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Iyuko natin ang mga ulo natin ngayon para sa isang sandali ng pananalangin. Mabiyaya naming Ama, 
pinasasalamatan Ka namin sa umagang ito para sa pribilehiyong ito na makaparito kami sa auditorium na 
ito, at nahaharap kami sa kaganapan ng araw na ito.Ngunit hindi namin alam kung ano ang hawak ng 
araw na ito, ngunit alam namin kung sino ang may hawak ng araw na ito. Kaya't dalangin namin na Siya 
na may hawak ng araw na ito at ng bukas at ng walang hanggan, pagpalain nawa Niya kami sa araw na 
ito habang nagkakatipon kami sa Ngalan Niya, upang higit naming malaman kung paanong mabuhay nang 
naglilingkod sa Kaniya.Ito po ang buong layunin namin, Ama. Ang Diyos na nakababatid ng aming puso, 
nalalaman Niyang ito ay totoo.Inilalaan namin ang sarili namin sa Iyo sampu ng - ng nalalabing bahagi ng 
araw na ito para sa paglilingkod sa Iyo sa Pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Maupo na kayo.[May kinausap 
si Brother Branham sa entablado -Ed.]Iyon din…Ito pa ang isa…?...
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Magandang umaga, sa mga tagapakinig na nakikita at gayon din sa mga tagapakinig na hindi nakikita 
sa buong bansa kung saan ay naka-hookup tayo sa umagang ito .Nagbigay sa akin ito ng isang malaking 
pribilehiyo upang maparito ako at magsalita tungkol sa mahalagang paksang ito. Sa nakikitang 
tagapakinig, sadyang bahagyang nakalilito ito, dahil may - ang nasa harap ko ay mga kurtina lamang, at 
kailangan kong mangusap sa gawing kanan at sa gawing kaliwa.At sa hindi nakikitang tagapakinig, nasa 
kanan ko ang auditorium at nasa kaliwa ko naman ang gymnasium, at gayon din ang si - simbahan doon 
sa 8th at Penn Street. At sa mga taong hindi magkasya sa lugar na ito, ang sistema ng telepono ang 
naghahatid nito sa iabng mga lugar.
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Naging napakaganda ng panahong ginugol natin sa Panginoon, at malaki ang pag-aasam natin para 
sa gawaing ito sa umagang ito. At ngayon mamayang gabi, dahil ito na ang pagwawakas ng - apat na 
araw na kampanya, aba, sadyang inaanyayahan namin ang lahat ng makadadalo rito. Umaasa tayong 
pagkakalooban tayo ng Panginoon ng isang napakagandang pagtatapos sa gabing ito sa pamamagitan ng 
paggawa ng isang bagay na di pangkaraniwan, na nawa, pagalingin Niyang lahat ang maysakit at gawin 
Niya ang mga dakilang bagay na karaniwang ginagawa Niya. At nag-aasam din tayo para sa panggabing 
gawain.Malugod naming inaanyayahan ang publiko:ang lahat, lahat ng iglesia ng lahat ng denominasyon; 
ni hindi nga kailangang Cristiano kayo.Tiyak na nais naming manawagan sa mga makasalanan upang 
dumalo sila, maupong kasama namin; at ginagawa namin ang abot ng makakaya namin
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upang turuan sila kung ano ang daan ng Panginoon, na maaari nating ipamuhay.

Ngayon, umaasa akong hindi kakabahan ang mga tagapakinig, at ako'y - umaasa ako sa Diyos na 
hindi ako kakabahan, sapagkat maraming nangyari sa akin kagabi, napakaraming bumabagabag sa akin, 
dahil nauunawaan ko na anuman ang sabihin ko sa umagang ito ay pananagutan ko sa araw ng 
kahatulan. Kaya nga na - napakahirap. Hindi mo kayang ipaliwanag.

At ngayon, sa umagang ito, ang mabigat na paksang tatalakayin natin ay tungkol sa “Kasal at 
Diborsiyo.”At kaya ko ito ginawang araling pang Sunday school, ay para magawa natin itong pag-usapan 
at hindi tayo magmadali. Sa halip na mangaral ako ng isang sermon tungkol dito, ito'y isang pagtuturo 
mula sa Kasulatan.

4

At na - nais kong sabihin na kung sakaling may ministro o mga ministro, saan man, kung sakaling 
mapasakanila ang mga tape na ito (kung ipalalabas namin ang tape na ito)…Hindi ko alam kung ano ang 
gagawin ng iglesia tungkol dito.Hiniling ko kay Brother Fred na makipagpulong muna siya sa lupon ng 
iglesia bago niya ipalabas ang tape. At sa lahat ng mga tao sa buong bansa na nagrerekord nito, 
pakiusap lang, huwag muna ninyong ipalalabas ang tape nang walang pasabi si Brother Sothmann. 
Ngayon, sakaling mapakawalan ito, at may mga kapatid na Cristiano saan man, na hindi makasang-ayon 
sa mga sinasabi ko tungkol sa paksang ito, sa - sana naman ay huwag ninyo itong pupulaan.Kung hindi 
ninyo ito maunawaan ayon sa pagkakaturo ko, buweno, may karapatan kayo bilang ministro, bilang 
tagapagpastol, at iginagalang ko ang anumang paniniwala ninyo.

At may dalawang kaisipan tungkol dito.At kung may dalawang katanungan, isa sa kanila ang tama, o 
kaya naman ay walang tama sa kanila. Kaya't susubukin nating tingnan ang Salita ng Diyos sa umagang 
ito upang ayusin ito. Para sa akin, kung ito ay isang katanungan tungkol sa Biblia, tiyak na may tugon 
ang Biblia rito.
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At ngayon, bago natin ito - bago pala natin simulan ang paksang ito, bago ko ipanalangin ang Salita, 
nais kong ipahayag sa bawat isa sa inyo na ako'y - lalo na sa inyong mga Cristiano, na nais ko, na - nais 
kong ipanalangin n'yo ako sa umagang ito. At sa lahat ng hindi nakikitang tagapakinig na nakikinig sa 
umagang ito, ipanalangin n'yo ako dahil nais kong maging matapat at makatotohanan.

Ngayon, nauunawaan natin na sa pagpapalabas natin ng mga pangungusap na ito, na sadyang 
mayroon, kahit pa nga iisa lang, isang taong manghahawakan dito na tila baga ito'y sa pagitan ng buhay 
at
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kamatayan. Marami sa inyo na naririto ngayon ang aalis nang naniniwala Anupa't marami rin sa inyo 
marahil ang hindi maniniwala. Ngunit batid ko na sa lingkuran ko, may mga taong dumadalo upang makinig 
sa akin, pakinggan kung ano ang masasabi ko, mula sa…Buweno, nakaupo sila ngayon dito mula sa iba't-
ibang bansa, mula sa maraming bansa ng Estados Unidos, Canada, at sa ibayong dagat. Makikinita ninyo 
ang kabagabagan dahil alam n'yong ang walang hanggang hantungan ng taong ito ay nakasalalay sa 
iyong mga kamay, pagkat pinanghahawakan niya kung ano ang sinasabi mo.Kaya't pananagutin ako ng 
Diyos dahil dito. At nais kong talakayin ito nang buong katapatan sa abot ng makakaya ko.

Ngayon, hi - hinihiling ko sa inyo, mga kapatid kong kababaihan, at binago ko ang ilan sa mga 
pananalita ko upang magawa kong salitain ang mga ito sa harap nila. Nasa bulsa ni Billy sa umagang ito, 
na naririyan ngayon, ang ilan sa mga bagay-bagay na hindi maaaring ipangusap sa harap ng - ng 
magkahalong tagapakinig, at ang iba na marahil ay ipangungusap ko, nawa'y unawain ninyo.Kunin ninyo 
ito mula sa - mula sa inyong kapatid.Ayon sa nalalaman ko, nagawa na ninyong maupo sa upisina ng 
isang duktor at pakinggan siya, kailangan niyang mangusap sa inyo ng mga malilinaw na pananalita. At 
ilan sa inyong mga kadalagahan at kabinataan, ayaw kong magkaroon kayo ng maling pagkaunawa; nais 
kong maniwala kayo at maupong tahimik.Alalahanin n'yo, ang Katotohanan ay kailangang ilahad bilang 
Katotohanan.
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At ngayon, walang dudang marami sa inyo ang hindi makasasang-ayon sa kung ano ang 
maipapangusap, ngunit nais kong patunayan ito sa inyo sa pamamgitan ng Biblia. At naniniwala ko na 
kung magiging maglang lang kayo at matamang makikinig, magkakaroon kayo ng higit na malinaw na 
pangunawa at kaisipan tungkol sa ipagdidiinan ko sa kabuuan nito.Naniniwala akong maipapaliwanag ito 
nito. At umaasa akong magkakagayon nga.

Ngayon, maaari tayong mapahaba ng kaunti, isang oras at kalahati, o kaya'y higit pa sa paksang 
ito.Hindi ko alam kung gaano kahaba ito. At ngayon, minsan pa, nais kong sabihin na sa pagkakataong 
ito, dahil batid kong pinanghahawakan ng mga tao ang mga salita mo…Ganito sila sa pastor nila, at 
anupa't naging pastor din ako; at pinanghahawakan nila ang mga salita ng pastor na tila baga ito't 
nangangahulugan ng buhay at kamatayan.Nanghahawakan sila sa mga salita ng pari nila na tila baga 
nangangahulugan ito ng kamatayan at buhay. At anupa't ang pastor, marahil sa abot ng makakaya niya, 
ang tinuturo niya sa mga tao niya ay kung ano ang natutunan niya sa seminaryo.Walang dudang gayon 
din ang gagawin ng pari sa iba't-ibang relihiyong may mga pari…Anupa't ang pastor kung tutuusin ay 
isang pari; isa siyang tagapamagitan. Kaya't kung ang pari, sa lahat ng naituro
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sa kaniya - sa loob ng seminaryo, sa mga monasteryo, ang isang taong may malalim na katapatan ay 
magsasabi kung ano lang ang naituro sa kaniya…Buweno, kung gayon ay wala akong anumang karanasan 
sa seminaryo o monasteryo.At wala akong anumang laban sa lahat ng iyan, ngunit ang buhay ko ay 
naging labis na kakaiba.

Tinawag ako noong ako'y maliit na bata pa lamang. At sa pagkatawag na ito ay may ibinigay sa 
aking isang nakikita, naririnig na tanda:I - isang Haliging Apoy na nakabitin sa isang palumpong, pitong 
taong gulang ako noon, dito sa Utica Pike. Ang ama ko ay nagtatrabaho kay G.O.H. Wathen na 
kamamatay pa lang. at nabasa na ninyo ang aklat; alam na ninyo ang kuwento. At magmula noon…Doon 
sa may ilog, pagkatapos, ay nagpakita Ito sa mga tao, at ngayon, marami ulit na Itong nakunan ng 
litrato, at nakasabit iyon ngayon sa Washington D.C. bilang copyright sa Religious Hall of Arts bilang ang 
tanging bagay na sobrenatural na napatunayan ng agham na nakunan ng litrato: ang siya ring Haliging 
Apoy, katulad na katulad sa anyo at sa lahat ng bagay, na naglabas sa bayan ng Israel mula sa 
Egipto.Ang paniwala ko ay si Jesus Cristo iyon sa anyong Espiritu, sa pagiging Anak ng Diyos; sa 
milenyum Siya naman ay magiging Anak ni David, na nakaupo sa luklukan ni David.Gaya ng nalalaman ng 
lahat ng mambabasa ng Biblia, na iyon ang makalangit na pangako ng Diyos kay David:Babangunin Niya 
ang Kaniyang Anak upang umupo sa Kaniyang luklukan.
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At ngayon, sa isang kakaiba, bukod-tanging lingkuran, lahat na lang ay naibansag sa akin, mula 
Diyos hanggang demonyo.At sadyang iyan ay…Laging nagkakaganiyan.
10

Ganiyan din ang sinabi sa akin ng arsobispo ng Simbahang Catolico nung isang gabi (doon nangyari 
ang diskusyon), na ang sabi niya, “Brother Branham, malinaw na ipinakilala ni Juan Bautista ang sarili niya 
sa Kasulatan batay sa sinabi ng propetang Isaias. ”Ang sabi niya, “ Ang lingkuran mo ay malinaw na 
nakikilala sa iglesia.”Ang sabi niya, “Ang mga Lutheran ay nasa Biblia.”Ang sabi niya, “Kilala ng mga 
Lutheran si Luther, kilala ng mga Wesleyan si Wesley, ngunit paano naman ang mga Pentecostal? ”ang 
sabi,“ Nagpangalat sila, hindi alam kung saan tutungo.”

At ang sabi ko, “Ginoo, pinahahalagahan ko po iyan.”At noon din ay lumukob ang Espiritu sa isang 
babae (noon lang niya ako nakita sa tanang buhay niya) at nagsalita siya at gayon din ang tinukoy niya.

Ngayon, nagtatapat ako na bago ko ipangusap ang mensaheng ipinangusap ko kaninang umaga, hindi 
ko alam.Ang sabi ko sa kaniya, ang sabi ko, “Ginoo, hindi ko masabi iyan.Napakabigat sabihin niyan. Tila 
ganiyan nga.”Isang bagay lang ang alam ko na tiyak na tiyak na may nangyari.Ang lahat ng mga bagay
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na ito na napatunayan ng agham, at paulit-ulit itong napatunayan sa buong mundo, hindi maaaring isa 
lamang itong alamat; katotohanan ito.Ano nga ba ito?Hayaan ninyong ipagtapat ko sa inyo bago ako 
mangusap sa inyo sa umagang ito, hindi ko alam.At hindi ako mangangahas na gumawa ng anumang 
hakbang hanggang sa makarinig ako mula sa Kaniya na nangusap sa akin noong mga panahong nagdaan 
at nagsabi sa akin ng mga bagay na ito.

Alalahanin n'yo, hindi ipinakilala ng Panginoon nating si Jesus Cristo ang Sarili Niya bilang Anak ng 
Diyos.Ang sabi Niya, “Ikaw ang nagsabing Ako nga; sa layuning ito kaya Ako isinilang,” at iba pa, ngunit 
hindi Niya ipinakilala ang Sarili Niya.
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At ngayon, iyon ang Haliging Apoy na naguna sa mga anak ni Israel, iyon ay ang Panginoong Jesus 
Cristo sa anyong Espiritu (Naniniwala ba kayo?), ang Logos na lumabas mula sa Diyos.At nang naririto 
Siya sa ibabaw ng lupa, ang sabi Niya, “Nagmula Ako sa Diyos at babalik Ako sa Diyos.”Alam nating lahat 
iyan. At pagkatapos ng Kaniyang kamatayan, libing at muling pagkabuhay, si Saul na taga Tarsus ay 
nasa daang patungong Damasco upang usigin ang - ang mga Cristiano dahil nagtuturo sila ng mga bagay 
na taliwas sa naituro sa kanila.At isa siyang magiting na mandirigma, sa ilalim ni Gamaliel, isa sa mga 
sikat na tagapagturo ng panahong iyon sa kanialng paaralan, sa kanilang monasteryo, at isang dakilang 
opisyal ng simbahan. At doon siya nahagip ng isang dakilang Liwanag, ang Haliging Apoy na naman, sa 
katanghaliang tapat. At may tinig na nagsabi, “Saulo, Saulo, bakit mo Ako pinag-uusig?”

Ngayon, kung mapapansin n'yo, nang tum - tumayo si Pablo, ang sabi niya, “Panginoon, sino 
Ka?”Ngayon, ang lalaking iyon, palibhasa'y isang Judio, tiyak na hindi niya tatawagin ang anumang 
bagay, malibang ang bagay na iyon ay sumasagisag sa Diyos, hindi niya iyon tatawaging, 
“Panginoon.”Kaya't iyon din ang haliging Apoy na iyon.
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Gaya ng sinabi ni Jesus, “Babalik Ako sa Diyos…Nagmula Ako sa Diyos, at babalik Ako sa Diyos.”Hayun 
Siya, nagbalik nang muli sa anyo ng Haliging Apoy.Ang sabi Niya, “Ako si Jesus na iyong pinag-uusig, at 
mahirap para sa iyo ang sumipa sa matulis.”At nauunawaan natin na nang si Apostol Pedro (na siyang 
pinagbigyan ng mga susi na siyang pagsasaligan ng iglesia), makikita nating nasa bilangguan siya, at ang 
Haliging Apoy ding iyon ay lumusot sa mga rehas na iyon. Binuksan ang mga pintuan ng bilangguan, at 
inilabas si Pedro sa isang mahiwagang paraan, nang hindi namamalayan ng mga bantay, para sa akin si 
Jesus Cristo iyon, na siya ring kahapon, ngayon, at magpakailan man.

At sa tuwina ay malalaman mo ang anumang bagay sa pamamagitan ng kalikasan nito, sa kung ano 
ang ibinubunga nito. At hinihiling ko sa inyong pagmasdan n'yo kung anong uri ng bunga ang ibinubunga 
nito, ang Liwanag na ito, na siyang Diyos, sapagkat lagi itong nagbabalik sa Salita ng Diyos, at 
pinatutunayan ang Salita ng Diyos, ipinangangaral ang Salita ng Diyos, at pinatutunayan ng Diyos ang 
Salitang iyon sa paraang materyal sa harapan ninyo. Mayroon at mayroong isang bagay sa likuran nito.

Tinatawag akong propeta ng mga tao.Hindi ko sinasabing propeta ako, sapagkat magiging 
kapangahasan ang sabihin ko ito.Ngunit nasabi ko - maaari kong sabihin ito, na tinulutan ako ng 
Panginoon upang makakita ng mga bagay-bagay, makapagsaysay ng mga bagay na naganap na, 
magaganap pa lang, kasalukuyang nagaganap, at minsan man ay hindi ito nabigo sa loob ng sampung 
libong ulit na ito'y nangyari. Lahat ng sinabi Niyang mangyayari ay nangyari.Alam nating lahat iyan.Kung 
may tao rito sa nakikitang tagapakinig na ito sa umagang ito o kung sino man ang makapagsasabing 
nabigo itong minsan, may kalayaan kayong tumayo at sabihin n'yo.Ngunit kung ang lahat ay nakababatid 
na sa bawat pagkakataon, sa libu-libong ulit na ito'y laging tama, sabihin n'yo, “Amen.” [Sumagot ang 
kongregrasyon ng, “Amen.” -Ed.]Kaya't ganiyan din sa buong mundo.
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Sadyang may napipintong maganap. Hindi nagsusugo ang Diyos ng mga bagay na ganito nang wala 
Siyang layunin sa likod nito.

Iniisip ko pa lang dito (Inilagay ko ito rito, ang isa sa aking mga tala) na suot ko sa umagang ito ang 
isang pares ng cuff links.At marami sa inyo ang nakabalita na tungkol sa artistang ito sa pelikula, si Jane 
Russel, at ang ina niya ay isang Pentecostal; at pinsan niya si Danny Henry, pinsang buo niya, anak ng 
kapatid ng ina niya.Baptist siya.Nakatayo siya roon sa gawain, isang gawain ng Businessmen sa Los 
Angeles,California, dalawang taon na ang nakararaan.At katatapos ko pa lang mangusap ng isang, dakila, 
makapangyarihan, napakalakas na pangungusap na maging ang tagapamahala (isa sa mga punong 
tagapamahala ng Assemblies of God) ay bumaba sa entablado mula sa balcony kung saan siya nakaupo, 
at ang sabi niya, “Hindi ako naniniwala na seryoso si Brother Branham diyan.”
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Kailangan ko pong maging matapat. Ito'y ITO ANG SABI NG PANGINOON. At pagkatapos… Tungkol 
iyon sa iglesia sa kapanahunang ito.

At sa pagkakataon ding iyon, ang binatang ito na isang negosyante (Ang kapatid niya ay napa…), na 
- naroon siya at kumukuha ng litrato para sa telebisyon nang umagang iyon. (Ang kapatid niya ay - ay 
isang - isang state
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road supervisor ng California). At nagpunta sa harap si Danny Henry matapos wakasan ang gawain, 
sa entablado gaya nito, kung saan nakaupong lahat ang mga kalalakihan, lumapit siya upang kulungin 
ako sa kaniyang mga bisig, at ipinangusap niya ang mga salitang ito: “Brother Branham, sana naman ay 
hindi ito maging kalapastanganan sa pandinig, ngunit,” ang sabi, “Maaari iyang maging ika-23 kabanata 
ng Apocalipsis,” (at 22 lang ang kabanata sa Apocalipsis). Ang sabi niya, “Sana naman ay hindi ito 
maging kalapastanganan sa pandinig.”

Pagkasabing pagkasabi niya nito (Ngayon, Baptist ang binatang iyon at wala siyang kamalayan 
tungkol sa sobrenatural), habang yakap-yakap niya ako, ay nagsimula siyang magsalita ng hindi kilalang 
wika. At nang matapos siyang magsalita ng di kilalang wika, mayroon doong i - isang may katabaang 
maitim na babae na nakaupo sa harap ko; tumayo siya, ang sabi, “Hindi na iyan nangangailangan ng 
pagpapaliwanag.”Ang sabi niya, “Taga Shreveport, Louisiana ako - o sa Baton Rouge, Louisiana.”Ang sabi, 
“Maliwanag na salitang Franses iyan.”

Si Victor Le Deaux, na isang Franses, nakaupo rin siya roon, ang sabi niya, “Siyanga, ako'y isang 
Franses, at Franses nga iyan.”

Ang sabi ko, “Sandali lang. Isulat mo kung ano ang sinabi niya, at isulat mo rin kung ano ang sinabi 
niya, bago kayo magsalita.Isulat n'yo kung ano ang sinabi niya, at tingnan natin kung ano ang mga 
isinulat n'yo.”

Kaya't nagsulat ang isa, at nagsulat din ang isa.Iyon ay - maging ang mga pananda ay 
magkakatulad.At nang dalhin na nila ang mga tala, may isang matikas na binatang blonde ang buhok na 
lumapit mula sa likuran kung saan ay - wala na kasi siyang maupuan. (Nakatayo siya roon sa likuran.) 
Lumapit siya sa unahan, ang sabi, “Sandali lang. Nais ko ring maglagay ng tala.”Ang sabi niya, 
“Interpreter ako ng salitang Franses sa U.N.” (United Nations).Ang sabi niya, “Nais kong iwan ang tala 
ko.”

At heto at magkatulad na magkatulad ang tatlong tala - Franses. At ito ang sinasabi (Ito ang 
orihinal na mga tala, na kinuha roon.Ito ang tala ni Danny mismo.Ibinulsa niya ito.Anupa't nakarating iyon 
sa Christian Businessmen, at sa iba pa):
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“Dahil pinili mo ang masikip na landas, ang mas mahirap na daan, lumakad ka ng ayon sa iyong 
sariling pagpili. Pinili mo ang wasto at tumpak na pasiya at ito'y ang Aking daan Dahil sa napakahalagang 
pagpapasiyang ito, malaking bahagi ng Langit ang naghihintay sa iyo. Isang maluwalhating pagpapasiya 
ang isinagawa mo.Ito sa sarili nito ang magkakaloob at magsasakatuparan sa dakilang tagumpay na nasa 
pag-ibig na Makalangit. ”(Ngayon, nilagdaan ito ng lalaking iyon.)“ Ang salaysay sa itaas ay isinalin ni - 
salin ng panghuhula ni Danny Henry tungkol kay Brother Branham, na ibinigay ng tatlong saksi sa loob ng 
cafeteria sa Los Angeles, California.”

Ngayon, ang binatan ring ito, na nagbigay ng hulang ito nang hindi nalalaman kung ano ang sinasabi 
niya, ay nasa Jerusalem mga isang buwan na ang nakalilipas. Nagkaroon siya ng pribilehiyong makalabas 
at - at humiga sa libngan kung saan hinimlay si Jesus at inilibing. Kaya't habang nakahiga siya roon, ang 
sabi niya ay bigla niya akong naisip, napakalakas niyon, at nagsimula siyang umiyak.Ang sabi niya, kung 
paano raw, “Naging napakahirap para kay Brother Branham ang tumayo laban sa buong mundo at sa mga 
bagay na ito at sa lahat ng mga iglesia. ”Tulad ng naipangusap minsan tungkol dito ng isa sa mga 
kapanalig ni Billy Graham, ang sabi, “Mauunawaan natin si Billy Graham, pagkat lahat ng iglesia ay 
nagkakaisa para sa kaniya;nauunawaan namin si Oral Roberts, ang mga Pentecostal; ngunit paano nating 
atatanggap ang anumang bagay na salungat na salungat sa kung ano ang naituro na s amga tao? ”Diyos 
ito.
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At si Danny, ang libangan niya, gumagawa siya ng maliliit na bato. Nagpunta siya roon kung saan 
itinulos ang krus, kung saan ayon sa kanila ay itinayo ang krus sa ibabaw ng bato. Walang tao sa paligid 
kaya't tumapyas siya ng maliit na piraso ng bato, at inilagay niya iyon sa bulsa niya bilang alaala, umuwi 
siya at iginawa niya ako ng isang pares na cuff links sa pamamagitan nito. At nakapagtataka na nang 
gawin niya ang mga ito, parang may mantsa ng dugo ang mga ito, at bawat isa sa mga ito, 
magkarugtong, may guhit na tuwid at makitid na landas ang dalawa.Ngayon, maaaring iyan ay isa 
lamang…Kita n'yo, maaaring hindi ito mapansin ng iba, ngunit para sa akin, nagpapatingkad ito sa mga 
bagay na pinaniniwalaan ko.Naniniwala akong lahat ng bagay ay may kahulugan.

At ngayon, sa pagkakataong ito, anuman ang inilalaan ng Panginoon…Kung hindi ito ang bagay na 
hinula Niya, sa Malakias 4, at gayon din sa Lukas 17, at marami pang ibang Kasulatang nakatakdang 
matupad sa huling araw na ito (Maaari ko bang sabihin ito sa pagwawakas), nakapagpalagay na ito ng 
patibayan para sa Lalaking iyon sa Kaniyang pagdating. Kaya't lubos akong nagpapasalamat na ang 
Makapangyarihang Diyos, kung magkakagayon ay, tinulutan Niya akong makagawa ng isang maliit na 
bagay sa kalagayan kong ito na hindi nakapag-aral upang ipakita ko ang aking pagpapahalaga sa pag-
ibig Niya sa akin, ang pag-ibig ko sa Kaniya, at ang pag-ibig natin sa mga tao. Kaya nga, buong 
katapatan, tatalakayin  ko  ang  paksang  ito  ng  “Kasal  at  Diborsiyo.”  Mahabag  nawa  ang  Diyos  sa  ating
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lahat.

At ngayon, ay makinig kayong maigi. At mga kapatid na babae, huwag kayong tatayo at lalabas; 
maupo alng kayo sandali.Mga kapatid na lalaki, ganiyan din ang gawin n'yo.Huwag ninyong papatayin ang 
inyong mga radyo diyan sa labas, kayong mga naka-hookup. Huwag n'yong gagawin iyan at maupo lang 
kayo nang ilang sandali hanggang sa matapos ito. Makinig kayong maigi. Kung hindi kayo sang-ayon, 
isulat n'yo ang mga Kasulatang gagamitin ko at pagkatapos ay pag-aralan n'yo nang buong pananalangin 
bago kayo gumawa ng pasiya.

Tulungan nawa tayo ng Diyos habang sinusubukan nating talakayin ang paksang ito.

Ngayon, maaaring humaba ito ng kaunti.Ayaw kong magmadali kayo at ako'y… Basta't huwag kayong 
mag-aapura (lahat tayo) at buong katapatan at masusi nating pag-aaralan ang Salita ng Diyos sa abot 
ng ating makakaya. Magsimula tayo sa San Mateo, sa ika-19 kabanata, at pasimulan natin, wari ko ay sa 
ika-8 talata, ng ika-19 na kabanata, dito ko nais mag-umpisa.Maaari rin akong mag-umpisa sa una at 
babasa ako hanggang sa ika-8 talata ng kabanatang 19.
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Ngayon, alalahanin n'yo, ang mga bagay na ito na sinasabi ko ay kailangang magmula sa Salita ng 
Diyos. Hindi maaaring sariling palagay ko lang ito, pagkat ang palagay ko ay walang pagkakaiba sa 
palagay ng iba, ngunit dapat ay tumugma ito sa Salita ng Diyos. Alalahanin n'yo, pinagtutugma ng Diyos 
ang lahat ng bagay. Hindi Siya nagbabago, kahapon, ngayon at magpakailan man. Naniniwala ba kayo? 
Hindi Siya nagbabago.Ngayon, babasa ako mula sa kabanatang 19:

At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasa mga 
hangganan ng Judea sa dako pa roon ng Jordan;

At nagsisunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, at sila'y pinagaling Niya…

At nagsilapit sa kaniya ang mga Fariseo, na siya'y tinutukso nila…(Titigil ako rito para makuha ninyo 
ang pagdidiin kung sino ang tumutukso sa Kaniya)… at kanilang sinasabi, Naaayon baga sa kautusan na 
ihiwalay ng isang lalake ang kaniyang asawa sa bawa't kadahilanan?

At siya'y sumagot at sinabi, Hindi baga ninyo nabasa, na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, 
ay sila'y nilalang niya na lalake at babae,

At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at 
ang dalawa ay magiging isang laman?

Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagpasama nga ng Diyos, ay huwag 
papaghiwalayin ng tao.

Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga ipinagutos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay, at… 
ihiwalay ang babae?

Sinabi niya sa kanila, Dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinag-ubaya sa inyo ni Moises na inyong 
hiwalayan ang inyong mga asawa: datapuwa't buhat sa pasimula ay hindi gayon.

Ngayon, tulungan nawa tayo ng Diyos.

Ang Kasulatang ito, ang katanungang ito, hinarap ito kay Jesus sa pasimula ng Kaniyang lingkuran, 
at hinarap ito kay Moises sa pasimula ng kaniyang lingkuran. Ito'y isang napakahalagang katanungan sa 
puso ng mga mananampalataya, sapagkat sinisikap ng mananampalataya na makapamuhay nang tama sa 
harap ng Diyos. Kaya't kung may katanungan tungkol sa relihiyon,ay laging nauungkat ang tungkol sa 
kasal at diborsiyo. Bakit? Sapagkat dito nagmula ang orihinal na kasalanan. Diyan nagmula ang 
kasalanan, at iyan ang dahilan kung bakit lagi itong nauungkat, sapagkat ito ang pinakapasimula ng 
kasalanan.
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Ngayon, hindi sapat ang oras ko upang ipaliwanag ko ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit 
ikagagalak kong sagutin ang lahat ng mga sulat n'yo o anumang kaya kong gawin, o kay naman ay may 
mga aklat tayong nasulat tungkol dito at maraming tanong at maging mga ginupit na sipi sa mga 
pahayagan, at mga bagay-bagay na naririto upang patunayan ito. Alam nating si Eva… Ang mansanas na 
umano'y kinain niya (dahil ni hindi nga ito iskriptural), ngayon naman ay sinasabi nilang apricot daw iyon…
Hindi iyon alin man sa dalawa.Nagkasala siya ng pakikiapid na nagbunga ng unang anak, na si Cain, ang 
sariling anak ni Satanas. Sapagkat kasamaan ang nasa kalooban niya.Hindi iyon dumaan kay Abel. Ang 
anak ni Satanas ay si Cain.

Alam ko ang katanungan n'yo ngayon:Sinabi ni Eva, “Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng 
Panginoon.” Tama talaga iyan. Maaaring mangyari na ang pinakamaruming babae sa buong bayan, ang 
pinakamasamang lalaki; kung magkakaroon sila ng anak, talagang sa Panginoon iyon magmumula, 
sapagkat nagsaayos na ang Diyos ng mga batas na umiiral. At sa mga batas na ito…Gaya ng pagsikat ng
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araw: magtanim ka ng amorseko sa isang matabang bukirin; mabubuhay ito, at kailangang mabuhay nito 
sapagkat batas ito ng Diyos. Kapag it inanim ang binhi,  mabubuhay ito. At walang ibang 
makapagpapatubo ng buhay maliban sa Diyos, sapagkat kumikilos ito sa ilalim ng umiiral Niyang mga 
batas.

Kaya nga, nang ang masamang binhi ay maipula sa sinapupunan ni - ni Eva, kailangan iyong 
magbunga dahil iyon ang batas ng Diyos sa pagpaparami. At wala iyong ibang maaaring gawin kundi ang 
mamunga, at galing talaga iyon sa Diyos.

Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong nagsasabing ang mga bata raw na anak ng mga 
magulang na hindi Cristiano, ay hindi ligtas.Ang dugo ni Jesus ang nakikipagkasundo para sa bata, kahit 
paano pa siyang isinilang, gaano man siya kasama nang isilang. Siya ang Cordero ng Diyos na nag-aalis 
ng kasalanan ng sanlibutan.Hindi magagawang magsisi ng bata sapagkat wala itong dapat pagsisihan,at 
iyon na nga ang kasalanan ng sanlibutan na naalis gawa ng Dugo ni Cristo. Ang mga sanggol ay 
napupunta sa Langit.

Ito ang orihinal na kasalanan at ito ang dahilan kaya ito - katanungan ito. Kapag may isang dakilang 
di-maipaliwanag na pangyayari na nagmula sa Diyos, karaniwang ang kauna-unahang tanong ay: “Ano 
naman ang tungkol sa kasal at diborsiyo?” Ngayon gaya ng dati, tanong pa rin ito ng mga tao gaya 
noong panahon ni Jesus, gaya ng panahon ni Moises; noon pa ito; at hanggang ngayon ay tanong pa rin 
ito ng mga tao, dahil nais malaman ng mga tao kung ano ang katotohanan.Datapuwa't kung mayroong 
tanong, dapat ay mayroong sagot. At ngayon, tungkol naman sa sagot, gaya ng sinabi ko nitong 
linggong ito, mayroon at mayroong tamang sagot.At kung sakaling makakuha tayo ng sagot sa anumang 
bagay, at ito'y - hindi iyon tama, sa gayo'y nalalaman nating mali iyon. Ngunit may… Patuloy tayong 
nagtatanong hanggang sa ang tamang tanong ay masagot, kung nais mo talagang malaman ang 
katotohanan. At dahil ito ay isang katanungan sa Biblia, dapat ay mayroon itong kasagutan sa Biblia.
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Gaya nga ng sabi ko, kung nais kong pumunta sa silangan sa umagang ito at sa abot ng nalalaman 
ko ay ito…Kailangan kong humanap ng isang bagay sa parang, at iyon ay tuwirang nasa silangan, at 
nagtungo ako sa silangan. May magsasabi, “Brother Branham, ito ang silangan.”Silangan ngang 
maituturing iyon, ngunit iyon ay hilagang-silangan. Malalampasan ko ang bagay na hinahanap ko, babalik 
ako dahil alam kong mali iyon. At kung may magsabi, “Brother Branham, dito ka magpunta.” Ngayon, 
maituturing din iyang silangan, ngunit iyan ay timog-silangan. Hindi ko makikita ang bagay na hinahanap 
ko, dahil lumampas ako sa hangganan ng sakdal at tuwirang daan.

Ngayon, kung gayon, mayroon tayong dalawang kaisipan tungkol sa kasal at diborsiyo,at iyon ay, 
ang sabi ng isa ay isang beses lang maaaring magpakasal ang isang lalaki malibang mamatay ang 
kaniyang asawang babae. At isa iyan sa mga tanong. Ngunit kapag iyan ang tinahak mo, lalampas ka.At 
pagkatapos, ang sabi naman ng isa, “Oh, kung ang asawang lalaki, o kaya nama'y ang asawang babae 
(sinuman sa kanila) ang magasala ng pakikiapid, sinuman sa kanila ay maaaring ihiwalay at maaaring 
muling magpakasal. Masusumpungan mong lalampas ka rin diyan.
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Kaya't nakikita ba ninyo, hindi iyan hilagang-silangan o kaya'y timogsilangan; ang nais natin ay 
tuwirang silangan. Mauubusan ka ng Kasulatan kapag dito ka nagtungo. Ang nais nating malaman ay 
kung saan magpapanagpo ang mga Kasulatan at nang malaman natin kung ano ang katotohanan hinggil 
sa bagay na ito.Ang bawat isa ay magkaiba ng daan at kapuwa bigo sa pagbibigay ng tamang sagot, 
ngunit dapat ay mayroon pa ring sagot.

Tulad din ito sa araw na ito; may dalawang dakilang paaralan ng aral sa iglesia, at ang isa sa kanila 
ay legalista, at ang isa naman ay biyaya. At natuklasan nating ang mga taong naniniwala sa biyaya (ang 
mga Calvinista), ang sabi nila, “Purihin ang Diyos, hindi nakasasama sa akin ang manigarilyo; hindi 
nakasasama sa akin ang uminom. Magagawa ko ang mga bagay na ito; mayroon akong eternal na 
seguridad.”Pagkatapos ay makikita naman natin sa kabilang panig (sa panig ng mga legalista) ang sabi, 
“Oh, nais ko siyang pagalitan; nais kong ipakita sa kaniya ang bahagi ng laman ng isip ko, ngunit isa 
akong Cristiano; kailangan kong manahimik.”
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Kita n'yo, nasusumpungan n'yo ang sarili n'yo sa dalawang magkaibang landasin, at alin man sa 
dalawang iyon ay mali. Ngayon, mahirap sabihin iyan, ngunit iyan ang totoo. Masusumpungan natin ang 
sarili nating bumabagtas sa dalawang daan; ang isa ay papunta sa isang direksiyon; ang isa naman ay sa 
iba. Ngayon, tingnan natin kung ano ang katotohanan.

Ngayon, makinig kayo at tingnan n'yo kung makabuluhan ito para sa inyo. Halimbawa, kung 
maghahanda akong tumawid ng dagat (Ngayon, gagamitin ko na lang ang sarili kong pamilya), tatawagin 
ko ang asawa ko, at sasabihin ko, “Tayo'y…Tatawid ako ng dagat, mahal.” (Ngayon, heto ang panig ng 
legalista). “Ngayon, asawa ko ilalatag ko sa iyo ang batas. Kapag nakipagligawan ka sa kahit kaninong 
lalaki habang wala ako, pagbalik ko, diborsiyada ka na. At ayaw kong na - nakikipagtinginan ka, ayaw 
kong nakikipagligawan ka. Nauunawaan mo ba? Asawa mo ako, kung gagawin mo ito, hihiwalayan kita 
pagbalik ko.”
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Pagkatapos ay hahablutin naman niya ang kurbata ko at sasabihin niya, “Magaling kong asawa, may 
sasabihin ako sa iyo (Kita n'yo, kita n'yo?), na kung makikipagtinginan ka sa kahit sinong babae, pagbalik 
mo ay diborsiyado ka na.”Ngayon, hindi ba't napakaganda niyan? Iyan ang mga legalista.

Mabuti. Ngayon, ang kabilang panig naman, kapag nangibang-bansa ako, at kung magkamali ako, 
paroroon ako at sasabihin ko, “Buweno, ngayon tingnan mo, ilalabas ko ang babaeng ito. Oh, ayos lang 
ito sa misis ko; bale-wala ito sa kaniya. ”Sasabihin naman ng asawa ko,“ Lalabas kami ng lalaking ito. 
Ayos lang kay Bill ito; hindi siya makikialam.”Kung hindi ako makikialam, ibig sabihin ay may mali sa akin. 
Hindi tama ang pagmamahal ko sa babaeng iyon. At kung hindi siya makikialam, may mali sa kaniya. 
Asawa ko siya. Ayaw kong may ibang lalaking nakikipagrelasyon sa kaniya. Asawa ko siya.

Ngayon, ang tamang pamamaraan, kapuwa sila may hawak na katotohanan, ngunit hindi ang 
eksaktong katotohanan. Ngayon, kapag nangingibang bansa ako, para iwasto natin ito, nagtitipon ang 
pamilya ko at nananalangin kami para sa isa't-isa, at itinatagubilin ko sila sa Diyos. At kapag nagawa na 
namin iyon, saka kami - saka ako mangingbang bansa.Ngayon, alam kong mahal niya ako; may 
pagtitiwala ako sa sarili ko. Habang ganoon ko siya kamahal, hindi siya nag-aalalang baka maglabas ako 
ng ibang babae.Habang tama ang pagmamahal niya sa akin, aba, hindi kailangang mag-isip pa ako na 
baka ilabas siya ng kung sinong lalaki, sapagkat asawa ko siya, at naniniwala ako sa kaniya.
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Naniniwala ako na kung makakagawa ako ng hindi tama, kung magkakamali ako at lalabas akong 
kasama ng isang babae at pagkatapos ay babalik ako at ipagtatapat ko ito at sasabihin ko sa kaniya, 
“Meda, hindi ko iyon sinasadyang gawin; nasilo lang ako sa isang patibong; bigla na lang lumapit ang 
babaeng ito sa akin at - at - at hinawakan niya ang bisig ko at nagsimulang gawin ang ganito at ganoon, 
”naniniwala akong magiging maunawain siya sa akin. Naniniwala akong patatawarin niya ako. Ngunit hindi 
ko gagawin iyon anuman ang mangyari, sapagkat mahal ko siya.Bagama't mapapatawad niya ako ay hindi 
ko magagawa iyon. Hindi ko siya maaaring saktan sa anumang kadahilanan. Bagama't alam kong 
patatawarin niya ako ay hindi ko nanaising saktan siya.

At ganiyan din sa Diyos.Kung - kung ang pag-ibig na Phileo (na makataong pag-ibig), ay 
nagbubunsod sa isang lalaki upang magkaroon siya ng ganiyang damdamin para sa kaniyang asawa, ano 
pa kaya ang magiging damdamin ko kay Jesus Cristo gawa ng pag-ibig na Agapao (ang kahulugan ng 
salitang Griegong iyan ay pag-ibig ng Diyos)? Paano… Habang may pagnanasa akong gawin iyon, laman 
ng puso ko ang gawin iyon.Buweno, sila - ang masasabi ko, habang nasa puso ko na gawin iyon, ga - 
gagawin ko nga iyon.Hindi ko papayagan ang Legalism na gawin iyon. Sapagkat alam kong parurusahan 
ako kapag ginawa ko iyon. Ngunit ang totoo, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso mo na, hindi mo 
na nanaising gawin iyon, iyana ng totoo. Kapuwa mali ang dalawang kaisipang ito. Mali ang legalism at 
ang isa pa, o ang Calvinism; pareho sila.
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Ngayon, makikita rin natin ngayon na napakaraming iba't-ibang mga denominasyon, nariyan ang 
iglesiang Catolico, ang iglesiang Protestante.Bawat isa sa kanila ay nagsasabing sila ang daan.“Nakikita 
n'yo ba? Nasa amin ang daan, kmi ang katotohanan.” Nariyan ang Metodista na nagsasabing, “Nasa amin 
ang katotohanan”; ang sabi rin ng mga Baptist, “Nasa amin ang katotohanan.”
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Buweno, para sa akin, hangga't ganiyan ang pakiramdam nila, hindi iyan totoo dahil ang sabi ni 
Jesus, “Ako ang Katotohanan.”Kita n'yo? Kaya nga gaya ng sermon ko kagabi na Siya ang dako kung 
saan ay inilagay ng Diyos ang Kaniyang Pangalan, ang tanging dakong sambahan. Hindi ka Cristiano dahil 
isa kang Protestante, hindi ka Cristiano dahil isa kang Catolico, hindi ka Cristiano dahil isa kang 
Metodista, o Baptist, o Pentecostal. Christiano ka dahil nabautismuhan ka papasok kay Jesus Cristo sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa tubig. May iisang pananampalataya, iisang Panginoon, iisang 
bautismo, at iyon ay ang Bautismo ng Espiritu Santo.Ipinapasok ka ng bautismo sa tubig sa isang 
pakikisama, ang bautismo naman ng Espiritu Santo ang nagpapasok sa iyo kay Cristo. Iyan ang 
katotohanan.

Mayroon din tayong dalawang kaisipan tungkol sa Kasal at Diborsiyo. Ngayon at binuksan na ng 
Panginoon sa atin sa araw na ito ang hiwaga ng Salitang ito na natatakan ng pitong Tatak… Ngayon, 
marami sa inyo, maaaring bago ito sa pandinig ng marami sa inyo, datapuwat nauunawaan ng aking 
iglesia kung ano ang naganap. At ang katanungang ito ay isang katanungan tungkol sa Biblia, at 
inaanyayahan tayo rito upang maniwalang dapat ay may tunay na sagot sa kabuuan ng natagaong lihim 
na naitago mula pa nang itatag ang sanlibutan. At ang Biblia ay humuhula at nagsasabi na sa araw na ito 
ay mahahayag ang mga lihim na ito, Apocalipsis 10: “At sa pagtunog ng ikapitong anghel (ang mensahero 
ng Laodicea), ang mga hiwaga ng Diyos ay mahahayag na.” At ito na ang huling kapanahunan, ang 
Laodicea.
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Tingnan n'yo ang lahat ng revival na ito na umabot na ngayon ng labinlimang taon o higit pa, at wala 
pang isa mang denominasyong nabubuo mula rito. Nagkaroon ng revival si Luther; may lumabas na isang 
denominasyon; si Wesley, may lumabas na isang denominasyon; si Alexander Campbell, may lumabas na 
mga denominasyon. Lahat ng iba pang - si John Smith, at iba pa, mga denominasyon; pati na si Moody.
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Ngunit. Ngunit may isang…Karaniwang tatlong taon lamang ang itinatagal ng isang revival, ngunit ang 
isang ito ay tumagal na ng labinlimang taon at walang kahit isang denominasyong ibinunga ito, sapagkat 
ito na ang panahon ng binhi. Wala nang talukap.Pagkalipas ng talukap, binhi na.Handa na ang Diyos. 
Kung hindi pa Niya ito ginagawa ngayon, tatawag Siya ng isang iglesia sa kasakdalan sa pamamagitan ng 
Kaniyang Salita na si Jesus Cristo.

Pansinin n'yo, mayroon at mayroong sagot. At dahil ang hiwaga ng Diyos na may pitong tatak, ang 
Pitong Tatak…Ilan ba sa inyo ang nakakaunawa niyan, itaas n'yo ang kamay n'yo. Tingnan natin. Palagay 
ko'y karamihan sa kanila ay kongregasyon natin na taga rito lang sa malapit. Makinig kayo, kung hindi pa, 
malapit nang lumabas ang mga aklat tungkol sa paksang ito. Mayroon tayong mga aklat (mayroon tayong 
ilang aklat) tungkol dito ngayon.

Si Jesus sa teksto natin, inaanyayahan Niya tayong magbalik sa pasimula para sa tunay na iskriptural 
na sagot. Ngayon, nang iharap ito sa Kaniya, mayroong dalawang pananaw. Ang sabi ng pari sa Kaniya, 
“Maaari bang ihiwalay ng isang lalaki ang asawa niya sa anumang kadahilanan?”
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At ang sabi ni Jesus , “Hindi ganiyan sa pasimula.”

Pagkatapos ay sinabi nila, “Pinayagan kami ni Moises na gumawa ng sulat ng paghihiwalay” (at 
hiwalayan siya sa anumang kadahilanang maisipan nila.

Ang sabi Niya, ginawa iyon ni Moises dahil (ibinitin ko iyan ng kaunti) - dahil sa katigasan ng inyong 
puso, ngunit mula pa - o nung pasimula ay hindi ganiyan.

Ang tanong,

ang tanong sa araw na ito, gaya ng sa pandaigdigang kapayapaan, dahil ba ito sa pulitika, sa 
pagsasanib ba ng mga bansa, o sa pagkakaisa?Sinasabi ko sa inyo, hindi.Lagi itong nabibigo at muli itong 
mabibigo. Ngunit mayroon pa ring tunay na sagot sa katanungang ito, “Magkakaroon ba ng kapayapaan 
sa ibabaw ng lupa?” Oo, kapag nawala na ang kasalanan sa ibabaw ng lupa, magkakaroon na ng 
kapayapaan. Ngunit hanggang sa dumating ang araw na iyon, hindi magkakaroon ng kapayapaan. 
“Magtitindig ang isang bansa laban sa isang bansa, at isang kaharian laban sa isang kaharian.”
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Nagbigay ang Diyos ng lunas sa kasalanan. (Makinig kayong maigi ngayon). Nagbigay ang Diyos ng 
lunas upang alisin ang kasalanan sa balat ng lupa, ngunit hindi matanggap ng mga tao sa lupa ang lunas 
ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng lunas at ng paraan upang magsipag-asawa tayo at makipamuhay 
tayo sa piling nila, ngunit hindi matanggap ng mga tao ang lunas ng Diyos, hindi nila matanggap ang 
Salita Niya tungkol dito.

Si Jesus, na nagsabi ng ganito… At ipinaalala nito sa atin ang Kaniyang mga Salita, “Langit at lupa'y 
mabibigo (lilipas), ngunit ang Salita Ko'y hindi.”

Ang tanong, ang tunay na sagot, na nais pabalikan sa atin ni Jesus, ay ang balikan natin ang 
pasimula.Kung gayon ay sa Genesis iyon, pagkat ang salitang Genesis ay ang kabanatang binhi sa bawat 
tanong sa Biblia.At kailangan mong laging magbalik sa binhi para makita kung anong uri ng binhi ang nasa 
isang bukid para malaman mo kung ano ang aanihin mo.
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Ngayon, anong uri ba ng binhi ang naihasik? Ang Genesis, dahil ito ang kabanatang binhi, balikan 
natin ang Genesis. Itinuro tayo ni Jesus sa Kasulatang iyan sa pasimula. Ngayon, alalahanin, diyan 
nagsimula ang panahon. Bago iyon, ang naroon ay Walang Hanggan. Ngayon, ang tanong natin diyan 
ay… Pansinin n'yo, kung babalik tayo sa pasimula…Ngayon, huwag ninyo itong palalampasin.At iyan ang 
dahilan kung bakit nais kong bagalan ang pagsasalita ko, para sa mga taong nakikinig sa linya, at upang 
maging malinaw sa tape.

Kung sinabi ni Jesus, “Magbalik kayo sa pasimula,” mayroon lamang isang pares ang bawat bagay sa 
lupa. Mayroong isang Adam, isang Eva. Pinagbuklod sila tanging ng Diyos lamang.May isang babaeng 
kabayo, isang lalaking kabayo, may isang babaeng loro, isang lalaking loro, noong pasimula, dahil sinabi 
Niya sa ating magbalik tayo, mayroon lamang isang pares ng lahat ng bagay. Totoo ba 'yan? Kung 
magkagayon ay makikita nating lahat ng bagay sa pasimula ay buong kasakdalan at maayos na umiiral 
ayon sa katalagahan ng Diyos; walang anumang bagay na wala sa ayos.Lahat ng bagay sa langit ay 
sakdal ang pagkakaayos; lahat ng mga bituin, ang mga galaxy, ang solar system, lahat ng bagay ay nasa 
sakdal na kaauyusan. Kapag gumalaw ang isa sa kanila, maaantala ang buong programa.

Ngayon,makinig kayo. Nakikita ba ninyo? Ang isang pagkaantala lamang ay makasisira sa buong 
programa. Ngayon, nang ang mga tao ay kasundo pa ng Diyos, isang lalaki at isang babae, ang babaeng 
ito ay nagkasala. At naging dahilan ito upang ang buong panlupang programa ay malihis sa Diyos. Kaya 
nga, ang isang salitang idaragdag sa Aklat na ito, o ang isang salitang ibabawas Dito, ay magiging 
dahilan upang ang isang Cristiano ay malihis sa pagkakaayon sa Diyos, malilihis ang iglesia sa 
pagkakaayon  sa  Diyos,  malilihis  ang  pamilya  sa  pagkakaayon  sa  Diyos.  Bawat  mananampalataya  ay

34
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maaaring mapalabas dahil sa hindi pagtanggap sa bawat Salita ng Diyos.

At ang babae ang siyang naging dahilan upang masira ang kaibig-ibig na tahanan. Hindi isang Kerubin 
ang gumambala sa lupa. Hindi si Adam ang nagpalabas sa tahanan. Hindi ang iba pang bagay ang naglihis 
sa tahanan at sa lahat ng bagay, kundi isang babae: si Eva. At dito ito, sa pasimulang tinukoy ni Jesus, 
nasira. Ang sabi ni Jesus, “Sa pasimula ay lumikha ang Diyos ng isang lalaki, isang babae, ng bawat 
uri.”Ngayon, nang ang babaeng ito, hindi ang babaeng kabayo, hindi ang babaeng aso, kundi ang 
babaeng tao, sinira niya ang buong pagkakadugtong ng paggawa ng Diyos sa lupa at naisadlak ang lahat 
ng bagay sa kamatayan. Ang babae, hindi ang lalaki, siya ang sumira ng tipan. Sinira niya ang tipan 
sapagkat bakit? Lumabas siya sa hangganan ng Salita ng Diyos.

Ngayon, kung sinira niya ang pakikipagtipan sa asawa niya, sinira na rin niya ang pakikipagtipan niya 
sa Diyos, at dahil sinira niya ang pakikipagtipan sa Diyos, sinira na rin niya ang sa kaniyang asawa.

At kapag hindi mo tinupad ang pangako mo, at ang pakikipagtipan mo sa Salita ng Diyos, iyan ang 
naging dahilan ng pagdami ng mga ilehitimong miyembro ng iglesia, pagkat may isang lupon ng mga 
kalalakihang nagtipon at nagsabing, “Buweno, hindi ganiyan ang ibig sabihin niyan,” at inililihis nito ang 
buong organisasyon palabas sa pagkakaayon sa Diyos.“Oh, hindi kami naniniwala riyan. Ang sabi ni Dr. 
Jones ay hindi raw totoo iyan. ”Datapuwat hangga't ang sabi ng Diyos ay totoo ito, ang sabi Niya, “Ang 
salita ng bawat tao ay kasinungalingan at ang sa Akin ay Katotohanan.”Diyan na mapapatid ang 
pakakadugtong.

35

Ngayon, makikita natin na dahil napatid ang pagkakadugtong, kung gayon ay patid na rin ang daloy 
ng buhay. Gayon din, ang daloy ng panahon ay napatid na rin. Ang tipan ay nasira, lahat ng bagay ay 
nawasak na. Ano ang naging dahilan nito? Isang babae. Iyan ang sumira ng tipan. Ngayon, kung nais 
n'yong basahin iyan, mababasa ninyo iyan: Genesis 3.

Ngayon, noon ginawang tagapamuno ng babae ang lalaki ng Salita ng Diyos. Hindi na kapantay ng 
babae ang lalaki. Dati siyang kapantay niya sa kalikasan, alam n'yo.Datapuwat nang suwayin niya ang 
Salita ng Diyos, ginawang tagapamuno ng Diyos ang lalaki ng babae (Genesis 3:16 kung nais n'yong 
isulat). Hindi na siya kapantay ng lalaki. Naging tagasuway siya ng Salita ng Diyos.

36

Hindi ba ninyo nakikita na siya - siya, ang iglesia rito, ang tagasuway ng Salita ng Diyos, ang siyang 
lubusang naglilihis sa kaniya upang lumabas siya sa pagkakaayon? At iyan ang ginawa ng iglesia at 
naging sanhi ito upang ang kabuuan nito ay masadlak sa espirituwal na kamatayan. Ngayon ay 
mauunawaan ninyo kung bakit ko pinagdidiinan ang mga bagay na ito gaya ng ginagawa ko. Ito'y 
katotohanan.Ito'y mga katotohanang nakapaloob sa Biblia.

Pansinin n'yo, bakit kaya siya gumawa ng ganitong bagay? Paanong magagawa ng kaibig-ibig, 
maganda, sakdal na babaeng iyon… Minsan ay may nakita akong isang larawan (wari ko sa Grecia iyon) 
ni Eva na ipininta ng isang pintor. Napakapangit niya. Ipinakikita niyon kung ano ang nakikita ng karnal na 
pag-iisip. Ngunit hindi siya pangit; maganda siya, pagkat isa siyang sakdal na babae, babaeng-babae 
siya.

Pansinin n'yo, bakit siya gumawa ng gayon, samantalang naroon siya sa mataas na kalagayang iyon? 
Magkapantay sila ng lalaki, kapantay niya siya. Ngunit alam na nating lahat ngayon na naiwala niya ang 
pagkakapantay niya sa lalaki nang magkasala siya, at ang sabi ng Diyos, “Magmula ngayon ay ang lalaki 
na ang magiging tagapamuno mo.” Ngayon, iyan ay Kasulatan. Kung nais n'yo ay maaari natin itong 
basahin. Ibinibigay ko sa inyo ang mga Kasulatan upang (sa gayon ay makatipid tayo ng oras gawa ng 
malaking hookup na ito sa buong bansa) upang kayo mismo ang makabasa.

37

Pansinin n'yo, kaya niya nagawa iyon… Paano bang nakalapit si Satanas sa kaniya?

Alam ba ninyong dating kapantay ni Satanas ang Diyos? Siya nga, sa lahat ng bagay maliban sa 
pagiging Manlilikha; siya ay lahat ng bagay, tumayo siya sa kanan ng Diyos sa kalangitan, isa siyang 
dakilang pinunong kerubin. Pansinin n'yo, ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon ay dahil wala siya sa 
orihinal na paglalang. Wala siya sa orihinal na paglalang ng Diyos; isa siyang pangalawang produkto 
(byproduct). Kaya nga sa pasimula, gaya ng tinutukoy ni Jesus, hindi siya isang orihinal na taong nilalang 
ng Diyos. Isa siyang pangalawang produkto ng lalaki (nang tukuyin ni Jesus ang pasimula).

Alalahanin n'yo, kapuwa lalaki at babae si Adam sa orihinal na paglikha; iisa, Ngunit nahiwalay siya sa 
pamamagitan ng isang tadyang. Pansinin n'yo.Ngunit ang isang pangalawang produkto…At pansinin n'yo 
sa lahat ng bagay o hayop na nilalang ng Diyos, bukod-tangi siyang nilalang nang ganito.Lahat ng ibang 
babae ay kabilang sa orihinal na paglalang, datapuwat hindi kabilang si Eva sa orihinal na paglalang (Kita 
n'yo?), kailangang magkagayon.Dadako tayo riyan maya-maya.

38

Pansinin, sa pagkalalang na ito na kinabilangan niya, hindi sa orihinal, kundi isang pangalawang 
produkto; at sa pagkalalang na ito ay mayroong…Ngayon, ayaw kong saktan ang damdamin ninyo, 
datapuwat nais  kong  sabihin  sa  inyo  ang  Katotohanan,  at  maupo  lang  kayo  ng  tahimik;  maganda  ang
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ginagawa ninyo.

Wala nang iba pang bagay na naidesenyong kasing-daya ng isang taong babae. Wala nang iba pang 
makakatulad sa kaniya; wala nang iba pang bagay na nalikhang kagaya niya. Gayon din, wala nang iba 
pang bagay na napakadaling dayain gaya ng isang taong babae. Ngayon ang pagkalugmok ng tao ang 
magpapatunay na ang pangungusap na ito ay katotohanan, ang pagkalugmok ng tao sa pasimula.

39

Hindi siya kabilang sa orihinal na paglalang. Naroon siya kay Adam, ngunit wala pa siyang pansariling 
kasariang pambabae noon sa pasimula. Isa siyang pangalawang produkto, ginawa siya.

Ngayon, walang anumang bagay na naidesenyo na napakadaling nakapandaraya at nadadaya tulad 
ng isang babae. Walang anumang naidesenyo na makayuyukong simbaba ng magagawa ng isang taong 
babae. Mag-isip kayo ngayon. Walang ibang bagay na nilikha sa buong sangsinukob na makayuyuko nang 
simbaba ng isang taong babae. Siya ang pinakamadaling dumurog sa puso ng isang lalaki kaysa sa alin 
mang bagay sa buong mundo - ang asawa niyang babae. Hayaan mong - ang butihing asawang babaeng 
iyan ay sumama sa ibang lalaki.Tingnan mo ang lalaking iyan na nakaupong kasama ng kaniyang mga 
anak, ang luha'y pumapatak mula sa sa kaniyang mga mata. Nilikha siya upang magkagayon. Nilikha siya 
upang gawin ito.

Walang baboy, walang aso, o anumang ibang hayop ang nilikhang tulad niya na makayuyuko nang 
napakababang gaya niya. Ngayon, totoo iyan, mawalang galang na sa mga kapatiran kong kababaihan, 
nais ko lang na pagmasdan ninyo.

Walang anumang hayop na maaaring maging imoral. Ang tawag n'yo sa aso ay slut (ang asong 
babae). Ang tawag n'yo sa lalaki - sa baboy ay sow, datapuwat ang moral niya ay milyong milyang higit 
na mataas kaysa sa maraming artista sa Hollywood. Ganiyan siya kababang makayuyuko ayon sa 
pagkadisenyo sa kaniya. Hindi niya magagawang…Isipin lang ninyo ito ngayon: walang anumang bagay sa 
mundo na nalikha sa lahat ng nilikha ng Diyos ang maaaring maging imoral, ang makayuyuko nang ganito 
kababa.

40

Sasabihin mo,, “Teka muna: at ang lalaki.” Dadako tayo riyan. Kailangang sumagot ng, “Oo” ang 
babae.

Pansinin n'yo, walang ibang bagay na naidesenyo na maaaring magpakababa-baba o maging marumi 
maliban sa taong babae. Hindi ito magagawa ng isang babaeng aso; hindi ito magagawa ng isang 
babaeng baboy; hindi ito magagawa ng isang ibon; walang hayop na imoral, hindi rin nito magagawang 
magpaka-imoral, sapagkat hindi siya nilikha upang magkagayon. Hindi maaaring magpaka-imoral ang isang 
babaeng baboy; hindi maaaring magpaka-imoral ang isang babaeng ibon. Tanging ang babaeng tao 
lamang ang makagagawa nito.

Ngayon, nakikita na ba ninyo kung saan nagpunta si Satanas? Kita n'yo? Ngunit gayon man ay 
mayroon pa rin siyang…Siya ang may kapangyarihang sumagot ng “oo” o “hindi.” Kita n'yo? Depende iyon 
kung saan niya nais hawakan ang sarili niya,Kita n'yo?

41

Ngayon, dito ay malinaw nating makikita ang binhi ng serpente, kung saan ito pumasok. Isang lugar 
lang ang maaari iyang puntahan. Kung hindi pa naman iyan bumaon, bulag na lang talaga ang mga tao. 
Kita n'yo, kita n'yo? Kailangan iyong magpunta roon.

Pansinin n'yo, kaya hindi iyon magawa ng hayop, ng babaeng hayop, ay dahil kabilang sila sa orihinal 
na paglalang, ngunit ang babae ay hindi kabilang sa orihinal na paglalang. Ngayon, babalik tayo upang 
hukayin natin ito, at pagkatapos ay dadalhin natin ito sa makabagong kapanahunan sa Tipan.

Idinisenyo siya para sa karumihan at hindi malinis na pamumuhay. Hindi tio magagawa ng isang aso; 
walang ibang babaeng makagagawa nito. Babaeng tao lamang ang makagagawa nito. Ang aso o ang iba 
pang hayop: minsan lang sa isang taon, at para lang magkaanak, hindi para masiyahan gawa ng sex, 
kundi para magkaanak. Ang babaeng baboy, ang babaeng aso; minsan lang sa isang taon; isang 
pagkakataon lang; at iyon ay para magkaanak. Ngunit ang babae ay nakadisenyo upang gawin iyon 
anumang oras niyang naisin. (May mga bagay akong inekisan dito ngayon; isipin na lamang ninyo ang 
iba). Hindi magagawa ng aso; magagawa ng babaeng tao. (Umaasa akong ipahahayag sa inyo ng Espiritu 
Santo ang mga inekisan kong ito).

Siya lamang ang tanging lahi - babaeng lahi na mas maganda kaysa sa - lalaki. Wala nang iba pang 
lahing ganito.Lahat ng ibang mga nilalang ng Diyos, mas magaganda ang lalaki, gaya ng sa mga hayop, 
ibon at iba pa. Laging mas maganda ang lalaki.

42

Tingnan n'yo ang malaking lalaking usa; malalaki at magaganda ang mga sungay nito, isang dakilang 
lahi, at ang maliit at abang babaeng usa. Tingnan n;yo ang malaking tandang at ang naggagandahan 
nitong mga balahibo at ang maliit na kulay kapeng inahin. Tingnan n'yo ang mga manok: ang tandang at 
ang  inahin.  Bakit?Bakit  ganiyan  ang  mga  nilalang  ng  Diyos?  Sa  lahat  ng  nilalang,  ang  lalaki  ang  mas
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maganda. Maging sa mga tupa, sa - sa mga baboy, sa mga kabayo, maging sa ano pa man, laging ang 
malaking lalaki ang mas maganda, at maging sa mga ibon, ngunit pagdating sa lahi ng tao, ang babae 
ang mas maganda, hindi ang lalaki. Kung ang lalaki ang mas maganda, may mali. Nalaukan ang binhing 
iyon, noong una ay ganoon. Bakit? Bakit ganoon? Upang makadaya. Ang dibuhista niya, si Satanas, ay 
patuloy pa rin sa pagpapaganda sa kaniya sa mga huling araw na ito.

Hayaan n'yong tumigil ako rito sandali.43

Maganda… Alam ba ninyo na ang unang pagkawasak ng daigdig sa buong mundo (o sa buong mundo) 
ay gawa ng magagandang mga babae? “Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae 
ng tao ay magaganda, nagsipag-asawa sila sa kanila.” Tama ba? Napansin ba ninyo na lalong gumaganda 
ang mga kababaihan ngayon? Nakita ko ang litrato ni Pearl O' Brien, na umano'y pinakamagandang babae 
sa buong bansa noong panahong iyon. Lahat ng teenager na babae ngayon ay daig siya kung ganda ang 
pag-uusapan. Ang lalong pag-ganda ng kababaihan ay nagpapakita ng panahon ng pandaraya.

Kailan pa ba mas higit na gumanda ang iglesia kaysa ngayon? Lahat na lang ay nagmamalaki dahil sa 
naglalakihan, naggagandahang mga gusali at milyun-milyon nito at milyun-milyon niyon. Hindi ba ninyo 
nakikita, “ang babae”, ang pandaraya?

Ngayon, wala nang iba pang makayuyukong gaya niya, at dinisenyo siya upang makapandaya. At 
talagang pinagaganda siya ni Satanas ngayon (sa huling mga araw na ito), dahil siya ang dibuhista niya. 
Mapatutunayan ko iyan, kung babalikan natin ang pasimula. Sino ba ang nagsimulang gumalaw sa kaniya, 
si Adam ba o si Satanas? Ang Diyos ba, o si Satanas? Kita n'yo? Siya ang dibuhista niya. Siya ang 
pinakamahusay na sandata niya upang masadlak ang kalalakihan sa kaniyang karumihan. Dahil sa 
kaniyang ganda, magagawa niyang palikuin ang isang lalaki saan man niya naisin. Kapatid, hindi ang 
inuman ng alak sa kanto ang nakasisilo sa kaniya; kundi ang magandang babaeng naglalakad sa 
lansangan nang pakembot-kembot, na halos ay hubad na. Iyan ang nagdadala… Iyan ang talagang 
mandaraya. At napakahusay niyang pumatay gawa nito, walang pasubaling napakahusay niya. Maaari mo 
akong kuwestiyunin kung totoo nga bang si Satanas ang dibuhista niya, ngunit iyan ang katotohanan. Si 
Satanas ang nagdisenyo sa kaniya. Hanggang ngayon ay siya pa rin ang dibuhista niya.

44

May ipakikita ako sa inyo sa Kasulatan. Kailangan ko kayong ibalik sa Kasulatan at bahala na kayong 
gumawa ng palagay ninyo habang tinitingnan ninyo ito ngayon. Si Satanas ang siyang nagtatanyag ng 
ganiyang uri ng kagandahan. Kung mapapansin n'yo, siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga Anghel sa 
Langit. Tama ba? At ninasa niyang gawing higit na maganda ang Langit kaysa sa kaharian ni Miguel. 
Tama ba? Gayon din, para ipakitang anak niya si Cain, naghain siya ng higit na magandang pagsamba, 
pinalamutian niya ang altar niya ng mga prutas at mga bulaklak at iba pa. Tama ba? Maganda, ang 
kasalanan ay maganda, ang tinatawag nating kagandahan sa araw an ito. At nakadaraya ang kasalanan 
gawa ng ganda nito. Hindi ka maaaring tumingin sa isang babaeng nagdaraan sa lansangan at 
pagkatapos ay masasabi mo kung ano ang nasa puso niya. Kita n'yo? Ngunit nais kong sabihin ang mga 
bagay na ito upang makita ninyo na si Satanas nga ang dibuhista niya. Tama talaga iyan. Pinatunayan 
ito ng sarili niyang anak: si Cain.

45

Ngayon, maganda siya kaya siya nakapandaraya.

Maganda ang sanlibutan kaya ito nakadaraya. Ang tinutukoy ko ay ang kosmos, ang kasalukuyang 
kalakaran ng sanlibutan. Maganda ito kaya't nakadaraya - naglalakihan, naggagandahang mga lugar 
sampu ng mga luho nito.

46

Isa sa mga propeta, si Amos, nang pumaroon siya, tiningnan niya ang bayan, at nakita niyang para 
na itong makabagong Hollywood, naningkit ang maliliit niyang mga mata sa ilalim ng maputing buhok na 
nakalaylay sa mukha niya, at nanaog siya roong dala ang mensahe niya at pinasambulat niya iyon sa 
lugar na iyon.Ang sabi niya, “Ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo ang siyang magpapahamak sa 
inyo.”Tama.Maganda nga ang kasalanan.

Inilalarawan nila si Judas bilang isang lalaking lasenggo sa lansangan, nakanganga ang bungangang 
nilalangaw, at iba pa, iyon daw si Judas. Guwapo si Judas, malakas siya, isang mandaraya. Hindi ang 
lalaking iyon ang dapat mong bantayan. Hindi ang lalaking - ang matandang magsasakang papasok na 
nakasuot ng overall ang dapat mong bantayan kapag nariyan ang asawa mo; kundi ang magandang 
lalaki. Siya ang totoong buhong. Maganda ang kasalanan sa mga mata ng sanlibutan. Ngunit hindi 
natatampok ang Diyos sa ganiyang uri ng kagandahan. Alam ba ninyo iyan? Ang Diyos ay natatampok sa 
pag-uugali, sa magandang pag-uugali.

Sa Biblia…(Isaias 53, kung nais ninyong magsulat ng ilang Kasulatan). Mayroon akong isang hilera ng 
mga Kasulatang nakalista rito sa gilid tungkol dito (Isaias 53)… Sinabi ng Biblia tungkol sa ating 
Panginoong Jesus na wala Siyang angking kagandahan upang nasain natin Siya, at itinago natin ang mga 
mukha natin sa Kaniya. Tama ba? Hindi natin Siya ninasa dahil hindi Siya maganda. Marahil ay maliit na 
tao lamang Siya, hukot ang balikat, marungis kung  tingnan,  at  hindi  Siya  kanais-nais  bilang  lider;  hindi

47
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Siya mukhang lider; salitang kalye kung manalita Siya at iba pa, gaya ng pananalita ng mga tao (ng 
karaniwang tao); kaya't hindi Siya mukhang magaling na iskolar, na aral, mahusay, nakasuot ng balabal 
at lahat na; isa lamang Siyang karaniwang tao. Wala Siyang angking kagandahan upang nasain natin 
Siya. Nakisalamuha Siya sa mga karaniwang tao at ni hindi nila nalaman kung sino Siya. Hindi Siya 
mukhang Diyos na naglalakad, ang inaakala nating Diyos. Ngunit gayon man, ay Diyos Siya.

Napansin ba ninyo nang sabihin ng Panginoong Diyos kay - kay Samuel, “Pumaroon ka sa 
sambahayan ni Jesse at pahiran mo ang isa sa mga anak niya upang maging hari upang siayng pumalit 
kay Saul,”…Ngayon, pinili ng mga tao si Saul samantalang malinaw na silang sinabihan ni Samuel na 
huwag nila iyong gagawin. Ang sabi niya, “Hindi nais ng Diyos na magkaroon kayo ng hari. Siya ang 
inyong Hari. ”At ang sabi niya,“ May sinabi na ba ako sa inyong anumang bagay sa Pangalan ng 
Panginoon na hindi natupad? Namalimos na ba ako sa inyo ng salapi o anuman para sa ikabubuhay ko?”

48

Ang sabi nila, “Hindi, hindi ka pa namalimos ng salapi sa amin kahit minsan, at anumang sabihin mo sa 
Pangalan ng Panginoon, ay natutupad, ngunit nais pa rin naming magkaroon ng hari.”Kaya't pinili nila si 
Saul. Tingnan n'yo kung ano ang pinili ng sanlibutan. Tingnan n'yo kung ano ang pinili ng Israel. Ang 
Israel, ang pinahiran ng Diyos, ang pinili nila ay isang lalaking mas matangkad ang balikat hanggang ulo 
kaysa sa alin mang lalaki sa bansa: dakila, malaki, mahusay, magandang lalaki; at lagi na lang siyang 
parang langaw sa pamahid.

Ngunit ang sabi ng Diyos, “Ako ang pipili ng hari para sa inyo ayon sa Aking pagpili.”Kaya't ang sabi 
Niya, “Samuel, hindi Ko sasabihin sa iyo kung sino siya, ngunit pumaroon ka, isa siya sa mga anak ni 
Jesse.”

At si Jesse, ang kaniyang asawa, at lahat sila ay nagsitingin at ang sabi, “Siyanga, ang panganay, 
malaki siya, matangkad, magandang lalaki. Bagay na bagay sa kaniya ang korona ng hari. Matalino siya, 
aral; isa siyang mahusay na lalaki. Alam kong siya ang nararapat. Tama ang bigkas niya sa mga salita 
niya.”

49

Nang ilabas nila siya, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at nilapitan niya siya; ang sabi niya, 
“Hindi, tinanggihan siya ng Panginoon.” Kaya't inisaisa niya ang anim na anak na lalaki, at tinanggihan ng 
Panginoon ang bawat isa sa kanila.Ang sabi niya, “Mayroon pa ba?”

“Oh,” ang sabi niya, “oo, may isa pa.Naroon siya sa labas at nagbabantay ng mga tupa. Nakaupo 
lang siya roon at tumutugtog ng awitin, at umaawit, at nagsisisigaw, at nagpapatuloy; ngunit isa siyang 
maliit, hukot ang balikat, batang-bata kung tingnan. Hinding-hindi siya maaaring maging hari.”

Ang sabi niya, “Ipasundo mo siya.”At nang makita si David ng propeta, nagmadaling lumapit ang 
propeta hawak ang langis at ibinuhos iyon sa kaniyang ulo, ang sabi, “Ito ang hinirang ng Diyos.” Hindi 
maganda, ngunit may magandang ugali,

ang hinahanap ng Diyos ay ang magandang ugali.

Ang hinahanap ng tao ay ang likas na ganda. Nakadadaya ito. At kaya nga ibinigay sa babae ag 
kagandahan para sa pandaraya, upang makapandaya. Ang isang magandang babae, kung hindi niya ito 
gagamitin sa tamang paraan, isa itong sumpa sa kaniya. Ibubulid siya nito sa impiyerno nang mas mabilis 
pa kaysa sa anumang bagay na nalalaman ko. Kung kaniya lamang - kung…Maaari siyang maging 
maganda, siyanga; basta't manatili siya sa asawa niyang lalaki at gumawa siya ng mabuti, at iyan - 
mainam iyan at maganda. Ngunit maaari rin niyang gamitin iyan, at naku, gaano siya maaaring mandaya 
sa pamamagitan niyan, sapagkat ipinagkaloob sa kaniya ang gawin iyon.
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Pansinin n'yo ngayon, datapuwat ang Diyos ay natatampok sa magandang ugali. Walang angking 
ganda si Jesus upang nasain natin Siya, ngunti walang katulad ang ugali Niya sa balat ng lupa.

Ngayon, makikita natin sa araw na ito na - na ang ugali ng iglesia, si Satanas at ang kaniyang lupin, 
ang hinahanap nila ay ang naglalakihan at naggagandahang mga iglesia, naggagandahang mga bagay. 
Iyan ang tinitingnan ng sanlibutan ngayon. Oh, kung ang pastor, ang dakilang si ganito, at si ganito, 
napakabanal at makadiyos, naglalakad na suot ang malalaking balabal, at mga bagay na gaya nito; ang 
tawag nila rito ay kagandahan. Ngunit ang tunay na mga banal ng Diyos, hahanapin nila ang magandang 
ugali ng bindikadong Salita.

Ganiyan ang ginagawa ng mga banal sa araw na iyon nang makita nila si Jesus. Hindi Siya 
magandang pagmasdan, ngunit nakita nila ang Diyos sa Kaniya; nakita nilang ang Diyos ay 
sumasakaniya.

Ganiyan ang mga iyon…Si Joab at ang mga tauhang iyon na kasama ni David, isa siyang maliit na 
tao, ngunit nakita nilang ka - kasama niya ang lalaking iyon. Nakita nilang nasa kaniya ang Diyos at alam 
nilang magkakaroon siya ng kapangyarihan balang araw. Sila ay…Isa sa kanila ang nakapatay sa lima 
pang kapatid ni Goliath nang nag-iisa; ang isa naman ay pumatay ng tatlong daang lalaki. Nang may mga
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babaeng namimitas ng sitaw upang lutuin sa hapunan, at umalis ang hukbo, at kumuha siya ng sibat at 
pinaslang niya ang tatlong daang kalalakihan:mga Filisteo.Magagandang ugali. Bakit? Nanatili sila sa piling 
ni David, alam nilang ang pagkapahid ay nasa kaniya, at alam nilang luluklok siya sa kapangyarihan:isang 
dalisay na larawan ng iglesia ngayon na mananatili sa piling ng Salita. Alam nating ito'y mabibindika. Alam 
nating maluluklok ito sa kapangyarihan balang araw.

Bagama't si Saul…Isa siyang salarin sa buong bansa, ngunit alam nilang luluklok siya sa 
kapangyarihan. Alam nating luluklok din Siya sa kapangyarihan, kaya't kunin natin ang Salitang iyan at 
manindigan tayo riyan, ano man ang maging kabayaran. Kung kailangan nating ng mga Filisteo, o tumalon 
sa hukay at pumaslang ng isang leon (gaya ng ginawa ng isa); susulong pa rin tayo, pagkat iyan ang - 
ganiyan talaga ang nais mangyari ng Diyos. Ang hinahanap natin ay ang magandang ugali.

Maaari n'yo akong tanungin ngayon: “Bakit ipinahintulot Niyang maging gayon ang pagkakadisenyo sa 
kaniya?” (Ayaw kong masyadong magtagal dahil marami pa akong dapat sabihin dito). Bakit? Maaaring 
maging katanungan ito: Bakit ginawang ganito ng Diyos ang babae? Bakit Niya siya tinulutang 
magkaganoon? Para ito sa sarili Niyang mabuting kasiyahan. Siyanga.
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Ngayon, kung nais n'yong buklatin ang Biblia ninyo, sa loob lamang ng isang sandali, buklatin natin sa 
Roma 9 at ipapakita ko sa inyo kung paanong ginagawa ng Diyos ang mga bagay na ito (kung nais n'yong 
ba - basahin), at makikita natin dito kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa sarili Niyang mabuting 
kasiyahan (Roma 9:14).

Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bagang kalikuan sa Dios?.. .(Nang piliin Niya si Esau - o nang 
piliin Niya si Jacob at itakwil Niya si Esau bago pa magkaroon ang mga batang lalaking iyon ng 
karapatang mamili. Alin man sa kanila, bago pa sila isilang, habang nasa sinapupunan pa sila ng ina, 
sinabi na ng Diyos, “Nasusuklam Ako kay Esau, at iniibig KO si Jacob.”Kita n'yo? Bakit?)

Sapagkat sinabi Niya kay Moises, “Ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking 
kinahahabagan.”

Kaya nga hindi sa…may ibig, o…ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa. Sapagkat sinasabi 
ng kasulatan tungkol kay Faraon, Dahil sa layong ito, ay itinaas kita upang aking maihayag sa 
pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangala'y maitanyag sa buong lupa.

Kaya nga… sa kaniyang…(Ngayon masdan n'yo rito) Kaya nga…sa kaniyang ibig siya'y naaawa, at sa 
kaniyang ibig siya'y nagpapatigas.

Sasabihin mo nga…sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang 
sumasalangsang sa kaniyang kalooban?

Ngunit, Oh tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa 
sa kaniya, Bakit mo ako ginawang ganito?

O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok, upang gawin sa isa lamang limpak ang 
isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa ikahihiya.

Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kaniyang kagalitan at ipakilala ang kaniyang 
kapangyarihan, ay nagtiis…ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa 
pagkasira:

… at upang maipakilala ang kayaman ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kaniyang 
inihanda nang una pa sa kaluwalhatian.

Ngayon, makipagtalo kayo sandali riyan. Ginawa ito ng Diyos.Kailangan Niya iyong gawing ganito. 
Kailangan naroon iyon. Ngayon, makinig kayo.Ngayon, sa loob ng mga limang minuto ay nais kong 
tawaginn ang pansin n'yo tungkol sa isang bagay.Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay ang isang Dakilang 
Walang Hanggan. Noong pasimula, maging noon bago pa magkaroon ng pasimula, ni hindi pa nga Siya 
Diyos noon.Alam ba ninyo iyon?Ang isang Diyos ay isang bagay na sinasamba, at wala pang sumasamba 
sa Kaniya noon; Namuhay Siyang nag-iisa.At nasa Kaniya ang maraming katangian. Ano ba ang 
katangian? Isang kaisipan.(Ngayon, makakauha kayo ng isang bagay na may kinalaman sa aralin natin 
ngayon gabi).Pansinin, Siya ang mga katangiang nasa Kaniya.Ngayon, nasa Kaniya ang maging Ama; 
nasa Kaniya ang maging Tagapagligtas; nasa Kaniya ang maging tagapagpagaling. At lahat ng mga bagay 
na ito ay nagpapakita lamang ng Kaniyang mga katangian.
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Ngayon, hindi Siya maaaring maging makatwiran samantalang Siya ang nagbubunsod sa tao upang 
siya ay malugmok. Kailangan Niya siyang ilagay sa isang patas na kalagayan ng pagkakaroon ng 
kalayaang pumili upang makapamili siya sa kaniyang sarili ngunit nalalaman Niyang mahuhulog
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siya. Ngayon, hindi Siya maaaring maging Tagapagligtas malibang may mapahamak. Hindi Siya 
maaaring  maging  Tagapagpagaling  malibang  may  magkasakit.  Ang  mga  bagay  na  ito  ay  kailangang
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mangyari. Ginawa itong ganito ng Diyos upang ang Kaniyang mga dakilang Katangian ay maipakita. Kung 
walang ganito, hinding hindi Siya maaaring maging Tagapagligtas. Ngunit alam nating isa Siyang 
Tagapagligtas; bago pa man magkaroon ng panahon ay tagapagligtas na Siya.

Isa Siyang Tagapagligtas. Kaya't kailangang may mapahamak. Paano itong mangyayari? Kung kukunin 
Niya ito at pagkatapos ay iwawala Niya ito para lang iligtas Niya, hindi ito magiging makatwiran para sa 
Kaniyang katarungan. Hindi Siya magiging makatarungan kung Siya mismo ang magtutulak sa tao sa 
impiyerno. Siya ay mabait, maginoo, makatotohanan, matapat, at isa Siyang dakilang Hukom. Kita n'yo, 
kakalabanin Niya ang sarili Niya kung gayon. Kaya't kailangan Niyang ilagay ang tao rito at gawin Niya 
siyang isang taong may kalayaang mamili upang kaniyang - nalalaman Niyang mahuhulog siya. At ang 
taong nasa larawan Niya, paano siyang mahuhulog?Ngayon, nakikita na ba ninyo ang liwanag ng araw?
Kaya't kailangan Niyang gumawa ng isang ikalawang produkto, isang bagay na lalabas mula sa orihinal na 
nilalang. Ngayon, ay nakikita na ninyo. Kita n'yo? Hayan na kayo. Kita n'yo?Kung gayon iyon pala ang 
nahulog. Ginawa Niya iyon nang nalalaman Niyang mahuhulog iyon. At inilagay iyon sa mga kamay ni 
Satanas bilang sisidlan ng kahihiyan.

Saan ba nailagay ang karangalan ngayon? Pag-isipan n'yo iyan.

Pansinin niyong maigi ngayon.

At muli, bakit kaya siya dinisenyong ganito at hindi katulad ng ibang mga babae? Bakit ganito ang 
pagkakadisenyo sa babaeng tao at bakit hindi ganito ang ibang mga babae? Alin man sa ibang mga 
babae ay hindi gayon ang pagkakagawa. Hindi sila gayon maging sa araw na ito. Hindi nila magagawa. 
Dahil hindi gayon ang pagkakagawa sa kaniya ay hindi niya ito magagawa. Bakit nga ba hindi Niya ginawa 
ang babaeng tao na katulad ng ibang babae nang sa gayon ay makatulad siya nila, at nang magkaanak 
na lang siya? Kung magkagayon ay makapag-asawa siya at makapamuhay, at kapag sumapit na ang oras 
ng pagdating ng sanggol ay makapagluwal siya ng sanggol. Bakit - bakit Niya siya ginawang ganito?
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Ngayon, hindi ko maaaring bigkasin ang mga salitang ito, at nauunawaan n'yo kung ano ang 
tinutukoy ko, hindi ba? Kung nauunawaan n'yo, sabihin n'yo “Amen.”[Nagsabi ang kongregasyon ng, 
“Amen” -Ed.]Siyanga.Kita n'yo? (May mga batang babaeng nakaupo rito, at mayroon ding mga batang 
lalaki. Kita n'yo?) Ngunit alam n'yo, ang hayop ay kailangang dumating sa isang takdang panahon sa loob 
ng isang taon; at saka lang siya malalapitan ng asawa; at pagkatapos noon ay wala na. Ngunit ang 
isang babaeng ito, kahit kailan.

Siya…Bakit Niya siya ginawang ganito?

Ngayon, masdan n'yo kung paanong nailaladlad ang palatuntunan Niya habang itinutuloy natin ito 
ngayon, sakdal na sakdal ito. (Ngunit isang araw ko lang ito nalaman). Bakit hindi na lang Niya ginawang 
gayon sa pasimula, tulad ng ibang mga nilalang Niyang babae? Sapagkat hindi iyon aayon sa Kaniyang 
kakanyahan. Siya ang bukal ng lahat ng kadalisayan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan Niyang 
payagan si Satanas na mahawakan siya, at mangyari ang ginawa niyang pangliliko. Ang gayong nilalang 
ay - ay hindi aayon sa Kaniyang kakanyahan, kung gayon ang orihinal na pagkakagawa sa kaniya.
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Ang lahat ng Kaniyang mga gawa na Kaniyang nilikha sa orihinal ay may pagkakatuluy-tuloy. Lahat 
ng mga orihinal na gawa Niya ay may pagkakatuluy-tuloy: ang babaeng aso, ang lalaking aso (Kita 
n'yo?), ang babaeng baka, ang lalaking baka, lahat ay amy pagkakatuluy-tuloy. Ang buong kalikasan ay 
may pagkakatuluy-tuloy. Ang binhi ay namamatay, nahuhulog sa lupa, tulad ng kamatayan, libing, 
pagkabuhay na maguli. Ang dagta ay nagtutungo sa ibaba ng puno, inilalaglag nito ang dahon nito, 
muling nagbabalik sa kasunod na taon kalakip ang muling pagkabuhay ng bagong dahon. Nakikita ba 
ninyo kung ano'ng ibig kong sabihin? Lahat ng bagay, maging ang kalikasan ng Diyos ay may 
pagkakatuluy-tuloy sa iisa. At narito ang isang bagay na nilikhang hindi umaayon sa pagkakatuluy-tuloy 
ng Diyos. Nilikha ang kalikasan upang hindi magkasala. Isipin n'yo.Ang orihinal na nilalang ng Diyos ay 
hindi maaaring magkasala.

Oh, hindi pa ba ninyo nakikita ito ngayon sa tanawing ito rito, ang pagkakaliko ng iglesia? Ang 
orihinal ay ang Salita ng Diyos. Walang kasalanan sa Diyos. Nakikita na ba ninyo kung ano ang gusto 
kong sabihin? Narito ang isang nilalang na lumitaw sa pamamagitan ng panliliko. Magkakaroon ng isang 
Iglesia ang Diyos, ngunit tingnan n'yo ang likong bagay na ito na nasa kanila ngayon. Ang Diyos, 
mayroon Siyang lalaki at babae, ngunit ang babaeng ito… Kita n'yo, ang pinaka sintomas nito ay 
nagpapakita kung ano ang nasa likod ng isipan ng Diyos noon. Makagugugol tayo ng isa o dalawang oras 
para himayin iyan.Ang babae…Ginawa ang nilalang na ito upang magkaganiyan.Ginawa Niya ang nilalang 
na ito at ginawa siya upang magawa siyang hawakan ni Satanas at hinawakan nga niya siya. Hanggang 
ngayon ay hawak pa rin niya siya. Makabubuting magmadali siyang tumakbo sa krus, gaya rin naman ng 
mga kalalakihan.

Pansinin n'yo, ang buong kalikasan ay may pagkakatuluy-tuloy.Kung ginawa Niya ang babae na 
katulad ng iba at  ibinilang  siya  sa  orihinal  na  paglalang,  disin  sana'y  walang  lilitaw  na  kasalanan,  dahil
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hindi magagawa ng babaeng magkasala.Isa siyang panliliko ng orihinal na nilalang.Gayon din naman, ang 
lahat ng kasalanan ay panliliko ng orihinal na katotohanan.

Ano ba ang kasinungalingan? Ito ay katotohanang niliko.Ano ba ang pakikiapid? Isang tamang 
gawang niliko.Kaya't hayan ang likong nilalang; hayan ang nailikong kabuuan nito.At ang kabuuan nito 
kung babaybayin ay ka-s-a-l-a-n-a-n. Naririyan iyan.Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng 
tanong na ito. Isa lamang piraso, isang bahagi, nagmula sa lalaki, upang sa pamamagitan nito ay madaya 
siya.Ang Diyos ang gumawa nito.Dito ay napatunayan ito. Iyan ang dahilan kung bakit nilalang siya.

Ang isang imoral na babae ang pinakamababang bagay na maiisip mo sa balat ng lupa. 
Ipagpaumanhin ninyo ito, mga kadalagahan. Siya'y dili't iba kundi isang taong basurahan, isang “tapunan 
ng sex”. Iyan siya. Ang isang babaeng imoral ay isang taong basurahang pinagtatapunan ng sex, isang 
polusyon, kung saan ang marumi, mahalay, nakapandidiri, pinakamaruming dumi ay itinatapon. Bakit siya 
ginawang ganito? Para sa pandaraya. Bawat kasalanang naganap dito sa ibabaw ng lupa ay sanhi ng 
isang babae.

At may isang analyst na taga Chicago, I - isang babae ang sumulat ng sulating ito, tungkol sa 
pulisya, na sinubaybayan nila sa Estados Unidos (Sa Metropolitan United States) na siyamnapung 
porsiyento ng lahat ng krimeng naisagawa sa ano mang anyo sa loob ng Estados Unidos, ay laging may 
sangkot na babae.Ngayon, sinasabi kong lahat ito para masabi ko ang isang bagay na ito sa huli at nang 
makita n'yo kung ano ang nangyayari.

Ginawa siya upang makapandaya gaya nang ginawa niya kay Adam noong pasimula, sinabi niya sa 
kaniya na masarap ang bunga upang malinlang niya siya at mailayo niya siya sa Salita. Ganiyan din ang 
ginagawa ng iglesia ngayon: ganiyan din. Ngunit nang magkagayon, pagkatapos no'n, ang lalaki na ang 
naging tagapangulo niya, upang mamuno sa kaniya.
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Ngayon, ang laking kaibahan niyan sa araw ba ito sa kaisipan ng araw na ito. Sa halip na ang lalaki 
ang maging tagapamuno ng babae, ang babae ang naging Diyos ng lalaki. Siyanga. Ang babae na ang 
namumuno sa lalaki. Ngayon, humigit kumulang ay mauunawaan ninyo kung ano ang pinupuntiriya ko. Sa 
pamamagitan ng kaniyang kagandahan at kontrol sa sex, ang hugis niya na ibinigay ni Satanas sa kaniya 
(ang ikalawang produkto na ginawa ni Satanas), isinugo siya upang dayain ang mga anak ng Diyos, at 
mas marami ang maitutulak niya sa impiyerno kaysa sa alin mang insturmentong hawak ni Satanas. 
Talagang tama iyan. (Ang tinutukoy ko'y ang mga babaeng imoral ha, hindi kayong mga kapatiran. 
Ipupuwesto rin natin kayo, ang tamang kalagayan n'yo, sa loob ng ilang sandali sa Salita ng Diyos dito). 
Nasa plano na ito ng Diyos sa pasimula pa lamang.

Ngayon, para magawa natin ito sa araw na ito…Ano ba ang Diyos ng Estados Unidos? Naaalala ba 
ninyo sa Tabernakulo, maraming taon na ang nakalipas, ay nangaral ako tungkol diyan, “Ang Diyos ng 
Makabagong Araw na Ito.” Ang isang hostes na nakaupo roong naka-make-up, at nakalilis ang damit sa 
itaas ng tuod, at ang iba pang mga bagay na gaya nito.Ang sabi ko, “Masdan n'yo ang Diyos ninyo.” At 
tama nga. Naroon siya sa bawat patalastas, halos hubad na; naroon din siya't gayon din ang ayos sa 
lansangan. Instrumento siya ni Satanas. “Sa pasimula,” ang sabi ni Jesus.Kita n'yo? Nakikita nating 
nagkaganito na ngayon at - sa pasimula at kung ano ang tinutukoy Niya.
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Ngayon, dati na siyang dinidiyos ng mga hiteno. Alam ba ninyo iyan, isa siyang diyosa. Tiyak 
nga.Ginawa nila siyang isang diyosa sapagkat may mga ginagawa silang seksuwal na pagtatalik sa 
kanilang mga pananambahan. Ang sabi nila ay isa raw siyang manlilikha. Sa kaniyang sinapupunan ay 
dala niya ang binhi at lumilikha siya. Iyang ay isang kasinungalingan. Isa lang ang manlilikha; iyon ay ang 
Diyos. Datapuwat naaalala ba ninyo si Pablo noon? Si Diana ng Efeso, isang imaheng bato, ang sabi'y 
diyosa raw siyang bumaba mula sa langit. Hindi ba ninyo nakikita kung ano ang paganong pagsamba? At 
tayo naman, dahil hindi natin alam kung ano ito, nagbabalik tayong muli sa paganong pagsamba ng 
kababaihan, ang pinakamababang uri ng nilalang sa balat ng lupa: ang pagsamba sa babae. Maliliko niya 
ang lalaki saan man niya naisin. At hindi niya alam na sa likod ng lahat ng panlabas na kagandahang iyon, 
sa loob pala nito ay impiyerno. Ang sabi ni Solomon ay ang mga pintuan daw niya ay mga pintuang 
patungo sa hades.

Ngayon, malinaw nating makikita rito kung ano ang sinalita ni Jesus sa ikalawang kabanata ng 
Apocalipsis at sa ika-15 talata, tungkol sa aral ng mga Nicolaitanes, ang pagdating ng iglesiang iyon na 
unti-unting lumalayo sa Salita. Gayon din ay malinaw nating makikita itong mga bulgar, masasama, 
masasagwang programa sa telebisyon ng mga sex queen ng Hollywood. Makikita natin ang karumihan ng 
bayang ito habang ang mga kabataang ito, mga kababaihang naglalakad sa mga lansangan, pitis ang 
suot na damit, nagsisikembot, samantalang napakaginaw ng panahon. Hindi nila alam na ang diablo ang 
gumagawa nito. Nalulukuban sila ng masamang espiritu at hindi nila nalalaman. Hindi pa kayo nakakita ng 
babaeng aso na gumagawa niya, di ba? Hindi n'yo makikitang ginagawa iyan ng ibang babae. At 
makabubuti rin kung hindi siya lalapitan ng sinumang lalaki.
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Ngayon ba'y nakikita na ninyo ang larawan? May isang bagay tayong ipakikita sa isang saglit, kung 
loloobin ng Panginoon.

Ngayon, nakikita na ninyo ang mga Nicolaitanes; nakikita na ninyo ang aral nila; nakikita na ninyo 
ang mga teenage queen kung tawagin nila, ang mga babaeng burles sa lansangan. Dati-rati'y kailangan 
pang manood ng mga palabas na bulgar para makakita ng babaeng burles. Imulat lang ninyo ang mga 
mata ninyo, tumingin kayo sa mga lansangan. Iyan na lang ang kailangan mong gawin ngayon. Lahat na 
lang ay mistulang babaeng burles.Tiyak iyan. Bakit nila ginagawa ito? Upang mang-akit; manukso, iyan 
lang ang tanging dahilan kaya niya ito ginagawa. Ginagawa niya ito dahil marumi siya. Ginagawa niya ito 
dahil ginawa siyang ganito. Hindi niya napapagtanto na kinakasangkapan siya ni Satanas. Ganiyan nga 
siya.

Maging sa mga paaralan natin ngayon ay nagtuturo na rin ng seksuwal na pakikipagtalik. Ang bulok 
na daigdig natin ng pagsamba sa babae… Alam kong ayaw nilang paniwalaan iyan. Tatayo sila roon at 
aawit ng isang uri ng himno, at iba pa, sa isang araw at lalabas kasama ng mga babae, buong magdamag 
na nagliliwaliw…Kita n'yo? Mabuti. Samantalang sa paningin ng Diyos, sa Salita, siya ang pinakamababang 
uri ng hayop na inilagay ng Diyos sa ibabaw ng lupa… Masdan n'yo.

Iyan ang dahilan kung bakit binawalan siya ng Diyos na magturo ng Kaniyang Salita. Tama. 1 Timoteo 
2:9-15: “Hindi ko pinahihintulutan ang babaeng magturo o magkaroon ng anuman kapamahalaan…” Kita 
nyo? At gayon din sa 1 Corinto 14:34: “Manahimik ang mga kababaihan sa mga iglesia, sapagkat hindi 
sila pinahihintulutang magsalita, dahil inutusan silang manahimik, at ganito rin ang nakasaan sa 
kautusan.” Ngunit ngayon, ano ang ginagawa ng iglesia? Ginagawa nilang mga pastora, ebanghelista ang 
babae samantalang lubos itong ipinagbabawal ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, “…gaya rin naman ng 
isinasaad ng kautusan,” nagpapakita ng pagkakatuluy-tuloy, ang kabuuan nito. Gaya ng Cordero kagabi, 
ang tanging dakong sambahan, sa silong ng nabubong Dugo ng Cordero. Iyan lamang ang tanging dako 
sa araw na ito, kay Cristo. Ang tanging maaari nating gawin ay ang pumasok sa Kaniya. Iyan lang ang 
tanging dakong sambahan. Noon pa ma'y ganiyan na. Ang tanging dakong sambahan ay sa silong ng 
nabubong Dugo.
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Kaya ngayon, nakikita na nating nalalantad sa ating harapan ang kabuuan ng larawan. Hayan siya. 
Iyan ang dahilan kung bakit hindi siya pinahihintulutan ng Diyos na mangaral, hindi siya pinahihintulutang 
gumawa ng anuman sa loob ng iglesia maliban sa maupo ng tahimik nang may lambong sa mukha.
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Ngayon, nakikita na ba ninyo kung bakit nasabi ko ang mga bagay na sinqabi ko at kung bakit 
nagawa ko ang mga bagay na ginawa ko, dahil nalalaman ko ang lahat ng ito sa puso ko, mga kapatid, 
mga kapatid na babae? Alam ko, mga kapatid na babae, na - narito sa akin ang tamang kalagayan ninyo 
(saglit lang) pati na ang napakagandang pag-uugaling maaaring hubugin ng Diyos sa inyo, ngunit 
sinisikap ko lang na magsalita tungkol sa kabilang panig upang ipakita sa inyo kung ano talaga kayo sa 
pasimula. Sinabi ni Jesus na balikan natin ang pasimula para malaman natin. Iyan ang ginagawa natin.

Ngayon, kinailangan kong hagipin ang mga mahalagang punto sa marami sa mga bagay na ito, 
umaasa akong nauunawaan ninyo ito. At sa mga taong makikinig sa tape na ito, umaasa akong 
nauunawaan ninyo. Magbalik lang kayo.Ito'y para lamang ipakita sa inyo na sinabi ni Jesus, “Magbalik 
kayo sa pasimula at tuklasin ninyo.” Lahat ng bagay ay maaaring balikan sa pasimula.

Mauunawaan n'yo ngayon kung bakit ang mga tao…Ang sabi nila ay galit daw ako sa babae. 
Napakalayo niyan sa katotohanan. Hindi ako galit sa babae.Binabansagan nila akong galit sa babae. 
Alalahanin n'yo, tinawag din nilang galit sa babae si Pablo. Isang babaeng ministro ang nagsabi di pa 
katagalan, “Oh, para kang si Pablo; lagi na lang niya kaming pinagiinitang mga kababaihan,” isa siyang 
banal ng Diyos na pinahintulutang sumulat ng Biblia, ng Bagong Tipan, pagkatapos ay pamamalian niya 
ang mga salita niya. Ang sabi niya, “Kahit pa Anghel na bumaba mula sa Langit ang magturo ng iba kaysa 
sa kung ano na ang nasabi ko, masumpa siya,” lalo pa nga kung isa siyang babaeng mangangaral.Kita 
n'yo?
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Ang sabi nila ay galit daw sa babae si Elias. Hindi siya galit sa mga tunay na babae; ayaw lang niya 
sa mga Jezebel. At kung totoo iyon, kung gayon, siguro ay - ganoon din ang Diyos sapagkat Siya ang 
Salita na dumarating sa mga propeta. Kaya't gayon din ang Diyos, gayon din Siya.Kaya't kita n'yo, alam 
Niya ang orihinal na nilalang mula pa sa pasimula. Ang sabi Niya, “Sa pasimula…”Mga propeta silang 
dinatnan ng Salita.

At nilikha Niya ang babae para sa lalaki at hindi ang lalaki para sa babae. Alam ba ninyong ang babae 
ay nilikha para sa lalaki at hindi ang lalaki para sa babae? Ilan ba ang nakaaalam niyan? Itinuturo iyan ng 
Biblia. Mabuti. Binigyan siya ng dakong dapat kalagyan sa lalaki bago mahulog ang tao sa kasalanan, 
kapantay niya siya at may kapamahalaan sa buong sangsinukob, ngunit matapos mahulog ang tao sa 
kasalanan… Ngayon ay ilalabas na natin ang paksa. Ngunit pagkatapos ng pagkahulog, naging 
tagapamuno na ang lalaki ng babae. Kailangang manahimik siya sa lahat ng usapin. Ngayon, nang 
matapos ang orihinal na pasimula… Ang sabi ni Jesus,

65
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“Hindi gayon sa pasimula.” Iyon ay noong magsimula ang panahon, ang unang lumikha ang Diyos ng 
orihinal na nilalang.Lahat ng nakauunawa, magsabing muli ng, “Amen. ”[Sumagot ang kongregasyon ng, 
“Amen” -Ed.]

Sa pasimula, lumikha ang Diyos ng isa lamang lalaki at isang babae. Gayon man ay iba ang 
pagkakagawa sa babaeng tao sa mga babaeng hayop, sa lahat ng ibang hayop, para sa pandaraya. 
Ngayon, masdan n'yo, Ngayon, hindi gayon sa pasimula. Ginawa siyang… Kung nanatili lamang siya sa 
dati niyang kalagayan, dapat sana'y walang nangyaring pagkahulog. Datapuwat siya ang naging sanhi ng 
pagkahulog sa pagkabalam na sumira sa kabuuan ng pagkakatuluy-tuloy ng Diyos, at tuloy ay naihasik 
ang kamatayan, hapis, at lahat ng iba pang bagay sa ibabaw ng lupa. Sadyang nilikha siyang gayon.

Ngayon, pansinin.Ngayon, pagkatapos ng pasimula, pagkatapos ng pasimula, matapos na 
magpasimula ang panahon…Bago pa iyon ay naroon ang walang hanggan; natapos na iyon. Pansinin, 
matapos gawin ni Eva ang pagkahulog, pagkatapos ng pagkahulog, kinailangang magkaroon ng 
panibagong tipang isinagawa. Hindi na kapantay ang babae ng lalaki sa pamamahala. Bawat isa ay 
kailangang magkaroon ng bukod na tipan.
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Ngayon, tingnan natin kung tama iyan.Kunin natin ang Genesis 3 at tuklasin nating kung tama nga 
ito, sa ating pagpapatuloy, dahil nais nating maging positibo na ang mga bagay na ito na itinuturo at 
inilalabas natin ay talagang totoo upang…Marahil dito ay may kaunti tayong panahon, pagkat hindi na 
tayo gasinong malayo sa wakas ngayon, para makadako tayo sa bahaging pagsasara ng paksang ito 
upang maipakita natin kung bakit at ano ang tungkol sa diborsiyo at sa iba pa.

67

Ngayon, sa Genesis, sa ikatlong kabanata, at magsisimula tayo sa Ikatlo at sa ikalabing-anim na 
talata. Magsimula tayo sa ikalabing-apat na talata: At sinabi…ng Panginoong Dios sa ahas…(Ngayon,, 
susumpain Niya ito)… Sapagka't ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop…at ng higit sa 
bawa't ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga 
araw ng iyong buhay:

At papagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang lahi:ito ang dudurog ng 
iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.(Ang pangakong darating sa pamamagitan ng isang 
babae, ang Mesiyas, upang siyang tumubos.) Sinabi niya sa babae,… (Ngayon, tingnan n'yo.. Ngayon, 
hayan ang pakikipagtipan sa serpente at mabuti ang mga iyon noon sa pasimula, o bago ang pasimula.)

Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; 
manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y 
papanginoon sa iyo. (Hindi na sila magkapantay…Ngayon, nagkabaligtad na at ang babae na ngayon ang 
panginoon.) At kay Adam ay sinabi, Sapagka't iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng 
bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain…niyaon; sumpain ang 
lupa…(Hindi si Adam ang sinumpa, ha, kundi sumpain ang lupa)…dahil sa iyo, kakain ka sa kaniya sa 
pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay;

Ang…isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa prang.

Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagka't 
diyan ka kinuha: sapagka't ikaw - ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi.

Dalawang tipan… Ngayon, iyan ang pipinid da pasimulang tinukoy ni Jesus: “Hindi ganiyan sa 
pasimula.” May panibagong tipan na tayo ngayon. Pansinin n'yo, isa itong panibagong tipan. Ngayon, 
may tipan para sa produkto, at bukod din ang sa - sa ikalawang produkto. Pansinin n'yo, ang pagkahulog 
ang dahilan ng kaguluhan, kamatayan sa bawat nilalang sa sangsinukob, nabago ang buong kalikasan. 
Ngayon, pansinin natin kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa: “Sa pasimula ay hindi gayon.” “Ngayon, 
hindi gayon sa - iyon ay…Ngayon, pagkatapos na ito ng pasimula. Ngayon ay may dalawang tipan. Noong 
una ay isang tipan lamang. Si Adam at si Eva ay magkapantay: isang lalaki, isang babae, Ngayon, 
nagkasala ang babae. At ano ang ginawa niya? Inilagay nito ang lahat sa kamatayan, at kailangang 
gumawa ang Diyos ng isang tipan batay dito, panibagong tipan.Naririto ito sa Genesis 3:16. Gumawa 
Siya ng panibagong tipan.
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Ngayon, ang mundo ay muling makakalatan ng tao, hindi na sa pamamagitan ng orihinal na paglalang, 
kundi sa pamamagitan ng pagnanasa sa sex. Ngayon, iyan ang tatapos sa pasimula, hindi ba? Sa 
pasimula ay mayroon lamang isang taong lalaki at isang taong babae, isang lalaki, isang babae. Ngunit 
nang tawirin niya ang guhit na iyon at dalhin ang kasalanang ito, ngayon ay muling darami ang tao sa 
mundo sa pamamagitan na ng sex; hindi na sa pamamagitan ng paglilikha; sa pamamagitan ng sex. 
Nakikita na ba ninyo kung ano ang lagay ng babae ngayon? Ngayon, ngunit ganiyan dumarami ang tao 
ngayon sa mundo, sa pamamagitan ng mga babae.
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Iyan ang dahilan kung bakit kailangang dumaan si Jesus sa isang babae upang muli itong maibalik sa 
orihinal nitong pasimula, walang seksuwal na pagnanasa. Isinilang  Siya  ng  isang  birhen.  Ngunit,  aleluia,
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darating ang oras na hindi na kakasangkapanin ang sex, kundi tatawagin ng Diyos ang Kaniyang mga 
anak mula sa alabok ng lupa, gaya ng naganap sa orihinal. Hindi sa pamamagitan ng kung sinong babae, 
kundi sa pamamagitan ng paghulma ng putik at ng mga cosmic light at ng petroleum; muli Siyang lilikha 
tulad ng ginawa Niya kay Adam noon una.

Ginawa itong posible ni Jesus nang gawing tao ng Diyos ang Kaniyang Sarili at naparito Siya sa 
sanlibutan upang magawa Niyang mamatay, sa pamamagitan ng babaeng ito. Ngayon ay panahon ng 
pagsubok sa pamamagitan ng kasalanan.

Ngayon, makikita n'yo,, at pagkatapos ng pasimula ito ay - may panibagong bagay na napasimulan. 
Ngayon, gugulatin kayo nito. (Pagod na ba kayo? Maupo lang kayo ng tahimik sa loob ng kaunti pang 
panahon). At nang ang dalawang pakikipagtipan ay gawin ng lalaki't babae sa pamamagitan ng sex 
(panibagong tipan ito, hindi ang orihinal na tipan, kundi panibagong tipan), ngayon ano ang napasimulan? 
Ang poligamya sa kalahatan. At pagkatapos ng pasimula, nagpasimula ang poligamya kapwa sa tao at sa 
hayop, pagkatapos ng pasimula, ng pagkahulog. Muling nagsasaayos ang Diyos ng panibagong kalikasan 
sa pamamagitan ng sex. Nilikha ng Diyos ang una nang walang sex. Ang ikalawang tipan: isang lalaki, 
maraming babae; isang lalaking usa, isang lupon ng mga babaeng usa (Tama ba?); isang toro, isang 
kawan ng babaeng baka, mga baka; isang tandang, isang bakurang puno ng inahing manok (Tama ba?); 
isang David, na kawangis ng Kaniyang puso, limandaan ang asawa nya, isandaan ang naging anak niya 
sa loob ng isang taon sa magkakaibang babae: isang lalaking kinalugdan ng puso ng Diyos; isang 
Solomon na ang asawa'y isang libo. Ngunit pansinin n'yo ngayon, hindi gayon sa pasimula. Ngunit 
ngayon, pagkatapos na ito ng pasimula. Ang babae ang dahilan nito, pagkatapos ay nagkaganito na siya 
ngayon. Kita n'yo?
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Si David, ang haring kumakatawan kay Cristo…(Itanim ninyo iyan sa isip n'yo). Ikinatawan ni David si 
Cristo. Naniniwala ba kayo? Si Cristo ay nakaupo - uupo sa Kaniyang trono. At itong si David, isang 
lalaking kinalugdan ng puso ng Diyos, ay nag-asawa ng limang daan. Nakikita ba ninyo kung ano'ng gusto 
kong sabihin? Limang daan ang asawa ni David, isang libo naman ang kay Solomon; at si Solomon ang 
anak ni David sa natural, na kumakatawan kay Jesus Cristo, ang anak ni David sa espirituwal. Ngunit iyon 
ay ang natural na buhay-seksuwal; ito ay mangyayari sa espirituwal, aba, nilikha.Gayon ang nangyari sa 
pasimula, ngunit hindi rito sa buhay na ipinamumuhay natin ngayon. Pansinin n'yo.(Huwag n'yong 
palalampasin itol isapuso ninyo ang lahat ng ito). Ngunit sinuman sa mga babaeng iyon ay hindi maaaring 
magka-asawa ng higit sa isa. Ang lalaki ang orihinal na nilalang, hindi ang babae. Sinuman sa mga 
babaeng iyon ay hindi maaaring mag-asawa ng higit sa isa, ngunit ang asawang lalaking iyon ay 
maaaring mag-asawa ng isang libo. Iyan ay ITO ANG SABI NG PANGINOON. Iyan ang sabi ng Biblia.
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Ngayon, nagbalik ako, dinahan-dahan ko, at ipinakita ko sa inyo kung ano ang nagpasimula sa sinabi 
ni Jesus. Ngayon, malinaw na ba ninyong nakikita? Maaari silang magka-asawa kahit ilan…

“Oh,” ang sasabihin mo, “Para lang iyon sa Israel.” Siyanga ba? Noon dalhin ni Abraham si Sara sa 
bansa ng mga Filisteo, may isang hari roon na ang pangalan ay Abimelech. At isang daan taong gulang 
na noon si Sara (nasa ganoong edad na siya), datapuwat nagbalik siya sa pagkadalaga at naging isa 
siayng magandang babae. Alam ba ninyo iyon? Mabuti. At nais siyang maging asawa ni Abimelech. 
Naaalala ba ninyo ang mensahe ko tungkol dito? Nais maging asawa ni Abimelech si Sara. Marahil ay 
marami na siyang asawa. Ngunit hindi niya siya maaaring mapangasawa kung kasal siya kay Abraham. 
Kaya't sinabi ni Abraham kay Sara, “Sabihin mong kapatid kita - dahil papatayin niya ako para 
mapangasawa ka niya.” Bakit hindi na lang niya pinalayas si Abraham sa labas ng bansa at saka niya 
kunin ang asawa niya. Hindi lang iyon batas para sa mga mananampalataya, kundi sa lahat ng taong 
kabilang sa paglalang. Makasalanan ka man o banal, mananagot ka sa mga gawang ito. Isa iyong haring 
pagano. Ilan ba ang nakaaalam na totoo ang kuwentong iyon? Biblia ito, sa Genesis, sa ika-16 na 
kabanata, wari ko.
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Pansinin n'yo, dapat sana'y napangasawa siya ni Abimelech.Handa na sana niyang angkinin ang 
bagong babaeng Hebreong ito. At ang sabi niya, “Ito ay aking… ”Ang sabi ni Sara,“ Kapatid ko ang 
lalaking iyan.” Ang sabi naman ni Abraham,
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“Kapatid ko ang babaeng iyan.”

At ang sabi ni Abimelech, “Kung gayon ay gagawin ko siyang asawa.” Maiisip ba ninyo ang isang 
lalaking gagawa ng gano'n? Ngunit ginawa nga niya.

At kinagabihan, habang natutulog siya, nagpakita ang Panginoon sa kaniya sa isang panaginip na 
nagsasabi, “Abimelech, katulad mo'y isang patay na lalaki. May asawa ang babaeng nais mong 
pakasalan.”

Ang sabi niya, “Panginoon, alam Mo ang katapatan ng aking puso.”Ang sabi niya, “Hindi ba't ang sabi 
niya sa akin ay kapatid niya siya? Hindi ba't sinabi rin mismo ng lalaki, 'Kapatid ko siya'?
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“Ang sabi Niya, ”Alam Ko ang katapatan ng iyong puso. Kaya nga ayaw Kong magkasala ka laban sa 
Akin.“Tama ba? Ang sabi, ”Isauli mo sa lalaki ang asawa niya, sapagkat ang lalaking iyon ay Aking 
propeta. At malibang ibalik mo siya sa kaniya at ipanalangin ka niya, hindi ng iyong pari, kung hindi ka na 
ipananalangin, mapapahamak ang buong bansa mo.“Amen. Hayan ang nakamamanghang 
biyaya…”Mapapahamak ang iyong bansa. Asawa siya ng lalaking iyon, at propeta KO siya.“ Amen. Iyan 
ay ITO ANG SABI NG PANGINOON.Iyan ang Kasulatan. Kita n'yo?

Ngayon, makikita nating ang sanhi ng kamatayan - ang kamatayan ang nagiging bunga ng kasalanan 
ng babae, dumating iyon sa pamamagitan ng babae at hindi ng lalaki. Sa pamamagitan ng kaniyang 
paraan ng pamumuhay, ang buhay niya, at sa pamamagitan niya, ay dumating ang lahat ng kamatayan. 
Ang paraan niya ng pagbibigay ng buhay ay kamatayan. Ilan ba ang nakaaalam niyan? Sa Job 14, kung 
nais n'yong isulat ang Kasulatan. Mayroon akong…Kung sakaling nais n'yong kuwestiyonin ito, may mga 
Kasulatan akong isinulat para sa bawat bahagi nito.Kung gusto n'yong basahin ang Job 14, ang sabi nito, 
“Ang taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabagan.” Tama ba? “Siya'y 
umuusli na gaya ng bulaklak, at nalalagas,” at iba pa. Kita n'yo?

74

Bawat taong isinilang ng isang babae ay isinilang na sa kamatayan pagdating na pagdating pa lang 
niya, ngunit kapag isinilang siya sa paglalang ng Diyos, hindi siya mamamatay. Mula siya sa isa pang 
Punongkahoy na naroon sa halamanan ng Eden: si Cirsto.Ang Buhay na Walang Hanggan ay mula sa 
Punongkahoy na iyon.

“Oh,” sasabihin mo, “Punongkahoy ba ang babae?”

Tiyak iyon. Ang sabi Niya, “Huwag kang kakain ng bunga ng Punongkahoy na ito.”Aba, ang babae ay 
isang punongkahoy.Isa siyang punongkahoy na namumunga ng prutas.Ikaw ay bunga ng iyong ina; ang 
bunga ng sinapupunan ay ikaw. Tama. At ang bunga ng Punongkahoy ng Buhay na nasa Halamanan ng 
Eden, ay si Cristo. Sa pamamagitan ng babae ay naparito ang kamatayan. Sa pamamagitan ng babae ay 
naparito ang kamatayan. Sa pamamagitan ng lalaki, sa orihinal na paglalang ay naparito ang Buhay. Ang 
ipinanganak ng babae ay kamatayan; ang ipinanganak na Cristo ay buhay. Nakukuha na ba ninyo ang 
kaisipan? Diyan nga… Ngayon ay alam n'yo na kung saan napunta ang mga diyosa, hindi ba?

Ang unang Adam at Eva ay tumitipo sa ikalawang Adam at Eva. Nakikita na ba ninyo ang 
pagpaparami? Ngayon, ang pagpaparami ni Adam at Eva ay sa pamamagitan ng sex upang muling punuin 
ang lupa, ngunit hindi gayon sa pasimula. Lumalang ang Diyos ng tig-isang lalaki at babae, gaya ng 
ginawa Niya sa iba pang mga nilalang. Kita n'yo?Legal. Walang pinagkaiba sa iglesia.

Ngayon, dahil nakikita natin ang mga bindikadong katotohanang ito ng Diyos, magsaliksik tayo nang 
higit pa, kung nais n'yo. Sige.
75

Ngayon, maaaring makasakit ito nang kaunti kanggang sa dumako tayo sa pinakailalim nito.Ipakikita 
ko lang sa inyo ang katotohanan nito.

Walang ministrong maaaring mag-asawa ng biyuda. Alam n'yo ba iyon? Nais n'yong basahin? Sige, 
kunin n'yo ang Levitico - Levitico 21:7 at ang Ezekiel 44:22 at makikita n'yo na ang kaparian ay hindi 
dapat nag-aasawa ng babaeng nahipo na ng lalaki. Ang katipo nito ay ang birheng Nobya ni Jesus Cristo, 
sapagkat sila ang humahawak ng apoy ng Diyos, ang mga saserdote, ang mga anak ni Aaron. (Hindi 
sapat ang oras natin upang basahin lahat ito kung uuwi tayo nang tanghaling tapat. Mayroon pa tayong 
dalawampung minuto.) At ang mga anak ni Aaron ang humahawak ng - ng - ng apoy ng Diyos. Kaya't 
hindi sila maaaring mag-asawa ng babaeng nahipo na ng ibang lalaki. Ang hindi nagbabagong Diyos ang 
may sabi nito. Hindi sila maaaring mag-asawa ng ibang babae (babaeng nahipo na ng ibang lalaki), 
nagpapakita sa isang tipo rito, kung nais n'yong makita, na ang iglesia ng buhay na Diyos ay dalisay, 
hindi hinahaluan ang Salita ng Diyos at hindi isang denominasyong nahawakan na ng tao.

Tandaan ninyo, basahin natin ito rito.Nais ko itong ipahayag sa inyo. Sa Mateo 5, nangusap si Jesus 
dito ng isang bagay na tunay na napakahalaga. Nais natin itong makita. Sa Mateo 5. Isinulat ko sa aking 
- Minarkahan ko ang ilan sa mga bagay na balak kong sabihin sa mga kalalakihan lamang, kaya't medyo 
nahihirapan akong sabihin iyon sa harap ng mga kapatirang kababaihan. Ngunit nais ko nang ma - 
makalabas dito ngayon bago…Ngayon, sister, nais kitang ipuwesto kung saan ka inilagay ng pangako ng 
Diyos, at doon n'yo makikita - sana'y manatili kayo sa lugar na iyon. Mateo 5:32. Nais kong pansinin n'yo 
rito, para suportahan ang kaisipang ito na isa sa marami. Mateo 30 … Wari ko'y Mateo 5:32 - simula 31.
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Sinabi rin naman, ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa ay bigyan niya siya ng 
kasulatan ng paghihiwalay: (Ngayon, si Jesus ang nagsasalita, Yaong nagsabing, “Sa pasimula,”Ngayon, 
masdan n'yo.)

Datapuwa't sinasabi ko sa inyo na ang sinomang lalake na ihiwalay ang kaniyang asawa, liban na 
lamang…kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: 
…  (Kita  n'yo?)  Sinomang  lalake  na  ihiwalay  ang  kaniyang  asawang  babae,  liban  na  lamang  …  kung
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pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya: … (Bakit? Mag-
aasawa siyang muli.) … at sinomang … mag-asawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay magkakasala ng 
pangangalunya.

Kita n'yo, mayroon siyang buhay na asawa kay't walang sinumang maaaring mgapakasal sa kaniya. 
Kahit ano pa ang gawin niya at kahit sino pa siya, mayroon siyang buhay na asawa. Wala siyang 
maaaring gawing dahilan. Ngunit hindi ito para sa kaniya: nagiging dahilan ito ng babae, hindi ng lalaki. 
Nakukuha ba ninyo? Kailangang gawin n'yong may pagkakatuluy-tuloy ang Salita. Kita n'yo, walang 
sinasabing hindi maaaring gawin iyon ng lalaki, kundi ang babae ang hindi maaaring gumawa nito. Kita 
n'yo? Nagiging dahilan upang ang babae, hindi ang lalaki. Iyan nga talaga ang isinasaad ng Biblia. 
“Nagiging dahilan ito upang ang babae …” Hindi sinasabing hindi maaaring mag-asawa ang lalaki, kundi 
ang babae. Bakit?

77

Si Cristo ang katipo. Pansinin n'yo, nakasaad dito na hindi siya maaaring mag-asawang muli, maliban 
na alng kung birhen; ngunit hindi siya maaaring mag-asawa ng asawa ng iba. Hindi talaga maaari. At 
kung mag-aasawa siya ng isang babaeng naihiwalay, mamumuhay siya sa pakikiapid; kahit sino pa siya. 
Ang sabi ng Biblia, “Ang sinomang mag-asawa sa kaniya kung naihiwalay, ay mamumuhay sa pakikiapid.” 
Hayan ka na, hindi maaaring naihiwalay.

Nakikita na ba ninyo ang orihinal noong pasimula? Ang muling pagaasawa … Ngayon, pansinin n'yo, 
ang lalaki'y maaari ngunit hindi ang babae. Gaya ni David, gaya ni Solomon, gaya ng pagkakatuluy-tuloy 
ng buong Biblia. Ngayon, walang kaibahan kay David at sa iba sa kanila…

Ngayon, pansinin n'yo sa Corinto 7:10, pansinin n'yo, inutusan ni Pablo ang asawang babae na - na 
hihiwalay sa kaniyang asawa na manatiling walang asawa o di kaya'y makipagkasundo sa dating asawa, 
at huwag mag-aasawang muli. Kailangang manatili siyang walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa 
dating asawa. Hindi siya maaaring mag-asawa, dapat ay manatili siayng walang asawa. Ngunit pansinin 
n'yo, hindi niya sinabing para ito sa lalaki. Kita n'yo, hindi n'yo maaaring pagsinungalingin ang Salita. Mula 
sa pasimula, ang batas ng sex sa pamamagitan ng poligamya. Ngayon, ang Salita ng Diyos ay 
tumutugma sa kalikasan ng Diyos, may pagkakatuluy-tuloy. Nakikita ba ninyo kung paanong ang isang 
kaisipan ay napunta ng silangan at ang isa naman ay napuntang kanluran tungkol dito? Kailangan n'yong 
balikan ang katotohanan upang malaman n'yo kung ano ito.Lagi nang ganito.Iyan ang karaniwang 
pakikipagtipan sa Diyos mula pa sa pasimula.
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Una, bago magpasimula, mula pa sa pasimula, isahan lang.Matapos pumasok ng kasalanan, ang 
nangyari, isang lalaki, at maraming babae. Ganiyan ang nangyari sa kalikasan; at ang mga taong nasa 
likas na laman ay hayop. Tayo ay mammal. Alam natin iyan, lahat tayo. kita n'yo? At ito'y ang kabuuan 
ng kalikasan ng Diyos na may pagkakatuluy-tuloy.

Ngunit ngayon at bukas na ang mga Tatak, itinuturo tayo ng Espiritu ng katotohanan sa Salita. Iyan 
ang nagpapaliwanag kung bakit nangyari ang lahat ng mga pagkakamali sa mga nakalipas na 
kapanahunan, sapagkat ang mga Tatak ay hindi pa bukas. Hindi pa ito nahahayag. Ito'y totoo.

79

Pansinin n'yo, hi - hindi maaaring mabigo ang mga anino (gaya ng ipinangaral ko sa inyo kagabi 
tungkol sa anino sa sahig); kailangang lumabas itong tama. Paanong magkakaroon ng anino ng elepante 
sa sahig at pagkatapos ay isa palang maliit at mapayat na batang lalaki ang elepanteng iyon, o kaya'y 
isang elepante pala ang isang maliit, payat na lalaki? Ngayon, kung papansinin n'yo ito sa sakdal na 
tipo…

Ngayon, tunay na babae iyon. Isang tunay na babae, isang birhen, pakakasal sa kaniyang asawa, at 
mamumuhay at isa siyang pagpapala sa lalaki. Kung makapagbibigay ang Diyos ng isang bagay na higit 
na mabuti kaysa sa isang asawang babae, ibibigay Niya iyon sa kaniya. Datapuwat idinesenyo siya para 
sa seksuwal na pakikipagtalik. At walang ibang hayop na idinisenyong gaya nito; at wala nang iba pang 
nilalang sa balat ng lupa na naidisenyong gaya nito.Iyan ang dahilan kung bakit nakakakita kayo ng 
poligamya, dahil iyan. Iyan ang naging sanhi nito.

Ngayon, tingnan n'yo. Sa panghuling sipat, tingnan n'yo, may isang Jesus Cristo (Tama ba?), isang 
Lalaki: ang Diyos na Emmanuel. Naniniwala ba kayo? Ngunit ang mga kabahagi ng Kaniyang Asawa ay 
marami (Kita n'yo?), l ibu-l ibo at l ibu-l ibung ul it  na l ibu-lubo. Tama ba? Ang Nobya, ang 
iglesia….Nauunawaan na ba ninyo ngayon?

80

Kaya nga ang sabi Niya kay Adam bago pa mai - o makapasok ang sex, “Magpakarami kayo at 
kalatan ninyo ang lupa,” nang nasa pasimula pa siya, nang kapuwa pa siya lalaki't babae sa sarili niya. 
Diyan makikita kung gayon na ang Nobya ay kailangang magmula sa Salita, sa pamamgitan ng espirituwal 
na pagpaparami - pagpaparami (Kita n'yo?), kakalatan ang lupa.

Ngayon, sa seksuwal na pakikipagtalik… Kita n'yo, naguluhan ang magkabilang panig tungkol sa 
dalawang  iyan.  Kaya  nga  hindi  mo  ito  maaaring  gawin.Kailangang  ibalik  mo  ang  katotohanan  nito  sa
81
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pasimula. At sa wakas ay magkakaroon ng isang Panginoong Jesus at ang Nobya Niya ay marami: isahan. 
Nakukuha ba ninyo? May isang David sa isang trono, isang haring kinalugdan ng puso ng Diyos, na may 
limang daang asawa. Si Jesus, nakaupo sa Kaniyang trono (Aleluia!) sa milenyum, may Asawang Babaeng 
gaya ng sa pasimula, nilalang mula sa lupa ng kamay ng Diyos na Makapangyarihan nasa lahat sa 
pagkabuhay na mag-uli, binubuo ng maraming kabahagi. Hayan ka na.

Ang kababaihan, nagpupumilit silang maging gayon. Magsipasok kayo kay Cristo at hindi kayo 
masasadlak diyan sa maruming kaguluhang iyan.Ngunit hangga't isa ka lamang miyembro ng iglesia, 
nagsisikap na maging maganda ang iyong moralidad sa sarili mong pagsisikap, hinding hindi mo iyan 
magagawa. Hindi rin ito magagawa ng isang lalaki sa labas ni Cristo. Gaya ng sinabi ni Pablo, “Ngunit 
wala - kay Cristo ay walang lalaki o babae”, iisa sila.

Ngunit para maituwid ang kasal at diborsiyong ito upang malaman n'yo kung alin ang tama ta mali.82

Ngayon, malinaw Niyang ipinakikita rito, sa mga tipong ito na may isang Cristo at maraming sangkap 
ng Asawang Babae. Pansinin n'yo, maaari Niya tayong ihiwalay dahil sa espirituwal na pangangalunya, at 
bulaang aral anumang oras Niyang ibigin, ngunit huwag kang mangangahas na ihiwalay Siya at 
pagkatapos ay ligtas ka pa rin. Maaaring hiwalayan ng lalaki ang asawa niya at mag-asawa ng iba. 
Nakikita ba ninyo ang lahat ng mga anino at tipo ng balansiyadong balansiyado? Kita n'yo? Ang orihinal 
na nilalang, hindi ang ikalawang produkto; hindi ang iglesia, kundi ang Nobya sa pamamagitan ng Salita; 
hindi ang babae, kundi ang lalaki; sa bawat pagkakataon. Iyan ang…Walang sinasabi laban sa lalaking 
gagawa nito; laging babae.Ganiyan nga talaga. Ngunit maaari siyang maging Nobya ni Cristo sa 
pamamagitan ng pagiging… At alalahanin n'yo, dahil bahagi siya ng lalaki, ayon sa Biblia ay maaari lamang 
siyang… “Gayon man ay hindi ko pinahihintulutan ang isang babae na magturo, o magkaroon ng 
kapamahalaan, kundi manahimik siya.Sapagkat unang nilalang si Adam, pagkatapos ay si Eva. At hindi si 
Adam ang nadaya kundi ang ikalawang produkto. Ngayon, gayon man ay maliligtas siya kung 
magpapatuloy siya sa kabanalan at katinuan at sa pagdadalang-tao at lahat ng mga bagay na gaya 
nito…” sapagkat kung magkakagayon ay magiging kabahagi siya ng lalaki; iyan ang magdadala…

Bakit kaya hindi ginawa ni Abraham - bakit hindi pinatay ng Diyos si Sara habang nakaupo siya roon 
at nagkakaila, nagsisinungaling sa harap mismo ng Diyos, nakaupo Siya roon bilang isang taong mortal, 
kumakain ng tinapay, umiinom ng gatas. Ang sabi Niya, “Bakit nagtatawa si Sara roon sa likuran, (nasa 
likuran niya siya, sa loob ng kubol, hindi pa Niya siya nakikita) na nagsasabing, ”Ito - paanong 
mangyayari ang mga bagay na ito?“

83

Ang sabi niya, “Hindi ko sinabi iyan.”Oh. Ay, naku. Para mukhaan mong sabihin sa Diyos na 
sinungaling Siya. Ngunit hindi Niya siya magawang kitlin. Bakit? Bahagi siya ni Abraham.

Ngayon, nakikita na ba ninyong mga kababaihan kung saan ang dapat n'yong kalagyan? At ang sabi 
ng Biblia, kayong mga kababaihan, tularan n'yo si Sara, na nagbihis ng marangal na damit, namuhay nang 
tapat at totoo sa kaniyang asawa, inibig siyang lubos na tinawag siyang panginoon: tagapamuno, 
magmamay-ari.

At pagkatapos kayo, ang ibang mga babaeng nagsusuot ng mga mahahalay na damit, kakain kayo 
rito sa labas at ilalantad ninyo ang sarili ninyo sa harap ng mga lalaki. Ang sabi ni Jesus, “Ang sinomang 
titingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nagkasala na ng pakikiapid sa kaniyang puso.” Kung 
gayon ay sino ang may sala, ang lalaki ba o ikaw? Lalaki siya, sadya siyang ginawa upang isagawa ang 
gawang ito. Kita n'yo? At ikaw ang babae. Ikaw dapat ang tumanggi. At bakit mo inilalantad nang 
ganiyan ang sarili mo? Hindi para maginhawaan ka. Alam mong hindi, dahil halos ay manigas ka na sa 
lamig dahil naka-shorts ka. Kita n'yo? Hindi dahil sa maginhawa. Kung gayon ay ano ang dahilan? Para 
yan sa kahalayan.Hindi n'yo iyan aaminin ngunit iyan - iyan ang sabi ng Biblia. Iyan ang katotohanan. 
May mahalay na espiritung nananahan sa iyo. Ayaw mong maging mahalay, ngunit hindi mo napagtatanto 
na sa espirituwal ay mahalay ka, dahil ipiniprisinta mo ang srili mong mahalay.

84

Ngayon, ang isang lalaki, ang kaniyang marumi, mabutong tuhod, at kahit pa halos ay wala na siyang 
saplot sa katawan, wala iyong kaibahan; hindi nakatutukso ang katawan niya. Bakit? Kabilang siya sa 
orihinal na nilalang: kaya ganon ang kakayahan niya. Datapuwat ikaw ang ikalawang produkto na 
natutukso.

Mahabag nawa ang Diyos. Ang makasalanang mundong ito, magagalak ako kapag nagwakas na ito.

Pansinin n'yo, maaaring hiwalayan ng lalaki ang asawa niya anumang oras niya ibigin, ngunit hindi 
maaaring ihiwalay ng babae ang asawa niya. Maaari Niya akong - magagawa Niya akong itapon sa alabok 
kahit kailan Niya maisipang gawin ito, ngunit, oh, kapatid, makabubuting huwag kong subuking itapon 
Siya roon; yari na ako.

85

Maaaring asawahin ni Solomon ang sinumang babaeng maibigan niya. (Ang isang saserdote, maaari 
lamang siyang magasawa kung ang babae ay birhen). Si Solomon, gaya  ni  David,  nag-asawa  siya…Ano
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nga ba ang pangalan niya? Abigail, isang lalaking tinawag na mangmang. Maganda ang asawa niya at 
namatay siya. At si Abigail ay naging asawa ni David.Isa siyang hari, hindi saserdote. Kita n'yo? Kaya 
siya nag - nagasawa (ngunit hindi iyon magagawa ng isang saserdote sapagkat nahipo na siya, o hindi 
siya maaaring mag-asawa ng isang babaeng naging asawa na ng ibang lalaki).

Kaya't ipinakikita nito ang pagiging birhen ng iglesia ng Panginoong Jesus Cristo.Kakailanganing ang 
Nobya ay walang halo sa Salita, wala dapat isa mang Salitang nawawaglit. Maiisip ba ninyo ang isang 
tamang nobya, wala ang isa niyang dibdib at ang isa naman ay, o kaya'y may ibang dipirensiya, alam 
n'yo na. Hindi siya maaaring maging Nobya ni Cristo; sakdal Siya. Siyang lahat ang Salita, walang 
sinusuway na isa mang Salita saan man. Hindi.

Pansinin, maaari Niyang ihiwalay ang babae ngunit hindi Siya maaaring ihiwalay ng babae. Ginawa 
Niya iyon, at pinatunayan Niya iyon sa panahon nina Luther, Wesley, at sa Pentecostal, nang tumanggi 
silang maging ibayong bahagi Niya sa pamamagitan ng espirituwal na seksuwal na pakikipagrelasyon 
upang mabuntis siya ng higit na bahagi ng Salita. Nauunawaan ba ninyo? Tumanggi siya… Tumanggi ang 
iglesiang Lutheran na si Cristo ay magkaroon pa nang ibayong pagnanasa sa kaniya. Tinanggihan iyon ni 
Luther. At hayaan n'yong sabihin ko ito (tutal naman ay mayroon at mayroon kayong kung anong 
ibabansag sa akin), ganito rin ang nangyayari ngayon sa bawat isa sa kanila. Nabigo nilang tanggapin 
ang Salitang iyon. Tinanggihan nila si Cristo. At sinumang babaeng tatangging magpa-anak sa lalaki ay 
walang karapatang maging asawa niya. Amen.
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Naaalala ba ninyo sa Biblia nang pakasalan ng hari si Ester dahil tumanggi ang reyna? Nag-asawa na 
lang siya ng iba. At kung ang… Ano'ng nagyari nang tumanggi siyang labasin ang hari, sundin siya? 
Ganito rin ang kalagayan ng isang babaeng tatangging maging asawa sa kaniyang asawang lalaki.

At ganito rin ang lagay ng iglesiang tatangging magpabuntis sa kapanahunang kinabibilangan natin 
ngayon upang makapagluwal ng mga anak ng kapanahunang ito. Hindi tayo mga Lutheran; hindi tayo 
mga Wesleyan; hindi rin tayo mga Pentecostal. Kailangang maging mga anak tayo ng kapanahunang ito 
sa pamamagitan ng pambubuntis ng Salita ng Diyos upang makapagluwal ng Anak ng kapanahunang ito, 
ang Binhing Anak. Amen. Umaasa akong nauunawaan ninyo. Hindi siya mabubuntis, hindi. Kaya't ano ang 
ginawa Niya? Idiniborsiyo Niya siya. Tama. Ngunit huwag siyang mangangahas na hiwalayan Siya.
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Nagpatuloy Siya ng paghahayag ng Kaniyang Salita sa Katawan at pagbibindika Nito sa pamamagitan 
ng Sarili Niya. Ang mga anak Niya ay unti-unti na Niyang nakakamukha dahil lubusan na itong 
gumugulang, o nagiging mga anak na sila ng Salita, hindi mga anak ng iglesia; mga anak ng Salita. At ang 
Nobya ay magiging isang kaibig-ibig na binibini ng Salita, walang halo, hindi nahipo ng organisasyon ng 
sinumang tao, ng anumang gawang-taong teoriya. Siya ay magiging dalisay at walang halong Nobya ng 
Salita. Amen at amen. Siya ay magiging buntis na anak na babae ng Diyos.

Nakikita na ba ninyo kung anong laking karangalan ang maaaring kalagyan ng isang babae? Nakikita 
na ba ninyo kung anong dakilang bagay ang maaaring kalagyan ng iglesia? Ngunit nakikita na ba ninyo 
kung saan na siya nadala ng karumihan? Pagkatapos ay pipilitin n'yong ihambing ang iglesia roon sa labas 
sa iglesiang nakasaad dito; hindi maaari. At pipilitin n'yong ihambing ang patototsa lansangan sa iglesia 
ng buhay na Diyos; o kaya'y ang babae,a ng tamang babae sa patotot. Bakit nga ba may ganiyan? Ito'y 
batas ng Diyos. Ito'y batas ng kabaligtaran.
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Paano kaya tayong masisiyahan sa liwanag ng araw kung walang gabi? Paano kaya tayong 
masisiyahan sa tagtuyo kung walang ulan? Paano kaya natin matututunang igalang ang isang tunay na 
babae kung walang maruming babae?

Nagpatuloy Siya sa paghahayag nito, sa paraan Niya ng paghahayag ng Kaniyang Salita, ngunit 
huwag nawang mangahas ang sinuman sa atin na ihiwalay Siya at mag-asawa tayo ng iba. Ngayon, 
tiyak namang napakalinaw kung bakit parehong mali ang dalawang teoriya. Hindi mo ito maaaring 
patakbuhin nang paganito; wala na ito. Kung patatakbuhin mo naman ito doon, lalampas naman ito sa 
pangako. Heto ang mahalagang bagay. Ang Salita ay hindi nagsasalungatan; kailangan itong manatili sa 
pagkakatuluy-tuloy. Para din iyang hindi sinasalungat ng Mateo 28:19 ang Mga Gawa 2:38…
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Ngayon, ang ilan sa inyong mga kababaihan, ang ilan sa inyogn mga kalalakihan, a - alam kong hindi 
kayo sumasang-ayon dito, pagkat hindi ninyo maikakaila iyan ngayon. Hindi. Ngunit hayaan lang ninyong 
ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Kung ang sabi ng Mateo 28:19, “Humayo nga kayo, gawin ninyong 
alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan n'yo sila sa Pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo,” 
at nagsatalikod sila at bawat taong nabautismuhan nang kaiba kaysa rito ay nabautismuhan sa Pangalan 
ni Jesus Cristo, sapagkat ang - maging sa kabuuan ng kapanahunan ng Biblia, at sa loob ng tatlong 
daang taon makalipas ang kapanahunan ng Biblia, hanggang sa Konseho ng Nicaea… Pagkatapos, sa halip 
ay mga dogma ang tinaggap nila. Ano ang kaibahan? Kung hindi iyon hayag…

At alam ba ninyo na ang buong Biblia, ang buong Biblia ay isang kapahayagan? Ganiyan n'yo dapat 
inaalam ang katotohanan sa pagitan ng magkabilang panig. Ito'y  dahil  ito'y  isang  kapahayagan,  at  ang
90
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kapahayagan ay dapat tumugma nang husto sa Salita, hindi salungat sa Salita.

Sasabihin mo, “Buweno, na - nahayag ito sa akin.” Kung gayon, kung salungat ito sa Salita ay hindi 
ito nagmula sa Diyos. Tama.

Ngayon, kung gusto n'yong kunin ang Mateo 16:18, si Jesus mismo ang nagsabi, na ang buong 
Iglesia, ang Kaniyang Iglesia ay maitatatag sa ibabaw ng espirituwal na kapahayagan ng Kaniyang Sarili, 
na dili't iba kundi ang Salita.“Sinasabi Ko sa inyo na ikaw si Pedro, at hindi ito hinayag sa iyo ng laman at 
dugo, kundi ang Aking Amang nasa Langit ang nagpahayag nito sa iyo, at sa ibabaw ng batong ito (ang 
espirituwal na kapahayagan kung ano ang Salita), itatayo Ko ang Aking Iglesia, at ang mga pintuan ng 
Hades ay hindi makagigiba nito.”Ang Asawa Niya ay hindi matutukso sa ibang lalaki. “Itatatag Ko ang 
Aking Iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makagigiba nito.”

At si Abel at Cain sa halamanan ng Eden, gumawa si Cain ng sariling pagkaunawa. Ang sabi niya, 
“Ngayon, tingnan n'yo, ang Diyos ay isang Diyos na mabuti. Siya ang namamahala sa kalikasan, kaya 
pipitas ako ng mga sitaw at mga patatas, at pipitas ako ng - ng mga bulaklak, at igagawa ko Siya ng 
isang totoong napakagandang altar (iyon ay isang iglesia). Lumuhod siya; sumampalataya siya sa Diyos; 
sumamba siya sa Diyos, itinaas niya ang kaniyang mga kamay at inalay niya ang handog na iyon. Ginawa 
niya ang lahat ng mga makadiyos na bagay na ginawa ni Abel.
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Nagtayo rin si Abel ng katulad na altar, ngunit nang dalhin ni Abel ang hain niya, ang dinala niya ay 
isang kordero. Ngayon, ang akala ni Cain, nang gumawa siya ng lunas sa kasalanan, na ang ama't ina 
niya ay nagsikain ng prutas gaya ng naituro sa kanila sa halamanan. Ngunit si Abel, sa pamamagitan ng 
makadiyos na kapahayagan, alam niyang dugo ang naging dahilan: sa pamamagitan ng Makadiyos na 
kapahayagan. At ang sabi ng Biblia sa Hebreo, sa ika-12 kabanata - sa ika-11 kabanata, na si Abel, sa 
pamamagitan ng pananampalataya (ng kapahayagan) ay naghandog sa Diyos ng higit na mainam na hain 
kaysa kay Cain at dahil dito'y sinaksihan ng Diyos na siya ay matuwid. Tama ba?Amen. Brother, sister, 
napakalinaw talaga nito, para sa akin. Iyan na ang kabuuan niyan.

Ngayon tungkol sa kasal at diborsiyo… Kita n'yo, kailangan itong maihayag.Hanggang sa maihayag 
ito, hindi n'yo ito malalaman. Ngunit ipinangako Niya sa huling araw na ito, sa huling kapanahunang ito, 
na bawat nakatagong hiwaga sa Biblia ay maihahayag. Ilan ba ang nakaaalam niyan? Sa ikasampung 
kabanata ng Apocalipsis.Ipinangako ito ni Jesus na ang lahat ng mga nakatagong hiwagang ito tu - 
tungkol sa kasal at diborsiyo, lahat ng mga iba pang natagong hiwaga ay maihahayag sa panahon ng 
wakas.
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Ngayon, natatandaan ba ninyo na may Tinig na nagsabi, “Magpunta ka sa Tucson.” Natatandaan ba 
ninyo ang mahiwagang Liwanag sa kalangitan, ang pitong Anghel na nakatayo roon? Nagbalik sila at 
nabuksan ang Pitong Tatak?Masdan n'yo kung ano ang naganap. Totoo iyan. Ngayon, palalawigin natin 
nang kaunti pa.

Ngunit ngayon, pakinggan n'yo.

Alam kong kayo… Malapit na ang oras para kayo kumain, ngunit sadyang masarap na ang kain ko 
ngayon.

Pansinin n'yo, Ngayon, may tamang kalagayan ang babae, at isa siyang hiyas. Si Solomon, sampung 
libo ang asawa ng lalaking ito, o isang libo pala, ang sabi niya, ang lalaki raw na nakasumpong ng isang 
asawa ay nakasumpong ng isang mabuting bagay. Ang sabi niya ang isa raw mabuting babae ay hiyas sa 
kaniyang putong; isang karangalan iyan, ngunti ang isang babaeng hindi matuwid ay mistulang tubig sa 
kaniyang dugo. Iyon ay ang buhay niya. Ang sabi niya, “Maaaring makasumpong ng isang matuwid na 
lalaki sa isang libong kalalakihan.”(Sinabi ito ni Solomon). Ngunit ang sabi niya, “Hindi ka makasusumpong 
ng isang matuwid na babae sa isang libong kababaihan.” Sinabi iyan ni Solomon. Kita n'yo?
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Ngayon, pansinin n'yo iyan. Iyan, kung paano iyan. Ngunit nakikita mo ba babae na i - isa kang hiyas 
kung nais mong maging isang hiyas, ngunit ang pagnanasa ay dapat manggaling sa iyo. At nakikita ba 
ninyo kung bakit ganoon ang kasal at diborsiyo, na itinuturo ni Jesus pabalik doon? Ang dahilan ay dahil 
ang uri ninyo ang naging sanhi ng lahat ng kasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit ang poligamya at ang 
diborsiyo ay naipakilala. Sa pasimula ay hindi gayon at hinding-hindi magkakagayon sa mundong darating.

Tingnan n'yo si Jacob na siyang pinagmulan ng mga patriyarka. Isang dosena ang asawa niya. 
Nakapangasawa siya ng magkapatid at nagkaroon pa siya ng mga aliping asawa maliban sa kanila (mga 
babaeng kinasama niya), at ang mga patriyarkang iyon ay naging anak niya sa mga aliping babaeng iyon. 
Tama ba iyon? Kita n'yo, kailangan n'yong patakbuhing tuluy-tuloy ang Salita. Oh, napakaraming pahina 
ang hawak ko tungkol sa mga ito. Kung may magtatanong na klero sa akin, at kung makapagtitipon tayo, 
maaari nating pagusapan ito; ngunit tiyak namang kung mayroon siyang kaunti mang pagkaespirituwal, 
makikita niya rito na ito'y katotohanan. Wala itong pasubali.
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Ang  isang  mabuting  babae  ay  isang  mabuting  bagay.  Alam ko  iyan.  Alam kong  totoo  iyan  sa  mga
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tunay na babae. May kakilala akong mga tunay na babaeng totoong tunay, kasing tunay ng sinumang 
lalaking lumakad sa balat ng lupa. Isa siyang pangalawang produkto at bahaging tinapyas mu - mula sa 
kaniya. At sa pagkahulog ay nakinig siya sa kaniya. Ang lalaki ay sadyang… Bahagi ng lalaki ang babae. 
Ngunit nakasalalay iyon sa babae; ginawa siya upang maging marumi. At ibinigay sa kaniya ang kalayaan 
upang tumanggi o tumanggap. Salungat iyan sa orihinal na kalikasan sa pasimula. Kita n'yo? Ngunti 
hayan ka na.

Ngayon, alas dose na kaya't lalaktawan ko na ang isang bagay dito sa loob ng ilang minuto. May 
itatanong lang ako sa inyo.
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Ngayon, alalahanin n'yo, sinasabi ko ito para lang sa aking kapisanan. At sa mga nasa himpapawid, 
sinasabi ko ito para lamang sa mga tagasunod ko; ang mensaheng ito ay para sa kanila lamang. At ang 
sasabihin ko rito, sinumang ministro, siya - iyon ay kaniya - siya ang pastol ng kawan; hayaan n'yong 
gawin niya anuman ang nais niya. Bahala na silang magtuos ng Diyos.Sinumang pari, sinumang 
mangangaral, ikaw na ang bahala, kapatid ko. Nangungusap lang ako rito sa Jeffersonville, ang tanging 
lugar ang kawang ipinagkaloob sa akin ng Espiritu Santo upang unawain, upang aking pangasiwaan. 
Pananagutan ko ito sa Kaniya.

At ang mga tao kong ito ay mga naakay ko mula sa buong bansa na naakay ko kay Cristo. At 
mumunti kong mga anak, narito ako upang tulungan kayo at kaibiganin ninyo ako. Maaaring isipin n'yong 
nangungusap ako nang laban sa inyo; sinasabi ko ito sa - para sainyong kapakanan. Mahal ko kayo. At 
kung hindi iyan totoo, ang Diyos ang aking Hukom. Alam ninyong mahal ko kayo.

Napakatindi ng bagay na ito. Hindi ko malaman kung paano ko itong ilalahad. Ano'ng gagawin ko 
samantalang may mga lalaki't babaeng nakaupo sa aking kongregasyon, ang iba'y dalawa o tatlong ulit 
nang naikasal? Mga mabubuting lalaki at mabubuting babae, na nagulo ang buhay, ano ba ang naging 
sanhi nito? Ang bulaang pagtuturo. Iyan nga, ang hindi paghihintay sa Panginoon. “Ang pinagsama ng 
Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao…” Hindi ang pinagsama ng tao kundi ang pinagsama ng Diyos.

96

Kapag may kapahayagan kang tuwirang nagmula sa Diyos na asawa mo iyan at kung magkakagayon, 
sa iyo iyan sa kabuuan ng buhay mo. Kita n'yo? Ngunit anumang pinagsama ng tao ay maaaring 
paghiwalayin ng kahit na sinong tao. Ngunit ang pinagsama ng Diyos ay huwag nawang pangahasang 
galawin ninuman. “Ang pinagsama ng Diyos,” ang sabi Niya, “ay huwag paghihiwalayin ng tao.” Hindi kung 
ano ang pinagsama ng lasing na mahistrado, o kung sino man, o ng kung sinong mangangaral na 
napadausdos nang pabalik sa kasalanan na may isang bungkos na kredong nakapaloob sa isang aklat na 
pahihintulutan silang gumawa ng kahit ano sa mundo samantalang nariyan ang Salita ng Diyos. Kita n'yo? 
Ang tinutukoy ko ay ang pinagsama ng Diyos.

Ngayon, sasabihin ko ito sa inyo. Labis akon nag-iingat kung ano ang sasabihin ko sa inyo. Ayaw 
kong maging magaspang ako sa inyo. Mga kapatid kong pastor. Hindi ko iyan sinasadya. Ngunit may 
pananagutan ako dahil napagtatanto ko na ipinagkaloob ang bagay na ito sa aking mga kamay, at kung… 
Hindi ko ito maaaring pagtagalin at hindi ko rin alam kung paano ko itong ipapamahagi; at alam kong ang 
tape na ito ay… Ay , naku. Basta't maghahanda ako. Kapag nagbukas ang opisina, pagkat dumarating 
ito. Kita n'yo? Katulad ng nangyari sa binhi ng serpente, ngunti walang pasubaling napatunayang ito'y 
tama.

97

May hawak akong mga papel dito na galing sa mga pahayagan kung saan ang mga kababaihan 
ngayon… At maging sa - sa malalaking - ang ilan sa mga naglalakihang diyosesis, nasa kanila ang 
larawan ng orihinal, ng isang ahas na gumagapang sa binti ng babae at talagang - kung paano siya 
nitong nililingkis. Nakakaramdam siya ng lahat ng uri ng sensasyon, at iba pa, isang bagay na hindi 
magagawa ng isang lalaki sa kaniya, habang ginagapangan siya ng malaking ahas sa katawan at iba pa. 
Iyan nga ang katotohanan. At pasama na ito ng pasama at lalala pa ito. Ang serpente, at hindi pa siya - 
hindi niya magagawang makipagtalik sa babae kung ahas na siya noon. Ngunit alalahanin n'yo…

Nakikipagdebate ako nung isang araw sa isang - hindi naman debate, isang ministro ng Assembly of 
God, isang katuwang na ministro, na ang sabi, “Mali ka riyan.”
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Ang sabi ko, “Buweno, marahil nga. Gusto kong sabihin mo sa akin.”

Ang sabi niya… At nagpatuloy siya at nagsimulang mangusap tungkol dito. Ang nangyari, naligaw 
siya. At ang isang sinabi niya, ang sabi niya, “Brother Branham, nasaan ba ang hayop na iyon ngayon? 
Ang sabi ng Diyos ay 'isa sa bawat uri. 'Ngayon, nasaan na ba ang uring iyon na sinasabi mong nasa 
pagitan ng tao at hayop na hindi ngayon matagpuan ng agham? Nasaan na siya?”Ang sabi, “Naririto ba 
siya sa lupa? Isa ba siyang chimpanzee?”

Hindi, sapagkat ang dugo ng isang chimpanzee ay hindi maaaring humalo sa dugo ng babae. Walang 
ibang hayop na maaaring lumahi sa kaniya. Hindi ito mangyayari. Hindi rin naman maaaring humalo ang 
semilya ng lalaking tao sa - sa babaeng chimpanzee. Hindi ito maaari.
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Kung gayon ay nasaan na nga ba ang hayop na iyon? Ngayon, ang sabi ng Diyos, “Magbunga nawa 
ang lahat ayon sa kaniyang uri.”

Naghintay ako sandali at ang katamisan ng Espiritu Santo ay nagsabi, “Sabihin mo sa kaniya na 
naririto iyon.”Ngayon, nung una ay sinabi ko, “Buweno marahil ay nawala na ang lahing iyon.”

Ang sabi niya, “Ngunit Brother Branham, iyan…Ang pinag-uusapan natin ay ang Salita, hindi ba?”

Ang sabi ko, “Opo.”At ang sabi ko, “Anupa't sinasabi rin nila na ang iba pang mga bagay na gaya ng 
dinosaur at - at ang mga mammoth, at iba pa, ang mga mammal - mammoth pala, nawala na ang lahi nila 
sa lupa, at iba pa.”Ang sabi ko, “Maaaring gayon ang nangyari.”

Ang sabi niya, “Brother Branham, ang pinag-uusapan natin ay ang patunay ng Salita. Kung naririto 
ang kasalanan, kung gayon ang orihinal na nagkasala ay dapat naririto rin.”

At ang sabi ko, “Panginoong Jesus, ang sabi mo, 'Huwag kaming magiisip kung haharap kami sa mga 
tao, sapagkat ipagkakaloob Mo iyon sa oras ding iyon.' Panginoon, ano'ng sasabihin ko? Ang sabi Niya, 
”Sabihin mo sa kaniyang naririto iyon.“ (Para rin akong nakakita ng pangitain dito sa enablado). Ang sabi 
ko, ”Naririto iyon,“samantalang hindi ko naman alam kung nasaan,

At iyon nga ang nangyari, sapagkat hindi na siya isang beast; isinumpa siya at gumapang na siya sa 
tanang buhay niya. Naririto siya.Tama ba?At ginagawa pa rin niya ang gawang ginawa niya noon, ang 
kasalanan pa ring iyon na kumikilos sa isang babae, gaya ng isang lalaking nakikipag-sex na gano'n. Iyan 
ang dahilan kung bakit para siyang namamalik-mata kapag nakakaramdam siya ng sensasyon, higit iyon 
kaysa sa magagawa ng sinumang lalaki.
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Titigil ako rito dahil magkahalo ang mga tagapakinig natin.Titipunin ko ang mga kalalakihan, pag - 
pag-uusapan namin ito nang higit pa. Naritong lahat ang mga papel at mga bagay-bagay, naririto sa 
kanang kamay ko ngayon, at dadalhin ko sana sa inyo ngayong umaga. Balak ko sanang gumugol ng 
maghapon sa paksang ito, ngunit magwawakas na ako sa ganitong pangungusap.

Ito'y para lamang sa aking iglesia - hindi sa aking iglesia, kundi ang munting kawang naniniwala sa 
akin at sumusunod sa akin; ito'y para sa kanila.
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Nung isang araw, dahil alam kong kung mayroon akong kailangang sabihin sa inyo, dapat itong 
maging ITO ANG SABI NG PANGINOON, at nakuha ko ang mga Kasulatan habang hinahayag Niya iyon sa 
akin, ngunit, “Panginoong Diyos, ano ang sasabihin ko sa aking kongregasyon? Magkakaroon ng mga 
paghihiwalay. May mga kalalakihang mauupo sa veranda at doon sa kanilang mga bakuran at kung saan-
saan pa: 'Iiwan ko ba siya?' Pati na ang mga kababaihan, 'Dapat ko bang iwan ang asawa ko? ''Ano ba 
ang dapat kong gawin?

'May nagsabi sa akin, “Umakyat ka roon sa bundok, at kakausapin Kita.”

At habang naroroon ako sa bundok… Hindi ko alam na doon pala sa Tucson ay nakikita nila iyon, at 
maging ang mga guro, tinawagan nila ang mga bata sa (ang anak kong babae at ng mga kasama nila) - 
mula sa kanilang silid at ang sabi, “Tingnan n'yo ang bundok. May tila umaapoy na madilaw na ulap na 
tumataas sa himpapawid at pagkatapos ay muling bumababa, at muling tumataas at muling bumababa.”

Gng. Evans, naririto ka ba? Ronnie, naririto ka ba? Bumaba ako sa may gasolinahan; ang batang 
lalaking ito (doon sa may gasolinahan, sa gasolinahanng mga Evans) - at bago ko pa malaman kung ano 
ang sasabihin ng batang lalaki, ginulat niya ako. Ang sabi niya, “Brother Branham, naroon ka sa itaas ng 
budok kanina, hindi ba?”
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Ang sabi ko, “Ano'ng ibig mong sabihin Ronnie? Hindi.” (Kita n'yo? Gusto ko lang malaman kung ano 
ang gagawin niya.) Maraming pagkakataong may mga bagay na nangyayari at hindi ko - ayaw mong 
ipagsabi sa mga tao. Nagiging… ang nangyayari kasi, masyado kang maraming nakikita at nagiging 
karaniwan na lang ito sa iyo. Kita n'yo?Hindi ko na lang ipinagsasabi sa mga tao. Ang sabi ko, “Ronnie, 
ano ba ang…”

Ang sabi niya, “Ituturo ko sa iyo kung nasaan ka.” Ang sabi, “Tinawag ko ang nanay, at tumayo kami 
roon at pinanood namin ang Ulap na iyon na nakalutang doon, tumataas at bumababa. Ang sabi ko, 
”Tiyak na naroroon si Brother Branham sa itaas. Ang Diyos iyan na nakikipag-usap sa kaniya.“

At pinanood iyon ng tao sa buong lungsod. Sa isang maliwanag na araw na halos ay walang ulap 
kahit saan, nakalutang doon ang malaking dilaw na Ulap na ito, bumababang hugis-imbudo at nagbabalik 
at kumakalat.

Mga kaibigan (at pagkatapos ay magwawakas na ako, maaari kayong magsimula rito), iyon ay 
habang hinahayag ito sa akin, kung ano ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Kaya huwag ninyo itong 
palalampasin.
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Ngayon, nangungusap ako tanging sa mga tagasunod lamang natin, yaon lamang mga sumusunod sa 
akin at sa Mensaheng ito, hindi sa mga tagalabas. Saksihan n'yo ako tungkol dito sa harap ng Diyos: 
para lang dito sa grupong ito.

Ngayon, nasumpungan tayo sa isang kaguluhan dahil sa maling pagkaunawa ng teolohiya. Tama ba? 
Iyan ang dahilan kung bakit makalawang nakapag-asawa ang babae at gayon din kayong mga lalaki, 
dahil sa maling unawang teolohiya. Ngayon ay nais kong ipakita sa inyo ang isang bagay na sinabi Niya 
sa akin. At kung ang Diyos na manlilikha ay tinanong ng tanong na ito nang narito pa Siya sa lupa (si 
Jesus Cristo). At nang lumabas ang propetang tagapagpalaya Niya (si Moises) doon sa Egipto upang 
ilabas ang mga anak sa -sa Egipto upang dalhin sila sa lupang pangako; at sinabi ni Jesus dito na nakita 
ni Moises ang mga tao sa ganitong kalagayan, at tinulutan Niya silang gumawa ng kasulatan ng diborsiyo 
sapagkat gayon nga ang naging kalagayan nila noon. Nasumpungan ni Moises ang bagay na gaya ng, 
“Hayaan mo siya…” Pinahintulutan ng Diyos si Moises, ang propetang iyon na isinugo sa mga tao, na 
magbigay ng kasulatan ng diborsiyo sa kanila.

At sa Corinto sa - sa ika-17 kabanata, sa ika-12 at ika-15 talata sa propeta ng Bagong Tipan na si 
Pablo, na nakasumpong din naman ng gayon ding bagay sa loob ng iglesia at nangusap siya ng ganito: 
“Ito ay ako at hindi ang Panginoon.” Tama ba? Gawa ng kundisyon ng diborsiyo.
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Hindi gayon sa pasimula, ngunit pinahintulutan si Moises, at kinilala iyon ng Diyos bilang katuwiran. 
At sa Pablo man ay may karapatan nang masumpungan niya ang iglesia sa gayong kalagayan.

Ngayon, paniwalaan n'yo ito bilang katotohanan at paniwalaan n'yong galing ito sa Diyos.At sa 
pamamagitan ng bindikasyon ng Ulap na ito at ng Mensaheng ito na umakay sa akin hanggang sa 
kasalukuyan kong kalagayan, hindi rin kaya ako pahintulutan ng Diyos doon sa bundok na gawin din ang 
gayon sa inyo, na pahintulutan kayo na magpatuloy kayo sa inyong kalagayam at huwag na lang ninyong 
gagawin. Humayo kayong kasama ang inyong asawa at mamuhay kayong mapayapa, sapagkat huli na 
ang oras. Napipinto na ang pagdating ng Panginoon. Hindi sapat ang oras natin upang himayin ang mga 
bagay na ito. Huwag na ninyong pangahasang gawin iyang muli. Nangungusap ako tanging sa aking 
kongregasyon. Ngunit kung may asawa ka - at sinaksihan ako ng Diyos tungkol diyan doon sa bundok 
upang magawa kong sabihin ito (isa itong sobrenatural na kapahayagan dahil sa pagbubukas ng Pitong 
Tatak, at ito ay tanong tungkol sa Salita ng Diyos): hayaan silang magpatuloy sa kalagayan nila at 
huwag nawa silang magkasalang muli.

Hindi gayon sa pasimula. Tama 'yan. Hindi gayon noon at hindi rin magkakagayon sa wakas. Ngunit sa 
ilalim ng makabagong kalagayan, bilang lingkod ng Diyos (hindi ko tatawagin ang aking sarili na propeta 
ng Diyos), ngunit sumasampalataya ako na kung isusugo ako sa ganiyang layunin, inihahanda ko ang 
daan para sa kaniya sa kaniyang pagdating. Kaya't sa ilalim ng mga makabagong kalagayan, inuutusan ko 
kayong magsi-uwi sa inyong mga tahanan kasama ng inyong asawang babae ngayon. Kung maligaya ka 
sa piling niya, pakisamahan mo siya, palakihin n'yo ang mga anak ninyo nang may takot sa Diyos; ngunit 
mahabag nawa ang Diyos sa inyo kung gagawin n'yo itong muli. Turuan ninyo ang mga anak ninyo na 
huwag na huwag silang gagawa ng ganiyan. Palakihin n'yo silang may takot sa Diyos. At ngayo't nariyan 
na kayo sa kasalukuyang kalagayan ninyo, humayo na tayo ngayon sa panggabing oras na kinabibilangan 
natin at magsumigasig tayo sa tanda ng mataas na katawagan kay Cristo kung saan ay posible ang lahat 
ng bagay.
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Hanggang sa muli nating pagkikita mamayang gabi, pagpalain kayo ng Panginoon habang tayo ay 
nananalangin.

Panginoong Diyos, pinasasalamatan Ka namin, pinapupurihan Ka namin. Ikaw pa rin ang dakilang 
Jehova na nagbigay ng pahintulot kay Moises. Si Moises, ang lingkod na iyon, ano ang maaari niyang 
sabihin sa kaniyang bayan?At Diyos, pinahintulutan Mo siyang magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay.
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Si Pablo, ang dakilang apostol na siyang sumulat ng Bagong Tipan gaya rin naman ni Moises sa 
Luma… Isinulat ni Moises ang mga kautusan, at ang dispensasyon ng mga kautusan. Marami sa mga 
propeta, ang mga salita nila ay naisingit rito, ngunit si Moises ang sumulat ng mga kautusan. At 
pinahintulutan Mo siya upang magbigay ng isang kasulatan - upang sumulat siya para sa kanila ng isang 
kasulatan ng paghihiwalay dahil na rin sa katigasan ng kanilang mga puso.

Ang dakilang si San Pablo, dahil siya ang sumulat n Bagong Tipan, nagawa rin niyang gumawa ng 
isang pagpapahayag na, “Nangungusap ako dahil sa kasalukuyang mga kalagayan, ako, at hindi ang 
Panginoon.”

Ganito rin sa araw na ito, Panginoong Diyos, sa wakas ng sanlibutan. Habang naririto kami sa silong 
ng mga kahabagan ng Diyos, dahil nalalaman naming sandali na lamang at mananagot kami sa Kaniyang 
Presensiya, at napakarami na ng nagawa Mo, Panginoon, natitiyak ko na sa harapan ng mga taong ito, 
na panghahawakan nila ito na tila baga nagmula ito sa Iyo. At bilang saksi sa araw na ito ay maraming 
tao  ang  nakaupo  rito  ngayon  ang  nakakita  ng  tandang  iyon  doon  sa  itaas  ng  bundok,  kung  saan  ay
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dumating ito sa pamamagitan ng Pitong Anghel, kung saan ang kahayagan ng pitong mga hiwaga ay 
naladlad, at ang Anghel ding iyon, sa direksiyon ding iyon, sa bundok ding iyon sa araw na ito ay 
mahayag…

Diyos, dalangin ko na ang mga tao'y magsi-uwing nagpapasalamat na iginawad ng Diyos ang 
biyayang ito sa kanila. Ipinangusap ko lang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng kapahintulutan. At 
ipinangusap ko lamang ito sa pamamagitan ng kapahintulutan, Panginoon. At hayaan Mong maging lubos 
na mapagpasalamat ang mga tao at nang hindi na nila ulitin pang muli ang kasalanang ito. AT huwag na 
nawa silang gumawa pa ng anumang kasalanan, bagkus ay ibigin Ka nawa nila nang buong puso.

Panginoon, paligayahin Mo ang mga pamilyang ito at nawa ay lumago sila at imulat nila ang mga anak 
nilang may takot sa Diyos

.Sapagkat ang aking Mensahe na taglay ko sa aking puso ay naihatid na ngayon, Panginoon. Nagawa 
ko na ang abot ng aking makakaya, at nilabanan ako ni Satanas sa loob ng maraming linggo at oras nang 
walang tulog, ngunit ngayon ay iniuutos ko ito, Panginoon, sa mga taong ito na pag-aralan nila ito at

107

humayo sila at mabuhay sila para sa Iyo. Itulot Mo po ito, Panginoon. Wala na ang pasanin sa mga 
balikat ko ngayon. Nasa mga kamay Mo na sila. Dalangin ko na pagpalain Mo sila.

Basbasan Mo ang mga panyong ito, Panginoon, na inilapag dito ngayon alang-alang sa mga maysakit 
at napipighati. Nawa ang gabing ito ay maging isa sa pinakadakila, pinakamakapangyarihang gabi, na 
lahat nawa ng mga tao ay magsigaling. Itulot Mo po ito, Panginoon. Sama-sama Mo po kaming pagpalain.

Humayo nawa kaming mapayapa, masaya, at nagbubunyi, sapagkat ipinakita sa amin ng Diyos ng 
paglalang ang naganap mula pa sa pasimula, at ipinaabot Niya sa aming muli, sa kaguluhang 
kinasasadlakan namin, ang Kaniyang biyaya sa mga huling araw na ito. Oh, dakila at walang hanggang 
Diyos, lubos Ka naming pinasasalamatan dahil dito. At nawa'y maging maligaya ang aming mga puso 
upang huwag na kaming muli pang magkaroon ng anumang pagnanasa upang magkasala laban sa Iyo. Sa 
Ngalan ni Jesus.Amen.

108

Mahal Siya, (Bakit hindi mo

Siya iibigin?) Mahal Siya,

Pagkat minahal

Nag-alay ng kaligtasan

Sa Kalbaryo.

Sinasabi ko ito ngayon upang maunawaan ng mga ministro:Ito'y para lamang sa mga tagasunod ng 
Mensaheng ito. Oh, masaya ba kayo?Katotohanan ang sinabi ko sa inyo, ITO ANG SABI NG PANGINOON 
sa kabuuan nito .Ngayon ay magsitayo tayo at itaas natin ang mga kamay natin habang muli natin itong 
inaawit. “Mahal ko Siya, mahal ko Siya dahil sa Kaniyang biyaya; mahal ko Siya dahil sa Kaniyang habag; 
mahal ko Siya dahil sa Kaniyang Salita.” At ang Salita ng Panginoon ay dumating sa propeta.


