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Ang Dios mao ang Kahayag.
         1 Juan1:4-5,

4 Ug kami nagasulat niini kaninyo aron mamahingpit ang among kalipay.
5 Ang gipahibalo nga among nadungog gikan kaniya ug karon among ginamantala 
kaninyo mao kini: nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayuy kangitngit.

Si Juan, ang minahal nga disipulo ni Ginoong Jesukristo, suod kaayo nga higala ni Jesus nga 
kanunay niyang ibutang ang iyang ulo sa dughan ni Jesus. Ingon nga labing duol Kaniya, 
sigurado nga nahibal-an niya nga si Jesus usa ka tawo. Apan ang Ebanghelyo ni Juan, nga 
gisulat human sa paglansang sa krus, sa pagkabanhaw ug pagkayab ni Jesus, nagsugod sa 
mga pulong,

"1 Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang 
Pulong... 
14 Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug
sa kamatuoran;..." Juan 1:1,14.

Dayag, si Juan nakasinati og usa ka pagpadayag tali sa panahon sa iyang personal nga pakig-
uban ni Jesus nga Nazaretnon ug sa panahon sa dihang iyang gisulat ang iyang ebanghelyo. 
Ang pagpadayag ni Juan nagpadayon, kay sa iyang epistola, siya misulat: "Ug kami nagasulat
niini kaninyo aron mamahingpit ang among kalipay. Ang gipahibalo nga among nadungog 
gikan kaniya ug karon among ginamantala kaninyo mao kini: nga ang Dios kahayag ug diha 
kaniya wala gayuy kangitngit." (1 Juan 1:4-5). Una si Juan nakaila kaniya ingong usa ka 
tawo, unya ang pulong, sa kataposan ingong kahayag. Ang kahayag sa usa ka kasulatan nga 
diwa mao ang nagwagtang sa kangitngit, nga nagtugot sa usa nga makakita sa iyang 
espirituhanong mga mata.

Atong susihon ang mga kasinatian ni Moises uban sa Dios isip kahayag. Ang iyang unang 
kontak sa labaw sa kinaiyahan nga gahum sa Dios miabut samtang ang Dios mipakita diha sa
usa ka sapinit nga nagdilaab, apan kini wala maugdaw. Si Moises mitipas aron sa pagtan-aw 
niini, nga misupak sa mga igbalati ug ang Dios nakigsulti kaniya, nga naghatag kaniya ug 
mga instruksiyon nga iyang dad-on ngadto sa mga anak sa Israel didto sa Egipto. Ang sunod 
nga hitabo nahitabo sa dihang si Moises nangulo sa mga anak sa Israel gikan sa pagkaulipon 
ug sila giubanan sa Haligi nga kalayo sa gabii ug sa panganod sa adlaw. Gipunting sa 
kasulatan nga wala kuhaa sa Dios ang bisan hain niining mga timaan nga naggiya. Sa ulahi sa
dihang si Moises mitungas sa bukid ngadto sa pagpangita sa Diyos, ang kasulatan nag-ingon 
nga ang dakong panganod mitabon sa bukid, “Ug ang panagway sa himaya ni Jehova ingon 
ug usa ka kalayo nga nagaut-ut sa kinatumyan sa bukid, sa mga mata sa mga anak sa Israel. 
Ug misulod si Moises sa taliwala sa panganod ug mitungas siya ngadto sa bukid: ug didto si 



Moises sa bukid kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii.” Exodo 24:17-18. Sama sa ubang 
bahin sa mga kasulatan gitawag kini nga “ang himaya sa Ginoo.”

Si Ezequiel mitaho nga sa dihang anaa pa siya sa espiritu siya nakakita ug “mga panan-awon 
sa Diyos.” Naghisgut usab siya mahitungod sa usa ka alimpulos ... gikan sa amihanan, usa ka 
dakung panganod, ug usa ka kalayo nga mipilo sa iyang kaugalingon, ug usa ka kahayag libut
niini, ug gikan sa taliwala niini ingon sa kolor sa amber, gikan sa taliwala sa kalayo.” 
(Hinumdumi, ang alimpulos migula gikan sa amihanan, ug hinumdomi ang alimpulos nga 
miabut kang Igsoong Branham, gikan sa amihanan, - Kapitulo 12.) Si Ezequiel naghisgot sa 
1:26-28 , bahin sa usa ka trono ug nga ang dagway sa usa nga anaa sa trono gikan sa hawak
paubos maoy “sama sa kalayo,” apan gikan sa mga hawak pataas “sama sa kolor sa amber.”

Si Moises naghisgot ug kalayo, apan wala maghisgot sa kolor nga amber sama sa gihimo ni 
Ezequiel. Apan, unsa ang normal nga kolor sa kalayo? Mahimong lainlain ang paghulagway 
niini nga mapula-pula - dalag, o mapula-pula - orange, o dalag nga berde, kana mao ang 
amber.

Ang mga kolor sa spectrum, nga mao, ang kahayag sa lain-laing wavelengths nga naglangkob
sa puti nga kahayag nga mao usab ang mga kolor sa balangaw, mao ang pula, orange, dalag,
berde, asul, indigo, ug bayolet. Ang pula nga kahayag adunay pinakataas nga wavelength, 
violet ang pinakamubo. Kini ang mga kolor nga makita kung ang ordinaryong puti nga 
kahayag moagi sa usa ka prisma, o kung adunay usa ka perpekto nga balangaw. Ang mga 
balangaw, bisan pa niana, dili kanunay makita nga hingpit; kini kasagarang adunay gikan sa 
tulo ngadto sa lima niini nga mga kolor nga nahanaw sa tingub. Karon ang mga kasulatan 
naghisgot sa mga kolor sa jasper, sardine, amber, ug esmeralda kalabut sa pagpakita sa Dios.
Kini ang mga kolor nga girepresentahan sa tulo ka kolor nga balangaw. Sa ingon ang pula ug 
dalag nga magkauban nagpatunghag pula - dalag nga kolor nga mao ang jaspe; orange ug 
dalag naghimo sa usa ka pula nga - orange ang kolor sa sardine, ug ang dalag ug berde (nga
mao ang esmeralda) mopatunghag amber.

Ngano nga si Juan nga Tigpadayag miingon nga ang Dios kahayag? Gikan sa Isla sa Patmos 
misulat siya sa kasinatian, sa Pinadayag 4 ug 5, sa pagkasakgaw aron makakita sa langit. 
(Kini naghulagway sa pangasaw-onon nga gisakgaw. Hinumdomi nga si Jesus miingon nga 
ang uban dili makatilawg kamatayon hangtod nga ilang makita ang pag-abot sa iyang 
gingharian. Gibadlong ni Jesus ang mga disipulo nga misulay sa paghunahuna nga kini mao si
Juan; apan kita nahibalo nga si Juan diha sa diha nga si Moises ug si Elias nagpakita uban ni 
Jesus sa Mt sa Transpigurasyon, usa ka tipo sa duha ka propeta nga moabot sa Israel sa 
kataposang mga adlaw. Nakita kini ni Juan ug sa wala madugay, didto sa Isla sa Patmos, 
gisakgaw samtang ang pangasaw-onon pagasakgawon.) Human sa iyang kasinatian sa Isla sa
Patmos, si Juan nakaingon nga ang Diyos kahayag tungod kay iyang nakita siya sa kolor. Siya 
miingon: “Ug ang naglingkod niini may panagway nga morag mutya nga haspe ug cornalina, 
ug ang trono giliyukan sa usa ka balangaw nga morag bulok sa esmeralda.”  Pin 4:3.

Kung adunay usa ka misteryo mahitungod niini nga kasinatian ni Juan, ug ang tingog sa 
ikapitong manolonda mao ang pagtapos sa mga misteryo, nan kini nga misteryo kinahanglan 
usab nga matin-aw alang niini nga kaliwatan. Sa tinuud, wala’y lain nga henerasyon nga 



nakakita, labi pa nga narekord sa pelikula, ang Haligi sa kalayo. Gikan sa adlaw sa iyang 
pagkahimugso, hangtod sa iyang pagkabatan-on, ug hangtod sa iyang pangalagad, Si 
Igsoong Branham nasinati pag-ayo sa dagway niini nga kahayag. Sa bata pa, iyang gitaho 
ang kolor nga yellowish - green. Sa katapusan iyang nadiskobrehan nga ang yellowish-green 
gitawag nga amber. Ang kahayag nagpakita ngadto sa mga panon sa katawhan niadtong 
1933 sa suba sa Ohio, apan wala makuhai og litrato niadtong panahona. Niadtong Enero 24 
1950, sa Houston Texas, usa ka litrato ang gikuha nga nagrekord sa kahayag. Kini nga litrato 
gisusi ni Mr. George J. Lacy, FBI Examiner sa gikuwestiyon nga mga dokumento, Houston 
Texas, ug gipahayag nga authentic.

Sa ulahing bahin sa 1958, gipahimutang na usab sa Diyos ang entablado alang sa usa ka 
litrato sa iyang labaw sa kinaiyahan nga kahayag sa Lakeport, California, Fairground. Usa ka 
photographer nga adunay maayo kaayong kagamitan mikuha og duha ka color shot ni 
Igsoong Branham samtang siya nagsangyaw. Ang unang hulagway normal ug adunay tanang 
detalye sa talan-awon: ang pulpito, ang mikropono, si Igsoong Branham nga nagsangyaw, 
usa ka electrical switchboard sa bungbong, ug usa ka dako nga han-ay sa mga lirio sa usa ka 
plorera sa salog atubangan sa pulpito.

Ang ikaduha nga litrato, gikan sa parehas nga lokasyon, adunay usab kini nga mga detalye, 
apan dili kini normal nga litrato. Kini nga litrato adunay daghang dugang nga detalye nga 
wala makita sa mga mitambong. Sa luyo ni Igsoong Branham, ug nagtan-aw sa ubos kaniya, 
usa ka hingpit nga profile sa usa ka nawong nga mahulagway lamang nga iya ni Jesu-Kristo. 
Ang usa ka labaw sa kinaiyahan nga halaran ug pito ka dila sa kalayo nga gihisgutan sa 
Pinadayag ingon nga “pito ka espiritu sa Dios” nga anaa “sa atubangan sa trono” anaa usab 
sa hulagway. Ang mga lirio daw mitubo sa dako nga gidak-on; naa na sila sa ibabaw sa ulo ni 
Igsoong Branham sa hulagway (si Kristo ang lirio sa walog). Ang Anghel sa Ginoo makita 
usab niini nga hulagway uban sa usa ka tren sa kalayo nga nagagikan kaniya nga mitabon 
usab kang Igsoong Branham. Ang Anghel adunay mga dila sa kalayo nga migawas gikan sa 
iyang mga tudlo.

Ang maampingong pagsusi nagpadayag nga ang manulonda susama kang Igsoong Branham. 
(Sa ulahi, sa dihang ang konstelasyon sa mga anghel nagpakita kang Igsoong Branham, 
mikomentaryo siya nga ang anghel sa ubos nga wala sa hulagway sa panganod mao ang 
kanunay nga nagpakita kaniya, kay daw nakaila siya niini. Dili kaayo talagsaon kon imong 
hunahunaon nga kining pito ka mga mensahero, pito ka mga espiritu, pito ka mga bitoon, 
ingon nga pito ka mga mensahero sa kapanahonan sa simbahan tingali natural nga 
mahisama sa mga tawo nga gipadala ang matag usa.) Ang paghulagway niini nga manulonda
nagpadayag sa samang panagway sama sa gihulagway ni Ezequiel, kay ang manulonda gikan
sa hawak paubos sa kalayo, ug gikan sa hawak pataas ang kolor nga amber. Sa Daang Tugon
kini gitawag nga himaya sa Dios. Karon sa kini nga henerasyon dili na kinahanglan nga 
kuhaon lang ang pulong sa usa ka tawo nga nakita nila kini, kay ang Dios naghatag ug 
dekolor nga mga letrato aron kita makapamatuod nga ang Dios, sa pagkatinuod, kahayag. Ug
mao ra kini ang Haligi nga kalayo nga kauban sa propeta sa Dios niini nga kaliwatan ug sa 
iyang mensahe sama nga nahitabo kang Moises ug sa iyang mensahe.



Sa luyo sa simbahan sa Soul’s Harbour sa Dallas, Texas, niadtong Marso, 1964, laing 
katingad-an nga litrato ni Igsoong Branham ang gikuha nga nagpadayag sa usa ka labaw sa 
kinaiyahan nga kahayag. Ang kahayag nagpakita niini nga litrato isip usa ka talagsaon nga 
pagdila sa kalayo ibabaw sa tuo nga abaga sa propeta. (Ang mga tawo nga nakaila ni 
Igsoong Branham pamilyar sa kamatuoran nga kanunay niyang gipas-an ang iyang tuo nga 
abaga nga ubos sa iyang wala. Ang dihog anaa kanunay sa iyang tuo, diin ang anghel sa 
Ginoo nagbarog.)

Sa diha nga si Igsoong Billy Paul nagpakita niini nga litrato ngadto sa iyang amahan, si 
Igsoong Branham misulti kaniya sa paghipos niini. Siya miingon “Wala sila motuo sa usa sa 
Houston, dili usab sila motuo niini nga litrato.” Tungod niini nga rason, dili daghan nga mga 
tawo ang nakakita niini nga litrato, labing menos hangtud sa pagkamatay ni Igsoong 
Branham. Gibitay ni Igsoong Billy Paul ang hulagway sa iyang opisina, apan wala mohatag og
mga kopya tungod sa mga instruksyon nga gihatag kaniya ni Igsoong Branham. Bag-o lang 
nakuha nako ang negatibo niini nga litrato nga gilakip sa uban ni Igsoong Branham pinaagi sa
usa ka photographer nga misulat kanako nga nagtanyag sa pagbaligya niini. Makuha kini 
gikan sa opisina sa Tucson Tabernacle, 2555 North Stone, Tucson, Arizona.

Sa ulohan sa Alvernon Way Street, sa Tucson, adunay usa ka agianan nga nagpaingon sa 
itaas ngadto sa dako nga Catalina Mountains ngadto sa usa ka taluktok nga gitawag Finger 
Rock. Ang kinapungkayan makita gikan sa siyudad. Niadtong Pebrero sa 1965, si Igsoong 
Branham, uban ang palas-anon sa iyang kasingkasing nga mangayo og pagtugot sa 
pagsangyaw sa kamatuoran sa kaminyoon ug diborsyo, misaka sa ibabaw niini nga agianan 
ngadto sa usa ka canyon ubos sa Finger Rock.



Didto siya makugihon nga nangita sa Dios 
diha sa pag-ampo ug samtang siya nag-ampo
sa maong canyon, usa ka dako nga amber 
nga kolor nga panganod, nga porma sama sa
usa ka payong, nakita nga nanaog ibabaw sa 
tumoy sa bukid ug mibangon pag-usab. Ang 
pasundayag gisubli sa tulo ka higayon ug 
klaro nga nakita gikan sa siyudad. Ang mga 
bata sa eskwelahan diin bisan pa nga 
gipagawas sa eskwelahan alang sa kwarenta 
singko minutos aron sa pagtan-aw niini nga 
panghitabo. Niining panahona nga si Igsoong
Branham nakadawat sa inspirasyon nga 
mobalik sa Jeffersonville ug magwali sa 
kamatuoran sa kaminyoon ug diborsyo. 
Kining gamhanang pagpadayag tingali mao 
ang labing dako nga mensahe sa tanan 
ngadto sa pangasaw-onon ni Kristo sa 
pagtabang kanila sa pagtul-id sa ilang mga 
kinabuhi. Sa makausa pa ang Dios milihok 
sama sa Iyang gibuhat sa tibuok kasaysayan, 
nagpakita sa usa ka Haligi nga kalayo aron 
makigsulti sa tawo, nagpamatuod pag-usab 
nga ang Dios kahayag.
 
Kung makakita lang ang mga lalaki...

Simbahan sa Soul’s Harbour
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