa tradisyon niining adlaw. Hinaut dili  sila sa—mosulay sa
pagkaon sa ubang butang diha sa—dubok nga karne sa laing adlaw. Hinaut nga dawaton
nila ang Pulong. Mao kana ang paagi ang mga Faresio naglansang Kanimo, Ginoo. Ilang
ginakaon ang dubok nga karne sa adlaw ni Moises ug naninguha sa pagpahambog nga
nagmadaugon sila ibabaw niini human Imong gihatag ang tipo diha sa kamingawan sa
lab-as nga Manna matag gabii, buot ipasabut matag kaliwatan. Mao kana kung asa sila
nangapakyas. Nahiloan sila niini. Sa pagkaon nila nianang nahugawan nga pagkaon kini
nagpatay kanila. Ug sa espirituhanon kini naghimo sa samang butang gihapon karong
adlaw,  sa  pagpatay  kanila  espirituhanon  pinaagi  sa  denominasyon.  Tabangi  kami,
higugmaong Dios. Kining tanan anaa sa Imong mga kamot karon. Sa Ngalan ni Ginoong
Jesu-Cristo.

198 Uban sa atong mga ulo nga nagaduko, atong pagaawiton kana samtang nagahimo
kamo sa inyong desisyon. Mopadayon ka ba sa tanan nga dalan?

Akong nadungog ang akong Manluluwas (Ug Siya mao ang
Pulong.) nagatawag.

Akong nadungog (Oh, ako nasalaag sa gugayng panahon, apan sa
pagkatinuod, karon lang ako nakadungog Kaniya, “Umari kamo
Kanako kamo nga nagapangita sa walay kasegurohan.”)

Ako nakadungog (“Dal-a ang imong krus ug sumunod Kanako
matag adlaw.” “Oo. Bisan ako nagalakaw sa walog sa landong sa
kamatayon, wala akoy kahadolok sa dautan, paubos paingon sa
malunhaw nga sibsibanan ug sa tubig nga malinaw.”)

Ug bisan asa ako Niya pagadal-on (Ginoo, akong nakita kanang
trinitarian nga kabuang. Akong nakita ang tibook kalibutan nga
napugasan niini, mga sagbut nagaturok sa bisan asa. Apan kung asa
nimo ako pagada-on karon, Ginoo, gusto ako mahisama sama
niadtong diha sa Mga Buhat 19. Sa dihang nakadungog sila niini, sila
gibautismohan pag-usab sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo.)
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… Mosunod, (Ako milakaw sa bahin nga dalan, Ginoo, igo lang sa
pagdawat sa pagdawat Kanimo, karon… )

Ako mouban Kaniya sa tanan nga dalan.

199 [Si Igsoong Branham nagsugod ug humming—Ed.] Higugmaong Dios, ako nagsalig
nga kana gikan sa akong kasingkasing. Masaligon ako nga kini gikan sa matag-usa ka
kasingkasing nga nag-awit niana niining panahona, tingali daghan nga maminaw niining
tape nga wala karon kon wala makapaminaw niini karon. Hinaut nga kami buot Ginoo,
bisan pa sa kantidad… Gikaingon sama sa usa ka tawo moadto sa pagtagbo sa laing
kasundalohan,  sundalo,  usa  ka  hari,  nahauna siya  molingkod ug magkwenta  kung
mahimo ba niya kini, iya bang isalikway ang mga butang sa kalibutan… Isalikway ba
nimo, moipon sa kasundalohan sa sinulat nga Pulong sa Dios, magamartsa kauban sa
Iyang mga sundalo,  magalupad kauban sa Iyang mga agila? Tuguti  kini,  Ginoo,  sa
Ngalan ni Jesus.

200 Motoo ba kamo? Dawaton ninyo Siya? Maayo kaayo. Magkitaay kita pag-usab dinhi
karong gabii, ang Dios magatugot. Motoo ba kamo niana nga mao ang Kamatuoran?
Tin-aw ba kaayo kini? Unya…

Dal-a ang Ngalan ni Jesus uban kanimo.
Anak sa kaguol ug kaalaut;
Kini magahatag kanimo'g kalipay'g paglig-on,
Dal-a kini bisan asa (Karon, makiglamano sa ubang tawo nga

imong nailhan.)
Bililho'ng ngalan, O unsa ka tam-is!
Paglaum sa yuta'g kalipay sa langit.
Sa Ngalan ni Jesus magaduko.
Mohapa sa 'yang tiilan,
Hari sa mga hari sa langit atong koronahan (Siya Dios man.)
Kung panaw matapos na.
Biliho'ng Ngalan, (Bililhon nga Ngalan,) O unsa ka tam-is! (O unsa

ka tam-is.)
Paglaum sa yuta'g langit.
Biliho'ng Ngalan, O unsa ka tam-is!
Paglaum sa yuta'g langit.

201 Ako  naghunahuna  nga  ang  tanang  mga  ministro  nga  gipaila  niining  buntag,
napahibalo na. Sa dihang ang tawo nag-ampo sa tobok semana natingala unsa… Sa
pagtan-aw kining mga Kasulatan, sila nagabarug diha sa imong atubangan… “Alaut ako,”
Miingon si Pablo, “kung ako dili magamantala sa Maayong Balita.” Sa katapusan sa iyang
dalan siya miingon, “Ako wala maglilong sa pagmantala kaninyo sa tibook kabubut-on sa
Dios ingon nga gikahatag kini kanako.'
202 Usahay malimot ako sa pag-ila sa mga butang, malimot bisan sa paghalad sa mga
bata. Si Billy miingon sa miaging adlaw usa ka tawo miabut, miingon, “Ako nagaanhi
dinhi sa duha na ka tuig aron nga ang akong bata mahalad.”

Si Billy miingon, “Ayaw paghunahuna ug dautan mahitungod niana. Ako adunay
bata nga usa ka tuig ang pangidaron ug siya wala pa—pa mahalad. Busa magpaabut
lang  ko  hangtud  nga  igo  na  siya  makalakaw  sa  iyang  kaugalingon,  sa  akong
pangagpas.”

Busa atong makita igsoong lalake, igsoong babaye, dili kini—dili kini… Nakita ninyo?
Karon, usa ka butang, kinahanglan atong ihalad ang atong mga bata. Kinahanglan atong
bautismohan ang matag-usa. Tua ang tangke sa tubig; nia ang tubig. Kung wala pa
kamo, unsa man ang nakapugong kanimo? Ania ang tubig. Umari karon dayon. Adunay
mga tawo dinhi nga magabautismo kang bisan kinsa nga naghinulsol ug naghimo ug
mga  pagsugid.  Kung  ikaw  nabautismohan  sa  usa  ka  dosena  ka  beses,  sila
magabautismo kanimo sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapsayloanan sa sala. Nakita
ninyo…?… Apan, nakita ninyo, ang Mensahe ania sa akong kasingkasing.

203 Kinahanglan ako kining makab-ot. Mao kana ang akong bugtong katuyoan, bisan
unsa pa ang isulti sa akong asawa, isulti sa akong mga anak, isulti sa akong pastor,
isulti sa akong bisan unsa; Kini mao ang akong Ginoo. Kinahanglan ako kining makab-
ot; mao kana ang akong bugtong katuyoan.
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204 Ug karon, sa daghang mga panahon ako nakalimot sa pagpaila sa mga ministro. Sa
akong paghunahuna tingali ang atong igsoon Igsoong Neville, usa ka bililhon nga tawo,
kining ubang mga kaigsoonan dinhi, malipayon kami nga ania kamo.

Dili ingon nga kami wala magkauyon kaninyo, igsoon, sa mapalain. Daghan kaninyo
dinhi  tingali  mga trinitarian nga mga magwawali.  Dili  kami  gusto nga nga masuko
kaninyo. Kami nahigma kaninyo. Ug kung kami dili—ako dili motoo niana, dili ko mobiya
niining simbahan hangtud moluhod ako ug moingon , “Dios, tul-ira ako. Dili ako gusto
nianang mapahitas-on, hakug nga espiritu nga masaagol sa akong espiritu. Gusto ko
nga ang akong espiritu nga mahimong lunsay ug hinlo, mahigugmaon sa kaigsoonan,
balaan uban sa Espiritu Santo.” Karon, kung dunay uban nga nakahimog sayup kanako,
“Kana maayo man.” Bisan tingali ako dunay katungod sa pagbalus kanila, dili ko gusto
niana sa akong kinabuhi. Dili, akong—akong gusto nga makabaton ug gugma. Gusto ko
nga maandam nga matul-id uban sa gugma, uban sa gugma nga segurado gayud nga
makatubag didto sa unahan alang kanato.

205 Dili ko buot nga magpalain. Methodista, Baptist, Catolico, Presbyterian, bisan kinsa
kamo,  wala  ko  magsulti  niining  mga  butanga  aron  magpalain,  aron  mahimong
mapahitas-on kaninyo. Kung nahimo nako kini, ako nagpakaaron-ingnon ug kinahanglan
manaug dinhi sa altar nga magaampo ngadto sa Dios. Apan ako misulti niini, kay kini
tungod sa gugma nga akong nakita kung asa kamo mopadulong. Karon, dili ako mosulti
niini diha sa akong kaugalingon ug ako sa pagsulti nagadahum, ako nagahatag kaninyo
sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, kana mao ang Kamatuoran. Ug ako nahigugma
kaninyo alang nianang mga butanga. Ang Dios magapanalangin kaninyo.

206 Karon, samtang magaawit kita sa laing verseculo niining awit, kita… Sa dili pa kita
manglakaw… Gusto namo nga kamo ania dinhi karong gabii kung mahimo ninyo. Kung
dili kamo makahimo, ang Dios magauban kaninyo hangtud magkita kita. Magaampo lang
kita nga ang Dios maga—magapanalangin kaninyo ug magahatag sa pinakamaayo sa
Iyang Yuta. Nakita ninyo?

Dal-a ang Ngalan ni Jesus uban kaninyo.
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