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393 Ako Imo man, Ginoo. Akong gitugyan ang akong kaugalingon ibabaw 
ning halaran, ingon nga balan sumala sa akong hingsayran sa paghimo sa 
akong kaugalingon. Kuhaa ang kalibutan gikan kanako, Ginoo. Kuhaa ang 
mga butang gikan kanako nga makapalaglag; hatagi ako sa mga butang nga 
dili malaglagon, ang Pulong sa Dios. Hinaut unta nga makahimo ako 
pagkinabuhi nianang Pulongga sa haduol kayo, hangtud nga ang Pulong mania 
kanako, u ako diha sa Pulong. Itugot kini Ginoo. Hinaut unta nga dili ko Kini 
talikdan. Hianut nga kuptan ko kanang Espada sa Hari nga hugot kayo ug 
kuptan Kini pag-ayo. Itugot kini, Ginoo. 

394 Panalangini kaming tanan. Kaming tanan Imong mga ulipon, samatang 
among gihalad ang among kaugalingon alang Kanimo niining buntaga, pag-
usab, dnhi sa among mga kasingkasing. Kami mga Imo man, sa Ngalan ni 
Jesu-Cristo, alang sa pag-alagad. 

  Si Jesus . . .ang bayad sa tanan 

  Ang Dios magapanalangin kanimo! Igsoong Neville. 

  Tanan utang Ko Kaniya. 

  Ang sala naghatag ug pula nga lama, 

  Gihugasan Niya nga sama kaputi sa yelo. 
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 Salamat, Igsoong Neville. Magpabilin ta sa pagtindog sulod sa hamubong 
panahon alang sa pag-ampo. Atong iduko ang atong mga ulo. Anaa bay mga 
hangyo sa pag-ampo, kung angay kining ipahibalo pinaagi sa kamot nga 
binayaw, ngadto sa Dios, nga magaingon, “A – ako…”? Lig-ona ang imong 
hunahuna karon kung un – unsay imong gitinguha Kaniya, ug toohi kini uban 
sa bug-os mong kasingkasing, samtang ipahinungod ko usab kanimo, kining 
akong pag-ampo. 

2 Langitnong Amahan, among… giisip kining maong kahigayonan, sa 
pagduol sa balay sa Ginoo, dinhi niining dag-umong adlaw, u – ug nakita ang 
Kahayag sa Dios nga nagadan-ag, ug nadungog ang Espiritu Santo nga nanag-
awit pinaagi sa katawhan, ug nakigsulti pinaagi sa katawhan, ingon nga u – usa 
ka gamayng hut-ong sa dan-ag sa adlaw sa sulod. Mapasalamaton kami 
Kanimo tungod niini, ang Langitnongdan-ag sa Anak dinhi sa among mga 
kasingkasing. Kanimo mapasalamaton kami tungod niini! 

3 Ang Imong katawhan nanagbayaw sa ilang mga kamot dinhi niining 
congregasyon, nga sila anaay mga hangyo, nagtinguha sila nga tubagon Mo 
sila niining buntaga. Ug nangamuyo ako, Amahan, nga Imong tagdon ang 
matag hangyo. Anaay daghan kaayong, gitapok sa ibabaw sa lamesa, ug 
daghan pang mga hangyo bisan asa, sa mga katawhang nagmasakiton, nanag-
antus; nanawag sa telepono, sa halayong dapit, mga kalim-an matag adlaw. O 
Dios, unsay among buhaton? Mando-i lamang kami, Ginoo. Wala ka – kami 
masayud kung haing dapita moadto o unsay angayng buhaton, apan mahimo 
Mo ang pagmando niining mga butanga. Ug maong gipangamuyo nga unta 
Imong itugot kini kanamo. Tungod kay, mao ki – kini ang among tumong, 
Ginoo, unsang kinabuhia ang among naangkon dinhi sa kalibutan kini 
gitugyan Mo kanamo, ug buot namong gamiton kini sa pagpasidungog 
Kanimo. Karon, Imo kaming giagak nianang mga butanga, Amahan. 

4 Panalangini kami karon samtang nagkatigum kaming tanan aron mamati sa 
Pulong sa Ginoo, aron mag-awit sa mga alawiton, aron paglahad sa pag-ampo. 
Pamatia ang among mga pag-ampo. Pagkalipay uban kanamo sa among mga 
awit, ug sulti kanamo pinaagi sa Pulong, tungod kay among gipangayo kini sa 
Ngalan ni Jesus. Amen. 

 (Manglingkud padlihug.) 

5 Wala ako masayud sa bisan unsang dapit nga giisip kong usa ka dakung 
kahigayonan ang pagtindog, kay sa pagtindog sa – sa pulpito, aron 
pagbahinbahin sa Tinapay sa Kinabuhi ngadto sa naghulat, gigutom, giuhaw 
nga katawhan. Ug mao kini ang dakung kahigayonan. 
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6 Una sa tanan, mangutana ako kon – kong ania bay sakop sa banay sa 
Wright dinhi, si Hattie o kaha si Orville, o bisan kinsa? Hattie, Nakauban ba si 
Orville kanimo, Hattie? Nan, pangutan-a siya kon mouban ba siya sa balay 
dihadiha, kung unsay isugo ko kaniya, nasayud ka. Pahapita sa balay, kon 
mahimo niya. Nalimot ko sa pagdala niini, niining buntaga, mga butang along 
sa ilang itoy nga ilang dala didto. Busa a — ako lang… Kong gusto mo, adtoa 
lamang sa bahay kun mogawas ka sa ser… human sa bulohaton. 

7 Ug karon, si Edith, ang igsoong babaye ni Hattie, nga atong naila ingon 
nga bata nga bakul sukad pa sa – sa iyang pagkabata, ug usa na siya ka 
hamtong babaye karon; ug mangil-ad kayo ang iyang kahimtang. Karon ako, 
hapit usa na ka tuig ang milabay, miadto ako didto sa una niyang pagkasakit, 
ug dihadiha akong nasuta kung unsay iyang balatian, inaagi sa tabang ug 
gracias a Dios. Karon, sa tinud-anay, unsay gibati nianang bataa… 

8 Naglingkud siya, nga nag-abot ang iyang mga tiil, ug dili gain niya sila 
mabulag, kana tungod sa hilabihang kabug-at sa – sa kahimtang sa kaugatan. 
Apan, unsa man kini, sa lawasnong kahimtang sa bata walay kadaot, gawas sa 
balitian sa paralitico sa pagkabata niadtong unom pa lamang siya ka bulan. 
Siya kanunyang nagasingit ug nagahilak sa tibuok niyang kinabuhi, hapit, 
hangtu… Nag-ampo kami alang kaniya sa milabyng mga katuigan, ug – ug 
malipayon sa sukad niadto, hangtud niining milabay nga ka tuig. 

9 Ug karon nagmenopos na kini. Sa laing pagkasulti, ang pagkausab sa 
iyang kinabuhi, ug ang iyang kaugatan diha sa malisud nga kahimtang. Ug 
miabot sa kaisipan sa maong babaye nga himalayton na siya, nga dili na si – 
siya mabuhi. Sukad sa usa ka oras ngadto sa unahan. Ug nasayud kamo, ang 
himsog, mga babayeng kusgan anaay mangilngig nga panahon, usahay 
magpainyeksiyon ug hormon, u – ug moadto sa mga tambalanan, ug 
magpatambal ug uban pa nianang panahona. 

 Ang tawong linalang anaay duha sa kausaban sa kinabuhi. 

10 Anaay ilang pagkausab gikan sa pagkabatang lalake ngadto sa – sa 
pagkaulitawo; gikan sa pagkababaye… gikan sa pagkabatang babaye ngadto sa 
pagkahamtong babaye. Inig-idad ug napulog unom, o napulog pito, mahisama 
na sila sap anon sa mga babaye sa kagabhion. U – ug kon makaantus kamo 
uban kanila niang panuigona. Anaay akong dalaga nianang panuigona karon, si 
Rebekah. Iampo ninyo siya. Ug si Billy, oh, ang matag usa kanato, midangat ta 
nianang diyutayng makapalisang nga panahon. Ug—ug sa ingon kinahanglan 
moantus ta uban kanila, sa pag-ila nga kini maoy butang nga – nga si – sila 
kinahanglan molabang niana.  
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samtang gihatagn Mo ako nianang ilhanan didto, ug nagbasag Biblia, ug nakita 
Ka nga nagsulti kang Moises, sama niadtong maong damggo, dihay usa Ka 
nga nagsulti kang Moises, sama niadtong maong damnggo, nga dihay usa ka 
bukid usab, ug maoy usa ka ilhanan kaniya. Ug diha sa  katapusan niini, aron 
masayud nga daghan ang a –akong gibiyaan nga mga tawong masakiton; usa 
ka bulohaton dili lamang diha sa pgpanagna kondili sa pagtudlo sa Pulong, u—
ug pagpangampo sa masakitn. Imong gipasukamod ang tawong patay dinhi sa 
salog, ug unya nabuhi siya pagbalik, alang sa pagmatuod nga kadto tinuod. Sa 
kanunay Imong gipamatud-an ang Imong Pulong. 

389 Karon, Ginoo, pagmatud-i Kini karon dayon samtang ania ako sa Imong 
Trono. Dad-a ang matag usa ning katawhan, Ginoo, kuhaa ang 
pagkakalibutanon gikan kanamo. Dad-a ako Ginoo, samtang ania kami sa 
Imong atubangan. Kuhaa  lamang ang kalibutan, pug-a ang among mga 
kasingkasing, Dios, karon dayon. Langkata ang kalibutan ug ang kabalaka sa 
kalibutan gikan kanamo. Himoa kaming balaang mga Cristohanon, O Dios, 
nga mahigugmaon ug maloloy-on ug matam-isom, nga mamunga sa bunga sa 
Espiritu. Mahimo ba, Ginoo? Ania kami sa atubangan sa Imong Trona. Ang 
sala nagbilin ug mapulang lama dinhi sa matag usa kanamo, apan ang Imong 
Dugo nagbayad niini, Ginoo, ug himoon kining maputi sama sa yelo. Itugot 
kini, samatang naghulat kami Kanimo. Dad-a kami; kami Imo man; gibalaan 
ang among kinabuhi alang Kanimo. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo, itugot kini, 
Gino, sa matag usa kanamo. 

390 Pug-a ang akong kasingkasing, Ginoo, akong nakita ang tanan kong 
kasaypanan. Nakita ko ang akong mga sayop. Dios, sugod karon, naningkamot 
ako pagkinabuhi sa labing mayo nga mahimo ko, aron motabang Kanimo. 
Buot kong molakaw, buot kong ihalad ang akong kinabuhi pag-usab alang 
Kanimo, dnhi niining buntaga. 

391 Human sa pagpadangat ning mang kiha atok sa a—akong mga igalang 
ministro diha, ug gikalitok kining mabug-at nga mga butang, apan, Ginoo, 
gibuhat ko kini pinaagi sa Imong lamdag. Akong gibati ng gimamduan Mo ako 
sa pagbuhat niini. Karon wala na kini sa akong abaga, Ginoo. A—akong 
gikalipy nga wala na. Itugot kanila ang pagbuhat uban niini bisan unsay ilang 
gusto, Amahan. Nag-ampo ako nga dawaton kini nila. Nag-ampo ako nga 
Imong luwason ang matag usa, Ginoo. 

392 Hinaut unta nga moabot ang rebaybal sa matarung, ug ang dakung Gahum 
mokunsad sa Iglesias a dili pa Kini mobiya. Dili malisod ang pag-ampo niana, 
tungod kay gisaad Mo kini. Ug naghulat kami, Ginoo, alang nianang ikatulong 
lugnot nga atong hingbaloan nga magmunag dagkung mga butang alang 
kanamo dinhi sa among taliwala. 
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Ug ingon nga Imong ulipon akong gihalad ang akong pag-ampo sa ilang dapit. 
Sa Ngalan ni Jesu – Cristo. 

382 Karon uban sa giduka natong mga ulo, atong awiton kining maong awit 
samtang magpadayon ta sa pag-ampo. 

  Gibayran ni Jesus tanan, 

  Tanan Kaniya . . .(Hunahuna kini!) 

  Sala . . .nga, naghatag ug lama nga pula, 

  Iyang gipaputi kini sama sa yelo. 

383 Kagahapn didto ako sa u –usa ka dapit, ug gisukdan ako sa tawo alang sa 
americana nga gipalit kanako sa usa ka igsoong lalake dinhi sa simbahan. Siya 
miingon, “Ang imong americana mainit tan-awon, ug gipalitan ko ikaw ug 
laing mabugnaw.” 

384 Ug miadto ako aron ipatahi kini, ug miingon siya, “Miingon, ang tuo 
mong abaga naghuyhoy. Nagpas-an ka siguro ug mabug-at nga pas-onon 
kaniadto.” 

385 Ug namalandong ko, “Oo, ang kabug-aton sa sala. Apan gibayran ni Jesus 
kining tanan.” Pamati samtang awiton ta kini. 

  Gibayran ni Jesus . . .tanan, 

  Dayon tanan, kong kinabuhi, Kaniya 

   Akong . . . 

  Unsay nabuhat sa sala? 

  Ang sala ngbilig pulang lama, 

  Iyang gipaputi nga daw yelo. 

386 Dios, kaloy-i kami, samtang kini halalum nga takna sa pagmalandong. 
Tugoti nga ang Pulong mohuhop sa kahiladman, Ginoo, nganha sa 
kasingkasing. Himoa ang katawhan, bisan kun ulahi na sila sa ilang paniudto 
Pulong kalan-on,” nag-ingon Ka. Ug mao kana ang gikombirahan sa among 
gigutom nga kalag. 

387 Karon dad-a kami. Ginoo, umla kami. Ginoo, dad-a ako uban kanila. Buot 
kong mokuyog kanila. Motungas akon karon sa Kalbaryo, Ginoo pinaagi sa 
pagtoo. Mokuag ako uban ning congregasyon. Karon umola ako, Ginoo. 
Nakabuhat akong kasaypanan. Daghang higayon nga ako . . . 

388 Dinhi dili pa lang dugay mihunong ako pagwali. Ang katawhan dili 
mamati kanako. Nagpadayon sila pabuhat sa maong butang, ug nabugnaw a –
ako. Nagmugma aog kagubot. O Dios! Duha ka mga Dominggo ang milabay, 
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11 Ug karon, si Edith, pinaagi niini, nagkaanam pagkausab sa – sa – sa pito 
ka tuig. Matag pito ka tuig, mausab ang inyong kinabuhi, busa ang pito piloon 
ka pito, Makita mo, u—ug ingon nga daw malisod kini, Ug mao kana at 
hingpit nga pagkausab makapasamok ki—kini sa mga kababayen-an. Ang 
kasagaran sa lalake modangat sa kasiaw nianang panahona, ug usahay mobiya 
sa ilang mga asawa. Apan ang kababyen-an dili na si – sila mabungahon 
human niana. Ug kitang tanan molabang niana. Kinahanglan atong 
hinumduman nga kini’y mga butang nga angay antuson sa matag usa, ug 
sabton kanang mga butanga. 

12 Ug si Edith nakaangkon niining kahimtanga, ug mikunhod pag-ayo ang 
iyang timbang, ug nangil-ad siya tan-awon. Ug – ug sultihan ko kamo, may 
mga gabii, (dili kamong tanan,) kondili usa lamang ka gamayng panaw… 
Nakig-uban sila kaniya, maadlaw ug magabii. Ug ang u—usa ka gamayng 
panaw gikan niining tabernaculo dinhi, u – ug sa ubang mga tabernaculo, a – 
ang igsoong mga gikan dinhi sa tabernaculo, adtoa ninyo ug tan-awa ang 
banay sa Wright. Nasiguro ko nga malipay sila niini. Lakaw ngadto, pakig-
uban kanila sa hamubong panahon, ug pakigsulti kanila, lamanoha sila, ug kon 
dili ba molabaw pa sa gamayng hinigalang pagduaw. 

13 Kita – kita malimot lang dayon, nasayud ka, ug kun bahin man sa atong 
puloy-anan, nan ikalipay ta kini. Ug ato usab nga hinumduman nga ang uban 
malipay usab niini. Usab. Ug ang banay sa Wright, siguro ko, nga ikalipay 
kana. Nasayud a – ako nga buhaton kini ninyo kon nasayud pa kamo sa ingon 
nga kahimtang. Apan wala kamo masayud niini, busa tu – tungod niini 
gisultihan ko kamo niining buntaga, alang niini. 

14 Lakaw ug duawa ang banay sa Wright, ug sulayi ang paglipay kang Edith. 
Ayaw siyag sultihi nga lain siyang tan-awon. Ingna siya nga “mayo siyang tan-
awon,” “mamaayo” siya. (Nga tungod niini, mamaayo siya,) kon lamang 
magpabilin ta kaniya. Mao kanay atong tumong dinhi. Atong igsoon siya, u –
ug ania kita aron magpadayon niining mga taknaa alang nianang maong bata. 
Sama ra nga buot ko ni bisan kinsa sa pagpabilin kanako ug mag-ampo 
samtang diha ako sa akong mga pagsulay, ug buot mo sa uban nganha kanimo. 

15 U – ug ang banay ni Wright dugay na ka – kaayong … usa sa labing 
karaang mga sakop nga miduol niining maong panaghiusa. Sila, sa dakong 
pagtoo, ug si Igsoong Roy Slaughter ug si Sister Slaughter. Nakita ko sila dili 
pa lamang dugay, mikaway ako kanila sa dihang mianhi sila, ug malandong ko 
sa akong kaugalingon, samtang nagpadagan ako pagliko, Pila na ka mga 
katuigan nga nakita ko si Igsoon ug si Sister Slaughter nga midawat sa ilang 
katungod niining simbahana, pinaagi sa mga kakulian, ug sa gihapon 
nagpabiling nakalampos?” Ug ang banay sa Wright, ug sama niana, nalipay 
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kamo nianang mga tawhana, tan-awa ninyo. Ug a – atong ipakita ang atong 
paghigugma kanila. 

16 Karon, ako ning adlawa, aniay akong hataas nga Mensahe. Bahin kini sa 
usa ka kiha. 

17 Ug – ug unya, karong gabii, nakabati ako nga anaay komunyon ug 
pagpanghugas sa tiil, ug uban pa. Sa ingon ang pastor mosulti, ug atong … 
atong adtoon. Ug kon kamo – kon ania kamo , duo lug paglipay sa – sa 
mensahe nga gikan sa pastor, gikan sa Ginoo, ug unya usab gikan sa 
pagpanghugas sa tiil ug sa – ug sa komunyon, karong gabii. Usa kini ka – ka 
gabii sa mabagang duot sa katawhan, busa among gikalipay nga ania kamo, 
kon wala kamoy laing dapit nga adtoan. 

18 Ug buot namong pasalamatan si Don Ruddell, ug – ug ang among igsoong 
lalake, ug si Igsoong Jackson. (U-ug kining mga kaigsoonan ato silang igsoong 
lalake, igsoong kasimbahan nga nakighiusa.) Si Igsoong Jack Palmer diha 
niana, kinsa nagbantay sa – sa panon diha sa Georgia. Ug bout na – na – 
natong pasalamatan kining mga tawhana uban sa bug-os tang kasingkasing, 
tungod, sa mga panahon kung anaa kitay mga bulohaton, kung mahianhi na 
ako, ug moanhi si – sila aron pagduaw kanamo, ug nalipay kami niini. 

19 Akong nakita ning buntaga, ang akong maayong higala, si Doctor Lee 
Vayle ug ang iyang asawa. Akong nakita si sister Vayle didto, pag-una, ug 
mipadayon ko pagtan-aw aron tan-awon kung hain si Igsoong Lee. Ug may 
akong, (kanang panultihon sa taga Habagatan) nga “usa ka tugoak aron 
pagkuha kaniya,” tan-awa, Kon duna gain koy… Gipangita ko siya matag 
adlaw, diha nianang konbesiyon, aron moadto didto ug motabang kanako. Ug 
giingnan ko, “Nan, kon moanhi si Lee, siya ang akong pawalihon, ug 
mangampo lang ako sa masakiton.” Ug among gitawagan siya, ug bisan unsa 
pa, ug wala gayud siya hikaplagi. Busa, akong – akong, hisabtan ko ra kini, 
ang tugaok arom mokuha kaniya, kun hisultihan ko na. ug among gikalipay 
nga ania si Igsoon ug Sister Vayle dinhi, niining buntaga. 

20 Ug tingalig ania pay daghan kayo dinhi nga wala nato hisabti. Akong 
nakita ang usa ka igsoong babaye dinhi, sa akong pagtoo gikan sa Chicago. 
Dili ko … Nasayud ako sa pundok dinhi, apan dili ko matawag ang ilang mga 
ngalan sa husto. Busa mapasalamaton ka – kami kanilang tanan, bisan kon 
taga diin kamo. 

21 Akong nakita ang mga kaigsoon dinhi, duha ka mga batan-ong lalake nga 
ordinahan ( sa dili moubos, bag-o pa sa pagpamuhat) niining buntaga. Duha, sa 
atong mga tabonong igsoon taga New York, mao pay pagpakadawat sa ilang 
mga lisensiya pinaagi sa iglesia sa Filadelfia, ug gihatagan niining iglesia 
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375 Dili ba ninyong tanan mabuhat ang ingon? Ipataas ang inyong mga kamot, 
ug ingna, “ Pinaagi sa grasya sa Dios, gusto a –a—ako . . .Akong . . .” Namalik 
ang mga tinun-an, nagdahum nga usa ka dakung dungog ang pagdala sa 
kaulawa alang sa iyang Ngalan. O, gusto ninyong dad-on ang pagpakaulaw sa 
mga Artista,  sa mga telebisyon  mga sakop sa simbahan, o ingon o ingon 
niana? O, buot ba ninyo ang mga kalawan sa Pulong ni Jesu-Cristo? “Ihatag 
ako sa pagpakaulaw sa Pulong sa Ginoo. Nasayud ako nga Iyang gidala ag 
kaulawan sa Pulong sa Dios. Ipadala kini kanako, usab, Gino.” 

  Ug ning balaang krus akong pas-anon 

  Hangtud sa kamatayon biyaan ko, 

  Dayon sa puloy-anan, karonang maangkon. 

376 Anaay korona unya alang kanato. Gibuhat na kini karon. kun matapus na 
kining yutan-ong kinabuhi. Nan atong hibaloan nga kini tinuod. 

377 Karon, wala nay luna nga dalhon ang katawhan sa halaran. Himoa ang 
inyong lingkoranan, diin anaa kamo nga usa ka altar. “Sa tanan nga mitoo . . .” 
Samtang mag-ampo kita.  

377 Langitnong Amahan, maoy akong pagtan-aw nga ang matag kamot sa 
batan-on ug tigulang, gipatas, niining katilingban sa katawhan. Ug nag-ampo 
ako nga, sa matag takna nga kung patugtogan kining teyp, nga ipataas sa 
katawhan ang ilang mga kamot ug moluhod diha sa lawak; ang amahan ug 
inahan magpadayon ug maggunitay sa mga kamot, ug mingon, “Pinangga, 
dugay na kitang sakop sa simbahan. Moduol ta kang Cristo.” Itugot kini, 
Ginoo. 

379 Panalangini kining katawhan dinhi. Nag-ampo ako nga hatagan Mo sila, 
Gino, ug usa ka balaang kinabulhi. Daghan kanila, Ginoo, mga maayong tawo. 
Imo si –silang katawhan; wala gayud sila masayud sa Kamatuoran. Ug nag-
ampo ako nga Imong ipakita kanila ang Imong Kamatuoran Ginoo. “Ang 
Imong Pulong mao ang Kamatuoran.” 

380 Sumala sa Imong giingon kan juan, nagtoo ako nga sa apitulo 17 Ikaw 
nag-ingon, “Balaana sila, Amahan, pinaagi sa Kamatuoran. Ang Imong Pulong 
mao ang Kamatuoran.” 

381 Ug Kini usab, ang Imong pulong, nagpabiling kamatuoran. Kini sa 
kanunay mao ang kamatuoran, tungod kay Kini mao ang Dios. Ug nag-ampo 
ako, Dios, nga balaanon Mo sila pinaagi sa Kamatuoran. Mao kana, balaana, 
putlia sila gikan sa tanang mga kredo ug ang mga denominasyon. Putlia sila 
gikan sa tanang butang kalibutanon, ngadto sa usa ka kinabuhing balanon sa 
Pulong. Itugot kini Ginoo. Sila Imo man karon. Nagsaad Ka sa pagbuhat niini. 
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369 Karon nag-ampo ako, Dios, nga bisan kung hain modangat kining mga 
Pulong, sa teyp man ug sa ania dinhi, nga tawgon sa Espiritu Santo ang matag 
usa ka tawo nga ginahin nan daag karon. Sukad sa pagkatukod sa laibutan sa 
dihang gisulat ang ilang mga ngalan sa Basahon sa Kinabuhi sa Cordero. 
Hinaut unta nga ilang madungog ang Tingog sa Dios nga nagsulti karon, diha 
nianang gamay, mhinay, gamay nga Tingog diha sa ilang kasingkasing, nga 
maingon, “Kini mao ang dalan, lakaw Niini.” Itugot kini, Amahan. Kini akong 
ipangayo sa Ngalan ni Jesus. 

370 Ug samtang atong giduko ang atong mga ulo dinhi sa katilingban. Kon 
mitoo kamo nga kini mao ang Kamatuoran ug in- nyong . . .Akong gibutang, 
gipatong ang akong kamot niining mga panyo nga ania dinhi ug mga putos 
alng sa masakiton ug sa sinait. Buot kong mangutana kaninyo, karon sa 
madayganon. 

371 Wala ako moanhi dinhi aron lamang hidunggan. Gikapoy na a –a – ako. 
Naluya na ko. Dili na ko batan-on sama kaniadto, g nasayud a –ako nga tinagla 
na ang atong mga adlaw. Ug nasayud ako nga kinahanglan ibutang ko ang 
matag gagmayng butang nga mahimo ko, alang sa Gingharian sa Dios. 
Kinahanglan ko gayud, kinahanglan moadto ak bisan kon bation ko o dili. 

372 Mianhi ako tungod kay a –akong gibati nga buhaton kini. Buot ko – kong 
buhaton kini. Gahigugma ko kamo. Ug dili ko mosultig mga butang nga bastos 
ug mabug-at, u –usab, tungod kay maoy akong gusto. A –anaay ma ang butang 
nga nagdasig kanako sa pagbuhat ning mga butanga. Gisulti ko kini sa tumang 
kaloma, uban sa gugma. Dili ko tuyoa ang pagbuhat sa u –usa ka mahait nga 
dapit diin kamo makakita s apagtul-id ug sa latigo sa gino, nga kinahanglan 
moduol kamo aron. Ayaw kining palunga; kay tingalig magpaabot kag dugay. 

373 Ug kamong nagtinguha pagduol nga dapig sa Ginoo, uban sa hingpit nga 
pagtugyan sa inyong kasingkasing, diha sa presencia diha sa katilingan karon, 
o bisan sa kayutaan diin moabot kining teyp; buot ba kamo, uban sa giduko 
ninyong mga ulo . . .Ayawg ibayaw ang inyong mga kamot kon dili ka buot 
niini. Karon kon inyong kagustohan kini but kang mduol sa Ginoo, uban sa 
bug-os hinalad nga kinabuhi mahimo bang ipataas mo ang imong kamot karon. 
Ikaw ang Ginoo magapanalangin kanimo. Inyong gilahad pag-usab ang inyong 
kinabuhi kang Cristo, aron moantus pagdala sa kaulawan. Ingnon ninyo, 
“Andam ako karon pagdawat sa kaulawan.! 

374 Gipataas ko ang akong duha ka mga kamot, usab. Ako, but kong dawaton 
ang kaulawan alang kang Jesu-Cristo dinhi kanako. Sa malipayon akong isul-
ob kining timaan nga gitawag “holy roller,” bisan unsay inyong itawag niini. 
Isul-ob ko kini nga mapagarbohon tungod kay alang man kini sa Ginoo. Isul-
ob ko kini nga mapasigarbohon. 
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ingon nga didto sila gikan. Ug atong pandongan sila sa atong mga kamot, nga 
ang Dios manalangin kanila sa ilang pagpamuhat sa New York. Anaay atong 
duha o tulo ka magagmayng mga simbahan didto. Nagtoo ako nga Igsoong 
Milano anaay usa sa magaymayng mga simbahan didto. Nagtoo ako nga si 
Igsoong Milano anaay usa sa magagmayng mga pundok didto, ug  atong …  
atong gipasalamatan sila. Ug – ug ania pay laing duha nga molakaw karon 
aron mamuhat, mangalagad sa katawhan didto. Ug amo – among gikalipay 
kining mga butanga. 

22 Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa madagayaon. Sa kadaghan! 
Miliraw ako ug nakita ang kadaghanan, ug dili mo mahimong tawgon tanan 
ang ilang mga ngalan, apan nasayud ako nga nakasabot Siya. 

23 Karon, nagtoo ako nga kon ang atong igsoong babaye, ang piyanista, o usa 
kanila ang moari ug motugtug kanamo: 

   Kung dapatan sa Kalayo ang profeta, Kini 

   Ang magputli kaniya, Ug ang 

   pulong… miingon, “Kinsay 

   moadto?” Nan ania 

   ko, “Ipadala ako.” 

24 Samtang, atong ordinahan silang mga ministro pinaagi sa pagpandong sa 
atong mga kamot. Karon, atong nasbot nga ang subay sa Kasulatan nga pag-
ordina sa ministro mao ang pagpandong sa mga kamot. Sa akong paghunahuna 
diha niana ang atong kaigsoonang Latter Rain, o ang katawhang Battleford, ug 
uban pa, nagkagubot; ug sa nakita nila ang pagpandong sa mga kamot aron 
ipaambit  ang espirituhanong mga hyas. Karon, wala kita magtoo nga ang mga 
hiyas magaabot pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Kita nagatoo nga ang . . 
.pagpandong sa mga kamot maoy pagmatud sa unsay ato nang nakita. Nakita 
mo? Nakita mao? Mao kini ang “amen”. Nakita mo? 

25 Karon, sa dihang ilang gipandongan sa mga kamot si Timoteo, ug sa uban 
pa sa mga kaigsonan, ilang hingmatikdan nga diha kaniya anaay gasa. 
Hinumdumi, “Buhuia ang gasa nga anaa kanimo, sukad pa sa imong apohang 
babaye nga si Lois.” Ug nakita nila kini kang Timoteo, ug sa uban pa mga 
kaigsonan, ilang hingmatikdan nga diha kaniya anaay gasa. Hinumdumi, 
“Buhui ang gasa nga anaa kanimo, sukad pa sa imong apohang babaye nga si 
Lois.” Ug nakita nila kini kang Timoteo, ug tungod niini ang mga anciano 
mipandog sa mga kamot sa ibabaw niya ug giordinahan siya dili sa pagpandog 
sa mga kamot diha sa tawo nga walay arang Makita. Tan-awa ninyo? Ug igo 
lamang sila mangayog panalangin, ug kitang tanan nagtoo niana. Busa wala 
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kita manghatad ug espirituhanong mga gasa; kutob ra kita sa pag-ila kanila, ug 
mopandong sa mga kamot kanila, aron pagmatuod kanila, nga kita nagtoo nga 
ang Dios nagabuhat sa maong mga butang alang sa katawhan. 

26 Akong hingmatikdan ning buntaga didto sa likid, si Igsoon McKinney 
gikan sa . . .(Nagtoo ko nga si Kinney o si McKinney,) ang Metodistang 
ministro, nga naglingkud didto sa likid, nga dili pa lang dugay giordinahan 
dinhi usab, (bagtoo ako husto kana, diri sa entablado ;) aron modumala didto 
sa Ohio, kauban ni Igsoon Dauch ug ni Sister Dauch, ug sa pundok didto sa 
Ohio. 

27 Oh, samtang nagkahuisa tang tanan, dinhi niining gamayng dapit 
managkatigum, mayo kayo kini. Walay denominasyon; wala bisan unsang 
kadugtongan, kondili kang Jesu-Cristo lamang, kana lang, (tanoawa?) igo lang 
“maglingkud sa Langitnong mga dapit.” 

28 Maayo, igsoon babaye, kon ihatag mo kanamo . . .Atong awiton kanang 
usa ka bahin niana, “Kun dapatan sa Kalayo ang profeta.” Dunganon ta sa pag-
awit karon. 

  Kung dapatan sa Kalayo ang profeta, 

  Kang ang magputil kaniya, 

  Ug ang Dios nagaingon, “Kinsay moadto?” 

  Sumulti Ka, Ginoo, ko, 

  Karon mga kaigsoonan paduol kamo, kon buot ninyo. 

  . . . ug sa madali ako motubag Kanimo. 

29 Paduola ang ubang mga igdsoon nga ministro, kon buot nila, nga 
mopandong sa ilang mga kamot diha kanila. Ang mga katabang dinhi sa 
Tabernaculo, si Igsoon Ruddell, si Igsoong Lamb, ug uban. 

  . . . ug motubag ko, Ginoo, ipadala ako.” 

  Ihinay kini, palihug. 

  Daghan nang patay sa kasal-anan; 

  Dungga ang ilang pagbangutan; 

  Pagdali, igsoon, sa pagtabang; 

  Tubagang, “Agalon, nia ko.” 

  Sumulti, Ka, Ginoo, ko, 

  Sulti, kay Ikaw tubagon ko; 

  Sumulti, Ka, Ginoo, ko 
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nagtoo kami Kanimo tungod kay nakita namo Ikaw nga nagbuhat sa samang 
butang sa among taliwala. 

365 Among gitugyan ang among mga kaugalingon karon, nga maugdang, 
among gibuhat dinhi niining congregasyon. Ug diha sa mga teyp, Ginoo, niini 
lang gutloa, inaut unta ga ang mga matag lalake ug babaye, batang lalake ug 
babaye, nga –nga ania dinhi mitambong, o nagtindog sa gawas, o makabati 
niini diha sa teyp, inaut unta nga kami niining taknaa magbuhat ug bug-os nga 
paghalad ug manugyan sa tibuok namong kaugalingon alang sa bulohaton sa 
Dios. 

366 Molihok Ka diha sa katawhan, Ginoo, diha sa Gahum, ug ayoha ang 
masakiton. Nag –ingon sila nga anaay ilang atang bakul nga ania dinhi. Itugot 
nga ang gamhanang Espiritu Santo . . .Nasayud kami, nga ang pagpabilin sa 
Iyang Precencia sama niini, Kini ang mobuhat niini. Kon nahimo Mo pinaagi 
sa radio ug sa telebisyon, sa gawas sa nasad, ug giayohay ang masakiton, 
(“imong gipadala ang imong Pulong ug kini nag-ayo kanila,”) mahimo sama 
sa butang niining gutloa. Nag-ampo ako, Dios, nga Imong ayohon ang tagsa 
tagsa ka tawong masakiton, ang matag bakul, ang matag sinakit dinhi ug 
kadtong namati sa mga Pulong. Dios itgot kini. Alang kanila ang akong pag-
ampo. 

367 Dinuyogan sa –uban sa gugma ni Cristo sa akong kasingkasing ug pagbati 
alang sa kus akong gitugyan sila, Ginoo nganha Kanimo, ibabaw sa halaran sa 
pag-antus, diin ang Nagkadugo nga lawas sa Crdero gipahimutang ingon sa 
gibuhat ni Moises, diha sa kinal-angan nila, Ginoo, ug miingon, “Dios, kaloy-i 
sila ngadto, kanila ug dugang pa, ug hatagi silag laing igayon.” A –ayawng 
buhata kini karn dyon, Gino. I –itugot ang Maayong Balita nga mouswag pa sa 
unahan. 

368 Mga sinalikway si –sila, Ginoo. Nag-ampo ako nga ang Imong dakung 
kaloy  grasya mo --mouswag  pa hangtud sa katapusang tawo nga ang ilang 
anaa sa Basahon. Ug nasayud ako nga buot nila. Dili lisud ang pag-ampo sa 
imng langitnong Pulong  batok –o batk sa . . .pinaagi sa  Langitnong pulong, 
ang buot ong ipasabot, Ginoo; ang Pulong nga gisaad, ang Pulong nga 
gipaluyhan ang Pulong nga migahin ning katawhan kanadto ang Pulong nga 
gipaluyhan, ang Pulong nga migahin ning katawhan kaniadto sa wala pa 
matukod a kalibutan. Dili –dili lisud a –ang pag-ampo nga Imong luwason sila 
kinsang mga ngalan anaa sa Basahon, tungod kay nasayud ako nga buhaton 
Mo kini. Si Jesus nag-ingon, “ Ang tanan mga gitugyan ako nga buhaton Mo 
kini. ” Si Jesus nag-ingon, “Ang tanan nga gitugyan Kanako sa Amahan 
modul.” Ug walay makaari gawas kun gitugyan siya. Kanako sa Amahan 
modul.” Ug walay makaari gawas kun gitugyan siya. 
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360 Niining ministro sa Methodist diha sa Kentucky, nga miadto kanako sa 
miaging adlaw, ug miingon, “Samtang namati ako niadtong Pito Ko 
Kapanahonan sa Iglesia, akong nadungog ang singit, “Pamahawa gikan sa 
mga bongbong sa Bablonia,” nagkanayon, nga “Ako na kining gitugyan ug 
gibayaan. Wala ako masayud unsang dalana ang adtoan o unsay pagabuhaton 
apan mibiya na ako.” Dalaygon ang kaisog nianang batan-ng lalaki, ug ang 
asawa ug duha o tulo ka mga kabataan. 

361 Dios, hinaut ang daghan ang makakaplag sa ilng dalan paingon sa Pulong 
sa Dios, ang bugtong dalan sa Kinauhi, tungod kay Siya mao man ang Pulong. 
Nangamuyo ako alang sa matag usa, Amahan. Usaha yang pagsulti ning mga 
butanga, dili sa tumang kaisog; ini pinaagi sa gugma, tungod ka yang gugma 
motul-id. Ug nag-ampo ako Dios, nga makasaboti niini ang katawhan nianang 
paagiha, nga gituyo kini alang sa pagpanil-id. Ikaw, Kinsa maoy motul-id, ug 
nag-ampo alang kanila didto sa krus, nga nagaingon,” Amahan, pasayloa sila. 
Sila, mga buta sila, wala ni –nila hisabti unsay ilang ginabuhat.” 

362 Nag-ampo ako alang sa mga ministro karon nga naglansang sa Pulong diha 
sa krus pag-usab, pinaagi sa pagdawat sa ilang mga kredo ug mga 
denominasyon ug mga pagtootoo, ug giilis kini diha sa Pulong sa Kinabuhi. 
Ug unya, sa atubangan sa katawhan,  i –ilang gitamay ang matuod nga 
Kamatuoran nga gipaluyohan sa Dios nga mao ang Iyang Kamatuoran. Nag-
ampo kami alang kanila, Amahan, nga tawgon Mo sila niining gigayona, ug 
dili mangitag pamalibab, tungod kay nasabot ko nga an katapusang tawag 
miagi na. Tingalig ulahi na kini karon. Misalig ako nga dili pa kini. 

363 Panalangin kining gamayng congregasyon nga ania dinhi, kining gamayng 
gatusan ka katawhan nga nagkahuisa dinhi ning buntaga, ning mainit nga 
adlaw, milingkud pagdugay dnhi, tingalig duha ka sa oras o labaw pa, sa 
bulohaton, ug namati. Wala sila mobiya. Nagpabilin silang naglingkud ug 
namati. Daghan kanila ang naghulat sa ilang paniudto, ug ang kababayen-an 
nga nagtindog uban sa ilang mga masuso, ug naghulat sila. Misanong sila sa 
matag Pulong. 

364 Ginoo, akong naila kung unsay mahitabo kanako sa Adlaw sa Paghukom 
kong gilingala ko ang katawhan. Nakasabot ako, Ginoo, sumala sa pagsabot 
nga kong gibati. Nga, naningamt ako pagdala kanila diha sa Pulong ug itugt 
nga mabuhi sila pinaagi sa Pulong, nga nagsulti kanila nga Ikaw “mao sa 
gihapn kagahapn, karon, ug hangtud sa kahangturan ang gamhanang Espiritu 
santo mao si Jesu-Cristo, diha sa dagway sa Espiritu Santo, ang mao ra nga 
Tawo. Gisulti Mo kini. “Dili na madugay ang kalibutan dili na makakita 
Kanako; apan makakita kamo Kanako, tungod kay Ako magauban man 
kaninyo, bisan diha sa sulod ninyo.” Ug nasayud ako nga Ikaw kini, Ginoo. Ug 
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  Sulti, kay, “GInoo, nia ko.” 

30 Kinsay imong ngalan, igsoon? [Ang igsoon miingon nga, “Orlando 
Hunt.—Ed.”] Si Igsoon Orlando Hunt, nga taga Cuidad sa New York. Husto 
ba kana? Igsoon miingon, “Joseph Coleman.”] Joseph Coleman. 

 Karon mahimong moatubang kamo sa katawhan, mga igsoon 

31 Si Igsoon Hunt ug Igsoong Coleman, gitawag sa Dios sa ilang 
kasingkasing. Ug samtang atong giawit ang maong awit, “Minilyon nang 
himalatyon sa sala, ug kaulawan.” Dali, mga igsoon, dali-a ang ilang 
kaluwasan!” Tan-awa, tubag dayon, “Agalon, ania ako.” Mao kana ang ilang 
pagtubag, niining buntaga. 

32 Ug samtang atong, ingon nga managsoon niining iglesia-ha, ug niining 
pundoka, nagmatuod niini, pinaagi sa pagpandog sa atong mga kamot kanila 
ug mitugyan sa atong toong dinhi, nga magpaluyo ta kanila sa bisan unsang 
butang nga dungganon ug matarung, diha sa Maayong Balita. Ang atong mga 
pag-ampo sa kanunay magaabot niining mga tawhana, nga unta ang Dios 
magagamit kanila alang sa Iyang kadunganan. Ug hinaut unta  ang ilang 
pagpamuhat magmalumbuon ug magdaku diha sa New York. Hinaut unta nga 
ang I – ilang kinabuhi hupong sa pagpangalagad alang Kaniya, nga magadalag 
bililhong mga binangan alang Gingharian. Hinaut unta nga molawig ang ilang 
kinabuhi, maliyong kinabuhi. Hinaut nga ang Ginoong Dios magabakus kanila 
uban sa Iyang dayong Presencia, ug maghatag kanilang kahimsong ug kusog, 
ug mag-amping kanila diha sa Iyang bulohaton hangtud nga si Jesu- Cristo 
magtawag kanila ngadto sa ilang Dayong Puloy-anan didto sa kapahulayan sa 
Langit. 

33 Itugot sa congregasyon karon, samtang atong iduko ang atong mga ulo, ug 
kaming mha ministro mangadto aron ipandog ang among mga kamot kanila. 

34 Among Langitnon Amahan, among gipandong ang among mga kamot 
kang Igsoong Hunt, sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo, sumala sa among 
nasayran kaniya, Ginoo, nga matarug. Ug amo Kang gipasalamatan ning 
maong tawag sa iyang kinabuhi, ning maong bulohaton. Ginoo, sulti pinaaagi 
ning maong tawag sa iyang kinabuhi, ning maong bulohaton. Ginoo, sulti 
pinaaagi ning maong igsoon, pangabig ug mga kalag, modalag kagawasan, 
Ginoo, kadtong anaa sa bilanggoan, tali sa balatian, ug – ug sa pangisip, ug sa 
lawasnon ug sa espirituhanong Ginoo, hatagi siya ug usa ka matuod nga 
bulohaton, aron nga siya, sa katapusan sa iyang dalan, molingi paingon 
nianang hataas nga alagianan ug makakita nga nahimo siyang takus, pinaagi sa 
gracias a Dios, aron pagdakup sa matag kaaway. Pinaagi kang Jesu-Cristo nga 
among Ginoo, kini among gipangayo. Amen. 
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35 Maingon man kang Igsoon Coleman usab maong gipandog ang among 
mga kamot, ingon nga mga saksi, Ginoo, aron pagmatuud sa iyang tawag, nga 
kami, kining iglesiaha, kining pundok sa katawhan, nagtoo kanitya nga usa ka 
ulipo ni Cristo. Ug among gipanmuyo nga Imong panalanginan siya ug 
hatagan siya ug uga ka daku, gamhanang bulohaton, nga makakabig siyag mga 
kalag alang Kanimo, Ginoo ug ipahiwagas ang mga binilanggo, ug- ug 
mobuak sa mga gahum ni Satanas, diha sa kinabuhi sa katawhan diin anaa 
siya. Itugyan kaniya, Ginoo, ang usa ka mabungahong kinabuhi, maayong 
panglawas ug kabaskug. Ug, usab, kung modangat na siya sa tumoy sa dalan, 
Dios, itugot nga makasud-ong siya sa hataas nga alagianan ug Makita diin, 
pinaagi sa gracia ni Jesus Cristo, nahimo siyang takus sa pagbungkag sa gapus 
sa kaaway, alang sa kadungganan sa Dios. 

36 Langitnong Amahan, hinaut nga kining mga tawhana karon magkinabuhi 
ug mamuhat diha sa alanihon sa Dios, Hinaut nga ang Imong mga panalangin 
molungtad kanila ug magauban kanila hangtud sa takna nga kaming tanan 
magakatigum sa tiilan sa among dakung Agalon. Sa ngalan ni Jesu-Cristo kini 
among gipangayo. Amen. 

37 Ang Dios magapanalangin kanimo, Igsoong Hunt, nga maghatag kanimo 
ug usa mabuhangong bulohotan. Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoon, 
ug maghatag kanimog u- usa ka mabungahong pagpamuhat,usab, Igsoong 
Coleman. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Amen. 

  Kung dapatan sa Kalayo ang Profeta, 

  Kini ang magputli kaniya 

  Nangutana’ng Dios, “KInsay moadto?” 

  Mitubag siya, nga “Paadtoa ko.” 

  Oh, sulti, akong . . .(Hinaut nga mosulti Siya sa daghang batan-ong 
mga    kasingkasing.) 

   . . .sulti, akong Ginoo, 

   (Tinawag sa Dios!) 

  . . .Ug magdali ko pagtubag Nimo; 

  Sultihi, Ginoo ko, 

  Ang tubag ko, “Paadtoa ko.” 

38 Mapasalamaton ta pag-ayo sa Ginoo niining buntaga tungod ning dakung 
kadungganan, sa pagsaksi sa iglesia sa pagpadala sa mga ministro diha sa 
umahan niining katapusang mga adlaw. Ang gracias a Dios magauban 
kaninyo, mga kaigsoonan ko! Manghinaut ako nga ipadala Niya kamo ngadto 
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dituyogan sa dagway sa inyng pagkadiosnon naglansang sa krus sa akong 
Cristo sa ikaduhang higayn pinaagi sa pagult sa katawhan nga kining Pulonga 
alang lang sa ubang adlaw  dili alang nig adlawa. Gikiha ko kamo. Sad-an kam 
sa mo rang sala nga nauhat nila niadtng adlaw sa paglansang sa krus. 
Paginulsol  balik sa Dios  malaglag ka. 

357 Ug usa ako magaingon, “Dinhi,” sa mga kasimbahan, “ilag” ang mga 
mgtutudlo, “naglansag sa krus,” pinaaagi sa pagpasipla, “siya” ag Plong. Dios 
malooy Ka! Itugt nga isulti ko kana pag-usab. Tingalig nagkasagol na kini diha 
sa teyp. “Dinhi,” sa kasimbahanan, “ilang” ang mga pari, gilansang sa krus.” 
Pinaagi sa pagpasipala, “Siya ang pulong. Dili ikatingala nga nausab na kini: 

  Tunga sa batong nagilis ug mangiob nga kalangitan 

  Ang akong Manluluwas sa Iyang ulo midko ug nabugtoan 

  Apan ang binuksang abil nagpadayag sa dalan 

  Sa Langitnong kalpay ug adlawng way katapusan 

358 Gisulti ko kini diha sa teyp, ug alang ning katawhan; Gisulti ko kini ubos 
sa lamdag sa Espiritu Santo. Kinsa ang milabang sa Ginoo paduola siya ilalum 
ning maong Pulong! Sa pagkatinuod ang dios magdala niining datan naglimod 
kang Cristo, nagsalikway ang Dios magdala niining daotan, naglimod kang 
Cristo, nagalikway kang Cristo nga kaliwatan ngadto sa hukmanan tungod sa 
pagpasipala sa paglansag sa krus sa Iyang gipaila nga Pulong. Nagpadulong na 
kamo sa Hukmanan. Gikiha ko kini! “Kinsay madapig sa Ginoo,” matud si 
Moises, “padula siya kanako,” samtang ang Haligi nga Kalayo nag-uban didto 
ingon nga kalig-onan. Kinsay dapig sa Ginoo, ipadawat kaya ang Pulong, 
ilimud ang iyang kredo ug magsunod kang jesu-Cristo adlaw. Ug igkakita ko 
kamo sa kabuntagon. 

 Atong iduko ang atong mga ulo karon alang sa pulong sa pagampo. 

359 O Ginoong Dios, ang maghahatag sa Kinabuhing dayon u gang Mag-
uugmad ning maong Pulong, Kinsa gidala pagbalik gikan sa kamatayon ang 
Ginoong Jesus, Kinsa sa husto gipaila kini atubangan sa –sa kaliwatan nga  
mga ktawhan dili magtotoo; nahimong taas ning buntaga. Daghang ang 
naglingkud dinhi. (napuno ang simbahan.) Ang katawhan nanagtindog sa 
luyog luyo, ug ang mga teyp natapos na, aron ipagawas ngadto sa tibuok 
kalibutan, nagkalainglain dapt. Ang mga ministro makabati niini sa ilang 
pagtuon. Nangamuyo ako alang kanila, Ginoo. Itugot nga kining pulonga 
motidlum ngadto sa kasingkasing, mosamad ug halalum, molugtab sa tanang 
kalibutan. Aron sila mgkaingon sama . . . 
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349 Siya miingon, ‘Ilang gihinganlang ang balaang mga buhat sa Dios nga usa 
ka mahugawng espiritu ang nagbuhat niini,wala nay kapasayloan pa niini.” 

350 Gipakalawan ang Iyang Pulong nagbutyag niini ug ginganlang Kini nga 
usa ka mini  fanaticism, “Ayaw pag-adto niini. Ayaw pagtamog sa ilang mga 
tigum.” Uh-huh.  

351 Unsay ilang katuyoan sa pgbuhat niana Ilang gipanagla ang ilang mga 
lansang sa denominasyon. Husto kana. Kining mga magtutudlo nga 
nagapangitag kalingawan, kalbutann, dili donon, nauag sa denminasyon 
nanagdala sa mga lansang sa denominasyo  gilansang sa krus ang Anak sa 
Dios pinaagi niini, pag-usab, gikan sa ilag ma pulpit. 

352 Nganong gibuhat man ilang kini? “Ilang gihigguma ang mga pagdayeg sa 
tawo,” ang mga titulo nga gikahatag sa simbahan kanila, “labaw pa kay sa 
higugma  sa Pulong s adios.” Gikapuntang ko sila. Dili sila makapahiuyon sa 
kalibutan, tungod kay sila . . .Dili makauyon sa Pulong. Tungod kay human a 
sila makig-uyonay sa kalibutan. Gibuhat na kini nila. Ang lang maut nga 
adlaw nga atng gpu-an! Dili ba kini . . . 

353 Dili pa ba igo ang usa ka Kalbaryo alang sa akong Gino? Nganong gibuhat 
man ninyo kini? Kamo nga nagpatoo nga nahigugma Kaniya kamong naibalo 
nga Kini ma ang Iyang Pulong, kamong nakabasa sa Pinadayag captulo 22, 
nga nagaingon, “Bisan kinsa ang magtaktak ug usa ka Pulong o magdugang g 
usa ka Pulong,” nganong gibuhatan man ninyo kini? Dili pa ba igo ang usa ka 
Kalbaryo alng Kaniya? 

354 Mibarog ako sa paglabn Kaniya. Ako mao ang iyang abgad ug gikiha ko 
kamo pnaaagi sa Pulong sa dios. Usa ba ang inyong mga dalan  kaha mahiadto 
kamo sa infierno. Ang inyong mga denominasyon mangalumpag. Gikiha k 
kamo sa Prensencia sa Maghuhukom, dihadiha, kamo, pinaaagi sa inyong mga 
dagway sa pagkadiosnon, mga pagpaka-aron-ingon. Ug unsa man ang tawag 
ninny niiini . . .Dili pa ba igo ang usa ka Kalbaryo? 

355 Sama sa giingin ni Pedro, “ Ang inyong mga amahan sa denominasyon,” 
gikiha kamo ni Pedro tungod sa . . .Nagkanayon, “Kinsa sa inyong mga 
amahan ang wala makauhat niini?” Gibuhat ni estiban ag samang butang: 
“Pinaagi sa mga kamot nga dautan inyong gilansang sa rus ag principe sa 
Kinaui.” Wala ba si Jesus mag-ingon, Mismo, “Kinsaba sa inyong mga 
amahan ang wala magbutangsa ma preta didto sa lubnganan? Ug inyong  
ipasinaw sila tapus niana? Busa mao sa gihapon ang nahitabo sa tawong 
matarung ngadto sa dagan sa mga kapanahonan! 

356 Sa ingon akong gikiha kining mga pinasinaw nga mga masimbahong 
pundok sa katawhan nga nagsalikway kang Cristo niining adlawa. Kamo 
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sa langyawng mga umahan ug sa tibuok kalibutan, nga magawali niining dili 
matukib nga mga bahandi ni Jesu-Cristo, diin kini mas gikinahanglan, 
nagkinahanglan kayo, ang kalibutan karon. 

39 Karon, labot pa niining maayong mga butang, mokuha lamang kita ug 
gamay dinhi ug gamay didto,aron paghuisa niining tanan diha sa bulohaton 
ning buntaga. Karon ning adlawa atong, makigsulti ako diha sa pagtulon-an 
nga akong  . . .Unsahay dili ko gusting tandugon kining lubos nga makalilisang 
mga panahon. 

40 Karon, sa miagang Dominggo, kon ang uban kaninyo wala dinhi u – ug 
wala makakuha sa Mensahe ang Ang Ikatulonh Exodo; ug kon moangay amog 
teyp, nagtoo ko nga malipay kamo niana, Ang Ikatulong Exodo. 

41 Unsay ania kanato, usa ka batang lalaking masakiton dinhi, o unsa pa? Oh, 
usa ka bakul nga batang lalake. Oo. Hinaut nga panalanginan siya sa Dios. 
Mao kana. Maayo. Inigkapus sa bulohaton, mangampo ta sa masakiton, bisan 
pa, tan-awa ninyo. Busa atong, karon kita . . . 

42 Hangyoon ko kamo, tingalig makahimo kamo, sa pagkuha sa Mensahe, 
ang sa Ang Ikatulong Exodo, sa ikatulong higayon nga ang Kahayag, ang 
Manolunda sa Ginoo nga nagtawag sa katawhan sa pagpanaw, sa dayag 
nagpakita sa Iyang kaugalingon dinhi sa yuta, diha sa pagpanaw. Nakita mo? 
Nagtoo ako nga usa kana ka mahinungdanon, alang kanako: ang ikatulong 
exodo! 

43 Dili ba mo malain kon hukasin ko ang akong Americana? [Ang 
congregasyon miingon dili, “Dili.”─Ed.] Hilabihan kainit dinhi sa Tabernaculo 
niining buntaga, ug ang atong bugtong igpapabugnaw nga hangin ma ─ mao 
kanang inyong paypay.Kinahanglan nga inyong pagawason ang inyong 
kaugalingong kahimoan. Tungod niini naglaraw kami, s kaulahiay, sa 
pagbutang ug kahimanan sa pagpabugnaw dinhi, sa dihang amo nang 
ikapahiluna ang mga butang. 

44 Karon, among ikalipay, kon – kon buot kamo nga – nga mamati sa 
Mensahe, Ang Ikatulong Exodo. Karon, anaay atong daghang mga exodo, apan 
sa tataw atong mahimo ang pagpahimutang sa atong kamot diha sa dapit, sa 
panahon, sa tulo ka mga exodo sa Dios, diha sa dagway sa Haligi nga Kalayo, 
nga nanaug aron pagtawag ug pagpinig sa katawhan. Ug, karon, mao na ang 
pagpinig sa katawhan. 

45 Ug atong nakita nga si Iyang pagtawag sa una Niyang exodo, Siya nag-una 
kanila diha sa Haligi nga Kalayo, ug nagmando kanila sa… nagtultol kanila 
paingon sa yuta nga sa ulahi Siya mipakita kanila diha sa dagway sa usa ka 
Tawo nga ginganlag Jesu-Cristo. (Siya nagagikan sa Dios, ug mibalik sa 
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Dios.) Ug ang… ug unya gisalikway Siya. Ug dayon mianhi Siya aron 
pagtawag ug katawhan gokan sa – gikan sa naandan nga kahimtang diin diha 
sila niana, sama kanila didto sa Egipto, nga gikatugyan sa kasal-anan ug 
ngadto sa – sa pamaagi sa mga Egiptohanon. Ug gipagula sila sa Dios. 

46 Ug karon, atong Makita sa ikaduhang higayon, sila gitugyan ilalum sa 
kaulipnanan sa u – usa ka Romanhong Kagamhanan. Ug nahiagum sila sa mga 
kredo ug nahilayo gikan sa matuod nga pagsimba, ug nagpadala na usab ang 
Dios ug laing exodo. Ug ang… Mipakita Siya sa dagway sa usa ka Tawo nga 
magmando sa two. 

47 Sa nahaunang exodo, Siya usa ka Haligi nga Kalayo. Unya, sa Iyang pag-
anhi sa kalibutan, sa yuta sa pagka-Cordero diin Siya gidala nila. Unsang 
katahum nga tipo niini diha sa Millenyum, diin Iyang gipangunahan ang 
Iglesia karon. “Makita ta Siya ingon nga Siya mao man, ug makabaton tag usa 
ka lawas sama sa Iyang Kaugalingong lawas nga mahimayon.” 

48 Ug karon, pinaagi sa Kahayag sa Maayong Balita nga nagagikan sa 
Kahayag, ang Haligi nga Kalayo nga Makita sa atong taliwala! Nakita Kini sa 
siyensiya. Anaa kini sa mga magasin, ug sa tibuok kalibutan. Ug Kini, ang 
siyentificanhon ug espirituhanon tali kanila, nagaila nga mao rang Haligi nga 
Kalayo, sa mao ra nga mga ilhanan ug mao rang mga butanga ang nahitabo 
kanunay. Ug karon ning tungatunga sa mga adlaw diin anaa nay daghang 
fanatisismo ug mga butang, apan, ang Dios kanunayng nagpaila sa Iyang 
Kaugalingon. Karon Makita ta kini. 

49 Ug unsang kamahimayaong butang ang pagkasayud niana, “Kining yutan-
ong payag, sa kapulihay,” kining karaang mahuyang nga lawas nga kita 
mangasakit ug mag-antus niini, “pagailisan ug mahisama sa Iyang 
Kaugalingong mahimayaong lawas: Sa ingon Makita ta Siya nga mao Siya,” 
ug makig-uban Kaniya sa Yuta diin kita nagpadulong karon. Oh, akong… daw 
nakapahimo kanatong nagtindog ug miawit sa Nagpadulong Ako sa Yuta Sa 
Saad. Maingon nga ilang giawit kana sa panahon sa pagbautismo, tungod kay 
mao kana ang atong alawiton sa bautismo. 

50 Karon, alang sa mga kaigsoonan, dingi ug sa diin kining mga teyp moabot, 
(ug tibuok kalibutan kana.) Kining mga Mensahe-a wala kami itumong kang 
bisan kinsa. Ug dili kami buot nga ang katawhan maghunahuna nga kita unsa 
ka matang sa panimalay, o usa ka panon sa mga fanatico nga nagtigum ta sa 
atong kaugalingon, “aron pagpalain sa atong kaugalingon, ingon sa, nga wala 
magbaotn ug Pagtoo, “aron magpalain sa atong kaugalingon batok ni bisan 
kinsa, o – o batok sa Dios, o batok sa Iglesia. Kita dapig sa Iglesia, apan 
naningkamot kita sa pagtudlo, pinaagi sa Espiritu Santo ug sa Iyang tabang, 
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343 Ang ilhanan nga naghimo sa karaang Legion misul-ob sa iyang mga bisti. 
Hinumdumi ang taw nga maghukas sa ilag mga bisti mga buang. Nakita mo? 
Unsa na man nga abaye? Ang Legion mao ang buang; iyang gikuhas ang iyang 
mga inina gika kaniya. Gigamit sa Dios sa Iyang Gahum ug gibabistihan sia, 
siya gibistihan diha sa husto niang kaisipan, milingkud sa tiila ni Jesus. 

344 Tan-awa ag ahum nga nakapabuka sa buta nga mata ni Bartimaeus, 
atubangan sa ilang mga kredo. Naaot Siya sa kalbutan niadtng daghan ang 
walay pagtoo sama sa ania karn, apan wala kini makapugng Kaniy. Padayn Sa. 
Wala Nia tagda ang mga pagtamay nila. Yang giingan sila, “Kamo ikan sa 
inyong amahan, ang yawa.” Iyang gihukman ang tanang butang. 

345 Ang gahum nga nagbanhaw kang Lazaru gikan sa lubnganan ug mihatag 
pagbalik sa babayeng taga Nain sa iyang anak! (O Dios!) Ang gahum nga 
nakahimo nianang mga butanga nga makatagna sa mga butang nga 
magakahitab. “Anay duruha . . .ka asno, dihy usa ka asno nga gihigot sa duha 
ka pamaagi,” u tanang kining mga butangga nga iyang gipanagna. Ang maong 
Tawo nga nagbaton nianang Gauma, “Pahilyo Kaniya. Wala kami 
magkinahanglan Kaniya sa among katawhan. yangdatan ang aong mga 
gitudlo,” ug ilang gilasag Siya sa krus. 

346 Ang samang butang karon, “Likayi ang Espirit santo,” wala sila 
magkinahanglan Niini.” Makadat Kini ug uhatn kining mga butanga, ug 
sultihan ang atong katawhan niining mga butanga, dili ta but nga makasagol 
kini sa atong mga kapunongan. Supak Kini sa atong mga kredo.” Ila na usa 
Siyang gilansag sakrus. Ay, na! 

 Matikdi karn samtang ato nang tapuson. Tapus nato. 

 Ug gitawag nga usab Kini nila “anatico.” 

347 U ilag gingalan sia ga usa ka “fanatic.” Sila miingn, ‘ Buang Siya” Anaa 
ba nasayud gaag Biblia nag-ingn nga, si “Jesus mao kaniadto,” silang mga 
Fariseo nag-ngn,”kining Tawhana usa ka Samaritanhon ug Siy a buang.” 
Karon unsay khulogan saplon buang? “Kuwangal.” Kuwanggol ang mong 
Tawo. Panon sila sa mga tawong “kuwangol.” “Kuwanggol ang maong sa 
tawo. Panon sila sa mga tawng kuwanggl nga nagsuod Kaniya. Si Belzebu 
siya.” 

348 Ug usab, ilang gisulti ang maongbutang, “Usa kini ka mtng sa pnglamat. 
Usa kini ka pnghimalad,” mibutang Kaniya pag-usa sa ibabaw sa krus sa 
kalawan. Unsa sa krus? Unsa nga kaulawan? Sia mao  ipaluyohan nga Pulog; 
gikalingawan kini, giingan ang katawhan nga sa yawa Kini. Naghimog mga 
butang u guhinglan . . . 
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nga siya usa ka talamayong nagapamintal nga Jezebel usab. Nagbaton siyag 
pito ka mga yawa diha kaniya. Siya usa ka hubo. 

338 Sama ra sa modernong babaye sa kadalanan karon. Lakaw bisan diin nga 
imong gusto ug tan-awa. Kon dili ba kamo motoo nga ang katawhan moyukbo 
sa mga babayeng hubo diha sa ampoanan, tan-awa sa kadalanan karon. 
Maingon kanhi sa mga adlaw sa Sodoma, maingon man usab kini karon. Tan-
awa, kon dili ka motoo niini. Lakaw bisan diin. Pagbasa ug mantalaan, 
pagbasa ug magasin, tan-awa ang anaa sa pahibaloanan. Un-say imong 
makita? Hinumdumi kung unsay giingon niini, "Sa pagpakakita sa mga anak 
sa Dios sa mga anak nga babaye sa tawo nga maanyag, nanagpangasawa sila 
kanila." Tan-awa ang kangil-ad sa Englatira, tan-awa ang kangil-ad dinhi. Tan-
awa ang tanang butang nahimong balay sa mga bigaon. 

339 Nganong ingon man niini? Nganong nahimo mang komunista ang Rusia? 
Tungod sa kalaw-ay ug kahugawan, ug ang kawalay Gahum sa simbahang 
Katoliko. Ug mao kanay hinungdan nganong nailog kining nasura, sa 
komunista ug ang panaghiusa sa kasimbahanan, ug nakighiusa niini uban sa 
simbahang Katoliko. Nga niini, ang komunismo ug Katolosismo 
managkahiusa ra, nasayud mo. Ug ania gibuhat na nila kini. Ngano? Tungod 
kay ilang gisalkway ang Maayong Balita nga nagpalain kanila ug naghimo 
kanilag lahi nga katawhan!...? Mao kana ang tinuod nga hinungdan. 

340 Ug ang mga ministro sa pulpito nagpahimutang niini, alang sa usa ka tiket 
sa pagkaon, alang sa sosyal nga kahimtang sa mga kredo, nga nagaingon, 
"Sakop ako sa Talpulano," gibaylo ang edukasyon tungod sa Gahum sa Dios; 
ang pagpahigawas kanila gikan ning buang ang kaliwatan, sama kang Maria 
Magdalena. 

341 Ang bugtong Gahum nga makakuha nianang  makauulawng hubohubo 
diha sa kadalanan ug pabistan siya ug magkinabuhi ingon nga babaye, nga 
mahimo ang usa ka ristoano gka niya kaniya lag gidat kanang maong Gahum, 
ug gilansang sa krus ang tawo nga nagbaton Niini, didto sa kalbarto. 

342 U karon, ang maong Maayong Balita ag espritu Santo maoy mokuha 
nianang makauulawng hubohubo ug magpabisti kaniya ingn nga babaye ug 
magkinauhi ingon nga ristoanon ilang ginganlan Kinig “fanaticism.” Dili sla 
gust Niini nga maisagl sa ilang cngregasyn, nga mabuhi Kini sa ilang taliwala, 
nga modasig sa ilang cngregasyon nga mabuhi Kini sa ilang taliwala, nga 
modasig sa uban babaye pagbuhat mini. Unsa ilang gbuhat? Ilang gipalagpt 
Kini sa gawas, sama sa ilang gibuhat kaniadto. Ug karn ilang gilansang sa krus 
an maong pulong ug miingon nga Kini alang ra sa laing panaon. Hikia ko sla 
p-usab, oo, sir sama rag a sila gikiha kaniadto. 
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ang hinungdan sa pagkabahinbahin nga ania kanato karon. Kita, wala ta 
magtoo niini. 

51 Kita nagtoo nga ang tanang kasimbahan kinahanglan nga manag-ambitay, 
dili sa pagbahinay; ang mga Methodist alang sa ilang pundok, ug ang mga 
Babtist sa ila, ug ang Oneness, ug ang mga Trinitaryan, ug kung unsay anaa 
kanato, ang tanan nagkabahinay. Kita nagtoo nga may pagkahugpong sa tanan, 
ingon nga usa ka dakung nagkahuisang pundok sa Lawas ni Jesu-Cristo, nga 
naghulat alang sa mahimayaong Pagbalik. Kinahanglan dili sila manag-iyahay, 
tanan. 

52 Ug unsay makapabulag niini, anaay mahitabo nga pipila ka 
mahininhdanong sukaranan nga dili ta magkahiusa. Sa pagtoon niini, akong 
naila sa pagtoon niini, dili sa bundok sa atong panita; tungod kay, dalag, itum 
luntian, ug puti, ang tanan naulang sa nagkalainlaing mga kapunongan. Dili 
kini sa matang sa pagkaon nga tong gikaon; kitang tanan nanakaon sa samang 
kalan-on. Nagsul-ob ta sa managsamang bisti, ug uban pa. Apan nakita ko kun 
diin magsukad, anaa kini sa tawo kinsa  miniya sa tumbanang dalan sa 
pagtulon-an sa Maayong Balita, sa matag tawo. 

53 Ug diha kinahanglan nga anaay pamaagi sa pagpakita gayud kung un-say 
katahum nga tipo niini diha sa Milenyum, dili Iyang gipangunahan ang Iglesia 
karon. “Nakita ta sya ingon nga Siya mao man, ug makabaton tag usa ka lawas 
sama sa Iyang Kaugalngon lawas nga mahimayaon.” 

 * 

63 Ug ang Protestante, (tan-awa?). nagtigum si- silang tanan ug nagbuhat ug 
kapunongan sama gayud sa ilang ginabuhat didto sa Nicaea, sa Roma, diin 
ilang gitukod a- ang simbahang Katoliko pinaagi sa . . . didto sa Concilio sa 
Nicea. Ug atong Makita nga silang duha managsama ra. Silang duha 
managsama ra. Ilang gitalikdan ang Pulong sa Dios,a ron magtukod ug 
kapunongan. Nakita mo? Ug unya kung bahin na sa mga dagkung 
kapunongan. Nakita mo? Ug unya kung bahin na sa mga dagkung 
Kamatuoran, kana daw nahimong talagsaon karon, Kini nahimong langyaw 
alang kanila, tungod kay igo man lamang sila gikatudloan sa tulomanon. 

64 Walay atong tulomanon gawas sa Biblia. Wala tay unsa man sa gawas sa 
Balaang Pulong sa Dios, ug diha kita magbarug. 

65 Ug karon, ning adlawa, buot kong basahon ang pipila ka Kasulatan, 
kadiyot lamang, gikan sa balaan, balaang Pulong sa Dios, nga Makita sa 
Basahon ni San Lucas. Sa ika-23 nga capitulo sa San Lucas, aron 
mahipasukad, nga magkuha ug u—usa ka barunganan kung un—unsay akong 
isulti, usa ka masukarong hunahuna sa butang nga buot kong hisgotan. Ug 
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giabli na ninyo sa San Lucas, sa ika-23 nga capitulo, ug gusting basahon ang 
usa ka bersiculo. Kana lamang ang gikanahanglan ko alng sa sukaran niining 
buntaga, aron ipamahatug kini. Karona atong basahon ang ika-20 . . .sa ika-23 
nga capitulo, sa ika-33 nga capitulo. 

 Ug sa pag-abut nila sa dapit nga ginganlan Ang Kalabira, didto ilang 
gilansang siya sa krus, ug ang criminal, ang usa sa iyang toon ug ang usa sa 
iyang wala. 

66 Karon, buot kong mokuhag upat ka mga pulong gikan niana, gikan sa 
gibasa, aron ipasukad ang buot kong isulti, “didto ilang gilansang Siya,” upat 
ka mga pulong. Ug ang akong hisgotan tawgon . . .A –akong ipadangat ang 
usa ka kiha ngadto sa kasimbahang denominasyon niinig panahona kang Jesu-
Cristo sa pag-usab ning adlawa. Gikiha ko sila. Niining buntanga, gitawag 
kini. Ang Kiha. 

67 Ug buot kong gamiton kini nga daw sama kini sa usa ka hawanan sa 
hukmanan, diin didto may . . .Ug luyo ning tanan, ang pulpito ug ang 
simbahan sa hukmanan, diin didto mau . . .Ug luyo ning tanan,a ng pulpito ug 
ang simbahan maoy usa ka hukmanan. Ang Biblia nag-ingon, “Mako kini ang 
lingkuran sa hukmanan, nga – nga kinahanglan adto magsugod sa balay sa 
Ginoo.” 

 Ug kini sama sa – sa trono ug ang – ug ang maghuhukom, ug ang mga saksi, 
ug uban pa. Ug ania kanako, ning adlawa, ang akong saksi,mao ang Pulong sa 
Dios. 

68 Ug ang akong kiha batok sa mga kasimbahanan karon. Karon dili ko –ko 
ilakip ang makasasala niini. Ako lang kining gipahinungod sa simbahan. Ug 
mahipatik na ki—kini sa –sa mga teyp karon, ug a—akong mahimo. Akong 
gikiha kining kaliwatana sa ikaduhang paglansang kang Jesu-Cristo. 

69 Ug karon aron ipahigayon kini niining atong panahon nga gipuy-an, a—
akong buhaton kini, ipakita ko gayud ang kalig-onan. Kon mopadangat man 
ako ug usa ka kiha, kinahanglan magpakita ka ug kalig-onan sa sala sa 
kriminal nga nabuhat. A –akong, ikiha sila, a –akong dalhan sila sa –sa kalig-
onan aron pamatud-an kini, nga mao kini, nga kung unsay akong gipamahayag 
mobarug sa atubangan sa punoang Maghuhukom, nga niini, akong isipon ang 
akong kaugalingon ingon nga abogado sa . . .niining maong kiha. Nga, ang 
Pulong sa Dios ingon nga akong saksi,a akong gikiha kining kaliwata tungod 
sa paglansang sa krus. 

70 Ipakita ko gayud, ug ipakita, nga mao ra nga espiritu ang ana sa katawhan 
karon nga nagbuhat sa unang paglansang, ug nanagbuhat sa samang butang. 
Kinahanglan ng buhaton ko –ko kana, kon kini usa man ka paglansang sa krus, 
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333 Sila nga nanag-ingon nga nahigugma Kaniya, mao usab kana ang 
nagalibot Kaniya karon. "Wala kami magkinahanglan nianang Butanga 
kanamo. Dili kami buot ning Tawhana nga magbuot kanamo. Dili kami 
motabang. Dili kami moduyog bahin Niana, dinhi ning maong siyudad, kong 
kanang Butanga mahitabo ning paagiha. Kini dili lain kondili espiritista. Yawa 
kini." Sa walay pagkahibalo sa Pulong sa Dios, ang buta naguyod sa buta, 
maingon sa kaniadto . . .Hunahunaa, kay mao man karon. Maingon kini 
kaniato, maingon man karon. Hunahunaa! 

334 Anhg Iyang gahum sa pag-ayo ug pagpahigawas sa lalake ug babaye gikan 
sa gugma ning kalibuatan karon, gikan sa pagpaputol sa buhok, pinintalang 
nawong sa mga jezebel nga nanag-ingon sa ilang kaugalingon nga mga 
Cristohanon; ug nagpakita sa kinabuhi nga sama niana, nanigariliyo, mahilas 
nga katistis. Nanglingkud ug nagmugnag katilingban sa misyonaryo, ug 
pagpanapak ug panahi, ug managwitwit, u—ug magadto sa kadalanan ug 
magsul-ob mga purol, ug uban pang sama niana; ug unya nagtawag sa ilang 
kaugalingon nga mga Cristohanon, sa atubangan sa ubang kababayen-an. 
Nahinumduman ba ninyo ang akong sugilanon bahin sa ulipon nga nasayud 
nga anak siya sa usa ka hari, ang iyang batasan. Unsay angay kanato? Llake ug 
babaye, ug naglimud... 

335 Kining mga pari, kining mga pulpito diin Siya makaangkon sa 
dinughangan Kaniya, ilang gitukod ug gitugotan kadtong maong matang sa 
kinabuhi tiwala sa katawhan, diin ilang gidughang Siya. Ilang gilimud ang 
Gahum a—aron pagpahigawas kanila gikan niini, ug ilang gitugotan kini sa 
ingon, samtang kini supak Pulong sa Dios alang sa usa ka babaye ang 
pagpaputol sa buhok, o ang pagpamintal sa iyang daway, o nag pagsul-ob ug 
mga purol. Supak kini sa Pulong sa Dios, apan gitugotan kii nila, nga 
nanagbuhat ug laing Kalbaryo (diin gikan? Gikan sa kadlanan? Gikan sa lawak 
hukmanan?) gikan sa pulpito, gikan sa pulpito. 

336 Ug usab, unsay nagsinggit? "Nagpaka Dios Siya sa Iyang kaugalingon." 
Ilang gilimud ang Iyang pagka Dios. Nagtinguha sila pagbahin Kaniya ug 
maghimog tulo o upat ka mga Dios gikan Kaniya. Samtang, Siya mao ang 
Dios; Siya ang Dios kaniadto; Siya ang Dios sa kanunay, mao sa gahipon 
kagahapon, katron, ug hangtud sa kahangturan. Kung maghisgot kag bahin sa 
usa sa ka Dios ngadto kanila, kataw-an ka nila. "Kami nagtoo sa samtisima 
trinidad." 

337 Ako nagtoo sa usa ka balaang Dios, ang Iyang Gahum sa pag-ayo, sa 
pagpahigawas, ug pagkuha ning katawhan gikan sa gugma sa kalibutan, aron 
ipahigawas sila sama sa Iyang gibuhat kang Maris Magdalena. Hinumdumi, 
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328 Sila adunay –sila, a –ang mga ministro niining adlawa, kinahanglan 
masayud ning mga butanga. Unta masayud sila kang Jesus sa Iyang mga 
adlaw. Unta masayud sila. Ug karon nasayud na sila niini, apan wala mahibalo 
niini. Sama sa mga magtutudlo sa Judio sa Iyang mga adlaw unta mahibalo 
Kaniya pinaaagi sa Iyang adlaw, maingon man kini karon, mga matin-aw nga 
gipaluyohang Pulong sa Dios. Siya mao ang Pulong, ug Iyang gipamatud-an 
nga Siya mao ang Pulong. Iyang gipamatud-an nga Siya mao ang Pulong alang 
niadtong adlawa. Ug ang Dios nagpamatuod karon nga Siya mao ang Pulong 
niining adlawa, ang Kahayag ning taknaa. Ug unta maila nila ang ingon, ug 
unta maila kini nila karon. 

329 Ilang gilansang Siya sa krus kaniadto, ug ilang gilansang Siya sa krus 
karon. Akong gikiha sila niini! Husto. Kanunay kining nagpangidlap pinaaagi 
kanako," Gikiha sila, tungod kay pabayron sila sa Dios niini!" 

330 Ang mga Judio sa ilang adlaw. Ang Dios sa gihapon, sa mga adlaw dinhi 
sa kalibutan, si Jesus miingon, "Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan 
gipangandoy Ko ang pagtigum unta sa imong mga anak, apan nagadumili 
kamo." 

331 Ang mga Judio sa ilang adlaw. Ang Dios sa gihapon, sa mga dlaw dinhi sa 
kalibutan, si Jesus miingon, "Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan 
gipangondoy Ko ang pagtigum unta sa imong mga anak, apan nagadumili 
kamo." 

331 Giunsa pagpaningkamot sa Dios ning katapusang mga adlaw sa pagtigum 
sa Iyang katawhan patingub, apan nagdumili kamo. Maoy inyong gipangandoy 
ang inyong kredo, busa karon, gipanungyan kano ngadto sa kalaglagan. Kadto 
maoy nadawat sa Jerusalem; gibungkag gayud siya, gisunog, nawala na siya. 
Ug kana maoy hustong mahitabo, usa niining mga adlawa, sa tanan niining 
dagkung mga butang dinhi. Ang inyong mga dagkung kredo ug mga 
denominasyon mangamatay ug mangalaglag, apan ang Pulong sa Dios Walay 
Katapusan ug molungtad hangtud sa kahangturan. Nakita mo? 

332 Ang Iyang halaghum nga mga samad gikan sa balay sa mga higala. 
Hunong! Nagpaabot ako ug usa kagutlo. Mga ministro hunahuna kini. 
Hunahunaa. Hunahunaa kini! Diin gikan ang Iyang mga samad? Sa balay sa 
gitawag Niya sa higala. Sama kaniadto, maingon man kini karon. Hunahunaa 
kini! Didto sa Kalbaryo wala Siya liboti sa –sa mga mabangis, mga salbahis, 
kondili mga ministro kinsa miangkon nga nahigugma Kaniya. Ug karon, 
samtang gipaila pag-ayo ang Maayong Balita, samtang ang dagkung mga 
ilhanan sa Iyang pagkabanhw gipanghimatud-an sa atong taliwala, dili kining 
tagagawas nga nag-una kaninyo, kini silang gitawag nga mga ministro. 
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nga ilang gilansang. Ipakita ko gayud sa –sa katawhan nga mao rang batasana 
ang anaa sa katawhan karon ang  nagabuhat sa samang butang, sa 
espirituhanon, nga kanhi ilang ginabuhat sa pisikal. Ilang gilansang, sa 
lawasnon, si Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios. Ug karon, ning adlawa, pinaagi sa 
mao ranf Pulong, ug pinaagi sa –sa mao rang Espirtu Santo, ug mao ra nga 
Pulong, a –akong gipangadaoy ang nagpakita sa kasimbahanan diha –niana 
diin sila magbarug, nga nanagbuhat sila sa samang butang karon, ug ang Biblia 
nag-ingon nga ilang pagabuhaton kini, ug pamatud-an nga mao na kini ang 
adlaw nga nailalum kita. 

71 Dili kini mahimong buhaton niadtong milaybayng pipila ka mga tuig. Ako 
magaingon, nga dili mahimong mabuhat sa milabayng kalim-an ka tuig. Ako 
magaingon, nga dili mahimong mabuhat sa milabayng kalim-an ka tuig, apan 
karon maoy tukma kayo. Ug wala kini mabuhat kanhi, tingalig, sa milabayng 
napulo ka tuig, apan mahimo nang buhaton kini karon tungod ka yang – ang 
takna talitapus na. Ania na ki –kita sa katapusang takna. Ug nagtoo ako, ingon 
nga Iyang ulipon, nga ki—kitang tanan hapit na molabang gikan niining yutaa, 
paingon sa Usa. 

72 Busa, ang panahon sa paghinulsol, sa usa ka nasud, nawala na. Nagtoo ako 
nga kining nasura dili na makahinulsol. Nagtoo ako nga milabang na kini 
niining yutaa, paingon sa Usa. 

73 “Igsoong Branham, sa dili mo pa sugdan ang imong kaso, usaon mo man 
pagmatuod niana?” 

74 Kini lang, nga kitang tanan sad-an sa samang kasal-anan nga niana 
gilaglag sa Dios ang kalibutan, saw ala pay lunop sa kalibutan. Kitang tanan 
sad-a sa samang kasal-anan nga niana Iyang gilaglag ang kalibutan sa Sodoma 
ug Gomorra. Ug karon, ug kitang tanan nagbaton sa samang espirituhanong 
kalig-onan nga ania sa atubangan, tananang mao rang espirituhanong kalig-
onan, nga naila sa tibuok kalibutan, nga mipakunsad sa mga kalooy sa Dios 
ibabaw niadtong kaliwatana. Nga usab, ang pagsalikway, mobungag 
paghukom. Busa kon kining kaliwata misalikway man sa samang kalooy nga 
mipatid sa ilang mga adlaw, ang Dios mahimong hiwi kung labyan sila sa 
walay paghukom. 

75 Sama kang Jack Moore, nga aong higala, miingon, “Kon kining nasura 
labyan man nga walay silot gikan sa Dios, nan katungdanan sa Dios ang 
pagbangon sa Sodoman ug Gomorra ug magbasul tungod sa pagsunod kanila,” 

76 Karon, atong hingsayran nga sa espirituhanong kahimtang gibuhat nila ang 
mao rang butang karon, tungod kay ilang ginabuhat kini, usab sa ,mao rang 
katuyoan, ug diha sa samang paagi nga ginuhat nila sa paglansang sa Ginoo, sa 
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lawasnon. Gibuhat nila kini tungod sa pangabugho, tungd sa espirituhanong 
pagkabuta. Nga niana, dili buot matan-aw. Dili sila mamati Niini. 

77 Si Jesus, sa Iyang yutan-ong panaw, dinhi sa kalibutan Siya miingon, 
“Maayo gayud ang pagkasulti ni Isaias kaninyo, “Kamo anaay mga mata apan 
dili makakita, ug mga dalungan ug dili makadungog.” Nakita mo? 

79 Walay ilang Makita batok Niini. Sa tumang  kaisog misulay paghagit 
Niini. Ug nahibalo sila nga anaa diha kalig-onan, ug nasayud sila nga nag-
ingon ang Biblia, ug ang bugtong butang na ilang mabuhat mao ang 
pagpasipala Niini. Kana maoy husto. Busa, ug kining tanan, mao ra nga mga 
katarungan. 

80 Ug karon, pinasikad ning sukaranan, akong gihagit kining kaliwtana sa 
paglansang kang Jesu-Cristo; sa usa ka paglansang, ug sad-an; Uban sa 
kahugaw, kadautan, kadalo, maki-denominasyong mga kamot nga milansang 
sa Princepe sa KInabuhi nga buot unta mopakita Mismo sa katawhan. 

 Moingon kamo, nga “Ang samang Persona?” 

81 “Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong mao ang Dios. Ug ang 
Pulong nahimong unod, ug nagpakita sa Iyang kaugalingon.” Ang Pulong 
nasayag sa unod, ug ilang gihukman ang unod ug gipatay Kini, tungod kay ang 
Pulong nasayag man. Mga Hebreonan 13:8, nag-ingom, “Si Jesu-Cristo mao 
gihapon kagahapon, karon ,ug hangtud sa kahangturan, “ Mao ra kini nga 
Pulong. Nakita mo? Ug tungod sa samang katarungan, ilang gitinguha ang 
paglansang sa Pulong. 

82 Karon, alang sa akong teksto, aron isaysay pagbalik ang pagtulon-an nga 
buot kong kuhaon. Didto, ang upat ka mga pulong. Atong isaysay, “didto.”  
“Didto,” ang labing balaang ciudad sa kalibutan, ang Jerusalem. “Didto.” Ang 
labing relihiyosong ciudad sa kalibutan. Didto “ilang,” ang labing relihiyosong 
katawhan sa kalibutan, diha sa relihiyosong pangilin, ang pangolin sa Pasko. 
“Didto,” ang labing relihiyosong daoit, ang labing relihiyosong ciudad, a – ang 
labing dakung kapunongan sa tanan, ang ulo sa tanan niini. Didto “ilang,” ang 
labing relihiyosong katawhan sa tibuok kalibutan, nagkahiusa gikan sa tanang 
suok sa kalibutan. Ilang “gilansang,” sa labing makauulawng kamatayon, nga 
nahitabo, usa ka tawong gipatay; hubo, gihukas ang mga sapot gikan Kaniya. “ 
I-Iyang gitamay ang pagkatalamayon.” Ilang… Ang crucifico anaay u – u – 
usa ka panapton nga gilimis Kaniya; apan ilang gihukas Kaniya ang mga bisti 
gikan Kaniya. Ang labing makauulaw! 

83 “Didto,” (ang labing dakung relihiyosong cuidad,) “ilang,” (ang labing 
relihiyosong katawhan,) “gilansang,” (ang labing makauulawng kamatayon,) 
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magmando ang Dios nga mahitabo. Apan wala sila didto. Kon didto pa sila, 
ngalan kini nilag "Belzebu, ang yawa." Nakita mo? "Agalon, nagtinguha kami 
kon mahimo Mo kini sa paagi nga maoy among gustong buhaton Mo kini." 
(Kana lang.) "Molakaw kun asa Ka namo paadtoa, buhaton ang among gusto." 
Oh, tinuod. Wala silay kalabotan Kaniya. 

Wala, sir. Mao kanay hinugdan nga kinahanglan ilang palagpoton Kaniya. 
Wala sir. Mao kanay hinungdan nga kinahanglan ilang palagpoton Kaniya. 
Wala sir. Mao kanay hinungdan nga kinahanglan ilang palagpoton Siya gikan 
sa ilang taliwala.Oo, sir. Ilang gisulayan pagbuhat ang samang butang karon. 
Ug pinaagi sa pinaguisa ka kasimbahan, sa katapusan nahuman ra nila kini. 
Silang tanan nanagkauban. Ang naandang karaang singgit. 

324 Dinhi atong makita pag-usab ang labing relihiyosong dapit, ang labing 
maayong, pinasinawng mga batid sa teyolohiya, kinsa lahi ang pagpanabot; 
ang labing hatag-as nga kasimbahan, ug maayong pagkabansay sa teyolohiya, 
mipalagpot Kaniya gikan sa ilang taliwala. Wala sila magkinahanglan Niini. 

 Kamo miingon, "Sayop kana, Igsoong Branham." 

325 Sa ingon wala kamo dinhi aron tan-awon Ang Kapanahonan sa Iglesia, o 
paminawon kini nga giwali. Wala kamo dinhi, samtang, kining Panahon sa 
Iglesia sa Laodecia mao ray bugtong nga naghingilin Kaniya pagawas sa 
simbahan. Ug gipagawas Siya, diha sa gawas, nagatuktok, naninguha pagsalud 
pagbalik. Ila Siyang gihinhilan tungod kay dili sila makapahimulos Kaniya. 
Ilang gilansang Siya sa krus pag-usab. Amen! Unsang gidugayonan pa kita? 

326 Hinumdumi, ang profeta sa Pulong sa Dios mipasidan kanato, diha sa 
Ikaduhang Timoteo 3, (kon inyo kining gisulat. Wala na kita'y panahon 
pagbasa niini. Apan giingon, nga,) "Sa kaulahiang mga adlaw, 
managpanungha ang mga mayubiton. Sila sa mga madalidalion, nagahigugma 
sa kaugalingon, nga nagahigugma samga kalipayan inay nga sa Dios unta 
hinoon; tigbutangbutang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa 
maayo, mabudhion,mapahitason, mahigugmaon sa kauglaingon, tigpaburot; 
nga nagabaton sa dagway sa pagkadiosnon, apan nagapanghimakak sa Gahum 
niini: likayi kining mga tawhana! Kay ang ingon kanila mao ang nagapamihag 
sa mga mahuyang, mga babayeng pugdol sa buhok," nag-sul-ob ug purol, 
namintal sa mga nawong, "gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain, ug 
nagapamihag kanila." Husto kaayo kana. 

327 Siya miingon, "Likay gikan niini, sa kaulahiang mga adlaw." Sundon ta 
ang profeta. Likay gikan nianang mga butanga sa kaulahiang mga adlaw. Ania 
na kamo.(Akong giawhag ang Iglesia karon.) Oo, sir. Pahilayo gikan niini! 
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denominasyon sa simbahan, ug mitindog siya didto sa luyo ug miingon," 
Akong gihagit si bisan kinsa sa pagdala kanako ug pakit-on ug usa ka 
milagro." 

317 Miadto ako ug nagkuhag usa ka doctor, ang usa ka lalakeng naayo sa 
cancer. Miadto ako ug mikuhag usa ka babaye nga kanhi diha silyang may 
ligid sulod sa kaluhaan ka tuig; siya naayo sa artraytis, kanhi sa usa ka silyang 
may ligid.b Ako kining gidala ug giingan, "Karon kuhaon ko ang kwarta, usa 
ka libo ka dolyar." 

318 Siya mitubag, "Bueno, ah, ah, ah,ah,ah ta didto ug kuhaon kini." Matud 
ko, akong giingan, "Pangandaan kay mangadto ta ugma." Nakita mo? Giingan 
ko nga, "Atong padalahag . . ." Giingan ko, "Ania ang doctor nga maoy 
mosulti nga kining mga tawhana tinuod nga may cancer. Ania ang doctor nga 
maoy mosulti nga kining mga tawhana tinuod nga may cancer. Ania kini sa 
listahan, nga may x-ray. Ania kining babaye nga ang tanang mga silingan 
nasayud nga naglingkud siya nianang maong silyang mga ligid sulod sa 
kaluhaan ka tuig, ug naglakaw na siya karon. Ug ang mga doctor, doctor, tapus 
sa doctor tapus sa doctor tapus sa doctor, ug tanan pa, ug ania siya karon buhi. 
Karon, nag-ingon ka nga "mohatag kag usa ka libo ka dolyar." Buot kong 
ibutang kini sa panudlanan sa misyonaryo. Gikinahanglan ko kini." Nakita 
mo? Nakita mo? 

 Siya miingon, "Bueno, atua kini didto sa Waco, Texas." 

 Giingan ko, "Mangadto ta ugma." 

320 Siya mitubag, "Kadali lang. Sultihan ko ikawg usa ka butang. Aniay 
gamayng batang babaye uban kananako. Ug hatagi akog navaja ug putlon ang 
iyang bukton, ug unya ayoha kini, sa atubangan sa among kaigsoonan. Ug 
hatagan ka nila ug kwarta." 

 Giingan ko, "Ikaw satanas!" 

321 "Kon Ikaw anak amn sa Dios, kanaug nianang krus." Tug-ani kami kinsay 
nagbunal Kanimo," uban sa panapton nga gibugkos sa Iyang ulo. Gibunalan 
Siya niini, miingon, "Karon, kong usa ka profeta, sultihi kami kinsay . . ." 
"Kon Ikaw Anak man sa Dios, kanaug sa krus." 

322 Mga bta nga naguyod sa buta! Nagkinahanglan sila ug inutokan nga 
kaayohan, ang usa ka tawong nagbuhat ug usa ka butang sama niana, o 
mohatag ug usa ka pamahayag sama niana. Tinuod kaayo. 

323 Bisan pa, ang naandan nilang singgit, "Tan-awon ta nga buhaton Mo ang 
usa ka milagro. Agalon, nagtinguha kamig milagro hikan Kanimo," samtang, 
sa matag adlaw, matag takna, nagakahitabo kadto nga mapaadoyonon, samtang 
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“Siya,” (ang labing bililhong Tawo.) Kon dili pa ba igo kana aron hukman 
kining maong kaliwatana! 

84 “Didto,” ang labing relihiyosong kapunongan, ang labing daku sa tanang 
kasimbahan naghuisa sa tingub sa usa ka dapit. “Ilang,” ang labing 
relihiyosong katawhan sa tanang kaliwatan, ang katawhan kinsa gituohan nga 
labing masimbahon sa Dios. Sila nagkatigum sa ilang labing dakung balaang 
pangolin, ang paghinlo sa… ang Pasko, sa dihang gikuha sila gikan sa 
kaulipnanan ngadto sa kagawasan. Ug “didto” niadtong panahona, “ilang” 
niadtong panahona, ang labing relihiyosong katawhan, didto sa labing 
relihiyosong pangolin, didto sa labing relihiyosong dapit, midala sa ibabaw sa 
Princepe sa Kinabuhi ang labing makauulawng butang nga nahitabo, aron 
huboan ang usa ka Tawo ug sa pagbitay Kaniya sa ibabaw sa kahoy. Tungod 
kay, “Tingulo siya,” matud sa kasugoan nga niini nagsimba sila, “tingulo siya 
nga gibatay ibabaw sa kahoy.” “Ug Siya, ug gibiaybiay Siya, ang Dios sa 
Langit; gikuha ang mga bisti gikan Kaniya, ug milansang Kaniya sa usa ka 
krus. Siya! “Didto ilang gilansang Siya,” ubos sa Romanhong silot sa 
kamatayon. 

85 Ang labing makauulawng kamatayon karon dili ang pagpusil. Ang labing 
makauulawng kamatayon karon dili ang pagpaligis pinaagig sakyanan ug 
patyon, lumsan sa tubig, sunogon sa kalayo. Apan ang labing makauulwng 
kamatayon karon mao ang pagsilot sa dayag, diin ang tibuok kalibutan 
masudya kanimo ug magtawag kanimo nga sad-an. 

86 Ug ang tibuol ang kalibutan mibutang sa ilang mga kamot ababaw niining 
Tawhana ug mihingkan kaniyag sad-an, samtang Siya inocente. Ug namatay 
Siya sa ilalum sa kaaway, (dili ang Iyang mga higala, dili ang Iyang 
kaigsoonan) kondili ilalum sa paglansang sa krus sa kaaway. Ang Prinsepe sa 
Kinabuhi, ang labing bililhong Tawo! Palungtara kana sa inyong hunahuna 
karon samtang atong tukoran kanang baruganan karon. 

87 Mapamalandog mo, sa usa ka dapit sama sa Jerusalem, diin sulod sa 
kaluhag lima ka gatus ka katuigan, o labaw pa pa, nga an gang katawhan . . . o 
gatusan ka mga katuigan. Tingalig hataas pa niana. Tingalig walo o siyam ka 
gatus ka mga katuigan. Tingalig hataas pa niana. Tingalig walo o siyam ka 
gatus ka mga kayuigan. Tingalig hataas niana. Tingalig walo o siyam ka gatus 
ka mga katuigan, o ingon niana. Wala ako masayud kung naunsa.unsay 
giduyagon, gikan sa panahon nga gitukod ni Salomon ang templo. Akong 
gipamalandog, mga walo ka gatus ka tuig, maingon niana. 

88 Ug naghulat sila sa umabot nga Mesiyas. Didto nagtigum sila aron 
pagsimba sa Pasko. Hunahuna kini karon. Ang pangulo sa tanang mga Fariseo, 
mga Saduceo, ug unsay imo, diha sa usa ka dakung tigum, aron pagsimba sa 
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Dios. Ang labing balaang dapit, Jerusalem, ang templo sa Ginoo, ug ang 
katawhan sa Ginoo, midakup sa GInoo Mismo ug gilansang Siya, uban sa silot 
sa kamatayon. Kanang butanga! 

89 Karon silang upat ka mga pulong, ilang, “Didto ilang gilansang Siya.” 
Karon, ipahayag ang Biblia, tan-awa ninyo. Upat lamang ka pulong, apan ang 
Biblia naghisgot sa Kamatuoran Niini. 

90 Karon ako, kinahanglan akong balikbalikon, pagsaysay kung unsay akong 
gipasabot, apan ang Biblia dili mosaysay sa walay  pulos. Kining tanan 
Kamatuoran, busa a –a—ang Biblia dili kinahanglan mosaysay bisag unsa. 
Dili Ki –Kini mosaysay niini, tungod kay Kining tanan Kamatuoran. 

91 Ania ang upat ka mga pulong sa dakung kutay Niini sa Kamatuoran. 
Paninguhaon ko ang pagsaysay niini. Ug ang pagsulay Niini, tataw, nga 
makahimo ug usa ka liberiya. Walay luna alang kanako ang pagsaysay nianang 
upat ka mga pulong. Apan karon buhaton ta, pinaaagi sa tabang Niya Kinsa 
mitugot Niini sa nahisulat, sulayan ang pagsaysay nianang upat ka mga 
pulong, aron ipatin-aw kini aron sa ingon ang katawhan makasabot niini. 

92 Unsay ania kanato karon, naangkon ta ang unanag paglansang dinhi sa 
atong atubangan; sa dapit nga labing balaan, sa labing relihiyosong katawhan, 
sa labing makauulawng kamatayon, ngadto sa labing bilihong Tawo. Oh, kini 
usa pagkasumpakiay. My, oh, my usa kini ka makauulaw! 

93 Karon atong hisgotan, una sa tanan, ang unang pulong, “didto.” Maghisgot 
ta niana sulod sa pipila ka mga gutlo sa dili pa nato ipahamtang ang kiha. 
Atong ipatin-aw kini ug ipakita kaninyo kung unsay ilang ginabuhat, kay niana 
atong Makita kon ang akong kiha husto ba o dili. “Didto,” sa Jerusalem, labing 
balaan templong dapit, tungod kay didto man ang templo; ang labing balaang 
dapit, tungod, kay, niini, didto, ang templo. Ug ang mga Judio nga nagagikan 
sa tibuok kalibutan nagkahuisa didto niining usa ka dapit, usa ka dapit nga 
tigumanan sa pagsimba. Ang labing . . .ang kinadak-ang dapit sa pagsimba, 
didto sa Jerusalem. Atua didto ang templo. Didto, “Kini nahisulat, “Ang 
tanang tawo kinahanglan magsimba sa Jerusalem,” “husto, tungod kay mao 
kini ang dapit sa pagsimba. 

94 Ug madungog ninyo sila. Ang matag usa kanila buot moingon, sila “Oh, 
mianhi kami niining dakung konbensiyon,” diin kining mga denominasyon 
anaa niini. U –ig unya diha ta sa –sa pagbukas sa . . .diha sa Cuidad sa 
Vatican, u –ug sa ordinasyon sa mga papa, ug uban pa. Sila, ang tanan 
nanaingon, “Kitang tanan kinahanglan mangadto sa mga kampo sa mga 
Methodist, o sa –sa konbensiyon sa Bible Babtist.” O –o kaha, “Kitang tanan 
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makabuhat sa maayong buhat niini, apan wala kini magbaton sa singsing. 
Wala, kay patay na kadto, tan-awa? Ay, naku!Anaa ka. Mao kana ang Iyang 
bag-ong dapit sa Kalabira. 

309 Unsay inyong hunahuna sa mga batang babaye, o sa mga batan-ong 
babaye didto? Ngano, kong nakaadto pa siya didto, nga magsinina sa iyang 
naandan, nga taas ang buhok, ug wala nay mek-ap, ug mga butang sama niana, 
ilang himoon siyang kanaw-anan. Kon mobarog siya, ug kun buhaton nila 
kana didto, kadtong panon sa mga kabatan-onan, hapit katloan okap-atan sila, 
ang mga piniling bahin sa Pentecostal, ug nagbuhat sa mga butang sama niana! 
Ug kon kadtong gamayng dalaga mosultig butang bahin niini ilang palagpoton 
siya sa pagkamag-aawit. 

310 Patindoga ang magwawali sa Maayong Balita sa pulpito ug mosulti bahin 
niini, ug ila siyang palagpoton gikan sa kapunongan. Inyong gilansang sa krus 
ang Anak sa Dios pag-usab, ug mibutang Kaniya sa dayag nga kaulawan. Ang 
Iyang Maayong Balita nga iyong giangkon nga gimantala, inyong gilansang 
Siya sa krus. Akong gikiha kining kaliwatana nga nagsaliway kang Cristo, 
pinaagi sa Pulong sa Dios, ug pinaagi sa gahum Niini ning katapusang mga 
adlaw ang usa ka panghimatuod nga Siya buhi sa gihapon. Oo. Supak sila sa 
laktod, gipaluyohan nga Pulong sa Dios.Ang ilang kapunongan dili makbarog 
Niini. 

311 Ang dagkung mga simbahan ug mga denominasyon maoy Iyang bag-ong 
Kalbaryo. Gisubli ko kini pag-ingon.Kining, ilang modernong naghubohubo, 
maoy ilang mga mag-aawit. 

312 Ang labawng pari sa matag denominasyon mosinggit sama sa labawng 
pari niadtong adlawa, "Karon kanaug ug pakitaa kamig milagro." Uh-huh. 
Mao kadto ang nahaunang paglansang sa krus. 

313 Mao ra kini karon. Hingsakpan ko sila nga nag-ingon, "Bueno, kron, 
nagbanhaw kag minatay, di ba? Nganong dili ka naman moadto?Atua ang 
imong asawa sa lubnganan.Anaay imong anak didto." 

314 Sila miingon Kaniya , "nakabati kami nga nakabanhaw kag minatay, 
Anaay atong lubnganan dinhi kanila nga napuno.Lakaw banhawa sila." Oh, 
ang kaburong manganak ug burong. Nakita mo? Uh-huh. 

315 Dagkung kasimbahanan, dagkung mga mag-aawit, labawng mga pari ning 
panahona, miingon ''Kanaug, pakitai kamig usa ka milagro nga dili mahimo sa 
among denominasyon." 

316 May usa ka tawo, dili pa lang dugay, nga namahayag alang sa . . .human sa 
akong usa ka hamubog sibya didto sa Jonesboro, Arkansas, naghinugilon 
bahin sa pipila ka babayeng nangaayo. Kining tawhana sakop sa usa ka 
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304 Busa, gikiha ko kamo pinaagi sa Pulong sa Dios. Iyong  gitudloan ang 
katawhan sa sayup,  ug gilansang sa krus ang pagtulon-an ni Cristo, s 
pagkabalaan ug kinabuhi labaw  sa tanan, nga aron  ang tawo  magalakaw sa 
kadalanan nga may kalainan. 

305 Mga magwawali nga nagtindog sa sayawan, nanigarilyo; kapandolan. Ang 
tanan uban pang pagkadunot nga ilang gibutang. Ang mga babaye nga ilang 
mag-aawit, nanagsul-ob ug mga purol, pugdol nga buhok, ug nagpabiling sama 
niana, mga nawong nga pinintalan, ug unya gitawag kini nga, "Sister, mao kini 
ug kana,'' ug gihukman sa Biblia ang maong butang.Husto kana. Moadto sa 
mga salosalo ug nagpadayon, nga sakop sa simbahan; maghupot sa inyong 
testimonyo, ug magkinabuhi sumala sa inyong gusto. 

306 Ayaw paghunahuna nga bahin lamang sa mga Presbyterian kining akong 
gihisgotan.Naghisgot ako bahin kaninyong mga Pentecostal.Husto kana. 
Kaniadto nasayud kamo sa Kamatuoran, apan inyong gitoohan nga dili kini 
ninyo madawat. Dili kamo makatabang sa inyong pastor. Ang in—inyong 
pastor wala nianang dakung trabaho nga may daghang ginatus ka dolyar matag 
semana, ug usa  ka dakung maayong simbahan nga walihan, ug mouyon ug 
monunot sa ilang ginabuhat, kon iyang  gihukman kana. Ang kapunongan 
maoy mosalikway kaniya; tungod niini kinahanglan ampingan niya kini, ug 
isulti niya kini.Tungod niini, iyang gibaligya ang iyang pagkapanganay, 
tungod sa pagkaong nilugaw sa kalibutan, sa hinugas ni Esau. Ug unsay iyang 
maangkon gikan niini? Magdugan sila pagpangahulog ngadto sa 
pagkahinukman. Gikiha ko sila, nga mga bigaon sa Maayong Balita. 

307 Didto ako sa usa ka mga mag-aawit, usa sa bantugang, dagkung mga dapit, 
dili pa lang duhay, usa sa kinatas-ang laray sa Pentecostal nga anaa diha; ug 
nahitabo nga nakatambong ako didto nga naminaw sa pagtudlo ning maong 
igsoon samtang ang upat o lima ka mga mag-aawait nagatigum, ug mao kini 
ang usa sa . . . ang labing maayong mga kapunongan sa mga Pentecostal. Ug 
wala sila masayud nga didto ako ning maong tigum, sa Oklahoma. Naglingkod 
ako didto,sa ubos, diin kining ministro magtuon sa wala pa moadto sa iyang 
entablado. Ug sa nagpadayon ko . . . 

308 Dihay mga Ricky nga atua didto; ug mga Ricketa, namintal, walay usa 
kanila nga hataas ang buhok, ang matag usa kanila pugdol ang buhok, ang 
matag usa kanila nagmek-ap, ang matag usa kanila nagsul-ob ug bisting hatag-
as. Ug ang usa ka Ricky nagtindog didto, naglakawlakaw sama niana. (Ug ang 
laing tawo nanguha sa pangmisyonaryongn halad.) Miakto siya daw sama sa 
usa ka tawong buta nga may sudlanan, ug naglibotlibot nga nagsulti sa tanan 
matang sa masipad-ong butang bahin sa pagkuhag halad, ug mga butang sama 
niana; apan miadtod didto ug miawit sa—Ang Mesiyas,(ay,nako,)u—ug 
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kinahanglan mangadto sa – sa Roma, ug diin didto ang dakung tigumanan,” 
nga ilang gitawag, “Cristiyaninsmo.” 

95 Niadtong panahon sa katapusang gubat, sa pagkapukan sa Roma, kining 
mga sundalong Aliman… (Daghan kaninyong kalalaken-an ang nasayud 
niini.) Silang mga sundalong Aliman mitabang sa Cuidad sa Vatican, ug 
gigubat ang mga Americano samtang midasdas sila. Si Igsoong Funk, ug si 
Igsoong Roberson, ug daghan pa, ug si Igsoong Beeler, ug daghan sa mga 
kaigsoonan ang didto sa maong gubat, ang nasayud. Ug nasayud mog unsa? 
Mipakanaug kitag sugo nga dili nila gubaton ang maong cuidad. Mga 
Americano, kamong atua didto, ug kamo maoy tumong tumong nila. Apan 
didto sa West… sa Westminster Abbey didto sa… sa Englatera, mahimong 
gubaton ninyo sila; diin didto ang mga Protestante managkatigum. Busa mayo 
ang paggubat niana, apan dili ang paggubat sa Vatican. Tungod kay, sumala 
kang President Roosevelt… Nadungog ko ang iyang pakigpulong sa iyang – sa 
iyang pagsibya niini niadtong gabhiona, nga gitawag, Pakigpulong sa dapit sa 
Panggubtan. Siya, miingon, “Sa pagkalumpag sa Roma,” siya miingon, 
“kaulawan kini, tungod ka yang Roma maoy ulo sa tanang Cristiyanismo .” 
Tiaw mo kana ang usa ka Protestante misulti niana? 

96 Busa ang dakung dapit sa Cristohanong relihiyon, tan-awa, atong himoon 
nga – atong ipahimutang kana sama sa Jerusalem kon gusto niniyo. Kon buot 
ninyong buhaton kana ibutang ta kana sa Jerusalem. Ang ulo sa tanan niining 
uban pa, a – a – ang mga Sanhedrin, u – ug ang mga Fariseo, ug ang mga 
Saduceo, silang tanan nanungas sa Jerusalem. Kadto mao gayud ang punoang 
buhatan. 

97 Ug diha sa kinabuhing makapunonganon, kinahanglan nga inyong 
dawaton nga ang Simbahang Romano Katoliko maoy inahan niining tanan. 
Mao gayud siya. Ug nagsugod kini sukad sa Pentecostes, kay mao kana diin 
ilang gitukod. Karon kita, ang mga Protestante, maoy magagmay lamang 
kaigsoonang simbahan. Ug karon ingon ta nga anaa kini sa Vatican. Karon. 

98 O, didto sa Jerusalem, ingon nga didto niadtong adlawa, “Sa dihang ang 
mosimba.” NGanong ila mang gibuhat kini sa mga adlaw ni –ni Jesus? 
NGanong giingon man nila nga ang tanang katawhan kinahanglang didto 
magsimba sa Jerusalem uban sa tawo, kana mao ang dugo sa halad. Mao kanay 
hinungdan nga kinahanglan moadto sila sa Jerusalem. 

99 Dili gayud mahimo sa Dios ang pagpakitagbo sa tawo bisan diin gawas sa 
ilalum sa Dugo. Kung imong isalikway ang Dugo, nan makuha ang imong 
dapit nga tagboanan uban sa Dios. Gibuhat sa Dios ang una Niyang hukom 
didto sa tanaman sa Eden, nga makahimo pagsimba ang tawo Kaniya ilalum 
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san aula nga dugo sa halad. Ug mao ra kana ang bugtong dapit nga makigtagbo 
ang Dios sa tawo. 

100 Ug mao ra kana ang bugtong dapit nga makigtagbo Siya sa tawo karon, 
ilalum san aula nga Dugo sa Halad. Nakita mo? Walay sapayan kong 
Methodist ka, Babtist, Presbyterian; kon lamang hilakmitan ninyo ang inyong 
mga kalainan, (Romano Katoliko, bisan kung unsa ka pa,) ug kung modulo ka 
ilalum san aula nga Dugo, ang Dios makigtagbo tungod kay Methodist ka; dili 
Siya makigtagbo kanimo tungod kay mga Pentecostal kamo. Makitagbo Siya 
kaninyo ubos sa usa ka kasabotan, kana ilalum san aula nga Dugo, kun ang 
inyong kasal-anan nahisugid na ug gisalikway na sa ingon, sa Iyang 
Atubangan, pinaaagi sa Dugo. Ug ang dugo anaa kanunay sa Iyang atubangan, 
ug tungod niini Makita ka lamang NIya pinaaagi nianang naula nga Dugo. Ug 
ikaw maputi sama sa nieve, tan-awa, kun gikasukid mo na ang imong kasal-
anan, kay kon dili gain. Tingalig, wala ka didto, dili ka makapakighiusa. 

101 Mao kanay hinungdan nga dili ninyo makita ang panghitabo sa mga 
kasimbahan. Nagsugid sila nga mitoo sila sa Dugo, apan ilang gisalikway ang 
laraw sa pagsuol ngadto sa Dugo; ang Pulong kanang Pulong. Dili ka gayud 
makapansindungog nianang Pulong, pagduol ug moingon, “Ako usa ka 
Romano Katoliko. Akong gimanduan kini nga mahitabo.” Dili mo kini 
mabuhat. Methodist, Babtist, o mga Pentecostal, dili kini ninyo mabuhat. 

102 Ang bugtong paagi nga mabuhat mo kini diha ra sa mga kalooy sa Dios, 
pinaagi sa Iyang gracias a pagduol pinaagi san aula nga Dugo ni Jesu-Cristo. 
Nga magaingon, “Ginoo, akong gipangayo ang saad.” Nakita mo? Ug kong 
tinuod ka nga nailalum sa Dugo, katungdanan sa Dios kanang maong Pulong. 
Apan, una sa tanan, kinahanglan nga magpailalum ka sa Dugo. Nakita nab a 
ninyo kini karon? [Ang congregasyon miingon, “Amen” –Ed.] 

103 Mao diay nga dili sila motoo sa mga milagro. Mao diay nga dili kamo 
motoo sa labawng katingalahan. Mao diay nga ilang gidaot kini. Mao ra nga 
hinungdan nga ilang gidaot kini kaniadto, ang samang hinungdan nga ila 
kining gidaot karon. Sad –an sila sa tumang kasad-an. TUngod kay, sa ilalum 
lamang san aula nga Dugo! 

104 Ug kadtong makigbisog, ang pipila sa kabus nga igsoon nga nakigbisog, 
ilalum sa pagpaubos, sa pagdawat sa Dios diha sa Iyang Pulong, ug mobiya 
didto ug nagsugid sa iyang mga sala, ug gibayaan kining tanang patotoo ug 
mga butang, ug didto mibarug ilalum sa Dugo, ug mitoo Niini, nan ila siyang 
gingalag “usa ka fanatico.” Ila siyang gipihig nga . . .ingon sa atong sinultihan 
niini; (dili kini maayong pulong nga gamiton sa pulpito, apan aron inyong 
hisabtan,) siya usa ka “masalikwat.” 
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Sodoma. Kanang maong balaod unta moingon nga supak sa balaod alang 
kanila ang pag-adto sa gawas. 

297 Ug ang mga magwawali diha sa pulpito angayan unta nga may mga  sayal 
ilis sa bisti sa pagkawari; nga nanagtidog diha niana ug maoy mitugot niini, ug 
maulaw pagsulti batok niini, tungod kay ang ilang denominasyon mopalagpot 
man kanila, inyong gilansang sa krus, diha sa—sa congregasyon, ang Pulong 
sa Dios nga nag-ingon, "Dulomtanan alang sa usa  ka babaye ang pagsul-ob ug 
bisti nga alang sa lalake," 

298 A—akong gihukman ang maong butang. Akong gikiha kini tungod sa 
panlansang sa krus sa Pulong sa Dios sa atubangan sa katawhan. Mga 
babayeng inalotan,nanagsul-ob ug purol, diha sa kadaghanan . . . nanagtindo 
nga mag-aawit! 

299 Dihay miingon kanako, sa miaging adlaw, may babayeng nangutana 
kanako, nga nag-ingon, "Sa imong paghunahuna hain mo makita?" 

300 Giingnan ko, "Kon sugoon ako sa Ginoo pagkuhag usa ka docena gikan sa 
tibuok kalibutan, hadlok ako nga payton." 

301 Samtang, pinaagi sa pagpangila sa Espiritu, nagtindog ako ug naniid 
kanila, ug nagtindog sila sama niana, ug gitan-aw ang mga butang diha kanila; 
ang mahugaw, malaw-ay, bastos, nga mga hinabako, didto niadto nga 
nagbuhat sa ingon, ug nagtindog nga nagbisti sa pagkamag-aawit ug miawit 
nianang kahimtanga, ug gipakita nila ang katawhan.Sila nanag-ingon 
nga,"Nan, kon mahimo niya kini.Ako usab."Ang Cristohanong kinabuhi maoy 
usa ka kinabuhing balaan ug putli, inocente! Ministro. 

302 Gikiha ko sila sa Ngalan ni Jesu-Cristo, tungod sa ilang kalaw- ay ug 
kahugaw. Ilang giangin ang Maayong Balita sa kaulawan.Ug kanila nga 
nagtinguha pagbaton Niini, ginganlag "mga fanatico" ginganlag, "Kanang 
kinaraan binuang." Gikiha ko sila, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. 

303 Usa ka modernong paghubohubo diha sa kadalanan, moawit sa simbahan, 
hinabako, mga mahugaw nga katistis, tulo ngadto sa upat ka bana, ug hu-man 
sa ikaunom, ug unya moawit sa simbahan tungod kay anaay ilang paningog. 
Kamong kabus nga manggialamon, hubo nga espirituhanon, sinalikway sa 
inyong kaugalingon mga baruganan. Nagbasa kamo sa mao ra nga Biblia nga 
ang bisan kinsang tawhana makahimo pagbasa, apan gitalikdan ninyo sa 
Espiritu sa Dios, nga tungod niini ang Biblia nag-ingon nga kamo "gipanugyan 
ngadto sa gahum sa pagkahisalaag, aron sila managpanuo sa bakak ug 
mangalaglag pinaagi niini." Kamo nagatoo nga husto kamo, ug ang Biblia nag-
ingon nga mitoo kamo niini ug mangalaglag pinaagi sa mao rang bakak nga 
inyong gitoonan nga maoy Kamatuoran. 
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mga kredo sa tawo, mga magtudlo sa denominasyon batok sa Iyang Pulong. Ila 
Kining gihukasan, sa pagpakaulaw, gihukman Kini. 

291 Si Jesus miingon, "Walay pulos ang ilang pagsimba Kanako." Sa walay 
pulos, "ayaw pagbuhat ug walay pulos." Kinsay ilang gisimba? Ilang gisimba 
ang mao ra nga Dios. Nagsimba sila sa mao ra nga Dios sa unang paglansang 
Kaniya sa krus, ug kadto walay pulos nga pagsimba. Mao ra kining butanga 
karon. Sa walay kapuslanan sila nagtukod sa mga denominasyon. Sa walay 
kapuslanan sila nagtukod sa mga seminaryo. Sa walay kapuslanan nagbaton 
silag mga kredo, nga gipakadoctrina ang mga kasuogan nga hinimog tawo, ug 
gipanghimalak ang Pulong sa Dios. Mga sad-an sila sa paglansang sa krus sa 
Principe sa Kinabuhi, nga nagatudlo sa mga doctrina sa tawo nga Iyang 
Pulong."Sa walay kapuslanan sila nagsimba Kanako" gihukasan, gidughang, 
gikoronahan. 

292 Kung makita kamo nga naglakaw sa dalan, ug kamong kababayen-an nga 
may hatag-as nga buhok; ingon nga," Kinaraan na siya, dili ba?" Hinumdumi, 
mga mayubiton kana. Mao kana ang korona nga inyong gisuob. Ang Dios nag-
ingon nga mao kana ang inyong himaya. Ipakita kini uban ang garbo. Aleluya! 
[Mipalakpak sa Igsoong Branham tutulo ka higayon –Ed.] Ipakita kini uban 
ang garbo, kay sama ra nga nagsul-ob kamog korona nga tunokan alang sa 
inyong Ginoo, ipakita kini sa uban ang garbo. Ayawg kaulaw. Siya nag-ingon, 
bisan kung unsa pay isulti niining mga Jezebel karon, unsay tuyo niining mga 
tikasan diha sa pulpito, mga maglalansang ni Cristo, bisan unsa pay ilang 
isulti, ipakita kini uban ang garbo. Ang Dios nag-ingon. Ipadayon kini. 

293 Gikoronahan pag-usab sa mga mayubiton, mga tunok. Gidughang gikan sa 
pulpito, pinaagi sa mga kredo. 

294 Nakaangkon Siyag bag-ong dapit sa Kalabira. Diin Siya nila dalha? Kining 
binistihang mag-aawit, mga kababayen-ang nagsuot ug purol, mga pugdol nga 
buhok, mga nawong nga pinintalan, mga mag-aawit nga nanag-awit sama sa 
mga Manolunda, nga may mga talento, mao kana ang Iyang bag-ong dapit sa 
Kalabira: sama sa modernong paghubohubo, nga gipanalipdan sa balaod, sama 
sa Sosoma ug Gamorra. 

295 Tan-awa ninyo ang usa ka bayeng iro nga naglakaw sa kadalanan. Sa usa 
ka panahon walay usa ka lakeng iro ang mogula diin atua siya. Pasagding 
mahitabo ang usa ka butang,ug mogukod kaniya ang matag usa kanila. Kay 
anaay butang nahitabo kaniya. Nasayud mog unsa. Pasagdi . . . 

296 Unsay katuyoan sa paghukas niining mga babaye sa ilang mga sinina, Sa 
ug molakaw sa kadalanan?Ayawg ingna nga walay kalainan.Mao kini ang 
timailhan. Ayawg hukmi ang lalake. Apan gipanalipdan sila sa balaod sa 
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105 Tapus niining tanan, dili ba kitang tanan mga masalikwaut man? Tan-awa. 
Ang magtotoo masalikwaut alang sa mga dili magtoo, ug ang dili magtotoo 
masalikwaut sa mga magtoo. Busa kinsay masalikwaut? Nakita mo? Ang mag-
uuna masalikwaut alang negosyante; ang negosyante masalikwaut sa mag-
uuna, tan-awa, busa sa ingon, kinsa man siya? 

106 Sultihan ko kamo, nga ang kaluwasan kalihokan sa matag-usa tali sa tawo 
ug sa Dios lamang, sa matag usa, “pangitaon ang atong kaugalingong 
kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog.” Ug wala akoy lang nahibaloang 
sukaranan, ingon nga usa  ka magtutodlo ning buntaga, o ingon nga ministro 
gikan kang Cristo, kay sa pagpahimutang niini ibabaw sa Pulong. Dili ko 
mahimong ibutang kini sa bisan unsa. 

107 Karon atong Makita diha, niana, nga diha lamang sa ilalum sa dugo, nga 
ang Dios makigtagbo sa mga magsisimba, sa ingon magtagbo sila didto sa 
Jerusalem 

108 Ug si Cristo mao ang gitagana sa Dios nga Carneo nga Halad. Ug karon 
anaay usa lamang ka dapit nga makigtagbo ang Dios sa tawo, ug mao kanang 
ilalum sa Dugo ni Jesu-Cristo. Ang bisan asa pa, kini gisalikway; dili gayud 
ang Dios magpatalinghud niini. MAhimong buhaton mo ang tanan maang sa 
pagbati, ug ang tanan matang ta mga isismo, ug pagkurog, ug pagluksolukso, 
ug anaay dugo ug kalayo ug aso, ug uban pa; apan kung kanang kinabuhia dili 
mohaum sa Pulong, us sa hingpit ilhon sa Dios kanang maong kinabuhi, nan 
dili na kinahanglan paningkamotan kini, tungod kay gisalikway kana. Ug dili 
gayud ang Dios makigtagbo niini hangtud nga mahiilalum kini nianang Dugo. 
Husto kana. 

109 Busa, nakita ninyo, diha sa Kasulatan, anaay atong Jerusalem, (anaay iya 
sa Iglesia;) anaa kini sa Langit, ang Langitnong Jerusalem, diin ang Dios mao 
ang Dios. Ug karon, dili kay ilalum kini sa mga kredo o sama niana, nga atong 
gihagoan ang paghimo niini nga Jerusalem. Nahisama kita, sa mga Methodist, 
nga mahisama, karon, gusting magbuhat sa –sa Jerusalem ug punoang buhatan, 
gusting himoon ta kana nga atong . . .Jerusalem. Apan ang Biblia nag-ingon, 
nga ang “Atong Jerusalem nagagikan sa Taas, nga maoy inahan sa tanang mga 
magtooo.” 

110 Karon, ug si Cristo mao ang gitaganang Cordero sa Dios. Himatikdi kung 
unsa ang pagkasibo niini karon, nga nagpakita nga ang Jerusalem nagakawala. 
Kanus0a? Milungtad kadto hangtud niadtong taknaa; ang dugo sa carneo mayo 
ra hangtud niadtong adlawa. Apan karon diha sa paglansang kini nausab na. 
Ang karaang pamaagi milabay na. Anaay usa ka bag-o, ug a—ang Cordero 
maoy Gihalad. Ang Cordero, ang halad nga Cordero, gikatugyan na. Ilang 
gihukman ug gibuhatan sa mga butang sumala sa ilang gusto. Husto kana. 
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111 Kahimayaan sa Dios, tungod sa pagpakita kahibulongan Langitnong 
Kahayag ning katapusang adlaw! Tungod kay, ang mga kasimbahanan 
nanagbuhat sa samang butang karon. Hangtud sa takna nga ang kapunongang 
relihiyon gihukman ug gimatud-an nga nagsakit sa Pulong ni Cristo, sukad sa 
paghiabot sa Pulong, ug ang Pulong lamang. Sukad sa pagkatapus sa kanhing 
carnero sa Pagkabanhaw ug si Cristo nahimong atong cordero, niadtong  adlaw 
sa paglansang sa krus. Ug sa adlaw nga gilansang sa denominasyon ang 
Pulong sa Dios ug midawat ug kredo nga ilis sa PUlong, mao kadtong adlawa 
nga ang Pulong migahum pag-ayo. Bag-o pa lamang kana. 

112 Himatikdi, ang ikaduha. Ang nahauna, “didto.” Sa Jerusalem. Ang 
ikaduha, “ilang.” (kinsa?) ang mga Judio, ang magsisimba. Hinoktuki kini! 
Ang mga magsisimba mismo maoy mipatay sa Bugtong giangkon nila nga 
ginasimba. Hunahuna ang maong butang, ingon nga tawong maaalam nga mga 
pari, nga mga binansay, nga nakaaangkon sa titulo sa pagkadoctor hangtud nga 
tinagalig ilang . . .Sila, sila nagagikan sa usa ka kaliwatan saw ala pa silab . . 
.O –o sa usa ka kaliwat, bisan saw ala pa sila mapari. Mga Levita gayud sila. 
Ang ilang mga amahan mga pari. Ang ilang mga apohan mga pari. Ang ilang 
kaapo-apo-apo-apo-apo-apohan nga mga pari. Ug kinahanglan magkinabuhi 
silag balaang kinabuhi, hangtud, kon makasupak silag usa ka tulbok, 
pagabatohan sila. Walay kalooy nga gitangyag. Balaan? Tinuod, apan 
kinaugalingon pagkanalaan. Kinahanglang buhaton kana, aron ipakita ang 
ilang dagway alang sa ilang simbahan, “ Sa sulod nila, “ si Jesus nag-ingon, 
“napuno kamo sa mga bikog sa tawong minatay.” 

113 Akong dada-on sa pagkiha ang tawong nasayud Niana nga mao ang 
Kamatuoran, kining Pulong mao ang Kamatuoran, ug mikomprimiso Niini, 
aron ipakita ang dagway sa atubangan sa kapunongan, uh-huh, may katungod 
ako sa pagkiha kania, dihadiha, pinasubay sa Pulong sa Dios. 

114 Matikda, “ilang” ang mga magsisimba, ang tawong nagpaaabot sa saad, 
ang tawong naghulat niini, latas sa mga katuigan ug mga kapanahonan, ug lay 
laing ghimo kondili nagkanunayan sa seminaryo, apan ilang gibahinbahin ang 
Pulong sumala sa gitudlo sa seminaryo, ug ilang hinglabyan sa bug-os ang 
Kamatuoran Niini. “Ilang” ang mga pari, ang bulohaton niadtong adlawa! 
“Didto,” sa ilang”, ang mga pari, ang bulohaton niadtong adlawa mipatay sa 
maong Dios, ang maong Cordero. Ang Bugtong giangkon nila nga ilang 
ginasimb, ilang gipatay. 

115 Ug karon, akong gikiha kining panon sa inordihang mga ministro; diha sa 
ilang mga kredo, ug mga denominsayon, ilang gilansang sa krus, atubangan, 
atubangan sa katawhan, ang maong Dios nga ilang giangkon nga ilang 
gihigugma ug gialagaran. Akong gikiha kining mga ministro, sa Ngalan sa 
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284 Diin man Siya ilansang sa krus? Gikan sa mga pastor. Kamong mga 
tigpaka-aron-ingon, labaw pa kamong nasayud niana! Wala ako masuko, apan 
anaay nagpukaw sa sulod nako. Ang Dios gipadayag pag-ayo sa inyong 
atubangan. 

285 Diin man Siya maigo sa pagbangkaw Kaniya sa Iyang kilid? Diin man 
Niya maangkon ang Iyang mga dughang? Sa Kalbaryo. Diin man kini Niya 
makuha karon? Diha sa pulpito. Diin man kini gikan? Sa Jerusalem. Diin man 
sila gikan? Sa denominasyon. Ang mga nag-angkon nga nga nahigugma 
Kaniya, maoy nagbuhat niini. Kana maoy nagbuhat niini karon. Ang Iyang 
ikadulong Kalbaryo, diin Iyang nadawat ang Iyang mga dughang batok sa 
Pulong, mao kana ang nagdughang Kaniya. Kinsa man Siya? Siya ang Pulong, 
mao kana ang nagdughang Kaniya. Kinsa man Siya? Siya ang Pulong. Siya 
mao ang Pulong. Diin man ang mabangis nga dughang Kaniya? Sa pulpito sa 
balaang mga dapit, sama kaniadto. 

286 May katungod ako pagkiha ning kaliwata. [Gituktok ni Igsoong Branaham 
ang pilpito lima ka higayon –Ed.] May katungod ako nga buhaton kini, ingon 
nga ministro sa Maayong Balita ni Jesu-Cristo, uban sa Iyang mga ilhanan, ug 
nagpamatud nga Siya mao ang Dios. May katungod ako sa pagkiha batok ning 
kaliwatana. Tungod kay, ang Iyang mabangis nga mga pagbangkaw nagagikan 
gayud sa mga pulpito, diin ilang gitamay ug nagkanayon," Ayaw kamog adto 
aron mamati nianang butanga. Sa yawa kana." Diha gayud sa dapit nga angay 
nahigugma Kaniya! 

287 Ug ang mga ilhanan nga giingon ni Jesus mahitabo, "Ang Pulong sa Dios 
mahait pa kay sa ispada nga duhay sulab; (ang Pulong) motugkad sa mga 
kaisipan, sa katuyuoan sa kasingkasing." Ug gitawag Kini nga yawa, diin 
gikan? Sa mga pulpito, ang balaang mga dapit. 

288 Oh, Dios, unsaon Nimo pagsud-ong A –aron lang kaloy-an, kana lang, ang 
grasya. Wala tay arang mahimo gawas sa pagpadulong sa hukmanan. Didto na 
kita. Uh-huh. 

289 Hunahunaa kini. Ang mapintas nga dughang Kaniya nagagikan sa pulpito. 
Mao kana ang Iyang bag-ong Kalbaryo. Ilang gilansang Siya sa krus, ang 
Pulong, didto sa pulpito. Husto kana. Guinsa, guinsa nila kini pagbuhat? 
Pinaagi sa mga dagway sa ilang pagkadiosnon. Husto kaayo kna! 

290 Gikoronahan tungod sa katilingban, sa mga mayubiton! Iyang nadawat ang 
bag-ong korona sa mga tunok, sa mga mayubitan! Gidughang gikan sa pulpito; 
gikoronahan sa mga mayubiton! Giduhang gikansa pulpito; gikoronahan sa 
mga mayubiton! Gidughang gikan sa pulpito; gikoronahan sa mga mayubiton. 
Gilansang na usab Siya sa krus, pag-usab? Gihukasan pinaaagi sa hinimong 
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276 Ug karon gihukman ko kamo, nga sad-an, ug gihagit kamo, ug gikiha ko 
kamo sa atubangan sa Dios, nga tungod sa kadaotan, kadalo, sa mga 
denominasyong mga kamot inyong gilansang sa krus ang Pulong sa Dios 
atubangan sa katawhan. Ug gitawag ko kamo nga sad-an ug andam na alang sa 
Pagkahinukman. Amen. Oo, sir! 

277 Akong gitawag ang samang butang sama sa gibuhat ni Pedro. Nag-awhag 
siyag paghinulsol niadtong kaliwatana. Nag-awhag akong paghinulsol niining 
kaliwatana, paghinulsol ngadto sa Dios, ug mobalik sa orihnal nga 
Kamatuoran sa Pulong. Mobalik sa Pagtoo saatong mga amahan. Mabalik sa 
Espiritu Santo, tungod kay dili mahimong usbon Kini sa Dios. 

278 Sa pag-ingon sa Dios, "Kining mga ilhanan maganunot kanila nga mitoo," 
Magpabilin gayud Siya niana hangtud sa Kahangturan. Mao Kini ang Iyang 
Pulong. 

279 Kung moingon kamo, Maglamanohay, ug magkomunyon," o sama niana, 
o pipila nianang mga kredo, o ingon nianang maong pangagpas; nga ang bisan 
kinsa, mga palahubog, mga dili magtotoo makahimo niini, tanang manunuhid, 
mga bigaon –ang bigaon makahimo niana: Makapagkomunyon, nagbaton sa 
mga dagway ug mga butang sama niana, nga mahimo mo kining buhaton. 

280 Apan si Jesus nag-ingon nga mao kini ang timaan, "Kining mga ilhanan," 
(dili kay tingalig sila,) "sila gayud, sa tanang kaliwatan, kanila nga nagtoo! Sa 
akong Ngalan hinginlan nila ang mga yawa; ug makasulti ug laing ug bag-ong 
panultihon ug makakupot ug mga bitin; makainum ug makahilo, kini dili 
makadaot kanila; pandongan nila sa mga kamot ang masakiton, sila 
mangaayo." Ayohon ang masakiton, banhawon ang mga patay, hinginlan ang 
mga yawa; nakadawat kamo nga waly bayad, panghatad kamo nga walay 
bayad." 

281 Tanan kining mga mugma sa panapi ug uban pa, ug milambigit ngadto sa 
mga butang karon, dili ikatingala nga puno sila sa pagkahinukman. Oo, sir! 
Ay, naku! 

282 Tan-awon ta karon. Oo, sir. Hagit sa paghinulsol, ug ang kiha ka karon. 

283 Kining bag-ong Kalbaryo mao a –ang simbahan, nga gitawag, labing 
balaang mga dapit, dagkung mga pulpito, alar sa Katolisismo, altar sa 
Katoliko, gitawag nga ilang pulpito. Ang Methodist, ang Babtist, ang 
Presbyterian, ang Lutheran, ang mga Pentecostal, ang labing balaang mga 
dapit, [Gipikpik ni Igsoong Branaham ang pilpito unom ka higayon –Ed.] 
didto Iyang nadawat ang mabangis nga mga dughang Kaniya –Usa ka bag-ong 
Kalbaryo! Hain man kini makita? Diha sa balaang mga dapit, ang simbahan. 
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Ginoong Jesus, tungod sa ilang doctrina, nga nag-ingon nga “ang mga adlaw 
sa mga milagro milabay na,” ug nga “ang bautismo sa tubig sa Ngalan ni 
Jesus-Cristo kulang ug dili husto” PInaaagi sa bisan unsang unsang mga 
Pulonga, nga ilang giilisag mga kredo, gikiha ko sila, nga sad-an, ug ang Dugo 
ni Jesu-Cristo anaa sa ilang mga kamot, tungod sa pagpalansang pag-usab sa 
Ginoong Jesus sa krus, sa ikaduhang higayon. Ilang gilansang sa krus sa 
Cristo, atubangan sa katilingban nagkuha gikan kanila sa butang nga angay 
untay nilang ihatag kanila. Ug ilang giilisag laing butang ang dapit Niini; sa 
kredo sa simbahan, tungod sa kadungganan. 

116 Didto ilang, “ilang,” ang mga labawng nahibalo unta pag-ayo. Kong anaa 
may labi pang nasayud, kini mao ang mga ministro. Kong anaa may labi pang 
nasayud, kini mao ang ministro niining adlawa. Ug kon anaay buot masayud- 
sa –sa –sa mga obispo, ug ang mga arsobispo, u ug mga ministro, ug ang mga 
doctor sa pagkadiosnon, kinahanglan nga masayud sa kalainan. Apan nganong 
dili nila mahimo? Uh! Unsang pagkasumpakianay! Unsay atong naaangkon 
dinhi kondili ang u –usa ka pagsinimpaklay! Miangkon sila nga nagsimba sila 
sa Dios, ug dinhi ila na usab gibuhat ang samang butang, tungod kay Siya mai 
man ang Pulong 

117 Mao kana Siya, usa ka larawan sa Pulong. Ug mao kana Siya karon, usa ka 
larawan sa Pulong, nagpangita ni bisan kinsa nga kapadaygan sa Iyang 
kaugalingon. 

118 Ug kining mga tawhana maoy nagpugong sa congregasyon nga mahilayo 
sa Dios. U –ug kon anaa may mahitabo, ug kini gisulti sa congregasyon, ila 
kining daotan diha sa entablo, diha sa pulpito, ug ingon, “Kini fanatisismo. 
Pahilayo gikan niini!” Ang pagbuhat sa ingon, ilang gilansang si Jesu-Cristo sa 
krus sa 1963, ug mga sad-an sama niadtong mga lalake niadto –niadtong 
adlawa. Makauulaw kanang pamahayaga, apan mao kini ang kamatuoran. 
Ibabaw . . .Tukma kayo ang unsay ilang gibuhat karon. 

119 Ug subay ning maong barunganan, subay sa barunganan sa paglansang 
kang Cristo sa krus, subay sa barunganan sa pagkuha sa Pulong ug paghikaw 
niini gikan sa katawhan; maoy tukma sa unsay ilang Kaugalingon Anak, aron 
pagmatuod Niini, ug ang Bugtong giangkon nila nga ilang guhigugma, ang 
Jehova nga nagpadayag sa Iyang Kaugalingon Anak, ang pagmatuod Niini, ug 
ang Bugtong giangkan nila nga ilang gihigugma, ang Jehova nga nagpadayag 
sa Iyang Kaugalingon  pinaagi sa mga Kasulatan, nahitabo sa tukma kung 
unsay Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton, tukma unsay giingon sa Dios nga 
Iyang pagabuhaton, ug gilarawan Kini sa ilang atubangan. Tungod sa gugma 
sa pundok sa ilang simbahan, ug mga butang nga sama niana, ilang gihukman 
ang Principe sa Kinabuhi. 
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120 Ug akong gihukman ang samang pundok karon, ug gihika sila, nga sad-an 
sa atubangan sa Dios, tungod sa Pulong sa Dios, nga gibuhat nila sa gihapon 
ang samang butang. Kining kaliwatana kiniha. Hinumdumi ang Mga 
Hebreohanon 13:8, “Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan." 

121 Guinsa nila ang pagkiha Kaniya? Tungod kay ang ilang mga kredo dili 
makadawat Kaniya. Ug sa sulod sa ilang kasingkasing lahi ang ilang 
hingsabtan. Dili ba si Nicodemu, diha sa capitulo 3 sa San Juan, atong 
saysayon kini. "Rabbi, kaming, mga Fariseo," ang mga magwawali, ang mga 
magtutudlo, "kami nasayud nga Ikaw usa ka magtutudlo gikan sa Dios, kay 
walay tawo nga makahimo sa mga butang nga Imong gibuhat gawas kon ang 
Dios uban kaniya." Nakita mo? Sa dayag ilang nasaksihan kini pinaaagi sa usa 
sa ilang inilang tawo. Apan s gihapon . . .tungod sa ilang mga kredo, ilang 
gilansang si Cristo sa krus. 

122 Ug karon walay magbabasa nga dili makabasa sa Mga Buhat 2:38 sama sa 
akong pagkabasa Niini, ug ang uban pa Niini, sama ra nga mabasa ko Kini. 
Apan tungod sa ilang mga kredo, ug tungod sa ilang mga tiket sa 
denominasyon nga anaa sa ilang bulsa, (ang marka sa mapintas nga mananap 
nga ilang gidaladala ingon nga mga kard sa pagkighiusa;) ug, ug midawat 
nianang mga butangga, sa kinaugalingon ilang gipalansang si Jesu-Cristo sa 
krus pag-usab, ug gilansang Siya atubangan sa kadaghan, ug 
gipanamastamasan ang Dios nga nagsaad sa pagbuhat Niini, nga nagdalag 
kalaglagan diha sa kaliwatan. 

123 Didto . . .didto, "ilang," dili ang makasala. "ilang," mao kana, ang 
simbahan niadto adlawa, nakakaplag silag kasaypanan sa Tawo Kinsa mao ang 
Pulong. Husto ba ? Nakakaplag silang kasaypanan sa Tawi Kinsa mao ang 
Pulong. Karon nakakaplag silang kasaypanan sa Pulong nga nagapamuhat 
pinaagig tawo. Tan-awa, gibalibali lang kini. Nga anaa sa tawo, Dinhi, ang 
Espiritu Santo nagapamuhat, ang gipamahatud-an sa Dios. 

124 Giunsa nila pagkasayud nga Siya mao ang Cristo? Tungod kay ang Iyang 
mga buhat maoy nagpamatuod kung kinsa Siya. Siya nag-ingon, "Kinsay 
makahimo kaninyo pagsumbong Kanako bahin sa sala? Kon wala Ko pa 
buhata ang tukma sa unsay giingon sa Kasulatan nga Akong pagabuhaton! Ug 
kinsay . . .usa nga makaingon Kanako nga Ako napakyas, kon wala ko ipakita 
ang matag ilhanan nga Ako mao ang Mesiyas, nga Ako mao ang Usa nga 
iyong gisaad." 

 Miingon sila mitubag, "Tan-awa, ania kanamo si Moises. Kami nagtoo 
kang Moises." 
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sa mga bongbong, gipaila sa siyentista. Ug ang mga katawhan nga naglingkod 
dinhi, nga nangamatay na. mga buhi pa karon; ug gikaon sa cancer, nangaayo 
na karon; buta nakakita na karon; ug ang mga bakul nga nakalakaw na karon. 
Siya mao si Jesus nga taga Nazaret. 

 Kining maong Jesus nga gipanugyan tuman sa gimbut-an 

 nga laraw ug sa nahibalon ug sa nahibaloan nang daan sa Dios, kini siya 

 inyong gilansang sa krus ug gipatay pinaagi sa mga kamot  

 sa mga tawong malinapason. 

271 Dili ba –dili ba kiha man kana? [Ang congregasyon miingon, "Amen." – 
Ed.] Iyang gikiha ang unsa? Kadtong Concilio sa Sanhedrin. 

272 Ug akong gikiha, ning buntaga, ang kahugpongan sa mga kasimbahan. 
Akong gikiha ang mga Pentecostal. Akong gikiha ang mga Presbyterian, ang 
mga Babtist, ug matag denominasyon sa kalibutan. Tungod kadautan, sa 
kadalo inyong gikuha ang Pulong sa Kinabuhi ug gilansang Kini sa krus sa 
atubangan sa katawhan, ug gipasipalan Kini, ug ginganlan Kinig 
"fanaticismo," nga niini ang Dios mitindog sa atong taliwala aron pamatud-an 
nga Siya mao sa gihapon sa kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. 
Akong gikiha kining kalitana! 

273 Gipamatud-an sa Dios ang Iyang kaugalingon nga buhi. Gipamatud-an sa 
Dios nga kini mao ang Iyang Pulong. Unsay inyong naangkon kondili ang 
binangan nga pagpatootoo ug mga kredo! Hain mo ikapakita ang buhing Dios? 
Tungod kay inyong gitalikdan ang Pulong sa Kinabuhi nga maoy naghatag 
kaninyo ning mga butanga. Oo, sir! Oh, unsa nang taknaa nga karon atong 
gipuy-an. Wew! Maora! Oh, akong gitawag . . . Si Pedro miingon . . .inyong 
gipatay, pinaagi sa mga kamot sa mga tawong malinapasan: 

 Apan siya . . .gibanhaw sa Dios, sa nalangkat na ang mga kasakit sa 
kamatayon: sanglit dili man gayud mahimo nga siya kapugngan sa 
kamatayon. 

274 Ug pinaaagi sa inyong mga kredo, ug sa inyong mga kapunongan, ug sa 
inyong mga kapunongan, ug sa inyong mga denominasyon, uban sa dagway sa 
inyong pagkadiosnon. Ang mga dagway sa inyong pagkadiosnon, inyong 
gilimod ang gahum sa Iyang pagkabanhaw. 

275 Apan ang takna miabot na, ania na ang katapusang mga adlaw, diin 
nagsaad ang Dios, sumala sa Malaquias 4, nga Motindog Siya sa katapusang 
mga adlaw, "ug pabalikon ang mga kasingkasing sakatawhan balik ngadto sa 
orihinal nga mga panalangin ug sa pentecostal na Pagtoo sa mga amahan." Ug 
dili ka makalimud niini, dili ka makasukol niini. 
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265 Karon unsay ilang gibuhat? Wala sila masayud niini. Ning panahona ang 
tawo naglakaw nga walay kasayuran. Wala sila masayud unsay Kamatuoran. 
Naghunahuna sila nga kini usa ka matang sa isismo. Wala sila magkalot ug 
halalum pa aron makadangat sa Espiritu sa pinadayag. Wala sila mag-ampo sa 
husto. Wala nila sangpita sa husto ang Dios. 

266 Sa kasayon gidawat nila Kini, "Oh, bueno, nagtoo ako nga anaay Dios. 
Tinuod!" Ang yawa nagtoo sa samang butang. Ang yawa nagtoo niini labaw 
pa sa mga tawong nag-angkon nga mitoo niini. Ang yawa nagtoo ug nagkurog. 
Ang mga tawo mitoo lang niini ug wala na. apang ang yawa nagkurog, sa 
pagkasayud nga ang Paghukom Kaniya haduol na, ug ang mga tawo nagtoo 
niini ug wala magpakabana nga ang Paghukom haduol na. 

267 Sad-an sa paglansang Kaniya sa krus! Tinuod! Akong gihika kining 
kaliwatana, kay gihukman sila nga sad-an, pinaagi sa mao ra nga Pulong 
nakakplag kanilng sad-an sa sinugdan. Husto kana. Si Jesus nag-ingon, 
"KInsay makasumbong Kanako?" Siya mao ang Pulong nga nahimong unod. 
Ug karon mao ra nga Pulong ang nahimong unod. 

268 Si Pedro miingon sa iyang pagkiha, sa mga Buhat. Bashon ta kini. Si 
Pedro, sa nakita niya kining panghitabo, unsay ilang nabuhat, ang Espiritu... 
Paminawa, gilabanan ni Pedro si Cristo, unsay ilang nabuhat. Akong gilabanan 
kung unsay Maayong Balita. Akong ... Gikiha sila ni Pedro tungod sa pagpatay 
sa Tawo, si Cristo, Kinsa mao ang Pulong. Akong gihika kining kaliwatana s 
pagsulay pagpatay sa Pulong nga nadayag diha sa tawo. Bantyi kung unsay 
giingon ni Pedro. Ang Iyang matarung nga kapungot miutbo pag-ayo. 
Paminaw kaniya dinhi sa mga Buhat sa capitulo 2, ug magsugod sa bersiculo 
22. 

 Mga tawo sa Israel, patalinghugi ninyo kining mga pulonga: si Jesus nga 
Nazaretnon, tawo nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios pinaagi sa 
gamhanang mga buhat ug mga kahibulongan ug mga ilhanan nga gihimo sa 
Dios pinaagi kaniya sa taliwala ninyo, sumala sa inyo nang nasayran: 

269 Wew! Tan-awa unsay ilang gibati! Paminaw kana. Mga tawo sa Israel, ang 
principe, kamong masimbahanon, kamong mga tawong balaan, kamong mga 
pari, kamong mga tawo nga nagpatoo nga tawo sa Dios, patalinghugi ninyo 
kining mga pulonga; si Jesus nga Nazaretnon, tawo nga gipanghimatud-an 
kaninyo sa Dios... 

270 Karon ingnon ko kamong mga pari, ug kamong mga katawhan. Si Jesus 
nga taga Nazaret, ang Espiritu Santo, ania Siya karon sa Persona sa Espiritu 
Santo, nga mao ang Kinabuhi nga anaa Kaniya. Ania Siya dinhi nagapamuhat 
ilhanan ug mga katingalahan nga Iyang gibuhat. Ug ania dinhi gipamutang nila 
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125 Giingan nga, "Kon nagtoo pa kamo kang Moises, motoo unta kamo 
Kanako. Kon kamo . . .Si Moises nakakita sa Akong adlaw nga nangandoy nga 
--nga mabuhi niining adlawa. Si Moises nakakita didto sa halayo, ug ang mga 
profeta. Ug dinhi ania kamo, tukmang nagkinabuhi Niini ug gihukman." 
Miingon, "Kamong mga tigpaka-aron-ingon," miingon, "makahimo kamo 
pagtag-an sa dagway sa kalangitan, apan sa takna dili kamo makatag-an." 

126 Ania na kini, ang ilhanan sa panahon. Unsang klase ang pag-ila nia 
Kaniya? "Usa ka fanatico, usa ka tawong buang." Oo, nakakaplag silag sayup 
sa Tawo Kinsa mao ang Pulong. 

127 Ania na kini, ang ilhanan sa panahon. Unsang klase ang pag-ila nila 
Kaniya? "Usa ka fanatico, usa ka tawong buang." Oo,nakakaplag silag sayup 
sa Tawo Kinsa mao ang Pulong. 

127 Siya mao ang Pulong. San JUan, sa unang capitulo, nagpatuod niini, "Sa 
sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios. Ug ang Pulong 
nahimong unod, ug mipuyo uban kanato." Siya mao ang buhing Pulong sa 
Dios, tungod kay Iyang gipadayag ang Dios pinaaagi sa Iyang kaugalingon. 
Siya sa hingpit magapanugyan sa -- sa Pulong sa Dios, hangtud nga Siya ug 
ang Pulong managsama ra. Ug mao kanay husto nga gikinahanglan unta sa 
Iglesia usab karon, ingon ang Pulong sa Dios mao ra. 

128 Unsaon mo sa pagkabahin sa Pulong kung sa tinud-anay imong gilimod 
Kining tanan? Ug ang katarungan nga nahitabo kini, dili tungod sa katawhan. 
Mao kanay hinungdan sa akong pagtoo nga ang Dios misulti kanako bahin sa 
paghingalan sa Iyang katawhan nga mga "Ricky" ug mga "Ricketa." Kana 
tungkod sa kadalo niining mga denominasyon, nga nagbaton sa katawhan nga 
nagkinabuhi sa paagi sa ilang pagkinabuhi. Ilang gilansang sa krus ang 
Kamatuoran, ug gitawag Kini sa katawhan nga usa ka pasipala, ug ila diay 
Kining gihimong gipasapalan. Ilang gingalan Kinig fanatisimo, ug ila diay pa, 
sa walay pagkahibalo sa ilang gipasipalahan ang maong Dios nga ilang giadto 
sa simbahan aron alagaran. 

129 Busa, akong gikiha kining pundok sa mga ministro karon, Akong gikiha 
kining kaliwatana, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ilalum sa gahum sa Pulong sa 
Dios. Gilansang ninyo Siya pag-usab. 

130 Matikdi, "Siya mao ang gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan," ang Pulong sa Dios nagpaluyo sa usa ka tawo. 

131 Itandi ang duha ka mga Kalbaryo ug ang ilang mga sumbong. Hinumdumi, 
"Tungod kay Siya nagpaka Dios sa Iyang kaugalingon, dili kami buot ning 
Tawhana nga magmando kanamo." Unsay pasangil nga ilang nakita, didto sa 
concilio niadtong buntaga, sa dihang ilang gilansang si Jesus? Nga "Nagpaka 
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Dios Siya sa Iyang kaugalingon." Ug Siya mao ang Dios." Ug iyang gilapas 
ang Adlawang igpapahulay." Ug siya mao ang Ginoo sa Adlawng 
igpapahulay. Ilang gihukman Siya tungod kay nagpaka Dios Siya sa Iyang 
kaugalingon. "Wala kay katungod sa pagbuhat niini. Walay Imong katungod. 
Ang among labawng mga pari, kon may moabot, magagikan sa among mga 
pari" Karon itandi kana  sa Kalbaryo karon. 

132 Sa dihang, ang Dios, (gikamuot sa Amahan, ang Dios Espiritu, sa 
pagbanhaw sa Iyang Kaugalingon Anak;) naglandong kang Maria, pinaagi sa 
Espiritu Santo, ug nanganak ug usa ka lawas nga makaalagad Kaniya ug 
motuman sa Iyang katuyoan alang Kaniya." Ang Dios diha kang Cristo, ang 
bug-os kahupnganan sa pagka Dios sa lawas, diha Kaniya," naghulagway kung 
unsa ang Dios, ngadto sa katawhan, nagpahibalo sa -- s tibuok kalibutan kung 
unsay gusto sa Dios nga mahitabo sa matag usa: anak nga lalake, ug anak nga 
babaye. Mikuha Siyag usa ka Tawo ug gibuhat kini. Ug tungod kay dili Siya 
moipon sa ilang laray sa kapunongan, ilang gihukman Siya ug gilansang Siya 
sa krus. 

133 Karon itandi kadtong Kalbaryo kay sa karon. [Walay sulod sa teyp-- Ed.] 
Tungod sa pag-ayad sa kapunongan, tungod sa panagkalahi tali sa mga tinun-
an kinsa kinahanglan untang masayud sa Pulong sa Dios ug laraw; tungod 
niini, ang Dios mikuhag gamayng panon sa katawhan aron Iyang 
kapahamutan, bisan diin, ug mipadayg sa Iyang kaugalingon, kanila nga 
magpaubos sa ilang kaugalingon diha sa Pulong. Ug dili sila makaingon niini 
nga dili mahitabo. 

134 Dili sila makaingon nga dili Niya kini mabuhat, tungod kay ang ilang 
congregasyon nakasaksi man niini. Diha kadto sa ilang atubangan. Dili nila 
kini ikalimud. Dili nila ikalimud ang Iyang pag-angkon, tungod kay, ang 
maong  Pulong nga ilang giingon nga ilang gitoohan, mao ang Usa nga 
nagmatuod Kinsa mao Siya. Tungod kay, gikuha sa Dios ang Pulong nga 
gitoohan nga mao ang Mesiyas ug gipatika Kini pinaagi sa usa ka Tawo. Ug 
kinahanglan mopahilayo sila Kaniya. Mao ra kini ang bugtong paagi nga 
makapadayon sila mao ang pagpahilayo sa Mesiyas. Ug ilang gibuhat kini 
tungod sa pagkabuta ug pagkawalay alamag, bisan pa sa ilang edukasyon. Sila 
mga maalam, utokan; sa kalibutanong sinultihan. 

135 Ug atong gitandi sa miaging gabii, sa dihang midan-ag ang Kahayag sa 
datu batan-ong punoan, tan-awa kung unsay iyang gibuhat. Iyang gisalikway; 
usa ka tawong maalam. Si Pablo, laing tawong utokan, midan-ag Kaniya ang 
Kahayag. Unsay iyang gibuhat? Iyang gidawat Kini. Iyang hingkalimtan kini, 
ang tanang hingsayran niya, aron lamang mahibaloan si Cristo. Mao kana ang 
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259 Karon alang kaninyo dinhi, alang sa pagtapus karon, paminaw pag-ayo. 
Nakita mo? Nasayud ako nga mainit. Giinitan usab ako. 

260 Apan, oh, igsoon, kining maong Pulong Kinabuhi kon magpabilin kamo 
Niini. Paminaw, dili kini butang nga atong gihisgotan nga, mahitabo sa 
umalabot pa; Kini maoy butang nga ania na uban kanato ug nagakahitabo na 
karon, dili kay butang nga umalabot pa; Kini maoy butang nga ania na uban 
kanato ug nagakahitabo na karon, dili kay butang nga umalabot pa; butang nga 
nahitabo na. wala ta magtestimonyo, "Nahibalo ta kung unsay Iyang 
ginabuhat; nahibalo ta kung unsay Iyang pagabuhaton," apan karon atong 
gisugilon ang unsay Iyang ginabuhat. Tan-awa? Kini mao na ang atong takna. 

261 Malagmit nga dili na a makasaksi sa Paglalin. Tingalig mamatay na ako 
karon; mahimong mamatay ka karon. Wala ako masayud. Apan ang Paglalin 
moabot. Mao ka—kana kung moabot na, atua kita didto, ayawg kabalaka; uh-
huh, maingon man ang tanan uban kanila kaniadto latas sa kapanahonan, nga 
nagtoo niini ug naglantaw niini. Sila nagalakaw sa Kahayag sa ilang adlaw. 

262 Ug ania karon ang Kahayag, si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, 
karon ug hangtud sa kahangturan. Biyai ang inyong mga kredo ug toohi kining 
maong Pulong. Mao kini ang Kamatuoran. [Gipikpik ni Igsoong Branham ang 
iyang Biblia—Ed.] Ang Pulong mao ang Kamatuoran. Si Jesus nag-ingon, 
"Ang Akong Pulong Espiritu, ang Akong Pulong Kinabuhi." Unsaon mo 
pagpakadawat sa Kinabuhi kung imong gisalikway ang Kinabuhi? Unsaon mo 
sa pagdawat sa pagpatotoo, nga mao ang kamatayon, ug ang Pulong sa 
Kinabuhi? Talikdan mo ang Pulong sa Kinabuhi, aron dawaton Pulong sa 
Kinabuhi? Talikdan mo ang Pulong sa Kinabuhi, aron dawaton ang 
kamatayon, unsaon mo man pagdawat sa duha sa samang higayon? Dili mo 
kini mabuhat. "Ang matag pulong sa tawo bakak man, ang matag pagpatotoo 
usa ka bakak." Ang Pulong sa Dios mao ang Kamatuoran. 

263 Akong gihagit si bisan kinsa sa pagpakita kanako, bisan kinsa... (Ug 
nasayud ako nga kining teyp moabot sa tibuok kalibutan.) Kinsang tawhana, 
kinsang obispoha, nga moadto sa akong tun-anan, o sa atubangan ning 
congregasyon, ug ilang itudlo sa usa ka dapit nga may usang gikabautismohan 
sa Ngalan sa "Amahan, Anak, Espiritu Santo," diha sa Bag-ong Tugon. kay 
paki-on ko kamo diin ang matag usa nga gikabautismohan... Ug kadtong 
gikabautismohan sa lain, kinahanglan moduol ug magpabautismo, aron 
makadawat sa Espiritu Santo. 

264 Unsay mahimo mo bahin niini? Pahilayo gikan sa inyong mga kredo? 
Palihayo gikan sa inyong mga pagpatotoo ug mamatay? Sad-an ka! Mga 
kamot nga dautan, inyong gikuha ang Principe sa Kinabuhi, ang Pulong sa 
Kinabuhi, ug gilansang Kini sa Krus alang sa katawhan. 
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254 Sa milabayng mga katuigan samtang nagbarug kining karaang ganbalay 
ingon nga tabernaculo, dihay tawong mianhi, ug didto sa gawas nagkigsulti 
kanako, nga nagkanayon, "Billy, moabot ang mga adlaw, nga magwali ka sa 
upat ka mga haligi, uban sa mga mensahe nga sama niana." 

255 Gitubag ko, "magwali ako ngadto sa upat ka mga haligi, tungod kay ang 
Dios makahimo sa kanilang mga haligi sa pagpatindog ug mga anak alang 
kang Abraham." Mao kana. Kini mao ang Kamatuoran. Giingan ko, "Kong 
anaay butang nga angay mong ikababag Niini, tan-awotan ta kini." Igo lang sa 
pagtugaok, apan kung mosangkon na sa dapit ipakita kini, lahi na. Oo, mao 
kanay naghaytag ug kalainan. Maayo kaayo. 

256 Dinhi, pinaagi sa ilang mga kredo ilang gilansang Siya pag-usab sa krus. 
Karon sa mga Hebreonan capitulo 6, ug atong ipadayon. Ug atong ipadayon 
ang pagbasa, hangtud dinhi. Anaa tay daghang panahon. Akong gitiman-an 
ang Kasulatan dinhi anaa kini, (mga Hebreohanon capitulo 6. Sa akong, 
pagtoo, anaa kining tanan.) "Dili na gayud mahimo  pa human sila makadawat 
sa kahayag, nga nahimong umalambit sa Espiritu Santo . . .Wala na kitay 
panahon sa pagpadayon pa sa unahan, tungod kay anaa akoy laing Kasultan 
nga buot kong ipabasa kaninyo kadali. Matikdi kini, "Ilang gituyoan 
paglansang sa krus pg-usab ang Anak sa Dios." Unsay ilang gibuhat? Unsa? 
Pinaaagig pagpaliktanaw, ug nasayud nga Kini ang Kamatuoran, ug unya 
misibog ug gilimod Kini. Unsay buhaton niini? "Dili na gayud mahimo . . ." 

257 Busa mao kana ang gibuhat niining nasura. Mao kana ang ginabuhat 
niining maong katawhan. Mao kana ang ginabuhat niining mga kasimbahanan. 
Ila Kining gitalikdan, ug ilang gilansang sa krus ang Mensahe. Ilang gilansang 
sa krus ang Kamatuoran, diha sa katawhan. Unsay ilang gibuhat kang Jesus? 
Ila Siyang gipakaulawan, gikuhas ang Iyang mga sinina gikan Kaniya, gibatay 
sa ibabaw sa krus ug gilansang Siya didto sa ibabaw, ang Principe sa 
Kinabuhi. Mao ra nga butang ang ilang ginabuhat karon uban sa ilang mga 
kredo! 

Ilang gibuhat ang samang butang. Ilang gihukas ang mga butang, ilang gihukas 
a—ang kaayo ug ang sinina sa Maayong Balita, pinaagi sa pagpahimutang 
pagsulay Niini bisag asa, ug nagbitay Kaniya sa ibabaw sa krus. Ay, na! 
Ngano? 

258 "Didto ilang—didto gilansang nila sa krus," karon ang katapusang gikutlo, 
"Siya," Siya, kining labing bililhong Tawo. Nganong gibuhta nila kini? Kay 
wala nila Siya hiilhi. Nganong gibuhat nila kini karon? Kay wala sila masayud 
nga kini mao ang Kamatuoran. Si—sila mga amang ug buta Niini. Wala sila 
mahibalo Niini; mao kana ang hinungdan. Ang ilang mga kredo maoy 
nagsapnay kanila nga mahilayo gikan sa Pulong sa Dios. 
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nakapahimong takus sa iyang kinabuhi sa Maayong Balita. (Mensahe sa gabii 
sa miaging Dominggo.) 

136 Anaa kini karon. Tingalig midan-ag Kini sa pipila ka tawong kabus, nga 
nawala na, may tawag sa Dios, iyang gibati, miadto sa seminaryo ug nagtoon 
sa mga kredo. Kinahanglan niyang ikinabuhi ang maong kredo o kaha itugyan 
ang kard sa pakighuisa. Kon buhaton niya kini, mawad-an siyag dungog, wala 
nay modawat kaniya, tungod kay kaniadto sakop siya niana ug karon wala na 
siya mahisakop niini. Ilang gihulagway nga nadaot kining tawhana, ug wala 
nila siya siya kinahanglana sa ilang congregasyon kung ang congregasyon 
nangita lamang ug usa ka ilhanan, kana, kon motoo siya kung unsay ilang 
gitoohan. 

137 Kon nagbaton siyag kard, kon siya usa ka Methodist, kon may kard . . 
.nahisakop siya sa laing panaghiusa, o usa ka Oneness, o Trinitaryan, o  bisan 
kun unsa man kini, iglesia sa Dios, o laray sa Pentecostal, ug tanan kanan mga 
laray. Kon nagdala siyag kard, ilang gibati ang ulohang buhatan maoy magtan-
aw kaniya, ug susihon ang iyang kaisipan, ug ipasusi siya sa usa ka doctor, ug 
tan-awo kon ang iyang. I.Q kun hataas ba nga makasulti siya sa ilang 
atubangan. Kond dili niya mahimo, ilang isalikway siya. Husto kana. 

138 Apan nakita ninyo, unta ang congregasyon magmabinantayon sa kamot sa 
Ginoo, tan-awon kun ang Dios mihatag ba kaniya sa iyang ordinasyon o dili. 
Mao kana ang angay natong tan-awon. Apan karon ilang gilansang a -- a-- ang 
anak sa Dios pag-usab. Kun ang usa ka tawo makahimo pinaaagi sa gracia sa 
Dios, tinawag sa Dios, aron ipakita ang Dios Mismo pinaagi kaniya. "Ang mga 
buhat nga Akong ginabuhat pagabuhaton usab ninyo," Nag-ingon Siya. 
Matikdi unsa nang adlawa ang atong gipuy-an! 

139 Ilang, ilang gidawat, i-- ilang gidawat a --ang maong Kalbarto, (makahimo 
ta niining buntaga,) ug ang maong hinungdan. Karon, nasayud sila nga mao 
kadto ang Kamatuoran; apan tungod sa pagpangabugho, giayran. Unsay 
gikasulti ni Jesus kanila? Kon nagpagula Ako sa mga yawa pinaagi sa kamot 
sa Dios, nan pinaagi man kang kinsa kamo nagpagula? Sila maoy maghukom 
kaninyo, (tan-awa,) kon pinaagi man sa kamot sa Dios nagpagula Akog mga 
yawa." 

140 Karon, sama sa inyong nadungog kanila nga nag-ingon, "Kapamatud-an 
mo ba nga kini kamot sa Dios?" Buot kong tan-awo, buot kong paminawon 
kanang pangutanang gipangutana Kaniya. Utokan ra sila kaayo alang niana. 

141 Matikdi, "Tungod kay nagpaka Dios Siya sa Iyang kaugalingon," (ug Siya 
mao ang Dios.) "Ug dili kami nga Siya maoy mahmandu kanamo." 
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142 Apan karon ang maong butang, mao ra nga singgit kaniadto ang mibalik, 
"Kanang maong Biblia sinulat sa tawo," matud nila. "dili kami magkinabuhi 
Niana." Sa Dios kanang . . .Mao kana ang Pulong sa Dios. Kini mao ang Dios, 
Mismo. 

 Nakigsulti ako sa usa ka tawo kagahapon , nga nag-ingon, "Tan-awa, 
tingalig pipila ka mga tawo ang nagsulat sa Biblia." 

 Giingnan ko, "Oo, anaa. Ang Iyang Ngalan, nasayud ta Kaniya nga mao 
ang Dios." 

143 Gisulat Kini sa milabayng hapit, upat ka libo ka mga katuigan ang gintang, 
ang mga Kasulatan, gikan pa kang Job, hangtud sa Bag-ong Tugon, ug gisulat 
sa mga gatusan ni --ni . . .ug gatusan ka mga katuigan ang gintang; ug gisulat 
sa nagkalainlaing tawo. Ug sila wala magkailhanay ang usag usa, sa 
nagkalainglaing bahin sa nasud, ug walay usa ka Pulong Niini ang 
nagsumpakiay sa usa. Akong gihagit si bisan kinsa sa pagduol ilalum sa dugo 
ni Jesu-Cristo ug pangayoa ang matag saad diha Niana! Kaakohan sa Dios ang 
pagtagad Niini. 

144 Apan dili sila mobuhat niini.Manoul sila ug moingon, "O Ginoo, buot 
kong mobuhat ug usa ka butang. Hatagi ako ug usa ka dakung hiyas. Alleluya, 
Ginoo! Himaya sa Dios, nagtoo ako nga naangkon ko kini. Alleluya!" Dili 
gayud kini magpulos. Tingalig magpakita kag daghang mga sakkolohiya, apan 
dili kini magpulos. 

145 Ang Dios maoy moila nianang paghinulsola. Ang Dios maoy mobuhat 
niana. Mahimong daghan ang atong isulti niana, apan manghinaut ako nga in -
-inyong hingsabtan. 

146 Bantayi, apan karon wala kanila ang Pulong nga maoy magmado kanila. 
Ako magaingon, "Mamalik ang matag usa kaninyo. Gibautismohan kamog 
sayop. Gikabautismohan sa simbahang Katoliko." 

147 "Kinsa ka man nga masulti niana?" Dili ako; ang Pulong kini. "Apan 
sultihan ko kamo, nagtoo ki --kita . . ." Wala koy labot unsay imong gitoohan; 
kini sumala sa giingon sa Biblia. "Apan dili kami magkinabuhi subay Niana." 

148 Makahimo kamo pagbuhat niini, o kaha ubos kamo sa pagkahinukman 
niining maong Biblia. Tungod kay, "Bisan kinsa ang magtaktak ug usa ka 
Pulong gikan Niini, o magdungang ug usa Niini, usab pagakuhaon niini, ang 
bahin, sa Basahon sa Kinabuhi," ministro man siya, pari, o kinsa pa siya. 
Kinahanglan moduol ka ilalum sa kagamhanan ning maong Pulong, tungod 
kay Kini mao ang Dios. Ang Biblia nag-ingon nga Kini mao ang Dios. 
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246 Apan kun naghunahuna kamo nga ang simbahang Presbyterian makadawat 
sa Espiritu Santo, ug tanan kanila nga nanugya sa mga kalig-onan, ug ayaw 
gayug paghunahuna. Ug sa inyong paghunahuna kamong mga Methodist 
makahimo niini? Dili gayud kini ninyo mahimo. Naghunahuna ba kamong 
mga Trinitaryan nga makadawat sa Ngalan ni Jesu-Cristo ug magpabautismo 
ang matag usa kaninyo sa . . .Dili gayud kini ninyo mahimo. Dili gayud kini 
ninyo mahimo. Apan ang tawong linain nang daan mogula gayud ug buhaton 
kini, husto kana,ug mao kana ang ilhanan sa Iyang Pagbalik. Apan silang mga 
kasimbahan nga nakakita sa Kamatuoran, ug misalikway Niini sa ilang 
consilio, "malisud kini." 

247 Nan, sa-an sila sa paglansang sa krus kang Jesu-Cristo. Ug gikiha ko sola 
pinaaagi sa Pulong sa Dios, nga ang Dios nag . . ."Unsaon mo ang pagkiha 
kanila, Igsoong Branham?" Akong gikiha sila, nga ang Diyos sa dayag 
nagpaila sa Iyang kaugalingon diha sa Iyang Pulong, ning katapusang mga 
adlaw, ug gipahibalo ang Iyang kaugalingon nga Siya nagpabiling mao sa 
guhapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan, ug sa mabugnaw ilang 
gitalikdan Kini. Ug sad-an kamo sa pagpalansang sa krus kang Jesu-Cristo, 
pinaagi sa pagpasipala sa Espiritu Santo. Husto kana. 

248 Dalhon ko kamo pag-usab, sa mga Hebreohanon 10, diin nagtug-an kini 
kanato pag-usab diha sa Kasulatan, dili lamang kay "dili mahimo," 

Apan dili ka gayud. Kini ang magpahimulang kanimo gikan sa Dios sa Dayon. 
Dili kana makaduol pag-usab sa Presencia sa Dios kung imong talikdan ang. 

249 Karon, tan-awa, "nakatilaw na sa Pulong." Tan-awa, magtotoo kutob sa 
utlanan! 

 Oh, moingon kamo silang mga kalalaken-an dili mga magtoo?" 

250 Sila mga magtotoo, o kaha nagpaka magtotoo, apan kun bahin sa Pulong . 
. .Sila tanan mga Isrelinhon. Nanggula sila ilalumsa dugo. Nanggula sila 
ilalum sa mga ilhanan ni Moises. Ilang nakita kadtong mga ilhanan nga 
nagalihok. 

 Ang Dios nag-ingon, "Dalhon Ko kamo ngadto sa unahan." 

251 Ug kung mahitunghod na sa baruganan sa gisaad nga Pulong nga moabot, 
unsay ilang gisulti?" Oh, dili kami makahimo niini." Nakita mo? 

252 Ug ania karon mibalik sila, nga may mga ubas ug uban pang butang aron 
pagmatuod nga ang yuta maayo. Ang Pulong sa Dios husto. Ang Dios nag-
ingon, "Ako gitugyan kini kaninyo." 

253 Apan ang mga kahimtang, "Akong," giingon, "sama ra sa apan-apan 
kitang tan-awon, kun itapad kanila. Dili ta makahimo niini, bisan pag-unsaon." 
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masayud nga anaa kini diha. Apan nangadto sila aron pagtan-aw nga  anaa kini 
diha. "Anaa kini!" Ug si Caleb ug si Josue nangadto, ug nagdala pagbalik ug 
u—u—usa ka bulig sa mga ubas ug gipakaon kanila ug uban niini. Ug ilang 
natilawan ang kaayo sa yuta, ug namalik ug miingon, "Dili ta makahimo 
niini.(Nakita mo?) Dili ta gayud makahimo niini." 

242 Aniay mao ra nga pundok, sa panahon ni Jesu-Cristo. "Rabbi, kami 
nasayud nga Ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios." Nakita mo? Sa 
utlanan! "Kami nasayud nga Ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Walay 
tawo nga makahimo sa mga butang nga Imong gibuhat. Kami nakaila nga ang 
Dios anaa niana." Nganong wala man nila dawata kini? Nganong wala man 
nila kini dawata? Sa utlanan! 

243 Dinhi ania sila sa ikatulong panaw; mao ra nga ilhanan, mao ra nga 
pagpadayag, mao ra nga Cristo, mao ra nga Espiritu Santo, mao ra nga mga 
buhat, mao ra nga Dios, mao ra nga mga Mensahe, ug dili Kini madawat. 
Kinahanglan itugyan nila ang ilang kard sa pakighuisa. Unsa kini? "Nagbaton 
sila sa kahibalo sa Kamatuoran." Ilang gitan-aw ug nakita nga kini hingpit nga 
Kamatuoran. Dili Kin nila ikalimud. Ang mga magasin makapamatuod nga 
nakita nila Kini. Ang mga hulagway, ang mga mantalan, ang kalig-onan, ang 
pagbanhaw sa patay, ang pamahayag sa mga doctor sa balatian, sila 
mamahayag nga siya Kini. Ug ang mga panagna sa mga Doctor sa balatian, 
sila mamahayag nga siya Kini. Ug ang mga panagna, walay usa kanila ng 
nangapakyas sa tanang katuigan, ang matag usa kanila nga nangapakyas sa 
tanang katuigan, ang matag usa kanila sa bug-os anaa sa tulbok, walay ilang 
iaksulti kondili sa Dios kini. Apan dili nila Kini madawat. 

244 Kadtong panon sa mga ministro sa Chicago, tulo ka gatus ug ingon  niana 
sila, milusad ug nagpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Hain na man sila? 
Daru ra kaayo ang bili. Dili sila makahimo niini. Unsa kini? Ang Biblia nag-
ingon, nga sa ginabuhat kana nila, unsay ilang ginabuhat? Gipabulag nila ang 
ilang kaugalingon tali sa kalooy ug hukom. "Kay malisud na alang kanila nga 
sa makausa nahayagan na, " (nga gikapakita na Niini,) "ug nakabaton na sa 
kahibalo sa Kamatuoran, ug nakatilaw na sa kayo sa Pulong sa Dios, kon 
managpamiya sila gikan Niini, diin managpamalik sa ilang kaugalingon pag-
sab, nga magkanayon, "Bueno, karon, gusto ko, oo, . . ." 

245 Kamong mga Presbyterian, kamong mga Methodist, ug mga Babtist, ug 
mga Lutheran, ug kining Full Gospel Business Men's, nanag-ingon nga 
"moduol" sila, ug gitalikdan ang Mensahe. Ang inyong simbahan matuman. 
Anaay linaing tawo diha, siguro, Apan, dili ang simbahan. Kinahanglan nga 
manggula kamo sa simbahan, aron maangkon Kini. Nakita mo? Husto kana, 
ang mga tawong linain maayo man. 
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149 "Wala kami magkinahanglan Niini nga magmando kanamo." Ilang 
gidawat ang ilang mga kredo, ug mga denominasyon, ug ang i --ilang 
magagmayng mga butang nga ilang gitoohan, ug misagup sa mga tambag sa 
tawo, ug gidawat kini inay nga ang Pulong sa Dios unta. 

150 Unsay ilang gibuhat? Ilang gidawat si Barabbas, ang mamumuno, inay ang 
Anak sa Dios, niadtong adlaw sa unang paglansang sa krus. 

151 Ug karon ilang ginadawat ang pulong sa mga tawo, nga mao ang bakak ug 
ang dalan sa kamatayon, ug nagdumili pagdawat sa dalan sa Kinabuhi, ang 
Pulong sa Dios. Akong gihukman kining kaliwatana, gikiha kini, sa Pulong sa 
Ginoo, nga sila mga sayup. Sad-an sila sa paglansang sa krus, o sa pagsulay 
paglansang sa Espiritu. 

152 Nagtawag silag rebaybal, bisan diin. Unsaon man ninyo ang pagpakabaton 
ug rebaybal kun ang Pulong Mismo dili makapamuhat sa katawhan? Buot ko 
ni bisan kinsa pagtubag niana kanako. Unsaon sa pagkahimo niini, kung 
inyong ilimod ang Rebaybal Mismo? Maayo ang pagkasulti sa profeta kanila, 
nga "mga dagway sa pagkadionon." Ang ilng kaugalingong mugna, karon, 
naglimud sa Pulong sa Kinabuhi. Ang ilang kinaugalingon mugna, karon, 
naglimud sa butang nga maghatag kanilang rebaybal; ang ilang mga kredo ug 
mga mugna. Oo, sir. 

153 Ilang gidawat ang denominasyon ug ang ilang mga kredo inay a--ang 
Pulong, ug nga gilansang ang Iyang Pulong ug gihimong walay pulos ang 
Iyang Pulong diha sa katawhan. Sa nakita nila ang Pulong sa Dios nga tataw 
kaayo ug (mipahimutang sa kinaugalingon Niini, nga nagsaad ang Dios nga 
Iyang buhaton kini, ug ania karon Iyang ginabuhat kini,) ug gihimong 
kalingawan Kini ug mipahilayo gikan Niini, kini maoy pagpasipala. Ug ilang 
gisulayan paglansang ang Pulong Mismo. 

154 Nganong gilansang man nila Kini? Dili nila mahimong ilansang ang 
Pulong labaw nga nagbaton sa Dios, ang Anak sa Dios; mahimong ilansang 
nila kana, apan dili nila mahimong ilansang ang Dios. Kinahanglan mahimo 
Siya, niadtong taknaa, sa dapit ingon nga Halad, aron pagdala sa daghang mga 
anak nga ginahin nang daan sa Kinabuhing Dayon. Sa kaniadto kinahanglan 
buhaton nila kini, apan dili nila mahimo kini karon. Dili kini nila mahimo, 
tungod kay ang Pulong Mismo magpabiling buhi. Apan ilang... 

155 "Unsay ilang gibuhat? Giunsa man nila pagmugna? Nan unsa may inyong 
giingon, magwawali? Giunsa ninyo pagtukod ang inyong baruganan dinhi, nga 
niana, ila mang gilansang Siya?" 

156 Ilang gilansang ang katuyoan sa Maayong Balita diha sa katawhan, pinaagi 
sa ilang mga kredo. Mao kana ang paglansang sa krus. Diha niana 
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gipahimutang ang katilingban niining dakung hayaan sa patay, nga giganlag 
gipahimutang ang katilingban niining dakung hayaanan sa patay, nga giganlag 
kasimbahanan, mga denominasyon , ug nagbuhat ug kredo, ug anaay... Ang 
Pulong sa Dios dili makadulot kanila, tungod kay i-ilang gihukman ang mga 
butang nga gisulti ni Cristo nga mahitabo. Dili Kini moabot sumala sa ilang 
kredo. 

157 Si Jesus miabot sumala sa ilang pagsabot sa Iyang pag-anhi. Siya mianhi 
sa paagi nga gipadala Siya sa Dios, ug nahiabot Siya tukma sa Pulong. Mao 
diay nga miingon Siya nga Iyang  "gililong Kini gikan sa mga mata sa 
makinaadmanon ug masinabuton, ug gipadayag Kini sa mga masuso pa." 
Nakasabot ba kamo? [Ang congregasyon miingon, "Amen."—Ed.]  

158 Oh, ilang gilansang sa krus ang mga katuyoan sa Pulong. Aniay daghan 
kong mga Kasulatan dinhi. Mahimong hisgotan ko ang duha o tulo kanila. 
Ilang gilansang sa krus Kini. 

 Kamo moingon, "Giunsa nila paglansang ang Pulong?" 

159 Samtang si Jesus miingon nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug 
hangtud sa kahangturan, mga Hebreohanon 13:8. Sila miingon, "Nianang 
kahimtanga maingon SIya." Nakita mo? Maayo. 

160 Ug si Jesus miingon, sa Iyang katapusang sugo sa Iglesia, "Panglakaw 
kamo sa tibuok kalibutan," (Marcos 16,) "panglakaw kamo sa tibuok 
kalibutan, ug iwali ang Maayong Balita; kining mga ilhanan maganunot kanila 
nga nagatoo. Tibuok kalibutan; sa tanang kabuhatan!" Ug wala pa kini 
makaabot sa katunga. Ug anaay minilyon nga nangamatay, matag tuig, nga 
wala, gani makadungog sa Ngalan ni Jesus. Busa, nagpabilin kining dakung 
mando. Nagpabilin Kini nga sugo sa Dios.  "Tibuok kalibutan, ug iwali ang 
Maayong Balita sa tanang kabuhatan. Ang motoo ug magpabautismo 
mamaluwas apan ang dili motoo pagahukman sa silot. Ug kining mga ilhanan 
maganunot kanila nga nangatoo: sa Akong Ngalan ilang pagahinginlan ang 
mga yawa; sila magasultig bag-ong snultihan; kon makakupot silag bitin, o 
makainum sa makahilong butang, kini dili makadaot kanila; kon ilang 
pandungan sa ilang mga kamot ang masakiton, sila mangaayo." 

161 Ug sila miingon, "Alang lang kadto niadtong kaliwatana," ug ilang gihimo 
ang sugo sa Dios nga walay pulos alang Niini, ug ilang gilansang ang 
katuyoan sa Pulong ngadto sa katawhan. Amen. 

162 Si Pedro miingon, sa Adlaw sa Pentecostes, (uban sa mga yawi sa 
Gingharian; nga kaniya gihatag ni Jesus, "Bisan unsay imong isulti dinhi, 
Akong isulti kini Didto.") 
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ikaduhang Pagbalik. Tanan kining mga butangga Walay Katapusan. Silang 
tanan bug-os nga Kamatuoran. 

236 Karon himatikdi, "Kay dili na gayud mahimo." (Basaha kini uban kanako, 
kining usa ka bersiculo.) Buot kong basahon kini ninyo uban kanako karon, 
ang ika-4 nga bersiculo. [Gibasa pagdungan ni Igsoong Branham ug ang 
congregasyon ang mosunod nga tutulo ka mga bersiculo –Ed.] 

 Kay bahin niadtong mga tawo nga sa makausa nalamfagan na unta, nga 
nakalitaw na sa langitnong gasa, ug nakaambit na sa Espiritu Santo, 

 Ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios ug sa mga gahum 
sa kapanahonan nga umalabot, 

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

237 Karon, ako ba kanang pulong, o Iya? "Ang tawo nga nakatagamtam na 
unta sa kahibalo." Hinimdumi, dili na gayud Kini nila maangkon. Sila kutob ra 
sa utlanan nga mga magtotoo. "Tapus nato madawat ang kahibalo sa Pulong sa 
Dios," (naangkon mo kini gikan sa kahibalo, gikan sa pagbasa ug pagtan-aw 
Niini,) "ug unya isalikway Kini, nan, kamo dili na gayud mahimo nga 
maluwas kamo." Hingbasan ba ninyo kana karon? Tan-awa, "Nakadawat na sa 
kahibalo sa Kamatuoran," igo, nga hingsabtan mo kini. Dili ka gayud 
makadawat Niini. 

238 Sama kanilang mga magtotoo nga mitalikud. Hingpit kini nga tipo sa 
pagpanaw. Kini, kining ikatulo, kining ikatulong pagpanaw, maoy usa ka tipo 
sa uban kanila. Paminaw, tan-awa pagbalik didto, aniay butang nga ipakita ko 
kaninyo karon, kadali lang. Pasayloa ang panultihon. Paminaw. 

239 Mikuha ug napulog duha ka tawo ang Israel, usa sa matag banay, pangulo 
sa denominasyon, ug gidala sila hangtud sa daplinsa utlanan, sa yuta sa saad, 
ug gipakita sila sa maaayong mga butang nga umalabot, ung unsay anaa 
kanila. Ug namalik sila, nga nagsumbong, nga, "Wala kami makahimo niini." 

240 Apan dihay duha gikan sa napulogduha, si Josue ug si Caleb, nga nanag-
ingon (nakita nila ang Pulong.) "Ang Dios nag-ingon nga ato na kini, ug labaw 
pang makahimo ta pagpakuha niini." Husto ba kini? [Ang congregasyon 
miingon, "Amen." –Ed.] 

241 Unsa kana? Mga magtotoo sa utlanan. Tan-awa? Silang tanan nangatawo 
sa simbahan. Silang tanan mga pangulo sa katawhan. Sila mga obispo, sama sa 
pag-ingon, nga naglakaw diin ang Pulong sa Dios nagpakita nga maoy 
Kamatuoran. "Anaa ang yuta!" Wala pa gayud sila makaabot didto. Wala sila 
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gitalikdan Kini nila, gihimong kataw-anan Kini, ug ginganlan Kinig bisan unsa 
karon. 

231 Ug karon, pinaaagi sa panaghuisa sa simbahan, pinaagi sa laraw sa yawa, 
misulay pag-anhi ug miingon, "Karon nanganhi kami, nga mopalit ug daghang 
Lana." Gipanalikway na sila karon. Sila mga sad-an sa paglansang sa krus 
kang Jesu-Cristo. Inyong gigamit kining mga pamaagi sa Dios, o inyong mga 
pamaaagi dili magpulos. Nakita mo? 

232 Gisalikway nila ang nadayag nga pulong sa Dios, tungod sa ilang mga 
kredo, ug sa gihapon ilang gibuhat kini karon." Siya mao ang Pulong," sa San 
Juan 1. Mga Hebreohanon 13:8 nag-ingon, "Siya mao sa gihapon kagahapon, 
karon, ug hangtud sa kahangturan." Karon ilang gilansang Siya sa krus pag-
usab. 

233 Nasayod ba kamo nga ang Biblia nag-ingon nga mabuhat ta kana? Pila ang 
gustong mobasa kadali lang? Makahatag ba kamo kanako ug laing 
napuloglima ka gutlo niini? [Ang congregasyon miingon, "Amen." –Ed.] Segi. 
Atong ablihan karon, kadali lang, "gilansang sa krus pag-usab." Moadto ta sa 
mga Hebreonan, sa capitulo 6, ug basahon kadali. Mga Hebreohanon sa ika-6 
ug tan-awon kon ato bang "gilansang sa krus pag-usab ang Anak sa Dios," tan-
awon kon mahimo ba kini. 

 Kamo miingon, "Dili ninyo Siya mahilansang sa krus sa ikaduhang 
higayon." 

234 Atong tan-awon kun mahimo ba nato o dili. Ang Pulong sa Dios matuod 
man. Husto ba? [Ang congregasyon miingon, "Amen." –Ed.] Kini sa mga 
Hebreohanon 6:1. 

 Busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuloohan mahitungod kang Cristo, 
ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamotong, sa dili na pagpahimutang 
pag-usab sa sukaran sa paghinulsol gikan sa nga mga binuhatan, ug sa 
pagtoo ngadto sa Dios 

. 

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

. 

 Hinaon buhaton ta kini, kon itugot sa Dios. 

235 Tan-awa? Buot ni Pablo hisayran nga kinahanglon dinhi kining mga 
butangga; mga bautismo, pagpandog sa mga kamot, ang pagkabanhaw, 
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163 Ug sa Adlaw sa Pentecostes nangutana sila kung unsay ilang pagabuhaton 
aron makadawat sa Espiritu Santo, nga Niini nagpahimulos sila; nga nanagtan-
aw kanila nga ilang gitawag binuang; nagsamparay, ug molukso, ug matumba, 
ug ingon sa hubog ang ilang panghilok. 

 Ug sila, nanag-ingon, "Kining mga tawhana nangabasdak sa bag-ong 
bino." 

164 Apan may usa ka tawong mitindog, giganlag Pedro, nga nagkupot sa mga 
yawi sa mga yawi sa Gingharian, ug miingon, "Wala sila mangahubog," Mga 
Buhat 2, "sumala sa inyong gitoohan, tungod kay ikasiyam pa man lamang ang 
takna. Apan mao kini ang unsay gihistogan." Tan-awa, gibalik dayon sa 
Pulong pag-usab, gipakita nga ang Espiritu nagpabiling Pulong, ug ang Pulong 
nagpabiling Espiritu, ang Pulong sa Dios. "Ug mahitabo, sumala sa gisulti ni 
profeta Joel, Joel 2:38 "Ug mahitabo sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang 
Dios, igabubo Ko ang Akong Espiritu ibabaw sa tanang unod." 

165 Paminawa kanang profeta nga nagtindog. Tan-awa siya, walay kahadlok, 
nga nagtindog didto atubangan sa pundok sa katawhan, ug nagsudya kanila, 
mikiha kanila. Nga nagkanayon, "Mao kini ang Kasulatan! Mao kini ang 
giingon pinaagi sa profeta! "Ibubo Ko ang Akong Espiritu ibabaw sa tanang 
mga unod. Ang inyong mga anak nga lalake ug mga anak na babaye 
magapanagna. Sa Akong sulogoong babaye ug ulipong babaye igabubo Ko 
ang Akong Espiritu. Ug ipakita Ko ang mga ilhanan sa kalangitan sa taas, ug 
dinhi sa yuta; kalayo, ug mga haligi nga aso, ug inalisngaw." Gipamatud-an 
Kini pinaagi sa Pulong, nga kadto Mao ang Pulong. 

166 Ug nangatawa sila ug gihimong kalingawan Kini, ug gihukman sila. Ug 
nasunog ang cuidad, ug ilang gikaon ang mga anak sa usag usa. Ug karon sila 
usa ka katawhan nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan, nagpakita nga  ang 
Espiritu Santo nagpabiling Pulong sa Dios aron pagdala ning Pulong nga 
himoonmg buhi Kini. 

167 SI Jesu-Cristo mao ang Persona, Tawo, Dios. Aleluya. Siya mao ang 
nadayag nga Dios. Siya Dios diha sa dagway sa lawas, aron ipakita ang Pulong 
sa Dios alang nianang panahon, aron kanang maong panahon makakita sa saad 
sa Dios alang nianang panahona. 

168 Ug ang Espiritu Santo mao sa gihapon karon. Mao kini ang Espiritu sa 
Dios diha sa sinulat nga Pulong, nga nagapangita kang bisan kinsa aron 
pagpakita Niini mismo niining panahona, aron imatuod nga Siya mao sa 
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. San Juan 14:12, "Ang 
mga buhat nga Akong gibuhat mabuhat usab ninyo." "Si Jesu-Crsito mao sa 
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gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan." Tan-awa, sa 
kanunayon nagapngita ug Iyang paagi aron magpakita sa Iyang kaugalingon. 

169 Ug dili sila makahimo niini. Ang katawhan naghunahuna pag-ayo sa ilang 
mga denominasyon, sa ilang magagmayng mga salag nga anaa kanila, ug uban 
pa, gitawag nga ilang "kasimbahanan," tungod niini dili sila mamati Kaniya. 
Ang ingon ginabuhat usab nila karon, mao gihapong butanga, gilansang sa 
krus pag-usab. 

170 Si Pedro, sa Adlaw sa Pentecostes, miingon, "Kamong nanagpuyo sa 
Jerusalem, sa Judea, pamatia ang akong mga pulong. Kini sila dili mga hubog. 
Kon magpabilin kamo, ipakita ko kaninyo kung unsa kini." Ug mipadayon siya 
ug gisaysay kanila. 

171 Sa gisakitan sila sa ilang mga kasingkasing, sa ilang pagkadungog Niini, 
sila miingon, "Unsay angay namong pagabuhaton aron maluwas? Unsay angay 
namong pagabuhaton aron makadawat kami Niini? Nadani kami nga husto ang 
imong pulong." 

172 Siya mitubag, "Maghinulsol ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa 
Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat 
ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kay kini alang kaninyo ug sa inyong mga 
anak, kanila mga atua sa halayo, bisan kanilanga pagatawgon sa Ginoo nga 
atong Dios. Mao ra kini ang ilang pagabuhaton: maghinulsol, ug 
magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Crsito. 

173 Ug karon, ang simbahang Romano Katoloko misagup sa, "Amahan, Anak, 
Espiritu Santo," aron pagkuha Nianang napahimutang na. ilis Niana, ang 
komunyon. "Ipatilap ang dila ug mokaug ostya, ug imnon sa pari ang bino, ug 
modungan ka. Ang komunyon," nga ilis sa Espiritu Santo, nga gitawag, 
"balaang Yukaristiya." Ug ang "Amahan, Anak, Espiritu Santo," bautismo sa 
Trinitaryan, bisan kun wala gani hisgoti sa Biblia. Ang Ngalan sa Amahan, 
Anak, Espiritu Santo mao si Jesu-Crsito. Ug kung ipakita mo kana sa dautang 
mga kaliwatan. 

174 Sumala sa giingon ni Pedro, "Luwasa ang inyong kaugalingon gikan 
niining dautang kaliwata."  

175 Kun ipakita mo Kini kanila, unsay ilang gibuhat? Gihimong kataw-anan 
Kini, ug miingon, "Ang among simbahan wala Kini itudlo nianang paagiha." 
Nan sad-an kamo, sad-an kamo sa paglansang sa krus kang Jesu-Kristo, 
pinaagi sa pagkuha sa Gahum sa Diyos palayo sa katawhan. Inyong gilansang 
sa krus ang Pulong kanila, ug gihukman ninyo ang inyong kaugalingon kauban 
sa inyong congregasyon. Nagtultol kanila paingon sa lit-ag sa kamatayon. 
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224 Ug sila mitubag, "Ikaw nagpakadaku sa Imong kaugalingon; Ikaw nagpaka 
Dios sa imong kaugalingon." Ug gibutang nila Siya sa krus. 

225 Ug ang Espiritu Santo, karon dili ikatulong Persona. Kini mao ang Dios 
Mismo, nga gipadayag sa unod, pinaagi sa Dugo ni Jesu-Cristo, aron pagputli 
sa kinabuhi aron Iyang ikapakita pinaagi niini ang Iyang kaugailngon. Ug 
gilansang nila sa krus ang samang Pulong nga nadayag. Nasabot ninyo? [Ang 
congregasyon miingon, "Amen" –Ed.] Ang nagpalansang sa krus kang Cristo, 
karon, mao ang katawhan nga naglimod sa gipaluyohan ug nadayag nga Anak 
sa Dios diha sa katawhan, pinaagi sa Iyang giingon nga mahitabo niining 
adlawa pinaaagi sa Iyang Pulong. Nakita mo? 

226 Karon, amo ra nga pagpaluyo, ang mahitabo sa gihapon, kon Siya mao ra 
nga Anak sa Dios, tungod kay Siya nag-ingon sa San Juan 14:12, karon, nga, 
"Ang mga buhat nga Akong gibuhat pagabuhaton, karon, ug hangtud sa 
kahangturan." "Kon kamo pabilin Kanako," (Juan 15,) "kon kamo pabilin 
Kanako, ug ang Akong mga pulong pabilin kaninyo, pangayo unsay inyong 
gikinahanglan ug kini igahatag kaninyo." Oo, sir! 

227 Hinumdumi, silang tanan mga tawong relihiyoso nga nagbuhat niana. Dili 
sila taga gawas. Sila ang mga tawong relihiyoso niadtong adlawa. Ug mao ra 
kana ang gibuhat niini karon, mao ang mga tawong relihiyoso; sa samang 
paglansang sa krus, mao rang butangga karon. Sa madali . . . 

228 "Didto ilang gilansang Siya sa krus," Ug unya, nan? Siguro. Ug unya ilang 
gisalikway ang Pulong sa Dios nga nadayag, nga nanagdawat sa ilang mga 
kredo inay sa Pulong. 

229 Mao ba kana ang ilang ginabuhat karon? Husto kaayo kana, gibuhat sa 
guhapon karon. Siya mao ang Pulong; ug ilang gisalikway ang Pulong. Kana 
maoy usa ka punto nga dili ko buot nga iyong hikalimtan, tan-awa, buot ko 
nga dili ninyo hikalimtan. Siya mao ang Pulong, ug gisalikway nila Siya, ilang 
gisalikway ang Pulong. Ug sa nahisalikway na nila Siya, sa katapusan ilang 
gilansang Siya sa krus. Ug mao kana ang ilang ginabuhat karon: pagsalikway 
sa Pulong sa Dios, ug gidawat ang ilang mga kredo; ug gilansang sa krus sa 
dayag, sa atubangan sa ilang congregasyon, ang mga buhat sa Espiritu Santo. 
Ug sad-an sila, ug gikiha ko sila sa Ngalan ni Jesu- Cristo. 

230 Napuloglima ka mga katuigan nakita ko Siya nga naglihok latas sa 
kayutaan, ug sa gihapon nagpabilin sila sa ilang mga kredo. Mga sad-an sila! 
Ilang gigamit ang Pulong nga makaagak sa simbahan, sa tanang kasimbahan, 
ug nagbuhat ug usa ka dakung inigsoong panaghiusa tali sa mga Pentecostl ug 
tanan pang uban kanila; inay nga buhaton nga ingon, gisalikway nila Kini, ug 
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218 Ug si Jesus miingon, "gipasaylo Ko kamo niana, apan kon moabot na ang 
Espiritu Santo," tan-awa, karon, "kon mosulti kag batok Niini, dili ka 
mapasaylo niini." 

219 Hinumdumi, mahitabo gayud, ug dili, bisan unsaon, walay kalooy, kun 
pasipalahan mo, ug ngalan ang Espiritu sa Dios, ang Pulong sa Dios nga 
gipaluyohan sa Espiritu . . .(Tan-awa . . .ang Pulong nagsulti sa ingon ang 
Espiritu napaluyo Niini,) ug ginngalan Kini ninyog "butang mahugaw," inyong 
gilabang ang utlanan tali sa kalooy ug paghukom, ug dili na gayud pasayloon 
pa niini. 

220 Mao kana ang katarungan nga gikiha ko kining kaliwatana, nga sad-n, sa 
paglansang, sa pagpasipala sa gipadayag nga Anak sa Dios sumala sa gisaad 
pinagig mga profeta,ug ni Cristo Mismo, nga mahitabo ning katapusang mga 
adlaw; sama kanhi sa mga adlaw ni Noe, sa mga adlaw sa Sodoma. 
Pagpasipala! Kinsa, ilang gilansang, diha sa katawhan, ang Anak sa Dios pag-
usab, Siya mao ang gipaluyohan nga Pulong. Usa ka pulong nga batok Niini 
dili gayud mapasaylo. 

221 Nan karon unsay inyong buhaton? Unsay inyong barugan? Silang tana 
gihukman na, naghulat na lang sa takna sa kapungot sa Dios nga igatubo. 
Iyang dugmokon sila. 

222 Nahigugma sa doctrina sa mga denominasyon binuhat ug tawo ug mga 
pagtulon-an nga labi pang maayo kay sa gipaluyohang Pulong sa Dios; niining 
kaliwatana sa katawhan. Oh! Unta anaay a –akong taas nga takna alang niini. 
Nakita mo? Kining kaliwatana sa katawhan, kining kaliwatana nagpatid sa 
pinayag sa Dios. [Gipikpik ni Igsoong Branham ang iyang Biblia sa 
makadaghang higayon –Ed.] Apan nagsubay ta sa tunob sa mga apostles. 
Husto kana. 

 "Ang Dios," matud ninyo? Hinuon, ang uban nag-ingon niana usab." 
Gipaluyohan Kini sa Dios. 

223 Si Jesus miingon, "Ko –ko-kon ang mga buhat wala magpasabot Kanako, 
nan padayon ug ingna nga gisulti Ko kini alang sa Akong kaugalingon. Apan 
kon ang mga buhat nagpasabot, maayo pang toohan ninyo ang mga buhat, tan-
awa, tungod kay kini mao na ang takna." Nagkanayon, "Kamo nasayud nga 
ang adlaw mo silang ugma, o mahitabo ang dautang panahon; ang langit 
nagpula ug dag-uman, o mahitabo ang dautang panahon; ang langit nagula ug 
da-umon, ugma maayo na kini." Nagkanayon " Kamo magkatag-an sa dagway 
sa kalangitan; apan sa mga ilahanan sa panahon, wala kamoy hingsayran niini. 
Kong nakaila pa unta kamo sa Dios, mahibalo unta kamo sa Akong adlaw." 
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176 Sumala sa giingon ko bahin nianang ministro sa miaging Dominggo, si 
Martin Luther Kinsa diha niana uban nilang mga tawong bililhon, nagtultol 
kanila paingon sa lit-ag sa kamatayon. Oh, kun lamang may makasulti sa 
maong tawo! Maoy tinguha ko. Alang sa diyutayng pagpagubot sa katuyohan 
sa tulonghaan. Nakita mo ba? Kini daku kaayo ug kalainan? Na, kalooy! Kon 
ang katawhan walay igong pagbati aron makuyog sa maong tawo! Maoy 
tinguha ko. Alang sa ditutayna pagpagubat sa katuyoan sa tulonghaan. Nakita 
mo ba? Kini daku kaayo ug kalainan? Na, kalooy! Kon ang katawhan walay 
igong pagbati aron makuyog sa maong tawo tungod sa iyang sa iyang bulok, 
bisan pa niana, sila pagahukmman ug mamatay. GIhatagan sila ug katungod sa 
nasud. Ayaw pagpakigbisog batok niini. Ayaw. Unsa kaha kon may moingon 
nga ang tanang mga Irish o may lain, tanang mga Aleman, o may lain pa, 
mobulag. Dili gayud kana makababag sa mga Cristohanon; mopadayon gayud 
sila. Ug kanang tawhana usa ka Cristohanon. I—ngon nga usa ba ministro, dili 
niya pangunahan ang katawhana sa pagpakigbisog batok niana. Sila ang 
mahimong hinungdan nga mamatay ang minilyon. Magsugod kini ug laing 
kahubat. Usa ka kaulawan ang pagbuhat niana. 

177 Ang samang butang nahitabo dinhi.[Gituktok ni Igsoong Branham ang 
pulpito kausa –Ed.] Managsamang butang na usab. Husto kana, Nakita mo? 
Ang katawhan, unta kon mituok pa sila sa Kamatuoran ug tan-awon unsay 
kamatuoran. "Ang among simbahan wala magtoo niana. Anaay among laing 
pamaagi." Tan-awa, dili kini ang hustong paagi. Dili mao kini. 

178 Siya miingon, "Paghinulsol, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo 
alang sa  kapasayloan sa mga sala." Karon dili sila mobuhat niini. Oh, unya 
unsay ilang gibuhat? Karon usa lamang kana ka butang, sa mga gatusan. 
Mahiabot ra kita, tingalig. Kutob sa atong mahimo. 

179 Karon ang ikaduhang paglansang na usab sa krus. Kon dawaton sa tawo 
ang "Amahan, Anak, ug Espiritu Santo." u –usa la kredo nga ilis sa Pulong, 
mga titulo nga ilis sa Ngalan, unsay iyang gibuhat sa katawhan? Iyang 
gilangsang sa krus ang kapuslanan sa Pulong diha sa katawhan. Sa dihang 
miingon siya nga ang "Marcos 16 alang lamang nianang kaliwatana." 

180 Ug ang Dios nag-ingon, Siya mismo dihadiha, si Jesus nakigsulti kanila, 
nga nag-ingon, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ang Maayong 
Balita sa tanan kabuhatan. Ang motoo ug magpabautismo maluwas; ang dili 
motoo pagahukman sa silot. Ug kining mga timailhan maganunot kanila . . ." 
Unsa kalayo? Sa tanang kanasuran, sa tanang kredo, sa tanang pinulongan, sa 
tanang kaliwatan, sa tanang latawhan, mao ra nga Maayong Balita." Ug kining 
mga timailhan maganunot kanila nga nagatoo." Ug kun tinguhaon sa tawo ang 
pagputol niana gikan sa Biblia, iyang gilansang sa krus ang kapuslanan sa 
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Maayong Balita sa congregasyon. Busa gikiha ko kamo, sa Ngalan ni Jesu-
Cristo! Sad-an kamo sa pagpatay sa Ginoo!  

* Nila Siya, ug gilimod Siya nga ilang Mesiyas. Dili, sir dili sila gusto sa 
Mesiyas nga ingon niana. 

182 Ug karon ang simbahan nagbuhat sa samang butang. Gilimod niini ang 
Pulong. Wala sila magkinahanglan Niini. Supak Kini sa unsay ilang gikatudlo 
nga toohan pinaagi sa ilang mga kredo. 

183 Ug ang Pulong mao ang Mesiyas. Motoo ba kamo niana? [ Ang 
concgregasyon miingon, "Amen." –Ed.] Nan. Unsa ang pagpadayag sa 
Pulong? Usa ka pagpadayag sa Mesiyas, nga mao ang Espiritu Santo uban 
kanato. Iyang gipadayag ang Iyang kalantawan, nga wala  anuusig mga kredo 
sa uban pa, pinaagi niini makahatag Siyag Kahayag. 

184 Hinumdumi, "Silang tanan namangon ug gihinloan ang ilang mga 
lamparahan," ug guhusan ang ubo, apan ulahi na. Busa kun ang tawo makakita 
sa Lutheran, Presbyterian, Methodist, nga misulay pagduol niining katapusang 
mga adlaw aron pagdawat sa Espiritu Santo, nga, nasayud kamo nga dili kini 
nila maangkon. Hinuon, tingalig nagsulti silag mga dila ug maglukso-lukso, 
apan bantayi unsay mahitabo. Sa hingpit gayud ilang . . .Ilhanan kini sa 
panahon nga tapus na siya. Ania na kita sa katapusan. 

185 Kadaghan sa panahon, a –ang Iglesia makadungot sa hagit, sa, "Padayon 
sa Itaas!" Amen. 

186 Sa  sibo gayud mipahimutang sa husto. Dinhi ang Espiritu Santo 
nagpamatuod pag-ayo kang Jesu- Cristo pinaagi kanila nga Iyang 
kapamuhatan, nagpamatuod sa Iyang kaugalingon; nanaug, gikuha ang Iyang 
hulagway, gipakita kini, nagtuot sa siyensiya nga makakuha, naghisgot bahin 
niini, ug uban pa, sa tukma nagpamatuod kung unsay Iyang giingon nga Iyang 
pagabuhaton. Sa tukma gayud nagbuhat sa mga butang ng mga Iyang giingon, 
nga Iyang pagabuhaton, sumala sa Kasulatan. Dili sa mga kredo, o bunga sa 
pangagpas sa tawo, sa daghang dugo, kalayo, ug aso, ug galamiton; londili ang 
usa ka Mesiyanhong kalig- onan uyon sa  kasulatan. Anaay daghang 
manunundog, ug tigsuno- suno, u –ug uban pa; apan igo lamang kana 
magpadan-ag sa matuod nga Pulong sa tumang kaayo Niini, husto kana, silang 
espirituhanong katawhan pabuhata niini, kinsa makaila tali sa husto ug sayup. 
Nakita mo? 

187 Naglimud Kaniya! Gilimud ang ilang Mesiyas, "Wala kami 
magkinahanglan Kaniya." Ug ang maong butang ilang ginabuhat karon,  
"Hinuon kon makaadto ako didto ug magbuhat sama nianang pundoku, wala 
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213 Ilang gibuhat kini tungod kay wala sila masayud kung Kinsa Siya. Wala 
sila masayud nga ang pagpaluyo sa Pulong sa Dios dili kay kutob ra niadtong 
adlawa . . .Karon, kaniadto kadto sa usa ka adlaw, ug husto kadto. Kadto, sa 
usa ka adlaw, gibantayan ang mga kasuogan ug mga butang. Apan mao ra nga 
kasugoan kadto, ilang gibantayan, nagtudlo kanila sa takna nga kung moabot 
na Siya ug mahimo ning Tawhana nga gitoohang mao Siya. Ilang nabatonan 
kining bahina, apan wala modawat sa usang bahin. 

214 Ug mao sa gihapong butangga ang ilang gibuhat karon. Anaay ilang 
simbahan, ug ilang "gitoohan si Jesu-Cristo," ug nag-ingon nagbuhat sila, ug 
uban pa, apan ang naglimod sa takna nga niini ania kita! Sa gihapon nagdala 
na usab pagbalik sa karaang sanglitanan: ang tawo kanunayng magdayeg sa 
Dios kung unsay Iyang nabuhat, nagpaabot kung unsay Iyang mabuhat, ug o 
pagabuhaton, ug gilimod kung unsay Iyang nabuhat, ug gihukman pinaagi o 
pagabuhaton, ug gilimod kung unsay Iyang nabuhat, ug gihukman pinaagi 
niini. Nakita mo? Nagdahum sila, "Ang Dios kahibulogan. Unsang kadaku 
Niya! Unsay iyang pagabuhaton: Moabot Siya, ug Lalinon, sa kaulahiay, ug 
moadto sa Puloy-anan," ug nanaglimod sa mga ilhanan ug mga katingalahan 
dinhi niini sa panahon nga ang Kasulatan nag-ingon nga Iyang pagabuhaton 
kini. Gilabyan ang kinatibuk-ang Butang! 

215 "Kon ang buta moagak sa buta," si Jesus miingon, "sa gahong mangahulog 
silang tanan." Pag-ampo sa Dios nga ablihan ang atong mga mata niining 
katapusang mga adlaw. Maayo kaayo. 

216 Karon, mao sa gihapon, mao sa gihapon ang ilang gibuhat karon. Ilang 
gilimod ug gilansang ang mao ra nga Dios, karon, pinaagi sa wala pagpakaila 
Kaniya. Mao sa gihapon, pinaaagi sa paglimod Kaniya. Ug nagbuhat, pinaagi 
sa paglimud sa mga butang nga ilang gibuhat karon, wala nila ilansang si 
Cristo pag-usab, husto kaayo, apan ilang gipasipalahan ang Espiritu Santo. Ug 
pinaaagi sa pagbuhat niini, ilang . . .Guinsa nila pagpasipala sa Espiritu Santo? 
Guinsa? 

217 Guinsa nila ang pagpasipala Niini didto, kaniadto? Nganong, dili man Kini 
nila mapasipalahan; wala pa Kini moabot. Ilang ginganlang si Jesus nga 
"Belzebu," gingalan Siya nga "Belzebu," tungod kay mahibaloan Niya ang 
tinagoan sa mga kasingkasing, ug uban pa. Sila miingon, "Kinsa usa ka yawa." 
Sa laing pagkasulti," Siya maghihimalad. Mao kana ang pagbuhat Niya niini, 
pinaagi sa paghimalad. Siya dili lain kondili usa ka yawa." Tan-awa, walay 
ilang profeta sulod sa upat ka gatus ka tuig, ug dinhi niini sila magtubo. Nakita 
mo? Igo na nga anaay ilang kasuogoan. Sila miingon, "Kini Belzebu." 
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mosulat unta siya sa iyang amahan. Maayo kon makakuha kamo niini ug 
basahon kini. Kini, maayo kaayo kini, Ang Princepe sa Balay Ni David. Mao 
rang tawhana ang nagsulat sa Ang Haligi nga Kalayo; ug, gikan niana, nakuha 
ni Cecil DeMilles ang Napulo ka Sugo. 

206 Karon nakita ta kana, ning maong libro, kining sinulat Adina. Ug matud 
niya, sa adlaw sa paglansang sa krus, nga si Maria Magdalena, kang kinsa 
Iyang gipagula ang pito ka dautang espiritu, midalagan paingon sa panon sa 
katawhan, nga nagaingon, "Unsay Iyang nabuhat? Unsay Iyang nabuhat? 
Nang-ayo sa masakiton ug mipahigwas kanilang mga binilanggo! Unsay iyang 
nabuhat kondili maayo? May pipila nga nag-ingon niini! 

207 Ug may usa ka tawo ang misaga kaniya hapit, nakaabot sa nataran, ug 
miingon, "Motoo ka ba nianang babayeng buangbuang, sa atubangan sa imong 
mga pari?" Nakita mo? Nakita mo? 

208 Anaa ka , Nakita mo? Unsay Iyang nabuhat? Wala Siya'y nabuhat. 
Nganong ila mang gilansang Siya sa krus? Ngano ? Ngano? Tungod kay wala 
sila makaila kung Kinsa Siya. 

209 Mao sa gihapon karon. Ang mga magwawali, ug katawhan niining mga 
adlawa, ug ang atong modernong mga magtutudlo, nagpalig-on sa katawhan sa 
pagtoo nga Kini "panglamat", o yawa, o usa ka inutok nga pangagpas, o mga 
limbong, o usa ka matang sa bakak," hangtud ang katawhan dili moila nga kini 
mao ang pagpamatuod sa Pulong sa Dios alang ning adlawa. Mao kini ang 
mga ilhanan sa katapusang adlaw. 

210 Ang kasimbahan, kong dili kamo sakop sa ilang kapunoongan, sila 
moingon, "Ah, hinuon, tinumotumo lang kana. Usa ka –kana ka limbong. 
Bueno, tan awa dinhi kang Talpulano." Apan papamatud-a sila sa usa ka 
higayon sa Butang mayuod nga usa ka limbong. Uh-huh. Papamatud-a sila sa 
usa ka higayon nga Kini sayop. Dili sila makahimo niini. Wala gayud kini 
madungog nga sayop, ug kini dili gayud mahitabo, tungod kay Kini mao ang 
Dios. Nakita mo? Apan buot nilang itudlo. 

211 Ilang gihunahuna, "Oh, hinuon, kon kadto sa mga tawong bantungan!" 
Tungod kay kini usa ka gamayng pundok, usa ka gamayng pundok nga daw 
sinalikway, "Bueno, among gipalagpot kanang tawhana gikan sa among 
pundok, tan-awa, apan mikuyog sila niini, ug mikuyog sila niana, ug karon, 
nakita ninyo, miuswag sila . . .Nan, tan-awa kung unsa kini, kinsa kini." 

212 Walay koy pagtagad. Mahimong isulti ang samang butang bahin kang 
Pedro, Santiago ug Juan. O, "Usa ka tawong burong ug walay alamag," matud 
nila. Apan kinahanglan. Kauban sila ni Jesus. Mao kana ang kalainan. Nakita 
mo? 
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kay naangkon Niining tanan." Maayo, nan wala kana magkinahanglan Niining, 
tanan. Kana lang. Nakita mao sa gihapon karon. 

188 Bisan kon giila Siya pag-ayo, wala mila Siya kinahanglana. Ilang 
gidumtan Siya. Nganong ingon man niini? Atong gingalan ang ilang mga 
pastor nga pundok sa mga "bitin". Siya miingon, "Kamong panon sa mga 
pinaputi nga bongbong. Kamo dili lain kondili sa  lubnganan. Sa gawas ninyo 
pinasinaw uban sa mga sapot ug pinatikig nga kwelyo, ug ang sulod mao ang 
mga  bukog sa tawong minatay." Nakita mo? Wala Niya igsapayan ang mga 
pagpatay. Usa ka gamayng Galilieanhon, anak sa panday, apan wala Niya 
igsapayan ang mga pagtamay. Gisultihan Niya sila. 

189 "Ayaw paghunahuna," matud ni Juan, ang naguna Kaniya, nag-ingon . . 
.(Ania pay lain nga wala magsapayan sa mga pagtamay.) Siya miingon, "Ayaw 
pag-anhi dinhi nga magaingon guinsa ninyo ang pagpakaingon kang Abraham 
nga iyong amahan. Ang Dios makahimo pagpatindog niining mga bato ug mga 
anak ala kang Abraham."Oo, Sir. "Ang wasay gikataon na sa gamot  sa 
kahaoy, ug ang matag kahoy nga dili mamunga pagaputlon ug itambog ngadto 
sa kalayo." Oo, sir. Ang Dios higpit, maligdong ug mapig-oton sa iyang 
pulong. Oo, sir. 

190 Matikdi, si Jesus, gimaud-an pinaagi sa Kasulatan! Nagkadungog ba kama 
kanak? [ Ang congregasyon miingon, "Amen." –Ed] Si Jesus gipaila sa Dios, 
pinaagi sa Kasulatan, nga Siya mao ang Mesiyas. Husto ba? [Amen."] Moadto 
ta sa kiha ni Pedro, karong taudtaud, ug inyong makita kung tinuod kini o dili. 
Gipaila Siya pag-ayo, nga Siya ang Dios nga nadayag diha sa tawo nga 
gitawag Anak sa Dios. Husto kana. Bisan pag, Siya gipaila pag-ayo ug 
mipaluyo sa gisaad nga Pulong, nga siya mao ang Mesiyas. Si Moises 
miingon, "Kining Mesiyas, kung moabot na Siya, Siya sa usa ka profeta," ug 
tanan kining mga butanga kinahanglan magakahitabo. 

191 Ang gamayng babaye naa may . . .nagtindog didto sa atabay, ug tanan 
niadtong mahugawng kahimtang niya, unsay gilarawan niana? Nga ang Dios 
ning katapusang mga adlaw mokuha sa mga sinalikway. 

192 Hinumdumi sa milabayng gabii, didto sa kasal . . .O, sa miaging panahon 
nga nagwali ako dinhi. Sa panihapon sa kasal, sili miingon guinsa nila pag-
ingon. "Naghimo Akog dakung kombiri, ug uban pa. Ug tanan kining mga 
tawhana, akong gidapit, ug ang matag usa namalibad. "Dili ako makaanha, 
tungod kay may akong . . .Bag-o lang ako nakapangasawa; dili ako niya 
tugotan. Ako, minyo na a—ako ngadto sa usa ka simbahan dinhi. Ang akong 
inahan mao ang Methodist, o Babtist, o usa ka Katoliko, . . .dili ako makahimo 
alang Niana." 
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193 Siya miingon, "ug wala kamo moduol? Ug dili kamo makatilaw sa Akong 
panihapon! Apan panggula kamo didto ug pugsa ang mga bigaon ug mga 
makihilawason, ug mga palahubog, ug bisan unsay anaa. Dalha sila dinhi ug 
lig-onon Ko sila. Naghimo Akog konbira, ug ang A –akong mga dinapit . . 
.Ang Akong lamesa naandam na, ug anaay mga motambong niana." Wala sila 
moduol. Iyang gihukman silang mga Judio. 

194 Unsay labot karon? "Sakop a—a—ako sa Presbyterian, dili a –ako. 
Methodist ako, Lutheran. Oneness ako. Twoness ako. Ako mao kini. Dili ako. 
Dili ako." Anaa ka. " Sa ingon wala ka didto! Kana tukma sa Iyang giingon. 
Maayo. 

195 Mesiyas, nga gipaluyohan pag-ayo. Nagpaluyo pag –ayo, sa Pulong, ang 
gisaad nga Pulong. Ang Dios. Ang Dios nga nagsaad sa Pulong, nga kini maoy 
kahimtang sa Mesiyas, ania Siya karon ug nagtindog nga husto. Siya miingon 
kanila,"Karon, diin man ako napakyas? Kon dili kamo makatoo Kanako ingon 
nga Tawo, toohi ang mga buhat nga Akong gibuhat; kay sila ang mga butang 
nga nagtug-an Kinsa Ako. Sila maoy nagsulti nga Akong gibuhat, kay sila ang 
mga butang nga nagtug-an Kinsa Ako. Sila maoy nagsulti nga Ako ang 
Mesiyas. Dili kamo motoo Kanako, tungod kay naghunahuna kamo nga –nga 
si Jose diha niana . . .Ug didto Ako matawo nianang gamayng payag, u—ug 
ang Akong ama-ama dinhi usa ka panday. U—ug kamo . . ." 

196 Sa paghiadto Niya didto sa Galelia, sila, ug magbuhat . . .Siya miingon, 
"Hay, Kinsa kining Pagkatawhana? Kinsa kini? Bueno, kining Tawhana, di ba 
kana . . .Dili ba si Joses ug silang mga igsoon Niya ania man? Dili ba ang 
Iyang mga igsoong babaye uban kanato? Dili ba ang Iyang inahan gingalag 
Maria, ug ang amahan gingalag Jose? Diin, diin man kamo makakuhag usa ka 
Tawo nga sama niana? Diin man Siya gikan nga tulonghaan? Walau Iyang 
kard sa pagkihiusa. Siya, walay Iyang lisensiya. Diin man ang ingon nianang 
Tawhana . . .Bisan pa niana, diin mo kini makuha. 

197 Ug ang Biblia nag- Ingon nga nasubo. Si –Siya. Siya nag-ingon . . .Daghan 
ang mga dakung buhat ang dili Niya mabuhat; ug mitalikud Siya ug milakaw 
pahilayo gikan kanila. Siya nag-ingon, " Ang profeta walay dungog gawas 
kung anaa Siya sa iyang kaugalingon katawhan, tan-awa sa  kaugalingon 
niyang lungsod." 

198 Anaa ra Siya, hingpit nagpaluyo, sa Mesiyas. Wala mag-isip sa Iyang 
kaugalingon. Siya miingon, "Walay Akong mahimo gawas sa Akong  makita 
nga gibuhat sa Amahan." Ug iyang gihagit sila sa pagpangutana kon mao na ba 
kana ang Mesiyas. 
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199 Ug tan-awa kanang gamayng babayeng buong ang kadungganan; nakaila 
siya niini. Siya, wala siya lig-ona. Ang lamparahan walay . . .Dayag, nga dili 
maayog dungog. Walay usang mouyon niana. Ang kasugoan sa Dios 
naghukom niana. Dili siya maayog dungog. Apan siya . . . 

200 Tan-awa, dili ang Dios mohukom kanimo sumala sa imong . . .kung unsa 
ka. Siya . . .Siya dili mohukom kung unsa mouyon niana. Ang kasugoan sa 
Dios naghukom niana. Dili siya maayog dungog, Apan siya . . . 

201 Ug wala siya magkinahanglan nianang butangga. Sa dihang misidlak Kini 
sa atubangan niya, Kadto maoy iyang gikinahanglan. Bisan kung unsa pa siya 
kaniadto, andam siya pagduol. Nakita mo? Ang Dios maghukom sa 
kasingkasing. Ang tawo maghukom sa panagway sa gawas. Ang Dios nagtan-
aw sa kasingkasing. Bisan kung unsa pa siya; kanang Kahayag midan-ag, ug 
kana maoy mitapos niini. Iyang nakuha a—a --a—ang unod sa Kinabuhing 
Dayon. 

202 Ay, na, unsang kabahandianon kini alang kanako, (tan-awa,) sa pagtan-aw 
ug pagkasayud nga kini mao ang Kamatuoran. Mobarug a –ako pinaagi Niini. 
Akong pasagdan . . .Ang Dios sa Langit motindog, ug ang akong tingog 
maanaa sa magnetikong teyp sa dakung panahon sa Dios sa unahan, ug kini 
maghukom niinig kaliwatana sa katapusang adlaw.Tungod kay, anaa ki—kini 
sa magnetikong teyp, ug unya mahiana kini sa Dayong teyp. Husto kana. 
Maghukom ning kaliwatan sa mga magwawali nga nagbatonsa dagway sa 
pagkadiosnon, ug naglimud sa gahum sa Pulong ug sa pagpadayag niini 
samtang gipamatud-an Kini pag-ayon nga Siya si Jesu –Cristo nagpabilang, 
mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. HGikiha ko 
sila, pinaagi sa Pulong sa Dios. 

203 Moadto ako sa laing saad, kadali, tungod kay npuloglima na lang ka gutlo 
ang atong nahibilin. 

204 "Didto ilang –didto ilang . . ."Guinsa? Ay, na! Sa Kalbaryo! Ug ilang 
"gilansang sa krus" Siya, sa ikatulo. Ilang gilansang Siya, sa dili pag-ila sa 
gisaad nga Pulong sa Dios nga nadayag. Ug nganong gilansang man nila 
kadtong Tawhana? Mapamalandog mo ba? Tugoti ako pagbalik kadali. Ngadto 
gilansang man sa katawhan ang Tawo nga sama niana si Maria . . . 

205 Samtang nagbasa akog usa ka libro usa ka higayon, nag-ulohan Ang 
Princepe sa Balay Ni David. Sinulat kadto ni Ingraham, Doctor Ingraham. 
Maayong libro! Usa kini ka drama, May ubang tinuod, sa mga karaang  sinulat 
gikuha sa usa ka babaye nga gingalag si Adina, nga ang iyang . . . Miadto siya 
sa Palestina, gi –gikan sa Ehipto, paingon sa Cairo, nagtoo ko nga mao kadto, 
aron pagtapus sa iyang pagtoon. Ug didto siya sa panahon ni –ni Cristo, ug 


