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Ang Pagsagkaw 
 

Sa atong mga kaubanan din─dinhi sa Yuma. Usa kini ka dakung kahigayonan 
nga akong nadawat kining pagdapit aron mobalik dinhi pagusab. Atong 
naangkon ang usa ka mahimayaong panahon dinhi sa milabayng panahon, ug 
sa─akong hingsabtan nga mobalik ako pag pagusab, nakapalipay kayo kini 
kanako. Ang pagpaminaw sa mga pagpanghimatuod ug sa maayong mga 
pulong nga gikan sa mga katawhan, daw usa kini ka makapatuboy kaninyog 
diyutay. Ang usa… 2 Giingnan ako ni Billy nga ang usa kaigsoon nga taga 
Las Vegas nga nagtinguha nga adunay tigum didto sa maong dapit, makigkita 
kaniya inigkahuman gayud sa tigum dinhi. Aduna pa kitay panahon, matud 
niya, nga niini mahimong moadto ta gilayon sa Enero sa dili pa ang tigum sa 
Phoenix (Nakita ba ninyo?) aron moadto sa─sa Las Vegas. Ug tungod niini 
buot kami nga moadto didto kanunay. Maoy akong pagtoo nga si Igsoong Art 
Wilson kanunayng moadto didto kaniadto, o kaha nagkanunayan pa siya didto. 
Ug gihangyo ako ni─niya sa pagadto, siya ug si Sister Wilson. Ug wala gayud 
ako makahigayon, busa mao na tingali kini ang panahon nga makaadto ako. 
3 Pakigkitai lamang si Billy Paul o kaha si Igsoong Roy Borders 
(Nagtoo ako nga ania siya dinhi. Dihay mungon nga ania sa sulod sa Igsoong 
Roy.), si Igsoong Perry, si Lee, o kaha bisa kinsan kanila, makahimo sila sa 
pagpakigsulti kaninyo, ug makigsabot sa mga petsa sa among pag-anha. 
4 Dinhi karon, akong nakita ang daghang mga ministro dili pa lang 
lugay kang ginsa gikalipay ko pag-ayo ang pikighimamat sa akong mga 
kaigsoonan.Unta anaa akoy panahon-nga mopauli uban kaninyo, tungod kay 
nasayod ako nga anaay inyong maayong magluluto sainyong nasud. Maayo 
kana. Ug ako 
5 Si Igsoong Perry sigurogayud nga adunay duroha ning gabhiona diha 
kaniya. Ang duroha ga timaan batok kaniya karon: ang usa sa kanila mao ang 
pagputol nianang mikropono diha samtang…pagaisipon ka─kang sad-an 
niana, Igsoong Perry. Sa akong pagtoo sad-an ka gayud, apan imong… “Dihay 
usa nga nangandam aron mosulti.” Mayo kaana. 
6 Ug tungod niini, sa makausa pa miadto siya didto ug misulti; miingon 
siya, “Isulti…” Iyang gisultihan si Igsoong Collins o ang uban kanila, nga 
nagaingon, “Maayo ang panihapon,” apan miingon, “Giingnan ko kamo,” 
matud niya, “nga nganang tawhana usa gayud ka Katsila, o ingon niana, o 
Kaha usa ka Mexicano. Mao kadto ang labing pinakahalang nga sili nga 
akong natilawan,” nga sama niana; ug nakigsulti siya ngadto sa kosinero.Siya 
miingon, “Ako maoy kosinero.” 
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7 Mao kana ang Texas alang kanimo. Atong tudluan siya dinhi sa 
Arizona unya mahimo ba kun magpabilin siya uban kanato dinhi? 
8 Maayo kayo ang pagpabilin dinhi. Ug nagtoo ako nga daw dili 
pagpahimuot paminawon, kondili usa lang ka kataw-anan. Kinsa ang Ginoo 
Mismo adunay paagi sa pagpahimuot, nasayud ba kamo. Siya miingon, 
“Herodes…Lakaw ug sultihi kanang melo. (Nakita mo?) Karon 
naghi─naghingilin akog mga yawa, ugma hingpit na ako.” Busa kon 
siya─aduna may paagi sa pagpahimuot, nan, nan, dili kini makapasakit 
kanato,dili ako motoo, usahay. 
9 Ug karon, da─daw nalangan na tag diyutay. Ug kasagaran hapit mag-
upat ka oras ang a─akong wali. Ug sangglit hingsayran ko ang 
pagkamatinahuron sa igsoong lalake ug babaye dinhi niinang dapita, among 
kunhoran ang ingon ning gabhiona. Ug husto, gisultihan ko si Terry, giingnan 
ko…matud nya, “ Unsa… Among gibutangan ug tape nga duha ka oras?”  
10 Giingnan ko, nga “Ayaw, Terry; tungod kay kini u─usa ka 
kombrera.”Giingnan ko, nga “Kanang katloan, o kap-atan ka gutlo lamang, 
lamang kay makigsulti ako sa katawhan diha niana…Paningkamotan ko sa 
matag panahon, sa hingsayran ko nga ako…” 
11 Niadtong gamay pa ako, ako─ang mga katawhan mangduol aron  
pagpaminaw tungod kay ako u─usa pa man ka batang magwawali, usa pa ka 
batan-ong lalake, usa ka batan-ong lalake. Ug magsig-ingon sila, “Ah, si Billy 
Branham…”Nasayud kamo, nga usa pa lamang ka bata, walay hingbakaagan 
sa tulonghaan ug walay edukasyon. Ug mangduol sila aron pagpaminaw sa 
nagkalamokat kong mga pulong, ang Ininglis ko nga Kentuckehanon. U─ug 
busa sila─ang akong “tumong” ug mga “pagpasabot,” ug mga “palas-anon,” 
ug ang “lulan.” Kanhi sa usa sa mga tigum dinhi kaniadto sila miingon, nga 
“Manindog tang tanan ug awiton ang Nasudnong Awit,” 
12 Mitindog ako ug miingon, “Alang sa Kentucky ang kanhing halayo 
kong  puloy-anan.” Mao ra kana ang bugtong nasud nga akong hingbaw-an, 
busa mao kadto ang Nasudnong Awit alang kanako. 
13 Ug tungod niini, inigkagulang na unya ninyo, aha, kita─nanganhi 
kamo, ug nakadawat kamog mga butang nga labaw pa niana. Tan-awa ninyo, 
gidala kita…Nag-ingon si Pablo niana, nga “ Sa bata pa ako, nagsulti ako 
ingon nga usa ka bata ug naghunahuna ingon nga usa ka bata.” 
Nanagpanglihok kamo ingon nga usa ka bata, apan sa nahamtong na kamo, ug 
unya misugod na kamo sa─ sa pagtikang sa inyong unang mga lakang ug 
mosarasay ug matumba, ug mabangon ug mosulay na usab naini. Ug unya 
kamo─sa inigkahuman mipadayon ka aron makalakaw ka sa matul-id nga 
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 Ang Dios magapanalangin kaninyo. Karon, ania ang tagdumala sa—sa 
conbebsiyon. 
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linya. Ug mao kanay atong pagabuhaton ingon nga mga sundalo sa krus;karon 
panahon na sa paglakaw sa matul-id nga linya ngadto nianang dalan paingon 
sa himaya. 
14 Nagtoo ako nga ania na kita niining nagkahinapos nga mga eksena sa 
kasaysayan niining kalibutana. Sa hingpit nagtoo ako nga ang pagbalaik sa 
Ginoo labi pang nakahaduol kay sa atong gihunahuna. Busa karon, sulod lang 
sa katloan ka gutlo sa inyong panahon o ingon niana awhagon ko ang inyong 
pagtagad alang sa Kasulatan nga gusto kong gamiton alang sa u─ usa ka teksto 
u─ug lakbitan ko pa ang pipila dinhi. Akong… Samtang naglingkod ako sa 
balay sa imaging adlaw, namalandong ako niining bahina. Ug unya 
naghunahuna ako, nga “Hinuon, dili ako mahibalo, sa paghisgot sa tanan 
niining Kasulatan, kutloon ko lang ang bahin niini ug alang lang niining 
gamayng hamubong bulohaton sama ning atong gibuhat niining gabhiona. 
Adunay usa ka butang isulti ko samtang gipakli ninyo ang mga Salmo sa─sa 
Unang─ sa Salmo 27, gusto kong unahon pagbasa ang unang lima ka mga 
bersiculo. 
15 Akong ipahayag kining bahin sa Negosyanting mga Kalalake-an—sa 
mga sang sa Full Gospel Business Men. Ang IGsoon kong sa Pearry naghisgot 
bahin sa mga libro ug uban pa, ug sa bag-ong mga libro nga anaa kanila. Pila 
kaninyo ang nahinumdum sa dihang among- sa akong teyp ug-giwali ko kini 
sa Phoenix, sa usa sa mga kombensyon ang “Sir Unsa Nang Taknaa Kini?” 
Karon, mao kadto ang sinugdan sa basahon (Nakita ninyo?) kanus-a man ki—
kini mahitabo. 
16 Naghingapin ang pagkakatingalahan sa paglaban sa sinulat nga Pulong 
sa Dios niining taknaa sa mga butang sa dili pa moabot kanato karon. Igo 
lamang kita—tataw kini kayo. Tan-awa, ang mga butang nga inyong… 
Makapahibulong kini kaninyo ang pagpahibalo kaninyo niana, kung unsa nay 
nagakahitabo. Daghan kaninyong mga dumoluong nga tingalig nakadungog 
niining mga tawhana nga nanagpanindog ug nana—nanaghimog mga 
pamahayag bahin sa usa ka Mensahe niining taknaa ug sa uban pa. Kung unsay 
ilang nangakuha niini, kana mao ang saad sa Dios niining taknaa, nga Iyang 
gisaad kung unsay Iyang pagabuhaton, ug nakita ta Siya sumala sa Kasulatan 
nga nagpaluyo subay gayud kung unsay Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton 
sa samang kahimtang. Gitagna, ug hingpit gayud nga nahitabo, hingpit sa 
panahon niini, tungod kay ang Dios maoy namulong niini. 
17 Kong ang usa ka tawo, dili ko tagdon kung kinsa man siya, mosulay sa 
paghimog ingon nga panagna… Adunay usa ra ka kahigayonan sulod sa 
napulo ka milyon kong ang usa ka tawo mosulti kanimog usa ka butang nga 
mahitabo, nga kini—nga kini mahitabo sa tukmang panahon, usa ra sa napulo 
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ka milyon. Ug unya, sa dapit nga mahitabo kini mahimong usa ra ka higayon 
gikan sa hapit usa ka gatus ka milyon. Ug unya, ang panahon sa pagpahitabo 
niini, magpadayon nga magpadayon. Ug ang paagi nga  mahitabo kini ug 
unsay mahitabo niini ug uban pa, dili kini matag-an. Kung Makita ta kini nga 
hingpit gayud sa matag usa ug sa matag panahon, nan iya kini sa Dios. Kini… 
Ug unya atong susihon gilayon ang mga Kasulatan; daw usa kini ka langyaw 
alang kanato, apan dihadiha dayon midangop ta sa mga Kasulatan sa walay 
pagkasayud kung hain pangitaa, ug ang Espiritu Santo maoy mopahinabo ug 
ipahimutang ang tanang PUlong pagtingub, nga maghulagway diha niana aron 
pagpakita kanato sa takna nga niini ania na kita. Nag-usab kita sa mga hugna.  
18 Ania na ki—kita sa ngilit. Masayon ra kini kayo kung adunay 
mopaliso—sa usa ka mason sa tisa—moliso ug mosugod… Ang tanan 
nanagbutang sa tisa diha sa mao rang linyaha, sama sa usa ka denominasyon 
nga nagsugod ug nagsugod pagkaligid sa laray, mayo man kana; apan kung 
imo kining lisoon diin imong pabalikon sa laing paagi… Karon, ang Dios wala 
magtukod ug usa ka bongbong; nagtukod Siyag usa ka balay. Nakita mo? Ug 
adunay daghan kaayong mga putol ug mga hubaronon nga Iyang gipanagna 
dinhi sa Biblia. Ug mao kining mga likoon… si bisan kinsa makahimo sa 
paghubad, apan kinahanglan nga mahisibo kini sa sumbanan. Kay kondili man, 
nan kinahanglan nga gub-on kini pag-usab. 
19 Tungod niini a—among ginadayeg ang Dios tungod sa Iyang kaayo ug 
sa paghiusa kaninyong mga katawhan, ug sa binuksan nga mga ganghaan nga 
gihatag kanamo sa Ginoo. Ug pinaagi niining Business Men… Matagbaw 
gayud ako kanunay nga wala a—ako motoo sa… Nagtoo ako sa mga katawhan 
diha sa mga denominasyon, apan wala akoy igong panahon sa pagpabadlong 
sa mga denominasyon, tungod kay ang matag usa kanila nanagtukod man ug 
mga bongbong sa ilang kaugalingon, ug… 
20 Ug sama ra kini sa… Nagtoo ako nga kang Igsoong David kadtong 
gamayng panultihon, bahin sa iyang pag-atiman ug mga pato, ug ginaingon 
nga ang suba mitubo ug ang matag pato, nahibalo kamo, nga ang matag usa 
gusting makigdinaitay sa usag usa ug dili sila makahimo niini tungod kay 
silang tanan kinoral man. Apan sa pagtubo na sa tubig, nakapalutaw kini sa 
mga pato pagawas sa koral. Busa naghunahuna a—ako nga mao kana ang 
paagi sa pagbuhat niini. Usa lamang kini… Ang mga tubig mitubo (Nakita 
ninyo?), ug makaikyas kita gikan sa koral u—ug makighiusa sa usag usa, 
nahibalo kamo, nga mga nagbaton sa matuod nga gugma ni Cristo sa sulod sa 
atong kasingkasing. 
21 Ug kining Full Gospel Business Men nahimong u—usa ka tubigan sa 
kamingawan alang kanako, tungod kay sa daghang mga higayon akoy mga 
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Tukorang imong paglaum sa butang dumalayon, 
Salig ka sa Dios lamang, 
211 Karon, uban sa pagduko sa inyong mga ulo ug pamalandunga kini, sa 
hingsayran nga nanagduko kita sa atong mga ulo ngadto sa abog diin kita 
gikuha, nga unya mamalik kita; sa hingsayran nga diha niana kamo adunay 
kalag nga mangatubang sa Dios… ug kong inyong gibati nga dili pa kamo 
andam alang sa pagsakgaw, nga kong mahitabo kini karong gabii, ug buot 
kamong mahinumduman sa pag-ampo, ipataas lamang ang inyong kamot. 
Wala kitay dapit aron paduolon kamo sa altar. Ang inyong altar mao ang 
inyong kasingkasing. Ipataas ang inyong kamot. Ang Dios magapanalangin 
kaninyo, kanimo, kanimo. Ako, “Akong gibati nga dili pa ako andam, Igsoong 
Branham. Buot gayud a—ako buot gayud a—ako nga mahimong Cristohanon. 
Naninguha ako nga mahimo, apan sa kanunay adunay kulang. Nasayud a—ako 
nga dili ako siguro kung asa ako. Intawon malooy ka, Dios. Gibayaw ko ang 
akong kamot; malooy ka kanako.” Karon, adunay kaluhaan o katloan ka mga 
kamot ang gipataas dinhi niining gamayng pundok. Daghan pa ang nagpataas. 
212 Mahal nga Dios, nasayud Ka kung unsa ang anaa sa luyo 
nianangkamot diha sa sulod sa kasingkasing. Nangamuyo ako, mahal nga 
Dios… Adunay usa lamang ka butang nga manubag ako; mao kanang pagtug-
an sa kamatuoran. Ug mahal nga Dios, buot silang mangaluwas. Buot gayud 
sila… dili si—sila buot nianang pagbati lamang, nianang tinumotumo, sa mga 
sestima sa denominasyon, sa daghang mga kredo, sa mga dogma nga 
gipangdugang. Nakasabot sila, Amhan, nga nagkahinahanglan kini ug lunsay 
ug pulti nga Pulong sa Dios. Ang bisan unsang butang mangahanaw, bisan 
gani ang mga langit ug ang yuta, apan Kini dili gayud. Ug kon kami mao 
kanang Pulong, ang kalibutan mahanaw sa ilalum namo, apan kami dili gayud, 
tungod kay kami mao kanang Pulong, ang Pangasaw-onon sa Pamanhonon. 
 Nangamuyo ako alang sa matag usa, nga itugot Mo kanila, Amahan, 
sumala sa matinud-anon kong pag-ampo… Ug pasayloa ako, Amahan, nga 
nahadlok ako ning gabhiona, nga milukso dinhi kaganiha, u—ug mikurog, ug 
militok sa mga pulong nga makapasakit ug makapasamad. Ugnya sa lain pa, 
ang gamhanang Espiritu Santo, maoy magtagik kanila diha sa Imong 
kaugalingong paagi nga Langitnon. Ug gitugyan sila diha sa kasingkasing sa 
mga katawhan gikan sa akong kasingkasing ug ang katayuoan ug tinguha sa 
akong kasingkasing nga maoy akoy tumong niini. Nahimo Mo ba, Ginoo. Ug 
luwasa kadtong angayng luwason ug paduola diha Kanimo, Ginoo. Ug hinaut 
unta nga maandam kami alang nianang masakgawong takan nga haduol na. 
tungod kay kini akong gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
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Mahal ko Siya, (Mao kana, diha sa duol sa talad.)  
Mahal ko Siya, 
Tungod sa gugma Niya, 
Kaluwasan ko gibayran Niya,  
Sa kalbaryo. 

210 Buot ba kamong makaapil sa sakgaw? Pila man ang matinguhaon nga 
makaapil sa sakgaw, miingon, nga “Dios buot kong moapil niini uban sa 
tinuok kong kasingkasing. 
 “Salig sa Walay pagka-usab nga Kamot sa Dios,” mahibalo ba kamo 
nianang kantaha? Nahibalo ka niini, sister? “Salig sa Walay Paka-usab nga 
Kamot sa Dios.” Wala ako masayud kung ngamo… Unsay anaa niini, Pat? 
Unsay… Huh? 

Salig ka sa Dios lamang! 
Salig ka sa Dios lamang! 
Tukorang imong paglaum sa butang dumalayon 
Salig ka sa Dios lamang! 

 Moangay ba kamo niana? 
Kung ang panaw tapus na, 
Kong sa Dios matinud-anon ka, 
Puloy-anan mo sa himaya tahum ug sanag, 
Sa kalag mong gisakgaw makita! 
Salig ka sa Dios lamang! 
Salig ka sa Dios lamang! 
Tukorang imong paglaum sa butang dumalayon 
Salig sa Dios lamang! 

 Buot kong iduko inyo ang inyong mga ulo makidiyut lamang. 
Ayawg kaibog sa bahanding kawang ning kalibutan, 
Nga sa kalit mangahanaw lamang, 
Hagoing langitnong kabtanangan, 
Kay sila dili kakawangan! 
Salig ka sa Dios lamang! 

Salig ka sa Dios lamang! 
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kaigsoonang lalake, maayong mga kaigsoonan, niini, sa akong pagtoo sa 
matag denominasyon nga akong hingtagboan, ang mga Presbytarian, Lutheran, 
Baptist, mga Pentecostal, sa—tanag matang sa mga Pentecostal, ang Church of 
God, ug ang mga Nazarene, Pilgrim Holiness, mga maayong kaigsoonan bisan 
diin… Apan daghang mga higayon nga dili ako nila dawaton sa ilang 
katilingban, tungod kay… Nakita mo? Dili tungod kay dili sila motoo niini, 
kondili, tan-awa, tungod kay mangaputol sila gikan sa ilang denominasyon. Ug 
kung buhaton ninyo kana, dayag na lang nga—nga himoon gayud kini. 
22 Dinhi niini pa lang dugay dihay usa ka igsoong Methodist ang miduol 
kanako. Dili ko hinganlan ang iyang ngalan, usa ka maayong tawo. Nagsulat 
siyag usa ka pamahayag diha sa Langitnong Kaayohan, ug miduol siya kanako 
alang sa—sa pagpakighinabi. Naglingkod kami ug nagsultihanay kadali. Ug 
miingon siya, “Ang bugtong butang nga gikasupakan namo kanimo, kanunay 
kang nagpabilin sa mga Pentecostal sa tanang panahon. 

Giingnan ko, “Nan patabanga ang simbahang Methodist niini; kay 
moadto ako.” 
Lahi na kana. Nakita mo? Miingon si—siya, “Hinuon, dayag na lang 
nga dili a—ako sa simbahang Methodist; igo ra kong nahisakop 
kanila.” 

23 Giingnan ko, “Mao kana.” Ug kutob sa moabi-abi kanila, aha, andam 
kami sa pagsulod. Sama na Pinadayag sa capitulo 3 Siya miingon, “Nagtindog 
Ako sa pultahan ug nagatuktok. Kon adunay moabli sa pultahan. Mosulod Ako 
ug makigsalo.” Ug mao kana si Jesus. Mao kanay hingbaw-an ko kanunay nga 
si Cristo. Ug Siya mao ang Pulong. Mao kana. Siya mao ang Pulong. 
24 Ug busa ang Full Gospel Business Men nahimong tubigan kanako sa 
kamingawan diin makahimo kami sa pagkahiusa. Walay mga kasimbahanan 
nga nagtabang niini. Silang tanan nanaghiusa, ang mga kalalaken-an diha sa 
mga kasimbahan, ug nanagtigum kaming tanan diha sa panaghiusa sa tibuok 
kalibutan, sa tanan, bisan asa. 
25 Ug nakatabang ako sa pagpabarug sa daghan, daghan kaayong mga 
sangang buhaton satibuok kalibutan sa Full Gospel Business Men. 
Mapasalamaton kayo ako sa maong kahigayonan nga gihatag kanako. Diha 
niana ang mga Business Men motabang niini, ug ang tanang mga 
kasimbahanan, bisan pa niana modulo gayud sila. Apan kong… Dili ko 
sulayan ang pagpamira kang bisan kinsa gikan sa ilang simbahan. Pagpabiling 
matinud-anon sa inyong simbahan ug ipaambit ang Kahayag. Nakita mo? 
Pagmatinud-anon nga Cristohanon; kay ang inyong pastor modayeg kaninyo. 



6 
 
Usa ka matuod, mainunungon, tinuod nga balaan, sa bisan kinsa nga nagtoo sa 
Dios modayeg sa tawo nga sama niana. Oo. 
26 Karon, akong pasalamatan ang igsoong lalake dinhi ug ang iyang 
asawa ug kining sangang buhatan dinhi tungod niining maong kahigayonan. 
Ug hinaut unta nga kining maong sangang buhtan mouswag; hinaut unta nga 
ang mga panalangin sa Dios magapabilin niini, ug mahimong galamiton diha 
sa mga kamot sa Dios aron pagluwas sa gatusan ka mga gatusan ka mga 
katawhan sa dili pa mobalik ang Ginoo. Ug ang tanan pang uban kaninyong 
mga sangang buhatan—o kamong ania dinhi nga gikan sa sangang mga 
buhatan. 
27 Diha sa Libro sa mga Salmo… Karon, buot kong hisgotan ang u—sa 
ka talagsaon kaayong pagtulon-an niining gabhiona sulod lang sa hamubong 
panahon. Aniay daghang mga Kasulatan nga gisulat diri, u—ug akong 
gihunahuna nga tingali… Niining gabhiona akong hisgotan ang usa ka 
pinasahi, apan tan-awon k okay ang takna nagalakaw, aha, dili ako magdugay 
niana, busa buksan ko na kini dinhi ug hisgotan ang daghang mga Kasulatan. 
Ug akong hisgotan ang pagtulon-an sa “Ang Pagsakgaw.” Nakita mo? 
28 Karon, nagtoo kita nga adunay pagsakgaw. Ang tanang mga 
Cristohanon nagatoo niana, kadtong nagabasa sa Biblia nagatoo nga adunay 
pagsakgaw. 
29 Ug karon, alang sa pagbasa—alang sa paghulagway, atong basahon 
ang Salmo 25—ah—pasayloa ko—sa Salmo 27:1-5. 
 Si JEHOVA mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasa; kinsa 
man ang akong pagakahadlokan? Si JEHOVA mao ang kusog sa akong 
kinabuhi; Kang kinsa man ako malisang? Sa diha nga nagtigum batok kanako 
ang mga mumuhat sa kadautan sa pagkaon sa akong unod, bisan ang akong 
mga kabatok ug kaaway, sila manghipangdol ug mangapukan. 
 Bisan ang usa ka dakung panon magapahimitang batok kanako, dili 
mahadlok ang akong kasingkasing: Bisan ang gubat pagtindogon batok 
kanako, bisan pa niini ako masaligon. 
 Usa ka butang ang gipangayo ko kang JEHOVA, nga pagapangitaon 
ko: Nga magapuyo ako sa balay ni JEHOVA sa tanang mga adlaw sa akong 
kinabuhi, aron sa pagtan-aw sa katahum ni JEHOVA, ug sa pagpakisayud sa 
iyang templo. 
 Kay sa adlaw sa kasamok pagatagoan niya ako sa iyang puloy-anan; 
diha sa table sa iyang balongbalong pagatagoan niya ako; ituboy niya ako sa 
ibabaw sa usa ka bato. 
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207 Ang Dios magapanalangin kaninyo.Akong  gikasubo ang paglangan 
ko kaninyo. Ug hinumdumi, nga gilangan ko usab sila dinhi; mao kana. Ug 
ang mga halad nga inyong gikuha alang kanako, nga wala ko kamo sugoa sa 
pagbuhat niana, igson… Mao kana ang akong… Mao kana ang 
pagkamatinahuron. Kuhaa kana ug bayari kining motel sa─sa kapin nga dinhi. 
Ania pay akong hapit magwalo o napulo ka mga pahina alang sa pagsakgaw 
dinhi, apan wala a─akoy panahon karon ikahatag kini. 
208 Ang Dios magapanalangin kaninyo. Nahigugma ba kamo kang 
Ginoong Jesus? Magpabilin ta pagtindog kadali lang karon, nga maghilum, ug 
matinahuron. Ug hinumdumi kung unsayt akong giingon. Hinumdumi, nga 
ania na kita ning katapusang mga takna. Kining… 

Kanasuran nangabilin; 
Ang Israel mibangon; 
Ang ilhana nga Biblikanhon: 
Ang Gentil gitaglan 
Sa kagubot napugngan. 
Balik, na sa kaugalingon. 
Duol na ang katubsanan; 
Katawhan nangalisang. 
Papuno sa Espiritu, 
Suga hinloan mo. 
Hangda, ang katubsanan mo. 
Nasayud ba kamo niana? 
Mining profeta bakakon; 
Kamatuoran sa Dios gililong;  
(Nasayud ta nga tinuod kanang tanan, dili ba?) 
Mahal ko Siya, Mahal ko Siya, 
Tungod sa gugma N’ya, 
Kaluwasan ko gibayran 
Sa Kalabaryo. 

209 Pila man gayud ang nahigugma Kaniya, iisa ang inyong mga kamot. 
Karon, buot ko nga samtang awiton ta kini pag-usab, lamanoha ang anaa sa 
duol nimo, ug ingna, “Ang Dios magapanalangin kanimo, dumoluong.” Kitang 
tanan mga dumoluong man dila ba, mga dumoluong ug lumalangyaw? 
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itaas. Ug akong hingmatikdan ang usa sa kanila misulay, duha o tulo kanila 
ang misulay─s gikan sa linya; misinggit ako, “Pagpabilin sa linya.” Ug mibiya 
kanako ang panan-awon, ug nagtindog ako niining dapita nga nagsiyagit, 
“Pagpabilin sa linya.” Linya nga… 
204 Ambot lang, kung nangagi na ba kini? Nangatawag na ba ang 
Pangasaw-onon? Mauba kana ang gipadulngan nato karon? Kinahanglan nga 
pagaumolon gayud siya ug buhaton sumala sa dagway ni Cristo, ug si Cristo 
mao ang Pulong. Mao lang kana. Tan-awa, anaa kini diha, diha sa Pulong, usa 
lamang kini… Tan-awa, wala nay bisag usa ka butang nga ikadugang. Dili kini 
mahimong u─usa ka babaye uban sa-usa ka kamot sama sa lalake ug ang laing 
kamot nga may kuyamoy sama sa iro; tukma gayud kini sa Pulong Ginoo, 
miingon nga Siya mao ang Pulong. Ang pangasaw-onon kabahin sa 
Pamanhonon. Ang babaye kabahin sa iyang bana, tungod kay kinuha siya 
gikan sa bana. Si Eba kabahin ni Adan gikan sa iyang kilid.  Ug miingon man 
usab ang Pangasaw-onon,dili kinuha gikan sa denominasyon, kondili kinuha 
gikan sa sabakan sa Pulong sa Dios alang niining adlawa. 
205 Ang pagsakgaw… 

Ang trumpeta sa Ginoo pagapatunggon; 
Ang mga nangamatay kang Cristo 
mamangon, 
Ug ang himaya sa Iyang pagkabanhaw 
ambiton; 
Kung ang pinili magkatigum didto sa 
kalangitan, 
Kung ang ngalan ko pagtawgon tua ko. 

206 Tinguhaon tang tanan nga makaadto didto, mga higala.Ang Dios 
magapanalangin kaninyo. Gimapulong na kini; mahitabo gayud kini. Mahitabo 
gayud kini. Ug ang mga katawhan, walay usa nga gusting mamatay; walay usa 
nga gustong ma—mawala. Sultihan ko kamo; bisan kung unsay inyong 
gibuhat, dili ko tagdon kung unsa ka kamaayo nga mosimba ug kung unsa 
ikaw matinud-anon sa simbahan… Maayo man kana; padayon sa pagsimba. 
Apan bisan kung unsa pa kini, isalibay ang inyong mga gikabilinbiling 
kalagdaan ug uswag paingon ngadto kang Cristo; tungod kay usa niadtong 
adlawa motingog kini, ug hisakpan kamo pinaagi sa marka sa mapintas nga 
mananap diha kaninyo sa walay pagkasayud kung unsa kini hangtud nga 
mahimong ulahi na. Mao gayud kana. 
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 Hinaut nga ang Ginoo magadugang sa Iyang mga panalangin sa 
pagbasa sa Iyang Pulong. 
30 Karon, niining adlawa, bahin ning maong pagtulon-an… Ug karon, 
ang uban kaninyo tingalig dili moangay sa—sa paagi nga kong gigamit, apan 
pila man ang ania dinhi ang nagatoo nga ang Biblia nagatudlo nga adunay usa 
ka pagsakgaw sa iglesia? Oo, sir. Mao kana. Mao kana, usa ka pagsakgaw sa 
iglesia. Bisan kung ikaw Methodist, Baptist, Presbytarian, o bisan kung kinsa 
ka man, Pentecostal man adunay usa gayud ka pagsakgaw nga mahitabo. 
31 Ug maoy akong paghunahuna nga bahin sa pagwali wala a—ako 
magtinguha pag-anhi dinhi aron paghisgot ug mga butang nga sa akong pagtoo 
makapalipay sa katawhan. Dili gayud ako sad-an niana. Mianhi ako dinhi ug 
isulti ang mga butang miingon nga gibati ko ang pagsulti niini, nga sa akong 
pagtoo makatabang kaninyo, butang nga makapauswag sa inyong kasinatian 
uban sa Dios kong ikaw usa man ka Cristohanon, ug kon ikaw dili man 
Cristohanon, gikaulaw mo sa imong kaugalingon nga tungod niana nahimo 
kang Cristohanon. Ug mao kana ang katuyoan nga kanunay kong 
gipaningkamotan sa pagpahiangay sa akong salabotan sumala sa pagmando sa 
Ginoo kanako. 
32 Karon, gipasidan-an kita, samtang kining doctrinaha niining 
katapusang mga adlaw pagabiaybiayon gayud. Kong buot kang… Ang 
basahon kana sa makadiyut. Anaa kini sa II Pedro capitulo 3. Atong basahon 
sulod sa hamubong higayon kini, ang capitulo 3:3-4. Tan-awon ta kong dili ba 
kini husto. 
 Una sa tanan kinahanglan inyong mahibaloan kini, nga sa ulahing 
mga adlaw may mga mayubiton nga managpanungha nga managyubit, nga 
magapahiuyon sa ilang kaugalingong pangibog, 
 Ug magaingon, “hain na man ang saad sa iyang pag-anhi? Kay sukad 
sa pagkamatay sa mga amahan, ang tamang mga butang nagapabilin man nga 
mao ra gihapon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.” 
 Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini, nga sa karaang 
panahon pinaagi sa pulong sa Dios, dihay mga langit nga nanaglungtad, ug 
usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig: 
 Nga pinaagi niini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto gilunopan 
sa tubig ug nalaglag. 
33 Ug karon, atong nakita nga ang hinungdan nga kining maong 
pagtulon-an dayag ra kayo, tungod kay dinhi niini ang profeta nagaingon ng 
ning katapusang mga adlaw kining mga mayubiton moabot nga magasulti 
niining mga butanga. Nakita mo? Gipanagna na kini. Ang hinungdan nga ang 
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katawhan nanagbuhat karon sa paagi sa ilang pagabuhat… Aha, dayag na lang 
nga kini maoy inyong gipaabot, tungod kay ang Biblia nag-ingon nga: Sa 
katapusang mga adlaw sila madalidalion, nga nagahigugma sa kalipayan inay 
sa Dios unta hinuon, mabuhion, tigbutangbutang, mapatuyangon, dili 
mahigugmaon sa maayo, nga nagbaton sa dagway sa tinuohan apan 
nagapanghimakak sa gahum niini; likayi kining maong mga tawhana.” 
Makakita ba kita sa usa ka manunuhid sa Kamatuoran? Dayag kaayo. 
34 Sa paglusong ni Moises ngadto sa Egipto aron pagpahigawas sa mga 
anak sa Israel uban sa usa ka sungkod diha sa iyang kamot alang sa pagpaluyo, 
uban sa Dios sa langit nga nagpaluyo kaniya, naghimo siyag usa ka milagro. 
Ania karon miabot ang mga manonundog sa iyang luyo ug nagbuhat sa 
samang butang nga ginabuhat niya. Nakita mo? Karon, nagsunod sila tapus 
kini niya buhata. Ug unya nangabot sila, tungod kay ilang sundogon kung 
unsay iyang ginabuhat, nanagpanundog sa orihinal. Makita ta kana. Ug karon, 
miingon kamo, “Tan-awa, sa mga adlaw pa kadto ni Moises.” Apan mao ra 
nga Kasulatan ang nag-ingon nga mamalik sila sa pag-usab sa katapusang mga 
adlaw, “Ug miingon nga si Janes ug si Jambres misupak kang Moises, 
maingon man usab kining mga tawhana nagasupak sa Kamatuoran, mga tawo 
nga dunot sa pagpanghunahuna ug minig pagtoo.” Nakita mo? Mga 
pagpanundog, sa tanang matang sa mga butang aron pagpagubot sa mga 
katawhan… 
35 Ug unya, kon kining pagsakgaw nga umalabot nga magakahitabo… 
Ug bisan unsang butang nga iyan sa Dios sumala sa Iyang Pulong, sa kanunay 
adunay motungha aron pagpagubot kung unsay ilang mahimo. Ma—ma—mao 
kini ang katuyoan sa Yawa ang pagbuhat niana. 
36 Sama sa igsoon dinhi nga gikan sa tigum didto sa Las Vegas nga 
nagkanayon, si ‘Satanas,” nagaingon, “ang kalibutan mao ang iyang 
gingharian u—ug ang iyang punoang buhatan ania dinhi.” Nasayud ako nga si 
Satanas maoy dios niining kalibutana. Ang matag nasud sa silong sa langit 
ubos sa iyang pagdumala. Husto kayo kana. Kining kalibutana gipanag-iya ni 
Satanas. Apan kuhaon ra unya kini ni Jesus. Iya kining gitanyag Kaniya usa 
niadtong adlawa, ug wala Niya kini dawata; kondili miingon Siya-tungod kay 
nasayud man Siya nga Siya maoy manununod niini sa umalabot nga panahon. 
37 Mga mayubiton, hisgotan ta una kadali kanang usa ka pulong sa dili pa 
kita moadto sa unahan. Mga mayubiton… Nakabasa akog balita mga duha na 
ka semana ang milabay didto sa Tucson diin ang mga tawong Inglis gikan sa 
England mihatag ug pamahayag (Didto kadto sa ulohan sa balita.), nga ang 
paglansang sa krus sa atong Ginoong Jesu-Cristo usa ka mini tali kang Pilayo 
ug kang Jesus, nga miduol Siya aron maghimog usa ka—aron paghimo sa 
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nagtindog tupad kanako diha sa panan-awon, ug nakita ko nga maiingon sila, 
“Ang pasiunang pagkakita sa Pangasaw-onon.” Nakita ko siya nga milabay. 
Miadto sila niining dapita ug mipadayon. 
199 Ug nagdungo ko nga miabot kini; a—ang iglesia moabot gikan sa 
pikas bahin. Didto miabot ang iglesia nga taga Asia. Oh, naghisgot kamo bahin 
sa kahugawan. Ania karon miabot ang iglesia nga taga Europa. Oh, tana-awa. 
Ug unya nadungog ko ang usa ka tugtog nga miabot; ug mao kadto si Miss 
America, ang simbahan. Ug wala gani siya ing bisti. Anaay iyang mga papel 
sama sa mantalaan, abohon, nga naghawid sa iyang atubangan, nga nagsayaw 
ug rock and roll: Si Miss America ang simbahan. 
200 Mitindog ako didto sa Iyang Atubangan. Gipamalandong ko, “Oh, 
Dios, ingon nga usa ka ministro, kong kana maoy labing mayo mnga among 
mabuhat, oh, oh.” Masayud ka kung unsay imong bation. Ug unya 
namalandong ako, nga “Dios tagoi ako; kon makapahilayo pa unta ako gikan 
dinhi. Kong ang tanan nga among nangabuhat, ug kana lang ang among 
ikapakita, kong kana lang…” 
201 Ug unya sa dihang milabay na ang mga babaye, ang tanan nanagbuhat 
sa tanang mataug sa pagkiniat ug uban pa, ug mga pagduol nga buhok, ug mga 
pinitalan nga mga nawong. Ug samtang milabay sila sama niana, miingon sa 
ulay diha kang Cristo… Ug sa iyang pag-agi sama niana, milingiw sako, 
nasayud ka ba kung unsa kini… miatubang kanako nga diyutay lang ang 
tabon; usa kadto—usa kadto ka makauulaw… ang ilang mga likud. Ug didto 
nangadto sila sama niana. 
202 Ug milingiw ako aron mohilak sama niana. Matuod ko… dili a—ako 
makapabilin didto, Siya nagtindog didto, ako nasayud nga ako usa ka ministro 
sa simbahan ug mao kana ang akong nahimo alang Kaniya. Matud ko, “Oh, 
Dios, dili ako makaako pagtan-aw niini. Patya na lang ako. Walaa na lang a—
ako,” ug sama niana. 
203 Ug samtang mobiya kini-dihadiha mosulod ang laing usa, moadto sila 
sa usa ka dapit ug mawala, ug madungog ko lang ang tingog niini samtang 
magkahilayo kini. Ug unya nakadungog akohg usa ka butang nga sama sa usa 
ka, “Asdang Cristohanong Kasundalohan.” Ug mitan-aw ako, ug ania karon 
kadtong balaanog panon sa mamgagmayng kababayen-an nga tukma gayud 
kung unsa sila, husto gayud tanan ang pamisti, ang ilang mga buhok 
nanagdunghay diha sa ilamng likud, mahapsay, mahinlo, nga nagpaso sama 
niini paingon sa lakang sa maayong Balita. Siya mao ang Pulong. Ug miingon 
sa nagagikan kini sa matag nasud. Mitan-aw ako niini samtang milabay sila, 
ug nakita sila nga nanglabay. Inay nga mopaubos, misugod sila sa pagsaka sa 
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192 Nahinumduman ba ninyo, daghan kaninyong mga kalalaken-an ang 
didto niadto, ang bato niadtong adlawa samtang kadtong manolunda nanaug 
didto ug ang Kahayag ug Kalayo nangahulog gikan sa langit uban sa mga bato 
samtang nanagtindog kami didto, ang mga bato nangasip-ak gikan sa bukid, ug 
nanaghulog didto. Ug milipak siya tutulo ka higayon nga makusog; matud ko, 
“Ang paghukom modangat sa kasadpang kabaybayonan.” Duha ka adlaw ang 
milabay ang Alaska hapit mounlod. 
193 Hinumdumi, nga mao ra ang nga Dios ang nagsulti niana, nga 
nagakanayon ang Los Angeles pagalaglagon. Ug matapus na siya. Wala ako 
masayud kung kanus-a; dili ako makatug-an kaninyo. 
194 Wala ako masayud nga gisulti ko kana. Apan kining igsoon dinhi 
nagtoo ako nga mao kadto… Dili, usa sa mga Mosley, nagtoo ako, ang miagda 
kanako didto sa kalsada. Wala ko masayud kung unsa kadto hangtud nga 
milingi ako. Ug akong gisusi ang Kasulatan, ug soi Jesus miingon, 
“Capernaum, Capernaum, sa kanunay… Ug ikaw Capernaum igatuboy ka ba 
(diay) sa kalangitan, igaunlod ka hinoon ngadto sa hades, kay kon ang 
dagkung mga buhat nga nangahimo diha kanimo didto pa himoa sa Sodoma, 
magalungtad pa unta kini hangtud niining mga adlawa karon.” Ug hapit na 
mag-usa ka gatus ug kalim-an ka tuig niadto—ang Sodoma milubong na sa 
yuta, nan ang Capernaum anaa na usab sa ilalum sa tubig karon. 
195 Ug ang mao ra ang Espiritu sa Dios ang nagsulti niining mga butanga 
ug nagbuhat niining tanang mga butang, didto miingon Kini, “Oh siyudad, sa 
Capernaum, nga nagatwag sa imong kaugalingon sa ngalan sa mga manolunda, 
Los Angeles, giunsa mo ang pagtuboy sa imong kaugalingon ngadto sa 
kalangitan. (Ang gamut ug lingkuranan ni Satanas. Nakita mo?) Gituboy mo 
ang imong kaugalingon. 
196 Mga nagwawali, usa kini ka lubnganan alang kanila. Mga maayong 
tawo moadto didto ug mangamatay sama sa mga ilaga. Unsa may nahitabo? 
197 “Ikaw nga nagtawag sa imong kaugalingon pinaagi sa ngalan sa mga 
manolunda, kay kon ang gamhanang mga buhat nga nangahimo diha kanimo 
didto pa himoa sa Sodoma, magalungtad pa unta kini hangtud niining mga 
adlawa karon. Apan miabot na ang imong takna.” Bantayi ug tan-awa. Kon dili 
man kini, nan mini ako nga profeta. Nakita mo? Anaa na siya; naghay-ad siya 
diha. 
198 Nahinumdum ako niadtong gabhiona… Sa wala ko pa Makita kana, 
nakita ko ang pasiunang larawan sa Pangasaw-onon. Didto nagtindog ako ug 
nakita ang usa ka maanyag nga gamayng dalaga nga husto gayud ang 
pagkabisti ug uban pa, nga nagmartsa niining dalana. Dihay mga tawo nga 
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Iyang kaugalingon nga si kinsa. Ug walay higayon nga supakon ta kana kanila, 
tungod kay ang tanang mga butang sa Dios kinahanglang nga pagadawaton 
pinaagig pagtoo. Kinahanglan nga toohan ta kini. Karon, mipadayon siya aron 
paghulagway kung giunsa niana pagkahimo. 
38 Dinhi niini dili pa lang dugay didto sa bantugan nga nasud, sa London, 
o didto diay sa England, diin kadtong si John Wesley ug si Charles ug daghan 
pa niadtong mga bantugang mga magwawali sa unang mga adlaw, si Spurgeon 
ug uban pa kanila, nagwali sa Maayong Balita didto sa mga tiyanggihan ug 
bisan diin didto, ilang gisalikway kadtong mensahe sa ilang adlaw ug tan-awa 
kung unsa sila niining gabhiona. Mao kini ang usa sa labing ubos sa mga 
nasud dinhi sa kalibutan. Nalibot ko na ang kalibutan, apan wala akoy 
hingbaloan nga labing mangil-ad sa—sa—sama sa England. Mao kana ang… 
Si Billy Graham namahayag sa mao rang butang. Tan-awa, iyang gikuha ang 
iyang asawa didto sa mga plasa, diin a—ang mga buhat tali sa mga lalake ug 
mga babaye nagpadayon sa dayag didto sa mga plasa. Sa akong paghiadto 
didto wala gayud ako makakitag bisan unsa nga makapahugno sa kasingkasing 
sa taw okay sa unsay nagakahitabo didto sa England, kinsa nagbaton ug 
kahigayonan ngani usa niana ka higayon maoy nanguna sa kalibutan sa usa ka 
reformasyon. Nagpakita kung giunsa niini ang pagkapukan. 
39 Apan nakita ba ninyo kung unsay nahimo niana, ang mensahe nga 
miabot ang mga Inglis naninguha sa pagpugong nianang mao rang mensahea 
alang ning adlawa. Dili kana magpulog karon. Dili gayud magpulos. 
40 Unsaon man… Unsa kaha kong si Moises miabot ug nagdala sa 
mensahe ni Noe, “Magbuhat tag arka ug paluwaton sa Nilo?” Dili kadto 
magpulos. Ni ingonman ang mensahe ni Jesus dili gayud magpulos pinaagi 
kang Moises. Ni ingon man ang mensahe ni Wesley magpulos kang Luther o 
ang mensahe ni Luther kung isumbalik. Ug ning panahona, ang atong—ang 
atong katapusang dakung reformasyon mao ang Pentecostal. Ug karon 
miuswag na kita gikan niana, ug ang mensahe sa Pentecostal dili ikasagol 
kauban niini, tungod kay kini laing nang adlawa. Pulong na sa Dios kining 
tanan, apan gitukod pa kini. Sama sa tiil, sa mga bukton, nagatubo; nagmugna 
kini sa usa ka Pangasaw-onon alang sa pagsakgaw. Nakita mo? A—ayawg 
lipata ang mga tawo pagbalik didto; mabuhi na sila sa mensahe alang kanila. 
Silang tanan managpanggula kadtong diha na sa Pangasaw-onon. Sama sa 
kinabuhi nga moagi sa lindog sa trigo. Mobiya kini sa lugas-kabhang na lang, 
apan ang trigo nagmugna sa iyang kaugalingon, sama sa lugas sa trigo nga 
nahulog diha sa yuta. 
41 Dinhi dili pa lang dugay dihay usa ka libro nga akong nabasa usa ka 
sinulat sa German sa pagpanaway; matud niya, “Sa tanang mga fanatico dinhi 
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sa—sa kalibutan, si William Branham maoy kinalabwan kanilang tanan.” 
Miingon siya, “Aha, siya dili lain kondili usa ka… Si—siya usa ka 
manlalamat. Gibuhat niya kining mga butanga…” Tan-awa ang tawo nga 
walay kasayuran. 
42 Ug unya, kadtong tawhana usa ka tigpanamay. Dili gani siya motoo sa 
Dios. Miingon siya, “Usa ka Dios nga nagpasagad lang sa panahon sa mangiob 
nga kapanahonan, nga nangiyugpos sa iyang mga kamot diha sa iyang tiyan, 
ug mikatawa sap anon sa mga Cristohanon ingon a mga inahan, ug ang 
kaugalingon niyang mga tinun-an nga giisip—nga mga inahan sa magagmayng 
mga kabataan ug mga butang ug mitugot nga ang mga leon mokaon kanila ug 
wala gani palihoka ang kamot.” Nakita ba ninyo diin gani ang kalibutanong 
panghunahuna, diin gani ang edukasyon ug uban pang mga butang dili gayud 
makaagpas sa panan-awon? Kanang lugas sa trigo kinahanglan nga mahulog 
una sa yuta. 
43 Sama na si Jesus kinahanglan nga mahulog aron mabanhaw pag-usab, 
sa ingon niana kinahanglan nga ang iglesiang Pentecostal mahulog gayud. 
Kinahanglan nga mahiadto kini sa yuta sa panahon sa kangitngitan. Ang bisan 
unsang lugas—ang bisan unsang lugas nga mahulog sa yuta, kinahanglan nga 
magpabilin kini sa panahon sa knagitngit aron moturok. Apan nagsugod kini 
pagturok diha kang Martin Luther, ug unya pinaagi kang Wesley, ug unya diha 
sa Pentecostal, ug karon diha sa—migawas na ngadto sa lugas. Ug karon, ang 
mga sistemang makidenominasyon nga ilang gitalikdan, sila mga lindog man. 
Kana lang. kinahanglan nga sunogon kini, ang sistemang denominasyon. Apan 
ang matuod nga lugas sa trigo nga nanagpangula gikan sa matag usa sa mga 
denominasyon pagalalinon diha sa Pangasaw-onon. Kining tanan 
mamahugpong sa Pangasaw-onon. 
44 Karon, atong Makita nga didto sa England ilang gisuhid ang 
paglansang sa krus dili pa lang dugay, ang pundok niadtong mga katawhan, 
silang mga hatag-as—mga kabataan uban kanila nga hatag-as nga mga buhok 
ug uban pa ug nanagsinggit-nagtawag kang Jesus nga “papa-o” ug tanan pa 
nianang mga butang. Ang ingon nga kahugawan… 
45 Karon, miingon kamo, “Sa London England kadto.” Tan-awa kung 
unsay anaa sa mantalaan sa imaging semana dinhi sa America. Ang mga 
bantugang doctor sa pagkadiosnon nga gikan sa usa ka maayong tulnghaan 
miingon nga a—ang paglansang sa krus maoy usa ka mini, miingon nga gusto 
lang si Jesus nga mahimong ingon niana ang Iyang kaugalingon, nga nahubog 
Siya niining sagbot nga mandragora, ug nga… Atong Makita kini diha sa 
Genesis diin gihisgotan kini. Usa kini ka sagbot nga sama sa marijuana o 
ingon niana. Makita kini didto sa silangan. Ug kon moinum kamo niini, 
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188 Karon, si David labi pang nasayud kay niana; didto si Nathan sa 
maong yuta niadtong adlawa. Wala gani siya pngutan-a. nakita mo? Nangutana 
sa mga capitan sa ginatus ug sa mga linibo. Ang tanang mga katawhan 
naninggit ug naniyagit ug misayaw ug miingon…?... Anaa kanilang tanan ang 
lihok sa pagkarelihiyoso, apan wala kadto mahiuyon sa linya ug sa lagda sa 
Pulong sa Dios, ug napakyas kini. Ang bisan unsang butang nga wala 
mahiuyon sa linya ug sa lagda sa Pulong sa Dios mapakyas. Ang Pulong 
lamang sa Dios maoy molungtad hangtud sa kahangturan. “Ang mga langit ug 
yuta mangahanaw apan dili ang Akong Pulong.” 
189 Himatikdi sa Isaias, kadtong usa ka manggialamong batan-ong lalake 
nga nagtindog didto. Sa makausa pa ang Espiritu midangat kaniya. Walay 
kalainan ang iyang gipamulong; tungod kay profeta man siya. Siya miingon, 
“Ania karon ang usa ka ulay manamkon. Alang kanato ang usa ka Anak 
natawo-usa ka Bata matawo, ang usa ka Anak gihatag. Ang Iyang Ngalan 
pagatawagon nga Mantatambag, Pricipe sa pakigdait, Dios nga Makagagahum, 
Amahan nga walay katapusan. Ang katapusan sa Iyang… Ang Kagamhanan 
igatungtong sa Iyang abaga ug…?... Ang Iyang gingharian walay katapusan” 
Unsaon man sa pagpakaingon niadtong tawhana diha sa kaalam nga ang usa ka 
ulay manakon? Ang tanan nagapangita niini. Gipamulong na kini; tungod kay 
kadto maong ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Kinahanglan nga 
mahitabo kini, tungod kay kadto mao ang Pulong sa Dios sama kanhi sa 
Genesis sa dihang Iyang gitanum ang mga binhi sa ilalum sa kadagatan, sa 
dihang awaaw kadto ug walay sulod, ug ang mga katubigan diha sa 
kahiladman. Tan-awa, nahitabo gayud kadto. 
190 Ug usa ka adlaw human milabay ang walo ka gatus ka mga katuigan 
ang taguangkan sa usa ka ulay nanamkon sa Kaliway sa Dios, usa ka Kaliwat 
nga linalang. Nanganak siyag usa ka Anak. Mao rang Anaka kadtong mitindog 
didto usa niana ka adlaw; Siya miingon, “Lazaru, gumula ka.” Ug ang tawo 
nga patay sulod na sa upat ka adlaw ug nadunot na, mihulpa na ang iyang 
ilong, baho na; migula siya. Nagkanayon pa, Ayaw kamo katingala niini, 
tungod kay ang takna  taliabot (Amen.) nga ang tanan nga anaa sa lubnganan 
makadungog sa tingog sa Anak sa Dios.” Mahitabo gayud ang unsay 
gikapamulong na; mahitabo gayud kini. Aduna unyay pagsakgaw. 
191 Oh, tan-awa. Akong mahinumduman ang katapusang kong mensahe sa 
California din nagtoo ako nga dili na ako makabalik pag-usab, sa dihang 
nanagna ako nga ang Los Angeles mounlod sa ilalum sa dagat. Ug MAO KINI 
ANG GIINGON SA GINOO, nga mahitabo kini. Human na siya; kanus-a, 
apan mounlod gayud kini. Inigkahuman niana ang mga linog mosugod pagtay-
og ug molumpat. 
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tingalig gatusan ka mga katuigan una motungha ang kahayag. Siya nag-ingon, 
“Maanaay kahoyng palmera; maanaay kahoyng tugas; maanaay kamingawan; 
maanaay kabukiran; maanaa kini.” Gipamulong kini Niya. Nakita ninyo? Ug 
samtang mogula kini sa Iyang baba diha sa usa ka pulong, motungha gayud 
kini. Mahitabo gayud kini. Kung… 
183 Ug unya usa niana ka adlaw Iyang gitawag ang Iyang katawhan, ug 
misulti Siya pinaagi sa usa ka tawo nga giganlag si Moises pinaagi sa Haligi 
nga Kalayo, usa ka Kahayag, balaan, balaang Kalayo. Ug si Moises dili… Ang 
mga katawhan dili motoo kang Moises, busa miingon Siya, “Dad-a sila ngadto 
niining bukira.” 
184 Niadtong buntaga ang bukid nalukop tanan sa kalayo, ug 
pagpangidlap, ug mga dalogdog, nga sama niana, ug ang mga katawhan 
miingon, “Ayaw pagpasultiha ang Dios; si Moises maoy pasultiha (Nakita 
mo?), kay tingalig mangamatay kami.” 
185 Ang Dios miingon, “Dili na Ako mosulti pa kanila nga sama niini, 
apan magpatindog Ako kanilag usa ka profeta. Ug pinaagi kaniya mosulti Ako, 
ug kung unsay iyang isulti mahitabo gayud ug unya mamati kamo niini, 
tungod kay A—Ako magauban kaniya.” Karon, gisulti Niya kana. Siya 
miingon nga mahitabo kini. 
186 Tan-awa kining profeta nga si Isaias nga nagtindog diha, usa ka tawo, 
tawong manggialamon, usa ka tawo nga gitudloan pag-ayo sa usa ka hari, 
tungod kay didto man siya magpuyo kang Uzzias nga harim nga usa ka tawong 
bantugan. Misulay pagkuha sa dapit sa magwawali usa niana ka higayon ug 
mipadayon, ug gihampak ug sangla… Ug mao kana ang akong giingon sa 
Negosyanting mga Katawhan. Ayaw gayud pangako pagkuha sa dapit sa usa 
ka magwawali. Ayaw, sir. Pagpabilin lamang kung hain ka. Nakita mo? 
Buhata ang imong bulohaton, unsay gipahimutang sa Dios—giingon kanimo. 
Kong ikaw usa ka kamot, dili ka gayud mahimong dalinggan. Kong ikaw 
dalonggan, dili ka mahimong ilong, ilong o mata. Nakita mo? Pagpabilin sa 
imong kahimtang. 
187 Inyong nadungog kanang mensahe sa imaging adlaw diha sa radio, 
“Misulay sa Pagbuhat Ug Bulohaton Sa Dios.” Si David hari nga dinihogan, 
ang tanang mga katawhan maninggit ug naniyagit nga husto kadto, apan wala 
gayud siya mangutana sa profeta sa Dios. Ug usa ka tawo ang namatay, ug 
nahugawan ang tibuok butang. Ayawg sulayi ang pagpahimuot sa Dios. 
Pagpaabot hangtud sa panahon sa Dios. Tugoti kay moabot ra kini sa Iyang 
pamaagi sa pagbuhat niini. “Mosugod kini niining dakung butang; ug 
makahimo kini.” Pagbantay, igsoon. 
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mahikatulog kamo niini, mahimong kamo—daw sama kamog patay, nga 
malukapa, ang tanan sulod sa duha o tulo ka adlaw matag higayon. 
46 Miingon siya nga sa paghatag nila Kaniya ug suka ug apdo, kining 
tanan walay lain kondili sagbot nga mandragora. Ug sa nabuhat na nila, ila 
gihatag kadto Kaniya; ug napunawan Siya ug nalukapa sama sa usa Siya ka 
minatay. Ilang gibutang Siya sa lubnganan, ug gipahigda Siya didto. Ug sa 
paghilabay sa duha o tulo ka adlaw, dayag na lang, maulian ug mahigmata 
Siya pag-usab, nga mayo na. Miingon nga miadto Siya sa India ug didto 
namatay sa usa ka yanong kamatayon. Naninguha sa pagdaot sa relihiyon. Sa 
unang higayon, kadtong maong hinamay… Unsay nahitabo sa mga katawhan? 
Nakita mo? Ania na kini ning mga adlawa diin ania kita, ang mga mayubiton 
(Nakita mo?) ang adlaw aron pagtuman sa panagna. 
47 Gibahinbahin sa Dios ang Iyang Pulong sa matag panahon. Ug ang 
matag usa kanila maong panahon magapadayag niana. Ug nag-andam usab 
Siyag mga tawo alang sa maong panahon aron sa pagtuman sa Pulong. Sa 
matag panhon nga migahin Siya sa Iyang Pulong, migahin Siyag tawo alang 
niini. Sa pagbahin Niya sa panahon ni Moises, iyang gigahinsi Moises alang 
niini. Sa Iyang paggahin ug panahon alang sa Anak sa Dios nga magpakatawo, 
Iyang gigahin Siya alang niini. 
48 Sa matag panahon Iyang gigahin ang Iyang mga tawo, gitagana nang 
daan. Sumala sa giingon sa Biblia, wala kay… Kong ang Dios walay 
kinotuban, makagagahum, gamhanan sa tanan, anaa sa tanan, nasayud sa 
tanan, nan, nasayud Siya sa tanang mga butang sukad pa sa sinugdan. Busa 
nasayud Siya… Walay bisan unsang makulang; kita lang ang naghunahuna 
niini…? … ang tanang butang nga nagalihok. 
 Lingia ang Iyang Pulong ug tan-awa kung unsay Iyang ginabuhat, ug 
sa ingon makabaton tag salabotan. 
49 Karon, hunahuna lang. Sa unang higayon, kong naghunahuna pa 
lamang kadtong maong ministro, sa ilang pagbutang sa suka ug apdo sa Iyang 
baba, Iyang kining iluwa. Wala kini Niya tunla sa unang higayon (Nakita 
mo?):nanagpangabot ang mga mayubiton. Ug ang lain pang butang, unsaon 
man niining Jesus nga Nazaretnon, unsaon pagpahaum sa Iyang kinabuhi sa 
matag profesiya sa Daang Tugon? Unsaon man sa pagkahimo niini. Dili kini 
mahimo kung wala una kini gahina sa Dios. Ang Iyang kinabuhi mahaum sa 
matag profesiya sa Daang Tugon. Ang lain pang butang, kong kadtong mga 
tinun-an maoy naghimo Kaniyang mini sama niana, nan nganong ang matag 
usa kanila nangamatay man nga sinakit? Ug bisan gani ni apostol Pedro nag-
ingon, “Ituwad ako; kay dili ako takus sa pagpakamatay sama Kaniya.” 
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Unsa… Ilang gidakop si Andres ug gibabag siya sa krus. Ang matag usa kanila 
mitimaan sa ilang panghimatuod sa kaugalingon nilang dugo. Mitoo Kaniya. 
Kon usa man Siya ka mini, nganong gibuhat man nila kadto? Tan-awa, ang 
espirituhaong kahulogan, dili hisabtan kini sa katawhan. 
50 Dinhi niini dihay usa ka tawong bantugan  kaniadto, mga bantugang 
Rabbi, ang misulat nga si Moises sa dihang milatas sa Mapulang Dagat, 
miingon, “Dili kadto tinuod nga tubig; dili ikabongbong ang tubig,” Miigon, 
“Unsa man kadto, didto sa laing tumoy sa Patayng Dagat, dihay daghang mga 
bagakay, ug miagi siya sa kabagakayan, sa mga bagakay diha sa tubig. Walay 
tubig didto, kondili mga kabagakayan lamang, usa ka lawod sa—sa 
kabagakayan ang ilang gilatas.” Ug daghan sa mga ministro ang mitoo niini; 
sila-ug midawat niini.  
51 Dinhi niini dili pa lang dugay sa dihang misulbong ang unang astronut, 
mibalik siya nga wala siya makakita sa Dios. Ngani mao kadtong 
nakapatalikud sa mga ministro. Nagtoo sila nga ang Dios atua didto magpuyo 
bisan diin didto sa usa ka gatus ug kalim-an ka milyas didto sa itaas. Aha, tan-
awa, giunsa… Ang kaalam niining kalibutana maoy nakapaliso sa iglesia 
ngadto sa mga panon sa dunot nga kasagbotan. Sila mga… Usa kini ka… 
52 Ang edukasyon ug ang sistema sa edukasyon, ang siyensiya, ug ang 
sibilisasyon iya sa yawa. Sibilisasyon kini sa yawa. Mao kini ang giingon sa 
Biblia. Ug ang atong umalabot nga sibilisasyon walay kalabotan niini nga 
sibilisasyon. Walay nay labot niini. Usa kini ka pinasahi nga sibilisasyon. 
Dinhi niining sibilisasyona ug kining siyentificanhong kalibutan nakaangkon 
ta… Naghingapin ang siyensiya—siyensiya ang naangkon ta, miuswag ang 
atong pagpaduol sa kamatayon, sa mga butang, mga lit-ag aron pagpatay, ug 
uban pang mga butang. Diha unya nianang bag-ong sibilisasyon wala nay 
kamatayon, wala nay balatian, kagul-anan, ug wala nay kasakit. Nakita mo? 
Didto niadto wala nay bisan usa. Busa kining maong sibilisasyon kinahanglan 
nga mabungkag, tungod kay kini iya man sa yawa. 
53 Anong Makita nga diha sa Genesis 4 ang katawhan ni Cain maoy 
nagsugod sa sibilisasyon, nanagtukod ug mga lungsod, ug mga siyudad, ug 
uban pa, ug mga galamiton sa misuka, ug namugna kini nga siyensiya. Ug ang 
mga katawhan nagakahilayo sa Dios, apan relihiyoso. Apan sa paghiabot na sa 
mga katawhan ni Seth, misugod sila—sa pagtawag sa Ngalan sa Ginoo. Ah, 
naghisgot bahin sa using maigmat… 
54 Wala ako moanhi aron pasakitan ang pagbati ni bisan kinsa, o sa 
pagsultig butang bahin sa iglesia. Ug kong ikaw nga ania karon dinhi ug 
nahisakop niining simbahana, wala ko kini isulti aron pasakitan ang imong 
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marin, ug usa ka dagatnon sa pikas bahin. Ug dihay gibutang nga utlanan, ug 
didto sa pikas bahin gibutang ang inahan nga may bituong bulawan. Namatay 
ang iyang anak nga lalake. Didto nagtindog ang usa ka kabatan-ong asawa nga 
nagduko sa lamesa nga naghilak, ang usa ka batang lalake naglingkod sa 
daplin, ug ang mga luha nangatagak sa iyang nawong, nga namatay ang iyang 
amahan. Gipamalandong ko, “Unsang kasubo, samtang nagtindog ako dinhi ug 
nagtan-aw, nga kita silang mga tigulang—nga mga sundalong nahibilin, 
nagmartsa didto ang usa ka pungkol ug tigulang sama niana, uban sa ilang mga 
uniporme, apan mapasigarbong mipakita kanila, tungod kay sila mga 
Americano man.” 
178 Miingon ako nga, “Oh, Dios ko, usa niadtong adlawa moabot ang usa 
ka makusog nga lanog gikan sa langit, ug ang mga nangamatay diha kung 
Cristo mouna sa pagpamangon. Silang mga balaan sa Daang Tugon didto sa 
unahan kinsa naghulat sa usa ka lanog ug managpanggula didto pag-una ug 
mangadto sa pagkabanhaw; dihadiha managpamiya kita ug mangadto sa 
kalangitan, kining daang mga lawas nga madunot ra mangausab ug mahimong 
sama sa Iyang kaugalingong mahimayaong lawas. Un—unsang pagkaparadaha 
unya kung kini mosugod na paingon sa langit usa niadtong adlawa diha sa 
panahon sa pagpanakgaw nga nagbuhat didto sa unahan, oh, mapasigarbohong 
nagpakita sa Dugo ni Jesu-Cristo diha sa ilang mga dughan, ang Mensahe sa 
Dios sa takna diin sila magpuyo. Mao kana ang takna nga atong ginapaabot, 
igsoon. 
179 Tan-awa (alang sa pagtapus karon,) ang ikaduhang pagkabanhaw, 
tana-ang nahauna miagi na. ang ikaduha nagsingabot na karon, moabot na-
haduol na karon. 
180 Karon, ang lain pang usa mao ang duha ka mga saksi sa PInadayag 
11:11 ug 12, kinsa mao kini sila ang mobalik pinaagi sa Espiritu ni Cristo aron 
pagsaksi ngadto sa mga Judio sma sa gibuhat ni Jose ngadto sa iyang mga 
igsoon. Ug nahinumduman ba ninyo nga namatay sila nga naghay-ad sa 
kadalanan sulod sa tulo ka adlaw ug tunga, ug unya ang Espiritu sa kinabuhi 
misulod kanila ug nangalain sila, gidala ngadto sa langit. Mao kana ang inyong 
tulo ka pagsakgaw sa Bag-ong Tugon. Tulo ka mga pagsakgaw sa Daang 
Tugon, silang tanan nangagi na. 
181 Karon, andam na kita, nga nagpaabot sa pagsakgaw sa—sa pagsakgaw 
sa mga balaan. Gipamulong na kini ug kinahanglan nga mahitabo kini. 
182 Kung ang Dios mamulong ug bisan unsa, ang mga langit ug ang yuta 
mahanaw, apan kanang maong Pulong dili gayud mapakyas. Sa dihang 
miingon ang Dios didto sa Genesis 1, Siya miingon, “Maanaay kahayag”; 
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172 Si David miingon didto, “Sakwata ninyo, oh mga ganghaan nga walay 
katapusan, ug sakwata ninyo ang inyong kaugalingon .” Nagdala Siyag mga 
bihag sa mga binihag ug mihatag ug mga gasa ngadto sa mga tawo. Sa dihang 
mikuyog uban Kaniya ang mga balaan sa Lumang Tugon, sila miingon, “Kinsa 
kining Hari sa pagkamatarung?” 
173 “Ang Ginoo sa kahimayaan, gamhanan sa mga panon─ gamhanan sa 
mga panon.”  Aniya karon sila nanganhi, nga nagamartsa. Si Jesus midala sa 
bihag sa mga binihag. Ug ania karon mianhi Siya kauban sa mga balaan sa 
Daang Tugon, ug sila-nangadto didto sa bag-ong mga ganghaan, ug miingon, 
 “Pangaisa kamong mga ganghaan nga walay katapusan, ug mangaisa 
kamo, ug pasudla ang Hari sa kahimayaan.” 
174 Ang tingog nga nagagikan sa kinasuluran, miingon, “Kinsa ang Hari 
sa himaya?” 
175 Ang Ginoo, nga gamhanan sa panggubatan.” Ang mga ganghaan 
nangaabli. Ug si Jesus ang Mananaug nagdalag mga bihag sila nga mitoo 
Kaniya , ug ang Pulong miduol kanila Atua didto ang mga balaan sa Daang 
Tugon nangatulog nga nagpaabot. Nagdala Siyag mga binihag, misaka sa 
kahitas-an, nga midala sa mga balaan sa Daang Tugon, ug nanulod. Diha nay 
usa ka pagsakgaw nga nahitabo. 
176 Ang mosunod nga pagsakdaw mahitabo mao ang sa II  mga tag 
Tesalonica alang sa iglesia, ang Pangasaw-onon, nga pagabanhawon ug 
pagasakgawon ngadto sa himaya. “Kiya nga mga buhi pa nga nahibilin (Mao 
kana ang lawas nga nahibilin dinhi sa kalibutan.) dili magauna o makapugong 
kanila nga mga nangamatay; tungod kay ang trumpeta sa Dios pagapatunggon 
una, ug ang mga nangamatay diha kang Cristo mamangon. (Nakita mo?) Ug 
kita nga buhi pa nga nahibilin pagasakgawon uban kanila.” 
177 Sa imaging adlaw didto ako nagtindog sa usa ka kanto, ug didto a─ako 
magtindog─dito ako magtindog sa kanto sa kalsada ug nagtan-aw sa parade sa 
Adlaw sa Armistia. Ug sa misaka na kini, paingon sa ibabaw sa dalan, 
nagtidog ako kauban sa akong gamayng bata si Joseph. Didto miabot-ang 
unang miabot mao ang karaang mga tangki sa gira, magagmayng karaang mga 
tangki. Human naidto miabot ang dagkung mga tangki nga Sherman alang sa 
bag-ong iggugubat ug mga dagkung mga kanyon uban sa ilang mga dagkun 
mga buka ug ang u─usa ka buka nga igbubongkag kanila, ug uban pa. Human 
niadto miabot ang mga kasundalohan, a─a─ang mga inahan nga may 
bulawang bituon. Ug unyas miabot ang usa ka karosa, ug sa nawong niini mao 
ang lubnganan sa mga sundalong wala hiilhi; ug didto nagtindog ang u─usa ka 
sundalo didto, nga nagbantay sa lubong. Didto sa pikas daplin nagtindog ang 
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balatian, tungod kay adunay daghang mga maayong tawo diha niana miingon 
nga aduna usab sa laing mga kasimbahanan. Apan nakabasa ako sa imaging 
seman didto sa Shreveport diin ang simbahang Katoliko naghimong 
pamahayag. Ug atong nakita diin silang tanan nanagdungan karon sa paingon 
sa dakung hiniusang concillo ug uban pa tukma gayud nga katumanan kung 
unsay giingon sa Biblia nga maoy ilang pagabuhaton, tukma gayud. 
55 Karon, among Makita nga miingon sila, “Tan-awa, ang Biblia, ang-
ubang mga Protestante kung unsay angayng huptan diha sa BIblia. Tan-awa,” 
miingon, nga “ang Biblia dili lain kondili usa lamang ka Basahon, usa ka 
kasaysayan sa simbahan, ug walay ila Niini diha sa mga sinulat hangtud sa 
hapit mangduha ka gatus ug kalim-an ka tuig ang milabay. Ang simbahan kini 
kanunay.” Giingon, nga “Ang simbahan kadto dili kay ang Biblia, ug ang 
Biblia usa lamang ka kasaysayan sa unsay ginabuhat sa simbahan.” Unsang ka 
malalangong bakak kana. Tan-awa, anaa nay atong Biblia sulod sa tulo ka lino 
ka mga katuigan. Ang Daang Tugon nahisulat na diha sa Kasulatan sulod sa 
gatusan sa mga gatusan ka mga katuigan sa wala pa moabot si Cristo. Usa ra 
kini ka malalangong butang sa yawa. 
56 Ug makita ta niining adlawa sa dihang samtang kining mga dagkung 
mayubiton ug nanaghimong kalingawan sa Biblia ug naningkamot sa 
pagdumili Niini… Pagahukman gayud sa Dios ang simbahan pinaagig usa ka 
butang. Dili Siya mahimong usa ka hustisya… Dili sila makaanhi niining 
dalana ug dakpon ako ug miingon nga katloan ka milyas sa matag takna diha 
sa sona nga kaluhaan ka milyas gawas kung adunay mosulti didto kanako nga 
gitugotan lang ako sa pagpadagan ug kaluhaan ka milyas. Diha ra gayud niana. 
Ug kung pagahukman sa Dios ang simbahan-ug pagahukman ang katawhan sa 
kaulahian. Nasayud ta niana. Adunay umalabot nga paghukom Busa kon Iya 
man kining hukman pinaagi sa simbahang Katoliko, kang kinsa mang Katoliko 
nga simbahan? Kon hukman Niya kini pinaagi sa Methodist, mawala ang 
Baptist. 
57 Kon hukman Niya kini pinaagi sa oneness, mawala ang twoness. 
Nakita mo? Pinaagi man kang kinsa kini Niya pahukmi? Siya miingon nga 
Iyang pahukman kini pinaagi kang Crisyo, ug si Cristo mao ang Pulong. Ko 
mao nga sa Pulong sa Dios ang Dios maghukom. “Sa sinugdan mao na ang 
Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. Ug ang 
Pulong nahimong unod ug mipuyo ipon kanamo, mao sa gihapon kagahapon, 
karon, ug hangtud sa kahangturan.” Nakita mo? Tungod niini pagahukman 
Niya kini pinaagi sa Iyang Pulong. Ug karon, arong makita nga niining adlawa 
sa dihang gitinguha nila ang pagdumili sa Biblia, midawat sa simbahan… Sa 
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Biblia, wala magkinahanglan niini—ang simbahan—aron makahimo sila sa 
bisan unsang matang sa kredo o bisan unsa man ug magalakaw subay niini… 
58 Tan-awa, samtang namulong ako sa imaging gabii didto sa Shreveport 
sa—sa komunyon sa dihang gipatay nila kadtong halad nga carnero, 
kinahanglan nga walay igpapatubo sa taliwala nila sa tibuok pito ka adlaw. Ug 
walay igapapatubo, walay tinapay nga pinatuboan, ang tanan kinahanglan nga 
dili pinatuboan. Naghulagway kana sa pito ka kapanahonan sa iglsia nga atong 
naangkon dinhi sa basahon. Ug walay igpapatubo nga unsa kini—kanang usa 
ka butang nga gisagol niini. Ug atong gibatonan ang sinagol nga kredo, ug 
denominasyon, ug uban pang mga butang kauban sa Pulong ug sa gihapon 
gitawag Kini nga Pulong. Walay igpapatubo sulod sa pito ka adlaw. Ug bisan 
gani sa unsay ginakaon karon, ayaw pagtipig niini alang sa ugma, sunoga kini 
pinaagi sa kalayo sa dili pa mobanagbanag ang kabuntagon, tungod kay 
adunay bag-ong mensahe nga moabot ug usa ka bag-ong butang. 
59 Tan-aw, misulay sa pagbaton niini. Apan mao kana ang kinaiya sa 
simbahan. Miagi na ang pagkapukaw, ug ang unang nahitabo nasayud kamo, 
sulod sa hapit magtulo ka tuig nagsugod sila ug organisasyon labaw pa niini. 
Ang denominasyon nagsugod sa organisasyon. Apan inyo bang hingmatikdan, 
mikaylap na kini sulod sa kaluhaan ka mga katuigan karon, ug walay usa ka 
organisasyon, ug wala gayud ing moabot pa. mao na kini ang katapusan. Ang 
trigo mibalik na sa pagkatrigo pag-usab. Ang trigo mibalik na sa pagkalugas. 
Ang panit mibulag na gikan niini. Ug ang trigo kinahanglan nga ibulad sa 
atubangan sa adlaw aron mahinog. 
60 Dili ba usa kini ka butang katingalanhan dili pa lang dugayt didto sa 
silangang kabaybayonan, ang dakung kangiob. Wala sila makasabot niini. Ang 
kangiob sa Texas sa imaging semana. Wala sila makasabot niini. Wala ba 
kamo masayud nga kana usa ka ilhanan? Wala ba kamo masayud nga ang mga 
nasud nangabahin? Ang Israel anaa na sa iyang yutang natawhan, ug kining 
mga ilhanan nagpamatuod nga ania na kita sa katapusan. Sa samang panahon 
mingiob kini, wala ba kamo masayud nga usa ka Kahayag sa panahon sa 
kagabhion,” nga adunay usa ka Kahayag nga moabot sa panahon sa kagabhion 
kung ang mga kangiob ug uban pang mga butang mahitabo sa kahimtang nga 
sama niini karon. Tan-awa kung unsa ang kangitngit niini. 
61 Dili pa lang dugay ang paghianhi dinhi sa Papa. Nahinumduman pa ba 
ninyo dinhi sa Tabernaculo samtang sila… Anaay inyong mga teyp; nagtoo 
ako nga kamong tanan nakakuha kanila. Kung giunsa sa Ginoo ang pagpakita 
didto niadtong adlawa didto sa Tabernaculo sa tukma gayud diin mahitabo 
kadtong mga kapanahonan sa iglesia ug kung unsaon sa pagkahitabo niini. Ug 
gidibuho ko sila sa pisara; silang mga kapanahonan sa iglesia nga nakita ninyo 
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 Ug tan-awa, ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin, gikan sa 
taas ngadto sa ubos,  ug ang yuta mikurog, ug ang pangpang nangasip-ak; 
 Ug nangaabli usab ang mga lubong ug namangon ang daghang mga 
lawas sa mga balaan nga nangamatay na, 
  Ug sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong tapus sa iyang 
pagkabanhaw, nangadto sila sa siyudad nga balaan ug mipakita ngadto sa 
daghang mga tawo. 
169 Usa ka sakgaw ag milabay na. Tulo ang nahitabo sa Daang Tugon 
kanila nga inandam kang kinsa ang Pulong sa Ginoo magaabot kanila. Nakita 
mo? Ang Pulong sa Ginoo miabot kang Enoc. Ang Pulong sa Ginoo miabot 
kang Elias. Siya usa ka profeta. Nakita mo? Ang Pulong sa Ginoo mao si 
Jesus. Nakita mo? 
170  Himatikdi diha sa Dang Tugon, ang mga balaan ssa Daang Tugon sa 
dihang nahitabo kining pagsakgaw. Himatikdi sa bersiculo 50: Ang Iyang 
makusog nga tingog nakapabangon sa mga balaan sa Daang Tugon tukma 
gayud sa usa ka makusog nga tingog ang mipukaw kang Jesus─o mipabangon 
kang Lazaru. Nakita mo? Ang makusog nga tingog mipabangon. Ug ang 
ikaduha nahitabo na diha sa II mga taga Tesalonica  capitulo 4. Basahon 
ta ki─kini… Nabasa na nato kini dili pa lang dugay. Nakita mo? 

Apan dili among tinguha, mga igson, nga kamo dili mahibalo 
mahitungod kanilanga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon 
sa uban nga walay paglaum…” 

 Anaa kana sa I mga taga Tesalonica 4:12-18. Mao ka─kana ang 
ikaduhang pagsakgaw. Ang ikaduhang pagsakgaw mao ang paglalin sa 
Pangasaw-onon. 
171 Ang mga balaan sa Dang Tugon atua na karon sa Iyang Atubangan, 
ang paraiso gihiklin na.Ug ang mga balaan sa Daang Tugon misaka sa kahitas-
an pinaagi sa makusog Niyang tingog sa dihang misingti Siya ug mitugyan sa 
espiritu. Tungod kay unsa man? Ang halad, ang lukat sa ilang mga kasal-anan 
nga ilang gipaabot… Sa nagatoo nga kadtong hingpit nga cordero moabot, ila 
nang gihatag ang ilang halad nga nating carnero. Ug sa namatay Siya ug 
mitugyan sa Espiritu, misinggit Siya sa makusog nga tingog, ug  ang mga 
balan sa Daang Tugon namangon. Himatikdi dinhi niini ang singit ug ang 
tingog, managsama ra diha sa Iyang pag-abot, Nakita mo?  
Mitugyan sa espiritu,  ug sa nabuhat na Niya kini ang halad nahingpit na, ug 
ang paraiso wala nay sulod; ug ang mga balaan sa Daang Tugon mibalik pag-
usab dinhi sa kalibutan, naglakawlakaw dinhi a kalibutan, ug musulod uban 
Kaniya sa Iyang pagsakgaw. 
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mga saksi ang nagpamatuod… “Gikan sa baba sa duha o tulo ka mga saksi ang 
pulong pagalig-onon. 
167 Karon, himatikdi, nga kita adunay tulo ka mga saksi. Ang tulo mao 
ang saksi. Karon, aduna nay atong tulo ka mga pagsakgaw sa Daang Tugon 
(Nasayud ba kamo niana?) ingon nga saksi. Karon, himatikdi. Usa niana mao 
si Enoc; si Elias ang laing usa; ug si Jesus mao ang laning Usa. Si Jesus, ingon 
nga maokaron ang Batong pamag-amng taliwala sa Daan ug sa Bag-ong 
Tugon, tungod kay kinahanglan nga mamatay Siya ug unya lalinon. Namatay 
Siya, ug nabuhi, ug nakiglakaw dinhi uban kanato, ug unya gilalin sa kahitas-
an; tungod kay Siya man ang Bato sa pamag-ang nga naghiusa sa duroha. 
Human sa Iyang pagkabanhaw ug pakalalin (Tan-awa), human Niya mabuhat 
kana ug gipamatud-an nga ang Daang Tugon… Kitang tanan nasayud nga si 
Enoc gilalin. Kitang nasayud nga si Elias gidala sa itaas pinaagi sa alimpulos 
(Mao ba?) diha sa kalayo nga karwahi. Ug si Jesus namatay, gilubong, ug 
nabanhaw, ug mipuyo dinhi sa kalibutan, ug unya gisakgaw sa kahitas-an, ang 
Batong pamag-ang. Adunay tulo nga magpamatuod. Husto ba kana?  
168 Karon, dihay usa pa ka sakgaw nag nahitabo na. nasayud ba kamo 
niana. A—atong tan-awon kon dili ba nato kini mabasa pagdali. Atong tan-
awon sa Mateo capitulo 27 ug tan-awon ta ang bersiculo 45 sa Mateo capitulo 
27. Tan-awon ta kon dili ba makakuha nato kana pagdali ug tan-awon kon dili 
ba kita makakuhag bisan gamay gikan niini nga makatabang kanato sa pagdali: 
sa 27:45 mao kana ang akong gisulat diri. Basahon ta. 
 Ug sukad sa ikanapulog-duha ang takna sa kaudtohon, dihay 
kangitngit sa tinuok kayutyaan hangtud sa ikatulo ang takna sa hapon. 
 Ug sa may ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituaw sa makusog 
nga tingog, nga naga-ingon, “Eli, Eli, Lama sa bactani?” nga sa ato pa, 
“Dios ko… ganong gitalikdan mo ako? 
 Ug dihay nanagtindog sa duol nga sa pagkadungog nila niini miingon, 
“Nagtawag siya… kang Elias.” 
 Ug ang usa kanila midalagan dihadiha ug mikuhag espongha, 
gipatuhop kinig suka, ug gibutang kini sa tumoy sa usa ka bagakay ug gitunol 
kaniya aron iyang imnon. 
 Apan ang uban nanag-ingon,…Pasagdi lang; tan-awon ta kon moanhi 
ba si Elias aron sa pagluwas kanya. 
 Ug SI jesus miusab pagtuaw… sa makusog nga tingog, ug unya 
mitugyan… (Usa ka makusog nga tingog, makusog nga tingog, himatikdi, sa 
hapit na si Jesus mamatay misinggit sa usa ka makusog nga tingog …) …ug 
unya mitugyan sa iyang espirirtu. 
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dinhi nga gidibuho diha sa libro. Ug kong wala ba mokunsad kadtong Espiritu 
Santo diha sa dakung Haligi nga Kalayo ug miadto gilayon didto sa bongbong 
ug Siya Mismo ang nagdibuho samtang kadtong tulo o upat ka gatus nga mga 
tawo nanaglingkud ug nanan-aw niini. Ug samtang misugod didto ang Papa, 
ang bulan napagna sa kahayag, ug mikuha silag mga hulagway, sa samang 
kahimtang nga gidibuho didto sa tablado. Karon, iyang gihimo ang iyang 
panaw paingon dinhi sa ikanapulog-tulo, milakang ug napulog-tulo ka lakang, 
nagpakumonyon sa napulog-tulo ngadto sa usa ka nasud nga ikanapulong-tulo, 
ug miabot ang kangitngit bisan diin. Wala ba ninyo Makita kung hain na kita 
karon? Ania na kita sa katapusang panahon. 
62 “Ang mga mayubiton managpanungha sa katapusang mga adlaw, nga 
magaingon, “Wala sila motoo niini, tungod kay usa man kini ka… Ang i—
ilang katuyoan… Wala nila maila nga sila mao ang mituman sa mga 
Kasulatan. Ang mga katawhan wala gayud makasabot sa pagbuhat niining mga 
butanga nga magsugod sa pagkahitabo, ihangad ang inyong mga ulo; 
pangandam; kay adunay mahitabo saw ala damha ng takna. Si Cristo moanhi 
alang sa Iyang iglesia. 
63 Karon, wala sila motoo niini, tungod kay usa man kini ka… Ang i—
ilang katuyoan… Wala nila maila nga sila mao ang mituman sa mga 
Kasulatan. Ang mga katawhan wala gayud makasabot sa pagbuhat niining mga 
butanga ug nanag-ingon niining mga butanga nga sila maoy katumanan sa mga 
Kasulatan. Unsang ka gamay rang butang ang nabuhat ni Caiapas ang labawng 
pari ug kadtong tanang mga kaparian niadtong adlawa nga nanagyubit ug 
nagpangatawa Kaniya- sa walay pagkasayud nga ang maong Dios nga ilang 
gipahinungdan sa awit, “Dios Ko, nganong gibiyaan Mo Ako (sa Salmo 22), 
ang Akong mga kmot ug ang Akong mga tiil, ilang gidughang…” Nanag-awit 
niana didto sa templo ug Siya naghimalatyon didto sa krus, gamay lang ang 
ilang hingsayran nga nagbuhat sila niini. Bisan gani si Jesus nag-ampo, 
“Amahan, pasayloa sila. Kay wala sila masayud a ilang ginabuhat.” Tungod 
kay sa tataw gipanagna na sila pinaagi sa mga Kasulatan nga pagabutaan. 
64 Nasayud ba kamo nga ang Protestante ug ang simbahang Katoliko 
gipanagna man nga sa kaulahiayang mga adlaw pagabugkoson man, ang 
samang butang pinaagi sa mga Kasulatan, sama kang Cristo diha sa gawas nga 
naghangyo sa pagsulod? Sanglit kay ikaw nagakanayon nga ako datu ug walay 
bisan unsang nakulang, sa walay imong pagkasayud nga ikaw alaut, kabus, 
makalolooy, hubo, ug buta uga wala mahibalo niini,” sa Pinadayag 3. Mao 
kana ikaw, mibalik sa pagkabuta sa usab, nga nagayatak sa mga butang sa 
Dios ingon nga daw walay bili alang kanila, nanagyubit ug gibiaybiay kini; 
mao kana ang giingon sa Biblia. 
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65 Apan alang sa iglesia, ang Pangasaw-onon, ang sakgaw maoy usa ka 
pinadayag alang kaniya. Gipadayag kini kaniya, mao kana ang pinadayag, ang 
tinuod nga Pangasaw-onon ni Cristo nagpaabot alang sa pinadayag sa 
pagsakgaw. 
66 Karon, usa kini ka pinadayag, tungod kay ang pinadayag mao ang 
pagtoo. Dili ka makaangkon kon walay pagtoo. Ang pagtoo mao ang 
pinadayag, tungod kay mao kini ang butang nga gipadayag kanimo. Ang 
pagtoo mao ang pinadayag. Ang pagtoo usa ka butang nga gipadayag kanimo 
sama kang Abraham, nga nagatudlo sa mga butang gipadayag kaniya bisan 
kung wala pa sila maglungtad. Karon, ang pagtoo… Ingon niana ang pagtoo, 
ang pinadayag sa Dios. Ang iglesia natukod sa ibabaw sa pinadayag, ang 
kinatibuk-ang lawas. 
67 Dinhi niini sa milabayng pipila ka semana nakahinabi ako sa usa ka 
maayong ministro mga Baptist. Miadto siya aron makiglantugi kanako. Matud 
niya, “Miangay ako kanimo ingon nga tawo, apan,” nagkanayon, “makalilibog 
ka.” 
 Giingnan ko, “Nan, gipakilooy ko nga tabangan mo ako nga mamaayo 
kini…” Karon, matud niya… “pinaagi sa Kasulatan.”  
 Matud niya, “Dili ta makahimo, Igsoong Branham, sa paglangkub sa 
tanang mga butang hangtud nga makuha ta ang matag pulong ibabw sa pulong 
ibabaw sa pulong nga motukma sa Griego ug uban pa.” 
68  Giingnan ko, “Oh, sir, labaw kang nasayud niana.” Giingan ko, “Bisan 
gani sa Concillo sa Necaea, kanhi sumala niana, tulo na ka gatus ka mga 
katuigan sukad sa pagkamatay ni Cristo, sa gihapon nagpadayon ang ilang 
panaglantugianay kung kinsa nga eskolar ang husto. 
 Dili ka makahimo… Tungod kay usa kini ka pinadayag. Ang 
kinatibuk-ang butang…” 
 Matud niya, “Dili ako modawat ug pinadayag.” 
 Giingan ko, “Nan unsaon mo man sa pagdawat kang Cristo?” 
69  Mitubag siya, “Tan-awa, nag-ingon ang Bibilia, “Ang motoo 
ka—ka—kang Jesu-Cristo makabaton sa Kinabuhing Dyano.” 
 Giingnan ko, “Tinuod kana. Ngani nga-ingon pa Kini nga walay si 
bisan kinsa nga makaingon nga si Jesus mao ang Cristo kondili pinaagi sa 
pinadayag sa Espiritu Santo nga nagpadayag niini kaniya.” Nakita mo? Ug 
anaa ka ra, diha niana, mahulog dihadiha sa pinadayag. Kinahanglan nga 
igapadayag kini. 
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ako ug daotang butang, ug unya iyang nasuta nga wala ko kini buhata, 
dihadiha modulo siya, ug miingon, “Gipaysaylo ko ikaw, Igsoong Branham.” 
162 “Gipasaylo mo ako? Wala ko kini mabuhat. Sa unsa mo ako 
gipasaylo?” Nakita mo? Apan kung sad-an man ako, nan gipasaylo na ako, 
apan sa gihapon dili pa ako matarung, tungod kay gibuhat ko man kini. Apan 
ang pulong nga, “gimatarung” mao ang “maingon” saw ala mo kini mabuhat”: 
gimatarung. Ug unya ang Dugo ni Jesu-Cristo naghinlo kanato sa atong mga 
sala, hangtud nga gibutang kini sa basahon sa kalimot nga iya sa Dios. Siya 
mao ray Bugtong makahimo niini. Dili ta. Makapasaylo kita, apan dili 
malimot. 
163 Makapasaylo ako kaninyo, apan kanunay kong hinumduman ang 
gibuhat ninyong daotan. Diha niana wala ka matarunga, gipasaylo ka lang. 
Apan sa panan-aw sa Dios ang Pangasaw-onon gimatarung na. wala gayud 
kini niya mabuhat sa sinugdanan. Amen. Nagtindog didto nga naminyo sa 
buotan nga Anak sa Dios, nga wala makasala sa sinugdanan. Ngano? Tungod 
kay Siya ginahin nang daan; nabitik lang siya dinhi niini. Ug karon sa 
pagkadungog niya sa Kamatuoran ug migula, ang Dugo naghinlo kaniya. Ug 
didto nagtindog Siya nga ulay. Nakita mo? Siya… Wala gayud ing sala diha 
Kaniya. 
164 Busa, ang Mensahe nagatawag sa tanang Pangasaw-onon. Nakita mo? 
Ang singgit ug ang trumpeta, sa mao rang buntaga dinuyogan sa makusog nga 
tingog Iyang gipalanog kadtong maong singgit, u—ug ang tingog ug mipukaw 
kang Lazaru. Uban sa makusog nga tingog Siya misinggit, “Lazaru, gumola 
ka.” Nakita mo? Ug ang tingog mipukaw—mipukaw sa nahikatulog nga 
Pangasaw-onon, ang natulog nga minatay. 
165 Ug ang trumpeta, uban sa tingog sa trumpeta, ug sa nahitabo na kini, 
kini mitawag… Ang trumpeta gayud kanunay ang nagatawag sa Israel ngadto 
sa Fiesta sa mga Trumpeta (Nakita mo?), nga mao ang fiesta sa Pentecostal, 
ang dakung fiesta sa kapanganuran ug ang Fiesta sa mga Trumpeta… Ug 
karon, ang trumpeta nagpahibalo sa panagkatigum, nagtawag ngadto sa fiesta. 
Ug karon mao kana a—ang panihapon sa Pangasaw-onon, ang Fiesta sa mga 
Trumpeta, ang Panihapon sa Kasal. 
 Nakita ta kini diha sa mga tipo. Karon, himatikdi una kadali sa dili pa 
nato tapuson. 
166 Himatikdi, nakita ta kini diha sa mga tipo. Karon, kong buot ninyong 
basahon diha sa Mateo 18:16, nag-ingon kini, nga adunay tulo nga 
nagapamatuod. Nakita mo? Sa San I-Juan 5:7 ug sa uban… Tulo kanunay ang 
saksi. Husto ba? Mao kini ang paghimatuod, sa butang nga tinuod. Tulo ka 
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kinahanglan nga isulti ko kini. Ug ang akong Mensahe… Sa tanang panahon 
kaniadto pa ubos sa pagpang-ayo ug uban pa sama niana, mao lamang ang 
pagdani sa pagbati  sa katawhan, sa hingsayran ko nga moabot ang Mensahe. 
Ug karon ania na. 
157 Ug silang mga Pito ka Timri nangaabli, kadtong mga tinago ug 
kadtong mga butang nga gipakita mao ang nanghitabo. Wala ako masayud 
niini, apan aniay mga tawo karon ania dinhi nagtindog nagtindog tupad gayud 
kanako sa dihang kamong tanan nakadungog kanako nga nagwali nianang 
maong wali, nga “Mga Sinyor, Unsa na mang Panahona Kini?” Ug niadtong 
buntaga tukma gayud diin gisulti kadto nga mahitabo, didto nagtindog ang pito 
ka mga manulonda nagtindog didto nga nagagikan sa langit. Ug samtang 
nagagsaka sila, ug ang alimpulos maoy mikuha kanila didto, kaming 
nagatindog, nagtutok samtang nagpahilayo sila, ang siyensya nakakuha ug 
hulagway sa tanan niini ang tibulok kanasuran, ngadto sa Mexico. Ug 
hulagway sa tanan niini ang tibuok kanasuran, ngadto sa Mexico. Ug didto 
samtang nagtutok ako… 
158 Usa niadto ka adlaw sa dihang nagsugod ako pagkawali niining pito ka 
mga panahon sa iglesia, ug gitawag ko si Jack Moore, usa ka tawong batid sa 
tiyolohiya; giingnan ko, “Jack, Kinsa man kining Tawo nga nagtindog didto, 
“Dihay Usa nga sama sa Anak sa tawo nga nagtindog didto, ang buhok maputi 
sama balhibo sa carnero.” Giingnan ko, “Usa Siya ka batan-ong Tawo; unsaon 
man Niya sa pagkabaton ug buhok nga maputi sama sa balhibo sa carnero?” 
159 Siya mitubag, “Igsoong Branham, mao kadto ang mahimayaon Niyang 
lawas.” Wala kadto makapabagting sa lingganay. Apan sa pagsulod ko sa 
lawak ug misugod sa pagpangamuyo, Iya akong gipasabot kung unsa kadto. 
160 Tan-awa, kanunay kong giwali nga Siya mao ang Dios, dili kay tawo 
lamang; Siya mao ang Dios nga nadayag diha sa lawas, ang Dios, ang Kinaiya 
sa Dios sa gugma, ang dakung Kinaiya nanaug ug nagpakita dinhi sa kalibutan 
ang Dios. Si Jesus mao ang gugma sa Dios, kinsa nagmugnag usa ka lawas nga 
gipuy-an Mismo ni Jehova. Siya mao ang Kahupnganan sa Dios sa 
pagkalawas. Kung unsa man ang Dios, Siya nagpadayag pinaagi nianang 
lawasa. Kadtong lawasa kinahanglan nga mamatay aron Iyang kahugasan ang 
Panagasaw-onon pinaagi sa Iyang—pinaagi sa Iyang—pinaagi sa Iyang Dugo. 
161 Ug himatikdi, dili lamang kay gihugasan ra ang Pangasaw-onon, 
gipasaylo, kondili gimatarung siya. Nakita mo? Inyo na bang nasulayan ang 
pulong “gimatarung” aron tan-awon kung unsay kahulogan niini? Karon, 
pananglitan, kong si Igsoong Green nakadungog nga nag-inum ako, nagbuhat 
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70 Diha sa BIblia… Si Cain ug si Abel walay Biblia nga pagabasahon 
apan gipadayag kadto kang Abel pinaagi sa pagtoo, nga mao ang pinadayag. Si 
Abel naglahad ngadto sa Dios sa labi pang hinagponon kay sa kang Cain, nga 
gipamatud-an sa Dios nga siya matarung. Sa dihang gipangutana si Jesus 
dinho sa Mateo 16:17 ug 18… Wala na kitay panahon nga basaho pa kini, 
apan kong gusto ninyo isulat kini. Matud niya, “Unsa may sulti sa mga tawo 
bahin Kanako, kinsa man ako, ang Anak sa tawo.?” 
71 Usa kanila miingon, “Ikaw mao si Moises, si Elias, o uban pa.” 
 Siya miingon, “Apan kamo kinsa man Ako?” 
 Siya mitubag, “Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa Dios nga buhi. 
72 Siya miingon, “Bulahan ka, Simon, anak ni Jonas, tungod kay wala 
kini ipadayag kanimo sa unod ug dugo; ang Akong Amahan nga anaa sa langit 
mao ang nagpadayag niini kanimo. Sa ibabaw niining bato…” Niining 
espirituhanong pinadayag kung Kinsa ang Dios, Kinsa si Jesus, ug Siya mao 
ang pinadayag sa Dios, ang Dios nadayag sa unod dinhi sa kalibutan. Siya 
mianhi sa kalibutan; ang Dios diha kang Cristo nagpasig-uli sa kalibutan diha 
sa Iyang kaugalingon, nagpadayag kung unsa ang Dios diha sa lawas. 
 “Ikaw mao Cristo, ang Butong Dinihogan, ang Anak sa Dios.” 
73 Siya miingon, “Wala kini ipadayag kanimo sa unod ug dugo, kondili 
sa Akong Amahan nga anaa sa langit maoy nagpadayag niini kanimo. Sa 
ibabaw niining bato, tukoron Ko ang Akong iglesia (ang pinadayag sa Pulong 
sa Iyang panahon)—tukoron Ko ang Akong iglesia ug ang mga ganghaan sa 
kamaayon dili makabuntong niini.” 
74 Ang Libro sa Pinadayag maoy katapusang Libro sa Biblia. Gililong 
Kini alang sa mga dili magtotoo. Diha niana ang Biblia nag-ingon diha sa 
capitulo 22, “Ang magataktak ngusa ka pulong gikan Niini o kaha 
magadugang ug usa ka pulong ngadto Niini, kuhaan Ko ang iyang bahin gikan 
sa Basahon sa Kinabuhi.” Atong hingsabtan nga Kini gitugyan sa mga 
magtotoo. Ug mao kini ang magbukas sa Basahon sa Pinadayag ug ipadatag 
kung Kinsa ang Mag-uugmad sa kinatibuk-an ning Basahona (kinahanglan nga 
iyang tan-awon ingon nga Alfa ug ang Omega, sukad sa Genesis ngadto sa 
Pinadayag, si Jesu-Cristo mao ang dili kaduhaduhaan), ug ipakita ang lubos 
Niyang tinago sa Iyang kaugalingon ug ang Iyang mga laraw alang sa 
kapanahoan sa Iyang iglesia nga umaabot, ug gitimrihan kini diha pinaagi sa 
pito ka mga timri. 
75 Karon, ang Basahon gisulat na, apan hinumdumi, nga Kini tinimrihan 
sa pito ka mga timri. Ug kining pito ka mga timri dili gayud paga-ablihan, sa 
Pinadayag 10, hangtud sa paghuyop sa trumpeta sa katapusang yutan-ong 
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manulonda dinhi sa kalibutan, Pinadayag 10:7. Nakita mo? “Ug sa mga adlaw 
sa paghuyop sa Mensahe sa katapusang manulonda, ang ika-pitong 
manulonda, ang tinago s adios pagatapuson na niadtong panahona.” Mao 
kana… ug mao kining panahona nato karon. 
76 Kitang tanan nasayud nga ania na kita sa panahon sa Laodicea. Wala 
nay lain pang panahon niini; dili na mahimo. Busa ania na kita sa panahon sa 
Laodicea, ug kining pito ka mga timri nga nagpugong nianang Basahona nga 
tinago ngadto sa mga katawhan, pagabuksan na niadtong adlawa. Mao kanay 
Iyang gisaad. Karon, gawas sa Pulong wala kini ing kapuslanan, tungod kay 
dili ka makadugang ngadto sa Pulong o makataktak gikan sa Pulong. 
Kinahanglan nga magpabilin Kini sa kanunay sa Pulong. Apan ang pinadayag 
maoy mabutyag sa Kamatuoran Niini, kung unsa Kini, aron ipahaum Kini sa 
uban pang Kasulatan. Ug unya pamatud-an sa Dios nga kana mao ang 
Kamatuoran. 
77 Tan-awa, ang Dios wala magkinahanglan ug maghuhubad. Siya mao 
ang kaugalingon Niyang maghuhubad. Siya maoy nagbuhatsa kaugalingon 
Niyang hubad pinaagi sa pagpahinabo sa mga butang nga Iyang giingon nga 
mahitabo. Sama sa sinugdan Siya miingo, “Maanaay kahayag,” ug dihay 
kahayag. Wala na kana magkinahanglan sa bisan unsang hubad. Gipamatud-an 
na kadto. 
78 Karon, nagsaad Siyag mga butang ning katapusang adlaw diha sa 
Kasulatan. Ania karon, anaa na kini. Mao kana nga si Jesus mao ang Anak sa 
Dios. Iyang gisaad ang pagpadala Kaniya. Sa dinhi pa Siya sa iyang mga 
adlaw dinhi sa kalibutan ug ang mga katawhan dili makatoo Kaniya, ug 
miingon Siya, “Susiha ang Kasulatan, kay pinaagi Kanila nagdahum kamo nga 
makabaton sa Kinabuhing Dayon; ug mao Kana Sila ang nanghimatuod 
Kanako. Kon wala Ko buhata ang bulohaton sa Akong Amahan, nana yaw 
Ako ninyo pagtoohi. Apan kon dili kamo makatoo Kanako, toohi ang mga 
buhat nga Akong ginabuhat; tungod kay sila maoy nagpamatuod Kanako kung 
Kinsa Ako.” 
79 Ah hinuon, sa panahon ni Wesley ang mga buhat nga iyang ginabuhat 
nagpamatuod kaniya kung kinsa siya. Sa panahon ni Luther sa reformsyon 
ania karon, siguro nga kini nagpamatuod kung kinsa siya. Sa mga adlaw sa 
mga Pentecostal, ang pagpasig-uli sa mga gasa, amng pagpasig-uli sa mga 
gasa, ang pagsultig mga dila, ug ang panghingilina sa mga yawa, ug ang mga 
gasa, tan-awa nagpamatuod kini. Walay pasiaw bahin niini. 
80 Ang mga katawhan miingon sa unang pagtungha niini… Nagbasa 
akog mga libro sa kasaysayan sa Pentecostes. Sila miingon, “Dili Kini 

Ang Pagsagkaw 35 
 
magdakop sa panan-aw sa mga katawhan. Ang kinauyokang bahin niini mao 
ang Mensahe. Diha niana. Mao kini ang tinubdan niini. Iyang gitinguha ang 
pagtagad sa mga katawhan aron manglingkud sila ug mamati Kaniya. Nakita 
mo? Tungod kay adunay pipila diha niana nga gikatagana nang daan sa 
Kinabuhi. Ug ang pipila ka lugas-sa trigo mangahulog sa yuta, ug ang mga 
langgam managpanuktok niini. Ug ang uban mangahulog diha sa mga 
kasampinitan, ug ang pipila anha—diha sa naandam nga yuta, yutang inandam, 
ug mamunga. 
152 Dili, mao kini ang… Ang nahauna mao ang paghuyop—o ang 
nahauna mao ang trumpeta ug ang—o ang tingog—usa kla singgit, ug unya 
ang usa ka tingog, ug dayon ang trumpeta. Ang singgit, gipapangandam sa 
mensahero ang mga katawhan… ang ikaduha mao ang tingog sa 
pagkabanhaw. Mao ra nga tingog kadtong, usa ka makusog nga tingog didto sa 
San Juan 11:38 ug sa 44 nga mitawag kang Lazaru gikan sa lubong. Ang 
pagtigum sa Pangasaw-onon, ug unya ang pagkabanhaw sa mga patay (Nakita 
mo?), aron sakgawon uban niini. Karon, bantayi ang tulo ka butang nga 
mahitabo. 
153 Ang sunod unsa? Mao ang trumpeta. Usa ka tingog-usa ka singgit, usa 
ka tingog, usa ka trumpeta. Karon, ang ikatulong butang mao ang trumpeta, 
nga ang Fiesta sa mga Trumpeta mao ang kanunayng magatawag sa mga 
katawhan ngadto sa fiesta; ug mao kana ang panihapon sa Pangasaw-onon, ang 
panihapon sa Cordero kauban sa Pangasaw-onon didto sa kalangitan. 
154 Tan-awa, ang nahaunang butang nga moabot mao ang Iyang Mensahe 
ang nagtawag pagtingub sa Pangasaw-onon. Ang sunod mao ang 
pagkabanhaw sa mga nanghikatulog nga Pangasaw-onon, a—ang mga 
nangamatay kaniadto sa laing mga kapanahonan. Silang tanan pagalalinon 
pagtingub, ug ang trumpeta, ang fiesta didto sa kalangitan—didto sa 
kapanganoran. Tan-awa, mao kana-mao kana ang butang nga mahitabo, mga 
higala. 
155 Anaa na kita niana nga andam na karon. Ang bugtong butang, mao nga 
ang iglesia nga nakapanggulan kinahanglan nga magpabulad sa adlaw aron 
mahinog. Ang dakung kahiusahan moabot na sa dili madogay. Ang trigo 
pagasunogon, ang mga lindog, apan ang lugas pagahipuson ngadto sa dapa. 
Nakita mo? 
156 Dili kamo mga buta nga katawhan. Ka─kamo mga katawhan nga 
medaling mobati, ug kon mitindog man ako dinhi ug misulti nianang mga 
butanga tungod lang sa pagdaot… Gisulti ko kini tungod kay mao kini ang 
Kinabuhi, tungod kay manubag ako sa Dios tungod sa pagsulti niini. Ug 
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gayud.” Dili sila makapabilin niana. Apan kung bahin man sa usa ka, “Oh 
himaya, kay naangkon ko ang dihog…” Ug usa kini sa tinuod nga dihog. 
148 Pamalandonga, nga si Caipas nakabaton usab niini, ug nanagna. 
Miingon man si Balaam nakabaton niini ug nanagna, apan wala kadtoy 
kahulogan sa sulod niini. Gawas lamang kung binhi kadto sa Dios, Iyang binhi 
sa sinugdanan, ginahin nang daan, nan tapus ka na. dili ko tagdon kung giunsa 
mo pagsinggit, ang pagsultig mga dila, ang padalagan, pagsinggit; wala kini 
ing kapuslanan niini. Apan usa ka amorsiko makahimo sa pag-ihap sa 
gidaghanon sama sa uban kanila. Nakakita akog mga pagano nanindog, ug 
naninggit, ug nagsultig mga dila, u—ug nanginum ug dugo diha sa kalabera sa 
tawo, ug nanagsangpit sa yawa. Nakita mo?  Busa dili mo… Ang bisan unsa 
kanila nga mga pagbati ug mga butang, hikalimti kini. Sumala kana sa imong 
kasingkasing diha sa Pulong, ug mao kana si Cristo. Dad-a kana didto, ug 
bantayi Kini kay magpaila Kini sa kaugalingon ingon nga dayag Kini sama sa 
ubang binhi ug nagpahayag sa Iyang kaugalingon alang sa panahon diin anaa 
Kini. 
149 Si Luther walay laing madala gawas sa mga udlot. Kining uban pa 
makahimo sa pagpagula ning ubang mga butang. Ania na kita karon ning 
panahon sa trigo. Ang mga Lutheran, ang matuod nga mga Lutheran 
mamungag matuod nga Luther. Ang matuod nga Pentecostes mamungag 
matuod nga Pentecostal. Kana lang. apan milabay na kita nianang panahona ug 
mipadayon. 
150 Nasayud ba kamo nga ang simbahang Katoliko nagsugod man sa 
Pentecostes? Ug kon ang simbahang Pentecostal magpabilin man sulod sa 
duha ka libo ka tuig, nan labi pa kining mangil-ad nga dagway kay sa unsa ang 
Katoliko karon. Husto gayud kana. Karon, gipamulong ko kana ngadto sa mga 
kaigsoonan ug sa mga igsoon kong babaye nga akong gihigugma, ug nasayud 
ang Dios niana. Apan hinumdumi, mga higala, nga ikahibalag ko ra kamo 
didto sa unahan sa paghukom. Ug dili na kana madugay. Kinahanglan nga 
magasaksi ako kung unsay Kamatuoran. 
151 Sa dihang miadto ako sa mga tigum uban kaninyo nga nangampo sa 
masakiton, mayo kadto, apan sa dihang mianhi ako uban sa usa ka Mensahe… 
Kong adunay bisag unsang mensahe nga moabot, kong kini usa ka tinuod nga 
mensahe, kong kini tinuod, matuod nga mga milagro sa Dios, ug mopabilin 
diha da kapunongan, nasayud kamo nga kini iya sa Dios; tungod kay kanang 
mga butanga gikapahayag na. Si Jesus miabot ug nangayo sa sakit aron kuhaon 
ang pagtagad sa mga katawhan, ug misunod ang Iyang Mensahe. Mao kana. 
Kinahanglan nga adunay mahitabo aron ikapaila ang Dios. Igo lamang Siya… 
Ang Langitnong Kaayohan maoy… Ang milagro nga sama niana igo rang 

Ang Pagsagkaw 19 
 
molungtas ug dugay; maugdw ra kini.” Nagpadayon pa kining nagdilaab. 
Ngano? Tungod kay wala kini ninyo palonga. Ang Dios nag-ingon nga 
magpabili ra kini diha. Tungod kay kana kabahin man sa Pulong, ug wala 
kaninyoy makapalong niana… Ug sa dihang gipanagtawag na ang Pangasaw-
onon, unsaon man kini ninyo sa pagpalong ? Mao kana ang pinadayag nga 
gipakita sa Pulong nga gipanghimatud-an. Ug ania na kita nianang adlawa 
(Dalaygon ang Dios.), ang pinadayag sa tinago sa Iyang kaugalingon.  
81 Karon, ang pagsakgaw alang lamang, kining pagsakgaw nga atong 
gihisgotan alang lamang sa Pangasaw-onon. Hinumdumi, nga ang Biblia nag-
ingon, “Ug ang uban pa nga nangamatay dili pa banhawon sulod sa usa ka libo 
ka tuig.” Kining mahimayaong paglalin… Kon wala may pagsakgaw , mga 
higala, nanhain na man kita karon? Unsa may atong pagibuhaton? Kang kinsa 
man kita magpakabuhi? Unsa nga saad ang naangkon ta? Aduna gayud ing 
pagsakdaw. Ang Biblia nag-ngon nga aduna gayod; ug alang lamang kini sa 
Pinili, sa pinili nga Babaye, ang Pangasaw-onon niining adlawa nga nanggula, 
sa iglesia. 
82 Ang maong pulong nga “iglesia” nagkahulogan nga “mga tinawag 
gikan.” Maingon kang Moises nga tinawag nga nasud gikan sa usa ka nasud, 
Ang Esperitu Santo nagtawag ug usa ka Pangasaw-onon gikan sa iglesia. Usa 
ka iglesia gikan sa membro sa usa ka iglesia sa matag denominasyon nga 
namugna sa Pangasaw-onon, Kahoyng Pangasaw-onon, anaa na kini sa─ anaa 
na kini sa teyp, ang Kahoyng pangasaw ─onon, Usa ka Pangasaw─onon  nga 
gikan sa pagkatinawag…Ug mao kana ang Kahoyng Pangasaw-onon. a─ang 
Pangasaw-onon, diay mao kanang moadto sa pagkalalin, kana lamang, walay 
lain gawas sa Pangasaw-onon, ang pinili nga nasayran nang daan sa Diyos 
sukad pa sa Sinugdan, ang espirituhanong binhi sa Amahan. 
 Mohunong ta dinhi kadali, kini…nahadlok ako maghunahuna nga 
tingalig malangan ko─ malangan ko kamog dugay 
83 Apan himatikdi; ug tan-awa. Ang matag usa kaninyo mga katawhan, 
nasayud ba kamo sa mga katuigan saw ala pa kamo ipanganak na diha na 
kamo sa inyong amahan ingon nga binhi? Mao kana. Ang binhi sa kinabuhi 
diha sa inyong amahan, nagagikan sa lalake, dili sa babaye. Nakita mo? Ang 
babaye maoy nagpaghimutang sa itlog, usa ka pugsanan, apan ang binhi 
nagagikan sa… 
84 Karon, ginaingon nga diha sa akong amahan o ang akong anak 
nagalingkud dinhi…Sa nag-eded pa akog nagpulog-unom, ang akong anak 
nag-uban na kanako. Wala ko siya hiilhui, apan diha na siya. Karon, pinaagi sa 
pugsanan nga yuta, pinaagi sa balaang kaminyoon, nahimo siyang hulagway 
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ko. Nakaila na ako kaniya, makahimo na ako pag-uban kaniya. Ug mitungha 
siya sa panahon sa dihang miabot na ang tukmang panahon. 
85 Karon, busa diha na kamo… Kung nagbaton ka sa Kinabuhing Dayon, 
diha nan kamo sa─ sa Dios wala pa ang kalibutan. Kabahin ka, usa ka anak sa 
Dios, usa ka kinaiya sa Dios, Nasayud Siya sa panahon nga igaanak ka. Iya 
kang gigahan ng daan alang nianang panahon na aron pag-angkon nianang 
dapita, ug walay si bisan kinsa nga makakuha niini. Walay sapayan kung pila 
kadaghan nga manunuhid ug uban pa, diha ka gayud niana. Karon, gipadayag 
ka; karon makahimo ka na sa pagpakig-ambitay kauban Kaniya, ug mao kanay 
Iyang tinguha. Nangandoy Siya sa pagpakighiusa, aron pagasimbahon. Apan 
diha─kon ang inyong kinabuhi dili kanunay sama sa kinaiya sa Dios, nan sama 
ka lang sa usa ka sulosama sa Cristohanon. Nakita mo? Adunay minilyon 
kanila nga sulosama lamang sa Cristohanon. 
86 Usa ka pamahayag ang gihimo kom dili pa lang dugay. Gipanid-an ko 
si Igsoong Demos Shakarian didto samtang nagpapaliwat sila-ug baka, 
gipanid-an ang alagianan nga tubo ug uban pa nga gidala sa mga doctor ug 
gipanid-an kining mga butanga. 
87 Diha sa naandang pagpagawas sa lake adunay minilyon ka mga binhi 
nga mogawas gikan sa lake sa matag higayon.Ug tingalig minilyon ka mga 
itlog ang gikan sa baye sa─sa samang higayon Apan hingsabtan ba ninyo nga 
silang nga silang tanang magagmayng mga binhi nga nagalihok, usa ka milyon 
sila, adunay usa ra kanila ang gikatagana nang daan sa kinabuhi, ug adunay isa 
nga usa ra ka himsog nga itlog? Ug kadtong gamayng binhi mokamang ngadto 
sa matag usa sa kanila sa laingmagagmayng mga binhi diha sa ibabaw  sa 
gamay kaayong binhi nga sama kaniyang tan-awon, ug moduol sa ibabaw 
niana ug moduhol diha ug pangitaon kadtong mahimsog nga itlog ug 
mokamang ngadto pagkahimogso sa ulay, tan-awa, wala kini makatunga sa 
pagkatinago ingon nga usa─sama sa usa ka tinawhonon nga pagkatawo, ginsa 
niini ang pagkaginahin nang daan, gipila nang daan sa Dios. 
88 Karon, sa sinugdan kaniadto, kanhi sa milabayng mga katuigan sa 
wala pa magsugod ang panahon, ikaw, kung usa ka natawo pag-usab nga 
Cristohanon niining gabhiona, sa ingon kauban ka sa Dios, nga imong 
Amahan. Ug mao kanay hinungdan sa paghiabot niining kinabuhia dinghi ug 
nagtawag na Cristohanon, ang tanan lunsayng dili mayo, natingala ka kung 
nganong naingon man niini ug kining tanan. Kong…Giabot kag katingala 
niini. Apan unsa niana kaadlaw dihay misantup kanimo. Unsa man kadto? 
Mao kanang kinabuhi nga anaa diha sukad pa sa sinugdan. Ug kon…?... 
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kaugalingon sama sa kanunay Niyang ginabuhat… Ug mao kana ang 
Kamatuoran, ug naabli ang Biblia. Nakita mo? Mao kana. Ania na kita dinhi. 
143 Ug ang sistemang iya sa denominasyon patay na. Wala na. Dili na 
gayud kini mobangon pag-usab. Pagasunogon kini. Mao kanay inyong 
ginabuhat sa mga dagami didto sa kaumahan. Kalagiw gikan niini. Duol kang 
Cristo. Ayaw pag-ingon, “Sakop man ako sa Methodist.”, “Sakop ako sa mga 
Baptist.”, “Sakop man ako sa Pentecostal.” Duol kamo kang Cristo. Ug kong 
anaa ka na kang Cristo, walay usa ka pulong nga nahisulat dinhi kondili ang 
unsay imong gitoohan niini. Walay sapayan kung unsay ikasulti ni bisan kinsa. 
Ug dihadiha ipadayag sa Dios kanang butanga, tungod kay ikaw… kung ibubo 
Niya ang Espiritu sa ibabaw sa Pulong, unsa may mahitabo? Sama ra sa 
nagbutang ug tubig diha sa ubang binhi. Mabuhi kini, ug mamunga kini sa 
iyang matang. 
144 Kamo moingon, nga “Nakadawat ako sa bautismo sa Espiritu Santo.” 
Wala kana magkahulogan nga luwas ka na, dili pinaagi sa hatag-as nga 
pamaagi. 
145 Tan-aw ngari, tutulo ang inyong pagkalinalang. Kamo… sa sulod 
kining gamayng binuhat dinhi mao ang kalag; ang ikaduha mao ang espiritu; 
ug sunod mao ang lawas. Karon, aduna kay lima ka mga galamhan dinhi 
niining lawasa aron pagdangop sa imong yutan-ong puloy-anan. Dili sila 
modulo sa uban pa niini. Aduna kay lima ka mga galamhan dinhi sa espiritu: 
ang gugma ug salabotan ug uban pang sama niana. Apan dinhi niini diha ka 
magpuyo. Mao kana ikaw. 
146 Wala ba si Jesus mag-ingon nga ang ulan mangatagak diha sa 
matarung ug sa daotan? Pagbutang dinhi ug usa ka amorsiko, ug usa ka trigo 
diha, ug buboi silag tubig, ug atimana sila sa abono ug uban pang butang sama 
niana, dili ba sila mangabuhi sa mao rang tubiga? Siguro gayud. Apan unsa 
man kini? Ang kanila mobungag amorsiko, tungod kay mao man kana siya. 
Ang amorsiko mopataas sa iyang mga kamot ug mosinggit sama sa trigo. 
147 Wala ba mag0ingon ang Biblia nga sa katapusang mga adlaw 
managpangabot ang mini nga mga Cristo, dili kay mini nga Jesus karon, mini 
nga mga Cristo, mga dinihogan, mini nga dinihogan sa Pulong. Dinihogan nga 
iya sa denominasyon apan dili sa Pulong, tungod kay ang Pulong  magasaksi 
man sa Iyang kaugalingon. Wala Kini magkinahanglan ug bisan unsa man; 
magpamatuod Kini sa Iyang kaugalingon. Ug diha mangabot ang mini nga 
mga dinihogan. Nakakuha kamog akong teyp niana. Ug kanang dinihogan… 
Oh, kong tawgon ninyo ang usa nga, “Oh, i—ikaw ba ang Jesus?” “Oh, dili 
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moabot ang mensahe dinhi sa kalibutan ug kung ilang himuon kini nga 
organisasyon, dihadiha mamatay kini. Ug ang Pentecostal nagabuhat sa 
samang bulatan sama sa ilang… Ang Pentecostal nga nakagula… 
139 Kamong mga Assemblies of God, sa dihang ang inyong mga 
katigulangan ug mga inahan nanggula sa ilang mga kapunongan kaniadto didto 
sa karaang Kinatibuk-ang Concillo, maninggit ug nanagdayeg sa Dios ug 
misulti batok nianang mga butanga; ug kamo namalik sama sa iro ngadto sa 
suka niini ug sa baboy ngadto sa lunangan niini ug nabuhat sa samang butang 
nga ilang ginabuhat; ug karon hilabihan ang pagkamakisimbahon inyong 
gisirhan ang inyong pagkamaloloy-on, ug nakinahanglan pa kamog kard sa 
pagpakig-uban bisan gani sa dili pa kamo makakuyog. 
140 Ug kamong mga Oneness, gihatagan kamo sa Diyos ug usa ka 
mensahe nga sama niana nga mapadayon kamo ug magpaubsanon ug 
magpadayon, nangahuyang na hinuon kamo ug gihimong kapunongan ang 
inyong pundok. Ug hain naman kamong tanan karon? Mao ra nga kahimtang. 
Husto gayud kana. Ug ang Espiritu sa Dios mipadayon. “Ako ang Ginoo nga 
nagatanum; Akong bisibisan sa maadlaw ug sa magabii kay tingali unya ang 
uban ma…” 
141 Iyang gitagana kining mga butang mahitabo, ug kinahanglan gayud 
nga iyang ipadala kini. Ang unang butang nga miabot sa dihang mikunsad Siya 
gikan sa langit, dihay usa ka singgit. Unsa man kini? Usa kini ka Mensahe 
aron kuhaon pagtingub ang mga katawhan. Una sa tanan miabot ang usa ka 
Mensahe. Karon, mao na ang “Panahon sa paghinlo sa lamparahan, Bangon ug 
hinloi ang inyong mga lamaparahan.” Unsa na mang pagkatuwa kana? Ang 
ikapito, dili ang ikaunom, kondili ang ikapito. “Tan-awa ang Pamanhonon 
nahiabot na. Pagmata ug hinloi ang inyong mga lamparahan.” Ug mituman 
sila. Apan ang uban kanila hingkaplagan nga wala man gani ing lana sa ilang 
lamparahan. Nakita mo? Apan panahon na sa pagpanghinlo sa lamparahan. 
Panahon na kini sa Malaquias 4 kung modulo kamo… Mao na kini ang Lucas 
17. Mao ki—kini ang Isaias… Kadtong tanang mga profesiya nga makahan-ay 
pag-ayo sa mga Kasulatan alang niining adlawa, atong Makita kini nga buhi 
kini sa ingon. Wala nay…?...  
142 Tan-awa kining mga butanga nga nagakahitabo, minahal kong igsoong 
lalake, ug babaye, samtang ang Dios sa langit nasayud nga mahimong 
mamatay ako dinhi niining tablado karon dayon, sa makadiyut igo lamang 
ka—kamo maglakaw. Akong… Usa lamang kini… Usa kini ka makalilisang. 
Kung makita ninyo nga ang Dios nanaug gikan sa langit, mitindog sa 
atubangan sa mga panon sa kalalaken-an, ug didto mibarug, nagpaila sa Iyang 
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89 Ang gamay kong sugilanon gikan sa piso sa agila nga nangita sa─ang 
iyan inahan nangita sa iyang piso. Hindunggan ninyo ako nga nagwali niana, 
kung giunsa ang pagkapiso sa gamayng agila ilalon sa himongaan. Apan 
siya…ang iyang kinaiya sa pagpahinguha pagpakaon ka─kanila nga mga 
manok, ang piso sa agila dili makatulon niini, tungod kay siya dili man manok 
sa sinugdanan, apan didto siya sa tangkal kauban sa mga manok ug misunod sa 
manok. Apan mangakha siya didto sa tungkaran sa kamalig ug uban pa, ug ang 
piso nga agila dili makaako niini. Apan sa matag panahon nga miingon siya 
cluck ug uban pa, ang tanang mga piso moadto, ug busa moadto usab siya. 
90 Apan usa niadto kaadlaw nahibalo ang iyang inahan nga duha kabuok 
ang iyang giitlog, dili kon usa. Adunay pay usa sa palibot. Miadto siya aron 
pangitaon kini, Naglupadlupad, nga naglibotlibot, sa katapusan nakaabot ra 
siya idto sa tangkalan, ug nakita niya ang iyang piso. Ug misinggit siya kaniya. 
Mao kadto ang tingog nga naila niya nga mao kadtong tingoga ang takdo. Mao 
kadto ang iyang gipangita. Nakita mo? Ug usab naila niya hindi siya usa ka 
manok; agila siya. Ug ingon niana ang usa ka natawo pag-usab nga 
Cristohanon. Sa pagpakaamgo mo na, dili ko igsapayan kung pila ka mga 
denominasyon ang ipong giapilan, pila ka mga ngalan ka gibutang mo ang 
imong ngalan sa mga libro ug uban pa, sa dihang gipamatud-an kadtong 
matuod nga Pulong sa Dios ug gimatud-an sa atubangan mo, sama niana,naila 
mo na ikaw usa ka agila dihadiha. Tungod kay kining tanan nga pagpangakak 
sa himungaan, nga moapil ka niini,ug moapil ka niini ug lakaw ning dalana ug 
nianang dalana, kining tanan walay kapuslanan. Mao kini ang hingpit nga 
pagdugang ug pulong diha sa Pulong. 
91 Kung makaabot na ang binhi sa tagoangkan sa─sa babaye, dili kini 
magdala sa…Wala ka─ka mahimong usa ka binhi sa tawo gikan sa imong 
amahan, ug unya ang sunod nga mahitabo mahimo kang usa ka binhi gikan sa 
iro, ug ang mosunod gikan s airing, ug ang mosunod gikan sa manok; kanang 
tanan lunsay binhi sa tawo. Ug ang lawas ni Jesu-Cristo. Ang Pangasaw-onon, 
kabahin sa Iyang Lawas nga mao ang…Siya mao ang Pulong, ug ang 
Pangasaw-onon, kinahanglan nga Pulong gayud, Pulong nga gidugang sa 
Pulong gidugang sa Pulong.Ang kang Luther pagkamatarung, ang kang 
Wesley pagkabalaan, ang sas Pentecostal bautismo sa Espiritu Santo, nga mao 
ang pagpasig-uli sa mga gasa, ug ang uban pa niini mokuyog uban niini. 
Kinahanglan nga kini mahimong Pulong ibabaw sa Pulong, binhi ibabaw sa 
binhi, kinabuhi ibabaw sa kinabuhi, aron ipakita ang bug-os dagway sa 
Pangasaw-onon ni Ginoong Jesu-Cristo. 
92 Karon, hinumduman mo, nga kanhi ikaw usa ka hulagway. Ug karon 
ang butang mao kini, human nga nakita kining mga butanga, na si Cristo 
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mobalik alang sa Iyang Pangasaw-onon? Karon, mao ka na ang pangutana. 
Daghan ang magaingon, “Pasakop sa among congregasyon.” Ang usa kanila 
gustog usa ka matang nga bautismo. Ang usa gusting buhaton kini o kana. Ang 
usa miingon nga kinahanglan mosulti kag mga dila kay dili ka makaangkon 
niini; ang uban miingon nga dili na kinahanglan mosulti kag mga dila. Kining 
usa miingon nga kinahanglan mosayaw ka diha sa espiritu. Ug kining usa 
miingon nga kinahanglan mosinggit ka. Kini igo rang makabaton ug kaikag. 
 Kini silang tanan mayo man, ug sa gihapon sayup kining tanan. 
Unsaon man sa usa katao nga─o sa usa ka babaye, o sa usa ka anak sa Dios 
nga natawo diha sa Espiritu sa Dios ang paglimud sa Pulong sa Dios, samtang 
ang Dios Mismo naghubad niini ug miingon, “ Mao kini. Gisaad Ko kini; ania 
na kini, gipakita kini nga yano kutob sa mahimo nila. Tan-awa, kay 
kaugalingong Pulong? Kon si Cristo anaa sa sulod nimo, dili niya mahimong 
ilimudang Iyang kaugalingong Pulong. 
93 Nan giunsa man niato sa pagpakaduol niining Lawasa,” pinaagi sa usa 
ka bautismo sa Espirirtu Santo. Ug kanang…Kung gusto ninyong isulat kana, 
anaa kini sa I-Mga taga Corinto 12:13:, Ug pinaagi sa usa ka Espiritu kitang 
tanan gikabautismohan…” Ug ang kinabuhi sa matag binhi, ni kinsa Siya mao 
ang Binhi nga Pulong, nagdala sa mga binhi ngadto sa kinabuhi. Hingsabtan 
ba ninyo kini? Kong ka─kong kanang kinabuhia anaa diha sa binhi ug nga 
kining bautismo sa Espiritu Santo nahiabot niini, kini maoy nagdala nianang 
binhia sa kinabuhi. 
94 Sumala sa ako nang gika sugilon kaninyo dinhi nga didto sa Phoenix, 
dili pa lang dugay nakigsulti ako kang Igsoong John Sharitt. Ug didto ako, ug 
gipakita ako niyag usa ka kahoy, usa ka sitrus. Daghan kayo si─siyag tanum 
nga mga sitrus. Iya akong gipakitag usa ka kahoy nga dihay walo o siyam ka 
mga nagkalainlaing matang sa bunga niini. Ug matud ko, “Igsoong Sharrit, 
unsang matanga man sa kahoy kana?” 
 Mitubag siya, nga “Usa ka kahoyng buongon.” 
95 Giingnan ko, nga “Nganong anaa may lemon, ug ukban, ug kahil, ug 
ubas?” 
 Siya mitubag , nga “Bunga sa citrus kanang tanan; mga sinumpay 
lamang sila.” 
 “Oh,” matud ko, “Nakita ko na. Karon, sa sunod nga tuig mamunga 
kinig mga buongon.” 
 Apan, oh, dili, ang matag kahoy mobunga sa iyang kaugalingon─ang 
matag sanga mobunga sa kaugalingon niyang bunga.” D aghan kaninyo ang 
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sibawanan sa Polung sa Dios. Dili siya mosultig bisan unsa; dili siya mosulti 
sa kinaugalingan niyang mga panahumdahum; mosulti lamang siya kung 
unsay ipadayag sa Dios.  
134 Bisan ngadto kang profeta Balaam sa dihang gisulayan siya sa 
pagbaligya ─pagbaligya sa iyang katungod; siya miingon, “Unsaon man ni 
bisan kinsang fropeta ang pagsultig bisan unsa sa gawas nianang gibutang sa 
Dios sa iyang baba?” Buhat kini sa Dios aron dili ka makasultig bisanunsa. Ug 
gipanganak ka nianang kahimtanga. 
135  Dili labaw kay sa imong kahimoan…Kon miingon ka, nga “Dili 
ko─ko mabuka ang akong mga mata,” samtang nagtan-aw ka. Nakita mo? 
Mahimo mo. Dili matuyhad ang imong kamot samtang mahimo mo. Nakita 
mo? Gibuhat ka sa ingon, ug ang Dios kanunay gayud di─ diha sa mga 
kapanahonan pinaagi kang Isaias, Jeremias, u─ug ang tanang Elias, ug ang 
nanglabay ang mga kapanahonan, samtang gilahugay sa mga pundok sa 
kaiglesiahan ang tanan, mipadala Siya ug usa ka fropeta, nga mibansay kaniya 
sa usa ka dapit. Kinahanglan nga dili siya mahisakop sa ilang mga kahimtang, 
ug musolti sa iyang Pulong, ug kuhaon sa eksena ug mawala na, talagsaong 
mga tawo lamang sa Kamatuoran sa Dios.  
136 Ug mao kini kanunay…Ang paagi nga makasulti ka kaniya, Siya 
miingon nga “Kon anaa man kaninyoy espirituhanon o usa ka profeta…” 
Karon ang profeta …Adunay sama nianang butanga ingon nga gasa sa 
pagpanagna diha sa iglesia, apan ang usa ka profeta maoy ginahin nang daan 
ug gikatagna nang daan alang sa maong takna. Nakita mo? Oo, sir. 
137 Karon, kong mapadayon man ang profesiya, duha o tulo kinahanglan 
molingkud ug hukman kung husto ba kadto o dili sa dili pa kinidawaton sa 
iglesia. Apan walay bisan kinsang makatubang sa profeta.tungod kay 
siyamao─siya maoy hingpit nga Pulong sa Dios. Siya mao ang Pulong sa 
iyang panahon. Iyang  makita nga ang Dios mipasibaw… 
138 Karon kong ang Dios nagsaad sa pagpadala kanato pag-usab niana sa 
katapusang mga adlaw aron pagdala nianang Pangasaw-onon gikan sa 
kaugaliyang sa mga kasimbahanan, ug kini…Mao ray bugtong pamaagi nga 
mahimo kini. Dili gayud kini mahitabo. Ang simbahan dili gayud makadawat 
kang Cristo . Atong … Ang mga Pentecostal, dili nato madala kining Mensahe 
diha sa kahimtang karon sa iglesia. Unsaon ta man sa pagdala sa katapusang 
panahon diha sa kahimtang nila karon, samtang ang matag usa batok sa usa, ug 
uban pa, ug makisimbahan? Oh, intawon. Usa kini ka kagubot. Nahulog kini 
sa mga denominasyon. Ug sa matag panahon, nangutana ako sa matag 
maghuhubit sa kasaysayan sa─sa─sa pagsultig linain. Sa matag panahon nga 
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 Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug… (Karon, paminaw pag-
ayo.)… 
 . . . ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan 
sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios: ug unya ang 
mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon: 
129 Karon, buot kong himatikdan ninyo ang usa ka dakung butang nga 
nagakahitabo dinhi karon. Ayaw kinig palabya. Nakita mo? Karon, himatikdi, 
kay ang Pulong giingon dinhi sa II mga taga Tesalonica nga adunay tutulo ka 
mga butang… Himatikdi, gikan sa 13 hangtud sa 16 nga bersiculo kay adunay 
tutulo ka mga butang nga mahitabo sa dili pa magpakita ang Ginoo sa Iyang 
kaugalingon. (Atong dalion aron matapus na. nakita mo?) Ang unang butang 
mahitabo, himatikdi kini: usa ka singgit, usa ka tingog, usa ka trumpeta. Atong 
basahon kini karon ug tan-awon kong husto ba kana. Nakita mo?  
 Kay ang Ginoo gayud mao… (bersiculo 16)… ang manaug unya gikan 
sa langit inuban sa singgit, sa pagsugo ug sa tawag sa punoan sa ,mga 
manulonda, ug sa tingog, ug. . . sa trumpeta sa Dios. 
130 Tutulo ka mga butang ang mahitabo, usa ka singgit, usa ka tingog, usa 
ka trumpeta, ang mahitabo sa dili pa motungha si Jesus. Karon ang usa ka 
singgit. Buhaton ni Jesus kining tanan nga tutulo kung manaug na Si—Si—
Siya. Usa ka “singgit,” unsa man ang “singgit”? Mao kana ang nagpadayon 
nga Mensahe, ang buhing Tinapay sa Kinabuhi nga namungag Pangasaw-
onon. 
131 Karon, ang Dios anaay paagi sa pabuhat ug mga butang, ug dili gayud 
Niya usbon ang Iyang pamaagi. Dili gayud Niya usbon ang Iyang… Siya ang 
Dios nga dili mabalhin. Diha sa Amos 3:7 Siya nag-ingon nga dili Siya 
mobuhat dinhi sa kalibutan gawas kung Iya unang ipadayag kini ngadto sa 
Iyang mga alagad nga mga profeta. Ug siguro gayud sumala sa Iyang pagsaad 
niini, Iyang kining pagabuhaton. 
132 Karon, nakaabot kita pinaagi sa mga kapanahonan sa iglesia, apan 
gisaaran kita sa katapusang ,mga adlaw  sumala sa Malakias 4 nga mobalik 
kini pag-usab, ang usa ka fropeta dinhi sa yuta. Mao ka na. Himatikdi ang  
iyang kinaiya ug kung kang kinsa siya ipakisama. Siya…Oh, siya… ang Dios 
migamit nianang espirituha sulod sa lima ka higayon: ang nahauna diha kang 
Elias, diha kang Eliseo, ug kang Juan Bautista, ug ang pagtawag sa iglesia, ug 
ang salin sa mga Judio; lima ka mga higayon, ang grasya, J-e-s-u-s,p-a-g-t-o-o, 
ug mao kana ang numero sa grasya. Nakita mo? Padayonon ta. 
133 Karon, hinumdumi, nga ang Pulong sa Ginoo modulo ngadto  sa 
fropeta, dili sa magtutudlo sa tiyolohiya, kondili sa fropeta. Siya maoy 
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nananum ug mga prutas ang nasayud nga dinhi sa walog sa mga sitrus; kini 
mamunga sa iyang kaugalingon. 
96 Kung isumpay mo ang sanag sa lemon diha sa kahoyng buongon, 
mamunga kinig mga lemon, tungod kay mao kanay kinaiya sa bunga sa sitrus. 
Apan dili kini mobunga sa orihinal nga bunga. Ug mao kanay atong ginabuhat. 
Nahisumpay kita, nakakaon sa mga kredo ug uban pa, ug gisumpay ang matag 
usa dinhi. Unsaon man sa Methodist ang pagpakabungag bisan unsa gawas sa 
usa ka anak nga Methodist? Unsaon man sa bisan unsang denominasyon ang 
pagpakabungag bisan unsa gawas sa anak nga denominasyon? 
97 Apan kong kanang kahoya masumpayan sa orihinal nga sanga, 
mobunga kinig mga boungon. Ug sa ingon kon ang Dios mobuhat ug bisan 
unsang butang diha sa iglesia, kini usa ka orihinal nga gisapnay usab sa 
matoud nga Pulong. Mahimo gayud kini, tungod kay ang kinabuhi anaa sa 
kahoy, ug mobunga kini sumala sa iyang matang. 
98 Karon, kung makita ta…Karon, kad─kadtong dakong simbahan 
mopadayon ngadto sa kapanahonan nga nagdalag bunga, ug samtang 
mohunong ang mga sanga ila silang putlon. Diha sa San Juan 15…Wala gayud 
putla ang punoan karon, Iyang gikuha ang mga sanga, gipamutol sila, tungod 
kay wala sila mamunga. U─ug kita… 
99  Si Jesus nagtinguha ug mga bunga a─alang saiyang kaugalingon. Ang 
Iyang asawa kinahanglan nga manganak sa matang sa mga anak nga sama 
Kaniya. Ug kon sila dili man manganak ug mga anak, Pangasaw-onon nga 
mga anak, Pulong nga mga anak, nana kini sila mga makadenominasyon nga 
mga anak. Nan ang iyang unang gugma alang sa kalibutan ug sa 
denominasyon, mibalik siya niana. Ug dili sila makahimo sa pagpanganak ug 
usa ka matuod, lunsay, natawo pag-usab nga Cristohanon, tungod kay diha 
niana walay angayng manganak niini. 
100 Sama ra, nga kung mokuha kag sanga sa lemon ug itisok kini diha; 
mobunga kinig usa ka lemon, apan dili kini makapamungag usa ka boungon, 
tungod kay wala man kini diha sa sinugdan. Apan gikatudlo na kadto sa 
sinugdan, sa pagpakaila nang daan sa Dios nga migahin niini, ug gipakatawo, 
kini kinahanglan gayud nga mamungag buongon; dili kini mamungag bisan 
unsa pa. 
101 Mao usab kana ang iglesia sa Buhing Dios. Sa paghiabot sa takna, ang 
matag usa…Inyong gitogutan ang Dios nga mosugod pagbuhat ug usa ka 
butang, ang matag usa mikuha sa bulohaton ug nangawala. Nakita mo? 
Kanunay ingon nianang kahimtanga.Akong gibasa dinhi ang kasaysayan ni 
Martin Luther dili pa lang dugay. Ginaingon kini ra dili nga malisud ang 
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pagtoo nga mahimo ni Martin Luther ang pagsupak sa simbahang Katoliko ug 
gisag─ulo kini; apan ang talagsaong butang, nga mahituboy niya ang iyang ulo 
labaw sa tamang fanatisismo nga nagsunod sa iyang rebaybal ug s a gihapon 
nagpabilin ra diha sa iyang pagkamatarung. Nakita mo? Kining tanan, 
mgapagpanundog ug ang tanan nangapakyas… 
102 Tan-awa si Mrs. Semple Mcpherson, si Aimee Semple Mcpherson, 
nga may iyang templo dinhi. Ang matag babayeng magwawali anaay ilang 
mga kappa ug magdalag Biblia nga managsama ang paagi,, u─usa ka 
kalibutanong pagpanundog. Dili sila mahimong orihinal. Ingon nianang 
kahimtanga ang mga kasimbahanan nga dili makahimo. Inyong pakuhaon ang 
usa kasimbahan ug usa  ka butang o ang uban dinhi sa siyudad, ug ang laing 
dili makahimo niini hangtud nga makuha nila kini. Nakita mo? Dili gayud sila 
ang orihinal. Ang Pulong sa Dios maoy orihinal. Mao kana ang Pulong, ug 
kinahanglan nga mamunga Kini sa matang Ni─Niini sa matag panahon Niini, 
mga pinili, ginahin nang daan sa Dios nga Amahan. 
103 Karon, unsaon nato ang pagkahimong sakop niining iglesiaha? Pinaagi 
sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan diha sa usa ka Lawas, ang 
Lawas ni Cristo nga mao ang Pangasaw-onon, ang Pulong, gikabautismuhan 
diha niana pinaagi sa Espiritu Santo. 
104 Karon, atong himatikdan kung ania nab a kita sa katapusang panahon 
o wala pa. Karon, atong makita kong mobalik ta sa Genesis, diha sa, oh, 
capitulo 5─mahimong ablihon usab ninyo diha sa Lucas─ug tan-awon nga si 
Enoch maoy ika-pito gikan kang Noe, si Enoch…Diha hisakpi ang kaliwat sa 
bitin, kon si Cain anak ba ni Abel─o si Cain-o si Cain anak ba ni Adan, tungod 
kay ang Biblia nag-ngon man nga siya iya sa daotan. Ug si Adan dili daotan. 
Nakita mo? Siya iya sa yawa. 
105 Karon, atong nakita dinhi nga si Enoch mao ang ika-pito gikan kang 
noe nga mao ang tipo sa kapanhonan sa iglesia. Karon, kadtong ubang mga 
lalake saw ala pa sila mangamatay, apan si Enoch gilalin; si Enoch 
gisakgaw,ang ika-pito, gipakita nga kini mao ang ikapitong panahon sa iglesia 
mao ang hiabatan sa pagsakgaw. Karon, dili gayud kaduhaduhaan nga ania na 
kita sa ika-pitong panahon sa iglesia. Kitang tanan nasayud niini. 
106 Karon, ang ika-pitong panhon sa iglesia maoy hiabtan sa pagsakgaw. 
Ang tanang unom kanila nangamatay na. Apan si Enoch gilalin tungod kay 
siya nawala; sa Dios gikuha siya. Apan si Enoch gisakgaw, maoy usa ka tipo 
kanilang tanan nga nangamatay, apan a─ang Pangasaw-onon sa katapusang 
panahon pagatawgon gikan sa ( ang pagkasakgaw, nga walay kamatayon 
)─ang pagatawgon gikan sa ika-pitong panahon sa iglesia. Kinsa mao kana 
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126 Karon, sa mga panahon sa Biblia-naghisgot bahin sa mga pagtukaw-ug 
ang mga gabii dili mabahin sa mga takna sa panahon sa Biblia (karon, 
paminaw pag-ayo, tungod kay gikinahanglan na nila ang lawak.) Dili, ang 
Bibilia wala mabahin-o ang gabii wala mabahin sa mga takna sa panahon sa 
Bibilia; gibahin kini sa mga pagtukaw. 
 Dihay tutulo ka mga pagtukaw. Karon, ang nahaunang pagtukaw 
magsugod sa-gikan sa ikasiyam hangtud sa ikanapulog-duha; ang ikaduhang 
pagtukaw magsugod sa ikanapulog-duha hangtud sa ikatulo, ug ang ikatulong 
pagtukaw sa kagabhion ihapon gikan sa ikatulo hangtud sa ikaunom. Karon, 
anaay atong tulo, tulo ka tulo, katumbas sa siyam, kulang nga numero. Ug 
unya mibalik kita sa pito alang sa pagsakgaw, nga mahitabo sa akong patoo sa 
taliwala sa ikaunom ug ikapito ang takna o sa alas says ug alas noybe ang 
takna sa buntag. Tungod kay ang trumpeta sa Ginoo pagapatunggon… 
127 Sa masanag ug matin-awng kabuntagon kung ang mga nangamatay 
kang Cristo banhawon, 

Ug ang himaya sa Iyang pagkabanhaw 
ambiton 
Kung ang Iyang pinili magkatigum didto 
kalangitan 
Kung ang ngalan ko patawgon, tua ko. 

128 Ang pulong nga “pagsakgaw” diha sa Biblia wala man gayud gani 
gamita. Igo lang nato gibutang kanang pulonga diha. Ang Biblia nga-ingon, 
nga “Pagsakgaw, gisakgaw.” Atong mabasa dinhi sa II mga taga Tesalonica o 
sa I mga taga Tesalonica kini, ang kahimtang niining dakung pagsakgaw nga 
mahitabo sa katapusang mga adlaw. Paminawa kini dinhi. Kay atong sugdan 
sa bersiculo 13. 
 Apan dili among tinguha, mga igsoon nga kamo dili mahibalo 
mahitungod kanila ang mga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon sa 
uban nga walay paglaum. 
 Kay miingon nga kita nagatoo man nga si Cristo namatay ug 
bananhaw, miingon man usab sila nga mga nangamatay pagadad-on ra unya 
sa Dios pinaagi kang Jesus uban kaniya. 
 Kay kini among ipahayag kaninyo, sumala sa pulong sa Ginoo, nga 
kitang mga buhi nga magpabilin pa hangud sa pag-abot sa Ginoo, dili kita 
nagauna kanila nga mga nangamatay. 
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mga butanga nga magsugod sa pagkahitabo, hinumdumi gayud, kung mosugod 
na kini sa pagkahitabo nga sama niana, nan dinhi-masayud kamo nga ang 
panahon haduol na diha sa pultahan…?... 
120 Tan-awa ang kalibutan Mismo. Tan-awa ang kalibutan, ang Sodoma 
kong anaa ba diha ang Sodoma. Tan-awa ang mga katawhan, nanagpangadaot 
sa pagpangadaot. Ang ilang mga salabotan nangadaot. Wala na sila masayud 
kung unsay naandan nga kaligdong. Tan-awa ang mga walay pagtagad sa 
balaod, ang kaulag, ug uban pang mga butang. Tan-awa ang atong mga 
kababayen-ab, dili lamang sa ato ra… Kamo miingon… “Mao kana ang 
Methodist.” Mga Pentecostal usab kana. Ang tanan kini.  
121 Tan-awa ang atong mga kalalaken-an; nagpabilin sila… Inay sa 
Pulong sa Dios, anaa na hinuon sa gamayng kalagdan sa usa ka denominasyon 
nga ilang gikuptan inay nga mobiya kung nakita man nila ang Dios nga 
nagpadayag sa Iyang kaugalingon sa hingpit. Ang hinungdan, nga sila mga 
batag ug wala makakita niini. Dili gayud sila makakita niini. 
 Karon, bantay kung unsay nahitabo dinhi niini, samtang nagdali kita. 
Nagtoo ako nga kanang babayhana gusto nang molakaw; nakita ko siya nga 
nagkawaykay sa iyang mga kamot, tingali o kaha gusto na niyang manggawas 
na ta, busa maayong dalion ta kini. 
122 Busa karon, himatikdi si Enoch, ang tipo sa iglesia. Dinhi tipo usab 
siya sa ikapitong panahon sa glesia… himatikdi, kung hoypon na ang… 
123 Pila man kaninyo ang nagatoo nga adunay pito ka mga mensahero sa 
pito ka iglesia… Oh, kitang tanan nagatoo kong nagtoo ta sa Biblia. Kong 
wala ta magtoo sa Biblia, dayag nga (Nakita mo?) wala ta magtoo niini. Apan 
dihay mga… 
124 Karon, ania na kita sa ikapitong panahon sa iglesia. Ug kung ang 
Biblia nag-ingon nga kining ikapitong panahon sa iglesia… kung ang 
mensahero sa ikapitong iglesia mosugod na paghuyop sa iyang Mensahe, ang 
mga tinago sa tanang mga butang nga gituis suklod sa kapanahonan 
igapadayag na nianang panahona. Ug dinhi niini atong nakita kini, ang Anak 
sa tawo nga nagaabot sa taliwala sa Iyang mga katawhan ug nagabuhat nga 
tukma gayud, ug nagpamatuod sa Iyang Mensahe sumala sa Iyang giingon nga 
Iyang pagabuhaton. Ania karon Makita ta kini niining katapusang panahon. 
125 Karon… Ug ang pito ka mga magtutukaw, sama sa pito ka mga 
pagtukaw, ang usa moabot… Wala Siya moabot sa nahaunang pagtukaw, sa 
ikaduha, sa ikatulo, sa ikaupat, apn miabot sa ikapitong pagtukaw. Nga mao 
kadto si Enoch, ang ikapito, nga gilalin, ug si Noe, ingon nga panag-ingan sa 
salim sa mga Judio, igapahigawas ra.  
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kita karon ang nagpamatuod nianang panahona. Oh, tan-awa. Mopatidlum pa 
kita karon ug halalom pa. Nakita mo? 
107 Karon, ania usab ang usa ka tipo sa pito ka kapanahonan sa iglesia, 
nga mao  ang sa Pinadayag 10:7 nga ang labing dakung tinago sa Basahon 
pagaablihan pinaagi sa Mensahe sa ikapitong manulonda. 
108 Karon, adunay usa kang Mensahero nga labaw sa tanan kanila, ug usa 
ka mensahero dinhi sa yuta. Ang ininglis nga pulong nga “manulonda” 
nagkahulogan nga “usa ka mensahero.” Ug sa Mensahe sa ikapitong  
manulonda, samtang naghimo siya─nagmantala sa iyang bulahoton, sa 
pagsugod niya sa paghuyop sa iyang bulahoton, dili kay sa human sa iyang 
pagsugod…si Hesus sa dihang misugod Siya, Iyang gisugdan ang pagpangayo 
sa mga sakit ug ang mga nanag-antus. “Ug oh, kadtong bantugang Rabbi, usa 
siya kafropeta.” Ug ang tanan nagkahinahanglan Kaniya sa iyang simbahan, 
apan sa dihang milingkud Siya usa niadto ka adlaw ug miingon, “Ako ug ang 
Akong Amahan Usa ra,” lahi na kadto. Lahi na kadto. Lahi na kadto.” 
Uggawas kun mukaon kamo sa unod sa Anak sa tawo ug moinum sa Iyang 
Dugo, dili kamo makabaton sa kinabuhi dihha kaninyo.” Aha, usa siya ka 
anananggal.” Tan-awa, nakita mo? Lahi na kadto. Wala kini Niya isaysay. 
Nakita na nila ang pagpadayag, ang pagpahimatuod sa Pulong sa Dios alang sa 
Iyang panahon gimatuod ug gimapatud-an kanila nga Siya mao ang Mensahero 
nianang panahona. Ug dili na Niya kinahanglan isaysay. 
109 Kadtong mga tinun-an tingalig wala makahimo sa pagsaysay niini. 
Nagpabilin silang malig-on ug mitoo niini. Unsaon man nila sa pag-ingon kon 
mokaon sila sa Iyang Dugo? Tan-awa, malisud alang kanila ang pagbuhat 
niini, apan mitoo sila niini,tungod kay sila gitagana nang daan. Si Jesus nag-
ingon nga Iyang gipili sila saw ala pa matukod ang kalibutan. Nakita mo? Mito 
sila niini. Mahisaysay man nila kini o dili, sa gihapon nagto sila niini. 
110 Karon, himatikdi. Dinhi sa ikapitong panahon sa iglesia sa paghuyop 
sa ikapitong manunlonda, ang mga tinago sa Dios igapadayag na dihadiha. 
Ang mga timri nga sa mga reformador…Wala silay panahon…Si Luther wala 
kayo mulongtad ug dugay. Silang mga reformador, adunay ilang mensahe 
niadtong adlawa, ug ang mga katawhan midawat niini ug gihimong 
denominasyon kini. Ug unsa man kini? 
111 Dili mo gayud mapakgang ang kinaiyahan. Ang kinaiyahan 
kanunayng nagpamatuod. Ang Dios uban sa kinaiyahan nagduyog nga 
mapadayonon.Kinahanglan nga mahitabo kini. Sama sa adlaw, ang adlaw 
mosubang sa buntag; sama kini sa usa ka gamayng bata nga natawo. 
Mahuyang pa kini,wala pay igong kainit niini. Sa alas-dyes, motungtong na 
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kini sa hayskul. Sa udtong tutok, mosulod na kini sa kinabuhi. Sa ika-alas-tres 
sa hapon, magkatigulang na kini. Sa ika-alas-singko, maghimalatyon na kini, 
tigulang ug mobalik ang kahuyangon, mobalik ngadto sa lubnganan.mao ba 
kini ang katapusan niini? Mobalik ra kini sa pagkasunod buntag. Nakita mo? 
112 Tan-awa ang mga kakahoyan kung giunsa nila ang pagpangdahon, ang 
tanan nga ilang ginabuhat. Karon, atong makita nga ang mga dahon 
mangatagak gikan sa kahoy, mobalik ra. Ang… Unsa? Ang kinabuhi 
mokanaug ngadto sa gamut sa kahoy. Mao naba kana ang katapusan niini? 
Mobalik kini sa sunod nga tingpanalingsing uban sa kinabuhi. 
113 Karon, panid-i ang mga kasimbahan, kung giunsa ang pagbuhat sa 
samang butang diha sa reformasyon. Mitunguha kini. Kadtong lugas sa trigo 
nahulog sa yuta ug namatay ubos sa mga paglutos mangiob nga panahon. 
Miadto kini sa yuta. Kinahanglan nga namatay kini. Sa bisan kinsa nga 
espirituhanong tawo makakita niana. Gawas kung kanang binhi mamatay ug 
madunot, magpabilin kining mag-inusara. Ug kinahanglan nga mokanaug kini 
sa yuta ubos sa mangiub nga panahon. Didto mipahulay kini, nga nadunot, ug 
miturok sa duha ka magagmayng mga salingsing sa iglesia nga Lutheran. 
Gikan sa iglesiang Lutheran midala pa ug daghang mga dahon, si Zwingli ug 
sa uban pa. Gikan niana miabot hangtud ngadto sa banay, nga mao si John 
Wesley, ang panahon sa daghang mga misyonaryo. Mikunhod kini. Gikan 
niadto miabot ang malimbongong panahon, ang panahon sa Pentecostal. 
Kadtong lugas sa trigo, nga… 
114 Kamong niana dinhi nakatanum nab a kamog trigo? Tan-awa kanang 
trigo. Kung inyong tan-awon kini… Kung moadto kamo didto ug miingon nga 
“Anaa na akoy trigo.” Ingon sad aw anaa ka nay trigo didto; ablihi kinig mayo 
ug susiha; wala ka pay trigo.” Ingon sad aw anaa ka nay trigo didto; ablihi 
kinig mayo ug susiha; wala ka pay trigo. Kabhang lamang ang naangkon mo. 
Wala ba si Jesus magpasidaan kanato niana diha sa Mateo 24:22-24, nga sa 
katapusang mga adlaw ang duha ka mga espiritu manakaduyog nga kun 
mahimo hilimbongan ang pinili nga trigo. Nakita mo? Karon, bantayi, kay usa 
lamang kini ka ka maghahambin. 
115 Dinhi, ang Kinabuhi nga nagagikan kang Luther mao man usab ang 
kang Wesley. Ang Kinabuhi nga gikan kang Wesley maoy iya usab sa 
Pentecostal. Ang Kinabuhi nga gikan sa Pentecostal maoy nahimong trigo. 
Apan mga maghahambin lamang sila. Nakita mo? Ang matuod nga Kinabuhi 
miagi diha niana. Ang Mensahe miagi niana, apan nagpaingon kini sa 
pagkalugas. Mao kanay hinungdan nga nahiabot ang lugas ug midala sa 
kinatibuk-ang butang diha sa pagsakgaw paingon dinhi sa ibabaw. Ang 
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Pangasaw-onon Mismo nagagikan sa matag panahon, apan nangamatay ang 
makidenominasyong lindog, nangauga ug nangamatay. 
116 Inyo bang hingmatikdan ning katapusang mga adlaw kung giunsa ang 
pagbulag niini karon? Kung mosugod na pagtubo ang lugas, nan a—ang 
kabhang mosugod na pagbiya gikan niini. Susiha pagbalik kanang gamayng 
lugas kung tan-awon mo kini. Ablihi kini sama niini ug susiha kini ug tan-awa; 
Makita mo ang gamayng piyoos sa trigo diha niana. Nakita mo? Apan anaa ra 
kini diha, apan nagsugod na kini sa pagtubo. Karon, kinahanglan nga ang 
kabhang magpabilin diha aron sa paglandog niana ug paghatag higayon niini 
nga moturok. Apan kung mosugod na kini sa pagtubo ug ang Mensahe 
mosugod na sa pagkaylap, nan ang kabhang mobiya na gikan niini. Ug ang 
kinabuhi mobiya na sa labhang ug moadto sa lugas; mobiya na. sama niana 
ang pagabuhaton sa panahon. Dili gayud ki—kini makabuntog sa kinaiya; 
kini… Mao klana ang pagkamapadayonon sa Dios, ang paagi sa Iyang 
pagbuhat sa mga butang. Ug karon, mao kana ang panahon nga atong gipuy-an 
karon, ang ika-pitong panahon sa iglesia. 
117 Karon, kining tanan igapadayag diha sa lugas sa trigo sa katapusan. 
Ang lain mobalik… Karon, kong inyong basahon ang Lucas capitulo 17 
bersiculo 30, Siya nag-ingon, “Sama kanhi sa mga adlaw sa Sodoma, miingon 
man usab niini ang pagbalik sa Anak sa tawo, sa dihang mosugod na 
pagpadayag ang Anak sa tawo sa Iyang kaugalingon.” Unsa man ang 
pagpadayag? Ang paghimog dayag Kaniya kung kinsa Siya ning adlawa, 
ipadayag diha sa katawhan, ang Pulong nga gipahibalo alang sa maong adlaw, 
gipadayag ngadto sa katawhan pinaagi sa pagpasundayag sa Espiritu Santo, 
naghimo nga si Jesus buhi sa atong taliwala. 
118 Ug hinumdumi, nga Siya gipakita diha sa usa ka Tawo, usa ka Tawo. 
Siya nag-ingon, “Sama kanhi.” Karon, nagbasa Siya sa mao rang Biblia nga 
atong gibasam sa Genesis. Karon, atong hingbaloan diha nianang capitulo sa 
Genesis samtang naghisgot si Jesus bahin niini… Atong Makita nga diha niana 
samtang nagtalikud Siya sa tolda, ug si Sara didto sa sulod sa tolda. Siya 
miingon, nangutana Siya. Ug wala siya motoo nga kadtong unsay buot 
mahitabo mahitabo. Siya miingon, “Karon, Abraham, bisitahon Ko kamo 
sumala sa lugway sa kinabuhi,”…?... Ug si Sara didto sa sulod sa tolda 
mikatawa bahin niini. Siya miingon, “Nganong mikataw mana si Sara didto sa 
sulod sa tolda, nga nagaingon, “Unsaon man sa pagkahimo niining mga 
butanga?” Si Jesus nagsaad, ug mao kadto Siya; gitawag Siya ni Abraham nga 
si Elohim, ang Makagagahum sa tanan. Mao kadto Siya. 
119 Karon, ang Biblia nagtug-an nga mobalik kini pag-usab sa katapusang 
mga adlaw. Mao kini ang giingon ni Jesus. Ug kung Makita na ninyo kining 


