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1 Iduko nato ang atong mga ulo. Ginoong Jesus, ang Magbalantay sa dakung Panon,
kami utanga'g maayo diha Kanimo, Ginoo, nga dili ka namo mabayran tungod sa gugma
nga Imong gibubu diha sa among mga kasingkasing. Among gibati ug maayo nga kini
dili  takus samtang among giduko ang among mga ulo nga nagbarug diha sa Imong
presensya.  Kami  magahangyo Kanimo sa paglimpyo kanamo gikan sa  tanang mga
kahugaw ug sa tanang sala. Nag-ampo kami nga Imong lig-onon ang among mga lawas
ning adlawa. Daghan ang nag masakiton ug nag-antus, ingon sa mga makita dinhi, sa
mga panyo ug sa mga paghangyo nga nagapangabot diha sa telepono ug sa bisan asa.

Ug kami nagatuo nga kami ania na sa naghinapos niining kasaysayan sa kalibutan
karon, ug sa dili madugay ang panahon mahanaw alang nianang urasa. Ug mao kanay
hinungdan  nga  kami  nanagtigum ning  buntaga,  alang  sa  pagpangandam nianang
panahona. Ug ako gipahibalo nga adunay daghang mga nanggikab-it sa telepono ining
butanga latas sa nasud, ngadto sa mga kabaybayonan. Ug sa bisan asa nga maabotan
sa among mga tingog, hinaut nga kanang diyutay'ng pundok mapanalanginan. Ayoha
ang masakiton nga anaa sa taliwala nila, ug ako naga-ampo nga imong limpyohan ang
ilang mga kalag gikan sa tanang pagkadautan.  Ug tabangi  kami  ining buntaga,  sa
Tabernaculo, nga kami usab unta malipay nianang dakung pagpahigayon.

2 Ug among gihangyo nga Ikaw makigsulti kanamo karong adlawa pinaagi sa Imong
Pulong nga nasulat, ug hinaut nga ang Espiritu magapadayag kanamo sa mga butang
nga among gikinahanglan, ingon nga kami nagakahiusa karon lakip ang tibuok nasud, sa
pagbati nga kami usa ka diyutay'ng pundok sa katawhan, apan usa ka dapit alang sa
pundok sa gipangtubos, tungod kay kami nagatuo diha kang Jesu-Cristo.

Itugot kining mga butanga alang kanamo, Ginoo, ug sa diha nga kami magasira sa
maong pagserbisyo ug sa pagpamauli ngadto sa among nagkalainlaing mga panimalay
latas dinhi sa nasud, hinaut nga kami magaingon, sama niadtong gikan sa Emaus, “Dili
ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man sa sulod nato samtang Siya misulti
kanato diha sa dalan?”

Karon, Amahan, ako nasayod nga bisan unsa pay akong igaingon mamahimong dili
gayod  igo,  uban  sa  -  sa  hamiling  mga  Cristohanon  sa  tibuok  nasud  karon  nga
nagpatalinghog, kini dili mamahimong - kini dili mamahimong igo. Kini dili mamahimo
ang usa  ka  butang nga ako magaingon nga makabuhat  sa  bisan unsa nga maayo,
tungod kay kaming tanan mao rang matanga. Kami usa lamang ka tawhanon, may mga
kamatayon. Apan itugot nga ang dakung Balaang Espiritu nga magapakigsulti; hinaut
nga Siya maoy magadala sa pagkupot sa Pulong ug sa husto magapadayag sa Iyang
Kaugalingon.  Ug  ginapaabot  Siya  namo  karon,  diha  sa  ngalan  ni  Jesus.  Amen.
Makalingkod na kamo.

3 Daw nga ako ... natingala sa akong kaugalingon. Ug giingnan ko ang akong asawa,
kon mahitabo nga siya makapaminaw didto karon sa Tucson, kana wala nako hunahuna-
a nga aduna pa akoy bisan unsang pagserbisyo sa dihang makabalik ako; ug wala gani
ko magdala ug mga sinina. Ug akong giingnan ang akong umagad nga babaye, nga
iyang plansahon ang kong sinina, ug ako miingon ako, “Magapaabot ako sa likod sa
pulpito, sa kilid ... Sila wala masayod nga ang karsones usa ka matang ug ang sinina
lahi usab.” Kini maoy akong gipangsul-ob sa balay. Apan, si Meda, siya namalantsa sa
akong bisti ug sa uban pa, busa kada ... Ayaw'g kabalak-i; matag butang maayo.

4 Karon, aduna kitay usa ka paghangyo dinhi, nga adunay usa ka gimahal kaayong
igsoon . . . Ug sa akong paghunahuna nga - nga taga Prescott, sa akong pagtuo, mikab-
it niining buntaga, — diha sa Prescott, Arizona. Nga ang Amahan ni igsoong Mercier nga
padulong na unta sa iyang biyahe nganhi sa panagtigum, sa akong nasabtan, apan
nadala na hinuon ngadto sa hospital tungod sa ataki sa kasingkasing, si Igsoon Coggins.
Ug, usab, si Igsoon Junior Jackson, sa pagtuo ko siya karon naa diha sa sunod nga
radio,  O sa sunod nga telepono diha sa Clarksville  O sa New Albany, ug ang iyang
amahan anaa sab sa hospital, Akong nasabtan, nga seryoso ang operasyon kaniya sa
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cancer diha sa atay. Busa gusto nato nga hinumdoman kadtong tanan diha sa atong
mga pag-ampo. Ug karon adunay upan pa dinhi, usab, apan dili nato gustong usikan
ang panahon. Ang Dios nasayod sa tanan mahitungod kanila, busa mag-ampo kita alang
kanila karon.

5 Mahal nga Dios, ingon nga kanang mahal, nga hamtong, tawo nga nangunot na ang
kamot,  si  Igsoon Coggins,  usa ka gulang nga veteran sa  kapatagan,  nadala  ...  ug
napahimutang diha sa ospital ning buntaga, kon haing dapit, nga nag-antus gikan sa usa
ka  pag-ataki  diha  sa  iyang  kasingkasing.  O  Dios,  kanang  kabus  nga  gulang  nga
kasingkasing nagahambin sa daghang kaayong mga balatian. Ako naga-ampo, O Dios,
nga tabangan mo siya. Itugot kini. Iyang gigusto-an - iyang gihigugma ang kinabuhi
sama sa gibuhat namong tanan, ug siya gusto pa nga mabuhi. Ginoong Dios, itugot kini.
Kami sa tibuok nasayud naga-ampo diha sa Ngalan ni Jesus alang kaniya, nga Ikaw
magaayo kaniya ug magapahigawas kaniya. kami nagatuo nga Ikaw makabuot; nga siya
mahimong makaanhi dayon sa maong panagtigum.

6 Nag-ampo kami alang kang Igsoon Jackson, sa iyang mahal nga papa nga tua sa
kahimtang nga hapit  na mamatay karon, ug nagadala dinhi  sa kalibutan ug usa ka
buotan nga lalaki sama kang Junior. Ako - ako - ako naga-ampo, Mahal nga Dios, nga
Ikaw magaayo kaniya. ako nasayod nga kini daw dili mahimo. Ang mananambal, ang
mga  doctor,  sila  -  sila  wala  masayod  sa  unsay  pagabuhaton  nianang  matanga  sa
balatian.  Apan  among  nahinumdoman  si  igsonn  Hall,  usab,  nga  sa  dihang  ang
pinakamaayong mga mananambal dinhi miingon, diha sa Louisville, matud pa, “Siya
pipila na lang gayod ka mga uras ang pagkabuhi,” tungod sa cancer diha sa atay. Ug
siya  nabuhi  hangtod  karong  adlawa,  ug  nga  baynte-singko  na  ka  mga  tuig  ang
nanglabay, tungod sa Imong gracia. Busa ako naga-ampo nga Ikaw maga-ayo ni Igsoon
Jackson karong adlawa, Ginoo, itugot nga Imong gracia ug kalooy magauban kaniya.

Ug sa tanan niining dakung lut-od sa mga panyo ug sa mga bistida ug sa mga
butang nga gipahiluna dinhi sa paghangyo; Imo silang nasayran tanan, Amahan. Ako
naga-ampo nga Imong ihatag ang kaayohan ngadto kanilang tanan. Diha sa Ngalan ni
Jesus Cristo. Amen.

7 Karon sa pagsugod, niining buntaga, ako wala maghunahuna nga ako molugsong,
sa unang bahin, sa imaging Dominggo. Ug unya usab, sa dihang ato kining gikapahibalo,
ako molugsong. Ug si Igsoon Neville kakuyog nako sa pagsulti! Ug unya gipahibalo nato
nga pagahimoon karong adlawa, ug kini wala nato napahibalo sa tibuok nasud ngadto sa
mga katawhan. Ug mao nga gihimo nato niining paagiha sa telepono karon, nga maoy
pinaka, pinakamaayo. Nga ang mga tawo makapahimutang diha gayod sa ilang mga
panimalay O sa ilang ... paghiusa sa ilang mga lugar, sa ilang mga simbahan, ug uban
pa, ug magpatalinghog sa pagserbisyo. Magmapasalamaton ako niana.

8 Karon  akong  nakita  nga  nahimutang  dinhi,  nga  adunay  daghan  kaayongmga
hangyo niining imaging simana, niadtong akong giingon sa milabay'ng Dominggo adtong
mensahe. Tingali nakalimot na ako kon unsay akong giulohan niini karon. apan nakasulti
ako bahin sa usa ka butang mahitungod sa pagbayad sa inyong mga utang. Ug hibaw-i
ninyo, nga walay pagsapayan kon unsay inyong iga-ingon apan kini lainon sa pagsabot
sa kadaghanan. Dili tungod kay sila . . . sila walay gusto sa dili pagsabot niini, apan
yano ra gayod nga kamo masipyat lang sa pagsabot niini. Ug karon adunay usa ka tawo
nga miingon, “Kinahanglan ba nga mopalit  kita ug usa ka sakyanan?” O, “unsa bay
akong ...” Karon, dili kana mao kon unsay gisulti ni Jesus, O diha sa Biblia, nga naga-
ingon, “Wala gayoy tawo nga mangutang sa bisan unsa.” Mao kanay pagpabiling mga
utang paglanganlangan sa imong pagbayad. Bayri sila. Kini'y dili ... Mao kanay tawong
walay pag-utang sa  bisan unsa.  Dili  kini  ang buot  ipasabot  ...  Ang sa  ako,  among
mautang ang among pag-arkela, ang among balayronon, bayri kini. Nakita ba ninyo?
Karon, ayaw'g lakaw nga may bisan unsang nagkabit diha kaninyo nga sama niana.

9 Akong nahinumdoman ang usa ka higayon nga ako nagsakit, sa dihang batan-on pa
ako. Ako migawas sa hospital sa utang nga mikabat ug duha ka libo ka mga dolyar. Ug
ang gigamit nga mahimong usa ka pundohanan sa medisina dinhi,  si  Mr. Swaniger,
nakautang ako kaniyag mokabat sa tulo O upat ka gatus ka mga dolyar, ang balayroon
sa medisina. Ug siya wala gani makaila kanako. Ug ang maong tawo ... miadto ako
kaniya. ako wala makaila kaniya. ug siya mipadala lang gihapon, ngadto sa, walay
pagdumili sa pagpadala niini. Ug ako miingon, “utangan ako kanimo.” Ug ako miingon ...
Ug gituohan ko, si Swaniger ... Kini kaniadto si Mr. Mason didto sa Court Avenue ug sa
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Spring. Ug ako miingon, “Ako utangan kanimo. Ug ako - ako sa gihapon luya pa kaayo,
apan akong gipaningkamotan ang pagtrabaho. Karon kon ako dili makabayad kanimo
...”Ako bag-o lang nga nahimong usa ka Cristohanon. Ug miingon ako, “Ang unang
butang, Mr. Mason, ingon sa akong katungdanan ngadto sa Dios, ako may utang Kaniya
sa akong mga ikanapulo. Ug gusto kong mobayad Kaniya sa akong nga ikanapulo, una.”
Ug ako miingon, “Ug unya ang akong sunod nga katungdanan mao ang pagbayad sa
akong mgautang.” Matud ko, “Ang akong amahan nagmasakiton kaayo, ug siya ... Ug
kami adunay...  Adunay napulo kanamo nga mga kabataan sulod sa pamilya.” Apan
miingon ako, “akong ... Kon ako dili makabayad kanimo'g dili sobra sa baynte-singko
sentabos nianang balayronon, sa matag adlaw nga pangbayad; kon dili ako makabayad
kanimo bisan baynte-singko sentabos, ako moanhi ug mosulti kanimo mahitungod niini.
Mosulti ako kanimo, nga 'ako - ako - ako dili pa makahimo niining higayona!” karon,
pinaagi sa pagtabang sa Dios, naimpasan ko ang matag tipik niini. Nakita ba ninyo?
Apan mao kana ang buot kong ipasabot, nakita ba ninyo?

Ayaw gayod sa sulti sa usa ka tawo ...

10 O, usa ka Cristohanon dinhi sa iglesia sa usa ka higayon migawas ug nakakitag
pipila  ka  trabaho ug naghimo diha  sa  usa  ka  sakyanan dinhi,  ug  ang maong tawo
mitugbong ... Ang maong tawo miingon, pagabayaran ko ikaw. pagabayaran ko ikaw
karong Sabado, “O sa lain pang bahin. Ug siya wala gayod mobayad kaniya, wala poy
giingon  bisan  usa  alang  ka  pulong.  Ug  -  ug  ang  tawo  nga  nautangan  miduol  ug
nangutana kanako, siya nagaingon ... Tan-awa, kini nagpakaulaw batok sa iglesia. Ug
magpakaulaw kini batok kang Cristo. Kon dili ka makabayad kaniya, lakaw sultihi siya,
sa  pag-ingon,  ”ako  utangan  kanimo,  ug  mobayad  ra  ako  kanimo.  Ako  usa  ka
Cristohanon, apan ako - ako sa tinuod ... Dili pa nako mahimo sa pagkakaron, aduna
akoy ... Akong utang niini.“ Ug, hinumdumi, kini nahisulat diha sa libro sa Dios, sayod
mo, sa pagbuhat ninyo niana. Aron nga ... Ako maninguha'g taman, alang sa akong
kaugalingon ug alang sa tanan kanato, sa pagpaninguha nga mamaandam, kay atong
nasayran nga kita nahiduol na kaayo sa usa ka butang, pinakaduol na kaayo sa usa ka
butang nga mahitabo. Busa gusto nato nga nangamdam. Samtang ang pag-anhi sa
Ginoo haduol na kaayo karon, gusto nato nga mangandam alang nianang dakung uras.

11 Gusto nato karon nga mangandam ug mohisgot karon diha sa usa ka diyutay nga
hisgotanan dinhi nga akong gipili alang ning buntaga, pinaagi sa pagtabang sa Ginoo. Ug
magasulti kita sa mahubo lang gayod kutob sa atong mahimo, tungod sa pagkab-it sa
mga katawhan. Malaumon ako nga kamong tanan nakabaton sa usa ... Kamong tanan
latas  sa  nasud,  hinaut  nga nakabaton sa  usa ka  maayong buntag sama sa  among
naangkon diri sa Indiana. Nindot, bugnaw, ug maayong tyempo, atong naangkon karon
sukad sa pag-ulan. Ug kini maoy pinakamaayo.

12 Ug karon gusto kong pagabasahon ang gikan sa mga libro sa Mga Hebreohanon, sa
unang capitulo; ug gikan sa libro sa San Juan, sa unang capitulo. Mga Hebreohanon 1:1
hangtod sa 3, ug sa San Juan 1:1 alang sa usa ka teksto. Ang akong hisgotan ining
buntagamao  ang  us  ka  pagtuon  diha  sa  Kasulatan.  Karon  basahon  nato  ang  Mga
Hebreohanon 1:1

Sa  daghan  ug  nagkalainlaing  mga  paagi  ang  Dios  misulti  kaniadto  sa
karaang kapanahonan ... ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga
profeta: Apan niining kaulahiang mga adlaw siya misulti  kanato pinaagig
Anak, nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi
kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan.

Kini Siya, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa
iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga
gipamulong niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod
sa too sa Halangdan sa Kahitas-an:

Daw unsa ka maanindot nga pagbasa! Karon sa San Juan 1:1

Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong.

13 Karon, ug ang akong teksto ning buntaga mao nga:Si Chisto Napadayag Diha Sa
Iyang  Kaugalingon  Pulong.  Karon,  kon  diin  gani  ako  mosangpot  sa  katapusan  sa
pagpakighisgot niini, tungod kay kana ... Sa pag-ila nga kon unsay atong sulti dili angay
natong batbaton tungod kay kita nagakatigum sa pagtingub sa pagsulti'g inayum-ayum
sa  bisan  unsa,  apan  hinoon  usa  ka  butang  nga  makatabang  sa  paglig-on  sa  mga
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katawhan. kay kita lumalabang latas sa makuyaw ug maluibon nga mga tubig. Hinoon
naglawig na kita  latas  kanila.  Ug usahay akong gihunahuna nga kini  diha na uban
kaninyo sama nga kini ania uban kanako, nga daw maingon niana, ug labaw pa gani
niana, nga igong makapakulba.

14 Nagapakighinabi ako ngadto sa usa ka batan-ong ministro ug sa iyang asawa, sulod
sa kwarto, sa pipila ka mga gutlo nga milabay. Ug silang duha gipangulbaan sama lang
usab sa uban diha sa kalibutan, sa uban pang tawhanong mga binuhat ibabaw sa yuta.
Ug  ako  miingon,  “Hinumdomi,  si  Satanas  dunay  usa  ka  suntok  nga  moabot  diha
kaninyo.” Dili motagad kon kinsa kamo, ang Dios ... Siya may katungod alang nianang
usa  ka  pagsuntok.  Nga  mamahimong  anaa  kaninyo  sa  labing  bahin  nga  kanang
pagsuntok; makapabuta, O nanghupong nagalingkod diha sa bangko, O nanghupong
nagalingkod  diha  sa  bangko,  O  mahimo  bang  nerbyoso?  Nakita  ba  ninyo?  Siya
motungha bisan asa aron makasuntok siya kaninyo. Siya may katungod nianang abri
nga  lugar.  Karon,  mao  kanang  lugaraha  nga  kinahanglan  inyong  mabantayan  sa
pagpangandam  sa  tanang  panahon.  Ug  sa  paglantaw  niining  makuyawon  nga
kapanahonan nga atong gipuy-an karon!

15 Ug sa mga teyp sa miaging simana, tingali, mapahayag kaninyo ang dakung mga
kahadlukan nga mga butang nga atong pagahisgotan sa usa niining adlawa sa dihang
makakuha kita ug igo nga dapit, sa pag-abri niadtong katapusang mga hampak nga
ibubo ibabaw sa yuta, kadtong mga Kapungot diay, pagbubo sa mga Kapungot, ug usa
ka Pito ka mga Dalogdog,  ug kadtong mga makalilisang nga mga panan-awon nga
magaabot ibabaw sa yuta. Ang tawo karon, ug ang katawhan karong adlawa anaa na sa
kulbaanon kaayong kahimtang; ang tibuok kalibutan!

16 Mabasa ninyo kini sa Readers Digest sa miaging bulan, inyong namatikdan ang
gihisgotan didto; Kini  bahin kang Billy  Graham, ang bantug nga ebanghelista.  Siya
gikapuya'g maayo ug sa hingpit dili na siya makahupot sa iyang mga panagtigum, ug
siya - siya miadto ngadto sa Mayo clinic alang

sa usa ka susi sa panglawas. Apan wala gayoy sakit diha kaniya, lamang siya dili na
makahimo sa sobrang pagtarbaho.  Ug ilang gipahimo kaniya ang pagdagan-dagan.
Alang sa pagbansay sa pagpaugnat sa panglawas. Siya magadalagan ug usa ka milya sa
matag adlaw. Ug unya ang maong articulo mipadayon sa pag-ingon nga ang syensya
nagapamatuod nga karong adlawa, nga ang mga batan-on nga mga kabataan, kining
gagmay'ng mga lalaki ug mga babaye, “miigo sa ilang katung-anang pangidaron diha sa
baynte  ka  mga  tuig  ang  gulang.”  Ug  sa  pag-ka  baynte-  ingko,  sa  daghang  mga
panahon, ug sa daghang mga panghitabo, ang mga babaye mogawas sa pagmenopos,
diha sa baynte-singko ang panuigon.

Wala ako masayod kon nahibalo ba mo niini O wala, apan sa pipila ka mga gabiing
milabay samtang ang Balaang Espiritu nagapakigsulti dinhi sa maong panagtigum, usa
ka gamay'ng babaye nga naglingkod dinhi, tukma gayod kon unsay sakit nianang bat-a
samtang  gitawag  kini.  Akong  gitan-aw siya  sa  makaduhang  higayon,  ug  gitan-aw
gihapon sa pag-usab, ug akong nakita kon unsay nahitabo. Sa akong paghunahuna, “dili
pa unta angay; kay ang maong bata batan-on pa kaayo.” Apan kini nagmenopos na,
mga anaa sa baynte ang panuigon, baynte-tres, morag ingon niana. Nakita ba ninyo?

17 Ang akong inahan ug inyong inahan miigo niana sa kagulangon nga moduolan sa
kwarentay-singko ngadto sa singkwenta.  Ang akong asawa miigo nianang idara sa
trentay-singko. Ug sa karon mius-us ngadto sa baynte. Ang tibuok katawhan dunot na.
Nan, ug kon ang tawhanong mga bahin sa atong lawas nangadaut sama niana gikan sa
atong  gikaon  nga  mga  haybrid  nga  mga  pagkaon,  mga  kahaga  O  kabisgo,  nga
nakapadunot niini, dili ba kana usab makapadunot sa selula sa utok? Ug unya atong
makita kon unsa ang mga gibatasan sa mga kababayen-an diha sa dalan, nga hubo.
Makita  sab  nato  kon  unsa  ang  ilang  pagpakusog  sa  pagpadagan  diha  -  sa  mga
kadalanan ug usa ka gatus ug baynte ka mga milya kada uras,  tanan niining mga
butanga. Kini moabot ngadto sa usa ka kahimtang nga diin ang tibuok nasud, ang tibuok
kalibutan, ug dili  lamang niining nasura, apan sa bisan asa, nga ang panghunahuna
gayod mangahanaw na.

18 Ug unya sa dihang kadto atong paga-abrihan, sa pagbuot sa Ginoo, kadtong Pito ka
mga Kapungot  ug  magpakita  niadto  mga makalilisang  nga  mga butang.  Ang  tawo
mahimong  mabu-ang  ug  maayo,  unya  sa  dili  madugay,  hangtod  nga  ila  nang
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mahunahuna nga sila nanakita'g mga amigas nga sama na sa gidak-on sa bungtod.
Mahimong sakiton kining mga babaye; may mga dulon moabot ibabaw sa yuta, nga may
buhok nga tag-as, sa pag-sakit sa mga babaye nga nagpaputol sa ilaha; buhok sama sa
mga babaye,  pinadunghay;  ug  may  tag-as  nga  mga ngipon,  sama sa  usa  ka  lion;
tigpangikut ang ilang ikog, sama sa usa ka tanga, ug - ug uban pa, sa pagsakit sa tawo
ibabaw sa yuta. Apan nianang higayona ulahi na kaayo ang paghimo sa bisan unsang
butang mahitungod niini. Kuhaa ninyo karon dayon. Pagsakit!

19 Ug  n iadtong  miag ing  Dominggo  samtang  mingadto  k i ta  n iadtong
mgakasunodsunoran, mahitungod sa kon unsa anang lima ka mga pamati diha sa pang-
gawas nga bahing mando-anan. Mao kanay panudlanan, lima ka mga pamati nganha sa
lawas. Aduna lamay usa ka pamaagi nga makasangko ka diha sa lawas, ug kana pinaagi
nianang  lima  ka  mga  pamati:  sa  pagtan-aw,  pagtilaw,  paghikap,  pagsimhot,  ug
pagdungog. Ug wala nay laing pamaagi sa pagkontak diha sa - sa lawas.

Ug diha sa sulod nianang tawo mao ang usa ka tawo nga gitawag ug espiritu, ug
siya adunay lima sab ka mga pamati: hunahuna, pangisip ... ug pangisip, ug gugma, ug
konsensya, ug uban pa. Tukma.

Karon, dili  ka makapanghunahuna diha sa imong lawas. Makapanghunahuna ka
diha sa imong salabutan. Ug diha niana may daghan kaayo, sa mga Cristohanon, nga
mihumong lamang. Ug sila makahimo, sama gayod sa lugas diha sa kapatagan ug sa
sagbot diha sa kapatagan, sila mamahimong madihugan sa mao rang Balaang Espiritu
nga gidihog diha sa tinuod nga magtutuo. Apan sulod sa ilalum niana, sunod nga bahing
mando-anan, sa ikatulong bahing mando-anan, mao ang kalag, ug kana maoy gilain
nang daan sa Dios. Diha ang tinuod nga binhing kagaw napahimutang, anaa dinha.

Ug, hinumdomi, kon ako magakuha'g usa ka bunglayon ug akong putlon dayon
pagaabrihan, ug isukip dinhi niini ang kasingkasing sa usa - sa usa ka Trigo ug ibutang
kini dinha, ug dayon ilubong kini, mobunga kini'g usa ka Trigo gawas sa bunglayon;
walay pagsapayan kon unsa ang sa gawas, O unsay mga pagbati.

20 Karong panahona, daghan kaayong naglibog mahitungod sa ebidensya sa Balaang
Espiritu, ug sa uban pa. Si Satanas makasundogsundog sa bisan unsang matang sa gasa
nga anaa sa Diyos,  apan dili  siya makahimo sa pagdala nianang Pulong, Pulong sa
Pulong.  Diin mao kanay iyang gikapakyasan diha sa Tanaman sa Eden.  Mao kanay
kanunay niyang gikapakyasan. Diin mao kanay ila-a, diha sa type nga “ Mini, nga mga
dinihugan, ” O mga dinihugan; mahimong sila dinihugn diha sa Espiritu, sa pagsultig
mga sinultihan, pagsayaw, pagsinggit, pagwali sa Maayong Balita, apan sa gihapon usa
ka yawa. Kini mao sa sulod! Karon hinumdomi, si Jesus miingon, “Tanan sa Amahan nga
gikahatag Kanako mo-ari Kanako. Ug walay tawo nga makaari gawas kon ang Akong
Amahan mopaduol kaniya'g una.”

Karon, gidala nato kini pinaagi sa leksyon, sa pagpakita sa sulod niana ... Kamo
didto na kaniadto sa inyo pang mga kaapo-apohan sukad masukad, tanan sa pagbalik sa
agi, sa lawasnon nga pagkasulti. Ug unya, mao na kana kamo diha sa lawasnon nga
pagkasulti. Usahay may usa ka bata nga natawo diha sa usa ka pamilya, bulagaw'g ulo.
Ug kini nakapahibulong sa amahan, kay wala gayod siyay nasayran, sa iyang mga tawo,
nga bulagaw'g ulo, O sa inahan. Apan kon imong subayon pagbalik kanhi sa daghang
mga kaliwatan, imong makaplagan nga may adunay bulagaw'g ulo. Kanang maong binhi
kanunay nga motungha, ug motungha kamo gikan sa kanaiya niadtong usa nga sa kanhi
pa. Sama sa Mga Hebreohanong sa ikapito ka capitulo miingon, nga, si 'Melquisedec, sa
Abraham mihatag sa ikanapulo diha Kaniya sa dihang siyanahibalik  gikan sa iyang
pagpamatay sa mga hari. Ug si Levi, kinsa nagadawat sa mga ikanapulo, mihatag sab sa
ikanapulo,“  kay siya diha sa mga bat-ang ni  Melquisedec ...  O,  sa mga bat-ang ni
Abraham,”diay, sa dihang siya misugat kang Melquisedec.
21 Karon sa mao ra gihapon butang niini. Kon ikaw usa ka anak sa Dios, ug kon usa
ka kaanak sa Diyos, O usa ka anak nga babaye sa Diyos, anaa kita sa Dios sukad pa sa
kinasugdanan. Ug sa dihang si Jesus nahimong katumanan sa Pulong, nan anaa kita
diha Kaniya, sa pormang kagaw O binhi. Ug sa dihang Siya gilansang sa krus, gilansang
kita  sa  Krus  diha  sa  Iyang  lawas.  Sa  dihang  Siya  mibangon  gikan  sa  mga  patay,
mibangon sab kita uban Kaniya. ug karon, sukad nga atong naila kini, “nan kita karon
nagalingkod uban Kaniya, diha sa Langitnong mga dapit diha kang Cristo Jesus.” Nakita
ba ninyo? Kay Siya ... Kita, kon kita mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa
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Dios, mga anak kita sa Dios, nan kita mga kanaiya gikan pa sa kinasugdanan. Ug sa
dihang si  Jesus  nahimong tanan nianang Pulong,  nan kita  usa  usab ka  bahin  diha
Kaniya. Amen! Diha niana kamo. Samtang diha niana, wala yamo'y yawa, walay mga
kagahum, wala gayod yamo'y makairog niini. Mao kanay sukaranan sa kalag.

Mamahimo kang  madihugan  dinhi,  niining  maong  Espiritu,  ug  nagtinguha,  ug
nagbuhat sa tanan niining uban nga mga butang. Apan sa dihang kini

moabot niining sukaranan diha nianang Pulong, dili kana gayod makairog gikan
diha. Mokupot kinig maayo sa pagpabilin ug tinuod, diha nianang Pulong, ingon sa
mamahimo. Gawas niana, bisan pag unsay inyong pagabuhaton, mangawala gihapon
kamo.

22 Nianang kapanahonan sa Iglesias a Laodecia, “hubo, buta, makaluluoy; ug wala
gayod mahibalo niini.” Tan-awa, kini gawas na ... Kini maoy gidihugan niana, gidihugan
diha sa tinuod nga Espiritu. Tan-awa, kanang Balaang Espiritu makatohop sa usa ka
tawo, diha sa iyang espiritu. Apan ang iyang kalag mao ang iyang kagaw O binhi; nga
kanang binhi mao ang Pulong. Nakita ba ninyo? Ug unsaon man ... Dili ko igsapayan ko
makapila ka makawali, O unsa ka maayo sa pagbuhat mo niini, ug makapila ang imong
paghigugma; mao lamang kanay usa ka mga pultahan diha sa espiritu.  Kay dili  ka
makahigugma diha sa imong lawas; makahigugma ka diha sa imong espiritu.  Kana
maoy  usa  ka  mga  pultahan.  Ug  makahimo  ka  sa  paghigugma,  ug  bisan  pa  sa
paghigugma sa Dios, ug sa gihapon dili mahimong husto. Mahimo nimo sa pagpagawas
ang mga yawa, ug sa pagwali, ug sa paghimo niining mga butanga; ug sa gihapon dili
mahimong husto. Kay mao kanay giingon ni Jesus, naga-ingon nga daghan ang moduol
niadtong adlawa. Ug kana nga Pulong napahiluna kini!

Sa kinasugdanan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong
Dios.

Ug ang Pulong nahimong tawo, ug mipuyo ipon kanamo,…

23 Hibaw-i, pagahisgotan ko kining usa ka hisgotan sa Biblia, sa, Si Cristo Napadayag
Diha Sa Iyang Kaugalingon Pulong. Nga diin akong gikutlo kini sa katapusan, diha sa
akong lawak. May uban nga tinamud nga tawo, tingali nagalingkod dinhi niining buntaga
... Nakaangkon akog usa ka litrato ni Hoffman's sa ulo ni Cristo, nga nasulat diha sa
mga Kabulahanan. Ug dunay usa ka dapit nga inyong matan- awan sa dapit nga kamo
moabot nga may bahin sa buhok nga gikinahanglan nga ilang pabug-atan ug maayo ang
ilang pluma kada maagian ang maong bahin. Diha, diha mao gayod Siya, Mipahimutang
sa Iyang Pulong, sa paglantaw diha sa gawas; si Cristo diha sa kabulahanan. Usa ka
tawo, bisan si kinsa kini, ako nagpasalamat kanimo niini. Ug may usa ka tawong nagdala
nianang litrato ug gibutang kini diha sa akong pagtuon didto, si Elias pagkayad diha sa
usa ka carro sa kalayo. Nagmapasalamaton kita niining mga butanga. Daghang mga
panahon, dagkung mga pundok, ug wala lang ako makahigayon sa pagsulti ug sa pag-
ingon niining mga butanga, apan nakita ki kini, igsoong lalaki, ug babaye. Ako - ako
nasayod niini, ug ang Dios nasayod niini.

Ug karon magahisgot ako niining hisgotanan nga: Si Cristo Napadayag

Diha Sa Iyang Kaugalingon Pulong. Daw sa unsa, diha sa mga Kabulahanan, diin
diha nagabarug ang usa ka larawan ni Cristo, nagabarug diha sa gawas, sama sa. Ug
mao kanay akong gihunahuna niining hisgotan.

Karon, si Cristo ug ang Pulong pareho ra. Nakita ba ninyo?

24 Sila  moingon,  “Unsa  ba  ang kaniadto  sa  Biblia  …?”  Ang mga tawo nagaingon.
Gikasakay ko ang usa ka tawo dili pa lang dugay. Miingon siya, “hunahuna-a kini. Kita
dinhi niining ibabaw sa yuta, ang pamaagi lang nga inato, nga ato lamang na sayron O
magaingon lamang kita nga kita naluwas pinaagin sa pipila ka tumo-tumong sugilanon
sa mga Judeo nga gitawag ug Biblia.

Ug miingon ko, “Maestro, wala ako masayod nganong nakasulti kag ingon niana,
apan dili ako motuo nga kini usa ka tinumo-tumong sugilanon sa mga Judeo,” matod ko.

Matod niya, “Nan, sa pag-ampo nimo, unsa bay pagabuhaton nimo sa pag-ampo?
Nagapanghangyo ako alang kang pulano ug masaligong mga butang; ug wala ko kini
maangkon.”

25 Ug miingon ko, “nag-ampo kag sayup. Dili gayod kita maka-ampo sa pagpa-usab
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sa hunahuna sa Dios; apan kinahanglan nga mag-ampo kita ngamausab ang atong
hunahuna. Kay ang hunahuna sa Dios wala magkinahanglan sa bisan unsang kausaban.
Nakita ba ninyo? Tan-awa, kini maoy husto.” Ug matod ko, “Dili  sa unsay imo pang
gipang-ampo …”

Ako nakaila na usa ka batang Katoliko, sa usa ka higayon, nga may usa ka libro sa
pag-ampo, sumala sa mga panultihon sa pag-ampo, alang sa iyang inahan nga mabuhi.
Apan siya namatay, ug iyang gilabay ang libro sa pag-ampo sa kalayo. Nan, tan-awa,
dili gayod ko moadto sa libreto sa pag-ampo, apan, sa bisan unsang paagiha, tan-awa,
gidala mo ang sayup nga panghunahuna. Gusto nimong sultihan ang Dios sa angay
Niyang pagabuhaton. Unta ang pag-ampo himoon ini, “Ginoo, usab ako nga mohaum sa
Imong Pulong.” Dili, “Pag-usab,” dili, “nga tugotan Mo ako sa usab sa Imong hunahuna.
Ikaw  mag-usab  sa  akong  hunahuna.”  Nakita  ba  ninyo?  “Maga-usab  Ka  sa  akong
hunahuna diha sa Imong pagbuot. Ug ang Imong pagbuot nasulat dinhi sa libro. Ug,
Ginoo, ayaw'g - ayaw'g itugot kanako ang paglakaw hangtud nga Ikaw magapahiluna sa
akong hunahuna nga tukma sa  Imong hunahuna.  Ug unya sa  diha  nga ang akong
hunahuna mapahimutang na sama sa Imong hunahuna, nianang-tungora ako magatuo
sa matag Pulong nga Imong gisulti. Ug Ikaw nagaingon diha, nga Imong gihimo ang
bisan unsang butang nga nagalihok ug maayo ngadto kanila nga nahigugma Kanimo. Ug
ako nahigugma Kanimo, Ginoo. Kining tanan nagabuhat alang sa maayo.

26 Gikan ako niining simanaha sa usa ka nasud, mipuyo uban sa pipila ka suod nga
mga amigo. Akong gipangutana ang pipila kanila diha sa lamesa, kagahapon, samtang
kami nagapanga-on. Kanunay kami nga maglingkod patuyok sa aron adunay gamay ...
ingon nga usa ka gamay'ng pagtuon diha sa Biblia. Among gihisgotan ang mahingtud sa
gugma. Ug may usa ka tawo miingon kanako, matod pa niya, “Gituohan ko nga ikaw us
ka anti-Cristo.”

Ug miingon ko, “kon kana maoy kalipay sa akong Ginoo, mao sab kanay akong
gusto. Gusto kong maingon sa bisan unsay Iyang gustong ihimo kanako. Ako Siyang
gihigugma.  Ug  kon  Iya  akong  itambog  ngadto  sa  infierno,  sa  gihapon  ako  Siyang
higugmaon kon ako mopanaw sa mao rang espiritu nga ania nako karon.” Siya mitan-aw
kanako nga daw sa lahi. Ug nakita ko nga ang upat O lima kanila adto, batan-ong tawo;
batan-ong mga asawa, matahum nga mga babaye. Ug nasayron ko kon giunsa nila sa
mga lalaki ang paghigugma sa ilang mga asawa, busa ako miingon kanila, matod ko,
“Kini ang paagi sa pagsulay niini. Kon ang imong aswa, saw ala pa mo magminyo ...
Karon, mobalik ka, moingon ka ... Kining kinabuhing minyo, imong ginadamgo nga ikaw
minyo na: sa tinuod wala ka pa naminyo, apan nagdamgo ka nga minyo ka na. ug
nakamata ka, ug miadto ka ug gisulti nimo kini ngadto sa imong hinigugma, sa pag-
ingon, Abi nimo nagdamgo ako nga kita nagminyo na ug nakabaton kitag mga anak.
Nagpuyo kita nga malipayon, — ug nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo, ug sa bisan unsa
pa! Ug unya kining imong hinigugma kanimo. Mas labaw pa akong malipayong uban sa
laing tawo! Makahimo ka ba, gikan sa imong kasingkasing, sa paghigugma kaniyag
maayo sa pag-ingon, ”Ang panalangin sa Dios magapabilin diha kanimo, akong mahal.
Lakaw kuyog niining laing tawo?“ Karon, karon susiha kana, sa matag usa kaninyo lalaki
O kamong mga babaye. Nakita ba ninyo? Nan, kon ang imong paghigugma husto, imo
kanang pagabuhaton, kay nagatinguha ka sa iyang kausbawan. Unsa, nasayod ka nga
mahimong maangkon mo siya, ug mahimo mo ang pagpuyo kaniya, ikaw ... Siya imong
asawa; siya mahimo gayod. Siya makigminyo kanimo, apan siya dili magmalipayon. Ug
siya buut nga magmalipayong siya?” Tungod niini, ang bisan unsay pagbuot sa Dios,
tugoti ang pagbuot sa Dios nga mahimo, bisan kon ako malipayon uban ini O dili. Gusto
kong magkinabuhi aron Siya malipay diha sa unsay akong pagabuhaton. Busa susiha
ang imong - imong tumong u gang imong lihok pinaagi niana; aron masayran nimo kon
imo bang gihigugma ang Dios O wala.

Unsa man kaha kon Siya moingon, “Makaalagad ba kaha ka Kanako kon isalikway
ko ikaw?”

“Higugma-on ko lang gihapon Ikaw.”

27 Busa, kon ang mga kaiglesiahanan makakita niana ug makatuo sa ingon nianang
paagiha, dili  gayod kini sama sa usa nga maninguha sa pagtulod sa bula sa tiil  nga
mahilayo gikan sa laing kauban samtang siya nagadalagan uban niini. Apan iya hinoong
panalipdan kanang usa. Nakita ba ninyo? Sa diha nga, ang matuod O tinuod nga motibo
ug katuyuan, dili mamahimong sama sa nagapaninguha sa pag-ingon, “Hey, nakuha sab
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nako kini! Ako, kini mao ako, kini.” Tan-awa ang Dios dili mogamit sa usa ka tawo. Kay
may daghan kaayong pagsundogsundog nga nagasunod niini, ug kana mao si Satanas.
Ug ang mga katawhan wala makapamalandong niana. Ilang gipaninguha ang pagsakmit
sa  bula  gikan  sa  usa  ka  tawo  nga  gikahatagan  na  niini.  Nagatugot  ang  Dios  sa
pagbangon  sa  usa  ka  matuod  nga  pagpang-alagad  ug  tan-awa  kon  pila  ang
nagapangabot human niini. Nakita ba ninyo? Nakita ba ninyo?
28 Karon, ang tinuod nga gugma alang sa Dios, “walay pagsapayan kon unsang bahina
ako, Ginoo, kon ako makapamulong lang sa usa ka pulong alang Niini. Pagtabang ug
panalipod Niini, tugoti nga pagahimoon ko kana.” Nakita ba ninyo? Mao ra sab kanang
butanga ang mahimo mahitungod sa imong asawa. Kon ikaw tinuod nga nahigugma
kaniya, tan-awa, dili kini usa ka - usa ka phileo love; kini maoy usa ka Agapo love, usa
ka  tinuod  nga  gugma.  Siya  makahimo  sa  pagpuyo  uban  sa  usa  ka  tawo  pa,  nga
magmalipayon pa; dili ka minyo karon, pagpadulong, dili ka gayod.

29 Ug, labot pa, ang mga katawhan nga nagpatalinhong niining mga tyep. Ang uban,
daghan  kaayo  nga  nagpadala  niini,  miingon,  “Ngano  man,  diha  sa  Pagminyo  Ug
Paglubag, miingon ka niini ug miingon ka niana.” Miingon ako niana sa makadaghang
higayon;  nga  kining  type  adto  lamang  …  Nagapangsulti  ako  diha  sa  akong
congregasyon,  igsoon.  Dili  akong  tulubagan  kadtong  gihatag  sa  Dios  kaninyo  sa
pagbantay;  apan akong katungdanan kon unsang matanga sa  Pagkaon ang akong
ipakaon niining mga katawhan. Kini para dinhi lamang sa Tabernaculo. Nakita ba ninyo?
Karon,  kon ang mga katawhan gustong maminaw diha sa mga tyep,  anaa ra kana
kanila. Apan ako nagapangsulti ngadto sa unsay gihatag sa Dios kanako. Kadto mao ang
ilang mga sala nga gibiyaan. May usa ka tawo misulti, ug miingon, “Nan, nahimo ko kini
ug akong nahimo kana. Miingon ka nga ang among mga sala …” Ako - ako wala mag-
ingon niana.

Miingon ako, “Tan-awa kini; alang lamang gayod kini niining mgakatawhan dinhi,
sa mga katawhan dinhi sa maong Tabernaculo, sa akong kaugalingon panon.” Karon,
kon ang mga katawhan gusto'g haybrib sinagulan nga pagkaon ug uban pa diha, inyong
- inyong kuhaon ang gipadayag gikan sa Dios ug buhata ang unsay gisulti sa Dios nga
inyong pagabuhaton. Kay ako usab nga pagabuhaton ang maong butang. Apan kining
mga mensahe para lamang dinhi niining iglesiaha.
30 Sayri karon, mobalik kita, nagkinahanglan kita nga may laing usa ka butang nga
atong pagakuptan. Usa ka bahin nga mahimong usa ka gakutanan “tie post”, sa laing
pagkasulti, kini maoy usa ka sukaranan. Ug ang matag-usa kinahanglan nga may usa ka
sukaranan O usa ka hingpit nga pagmatuod. Nagwali ako niini sa usa ka higayon, sa
mga tuig nga nanglabay, niining bahin sa Absolute O hingpit nga pagmatuod, usa ka
lugar nga may katapusang pulong. Sama sa usa ka ampayer diha sa usa ka dula sa
bula, kon moingon siya nga strayik, mao na gayod kana. Bisan unsa pay imong nakita
niini, kay ang ampayer miingon nga strayik.

Bisag moingon ka pa, “akong - akong - akong… Dili  strayik. Kini mipa-ingon …
Akong nakita ang …” Bisag unsa pa kana, sa dihang moingon, siya “strayik.” Mao na
kini, ug kana napahiluna na, Siya, mao ang usa ka sukaranan.

Ug ang suga sa trapiko maoy usa ka sukaranan, kon kini nagpalakaw, “lakaw.”
Bisan pag moingon ka, “Ah, ako nagdali, adto nako …” Ayaw, ayaw. Kay kini nagsenyas,
“Pagpabilin usa kamog tindog samtang nagapadayon ang uban.” Nakita ba ninyo? Kini
maoy sukaranan.

31 Karon, kinahanglan may usa ka sukaranan sa bisan unsa nga inyong pagahimoon.
Kinahanglan nga may usa ka sukaranan sa dihang imong gipiliang imong asawa. Aduna
gayoy usa ka babaye nga nabatonan na nimo sapagpili.

Karon, adunay mamahimong usa ka panahaon nga diin, samtang ikaw mopalit sa
usa ka sakyanan, unsang matanga sa usa ka sukaranan nga imong pagahimoon. Kini
Ford ba, Chevy, Plymouth sa laing nasud nga sakyanan, O bisan unsa niini, kinahanglan
aduna kay sukaranan. Ug busa mao kini'y diha sa Cristohanong pagpuyo. Kinahanglan
may usa ka sukaranan.

32 Karon, kon ang usa ka tawo miingon, miadto ngadto sa laing tawo ug miingon ...
Nakadungog sa uban nga miingon, nan, kinahanglan kang magpabawtismo,“ ug kining
tawhana wala gayod … Tingali,  sa iya, ang ubang iglesia nga wala magpabawtismo;
nagapangwisik lang sila. Tingali, sama sa pananglitan, nga ang Methodist, ilang himoon
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ang pagbawtismo kon kini ginahangyo, sa akong nasabtan. O tingali sa ... Ang usa ka
Katoliko, tingali magasablig lamang sila. Busa kon - kon ang usa ka tawo nakadungog sa
usa ka bahin mahitungod sa, ”Paglubog diha sa tubig.“ Diha niana, dili siya makasabot;
kay nagtubo siya sa Katoliko. Busa moadto siya sa pari, ug moingon, ”Father, akong
nasabtan nga kinahanglan kita magabawtismo pinaagig paglubong. Unsa bay ginaingon
sa atong iglesia mahitungod niana?

Ngano ba, kini naga-ingon nga - nga kita pagasabligan.“ Karon, kon kanang iglesia
maoy iyang sukaranan, napahimutang na kini. Ang tanang paghasol wala na; kay maoy
giingon sa iglesia, ug mao na kana ang tanan.

33 Unsa kon ang - kon ang usa ka igsoon nga Baptist nakadungog kanato sa pag-
ingon nga kita nagatuo diha sa pagbawtismo pinaagi sa “paglubog.” Siya maga-ingon,
“Mituo ko niana.” “Ug diha sa Ngalan ni Jesus Cristo.” Karon, kining - kining sakup sa
iglesia mibalik ngadto sa Pastor ug miingon, “Pastor, akong nadunggan ang usa ka tawo
nga miingon kanako nga kita kinahanglan magpabawtismo pinaagi sa paglubog, husto,
apan diha sa Ngalan ni Jesus Cristo.”

Ug unya, “siya moingon, karon, atong tan-awon. Ngano ba, nia dinhi ang libro
naga-ingon nga magpabawtismo kita sa paggamit sa Amahan, Anak, Espiritu Santo.”
Kon kanang iglesiaha maoy sukaranan, napahiluna na kini. Siya dili na manumbaling
mahitugod sa bisan unsa pay igaingon; kay mao kanay Iyang sukaranan.

34 Sa  matinud-anon  matag  dinominasyon  maoy  usa  ka  sukaranan  diha  sailang
magtutuo. Apan, alang kanako, ug ngadto sa uban pa nga akong gilauman nga akong
gigiyahan ngadto kang Cristo, ug pinaagi ni Cristo, ang Biblia maoy atong sukaranan. Sa
walay pagsapayan … Tungod kay, ang Dios miingon, “Matag pulong sa tawo usa ka
bakak,  ug  ang  sa  Ako  maoy  kamatuoran,”ug  ako  nagatuo  nga  ang  Biblia  maoy
sukaranan sa Dios. Bisan pag dili kini igsapayan sa uban; Kini maoy sukaranan.

Ang Biblia dinhi kini usa ka libro sa mga sestima. Dili, senyor. Dili kini usa ka libro
sa mga sestima,  ni  usa  ka balaod sa  mga pamatasan.  Ang Biblia  dili  libro  sa  mga
sestima,  daghan kaayong mga sestima,  ug uban pa.  Dili,  senyor.  Dili  kini  libro  sa
pamatasan. Dili, senyor. Kini dili. Ni kini'y usa ka libro sa kasaysayan, sa tanan tanan.
O, ni kini usa ka libro sa Teyologo. Kay, kini mao ang pinadayag ni Jesus Cristo. Karon
kon ikaw gustong mobasa niana, kamo nga adunay nga mga papel, isulat kini, diha sa
Pinadayag 1:1 hangto sa 3, sa ingon, ang Biblia mao “ang Pinadayag ni Jesus Cristo.”

35 Pagabasahon ta kini samtang may panahon pa kita. Ug ako nagatuo sa akong …
Wala akoy daghan kaayong gipangtima-an dinhi nga kuhaon sa paghisgot. Apan kon dili
pa moabot ang Ginoo, ngano, atong paninguhaon ang pagkuha gikan kanila.

Ang  Pinadayag  ni  Jesus  Cristo,  nga  gihatag  kaniya  sa  Dios  aron
igapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan
magakahitabo  sa  dili  madugay.  Ug  kini  gipahibalo  ni  Jesus  pinaagi  sa
pagpadala sa iyang manulonda ngadto sa Iyang ulipon nga si Juan:

Nga nagpamatuod sa tanan nga iyang nakita; sa Pulong sa Dios ug sa
gipanghimatud-an ni Jesus Cristo.

Bulahan ang tawo ngadto sa kapunongan magabasa sa mga Pulong sa
profesiya,  ug  bulahan  ang  mga  magapatalinghog  ug  magatuman  sa
nahisulat niini, ka yang panahon haduol na.

36 Busa, ang Biblia mao ang complete nga pinadayag ni Jesus Cristo. Ug kini gisulat
pinaagi sa mga profeta. Mga Hebreohanon 1:1, diha … “Ang Dios, diha sa karaang mga
panahon misulti kaniadto ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga profeta, apan niining
kaulahian nga mga adlaw misulti kanato pinaagi sa Iyang Anak, nga Jesus Cristo,” nga
mao kaniadto sa mga profeta, sa tanan kanila, gibutang tanan. Si Jesus kaniadto mao
kanang Malaquias; mao si Jesus kang Jeremias, kang Isaias, kang Elias. Ang tanan nga
naa kanila, diha Kaniya. u gang tanan nga anaa diha kaninyo, ug ang tanan nga ako;
naa diha Kaniya; mga Pulong, mga saksi sa Pulong. Busa dili kini libro sa mga sestima,
ni balaod sa pamatasan bahin sa kinaadman, ni usa ka libro sa kasaysayan, O usa ka
libro sa teyologo. Dili kini. Apan kini maoy usa ka pinadayag ni Jesus Cristo. Ang Dios
Mismo nagpadayag, gikan sa Pulong ngadto sa lawas. Mao gayod kana. Ang Biblia mao
ang Pulong, ug ang Dios mao ang lawas, ang Dios diha … Ang Dios mao ang Pulong,
diay, ug si Jesus nga mao ang lawas. Kini maoy pinadayag, kon giunsa sa Dios (ang
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Pulong) mipadayag diha sa tawhanong lawas, ug mipadayag kanato. Ug mao kanay
hinungdan nga Siya nahimong usa ka Anak sa Dios; Siya maoy usa ka bahin sa Dios.
Inyo bang nasabtan?

Karon, Siya dili … Ang lawas maoy bahin sa Dios, ingon niana nga usa ka Anak.

37 Usa ka Anak, maingon sa Katoliko gibutang kini'g, “Anak nga walay Kinutoban,” ug
sa tanan pang mga kasimbahan; ang Pulong walay bisan unsay kahulogan. Nakita ba
ninyo? Kay walay mamahimong usa ka walay Kinutoban, ug unya mahimong usa ka
Anak, tungod ka yang Anak usa ka bahin nga “gikan sa gipanganak.” Ug ang Pulong
walay Kinutoban, dili  Siya mamahimong usa nga walay kinutoban. Dili,  senyor. Dili
gayod mahimong usa ka Anak nga walay Kinutoban.

Karon, apan Siya mao ang Anak, dako kaayo nga Anak, nga ang tanang Pulong nga
diha kaniadto ni Jeremias, ni Moises, ug kadtong tanan nga mga Pulong, sama sa Iyang
giingon, “Sila misulti bahin Kanako.” Ang tanan matud nga Balaanong pinadayag sa
Pulong nalimin ngadto sa usa ka tawhanong lawas, ug ang Dios mibutang ug unod sa
patuyok Niini. Mao kanay hinungdan nga Siya gitawag ug “Anak,” hinungdan nga Siya
misangpit, “Amahan.” Ngano, yano O sayon ra kaayo, kon inyong tugotan ang Dios sa
paghuwad niini diha sa usa ka lawas sa Unod, ug mipuyo uban kanamo.“

38 Karon timan-i kining Biblia. Ang uban kanila miingon, O, anang bahina,kini nahimo
niini, O kini nahimo na niana.“ Apan sultihan ko kamo sa usa ka butang, sa hingpit ato
nga . . .

Moadto kita sa kasaysayan sa Biblia, sa makadiyut lang, sa pagtan-aw kon diin kini
nagagikan. Kini gisulat sa kwarenta ka naglainlaing mga magsusulat. Kwarenta nga mga
tawo ang nagsulat sa Biblia, subra sa gidugayon sa dyesesays ka gatus ka mga tuig ang
gilay-on, ug diha ka nagkalainlaing mga panahon, sa pagpanulti sa pinaka-importanteng
mga  panghitabo  nga  nagapanghitabo  diha  sa  kasaysayan  sa  kalibutan,  ug,  ug  sa
daghang mga panahon, mga gatusan ka mga katuigan una pa kini nanghitabo. Ug wala
gayoy usang sayup diha sa intero saysenta'y-says ka mga Libro. O, sus! Walay laing
tigsulat apan ang Dios Mismo sa Iyang Kaugalingon aron mahimong tukma gayod kaayo.
Walay  usa  ka  Pulong  nga  nagkasumpaki-ay  sa  usa  ngadto  sa  uban.  Hinumdomi,
dyesesays ka gatus ka mga tuig ang gilay-on, nga nasulat ang Biblia, gikan kang Moises
ngadto - ngadto sa kamatayon ni - ni Juan sa Isla, O sa Isla sa Patmos. Dyesesays ka
gatus ka mga tuig, ug gisulat sa kwarenta ka nagkalainlaing mga tigsulat; nga ang usa
wala gani  makaila ngadto sa usa, ug wala pa gayod sila nakabaton Niini  ingon “Sa
Pulong.” Ug ang uban kanila wala gani makakita “Sa Pulong.” Apan sa dihang gisulat nila
Kini,  ug  ilang  gisabot  nga  mmahimong  mga  profeta,  ug  unya,  sa  dihang  ila  nang
gibutang ang tanan nilang mga panagna, ang matag usa kanila nagkadugtongay sa usa
ug usa.

39 Tan-awa  si  Pedro,  kinsa  nagmalanta  sa  adlaw  sa  Pentecostes,  ingon  niya,
“Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, ug magpabawtismo diha sa Ngalan ni Jesus Cristo
sa kapasayloan sa inyong mga sala.” Si Pablo wala gayod makadungog mahitungod
Niini. Milugsong siya ngadto sa Arabia sulod sa tulo ka mga tuig, sa pagtuon sa Daang
Testamento, sa pantan-aw kon Kinsa kining Haligi sa Kalayo nga nagpakigsulti kaniya
didto sa dalan, sa pag-ingon, “Saulo, nganong ginalutos mo Ako?” Unsaon ba niya sa
pagkasayup, “Wala gyod gani siya makapagkonsulta sa iglesia. Ug sa katorse ka mga
tuig ang nanglabay, sa dihang iyang gikahibalag si Pedro, nagawali sila sa mao rang
butang, Pulong sa Pulong. Mao kana ang atong Biblia. Pasagdi nga ang mga pulong sa
laing  tawo  mapakyas.  Kini,  walay  tawo  nga  makadugang  Niini.  Dili  ka  gayod
makadugang sa Biblia. Dili, senyor. Mao kini ang kompletong Pinadayag. Mao kana ang
tanan.

40 Sama sa Pito ka mga Timri. “Ang Pito ka mga Timri,” May usa ka tawo kanunay'g
ingon kanako, “karon ikaw … Ang Ginoo magasulti kanimo igsoon Branham, sa diha nga
ang mga Timri igapadayag na, ug magasulti kanato kon unsaon sa pagpahaduol ngadto
sa Dios, ug unsaon sa pagbuhat niini!

Ako miingon, “Dili senyor, dili kini mamahimo. Tungod kay ang Biblia, sa Pito ka
mga Timri Niini maoy pito ka mga mesteryo nga tinago. Nasulat na kini, apan wala nila
masabut kon unsa Kini.”

Tan-awa  kon  giunsa  nila  sa  pagbogwal  subay  niana,  binawtismohan  diha  sa
Ngalang “Jesus; tan-awa, dili kana mao. Ang Ngalan ni Ginoong Jesus Cristo”! Tan-awa
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ang tanan niadtong mga butanga, kon unsa kini kaniadto. Tungod kay, adunay daghang
mga Jesus; Ako may ubay-ubay nga amigo dinhi sa yuta nga ginganla'g “Jesus,” mga
amigong ministro. Dili na mao. Apan kini diha sa atong “Ginoong Jesus Cristo.” Way
laing tigsulat apan ang Dios maoy mosibo sa husto.

Karon atong tan-awon kon sa unsa Kining Biblia nasulat.

41 Karon, sa pag-ingon nga panaglitan, gikan … Unsa man kaha kon kita miadto karon
ug mikuhag saysyentay-says ka mga libro sa panambal nga may mga kalabutan diha sa
panglawas,  sinulat  pinaagi  sa  kwarenta  ka  naglainlaing  mga  eskwelahan  sa
pagpanambal, sa usa ka gatus ug dyesesays … O dyesesays ka gatus ka mga tuig ang
gilay-on? Unsa ba kaha ang kalungtaran nga atong makab-ot niana?

Samtang, si  George Washington, ang atong president, sa mokabat ug duha ka
gatus ka mga tuig ang milabay, tungod sa pneumonia, ilang gibira angiyang kuko sa
kuyamoy sa tiil  ug gipadugo ug usa ka pinta. (1/8 galon.) unsa man kaha kon kita
nakakuhag … Moadto kita sa halayog diyutay, sa pipila ka mga butang nga nakapadami
kanato'g maayo ning adlawa, kana'y sa syensya.

Unsa man kaha kon kita nakabaton sa kwarenta ka naglainlaing syensya, gikan sa
dyesesays ka gatus  ka mga tuig  ang gilay-on,  ug atong tan-awon unsa bay atong
naagpas? Usa ka syentifico sa French, sa tulo ka gatus ka mga tuig ang nanglabay,
napamatud- an pinaagi sa syensya, pinaagi sa pagligid sa usa ka bola, nga, kon may
maangkon nga katulin nga subra sa treynta ka mga milya sa usa ka uras, ang maong
butang  mobiya  sa  kalibutan  ug  mahulog.  Naghunahuna  ba  mo  nga  ang  syensya
modangup sa pagbalik niana? Aduna bay pagkamalungtaron diha niana karon, nga sa
dihang magadala sila sa sakyanan karon sa kadalanan, ibabaw sa kalsada dinhi, mo-usa
ka gatus ug singkwenta ka mga milya sa usa ka uras? Nakita ba ninyo? Apan sumala sa
syensya nagpamatuod nga pinaagi sa kakusog sa pagtuyok sa bula diha sa yuta, diha sa
trenta ka mga milya sa usa ka uras, nga, ang bisan unsa nga butang mosalta sa yuta ug
mahilayo, kini mahulog ngadto sa wanang.

Dili, wala gayoy kalungtaran niana.

42 Apan wala yamo'y usa ka Pulong diha sa Biblia nga misumpaki  ngadto sa usa.
Walay usa ka profeta nga misumpaki ngadto sa laing usa. Silang tanan, ang matag usa
tukma. Ug usa dihang ang usa mosulod sa pagpanagna, ug kadtong matuod nga profeta
mibarog dayon ug mitawag kaniya, ug unya kini nahimong padayag. Nakita ba ninyo?
Nakita ba ninyo? Busa ang Biblia mao ang Pulong sa Dios, ngadto sa tanang matuod nga
mga magtutuo.
43 Karon, dili ka gayod makakuha ug katukma ibabaw diha sa gika-uyonan sa mga
doctor. Dili ka gayod makakuha ug katukma sa ila karon. Dili ka makakuha ug katukma
sa syensya karon.

Karon, sayri ninyo, sa nanglabay nga pipila ka panahon, sila nagsulti kanato nga
ang … nga, “Sa dihang ang Biblia miingon niana nga 'iyang nakita ang upat ka mga
manulonda nga nagtindog ibabaw sa upat ka mga tumoy sa yuta,' kana dili mamahimo.
Kay ang yuta lignin.” Apan ang Biblia miingon, “upat ka mga tumoy,” Ug unya, karon
nakita  ninyo,  sa  duha  ka  mga  simana  nga  nanglabay,  O  tulo  ka  mga  simanang
nanglabay, ug kini karon, ang mga pamantalaan nagadala niining maong articulo, ug
ilang nakaplagan nga ang kalibutan kwadrado. Pila ba kaninyo ang nakakita niana?
Ngano, sa tinuod gayod. Nakita ba ninyo? May gikuptan kong kopya sa tanan niini,
nagpaabot lang ako sa uban nga mosulti sa maong bahin.

44 Ug unya ilang makaplagan, nga pipila ka adlaw, nga dili na sila magtan- aw sa usa
ka  gatus  ug  singkwenta  ka  milyon  ka  mga  tuig  sa  kahayag  sa  bisan-  asa  sa
kawanangan. Sila magatuyok-tuyok na lang diha sa palibot. Mao kanay tinuod gayod.
Inyo pod nga masayran nga usa niining mga adlawa, nga dihang moadtokamo'g Langit,
dili na kamo molupad pa ngadto sa ubang dapit. Naa ra sa gihapon kamo dinhi, usab,
diha sa laing dimension o panukdanan nga kusog-kusog pa kay niini. Dinhi gayod niining
kwarto magaabot ang kolor.  Matag kolor,  sa kamisita sa sinina,  sa bisan unsa nga
inyong ginadala, maoy dayon, napahimutang gayod diha sa mga listahan, mituyoktuyok
sa kalibutan. Sa kada kipat sa inyong mga mata, kini anana gayod sa listahan. Timan-i
ang telebisyon makapamatuod niana.

45 Sa  dihang  natawo  ka,  ang  Dios  nagpahimutang  ug  us  ka  listahan.  Kini  dili
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makapahimo  …  Nagbutang  ug  listahan,  kini  dili  mohimo  ug  dagkung  kasaba  sa
diyutay'ng  higayon,  sa  kasayuran  ninyo.  Mao  kana  ang  gamay'ng  bata,  hangtod
magaabot na ngadto sa kapangakuhan; ug unya ang kasaba magasugod, siya nagsugod
na sa pagsulti sa mga butang ug sa paghimo'g mga butang nga iyang pagatubagon. Ug
unya nga sa dihang ang iyang Kinabuhi matapos na, kana nga record or tyep maundang
na ug igapahimutang kini diha sa - diha sa dakung library sa Dios. Karon unsaon man
nimo sa paglipot diha sa Barandilyas sa Hukmanan? Kay kini igapakita ug balik diha
gayod sa imong atubangan: matag lihok nga imong nabuhat, matag hunahuna nga
miabot diha sa inyong pangisip. Nakita ba ninyo kana? Karon nakita ba ninyo'g diin nga
ang Dios …

46 Nagbarug dinhi sa miaging gabii, ug adunay usa ka tawo ibabaw sa plata- porma,
nga taas,  tawo nga upawon ug ulo,  ambongan kaayo nga pagatan-awon nga tawo,
himsog. Ug siya migawas … Ang Ginoo may misulti  kaniya sa daghang mga butang
mahitungod sa iyang pamilya ug unsa iyang kinahanglan nga pagabuhaton. Ug migawas
siya ug milingkod. Sa pipila ka mga minuto, miduol kanako ang laing tawo sa akong
atubangan sama niana, apan pinaduko ang iyang ulo. Wala akoy mahimo nga unsa ug
gitan-aw ko pag-usab ang maong tawo didto; ug siya … Dili siya, tungod kay may lain
pa man. Ug kining tawhana, wala na nako makit-i. Gitan-awa ko sa luyo, walay tawo sa
likod nako. Ug miingon ako, “Ang maong tawo nagalingkod sa lingkod nianang mga
kurtina dinha.” Ug kini  maoy usa - usa ka igsoon nga mianhi sa iglesia dinhi,  taas,
upawon ng ulo usa ka tawo ambongan nga naglingkod didto ingon niana. Ug ang iyang
ulo duko kaayo, sa pag-ampo, tungod kay siya himalatyon diha sa iyang sakit sa tiyan.
Siya makabaton na ug usa ka parisan nga sapatos. Kay ang iyang asawa gusto mang
mokuha ug bag-ong pares sa sapatos alang kaniya. apan matud pa niya,“ Ayaw, dili na
nako pagakuhaon kana, kay dili na ako mabuhi sa pagsul- ob niana.” Himalatyon na
siya. Ug naglingkod didto, makita nyo, diha nianang dimension, halleluyah, Ang Dios
milihok  didto  ug  miingon,  nga  “Tua  siya  nagalingkod,”  sa  kahimtang  nga  iyang
nahimutangan. Nakita ba ninyo? Kon unsay buot kong ipasabot?

47 Karon hibaw-i,  ug wala gayoy bisan unasang sayup diha sa mga Kasulatan. Si
Jesus, ang Pulong sa Dios, nag-ila sa hunahuna nga anaa diha sa kasingkasing. “Ang
Pulong sa Dios malig-on, mahait,” Mga Hebreohanon 4:12. “Ang Pulong sa Dios mahait,
ug gamhanan pa kay sa usa ka espada nga adunay sulab, ug motugkad sa mga kaisipan
ug mga katuyoan sa hunahuna.” Nakita ba ninyo? Molahus ngadto sa hunahuna, ug
molangkat, ug magapang- ila. Unsa ba ang pang-ila? “mopakisayod, mopadayag,” Ug
mao kanay  gipangbuhat  sa  Pulong  sa  Dios.  karong  adlawa maga-ingon  kita,  “Ang
iglesiang Katoliko maoy Pulong sa Dios; ang mga Baptist,  ang mga Methodist,  ang
Pentecostal, ang Tabernaculo.” Sayup kana. Ang Pulong maoy pinadayag; ang Dios,
gipadayag pinaagi sa Pulong.

48 Dili,  makaangkon  unta  ta  …  makaangkon  nato  ang  bisan  unsang  kalungtaran
taliwala sa mga pagpanambal, taliwala sa mga syentifico, mga lahi pa. Kon si Einstein
aduna lamay espirituhanong pag-aplikar, ingon nga ana siyay - siyay lawasnong pag-
aplikar, maingon sa iyang gitun-an sa mga balaod sa kahayag, ug uban pa, makahimo
unta siya sa pagsulti kanato ug usa ka butang. Samtang akong nadungganan ang iyang
mensahe diha nianang dakung sentro sa laing dapit ngadto sa mga kawanangan, nga,
“Sa mapadayonon nga pagsangko uban nianang sentro, mamahimo nimo ang pagbuhat
ug mga yuta, pagbuhat sa bisan unsa, ug ang gahum dili limitado.” Nakita ba ninyo? Iya
kanang nakita.

49 Nakita mo ba kining gamay'ng mga pocket nga tua taliwala sa kahanginan, tawgon
nilag mga “saucer,” uban pa. Ang mga tawo sa ingon niana … Kana mas maayo, maayo
pa mobiya una kita niana. Nadungganan ta kining mga katawhan nga mga nawala?
Moingon kamo. wala na ta makadungog bahin nila; sila nagabarog diha, apan wala sila
dinha. Mao kanay pinaagi sa Pagsakgaw nga mahitabo. Ang usa sa ila mataktak sa
walay langan, ug kining yutan-ong lawas magadawat sa langitnong lawas. Ug sila . . .
pagatago-an, ang buhok, O mga bukog mabilin; ug paga-usabon ang dagway sa us ka
kalit nga higayon, ug dihadiha dayon mahanaw sa kawanangan ug pagadad-on nianang
maong puloy-anan. Ug makita nato nga kining tanan nagapadayon karon, ug ang - ug
ang Pentagon nagakalibog mahitungod niining mga kahayag, mga linilong nga kahayag,
ug tanan ilang makita nga sila adunay usa dinhi sa pamantalaan diha sa Jeffersonville
niining simanaha, ug sa uban pa, “unsa ka linilong nga kahayag.” Sa ato pa, O, sila wala
masayod kon unsa  kana.  Apan pamati,  gagmay'ng  mga anak,  mao Kini'y  mopunit
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kaninyo,  sa  usa  niining  mga  adlawa.  Nakita  ba  ninyo?  Nakita  ba  ninyo?  Ayaw'g
kabalaka.

Hinumdomi, si Jesus miingon, “maingon sa mga adlaw sa Sodoma.”

50 Unsay nahitabo sa wala pa ang Sodoma? Ang Dios mikanaug uban sa pipila ka mga
Manulonda, ug sila may pagpangusisa sa paghukom. Miingon, “nadungganan ko ang
singgit,  nga kini  masal-anon nag maayo,  daku kaayo,  busa Ako mikanaug aron sa
pagsusi kon kining tanan tinuod o dili.” Husto ba? Tan-awa katong usa nga labing labaw
nga  nagapabilin  kang  Abraham,  makaila  sa  mga  hunahuna  nga  anaa  diha  sa
kasingkasing ni Sara, sa luyo Niya. Karon tan-awa ang inyong palibot sa makadiyut lang
ug sayri, tan-awa, bantayi kini unsay gipangbubat, mao ra gihapon karong adlawa. Kini
usa ka pangpangusisa sa paghukom. Ngano, human sa usa ka gutlo, ang Iglesia, sa
dihang kini makapabilin diha nianang maong lugar, ug ang matag binhi napahiluna na sa
iyang nahimutangan, sila mamahimong mahanaw. Wala sila masayod sa unsay nahitabo
kanila.  Ang usa  moadto  sa  usa  ka  dalan.  Nakita  ba  ninyo?  Ug ang usa  mahimong
moadto sa balay sa Pastor, ug ang usa moari dinhi, O adto didto, ug ang unang butang
nga imong nasayran, nga sila wala na dinha. Kay si Enoc maoy gitipohan, “Ang Dios
nagkuha kaniya, ug siya wala na makaplagi.” Minaug sa pagpang-usisa!

Ang pagkamalungtaron, kon sa unsa ang pagkalalin ni Enoc, nga maoy gitipohan,
sa Israel ingon nga gidala ngadto sa arca …

51 Busa hingpit, ang Pulong sa Dios hingpit gyod kaayo, bisan sa Daan ug Bag-ong
Tugon, nga duha ka mga tunga ug usa ka Tibuok. Mao kanay tinuod. Ang Daang Tugon
maoy katunga Niini, u gang bag-ong Tugon maoy katunga Niini; giipon kining tanan,
imong  maangkon  ang  tibuok  pinadayag  ni  Jesus  Cristo.  Adunay  mga  profeta  nga
nagapangsulti, ug dinhi niini anaa Siya sa Persona. Tan-awa, duha ka mga katunga ug
usa ka tibuok.

Karon dili ta gustong magduga …

52 Karon hinumdomi, ang daang tugon dili kompleto kon walay Bag-o. Ug ang Bag-o
dili mamahimong kompleto kon walay Daan. Mao kanay hinungdan nga ako miingon nga
duha ka mga tunga, usa ka Tibuok. Kay, ang mga profeta miingon, “Siya ania dinhi!
Siya niana dinhi! Siya ania dinhi; gihimo nila kini nagdto Kaniya. Gihimo nila kini ngadto
Kaniya! Ug Siya ania dinhi, ”Siya nia na dinhi! Siya ania na dinhi, ug ila kining gihimo
ngadto Kaniya, ug gihimo nila kini ngadto Kaniya.“ Giwali ko na kana niadtong pipila ka
mga gabii nga nanglabay.

53 Karon, aron sa pagtuon sa Kasulatan, Si Pablo miingon ngadto kang Timoteo, “Tun-
i Kini, nga sa husto gayod nga pagbhin sa Pulong sa Dios, nga mao ang Kamatuoran. Sa
kanila adunay tulo ka mga gikinahanglan diha sa Kasulatan. Diha sa paggamit sa Pulong
sa Dios adunay tulo ka mga butang nga kinahanglan dili ninyo pagahimoon. Karon atong
pagatun-an  kana  sa  sunod  nga  napulo  ka  mga  minuto;  tulo  ka  mga  butang  nga
kinahanglan nga dili ninyo pagahimoon. Ug sa tanan nga anaa dinhi sa yuta, sa bisan
asa kamo, latas sa nasud, paniguro-a sa pagbutang niini diha sa inyong hunahuna kon
wala man kamo'y lapis. Kinahanglan dili gyod ninyo pagahimoon kining mga butanga.
Gisultihan ta mo sa tanang panahon kon unsay inyong angay nga pagahimoon, apan
karon magasulti ako kaninyo kon unsay dili ninyo pagahimoon.

Karon, kinahanglan dili ninyo sipyaton paghubad ang Pulong. Moingon kamo, “Well,
nagatuo ko nga kini maoy kahulogan niini.” Kini nagpasabot gayod sa unsay giingon
niini. Kini wala na magkinahanglan ug maghuhubad. Ug kinahanglan dili ninyo sipyaton
pagbutang ang Pulong. Ug kinahanglan dili ninyo kalamotan ang Pulong. Ug kon atong
mabuhat  ang  bisan  hain  niini,  mahimutang  lang  ang  kinatibuk-ang  Biblia  diha  sa
kalibugan ug diha sa Kaguliyang.
54 Timan-i. Sa pagsipyat-paghubad kang Jesus, diha sa porma nga Dios dihasa usa ka
tawo, gihimo ninyo Siya - gihimo ninyo Siya nga usa ka Dios kay sa tulo. Sa pagsipyat-
paghubad kang Jesus Cristo nga mao ang Pulong, himoon ninyo Siya nga usa ka Dios
kay sa tulo. O himoon ba ninyo Siya nga ikaduhang Persona diha sa Diosnong Kinaiya.
Ug sa pagbuhat nimo niana, gilibog ninyo ang kinatibuk-ang Kasulatan. Wa gyod kay
mapadulngan. Busa kinahanglan Kini dili mahimong masipyat sa paghubad Niini.

Ug kon kamo magasulti nianang mapuslanong butang, ug inyong butangan sa usa
ka paghubad ibabaw Niini, ug inyo kining ipadapat ngadto sa laing panahon; O kini
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inyong  gipadapat  ngadto  sa  laing  panahon,  mihimo  usab  kamo  ug  dili  hustong
paghubad.

55 Ug kon may uban nga masipyat-paghubad kang Cristo Jesus diha sa Biblia, nga
Siya dili Dios sa Iyang Kaugalingon, gihimo Siya nga ikaduhang Persona, O usa ka Dios
kay sa tulo, kini makapalumpag sa matag Pulong diha sa intero Biblia. Kini makapaguba
sa unang sugo, nga “Dili ka magbaton sa bisan unsang laing dios sa atubangan Nako.”
Sa walay kabilinggan. Kini makapahimo sa Kinatibuk-ang Cristohanon nga usa ka panon
sa mga paganong mga magsisimba nga magasimba sa tulo ka nagkalainlaing mga dios.
Tan-awa unsa bang matanga sa Biblia ang anaa sa kaninyo? Ug kini makapahimo kanato
kon unsay giingon sa mga Judeo. Miingon, “asa man sa usa kanila ang mga dios ang
inyong Dios?” nakita ba ninyo? Busa, tan-awa ninyo, dili ka makahimo . . . Kinahanglan
dili ninyo pagsipyaton paghubad ang Biblia. Kay si Jesus Mismo ang Iyang kaugalingon
maoy kahubaran sa Biblia, sa dihang Siya mipadayag na diha sa maong kapanahonan
ang mga bahin sa Iyang Lawas napadayag na. Nga kon kini  maoy kapanahonan sa
kamot, kinahanglan kaini mahimong usa ka kamot; dili  gyod kini mahimong usa ka
kapanahonan sa ulo. Kon kini usa ka kapanahonan sa Tingog, nan, dihang higayona, dili
gyod kini mahimong usa ka kapanahionan sa tiil. Nakita ba ninyo? Ug karon ania kita sa
kapanahonan  sa  mata.  Ug  karon  ang  sunod,  Siya  sa  Iyang  kaugalingon,  moabot.
Pagtan-aw; sa panagna!

56 Tan-awa,  sa  walay  hunong  sa  kapanahonan,  kita  nagsugod  kanhi  gikan  sa
patukoranan, gikan sa unang kapanahonan sa iglesia; sa diha ang Binhi miadto sa yuta,
ang kompletong Binhi. Ug unya migimaw gikan sa tiil, nga si Luther; dayon mitalikod ug
unya milahus kang Wesley; ug unya ngadto sa mga Pentecostal, ang mga dila, diha sa
mga ngabil, tan-awa; karon nia sa mga mata, sa panagna, sa Malaquias 4, ug uban pa.
Ug karon wala nay lain pang nabilin alang niini nga moabot apan Siya Mismo sa Iyang
Kaugalingon molakang dihaniana, 'kay kana maoy katapusang butang nga anaa. Ang
sunod mao ang kaalam, ug wala kitay kaalam sa atong kaugalingon; kini Iya. Wala kitay
panan-aw sa atong kaugalingon. Unsaon bas a usa ka tawo nga makakita daan niadtong
mga butanga? Dili kini niya mamahimo. Kini Kaugalingon Mismo sa Dios. Tan-awa, kini -
kini'y bagay ngadto sa usa kabahin. Ug Siya maoy nagmando sa lawas sa tanang dalan
sa walay hunong, ug unya ang kompletong lawas ni Cristo mao nay mapadayag diha sa
porma sa usa ka Pangasaw-onon nga gikuha gikan sa Iyang kiliran, sama sa gibuhat
kang  Adan  sa  kinasugdanan  .  .  .  maingon  kang  adan  kniadto,  diay,  diha  sa
kinasugdanan.

57 Oo, “dios-dios,” kini maoy nakapahimutang sa tibuok Biblia diha sa kalibugan, sa
pagbungkag sa unang sugo, ug paghimog usa ka dios-dios, usa ka paganong dios-dios
nga tulo. Kini nakapahimo gayod - nakapahimo gayod sa paglumpag sa kinatibuok-ang
hulagway sa Biblia. Busa kinahanglan dili gayod ninyo pagsipyaton-paghubad ang Biblia.
Karon, kanay usa lang ka butang.

Samtang,  ang  matag  Kasulatan  diha  sa  Biblia  may  mao  ra  nga  pagpadapat,
kinahanglan ipahiluna mo Kini diha sa Iyang lugar. Ug sa pagsipyat pagbutang Niini,
tingali mahimo nimong Siya nga Dios diha sa usa ka panahon ug - ug sa sunod nga
panahon himoon mo na Siya nga usa ka kasaysayan, sa pagsipyat pagbutang Niini. Busa
kinahanglan  dili  mo pagsipyaton  pagpahimutang  sa  Kasulatan.  Siya  maoy  Dios  sa
tanang panahon. Kon inyong gihimo Siya karong adlawa nga usa ka Dios sa kasaysayan,
unsa man diay Siya sa una, kon dili Siya mao ra karon, unsa may inyong pagabuhaton
sa  Mga  Hebreohanon  13:8?  Tan-awa,  “Siya  mao  ra  kagahapon,  karon,  ug  sa
kahangturan.”

Karon, busa tan-awa unsay pagabuhaton niini, ug unsa may nabuhat. Nahimo na
kini,  paghimo  Kaniya  sa  paglimud  sa  Iyang  Kaugalingon  Pulong,  ang  pagsipyat
pagbutang sa mga Kasulatan.

58 Ang pagkalamokat sa mga Kasulatan, tingali inyong mabutang ang Iyang lawas nga
nag-uban sa sayup, ang tiil diin mao unta ang ulo, O usa ka bahin. Maingon sa usa . . .
Sa  laing  pagkapulong,  inyong  mabutang  si  Jesus  nagtudlo  sa  mensahe  ni  Moises.
Adunay kamoy . . . O bisan si Wesley nagtudlo sa kapanahonan ni Luther. Tingali karon
aduna kamoy, diha sa atong panahon, ang pagtudlo'g Pentecostes,  sa mensahe sa
Pentecostal. Nakita ba ninyo kon unsa ka sayup kon mahisulod Niini? Ang Pentecostes
napadayag  na  ang  iyang  mga  kolor.  Ang  kang  Luther  napadayag  na  ang  sa  iya,
mipadulong ngadto sa denominasyon. Ug kini namatay dihadiha dayon. Ang maong
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panahon miabot ug dayon milabay.

Timan-i  sa  dihadiha  nga  kini  giorganizar,  kini  namatay.  {Si  igsoon  Branham
nagpapiti sa iyang mga tudlo sa makausa - Ed.} Karon, susiha'g maayo kon dili ba kana
husto. Balika'g tan-awa gikan sa sinugdan hangtud sa katapusan sa mga pahina sa
kasaysayan. Sa matag panahon nga kini mamahimo pa niini. Kini mahimog usa - usa ka
magsisimba s adios niining kalibutana, ug mipadulong ngadto sa katukuran, ug ang
organisasyon, ug mga denominasyon, ug mga lipatlipat. Usa ka panon sa mga Ricky nga
nakasulod ngadto niana ug mibutang sa ilang kaugalingon mga pagsupak niini, O sa
pagsukip sa ilang kaugalingon hunahuna, labot pa, ngadto niini. Ug unsa may nahitabo?
Kalibutan,  diin  ang  ilang  trono  mao  si  Satanas  sa  iyang  kaugalingon,  sa
pagpanghunahuna  nga  sila  adunay  usa  ka  dakung  magmamando  sa  kalibutan  sa
pagdala kanila sa kalinaw.

59 Gisulti ko kana kaninyo sa miaging adlaw, ug isulti ko kini pag-usab, nga bisan pa
ang sebilisasyon sa iyang kaugalingon karong panahona sa hingpit milya ka mga milya
gikan kniya; syensya usa ka milyon ka mga milya. Syensya ug Edukasyon naninguha sa
pagpanghimakak sa Dios, tan-awa, pinaagi sa teyolohiya nga mga seminary ug mga
tulonghaan, ug mga lawak sa syensya, ug uban pa. Aduna na silay pagkatay-og. Bahin
sa panan-awon sa miaging gabii, sa tawo nga sa dihang siya misinggit niadtong mga
syentifico didto sa pagbubo sulod nianang butanga nga ingon niana? Sila miliso lang ug
mihangad, ug mipadayon. Aduna pay usa ka higayon sa pagpadayon.

60 Timan-i, O, kining tulo ka mga gikinahanglan nga mahimong angay. Karon, dili ka
makahimo … Si Jesus wala miabot sa pagwali sa mensahe ni Noe. Wala Siya moanhi sa
pagwali sa mensahe ni Moises. O, si Moises wala moanhi sa pagwali … Tan-awa ayaw'g
sipyata sa pagpahiluna ang Kasulatan. Kinahanglan Kini mahimong diha sa hustong
panahon. Karon, dili ninyo mapadapat … Samtang kanang buntagang tawo, nga si John
Wesley, mogawas, O … Ang bantugang tawo, nga si Luther, sa dihang si Luther migawas
uban ang iyang mensahe nga pagkamatarung. Karon sa dihang kadto kaniadto iglesia
pagawas sa kangitngit, ug iyang gipahiluna ang pagkamatarung pinaagi sa pagtuo. Ug
sa dihang gibuhat niya kini, ilang gitukod ang usa ka organisasyon sa ibabaw niini, ug
kini namatay. Ang Kinabuhi mipadayon, sama kini sa usa ka lindog sa Trigo, padulong
ngadto sa kapanahonan ni Wesley, ngadto sa borlas. Gawas ni Luther migawas ang laing
mga dahon, niana namatay kuyog niini, nga mao si Zwingli, ug si Calvin, ug sa tanan
pang uban nga migawas nianang dakung pagreporma.
61 Ug unya sa pag-uswag miabot si Wesley, laing kapanahonan nga may pagpamulak
ngadto sa usa ka borlas. Si Wesley, ug si Atterbury, ug sa tanan niadto, ug - ug si John
ug ang iyang igsoon, ug sa tanan kanila, bantugan nga tawo sa Dios uban sa mensahe,
nga mikuyanap sa nasud. Ilang giorganizar kini; ug kini namatay. Ug unya kini migawas
nga kon pagataw-awon daw sama gayod sa iyang pagtungha sa lugas karon, ug kon
pagasusihon, kini maoy usa ka pakpak. Ang pentecostes. Apan diha sa likod ining tanan,
may mitungha nga usa ka diyutay'ng putot sa lugas. Ug inyong masayran, sa kasagaran
… Nga tingali, sa mokabat ug tulo O upat ka mga tuig human ni Luther diha sa natad-
pagpamuhat, kanang Lutheran nga iglesia giorganizar. Ug sa usa lang ka hamubong
panahon human ni Wesley diha sa natad-pagoamuhat, kini giorganizar.

62 Sa Tucson, aduna kita't usa—usa ka programa kon sa unsa sa iglesia ni Wesley, O
sa iglesia sa Methodist, sa paglutaw. Ug samtang sila mianhi dinhi sa America, daghan
sa ila ang mibalik ugb miingon nga sila magpahimutang ug usa—usa ka pag-abang O
paghatang ug uban pa, nga gikan sa England, sa pagdala niini dinhi, ug sa unsa nga
kining  tanan  drama lang.  kay  nakita  diha  dayon  kon  unsa  nahitabo.  Ug  diha  siya
namatay.

Well, usab mitungha ang Pentecostal, silang kanhi nga mga unang tigpaninggit diha
sa taas nga mga adlaw nga nangagi, nga nakabaton sa gasa sa pagsulti'g mga dila, ug
mibiya diha sa pagpanulti'g mga dila. Ug unya ila kining gihinganlan, “nga ebedensya sa
Balaang Espiritu.”Ug unya ilang giorganisar. Ang usa miingon nga iyang pagahimoon
kini, ug nga lain kana,ug aduna sila'y mga nagkalainlaing tulukibon. Unsa bay nahimo
niini? Ang matag usa sa ilang mga dahon nangbukhad na, sama sa nahitabo diha sa
lindog ug maingon sa nahitabo sa borlas. Sila may Oneness, Twoness, Threeness, ug
mga  Church  of  God,  ug  sa  tanan  pa  niining  mga  uban;  sa  hingpit  napadayag  na,
napadayag na, napadayag na. Apan karon, sumala sa kinaiyahan, nga maoy hingpit nga
panag-ingnan, dili  gyod ninyo mamahimo ang bisan unsa nga pag-edukar Ini gawas
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niini.

63 Ang  usa  ka  pamilya,  sa  mga  amigo  nako  didto  sa  Kentucky,  may  usa  ka
gamay'ng—gamay'ng bata nga natawo sa miaging adlaw,ug ang inahan mitindo sa
dihang giluto nila ang among pagkaon. Ug siya mitabang sa laing igsoon nga babaye sa
pagluto'g pagkaon alang sa usa ka grupo kanamo nga tawo nga nagapangayam. Ug
unya ang bata mihilak, ug ako nakigsulti. Ug sa akong paglantaw ang inahan dibati'g
gamay'ng kaulaw. Busa siya milakaw ug gikuha niya ang bata. Ug ako miingon, “hibaw-i
nga mao na gayod kanay kinaiyhan.”Nakita ba ninyo?Karon, dili ka makahimo … Wala
gayod nila makaplagi ang bisan unsang mas maayong pamaagi alang sa usa ka bata sa
pagkuha sa unsay gusto niini  ug unya sa paghilak alang niini.  Karon, tingali  imong
pagahatagan kini'g usa - usa ka libro sa bahin sa mga kinaadman, ug molingkod dinih sa
pag-ingon, “gusto ko nga ikaw pagatudlo- an Teyolohiya, anak. Karon, ayaw'g lakaw sa
pagsiyagit sa palibot dinhi ingon sa ubang mga bata; kay lahi ka nila. Karon, sa dihang
gusto mo nang mokaon, imong pagabagtingon kining gamay'ng bagtingan sa ibabaw
dinhi.” Dili mahimo. Dili kini gyod mahimo.

64 Busa kon inyong bantayan ang kinaiyahan,  inyong makita  karon kon diin  ang
matag kapanahonan, ug diha dayon gipakita nga ania na kita sa katapusang panahon.
Ang pakpak napaksi na. Ug kita may kensi na ka mga katuigan, moduolan nakaron sa
baynte, ka mga katuigan, sa mensahe nga mikuyanap latas gikan sa nasud ug nasud,
ug niining buntaga mingkab-it latas niining nasura, tan-awa, ug walay organisasyon. Ug
dili kini mahimo nga i-organisar. Ug wala gayoy moabot pa nga sama niini, O motungha
sa umalabot. Nakita ba ninyo? Ang - ang butang nga mahitabo uban sa mensahe ning
adlawa,  mao  kini,  kinsa  kadtong  nagbaton  Niini  diha  sa  ilang  mga  kasingkasing
kinahanglan nga magapahimutang diha sa Presensya sa Anak, sa pagpahinog na. nakita
ba ninyo? Makahimo ka sa pagpunit sa Mensahe, ug unya tugoti nga ang Anak moluto sa
tanang pagkahilaw diha kaninyo, sa paghimo kaniyang hamtong nga mga Cristohanon.
Nakita ba ninyo kon unsay buot kong ipasabot? Ang Dios moabot sa dili na madugay, sa
pagdawat sa Iyang Iglesia, ug kinahanglan nga magbaton kita nianang matanga sa
pagka Cristohanon aron iyang pagadawaton. Ang - trigo nagkinahanglan nang mahinog.
Tanan sa husto.

65 Kining tulo ka mga gikinahanglan angay. Kinahanglan dili masiyap paghubad. O sa
pagdala sa dili tarong Niini, sayup nga pagsabot Niini, O siyat-… O sa pagkalamokat
Niini. Kinahanglan Kini pagabantayan sa husto gayod nga pinaagi nga ginaingon sa Dios.
Ngadto sa kalibutan, kini maoy usa ka tinagong Libro. Ang mga katawhan nagatuo Niini
nga kini usa lang ka mesteryosong Libro.

Usa ka higayon gikahinabi ko ang usa ka buntagang tawo dinhi sa ciudad, nga
nagakupot sa usa ka dakung dungog sa pagkaCristohanon, ug siya miingon, “Akong
gipaningkamotan ang pagbasa sa Libro sa mga Pinadayag usa ka abii.” Matud niya, “Si
Juan lagmit nakakaon ug usa ka dakung sili nga haling ug mao nga nagsalimoang.” Tan-
awa, usa ka tinagong Libro.

66 Apan,  samtang  sa  tinuod  nga  magtutuo,  kini  maoy  pinadayag  sa  Dios  nga
gipadayag dinhi sa kapanahonan nga atong gipuy-an.

Siya  miingon,  “Ang  Akong  mga  pulong  maoy  Espiritu  ug  Kinabuhi.”  Si  Jesus
miingon niana. Ug usab, “Ang Pulong maoy usa ka Binhi nga sa usa ka magpupugas
gipugas.” Nasayod na kita nga kana maoy tinuod. Kini'y Dios diha sa Pulong nga porma,
ug mahimong mahubad lamang kini  pinaagi  sa Iyang kaugalingon.  Ang tawhanong
hunahuna dili arang makahubad sa hunahuna sa Dios. Unsaon ba sa diyutay - diyutay
nga limitado nga hunahuna nga Mohubad sa walay limitadong Hunahuna, nga dili gani
kita makahimo bisan sa paghubad sa hunahuna sa usa'g usa?

Ug  timan-i  ninyo,  Siya  maoy  Usa  lamang  nga  Makahubad  Niini,  ug  Iyang
gipanghubad Kini ngadto kang kinsa nga Iyang pagbuot. Wala kini magaingon nga, “Sa
mga tawo sa una, maingon sa ilang paglakaw latas sa yuta kanhing mga panahon ug sa
mga  nagkalainlaing  paagi.”  Apan  “Ang  Dios,  sa  kanhing  mga  panahon  ug  sa  mga
nagkalainlaing paagi mipadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa Iyang mga profeta.”
Nakita ba ninyo?
67 Ug, timan-i, “Ngadto kang kinsa ang Iyang pagbuot ipadayag kini.” Ug

Iyang gipaigo kaayo nga Siya makatago sa Iyang Kaugalingon diha sa
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Kasulatan, ngadto sa pinakamaalamon nga Teyologo nga diha niini. O, sus,

makahimo Siya sa pagtago sa Iyang Kaugalingon, sa pagpahiluna dihadiha sa

Kasulatan, ug tan-awon ninyo sa tibuok adlaw ug dili gyod ninyo makita kini;

tan-awon sa tibuok kinabuhi, ug dili gyod makita kini. Makatago Siya sa husto

sa Iyang kaugalingon, sa pagpahimutang diha.

Karon, palihog, bisan asa, ipatuhop kini. Nga, ang Dios, diha sa Pulong,

makatago ug maayo sa Iyang Kaugalingon diha sa Pulong, nga wala gayoy usa

ka Teyologo O usa ka eskwelahan dinhi sa kalibutan nga makakaplag Kaniya,

ug bisan pa Siya diha ra nagpahimutang.

Moingon mo, “husto ba kana, Igsoon Branham?

Kumosta man ang mga Fariseo ug mga Saduceo?

Kumosta man ang matag panahon? Gihimo Niya kini. Siguro gyod.

Gihimo Niya ug maayo diha sa matag kapanahonan. Masusi nato kana karon.

Atong pamalandungan ang mahitungod sa mga adlaw ni Noe; batid,

tawhanong panabot nga kapanahonan, daw giunsa Niya pagtago sa Iyang

Kaugalingon diha sa Iyang gisaad nga Pulong. Sa mga adlaw ni Moises, daw

giunsa Niya pagtago sa Iyang Kaugalingon. Sa mga adlaw ni Elias, daw giunsa

Niya pagtago sa Iyang Kaugalingon. Sa mga adlaw ni Jesus, daw giunsa

pagtago sa Iyang Kaugalingon. “Siya ang kaniadto sa kalibutan, ug ang

kalibutan wala makaila Kaniya. Siya mianhi alang sa Iyang Kaugalingon; apan

ang Iyang Kaugalingon wala midawat Kaniya.“ nakita ba ninyo?

68 Iyang gitago ang Iyang Kaugalingon gikan sa pinakabatid, lantip sa

salabutan nga tawo nga ania ibabaw dinhi sa yuta. Moingon kamo, “well, kini

mao si Dr. Holy Father tampulano.“ Dili ko igsapayan kinsa siya, ang Dios

nagtago sa mga bata nga walay igong kahibalo, tan-awa, mga bata sa Dios, ang
gipangbut-an nang daan nga binhi.

Hunahuna-a. ang makagagahum nga Dios, mipahiluna sa Iyang

kaugalingong mga Pulong, gibuta-an ang batid sa pangisip, ug edukado nga

mga katawhan niining kapanahonan karon, ug wala sila makakita niini. Sila

naghunahuna nga kini maoy usa ka pundok sa pagkapanatiko. Tan-aw kaniya

nga nagbarog diha nga nagtago, ngadto sa Pentecostal, mga Baptist, mga

Methodist, Presbyterian. Mopadayag sa Iyang Kaugalingon sa gawas sa

publiko, ug sa pagpakita sa tanang mga matang sa mga butang, bisan pa

gibutang sa mga pamantalaan, ug mga butang nga ingon niana, bisan pa niana

sila dili makakita niini. O, ang atong Dios, daw pagkagamhanan, nga

mipadayag sa Iyang Kaugalingon ngadto kang kinsa sa Iyang pagbuot.

“O”, kamo magaingon, “Igsoon Jones O Igsoon Tampulano, siya - siya

maoy usa ka buntagang tawo. Iyang nakita Ni.“ O, no. siya mipadayag Niini

ngadto kang kinsa nga Iyang pagbuot. Moingon, “Ang akong asawa wala

makakita Niini, ug siya usa ka cristohanon nga babaye.“ Mipadayag Siya

ngadto kang kinsa nga Iyangn pagbuot. “Well, ang akong pastor usa ka

buntagan nga tawo.“ Tinuod kana, apan Siya magapadayag sa Iyang

Kaugalingon ngadto kang kinsa nga Iyang pagbuot. Karon, susiha uban sa

unsay napadayag na, ngadto sa unsay nagapanghitabo, ug unya … makasabot
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ka ug maaayo niini.

69 Ug karon masayran unta nato, nga niini nahimo Kining usa ka Libro sa

Dios ug dili usa ka libro sa tawo … Karon atong tan-awon kon unsaon niini sa

pagpadayag sa Iyang Kaugalingon. Tan-awon kon giunsa Niini pagbutyag sa

sala sa mga tawo nga nagsulat Niini, timan-i, sa mga tawo nga kinsa - kinsa

nagpuyo sa Iyang adlaw.

Si Abraham, pananglit, siya gitawag nga “Ang amahan sa matinuohon.”

Sayri daw kon unsa kana … Naghunahuna ba mo nga si Abraham nakasulat

niining Libroha diha sa iyang kaugalingon, sa kaugalingong

pagkamahadlukon? Unsaon ninyo sa paghunahuna nga siya misulat sa iyang

pagpanghimakak ngadto sa hari nianang butanga, pag-ingon nga siya iyang

igsoon nga unta kini iyang asawa? Mosulat ba siya sa iyang tinalawang mga

buhat nga iyang nahimo? Segurado, nga siya wala gayod nakahimo niana.

kumosta man kang Jacob sa iyang pagpanglimbong? Ang usa ka

maglilimbong nga Jacob kaniadto. Buut ba sa usa - usa - usa ka tawo, sa usa

ka Hebreohanong pagsulat sa iyang Hebreohanong igsoon, nga diha kaniya

ang tanang Israel gipanagtawag, makapangahas ba siya pagsulat sa mga

limbong nga iyang nahimo samtang amahan sa tibuok nasud? Diha sa kang

Jacob, mitungha nga mga patriarca; gikan sa mga patriarca mitungha ang tribo. Ug
ang batong patukuranan sa tanan niini, ug ang Biblia mibutyag kaniya ingon sa usa ka
manlilimbong. Tinuod ba kana? Naghunahuna ba mo nga ang tawo makapagsulat niana?
Dili senyor.

70 Kumosta man usa ka tawo nga nagsulat sa pinakabantugang hari nga ilang

naangkon sa ibabaw sa yuta, ingon nga kinuranahang hari; si David, diha sa

iyng pag-ambit sa pagpanapaw? Makasulat ba kadtong mga Judeo sa ilang

halandong hari sa paghimo'g pagpanapaw?

O, aduna kita'y kasaysayan, sama kang, 'George Washington wala gyod

misulti sa usa ka bakak,“ ug mga butang nga maingon niana. Misulti kita, sa

pagpahibalo nianang kasaysayan.

Apan kini maoy usa ka tawo, ang Biblia mitawag kang David nga usa ka

“tigpanapaw” ug mao siya kaniadto. Ang hari sa Israel, usa ka tigpanapaw

kinsa ang nahimong anak … Si Jesus nga Anak ni David. Ang pinaka-

Ulohang Bato; ug Iyang amahan, sumala sa lawasnon, usa ka tigpanapaw. Ang

mga Judeo dili gyod mosulat ug Libro nga ingon niana. Makasulat ba ang tawo niini
sa iyang kaugalingon? Dili gayod.

71 Unsaon sa mapasigarbohon nga nasud sa Israel? Nasayod kamo kon unsa

ka mapagarbohon sila. Garbong nasud sa Israel, sa pagpanaw ug pagsulat

bahin sa ilang kaugalingong pagsimba'g diosdios, sa pagsulat bahin sa ilang

pagsukol batok sa ilang Dios, pagsulat batok sa hugaw, mahugaw nga mga

butang nga ilang gibuhat, ug gisulat diha sa usa ka libro? Sa katinuod gayod

ilang gitago-an kana. Ila lang gipasundayag ang mga maayong mga butang.

Apan, kining Biblia, nagsulti kon unsay husto ug unsay sayup. Kini'y bisan

kinsa nasayod nga ang mga Judeo wala gayod nakasulat sa usa ka Libro nga

sama niana, bahin sa ilang kaugalingon nga kahugawan, ug pagsimba'g

diosdios, ug kapakyasan, ug bisan unsa pa nga anaa sa ila. Wala gyod nila
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kana gisulat. O, Dili.

Nan, kinsa ba ang misulat Niini? Ang Biblia miingon, diha sa Mga

Hebreohanon 1:1, “Sa daghan ug nagkalainlaing mga paagi ang Dios misulti

kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa

mga profeta.“ Nan, dili kining mga profeta, dili kini sa tawo. ”Sa Dios!,“ Dili

“sa mga profeta sa karaang panahon.” Apan, “Sa Dios, diha sa karaang

kapanahonan ug mga nagkalainlaing mga paagi misulti ngadto sa mga

ginikanan pinaagi sa mga profeta.“

May natiman-an ako dinhi nga teksto sa Kasulatan. Ug ako wala masayod

unsa Niini; Wala ko makahisgot Niini. Sa kasagaran, samtng kining mga

butanga nga akong ipanghisgot kanila, tan-awon ko diha sa Kasulatan.

Pagatan-awon ko kini'g maayo sa pipila ka gutlo, kon kamo makapasaylo

kanko. Kini diha 2 Timoteo 3:16. Akong - akong - akong gihunahuna nga ako

makahinumdom niana, apan pasaylo-a ako. Mo-undang una ako sa pipila ka

gutlo sa pagpangita kon unsa mao ba kini.

72 “Ang Dios, diha sa karaang kapnahonan ug mga nakalainlaing paagi

misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga profeta.“

Karon ikaduhang Timoteo 3, 3:16. Atong pagatan-awon kon unsay

giingon diha sa 3:16.

Ang tibuok nga Kasulatan (O, o mao) gituga pinaagi sa (mga profeta

ba? Dili) . . . gituga sa (unsa) sa Dios, ug may kapuslanan alang sa

pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id, ug alang sa

pagmatuto sa pagkamatarung:

Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alng sa tanang

maayong bulohaton.

Walay pagduhaduha, nianang tungora, ang tibuok sa Kasulatan gisulat

pinaagi'g tuga. Si Jesus, dinhi sa yuta, miingon nga ang mga langit ug yuta

mahanaw apan ang Iyang Pulong dili gayod. Siya miingon nga ang tibuok

Kasulatn kinahanglan mamatuman na. Busa ang Librong Biblia dili libro nga

mga sinulat nga tawo. Apan kini maoy mga Libro sa mga sinulat sa Dios.

73 Karon, kita nasayod n gang Dios nagpili pinaagi sa paggahin nang daan sa

Iyang Iglesia, sa Iyang lugar, sa Iyang mga profeta, ug sa tanan bahin niini. Ug

pinaagi sa Iyang nag-unang kahibalo, Iyang gigahin nang daan ang iyang

profeta. Ug sa dihang ang kapanahonan moabot na, aduna Siya'y profeta nga

moabot diha sa maong kapanahonan, ug gitugahan siya samtang Siya misulat

sa Biblia pinaagi kaniya. karon, ang Dios nagsulat sa Biblia gigamit lamang

Niya ang profeta, tungod kay mao kanay Iyang paagi sa paghimo niini. Busa,

tan-awa, dili kini mao ang pulong … Busa, tan-awa, Kini mao ang Pulong sa

Dios, ug dili pulong sa tawo.

74 Ang Dios usa ka Tawo. Ang makasulti. Ang Dios makalitok. Ang Dios

makasulat. Siya wala magtinguha nga pagabuhaton kini nianang paagiha, apan

mao kanay paagi nga Iyang - Iyang gipili sa paghimo niini. Siya wala

magtinguha sa pagbuhat niini anang paagiha. Apan Iyang gipili ang pagbuhat

nianang paagiha. Karon miingon kamo, “Ang Dios misulat diha sa Iyang
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tudlo, sa Iyang Kaugalingon nga gamhanong tudlo, sa napulo ka mga sugo.

Busa ang Dios makasulat, sa Iyang Kaugalingon, kon gustohan Niya.“ Nakita

ba ninyo? Apan Siya - Siya nagpili sa pagsulat Niini pinaagi sa profeta, tan-

awa. Tungod kay kini maoy Iyang mga tahas O kinaiya, sa Iyang Pulong. Siya

mipaila pinaagi kanila, sa paghimo niining tanan nga usa ka bahin, O usa ka

bahin Kaniya.Nakita ba ninyo? Makasulat Siya sa Iyang tudlo. Gigamit usab

Niya ang Iyang tudlo ug misulat didto sa mga bongbong sa Babelonia. “Ikaw

gitimbang diha sa timbangan ug nakaplagan nga kulangan.“ Siya misulat diha

sa Iyang kaugalingon tudlo.

75 Ang Dios makasulti. Motuo ba mo nga ang Dios makasulti? Siya misulti

ngadto kng Moises sa ibabaw sa bungtod, diha sa nagsilaob nga sapinit. Motuo ba
mo niana? O, o, senyor. Siya misulti ngadto kang Juan, sa pormang

salampati, (motuo ba mo niana?) nga, “Kini ang Akong Anak nga pinalangga

kang kinsa Ako nahimuot sa pagpuyo.“ Siya misulti kaniya. Siya misulti

ngadto kang Jesus sa ibabaw sa bungtod sa Pagka-usab sa Dagway, diha sa

atubangan ni Pedro, Santiago ug Juan. Makasulti Siya. Dili Siya usa ka amang. Ang
Dios makasulti. Busa Siya makasulti ngadto - ngadto kang Jesus sa

bungtod sa Pagka-usab sa Dagway. Ug Siya misulti ngadto kang Jesus sa

atubangan sa tibuok panon sa mga katawhan; sa dihang, ang mga tawo

miingon nga midalogdog, apan kadto mao ang Dios nga nagapakigsulti kang

Jesus. Ug halos tanan sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan, si Jesus

nagapakigsulti. Siya maoy Dios. Busa, ang Dios, makasulti.

76 Migamit sa Iyang kaugalingong mga tudlo ug misulat diha sa bonbon, sa

usa ka adlaw. Siya misulti. Siya miwali, Siya nagpanagna, diha sa Iyang

Kaugalingong mga ngabil, gibuhat sa Dios, sa dihang Siya nahimong unod ug

mipuyo ipon kanato, “Ang Dios nagpadayag diha sa lawas.” Kon siya

makasulat, makasulti, dili ba Siya makahimo sa pagsulti sa mga uban sa unsay

angay pagabuhaton? Sa tinuod gayod mamahimo. Maklitok Siya ngadto

kanila, diha sa usa ka tawhanong tingog. Siya makasulat ug makapakita kanila

sa unsay pagahimoon. Iyang gibuhat Kini.

Busa, “Ang Dios, sa karaang mga kapanahonan ug mga nagkalainlaing

mga paagi misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga profeta.“ Ug Siya

miingon, ibabaw Niining Pagkasulata, nga, “walay usa ka tulpok O kudlit nga

mahanaw hangtod nga kini mamatuman na,“ ug unya Kini ipadayag; dayon

Kini pagasayloan na, kay kini napadayag na. Kini dili pa anang tungora

pagasayloan, kondili ang Pulong sa Iyang Kaugalingon mahimno nang unod.

Ang tulpok nagkahulogan ug “diyutay'ng pulong”. Ang kudlit nagkahulogan

ug “diyutay'ng marka”. Wala gayoy bisan ug usa ka panulbok, usa ka

panultihon, bisan unsa, nga pagapakyason diha sa Pulong sa Dios. Kini dili

mahimong mapakyas, tungod kay Kini Dios, ug ang Dios napadayag diha sa

porma sa usa ka tawhanong lawas. Kay, kini maoy Dios diha sa Iyang

Kaugalingon diha sa litrang porma, sa porma sa profeta, nga napadayag diha sa
lawas.

Karon, mao kanay hinungdan nga si Jesus nakaingon, “Ang bisan kinsa

nga nagapanulti kaninyo, tawga ninyo sila ug “mga Dios.” Kinsa misulti
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kaninyo pinaagi sa Pulong sa Dios,“ ug miingon ”sila mga dios.“ Kanang mga

profeta sa dihang sila gidihogan diha sa Espiritu sa Dios, ug midala sa tukma

sa Pulong sa Dios, nan sila mga Dios. Kay kini maoy Pulong sa Dios nga

gisulti pinaagi kanila. Ug makahimo …

77 Sila magahubad lamang ingong sa itugot kanila sa tigmugna ngadto sa

paghubad. Karon kon gusto ninyo nga mangita niana, anaa kana sa Ikaduhang

Pedro 1:20 ug 21. Sa walay duhaduha. Kay, kini diin ang Dios … “Walay

maghuhubad sa kinaugalingon.“ Iyang gihimo sa Iyang Kaugalingon

paghubad.

Ang Dios misulti ug mihubad Niini, sa Iyang Kaugalingon, ug unya

mipadayag niini ngadto kang kinsa nga Iyang pagbuot, gililong ngadto sa

tanang mga uban pan. Siya dili magapadayag Niini ngadto kang bisan kinsa

gawas nga Iyang magustohan. Ug dili Niya … Siya, Siya misulti sa Iyang

kinatibuk-ang butang diha sa Kasulatan, busa sa kinatibuk-ang butang

nahisayran na; gani lang Siya mipahiluna dinha sa pagbantay niini nga

mahitabo. Nakita ba ninyo? Dili. Gitan-aw lang ang lawas nga mahimo na ug

makabalik na sa Iya, ngadto sa porma sa Iyang Pangasaw-onon pag-usab.

Kana gayod.

78 Mga magtutuo tuohi Kini, ingon kang Abraham nga nagpahamatngon sa

mga butang nga kasupak ngadto Niini nga daw kadto dili.

Kini usab, Kining Pulonga, makatugkad sa mga tinaguan sa mga

kasingkasing, Mga Hebreohanon 4:12. “Kini motungkad sa mga tinaguan sa

mga kasingkasing.“

79 Ang mga propeta dili kanunay'ng makasabot sa unsay ilang gisulat O

unsay ilang gipangsulti, O sila dili gayod makaingon niini, kon sila makasabot

Niini. Nakita ba ninyo? Apan ang Biblia miingon, “Sila gipalihok pinaagi sa

Balaang Espiritu.“ Gipalihok! Sa dihang ang Balaang Espiritu magapanglihok

diha kaninyo, molihok kamo. Tawo … “Ang Dios, diha sa karaang mga

kapanahonan ug sa mga nagkalainlaing mga paagi misulti ngadto sa mga

profeta nga gipalihok pinaagi  sa Balaang Espiritu.“  Mao kanay hinungdan, ang
tanang mga kapanahonan, ang mga katawhan nga mga espirituhanon

mikonsulta gayod sa mga profeta bahin sa mga kapanahonan ug unsa pa ang

mahitabo.

Ang profetang - tigsulat kinihanglang makanunayon nga makighiusa

ngadto sa Tigmugna. Nakita ba ninyo? Kinahanglan siya magpuyo kanunay

diha sa Presensya sa Timugna, sa pagpakisayod kon unsay mamahimo sa

maong Libro. Nakita ba ninyo? Ang tigsulat ng profeta, adunay siyay

pangsulat pag-andam kanunay sa bisan unsa nga panahon, walay hunong nga

pagpakighuisa uban sa Tigmugna, nga mao ang Dios, sa pagpadapat sa bisan

unsay Iyang giingon nga ipasulat. Nakita ba ninyo? Pagpakita kon unsang

matanga sa usa ka Kinabuhi ang Iyang gikinahanglan … usa ka linain nga

kinabuhi bulag sa tanan niyang mga igsoon.

80 Karon, mao kana ngano nga ang profeta anaa sa iyang hunahuna ang

pagpahimutang kanunay kutob sa giingon sa Dios, dili sa unsay hunahuna sa
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tawo, sa unsay hunahuna sa kapanahonan, sa unsay hunahuna sa iglesia, sa

unsay hunahuna sa gingharian. Apan sa unsay hunahuna sa Dios, iya lamang

gipalutaw ang hunahuna sa Dios ngadto sa Pulong, 'kay ang usa ka pulong

maoy usa ka hunahuna samtang kini gipahiyag, busa ang profeta nagpaabot

alang sa mga hunahuna sa Dios. Ug sa diha nga ang Dios mipadayag sa Iyang

hunahuna ngadto kaniya, iyang ipahayag kini diha sa Pulong, “NAG-INGON

ANG GINOO.“ Tan-awa, dili ”Nag-ingon Ako, ang profeta.“ ”NAG-INGON

ANG GINOO!“ Nakita ba ninyo? Sa tinuod.

Mao kanay hinungdan nga ilang gisupak ang mga ginaharian ug mga

kapanahonan sa iglesia, nga, sa paghimo sa ingon niana diha sa ilang mga

adlaw, kamatayon ang silot. Moduol ka ba sa atubangan sa hari ug mosulti

kaniya nga “NAG-INGON ANG GINOO, kana ug kana ang mahitabo”?

Iya kamong punggotan sa ulo. Ang iglesia mopapatay kaninyo karon dayon

alang sa paghimo ninyo niini. Apan kining mga profeta walay kahadlok.

Ngano man? Kay gipalihok sila pinaagi sa Balaang Espiritu, sa pagtan-aw, ug,

sila, mao kana ngano nga sila nahimong walay kahadlok. Ug sila misulat sa -

sa dili masayop ang Pulong sa Dios.

81 Adunay daghan nga naninguha sa pagsundogsundog kanila nga mga

profeta, sama sa mga pari, O uban pa. ug unsa bay ilang nahimo? Sa tinuod

nagkaguliyang, ingon-ana ang tanan. Dili sila makahimo niini.

Tungod kay, ang Dios may piniling tawo alang sa kapanahonan, ug

piniling Mensahe, ug bisan pa sa kinaiya sa tawo ug unsay lakaw O agi diha

nianang panahona, unsay Iyang ibutang, O unsaon nga mahimo Niya. Uban sa

kinaiyahan nianang matinud-anong tawo, Iyang mapabuta ang mga mata sa

uban. Ang mga Pulong nianang mga tawhana nga ipamulong, sa paagi sa

iyang gibuhat, mopabuta sa uban, ug mopaabri sa mata sa uban. Nakita ba

ninyo? Iyang gibistahan ang maong tawo sa klase bisti nga iya sa kaniadto;

ang kinaiya, ang pangandoy, ug bisan unsa sa husto gyod sa pamaagi nga

iyang nahimo sa kaniadto, sa hingpit gayod pinili alang nianang matinud-

anong mga katawhan nga Iyang pagatawgon alang nianang panahona.

Samtang, ang uban mobarug ug mototok Kaniya, moingon, “well, dili ka

makahimo. Adunay … Ako - ako dili makakita.“ Sila gibutaan.

82 Ug si Jesus miabot sa mao rang paagiha, misul-ob, ang dili mamatay nga

Dios misul-ob sa tawhanong Unod. Ug tungod kay Siya natawo diha sa

pasungan, diha sa kamalig nga puno sa tai, walay dapit nga kapahulayan sa

Iyang uol; natawo, sa pagpanghunahuna, uban sa mansibado O dili tinuod nga

ngalan nga gipalakaw ngadto Kaniya. Nakita ba ninyo? Tanan niining mga

butanga bahin Kaniya nga Siya, ug sa unsa Siya mipakita, ingon nga usa ka

anak sa panday, ug sa unsa nga Siya walay naeskwelahan.

Mokapin kon kulang, sa kalibutan, ang kaalam niining kalibutana, Siya

wala gayod mangilabot bahin niini. Walay usa ka sebelisasyon niining

kalibutana, edukasyon, O bisan unsa, wala gayoy usa ka butang nga Iyang

pagabuhaton uban niini. Ngano ba? Kay Siya maoy Dios. Kini magkasumpaki.

Kon Iyang paninguhaon ang pag-adto sa seminary sa ubang dapit ug magatuon
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sa usa ka bahin nga gibuhat sa kasimbahanan dinhi sa kalibutan, unsa may

diha-sa … Nganong, kini dili gani … Nganong, kini dili gani … dili itakbo

ang tanan diha sa Iyang pagsabot, kay Siya maoy Dios.

Busa, ang edukasyon, pag-eskwela, pagsiminar, nianang mga butanga,

maoy hingpit kasupak sa kabubut-on sa Dios. Ang tibuok sistrema sa

edukasyon maoy supak sa Dios. Bisag unsaon nagapangtudlo sa paghilayo

gikan sa Dios, sa tanang panahon. Sa dihang akong madunggan ang usa ka

tawo nga moingon niana nga siya mao si Dr. , Ph. D. , L. L. Q. , kana

makapahimo lang kaniyang mas labi pang layo gikan sa Dios, alang nako.

Nakita ba ninyo? Iyang gi-edukar ang iyang kaugalingon nga mas

makapahilayo'g maayo gikan gayod sa unsay pagkatawag kaniya sa

pagpamuhat. Mao kanay tinuod.

Sayri sa pagkakaron nga sila gipalihok pinaagi sa Balaang Espiritu.

83 Karon, kana wala magpasabot nga ang edukadong tawo dili makasulod.

Tan-awa si Pablo. Sa akong pagtuo nga walay tawo kaniadto nga usa ka

maalamon sa iyang adlaw gawas kang Pablo, kinsa maoy Pablo sa Tarsus.

Siya gi-edukar ilalum ni Gamaliel, usa sa pinakadako sa mga magtutudlo

adtong adlawa; bantugan, strictong Hebreohanon, usa ka Fariseo sa maong

denominasyon. Ug si Pablo gidala ilalum kaniya. siya nasayod sa tanang

relihiyon sa mga Judeo. Apan sa dihang siya miabot sa iglesia, siya miingon,

“Wala ako mianhi kaninyo pinaagi sa edukasyon sa tawo, ug sa uban pa.

Tungod kay, kon inyong himoon, nan mosalig kamo diha niana. Apan ako

mianhi kaninyo diha sa gahum ug sa pagpasundayag sa Balaang Espiritu, aron

nga ang inyong pagtuo mahimo diha sa Dios.“ Diha niana kamo. Nakita ba

ninyo? Mao kanay tinuod.

84 Daghang naninguha sa pagsundogsundog niining mga tawhana, apan ilang

naangkon ang tanang butang diha sa kaguliyang sama sa ilang gibuhat karon

adlawa. Adunay usa nga mibarog saw ala pa ang panahon ni Jesus, ug

minando sa upat ka gatus ka mga katawhan sa pagpahilayo. Ug nasayod na mo

sa unsay mabasa sa mga kasulatan mahitungod niining mga butanga,

naninguha sa pagbuhat niini sa wala pa ang panhon moabot. Ug ang uban

kanila naninguha sa pagsundogsundog kaniya, ug ingon silang tanan niini,

niana, o lain pang usa.

Ug siya miingon, “Sa katapusang mga adlaw, sa maong paagiha sila

magapanguha nga mini nga mga cristo, sa katapusang mga adlaw, ug mga

mini nga mga profeta, ug nagapakita'g nga timaan ug mga kahibulongan.“

Adunay kita'y tanan niana. Nakita ba ninyo? Apan kana dili makahimo sa

pagpalayo gikan sa Tinuod. Kini hinoon nakapahimo Niini sa pagsinag ngadto

sa mas maayo pa, tungod kay kita adunay usa ka matuod nga Cristo, ug dili

ang usang mini.

85 Karon, karon, kita makapamalandong usab nga ang Dios nagpadala'g mga

profeta. Mao kanay paagi Niya sa pagdala sa Iyang Pulong ngadto sa mga

katawhan, pinaagi sa mga ngabil sa Iyang mga profeta.

Ug timan-i, nasayod na mo nga si Moises miingon, kon gusto ninyong



Si Cristo Napadayag Diha Sa Iyang Kaugalingon Pulong 24

pagabasahon sa Exodos sa ika-4 nga kapitulo, ug sa ika-10 ug sa ika-12 nga

bersekulo. Si Moises miingon nga ang Dios misulti kaniya. Ang Dios

nakigsulti ngadto sa usa ka tawo, ngabil ug ngadto sa igdulongog. Ug siya

miingon, “Ako di maayo manulti,” Matud pa ni Moises. “Ako - ako dili

angayan. Ako - ako dili moadto.“

Siya miingon, “Kinsay naghimo sa tawo sa pagsulti, O Kinsay naghimo

kaniyang amang? O Kinsay naghimo kaniya nga makakita, O Kinsa naghimo

kaniya nga makadungog? Dili ba Ako, ang Ginoo?“ Ug Siya miingon, ”Maga-

uban Ako sa imong baba.“ Nakita ba ninyo? Busa . . .

Ug si Jeremias miingon, kon gusto ninyong pagabasahon kana diha sa

Jeremias 1:6. Si Jeremias miingon ana, “Ang Dios mibutang sa mga pulong

diha sa akong baba.“ Nakita ba ninyo? Siya - Siya misulti, sa ngabil ug ngadto

sa igdulungog, agig usa ka profeta; ug misulti lahus sa ubang profeta, dili

gayod siya makapugong, ug misulti pinaagi sa iyang mga ngabil.

86 Siya adunay mga pamaagi sa pagdala sa Iyang Pulong pagawas, sa

kasayuran ninyo. Oo, senyor. Busa nakita ninyo ang Biblia maoy Pulong sa

Dios, dili pulong sa tawo. Si Moises miingon, “Ang Dios misulti kanako uban

sa tingog, ug nadunggan ko Siya. Ug akong gisulat ang unsay Iyang giingon.

Si Jeremias miingon, “Ako dili gayod makasulti. Ug, ang unang butang

nga inyong mahibaw-an, ang akong ngabil militok, ug - ug - ug akong

gisulat.“ Ang Dios militok pinaagi sa iyang mga ngabil, ug kini nahitabo.

Si Daniel, Isaias, ug uban pa, tanan niadtong mga profeta sa hingpit halos

pareho.

87 Abi ninyo, diha lamang sa Daang Tugon, kini labaw sa duha ka libo ka

mga higayon nga kadtong mga profeta miingon NAG-INGON ANG GINOO.

Karon, kon ang usa ka tawo moingon NAG-INGON ANG GINOO, dili na

kana tawo ang misulti. Kon iyang himoon, dili siya mahimong usa ka profeta,

tingali usa ka tigpakaaron-ingon, tan-awa, 'kay kini dili (dili gyod) mahitabo;

usa ka purohan gawas sa napulo ka gatus ka libo ka mga higayon, tan-awa,

ilang gihunahuna kini. Apan kon kini GINA-INGON SA GINOO, ang

Ginoong Dios nagaingon niini.

Kon ako moingon, “Nag-ingon si Orman Neville,” ang akong igsoon

moingon, “Nag-ingon si Mr. Mann”, Ako moingon, “Nag-ingon si Igsoon

Vayle,“ dinhi niini, O sa pipila niining ubang mga igsoon, sa bisan kinsa sa

inyo; misulti ako sa unsay inyong giingon. Kon ako matinud-anon,

mgapamulong ako sa husto kon unsay inyong giingon.

Ug kining mga tawhana, ingon nga mga profeta, miingon, “Kini dili mao

ako. Wala akoy mahimo niini, apan kini'y GINA-INGON SA GINOO.“ Busa

ang Biblia maoy GINA-INGON SA GINOO pinaagi sa mga profeta.

88 Hibaw-i ilang gidala ang Espiritu ni Cristo diha sa ilang kaugalingon, ug

mitagna sa mga panghitabo nga buot mahitabo. Mahisgot ta'g pangpanagna!

Sila miingon unsay buot mahitabo ngadto sa tanan nga mga kapanahonan,

ingon sa pagpahaluna nila, pagpabarog, O sa pagpahimutang, nagapanglakaw

sila kinuyugan sa Espiritu ni Cristo nga diha kanila, sa ingon niana sila
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nagpamuhat nga sama kang Cristo. Ug ang mga magbabasa nga buot mobasa

niini nagapanghunahuna nga ang mga profeta nagpanulti sa ilang kaugalingon.

Nakahinumdom ba mo sa Eunoco sa dihang siya nagbasa sa Isaias 53:1,

bahin sa unsa, nga, “Siya ginasamaran tungod sa atong mga kalapasan, Siya

napangus tungod sa atong mga kasal-anan, ang silot sa atong pakigdait diha sa

ibabaw Niya, ug tungod sa Iyang mga labod kita manga -ayo?“ Ang Eunoco

miingon ngadto kang Felipe, “Kinsa may gipasabut niini sa profeta, ang iya

bang kaugalingon O sa uban bang tawo?“ Tan-awa, ang profeta misulti nga

morag siya na mismo sa iyang kaugalingon.

89 Tan-awa si David nga nagtu-aw sa Espiritu, “Dios ko, Dios ko, nganong

gibiyaan mo ako? Ang akong mga tiil ug mga kamot,“ si David.

“Gipalagbasan nila ang akong mga tiil ug mga kamot. Apan Ikaw dili

magabiya sa akong kalg sa Sheol, ni motugot ka nga ang Imong balaan

makakita sa pagkadunot.“ Nga daw si David, kanang milihok na, ang

espirituhanong binhi nga maga-abot sa ilalum dinha. Bisan pag si David sa

iyang kaugalingon maoy usa ka bunglayon, apan sa sulod dinha maoy usa ka

lugas sa Trigo. Nakuha ba ninyo kini?

Busa, ang tibuok Biblia, dili Kini pulong sa tawo, ni gisulat Kini pinaagi'g

tawo, O kini mai - maipadayag pinaagi'g tawo. Kini maoy Pulong sa Dios nga

gipadayag Mismo sa Dios, ang Iyang Kaugalingong Maghuhubad, si Cristo

mipadayag sa Iyang Kaugalingon sa Iyang Kaugalingong Pulong.

90 Tan-awa, si Cristo mibarug kanhi dinhi ni David, si David wala

maghunahuna bisan karon. Ang iyang hunahuna nabanhaw gikan kaniya, sama

sa nangagi. Ug siya nagbitay sa Krus, sama sa imong makita sa hulagway

dinhi; nagbitay sa Krus, nga nagtu-aw, Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan

Mo ako? Tanan kong mga bukog, ug sila mitutuk Kanako. Ilang gipalagbasan

ang akong mga kamot ug mga tiil. Ilang giduslak ang Akong kilid.“ Nakita ba

ninyo? “Nganong halayo Ka kaayo gikan Kanako? Ang tanang mga turong

baka sa Basan nanaglibot kanako. Ilang gilingolingo ang ilang mga ulo, sa

pag-ingon, siya misalig sa Dios nga Siya moluwas Kaniya; karon tan-awon

nato kon Siya magaluwas Kaniya,“ nagasulti sa mao ra gihapon nga pulong.

Busa, tan-awa ninyo, sa dihang ang Dios napadayag na dinhi sa yuta,

nagsulti Siya sa mao rang mga pulong nga gisulti ni David. Nakuha ba ninyo?

Busa, nakita ninyo, dili Kini pulong sa tawo; apan Kini Pulong sa Dios. Mao

kadto ang Dios nga anaa kang David; dili kana si David. Wala siya masayod sa
unsay iyang gipanulti; siya sa hingpit anaa gyod kayo diha sa Espiritu.

Mao kana'y paagi kang Moises kaniadto. Siya kaniadto sa mao gihapon

diha sa Espiritu, misaylo sa sukdanan O dimension nga iyang gipuy-an, ug

mibarog didto sa nawong ug nawong, diha sa nagsilaob nga sapinit,

nagpakigsulti ngadto - ngadto sa Dios Mismo. Ug miingon, “Hubo-a ang

imong sandalyas. Kay ang yuta ang imong gibarugan maoy usa ka yuta nga

balaan.“

Sa hunahuna nako nga samtang si Moises mibiya didto, iyang gihunahuna,

“Unsang hitabo-a? O Unsay nahitabo? Unsa ba kini?”
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Miingon ang Dios, “Umadto ka sa Egipto. Kay Ako maga-uban kanimo.”

Siya miingon, “matuod kaayo Kini kanako, busa kinahanglan moadto

ako.“ Iyang gikuha ug gidala ang iyang asawsa ug ang iyang mga anak . . . ug

- ug ang iyang bata, diay, ang iyang sungkot sa iyang kamot, ug mipanaw

ngadto sa Egipto, sa pagluwas sa mga katawhan. Nakita ba ninyo?

91 Ang Dios misulti, sa Iyang kaugalingon, pinaagi sa mga profeta. Tan-awa,

sila, sila sa hingpit gayod … Kini dili ang mga profeta, apan Dios. Kay ang

mga profeta sa ilang kaugalingon, dili makapapanulti niadtong mga butanga.

“Kinsa bay nakatoo sa ilang nadungog gikan kanamo?” si Isaias

nagaingon, tan-awa ninyo. “Kinsa bay nakatoo sa ilang nadungog gikan

kanamo? Ngadto ba kang kinsa ang kamot sa Dios igapadayag? Siya motubo

sa atubangan nato ingon sa usa ka nating baka dinha sa - diha sa pasungan. Ug

giunsa niana, bisan pa, nga Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan,

napangus tungod sa atong mga kasal-anan, ang silot sa atong pakigdait diha sa

ibabaw Niya; ug tungod sa Iyang mga labod kita nanga-ayo.“ Busa naayo na

kita, sukad ba dinhi niining panahona dinhi, ug si Isaias, kanhi balik ngadto sa

mga walo ka gatus na ka mga tuig saw ala pa si Cristo. Nakita ba ninyo?

“Pinaagi sa Iyang mga labod kita kaniadto,” Past tense, milabay na, “naayo

na.“ O, tan-awa!

Daw unsa, ang Pulong sa Dios, ka hingpit kayo! Salig niini, mga panon.

Kini lamang ang butang nga makaluwas kaninyo.

92 Tanang  lahi  nga  mga  pulong,  Dili  ko  magtagad  kon  giunsa'g  maayo  nila  sa
pagpahimutang, kon giunsa, O kang kinsa sila nagagikan, unsang

denominasyona sila nagagikan, O daw unsa ka maalamon ang maong tawo,

kini sa hingpit dili angay paga-ilhon ang bisan unsa nga supak ngadto sa

Pulong. Kon gusto mo nga ibutang kanang bersikuloha Kini anaa sa Mga Taga

- Galacia 1:8. Nakita ba ninyo? Si Pablo miingon, “Bisan pa kon kami O usa

ba ka manolunda nga gikan sa mga Langit nga nagawali'g bisan unsang lain

nga butang kay sa Niini nga inyo nang nadunggan, ipatunglo siya.“

Diha sa laing pagkapulong, kon may usa ka manolunda nga moanha

kaninyo nga gikan sa Langit, usa ka nagsilaw sa kahayag nga Manolunda, ug

mobarog; O lalaki, nga mahimong mohaylo alang niing adlawa, dili ba mao

ni? Usa ka nagsilaw sa kahayag nga Manolunda mosaka ug mobarog, ug

magpanultisa mga butang nga supak diha sa Pulong; ingnon ninyo, “Satanas,

palayo gikan kanako.“ Mao kanay tinuod. Kon siya usa ba ka Obispo, kon siya

usa ka … bisan unsa siya, ayaw gayod kamo pagtuo kaniya kon wala siya

magapanulti sa tukma gayud nianang Biblia, Pulong sa pulong pagmatngon

alang kaniya, kay siya magadala kaninyo inubanan sa Biblia karon. magadala

siya kaninyo ngadto sa usa ka dapit, ug unya kaw-itan ka niini dihadiha dayon.

Sa dihang makita ninyo ang Biblia, nga magasulti sa usa ka butang, ug iyang

panglabyan kana, pagmatngon kaniya dihadiha dayon.

Taw-awa mao kanay paagi nga iyan gibihat ngadto kang Eva. Siya

mitungha dayon didto ug misulti sa tanan nga tukma gayod. “Well, ang Dios

miingon niini. Mao kana'y tinuod, Eva. Amen. Mituo kami niana, sa usa'g -
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usa.“

“Well, ang Dios miingon niini.”

“Amen. Mituo kami niana, sa usa'g - usa.”

“Ang Dios miingon niini.”

“Mituo kami niana, sa tinuod.”

“Well, apan ang Dios miingon nga kami mamatay.”

“Well, karon, nasayod ka Siya niana, ug ang Biblia miingon, ”Sa

katapusang mga adlaw iyang pagalinglahon ang Pinili kon mahimo,“ diin ba

kaha kita mahimutang karong adlawa, mga amigo? Karon, kining diyutay nga

mga pagtulon-an niining Dominggo nga pagtuon, kinahanglan pagadad-on

diha sa maanindot nga pagsira, abi ninyo, ngadto sa atong mga kasingkasing,

sa pagtan-aw … Busa angay kita nga pagpatalinghog ug maayo ug sa pagtan-

aw kon giunsa sa paglingha nianang butanga.

93 Hinumdomi, nga dili kita, kinahanglan nga dili gyod ta, magpatalinhog

ngadto ni bisan kinsa nga laing pulong sa tawo. Dili nato tagdon bisan unsa ka

maalamon, unsa ka edukado. Kay ang Biblia, diha sa mga Pahultihon, naga-

ingon, “kinahanglan ipa-ubos nato ang mga pagpangatarungan.” Nakita ba

ninyo? Karon, dinhi niining ikaduhang bahin nga mando-anan (realm) …

Ang unang bahin nga mando-anan mao ang inyong mga pamati sa pagtan-

aw, pagtilaw, pagkamkam, pagsimbot, ug pagdungog. Mao kanay diha sa

inyong panggawas nga lawas.

Ug diha sa pagsulod nga lawas, nga mao ang Espiritu, mao ang

pagpangatarungan ug pangisip, ug uban pa. Kinahanglanatong ipa-ubos

kanang tanan. Dili mangatarungan, sa pag-ingon, “Karon paghulat, kon ang

Dios maoy maayo nga Dios …“ ug gisuginlan kita ug maayo karon nga siya

ingon niana. “Kon Siya maoy usa ka maayo nga Dios, unya kon ako magpaka

sinsero, nga bisa'g ako wala makakita niana diha anang Biblia ingon nga

husto, tungod kay sinsero ako, pagaluwason Niya ako.“ Kamo mawala gayod.

[Blangkong bahin sa type - Ed.]

“Kon moadto ako sa simbahan ug magabuhat sa mga butang nga akong

gituohan nga maoy matarung, ug maninguha sa pag-amping alang sa unsay

akong gihunahuna nga maoy matarung, nan, ako …“ Mawala sa gihapon

kamo.

94 “Adunay usa ka dalan nga daw matarung alang sa usa ka tawo, apan ang

katpusan mao ang mga dalan sa kamatayon.“ Nakita ba ninyo? Nakita ba

ninyo? Kinahanglan kanang Tawo nga magkontrol diha sa sulod. “Well,

nagapanulti ako'g mga dila, Igsoon Branham. Niana, dili ka ba matuo diha sa

pagsulti'g mga dila, Igsoon Branham?“ Sa hingpit mituo ako. ”Well, ako

misinggit; dili ba ka mituo niana?“ Tinuod; senyor. ”Ako nagpuyo sa usa ka

maayong Cristohanon nga kinabuhi. Wala ba ka magatuo diha niana?“ Tinuod

senyor. Apan sa gihapon wla kana magkahulogan nga ikaw luwas na. Ikaw

usa ka maayong tawo; limpyo, buutan, balaan, maayong tawo. Mao man usab

niadtong mga pari, relihiyoso sa kinasuluran, relihiyoso kaayo hangtod ang usa
nasayop sa pagsabut, sila gibato ngadto sa kamatayon. Ang silot kamatayon gumikan sa
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magpabuangbuang diha sa Pulong sa Dios kamatayon.

95 Ug mao kanay nahitabo sa atong nasud karong adlawa. Ang hinungdan

nga atong naangkon ang dghang mga puwaspuwas nga dahon O lugak-lugak

ng mga butang dinhi sa yuta karong adlawa, ka yang mga pagsilot dili igong

lig-on. Kon usa ka tawo madakpan nga miyuhot kuyog sa asawa sa laing tawo,

silang duha pagakuhaon sa publiko ug kaponon, diha, sa publiko, ug

pagabuhian. Mao kanay tinuod. Kon ang usa ka tawo nga madakpan sa

paghimo'g bisan unsa, dayon milugsong sa kalsada, ug modalagan, siya dili

unta angay'ng pagatagaan sa minos pa kay sa napulo ka mga tuib; nga sa tinu

… tinuyong pagpatay. Nakita ba ninyo? Mibutang lang kamo sa mga silot nga

sama lang niana. Inyo silang patyon. Apan samtang ang baliko nga politician

makadala niining usa dinhi ug ipasa sa halayo, ug miingon, “Well, naka-inom

siya'g diyutay, siya adto … wala maghunahuna nga mobuhat niana.“ Ug

mopatay ug usa ka tawo, asawa, ug ang tibuok hugpong sa walay sala nga mga

bata, tugotan ang Ricky nga magadala karon uban niini, mao kanay sa mga

politico. Kanay sa kalibutan. Ug mao kanay sa demonyo.

96 Apan ang sa Dios miingon kon may usa ka tawo nga madakpan diha sa

pagpanapaw, o usa ka babaye, dad-on sila dinha sa gawas ug bato-on sila

ngadto sa kamatayon. Ug napahimutang kana. Nakita ba ninyo? Ug bisan pa sa
pagpunit sa pagpas-an sa usa ka lipak, diha sa adlaw nga igpapahulay, “dad-on siya sa
gawas ug pagabatoon siya.” Sila nagkinabuhi na niana sukad pa. ug

karon, tan-awa, wala kita makabaton sa maong matang sa balaod ning

panahona.

Apan sa Cristohanon, sa iglesia nga akong gihisgotan ning buntaga,

kanang balaod sa Dios anaa na diha sa inyong kasingkasing. Nakita ba ninyo?

Wala na kamoy tinguha sa pagbuhat niini. Kini'y anaa sa sulod dinhi. Gusto

ninyong tumanon ang balaod sa Dios sa hingpit. Bisag unsa pa kini, gusto

ninyong mahimo sa hingpit ug unsa … Kon - kon ang Dios nagkinahanglan sa

usa ka trapohan diha sa pultahan, ug gusto Siya kaninyo nga mahimong ingon

nianang trapohan, ikalipay ninyo'g maayo nga maingon niana. Sa walay

pagsapayan kon unsa pa kini, gusto sa Dios kaninyo nga pagabuhaton, mao

usab kanay gusto ninyong pagabuhaton. 'Kay Kini'y Dios. Karon, diha ninyo

makaplagi ang inyong pagkatinuod, bug-os, ug matuud nga gugma alang sa

Dios.

97 Karon makaplaganusab nato, nga. “Usa ka Manolunda nga magawali sa

bisan unsa pa gawas sa unsay miabot,“ nga gina-ingon na diha sa Biblia,

“ipatunglo siya.” Walay usa nga makahimo. Dili nimo mabuhat kana;

kinahanglan gyod kini pagahimoon sa tukma gayod sa pamaagi nga gipang-

ingon na Niini.

Ug usab atong mabasa, diha sa Pinadayag 22:18 ug 19, “Kon may si bisan

kinsang tawo nga mga dugang sa usa ka Pulong ngadto Niini, O magataktak sa

usa ka Pulong gikan Niini. Ang Dios magataktak sa iyang bahin gikan sa Libro sa
Kinabuhi.“ Mao kana.

98 Ang Dios magataktak sa iyang bahin, bisan pa siya usa ka ministro, o

tingali unsa pa siya, ug ang iyang pulong … ang iyang ngalan nasulat diha s
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Libro sa Kinabuhi. Ang Dios miingon, “Akong pagapapason kini dayon,” mao

kanay tinuod, “Kon iyang pagaduganan sa usa ka butang kini, o pagakuhaan sa usa
ka pulong kini.” Ingon niana ang gihimo sa Dios sa iyang Pulong nga dili gyod mabag-o.
Nakita ba ninyo? Makadugang ka sa iglesia, o makakuha gikan sa iglesia. Apan ayaw
gyod  pagdungagi  kanang  Pulong,  O  pagkuha  gikan  Niini,  'tungid  ka  yang  Dios
magataktak sa imong ngalan dayon sa Libro sa kinabuhi. Ug, diha niana, kamo matapos
na anang higayona. Nakita ba ninyo? Dili ka madugang Niini, O sa pagkuha gikan Niini.
Apan kini maoy sa husto kon unsa …

Ug ang tanang Kasulatan gihatag sa Kabalaanon, sa pagkabalaanon

gipahimotang diha ang sugo, ug ang kinatibuk-ang butang mao ang pinadayag

ni Jesus Cristo. Ang Bag-o ug Daang sugo; ang diin ilng gipanagna ang Iyang

pag-anhi, kon unsa may Iyang paghimoon sa dihang moabot na Siya dinhi, ug

unsa may Iyang pagahimoon niining kapanahonan nga moabot.Aron mahimo

Siya nga mao ra kagahapon, karon, ug sa walay katapusan. Nakita ninyo

maingon diha sa mga Hebreohanon didto nga sa dihang si Pablo misulat niini.

Nga Siya maoy Dios, “Si Jesus Cristo kagahapon,” sa Daang Tugon. Siya si

“Jesus Cristo karong adlawa,” nga napadayag diha sa lawas. “Ug Siya si Jesus

Cristo sa walay katapusan,“ diha sa Espiritu ang ”umaabot.“ Nakita ba ninyo?

Nakita ba ninyo? Mao ra kagahapon, karon, ug sa walay katapusan.“

99 Siya buhi sa Daang Tugon, nga napadayag. Gusto ko lang pakitaon kamo

sa usa ka gamay'ng mga butang dinhi, kon makabarog kamo niini. Tan-awa, sa
dihangsiJesusnapadayag

sa Daang Tugo, ingon sa atong pagtuo niini. Karon, kamong mga magwawali

diha sa gawas, makalantugi kamo niini, buhaton ang bisan unsay inyong gusto,
apan ako naghisgot alang lang sa akong . . . unsay akong gihunahuna. Nakita ba ninyo?

Sa dihang si Jesus mipadayag diha sa Daang tugon, diha sa usa ka

(theopany) langitnong tawo, sa persona ni Melquisedec; dili pagkapari, apan sa
Persona, sa Tawo. Nakita ba ninyo? Kay, kini nga Tawo wala pa sukad

natawo, apan Siya diha sa usa ka theopany, busa Siya walay amahan, walay

inahan. Siya maoy Dios sa Iyang Kaugalingon. Siya mipadayag diha sa porma

sa usa ka Tawo, nga gitawag, “Hari sa Salem, nga mao ang Hari sa Kalinaw,

ug Hari sa Pagkamatarung.“ Nakita ba ninyo? Siya kaniadto si Melquisedec.

Siya wala gyo'y amahan ni inahan, bisan sa kinasugdanan sa mga adlaw O

pagtapus sa kinabuhi.“ Nakita ba ninyo? Si Jesus kini ang kaniadto diha sa

theopany, diha sa pormang tawo. Makauyon ba mo niana? Sa tinuod.

100 Ug unya Siya nahimong katinuod gayod nga tawhanong Unod, ug mipuyo

ipon kanamo, diha sa Persona ni Jesus Cristo Mismo, natawo sa ulay nga

Maria. Siya miabot niana nga porma aron Siya mamatay, ug mibalik ngadto sa

Langit. Karon niining katapusang mga adlaw, Siya misaad sa pagdayag sa

Iyang Kaugalingon diha sa kahingpitan pag-usab, sa Iyang Unod, diha sa

Espiritu. Nakita ba ninyo? “Kay maingon kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma,

mao man usab kini sa pag-abot sa Anak sa tawo.“ Karon tan-awa ang Sodoma,

kon sa unsay pagkabutang, ug unsay nahitabo. Ug si Jesus Cristo ingon nga

napadayag diha sa lawasnong porma, sa Iyang Iglesia karon, tan-awa, naghimo sa
mao rang butang, mao rang bulohaton, mao rang mga butang nga Iyang ginahimo sa
tanang panahon, walay kausaban, ang Usa nga Dayon. Nakita ba ninyo? Ug ibabaw sa
yuta karong adlawa, Siya mipadayag sa Iyang
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kaugalingon diha sa tawhanong mga lawas, sa atong tawhanong mga lawas

nga Iyang gitawag, ug nagapanghimo sa mao ra gayod nga butang nga Iyang

gihimo sa karaang mga kapanahonan, ug sa mga panahon sa Iyang tawhanon

ibabaw sa yuta. Ug nagabuhat sa mao rang butang karon, tungod kay, “Ang

Dios sa karaang mga kapanahonan misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa

mga profeta, apan niining katapusang mga adlaw pinaagi'g Iyang Anak, si

Jesus Cristo.“ Tan-awa, ang Anak nga gipadayag sa katapusang mga adlaw,

ang Dios mipadayag sa tawhanong lawas, mipahimutang sa wala pa laglaga

ang Sodoma, ang katapusan Gentil nga kalibutan. Nakita ba ninyo kini?

Adunay tulo ka mga pagpadayag.

101 Karon, ang sunod nga mahitabo, mao nga sa diha nga kining tanan

matipok na ngadto nianang usa ka Persona, nga si Jesus Cristo, Pangasaw-

onon ug Lawas, diha sa lawasnong pagbalik ni Ginoong Jesus. Sa paghimo sa

Iyang tulo ka mga panahon … Sa diha nga Siya gidala ibabaw sa yuta; gipatay,
gilangsang, ug gibanhaw. Sa pagpadayag sa Iyang Kaugalingon diha sa porma sa Iyang
Lawas, nga mao ang Iyang Pangasaw-onon, ang Babaye. Nakuha ba

ninyo kini? Siya maoy bahin sa Iyang lawas.

Ug ang babaye ug lalaki maoy suud gyod kayo, hangtod nga sila daw

halos … Nga sila pareho ra. Sila angay gayod nga maingon, sa bisan unsang

paagiha. Niana diha sila, tan-awa, sila sa hingpit napadayag nga mao ra. Siya

maoy usa ka parti alang kaniya, tungod kay siya gikuha gikan kaniya.

Ug ang Pangasaw-onon karon gikuha gikan sa lawas ni Cristo, nga

nagapanglihok ug nagapamuhat sa tukma gayod sama sa Iyang giingon Niini

nga pagahimoon alang niining adlawa, ang Pangasaw-onon, ang Rayna; Hari u

gang Rayna. Sa katinuod gayud.

Karon daw nalangan na kita, busa atong pagadali-dalion aron makaabot

kita sa katapusan.

102 Sa walay duhaduha, ang entiro Biblia maoy entiro pinadayag ni Jesus

Cristo, paghimo sa Iyang Kaugalingon nga mailhan ngadto sa matag

kapanahonan. Iyang gihimo ang Iyang Kaugalingon nga mailhan sa mga adlaw ni
Luther, ingon nga usa ka patukuranan; ang iglesia, ang tiil, ang mga paa.

Sama sa Iyang gibuhat kang Haring Nabucodonosor; nahinumdom ba mo

unsa ang iyang gidamgo niadtong mga damgo, ug miabot gikan sa ulo hangtod

sa ubos? Nakita ba ninyo? Karon Siya gikan sa mga tiil pataas. Nakita ba

ninyo? Diha sa gingharian sa Babelonia Iyang gipakita ang tanan niadtong

Daang Tugon, Siya miabot gikan sa ulo paubos, hangtod Siya minaog ug

hangtod ang Dios sa Iyang Kaugalingon nahimong lawas diha sa Tiil sa

hagdanan. Apan karon dinhi sa Bag-ong Tugon, Iyang gidala ang Iyang

Kaugalingon pagbalik sa itaas pag-usab, ngadto sa Ulo pag-usab, ang Ulo sa

Bulawan, nga paga-koronahan. Nakita ba ninyo? Tan-awa. Nakuha ba ninyo?

Tan-awa, ang Dios kaniadto sa kinasugdanan, ug Siya kanunay'ng

mikanaog, pinaagi sa mga profeta, ug ngadto sa ulahi, hangtod nga ang Dios

Mismo nahimong tawo sama kanato, mitonton sa ubos diha sa tiil sa hagdan

ingon sa usa ka bata natawo diha sa pasungan; gidumtan, gisalikway,

gipanamastamasan, ug diha sa usa ka dautan nga ngalan, ug tanan bahin Niya.
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Ug unya misugod sa pagtaas, tan-awa, ug gikan sa mga tiil Iyang gisugdan sa

pagtukod ang Iglesia, ang Pangasaw-onon, mingbalik, pagbalik didto; ug

karon migawas ngadto sa UlohangBato, nga diin ang tanan niini gi-usa sa

pagkapot ug nahimong usa ka daku nga nausab nga dagway sa Lawas ni Jesus

Cristo.

103 Ang Dios mipadayag sa matag kapanahonan pinaagi sa Iyang gisaad nga

Pulong nianang panahona. Karon tan-awon natog maayo kon unsa ang pipila

sa Iyang mga saad alang niining adlawa. Samtang atong pagasirhan karon

niining katapusang mga pulong.

Karon ang Dios nagapadayagsa Iyang Kaugalingon diha sa Kahayag sa

panahon sa kagbhion. Pagatan-awon nato karon. atong makita …

Aduna akoy daghan sa mga Kasulatan nga gisulat dinhi. Sa ingon niana

kamo makakita niining pahina, kon pila ka mga Kasulatan ng nasulat dinha.

Apan, aduna na lang tay kensi ka mga minuto mag-alas dose. Gusto kong

mogawas. Ug wala ako mapagaw, ining buntaga, sa pagsulti. Usahay kining

mga airconditioners dinhi maoy makapahatag kanako'g kapagaw.

Busa kon si Igsoon Neville dili … wala ka bay inamdam nga bisan unsa

alang karong gabii? (Si Igsoon Neviile miingon, “wala”. - Ed.) Well, well,

akong … Kon maayo lang tanan, aduna akoy usa ka bahin. Nakakita akog usa

ka putos sa segarilyo, sa miaging adlaw, nga nabutang diha sa mga kahoy; ug

may usa ka mensahe nga akong nakuha gikan nianang putos sa segarilyo, para

ning gabhi-ona, sa kabubut-on sa Ginoo. Nakita ba ninyo?

Busa, nadala ko dinhi ang mga Kasulatan. Ug dili ko madala kaninyo sa

paglapas sa uras, aron kamo makabalik.

104 Ang usa ka putos sa segarilyo, naghisgot. Matuud man. Ako misugod sa

paggawas sa mga kakayuhan, ug didto napahimutang ang putos sa segarilyo,

ug ako mipadayon sa pagpahilayo. Akong nahunahuna, nga siguro, may usa ka
tawo nga miuna kanako.“

Usa ka bahin miingon, “Balik ug punita kana.

Sa akong hunahuna, “puniton ba nako ang putos sa segarilyo? Dili ko.”

Usa may usa ka bahin miingon, “Balik ug punita kanang putos sa

segarilyo.“

Ug miadto ako, ug adunay karaang ug walay sulod nga putos sa segarilyo,

ug may nakita ka nga usa ka butang. Pagasultihan ka kamo bahin niini, karong

gabii, sa kabubut-on sa Dios. Sa tinuod.

105 Karon atong pagahisgotan ang bahin sa mga Kahayag sa kagabhion, alang

sa pipila ka mga minuto. Ang Biblia nagapanagna nga may moabot nga usa ka

panahon, diha gayod sa pagsira sa panahon, nga ang adlaw mogawas, ug aduna
gayo'y mahimong usa ka Kahayag sa kagabhion. Nasayod na tang tanan niana. Di ba?
Kita, kita mga … Kita nga kinsa nakasinati na diha sa Mensahe karong panahon gikan sa
atong Ginoong Jesus,  nagatuo kita nga adunay mahimong usa ka Kahayag diha sa
kagabhi-on. Ug kining Kahayag sa

kagabhi-on … busa dayag lamang, nga ang dakung Kahayag maga-abot sa

dihang si Jesus mismo magapdayag na dinhi sa yuta, kon dili ngadto sa ibabaw
diha sa mga Langit, pagdala sa Iyang Pangasaw-onon, ug unya ang Milenyom ipasiugda.
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106 Apan aduna kita'y usa ka pinakamakalilisang nga mga panahon, nga

pagalatason, nga giandam ngadto sa mga tawhanong binuhat. Ug akong gipa-

abot kanang panahona, ug sa diha nga kita makaabot … Ang matag-usa

makabaton pa'g usa ka purohan kon diin molakaw gikan sa pagkatrabaho ug

magagahin sa pipila ka mga adlaw, ug makatukod sa laing dapit diin

makahimo ako sa paghisgot niadtong mga Hampak ug sa mga butang nga

ibubo sa katapusng mga adlaw, ug pagsabwag sa duha O tulo ka mga simana

nga tigum, ug pagadad-on kanang tanan, kon ang Dios magatugot pa kanako

mga mabuhi sa paghimo niini ug iya akong dasigon sa maong bulohaton, sa

pagtan-aw niadtong mga butang kon unsaon sa paghulog, ug kadto sab nga

mga Dalogdog. Ug unya inyong makaplagan kon unsa kanang tawo ug sila nga mga
katawhan nga nanagdamgo bahin, ug tanan niining mga butanga dinhi, kini mahitabo;
tan-awa,  inyong  masayran  unsa  kadtong  napadayag,  nga  ang  dakung  dalogdog
mogawas sa mga kawanangan. Karon, dayag lamang, ang tibuok panon kaninyo, kamo
nasayod na nga ako nasayod unsa kana - unsay mga kahulogan niana, nakita ninyo. Ug,
apan magapaabot lang kita hangtod sa pag-abot sa panahon, inyong nakita, alang niini
nga mahimo, tan-awa, karon, ug kini mamahimong labaw pa diha sa panahon.

107 Karon, busa atong pagabasahon ang pipila niining - niining mga Kasulatan dinhi.
Karon diha sa pag-abot sa mga Kahayag sa kagabhion, karon, atong masayran nga kini
pareha ra gayod sa Kahayag nianang sa kabuntagon.

108 Tan-awa, mao kanay pagporma sa Lawas, gikan sa mga tiil, paibabaw.

Samtang dinhi Siya ibabaw sa yuta, Siya ang Anak, ang pagka-Kahayag, ug

unya Siya gipatay. Ang Iglesia mipuli sa Iyang dapit, ug unya sa pagka-martir

ug mipadulong ngadto sa Mangitngit nga Kapanahonan, ug misugod pagtukod

ang patukuranan pag-gawas. Nan diin ba nagagikan ang igtanan-aw? Diha sa

ibabaw sa ulo. Nakita nianang panan-awon; ni Nebucodonosor? Tan-awa Siya

nga mikanaog, gikan sa kinasugdanan sa kapanahonan sa Gentil sa wala pa

ang Dugo giula alang kanila ug paghimo sa usa ka paghalad. Sila mga kinabig

nga gipasulod. Apan hibaw-i kini mipaingon ngadto, padayon, padayon ngadto sa
kahiladman, diha sa simbolo, makita nga, gidala ngadto sa kinaubsan. Ug unya misugod
sa pagbalik, mibalik, ang Iglesia mibalik gikan sa mga tiil, pagpa-ibabaw. Ug karon, kini
anaa na sa panahon sa ulo - kapanahonan sa ulo. Karon timan-i ang Kahayag.

109 Dili ka makakita pinaagi sa imong mga kamot, apan parti lang gihapon

siya sa lawas. Dili ka makakita pinaagi sa mga dalunggan, bisan pa niana kita

makadungog. Dili ka makakita pinaagi sa ilong, bisan pa niana

makapanimaho. Dili ka mak - dili ka makakita pinaagi sa mga ngabil, bisan pa

niana kini makapanulti; tan-awa, mao kanay kapanahonan sa Pentecostal.

Apan karon ania na kini sa kapanahonan sa mata, ang pagtan-aw. Nakita ba

ninyo? Karon, wala na gayo'y usa nga naglihok nga kagahum ibabaw sa mata.

Dili ba husto?

Ang sunod mao ang Salabutan, nga mao si Cristo sa Iyang kaugalingon,

Kinsa nagapangmando sa tibuok Lawas.

Wala nay nagapanglihok, pagpalakaw ibabaw niana. Nakita ba ninyo? Ang

tanan-tanan nagalihok. Nakita ba ninyo? Lihoka ang iyong mga tiil, lihoka ang

inyong mga pangusog diha sa inyong mga paa, lihoka ang tanan-tanan. Lihoka

ang inyong … Inyong mga dalunggan makalihok, ang inyong ilong, inyong

mga ngabil, ug uban pa. apan human sa inyong mga mata, wala na gayo'y
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magapanglihok.

Mao kanay hinungdan nga sila moreklamo nga ang tawo dali na kaayo

manga-upaw ang ulo, kana tungod kay, makita, nga walay pagbansay sa

pagpalambo sa mga kusog diha - diha sa buhok, sa bagol-bagol. Nakita ba

ninyo? Ug kini walay usa ka pagpahumok aron nga maka-abot ang dugo kanila
dinha. Ang dugo dila makapanglahus, tan-awa, dili makasaka ug sa paghatod

sa dugo. Sa tinuod, ang - ang gamot sa buhok nangabuhi pinaagi sa dugo.

Ug karon atong nakaplagan kana niana bahina, tan-awa ninyo, wala nay

lain pa ibabaw sa mata.

110 Karon, atong susihon. “Kini mamahimong Kahayag” (bahin ba sa udtong

tutuk?) “diha sa panahon sa kagabhion!” alang ba sa unsa nga ang

Kahayaggipadala? Aron ikaw makakita kon asa ka … ug unsaon nga makakita

ka sa palibot. Di ba husto? Makakita kon asa na mo. “Kini mamahimong

Kahayag bahin sa panahon sa kagabhi-on.“

Karon, ato kanang pagadad-on karon ug atong itandi kini diha sa

Malaquias 4. Siya misaad nga aduna gayu'y mahimong Kahayag nga moabot

pag-usab diha sa panahon sa kagabhion, tan-awa, “Kay, tan-awa, Akong

ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, ug iyang pabalikon ang - ang mga

anak balik ngadto sa mga amahan, ug ang mga amahan ngadto sa mga anak,“

(dib a ma-o?) “kay tingali'g Ako moanhi ug pagasamaran ang yuta uban sa usa ka
pagpanghimaraut.”

Karon atong kuhaon si Juan O … Sa San Lucas 17:30, ug pagbantay sa

unsay gipanagna ni Jesus diha, naga-ingon nga, “Maingon kaniadto sa mga

adlaw sa Sodoma, kini mamahimong parehas …

Karon hinumdomi, timan-i, nga mao ang panahon nga ang Anak sa tawo

igapadayag na; ang pagpadayag sa Anak sa tawo. Karon, ang Anak sa tawo sa

katinuod mipadayag na sa pasiuna, sa pipila ka mga gutlo didto, sa wala pa

ang Sodoma gisunog. Karon, kana nga Tawo mao'y Si Elohim. Mao kana ang

Dios; ug si Jesus mao ang Dios. Ug ang Dios maipadayag sa pasiuna dihadiha

sa pipila ka mga minuto, sa pagpakigsulti kang Abraham, diha sa pagsusi una

hukam. Ug diha nianang diyutay'ng gutlo, ang anak sa tawo maipadayag; ang

anak sa tawo, Elohim. Nakita ba ninyo kini, iglesia? [ang kongregasyon

miingon, “Amen.” - ED.] Ang Anak sa tawo, Elohim, maipadayag diha gayod

sa pipila ka mga minuto. Kay, sa sunod gyod nga buntag siya pagasunogon na,

(kanus-a?) sa dili pa ang adlaw mosubang pag-usab.

Busa wala gayo'y organisasyon nga nabilin, ni adunay bisan unsang

dugang pang pagpa-usbaw nga sa unsay gipangpalakaw karon, kay siya

pagasunogon sa sili pa mosilang ang adlaw pag-usab. Ang rebaybal tapos na,

latas sa nasud. Ug wala na gayo'y mahinabo pang mga rebaybal, dagkung mga

pagkumit aduna kamo'y usa ka tinawhanong pinagtigum. Apan, ang buot kong

ipasabot, ang usa ka espirituhanong rebaybal, nga atong nakita sa tanan niini.

Milaum ako nga makuha ninyo kini. Akong gisulti kini sa ingon nga - nga ako

naglaum nga inyo kining makuha. Nakita ba ninyo? Kini milabay na.

Usa ka maayo nga ministro miingon, bag-o pa lang, naga-ingon, “Igsoon
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Branham, kon sa hingpit unta maangkon ko ang kalipay sa Ginoo sa akong

kasingkasing!“

Ug miingon ko, “Anak, ang rebaybal milabay na.” Nakita ba ninyo?

111 Karon ang mga timon nabutang na sa barko. Ug may nanggawas nga

dagku ug makalilisang nga mga balud sa unahan, kita nagkaduul sa baybayon.

Nakita ba ninyo? Kita nagkaduol sa baybayon. Magpabilin kang lig-on.

Pabilin ug maayo diha sa Pulong. Pabilin uban sa Dios. Bisan pag-unsay

imong gibati, o unsa pa man diha; pagpabilin ug maayo sa Pulong. Tugoti -

tugoti - tugito kini ang pagpabilin nga lig-on, sa dihang inyong nakita ang

tanan niining dagkung mga dagt-om sa atong palibot, ug mga katalagman nga

magapangabot, ug sa mga bonba nga atomic, ug uban pa nga ilang

gipanaghisgotan. Apan ang atong timon deretso lang diha sa Pulong. Ang Dios

miingon nga moabot kana dinhi: ug maguba matag usa kanila. Oo, kita

magaadto diha sa ibabaw kanila. Oo, sa pagkatinuod! sila dili makapalugdang

kanato. Sila dili makapalumos kanato. Ibutang kita sa lubnganan; mogawas

kita sa pag-usab. Mao kana ang tanan nga ma-ania niini. Wala gayoy paagi ang

kalibutan nga kana magpabilin dinha. Kita magpatigbabaw sa matug-usa

kanila, 'tungod ka yang atong dakung labaw nga Capitan mitawag didto sa

pikas nga lugar.

Kita na-angkla ni Jesus, ang mga

katalagman sa kinabuhi wala akoy

kahadlok.

Ako na-angkla ni Jesus, Ako walay

kahadlok sa hangin O balud.

112 Bisan unsa pa niini, patungha-a kini. Unsay kaha, unsay may, wala kana

makahimo ug kailanan. Kita naka-angkla gyod diha kang Jesus. Kon ako

mabuhi magkinabuhi ako diha sa himaya sa Dios. Kon akon mamatay,

magpakamatay ako diha sa himaya sa Dios. Ako - ako - ako gusto ko lang nga

… para kini ngadto sa himaya sa Dios, mao kini ang akong pagahimoon. Kay

sa dihang ang tanan matapos na, dili na ako gustong magpabilin ug dugay.

Gusto kong moadto ngadto sa asa … ngadto sa akong balos nga Iyang gipalit

alang kanako; dili sa unsay akong nakuha, apan ang sa Iyang gipalit alang

kanako, ug sa unsay Iyang ihatag kanako pinaagi sa iyang gracia.

113 Busa atong makita dinhi Kahayag sa kagabhion. Ug unsay mabuhat niini

sa paghatag ug Kahayag, kon wala kay bisan unsang mga mata sa pagtan-aw

kon unsaon sa pag-apil tipon niini. Unsa ba kining Kahayag sa kagabhi-on?

Ang Kahayag mipadayon sa pagpadayag sa usa ka butang. Di ba husto? Nga

kon aduna may usa dinhi, nga imong nabati nga dili ka makasabot kon unsa

kini, diha sa kangitngit, nan nianang bahina pasiga-on ang suga. Kini'y sa

pagpadayag! Nan unsa bay mahimo sa Malaquias 4? Nakita ba ninyo?

Mobuhat sa mao rang butang. Unsa may mahimo sa pag-abri sa Pito ka mga

Timri, nga diin ang tanang mga denominasyon nanghisukarap dinhi niini …

Mao ang pagpadayag, pagpatataw. Kon kamo wala makabaton sa bisan unsang

mga mata, una usa ka makakita. Di ba husto? Sa pagpadayag sa Malaquias 4,



Si Cristo Napadayag Diha Sa Iyang Kaugalingon Pulong 35

pagpadayag sa San Juan Lucas 15:24, 16:13. Ug ngadto usab sa pagpadayag sa
mga Pinadayag 10:1 hangtod sa 7, ang pag-abri, sa pagpadayag, sa diha nga

ang Kahayag sa kagabhi-on moabot. Karon kon ang usa ka tawo …

114 Diha sa Kapanahonan sa Laodicea, ang mga katawhan (unsa?) “hubo.”

Sila ba? “Buta.” Unsa may maayong mabuhat sa Kahayag ngadto sa usa ka

tawo nga buta? Ug kon ang buta magaguyod sa mga buta, diba silang tanan

mahulog sa gahong? “Hubo, buta, ug wala masayod niini.” Bisan pa sa ilang

mga salabutan nangahanaw, ug ang ilang espirituhanong mga pangisip sa

hunahuna, ug espirituhanong pagpanabot. Nakita ba ninyo? “Magahi-on,

mapahitas-on, mahigugma-on, Madalidali-on, tigpaburot, nga sa kalibutan nga

labaw pa sa paghigugma sa Dios; dili malokmay, tigbutangbutang,

mapatuyangon, tigpasipala niadtong maayo; nga nagabaton sa dagway sa

pagkadiosnon, apan nagapanghimakak sa gahum niini.“ Ang gahum sa

pinadayag; Sila dili makahimo bisan sa pagtuo niini.“ Nakita ba ninyo? Sila

dili makatuo sa mga butang ingon sa mga profeta. Ug busa sila dili motuo

niini. Sila nagatuo nga - nga ang Malaquias 4 maoy usa lang ka iglesia o usa

lang ka organisasyon.

Sa dihang siya mianhi sa unang higayon, siya usa ka tawo. Ug sa dihang

siya mianhi sa ikaduhang higayon, uban sa dobling pilo, siya usa ka tawo. Sa

dihang siya mianhi sa porma ni Juan Bautista, siya usa ka tawo. Nakita ba

ninyo? Mao rang usa nga milihok ibabaw diha sa usa ka Lawas nga napuno diha sa

Balaang Espiritu, milihok diha sa Balaang Espiritu, nga gawas sa matag

organisasyon, sa matag banay ug pinolungan, ug mga katawhan.

115 Usa ka gamay'ng babaye dinhi, siya wala magpasakup niining

organisasyon … O sakup niining congregasyon. Siya nagagikan sa ubang dapit pa,
ug siya mianhi niining buntaga, nagdalag litrato. Ug siya … gihatag kini sa akong anak,
nga kinsa mibatig hilabihang kahibulong. Wala ako masayod kon siya ba nakadungog
mahitungod Niini o wala. Wa ko masayod. Aduna siyay litrato niining Manulonda sa
Ginoo nga diha sa Pito ka mga kpanahonan sa Iglesia, nga ang Pito ka mga Timri naabri
na, didto sa gawas, sa dihang kini nahimo. Naga-ingon, tan-awa'g lahus didto, ug iyang
nakita kanang nagbarog sa panganud, diha sa usa ka damgo. Ug mitan-aw siya'g balik
paingon didto ug nakakita nianang, nakakitag usa ka tawo diha sa puti, nga nagalakaw
paingon sa unahan; ug sa likod niini, naga-ingon niini nga tan-awa … Miingon, “Igsoon
Branham, ikaw kini.” Ug miingon, “Lakaw paingon sa sulod didto,” ug miingon, “sa likod
nimo, ang mga tawo nagkalainlaing mga kolor, nga nanggidala'g mga bandera; gikan sa
Georgia, Alabama, ug sa tanan nga nangkalainlaing klase sa mga lugar, nagmartsa
paingon  sa  unahan,”  sa  pagtungas  ngadto  sa  pangulo  (Headship)  diin  si  Cristo
napadayag ngadto sa

panan-awon. O, hallelujah!

116 Ani-a kita sa katapusang mga adlaw, ug sa katapusang mga uras sa mga

adlaw. Nakakita nab a mo Kaniya karon sa Iyang Pulong, ug ang tanan sa

Iyang Pulong nga napadayag dinhi karon sa atong atubangan? O, Iglesia sa

buhing Dios, dad-a nganha sa inyong mga tiil, tuohi Siya uban sa tanan nga

anaa kaninyo. Pagkupot nianang diyutay'ng Ligid diha sa taliwala sa ligid, ug

itugot Niini ang paglig-on sa matag lihok ug sa matag pagpanglihok nga

inyong pagahimoon. Sa matag hunahuna nga anaa kaninyo, hinaot unta nga

pagakontrolon pinaagi niining Torre sa sulod ninyo. Tungod kay, ang Dios

mipahiluna sa husto diha sa Iyang Pulong niining Urasa, diha sa Kahayag sa
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kagabhi-on, pagpasundayag sa Kahayag.

117 Ang pagbuta sa usa ka kabug! Imong pasiga-on ang usa ka kahayag, ug

ang kabog - kabog mabuta-an ug maayo ug dili na makalupad. Ang usa ka

ngiw-ngiw, tanan niadtong manggagawas sa paglibod suroy sa kagabhion, ug

mga butang nga maingon niana, ug mga uk-uk ug mga butang, nga dili

makakita diha sa panahon sa adlaw. Sila wala masayod ko unsa ang tanan

dinha. Dili sila makakita niini.

Ug ang mga Kahayag sa kagbhi-on mipadayon. Ug ang matag sambingay,

nga sa bisan asa kita moadto, ngadto sa kinaiyahan, ngadto sa Biblia, ngadto sa -
sa mga larawan nga sa kang Melq - nga nakita ni Daniel, ug - ug sa hari

niadtong adlawa, ang tanan kanila nakakita; ug tanan niining mga butanga,

tanan-tanan, sa matag porma, sa matag lihok, sa matag bahin diha sa Lawas,

ang pagkahimutang gipakita kanato niini gayong panahona nga atong gipuy-

an. Walay laing lihok ang maka-abot ibabaw niini.

Adunay usa ka lihok sa kamot; gugma, si Wesley. Adunay usa ka lihok, sa

patukoran; si Luther. Ang gugma, ug wala gyo'y ka dakudaku; kini gitawag ug
kalihokan ni Wesley. Sila nagpadala'g mga misyonaryo ngadto sa tibuok

kalibutan. Usa sa mga pinakadakong lihok nga gihimo, sa panahon nga wala

pa kini.

Ug unya miabot ang kapanahonan sa Pentecostal; ug miabot usab ang

nagkalainlaing mga tudlo ug mga butang, ang Pentecostal nga kapanahonan, sa
mga diha, ug ilong, ug uban pa.

Karon nia na kini sa mga mata. Unsay bay maayo sa pagkinahanglan

ninyo'g mga mata, o sa pagkahinanglang sa Kahayag, kon kanang mga mata

wala diha sa pagtan-aw? Kinahanglan adunay mga mata, una, sa pagtan-aw Ug
unya sa dihang kana moabot, Iyang abrihan ang Pito ka mga Timri ug

mipadayag ang Kahayag sa kagbhi-on, pagdala sa tanang mga tinago nga

natago gikan sa kinasugdanan hangtod sa katapusang niining kapanahonan sa

iglesia, ug karon gipadayag kanila ingon sa Iyang gisaad nga pagahimoon diha

sa mga Pinadayag 10:1 ngadto sa 7. Ug dinhi ania kita karong adlawa

mipahiluna diha sa taliwala sa Pulong, ug ang Pulong napadayag kanatp

pinaagi kang Jesus Cristo. Ug unya, kini mao ang Pulong sa Dios.

118 Ug magpasakup kita Kaniya, kinahanglan magalakaw kita'g haduol sa

Tigmugna, sa pagsabot Niini, aron kini ipadayag. “O Ginoo; unsa ba ang buot

Mo nga ipabuhat kanako? Kon gikinahanglan ba nga ako molakaw ngadto sa

mga kapatagan aron pagwali sa Maayong Balita, o gikinahanglan ba nga ako

magpabilin lang sa balay? Sa walay pagsapayan kon unsa kini, kon

kinahanglan ba nga ako mahimong usa lang ka maayong asawa sa panimalay,

o gikinahanglan ba nga ako mahimong usa lang ka maayong inahan, kon

angay ba nga akong pagabuhaton kini, kana, o ang uban ba? Bisan unsa niini,

kon angay ba nga ako usa lang ka mag-uuma, o kon ako … Bisan unsa niini,

Ginoo, o unsa ba ang buut Mo nga ipabuhat kanako?“

Dili ba kana mao gisinggit ni Saulo didto, “Ginoo, unsa ba ang buut Mo

nga ipabuhat kanao?“ Siya didto … didto sa iyang dalan panginoon ngadto -

ngadto sa pagbilanggo sa tanan nga iglesia. Apan nianang tungura siya
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misinggit, “Unsa ba ang buut Nimo nga ipabuhat kanako?” Sa dihang misiga

ang Kahayag, ingon nga usa ka dakung Haligi nga Kalayo nga nagabitay sa

ibabaw niya. “Unsa ba ang buut Mo nga ipabuhat kanako?”

Hunahuna-a, mao kanay maayong pulong sa pagsira, ug moingon, “Ginoo,

unsa ba ang buut Mo nga ipabuhat kanako?“

Atong iduko ang atong mga ulo.

119 Magahangyo ako sa matag-usa kaninyo dinhi sa pgsusi sa iyang

kasingkasing karon ug sa pagpangayo nianang pangutana, “Ginoo, Unsa ba

ang buut Mo nga ipabuhat kanako?“ Ug kamong mga katawhan, kon kamo

anaa pa gihapon sa mga alambre sa telepono latas sa nasud, kamo iduko ang

inyong ulo ug pangamuyo, “Ginoo, Unsa ba ang buut Mo nga ipabuhat

kanako?“ Sa pagtan-aw nga ania na kita dinhi sa katapusang mga adlaw ug sa

katapusang mga uras, sa hingpit gayod anina sa atong atubangan, sa tin-awa

kayo gipadayag unsa ba ang buut Mo nga ipabuhat kanako?“

120 Mahal nga Dios, samtang sila nagahangyo Kanimo nianang pangutana;ako

nagahangyo, sa akong kaugalingon, nganha Kanimo unsa ba ang buut Mo nga

ipabuhat kanako, Ginoo, ingon nga ko nakapamalangdong nga ang matag

adlaw inihap gayod. Ug ako nag-ampo nga Imo akong tabangan, Ginoo, sa

pagpuyoaron nga sa matag adlaw, kini malakip ngadha sa Imong dungog ug

himaya.

Ako nag-ampo nga Imong tabangan ang matag-usa sa tanan latas sa nasud

ug kining mga ania dinhi karon sa Tabernaculo, samtang gisusi namo ang

among mga kasingkasing ug maga-ingon, “Ginoo, unsa ba ang buot Mo nga

ipabuhat kanako? Unsay akong pagabuhaton, Ginoo, sa pagpalambo pa sa

Imong Gingharian ug sa Imong awhag.“ Itugot kini O Dios.

Susiha kami, ang among mga ksingkasing, ug sulayi kami, ug kon

aduna may bisan unsa nga kasaypanan diha kanamo, Ginoo, o bisan sa

paghinakog, bisan unsa nga dautang mga lihok o mga katuyo-an, O Dios,

limpyohi kami sa Dugo sa Imong Anak, nga si Jesus Cristo, nga kinsa

mapaubsanon kami sa pagdawat sa Iyang pagpakigdait sa Iyang kamatayon ug

sa Iyang pagkabanhaw. Ug sanglit gamatarung pinaagi sa pagtuo nga Iya

kining gihimo, nagmalipayon kami nga midawat sa laraw sa kaluswagan nga

Imong gihatag kanamo, nganhi kanamo.

Amahan, nagpasalamat kami Kanimo alng sa Mensahe sa adlaw, sa

unsay among gituohan ug sa unsay among gipuktan nga among nasayran ug

gitu-ohan nga kini Imong Pulong ug Imong mensahe. Dili sa pagpanalain

gikan sa mga katawhan, apan sa pagpaningkamot nga mamahimong sama kang
Jesus Cristo nga Kinsa maoy among sumbanan.

121 Mahal nga Dios, sa napahimutang dinhi mao ang mga panyo, ug adunay

skit ang mga katawhan sa bisan asa. Ug ako sa akong kaugalingon, Ginoo,

luya na ug gikapoy, niining buntaga. Ug ako nag-ampo nga Ikaw magatabang

kanamo, Mahal nga Dios. Nagatutok kami Kanimo alang sa Kasug. Ikaw

maoy among Kusog. Ug Ikaw mitabang na sa makadaghan, Mahal nga Dios.

Sa miaging adlaw, sa pagpanghunahuna ko didto sa mga kakahuyan, sa
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paglakawlakaw sa palibot uban kang Igsoon Banks Woods, sa dihang ang mga

doctor … Ang iyang kasingkasing nagmasakiton na kaayo ug siya dili na

makapalimbasog sa paglakaw sa palibot. Ug unya sa paghunahuna kon unsaon

ko… sa diyutay akong nasayran didto sa itaas nga nagalakaw niadtong mga

bukid sumala nianang panan-awon, “Nga kinahanglan kuhaon ko kanang lion.

Ug akong makita nga ang lion napatay.“

Ug unya miabot didto, ug nagbarog diha sa Tucson, diha sa Furr's

Cafeteria, ug sa pagtan-aw sa iyang mga sinina nga ang tanan nangaputos na,

ang iyang mga mata nanglaoy-loy na. miingon, “O Dios, kon nakapakita Ka

kanako sa usa ka panan-awon, kon diin ang lion, sigurado gyod ako nga Ikaw

makapakita mahitungod kang Igsoon Woods.“

Ug unya kini miabot, “Ipandong ang imong kamot sa ibabaw niya.”

Ug siya ani-a dinhi karon nahibalik, ang atong Igsoon Banks pag-usab,

kusgan, motungas - ug - molugsong adtong mga bukid. Daw unsa ang among

pagpasalamat Kanimo, Mahal nga Dios. Ikaw nga gihapon ang maong Dios

kanamong tanan ug maingon usab sa Imong paghimo ngadto kang Igsoon

Woods. Nasayod ako nga Imong gihigugma siya, tungod kay siya Imong

ulipon, matinud-anon ug sinsero.

122 Ug ako naga-ampo, Mahal nga Dios, nga Ikaw mohatag ug pagtagad sa

matag-usa kanamo, ug pasaylo-a ang among mga sala, ug ayoha ang among

mga balatian sa among mga lawas. Himo-a pa kami nga mahisama Kanimo,

adlaw-adlaw, Ginoo, hangtod kami makaabot nianang hingpit nga hulagway ni

Jesus Cristo. Itugot kini, Ginoo. Masaligon ako nga Imo nang gisusi ang

matag-usa ka kasingkasing, karon, ug nasayod na kami sa unsay among

pagabuhaton. Among gipangayo Kanimo sa pagpanalangin kanamo karon,

diha sa Ngalan ni Jesus.

123 Ug samtang ang atong mga ulo giduko, aduna pa bay ania dinhi nga

kauban sa tigum, o sa gawas sa - diha sa telepono sa yuta sa latas nasud, nga

gustong mahimong sama ngadto, samtang ikaw naga-ampo, ug ang imong ulo

giduko, iisa ang imong kamot ngadto sa Dios karon. Mao kana ang tanan nga

imong pagabuhaton; kay nagdasok na dinhi niining buntaga. Iisa lang ang

imong kamot ngadto sa Dios, sa pag-ingon, “O Dios, himo-a pa ako nga

mahisama kang Jesus. Ako—ako gustong maingon pa sama kang Jesus.“ Ang

Dios magapanalanagin kaninyo. Sa gawas sa yuta latas sa nasud, ang mga

kamot sa bisan sa, usa ka kinatibuk-ang tapok. Ug usab, ang sa ako

gipatigbabaw. “Gusto sab ako nga maingon pa sama Kaniya. susiha ako,

Ginoo, ug tana-wa kon aduna may bisan unsa mga dautan dinhi kanako;

ipagawas kini. Ako - ako gustong …“ Unsa? Kami ania dinhi sa kadugayon,

bisan pa niana mibaya-ay kami bisan pag kamo… bisan kon, bisan si Kinsa ka

pa, unsa man kadato, unsa ba ka kabos, unsa ka batan-on, unsa ka tigulang.

124 Mibarug kagahapon ngadto sa usa—usa ka diyutay, kabos nga hugpong sa

mga tawo sa agianan patungas sa bukid, didto sa… didto sa sapa. Adunay usa

ka diyutay sa pamilya didto, usa ka tawo nga akong gipakighinabian

mahitungod sa Dios, sa ka dugay na. Milugsong, iyang gamay'ng asawa, pito
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o walo ka mga anak; siya, may pagkadiyutay'ng, taas nga maniwang, migawas

didto sa pagpaningkamot nga makapagtrabaho, pipila ka mga dolyares ang usa

ka adlaw. Ug ang usa ka tawo mitugot kaniya sa pagpuyo didto sa usa ka

gagmay'ng payag. Ug didto ang Iyang asawa s ibabaw, nga wasay,

pangputolay sa kahoy, sa pagpukan niini; bata diha sa usa ka hawakan ,

mobuntot sa maong kahoy sa pikas; minaog siya sa pagputol nianang kahoy,

pagbutang sa sudlanan sa pipila ka mga lumboy, sa pagsustiner sa maong

kagutom pinaagi sa tingtugnaw. Sus, daw unsa ang among gibati sa kaluoy

alang kaniya! Si Igsoon Woods ug ako milakaw ug mikuhag sakyanan, ug

miadto sa ibabaw didto ug giputol ang iyang kahoy, ug gidala namo kini. Siya,

mapasalamaton nga diyutay'ng babaye, mibarog didto. Gibati ko'g kaluoy

alang kaniya. Ug among giuban sa pag-ampo sila.

125 Ug ang iyang gamay'ng bata may patol. Ug kami miadto ug nag-ampo

alang sa gamy'ng bata, ug ang Dios nag-ayo niini. Ug sa sunod adlaw, ang

iyang bana gidanlak, ug mipahiluna…

Nanghinabi ako kaniya. Siya nagtabako, duha sila. Ang babaye migamit sa

tabako, ug gihimo usab niya, kinaiyahan sa mga tawo sa bukid. Ug unya

gikanunayan ko sila'g sulti mahitungod niini. Ug kagahapon sa buntag sa

dihang misulod ako, sa mobuntag na, dinhi sila naglakaw, nag-gunitay sa ilang

mga kamot, ug miingon, “Igsoon Billy, nausab na ako.” Siya miingon,

kitabako ko na ang akong katapusang segarilyo, ug ako motabok ngadto sa

bahin sa Ginoo.“

Ang babaye miingon, Gitabako ko na ang akong katapusang.“ O itanum

ang binhi! Ug ako Ginoo nga magapatubig. Patubigan ko kini adlaw ug gabii,

bisan unya'ng ang uban maoy mopupo niini gikan sa Akong mga kamot.“

126 O Dios, magpakamanggiluloy-on ka karon, ako naga-ampo, ug tagai kami

sa gipangandoy sa among kasingkasing, 'kay sa among kasingkasing gusto

namo nga mo-alagad Kanimo. Karon, Amahan, silang tanan diha sa Imong

mga kamot, sa bisan asa sila imong ga anak. Tagda sila sumala sa kaluoy,

Ginoo; dili sa hukmanan, apan diha sa kaluoy. Among gipangayo sa Ngalan ni

Jesus. Amen.

127 Nahigugma ba kamo Kaniya? (Ang congregasyon miingon, “Amen.” -

Ed.) Sa tibuok ninyong kasingkaisng! Karon, kamo nga may mga panyo,

makuha na ninyo.

Ug karon, ang atong mga pagserbisyo, tingali sila magasugod sa sayo'g

diyutay, sa alas syete, O s bahin nga ingon niana. Si igsoon Neville ang

magapahibalo niini, diha sa mga pila ka mga minuto, bahin sa kon kanus-a

magsugod.

Ug aduna bay pagbawtismo, sa pagdahum ko, niining buntaga? (Si Igsoon

Neville miingon, “Ang tubig andam.” - Ed.) Ang tubig andam, kon may uban

dinhi nga wala pa mabawtismohi diha ngalan sa atong Ginoong Jesus Cristo,

kay ngano, kini gayud ang matuod … Ang tubig andam alang sa serbisyo sa

pagbawtismo.

128 Kami magpasalamaton sa tanang mga ministro nga mga igsoon. Akong
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nakita si Igsoon … Kumosta ang imong pagtigum maayo ra ba, Igsoon

Parnell? Ug si Igsoon Martin, ug, O, pagkadaghan nila dinhi, si Igsoon Lee

Vayle. O, matuod may mga ministro sa tibuok lugar. Sa tinuod kami

nagmapasalamaton kaninyo sa pag-anhin dinhi, sa pagpakig-amtibay uban

kanamo sa Pulong.

129 Tingali kamo dili kayo mouyon uban kanako sa husto Niini; dili ko

mangutana ninyo ngadto, nakita ninyo. Ang butang lamang, nga inyong

pamalandongan Kini. Kay kon usay inyong isulti nako, ako kining

pamalandongan. Kon ang mga ministro mokuha sa tyep, ug sila miingon,

“Well, dili ako mouyon niini.” Way bali na kanako, akong igsoon. Tingali

ikaw magbalantay sa ubang Carnero; pakan-on ninyo - ninyo sila sa bisan

unsay inyong gusto.

Gipaninguha ko lang ang labing maayo sa pagpabilin uban sa Pulong, kay

kini gipahiluna sa akong mga kamot alang sa Dios, 'tungod ka yang carnero

gusto sa pagkaon sa Carnero, sa tinuod. “Ang akong carnero magpatalinghog

sa Akong Tingog.“ Ug diha kita nagkinabuhi niana, sa matag Pulong nga

migaawas … Dili tanan … Dili lang sa usa ka Pulong karon, ug unya; apan sa

matag Pulong nga magagawas sa baba sa Dios, mao kanay angay ipagkinabuhi

sa mga balaan.

Magapanindog kita karon sa atong mga tiil. Samtang iduko nato ang atong

mga ulo …

Ug si Igsoon Neville, may usa ka ba ka butang nga gusto nimong isulti

kanila? (Si Igsoon Neville naga-ingon, “wala.” - Ed.) Si Igsoon Mann?

Maayo. Ang matag-usa gibati ba sa maayo? Maga-ingon, “Amen.” (Ang

congregasyon miingon, “Amen.” - Ed.) maayo?

Karon atong iduko ang atong mga ulo.

Magahangyo ako kay Igsoon Lee Vayle kon poydi nga moduol siya diri, o

kon mahimo niya. Kon maka-abot ka diha, Igsoon Vayle, kon mahimo nimo.

Si Igsoon Vayle maoy atong igsoon dinhi, ang usa ka magsusulat sa mga

libro. Ug iya nang giandam ang mga libro karon, ang Pito ka mga

Kapanahonan sa Iglesia, ug gitrabaho na usab ang mga uban sa Pito ka mga

Timri. Ug kita sa umaabot malaumon nga makabaton niana sa dili madugay.

Sa tinuod. Igsoon Lee Vayle, ang Dios magapanalangin kanimo.
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