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ikaw—ikaw—ikaw nakabaton ug pagtoo. Ikaw nagatoo. Ug adunay usa—usa 
ka butang, mao kimi—mao kini ang hinungdan niini, sa ubang paagi. 
302
 Kung ang Makagagahum nga Dios mosulti niining lalake kung unsa ang 

iyang sakit, ang tanan kaninyo buot ba makadawat sa inyong kaayohan? 
Adunay usa ka lalake, sa hingpit nagatindog sa napulo, napulo ug lima ka mga 
yarda gikan kanako, walay gayud ako makakita kaniya sa akong kinabuhi. 
Siya usa lamang ka lalake nga nagatindog didto. Kung ang Makagagahum nga 
Dios mopadayag unsa ang sakit nianang lalake, matag-usa kaninyo mogawas 
dinhi nga usa ka naayo nga tawo. Unsa pay dugang mahimo sa Dios? Tinuod 
ba kana? 
303
 Sir, walay sakit diha kanimo. Ikaw maluya, adunay diyutayng kalisdanan 

sa kagabhion, sa prostata ug uban pa, apan dili mao kana ang nakapasamok 
kanimo. Ang nakapasamok kanimo mao ang mahitungod sa imong batang 
lalake. Ug ang imong batang lalake anaa sa ubang matang sa gambalay sa 
estado, ug siya adunay duha ka personalidad. Tinuod ba kana? Iwarawara ang 
imong kamot kung kana tinuod. Mao kana ang tinuod gayud. 
304
 Pila ang motoo karon nga si Jesu-Cristo ang Anak sa Dios ang nagabarug 

dinhi? Magatindog kita ug magahalad ug pagdayeg ug modawat sa atong 
kaayohan. 
305
 Makagagahum sa tanan nga Dios, Mag-uugda sa Kinabuhi, Maghahatag sa 

tanang maayog gasa, Ikaw ania dinhi, ang mao sa gihapon nga Ginoong Jesu-
Cristo, ang mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. 
306
 Ug, Satanas, imong giilad kining katawhan sa hataas nga panahon, gumola 

ka kanila! Ako nagamando kanimo pinaagi sa buhi nga Dios Kansang 
Presensya ania dinhi karon diha sa porma sa usa ka Haligi nga Kalayo, biyai 
kining katawhan! Ug gumola ka kanila, sa Ngalan ni Jesu-Cristo! 
307
 Matag-usa kaninyo ipataas ang inyong mga kamot ug dayega ang Dios, ug 

dawata ang inyong kaayohan, ang matag-usa. [Ang Kongrgasyon midayeg sa 
Dios—Ed.] 

Giunsa Sa Pag-anhi Sa Manolunda Kanako, Ug Ang Iyang Tahas  
1
 Ug ang mga kaigsoonan tingali… Akong nakita ang pipila ka mga teyp 
rekorder sa ubos dinhi, ug ilang marekord kini, sa pagkatinuod. Sa bisan 
unsang panahon nga buot gayud kamo mahibalo unsa ang gisulti sa Espiritu 
Santo kaninyo, pangitaa ang mga kaigsoonan dinhi nga aduna niining mga 
teyp rekorder, ilang mapabalik kana sa pagpatingog, makuha ninyo ang 
inyong hilisgutan sa tukma gayud. Ug bantayi ug tan-awa kung wala kini 
mahitabo sa tukma gayud sa paagi nga gisulti Niini, nakita ninyo. Sa dihang 
inyong madunggan kini nga nagaingon “MAO KINI ANG GIPAMULONG 
SA GINOO, ‘Usa ka butang, kon mao kini dinhi ang paagi,’” kon susiha 
gayud kini ug tan-awa kung kana husto ba kon dili. Nakita ninyo? Mao kana 
sa kanunay ang paagi.  
2
 Karon, alang sa diyutay lamang nga kaagi… Ug ako medyo nalipay gayud 
karong gabii nga adunay pipila lamang kanato karon dinhi. Kita ania gayud sa 
pinuy-anan mga kaigsoonan, dili ba kita? Dili kita, walay usa kanato, nga mga 
estranghero. Kita dili… Makahimo gayud ako sa paggamit sa akong Kentucky 
nga gramatika ug mobati gayud nga anaa sa pinuy-anan karon, tungod kay kita 
gayud—kita gayud… Ug dili ako magpagula ug Kentucky karon, kung adunay 
bisan kinsa dinhi nga gikan sa Kentucky. Anaa bay bisan kinsa dinhi nga 
gikan sa Kentucky? Ipataas ang inyong kamot. Mosulti! Mobati ako nga anaa 
gayud sa pinuy-anan, dili ba ako? Maayo kaayo kana. 
3
 Ang akong inahan kaniadto adunay usa ka balay nga ginapaarkelahan. Ug 
ako miadto didto usa niana ka adlaw aron sa pagsusi… Adunay gropo sa mga 
lalake nga nag-arkela didto, ug ang daku, taas nga lamesa nga gipahimutang. 
Ug ako miingon, “Pila ang ania dinhi nga gikan sa Kentucky, pagtindog.” Ang 
tanan mitindog. Ug ako miadto sa simbahan niadtong gabii, sa akong 
simbahan, ug ako miingon, “Pila ang ania dinhi nga gikan sa Kentucky? Ang 
tanan mitindog. Busa ako miingon, “Buyno, kana maayo kaayo.” Ang mga 
misyonero nakahimo ug maayong buhat, busa mapasalamaton kita kaayo 
alang niini.  
4
 Karon diha sa Basahon sa Mga Taga-Roma, sa ika-11 nga capitulo ug sa 
ika-28 nga verseculo. Paminaw ug maayo karon ngadto sa pagbasa sa 
Kasulatan. 

Labut sa Maayong Balita sila mga kaaway sa Dios, alang sa 
inyong kaayohan; apan labut sa pagpamili niya, sila mga 
pinalangga alang sa pahinungdan sa ilang mga ginikanan. 

Kay ang mga gasa ug ang pagtawag sa Dios dili mabakwi. 
5
 Magaampo kita. Ginoo, tabangi kami karong gabii samtang kami 
magaduol niini sa matinahuron, sa tibook namong kasingkasing, diha sa 
pagkamaminatud-on, alang lamang sa Imong himaya gisulti kining mga 
butanga. Ug tabangi ako, Ginoo, ug ibutang gayud sa akong hunahuna ang 
mga butang gayud nga kinahanglan isulti ug unsa ka daghan ang isulti. 
Pahunonga ako sa dihang Imo na ang panahon. Nagapangamuyo ako nga ang 
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tanang kasingkasing modawat niining mga butang alang sa kaayohan sa 
masakiton ug sa nagkinahanglan dinhi niining mga tigpaminaw. Kay akong 
gipangamuyo kini diha sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.  
6
 Karon, buot ako magahisgut niining butang hilisgutan samtang kita 
diyutay. Ug—ug akong paningkamotan nga dili ko kamo pugngan sa dugay 
kaayo. Akong ibutang ang akong relo dinhi ug akong paningkamotan ug 
maayo karon sa pagpagawas kaninyo sa maayong panahon aron kamo 
makabalik ugma sa gabii. Karon, pag-ampo. Ambut lang kung ang batang 
lalake nanghatag ug mga kard sa pag-ampo. Wala gayud ako makapangutana 
kaniya kung siya… Ug kung sila wala kon sila nanghatag kon sila wala, dili 
kini mahinungdanon. Kita adunay nga mga kard dinhi bisan pa man kung kita 
nagkinahanglan sa pagpatawag sa uban. Busa, kung dili, oo, atong paabuton 
lamang unsa ang isulti sa Espiritu Santo. 
7
 Karon, kung kamo naminaw ug maayo… Karon, tingali kini… ingon nga 
ako… Pipila lamang kita dinhi, maayo kini nga panahon sa pagsulti niini, 
tungod kay kini—kini naghisgut sa akong personal nga pagkatawo. Ug mao 
kana ang hinungdan nga akong gibasa kining Kasulatan karong gabii, nga 
kamo makahimong makakita nianang mga gasa ug mga pagtawag nga dili sa 
bisan unsang butang nga si bisan kinsa mahimong takus niini. 
8
 Si Pablo namulong dinhi, miingon, “Ang mga Judio, diha sa linya sa 
Maayong Balita, gibutaan ug napahilayo gikan sa Dios, niana, alang kanato.” 
Apan ang verseculo sa dili pa gayud niana, miingon, “Ang tanang Israel 
maluwas.” Ang tanang Israel maluwas. Sumala sa pagpili, ang Dios nga 
Amahan nahigugma kanila ug nagbuta kanila aron kita nga mga Gentil 
mahimong makabaton ug dapit sa paghinulsol, nga, pinaagi kang Abraham, 
ang iyang Kaliwat mapanalanginan ang tanang kalibutan sumala sa Iyang 
Pulong. Nakita ba ninyo unsa ang pagka-makagagahum sa Dios? Ang Iyang 
Pulong kinahanglan mahitabo. Dili Siya mahimong wala na. Ug karon kita… 
Ang Dios nagpili kanato; Iyang gipili ang Judio; ug Siya…  
9
 Kining tanang mga butanga mao ang pagkahibalo nang daan sa Dios.  Sa 
dihang Siya namulong kung unsay mahitabo kanila, Siya nahibalo nang daan 
niini. Karon, ang Dios aron mahimong Dios, sa sinugdan Siya kinahanglan 
mahibalo sa katapusan kondili Siya dili mahimong walay kinutoban nga Dios. 
Ang Dios dili buot nga adunay malaglag. Sa pagkatinuod dili! Dili Siya buot 
nga adunay malaglag. Apan sa sinugdan sa sinugdanan sa mga adlaw, sa—sa 
kalibutan, ang Dios nahibalo gayud sa tukma kinsa ang maluwas ug kinsa ang 
dili maluwas. Dili Siya buot nga ang katawhan mawala, “Dili Iyang kabubut-
on nga adunay mawala, apan Iyang kabubut-on nga luwason ang tanan,” apan 
Siya nasayud sa sinugdan kung kinsa ang maluwas ug kung kinsa ang dili. 
Mao kana ang hinungdan nga Siya makasulti nang daan, “Kining mga butanga 
mahitabo. Kanang mga butanga mahitabo,” kon, “Kini ang mahitabo niana. 
Mao kining paagiha nga mahitabo niining tawhana.” Nakita ninyo?   
10
 Siya nahibalo nang daan niini tungod kay Siya walay kinutoban. Kung 
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magaayo kanimo? 
297
 Unsay imong hunahuna mahitungod Niini, ikaw nga nagalingkod sa sunod 

kaniya? Aduna ka bay prayer card, ginang? Wala ikaw? Buot ka ba nga 
mamaayo, usab? Dili ba ikaw buot nga mokaon pag-usab sama sa imong 
naandan, nga malampasan ang sakit sa tiyan? Motoo ka ba nga si Jesus 
magaayo kanimo karon? Tindog kung ikaw mitoo nga si Jesu-Cristo miayo 
kanimo. Adunay ulcer ang imong tiyan, dili ba ikaw? Kini gikan sa nerbyos 
nga kahimtang. Ikaw ginerbyos sa dugayng panahon. Ilabina ang mga asido ug 
ubang mga butang, kon buot ko nga ipasabut makahimo ug asido, ug 
makahimo sa ngipon nga madali mobati sa dihang imong isuka ang pagkaon 
gikan sa imong tiyan. Mao kana ang kamatuoran. Oo, sir. Usa kini ka peptic 
ulcer, kini nahimutang sa ilalum sa imong tiyan. Kini mosakit human sa 
pagkaon ilabina nga butangan kini ug mantekilya. Tinuod kana? Wala ako 
magabasa sa imong hunahuna, apan ang Espiritu Santo dili masayup. Ikaw 
naayo na karon. Pauli sa pinuy-anan, ug mamaayo. 
298
 Kamo nga anaa sa luyo dinhi niining dapita? Ang uban kaninyo ibabaw 

didto nga walay prayer card, ipataas ang inyong kamot. Ubang tawo nga 
walay mga prayer card. Buyno, magmapainubsanon, motoo sa tibook ninyong 
kasingkasing. Unsa ang mahitungod diha sa ibabaw sa balkonahe? Pagtoo diha 
sa Dios. 
299
 Dili ako makabuhat niini sa akong kaugalingon, mahimo lamang kini 

pinaagi sa Iyang makagagahum nga grasya. Motoo ba kamo? Makahimo 
lamang ako sa pagsulti sumala sa Iyang ipakita kanako. Sumala sa inyong 
pagtoo… ako namulong niana aron sa tay-og sa inyong pagtoo, unya tan-awa 
kung unsang dalan ang Iyang pagamandoan kanako. Nakaamgo ba kamo nga 
kini—kini dili ang inyong igsoong lalake? Kamo nagabarug sa Iyang 
Presensya. Dili ako ang nagabuhat niini, mao kini ang inyong pagtoo ang 
nagapamuhat Niini. Dili ako makapamuhat Niini. Mao kana ang inyong 
pagtoo nga nagabuhat niini. Wala akoy paagi sa pagpamuhat Niini. Kadiyot 
lamang.   
300
 Dinhi niining kanto akong makita ang itom nga lalake nga nagalingkod 

didto, medyo tigulang, nga may antiyohos. Naa ka bay prayer card, sir? 
Pagtindog sa makadiyot. Motoo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios, uban 
sa tibook mong kasingkasing? Ikaw naghunahuna mahitungod sa ubang tawo, 
dili ba? Kung tinuod kana, iwarawara ang imong kamot. Dili tungod kay 
kanako, nga imong igsoon. Karon, ikaw walay prayer card. Walay mahimong 
paagi nga ikaw makaadto sa linya, tungod kay ikaw wala makakuha ug prayer 
card. Karon, kung bisan kinsa kaninyo nga nakakuha ug mga prayer card, 
ayaw—ayaw—ayaw pagtindog, nakita ninyo, tungod kay kamo adunay 
kahigayonan sa pag-anhi sa linya. 
301
 Apan akong nakita kanang Kahayag nga anaa gayud sa ibabaw kaniya. 

Wala pa kini mahimong usa ka panan-awon. Dili ako makaayo kanimo, 
igsoon, dili ako makahimo. Ang Dios lamang ang makahimo niana. Apan 
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291
 Ang lalake nga nagalingkod sa sunod kaniya didto. Ikaw, sir, motoo ka? 

[Ang igsoong lalake miingon, “Oo. Ako mitoo.”—Ed.] Uban sa tibook mong 
kasingkasing? [“Oo. Sir.”] Nawad-an ka sa usa sa imong mga pamalatian. 
Mao kana ang pamalatian sa pagsimhot. Dili ba kana tinuod? Kung mao kana, 
iwarawara ang imong kamot. [“Tinuod kana.”] Ibutang ang imong kamot sa 
imong baba, sama niini, moingon, “Ginoong Jesus, ako mitoo Kanimo uban sa 
tibook kong kasingkasing.” [“Ginoong Jesus, ako mitoo Kanimo uban sa 
tibook kong kasingkasing.”] Ang Dios magapanalangin kanimo. Lakaw karon. 
Imong madawat ang imong kaayohan. 
292
 Pagtoo sa Dios! Unsa ang gihunahuna ninyong tanan mahitungod Niini, 

balik didto? Motoo ba kamo? Magmapainubsanon! 
293
 Adunay usa ka ginang nga nagalingkod sa luyo didto diha sa kanto. Akong 

nakita kanang Kahayag sa ibabaw kaniya. Mao lamang kana ang paagi nga 
ako makasulti kung unsa ang mahitungod niini, kanang Kahayag sa ibabaw. 
Kining Kahayag nga ania dinhi mianha ibabaw sa sa ginang. Tingali sa 
makadiyot, kung akong makita kung unsa kini. Kini mopakita… Ang ginang 
nagaantus sa—sa sakit sa kasingkasing. Siya nagatan-aw kanako. 
294
 Ang iyang bana nagalingkod sunod kaniya. Ug ang iyang bana adunay 

ubang sakit, siya bag-o pa lang nagkasakit, nasamok, nagsakit. Dili ba kana 
tinuod, sir? Ipataas ang imong mga kamot kung kana tinuod. Tinuod kana, 
ikaw kana, ginang, kanang adunay gamayng turong didto. Ang mister, dili ba 
kana tinuod? Dili ba ikaw medyo nasamok karong panahona? Ikaw adunay 
sakit sa imong tiyan, ang lalake. Tinuod kana. 
295
 Kamong tanan motoo uban sa tibook ninyong kasingkasing, kamong 

duha? Dawaton ninyo Kini? Sir, suginlan ko ikaw, kanimo usab, nakita ko 
ikaw nga nagpataas sa imong kamot, ang bisyo sa patabako. Undangi ang 
pagbuhat niana. Ikaw nagatabako, dili angay nga buhaton nimo kana, 
makahimo kanimo nga masakiton. Dili ba kana tinuod? Kung mao kana, 
iwarawara ang imong kamot sama niini. Mao kana ang nagasamok kanimo. 
Dautan kini alang sa imong mga kaugatan. Ilabay kanang mahugaw nga 
butang ug ayaw na pagbuhata kini gayud, ug malampasan nimo kana ug 
mahimong mamaayo, ug ang sakit sa kasingkasing sa imong asawa mobiya 
kaniya. Motoo ka niana? Dili ba kana tinuod? Dili ko ikaw makita gikan dinhi, 
ug ikaw nahibalo niana, apan ikaw nagadala ug mga tabako diha sa… sa—sa 
imong bulsa sa atubangan. Tinuod kana. Ilabay ang mga butang ug ibutang 
ang imong kamot ibabaw sa imong asawa, suginli ang Dios nga milampos ka 
nianang matang sa mga butang, ikaw mopauli sa pinuy-anan nga mamaayo, 
ikaw ug ang asawa mamaayo. Dalaygon ang Ngalan sa Ginoong Jesus! 
296
 Kining ginang nga nagalingkod dinhi nga nagatan-aw kanako dinhi. Ikaw 

nga… diha sa atubangan nga lingkoranan dinhi, nagalingkod dinhi. Ang 
ginang uban sa… nagatan-aw kanako, nagalingkod didto. Ikaw dili… ikaw 
adunay prayer card, ginang, nga nia dinhi? Wala kay bisan unsang prayer 
card? Motoo ka ba sa tibook mong kasingkasing? Motoo ka nga si Jesu-Cristo 

3 

ikaw nahibalo kung unsa ang ipasabut niini, mao kana ang tinuod, “walay 
butang nga dili Niya mahibaloan.” Nakita ninyo, Siya nahibalo. Oo, walay 
bisan unsang butang gikan sa wala pa ang panahon, ug pagkahuman nga wala 
na gayuy panahon, nakita ninyo, Siya sa gihapon nahibalo sa tanang butang. 
Ang tanang butang anaa sa Iyang hunahuna. Ug tungod niana samtang si 
Pablo miingon diha sa Mga Taga-Roma, sa ika-8 ug ika-9 nga capitulo, “Nan 
nganong nagapangita pa Siya ug kapasanginlan?” Busa atong makita kana, 
apan ang Dios…   
11
 Sama sa pagwali sa Maayong Balita. Usa ka tawo miingon, “Brother 
Branham, motoo ka ba Niana?”  

Ako miingon, “Paminaw.” 
Miingon, “Tingali ikaw usa ka Calvinista.” 
Ako miingon, “Ako usa ka Calvinista samtang ang Calvinista anaa sa 

Biblia.” 
12
 Karon, adunay sanga sa Kahoy, mao kana ang Calvinismo, apan adunay 
dugang mga sanga diha sa Kahoy, usab. Ang usa ka kahoy adunay daghang 
mga sanga. Buot lamang niya nga ipasimang paingon ngadto Eternal Security, 
ug sa dili madugay mopaingon ngadto sa Universalism ug ikaw mahulog 
ngadto sa usa ka dapit, kini walay kasangkoan. Apan sa dihang ikaw moadto 
sa Calvinismo, pagbalik ug magsugod sa Arminianismo. Nakita ninyo, adunay 
laing sanga diha sa Kahoy, ug laing sanga diha sa Kahoy, nagapadayon gayud 
kini. Ang tibook butang nahimong Kahoy. Busa ako nagtoo diha—diha sa… 
diha sa Calvinismo samtang kini nagpabilin diha sa Kasulatan. 
13
 Ug ako nagtoo nga ang Dios nahibalo sa wala pa ang pagtukod sa 
kalibutan, nagpili sa Iyang Iglesia diha kang Cristo, mipatay kang Cristo sa 
wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Ang Kasulatan miingon sa ingon niini, 
“Siya mao ang Cordero sa Dios nga gipatay sa wala pa ang pagtukod sa 
kalibutan.” Nakita ninyo? Ug si Jesus miingon nga Siya nahibalo kanato sa 
wala pa ang pagtukod sa kalibutan, si Pablo miingon niana, “Siya—Siya 
nahibalo kanato ug nagpili nang daan kanato ngadto sa pagkainanak nga mga 
anak pinaagi kang Jesu-Cristo sa wala pa naumol gayud ang kalibutan. Mao 
kana ang Dios. Mao kana ang atong Amahan. Nakita ninyo? 
14
 Busa ayawg kaguol, ang mga ligid nagatuyok sa husto gayud, ang tanang 
butang moabut gayud sa hustong panahon. Ang mao lamang nga butang, mao 
nga, mosulod diha sa pagtuyok. Ug mao kana ang—mao kana ang maayong 
bahin mahitungod niini, unya mahibalo ikaw unsaon sa pagtrabaho sa dihang 
ikaw makasulod sa pagtuyok. 
15
 Karon, matikdi karon, “Kining mga gasa ug mga pagtawag dili mabakwi,” 
mao lamang kana ang paagi nga akong mahimo—mahimo nga ibutang subay 
sa Kasulatan ang akong pagtawag diha sa Ginoo. Ug nagasalig nga akong 
kauban ang mga higala karong gabii nga segurado nga makasabut niini ug 
wala maghunahuna nga kini personal, apan nga hianut kamo makabaton ug 
pagsabut ug mahibalo gayud kung unsa ang—kung unsa ang gisulti sa Ginoo 
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nga Iyang pagbuhaton, ug makakaplag ug usa ka butang nga nagalihok ug 
unya mosunod niini. 
16
 Karon, sa sinugdanan, ang nahaunang butang nga akong nahinumdoman 
gayud mao ang usa ka panan-awon. Ang nahaunang butang nga akong 
mahinumdoman sa akong pangisip mao ang usa ka panan-awon nga gihatag sa 
Ginoo kanako. Ug kana sa daghan, daghan nga mga katuigan nga milabay, ako 
usa ka gamayng bata. Ug ako adunay usa ka bato sa akong kamot. 
17
 Karon, pasayloa ako, ako nakahinumdom sa dihang ako nagsuot ug usa ka 
hataas nga bisti. Ambut lang kung kamo (bisan kinsa kaninyo) 
makahinumdom sa dihang ang gagmayng mga batang lalake nagasuot 
kaniadto ug tag-as nga mga bisti. Pila ang ania dinhi ang nakahinumdom sa 
dihang ang mga bata nagasuot, oo, tag-as nga mga bisti? Buyno, ako 
makahinumdom, sa akong gamayng karaan nga payag didto diin ako nagpuyo, 
ako nagakamang sa salog. Ug usa ka tawo, wala ako nahibalo kung kinsa 
kadto, nga misulod. Ug si Mama nagtrabaho sa pagbutang ug usa ka 
gamayng—gamayng asul nga laso sa akong bisti. Ug lugos pa gayud ako nga 
makalakaw. Apan ako nagakamang niadto, ug akong gituslok ang akong tudlo 
diha sa nyebe sa ilang mga tiil, ug nagkaon sa nyebe gikan sa iyang tiil nga 
nagatindog sa daplin sa abohan, nga nagpainit. Nahinumdom ako nga ang 
akong inahan milabni kanako sa pagbuhat niini. 
18
 Ug ang sunod nga butang nga akong nahinumdoman, tingali mga duha ka 
tuig sa ulahi, ako adunay gamayng bato. Ug kana nakapahimo kanako nga 
mga tulo ka tuig ang panuigon, ug ang akong gamayng igsoong lalake 
kaniadto wala pa mag duha ka tuig ang panuigon. Ug busa kami anaa sa gawas 
didto sa likod sa nataran diin anaa ang karaang lagwerta diin kaniadto ilang 
ginadala ang mga kahoy ug bughaon ang kahoy. Pila ang nahinumdom 
niadtong mga adlaw diin dal-on ang kahoy sa likod sa nataran ug bughaon 
kini? Ngano nga ako nagsuot ug bugkos bisan karong gabii? Ako—ako ania 
gayud sa pinuy-anan. 
19
 Unya sa dihang sila… Gikan didto sa karaang lagwerta diin adunay usa ka 
gamayng sanga sa sapa nga miagi didto, gikan sa tubod. Adunay karaang 
bagol nga kabo didto sa tubod diin among ginakabo ang tubig ug gibutang kini 
diha sa karaang timba, karaang cedro nga timba, ug dal-on kini palugsong. 
20
 Nahinumdom ako sa katapusang higayon nga akong nakita ang akong 
gamayng, tigulang nga lola sa wala pa siya mamatay, usa ka gatus ug napulo 
ka tuig ang iyang panuigon. Ug sa dihang siya namatay, gibutang ko siya sa 
akong mga bukton ug nagkupot kaniya sama niini sa wala pa gayud siya 
mamatay. Gigakos niya ako, ug miingon, “Ang Dios magapanalangin sa 
imong kalag, pinangga, karon, ug hangtud sa kahangturan,” sa dihang siya 
namatay. 
21
 Ug wala ako naghunahuna nga ang babaye nakapanag-iya ba gayud sa 
usa--usa ka paresan sa sapatos nga iyang kaugalingon, sa iyang kinabuhi. Ug 
nahinumdom ako sa pagbantay kaniya, ug bisan sa dihang ako usa ka batan-
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ong ka nako sa makadiyot. Wala ako nahibalo kung unsay isulti sa Espiritu 
Santo, apan ikaw nagatutok kanako sa matinud-anon gayud. Wala kay prayer 
card? Kung ang Makagagahum sa tanan nga Dios magpadayag kanako kung 
unsay imong sakit… Gihimo lamang nako kini agig pagsugod, agig pagsugod 
lamang. Motoo ka ba kanako nga… Nahibalo ka nga walay… walay usa ka 
maayong butang mahitungod kanako. Kung ikaw naminyo nga babaye, dili 
ako labaw pa kay sa imong bana. Usa lamang ako ka tawo. Apan si Jesu-
Cristo mao ang Anak sa Dios, ug Siya nagpadala sa Iyang Espiritu aron sa 
pagpanghimatuod niining mga butang.   
285
 Kung ang Dios magtug-an kanako unsay imong sakit (ug ikaw nahibalo 

nga walay paagi kanako nga makaila kanimo gayud), motoo ka ba uban sa 
tibook mong kasingkasing? [Ang igsoong babaye misulti—Ed.] Ang Dios 
magapanalangin kanimo. Nan ang imong taas nga presyon sa dugo mobiya 
kanimo. Mao kana ang anaa kanimo. Dili ba kana tinuod? Nan paglingkod. 
286
 Motoo lamang kamo niana sa usa ka higayon! Akong gihagit ang bisan 

kinsa sa pagtoo Niini. 
287
 Tan-aw dinhi, suginlan ko kamo ug usa ka butang. Si Marta, miadto kang 

Ginoong Jesus. Kanang gasa dili gayud mamuhat… Human nga gipakita na sa 
Amahan Kaniya kung unsay Iyang pagabuhaton. Dili gayud unta kini 
mamuhat. Apan siya miingon, “Ginoo, ako… Kung ania Ka pa unta dinhi, ang 
akong igsoong lalake dili unta mamatay.” Miingon, “Apan ako nasayud nga 
bisan karon bisan unsa ang Imong pangayoon sa Dios, ang Dios magahatag 
niini ngadto Kanimo.”  
288
 Siya miingon, “Ako mao ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi, siya nga 

motoo Kanako bisan siya mamatay, bisan pa niana siya mabuhi. Ug bisan 
kinsa nga buhi ug motoo Kanako dili gayud mamatay. Motoo ka ba niini?”  
289
 Paminawa kung unsa ang iyang gisulti. Siya miingon, “Oo, Ginoo. Ako 

motoo sa bisan unsang butang nga Imong gisulti mao ang Kamatuoran. Ako 
mitoo nga Ikaw ang Anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan.” Mao kana ang 
iyang pagduol, mapainubsanon. 

Lahi ang imong gibati, dili ba, ginang? Oo. Tinuod kana. 
290
 Ang ginang nga nagalingkod didto, diha sunod kanimo, usab, nagaantus sa 

arthritis ug sakit sa babaye. Dili ba kana tinuod, ginang? Tindog sa makadiyot 
kanang may gisuot nga pulang bistida. Ikaw duol kaayo, ang panan-awon 
miabut kanimo. Arthritis, sakit sa babaye. Tinuod ba kana? Ug ania dinhi ang 
usa ka butang sa imong kinabuhi (ikaw nakabaton—nakabaton ug maayong 
ligdong panagway kanimo): ikaw adunay daghang kagul-anan sa imong 
kinabuhi, daghang kagul-anan. Ug kanang kagul-anan mahitungod sa imong 
gimahal, mao ang imong bana. Siya palahubog. Siya dili moadto sa simbahan. 
Kung kana tinuod, ipataas ang imong kamot. Ang Dios magapanalangin 
kanimo, ginang. Pauli sa pinuy-anan karon ug dawata ang imong panalangin. 
Ikaw naayo na, mihayag palibot kanimo.   
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279
 Si Elias nagatindog didto nga nagatan-aw sa tanan niadtong mga carro nga 

kalayo, ug tanang butang pa. Ug si Gehazi mitan-aw sa palibot, dili siya 
makakita kanila sa bisan asa nga dapit. Ang Dios miingon, “Ablihi ang iyang 
mga mata aron siya makakita.” Ug unya siya nakakita kanila, nakita ninyo. 
Apan siya usa ka maayong lalake, nagabarug didto nagatan-aw sa palibot, 
apan siya dili makakita niini. Segurado. Gikahatag kini sa uban aron makakita, 
ug ang uban dili. Ug mao kana ang tinuod. 
280
 Apan karon kaninyo nga wala gayud makakita Niini, wala gayud makakita 

Niini, ug kamo nga nakakita Niini uban sa inyong natural nga mata ug wala 
gayud nakakita sa hulagway, bisan pa niana ang mga nakakita sa hulagway 
adunay mas dakong pagpamatuod kay kaninyo nga nakakita Niini uban sa 
inyong natural nga mata. Tungod kay kamo, uban sa inyong natural nga mata, 
mahimong masayup, kini mahimong usa ka minatamatang hulagway. Tinuod 
ba kana? Apan dili kana usa ka minatamatang hulagway. Mao kana ang 
Kamatuoran, diin ang syentipikong pagdukiduki nagpamatuod nga mao Kini 
ang Kamatuoran. Busa ang Ginoong Jesus nagbuhat niini. 

“Tungod niana unsay imong paghunahuna mahitungod Niini,” ikaw 
moingon, “Brother Branham?” 
281
 Ako nagatoo nga mao Kini ang mao ra sa gihapon nga Haligi sa Kalayo 

nga nagagiya sa mga anak sa Israel gikan sa Egipto paingon ngadto sa 
Palestina. Ako nagtoo nga mao Kini ang mao ra sa gihapon nga Manolunda sa 
Kahayag nga misulod sa—misulod sa bilanggoan ug miadto kang Pedro ug 
mitandog kaniya, ug miadto sa unahan ug giablihan ang pultahan ug 
gipagawas siya ngadto sa kahayag. Ug ako nagatoo nga mao Kini si Jesu-
Cristo ang mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. 
Amen! Siya ang mao sa gihapon nga Jesus karon nga mao Siya kaniadto. Siya 
sa hangtud sa kahangturan mao ra sa gihapon nga Jesus. 
282
 Ug samtang ako nagahisgut mahitungod Niini, kanang mao ra sa gihapon 

nga Kahayag nga anaa sa hulagway nga anaa… nagabarug wala ra sa duha ka 
tiil diin ako nagabarug karon gayud. Tinuod kana. Dili nako makita Kini sa 
akong—akong mga mata, apan ako nahibalo nga Kini nagabarug dinhi. Ako 
nahibalo nga Kini nagpahiluna tupad kanako karon gayud. Oh! Kung nahibalo 
lamang kamo sa kalainan sa dihang ang gahum sa Makagagahum sa tanan nga 
Dios modakop, ug giunsa sa mga butang nga adunay kalainan!  
283
 Mao kana ang hagit, kang bisan kinsa. Dili ako magaampo alang sa dili 

masakiton nga katawhan, ako magahimo ug usa ka saad. Apan ang panan-
awon nga anaa sa ibabaw sa katawhan. Uh-huh. Ang Dios nasayud niini. Dili 
ako magpatawag ug linya sa pag-ampo, pasagdan ko lamang kamo nga 
maglingkod dinha. Pila kaninyo nga katawhan nga walay prayer card? Atong 
tan-awon ang inyong kamot, ubang tawo nga walay prayer card, walay prayer 
card.  
284
 Ang itom nga ginang nga nagalingkod dinhi, akong nakita nga gipataas 

nimo ang imong mga kamot. Tinuod ba kana? Pagtindog lamang aron masud-
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ong tawo, molugsong aron sa pakigkita kanila, matag buntag siya mobangon, 
magtiniil, ug moadto latas nianang nyebe patungas ngadto sa tubod, magkuha 
ug usa ka timba sa tubig ug mobalik, ang iyang tiil midapat gayud nianang 
nyebe. Busa kini dili makadaot kanimo, siya nabuhi nga nakaabut ug usa ka 
gatus ug napulo ka tuig. Busa (oo, sir) siya mabaskog kaayo, usab. 
22
 Busa nianang panahona akong nahinumdoman nga siya nagsulti kanako 
mahitungod sa mga holin sa akong amahan nga iyang ginadulaan sa dihang 
siya usa pa ka bata. “Ug kanang kabus nga tigulang nga butang,” Ako 
naghunahuna, “unsaon niya sa pagsaka ngadto nianang lawak sa atop?” Usa 
ka gamay, karaang duha ka lawak nga payag, ug kini adunay lawak sa atop 
didto. Ug nagputol sila ug duha ka linghod nga kahoy, ug gihimong hagdanan 
aron pagasak-an. Buyno, ako miingon… 
23
 Buyno, karon, siya miingon, “Karon, human sa panihapon akong isugilon 
kanimo, ipakita kanimo ang mga holin sa imong—imong papa.” 

Ug ako miingon, “Sige.” 
24
 Busa iyang ipakita sila kanako, diha sa kaban didto sa itaas diin anaa ang 
iyang mga butang nga ginatago sama sa gibuhat sa mga tigulang nga mga 
tawo. Ug ako naghunahuna, “Unsaon nianang makalolooyng tigulang nga 
butang sa pagsaka nianang hagdanan?” Busa miadto ako didto ug miingon 
ako, “Lola,” ako miingon, “karon, paghulat, pinangga, mosaka ako dinhi ug 
tabangan ka.” 
25
 Siya miingon, “Padaplin.” Misaka nianang hagdanan misaka siya sama sa 
usa ka squirrel. Siya miingon, “Buyno, anhi dinhi!” 

Ug ako miingon, “Oo, Lola.” 
26
 Ako naghunahuna, “Oh, tan-awa, kung ako mahisama lamang niana, 
nianang dakong kusog diha kanako bisan pa niana sa usa ka gatus ug napulo 
ka tuig ang panuigon!”  
27
 Karon, tungod niana akong nahinumdoman ingon nga didto niining 
gamayng karaang tubod, ug ako adunay usa ka bato ug naglabay niini sama 
niana, diha sa lapok, nagtinguha sa pagpakita ngadto sa akong gamayng 
igsoong lalake kung unsa ka kusgan ako. Ug didto adunay usa ka langgam nga 
nagtugdon ibabaw sa kahoy ug nagtuwittuwit, mitabtab sa palibot, usa ka 
gamayng langgam nga sayaw kon ubang butang. Ug, ang gamayng sayaw, 
naghunahuna ako nga siya nakigsulti kanako. Ug ako miliso ug naminaw, ug 
ang langgam milupad pahilayo, ug ang usa ka Tingog miingon, “Ikaw 
maggugol sa dakung bahin sa imong kinabuhi duol sa usa ka siyudad nga 
gitawag nga New Albany.” 
28
 Kana tulo ka mga milya diin ako gipadaku. Miadto, mga usa ka tuig sa 
ulahi, ngadto sa dapit, nga walay ideya nga makaadto gayud… sa New 
Albany. Latas subay sa kinabuhi, giunsa niadtong mga butanga… 
29
 Karon, tan-awa, ang akong katawhan dili relihiyoso. Ang akong amahan 
ug inahan wala nagasimba. Sa wala pa kana, sila mga Catolico. 
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30
 Ang akong pag-umangkon nga nagalingkod sa sulod dinhi sa usa ka dapit 
karong gabii, ako nagtoo, wala ako nahibalo. Siya usa ka sundalo. Ako 
nagaampo kaniya. Siya Catolico sa iyang kaugalingon, sa gihapon Catolico. 
Ug sa miaging gabii, sa dihang siya ania dinhi ug nakita kadtong mga butang 
sa Dios, siya mitindog gayud  didto sa plataporma. Siya miingon, nga 
nagatindog didto, ug siya miingon, “Uncle Bill?” Siya atua sa langyaw nga 
dapit sa dugayng panahon, miingon, “Sa dihang akong nakita kana…” 
Miingon, “Kana—kana wala mahitabo sa iglesia Catolica.” Siya miingon, 
“Kana… Ako—ako nagatoo, Uncle Bill, ikaw tinuod,” siya miingon. 
31
 Ug busa ako miingon, “Pinangga, dili ako mao ang tinuod, mao kana Siya 
nga mao ang tinuod. Nakita ninyo, Siya mao kanang tinuod.” Ug busa siya 
miingon siya… Ako miingon, “Karon, wala ako maghangyo kanimo nga 
magbuhat ug bisan unsa butang, Melvin, apan pag-alagad lamang sa Ginoong 
Jesu-Cristo sa tibook mong kasingkasing. Moadto ka sa bisan asa nga dapit 
nga imong gusto. Apan seguroa nga diha sa imong kasingkasing nga si Jesu-
Cristo natawo pag-usab, nakita nimo, diha sa imong kasingkasing. Unya 
moadto ka sa bisan asa nga simbahan nga imong gusto pagkatapos niana.” 
32
 Karon, apan ang katawhan sa wala pa ako mga Catolico. Ang akong 
amahan Irish ug ang akong inahan Irish. Ang nakasagol lamang diha sa dugo 
nga Irish, ang akong lola nga usa ka Cherokee Indian. Ang akong inahan usa 
ka mestisa lamang. Ug busa tungod niana ako… alang kanako, mao kini ang 
akong… among kaliwat, human sa ikatulo kini mawala. Apan mao kana ang 
nakasagol lamang ingon nga hugot nga Irish, Harvey ug Branham mao ang 
ngalan. Ug unya sa luyo niana mao ang Lyons, nga sa gihapon Irish. Ug 
tungod niana silang tanan Catolico. Apan sa akong kaugalingon, kami walay 
rehiliyosong pagbansay kon pagpanudlo gayud, ingon nga mga anak.  
33
 Apan kanang mga gasa, kanang mga panan-awon, ako makakita ug mga 
panan-awon gayud kaniadto sama gayud sa akong ginabuhat karon, tinuod 
kana, tungod kay ang mga gasa ug ang mga pagtawag dili mabakwi. Mao kini 
ang pagkahibalo nang daan sa Dios, ang Dios nagabuhat ug usa ka butang. 
Latas sa kinabuhi ako nahadlok sa pagsulti sa bisan unsang butang 
mahitungod niini. 
34
 Inyong nabasa ang akong kaagi diha sa gamayng libro nga gitawag nga Si 
Jesu-Cristo Mao Sa Gihapon, Kagahapon, Karon, ug Hangtud Sa 
Kahangturan. Ako nagtoo nga kini anaa diha sa ubang mga libro, kining laing 
mga libro. Tinuod ba kana, Gene? Anaa ba kana dinhi, sa kasagaran—sa 
kasagaran nga libro, diha sa—diha sa libro nga ania kanato karon? Mao ba 
kini, Sugilanon Sa Akong Kinabuhi? Ako nagtoo nga mao kini. Sa dihang kita 
adunay… Dili ba kana makalilisang? Ang akong kaugalingong mga libro, ug 
wala gayud ako nakabasa kanila, sa akong kaugalingon. Apan ang ubang tawo 
nagsulat kanila, busa tungod niana mao lamang kining mga butang nga ilang 
nakuha diha sa panagkatigum. Nakaagi na ako niana, busa ako nagapaabut sa 
ubang butang pa nga kanunay mahitabo. Busa, tungod niana, sila maayo, 
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kon kamot, kinomo nga gition ilalum sa iyang ilong sama niana. Siya dili 
motugot niana. 
270
 Ilang gikuha ang sunod nga hulagway, ug didto anaa Kini. Ang tawo 

adunay atake sa kasingkasing, sila miingon, nianang gabii. 
271
 Ug ilang gipadala kining negatiba didto sa Washington, D.C. Kini 

gibutangan ug copyright, gipabalik. 
272
 Ug si George J. Lacy, ang pangulo sa F.B.I. sa fingerprinting ug 

dokumento, ug uban pa, usa sa labing daku didto nga anaa sa tibook kalibutan, 
gidala didto ug gipabilin ug duha ka mga adlaw aron sulayan sa camera, mga 
suga, ug tanang butang pa. Ug sa dihang kami miabut nianang hapon, siya 
miingon, “Reverend Branham, ako nagapanaway usab kanimo.” Siya miingon, 
“Ug ako miingon nga kana usa ka sikolihiya, ubang tawo miingon nga sila 
nakakita ug mga Kahayag ug mga butang nga sama niana.” Ug miingon, 
“Ikaw nahibalo, ang karaang maut kaniadto misulti niana” (iyang ipasabut ang 
mahitungod sa dili magtotoo) “’sila nga mga hulagway, kanang silaw nga 
mipalibot sa ulo ni Cristo, sa mga balaan,’ siya miingon, ‘kana lamang usa ka 
sikolohiya.’” Apan miingon, Reverend Branham, ang mekanika nga mata 
niining camera dili makakuha ug sikolohiya! Ang Kahayag nakuha sa mga 
lente, kon nakuha sa negatiba, ug anaa Kini didto.” Ug siya miingon…  
273
 Akong gihatag kini ngadto kanila. Siya miingon, “Oh, mister, nahibalo ka 

ba unsa ang bili niana?” 

Ug ako miingon, “Dili alang kanako, igsoon, dili alang kanako.” Ug busa 
siya miingon… 
274
 “Sa pagkatinuod, dili gayud kini mahitabo samtang ikaw buhi, apan sa 

umalabot nga adlaw, kung ang sibilisasyon magapadayon ug ang Cristyanismo 
magapabilin, adunay ubang butang nga mahitabo mahitungod niini.” 
275
 Busa, mga higala, karong gabii, kung kini mao ang atong katapusang 

panagkatigum dinhi sa yuta, kamo ug ako nakapahiluna diha sa Presensya sa 
Makagagahum sa tanan nga Dios. Ang akong pagpamatuod tinuod. Daghang, 
daghang mga butang, daghang mga libro ang gikinahanglan aron isulat kini, 
apan buot ko nga kamo mahibalo. 
276
 Pila ang dinhi nga sa pagkatinuod anaa, wala makakita sa hulagway, 

nakakita sa Kahayag sa Iyang kaugalingon sa dapit nga akong giwalihan? 
Ipataas ang inyong mga kamot, tanan sa tibook gambalay, bisan kinsa nga 
nakakita gayud Niini. Nakita ninyo, mga walo kon napulo ka mga kamot nga 
nagalingkod dinhi. 
277
 Ikaw moingon, “Mahimo—mahimo ba nga makita nila Kini ug ako dili 

makakita Niini?” Oo, sir. 
278
 Kanang—kanang Bitoon nga ginasunod sa mga mago, milabay sa matag 

obserbatoryo. Walay nakakita Niini gawas kanila. Sila lamang ang nakakita 
Niini. 
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263
 Ako miingon, Brother Best, ang akong isulti lamang mao ang 

Kamatuoran. Ug kung ako matinud-anon, ang Dios obligado sa pagpabarug sa 
Kamatuoran.” Ako miingon, “Kung dili Niya… Kung dili Niya ipabarug ang 
Kamatuoran, nan Siya dili Dios.” Ug ako miingon, “Wala ako nagaayo sa 
katawhan. Gipakatawo ako uban sa usa ka—uban sa usa ka gasa aron 
makakita sa mga butang, makita nga kini mahitabo.” Ako miingon, “Nahibalo 
ako  nga ako dili masabtan, apan ako dili makahimo gawas sa pagtuman sa 
hugot nga pagtoo sa akong kasingkasing.” Ako miingon, “Ako nagatoo nga si 
Jesu-Cristo nabanhaw gikan sa mga patay. Ug kung ang Espiritu nga miabut 
ug nagpakita sa mga panan-awon ug uban pa, kung kana gikadudahan, anhi 
dinhi ug susiha.” Ako miingon, “Mao lamang kana.” Apan ako miingon, 
“Apan alang sa akong kaugalingon, “Kung ako nagasulti sa Kamatuoran, ang 
Dios obligado kanako, sa pagpamatuod nga Kini mao ang Kamatuoran.” 
264
 Ug nianang panahona, Usa ka butang ang miabut, “Whoooossssh!” Ania 

Siya miabut, miabut dayon. Ug ang American Photographer Association, ang 
Douglas Studios sa Houston, Texas, nga adunay dakung camera nga 
gipahimutang didto (Sila gidid-an sa pagkuha sa hulagway), nagkuha sa 
hulagway.  
265
 Sa dihang atua sila didto sa pagkuha sa mga hulagway ni Mr. Best, ug 

siya—siya miingon, sa dili pa ako mokanaug, siya miingon, “Kadiyut lang! 
Ako adunay unom ka mga hulagway nga kuhaon karon!” Siya miingon, 
“Dinhi, kuhai ako ug hulagway karon!” Ug iyang gibutang ang iyang tudlo sa 
ilong nianang balaang tawo, sama niana, miingon, “Karon kuhai ako ug 
hulagway!” Ug ilang gibuhat. Ug iyang gition ang iyang kinomo, miingon, 
“Karon kuhai ako ug hulagway!” Ug ilang gikuhaan kini sama niana. Unya 
siya nagbuhat sama niana, aron sa pagpostura alang sa iyang hulagway. Siya 
miingon, “Inyong makita kini diha sa akong mantalaan!” sama niana. 
266
 Si Brother Bosworth mibarug didto ug wala gayud misulti ug usa ka 

butang. Unya sila nagkuha sa hulagway Niini. 
267
 Sa dalan pauli sa pinuy-anan nianang gabii, (Ang Catolico nga lalake ang 

nagkuha sa hulagway niini), siya miingon ngadto niining laing lalake, siya 
miingon, “Unsay imong hunahuna mahitungod Niana?” 
268
 Siya miingon, “Nahibalo ako nga ako nagpanaway kaniya. Kanang bugon 

nga mibiya nianang tutonlan sa babaye, ako miingon nga siya naghipnotismo 
kaniya.” Miingon, “Ako mahimong nasayup niana.” 

Miingon, “Unsay imong hunahuna mahitungod nianang hulagway?” 
“Ambut lang.” 

269
 Gibutang nila kini sa asido. Ania ang iyang hulagway, mahimong 

pangutan-on ninyo siya kung buot kamo. Mipauli sila sa pinuy-anan, siya 
milingkod didto ug nagsigarilyo. Misulod ug mikuha ug usa sa kang Brother 
Bosworth, usa kadto ka negatiba. Mikuha ug duha, tulo, upat, lima, unom, ug 
ang matag-usa kanila blangko. Ang Dios dili motugot sa hulagway sa Iyang 
balaang tawo nga nagabarug didto kauban nianang maut, uban sa iyang ilong, 
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akong nabasa ang mga bahin niana karon, dinhi ug didto, samtang makakuha 
gayud ako ug higayon. 
35
 Ug karon, bisan pa man, ingon nga—ingon nga usa ka gamayng batang 
lalake, nahibalo kamo sa panan-awon kung giunsa kini nga nakigsulti kanako, 
ako mga pito ka tuig ang panuigon, ug miingon, “Ayaw’g pag-inum kon 
pagsigarilyo kon mahugawan ang imong lawas sa bisan unsang paagi, adunay 
bulohaton alang kanimo nga buhaton sa dihang ikaw modaku.” Ug inyong 
nadunggan kana diha sa libro. Oo, tinuod kana. Sa kanunay kini nagapadayon 
sa pagkahitabo.  
36
 Sa dihang ako nahimong ministro, oo, unya kini—unya kini sa tinuoray 
nagsugod nga nahitabo sa tanang panahon. 
37
 Ug usa niana ka gabii akong nakita ang atong Ginoong Jesus. Nagsulti ako 
niini uban sa pagtugot, ako nagatoo, gikan sa Espiritu Santo. Ang Manolunda 
sa Ginoo nga miabut dili si Ginoong Jesus. Kini dili sama Kaniya diha sa mao 
ra nga panan-awon. Kay, sa panan-awon nga akong nakita ang Ginoong Jesus, 
Siya usa ka gamayng Tawo. Siya dili… Ako miadto sa gawas diha sa patag, 
nagaampo sa akong papa. Ug ako mibalik pagsulod ug ako mihigda, ug 
nianang gabii ako mitan-aw kaniya ug ako—ako miingon, “O Dios, luwasa 
siya!” 
38
 Ang akong inahan naluwas na ug ako ang nagbautismo kaniya. Unya ako 
naghunahuna, “Oh, akong papa palainom kaayo.” Ug ako naghunahuna, 
“Kung ako lamang makapahimo kaniya nga modawat sa Ginoong Jesus!” Ug 
ako migawas, ug mihigda diha sa gamayng karaang banig atubangan sa 
kuwarto, duol sa pultahan. 
39
 Ug Usa ka butang miingon kanako, “Tindog.” Ug ako mitindog, milakaw, 
ug mibalik ngadto sa patag sa luyo kanako, usa ka umahan sa yerbabuyna. 
40
 Ug didto, nagatingdog dili molabaw ug napulo ka mga tiil gikan kanako, 
nagabarug ang usa ka Tawo; nagasuot ug maputing bisti, usa ka gamayng 
Tawo; nagkiyopos sa iyang mga bukton sama niini; dunay bungot, medyo 
mubo; buhok ngadto sa Iyang mga abaga; ug Siya nagtan-aw nga nagtakilid 
gikan kanako, sama niana; malinawon nga tan-awon nga hulagway. Apan dili 
ako makasabut niini, giunsa ang Iyang tiil, ang usa sa luyo gayud sa laing usa. 
Ug ang hangin mihuros, ang Iyang bisti milihok, ang yerbabuyna gihuyop.  
41
 Ako naghunahuna, “Karon, kadiyut lang.” akong gipaak ang akong 
kaugalingon. Ako miingon, “Karon, wala ako nahikatulog.” Ug akong 
gibunlot, gibunlot ang usa ka gamayng yerbabuyna, nahibalo kamo, gikuha 
kini nga sama sa igpangiki diha niini. Akong gibutang kini diha sa akong 
baba. Ako mitan-aw paingon sa balay. Ako miingon, “Dili, ako anaa sa sulod 
didto nagaampo sa akong papa, ug Usa ka butang miingon anhi sa gawas 
dinhi, ug dinhi nagatindog kining Tawo.” 
42
 Ako naghunahuna, “Kana tan-awon sama kang Ginoong Jesus.” Ako 
naghunahuna, “Ambut kaha kung mao kini?” Siya nagatan-aw sa tukma 
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gayud, diretso paingon diin ang among balay nahimutang karon. Busa ako 
mibalhin palibot niini nga paagi aron sa pagtan-aw kung akong mahimong 
makita Siya. Ug akong makita ang kilid sa Iyang nawong sama niana. Apan 
Siya… kinahanglan moliso ako niini nga paagi aron makita Siya. Ug ako 
miingon. “Uhm!” Wala makapalihok Kaniya. Ug ako naghunahuna, “Akong 
tawagon Siya.” Ug ako miingon, “Jesus.” Ug sa dihang Iyang gibuhat, Siya 
mitan-aw sa palibot sama niana. Mao lamang kanang tanan ang akong 
nahinumdoman, Iyang gitunol lamang ang Iyang mga kamot. 
43
 Walay pintor sa kalibutan nga makapintal sa Iyang hulagway, ang mga 
hiyas sa Iyang dagway. Ang labing maayo nga akong nakita sukad mao 
kanang kang Hofmann nga Ulo ni Cristo sa Katloan ug Tulo, akong nakuha 
kini diha sa tanang literatura ug sa tanang butang nga akong gigamit. Tungod 
kay kana tan-awon nga sulosama gayud, ug busa tungod niana… kon duol ug 
diyutay, ingon ka duol gayud kini. 
44
 Siya tan-awon sama (sa usa ka Tawo) kung Siya mamulong daw ang 
kalibutan matapos, ug bisan pa niana uban sa dakung gugma ug kalolot 
hangtud nga ikaw—ikaw… Napunawan gayud ako. Ug sa kabuntagon, akong 
nakaplagan ang akong kaugalingon diha gayud sa kabuntagon, ang pajama nga 
kamisita nabasa sa mga luha, sa dihang ako napanimuotan, milakaw, balik sa 
umahan sa yerbabuyna, sa pinuy-anan.  
45
 Akong gitug-an kini ngadto sa usa sa akong higala nga ministro. Siya 
mingon, “Billy, Kana makapahimo kanimo nga buang.” Siya miingon, “Yawa 
kana.” Ug miingon, “Ayaw pagkabuang sa sama niana.” Usa ako ka Baptist 
nga ministro niadtong higayona.  
46
 Buyno, miadto ako ngadto sa akong laing karaang higala. Milingkod ako 
ug gisuginlan siya mahitungod Niini. Ako miingon, “Brother, unsay imong 
hunahuna mahitungod Niana?” 
47
 Siya miingon, “Buyno, Billy, tug-anan ko ikaw.” Siya miingon, “Nagtoo 
ako kung ikaw nagtinguha sa pagpadayon sa imong kinabuhi, iwali lamang 
kung unsa ang anaa sa Biblia dinhi, ang grasya sa Dios ug uban pa, dili ako 
magapangita sa ubang hinanduraw nga butang, ubang butang nga sama niana.”  
48
 Ako miingon, “Sir, dili buot ipasabut nga ako nagpangita sa ubang 
hinanduraw nga butang.” Ako miingon ako nagtinguha nga makaplagan kung 
unsa kini.” 
49
 Siya miingon, “Billy, sa mga katuigan nga milabay sila kaniadto aduna 
nianang mga butang diha sa mga kasimbahanan. Apan,” miingon, “sa dihang 
ang mga apostoles wala na, kanang mga butang nawala na uban niini.” Ug 
miingon, “Karon, ang mao lamang nga butang nga atong nabatonan… bisan 
unsang matang nga makakita nianang mga butang,” miingon, “mao kana ang 
espiritista, mga demonyo.” 

Ako miingon, “O Brother McKinney, mao nay imong ipasabut?” 
Siya miingon, “Oo, sir.” 
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panagkatigum, kung buot siya moanhi ug ipaluwat ang katawhan, sa maayo 
gayud.” 

Busa si Howard miingon, “Pagpabilin sa paglingkod!” 
Ako miingon, “Magpabilin ako sa paglingkod.” 

255
 Ug sa kalit lang may Usa ka butang ang miabut, nagsugod sa pagtoyok sa 

palibut, ug ako nahibalo nga mao kadto ang Manolunda sa Ginoo, miingon, 
“Tindog!” 
256
 Mga lima ka gatus ka katawhan nga naggunit sa ilang mga kamot sama 

niini, naghimo ug agianan, miadto ako sa plataporma. 
257
 Ako miingon, “Mga higala, dili ako Divine healer. Ako inyong igsoon.” 

Ako miingon, “Brother Best, sa walay…” Kon, “Brother Best,” ako miingon, 
“Dili sa walay pagtagad kanimo, akong igsoon, dili gayud. Ikaw adunay 
katungod sa imong hugot nga pagtoo, maingon man usab ako.” Ako miingon, 
“Tungod kay, nakita nimo nga dili ka makapamatuod niana, sa imong punto, 
kang Brother Bosworth. Ni ikaw makahimo kang bisan kinsa nga nagabasa ug 
maayo sa Biblia, nga nahibalo nianang mga butanga.” Ako miingon, “Ug 
sumala sa kaayohan sa katawhan, ako dili makaayo kanila, Brother Best. Apan 
ania ako sa matag gabii, kung buot ka nga makakita sa Ginoo nga magahimo 
ug mga milagro, anhi dinhi. Siya nagabuhat niini sa matag gabii.” 
258
 Ug siya miingon, “Buot ko nga makakita nga magaayo ka sa ubang tawo 

ug tan-awon nako sila! Tingali imong hipnotismohan sila sa imong 
hipnotismo, apan” miingon “akong bantayan kini sulod sa usa ka tuig gikan 
dinha!”  

Ako miingon, “Buyno, ikaw adunay katungod sa pagsusi kanila, Brother 
Best.” 
259
 Siya miingon, “Mga walay pulos kamong pundok sa mga holy-rollers nga 

nagatoo nianang mga butang sama niana. Ang mga Baptist wala nagatoo 
nianang walay hinungdan.” 
260
 Si Brother Bosworth miingon, “Kadiyut lang!” miingon, “Pila ka 

katawhan dinha, niining duha ka semana nga panagkatigum dinhi, nga 
nagabarug diha sa maayong baruganan uban niining maayong mga 
kasimbahanan sa Baptist dinhi sa Houston, nga makapamatuod nga kamo 
naayo sa Dios nga Makagagahum sa tanan samtang si Brother Branham ania 
dinhi? “Ug sobra sa tulo ka gatus mitindog. Miingon, “Unsa ang mahitungod 
niana?” 
261
 Siya miingon, “Sila dili mga Baptist!” Miingon, “Bisan kinsa makahimo 

sa pagpamatuod sa bisan unsang butang, kana sa gihapon dili makahimo niana 
nga tinuod!” 
262
 Miingon, “Ang Pulong sa Dios miingon nga kini tinuod, ug ikaw dili 

makasupak niana. Ug ang katawhan miingon nga kini tinuod, ug dili ikaw 
makahimo sa pagsupak niana. Busa unsay imong buhaton mahitungod Niini?” 
Nakita ninyo, sama niana. 
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Nakita ninyo? 
244
 Ug sa dihang siya nahuman sama niana, siya miingon, “Ipagula kanang 

Divine healer ug ipakita kanako nga magabuhat siya!” 
245
 Sila adunay diyutayng pagtinudloay tungod niana. Si Brother Bosworth 

miingon, “Natingala ako kanimo, Brother Best, sa dili pagtubag sa usa ka 
pangutana nga akong gipangutana kanimo.” 
246
 Ug siya nataranta ug maayo tungod niana, siya miingon, “Ipagula kanang 

Divine healer ug ipakita kanako nga magabuhat siya!” 

Miingon, “Brother Best, motoo ka sa katawhan nga mahimong 
maluwas?” 

Siya miingon, “Segurado!” 
Miingon, “Gusto ka ba nga pagatawgon nga usa ka Divine saviour?” 
Miingon, “Sa pagkatinuod dili!” 

247
 “Dili usab… Dili kana makapahimo kanimo nga usa ka Divine saviour 

tungod kay ikaw nagwali ug kaluwasan sa kalag.” 

Siya miingon, “Oo, sa pagkatinuod dili!” 
248
 Miingon, “Dili usab makahimo kana kang Brother Branham nga usa ka 

Divine healer pinaagi sa pagwali ug Divine healing alang sa lawas. Siya dili 
Divine healer, siya nagtudlo sa katawhan ngadto kang Jesu-Cristo.” 
249
 Ug siya miingon, “Ipagula siya, ipakita kanako nga siya magabuhat! 

Akong tan-awon ang katawhan, usa ka tuig gikan karon, sultian ko kamo kung 
ako motoo Niini kon dili.” 
250
 Si Brother Bosworth miingon, “Brother Best, daw sama kana sa laing kaso 

sa Kalbaryo, ‘Kanaug sa Krus ug motoo kami Kanimo.’” Nakita ninyo? 
251
 Ug busa, oh, tungod niana siya nasuko ug maayo. Siya miingon, “Ipakita 

kanako nga siya mobuhat! Ipakita kanako nga siya mobuhat!” Ang mga 
moderator nagpalingkod kaniya. Siya milakaw paingon didto, ug didto adunay 
usa ka Pentecostal nga magwawali nga nagatindog didto, iyang ginawong sa 
pagkasaba siya didto sa plataporma. Ug busa ilang gipahunong siya tungod 
niana. (Busa si Brother Bosworth miingon, “Nia, nia! Dili, dili.”) Busa ang 
mga moderator nagpalingkod kaniya. 
252
 Si Raymond Richey mitindog, miingon, “Mao ba kini ang batasan sa 

Southern Baptist Convention?” Miingon, “Kamong mga ministro nga Baptist, 
ang Southern Baptist Convention nagpadala ba niining tawhana dinhi kon siya 
mianhi sa iyang kaugalingon?” Wala sila mitubag. Siya miingon, “Nangutana 
ako kaninyo!” Nakaila siya kanila, matag-usa. 
253
 Sila miingon, “Siya mianhi sa iyang kaugalingon.” Tungod kay nahibalo 

ako nga ang mga Baptist motoo usab sa Divine healing. Busa tungod niana 
siya miingon, “Siya mianhi sa iyang kaugalingon.” 
254
 Busa tungod niana unsay nahitabo pagkahuman niana. Unya si Brother 

Bosworth miingon, “Ako nahibalo nga si Brother Branham ania sa 
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Ako miingon, “O Dios, malooy ka kanako!” 
50
 Ako miingon, “Ako—ako… Oh, Brother McKinney, mahimo ba nga 
ikaw—mahimo ba nga ikaw magauban kanako sa pag-ampo nga ang Dios dili 
gayud magtugot nga mahitabo kini kanako? Nahibalo ikaw nga nahigugma 
ako Kaniya ug ako dili gusto nga mahimong masayup niining mga butanga.” 
Ako miingon, “Magaampo ka uban kanako.”  
51
 Siya miingon, “Oo, Brother Billy.” Ug busa kami nag-ampo didto gayud 
sa—sa parsonage. 
52
 Akong gipangutana ang pipila ka mga ministro. Mao gihapon ang resulta. 
Unya ako nahadlok sa pagpangutana kanila, tungod kay sila naghunahuna nga 
ako usa ka yawa. Busa dili ako—ako gusto nga mahisama niana. Nasayud ako 
diha sa akong kasingkasing nga dunay usa ka butang nga nahitabo. Karon, 
mao lang kana, adunay—adunay usa ka butang sa akong kasingkasing nga 
nahitabo. Ug dili ako gusto nga mahisama niana, dili gayud. 
53
 Busa sa ulahing mga tuig, akong nadunggan usa niana ka adlaw didto sa 
First Baptist church diin ako usa ka membro niadtong panahona, nakadungog 
ako sa usa ka tawo nga miingon, “Pamati, angay nga makaadto ka didto ug 
maminaw kanila nga mga holly-rollers sa miaging gabii.” 
54
 Ug ako naghunahuna, “Holly rollers?” Ug ang usa ka higala nako, si Walt 
Johnson, ang bass singer, ug ako miingon, “Unsa man kana, Brother Walt?” 

Siya miingon, “Usa ka pundok niining mga Pentecostal.” 
Ako miingon, “Unsa?” 

55
 Siya miingon, “Mga Pentecostal!” Miingon, “Billy, kung ikaw makakita 
gayud niana,” miingon, “sila magaligid sa salog sama niana ug molukso 
pataas-ug-paubos.” Ug miingon, “Sila miingon nga sila kinahanglan 
magpaspas ug litok sa ubang matang sa dila kondili sila—sila dili maluwas.” 

Ug ako miingon, “Asa kana dapit?” 
56
 “Oh,” miingon, “sa usa ka gamayng panagkatigum sa tolda didto, sa pikas 
bahin sa Louisville.” Miingon, “Mga itom nga katawhan, sa pagkatinuod.” 

Ug ako miingon, “Uh-huh.” 
Ug siya miingon, “Adunay daghang mga puti nga katawhan didto.” 
Ako miingon, “Nagbuhat ba usab sila niana?” 
Miingon, “Oo, oo! Sila nagbuhat usab niini.” 

57
 Ako miingon, “Kataw-anan kana, ang katawhan nangalibog sa mga butang 
sama niana.” Ako miingon, “Buyno, ako nagtoo nga nagkinahanglan kita 
nianang mga butang.” Sa Dominggo sa buntag, dili gayud ako malimot niini. 
Nagakaon siya ug uga nga panit sa kahil alang sa iyang pagkawala kahilisi, ug 
akong makita gayud kini ingon nga kini kagahapon lamang. Ug ako 
naghunahuna, “Nagapaspas ug litok, nagaambak pataas-ug-paubos, unsang 
matang sa mga relihiyon ang ilang sunod nga makuha?” Ug busa ako—ako 
milakaw.  
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58
 Sa ulahi gikan niana, akong nahinagbo ang usa ka tigulang nga tawo nga 
ania dinhi sa simbahan tingali karon, kon siya nakaanhi sa simbahan, sa 
ngalan nga John Ryan. Ug akong natagbo siya sa usa ka dapit… Ang tigulang 
nga tawo nga adunay taas nga bungot ug buhok, ug tingali siya ania dinhi. 
Ako nagtoo nga siya gikan sa Benton Harbor sa ibabaw dinhi, sa House of 
David. 
59
 Ug sila adunay usa ka dapit sa Louisville. Gipaningkamotan ko sa 
pagpangita silang mga katawhan, ug ilang gitawag kini nga Tunghaan sa mga 
Profeta. Busa ako naghunahuna nga ako moadto ug tan-awon kung unsa kana. 
Buyno, wala akoy nakita nga nagligidligid sa salog, apan sila adunay ubang 
lahi nga mga doktrina. Ug didto diin akong nahinagbo kining tigulang nga 
tawo, gidapit niya ako sa pag-adto sa iyang dapit. 
60
 Miadto ako alang sa usa ka bakasyon. Ug ako nakaadto didto usa niana ka 
adlaw, ug ako mibalik ngadto sa iyang balay ug siya nakalakaw na, ug siya 
nakalakaw sa usa ka dapit sa Indianapolis. Miingon, “Ang Ginoo nagtawag 
kaniya,” ang iyang asawa. 

Ako miingon, “Buot nimong ipasabut imong gipasagdan kanang tawo nga 
molakaw nga sama niana?” 
61
 Siya miingon, “Oh, siya alagad sa Dios!” Ang kabus nga tigulang nga 
tawo namatay pipila ka mga semana ang milabay, akong nadunggan. Ug siya 
matinuoron ngadto kaniya. Tan-awa, mao kana ang matang sa asawa nga 
maangkon! Tinuod kana. Husto kon sayup, siya husto bisan pa man! Ako 
miingon… Oo, ako nahibalo sila… 
62
 Karon siya… Brother Ryan, ania ka ba dinhi? Wala siya dinhi. Siya ania 
dinhi sa miaging adlaw, dili ba siya, mga bata? 
63
 Buyno, sila nabuhi lamang sa unsay ilang mahimong makuha nga 
makuptan, ug siya walay makaon diha sa ilang balay. Tinuod kana. Ug ako 
nakakuha ug isda gikan sa danaw, kon sa lanaw, sa Michigan, ug ako 
mibalik—ug ako mibalik ngadto sa dapit. Ug sila wala ganiy manteka diha sa 
balay, kon sebo, aron iluto sa isda. Ug ako miingon, “Wala siya nagbilin 
kanimo ug bisan unsang butang dinhi sa balay?”  

Miingon, “Oh, apan siya alagad sa Dios, Brother Bill!” Miingon, 
“Siya…” 
64
 Ug ako naghunahuna, “Buyno, panalanginan ang imong kasingkasing. 
Igsoon, ako magabarug kauban gayud nimo.” Tinuod kana. “Ikaw 
naghunahuna niana ka daku sa imong bana, ako andam sa pakig-uban ug 
mobarug kauban nimo alang niana. Tinuod kana. Nagkinahanglan kita ug 
dugang mga babaye nga sama niana karong panahona, ug dugang mga lalake 
nga naghunahuna sa ilang asawa sama niana. Tinuod kana. Kini mahimong 
labing maayo nga America kung ang mga bana ug mga asawa magkahiusa 
sama niana. Husto kon sayup, magpabilin kanila. Walay daghan kaayo nga 
mga panagbulag. 
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niining mga saad ug panghimamakan kini pinaagi sa Biblia. Ang matag-usa 
niini nga mga saad anaa sa Biblia, naghisgut kang Jesu-Cristo nga nagaayo sa 
masakiton diha sa iyang adlaw. Kung imong makuha ang usa niining mga saad 
ug, pinaagi sa Biblia, supakon kini uban sa Biblia, molingkod ako, lamanohon 
ka, moingon nga, ‘ikaw husto.’” 
237
 Siya miingon, “Akong atimanon kana sa dihang makasaka na ako diha!” 

Buot niyang kuhaon ang katapusan aron iyang ipahilam-os kang Brother 
Bosworth, nakita ninyo. 
238
 Busa si Brother Bosworth miingon, “Buyno, Brother Best, buot ko 

mangutana kanimo ug usa, ug kung imong tubagon ako ug ‘oo’ kon ‘dili’” 
miingon, “matapos nato ang debate karon dayon.” 

Ug siya miingon—siya miingon, “Akong atimanon kana!” 
Iyang gipangutana ang moderator kung makahimo siya sa pagpangutana 

kaniya. Miingon, “Oo.” 
239
 Siya miingon, “Brother Best, ang matubsanong mga ngalan ni Jehovah 

mapahinungod ba ngadto kang Jesus? ‘Oo’ kon ‘dili’?” 
240
 Mao kana ang nagtapos niana. Mao kana ang tanan. Suginlan ko kamo, 

mibati ako ug usa ka butang nga miagi gayud kanako. Wala gayud ako 
naghunahuna mahitungod niana, sa akong kaugalingon, nakita ninyo. Ug ako 
naghunahuna, “Oh, tan-awa, siya dili makatubag! Mao kana ang nagbugkos 
niana.”  

Siya miingon, “Buyno, Doctor Best, ako—ako nabalaka.” 
Siya miingon, “Akong atimanon kana!” 

241
 Miingon, “Nabalaka ako nga ikaw dili makatubag sa akong pangutana nga 

pinakahuyang.” Siya mabugnaw gayud sama sa pipino, ug siya nahibalo kung 
asa siya nagabarug. Busa tungod niana siya milingkod lamang didto uban 
nianang Kasulatan. 

Miingon, “Gamita ang imong katloan ka mga minuto, motubag ako 
human niana!” 
242
 Ug si Brother Bosworth milingkod didto ug nagkuha nianang Kasulatan 

ug naggapus nianang tawhana nga tungod niana ang iyang nawong mipula ug 
maayo nga halos mahimo nimong makadlitan ug posporo kini. 
243
 Siya mitindog gikan didto, nasuko, ug gilabay ang mga papel diha sa 

salog, mitindog didto ug miwali ug usa ka maayong Campbellite nga wali. 
Ako usa ka Baptist, nahibalo ako sa ilang gitoohan. Siya wala gayud… Siya 
nagwali mahitungod sa pagkabanhaw, “sa dihang kining may kamatayon 
pagasul-oban ug walay kamatayon,’ unya kita makabaton ug Langitnong 
kaayohan.” Oh, tan-awa! Unsa pay kinahanglan nato sa Langitnong kaayohan 
human kita makabaton ug walay kamatayon (“sa dihang kining may 
kamatayon pagasul-oban ug walay kamatayon,” pagkabanhaw sa patay)? Siya 
gani nagduhaduha sa milagro nga gibuhat ni Jesus kang Lazaro, miingon, 
“Siya namatay pag-usab, ug kana usa ka temporaryo lamang nga butang.” 



34 GIUNSA SA PAG-ANHI SA MANOLUNDA KANAKO, UG ANG IYANG TAHAS  

Sila nagtawag Niini nga ‘ang Yawa’ ug sila dili makapugong niini. Sila 
gisudlan sa usa ka relihiyosong espiritu nga iya sa Yawa.” 
227
 Pila ang nahibalo nga mao kana ang kamatuoran, nga ang espiritu sa yawa 

relihiyoso? Oo. Sir, ingon ka pundamentalista gayud kutob sa ilang mahimo. 
Ug busa, tungod niana, kana dili mosangpot sa maayo kaayo sa dihang ako 
moingon nga “fundamental,” apan tinuod kana. “Nga nagabaton sa dagway sa 
pagkadiosnon apan nagadumili sa gahum niini.” Tinuod kana. Mga ilhanan ug 
mga katingalahan ang nagpanghimatuod sa Dios, sa kanunay. Ug Siya 
miingon nga mahitabo kini sa katapusang mga adlaw sa mao gihapon. Ug 
matikdi! 
228
 Ang tigulang nga Brother Bosworth, ako… siya makig-uban kanako, ug 

medyo gikapoy. Bag-o pa lang nakabalik sa Japan. Siya moanhi dinhi. Siya 
moadto sa Lubbock uban kanako. Ug busa siya… siya adunay gamayng, grabe 
nga sip-on, busa siya dili makaanhi dinhi, siya ug ang iyang asawa. Ug busa 
siya…  
229
 Tanan naghunahuna nga siya sama kang Caleb kung tan-awon. Siya 

mibarug didto, siya miingon, “Buyno, Brother Branham,” kanang halangdon 
kaayo nga tinan-awan, nahibalo kamo, siya miingon, “tugoti ako nga moadto 
ug mobuhat niini,” ug miingon, “king dili ka mobuhat.” 
230
 Ako miingon, “O Brother Bosworth, dili ko—ko buot nga buhaton nimo 

kini. Makahimo ka ug kaguliyang.” 

Siya miingon, “Walay mahimong usa ka pulong sa kaguliyang.” 
231
 Karon, sa dili pa ako motapos, paminawa kini. Siya miadto didto. Ako 

miingon, “Kung dili ka maghimog kasamok, maayo.” 

Miingon, “Mosaad ako nga dili maghimo ug kasamok.” 
232
 Naa sa mga katloan ka libo ka katawhan ang nagtigum nianang auditorium 

nianang gabii. Si Brother Wood, nagalingkod dinhi, anaa nianang higayona, 
ug nagalingkod dinha nianang auditorium. Ug ako… 
233
 Ang akong batang lalake miingon, kon… Ang akong asawa miingon, “Dili 

ka moadto ngadto nianang panagkatigum?” 
234
 Ako miingon, “Dili. Dili ako moadto didto ug maminaw kanila nga 

nagkaguliyang. Dili, sir. Dili ko moadto didto ug maminaw niana.” 

Sa dihang miabut ang panahon sa kagabhion, Usa ka butang ang miingon, 
“Umadto ka didto.” 
235
 Mipara ako ug taxi, ang akong igsoong lalake, ug ang akong asawa ug 

akong mga anak, miadto kami. Ug ako misaka sa ika-katloan sa balkonahe, sa 
itaas sama niana, ug milingkod. 
236
 Si Brother Bosworth milakaw gikan didto sama gayud sa usa ka 

diplomata, nahibalo kamo. Siya nagkopya sa ubang… Siya adunay unom ka 
gatus ka mga nagkalainlaing mga saad sa Biblia nga gikopya gikan didto. Siya 
miingon, “Karon, Doctor Best, kung ikaw mosaka nganhi ug hisgutan ang usa 
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65
 Busa kami—kami miadto sa… Unya ako milakaw. Ug sa akong dalan 
pauli sa pinuy-anan, usa kini ka katingalahang butang, nakaabut ako sa 
Mishawaka. Ug akong nakita ang gagmayng—gagmayng karaang mga 
sakyanan karon, nga anaa sa dalan, gitawag… dagkung mga karatola diha 
kanila nga miingon, “Si Jesus Lamang.” Ako naghunahuna, “Unsay… ‘Si 
Jesus Lamang,’ tingali kana mahitungod sa relihiyon.’ Ug ako miadto sa 
ibabaw ug dinhi ang mga bisikleta anaay gibutang niini nga, Si Jesus 
Lamang.” Mga cadillac, mga Model-T Ford, tanang butang, “Si Jesus 
Lamang” ang anaa niini. Ako naghunahuna, “Buyno, unsa kaha kana?” 
66
 Busa gisundan ko kini; nakaplagan nga, kadto usa ka relihiyosong 
panagkatigum, usa ka libo ug lima ka gatus ngadto sa duha ka libo nga 
katawhan ang anaa didto. Ug akong nadunggan ang tanan niana didto 
pagsinggit ug paglukso pataas-ug-paubos, ug nagapadayon. Ako 
naghunahuna, “Pamati, ania dinhi diin akong makita kung unsa ang mga 
holly-roller.” 
67
 Busa ako adunay akong karaang Ford, kamo nahibalo, nga akong 
giangkon nga makahimo ug katloan ka milya  sa usa ka oras, napulog lima 
niini nga paagi ug napulog lima pasaka-ug-paubos niini nga paagi. Busa akong 
gipadaplin kini ngadto sa usa ka bahin, ako… sa dihang nakaabut ako sa dapit 
aron sa pagparke, ug milakaw palugsong sa dalan. Milakaw pasulod, mitan-aw 
sa palibot, ug ang tanan mitindog kadtong makahimo sa pagtindog. 
Kinahanglan akong tan-awon ang ilang mga ulo. Ug sila nanagsinggit, ug 
nanaglukso, ug nangatumba, ug nagapadayon. Ako naghunahuna, “Whew, 
uhm unsa nga katawhan kini!” 
68
 Apan sa nagkadugay nga nagatindog ako didto, nagkaarang-arang ang 
akong pamati. Ako naghunahuna, “Murag medyo maayo kini.” Ako 
naghunahuna, “Wala may sayup kanila nga mga katawhan. Dili sila mga 
buang.” Makighinabi ako ngadto sa uban kanila, kay sila—sila mga maayong 
katawhan. Busa ako miingon… 
69
 Buyno, karon, mao kana ang mao ra nga panagkatigum nga akong 
giadtoan ug nagpabilin sa tibook gabii nianang gabii, ug sa sunod adlaw 
mitambong ako. Ug kamo nakadungog kanako nga nagsugilon niana diha sa 
akong sugilanon sa kinabuhi. Didto ako sa plataporma kauban sa usa ka gatus 
ug kalim-an, kon duha ka gatus ka mga ministro, ug tingali daghan pa, ug 
gusto nila nga motindog lamang ang tanan ug isulti kung asa sila gikan. Ug 
ako miingon, “Evangelist William Branham, Jeffersonville,” milingkod, 
“Baptist,” ingon niana, milingkod. Matag-usa magsulti kung asa sila gikan.  
70
 Tungod niana sa sunod buntag sa dihang ako nakaabut didto… Natulog 
ako sa uma sa tibook gabii nianang gabii, ug gipaipit ang akong karsones 
taliwala sa duha ka mga lingkoranan sa Ford, nahibalo kamo, ug akong—
akong… karaang seersucker nga karsones, gamayng tee shirt, nahibalo kamo. 
Busa sa sunod buntag miadto ako sa tigum, gisuot nako ang akong gamayng 
tee shirt. Ako nakaadto… 



12 GIUNSA SA PAG-ANHI SA MANOLUNDA KANAKO, UG ANG IYANG TAHAS  
71
 Wala akoy dala gawas sa tulo ka dolyares, ug kinahanglan mopalit ako ug 
igong gasolina aron makauli. Ug unya nagpalit ako ug tinapayng bolyo, 
kanang matang nga karaan, nahibalo kamo, apan maayo man ako. Ug ako 
miadto sa gripo sa pangpatayg sunog, nagkuha ug usa ka basong tubig, 
nahibalo kamo, ug sila mga maayo baya. Busa akong gituslob ang tinapay sa 
makadiyut, ug nagpamahaw. 
72
 Karon, makahimo ako sa pagkaon uban kanila, karon, sila nagakaon ka 
duha ka beses sa usa ka adlaw. Apan walay akong mabutang diha sa offering, 
busa dili ako mahimong—mahimong mosalig kanila. 
73
 Tungod niana ako—tungod niana nakaabut ako didto nianang buntag, sila 
miingon… kinahanglan gayud nga akong isugilon kining bahin mahitungod 
niini. Ug busa nakaabut nianang buntag, ug sila miingon, “Among gipangita si 
William Branham, usa ka batan-ong ebanghilista nga anaa sa plataporma sa 
miaging gabii, usa ka Baptist.” Miingon, “Buot kami nga siya ang magadala sa 
mensahe niining kabuntagon.” Akong nakita nga kini nagpalisod kanako, 
kanang pundok sa katawhan, kanako nga usa ka Baptist. Busa ako medyo 
midalidali ug uk-uk paubos sa akong lingkoranan. Ako nakasuot ug seersucker 
nga karsones ug naka tee shirt; nahibalo kamo, ug kami nagasuot ug 
pangministro, busa… Ug ako milingkod sa lingkoranan sama niini. Tungod 
niana siya nangutana ka duha kon ka tulo ka beses. Ug ako milingkod tapad sa 
usa ka itom nga igsoong lalake. 
74
 Ug ang hinungdan sila naghimo sa ilang convention didto sa Amihanan, 
tungod kay didto sa Habagatan adunay pagpalain sa puti gikan sa itom nga 
katawhan. Busa dili sila makahimo niini didto sa Habagatan. 
75
 Busa ako nahibulong unsa ang mahitungod niining “Jesus Only.” Ako 
naghunahuna, “Samtang nga kini mahitungod kang Jesus, maayo. Busa kini 
dili maghimo ug bisan unsang kalainan kung kini… unsa man kini, samtang 
nga kini mahitungod Kaniya.”  
76
 Busa milingkod ako didto ug diyutay ug nagtan-aw kanila, ug busa sila 
nagtawag ug dugang duha kon tulo ka beses. Ug kining itom nga igsoong 
lalake mitan-aw kanako, siya miingon, “Nakaila ka ba kaniya?” ako—ako—
ako… Ang pagtigi anaa didto. Dili ako makabakak ngadto sa tawo, ako dili. 

Ako miingon, “tan-awa, igsoon. Oo, nakaila ako kaniya.” 
Siya miingon, “Buyno, lakaw kuhaa siya.” 

77
 Miingon ako, “Buyno, tug-anan ko—ko ikaw, igsoon,” ako miingon, “Ako 
mao siya. Apan, imong nakita,” ako miingon, “tan-awa, ako… kining 
seersucker nga karsones.” 

“Saka ngadto didto.” 
78
 Ug siya miingon, “Dili, dili ako makasaka didto,” ako miingon, “uban 
niining karsones nga gisuot, sama niini, kining gamayng tee shirt.” 

Miingon, “Silang mga katawhan dili manumbaling kung giunsa nimo sa 
pagpamisti.” 
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pagsinggit. Miadto sa akong dapit ug mihunong didto. 
218
 Samtang nga Kini mihunong, usa ka ministro midalagan pagsaka ug 

miingon, “Pamati, akong nakita Kana!” Ug kini mibuta kaniya gayud, mibalik 
nga nagsukarap. Makahimo kamo sa pagtan-aw sa iyang hulagway didto 
gayud sa libro ug makita kini nga samtang siya mibalik nga nagsukarap uban 
sa iyang ulo nga sama niana. Mahimong tan-awon ninyo ang iyang hulagway. 
219
 Ug didto Kini mihunong. Niana gayud ang photographer sa pamantalaan 

nakakuha Niini nianang higayon. Apan ang Ginoo dili pa andam. 
220
 Ug usa niana ka gabii sa Houston,Texas, sa dihang, oh, mga kaliboan ka 

mga higayon mga kaliboan sa katawhan… Kami adunay walo ka gatus… walo 
ka libo didto sa inyong-pagtawag-niini, didto sa music hall, miabut pagbalik 
ngadto sa dakung Sam Houston Coliseum. 
221
 Ug didto diha nianang debate nianang gabii, sa dihang ang usa ka Baptist 

nga magwawali miingon nga ako walay lain kondili usa ka maut, ug usa ka 
mangingilad, usa ka relihiyosong mangingilad, ug angay nga ipalagpot gawas 
sa siyudad” ug siya angay nga mohimo sa pagbuhat niini. 
222
 Si Brother Bosworth miingon, “Brother Branham, tugotan ba nimo nga 

mahitabo ang usa ka butang nga sama niana? Atubanga Siya!” 
223
 Ako miingon, “Dili, sir, dili ako motoo diha sa kasamok. Ang Maayong 

Balita wala gihimo aron sa pagsamok, Kini gibuhat aron mabuhi.” Ug ako 
miingon, “Bisan unsaon nimo sa paghaylo kaniya, siya mobuhat sa mao 
lamang gihapon nga paagi.” Ako miingon, “Siya… dili makahimo kaniya nga 
may bisan unsang kalainan. Kung ang Dios dili makapamulong sa iyang 
kasingkasing, unsaon nako sa paghimo niini?”  
224
 Sa sunod nga adlaw migula nga, miingon, “Nagpakita kini kung unsa 

sila,” ang Houston Chronicle. Miingon, “Nagpakita kung unsa sila, sila 
nahadlok sa paghisgut sa unsa ang ilang ginawali.” 
225
 Si Brother Bosworth mianhi kanako, ingon nga anaa sa iyang kapitoan 

kaniadto, matahum nga tigulang nga igsoon, miagbay kanako, miingon, 
“Brother Branham,” siya miingon, “buot nimo ipasabut nga dili nimo tagdon 
kana?” 
226
 Ako miingon, “Dili, Brother Bosworth. Dili, sir. Dili nako tagdon kana.” 

Ako miingon, “Dili kini makahatag ug kaayohan.” Ako miingon, “Makahimo 
lamang ug kaguliyang sa dihang kita mobiya sa plataporma.” Ako miingon, 
“Ako adunay panagkatigum karon, ug dili ko buot nga magkaguliyang sama 
niana.” Ako miingon, “Papadayona lamang sila.” Ako miingon, “Mao lamang 
kana, naguol gayud siya.” Ako miingon, “Giatubang nato sila sa una, ug kini 
wala makahatag ug bisan unsang kaayohan sa pagpakigsulti kanila.” Ako 
miingon, “Sila mopahilayo gayud, nga magbarug sa ilang kaugalingon.” Ako 
miingon, “Sa dihang sa makausa modawat sa kahibalo sa Kamatuoran ug unya 
dili modawat Niini, ang Biblia miingon sila nakalabang sa utlanan ug sila dili 
na gayud mapasaylo dinhi niining kalibutan kon sa kalibutan nga umalabot. 
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Antonio, Texas, nagalakaw didto, usa ka tawo nga nagalingkod dinhi 
nagsugod sa pagsulti ug mga dila sama sa pagbuto sa shotgun, kon sa usa ka 
machine gun, pusutpusut. Sa luyo, sa luyo didto, usa ka tawo mitindog ug 
miinon, “MAO KINI ANG GIPAMULONG SA GINOO! Ang tawo nga 
milakaw padulong sa plataporma magauna uban sa usa ka pagpang-alagad nga 
giordina sa Makagagahum sa tanan nga Dios. Ug maingon nga si Juan 
Bautista gipadala ingon nga nahaunang magauna sa pag-anhi ni Jesu-Cristo, 
busa siya magadala sa usa ka Mensahe nga makahimo sa Ikaduhang Pag-anhi 
sa Ginoong Jesu-Cristo.”  
211
 Buot ako nga mouk-uk. Ako mihangad, ako miingon, “Nakaila ka nianang 

tawhana?” 

Siya miingon, “Wala, sir.” 
Ako miingon, “Nakaila ka kaniya?” 
Siya miingon, “Wala, sir.” 
Ako miingon, “Nakaila ka kanako?” 
Siya miingon, “Wala, sir.” 
Ako miingon, “Unsay imong ginabuhat dinhi?” 

212
 Siya miingon, Akong nabasa kini sa pamantalaan.” Ug kasagaran… Mao 

kana ang nahaunang gabii sa panagkatigum.  

Ako mitan-aw didto ug miingon, “Giunsa nimo sa pag-anhi dinhi?” 
213
 Miingon, “Ang uban sa akong katawhan nagsugilon kanako nga ikaw 

moanhi dinhi, ‘usa ka Divine healer,’ ug mianhi ako.” 

Ako miingon, “Wala ba kamo magkaila ang usa sa matag-usa?” 
Siya miingon, “Wala.” 

214
 Oh, tan-awa! Didto akong nakita nga ang gahum sa Espiritu Santo… Diin 

usa niana ka higayon balik didto ako nagtoo nga kini dautan, ug ako nahibalo 
nga ako… Kining mao gihapon nga Manolunda sa Dios nga nakig-uban 
kanilang mga katawhan nga nakabaton nianang mga butang. Bisan sila adunay 
dili tinuod ug daghang dili masabtan ug daghang mga pagyamyam diha niini, 
apan anaa diha ang usa ka tinuod nga butang. [Blangko.nga.dapit.sa.teyp—
Ed.]… Cristo. Ug akong nakita nga kini—kini tinuod. 
215
 Oh, mga katuigan ang milabay, ug diha sa mga panagkatigum ang mga 

katawhan makakita, sa mga panan-awon ug uban pa. 
216
 Usa niana ka higayon ang usa ka photographer nakakuha Niini diha sa 

hulagway sa dihang ako nagatindog sa usa ka  dapit sa Arkansas, ako nagtoo 
nga mao kadto, ang auditorium sama niini. Ug ako nagatindog, nagtinguha sa 
pagsaysay Niini. Ang katawhan nahibalo, sila milingkod ug naminaw, mga 
Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian, ug uban pa. Ug unya nahitabo nga 
ako mitan-aw, misulod sa pultahan, Kini ania miabut, nagpadayon, “Whoossh, 
whoossh!” 
217
 Ako miingon, “Dili na kinahanglan nga mosulti pa ako, kay Kini ania 

miabut karon.” Ug Kini milihok paitaas, ug ang katawhan nagsugod sa 
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79
 Ug ako miingon, “Buyno, tan-awa, ayawg ipahibalo kini. Nakabati ka?” 
Ako miingon, “Tan-awa ako nakasuot niining seersucker nga karsones, dili ko 
mosaka didto.” 

Miingon, “Aduna bay bisan kinsa nga nahibalo kung asa si William 
Branham?” 

Siya miingon, “Ania siya dinhi! Ania siya dinhi!” 
80
 Oh, tan-awa! Ang akong nawong mipula ug maayo, nahibalo kamo; ug 
walay korbata nga gisuot, nahibalo kamo; ug kining karaang gamayng tee 
shirt, nahibalo kamo, ug gagmayng mga bukton sama niini. Ug ako milakaw 
pasaka didto, uban sa akong mga dalunggan nga napula. Wala pa gayud ako 
nakaanha sa mikropono. 
81
 Ug busa ako nagwali didto sa ibabaw, ug ako nagkuha ug usa ka teksto, 
dili gayud nako kini makalimtan, “Ang tawong datu miyahat sa iyang mga 
mata didto sa hades, ug unya siya mihilak.” Ako, sa daghang mga higayon, 
nagawali ug gamayng tulo ka mga butang sama niana, “Umanhi, tan-awa ang 
usa ka tawo,” “Motoo ka ba niini?” kon “Unya siya mihilak.” Ug ako 
nagapadayon sa pagsulti, “Didto walay mga bulak, ug unya siya mihilak. 
Didto walay mga prayer meetings, unya siya mihilak. Didto walay mga bata, 
unya siya mihilak. Walay mga awit, ug unya siya mihilak.” Unya ako mihilak. 
82
 Busa human nga natapos kini, oo, tan-awa, sila gayud… ang tanan kanila 
nagpalibot kanako, gusto nga maghimo ako ug panagkatigum ngadto kanila. 
Ug ako naghunahuna, “Pamati, tingali ako usa ka holly roller!” Nakita ninyo? 
Busa ako naghunahuna, “Tingali…” Nakita ninyo, sila mga maayong 
katawhan. 
83
 Ug ako milakaw pagawas didto. Usa ka tawo nga udanay parisan sa 
cowboy nga botas, ug usa ka dakung kalo sa cowboy, ako miingon, “Kinsa 
ka?” 

Siya miingon, “Ako si Elder Mao kini-ug-mao kana gikan sa Texas.” 
Ako naghunahuna, “Buyno kana tan-awon…” 

84
 Laing tawo mipaduol uban niining gamayng mubo nga pantalon, nahibalo 
kamo, nga ilang ginagamit sa pagdula ug golf, ug ang usa kanila nagsuot ug 
jersey sweater. Siya miingon, “Ako si Rev. Mao kini-ug-mao kana gikan sa 
Florida. Mahimo ba nga moadto ka ug maghimo…” 
85
 Ako naghunahuna, “Ako anaa gayud sa pinuy-anan, boy, dinhi niining 
seersucker nga karsones ug tee shirt. Maayo gayud.” 
86
 Tungod niana, kamo nakadungog sa kaagi sa akong kinabuhi nianang mga 
butanga, busa mohunong ako dinhi ug magsugilon kaninyo sa usa ka butang 
nga wala pa gayud nako masugilon kaniadto. Nahaunang butang, buot ko 
mangutana kaninyo… akong laktawon kana. Wala gayud nako masulti kini sa 
publiko, sa akong kinabuhi. Kung kamo magasaad kanako nga kamo 
maghigugma kanako ug magtinguha sa  paghigugma kanako sa labaw pa 
human akong isulti kini ingon sa akong gibuhat sa dili pa isulti nako kini, 
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ipataas ang inyong kamot. Maayo. Mao kana ang inyong saad, akong 
pagapanubagon kamo alang niini. 
87
 Nagalingkod sa tigum nianang gabii, sa dihang sila magaawit sa ilang mga 
alawiton sila nagapalakpak sa ilang mga kamot. Ug sila moawit sa, “I…” 
Kanang awit nga, “I know it was the Blood. I know it was the Blood.” Ug sila 
modalagan pasaka ug paubos sa mga pasilyo, ug tanang butang, ug 
nagasinggit gayud ug nagadayeg sa Ginoo. Ako naghunahuna, “Maayo kana 
pamation alang kanako.” Nagsugod ako…  
88
 Ug sila naghisgut sa tanang higayon sa Mga Buhat, Mga Buhat 2:4, Mga 
Buhat 2:38, Mga Buhat 10:49, tanan niana. Ako naghunahuna, “Pamati, 
Kasulatan kana! Wala gayud ako makakita Niini nga sama niana kaniadto.” 
Apan, oh, ang akong kasingkasing nagadilaab, naghunahuna, “Kahibulongan 
kini!” Ako naghunahuna nga sila usa ka panon sa mga holly roller sa dihang 
akong unang nahinagbo sila, ug ako naghunahuna, “Oh, tan-awa! Karon sila 
usa ka panon sa mga manolunda.” Nakita ninyo, nausab ang akong pangisip sa 
kalit gayud. 
89
 Busa sa sunod buntag sa dihang ang Ginoo naghatag kanako niining 
dakung kahigayonan sa paghimo niining mga panagkatigum, ako 
naghunahuna, “Oh, tan-awa, ako makaadto niining panon sa katawhan! Mao 
kana tingali ang matang sa ilang ginatawag nga, ‘ang Methodista nga 
nagasinggit.’ Mopadayon lamang ug diyutay sa unahan,” ako naghunahuna. 
“Tingali mao kana kung unsa kini.” Busa ako naghunahuna, “Buyno, ako… 
Segurado ako nga nakagusto niana. Oh, adunay usa ka butang mahitungod 
kanila nga akong nagustuhan, sila mga mapainubsanon ug hiligugmaon.”  
90
 Busa usa ka butang nga dili nako masabtan mao kanang pagsulti ug mga 
dila, nga akong nakita. Ug ako… Adunay usa ka tawo nga nagalingkod dinhi 
ug ang usa sa dapit dinhi, ug sila mga lider sa gropo. Kining usa motindog ug 
mosulti ug mga dila, kini maghubad niini ug mosulti ug mga butang 
mahitungod sa tigum ug uban pa. ako naghunahuna, “Tan-awa, whew, 
kinahanglan nga mabasa nako kana!” Busa sa ingon niana sila nagpulipuli, 
mahulog ngadto dinhi ug unya balik ngadto nianang usa; ug ang matag-usa 
magsulti ug mga dila, maghubad. Ang uban sa simbahan mamulong, apan 
murag dili ang paghubad nagagikan sama niining duha ka tawo. Karon, akong 
nakita nga naglingkod sila nga nagtapad, ako naghunahuna, “Oh, tan-awa, 
mga Manolunda tingali sila!” Busa samtang naglingkod sa luyo didto… 
91
 Kung unsa man gayud kadto (nahibalo kamo) kana dili nako makuha, Kini 
moabut unta kanako. Ug ako adunay paagi sa pagkahibalo sa mga butang kung 
buot sa Ginoo nga ako mahibalo niini, nahibalo kamo. Ug ako dili… Mao 
kana ang hinungdan nga akong gisulti nga dili nako ipahibalo, dili gayud 
atubangan sa publiko. Kung buot gayud nako nga makaplagan ang bisan 
unsang butang, ang Ginoo sa kasagaran magatug-an kanako mahitungod 
niining mga butang. Mao kana kung unsa ang gasa, nahibalo kamo. Tungod 
niana dili nimo basta mahatag kana ngadto sa katawhan, mahimo kini nga 
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gawas sa usa ka anino. Sa dihang ako miduol aron sa paggunit kaniya, adunay 
miabut nga panan-awon sa wala pa kini, nagpakita nga mibalik siya sa pag-
nurse pag-usab. Ug siya anaa sa listahan sa Lousville, “patay na sa daghang 
mga kautigan.” Siya anaa karon sa Jeffersonville karon, naga-nurse, naga-
nurse sa daghang mga kautigan. Kay, sa akong pagkakita didto, ug akong 
nakita kanang panan-awon. Ako miliso, halos wala mahibalo kung unsa ang 
akong ginabuhat, nagatindog didto, mikurog ako sa dihang unang gidala nila 
kanang masakiton ug gibutang kini didto. Ang mga nurse ug uban pa 
nagatindog palibot kaniya, ug siya nagahigda didto, ang iyang nawong 
napiyahok ug ang iyang mga mata napay-ok.  
202
 Si Margie Morgan. Kung gusto kamo mosulat kaniya, mao kana ang 411 

Knobloch Avenue, Jeffersonville, Indiana. Kondili pagsulat ngadto sa Clark 
County hospital, Jeffersonville, Indiana. Tugoti siya sa paghatag kaninyo sa—
sa pagpamatuod. 
203
 Ako mitan-aw didto. Ug ang nahaunang masakiton didto, nga makita dinhi 

nga migula, anaa miabut ang panan-awon. Akong nakita kanang babaye nga 
naga-nurse pag-usab, nagalakaw palibot, maayo ug kusgan ug himsog. Ako 
miingon, “MAO KINI ANG GIPAMULONG SA GINOO, ‘Ikaw mabuhi ug 
dili mamatay!’” 
204
 Ang iyang bana, usa ka hataas kaayo nga tawo niining mga butang sa 

kalibutan, mitan-aw kanako sama niana. Ako miingon, “Sir, ayawg kahadlok! 
Ang imong asawa mabuhi.” 
205
 Gitawag niya ako sa gawas, miingon… mitawag sa duha kon tulo ka mga 

doktor, miingon, “Nahibalo ikaw kanila?” 

Ako miingon, “Oo.” 
206
 “Ngano,” miingon, “Ako nagadula uban kaniya ug golf. Siya miingon, 

‘Ang kanser milokop pagputos sa iyang mga tinae, dili ka gani makahugas 
kaniya uban sa enema.’” 
207
 Ako miingon, “Dili ako manumbaling kung unsa ang iyang nakuha! Usa 

ka butang nga ania dinhi, nakakita ako ug usa ka panan-awon! Ug kanang 
Tawo nga nagsugilon kanako, miingon, bisan unsa ang akong makita, sa 
pagsulti niini ug kini mahitabo. Ug Siya nagsugilon kanako ug ako mitoo 
niini.” 
208
 Dalaygon ang Dios! Pipila ka mga adlaw gikan niadto siya naglaba, 

nagsuroysuroy. Siya mitimbang sa mga usa ka gatus ug kan-oman ug lima ka 
libra karon, diha sa hingpit nga kahimsog. 
209
 Unya sa dihang akong gidawat, kini mipahilayo. Unya sa Robert 

Daugherty mitawag kanako. Ug kini miadto, latas sa Texas, latas sa kalibutan. 
210
 Ug usa niana ka gabii, sa mga kaupat kon lima ka mga higayon… Dili ako 

makasabut sa pagsulti ug mga dila ug uban pa. Ako nagatoo sa bautismo sa 
Espiritu Santo, motoo sa katawhan nga makasulti ug mga dila. Ug usa niana 
ka gabii sa dihang ako milakaw gawas sa… diha sa usa ka katedral, San 
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tawo sa Dios nga magasaysay kanato sa dalan sa Kinabuhi.’” Tinuod ba kana? 
Mga espiritista ug mulo-manalagna, hingyawaan nga katawhan.” 
193
 Apan kita maasloman kaayo sa teyolohiya hangtud nga kita dili mahibalo 

mahitungod sa Espiritu. Manghinaut ako nga inyong higugmaon human niini. 
Apan mao kana kung unsa kini. Akong ipasabut mahitungod sa Pentecostes, 
usab! Tinuod kana. Magsinggit lamang ug mosayaw palibot wala magpasabot 
nga ikaw nahibalo sa bisan unsang butang mahitungod sa Espiritu. 
194
 Usa kini ka personal nga kontak, nawong sa nawong, mao kana ang imong 

gikinahanglan. Mao kana ang matang sa Iglesia sa Dios nga patindogon, 
tinuod kana, sa dihang sila matigum pinaagi sa pagkahiusa ug gahum, diha sa 
Espiritu. 
195
 Ug siya naghisgut ngadto niana. Ug siya nagsugilon kanako nga giunsa sa 

pagpang-alagad nga dili masabtan Kini, ug nagpasalig kanako nga ang 
ministry masayup sa pagsabot Niini. Ug sa dihang Siya nagsugilon kanako 
mahitungod niini ug giunsa nga si Jesus…  
196
 Ako miingon, “Buyno, unsa ang mahitungod niini, kining mga butang nga 

nahitabo kanako?” 
197
 Ug, nakita ninyo, Siya miingon, “Kana modaghan ug modako ug 

modako.” Ug Siya naghisgut kanako, nagsugilon kanako giunsa sa pagbuhat 
ni Jesus niini; giunsa sa Iyang pag-abut ug Siya adunay Gahum nga 
makahibalo nang daan sa mga butang ug suginlan ang babaye sa atabay, wala 
mag-angkon nga usa ka mananambal, nag-angkon niadtong mga butang nga 
gipakita lamang Kaniya sa Amahan. 

Ako miingon, “Buyno, unsang matang sa espiritu kana?” 
Siya miingon, “Mao kana ang Espiritu Santo.” 

198
 Unya usa ka butang didto ang nahitabo sa sulod nako, nga akong 

naamgohan nga ang maong butang nga akong ginatalikdan mao ang gipadala 
sa Dios alang kanako dinhi. Ug akong naamgohan nga sama niadtong mga 
Faresio sa minglabay nga panahon, sila nasayup sa paghubad sa Kasulatan 
ngadto kanako. Busa sukad niadto akong gikuha ang akong kaugalingon nga 
paghubad mahitungod Niini, kung unsa ang gisulti sa Espiritu Santo.   

Akong gisultian Siya, “Ako moadto.” 
Siya miingon, “Ako magauban kanimo.” 

199
 Ug ang Manolunda mitikang ngadto sa Kahayag pag-usab nga nagsugod 

sa pag-abut palibot ug palibot, ug palibot ug palibot, ug palibot sa Iyang tiil 
sama niana, miadto ngadto sa Kahayag ug migula sa gambalay. 

Ako mipauli nga usa ka bag-ong tawo. 
200
 Miadto sa simbahan ug gisuginlan ang katawhan mahitungod niini. Ang… 

gabii sa Dominggo kadto. 
201
 Ug sa Mierkules sa gabii ilang gidala ang usa ka babaye didto, usa sa mga 

nurse sa klinika sa Mayo himalatyon sa kanser, walay bisan unsang butang 
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sama sa paglabay sa imong mga perlas ngadto sa mga baboy. Usa kini ka 
sagrado, balaan nga butang, ug dili nimo buhaton kana. Busa, tulobagon nako 
kana sa Dios. Sama sa pakig-istorya ngadto sa mga kaigsoonan ug uban pa, 
dili ako magtinguha sa pagpangita ug dautan mahitungod sa usa ka igsoon. 
92
 Usa ka higayon nagalingkod sa lamesa kauban sa usa ka tawo, ang iyang 
bukton nag-agbay kanako, miingon, “O Brother Branham, nahigugma ako 
kanimo.”  Ug akong gibati ang usa ka butang nga nagalihok. Mitan-aw ako 
kaniya. Dili siya makahimo sa pagtug-an kanako niana; ako nahibalo nga wala 
niya buhata kini, nakita ninyo, tungod kay anaa kini didto. Siya usa ka hingpit 
nga salingkapaw, kung aduna may usa gayud, nakita ninyo, ug didto gayud 
uban sa iyang bukton nga miagbay kanako. 
93
 Miingon ako, “Buyno, oo,” milakaw palayo. Dili ko buot nga mahibalo 
niana. Palabihon ko pa nga mahibalo lamang kaniya sa paagi nga ako nahibalo 
kaniya, ingon nga akong igsoon, ug pasagdan kini nga mopadayon sama 
niana. Pasagdan ang Dios sa pagbuhat sa uban niini. Nakita ninyo? Ug dili ko 
buot nga… dili mahibalo, buot nga mahibalo nianang mga butanga. 
94
 Ug sa daghang mga higayon mahitungod niining mga butang, wala kini 
dinhi sa simbahan. Magalingkod ako diha sa kuwarto, molingkod sa 
karenderiya, ug ang Espiritu Santo motug-an kanako sa mga butang nga 
mahitabo. Ang katawhan nga ania gayud dinhi nahibalo niana nga mao ang 
tinuod. Molingkod ako sa akong pinuy-anan ug ako moingon, “Karon, 
pagbantay, adunay sakyanan nga moabut sa dili madugay. Kini mao ang usa 
ka, usa ka tawo. Pasudla sila, kay ang Ginoo nagsulti nga sila moanhi.” “Sa 
dihang moadto kita sa dalan, adunay mga butang nga mahitabo. Bantayi 
kanang kinasang-an didto, tungod kay ikaw halos mabanggaan.” Ug tan-awa 
gayud kung dili mao kana ang paagi, nakita ninyo, sa matag panahon, sa 
hingpit gayud! Busa dili nimo ibutang ang imong kaugalingon sa hilabihan 
gayud ngadto niana, tungod kay ikaw… Kana—mao kana… Magamit nimo 
kini, kini usa ka gasa sa Dios, apan kinahanglan magbantay ka kung unsay 
buhaton nimo niini. Tulobagon nimo kini ngadto sa Dios.  
95
 Tan-awa si Moises, si Moises usa ka tawo nga gipadala sa Dios. Motoo ba 
kamo niana? Gipili nang daan, nahibaloan nang daan ug gihimong profeta! Ug 
ang Dios nagpadala kaniya didto, miingon, “Lakaw ug sultii ang bato,” human 
nga kini gibunalan. Miingon, “Lakaw, sultii ang bato, ug kini magpagula sa 
iyang mga tubig.” 
96
 Apan si Moises nasuko, midalagan didto ug gibunalan ang bato. Ang tubig 
wala migula, iyang gibunalan kini pag-usab, miingon, “Kamong mga rebelde! 
Kinahanglan ba nga magpagula pa kita ug tubig gikan niining bato?”   
97
 Nakita ninyo kung unsa ang gibuhat sa Dios? Ang tubig migula, apan 
miingon, “Saka nganhi Moises.” Mao kana ang katapusan mahitungod niana, 
nakita ninyo. Kinahanglan magbantay ka nianang mga butanga, aron ikaw… 
kung unsay imong buhaton sa Langitnong mga gasa. 
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98
 Sama lamang sa usa ka magwawali, usa ka maayong makusganong 
magwawali, ug mogula ug mowali aron lamang sa pagkuha ug mga offering 
ug kuwarta, ang Dios magapanubag kaniya alang niana. Tinuod kana. 
Kinahanglan magbantay ka kung unsay imong buhaton sa Langitnong mga 
gasa. Ug, kon magtinguha sa paghimo ug ubang dakung kadungganan kon 
dakung ngalan alang sa ubang simbahan, kon usa ka dakung ngalan alang sa 
iyang kaugalingon. Palabihon ko pa nga makabaton ug duha kon tulo ka mga 
gabii nga panagkatigum ug moadto sa ubang dapit pa, ug mahimong 
mapaubsanon, ug magpaabut. Ug nahibalo kamo unsay akong ipasabut. Oo, 
sir, sa kanunay magpabilin sa imong dapit diin ang Dios makahimo sa 
pagbutang sa Iyang kamot kanimo. 

Mao kini ang Kinabuhi sa kinasuloran karon, hinumdomi. 
99
 Busa tungod niana niini nga adlaw, ako naghunahuna, “Buyno, ako 
moadto.” Ug ako natahap gayud niadtong katawhan, ako naghunahuna, 
“Akong susihon ang mahitungod nianang mga tawhana.” Ug sa gawas sa 
lagwerta ako nagapadayon sa pagpangita kanila sa dihang natapos ang 
serbisyo. Mitan-aw ako sa palibot. Akong nakaplagan ang usa kanila, ako 
miingon, “Kumusta ka, sir?” 
100
 Siya miingon, “Kumusta ka!” Miingon, “Ikaw ba ang batan-ong 

magwawali nga nagwali ganihang buntag?” 

Ako miingon… Ako kaluhaan ug tulo ka tuig ang panuigon kaniadto. 
Ako miingon, “Oo, sir.” 

Ug siya miingon, “Kinsa ang imong ngalan?” 
Ako miingon, “Branham.” Ug ako miingon, “Ikaw?” 

101
 Ug gitug-anan ako sa iyang ngalan. Ug ako naghunahuna, “Buyno, karon, 

kung mahimo lamang nga makontak nako ang iyang espiritu karon.” Ug bisan 
pa niana wala mahibalo kung unsa ang nagabuhat niini. Ako miingon, 
“Buyno, pamati, sir,” ako miingon, kamong katawhan adunay Usa ka butang 
dinhi nga wala nako nabatonan.” 

Siya miingon, “Nakabaton ka ba sa Espiritu Santo sukad nga mitoo 
ikaw?” 

Ako miingon, “Buyno, ako usa ka Baptist.” 
102
 Siya miingon, “Apan nadawat ba nimo ang Espiritu Santo sukad nga 

mitoo ka?” 
103
 Ug ako miingon, “Buyno, igsoon, unsay buot nimo ipasabut?” Ako 

miingon, “Ako—ako wala makabaton kung unsay tanan nga nabatonan ninyo, 
nahibalo ako niana!” Ako miingon, “Tungod kay kamo nakabaton ug Usa ka 
butang kana daw nakapahimong gamhanan ug busa…” 

Miingon, “Nakasulti ka ba ug mga dila sukad?” 
Ug ako miingon, “Wala, sir.” 
Miingon, “Sultian ko ikaw sa madali gayud ikaw wala makabaton sa 

Espiritu Santo.” 
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miingon, “Unya sila miabut ug misimba sa Ginoong Jesus.” Ug miingon, “Sa 
dihang sila mibiya,” miingon, “sila nagdala ug mga gasa ug gihatag ngadto 
Kaniya.” 
187
 Ug miingon, “Si Jesu-Cristo miingon sa Iyang pagpang-alagad nga sa 

dihang kining Maayong Balita ikawali na ngadto sa tibook kalibutan (Ham, 
Shem, ug sa katawhan ni Japheth), unya Siya mobalik pag-usab.” Ug siya 
miingon, “Karon, kanang mga planeta, langitnong mga planeta, sa dihang sila 
motoyok…” Miingon, “Sila magkabulag. Sila dili gayud magpakita sa yuta 
sukad, sa nahibaloan. Apan” miingon “sa matag daghan kaayong mga gatusan 
ka katuigan, sila magtabo sa ilang mga agianan sama niini.” Kung dunay batid 
sa kabitoonan dinhi, tingali mahibalo kamo kung unsa ang iyang gihisgutan. 
Ako dili. Busa sa dihang siya naghisgut-… Miingon, “Sila magtabo sama 
niana.” Ug miingon, “Sa paghinumdom sa labing dakung Gasa nga gihatag 
gayud ngadto sa katawhan, sa dihang ang Dios naghatag sa Iyang Anak. Sa 
dihang kining mga planeta magtagbo sa ilang kaugalingon pag-usab, oo,” 
miingon, “Siya magpadala ug laing gasa ngadto sa yuta.” Ug miingon, “Ikaw 
natawo sa pagtagbo nianang panahona.” Ug miingon, “Mao kana ang 
hinungdan nga ako nahibalo niini.” 
188
 Buyno, unya ako miingon, “Ginang, sa nahaunang dapit, ako dili motoo sa 

bisan unsang butang mahitungod niini. Dili ako relihiyoso, ug ako dili na buot 
magpatalinghug mahitungod niini!” Milakaw pahilayo. Busa giputol nako ang 
iyang pag-istorya sa wala madugay. Busa ako mipahilayo ug milakaw. 
189
 Ug sa matag panahon… Akong mahinagbo ang usa kanila, mao kana ang 

paagi nga kini mahitabo. Ug ako naghunahuna, “Ngano nga silang mga yawa 
nagabuhat niana?” 
190
 Unya ang mga magwawali, magaingon, “Iya kana sa Yawa! Iya kana sa 

Yawa!” Ila akong patoohon niana. 
191
 Ug unya nianang gabii sa ibabaw didto sa dihang ako… sa dihang Siya 

naghisgut ngadto niana, akong gipangutana Siya, ako miingon, “Buyno, ngano 
nga kining tanang mga medyum ug mga butang sama niana, ug silang mga 
hingyawaan nga katawhan, nga sa kanunay nagsulti kanako mahitungod Niini; 
ug ang mga ministro nga, akong mga kaigsoonan, magsulti kanako nga kini 
iya sa dautang espiritu?” 
192
 Karon paminaw ngadto sa unsay Iyang gisulti, kining Usa Kinsa mao ang 

anaa sa hulagway. Siya miingon, “Maingon nga mao kini kaniadto, mao usab 
kini karon.” Ug Siya nagsugod sa paghisgut kanako, nga, “Sa dihang ang 
pagpang-alagad sa atong Ginoong Jesu-Cristo nagsugod, ang mga ministro 
miingon, ‘Siya mao si Beelzebub, ang Yawa’; apan ang mga yawa miingon, 
‘Siya mao ang Anak sa Dios, ang Balaan sa Israel.’ Ang mga yawa… Ug tan-
awa si Pablo ug si Bernabe sa dihang sila nagwali didto. Ang mga ministro 
miingon, ‘Kining mga tawo nagabalit-ad sa kalibutan. Sila mga dautan, sila—
sila ang Yawa.” Ug ang usa ka adunay espiritu sa pagpanag-an sa kadalanan, 
nakaila kang Pablo ug Bernabe nga mga tawo sa Dios, miingon, ‘Sila mga 
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natawo.” 

Siya miingon, “Dili ako makahimo.” 
Ug ako miingon, “Ngano? Giunsa nimo sa pagkahibalo?” 

180
 Miingon, “Tan-awa, sir.” Siya miingon, sa dihang siya nagsugod sa 

paghisgut niining astronomiya karon, ug siya miingon, “Sa matag daghan 
kaayo nga mga katuigan…” Miingon, “Nahinumdom ka sa dihang ang bitoon 
sa kabuntagon miabut, nga migiya sa mga mago ngadto kang Jesu-Cristo?” 
181
 Ug ako medyo napaugbok, nahibalo kamo, ako miingon, “Buyno, wala 

akoy kahibalo mahitungod sa relihiyon.” 
182
 Ug siya miingon, “Buyno, nakadungog ikaw mahitungod sa mga mago 

nga miadto sa pakigkita kang Jesus.” 

Ako miingon, “Oo.” 
Ug siya miingon, “Buyno, unsa ang mago?” 
“Oh,” ako miingon, “sila mga mago lamang, mao kana ang tanan nga 

akong nahibaloan.” 
183
 Siya miingon, “Buyno, unsa ang usa ka mago?” Siya miingon, “Sama 

kanako, nga usa ka astrologo, ‘tigpaniid sa kabitoonan’ sa ilang pagtawag 
kanila.” Ug siya miingon, “Nahibalo ka, sa dili pa mobuhat ang Dios ug bisan 
unsang butang sa—sa yuta, sa kanunay Siya magpasundayag niini sa langit, ug 
unya sa yuta.” 

Ug ako miingon, “Wala ako nahibalo.” 
184
 Ug siya miingon, “Buyno…” Iyang gihisgutan ang duha kon tulo, duha… 

tulo ka mga bitoon, sama sa Mars, Jupiter, ug Venus. Dili sila, apan sila 
magtagbo sa ilang mga agianan ug magduol ug maghimo ug…” Miingon, 
“Adunay tulo ka mga mago nga miabut sa pakigkita sa Ginoong Jesus, ug ang 
usa gikan sa kaliwat ni Ham, ug ang usa kang Shem, ug ang laing usa kang 
Japhet.” Ug miingon, “Sa dihang sila nagtagbo sa Bethlehem, ang tulo ka mga 
bitoon nga diin sila gikan… Ang matag tawo sa kalibutan,” miingon, “sila 
adunay kalabutan sa mga bitoon.” Miingon, “Pangutan-a kanang sakayanon sa 
dihang ang bulan mogula ug ang langitnong planeta mogula, ang taub dili ba 
mouban niini ug mosaka.”  

Ako miingon, “Dili na kinahanglan nga pangutan-on ko siya, nahibalo 
ako niana.” 
185
 Ug siya miingon, “Buyno, ang imong pagkatawo adunay kalabutan sa mga 

bitoon sa itaas didto.” 

Ug ako mingon, “Buyno, wala ako nahibalo niana.” 
186
 Ug siya miingon, “Karon, kining tulo ka mga mago miabut.” Ug miingon, 

“Sa dihang sila mga tulo ka bitoon, sa dihang sila… Sila miabut gikan sa 
nagkalainlain nga mga gigikanan ug sila nagtagbo sa Jerusalem. Ug sila 
miingon nga ilang nakaplagan ug nagtolotimbang, ug ang usa kanila gikan sa 
kaliwat ni Ham, Shem, ug Japheth, ang tulo ka mga anak ni Noe.” Ug siya 
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104
 Ug ako miingon, “Buyno, kung ako… Kung mao kana ang paagi nga 

makabaton sa Espiritu Santo, wala ako makabaton Niini.” 
105
 Ug busa siya miingon, “Buyno, kung ikaw wala makasulti ug mga dila, 

ikaw wala makabaton Niini.” 
106
 Ug sa pagpadayon niya sa pakigsulti niana nga paagi, ako miingon, 

“Buyno, diin nako makuha Kini?” 
107
 Miingon, “Pagsulod sa kuwarto didto ug pagsugod sa pagpangita sa 

Espiritu Santo.” 
108
 Ug ako nagpadayon sa pagbantay kaniya, nahibalo kamo. Wala siya 

nahibalo kung unsa ang akong ginabuhat, apan siya… Ako nahibalo nga siya 
adunay katingad-ang pagbati, tungod kay siya… ang iyang mga mata 
nagsugod ug sihag samtang siya nagtan-aw kanako. Ug siya… Apan siya 
tinuoray nga usa ka Cristohanon. Siya sa pagkatinuod, usa ka gatus ka 
porsyento, usa ka Cristohanon. Tinuod kana. Buyno, ako naghunahuna, 
“Dalaygon ang Dios, mao na Kini! Ako kinahanglan—kinahanglan moadto sa 
altar sa usa ka dapit.”  
109
 Migula ako, mitan-aw sa palibot, ako naghunahuna, “Mangita ako ug laing 

tawo.” Ug sa dihang akong nakaplagan siya ug nagsugod sa pakig-istorya 
kaniya, ako miingon, “Kumusta ka, sir?” 
110
 Siya miingon, “Pamati, unsang simbahan ka nasakop?” Siya miingon, 

“Sila nagsulti nga ikaw usa ka Baptist.” 

Ako miingon, “Oo.” 
Ug siya miingon, “Wala ka pa makadawat sa Espiritu Santo, dili ba?” 
Miingon ako, “Buyno, wala ako nahibalo.” 
Miingon, “Nakasulti ka ba ug mga dila?” 
Ako miingon, “Wala, sir.” 
Miingon, “Wala ka makadawat Niini.” 

111
 Ug ako miingon, “Buyno, nahibalo ako nga wala ako makabaton sa tanan 

ninyong nabatonan. Nahibalo ako niana.” Ug ako miingon, “Apan, akong 
igsoon, nagkinahanglan gayud ako Niini.” 

Siya miingon, “Buyno, anaay—anaay tubig alang sa buatismo, naandam 
na.” 
112
 Ako miingon, “Nabautismohan na ako. Apan,” ako miingon, “Wala ako—

ako makadawat sa tanan nga nabatonan ninyo.” Ako miingon, “Nakabaton 
kamo ug usa ka butang nga gikinahanglan nako kaayo.” 

Ug siya miingon, “Buyno, kana maayo.” 
113
 Nagtinguha ako sa pagdakop kaniya, nakita ninyo. Ug kung ako… Sa 

katapusan nasakpan nako ang iyang espiritu, karon, mao kana ang laing tawo, 
kung ako nakig-istorya ngadto sa usa ka barot nga salingkapaw, mao kana ang 
usa kanila. Siya nakigpuyo… Ang iyang asawa itom ug buhok, siya nakigpuyo 
sa usa ka bulagaw ug buhok ug adunay duha ka mga anak diha kaniya. 
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Moinom, magtunglo, mosulod ug mga taberna, ug tanang butang pa, ug bisan 
pa anaa sa sulod didto nagsulti ug mga dila ug nagprofesiya. 
114
 Unya ako miingon, “Ginoo, pasayloa ako.” Mipauli ako. Tinuod kana. 

Ako miingon, “Ako lamang… Dili ako makasabut niini. Murag ang Espiritu 
Santo nahulog, ug, ngadto nianang salingkapaw.” Ako miingon, “Dili 
mahimo! Mao lamang kana.” 
115
 Sulod nianang hataas nga panahon kaniadto, ako nagtuon ug naghilak, 

naghunahuna kung ako makahimo sa pagpakig-uban kanila tingali akong 
makaplagan unsa ang mahitungod niining tanan. Ania ang usa, usa ka tinuod 
nga Cristohanon; ug ang laing usa, ang usa ka tinuod nga salingkapaw. Unya 
ako naghunahuna, “Unsa kini? Oh,” ako miingon, “Dios, tingali—tingali 
adunay usa ka butang nga sayup kanako.” Ug ako miingon, ingon nga 
pundamentalista, “Kana mahimong… kinahanglan nga susihon kana diha sa 
Biblia. Kinahanglan.”  
116
 Alang kanako, ang tanang butang nga mopalihok kinahanglan nga 

magagikan niining Biblia kondili kini dili husto. Kinahanglan nga magagikan 
Dinhi. Mahimong mapamatud-an kini diha sa Biblia, dili lamang sa usa ka 
dapit, apan kinahanglan nga kini magagikan diha sa tibook Biblia. 
Kinahanglan nga toohan nako kini. Kinahanglan nga kini modugtong ug 
mosumpay sa matag Kasulatan kondili ako dili motoo niini. Ug tungod niana, 
tungod kay si Pablo miingon, “Kung ang usa ka manolunda nga gikan sa 
Langit moabut, magwali ug bisan unsang maayong balita, ipatunglo siya.” 
Busa motoo ako sa Biblia.  

Ug ako miingon, “Wala gayud ako makakita nga sama niana diha sa 
Biblia.” 
117
 Duha ka tuig ang milabay, human nga nawad-an ako sa akong asawa ug sa 

tanang butang, ako mitungas didto sa Green’s Mill, ang akong gamay nga 
karaang dapit sa ibabaw didto, nagaampo. Nakabalik sa akong langub didto sa 
duha kon tulo ka mga adlaw, mga duha ka adlaw kadto. Migula ako aron 
moginhawa ug kadiyut, paghanggap sa hangin. Ug sa dihang ako migula 
didto, ang akong Biblia gibutang didto sa tumoy sa usa ka troso sa dihang 
ikaw mosulod. Usa ka karaang kahoy natumba, adunay salapang diha niini. 
Karon, imong… Adunay salapang nga napahiluna sama niini, ug ang kahoy 
natumba. Ug ako milingkod nga nag-angkas nianang troso, ug mihigda didto 
sa panahon sa kagabhion, nagalantaw paingon sa kalangitan sama niana, ang 
akong kamot gipahiluna sama niini, ug usahay makatulog nga nakahigda 
gayud diha sa troso sama niana, nagaampo. Magpuyo didto sa pipila ka mga 
adlaw, dili gayud mokaon kon moinom, didto lamang magaampo. Ug ako 
migawas aron sa paghanggap ug diyutayng lab-as nga hangin, sa gawas 
nianang langub; bugnaw didto, umogon balik sa sulod didto.  
118
 Busa tungod niana ako migawas ug didto nahimutang ang akong Biblia 

diin akong gibutang Kini sa miaging adlaw, ug kini napakli ngadto sa Mga 
Hebreohanon, sa Ika-6 nga capitulo. Ug ako nagsugod sa pagbasa, “Busa 
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169
 Ako naghunahuna, “Laing usa kanila nga katingad-ang mga babaye.” Busa 

ako mitan-aw lamang. Ug busa wala gayud ako mibungat ug usa ka pulong, 
nagpadayon lamang…  
170
 Siya miingon, “Makahimo ba ako sa pagsulti kanimo sa makadiyot?” 

Nagpabilin lamang ako sa… Siya miingon, “Ayaw paglihok sama niana.”  
171
 Nagpadayon lamang ako sa pagtan-aw sa unahan. Ako naghunahuna, “Dili 

kini matinahuron nga pagkalalake.” 

Siya miingon, “Buot ako mosulti kanimo sa makadiyot.” 
172
 Mipadayon lamang ako sa pagtan-aw sa unahan, ug wala ako nagtagad 

kaniya. Sa kalit ako nakahunahuna, “Akong tan-awon kung siya mosulti sama 
sa uban kanila.” Ako miliso, ako naghunahuna, “Oh, tan-awa! Kana 
makapakurog kanako, ako nahibalo.” Tungod kay, gikaligutgutan nako ang 
paghunahuna niana. Miliso ako. 
173
 Siya miingon, “Tingali mas maayo nga ipatin-aw nako ang akong 

kaugalingon.” Siya miingon, “Ako usa ka astrologo.” 

Ako miingon, “Ako nagtoo nga ikaw usa nga sama niana.” 
174
 Siya miingon, “Ako mopaingon ngadto sa Chicago aron makigkita sa 

akong anak nga lalake nga usa ka ministro sa Baptist.” 

Ako miingon, “Oo, ma’am.” 
175
 Siya miingon, “Aduna bay nagsulti kanimo nga ikaw nahimugso ilalum sa 

usa ka ilhanan.” 
176
 Ako miingon, “Wala, ma’am.” Nagbakak ako kaniya didto, nakita ninyo, 

ug ako miingon… buot lamang nga tan-awon kung unsay iyang isulti. Ug siya 
miingon… Ako miingon, “Wala, ma’am.” 

Ug siya miingon, “Dili ba… Wala ba ang mga ministro sa bisan kanus-a 
nagsulti kanimo?” 

Ako miingon, “Wala akoy kalabutan sa mga ministro.” 
Ug siya miingon, “Uh-huh.” 
Ug ako miingon… siya—siya miingon kanako… Ako miingon, 

“Buyno…” 
177
 Siya miingon, “Kung tug-anan ko ikaw sa tukma gayud kanus-a ikaw 

nahimugso, motoo ka ba kanako?” 

Ako miingon, “Dili, ma’am.” 
Ug siya miingon, “Oo, makahimo ako sa pagtug-an kanimo kung kanus-a 

ikaw nahimugso.” 
Ako miingon, “Dili ako motoo niana.” 

178
 Ug siya miingon, “Ikaw natawo sa ika-6 sa Abril, 1909, sa ikalima ang 

takna sa kabuntagon.” 
179
 Ako miingon, “Tinuod kana.” Ako miingon, “Giunsa nimo sa pagkahibalo 

niana?” Ako miingon, “Tug-ani kining sakayanon dinhi kung kanus-a siya 
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sa makadiyot lamang, ug mobalik. Unsa ang nakahimo kanako nga mas 
malisang sukad gayud, sa matag panahon nga akong mahinagbo ang 
manghihimalad, sila makaila nga adunay usa ka butang nga nahitabo. Ug kana 
gayud… kini halos mopatay kanako. 
162
 Pananglitan, usa niana ka adlaw ang akong mga ig-agaw ug ako milabay 

sa usa—usa ka karnabal, ug kami mga bata pa, nagalakaw nga milabay. 
Tungod niana adunay usa ka manghihimalad nga nagalingkod sa usa niadtong 
mga tolda, usa ka batan-ong ginang, maanyag nga batan-ong ginang, 
nagalingkod siya didto. Ug kami nagalakaw, milabay. Siya miingon, “Pamati, 
ikaw, anhi dinhi sa makadiyot!” Ug kaming tulo ka mga lalake miliso. Ug siya 
miingon, “Ikaw nga may budlis nga sweater.” Ako mao kadto. 
163
 Ug ako miingon, “Oo, ma’am?” Ako nagtoo nga siya buot magpakuha 

kanako ug coke alang kaniya, kon ubang butang nga sama niana. Ug siya 
usa—usa ka batan-ong babaye, tingali anaa sa iyang sayong kaluhaan, kon 
ubang butang, nagalingkod didto. Ug ako milakaw paduol, ako miingon, “Oo, 
ma’am, unsay akong maalagad kanimo?” 
164
 Ug siya miingon, “Pamati, nahibalo ka ba nga adunay usa—usa ka 

Kahayag nga nagasunod kanimo? Ikaw nahimugso ilalum sa usa ka ilhanan.” 

Ako miingon, “Unsay buot nimo ipasabut?”  
165
 Siya miingon, “Oo, ikaw nahimugso ilalum sa usa ka ilhanan. Adunay usa 

ka Kahayag nga nagasunod kanimo. Ikaw gikapakatawo alang sa usa ka 
Diosnong pagtawag.” 

Ako miingon, “Pahilayo kanako dinhi, babaye!” 
166
 Nagsugod ako sa pagpahilayo, tungod kay ang akong inahan sa kanunay 

nagsulti kanako nga kanang mga butanga iya sa Yawa. Siya husto. Busa ako… 
Kana nakapalisang kanako. 
167
 Usa niana ka adlaw samtang ako usa ka game warden, ako misakay sa bus. 

Ug ako nakasakay na sa bus. Sa kanunay daw nahimong tumong sa mga 
espiritu. Ako nagatindog didto, ug kining sakayanon nagatindog sa luyo 
kanako. Ug ako moadto aron sa pagpatrol, ug ako moadto sa Henryville 
Forestry, nga nagasakay sa bus. Akong gibati ang katingad-ang usa ka butang. 
Mitan-aw ako sa palibot. Mitan-aw ako sa palibot didto, ug anaa didto ang 
usa—usa ka dakung babaye nga nagalingkod didto, maanindot ang bisti. Siya 
miingon, “Kumusta ka?” 

Miingon, “Kumusta ka!” 
168
 Ako nagtoo nga kadto usa lamang ka babaye, nahibalo kamo, nga 

nagasulti, busa ako… Siya miingon, “Buot ako nga makigsulti kanimo sa 
makadiyut.” 

Ako miingon, “Oo, ma’am?” ako miliso. 
Siya miingon, “Nahibalo nga ba nga ikaw nahimugso ilalum sa usa ka 

ilhanan?” 
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biyaan ta… ngadto… magauswag ngadto kahingpitan dili sa pagbutang pag-
usab sa patukoranan sa paghinulsol ug patayng mga binuhatan ug sa pagtoo 
ngadto sa Dios,” ug uban pa. “Apan dili mahitabo alang niadtong 
nalamdangan sa makausa, nanagpakaambit sa langitnong gasa, ug sa mga 
pagtawag,: ug uban pa. Apan miingon, “Apan ang mga sampinit ug mga 
kadyapa nga haduol sa tunglo, kansang katapusan… tubig… ang ulan moabut 
ibabaw sa yuta ug mag-ugmad niini ug nag-andam niini alang niana nga—nga 
haduol na ngadto sa tunglo, uban sa mga sampinit ug mga kadyapa, kansang 
katapusan mao ang pagkasunog.” 

Ug Usa ka butang, miabut, “Whoooossssh!” 
119
 Ako naghunahuna, “Ania Kini. Akong madungog karon kung bisan unsay 

Iyang… Siya nagpukaw kanako, Siya nagaandam sa paghatag kanako sa 
panan-awon karon gayud.” Nagpaabut ako didto sa tumoy nianang troso, ug 
nagpaabut. Ako mitindog ug milakaw paingon ngadto ug nganhi, pasaka ug 
panaug. Mibalik, walay nahitabo. Mibalik ako didto sa akong langub pag-
usab, walay nahitabo. Mitindog ako didto, ako naghunahana, “Buyno, unsa 
kini?”   
120
 Ako milakaw paingon ngadto sa akong Biblia pag-usab, ug, oh, mibalik 

gayud Kini pag-usab kanako. Akong gipunit Kini, ug ako naghunahuna, 
“Unsay anaa dinha nga Iyang buot ipabasa kanako?” Ako nagpadayon sa 
pagbasa mahitungod sa, “paghinulsol ngadto sa Dios, ug pagtoo,” ug uban pa, 
ug akong gibasa diin didto miingon Kini, “Ang ulan nga sa masubsub 
nagakahulog sa yuta sa pagbisibis niini, ug nagaandam niini alang kanila 
ginauma ang yuta, apan ang mga sapinit ug mga kadyapa nga haduol sa tunglo 
kansang katapusan mao ang pagkasunog.” Ug, oh, Kini nakapatay-og gayud 
kanako! 
121
 Ug ako naghunahuna, “Ginoo, magahatag Ka ba kanako ug panan-awon 

kung giunsa…” Ako miadto didto sa pagpangutana Kaniya alang sa laing 
butang.   
122
 Unya sa kalit lamang, sa akong atubangan, akong nakita ang kalibutan nga 

nagatuyok, ug kining tanan gidaro. Ug dinhi miadto ang usa ka tawo nga may 
maputing bisti, uban sa iyang ulo nga mihangad, nagasabod ug mga Binhi 
sama niini. Ug sa dihang siya milakaw, miabut, sa pagtabok gayud niya sa 
bungtod, ania miabut ang ang usa ka tawo sa luyo niya, nakasuot ug maitom 
nga bisti, uban sa iyang ulo nga nagaduko, nagasabod ug mga binhi. Ug sa 
dihang ang mga maayong Binhi miturok, kini mao ang trigo; ug sa dihang ang 
dautang binhi miturok, kini mga bunglayon.  
123
 Ug unya miabut ang dakung hulaw sa yuta, ug ang trigo uban sa iyang 

iyang ulo nga nagabitay, hapit na gayud nga mamatay, nanginalanglan ug 
tubig. Ug akong nakita ang tanang katawhan nga nanagbayaw sa ilang mga 
kamot, nagaampo ngadto sa Dios sa pagpadala ug tubig. Ug unya akong nakita 
ang bunglayon, ang iyang ulo nagaduko, miduko nga nanginahanglan sa tubig. 
Ug tungod niana ang dakung mga panganod miabut ug mibuhagay gayud ang 
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ulan. Ug sa dihang nahitabo kini, ang trigo nga nabawog gayud milihok, 
“Whish,” mitindog dayon. Ug ang bunglayon nga nagtakilid milihok, 
“Whish,” mitindog dayon. 

Ako naghunahuna, “Buyno, unsa kana?” 
124
 Unya miabut Kini kanako. Mao kini. Ang mao ra nga ulan nga 

nakapahimo sa pagpatubo sa trigo, nakapahimo sa bunglayon nga motubo. Ug 
ang mao ra nga Espiritu Santo makahimo sa paghulog sa pundok sa katawhan, 
ug makahimo sa pagpanalangin sa usa ka salingkapaw sa sama gayud nga Kini 
magapanalangin sa laing tawo. Si Jesus miingon, “Pinaagi sa ilang mga bunga 
mailhan ninyo sila.” Dili kung siya mosinggit, kini siya magahugyaw, apan 
“mao kini nga pinaagi sa iyang bunga mailhan ninyo siya.” 
125
 Ako miingon, “Mao diay kini!” “Akong nasabtan kini, Ginoo.” Ako 

miingon, “Nan sa tinuoray mao kana ang Kamatuoran.” Kining tawo… 
Mahimong makabaton ka ug mga gasa sa walay pagpakaila sa Dios. 
126
 Busa tungod niana ako—tungod ako nahimong mabinantayon mahitungod 

sa pagsulti ug mga dila, nakita ninyo. Apan usa niana ka adlaw, kaniadto, 
giunsa sa pagpanghimatuod sa Dios niana kanako! 
127
 Ako nagabautismo didto sa sapa, sa akong nahaunang mga kinabig, didto 

sa sapa sa Ohio, ug ang ika-17 nga tawo nga akong pagabautismohan, samtang 
ako nagasugod sa pagbautismo, unya ako miingon, “Amahan, samtang ako 
magabautismo kaniya sa tubig, Ikaw magabautismo kaniya sa Espiritu Santo.” 
Ako nagsugod sa—sa pag-unlod kaniya ilalum sa tubig. 
128
 Ug dihadiha dayon usa ka alimpulos gikan sa mga langit, ug ania miabut 

kanang Kahayag, nga nagasidlak. Gatusan sa mga gatusan sa katawhan diha sa 
daplin sa sapa, sa ikaduhang takna sa hapon, sa Hunyo. Ug Kini 
mipahimutang sa ibabaw kanako diin ako nahimutang. Usa ka Tingog ang 
misulti gikan didto, ug miingon, “Maingon nga si Juan Bautista gipadala sa 
pag-una sa nahaunang pag-anhi ni Cristo, ikaw adunay usa ka… adunay usa 
ka Mensahe nga magauna sa Ikaduhang Pag-anhi ni Cristo.” Ug kini daw 
nakapalisang kanako ngadto sa kamatayon.  
129
 Ug ako mibalik, ug ang tanang katawhan didto, ang—ang mga tawong 

tighimog mga puthaw ug tanan kanila, ang tigbaligyag mga tambal, ug tanan 
kanila diha sa daplin sa sapa. Nagbautismo ako ug mga duha kon tulo ka gatus 
nianang kahaponon. Ug sa dihang sila nagkuha kanako, nagkuha kanako gikan 
sa tubig, ang mga diyakono ug uban pa miduol, sila nangutana kanako, 
miingon, “Unsa ang kahulogan nianang Kahayag?”   
130
 Ang dakung panon sa itom nga katawhan gikan sa—sa Gilt Edge Baptist 

church ug ang Lone Star church sa ubos didto, ug daghan niadtong anaa sa 
ubos didto, sila nagsugod sa pagsinggit sa dihang ilang nakita nga nahitabo 
kana, ang katawhan napunawan. 
131
 Ang usa ka babaye nga akong gipaningkamotan nga ipapahawa sa baroto 

didto, nagalingkod didto nga naka-swimming suit, usa ka magtutudlo sa 
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bisan unsa… Kung imong mapatoo ang katawhan kanimo, ug mahimong 
matinud-anon sa dihang ikaw moampo, walay bisan unsa nga mobarug 
atubangan sa imong mga pag-ampo, bisan pa gani ang kanser.” Nakita ninyo, 
“Kung imong mapatoo ang katawhan kanimo.”  
154
 Ug akong nakita nga Siya dili akong kaaway, Siya akong Higala. Wala 

ako nahibalo kung—kung ako himalatyon kon unsa ang nahitabo kanako sa 
dihang Siya mitungha kanako sama niana. Ug ako miingon, “Buyno, Sir,” ako 
miingon, “Ako…” Kung unsa ang akong nahibaloan mahitungod sa mga pag-
ayo ug mga butang nga sama niana, kanang mga gasa? Ako miingon, “Buyno, 
Sir, ako usa ka… Ako—ako usa ka kabus nga tawo.” Ug ako miingon, “Ako 
ania sa taliwala sa akong katawhan. Ako—ako nagpuyo ipon sa akong 
katawhan nga kabus. Ako dili edukado.” Ug ako miingon, “Ug ako—ako—
ako dili makahimo, sila dili—sila dili makasabut kanako.” Ako miingon, 
“Sila—sila dili—sila dili magpatalinghug kanako.” 
155
 Ug Siya miingon, “Maingon nga si Moises gihatagan ug duha ka mga 

gasa, mga ilhanan,” diay, “aron sa pagpanghimatuod sa iyang pagpang-alagad, 
busa ikaw pagahatagan ug duha—busa ikaw pagahatagan ug duha ka mga 
gasa aron sa pagpanghimatuod sa imong pagpang-alagad.” Siya miingon, 
“Ang usa kanila mao nga imong gunitan ang kamot sa imong ginaampoan, 
pinaagi sa imong wala nga kamot ug ang ilang toong kamot,” ug miingon, 
“unya pagtindog lamang sa hilom, ug kini… adunay epekto kini nga mahitabo 
diha sa imong lawas.” Ug miingon, “Unya ikaw mag-ampo. Kung kini 
mobiya, ang sakit mawala gikan sa katawhan. Kung kini dili mobiya, 
pangamuyo lamang ug panalangin ug lumakaw.” 

“Buyno,” ako miingon, “Sir, nahadlok ako nga sila dili modawat kanako.” 
156
 Siya miingon, “Ug ang sunod nga butang mao kini, kung sila dili 

magpatalinghug niana, nan sila makadungog niini.” Miingon, “Unya matuman 
kini nga ikaw mahibalo sa tinagoan sa ilang kasingkasing.” Miingon, “Pinaagi 
niini sila magpatalinghug.”  
157
 “Buyno,” ako miingon, “Sir, mao kana ang hinungdan nga ania ako dinhi 

karong gabii. Gisuginlan ako sa akong mga ministro nga kanang mga butang 
nga miabut kanako dautan.” 
158
 Siya miingon, “Ikaw gipakatawo dinhi niining kalibutan alang nianang 

katuyoan.” (Nakita ninyo, “ang mga gasa ug ang pagtawag dili mabakwi.”) 
Siya miingon, “Ikaw gipakatawo dinhi niining kalibutan alang nianang 
katuyoan.” 
159
 Ug ako miingon, “Buyno, sir,” ako miingon, “nga, ang akong mga 

ministro nagsugilon kanako niini, nga kini mao ang—ang dautang espiritu.” 
Ug ako miingon, “Sila… Mao kana ngano nga ako ania dinhi nagaampo.” 
160
 Ug mao kini ang Iyang gikutlo kanako. Iyang gisaysay kanako ang pag-

anhi sa Ginoong Jesus, diha sa Iyang nahaunang higayon. Ug ako miingon… 
161
 Ang katingad-ang butang mao, mga higala… Buyno, mohunong ako dinhi 
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among nakita ang tiil sa Tawo nga misulod. Mangitngit sa lawak, tanan apan 
dinhi gayud diin Kadto mihayag. Ug akong nakita ang tiil sa usa ka Tawo nga 
misulod. Ug sa dihang Siya misulod sa lawak, milakaw, Siya usa ka Tawo 
nga… sa pagtan-aw motimbang sa mga duha ka gatus ka mga libra. 
Nagkiyupos Siya sa Iyang mga kamot sama niini. Karon, akong nakita Kini 
diha sa Alimpulos, akong nadunggan Kini nga nakigsulti kanako, ug nakita 
Kini diha sa porma nga Kahayag, apan sa nahaunang higayon nga akong 
nakita gayud ang dagway Niini. Milakaw Kini paduol kanako, duol kaayo. 
150
 Buyno, sa matinud-anon mga higala, ako—ako nagtoo nga atakehon ako 

sa kasingkasing. Ako… Hunahunaa lamang! Ibutang ang imong kaugalingon 
didto, kini makahimong imong bation ang mao gihapon nga paagi. Tingali 
ikaw anaa sa unahan pa sa dalan kay kanako, tingali nahimong Cristohanon sa 
mas dugay pa, apan Kini makapahimo kanimo nga mobati niana nga paagi. 
Tungod kay human sa mga gatusan ug mga gatusan ka mga higayon sa mga 
pagduaw, kini nakaparalisa kanako sa dihang Siya mipaduol. Kini sa usahay 
nakapahimo gani kanako… Ako halos sa hingpit makuyapan, maluya gayud 
kaayo sa dihang ako mobiya sa plataporma sa daghang mga higayon. Kung 
ako magpabilin ug dugay kaayo, sa hingpit ako makuyapan. Sila magadala 
kanako sa mga oras, dili gani mahibalo kung asa ako nga dapit. Ug dili ako 
makasaysay niini. Basaha dinhi sa Biblia, ug Kini magsaysay Niini, kung unsa 
kini. Ang Kasulatan nagsulti sa ingon niini!  
151
 Busa ako milingkod didto ug nagatutok Kaniya. Medyo ang akong—

akong kamot gipataas sama niana. Siya mitutok kanako, ingon nga kahimulot-
an. Apan Siya adunay usa ka tinuod nga halawom nga Tingog ug Siya 
miingon, “Ayaw kahadlok, Ako gipadala gikan sa Presensya sa Makagagahum 
nga Dios.” Ug sa dihang Siya namulong, kanang Tingog, mao kana ang mao 
ra nga Tingog nga misulti kanako sa dihang ako duha pa ka tuig ang panuigon, 
hangtud sa pagdaku. Ako nasayud nga mao kana Siya. Ug ako naghunahuna, 
“Karon…” 
152
 Ug nakadungog niini. Karon paminaw sa pagpakigsulti. Akong kutloon 

kini sa labing maayo nga akong mahimo, sa pagkahibalo, pulong sa pulong, 
tungod kay halos mahinumdoman ko kini. 
153
 Siya… Ako miingon… Nagtan-aw Kaniya sama niana. Siya miingon, 

“Ayaw kahadlok,” sa hilom gayud, miingon, “Ako gipadala gikan sa 
Presensya sa Makagagahum nga Dios, sa pagtug-an kanimo nga ang imong 
talagsaon nga pagkahimugso…” Sumala sa inyong nahibaloan kung unsa ang 
akong pagkahimugso sa ibabaw didto. Kanang mao sa gihapon nga Kahayag 
nga nagpahimutang sa ibabaw kanako sa dihang ako nahimugso. Ug busa Siya 
miingon, “Ang imong talagsaong pagkahimugso ug ang dili masabtang 
kinabuhi nagpasabut nga ikaw moadto sa tibook kalibutan ug mag-ampo sa 
masakitong katawhan.” Ug miingon, “Sa walay pagtagad kung unsay anaa 
kanila…” Ug Siya naghingalan. Ang Dios, Kinsa mao ang akong 
Maghuhukom, nasayud. Nga, Siya naghingalan sa “kanser.” Miingon, “Walay 
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Sunday school diha sa usa ka simbahan, ug ako miingon, “Dili ka ba mohawa, 
Margie?” 

Siya miingon, “Billy, dili kinahanglan nga ako mopahawa.”   
132
 Ako miingon, “Tinuod kana, dili kinahanglan nga buhaton nimo kana, 

apan ako adunay igong pagtahud alang sa Maayong Balita sa pagpahawa diin 
ako nagbautismo.” 

Siya miingon, “Dili kinahanglan nga buhaton ko.” 
133
 Ug sa dihang siya naglingkod didto, miagik-ik ug mikatawa kanako nga 

nagbautismo, tungod kay dili siya motoo sa pagbautismo, busa sa dihang ang 
Manolunda sa Ginoo mikanaug siya nahapla diha sa baroto. Karon ang babaye 
anaa sa balay sa mga buang. Busa dili nimo maduladulaan ang Dios. Nakita 
ninyo? Karon, sa ulahi… Usa ka matahum nga babaye, nagsugod sa pag-inom 
sa ulahi, nahapakan ug botilya, sa—sa botilya sa beer, nagsamad sa tibook 
niyang nawong. Oh, usa ka tawong makalilisang nga tan-awon! Didto kana 
nahitabo. 
134
 Ug sukad niadto latas sa tibook kinabuhi akong makita kana, makita kana 

nga molihok, makita kanang mga panan-awon, giunsa kanang mga butang nga 
magakahitabo. Unya, sa wala madugay sa ulahi, Kini sa kanunay nagahasol 
kanako pag-ayo, ug ang tanang tawo nagasulti kanako nga Kini dautan. Ako 
miadto sa akong karaang adtoanan nga dapit, ug didto diin ako sa kanunay 
nagaampo. Ug ako… Bisan unsaon nako sa pagpadayon sa pag-ampo nga 
Kana dili moabut kanako, bisan pa man Kini moabut. Ug busa ako gayud… 
Ako usa—ako usa ka game warden sa Estado sa Indiana. Ug ako misulod, 
adunay usa ka tawo nga naglingkod didto, usa ka igsoong lalake sa akong 
piyanista sa tabernaculo. Ug siya miingon, “Billy, mahimo ba nga mosakay ka 
uban kanako ngadto sa Madison unyang hapon?” 

Ako miingon, “Dili ko makahimo niana. Kinahanglan nga ako moadto sa 
kalasangan.” 
135
 Ug ako… miabut sa balay ug nagtangtang sa akong bakus, bakus sa pusil 

ug ubang butang, ug naglukot sa bukton sa akong sanina. Kami nagpuyo diha 
sa usa ka gamayng duha ka kuwarto nga balay, ug ako miadto sa paghugas ug 
sa pag-andam alang sa akong pagkaon. Ug tapos ako nakahugas, ako milakaw 
lamang sa kilid sa balay, ilalum sa—sa usa ka dakung kahoy nga maple, ug 
dihadiha Usa ka butang ang miabot, Whoooossssh!” Ug halos gayud ako 
napunawan. Ug ako mitan-aw, ug ako nahibalo nga mao Kadto pag-usab.  
136
 Milingkod ako niadtong mga hagdanan, ug siya miambak pagawas sa 

iyang sakyanan ug midalagan ngadto kanako, miingon, “Billy, nakuyapan ka 
ba?” 

Ako miingon, “Wala, sir.” 
Siya miingon, “Unsay nahitabo, Billy?” 

137
 Ug ako miingon, “Wala ako nahibalo.” Ako miingon, “Padayon lamang, 

igsoon, wala ako naunsa. Salamat kanimo.” 
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138
 Ang akong asawa migula ang nagdala ug usa ka pitsil nga tubig, siya 

miingon, “Pinangga, unsay nahitabo?” 

Ako miiingon, “Wala man, pinangga.” 
139
 Busa siya miingon, “Dali na, ang panihapon andam na,” ug iya akong 

giagbayan, nagtinguha sa pag-agak pagpasulod kanako. 
140
 Ako miingon, “Pinangga, buot ko—ko nga tug-anan ko ikaw sa usa ka 

butang.” Ako miingon, “Tawaga sila ug sultii sila nga ako dili makaadto didto 
unyang hapon.” Ako miingon, “Meda, pinangga,” ako miingon, “Nasayud ako 
sa sulod sa akong kasingkasing nga ako nahigugma kang Jesu-Cristo. Nasayud 
ako nga ako milabay gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Apan dili ko 
gusto nga ang yawa manghilabot kanako.” Ug ako miingon, “Dili ko buot nga 
magapadayon nga sama niini; ako usa ka binilanggo.” Ako miingon, “Sa 
tanang panahon, sa dihang kining butang nagapadayon sa pagkahitabo, mga 
butang nga sama niana, ug kining mga panan-awon nagaabut, ug ubang mga 
butang sama niana. Kon, unsa man kini,” ako miingon, “kini nahitabo 
kanako.” Wala ako nahibalo nga kadto usa ka panan-awon. Wala ako 
nagtawag niini nga usa ka panan-awon. Ako miingon, “Sila nga daw mga 
panan-awon,” ako miingon, “Wala ako nahibalo kung unsa kana. Ug, 
pinangga, ako—ako—ako—ako dili ako magpatonto niini, sila—sila nagsulti 
kanako nga kini iya sa yawa. Ug ako nahigugma kang Ginoong Jesus.” 
141
 “Oh,” siya miingon, “Billy, dili ka angay nga magpatalinghug sa gisulti sa 

mga tawo kanimo.” 
142
 Ako miingon, “Apan, pinangga, tan-awa ang laing mga magwawali.” Ako 

miingon, “Dili ko—ko gusto niini.” Ako miingon, “Moadto ako sa akong 
dapit sa kalasangan. Ako adunay mga napulog lima ka mga dolyar, atimana si 
Billy.” Si Billy usa ka gamayng bata kaniadto, usa ka gamayng bata. Ako 
miingon, “Imong—imong kuhaon… Igo na kana kanimo ug kang Billy nga 
mabuhi, sa makadiyot. Tawaga sila ug sultii sila nga ako—ako tingali 
makabalik ugma, ug tingali ako dili na gayud makabalik. Kung dili ako 
makabalik sa sunod lima ka mga adlaw, pagbutang ug usa ka tawo puli sa 
akong dapit.” Ug ako miingon, “Meda, dili gayud ako mogula nianang 
kalasangan hangtud ang Dios magasaad kanako nga Iyang kuhaon pahilayo 
kanang butang gikan kanako ug dili na gayud tugotan nga mahitabo pa kini 
pag-usab.” Hunahunaa ang pagka-ignorante sa usa ka tawo! 
143
 Ug ako miadto didto nianang gabii. Mibalik diha sa gamayng karaang 

lagkaw, sa wala pa ang sunod nga adlaw; medyo lawom na ang gabii. Ako 
mitungas ngadto sa akong kampo sa sunod nga adlaw, sa ibabaw sa… unahan 
sa palibot sa bukid, kon sa bungtod, diay, ug miadto sa kalasangan didto. Dili 
ako motoo nga ang F.B.I. makahimo sa pagpangita kanako didto. Busa kining 
gamayng karaang lagkaw… Ako nagaampo sa tibook hapon ug sa dili pa kini 
mangitngit kaayo. Nagaampo ako, nagabasa sa Biblia diin Kini miingon, “Ang 
Espiritu sa mga profeta nagapailalum ngadto sa profeta.” Dili ako makasabut 
niana. Busa misugod kini sa pagkangitngit kaayo diha sa gamayng karaang 
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lagkaw. 
144
 Diin kaniadto naandan nga ako nagalit-ag sa dihang ako usa pa ka bata, 

adunay lit-ag latas didto, ug motungas didto ug mangisda ug magpabilin sa 
tibook gabii. Usa lamang ka gamayng karaang nagkaguba nga lagkaw nga 
nahimutang didto, nga anaa didto sa mga katuigan. Ubang saop ang nagbutang 
niini sa wala pa kining tanan miabut ngadto niana. 
145
 Ug busa ako—ako nagpaabut lamang didto. Ug ako naghunahuna, 

“Buyno.” Ug mipaingon ngadto sa ala una, alas dos, alas tres sa kabuntagon, 
nagalakaw ako pasaka ug panaug sa salog, nagalakaw paingon ngadto ug 
nganhi. Milingkod ako diha sa usa ka karaang bangkito didto, usa ka 
gamayng… dili bangkito, usa ka gamayng karaang kahon sa usa ka butang. 
Ug ako milingkod didto, ug ako naghunahuna, “O Dios, nganong Imong 
gibuhat kini kanako?” Ako miingon, “Amahan, nasayud Ikaw nga ako 
nahigugma Kanimo. Nasayud ikaw nga ako nahigugma Kanimo! Ug ako—
ako—ako dili gusto nga masudlan ug yawa. Dili ko gusto nga kanang mga 
butanga mahitabo kanako. Palihug Dios, ayaw gayud tugoti nga mahitabo kini 
kanako.”  
146
 Ako miingon, “Nahigugma ako—ako Kanimo. Dili ko buot moadto sa 

infierno. Unsay kapuslanan kanako sa pagwali ug pagpaningkamot, ug sa 
akong mga pagpanglimbasog, kung ako nasayup? Ug dili lamang nako dal-on 
ang akong kaugalingon ngadto sa infierno, ako nagapahisalaag sa ubang mga 
linibong tawo.” Kon, mga gatusang ubang mga tawo, sa ilang mga adlaw. Ug 
ako miingon… Ako adunay usa ka dakung pagpag-alagad. Ug ako miingon, 
“Buyno, dili gayud ako—ako motugot nga mahitabo kini kanako pag-usab.” 
147
 Ug ako milingkod niining gamayng bangkito. Ug ako milingkod lamang, 

oh, medyo niini nga pagkabutang, sama gayud niana. Ug, sa kalit lamang, 
akong nakita ang usa ka Kahayag nga mikidlap sa lawak. Ug ako 
naghunahuna nga adunay usa ka tawo nga misulod nga adunay flashlight. Ug 
ako mitan-aw sa palibot, ug ako naghunahuna, “Buyno…” Ug dinhi ania Kini, 
diha gayud sa akong atubangan. Ug ang mga daang kahoy nga mga tabla diha 
sa salog. Ug anaa Kini didto, diha gayud sa akong atubangan. Adunay usa ka 
daang baril nga lung-agan nga napahimutang sa suuk, ang ibabaw niini 
nalangkat gikan niini. Ug—ug diha gayud didto ang usa—usa ka Kahayag 
diha sa salog, ug ako naghunahuna, “Buyno, asa kana dapit? Buyno, dili kana 
mahimong moabut…” 
148
 Ako mitan-aw sa palibot. Ug Kini anaa sa ibabaw kanako, kini mao ra 

gihapon nga Kahayag, diha gayud sa akong ibabaw, nagabitay gayud sama 
niana. Nagatuyok sa palibot sama sa kalayo, medyo bulok nga esmeralda, 
nagatuyok, “Whoossh, whoossh, whoossh!” sama niana, sa ibabaw gayud 
Niini, sama niana. Ug ako mitan-aw Niana. Ako naghunahuna, “Unsa Kana?” 
Karon, Kini nakapalisang kanako.  
149
 Nakadungog ako nga adunay tawo nga mipaduol, [Si Brother Branham 

nagsundog sa tawo nga nagalakaw—Ed.] Naglakaw, lamang, nagtiniil. Ug 


