
August 22, 1965

Ang Salaan Sa Tawong
Naghunahuna

Jeffersonville, Indiana, USA

1 Magaampo  kita.  O  Dios,  sa  pagkatinuod  mao  kana  ang  pangandoy  sa  among
kasingkasing karong gabii, sa pagtoo lamang. Samtang nagkatigum kami karong gabii
dinhi sa Tabernaculo, ang adlaw misalop sa kasadpan, kami nagaampo, minahal nga
Dios, nga Ikaw magpasabut kanamo unsa ka duol kini nga ang adlaw misalop usab diha
sa panahon; kini  nagkaupos.  Ang adlaw talisalop na.  Ug kami nahinumdom usa ka
panahon nga ang adlaw talisalop  na,  duha ka  mga magpapanaw Imong giagda sa
pagdayon ug nagpabilin uban kanila. Ug unya Ikaw nagpaila sa Imong kaugalingon
ngadto kanila pinaagi sa pagsaysay sa Imong Pulong ug gitugotan sila nga makakita nga
unsa—si Cristo magaantus tanan niining mga butang pag-una.

Busa kami nagaampo, Dios, samtang ang adlaw talisalop, nga Ikaw mosulod sa
among mga balay, ug magpuyo uban kanamo, ug magsaysay kanamo sa Pulong, Ginoo,
nga kami sa madagayaon magkupot ingon nga usa ka Bahandi gikan Kanimo, ingon nga
usa ka Gasa sa sulod sa among mga kasingkasing.

Kami nagpasalamat Kanimo alang sa imong gibuhat niadtong didto sa hospital
ganihang buntag, ug sa Imong gibuhat alang sa gamayng batang lalake ni Igsoong
Capps nga nagahigda nga himalatyon, ug karon ania ang hut-ong sa tigpaminaw karong
gabii. Giunsa namo Ikaw sa pagpasalamat, Amahan, alang sa tanan niining mga butang.

Tugoti, Ginoo, aron kami mahibalo kung unsaon nga makahahag kami Kanimo ug
pagdayeg. Kami lamang... Halayo ra kini sa among pagsabut sa pagkahibalo unsaon sa
paghatag Kanimo ug pagdayeg. Apan, Ginoo, dawata ang among mga kasingkasing
ingon nga mga timaan sa pagpasalamat, nga kami nahigugma Kanimo. Ug buot kami
magabuhat kung unsay husto

Ug kami  mao—dunay  sulat  dinhi  nga  ganihang  buntag  ang  igsoon  ni  Igsoong
Jackson—kon amahan ingon nga naa sa usa ka kahimtang, nga kon dunay kaayohan
nga mahitabo, siya makahimo sa pagpauli sa panimalay ugma. Busa kita…

2 Maayong gabii ngadtoniining dakung nagpunsisok nga simbahan karong gabii ug
latas sa yuta diha samga telepono. Sila miingon nga sila naminaw pag-usab karong
gabii.

Ako naglaum ang akongasawa nagapaminaw. Wala ako makatawag kaniya, busa
akong tawagon siya humanniining serbisyo.

Ug  kami  mao—dunaysulat  dinhi  nga  ganihang  buntag  ang  igsoon  ni  Igsoong
Jackson—kon amahan ingonnga naa sa usa ka kahimtang, nga kon dunay kaayohan nga
mahitabo, siya makahimosa pagpauli sa panimalay ugma.

Ang gamayng batang lalake ni Igsoon Capps, nga nagtawag kanako sa miaging
gabii (Ako wala mahibalo kon si Igsoong Capps anaa ba sa hut-ong sa tigpaminaw kon
wala, apan), ug ang iyang gamayng batang lalake masakiton kaayo. Ug nahitabo nga si
Joseph ug ako didto sa—sa dapit sa pagbansay sa pagpusil nag-andam sa akong .22 nga
riple. Ako nagtug-an kaninyo mahitungod niining tanan sa miaging semana. Ug siya
gusto kaayo nga mahimong mamumusil. Ug gusto niya ako nga makasegurado ug tug-
anan si Gary ug si Larry kung unsa ang iyang gibuhat.

Ug siya nagtug-an kanako sa dihang nahibalik, ako miingon, “Angay gayud nga
hunongon nimo ug—ug tug-anan si Igsoong Gene Norman mahitungod niini.”

Siya miingon, “Moundang ug tug-anan si Billy pag-una (iyang igsoong lalake.)”
Human iyang gipakita unsa ka maayo ang iyang gihimo sa pagpamusil, siya miingon,
“Karon, pahilayo kanako.” Nakita ninyo?

3 Ug  sa  dihang  miabut  kami  didto,  ngano,  ang  telepono  mibagting,  ug  si  Billy
midalagan sa pagpangutana… Ako miingon, “Tingali  usa ka masakiton ang mitawag
karon.” Ug sa dihang miabut na kami, ug kini diay si Igsoong Capps. Ug ang gamayng
batang lalake dunay sakit  nga parotitis,  ug dunay gamay lamang nga higayon nga
mabuhi. Ug ang Ginoo nagaayo kaniya. Ug sa miaging gabii siya miingon nga siya nag-
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antus sa ubang laing matang sa mga sakit, si Mrs. Wood nagsulti kanako. Kami mibiya
sa madali, ug ako lang—ako miingon, “Mrs. Wood, halawom na kini karon, alas 10 sa
gabii,  ako  nagduhaduha kung ila  kong tugotan  sa  pagsulod  ug  paggawas  didto  sa
hospital.” Ako miingon. “Ako mopauli sa balay ug sirad-an na lang ang pultahan.” Ug
ako miuli ug nag-ampo, ug—ug sila miingon ang gamayng batang lalake ania karon sa
hut-ong  sa  tigpaminaw.  Busa  kita  nagpasalamat  kaayo  alang  niana,  Ug  kita
mapasalamaton.

Karon, kita nagpaabut; wala pa kita nakadungog… Kung si Igsoong Leo Mercier ug
igsoong babayeng Mercier naminaw karon, wala pa kami nakadungog gikan sa imong
amahan. Kami nagalaum nga makabalita sa makadiyut,  unsa ang iyang kahimtang.
Apan  halos  segurado  ako  nga  nga  siya  maayo  na,  busa  kita  masaligon  nga  ang
Makagagahum sa tanan nga Dios, nga ang Dios magaatiman nianang minahal, tigulang,
balaan nga tawo—usa ka karaang beterano nga ministro sa Maayong Balita.
4 Karon,  oh,  adunay daghang mga butang nga angayng pagabuhaton ug dunay
mubong panahon sa pagbuhat niini,  busa atong himoon ang tanan natong mahimo
karon sa unsa ang atong mabuhat alang sa atong Ginoo.

Ako miabut nga sayo ug diyutay, ug dili maayo kaayo ang akong—akong pamati.
Ako gikapoy, gikapoy gyud kaayo, ug ako mihigda ganihang hapon didto. Ako wala pa
nanihapon. Busa ako—ako misulod, mihigda lamang sa tibook hapon, dili maayo ang
akong gibati. Busa mihigda didto, ug ako—ako nag-ampo; ug maarang-arang na ang
akong gibati, ug mibangon, nagsuot sa akong mga bisti, ug miadto sa simbahan.

Busa kami—kami masaligon sa Ginoong Jesus karon nga Siya magapanalangin sa
atong  tanang  mga  pagpaningkamot  karong  gabii  ingon  nga  latas  sa  nasud  kita
nagtinguha sa pagpakig-uban niining bahin sa Lawas ni Cristo nga ako nagahatag sa
husto sa pagpakaon sa Iyang Karnero. Ug akong pagabuhaton lamang ang pinakamaayo
sa akong kahibalo sa paghatag sa hustong pagkaon nga akong nahibaloan alang sa
Karnero. Ug ako naghinam-hinam sa pagpaabut sa takna ngadto sa diin kitang tanan
makahimo sa pagtigum sa usa ka dapit ug magwali sa Pito ka mga Hampak, ug Pito ka
mga Panaksan, ug ang mga Trumpeta, ug uban pa. Mao kana ang hinungdan nga kini
moabut ug mga usa ka semana, napulo ka mga adlaw kon sobra sa pagtapos niini sa
usa ka panagkatigum, kung mahimo nato. Sa akong paghunahuna kini igo na kaayo.

5 Karon,  daghan  kaninyo  nagbiyahe  ug  layo,  ako  nagtan-aw  dinhi,  ug  akong
namatikdan sa dili pa lang dugay ang mga katawhan sa Tucson, si Mrs. Sothmann…
Akong nakita si Igsoong Fred nga maayo ang pag-abut. Akong nakita siya sa hut-ong sa
tigpaminaw ganihang buntag. Ug didto, ako naghunahuna nga mao kana si Igsoong Don
Ruddell naglingkod didto tupad kaniya sa likod didto karong gabii. Malipayon nga makita
si Igsoong Don nga ania sa sulod. Ug si Junior, si Junior ania ba dinhi kon siya atua sa
iyang simbahan? Sa akong pagtoo sila naminaw sa mga telepono sa simbahan karong
gabii. Busa kamong tanang mga kaigsoonan, kami malipayon kaayo nga kamo ania dinhi
kauban namo karong gabii, ug nagsalig diha sa Ginoo nga sa umalabut nga adlaw kita,
sa diha ang adlaw sa kinabuhi matapos ug ang atong gamayng kahayag sa tawhanong
kinabuhi magsugod sa pagdulom ug mapalong, kita walay kahadlok sa bisan unsang
dautan latas sa—sa a…

6 Akong nadawat ang usa ka taho ngadto kanimo didto—didto sa—didto sa Arizona.
Si Igsoong Coggins gipagawas na gikan sa hospital. Busa kita mapasalamaton kaayo
alang niana. Maayo. Maayo kana. Busa mapasalamaton kaayo kita alang niana. Igsoong
babayeng Mercier, ang imong amahan maayo na karon. Akong gibati nga human kami
nag-ampo  nga  siya  mamaayo.  Busa…  Sila  naminaw  tingali  karon  sa  radyo;  ako
nagalaum nga sila; ug ako nagtoo nga sila naminaw. Busa kami mapasalamaton kaayo
alang niana, nga ang atong igsoon maayo na karon ug mahimong maayo na. Busa kita
nagpasalamat sa Ginoo alang niining tanang butang.

Dunay usa ka hangyo sa miaging gabii, usa ka minahal nga igsoon dinhi… Sa akong
hunahuna tingali siya dili uban kanato karon. Usa ka igsoong lalake gikan sa Kentucky
mitawag kanako mahitungod sa iyang anak nga babaye, matahum nga pamilya. Ug ang
batang babaye paga-operahan… Usa ka batan-ong inahan nga dunay kanser sa likod.
Busa kita—kita nagaampo nga ang Dios magaluwas niining batan-ong babaye. Ako
nagatoo  Siya  magbuhat,  kung  kita  lamang—ang  kongregasyon,  tanan  kanato
magkauban, sa paghiusa ug mag-ampo alang niining katawhan, tanan magkaduyog.
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Mao kana ang atong buhaton ingon nga usa ka pundok.

7 Ingon—ug ingon ang mga adlaw nag-anam ug kaduol ug kaduol ug ang nagkasigpit
nga agianan, kita—kita gusto nga moadto nga managkauban nga magkasuod. Tan-awa,
kinahanglan kita usa lamang—usa ka lawas. Kita kinahanglan molihok nga magkausa,
kalimtan ang mga sala sa matag-usa ug ang atong mga kabangian, nga magkadikit nga
magkaduol  ug  magkaduol  ug  magkaduol  samtang  atong  makita  nga  ang  adlaw
nagkahiduol, managkatigum sa paghiusa sa atong kaugalingon, tanan magpadayon sa
paghiusa ug sa usa ka kasingkasing. Ug kung ang usa ka igsoong lalake, igsoong babaye
mobiya sa dalan sa bisan unsang paagi, ayaw pagbuhat ug bisan unsa gawas sa pag-
ampo alang niana nga tawo ug diha sa gugma sa kanunay mag-atimanay ang matag-
usa.  Ayaw—ayaw  gayud  tugoti  ang  usa  kaninyo  nga  mawala.  Magpabilin  nga
managkauban. Ug kung mahimo ninyo, dungagi ngadto niini  sa kanunay sa tanang
panahon.

8 Igsoong Neville, akong nakuha ang imong hangyo dinhi mahitungod kang Igsoong
Wright, si  Igsoong Wright naglingkod dinhi. Kita malipayon nga si Igsoong lalakeng
Wright ug Igsoong babayeng Wright ania dinhi… Si Edith, ako… Usa niana ka adlaw sa
dihang kita moabut gusto kita nga dunay gamayng serbisyo sa paghandum dinhi. Ako
wala makabalik kang Edith ug sa dihang mipanaw siya, apan Igsoong babaye Wright,
imong nahinumdoman ang iyang damgo sa miaging pipila na ka mga tuig. Ug akong
gitug-anan ikaw,  ako miingon nga kining gamayng Edith  dili  magdugay kaayo nga
makig-uban kanato karon, tungod kay ang Ginoo human nga nagtug-an nga siya miagi
latas nianang damgo nga iyang gidamgo. Ug akong nakuha… Ang huhad niini mao nga
siya makigtagbo sa Dios. Mga duha ka tuig ang miagi siya nakigtagbo sa Dios, karon
nagpaabut sa iyang papa, mama sa pagtabok sa linya nga nag-ulang taliwala sa may
kamatayon ug sa walay kamatayon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Gusto nako nga
tinguhaon nga makigkita kanimo karon dayon kung akong mahimo lamang. Busa ang
Dios magauban kaninyo.

Ug  si  Shelby  ug  matag-usa…  Sa  akong  paghunahuna  akong  nakita  si  Shelby
ganihang buntag;  dili  ko  segurado.  Dili  ka  makakita  ug maayo dinhi  sa  itaas:  ang
kesame sa ubos sama niini, ug kini nagalabay ug kahayag sama niana. Makita nimo ang
mga lama, apan dili nimo makita ug maayo ang katawhan.

9 Karon, deretso ngadto sa mensahe. Kini ang mensahe nga gusto nako pagabasahon
gikan sa Numeros 19:9 ug Mga Taga-Efeso 5:26. Ug kung kamo katawhan nga naglista
sa mga talaan sa mga teksto ug sa uban pa, oo, makahimo kamo sa pagsulat niini.

Ug karon hinumdumi, kung kini ginateyp, ako wala nahibalo. Ako wala makikita ug
bisan kinsa. Oo, ako nakikita; akong nakita si Igsoong Terry sa—sa lawak nga dunay
rekorder. Ug kung kini ginateyp, ngadto sa bisan kinsa nga mga ministro sa bisan asa
nga dapit, sa bisan unsang takna, wala kini ginatumong ngadto sa inyong mga pagtudlo;
kini  wala  ginatumong sa  inyong karnero.  Kining  mensahe ug sa  tanang laing  mga
mensahe nga akong ginapamulong gipatumong ngadto sa akong kongregasyon. Dili kini
alang sa inyong kongregasyon gawas kung gusto nila nga modawat niini,  apan kini
gipatumong ngadto niining katawhan dinhi.

Ang katawhan nagapalit niining mga teyp. Ang katawhan latas sa kalibutan nagpalit
kanila ug nagpatugtog kanila. Sa makadaghan sila nagpadala ug sulat, ug sa kanunay
akong gipasabut kanila nga kung membro sila sa usa ka simbahan, “Pakigkita sa inyong
pastor.”

10 Karon, pastor, gusto nako nga kamo mahibalo niana, nga kini alang lamang sa
akong kongregasyon nga ako namulong niining mga butang. Ug duna akoy katungod sa
pagbuhat niana, tungod kay ako gibutang sa Espiritu Santo sa pagbantay ibabaw niining
mga karnero. Ug alaut ako kung ako dili magtug-an kanila nga sa akong paghunahuna
mao ang kamatuoran, ug sa paagi nga sa akong paghunahuna kini moabut. Apan kini
dili alang sa kalibutan kon sa ubang mga kasimbahanan. Buhata ninyo ang bisan unsa
nga gisulti sa Dios nga ipabuhat kaninyo. Dili ako makatubag alang kaninyo, ni kamo
makahimo sa pagtubag alang kanako; apan kita kinahanglan manubag atubangan sa
Dios  alang  sa  atong  pagpang-alagad.  Tungod  niini,  kung  ako  manubag  sa  akong
pagpang-alagad, ako kinahanglan magawali niini sa paagi nga akong pagkakita niini, ug
sa paagi nga kini gipadayag kanako. Busa angay nga kana mahibaloan karon.

11 Karon,  sa  Numeros  19:9  magabasa  kita  niining  teksto  kon  niining  Kasulatan
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hinoon:

Ang tawo nga mahinlo magatigum sa mga abo sa dumalaga nga vaca ug igabutang
niya  sa  gawas  sa  campo  sa  dapit  nga  mahinlo,  ug  kana  pagatipigan  alang  sa
katilingban… (Bantayi karon.)… alang sa katilingban sa mga anak sa Israel alang sa
tubig sa pagkabinulag: kini mao ang usa ka halad-tungod-sa-sala.

Matikdi, dili ngadto sa matag-usa: ngadto sa katilingban sa mga anak sa Israel, ang
tubig sa pagkabinulag. Karon, sa Mga taga-Efeso sa ika 5 nga capitulo ug magasugod sa
ika 22 nga versiculo…

Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa
inyong masigka-bana ingon nga sa Ginoo.

Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Cristo ulo sa
iglesia nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang Manluluwas niini.

Maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Cristo, sa ingon
usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa
ilang masigka-bana sa tanang paagi.

Kamong mga bana, higugmaa ninyo ang inyong masigka-asawa, maingon
usab nga si Cristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa Iyang Kaugalingon
alang Kaniya.

(Karon,  dinhi  mao kini  ang gusto nako nga isulti  karon.)… Aron Iyang
balaanon siya sa mahinloan na siya pinaagi sa paghugas kaniyag tubig uban
sa pulong.

12 Karon, kining gamayng teksto karong gabii, kung ako magatawag niini nga usa
teksto… Ug ako nagasalig nga ang katawhan dinhi  ug usab sa gawas sa hok-up sa
telepono  nga  dili  magbaliwala  niini  ug  maghunahuna  nga  kini  usa  ka  paagi  sa
pagpasipala,  bisan  pa  ug  ang  pagkuha  sa  usa  ka  teksto  nga  sama  niini,  nga  kini
pamation nga pasipala. Ang butang hilisgutan nga akong gamiton karong gabii mao
“Ang Salaan sa Tawong Naghunahuna.” Kana pamation nga hilabihan alang sa usa ka
butang  hilisgutan  alang  sa  usa  ka  ministro  nga  supak  kaayo  sa  pagsigarilyo,  nga
mokuha ug teksto sama niana, “Ang Salaan sa Tawong Naghunahuna.”

Kini nahitabo nga sa miaging buntag sa dihang miadto ako sa pagpangayam ug
eskwirel,  nga…  Kamong  katawhan  sa  gawas  sa—oh,  sa  gawas  diha  sa  radyo—sa
kahanginan—kon sa telepono kung makakita lamang sa panagway niining kongregasyon
sa dihang ako nagpahibalo sa akong teksto,  kamo makatawa niini:  “Ang Salaan sa
Tawong Naghunahuna.”

13 Buyno, kining tanan nahitabo diin ang mga Manulonda sa Ginoo nagpakita kanako
usa ka buntag, ug ang mga eskweril nga gipamulong sa pagpatungha. Tanan kaninyo
nahinumdum sa dihang nahitabo kini. Ug usab sa ibabaw sa bukid diin ako nagatindog
sa  wala—sa  wala  pa  giwali  ang  Pito  ka  mga  Kapanahonan  sa  Iglesia,  miadto  sa
pagpangayam usa ka buntag sa wala pa ang kahayag sa adlaw, didto mibarug… Ako
naghunahuna  nga  ang  adlaw  misidlak,  mga  ikaupat  ang  takna  sa  kabuntagon.
Talagsaon, akong nakita kanang Kahayag, ug ako miliso, ug didto mibarug ang Pito ka
mga Bulawan nga Kandiliro, nagatindog didto ibabaw sa tumoy sa bukid, uban sa sama
usa ka balangaw nga miabut pinaagi sa mga tubo ug migula.

Diha dayon human niana, ang Ginoong Jesus mipakita kanamo, ug dayon akong
nadungog ang usa ka Tingog nga nag-ingon, “Ang Jehova sa Daang Tugon mao si Jesus
sa Bag-ong Tugon.” Ug didto Siya pagkataudtaud nagpadayag human niadtong Pito ka
mga Bulawan nga Kandiliro. Unya matikdi kana. Pila ang nahinumdom niana nga teksto?
Akong gisulat kini sa likod sa usa—sa usa ka kahon sa—sa kapsula sa bala nga anaa sa
akong bulsa, “Jehova sa Daang Tugon mao si Jesus sa Bag-ong Tugon.” Ang Dios sa
Langit nasayud niana nga mao ang matuod.

14 Sa dihang milabang ako nianang dapita diin Siya nagpakita kanako sa ulahi ug
diyutay mahitungod sa mga eskweril… Unya akong gitawag ang akong maayong higala
Jack Moore pipila ka mga bulan sa ulahi sa pagpangutana, sa dihang ako nagsugod sa
pagwali sa Pito ka mga Kapanahonan sa Iglesia, Pinadayag 1… Ug Siya mibarug nga puti
ang tanan, Iyang buhok sama sa balhibo sa karnero. Giunsa Niya, ingon nga katloan ug
tulo ka tuig ang panuigon, ug nahimong puti ang tanan? Ug si Igsoong Moore, usa ka
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maayo kaayo, edukado, maayong tawo nga Cristohanon, ug may kinaadman, usa sa
pinakamaayo nga akong nahibaloan, ug siya miingon, “Igsoong Branham, mao kana si
Jesus human sa Iyang mahimayaong kahimtang. Mao kana ang paagi nga Siya makita
karon.”

Apan kana wala mobagting kanako. Ug ako mipadayon sa pag-ampo hangtud usa
ka adlaw sa wala pa ako nagsugod sa Pito ka mga Kapanahonan sa Iglesia, dili nako
matul-id sa husto kanang nahauna nga capitulo. Unsaon sa usa ka Tawo nga katloan ug
tulo ka tuig ang panuigon, nabanhaw sa maong lawas… Ang mga apostoles nakaila
Kaniya,  nakaila  Kaniya  nga  mao  ang…  Ug  unsaon  Niya  nga  atua  sa  itaas,  tingali
kawaloan kon kasiyam-an ka tuig ang panuigon uban sa dakung puti  sa balhibo sa
karnero sa Iyang nawong, ug Iyang bungot maputi sama sa nieve?

15 Akong nabasa diha sa Libro sa—sa Daniel, diin Siya miadto ngadto sa Tigulang sa
mga Adlaw, Kinsang buhok maputi  sama sa balhibo sa karnero. Unya akong nakita
kanang Tigulang sa mga Adlaw; Siya mao kanang Tigulang sa mga Adlaw, ang mao sa
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Akong nakita kini nga usa ka
simbolo. Nan ngano nga puti sama sa balhibo sa karnero? Ug unya ako—ang Espiritu
Santo ingon ug nakigsulti kanako mahitungod sa hulagway nga akong nakita usa ka
panahon sa usa ka tigulang nga maghuhukom. Unya ako miadto sa kasaysayan; ako
mibalik didto sa kasaysayan sa Biblia ug tanan sa pagsusi. Ug ang mga karaan nga
maghuhukom sama sa labawng sacerdote sa Israel, siya kinahanglan magasuot nianang
puti,  balhibo sa karnero-sama sa buhok ug bungot,  tungod kay ang puti  nga iyang
gisuot nagtimaan nga siya mao ang labawng awtoridad sa mga maghuhukom sa Israel.
Ug bisan karon ug paubos ngadto sa mga gatusan ka mga katuigan nga milabay, tingali
pipila ka mga gatusan ka mga katuigan ang milabay kon tingali dili sama niana, sa ulahi
niana, tanan nga taga Inglaterra nga mga maghuhukom, bisan unsa ka batan-on sila
kon unsa ka tigulang sila, sa dihang anaa sila alang sa paghukom, sila magsuot sa usa
ka puti nga peluka ug—sa pagpakita nga walay laing awtoridad niana nga gingharian
ibabaw sa ilang pulong. Ang ilang pulong mao kinatapusan nga hukom sa gingharian.
Unsa ang ilang isulti, mao na kana ang matuman.

Ug karon, unya akong nakita kana didto Siya mibarug didto, bisan niana usa ka
batan-ong Tawo, apan nakasuot sa puti nga peluka. Siya ang mao ang kinatibok-an,
labawng Awtoridad; Siya mao ang Pulong. Ug Siya adunay—nakasuot sa puting peluka.

16 Ug  sa  kadugayan  sa  dihang  kita  mahuman  ug  ang—ang  wali  ug  miadto  sa
kasadpan, ug sa dihang ang mga Manolunda sa Ginoo mipakita didto alang sa Pito ka
mga Timri, ug kini miadto pataas sa kahanginan (diin kita adunay hulagway niini dinhi
ug palibut sa nasud), didto Siya nagatindog didto nakapeluka gihapon uban nianang
labawng awtoridad. Siya mao ang Ulo sa iglesia. Siya mao ang Ulo sa Lawas. Walay
sama  kaniya  bisan  asa.  Siya  ang  nagbuhat  sa  tanang  butang  alang  sa  Iyang
Kaugalingon,  ug  kung  wala  siya  walay  butang  mabuhat.  Anaa  Kaniya  ang  tanang
awtoridad sa mga langit ug yuta, ug tanang butang nahisakop ngadto Kaniya. Ug diha
Kaniya nagpuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibok-an sa pagka Dios. Ug ang Pulong
mao ang Dios ug nahimong unod taliwala kanato,  ug Siya ang Usa Kinsa mao ang
nagpadayag sa tanang tinago sa bug-os nga plano sa kaluwasan nga ang tanang profeta
ug maalamong mga tawo nagpamulong. Siya mao lamang kanang Usa nga nakapeluka
ug labawng awtoridad.
17 Karon, ako mihunong sa ibabaw sa bukid sa miaging buntag, murag dunay sama sa
mga eskweril nga nag-agian didto. Ug nagsugod ako sa paglingkod didto. Ug didto ako
sa makidiyut lamang sa dihang sa mga kalibunan nakapakurat kanako ug usa ka dakung
tawo nga dunay duha ka tubo nga pusil miabut nga nagalakaw gikan sa mga kalibunan
didto,  ug sama nga nagpakalagiw sa kahayag sa adlaw gikan kanako.  Ako mibiya,
nagdali ug lingkod. Nahadlok ako sa paglihok, nahadlok nga pusilon ako niya. Ug ang
mga kalibunan nagalihok, busa ako nagpabilin nga naglinkod nga wala molihok.

Usa ka eskweril misugod sa pagtungas ibabaw sa bukid, ug iyang gipabuto ang
duha  ka  tubo  nga  anaa  kaniya  ug  busa… Siya  wala  makaigo  kaniya.  Ug  busa  ang
eskweril  mipaingon paubos sa bukid, ug ako naghunahuna, “Karon, ako mopahawa,
tanan nianang kagahub milanog. Iyang gikuhaan ug basiyo ang iyang pusil.” Ug misugod
ako sa pagkanaug sa bukid, ug ang tawo mipabuto dayon sa atubangan nako. Kini
nakapaliso kanako pagbalik niining dalan, ug ako nagsugod dinhi pagpaingon sa ubos sa
laing dalan, ug ang .22 nga riple nagsugod pagbuto. Ug ang mga bala naghaguros
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ibabaw kanako, ako miingon, “Misulti, ako ania sa makalilisang nga dapit.”

18 Busa ako miliso ug mipaingon paubos pinaagi sa sapa, ug ako naghunahuna, “Ako
mokanaug dinhi ug motago hangtud sila mahuman aron ako makagawas.” Ug sa dalan
sa ubos, nahitabo nga ako nadani… Akong pagtagad nadani sa pagtan-aw ngadto sa
akong too nga kilid, ug sa nahimo nako kini, didto nahimutang ang walay sulod nga
pakete sa sigarilyo, nga diin usa kanila naglabay niini sa pagdalagan sa—sa dihang ang
mga eskweril nagpaingon lusot sa mga kalibunan.

Ug akong gikuha kining pakete sa sigarilyo ug nagtan-aw… Ako wala gayud sukad
nagpunit  niini  (Ako  mangayog  pasaylo  kaninyo.);  akong  gitan-aw  kini.  Ako  wala
nagpunit niini, tungod kay ako dili makaangay sa baho sa butang sa sinugdanan. Ug ako
mitan-aw didto, ug kini usa—usa ka kompanya sa tabako nga sa akong paghunahuna
dili nako panganlan ang ilang ngalan, apan kamo nahibalo. Kini miingon didto, “Ang
salaan sa tawong naghunahuna ug igtitilaw sa tawong tig sigarilyo.” Akong gitan-aw
kanang  butang,  ug  ako  naghunahuna,  “Ang  salaan  sa  tawong  naghunahuna?  Ako
naghunahuna,  ”Kung  ang  tawo  makapanghunahuna  ug  maayo,  dili  gayud  siya
magsigarilyo.  Unsaon  nga  kini  usa  ka  'salaan  sa  tawong  naghunahuna'?  Ang
nagahunahuna nga tawo dili gayud magsigarilyo.“ Buyno.

19 Karon,  ako naghunahuna,  “Unsa ka makalilimbong kana.”  Karon,  kanang mga
kompanya sa mga tabako gitoohan nga Amerikano. Ug oh, kung kita magkinabuhi sa
atong pamaagi,  kita kinahanglan magbuhat sa pagtabang sa matag-usa,  kung kita
adunay pagbati ngadto sa matag-usa. Ug unsa ka salingkapaw… Ang hinungdan wala
gayud nako hisguti  ang ngalan sa kompanya, ako dunay ikasulti  nga dautang mga
butang mahitungod kanila. Ug unsa ka sa pagkamaut nga mahimo sa bisan kinsa aron
makakuarta?

Ang tawo nga naghunahuna dili gayud magsigarilyo, apan giunsa sa katawhan sa
America sa pagkahulog ngadto niini. Sila naghunahuna nga kana katingalahan.

Karon tan-awa. Dili ka makahimo, dili ka makahimo… Pangutana kang bisan kinsa,
sa mga batid sa syensya sa imong gusto; dili  ka makatabako nga dili  makakuha ug
alketran.  Kung  dunay  usa  ka  gamay  nga  aso,  kana  alketran.  Ug  kung  dil  ikaw
magtabako, nan, wala ikaw makakuha ug bisan unsang alketran; ug dili ikaw makakuha
ug bisan unsang butang. Apan samtang ikaw nagasigarilyo, ikaw nagaagda sa kanser;
nikotina.
20 Kung ikaw nakauban kanako sa miaging tuig, kon sa wala pa ang miaging tuig, ako
nagtoo nga mao kini, sa pasundayag sa Kalibutan, sa dihang si Yul Bryner ug tanan
kanila nga didto nagpasudayag ug imong makita sila nga nagkuha nianang sigarilyo, ug
gipahid sa marmol… Ug kanang doktor nagkuha ug gapas, ug gipahid didto ug gikuha
ang nikotina gikan niini, ug gibutang kini sa likod sa puti nga ilaga, ug gibutang siya sa
usa  ka  hawla.  Ug ang ilaga  napuno kaayo sa  kanser  siya  dili  makalakaw gikan sa
nikotina sa usa ka sigarilyo.

Unya siya miingon, “Kamo nahibalo, sila miingon nga mahimong makuha nimo kini
pinaagi sa usa ka salaan.” Siya miingon, “Dili ka makabaton ug usa salaan… Bisan unsa
nga salaan nga makakuha sa nikotina, magkuha usab sa aso,” miingon, “Tungod kay
ikaw magkinahanglan ug aso—magkinahanglan ug alketran gikan sa aso, ug mao kining
alketran ang nagapalugwa ug kanser.”

Ug siya miadto, gikuha kini gikan sa tubig ug miingon, “Usahay kamo naghunahuna
nga masala ninyo kini.” Miingon, “Sa matag panahon nga ikaw… Bisan unsaon ninyo sa
pagbira niini…” Miingon, “Sila miingon, 'Wala nako gisuyop kini,' ug gibutang kini sa
ilang baba ug giluwa kini.” Unya gikuha kana ug gipahid kini ilalum sa usa ka butang
didto, ug nagpakita kini nga kanser lang gihapon. Nan, imo lang gitulon kini sa imong
tutonlan. Nakita ninyo? Ug bisan unsa ang imong ginabuhat, kini sa gihapon kamatayon.
Nakita ninyo?

21 Ug unya sa paghunahuna nga ang usa ka kompanya magalimbong sa tawo kon
magtinguha sa paglimbong sa ilang kaugalingong katawhan, sama kini sa usa ka buitre
nga nagkinabuhi  sa  ilang kaugalingon—sa iyang kaugalingong matang.  Pagpanapi,
nagbaligya ug kamatayon ngadto sa ko—sa nasud, ug ngadto sa batan-ong mga lalake
ug moadto sa panggubatan ug magpakamatay alang kanila, unya moliso ug magbaligya
ug usa ka butang ilalum sa mini nga pasumangil: “Ang salaan sa tawong naghunahuna,
apan ang igtitilaw sa nagsigarilyo nga tawo.” Kinahanglan motabako ka aron makatilaw.
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Nakita ninyo? “Ang igtitilaw sa tawong nagsigarilyo…”

Unsaon sa katawhan sa pagkahulog bisan pa niini. Ilang nakuha kini. Karon, kini
makapadugang pa hinoon paglimbong kanimo. Nakita ninyo, kini iya sa yawa. Sila dili
manumbaling sa inyong kinabuhi. Wala silay pagbati alang kaninyo. Sila nagbaligya
nianang butang kaninyo aron lang sa pagtan-aw kaninyo nga mamatay, samtang sila
nakapanapi.

22 Sama sa politika ug gubat, ako dili motoo sa pakiggubat. Ako dili motoo nga kitang
tanan kinahanglan nga dunay pakiggubat. Ako nagatoo sa dakung Gingharian nga ang
Dios magadala, ang dakung sibilisasyon nga moabut ilalum sa Iyang dakung pagbulot-
an; wala nay moabut nga laing gubat. Ang nasud dili na makigbatok sa laing nasud.
Silang tanan anaa sa kalinaw, walay katapusang kalinaw.

Busa  kining  matang  sa  sibilisasyon  magadala  ug  gubat,  ug  nagadugang  ug
sibilisado ilalum niini, nagadugang usab nga dunay mga gubat kita. Ang usa maninguha
nga  mahimong  mas  sibilisado  kay  sa  usa,  ug  mas  modugang  ang  pagkasibilisado
makapahimo nga modaghan ang gubat. Nakita ninyo?

Ug tan-awa ilalum niining sibilisasyon, nga ang usa ka tawo magbaton ug butang
nga sama niana. Ug ang butang lamang nga mahimo niana, kini maglimbong lamang
kanimo aron nga ikaw modugang pa ug palit  ug mga sigarilyo. Kay kung ang tawo
magsigarilyo, ug ako nagatoo nga iya kini sa yawa, ug mao kini ang nikotina nga yawa
diha sa lalake ug—kon sa babaye. Kung ang usa ka sigarilyo makapatagbaw nianang
nikotina nga yawa hangtud nga iya kang biyaan ug moundang sa pagbalik-balik kanimo,
sa usa ka sigarilyo, ug unya butangan nimo ug salaan, kini makapasulod sa ikatulo nga
bahin sa aso didto, unya—kon ikatulo ka bahin sa nikotina mosulod didto, nan kini
makapahimo nga tulo ka mga sigarilyo nga mopuli nianang usa, ug ikaw mosigarilyo ug
tulo ngadto sa usa.

Nakita  ninyo,  kini  usa—usa  lamang  ka  lansis,  limbong,  usa  ka  lansis  aron  sa
pagtinguha sa pagbaligya ug mga sigarilyo. Sila makahimo sa pagbaligya ug dugang pa
nianang paagi kay sa ilang mahimo nga tugotan lang ang tawo nga deretso magsigarilyo
nga walay salaan. Karon, nakita ninyo, kini iya sa yawa.

23 Samtang ako nagatindog didto nga nagatan-aw niini ug naghunahuna kung unsa ka
malimbongon kini, ang pangutana miabut kanako ug ako miduko, mitan-aw nianang
pakete pag-usab, ug akong—sama nga dunay nagsulti kanako, “Apan ang pagya maayo:
'Ang salaan sa tawong naghunahuna, ang igtitilaw sa tawong nagsigarilyo.'” Kini miabut
kanako nga ang pagkamalimbongon usab sa natural nga kahimtang didto sa sigarilyo,
mao ang usa ka butang sa kahimtang sa mga kasimbahan karon (Nakita ninyo?), usa ka
paglimbong.

Kini moabut hangtud ang tibook kalibutan mahimong dakung paglimbong sa unsa
ang tinuoray nga kamatuoran ug unsa ang husto. Nakita ninyo, bisan sa mga politika ug
sa  sosyal  nga  katiguman,  sa  tunghaan,  sa  tanang  butang,  kini  nahimong
pagkamalimbongon.

24 Usa ka tawong batan-on nagtug-an kanako sa miaging adlaw nga siya miadto sa
kampo sa sundalo, ug ang usa ka batan-ong sundalo naligsan sa usa ka tangke-de-gira,
ang iyang mga baga, iyang tiyan, kon unsa man kini, natusok. Ug sila miadto sa balay
tambalanan; duna silay tulo kon upat ka mga doktor nga nagatindog didto sa linya, ug
ang matag-usa nagtindog sa linya. Ug duha kon tulo ka mga sundalo naggunit sa ilang
kauban, ug siya naglisod sa pagginhawa… Sa matag panahon nga siya magginhawa,
kanang gusok motusok sa iyang mga baga, ug kana makapahimo kaniya magadugo
didto  sa  sulod.  Ug  ilang  gipatindog  ang  batan-ong  tawo  didto  nianang  linya,  sa
pinakaluyo  sa  linya,  ug  ilang  gitugotan  ang  ubang  tawo  nga  walay  mahimo  nga
nagauna.

Ug nianang panahona nga siya nakaabut didto, usa ka koronel miabut uban sa usa
ka gamayng bata nga dunay nuka-nuka—iyang gamayng batang lalake kon babaye nga
dunay nuka-nuka sa iyang kamot. Ug ilang gipahunong kanang linya aron ipasulod ang
bata, ug kanang tawo nga nasamdan, talikamatay. Nakita ninyo.

Oh, kung kanang koronel dunay tinuoray nga pagbati alang sa iyang igsoon nga
didto sa linya, siya makaingon, “Kining bata makahulat; kuhaa kanang tawo dinhi sa
madali; atimana siya.”
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25 Apan ang matag-usa ka tawo gusto magpakita sa iyang kagahum. Karon, silang
tanan dili sama niana. Dili, dili silang tanan sama niana. Apan dunay daghan kaayo nga
sama niana. Apan ang tawo, ang usa lamang ka butang nga iyang gihunahuna mao ang
iyang kaugalingong gamayng bata  nga dunay nuka-nuka sa  iyang kamot,  ug wala
naghunahuna mahitungod sa makalolooyng batan-on nga nagatindog didto nga naligsan
sa tangke-de-gira—ang maong tangke-de-gira  ug tingali  ang maong batan-on nga
magluwas  kaniya  sa  umaabut  nga  adlaw  sa  panggubatan.  Nakita  ninyo,  sila  dili
moundang sa paghunahuna, alang lamang sa ilang kaugalingon. “Ang salaan sa tawong
naghunahuna…”

Ako mitan-aw niini, ug ako naghunahuna, “Kini usa ka butang sama sa—sa mga
denominasyon karon, ang mga kasimbahanan nato.” Ang matag-usa kanila dunay ilang
kaugalingong salaan; sila adunay kaugalingong matang sa salaan. Ilang tugotan kung
unsa ang mosulod sa ilang gusto ug kung unsa ang dili pasudlon, unsa ang ilang salaan
pasulod ug salaan pagawas sumala sa ilang kaugalingon matang nga salaan.  Ilang
gitugotan ang kalibutan nga mosulod aron sa pagtagbaw sa mga dili mga magtotoo nga
mosulod didto. Sila ilang pasudlon bisan kung unsa man sila kung sila kwartahan. Sila
ilang pasudlon bisan kung unsa man sila kung sila ilado. Apan dunay usa ka butang
mahitungod  niini;  dili  ka  makasulod  sa  Iglesia  sa  Dios  nga  sama  niana,  dili  ang
denominasyon karon, ang akong ipasabut ang tinuod nga Iglesia sa Dios…?…

26 Sama sa mga kompanya sa tabako karong panahona,  ang mga katawhan nga
moanhi ngadto niining mga kasimbahanan kon mga denominasyon, sila dunay kahinam;
ug kanang kahinam mao ang sumbanan sa kalibutan. Ug matag-usa ka denominasyon
dunay ilang kaugalingong salaan, ug ilang gisala pagawas ang tanang tinuod nga mga
Cristohanon nga mosulti ug “Amen,” sa dihang siya magwali, ug nagpasulod sa tanang
pinutlan ug buhok, mga Jezabel nga pininturahan ug mga nawong nga anaa sa nasud,
samtang nga sila ilado: “Si Mao-kini-ug-mao-kana miabut sa atong… Usa ka bitoon sa
pelikula, usa ka dakung tawo…” Mao kana ang matang sa salaan nga ilang gigamit. “Ang
among denominasyon, si  Mao-kini-ug mao-kana ang presedente, kon ang—kon ang
koronel, kon ang usa ka tawo nailalum sa atong denominasyon.” Nakita ninyo unsang
matang ang salaan nga ilang gigamit? Kanang salaan, sa pagkatinuod, mao ang iya sa
kalibutan, ang katawhan sa kalibutan.

Ang katawhan, sila nahibalo unsa ang ilang gusto. Busa kung ilang makuha ang
ilang gusto, unya sila adunay matang sa salaan ug igo na nga ang kalibutan makasulti
pinaagi sa pagpatagbaw sa ilang kalibutananon nga kahinam. “Ang salaan sa tawong
naghunahuna, ang igtitilaw sa tawong nagsigarilyo—usa ka relihiyosong kalibutanong
salaan, ug kahinam sa usa ka tawong kalibutanon.”

27 Gusto  sila  nga  mahimong  relihiyoso.  Sila  naghunahuna  nga  sila  kinahanglan
mahimong relihiyoso, tungod kay sila dunay kalag.

Sa dihang nahauna kaming miabut niining nasud, kami nakakaplag sa mga Indian
nga nagasimba sa adlaw ug uban pa. Tungod kay ngano? Siya usa ka tawo. Kita moadto
pagbalik  sa  layo  nga  kalasangan  sa  Africa;  kita  makakaplag  sa  mga  lumad  nga
nagsimba sa usa ka butang. Ngano? Sila mga tawo, ug sila kinahanglan magasimba.

Busa ang tawo, bisan unsa ka hulog siya, siya sa gihapon nahibalo nga dunay usa
ka butang sa usa ka dapit,  apan siya adunay kahinam alang sa kalibutan nga siya
makabaton sa hustong salaan. Siya nagkinahanglan nga magbaton sa iyang kaugalingon
hinimo nga salaan.  Ang matag-usa nagahimo sa ilang kaugalingon nga matang sa
salaan.

Matag kompanya sa sigarilyo nagpanghambog sa ilang kaugalingon, unsa ang ilang
nabuhat: Ang tinuod nga salaan, kini mao ang pinakamaayo nga salaan. Ang tanan sa
atubangan,“  ug  ang  tanan sama niana.  Miingon,  ”Ang kagana moabut,  kon  ubang
butang, gikan sa atubangan.“ Oh, alang sa pagkamaayo. ”Sa atubangan…“ Unsa man
diay ang likod niini? Kini segurado dili usa ka lalake nga naghunahuna kon babaye nga
naghunahuna.  Apan  mao  kana  ang  ilang  gisulti,  sa  masayon  lang  naglimbong  sa
katawhan.

28 Karon, atong makaplagan sa atong mga adlaw, nga ang katawhan nakabaton ug
kahinam. Ngano ang lalake magsigarilyo? Aron pagtagbaw sa kahinam. Ngano ang
babaye magsigarilyo? Pagtagbaw sa kahinam.

Ug unya kung ang simbahan pagahisgutan, usa ka relihiyoso nga gropo, sila—aron
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ang  katawhan  makasulod  didto,  sila  magbaton  ug  usa  ka  matang  nga  salaan  sa
paghatag sa katawhan sa kahinam nga ilang gusto. Busa kung dili sila makakuha ug
kahinam nga ilang gusto, sila dili gusto nianang sigarilyo. Ug kung dili sila makakuha sa
kahinam nga ilang gusto sa relihiyon, sila dili modawat sa relihiyon. Karon, sama ka
dayag kaayo kini.

Mga  babaye  nga  dunay  mga  short,  putol  nga  buhok,  pininturahan  nga  mga
nawong, mga bisti nga seksi, gusto nila kana; sila nahigugma niana.

Ingon  sa  akong  gipamulong  ganihang  buntag  sa  miaging  Domingo  sa  buntag
nianang ligid sa tunga-tunga sa ligid, kon kanang gamayng naa sa sulod sa kalag nga
anaa sa sulod sa espiritu, giunsa nianang espiritu sa gawas taliwala sa kalag ug lawas
nga sa hingpit madihogan sa Espiritu Santo. Nakasabut ba kamong tanan niana?

29 Karon, aron sa pagsunod sa pagkamapadayonon sa mensahe “Ang Dios Niining
Kalibutan,” “Ang Mga Dinihogan Sa Katapusang Mga Adlaw” Kanang sa gawas, kanang
sa tunga sa lignin… Ang nahaunang lignin mao ang—ang tawhanong mga balatian; ang
ikaduhang lingin mao ang mga balatian sa espiritu: pagbuot—kaugalingong pagbuot,
tinguha, ug uban pa. Apan ang sa sulod mao ang kalag. Kanang kalag gipili nang daan.
Busa sila makahimo sa pagdihog sa espiritu aron paghimo sa gawas nga lawas nga
magpailalum sa espiritu. “Apan ang kalag nga makasasala, kanang kalag mamatay.”
Ang kalag nga magasalikway sa pagkadili  matinoohon, ang Pulong sa Dios, nga kini
bahin niini, kanang kalag sa walay katapusan, mao, sa kanunay…

Ako nagatoo sa walay katapusan nga kamatayon, maingon nga ako nagatoo sa
walay katapusan nga langit, apan dili sa walay katapusan nga impyerno. Walay usa ka
butang nga walay katapusan nga impyerno. Adunay walay katapusan nga kamatayon
alang sa katawhan nga mga…

Kadaghanan kanila relihiyoso sa kalibutan karong panahona sa kanunay patay. Ang
babaye nga nagkinabuhi nga mapatuyangon uban sa giputlan nga buhok ug piniturahan
nga nawong patay samtang buhi pa siya. Ang Biblia nagsulti niini. Nakita ninyo? Nakita
ninyo, siya tingali relihiyoso, apan wala pa siya gayud naluwas. Siya adunay gawas nga
linihokan. Siya tingali makaawit sa koro, kon siya makahimo sa pagsayaw sa espiritu;
siya makahimo sa pagsulti ug mga dila ug makaangkon sa tanang mga pagpadayag sa
Espiritu, apan hangtud kanang kalag nga anaa diha sa sulod mao ang anak nga babaye
sa Dios (Nakita ninyo?), siya mawala bisan unsa ang iyang gibuhat.

30 Ang Israel sa gawas espirituhanon, ang tanan napuno sa pagkamaayo sa Dios, ug
giunsa nila pagtahud ang Dios ug uban pa, apan kana wala magsilbi. Ang sa sulod nila
dili moila sa Pulong sa Iyang kaugalingon.

Apan sa dihang ikaw igaanak sa Espiritu sa Dios, nan ikaw makaangkon—ikaw usa
ka anak nga lalake sa Dios, ug ikaw sa kanunay anak nga lalake sa Dios. Walay paagi sa
pagbulag niini, tungod kay kini mao—ikaw adunay kinabuhing dayon. Ug ang walay
katapusan wala gayud sinugdanan; ni kini may katapusan.

31 Oh, kay alaang sa grasya sa Dios nga Siya naghatag kanato ug pagsabut nianang
dakung mga tinago. Ingon nga si Pablo nagsulti dinhi sa mga taga-Efeso, naghisgut sa
bana  ug  sa  asawa,  ug  miingon,  “Mao  kini  ang  tinago,”  unsaon  sa  mga  babaye  sa
pagtahud ngadto sa ilang bana. Bisan sa ikaduhang dapit,  ako nagtoo mao kini,  sa
tibook Biblia nga ang pagtahud gihisgutan, miingon, ang mga babaye sa nakita nga siya
nagtahud  sa  iyang  bana,  nagatahud  sa  iyang  bana.  Unya  ang  bana  kinahanglan
magkinabuhi  sa  usa  ka  kinabuhi  atubangan  sa  iyang  asawa  nga  ang  iyang  asawa
magatahud kaniya ingon nga anak nga lalake sa Dios. Ug kung siya dili magkinabuhi
nianang matang sa kinabuhi, nan unya, sa pagkatinuod siya dili  makatahud kaniya,
tungod kay siya nahibalo kung unsa siya. Apan sa dihang kini usa ka lalake nga usa ka
talahuron nga lalake, talahuron ug hinlo uban sa iyang asawa, ug atubangan sa iyang
pamilya, usa ka tinuod nga alagad sa Dios, unya ang mga babaye, mga anak, ang tanan
magtamod nianang alagad sa Dios uban sa pagtahud.
32 Matikdi, karon babaye, sila gusto magpaputol ug buhok. Sila gusto magsuot ug
mga short, magpapintura, magmakeup. Kining gagmay nga mga bikini ug mga butang
nga ilang—nga ilang ginasuot karong mga adlaw, gusto nila nga buhaton kini, ug bisan
niana gusto sila nga moadto sa simbahan. Inyong makita kanang dihug diha sa espiritu,
dili diha sa kalag. Nakita ninyo?
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Moingon…  Gusto  nga  mahimong  Cristohanon  ug  usab  magbuhat  niining  mga
butanga. Ug ang pastor moingon nga kini maayo. Nan kung siya moingon nga maayo,
“Ikaw mahimong usa ka membro; ang imong ngalan mahimong mabutang sa libro sa
akong simbahan dinhi. Kini maayo,” nan siya naghatag kaniya sa iyang denominasyonal
nga salaan sa pagpahaum sa kahinam sa kalibutanong babaye. Apan tan-awa. Mao kana
kung asa nako nakaplagan kining teksto.

Dili,  siya  dili  usa  ka  naghunahuna  nga  babaye.  Kung  siya  naghunahuna  siya
nasayud nga ang simbahan dili magahukom kaniya sa katapusang adlaw. Ang simbahan
maghukom kaniya karon pinaagi sa iyang pagpamembro, ang iyang pagkamatinud-anon
sa nag-alirong nga diin siya nasakop ug ang mga sosyodad. Sila maghukom kaniya
karon pinaagi niana. Apan ang Dios magahukom kaniya sa katapusang adlaw. Busa siya
wala naghunahuna.
33 Sama sa usa ka lalake nga nagsigarilyo, siya nahigugma kaayo sa sigarilyo hangtud
ang iyang galamhan sa paghunahuna nahimong nabinhod sa nikotina. Ug ang tinguha sa
babaye nabinhod sa galamhan sa iyang paghunahuna hangtud nga iyang gibuhat kining
mga butang nga dautan sa panan-aw sa Ginoo. Tungod kay gusto niya kining buhaton,
kini  nagtagbaw  sa  kahinam  sa  kalibutanong  babaye.  Busa  siya  magbaton  ug
kalibutanong simbahan nga salaan, siya magapadayon niini nga hapsay, walay kahasol.
Nagpakita…

Karon, atong makita nga mao kana ang kamatuoran. Ang pastor moingon, “Kana
maayo man. Kami wala maghukom sa babaye sa pagbuhat niana. Kana maayo man;
walay sala niana.” Kana pinaagi sa iyang salaan. Nagpakita nga sila miadto pinaagi sa
usa teyolohikanhon nga salaan, ug sila nakakuha ug teyolohikanhon nga kahinam; ug
sila  adunay teyolohikanhon nga kahinam. Apan kini  sa pagkatinuod wala moagi  sa
Salaan sa Dios. Dili, sir.
34 Karon,  kung  dunay  teyolohikanhon  nga  salaan  alang  sa  teyolohikanhon  nga
tighunahuna, ug dunay salaan sa simbahan alang sa tighunahuna sa simbahan, ang
salaan sa sigarilyo alang sa tighunahuna sa sigarilyo, aduna gayud nga usa ka tinuod
nga salaan sa usa ka dapit  alang sa tinuod nga tighunahuna.  Ug ang Dios  adunay
Salaan, ug mao kana ang Iyang Pulong. Mao kini ang tigpabulag, kay mao kini ang tubig
sa pagkabinulag gikan sa sala. Karon. Mao kana ang paghunahuna sa tawo kon kahinam
sa balaan nga tawo.

Ug kung ang usa ka lalake moagi niining matang sa salaan sa kalibutan, siya—siya
makaangkon ug  kalibutanon nga  kahinam.  Ug  sama sa  kompanya  sa  tabako,  siya
makakuha ug dugang membro sa iyang simbahan pinaagi sa pagduot kanila pinaagi
niining salaan. Sila moingon, “Adunay daghang mga babaye nga moadto sa simbahan
kay sa mga lalake.” Tingali mao kana. Karon, kana tingali tinuod usab sa dihang ang
babaye makahimo sa pag-adto ug magbuhat sa bisan unsang butang nga iyang gusto.
Husto kana. Siya magbuhat—siya moapil sa bisan unsang butang. Apan siya moagi sa
salaan sa simbahan. Kung siya moagi sa Salaan sa Dios, siya mogula nga lahi kay sa
niana. Nakita ninyo? Siya dili makaagi sa Salaan sa Dios ug mogawas nga magpaputol
ug buhok. Dili siya makahimo niini.

35 Karon, kini mahimong diyutay nga mapait tingali ngadto sa usa ka tawo, apan sa
dihang makasugod siya pinaagi sa Salaan sa Dios, ug Kini mosulti kanila sa dili pagputol
sa ilang buhok, unya unsa? Siya mobalhin sa laing dapit. Kung Kini moingon usa kini ka
sala  sa usa ka babaye sa pagbuhat  sa ingon ug siya nagpakaulaw sa pagbuhat  sa
ingon… Kung ang babaye gusto, siya moingon… “Buyno, gusto ang babaye magpaputol
sa iyang buhok.” Miingon, “Nan upawon niya kini.” Ug miingon, “Kami nasayud nga usa
ka  makauulaw  sa  usa  ka  babaye  nga  magpaalot  sa  iyang  ulo,”  miingon;  “Nan
papandonga siya sa iyang ulo.” Ug ang buhok mao ang iyang igpapandong, dili ang kalo,
ginang.  Ang  iyang  buhok  mao  ang  iyang  igpapandong;  ang  Biblia  nag-ingon…?…
Nagpakita nga siya usa ka Nazarino ngadto sa Ginoo. Taas nga buhok ngadto sa usa ka
babaye nagkahulogan nga usa ka Nazarino ngadto sa Ginoo.

Karon, atong makita nga kana tinuod. Apan atong makita kung ang naghunahuna
nga tawo, nga anaa sa kalibutan, makahimo sa pagsigarilyo ug sa gihapon makakuha sa
iyang kahinam, siya kinahanglan dunay igong pangisip aron mahibalo nga siya nakakuha
ug alketran gikan sa tabako.  Apan kini—mao lamang ang unsay nabuhat  mao ang
pagbaligya  kaniya  ug  dugang  pa—makahimo  kaniya  sa  pagpalit  ug  dugang  mga



Ang Salaan Sa Tawong Naghunahuna 11

sigarilyo.

36 Ug ang salaan sa simbahan makakuha ug mga membro ug mga butang sama niana
sa dihang sila magtugot kanila sa pagbuhat ug bisan unsang butang ug sa gihapon
membro sa simbahan, sila makakuha ug dugang mga membro. Unsa kung kita moadto
sa mga kasimbahan karong gabii ug salaon ang matag-usa gawas niadtong mga tinuod
nga gianak sa Pulong nga mga Cristohanon. Adunay daghang blangko nga pagwali
atubangan sa bongbong karong gabhiona. Tinuod. Tungod kay kini moagi sa Salaan.

Ug kung ako adunay tinguha sa sulod sa akong kasingkasing, ug ako naglaum nga
ang matag-usa nga nagpatalinghug kanako adunay sama nga butang: Dios, ipaagi ako
sa Imong Salaan. Ug ingon nga si David miingon, “Sulayi ako, ug pamatud-i ako, ug
susiha kung adunay dautan sa sulod nako, unya kuhaa kini, Ginoo.' Nakita ninyo? Gusto
nako ang Salaan sa Dios. Dili manumbaling kung unsa ang gibuhat sa kalibutan, unsa
ang anaa sa simbahan, gusto ko nga mahimong tawong naghunahuna, sa paghunahuna
kang Kinsa ako nga mobarug sa usa sa mga adlaw alang sa paghukom.

37 Matikdi, ang kompanya sa sigarilyo naghimo niini aron sa pagbaligya ug daghan pa
nga mga sigarilyo; ang simbahan naghimo niini sa pagkuha ug daghang mga membro.
Ang usa ka babaye nga dunay mubo nga buhok, nagsuot ug mga short madakpan sa
Salaan sa Dios, siya dili makagi pinaagi Niini uban sa mubo nga buhok, tungod kay ang
Biblia nagsulti nga dili niya kini pagabuhaton. Siya nagpakaulaw sa iyang ulo sa dihang
buhaton niya kini. Kinahanglan atong mahibaloan kini. Apan siya mipadayon sa pag-adto
sa simbahan, ug ang tanan kanila.

Ako  mobarug  usahay,  dili  sa  walay  pagtagad  sa  bisan  kinsa.  Ako  wala  gayud
makigsulti sa linawas mahitungod sa bisan kinsang tawo, apan kini usa ka sala diha sa
simbahan. Kamo makapamatuod niana, ako wala mosulti, “Si Miss Mao-kini-ug-mao-
kana mao-kini-ug-mao-kana, kon Mr. Mao-kini-ug-mao-kana, kon Reverend Mao-kini-
ug-mao-kana mao-kini-ug-mao-kana.' Dili, sir. Ako moingon nga ang sala mao ang sala.
Kung kini anaa sa akong pamilya, kini anaa kanako, kini anaa kung bisan asa kini, kini
sa gihapon sala. Dili ingon sa tinagsa, ako wala magsulti batok sa tagsa-tagsa ka tawo.
Ako namulong batok sa sala. Ug dili nako igsapayan kung kini ania kanako kon bisan
kinsa nga magsugod nga moagi sa Salaan sa Dios, bisan unsang sala magpahunong
kanimo didto dayon.

38 Matikdi. Apan ang babaye nga gusto magpaputol ug buhok, ug magsuot ug short,
kon magpapintura, ug bisan unsang butang, siya makaagi dayon pinaagi sa usa ka
salaan nga Pentecostal sa kasayon sama sa puto: walay unsa mahitungod niini. Deretso
ngadto sa kamatayon, tungod kay siya nga… Siya mingon, “Buyno, walay dautan niana.”
Kung inyong higugmaon ang kalibutan kon ang mga butang sa kalibutan, kini tungod
kay ang gugma sa Dios wala diha kaninyo.“

Paingon sa ubos niining espiritu, siya makahimo ngadto sa iyang kalag sa mga
butang nga dili iya sa Dios ug batok sa Pulong sa Dios kung mao kana ang kahinam sa
kalag. Kini mahimo nga moabut pinaagi sa igtitilaw, igtatan-aw, igtitilaw… Kini moabut
pinaagi sa paghunahuna—pinaagi sa pangatarungan. “Walay kadaut dinhi niini. Aduna
akoy igtitilaw; aduna akoy mga pagbati. Ako adunay pagbati nga kini maayo.” Siya
moanha pinaagi  niana ug dayon ngadto sa iyang kalag, kung ang iyang kalag mao
kanang matang. Nagpakita nga siya wala nagpaduol sa Salaan sa Dios. Apan kung duna
siyay putol nga buhok, nagmakeup, mga short, mga pantalon, tan-awon sama sa lalake,
tanan kining mga pantalon ug kon unsay ilang pagtawag kanila, ug magabuhat niadtong
mga butanga, ug nagkinabuhi alang sa kalibutan, siya moundang; siya dili makalusot
didto. Dili sir. Kini mopahunong kaniya sa sinugdan.

39 Matikdi, ang lalake nga nagatan-aw sa iyang maanindot nga pula nga ngabil, ug
pininturahan nga nawong, ug mga short, ug—ug mga bukini, ug unsa man ang iyang
nakuha… Ang tinuod nga naghunahuna nga tawo dili  motan-aw kaniya.  Karon, ang
lalake nga usa ka membro sa simbahan nga motan-aw kaniya, ug magadayeg kaniya.
Apan dili ako manumbaling kung unsa tan-awon sa mata, ang lalake nga naghunahuna
molingiw sa iyang ulo. Ngano? Siya miagi sa Salaan sa Dios, ug siya nahibalo nga sa
pagtan-aw  kaniya  mao  ang  pagpanapaw  diha  sa  iyang  kasingkasing.  Siya  wala
naghunahuna nga siya maanyag. Moingon, “Dili ba siya usa ka maanyag?” Dili ngadto
kaniya kini dili mao. Siya mahugaw nga tan-awon, makalooy nga Jezabel alaut ngadto
sa naghunahuna nga tawo. Ang anak sa Dios magatan-aw kaniya uban sa kaulaw nga
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bisan siya sakop sa pamilya nga nahisakop ang babaye. Tinuod kana. “Giunsa man nga
kana akong igsoon nga babaye ug nagbuhat sama niana?” Nakita ninyo?

Siya miagi sa usa ka salaan, ug miadto sa lain. Siya dili maghunahuna nga siya
maanyag, dili gayud. Dili kana mao ang katahum ngadto sa tinuod nga tawo sa Dios.

40 Imong mahinumduman, usa ka panahon sa wala ang Dugo ni Jesu-Cristo nahimong
Salaan, samtang kita moadto sa pipila ka mga minuto, ang mga anak sa Dios nakakita
sa mga anak nga mga babaye sa mga tawo nga sila mga maanyag ug nagkuha kanila ug
mga asawa. Ang Dios wala gayud nalimot niini. Usab nahitabo kini sa panaw sa Israel,
ug ang Dios wala gayud nagpasaylo niini, ug ang matag-usa kanila nangamatay. “Ang
Salaan sa tawong naghunahuna…”

Ako migawas sa panagkatigum dinhi; dunay usa ka gamayng Ricky nga nagtindog
sa luyo sa simbahan usa niana ka gabii, miingon kanako, mga tulo kon upat na ka mga
tuig ang milabay, miingon, “Ang hinungdan nga ikaw misulti niana, ikaw tigulang na.”
Miingon, “Ako naghunahuna sila tan-awon maayo.”

Ako miingon, “Ako makahimo sa paghunahuna niana.” Sa pagtan-aw lang kaniya,
ikaw makasulti unsa siya tan-awon nga sama. Ako miingon, “Tugoti ako sa pagsulti ug
usa ka butang. Pila ang imong panuigon?”

“Mga katloan ka mga tuig ang panuigon.”

Ako miingon, “Sa dihang ako napulog lima ka mga tuig nga manghud kay kanimo,
ako naghunahuna sa samang butang.” Tinuod. Kini sa gihapon mahugaw. “Ang salaan
sa tawong naghunahuna…”

41 Karon,  matikdi,  kung siya  kaniadto,  ang  iyang  hunahuna nasalaan  pinaagi  sa
Pulong sa Dios, ang Salaan sa Dios, siya dili motan-aw kaniya. Siya dili maghunahuna
nga siya maanyag; siya maghunahuna nga siya usa ka Jezabel. Siya maghunahuna nga
luyo niadtong mapula nga mga ngabil mao ang mga tango sa hilo nga mopaak kaniya.
Ug ang Biblia nag-ingon, “Ang iyang mga ganghaan mao ang mga ganghaan sa hades;
ug ang lalake nga moadto kanila sama sa baka nga moadto sa iyang ihawan.” Dinha
anaa ang Salaan sa tawong naghunahuna.

Unsa ang imong gipangandoy? Sa diha ang babaye motungha sa dalan ug magbisti
nga sama niana,  ug kamong mga lalake molingi,  motutok sama niana,  wala  ninyo
gamita ang Salaan sa tawong naghunahuna. Tungod kay sa dihang gibuhat ninyo kana,
kamo nakapanapaw, kay ang Salaan nag-ingon, “Bisan kinsa nga nagatan-aw sa babaye
uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya.” Ilingiw ang inyong ulo, tawong
naghunahuna. Palayo gikan kaniya. Dili siya usa ka maanyag; siya usa ka bitin (Tinuod
kana.),  sama sa  usa  nga  nakiaykiay,  sama sa  usa  nga  nagdula,  sama sa  usa  nga
nagapaak. Palayo gikan kaniya.

42 Oh, oo, ang Pulong sa Dios mao ang Salaan sa tawong naghunahuna. Bisan kinsa
nahibalo niana; mao kana kung unsa ang imong kalag gipaagi sa pagsala: ang Pulong sa
Dios.  Ug Kini  makahimo… Sa dihang ikaw moadto sa Dios… Sa dihang ang tawong
naghunahuna moagi sa Salaan sa Dios, kini nagahatag kaniya ug kahinam sa balaang
tawo. Tinuod kana. Sa dihang ikaw moagi sa Salaan sa Dios, unya ang imong kahinam
mao ang kahinam sa balaang tawo. Ang pagya sa pagkatinuod maayo.

Karon, atong makita giunsa kini sa pagkahimo diha sa usa ka tipo sa Israel, kay
ang katilingban sa Israel lamang… Mao kana ang hinungdan sa pagpamulong niini karon,
kung ang mga ministro dili mouyon sa bisan unsang butang nga gisulti, kini alang sa
akong kongregasyonnga ang Ginoo naghatag kanako sa—sa pagwali ngadto.

43 Matikdi, sa Exodus 19… (Akong gusto nga inyong basahon kini sa dihang makauli
na kamo sa panimalay sa dihang duna kamoy dugang panahon.) Matikdi, sa dihang ang
Israel  nakasala,  nahauna sila  magkuha ug dumalaga nga baka nga pula,  nga wala
mabutangi ug yugo sa iyang liog. Kana nagkahulogan nga siya wala mayugohi ug bisan
unsang butang. Ug siya kinahanglan pula. Ang bulok pula mao ang—ang halad-sa-
pagtabon sa sala nga bulok. Nahibalo ba kamo ang syensya nahibalo nga kung magkuha
ka ug pula ug moan-aw pinaagi sa pula ngadto sa pula, kini puti?

Tan-aw pinaagi sa pula sa pula; kini puti. Siya nagtan-aw pinaagi sa pula nga dugo
sa Ginoong Jesus ug ang atong pula nga mga sala nahimong maputi sama sa neive: pula
lahos sa pula. Ug ang dumalaga nga baka pagapatyon sa panahon sa kagabhion sa
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tibook katilingban sa Israel, ug didto sa pultahan ibutang ang pito ka mga budlis sa
iyang  dugo  diin  ang  tibook  katilingban  magasulod:  usa  ka  tipo  sa  Pito  ka  mga
Kapanahonan sa Iglesia pinaagi sa Dugo.

44 Ug unya ang iyang lawas pagakuhaon ug pagasunogon. Kini pagasunogon uban sa
koko, uban sa panit, uban sa mga tinae, uban sa tae. Tanang butang pagasunogon
pagdungan, ug kini pagakuhaon pinaagi sa usa ka mahinlo nga tawo ug kinahanglan
ibutang sa usa ka mahinlo nga dapit gawas sa katilingban. Tungod niana, kung ang
Israel makakita lamang sa tipo, kining Pulong sa Dios kinahanglan dili pagagunitan sa
mahugawng  mga  kamot  sa  pagkadili  matinoohon.  Kinahanglan  usa  ka  tawo  nga
mahinlo,  ug kung siya mahinlo,  siya kinahanglan moagi  sa Salaan sa Dios.  Usa ka
mahinlo nga tawo, mahinlo nga mga kamot, ug kini kinahanglan ibutang sa mahinlo nga
dapit, dili usa ka dapit diin ang mga Jezabel, ug mga Ricky, ug tanang butang mag-
ambit, mag-ambit sa Panihapon sa Ginoo ug mga butang, nga sila nakig-ipon sa mga
asawa, ug mga bana, ug tanang matang sa kahugaw, moadto sa mga sayawan ug mga
salo-salo, ug magpaputol ug buhok ug magsuot ug mga short, ug tanang butang pa, ug
magtawag sa ilang kaugalingon nga mga Cristohanon. Kini ibutang sa usa ka mahinlo
nga dapit ug pagagunitan sa mahinlo nga mga kamot.

Ug unya sa diha ang Israel nakasala ug nakaamgo nga sila nakabuhat ug sayup,
sila pagawisikan ug abo niining dumalaga nga baka sa ibabaw kanila, ug mao kana ang
tubig sa pagkabinulag, ang paghinlo alang sa sala.

45 Matikdi,  dinhi  mao kini.  Ug sa diha ang Israel,  sa dili  pa sila  moadto sa pag-
inambitay diha sa pagsimba, kinahanglan moagi una sila sa tubig sa pagkabinulag—
pagkamatarong  pinaagi…  Ang  pagtoo  moabut  pinaagi  sa  pagpatal inghug,
pagpatalinghug sa Pulong. Unya sila makasulod ngadto sa katilingban ilalum niadtong
pito ka mga budlis, ang dugo, sa pagpakita nga dunay namatay ug miuna kanila alang
sa ilang sala.  Sila  gibulag pinaagi  sa pagpatalinghug sa Pulong,  ang mga Tubig sa
pagkabinulag, ug unya makasulod ngadto sa pakig-inambitay.

Ang bugtong dapit nga ang Dios makigtagbo sa tawo mao sa luyo nianang paagi.
Siya dili makigtagbo kaniya sa bisan asa pa. Kinahanglan siya moanha nianang paagi.
Ang Dios makigtagbo lamang sa Israel sa usa ka dapit. Ug ang Dios makigtagbo lamang
kanimo sa usa ka dapit, ug kana mao kang Jesu-Cristo. Ug Siya mao ang Pulong, ang
mga Tubig sa pagkabinulag. Ug ang Iyang Dugo giula alang sa tanang Pito ka mga
Kapanahonan sa Iglesia,  ug unya pinaagi  sa Espiritu  Santo kita  makasulod ngadto
nianang pakig-ambitay, nga gihatag lamang ngadto sa iglesia. Oh, unsa ka daku Siya.

46 Usab karon,  atong tan-awon ang Mga Taga-Efeso 5:26.  Miingon kini  mao ang
paghugas sa tubig pinaagi sa Pulong, ang mga Tubig sa pagkabinulag. Unsay gibuhat
niini? Nan ang Salaan sa Dios mao ang Pulong. Mga Tubig sa pagkabinulag—paghugas
sa mga tubig sa pagkabinulag pinaagi sa Pulong, ang Salaan sa Dios.

Nan dili ka makaduol kang Cristo pinaagi sa usa ka salaan sa simbahan. Dili ka
makaduol pinaagi sa usa ka denominasyonal nga salaan kon kredo nga salaan. Adunay
usa lamang ka Salaan nga ikaw makasulod ngadto nianang balaan nga dapit; kana
pinaagi sa paghugas sa tubig pinaagi sa Pulong. Ang Pulong sa Dios mao ang Salaan sa
tawong naghunahuna.

47 Ang iglesia maghukom kaninyo dinhi kung ikaw maayong membro kon dili. Sila
maghatag kaninyo ug maayong lubong ug ibutang ang bandila sa tunga sa palo sa
imong kamatayon, magpadala ug mga girnalda sa mga bulak, ug—ug magbuhat sa
tanang butang alang kanimo, apan sa dihang kini moadto sa imong kalag pag-atubang
sa Dios, kini kinahanglan dunay Kinabuhing Dayon. Ug kung kini Kinabuhing Dayon, kini
bahin  sa  Pulong.  Ug  ingon  sa  akong  kaugalingong  pulong  dili  makalimod—akong
kaugalingong kamot dili  makalimod sa akong kamot… Akong kaugalingong mata dili
makalimod sa akong kamot, kon akong tiil, kon akong tudlo sa tiil, kon sa bisan unsang
bahin kanako. Sila dili makalimod niini, ug walay usa nga lalake nga bahin sa Pulong sa
Dios, kon usa ka babaye, makalimod sa usa ka bahin sa Pulong sa Dios. Nan, babaye, sa
dihang ikaw maghunahuna nga ikaw makahimo sa pagputol sa imong buhok ug moduol
sa  Presensya  sa  Dios,  ikaw  nasayup.  Nakita  nimo  kini?  Ikaw  nasayup.  Dili  ikaw
makaduol pinaagi sa Salaan sa Dios diin ikaw mahugasan pinaagi sa tubig sa Pulong.
Unya  ikaw  makasulod  ngadto  sa  pakig-ambitay.  Ikaw  naghunahuna  nga  ikaw
makahimo, apan dili ikaw makahimo hangtud makaduol pinaagi sa Pulong. Ug matag
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gagmayng marka, matag gagmayng Pulong sa Dios… “Ang tawo dili mabuhi sa tinapay
lamang kondili  pinaagi  sa  matag  Pulong.”  Kini  kinahanglan  moagi  nianang  salaan,
makalusot. Ug kana makahatag sa kahinam sa tawong matarung, tungod kay mao kana
ang iyang gipangita, nagapangita sa usa ka butang aron maghinlo kaniya.

48 Ang Pulong, ang Pulong sa Dios mao ang Salaan sa tawong naghunahuna, ug Kini
makahimo sa kahinam sa tawong matarung. Kita nasayud nga kana tinuod. Magsala sa
tanang sala sa pagkadili matinoohon pagawas, wala nay pagkadili matinoohon sa dihang
ikaw moagi sa Salaan, tungod kay mao kini ang kahinam sa tinuod nga magtotoo.

Ang tinuod nga magtotoo gusto nga mahimong husto sa walay sapayan unsay
mosangpot. Dili lamang siya gusto nga mosulti, “Buyno, ako sakop sa kapunongan nga
hamili. Ako sakop sa simbahan, ang pinakadaku nga simbahan sa lungsod.” Dili ako
manumbaling kung kini usa ka misyon sa daplin, usa ka daklit nga dapit tagoanan sa
usa ka dapit, ang tawong naghunahuna nahibalo nga kinahanglan makigtagbo siya sa
Dios. Ug bisan kung unsay ikasulti sa simbahan kon bisan kinsay mosulti, kinahanglan
mosunod siya sa paagi sa Dios. Ug ang paagi sa Dios mao ang Pulong sa Dios.

“Buyno,” sila moingon, “Pulong sa Dios…” Segurado, tanan kanila motoo nga Kini
Pulong  sa  Dios,  apan  makaagi  ka  ba  sa  salaan  Niini?  Unsaon  nimo  sa  patugot  sa
babayeng putol ug buhok sa pagsulod pinaagi didto? Unsaon nimo sa pagbuhat niana?
Unsaon nimo sa pagtugot sa usa ka lalake moagi didto nga gusto magpabilin alang
niining doktrina? Nakita ninyo? Kini dili kahinam sa naghunahuna nga tawo. Dili. Ang
tawong  naghunahuna  maghunahuna—ang  tawong  naghunahuna  maghunahuna
makaduha ka beses sa dili pa siya moambak ngadto sa usa ka butang nga sama niana.

49 Matikdi  kanang Pulong  dili  magapanghimakak  sa  Iyang kaugalingon.  Nan kini
natagbaw—kon mao kini ang pangandoy. Kini pangandoy sa unsa? Unsay nakapahimo
kanimo nga  mangandoy Niini  sa  nahaunang dapit?  Tungod kay  sa  sulod  sa  imong
kasingkasing adunay gipili  nang daan nga binhi  nga mao ang kinabuhing dayon sa
kanunay napahiluna sa sulod didto—sa kanunay anaa sa sulod didto. “Ang tanan nga
gitugyan  sa  Amahan  nganhi  Kanako  moanhi  Kanako.  Walay  bisan  usa  kanila  nga
mawala.”

“Ang kahinam sa tawong naghunahuna…” Sa dihang ang tawong naghunahuna
makapatalinghug sa Pulong sa Dios, “Ang Akong karnero magpatalinghug sa Akong
Tingog, sa dumoloong dili sila magasunod,” kay sa sulod didto adunay Kinabuhi, ug ang
kinabuhi  magadugtong  sa  Kinabuhi.  Ang  sala  magadugtong  sa  sala,  ug  ang  sala
magpakaaron-ingnon kaayo hangtud kini maghunahuna nga kini naluwas sa dihang kini
wala naluwas. Kini anaa sa pinakalawom nga pagpakaaron-ingnon.

Ang mga membro sa simbahan gusto ug denominasyon nga salaan aron nga sila
makahimo  sa  ilang  kaugalingong  tinguha  ug  sa  gihapon  maanaa  sa  matang  sa
relihiyosong katawhan. Imong mapatalinghugan sila nga moingon, “Oh, siya usa ka
relihiyoso kaayo.”

50 Sa Africa ako didto sa gawas usa niana ka adlaw, ug sila nagsulti mahitungod niini,
ang ubang mga bata nagsulti mahitungod niining rock-and-roll nga mga alawiton nga si
Elvis Presley ug kanila nga nagaawit, Pat Boone, ug kinsa pa man, Ricky Nelson, ug
tanan kanila nga uban pa. Ako miingon, “Sila mao ang pundok sa mga mabudhion.”

Usa ka gamayng batang babaye miingon, “Ngano, siya relihiyoso kaayo.”

Ako miingon, “Mao usab si Judas.” Ako miingon, “Si Judas nakakuha lamang ug
katloan ka mga salapi; si Elvis Presley nakakuha ug pipila ka milyon ka mga dolyar.
(Nakita ninyo?) Silang duha nagbaligya sa ilang pagkapanganay.” Nakita ninyo? Ako
miingon, sila walay pulos—ang pinakamangil-ad nga utang nga nakuha sa nasud.“ Sa
gihapon makalimbong sama sa salaan sa sigarilyo, kining mga denominasyon nagtugot
niadtong mga membro sa pagsulod. Sila angay unta nga… Adunay balaod unta nga dili
sila makaawit ug mga relihiyoso nga mga alawiton. Kini batok—angay unta nga supak sa
balaod alang kanila sa pagbuhat niini. Apan ang tibook butang nahimong usa ka dakung
pundok sa  pagkasalingkapaw,  ug diin  didto  sila  nagpabilin  karon.  Ang tinuod Sal..
[Blangko-nga-dapit-sa-teyp—Ed.] kay ang kalag moingon, ”Kung imong higugmaon ang
kalibutan kon ang mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha kanimo.“

51 Nakita  ninyo,  dili  ka  makahimo—dili  ka  makasulti  ang  rock-and-roll  iya  sa
kalibutan—kon iya sa Dios. Ang rock-and-roll iya sa kalibutan. Bisan asa niadtong mga
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sayaw ug gisala—malaw-ay, mahugaw nga mga butang, hinoon, iya sa kalibutan. Kining
tanan iya sa kalibutan. Dili ka makaingon nga ang pagpaputol sa buhok sa babaye iya sa
Dios. Ang Biblia nag-ingon nga kini dili, busa kini kahugaw sa kalibutan. Ug kung kamo
mahigugma sa usa ka tulbok sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha kaninyo.

Nakita ninyo kung unsa kana… Buyno, unsa ang nagadani. Kini usa ka butang diha
sa sulod ang nagadani. Ang kalag mao ang nagadani sa imong kahimoan gikan sa gawas
paingon lahus sa espiritu ngadto sa kalag. Ug kung ang kalag nahigugma sa kalibutan,
kini patay. Dili ako manumbaling kung unsa ka dinihugan kaayo kini dinhi sa gawas, ug
unsa  ka  matarung  kini  dinhi  sa  gawas,  dinhi  sa  sulod  kini  patay.  “Kay  siya  nga
nahigugma sa kalibutan kon sa mga butang sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha
kaniya,” bisan unsa siya ka relihiyoso.

Ang tinuod  nga  Salaan  niana  nga  paagi,  mag—magpahimutang niadtong  mga
butang ug mosangpot sa walay lain apan sa pagkamatinuoron sa Dios, ang Pulong,
ngadto sa tinuod matuod nga kalag.

52 Sama sila kang Esau, sa gawas maayo. Si Esau relihiyoso diha sa gawas. Ug sa
dihang kung kini mahitungod sa relihiyon, kini murag mas relihiyoso kay kang Jacob.
Siya murag mas arang-arang kay kang Jacob, apan sa sulod niya, unsa siya… Siya sa
gawas relihiyoso, apan ang iyang panghunahuna wala masala. Siya wala maghunahuna
ug  husto  sa  pagkapanganay.  Siya—siya  wala  naghunahuna  nga  ang  Dios—ang
pagkapanganay  kinahanglanon  ingon  sa  gisulti  sa  Dios.  Didto  siya,  miingon,  “Ako
gigutom; unsa may kalainan niini mahitungod nianang daang pagkapanganay? Makuha
nimo kini kung gusto nimo kini.” Oh, (Nakita ninyo?), “Ako nagaadto sa simbahan; ako
maayo sama kanimo. Ang akong denominasyon sama… Ngano, kini usa sa pinakadaku
sa kalibutan. Ang akong inahan sakop niini; ang akong amahan sakop niini, tanan niini,
kana, ug ang uban. Ang akong pastor edukado; siya nakakuha ug mao-kini-ug-mao-
kana.” Kana nagbutang kaniya nga mas layo gikan sa Dios. Kana dili mao ang Salaan sa
tawong naghunahuna. Kung kini mao man, unsaon pagkahimo ni Pedro sukad kung unsa
siya sa dihang dili siya makapirma sa iyang kaugalingong ngalan. Apan siya nakaangkon
sa Salaan sa tawong naghunahuna.

Matikdi. Oh, tan-awa.

53 Si Esau naghunahuna nga ang pagkapanganay wala magkahulogan unsa ang gisulti
sa Dios nga mao kini, nga kini mao ang kalainan taliwala sa kinabuhi ug kamatayon. Ug
mao usab si Eva ug sama kang Judas, nagbaligya sa ilang pagkapanganay alang sa usa
ka pagtagbaw sa kahinam sa kahibalo sa sibilisasyon. Mao kana ang eksakto kung unsa
nga gibaligya ni Eva ang iyang pagkapanganay. Iyang gibaligya kini alang sa usa ka
gamay nga pagtilaw sa syensya, gamay nga pagtilaw sa kalibutanon nga kahibalo, usa
ka gamayng mas maayo nga simbahan, usa ka gamayng mas maayo nga matang nga
katawhan, karong panahona kini pagatawgon. Nakita ninyo? Ug si Judas nagbaligya sa
iyang pagkapanganay sa katloan ka mga salapi ug nakakuha ug dugang pakapin nga
pipila ka mga dolyar. “Ang akong kongregasyon makabayad kanako ug mas maayo
dinhi, ug dinhi lang ako magwali.” Nakita ninyo? “Busa kung ako mahimong magwawali,
buyno…”

54 Sila  miingon,  “Igsoong  Branham,  kami  nagatoo  nga  ang  mensahe  mao  ang
kamatuoran apan kami dili makadawat niini. Kung amo kining himoon, ngano, asa man
kami magwali?” Ang kalibutan, igsoon, mao kana ang dapit. Sa pagkatinuod. “Buyno,
walay usa ka mga kaigsoonan magpaluyo kanako.”  Ako—ako dili  makakita ug mga
kaigsoonan nga magpaluyo kanako.  Ako nagatutok  kang Jesu-Cristo  sa  pagpaluyo
kanako, tungod kay Siya mibarug pinaagi niini. Siya mao ang Usa nga nagasulti niini.

Ug sa dihang ang tinuod nga pagkapanganay, ang Dugo, gisala pagawas pinaagi sa
Pulong, ug sa tanang sala, ug ang kalibutan, ug iglesia, ug mga denominasyon, ug mga
pundok-pundok mabilin  sa gawas… Edukasyon, sibilisasyon, iglesia,  denominasyon,
sestima, sala sa tanang mga matang mabilin sa gawas sa dihang ang usa ka tawong
naghunahuna maggamit sa Salaan sa tawong naghunahuna diha sa hunahuna sa Dios.

Walay bisan usa nga mahibilin niini sa dihang ang lalake madani ang iyang—iyang
kinabuhi pinaagi sa Salaan sa Dios. Matikdi. Dinhi ang imong kinabuhi nagkaguliyang sa
sala, tungod kay ikaw natawo sa sala, naumol sa kasal-anan, mitungha sa kalibutan nga
nagasulti ug bakak. Ako magasulti ug usa ka butang, ingon sa naandan nga pamulong ni
Igsoong McCully. Paminaw kanako.
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55 Sa dihang mitungha ikaw dinhi niining kalibutan, ikaw nahimugso diha sa sala.
Wala gani kay kahigayonan sa pagpakigbisug. Ikaw nahimugso diha sa sala, naumol sa
kasal-anan, mitungha sa kalibutan nga nagsulti ug bakak, diha sa imong kaugalingong
espiritu anaa ang pagpangandoy sa sala, mahigugmaon sa sala, tungod kay nahimugso
ikaw sa sala. Ikaw walay kahigayonan. Apan diha sa sulod nimo sa usa ka dapit (Dinhi
ikaw mitungha.) adunay usa ka butang didto sa sulod nga nagsugod sa pagdani. Kung
ikaw nahibalo niini nga usa ka butang nga nagtug-an kanimo nga adunay Dios sa usa ka
dapit,  ug  ikaw nakabasa  sa  Iyang Pulong,  unya midangop ka  sa  simbahan,  imong
gidawat ang ilang mga pagtoo sa dihang gisultian ka nga mas maayo, nan wala gayud
ikaw maggamit sa Salaan sa tawong naghunahuna. Apan sa dihang mogamit ka sa
Salaan sa Dios nga mao ang Salaan sa tawong naghunahuna, tungod kay “Ang tanan
ubang mga salaan mahanaw, apan ang Ako dili.”… Ug sa dihang imong dawaton ang
Salaan sa Dios ug madani ang imong kinabuhi, imong mga pangandoy… Kung imong
madani ang imong mga pangandoy pinaagi sa Salaan sa Dios, ang Salaan sa tawong
naghunahuna, walay bisan usa nga mabilin apan ang Espiritu Santo.

Karon, kung gusto ikaw sa ebedensya sa Espiritu Santo, mao kini. Sa dihang ang
kalag nimo malinya sa Pulong sa Dios sa matag bahin, kini nagpakita nga imong nadani
ang imong kinabuhi pinaagi sa Salaan sa tawong naghunahuna—Salaan sa Dios.

56 Matikdi. Mao ba kana ang Salaan sa Dios? Siya miingon kita gihugasan pinaagi sa
tubig sa Pulong. Ug sa dihang ang Dios naghatag kang Adan ug Eva sa Salaan sa harden
sa Eden, Siya miingon, “Ayaw kamo pagpadani niini didto.” Apan si Satanas nagbangag
ug buslot niini, miingon, “Oh, kini mao… Usa ka diyutay kaayo dili makadaot.”

Usa lamang ka tulo usab, mao ra kini nakapahimutang sa kamatayon ngadto sa
katawhan. Mao ra kini ang kinahanglan, usa lamang ka pagtilaw sa nikotina, unya sila
mawala.

Walay nahibilin gawas sa Espiritu Santo. Ug unya, kana nagpakita nga sa sulod
nimo mao kana ang gipili nang daan nga binhi sa sulod nimo nga nakapahimo kanimo
nga  gutom sa  Dios.  “Ang  tanan  nga  gitugyan  nganhi  Kanako  sa  Amahan,  gihatag
Kanako aron tuboson, sila namatay uban Kanako sa Kalbaryo; sila mobangon uban
Kanako sa pagkabanhaw; ang tanan nga gitugyan Kanako, moanhi Kanako. Sila ibutang
diha sa lawas (bisan kon sa tiil, bukton, ilong, baba, bisan unsa man kini). Sila ibutang
didto, ug sila moanhi Kanako diha sa ilang panahon.”

57 Oh, tan-awa. Anaa diha ang tinuod nga pagsala. Ang tanang sala sa kalibutan ug
ang paghigugma sa kalibutan patay ug kining kalag makabig sa usa ka butang lamang.
Mao kini, ayaw hinumdumi kini—ayaw kalimti kini. Kamong tanan nga anaa sa mga
telepono,  ibutang  kini  sa  inyong  hunahuna.  Sa  dihang  ang  tawong  naghunahuna
magsugod sa paghunahuna Kinsa siya  nga magatindog sa  atubangan ug unsa ang
Pulong sa Dios, sa dihang siya magsugod sa paghunahuna, unya sa dihang makabig siya
niana, walay lain nga makakuha niini apan ang Espiritu Santo. Unsa man kini? Mao kini
ang  mikrobyo,  binhi  nga  Pulong  gikan  sa  sinugdanan,  nga  ikaw  anaa  sa  Dios  sa
sinugdanan, nagabarug dinhi nagadani sa binhi sa kinabuhi. Ang binhi anaa sa imong
kasingkasing pinaagi  sa pagtagana nang daan. Hallelujah.  Ang binhi  anaa na didto
pinaagi sa pagkahibalo nang daan sa Dios, gipili nang daan. Ug sa dihang kini madani,
kini dili madani pinaagi sa unsa pa apan sa Pulong. Ug unya kini mao ang kahinam sa
tawong naghunahuna, ang tawong matarung, ang tawong balaan nga nakakita sa Biblia,
nga si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Unsa
ang moabut ngadto nianang dapit sa sulod didto? Kanang Pulong nga anaa diha sa
kasingkasing “Akong gitagoan ang Imong Pulong sa akong kasingkasing aron dili ako
makasala batok Kanimo.” Unsa kini sa dihang kini madani pinaagi sa Pulong? Aduna
lamang usa ka butang nga moagi pinaagi sa Pulong; mao kana ang Espiritu Santo. Mao
lamang kana ang makahimo sa pag-agi lahos sa Pulong, mao ang Espiritu Santo. Ug ang
Salaan sa tawong naghunahuna nagahatag sa balaan nga tawo sa kahinam.

58 Unya siya makatilaw sa langitnon nga mga butang. Iyang nabatonan ang Pulong sa
Dios sa iyang kasingkasing; iyang nakita Kini nga napadayag sa iyang atubangan. Ug
ang iyang tibook kalag naputos ngadto Niini,  ug ang kalibutan ug ang tanang mga
butang patay palibut kaniya.

Ang Salaan sa relihiyon sa tawong naghunahuna… Ug ako naghunahuna sa pagsala
sa  relihiyon  karon.  Sa  dihang  ang  Salaan  sa  tawong  naghunahuna  makahatag  ug
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kahinam sa tawong balaan (Nakita ninyo?) Kini makatagbaw sa iyang kahinam. Iyang
makita nga si Jesu-Cristo mao sa gihapon gahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.
Mao kana. Makita Siya atubangan kanato nga magabuhat sa maong mga butang nga
Iyang gibuhat; kini makatagbaw sa kahinam sa tawong balaan, iyang paghunahuna.

Siya nasayud nga siya nabalhin gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Ug siya
nahigugma… Ug—ug—ug ang  paghigugma alang  sa  kalibutan—mapamatud-an—ug
gusto nga ang Pulong nga makumpirma ug mapamatud-an. Sa matag kapanahonan siya
nagpaabut Niini, kay siya usa ka balaan nga tawo ug siya nakabaton ug pangandoy nga
makita ang Dios. Dili niya makita Siya sa pundok sa mga kredo. Dili niya makita Siya sa
dagkung  mga  maayong  organo,  kon  mga  katedral,  ug  hataas  nga  mga  krus,  kon
hinashasang mga makinaadmanon uban sa ilang kwelyo nga pinapaliso palibut. Dili niya
makita Siya sa—sa usa ka teyologo; ; makita niya Siya diha sa pagpamatuod sa Iyang
Pulong.

Akong nakita Siya sa bantayanang mga kalayo sa…
Akong mga mata nakakita sa himaya sa pag-anhi sa Ginoo;
Siya magtamak sa abut sa parasan diin ang parasan sa kapungot

ginatipig;
Iyang pagabuhian ang matinud-anong kilat uban sa Iyang

makalilisang nga matulin nga espada;
Ang Iyang Kamatuoran padayon nga magamartsa. (Kini ngadto sa

katapusan. Oo, sir.)

59 Nakita ninyo unsa ang akong ipasabut? Ang salaan sa tawo—kon Salaan sa tawong
naghunahuna. Ang tawo nga gusto mobarug sa presensya sa Dios… Unsa ang Salaan sa
Dios?  Ang  Iyang  Pulong.  “Sa  adlaw  nga  mokaon  ikaw  niini,  nianang  adlawa  ikaw
mamatay.” Dili ako manumbaling unsay mahitabo dinhi; ayaw ninyo paglabyi kanang
Pulong. Gihugasan pinaagi sa mga tubig sa Pulong, ang Salaan sa tawong naghunahuna:
dili usa ka denominasyon, dili usa ka kredo, dili usa ka simbahan, dili usa ka katedral,
apan usa ka Salaan sa tawong naghunahuna. Kay kamo pagahukman pinaagi sa Pulong.
Ang tawong naghunahuna maghunahuna niana. Ang tawong boang-boang kon kahinam
sa kalibutan magkuha lamang sa bisan unsang butang, usa ka halili. Nganong halili sa
dihang adunay usa ka tinuod?

60 Paghunahuna. Paghunahuna lamang niini sa usa ka minuto. Ang usa ka babaye
magsulti  ug  mga  dila  uban  sa  pinutlan  nga  buhok  ug  naka  lipstick,  ug  unya  ang
simbahan sa gihapon naggunit niini nga ebedensya sa Espiritu Santo.

Kon ang magwawali gikan sa usa ka seminaryo kon ubang tunghaan sa Biblia nga
nagagamit sa tulo ka persona nga bautismo kon nagkompromiso sa Pulong ngadto sa
ubang kredo kon denominasyon, mao ba kana ang Salaan sa tawong naghunahuna? Dili
sa paagi nga akong nakita kini, igsoon. Kini usa ka tawong boang-boang nga nadani
pinaagi niana. Tinuod kini. Imo bang nahunahuna kana? Imbes gamiton ang Pulong sa
Dios  ingon  nga  Salaan  sa  iyang  kalag,  gitugotan  kanang  daan  nga  kredo  ug
denominasyon nga nagtipon-og ibabaw kaniya sama niana, imbes sa padawat sa Pulong
sa Dios alang sa Salaan… Ug unya siya nahugawan ug gihulhogan sa pagdawat sa
doktrina sa mga tawo, magbuhat ug mga butang, halos maglimbong sa mga pinili ug
gisalikway ang Pulong sa dihang siya madani ngadto sa iyang kalag, kung adunay bisan
unsang butang didto nga madani. Apan kung kanang gipili nang daan nga binhi wala
didto sa sulod, kini dili madani didto. Tungod kay kini magadani alang sa iyang tinguha.

61 Kung ang tawong tigsigarilyo gusto sa kahinam sa tawong tigsigarilyo, ug kung siya
makagunit ug sigarilyo… Ako moingon, “Supsopa ang imong tudlo.” Ug siya motindog
didto nga nagsupsop sa iyang tudlo, ngano, siya moingon, kana bino-ang.“ Ngano? Ang
iyang kahinam mao ang alang sa nikotina. Busa dili siya usa ka tawong naghunahuna.
Nakita ninyo?

Apan ikaw moingon, “Buyno, ako wala—ako wala magtilaw ug bisan unsa… gusto
ko nga motilaw sa kalibutan. Gusto ko nga motilaw ug tabako; ako dili makatilaw ug usa
ka butang.” Hatagi siya ug kimpit sa bisti  ug ipasupsop kana kaniya. Nakita ninyo?
Segurado, ipasupsop kana kaniya.

Siya moingon, “wala koy natilawan.” Unsa ang imong ginasupsop diay? Ikaw dunay
pangandoy  nga  makatilaw  sa  nikotina.  Ug  sa  dihang  ikaw  mosupsop  sa  kredo  sa
simbahan ug sa gihapon kamong mga babaye magpaputol ug buhok, pininturahan nga
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mga nawong, ug seksi  nga magbisti,  ug kamong mga lalake magatan-aw kanila ug
tanan niining ubang mga butang ug magadala sa paagi nga imong gibuhat, unsa kini?
Unsa  ang  naa  sa  sulod  didto?  Ang  kalibutan  sa  gihapon  anaa  didto,  ug  duna  kay
kahinam; ikaw nagabitad niini alang sa kahinam.

62 “Ako makahimo sa pag-adto nianang simbahan; dili gayud nila pagangalan kanang
butang. Wala silay ikasulti  mahitungod niini, walay ikasulti  mahitungod niana. Wala
niining mga butanga ang gihisgutan. Ang among magwawali mas halapad ug hunahuna
kay sa niana. Dili kami magsulti ug mga butang sama niana.” Unsa kini? Ikaw nakabaton
ug kahinam sa kalibutan nga imong ginasupsop. Mao kana ang tinuod.

Apan ang babayeng naghunahuna dili magdawat nianang matang sa butang. Siya
nahibalo nga siya kinahanglan magpakabalaan. Ug ang butang lamang nga madani
pinaagi sa Pulong sa Dios mao ang espiritu, ang Makabuhi nga Gahum, sa paghimo sa
Pulong sa Iyang kaugalingon nga anaa diha kaninyo nga buhi nga magpadayag kang
Jesu-Cristo sa inyong kapanahonan nga kamo nagkinabuhi. Hallelujah. Igsoon, kung dili
kana mao ang kamatuoran, ambut lang unsa ang kamatuoran. Nawad-an ako sa akong
pangisip kung dili kana mao ang kamatuoran.

Kini mao ang Pulong sa Iyang kaugalingon diha sa inyong mga kasingkasing, gipili
nang daan didto, nga mao ang nagdani. Ug nagtusok pagawas nianang kalibutan; kini
dili gusto niini. Apan sa dihang kini moduol dinhi sa Pulong, kini magsugod nga madani.
Ug sa dihang kini madani pinaagi sa Pulong, kini wala nay lain apan ang Espiritu Santo
nga magbuhi nianang Pulong.

63 Unya ang naghunahuna, ang Salaan sa relihiyosong tawo mao ang Pulong, ug kini
makapatagbaw nianang balaang kahinam nga anaa sa iyang kasingkasing: “Ang Salaan
sa tawong naghunahuna, ang kahinam sa tawong balaan.” Oh, tan-awa, unsa ang atong
naadtoan.

Imbes nga gamiton ang Salaan sa Dios alang sa iyang kalag, iyang gitugotan si
Satanas maglimbong kaniya pinaagi sa ubang denominasyon kon kredo, sa eksakto
sama sa mga kompanya sa mga tabako nga naglimbong kaninyong mga katawhan nga
nagasigarilyo. Kamo makakuha ug dugang mga membro, ug mao kanang tanan.

Oh, tugoti ako sa pagtapos sulod sa pipila ka mga minuto sa pagsulti niini.

64 Buta nga Laodicea, giunsa nga mahimo kita nga buta. Buta nga Laodicea, ang—
naggiya sa buta niining kapanahonan ilalum sa bakak nga pasumangil, ilalaum sa bakak
nga mga kredo, ilalum sa mga dogma nga bakak, ilalum sa denominasyon nga bakak,
ilalum sa mga libro nga kredo nga bakak. Oh, buta nga Laodicea, buta nagiya sa buta,
kamong tanan mahulog sa kanal.

Ilisdi  ang  imong  salaan  karong  kagabhion,  magwawali.  Ayaw padani  nianang
denominasyonal nga nikotina ngadto sa imong sestima, sa mga dogma ug mga kredo,
nga si Jesus miingon, “Bisan kinsa nga magadugang ug usa ka pulong ngadto Niini kon
magakuha ug pulong gikan Niini…” Sa dihang mosulti kamo sa inyong kongregasyon kini
husto alang kanila ang pagbuhat niana, ug tanan niining mga kredo ug mga butang, dili
ka ba maulaw sa imong kaugalingon?

“Buta nga mga Faresio,” si Jesus miingon.

65 Ingon nga si Jesus misinggit, “Buta nga mga Faresio,”

ang Espiritu Santo sa akong kasingkasing karong kagabhion misinggit, “Buta nga
Laodecia,  giunsa  sa  makadaghan  ang  Dios  naghatag  kanimo  ug  pagpukaw  nga
espirituhanon, apan ang imong panahon miabut na. Ulahi na kaayo kini karon. Giunsa
nimo sa pagkatawa ug gihimong kataw-anan ang katawhan nga ang Dios nagpadala
kanimo? Apan karon ang imong panahon miabut  na.  Oh,  Tinipong Bansa,  Tinipong
Bansa, giunsa sa Dios pagtigum kanimo sama sa himungaan nga nagbuhat niini sa iyang
mga piso, apan nagdumili ikaw.” Karon, kining Tingog moadto gikan sa kabaybayonan
ngadto sa kabaybayonan, gikan sa amihanan ngadto sa habagatan ug sidlakan ngadto
sa kasadpan. Giunsa sa Dios sa pagpailalum sa Iyang pako kanimo apan nagdumili ikaw.
Karon ang imong panahon miabut na.

Mga nasud nagkasiak; ang kalibutan nagkabuak-buak. Usa ka libo ug lima ka gatus
ka milya nga bahin niini,  tulo kon upat ka gatus ka milya ang kalapad, maunlod sa
gatus—kon tingali kap-atan ka mga milya ngadto paubos nianang dakung liki didto sa
halayo usa niini ka mga adlaw, ug mga balod modasmag ngadto sa estado sa Kentucky.
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Ug sa dihang kini mahitabo, kini makapatay-og sa kalibutan sa kusog kaayo nga ang
tanang butang ibabaw niini mauyog paubos.

Oh, tagoi ako diha sa Bato sa mga Kapanahonan. Dios, tugoti ako—tugoti ako…
Ginhawai  ako,  Ginoo.  Espiritu  sa  Buhi  nga  Dios,  ginhawai  ako.  Tugoti  ako  nga
makabaton sa Salaan sa Dios ug magkinabuhi  ilalum niana,  Ginoo.  Tugoti  ako nga
makaginhawa sa lab-as nga hangin sa Espiritu Santo ngadto sa akong mga baga, diha
sa akong kalag matag adlaw, aron dili ako makasala batok Kanimo, O Ginoo. Ginhawa
kanako, Espiritu Santo; ginhawa kanako. Ako…
66 Tugoti nga akong matanum ang Pulong sa Dios sa sulod sa akong kasingkasing ug
ang katuyoan dinha nga ako dili moliso sa too nga kamot kon sa wala nga kamot palayo
gikan Niini, apan ako magkinabuhi nga matinud-anon ngadto Niini sa tanang mga adlaw
sa akong kinabuhi. O Amahang Dios, unya ipadala ang Espiritu sa Kinabuhi kanako sa
pagbuhi niadtong mga Pulong nganhi kanako, nga ako makahimo sa pagpadayag kang
Jesu-Cristo sa atubangan niadtong kinsa ania sa atubangan ko aron—magatan-aw niini
nga mahitabo. Mao kini ang akong pag-ampo.

Oh,  tan-awa.  Matikdi  giunsa  nila  pagbuhat  karong  panahona  niadtong  mga
kasimbahanan.  Nagsuyop sa  katawhan pinaagi  niadtong denominasyonal  nga  mga
salaan ngadto sa ekumeniko nga konseho. Ngano? Ngano? Kay kini makahatag kanila sa
tinguha sa ilang kasingkasing: organisasyon. Duna silay kahinam alang sa organisasyon.
Ilang pagabuhaton kini.

Matag panahon nga ang Dios magpadala kanila ug pagpukaw nga espirituhanon, ug
sila…  Unsa  ang  ilang  ginahimo?  Ilang  gi-organisa  kini.  Tinuod  ba  kana?  Busa  sila
nakakuha sa ilang matang nga salaan, tungod kay nakakuha sila ug dakung kahinam.
Ug karon ang Dios magahatag kanila sa ilang tinguha sa ilang kahinam. Siya magahatag
kanila… Sila nagasuyop kanila ngadto dayon ngadto sa ekumeniko nga konseho, ug
unya sila makabaton sa organisasyonal nga kahinam. Sila nagapaabut nga makuha kini.
67 Oh, iglesia sa Laodicea, ayaw pagpalimbong niining kapanahonan pinaagi sa ilang
mga paglimbong. O Pentecostes, nga nahiadto sa Laodicea, ikaw nga usa ka bahin sa
Laodicea, ang iglesia patay paingon sa Methodista, Baptist, ug Presbyterian, usa lang ka
rituwal nga porma… Apan kamo nga mga Pentecostal nga usahay makasulti, “Amen.”
Nga makapatingog ug mga musika sa entablado ug dunay mga babaye nga putol ug
buhok nga nagsayaw sa tanang dapit, ug sa gihapon magatoo sa Langitnong kaayohan,
giunsa sa makadaghan ang Dios nagkuha kaninyo, apan kamo nagkuha ug lain nga
salaan, usa ka denominasyonal nga salaan. Giunsa sa makadaghan ang Dios nagkuha
kaninyo.

Unsa  ka  makalilimbong  kini.  Sa  Mateo  24:24,  si  Jesus  miingon  nga  ang—kini
maglimbong sa mga Pinili kung kini mahimo. Unsa ka duol kana kanimo, sama lamang
kang Eva nagbilin sa usa kon duha ka gagmayng mga butang nga siya dili makadawat
tungod kay kamo na-organisa ug dili makadawat niini. Mao kanang tanan ang mahitabo
niini. Tingali makuha nimo ang tibook butang, kay ang paglapas sa gamay, sad-an sa
tibook. Oh.
68 Pentecostes, Pentecostes, ipaagi ang imong panghunahuna pinaagi sa Salaan sa
Dios, dili ang inyong denominasyonal nga damgo, ug kamo mogawas uban sa kahinam
sa tawong balaan, ang tinuod nga bautismo sa Espiritu Santo.

Mahimo ba ninyo sa paghunahuna ang usa ka lalake nga magatugot sa iyang asawa
nga magputol sa iyang buhok, magsuot ug mga short, kon magsuot ug pantalon, ug
moingon siya miagi sa Salaan sa tawong naghunahuna. Gihunahuna ba ninyo ang usa ka
lalake nga nagbuhat sa usa ka butang sama niana.

Gihunahuna ba ninyo ang usa ka magwawali nga magtindog sa pulpito, tungod kay
siya  maayo  ug  suweldo  gikan  sa  kongregasyon  nga  nagapikpik  kaniya  sa  likod,
magtawag kaniya “Doktor, Igsoon, Reverend,” ug magdala kaniya ngadto sa tanang
matang sa salo-salo nga dunay panagsagol sa pagligo sa mga babaye ug mga lalake ug
tanang butang pa diha sa mga baybayon, makahunahuna ba kamo sa usa ka lalake nga
nag-angkon nga siya miagi sa Salaan sa tawong naghunahuna?

Ug ang uban niadtong mga babaye sa  entablado  uban sa  ilang  mga bisti  nga
ibabaw sa tuhod ug piit kaayo, ug ang ilang pang-ilalum nga bisti makita lahus sa ilang
gisuot nga bisti, sama ka dautan sa pagsuot ug mga short, mga bikini, kon bisan unsang
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butang pa. Kamong Pentecostal, buta, mga magwawali sa Laodicea, unsa ka kadugay
ang  Dios  mag-antus  kaninyo?  Ako  wala  masayud.  Hinaut  ang  Dios  maloloy-on  sa
inyong—sa inyong buta nga mga mata. Siya dunay tambal sa mata karong kagabhion sa
pag-abli sa inyong mga mata aron kamo makakita.

69 Sa gikaingon ko ganihang buntag kita ania sa kapanahonan sa pagkakita,  ang
kinatumyan. Wala nay laing mga galamhan sa ibabaw nga ikaw makahimo sa paglihok
sa gawas aron mahibalo. Kamo… Gikan sa imong ilong makahimo ka sa pagsimhot,
gikan sa imong mga ngabil makahimo ka sa pagsulti, gikan sa imong mga kamot ikaw
makahimo sa  paghikap  ug  pagkab-ot,  ug  imong mga tiil  ug  uban  pa,  apan  dili  ka
makaadto sa halayo kay sa imong mga mata.

Ang  Malaquias  4  miabut:  panan-aw,  kini  mahimong  kahayag  panahon  sa
kagabhion. Oh, maglakaw diha sa kahayag.

Magalakaw kita diha sa kahayag, usa ka matahum nga kahayag,
Nga moabut diin ang mga tulo sa yamog sa kalooy magasidlak;
Mosidlak palibut kanako sa adlaw ug sa gabii,
Jesus (ang Pulong), ang Kahayag sa kalibutan.
Oo, sir.
Agi latas niini, oh, igsoon, ug kamo mogula uban sa kahinam sa

tawong balaan uban sa Espiritu Santo.

70 Oh, babaye, ipaagi lamang ang imong modernong paghunahuna sa pamisti, ipaagi
ang inyong modernong panghunahuna… Sa dili ka pa moadto sa dalan atubangan sa
mga lalake… kamong mga batan-ong mga babaye,  kamong mga tigulang nga mga
babaye, sa dili pa kamo moadto sa dalan uban sa inyong mga bisti nga hugot kaayo,
binuslotan sa  likod ug atubangan… Dili  ako masinawayon;  ako inyong igsoon.  Ako
nagabarug taliwala sa buhi ug sa patay ug nakasabut unsa ang akong gisulti. Sa dili pa
ikaw mosulod—ug nahibalo nga ang imong lawas usa ka sagrado nga matang, usa ka
sagrado nga kahimtang nga gihatag sa Dios kanimo—sa dili ka pa moadto sa dalan nga
nagbisti  sama  niana,  ipaagi  ang  imong  salabutan  pinaagi  sa  Salaan  sa  babayeng
naghunahuna.  Ug  hinumdumi  kini  nga  bisan  kinsa  nga  matan-aw kanimo uban  sa
pagka-ibog  kanimo,  ikaw nakapanapaw na  uban kaniya.  Hinumdumi  kana  igsoong
babaye.

Ug, igsoong lalake, sa dili ka pa moliso sa imong ulo sa pagtan-aw kaniya nianang
ikaduha  nga  siplat,  ipaagi  ang  imong  salabutan  pinaagi  sa  Salaan  sa  tawong
naghunahuna; ikaw mogula uban sa kahinam sa tawong balaan (Nakita ninyo?) sa
pagbuhat unsay husto.

71 Matikdi, kung imong ipaagi ang imong salabutan pinaagi sa Salaan sa babayeng
naghunahuna, ikaw mogula nga nga may pamisti sa babayeng balaan. Tinuod kana.
Ikaw mogula, igsoong lalake, nga may panglihok sa tawong balaan. Karon, kana usa
lamang ka butang. Tanang butang nga imong ginabuhat,  ipaagi  kini  sa Pulong nga
Salaan sa Dios, makita nimo kung kini husto kon sayup.

Ikaw mogula  nga may pamisti  sa  babayeng balaan,  nga may taas  nga buhok,
desente nga pamisti, makalmahon, mapaubsanon nga espiritu, dili mapahitas-on ug dili
tigpangita ug gubot, dili palaaway ug pilya. Usa ka malinawon, maaghop nga espiritu,
nga mao ang dakung bahandi gikan sa Dios… Ang Biblia nagasulti.

Karon,  gusto  nga  mangutana  kaninyo  sa  usa  ka  butang  diha  sa  gawas  sa
kayutaan… Kita magatapos sa pipila ka mga minuto.

72 Karon, kitang tanan karong gabii magasusi sa atong mga tinguha, ug unya kamo
mahimo nga makakita unsang matang sa salaan, matag-usa kanato, dinhi ug gawas
latas  sa  nasud.  Susiha  ang inyong mga tinguha,  unsay  tinuod nga gusto  ninyo  sa
kinabuhi. Susiha unsay inyong gipakigbugno. Susiha unsa ang imong katuyoan dinhi.
Susiha unsay ginaadto ninyo sa simbahan. Unsay nakapahimo kaninyo… Usa ka maayo
ang pag-adto sa simbahan, apan ayaw—ayaw lamang pag-adto sa simbahan; dili kana
makaluwas kaninyo. Nakita ninyo? Susiha lamang sa pipila lamang ka mga minuto.
Moingon, “Kini mao ang akong katuyoan… Unsa—unsang matang sa salaan ako nadani
bisan unsaon?” Ug kung dili ka makasugakod sa Pulong sa Dios, ug ang inyong kalag dili
makahimo niini,  nan dunay usa ka butang nga sayup, kay kini  nagpakita sa imong
kahinam, nga ang kinabuhi—unsang matang sa kinabuhi diha kaninyo. Kung kini usa ka
balaan, mabuot, madungganon, kini mogula sa agianan. Kung wala kamo makakuha ug
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laing kahinam diha kaninyo nga nagdani. Kana tinuod gayud. Ug kung ang kahinam mao
ang Pulong sa Dios ug ang kabubut-on sa Dios, nan kamo nasayud unsay anaa kaninyo,
unsay nagdani sa kahinam. Nagpakita nga kamo bahin nianang Pulong. Nga ang Pulong
diha kaninyo nagdani gikan sa Pulong.

73 Unsa ang gidani niini? Kini nagdani pinaagi sa Pulong, tungod kay ikaw bahin sa
Lawas  ni  Cristo  niining  kapanahonan.  Ug  kung  kanang  Pulong  anaa  kaninyo,  Kini
makadani lamang pinaagi sa Pulong ang espiritu nga nagbuhi nianang Pulong nga anaa
kaninyo. Ingon nga ang Pulong lamang mabuhi. Mao kana ang hinungdan, “Ang tanan
nga  gikatugyan  sa  Amahan  Kanako  moanhi  Kanako,  ug  sa  dihang  igaisa  na  ako,
magakabig  Ako  sa  tanang  tawo  nganhi  Kanako.”  Nakita  ninyo,  nakita  ninyo?  Ang
Amahan…

Ang bahin sa Lawas ni Cristo nga anaa sa kalibutan, gipili  nang daan, gibutang
ngadto sa kasingkasing… Bisan kinsang tawo nga usa ka tinuod nga Cristohannon,
gipanganak pag-usab karong panahona, nahibalo sukad pa nga siya usa ka bata nga
lalake kon usa ka bata nga babaye, bisan hain, nga adunay usa ka butang diha kanimo
nga nangandoy sa Dios.  Ug ikaw misulay sa pag-adto sa mga simbahan ug tanang
butang pa; kini dili magsilbi. Unsa man kini? Kini mao kanang Pulong. Ikaw nagpangita
sa usa ka Salaan, ug usa ka adlaw kini misilaw sa imong atubangan; imong nakita si
Jesu-Cristo ang mao sa gihapon kagahapon, karon ug hangtud sa kahangturan. Kana
nakapatagbaw sa kahinam. Nakita ninyo? Tungod kay ang kinabuhi nga anaa kanimo
nagadani. Nakita nimo nga ang kinabuhi nga anaa kanimo nagadani; kini mao—kini mao
ang nagpahaluna kung unsay imong tinguha nga makuha dinhi. Ikaw magabitad… Dili ka
makabitad pinaagi niini, ug niana, ug sa lain; kinahanglan makapangita ka ug hustong
Salaan, tungod kay ikaw tawong naghunahuna. Nakita ninyo?

Kung ikaw usa ka tawong naghunahuna, ikaw gipili nang daan, kon gisala na sa
wala pa—gikan sa—sa wala pa matukod ang kalibutan.

74 Ug kung ang denominasyonal nga ministro makadungog niini, ako naglaum nga
siya magbaton sa Salaan sa tawong naghunahuna, kung siya usa ka denominasyonal
nga ministro.  Unya iyang ilabay kanang denominasyonal  nga pakete nga segurado
moadto sa pagkahanaw, tungod kay kini pulong sa tawo, ug dawata ang gisala nga
Pulong sa Dios nga dili gayud mapakyas kon mahanaw, ug kini mohaom sa kahinam sa
tawong balaan. Ug sama kang Jacob, nga gisakripisyo ang tanang kalibutan ug ang mga
kagana sa matag denominasyon kon kabantug nga anaa diha sa kalibutan, nga diin
mahimo ka nga obispo, cardinal, bisan kon mahimo kang nasudnong presbyter, kon usa
ka pastor sa ubang dakung simbahan, imong biyaan ang tanang butang nga anaa diha:
dili sama kang Esau nga nahimong bahin sa kalibutan, apan sama kang Jacob, imong
ihatag ang tanang butang nga imong naangkon aron maangkon ang pagkapanganay,
ang Salaan sa tawong naghunahuna; tungod kay kini makahatag kanimo sa kahinam sa
tawong balaan. Ug Kini makapatagbaw. Ug kini makapatagbaw ug magbalaan nga may
balaan nga kahinam sa balaang pagkamaayo sa Dios.

75 Hinumdumi, si Satanas mao ang nahaunang nagbangag sa salabutan ni Eva—kon
sa iyang panghunahuna, sa pagtugot sa kahinam sa iyang kaalam ug kahibalo nga
makasulod.

Karon, hunahunaa kini;  ako magtapos. Si  Satanas ang mihapak sa nahaunang
buslot, tungod kay ang tanan nga mahimo niya sa pagdani mao ang Pulong. Mao kana
ang Espiritu pinaagi sa Pulong sa Dios, tungod kay siya miingon, “Samtang nga ikaw
nagaginhawa pinaagi niining Salaan, ikaw dili mamatay; apan sa dihang ikaw magkuha
ug ginhawa gikan dinhi, ikaw mamatay.” Nakita ninyo?

Ug si Satanas miingon, “Apan ikaw walay kasayuran dinhi, apan ikaw magtilaw ug
gamay niini ug unya ikaw mahibalo; ikaw mahisama sa Dios. Nakita ninyo, siya nasayud
sa husto ug sayup; ikaw wala. Ug kung ikaw lamang magtilaw ug gamay niini…” Ug si
Eva nagtugot kaniya sa pagbuslot ug bangag niini, usa lamang ka gamayng bangag.

Karon, nakita ninyo ngano nga ako miingon… Ikaw moingon, “Ngano nga wala ka
magtudlo sa mga babaye ug sa uban pa unsaon sa pagdawat ug mga gasa ug mga
butang sama niana?”

Ako miingon, “Unsaon nimo pagtudlo kanila sa algebra sa dihang sila dili mahibalo
sa  pagtuon  sa  ilang  a-ba-ka-da?”  Usa  ka  gamayng  buslot  mao  lamang  kini  ang
hinungdan. Siya nagdawat sa kaalam sa kalibutan; ug sa dihang kini  nabuhat,  kini
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nagpahimutang  sa  kamatayon  ngadto  sa  tibook  pamilya,  gusto  nga  makatilaw  sa
kaalam.

76 Karon, tan-awa ang salaan, ug sa pagkatinuod kini nagpadayag sa iyang kahinam.
Ang iyang kahinam alang sa kalibutan; mao kana ang iyang nakuha. Mao kana kung
unsa karong panahona: sila nahigugma sa kalibutan ug sa mga butang sa kalibutan nga
may dagway sa pagkadiosnon, apan nagapanghimakak sa gahum niini. Nakita ninyo? Si
Satanas makahimo kanila sa pagsulti ug mga dila; siya makahimo kanila sa pagsinggit;
siya makahimo kanila sa pagbuhat ug Langitnong kaayohan nga mga serbisyo; siya
makahimo kanila sa pagbuhat niining mga matang sa mga butang.

Siya  moingon,  “Daghan  moanhi  Kanako  nianang  adlaw ug,  'Ginoo  dili  ba  ako
nagpagula  ug mga yawa,  dili  ba ako nagbuhat  ug daghang mga butang,  nagbuhat
niini?'”

Siya  magaingon,  “Ako  wala  gani  makaila  kanimo,  ikaw  nga  mamumuhat  ug
dautan.”  Sa  dihang  ang  Pulong  mapahaluna  diha  sa  imong  atubangan  ug  ikaw sa
gihapon magsupsop nianang daang salaan sa kalibutan (Nakita ninyo?), nagpakita sa
kahinam nga anaa diha sa kasingkasing.

77 Ang mga salampati dili mokaon ug dunut nga unod. Sila dili makakaon niini. Sila
walay bisan apdo. Ang uwak makahimo sa pagkaon sa binhi  sama sa salampati  ug
makaon sa dunot nga unod sama sa uwak (Nakita ninyo?), tungod kay usa siya ka
salingkapaw. Apan ang salampati wala gibuhat sama sa bisan unsang lain nga langgam,
ug mao kana  ngano ang  Dios  naglarawan sa  Iyang kaugalingon ingon nga  usa  ka
salampati  nga  nanaug  gikan  sa  langit.  Nakita  ninyo?  Dili  kini  makahimo—dili  kini
makahimo sa pagbarug sa kabaho sa dunot  nga unod.  Dili  kini  usa ka buitre.  Ang
hinungdan, kini walay bisan apdo. Kini dili makahilis niini. Kini makapatay niini, kung
kini  kaonon  niini.  Ang  salampati  dili  gayud  maligo.  Ug  ang  lawas  sa  salampati
nagapagawas ug lana gikan sa  sulod  nga makahimo sa  paghinlo  niini.  Kini  usa  ka
kinabuhi nga anaa sa salampati; kini nagapagawas ug lana nga maoy nagahinlo sa mga
balhibo.  Ug  busa  mao  usab  ang  Cristohanon,  adunay  kinabuhi  sa  sulod  nila  nga
nagahimo kanila nga mahinlo. Kini gisala.

Oh, matikdi. Karon, tan-aw kaniya nga—sa salaan ug sa pagkatinuod imong makita
ang kahinam gikan niana sa unsa ang ilang ginabuhat karong panahona.

78 Tan-awa kining modernong simbahan. Tan-awa ang ilang salaan. Imong makita
unsa ang ilang ginahigugma. Makita ninyo unsa ang ilang nabatonan. Ang gugma… Unsa
ang ilang ginahigugma? Miss Laodicea nga nagapadulong sa paghukom sa Dios. Tinuod
kana. Ang gugma, ang gugma sa iglesia karong panahona mao alang sa Laodicea, usa
ka dakung organisasyon, usa ka dakung kahan-ayan, usa ka daku, bantug nga butang,
maayog pamiste nga katawhan, edukado kaayo, puno sa kaalam, napuno sa yawa,
ilalum sa lit-ag sa iglesia ni Cristo. Adunay usa lamang ka pulong nga angay ibutang
dinha “anticristo,” alang sa tanang butang nga gitudlo ni Cristo. Sila nakigbatok halos sa
tanang butang. Tinuod. Aron lamang nga sila makatawag sa ilang kaugalingon niana.

Karon, kung kamo katawhan nga naghunahuna karong kagabhion, dinhi ug gawas
diha sa banika diin ang mensahe nakaabut, ang inyong tinguha mao ang kahinam sa
Biblia, dili ang denominasyonal nga kahinam, kay ikaw magahukman pinaagi sa maong
Biblia,  ang Pulong nga akong gisugyot  kaninyo sa  pagsala  sa  inyong kalag.  Ug sa
pagsalikway sa usa ka pulong niini  ug dili  sa  pagtugot  sa  inyong kalag sa pag-agi
nianang usa ka pulong, ikaw isalikway; kay ang tawo dili mabuhi, makaginhawa, pinaagi
sa tinapay lamang, apan sa matag Pulong nga magagula sa baba sa Dios.

Ug kini gipili nang daan nga mapaanha sa sulod ninyo, ug sa dihang ang Ginoo
magaginhawa  kaninyo,  ang  Iyang  Espiritu  magabuhi  nianang  Pulong  ngadto  sa
pagkatinuod, ug imong makita nga si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug
hangtud sa kahangturan. Oh, tan-awa.

79 Biyai ang kalibutanong denominasyon, relihiyosong pakete. Ilabay kini sama sa
pakete sa sigarilyo sa kalasangan. Pasagdi kini nga madunot (Kini mao—kini mao ang
usa ka sayup nga salaan.) ug dawata ang Pulong nga mao si Jesu-Cristo nga nagahatag,
ug magatunol, ug magapreserba sa kahinam sa Kinabuhing Dayon ngadto sa matag-usa
nga magadawat niini: Kinabuhing Dayon.

Ang Pulong,  kung ikaw gipili  nang daan,  imong makita  Kini.  Walay  paagi  nga
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matago Kini  gikan  kanimo.  Ikaw motan-aw didto  ug  moingon,  “Ngano,  Kini  dayag
lamang  kaayo  sa  akong  atubangan;  akong  gipangita  Kini;  anaa  tan-awa.  Akong
gipangita dayon kini. Akong nakita Kini. Mao kini ang Pulong, matag pulong, pulong
pinaagi sa pulong, nga nagkinabuhi pagawas.” Unya adunay kahinam sa Kinabuhing
Dayon nga imong gipangita.  Ug sa  dihang magaginhawa ka  pinaagi  niana… Unsay
moabut  pinaagi  niana,  ang  Salaan  sa  Dios?  Walay  lain  kondili  ang  Espiritu,  walay
kalibutanon gayud, walay pagkadili matinoohon gayud. Kini mao ang Salaan sa Dios. Ug
sa dihang ikaw magaginhawa pinaagi niana, walay lain nga makaagi niana apan ang
Espiritu Santo.

80 Karon, nakabaton ka ug ebedensya sa Espritu Santo. Nakita ninyo? Ang kahinam sa
lalakeng balaan kon babaye, sila gusto nga magkinabuhi, sila nakabaton sa Kinabuhing
Dayon. Ug tungod kay kining Pulong nagbuhi kanila, sila nabuhi. Ang Salaan sa tawong
naghunahuna ug kahinam sa tawong balaan…

Ayaw dawata ang kalibutan sama kanila nga mga kompanya sa sigarilyo ilalum sa
paglimbong, apan dawata ang tinuod nga Salaan sa tawong naghunahuna. Ipasala ang
ginhawa nga imong giginhawa, ang pagkaon nga imong ginakaon. Tanang butang nga
mao ikaw, iginhawa kini pinaagi sa Pulong sa Dios, ug ikaw makabaton ug kahinam sa
tawong balaan; kay Kini  magapalugwa niana, kay Siya mao sa gihapon kagahapon,
karon, ug hangtud sa kahangturan.

Ug ako nasayud, bisan kung kita mao kon dili mao, ako nagatoo nga kita mao…
Apan kung kita dili mao, adunay ubang tawo sa kalibutan karon nga bahin sa lawas ni
Cristo;  ug  Kini  magkinabuhi  lamang pinaagi  sa  Pulong sa  Dios,  matag Pulong nga
nagagula sa baba sa Dios alang niining kapanahonan nga kita nagkinabuhi dinhi karon.

81 Ako dili  makakita kung asa ang denominasyon, uban niadtong mga pulong nga
dayag  kaayo  diha  sa  Biblia  nag-ingon  nga  kini  mahitabo  ug  ang  mga  butang  nga
matuman, ug ania kita karon nagkinabuhi dinhi niini karon, dili nako makita kung kini
mahimong bisan unsang butang pa kondili kini.

Iglesia, ako nakaamgo nga ako kinahanglan mobarug uban kaninyo sa hukmanan
sa umaabut nga adlaw. Palayo kini gikan kanako nga magasulti gayud kaninyo sa bisan
unsang butang nga sayup alang sa kabantug. Ako dili  gusto niana. Kung ako dunay
tinguha, kini mao lamang ang akong tawhanon nga tinguha, akong kuhaon ang akong
pusil ug moadto sa kalasangan, ug matukod ug payag-payag, ug mangayam sa tibook
nako nga kinabuhi. Ako nagkatigulang, gikapoy, nagkaluya, ug nagkahugo. Apan dili ako
maka-undang. Adunay usa ka butang sa sulod nako nga nagagaling. Alaut ako kung ako
dili mosulti sa Kamatuoran ug sa tibook Kamatuoran. Alaut ako kung ako dili mobarug
dinhi hangtud sa katapusang ginhawa sa lawas nga mobiya kanako. Ako kinahanglan
mobarug, sa walay pagtagad unsa ang isulti sa bisan kinsa pa, ako ang manubag sa
atubangan sa Dios.

82 Ug ako sa pagkatinuod nagatoo nga ang mga butang nga among ginawali mao ang
Kamatuoran, dili tungod kay ako kini ang nagawali niini, dili, akong igsoon. Dili, sir. Ang
Dios nasayud sa akong kasingkasing. Gusto ko nga molingkod uban sa kongregasyon ug
maminaw ngadto  sa  dinihogan  nga  wali.  Unsa  kini  ka  masayon  alang  kanako.  Sa
pagkatinuod.  Tungod kay ako dunay Kinabuhing Dayon sama sa tawo nga anaa sa
pulpito.  Ako bahin niini  sama kaniya nga mao usab. Ako moadto sa samang langit,
dunay  managsama nga  mga kahigayonan.  Unsa  ka  masayon kini  alang  kanako  sa
paglingkod  didto  ug  dili  modawat  niining  mga  pangus,  ug  mga  pagbunal,  ug
magapadayon. Unsa ka masayon gayud kini. Kay gikan dinhi tibook gabii nga walay
katulog, usa ka oras ug tunga kon duha ka oras nga nakigbugno sa tibook gabii uban sa
mga  butang  nga  mitungha.  Unsa  ka  masayon  alang  kanako  ang  pagbuhat  niana,
magdala sa akong pusil sa sunod buntag, ang akong pasol ug moadto mangisda kon
mangayam.  Unsa  ka  masayon  kini  gayud.  Apan,  igsoon,  kini  nahulog  kanako  ang
kapalaran, ug hinaut ang Dios magatabang kanako nga dili nako gayud talikdan ang
akong puwesto sa katungdanan, apan sa pagbarug nga matinumanon ug matinud-anon
ug magpalugwa ngadto kaninyo sa Salaan sa tawong naghunahuna nga magahatag
kaninyo sa kahinam sa tawong balaan.

Ang Salaan sa tawong naghunahuna mao ang mga tubig sa—ang mga tubig sa
pagkabinulag. Kini mao ang paghinlo gikan sa sala, nga mao ang Pulong sa Dios. Ug ang
tawong naghunahuna, ang tawo nga nahibalo nga siya kinahanglan mobarug atubangan
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sa Dios, nahibalo nga siya kinahanglan motubag alang sa matag Pulong sa Biblia, Kini
makapatagbaw nianang kahinam nga anaa sa inyong kasingkasing. Hinaut ang Dios
magatabang kanato sa pagdawat niini samtang kita magaduko sa atong mga ulo.

83 Minahal nga Dios, laing oras kon duha ang milabay. Ang orasan mituyok na usab
karon.  Ang  mensahe  karon  mipaingon  ngadto  sa  kasaysayan,  ug  kini  napatik  sa
basahon.  Kaming  tanan  magatubag  karon  alang  niini,  sa  matag  lihok  nga  among
ginabuhat,  matag pulong nga among ginalitok,  matag hunahuna nga nagagikan sa
among salabutan, kini  padayon nga ginarekord. Ug kini  nagapadayon sa pagrekord
hangtud matapos ang kinbuhi, ug unya kita manubag sa adlaw sa paghukom.

O Dios, ang dakung Magbubuhat sa mga langit ug yuta, Kinsa kami nagatoo, ako
nagaampo  alang  niining  katawhan  niining  adlaw.  Ako  nagaampo  alang  sa  akong
kaugalingon uban kanila, nga, Ginoong Jesus, nga Imong kuptan ang Imong Salaan. Ug
kung ako nakasulti  ug bisan unsang butang nga pagpasipala, Ginoo, ako—sa akong
kasingkasing ako waka nasayud niini. Ako nagaampo nga kung kini sayup alang kanako
sa paggamit sa Imong Pulong ug gamiton kanang usa ka butang sama niana, Imong
pasayloon ako alang niini.

84 Apan,  Ginoo  ako  naghunahuna  sa  dihang  Ikaw  namulong  kanako  didto  sa
kalasangan, Imong nahibaloan ang oras ug ang buntag, kini lamang—ako dili makalimot
niini  sa  akong  pangisip.  Ako  nakadawat  niini  ingon  nga  nagakikan  Kanimo.  Busa,
Amahang Dios, gipamulong ko na kini, ug ako nagaampo Dios, nga nga Imong tugutan
kini sa paagi nga akong gihunahuna nga mao kini, nga ang tawong naghunahuna, ang
tawo kung siya aduna man ugaling bisan unsang paghunahuna pa, siya mahibalo nga
siya kinahanglan nga mobarug sa Presensya sa Dios, ang dili niya ipasulod ngadto sa
iyang kalag ang bisan unsang butang nga mahugaw kon sukwahi sa Pulong sa Dios.

Ug, Amahan, kami nakaamgo nga ingon nga akong gitandi kini uban niining mga
organisasyon karong panahona, dili sa pagsupak, Ginoo… Ikaw magahukom kanako sa
umalabot nga adlaw gikan sa akong kasingkasing. Ug ako nagaampo Dios, nga Imong
makita  nga  kini  dili  pakigsupak,  apan  kini  mao  ang  mahimong  matinud-anon,  sa
pagpaningkamot sa kinasingkasing,  sa pagkaamgo nga ako nakakupot  sa tubos sa
Imong Dugo gikan sa kabaybayonan ngadto sa kabaybayonan karon dayon sa akong
kamot. Ug daghan kanila ang mitoo sa balita.

Ug Dios sa langit, hinaut nga wala kanilay usa nga mawala. Akong giangkon ang
matag-usa kanila ug magkupot atubangan kanila sa Salaan gikan sa sala , ang mga
Tubig sa pagkabinulag, ang Dugo ni Jesu-Cristo, ang Pulong nga nahimong unod. Tugoti
kini, Ginoo, ug hinaut ang Espiritu Santo magabubu pinaagi sa matag saad ngadto sa
maong mga kalag, ug hinaut nga kami mahimong buhi nga panag-ingnan sa Pangasaw-
onon ni Jesu-Cristo sa panahon sa mga mata, sa pagkakita sa Kahayag sa kagabhion,
kay kami nagtugyan niini ngadto Kanimo sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.

85 Nahigugma ba kamo kaniya? Nagatoo ba kamo niini? Ako—kung ako nakasulti ug
sayup pinaagi sa pagsulti ug Salaan sa tawong naghunahuna, dili na ako makasulti ug
dugang pa. Wala akoy edukasyon; gisulti lamang nako unsay miabut kanako. Ug sa
dihang  akong  nakita  kana  nga  nahimutang  didto,  ako  naghunahuna,  “Unsa  ka
panultihon nga pagkasalingkapaw.” Ug dunay misulti, “Sama lamang sa iglesia.”

Ang Salaan sa tawong naghunahuna (Oh,  tan-awa.),  adunay daghan pa niana
ngadto niini.  Ang tawong naghunahuna dili  gayud mogamit  niini.  Nakita  ninyo? Sa
pagkatinuod dili. Ug kini nagtinguha sa kahinam sa tawong nagsigarilyo (Tinuod kana.),
tungod kay kinahanglan makuha niya kini aron sa pagtagbaw sa iyang kahinam. Apan
ang  tinuod  nga  tawong naghunahuna  nga  nahibalo  sa  iyang  kalag  nga  moadto  sa
paghukom magasala sa iyang kahinam pinaagi sa Pulong sa Dios, “Kay ang tanan nga
gikatugyan sa Amahan nganhi Kanako moanhi Kanako.” Ug siya magkinabuhi pinaagi sa
matag pulong nga magagula sa baba sa Dios, nga mao ang mga Tubig sa pagkabinulag,
nga ang—nagapabulag kanato gikan sa sala. Kay sa dihang moabut kini sa Pulong atong
makita  nga  kana  usa  ka  sala  ang  dili  pagtoo  niini,  busa  kita  motoo  lamang  ug
mopadayon. Kini pagpakigbulag gikan sa sala. Nahigugma ba kamo Kaniya?

Akong gihigugma Siya,… (Atong ipataas ang atong mga kamot
karon ngadto Kaniya.)

Tungod Siya unang nahigugma kanako,
Ug gitubos akong kaluwasan
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Didto sa kahoy sa Kalbaryo.

86 Unsa Iyang gisulti?  “Kini  angay nga masayran sa tanan nga kamo Akong mga
tinun-an, sa dihang kamo maghigugmaay, maghigugmaay ang usa ngadto sa usa.”
Karon, kita makiglamano sa kamot sa ubang tawo samtang kita magaawit niini pag-usab
ug moingon, “Ako nahigugma kanimo usab, igsoon.”

Ako nahigugma Kaniya, ako… (Kini magpahibalo kaninyo nga…)
… Siya unang nahigugma kanako,
ug nagtubos sa akong kaluwasan, didto sa kahoy sa Kalbaryo.

87 Giunsa ninyo sa pagkaangay sa Salaan sa tawong naghunahuna? Sa dihang moadto
sa dalan aron sa pakig bag-id sa mga bukton uban sa kalibutan ugma, igsoong lalake,
igsoong babaye, nakakuha ka ba sa Salaan sa tawong naghunahuna? Sa dihang kanang
tawo  motawag  kanimo  ug  holly-roller,  mogamit  ba  ikaw  sa  Salaan  sa  tawong
naghunahuna? Sa dihang ang ubang tawo mosulti ug usa ka butang nga dautan batok
kanimo,  naa ka  bay Salaaan sa  tawong naghunahuna? Nakita  ninyo?  Pagbuhat  ug
maayo alang sa dautan.  Pag-ampo alang niadtong nagatamay kanimo ug niadtong
nagalutos kanimo; unya ikaw nagaginhawa pinaagi sa salaan sa tawong naghunahuna.

88 Kay kung ikaw nahigugma lamang niadtong nahigugma kanimo,  samtang kita
nakiglamano sa laing kamot nga minahal kaayo sa Ginoo, kana maayo; apan makahimo
ba  kamo  sa  paghigugma  sa  dili  mahigugmaon;  kana  mao  ang  Salaan  sa  tawong
naghunahuna; mao kana ang Espiritu ni Cristo diha kaninyo, paghigugma niadtong wala
mahigugma kaninyo, nan kamo adunay ganti sa Dios. Apan karon, kung kamo nagbuhat
niini  ingon  nga  usa  ka  katungdanan,  wala  gihapon  kamo  nakabaton  sa  tawong
naghunahuna… Anaa pa lamang kamo sa ikaduhang liyok sa panahon. Apan kung gikan
sa kasingkasing ikaw sa tinuod nahigugma kaniya, nan ikaw nagaginhawa pinaagi sa
Salaan sa tawong naghunahuna, ug Kini nagpatagbaw sa kahinam sa tawong balaan,
nga ikaw nahibalo gikan sa imong kasingkasing ikaw nagapasaylo sa tanang tawo sa
tanang butang, bisan unsay mahitabo. Dili ba kana kahibulongan?

… unang nahigugma kanako
Ug nagtubos sa akong kaluwasan
Didto sa kahoy sa Kalbaryo.
Kita magalakaw diha sa Kahayag;
Kini usa ka matahum nga Kahayag;
Kini nagagikan kung asa ang mga tulo sa yamog sa kalooy

nagasidlak;
Nagasidlak palibut kanato pinaagi sa adlaw ug pinaagi sa gabii,
Si Jesus, ang Kahayag sa kalibutan.
Kita magalakaw diha sa Kahayag;
Kini usa ka matahum nga Kahayag;
Ug kini nagagikan kung asa (Gisala) ang mga tulo sa yamog sa

kalooy nga nagasidlak.
Oh, sidlak palibut kanamong tanan pinaagi sa adlaw ug pinaagi sa

gabii,
Si Jesus, ang Kahayag sa kalibutan.
Umari kamong tanang mga balaan sa Kahayag imantala,
Si Jesus, ang Kahayag sa kalibutan;
Unya ang mga lingganay sa langit mobagting;
Si Jesus, ang Kahayag sa kalibutan. Oh, kita magalakaw sa

kahayag;
Kini usa ka matahum nga Kahayag
Kini nagagikan kung asa ang mga tulo sa yamog sa kalooy nga

nagasidlak;
Oh, sidlak palibut kanamong tanan pinaagi sa adlaw ug pinaagi sa

gabii,
Si Jesus, ang Kahayag sa kalibutan.

Nahigugma kamo niana?
Oh, magalakaw kita diha sa Kahayag;

Kini usa ka matahum nga Kahayag;
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Ug kini nagagikan kung asa ang mga tulo sa yamog sa kalooy nga
nagasidlak;

Sidlak palibut kanamo pinaagi sa adlaw ug pinaagi sa gabii,
Kini mao si Jesus, ang Kahayag sa kalibutan.
Ako nahigugma gayud niana.
Akong pagtoo nagalantaw Kanimo,
Ikaw Cordero sa Kalbaryo, O Dios nga Manluluwas!
Karon, pamatii ako samtang ako nagaampo
Kuhaa tanan kong sala (Salaa, Ginoo, pinaagi sa Pulong.)
O tugoti ako gikan niining adlaw
Nga sa bug-os ma-imo!
Hunahunaa lamang kini: gisala pinaagi sa Pulong, sa bug-us ma-

imo.
Samtang sa mangitngit nga kalibog sa kinabuhi ako nagalakaw,
Ug ang mga kaguol sa palibut kanako mikatap,
Ikaw akong Maggigiya;
Himoa ang kangitngit nga adlaw,
Mopahid sa magul-anong mga kahadlok palayo,
Ni tugotan ako nga masaag
Gikan sa Imong kilid.

[Si Igsoong Branham nagsugod ug humming—Ed.]

… sa akong nawad-ang paglaum nga kasingkasing
ang akong kadasig padilaaba;
O himoa ang kangitngit nga adlaw,
Ug pahiri ang magul-anong mga luha palayo,
O tugoti ako gikan niining adlaw
Sa bug-os ma-imo!

89 Minahal nga Dios, kami nahigugma sa pag-awit Kanimo, kay pinaagi niini kami
makapahayag sa among mga pagbati, among pamalatian, ang tibook kongregasyon,
samtang  Ikaw nagaginhawa kanamo sa  Pulong  sa  Kinabuhi.  Kami  mapasalamaton
kaayo, Ginoo. Diha nianang awit, dawata kami, mahimo ba Nimo, Ginoo. Mao kana ang
among tinguha, mao nga masala pinaagi sa Pulong sa Dios, magalakaw sa matag adlaw
diha sa Kahayag, ang Kahayag sa Maayong Balita.

Ug pun-a ang among dalan matag adlaw uban sa gugma,
Kita moadto sa tanang panahon,
Uban sa usa ka awit ug pahiyom;
Pun-a ang among dalan sa matag adlaw uban sa gugma.

Tugoti kini, Ginoo. Panalangini kaming tanan karon. Tugoti ang Imong grasya ug
kalooy magauban kanamo. Ayoha ang masakiton ug ang nagaantus sa tanang bahin sa
yuta.

Nagapasalamat kami Kanimo alang kang Igsoong Coggins karong gabii, nga Imo
siyang gitugotan nga makagawas sa tambalanan sa pagpauli sa panimalay nga maayo
na. Salamat Kanimo sa tanang mga butang nga Imong gibuhat, ug alang sa among
kaugalingong kusog nga among gibati nga gibayaw karon.

90 Nagapasalamat kami Kanimo alang sa giputol  ug diyutay nga mensahe karong
gabii, Ginoo. Ako—ako wala makahimo niini sa husto, apan ako nagaampo, Ginoo, nga
Imo kining himoong husto atubangan sa panan-aw sa katawhan, nga sila makakita ug
mahibalo unsay buot ipasabut niini. Makakuha ug himaya gikan niini, Ginoo, ug hinaut
kami adunay niining pagsabut, kung walay lain pa, nga kami magkinabuhi pinaagi sa
Tinapay sa Pulong sa Dios, nasala gikan sa Dios alang lamang sa Iyang mga kaanakan.
Kini usa ka gipalahi nga kongregasyon. Kini dili lamang sa uban pa. Kini alang lamang
niadtong,  Imong  gipili,  maingon  sa  mapulang  dumalagang  baka  sa  mga  tubig  sa
pagkabinulag alang sa kongregasyon sa Israel lamang. Busa, Amahan, kami nasayud
nga ang Tinapay alang lamang sa Karnero lamang. “Dili angay nga Akong kuhaon ang
tinapay sa mga anak ug ilabay kini ngadto sa mga iro,” miingon si Jesus. Ug ang babaye
misulti pagbalik, “Oo, Ginoo, kana tinuod, apan ako matinguhaon sa pagkuha sa mga
mumho.” Ug mao usab kana ang among gibati karong gabii, Ginoo. Gusto kaming tanan
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nianang Imong ihatag kanamo, Amahan, kay kami gigutom ug giuhaw alang sa dugang
Kanimo.

Tugoti  nga  ang  among  mga  kagutom  matagbo  ug  ang  among  mga  tinguha
mahibaloan, kay, Amahan, gusto kami makabaton ug tinguha sa tawong matarung. Ug
ang matarung nga Tawo mao si Jesu-Cristo, ug ang Iyang tinguha mao ang pagtuman
sa kabubut-on sa Amahan, nga mao ang Pulong. Ihatag kini kanamo, Amahan. Among
gipangayo kini diha sa Iyang Ngalan. Amen.

91 Magatindog  kita  karon,  samtang  kita  magaawit  sa  atong  pagbulag-bulag  nga
alawiton nga “Ngalan ni Jesus dawata uban kaninyo.”

Sa gawas latas sa mga dapit karon diin ang mensahe miadto karong gabii, hinaut
ang Dios magauban kaninyo karon samtang kita magbulag-bulag pinaagi sa pag-ampo.
Hinaut  ang matag-usa kaninyo diha sa gawas… Ako naglaum nga kamo nalipay sa
pagpatalinghug pag-ayo ingon nga ako nagdala niini ngadto kaninyo. Ug ako masaligon
nga ang Dios magabutang niini sa inyong mga kasingkasing ug magahatag kaninyo sa
husto nga paghubad niini.

Ug kamong katawhan dinhi nga mananambong nga nakabaton niining mga panyo
nga nahimutang dinhi, akong gipandongan sa mga kamot sila. Ako nagaampo nga ang
Dios magaayo sa matag-usa kaninyo, wala nay bisan usa nga masakiton nga katawhan
taliwala kanato, inyong makita giunsa sa Dios pagtubag sa pag-ampo.

Sa  dihang  kita  managkatigum,  “Ang  katawhan  nga  gitawag  pinaagi  sa  Akong
Ngalan managkatigum sa ilang kaugalingon ug mag-ampo, unya Ako magpatalinghug
gikan sa langit.” Siya nagasaad nga buhaton kini.

92 Busa kita wala nagkabahin-bahin; kita usa lamang ka persona. Kitang tanan usa
diha kang Cristo Jesus. Ug ang matag-usa, pag-ampo alang sa matag-usa. Pag-ampo
kamo alang kanako maingon nga ako nagaampo kaninyo. Ug ang Dios magapanalangin
kaninyo hangtud kami makigkita kaninyo pag-usab.

Ug ako nagasalig nga kamo sa kanunay—kamo nga nagapuyo duol dinhi, moanhi sa
Tabernakulo ug magbisita dinhi uban sa among pastor, Igsoong Neville. Siya magabuhat
ug  maayo  kaninyo,  si  Igsoong  Mann  ug  sila  adunay  maayong  katawhan  dinhi  sa
Tabernakulo.

Kung kamo duol ngadto kang Igsoong Junior Jackson kon uban sa tanan kanila sa
kinatibok-an nga bahin sa yuta, New York, ug sa nagkalain-laing dapit diin duna silay
mga  panagkatigum,  palibut  sa  Arizona  ug  California,  bisitahi  kadtong  mga
kasimbahanan kung kamo atua didto. Kami nagaampo nga kamo makabalik pag-usab
ug  tugoti  ang  pastor  nga  makatabang  kaninyo  nga  makahibalo  ug  dugang  pa
mahitungod sa Ginoong Jesus.
93 Ang Dios magapanalangin kaninyo samtang kita magaawit “Ngalan ni Jesus dawata
uban kaninyo.”

… ang Ngalan ni Jesus uban kaninyo.
Anak sa kaguol ug pagkaalaut;
Kini makahatag kalipay ug kalig-on kanimo,
Dawata (…?… Igsoong John, duol…?…) ikaw moadto.
Ngalang bililhon, (Ngalang bililhon,)… (O unsa ka tam-is!)
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit;
Ngalang bililhon, O unsa ka tam-is!
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit.

94 Nagalantaw ibabaw sa kongregasyon karong gabii  nakakita kang Igsoong Estle
Beeler sa luyo didto, Igsoong Palmer, ug daghan, Igsoong J. T., ug daghan kaayo nga
mga ministro nagatindog palibut dinhi, dili nako matawag ang tanan nilang mga ngalan.
Buot ko nga ang matag-usa kaninyo makaanhi dinhi ug tanan kaninyo makapaluwat sa
kongregasyon karong gabii kon magbuhat ug usa ka butang. Nakasabut ba kamo, dili
ba? Ako nasayud nga kamo nakabaton ug Cristohanong kasingkasing ug nahibalo nga
kita kinahanglan nga—unsa kita—unsa mao kita. Kitang tanan usa ka persona diha kang
Cristo Jesus.

Karon, atong hinumduman kining sunod nga verseculo samtang kita magaawit niini
samtang ang atong Igsoong Martin dinhi magapaluwat kanato sa pag-ampo. Ug akong
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gusto sa… Kini mao si Igsoong Earl Martin gikan sa, ako nagatoo, gikan sa Arkansas,
kon—kon Missouri—Missouri sa linya sa Arkansas Missouri didto. Sila adunay simbahan
didto.

Akong namatikdan kining laing igsoon gikan sa ubos dinhi; dili  nako mahuna-
hunaan ang iyang ngalan: Brewer. Siya ania dinhi ganihang buntag. Ako nagtoo siya
ania gihapon dinhi karong gabii. Oo, akong nakita siya nga nagtindog dinhi, Igsoong
Brewer.  Ako  nagsaad  nga  moadto  ug  magdidikar  sa  ilang  mga  simbahan  sa
makadaghan. Ako moadto didto sa umalabot nga adlaw pinaagi sa tabang sa Ginoo, sa
akong mahimo. Karon, samtang kita magaawit niining sunod nga versiculo karon…

Sa Ngalan ni Jesus magayukbo,
Maghapa sa Iyang tiilan,
Hari sa mga hari sa langit atong koronahan Sya,
Sa dihang atong panaw matapos.
Magaawit kita niini karon.
Sa Ngalan ni Jesus magayukbo,
Maghapa sa Iyang tiilan,
Hari sa mga hari sa langit atong koronahan Sya,
Sa dihang atong panaw matapos.
Bililhon nga Ngalan, (Bililhon nga Ngalan,)… (O unsa ka tam-is!)
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit;
Bilihon nga Ngalan, O unsa ka tam-is!
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit.
Oh, dal-a ang Ngalan ni Jesus uban kaninyo,
Ingon nga taming gikan sa matag lit-ag; (Pamati karon.)
Sa dihang mga tentasyon magalibot kanimo, (Unsay imong

buhaton?)
Pagginhawa lang nianang balaang Ngalan diha sa pag-ampo.
Bililhong Ngalan, O unsa ka tam-is!
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit;
Bililhong Ngalan, O unsa ka tam-is!
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit.

Atong iduko ang atong mga ulo.
O bililhong Ngalan, O unsa ka tam-is!
Paglaum sa yuta ug kalipay sa langit;
Bililhong Ngalan, (Nabautismohan dinhi niini, pag-ampo dinhi

niini.) O unsa ka tam-is!
Ang paglaum sa yuta ug kalipay sa langit.

Igsoong Martin…
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