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1 Minahal nga Dios, ang daku ug gamhanang Dios, Kinsa nagbuhat sa tanang mga
butang pinaagi sa gahum sa Iyang Espiritu, ug nagpadala kang Jesu-Cristo, ang Iyang
bugtong Anak, Kinsa sa walay bayad nagpakamatay kanamo nga mga makasasala, ang
Matarung  alang  sadili  matarung,  sa  pagpasig-uli  kanano  balik  ngadto  niining
kahibulongang pakig-ambitay nga among nabatonan pag-usab uban sa Dios. Ingon nga
kami gikatudloan sa bulahang Pulong, nga kami dunay pakig-ambitay uban Kaniya sa
wala pa matukod ang kalibutan, sa dihang ang mga bitoon sa kabuntagon nagaawit, ug
ang mga anak sa Dios nagasinggit  sa kalipay,  balik  didto sa wala pa matukod ang
kalibutan.  Giunsa  namo  pagkahibalo  nga  kana  dili  ang  samang  panahon  nga  ang
Cordero  gipatay;  nga  ang  Dios  sa  Iyang  dakung  hunahuna  nakakita  kanamo  nga
nagasinggit ug nagakalipay sa among kaluwasan pinaagi kang Jesus?

Ug karong gabii kami nakaangkon lamang ug pagtlilaw nianang dakung himaya nga
igapadayag  sa  Iyang  ikaduhang  pag-anhi.  Ang  tanang  balatian  ug  kagul-anan
pagawagtanon na, unya dunay kamiy lawas sama sa Iyang Kaugalingong mahimayaon
nga lawas, kay kami magatan-aw Kaniya ingon nga mao Siya. Dinhi sa nagatan-aw kami
sa among mga kamot nga nagakalawos, ang among mga buhok mahimong ubanon, ug
mga abaga  mangabaku;  kami  nasayud  nga  kami  mga  tawong  may  kamatayon  ug
mopaingon ngadto sa abog nga diin ang among mga ulo nagaduko karon, ug diin kami
gikan.  Apan  Dios,  ingon  nga  segurado  nga  Ikaw  Dios,  Ikaw  nagsaad  nga  kami
pagabangonon pag-usab sa katapusang mga adlaw, ug kami nagatoo niini.

2 Sa tumang kaugdang kami nagabarug uban sa among pagtoo karong gabii diha sa
Imong presenya, mianhi sa walay kahadlok tungod kay si Jesus nag-aghat kanamo sa
pagbuhat niini. Dili pinaagi sa bisan unsang butang nga among nabuhat, kay wala kamiy
nabuhat  nga  matarung,  apan mianhi  nga  nagpahiubos,  nagasugid  nga  amo kining
napanag-iya nga bahandi tungod sa Iyang grasya nga gikatagana ngadto kanamo. Busa,
mianhi kami nangamuyo nga Ikaw magapanalangin kanamo karong gabii sa pagdala sa
Imong Pulong. Kay kini nahisulat nga “Ang tawo dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang,
apan pinaagi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios.”

Ug tuguti ang baba sa Dios magapamulong karong gabii. Tuguti ang mga pulong
molugwa, ug hinaut moadto kini sa kinasuloran sa among mga kasingkasing, sa mga
tigpaminaw,  ug  mapuno  sa  Imong  Espiritu  ug  sa  Imong  presensya.  Kay  among
ginapangayo kini sa Ngalan ni Jesus. Amen.

3 Karong—karong  adlawa  ug  kagahapon—kagabii,  diay,  ug  karong  adlawa  kita
nagahisgut  sa  butang  hilisgutan,  nahauna  nga  gituki,  “Ngano  Kita  Dili  Usa  ka
Denominasyon,”  ug  gihimo  nato  kini  nga  medyo  kusganon  ngano  kita  dili  usa  ka
denominasyon, ug ngano kita dili motoo sa mga denominasyon, tungod kay nakaplagan
nato kini diha sa Biblia nga ang mga denominasyon wala gayud gipasiugdahan sa Dios.
Kini gipasiugdahan sa yawa. Ug gipamatud-an kini pinaagi sa Biblia. Ug giunsa niana
pinaagi sa mga denominasyon milugwa ang kasaypanan. Karon, kita nagsulti niini sa
pag tul-id  ug sa pagdala niining tabernaculo ngadto sa pakig-ambitay sa bulahang
Pulong sa Dios. Nga ang atong paglaum wala matukod diha kung unsa ang ginasulti sa
mga denominasyon, kon unsa ang gisulti sa Ginoong Dios. Mao lamang kana ang paagi
nga kita matul-id gayud sa husto.

4 Ug ganihang buntag aduna akoy lima (Ako nagatoo)ka nagkalainaing mga artikulo
nga gipagawas pinaagi sa denominasyon nga wala gayud gihisgutan diha sa Biblia, nga
ang Protestante nga mga kasimbahanan nagatahud ug nagatudlo ingon nga doctrina sa
samang butang nga ang daang inahan nga bigaon nga Catolico nga simbahan nagawali.
Ug migula ngadto sa Protestante nga simbahan, ug kita nag-uyon sa samang butang,
nga sukwahi ngadto sa bisan asa sa Pulong sa Dios.
5 Ang nahaunang denominasyonal sa iglesia… Atong nakita kini ganihang hapon diha
sa “Nicene Fathers,” kasaysayan sa Nicene nga iglesia. Human sa kamatayon sa mga
apostoles, didto dunay miabut nga Nicene nga mga amahan, sila milungtad sa pipila ka
mga katuigan (Tulo ka gatus ug kaluhaan ug lima ka mga katuigan) sa katapusan
miabut ngadto sa Nicea, Fransya, diin sila adunay dakung konsilyo sa Nicea. Ug didto
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gihimo nila kining mga dogma nga ang Iglesia Catolico duna karon, ug usab kana gipasa
ngadto sa mga Protestante.

6 Ug sa ako nang gikaingon kini diha—diha sa pagtudlo ganihang buntag, kada usa
niadtong mga kapanahonan sa iglesia pataas ngadto nianang—ngadto nianang iglesia sa
Tesalonica nga kapanahonan, ang usa ka libo ug lima ka gatus ka mga katuigan sa
mangitngit nga mga kapanahonan, walay usa ka panahon apan unsa ang iyang gisulti,
“Ikaw nagkupot gihapon sa Akong Ngalan.” Ug dinhi sa laing bahin, sila wala na diha
kang Cristo kadtong migula sa denominasyonal nga ngalan: Catolico, Luther, Wesley,
Baptist, Presbyterian, Pentecostal, paubos. Apan sa dili pa matak-op ang kapanahonan
Siya miingon, “Akong gibutang atubangan kaninyo ang usa ka abli nga pultahan.” Nakita
ninyo? Ug mao kana ang kapanahonan nga kita nagatoo nga ania kita karon, ang abli
nga  pultahan  nga  kapanahonan,  taliwala  sa  katapusang  paggawas  sa  iglesia  sa
Laodicea.

7 Ug kini insakto nga tulo ka gatos ug kaluhaan ug lima ka mga katuigan ngadto sa
consilyo  sa  Laodicea.  Ug didto  ilang gisagop kining  mga porma sama sa  pagwisik,
pagbubu, ug mini nga mga bautismo, mini nga mga balaang espiritu, tanang niining
laing mga butang. Ilang gisagop kini. Ug unya sa dihang si Luther, ingon nga usa ka
pari, ug migula gikan sa iglesia Catolico, nagdala niining mga butang uban niini. Ug
gikan didto, mitungha si Zwingli, gikan kang Zwingli, mitungha si Calvin. Gikan kang
Calvin, mitungha si Wesley, gikan, oh, ngadto paubos. Ug unsaon sa Dios pagpanguna
sa Iyang iglesia, nga sila nagasunod sa mga dalan nga Siya wala gayud magdala kanila
aron pangunahan?

8 Ug hinumdumi, sa Pinadayag 17 atong nakaplagan ang usa ka babaye… (Karon,
kining mga pulong tin-aw. Sila nahisulat diha sa Biblia, busa sa akong hunahuna ako
makahimo sa  pagsulti  kanila.)  Kini  gisulti  nga  kining  babaye  usa  ka  bigaon.  Kana
nagpasabut nga siya nabantug nga dautan nga babaye, nga siya maminyo untangadto
sa usa ka bana ug naghimo ug mga pakighilawas kauban sa kalibutan. Ug siya adunay
usa… Siya usa ka inahan sa mga bigaon. Busa siya adunay mga anak nga mga babaye.
(Ug sa heograpiya ato kanang gikudlit.) Ingon diha—didto ako, nakakita niini diha sa
Kasulatan, nakakita sa iyang mga doctrina, ug tanang butang, ako nagatoo ang Ginoo
sa  hingpit  nagapahaluna  niini  diha  sa  linya  nga  walay  nay  lain  kondili  ang  iglesia
Catolico. Kini mao lamang ang paagi nga kini mahimo. Ug unsa ang iyang gipanganak?
Ang Protestante nga mga kasimbahanan. Sa eksakto siya nagbuhat.

Ug sa iyang kamot siya adunay kupa sa bino sa iyang mga pakighilawas, ug siya
nagahatag niini ngadto sa mga hari sa yuta, ug siya nagamando sa tibook kalibutan,
espirituhanon nga pagkasulti. Mao kana ang husto kaayo. Wala nay lain…

9 Tan-awa ang… Kita makahimo sa pagbalik  ngadto kang Daniel  ug kuhaon ang
larawan.  Tan-awa  ang  larawan:  ang  ulo  nga  bulawan,  ang  Babilonyanhon  nga
gingharian; tumbaga, kon pilak, Medo Persia; tumbaga, Alexander nga Bantugan, ug
uban  pa  (ang  Gresyanhon  nga  gingharian);  unya  ang  Romano  nga  mga  emperyo,
sidlakan ug habagatan nga Roma, ang duha ka tiil. Ug matikdi dinhi niining napulo ka
mga gingharian, nga sa eksakto moabut uban naidtong napulo ka mga sungay nga
atong gihisgutan ganihang buntag. Sa matag usa niadtong napulo ka mga gingharian
nga motungha, adunay puthaw ug yutang kolonon nga gisagol. Ug kanang puthaw gikan
sa mga tiil nga mao ang Roma, ug dunay badlis sa Romanismo nga gisagol sa matag
nasud ilalum sa langit pinaagi sa iglesia Catolico. Mao kana ang husto kaayo. Ug kung
dili sila makasagul sa bisan asa, ug sila maghimo ug pakig minyo taliwala sa usa ngadto
sa lain. Ang Biblia nagasulti nga ilang pagahimoon, ug tan-awa sila karong adlawa.

10 Ang imong batang lalake makig-uban sa sa usa ka Catolico nga batang babaye. Sa
dihang sila magminyo, sila magasaad nga ilang padakuon ang mga anak nga Catolico
(Nakita ninyo), ug mao usab kana ang mahitabo sa uban. Nakita ninyo, kini magabuak
sa gahum sa usa ngadto sa usa. Apan unsa man kini? Ang Biblia nag-ingon nga ang
tibook butang iya sa bigaon. Karon, unsay pagabuhaton nimo? Husto kana. Ug giunsa sa
pagduaw ang mga sala sa katawhan…

Mobalik kita sa Deuteronomio nga nagpakita nga ang usa ka anak sa gawas, anak
sa dili kinasal dili makasulod katilingban sa Ginoo sa napulog upat ka mga kaliwatan.
Kana ilalum sa kasugoan. Ug si Cristo miabut sa pagpadaku sa kasugoan. Unsa man ka
daku kini karon?
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11 Ug unsa ang nagakahitabo ngadto niining… Unsay mahitabo niining mga babayeng
kiat nga naa sa mga kadalanan karong adlawa, kining tigsupsup ug sigarilyo nga mga
kababayen-an, ug tig sul-ob ug short, pinutlan ug buhoknga mga kiat, ug uban pa?
Unsay nahibato kanila? Kini  tungod kay ang ilang inahan naggawi sama niana. Kini
nagaduaw sa pagkadautan gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa lain. Mao kana kung
unsa kini. Ug unsa man ang atong nakuha? Nahiabut kita sa dapit nga walay kapuslanan
ug kaguliyang nga sala.

12 Mao kana ang hinungdan ang Dios nagpabangon sa Russia uban sa bomba atomika
sa  pagpapha  kaniya  sama sa  lunop,  sa  dihang  Siya  nagpasaka  sa  mga panganod.
Segurado nga makahimo Siya, ug ang Biblia nagasulti. Ang Russia, ang nasud nga dili
motoo sa Dios, sa tinuod gayud nagalihok sa eksakto diha sa mga kamot sa labawng
gamhanan nga Dios. Sama kang Hari Nabucodonosor nga naglaglag sa Israel tungod kay
sila  napakyas  sa  paglakaw  uban  sa  Dios,  ang  pagpabangon  sa  Russia  mao  ang
pagpanimalos alang sa mga balaan sa gihimo sa Iglesia Catoico sa dugo nga iyang
gipaagas sa mga balaan. Ang Biblia nagasulti. Kini magabuhat sa tibook butang.

13 Busa tan-aw dinhi, kung ang ilang inahan usa ka babayeng magsasayaw, ug… Ilang
lola, ug iyang inahan usa ka kiat, unsa siya karong adlawa? Usa ka rock-and-roll nga
nagahubohubo. Unsay mahitabo sa iyang mga anak? Ug ikaw moingon, “Nagabuhat ba
ang  Dios  niana?”  Oo,  sir.  Ang  Dios  magaduaw  sa  pagkadautan  sa  mga  anak,  sa
kaliwatan, bisan ngadto sa ikanapulog upat ka mga kaliwatan. Ug kung si Cristo moanhi
sa pagpadaku niini, makaingon kita usa ka gatus ka mga kaliwatan kon lima ka gatus ka
mga kaliwatan. Ngano, Siya miingon, “Sila sa karaan… Kamo nakadungog kanila nga
misulti, kanila sa karaang mga panahon, 'Dili ka magpatay. Ako mosulti kanimo, bisan
kinsa  nga  mgadumot  sa  iyang  igsoon  sa  walay  hinungdan  nakahimo  na  sa
pagpatay.'Nakadungog kamo kanila nga nag-ingon, kanila sa karaang mga panahon,
'Dili ka magpanapaw.' Apan Ako magaingon nga bisan kinsa nga magatan-aw sa babaye
uban sa pangibog kaniya nakapanapaw na kaniya.” Siya nakabuhat niini.  Unsa ang
pagpadaku? Paghimo niini sa makadaghan sa pagdaku. Ug kung ilalum sa kasugoan kini
napulog upat ka mga kaliwatan, unsa ka dugay matuman kining samang butang karong
adlawa?

14 Ug ang batan-ong lalake ug hamtong nga lalake ug minyo nga lalake wala nay
pagtahud sa ilang mga saad sa kaminyoon. Ngano, sila magakuha ug mga babaye ug
makigpuyo uban kanila sa bisan asa, ug sama sa mga iro. Ang iro duna pay arang-arang
nga  pagtahud  ug  pamatasan  kay  sa  ubang  katawhan.  Nasayud  ako  nga  lisod  kini
toohan, apan kini tinuod. Ngano?

Ug ang mga kasimbahanan nga nagasunod, ug walay ikasulti  mahitungod niini.
Ngano? Sila naglihok sama sa gibuhat sa ilang inahan. Ang simbahan nakapanunod niini.
Tungod kay ang simbahan… Ug kining Protestante nga iglesia migula gikan sa Iglesia
Catolico,  ug ang mga sala  sa iglesia  Catolico miduaw diha sa mga Protestante.  Sa
pagkatinuod mao kini. Busa ang kulon dili makaingon sa kaldero nga hugaw. Mao kana
gayud ang tinuod.
15 Karon, atong nakaplagan sa Kasulatan… Atong nakaplagan… Ug ako wala gayud
makakita ug usa ka sulat dinhi sa lamesa karong gabii. Ako miingon pakitai ako ug usa
ka dapit kung asa ang Dios nagtukod ug usa ka denominasyon. Pakitai ako ug usa ka
dapit nga ang Dios nagtudlo ug usa ka babaye nga magwawali. Pakitai ako ug usa ka
dapit nga ang Dios nagtudlo sa pagwisikwisik. Pakitai ako ug usa ka dapit nga ang Dios
nagtudlo  ug  pagbubu.  Pakitai  ako  ug  usa  ka  dapit  adunay  bisan  kinsa  nga
nabautismohan sa  ngalan sa  Amahan,  Anak,  Espiritu  Santo.  Pangitaa  kanang mga
butanga. Ug bisan pa niana padayon kita sa pagbuhat nianang mga butanga. Kini anaa
lamang gihapon sa mga kasimbahanan.

16 Karon, ako miingon kaninyo, ang dalan—ang hinungdan dili kita mahimong mga
Baptist, tungod kay kita nagatoo nga kita pagabautismohan sa Ngalan sa Ginoong Jesu-
Cristo. Walay bisan usa gayud diha sa Biblia nga sa laing paaagi nabautismohan. Pakitai
ninyo ako ug usa ka dapit nga dunay usa ka tawo nga nabautismohan sa ngalan sa
Amahan, Anak, Espiritu Santo, akong ipataas ang akong mga kamot ug moingon ako
usa ka mini nga profeta.

Ug kung ang Biblia nag-ingon nga ikaw kinahanglan mabautismohan sa Ngalan ni
Jesu-Cristo, kana nagpasabut nga kinahanglan buhaton nimo kini niana nga paagi. Si
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Pablo  nagsugo  kanila  sa  pagpabautismo  pag-usab.  Bisan  kung  giunsa  sila  sa
pagbautismo, sila moadto ug magpabautismo pag-usab. Sila gibautismohan sa samang
tawo nga nagbautismo kang Jesu-Cristo: si Juan Bautista. Siya miingon, “Dili na kana
magsilbi;  kinahanglan moanhi  kamo ug magpabautismo pag-usab.  Ug kinahanglan
pagabuhaton nila kini sa dili pa nila madawat ang Espiritu Santo. Kini programa sa Dios.

Ako tingali magpalalum ug diyutay kay sa niana karong gabii. Ngano? Ang Dios
nagatuman sa Iyang Pulong. Nagatoo ka ba niana? Karon, halos tanan kaninyo ania
dinhi ganihang buntag, apan gusto nako sa pagpahiluna ug dugang diyutay mahitungod
niana.

17 Ngano nga si Pablo nagsugo niana human nga kini nahuman na? Si Pablo miingon,
“Bisan kung usa ka manulonda gikan sa langit mokanaug ug mowali gawas sa gikawali
na, ipatunglo siya.” Wala,  ikaw wala makahimo. Mao kana ang gibuhat sa yawa sa
dihang miadto kang Eva: uban sa bag-ong kahayag. Ayaw pagkinahanglan ug dugang
kahayag. Kinahanglan ikaw magalakaw diha sa kahayag nga ang Dios nagbutang nang
daan dinhi; mao lang kana.
18 Karon, Bantayi kini. Unsa ka sayon lamang. Sa dihang mikanaug sila sa Bukid sa
Pagkausab sa dagway, si Jesus miingon sa Iyang mga tinun-an, “Sumala sa sulti sa tawo
kinsa man kono Ako, ang Anak sa tawo?”

Ang usa miingon, “Ikaw mao si Moises, kon si Elias, usa sa mga profeta.”

Siya miingon, “Kamo unsa ang inyong ikasulti?”

Siya miingon… Si Pedro miingon, “Ikaw mao si Cristo, ang Anak sa buhi nga Dios.”

Siya miingon, “Dalaygon ikaw Simon, ang anak ni Jonas, kay ang unod ug dugo
wala magpadayag niini  kanimo.” Nakita ninyo, kini wala magagikan pinaagi sa mga
seminaryo. Wala kini magagikan pinaagi sa mga denominasyon. “Unod ug dugo wala
magpadayag niini kanimo.” Dili ka makakat-on niini pinaagi sa bisan asa nga tunghaan
sa teyolohiya. Apan ang Akong Amahan nga anaa sa langit nagpadayag niini kanimo. Ug
ibabaw niining bato Akong pagatukoron ang Akong iglesia, ug ang mga ganghaan sa
hades dili makabontog niini“: usa ka espirituhanon nga pinadayag kung Kinsa Siya.

Matikdi, “Ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, ug hatagan Ko ikaw sa mga
yawi  sa  Gingharian.  Ug  bisan  unsay  imong  pagabugkoson  dinhi  sa  yuta,  Akong
pagabugkoson kini didto sa langit; bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, Akong
pagaluagan kini didto sa langit.” Karon, Siya magtuman sa Iyang Pulong kondili Siya dili
Dios.

19 Karon, ug sa dihang gibuhat Niya kana, human sa pipila ka adlaw Siya gilansang sa
krus, nabanhaw, mikayab ngadto sa langit, ug giablihan ni Pedro ang Maaayong Balita
sa adlaw sa Pentecostes. Iya bang gibuhat Kini? Sa pagkatinuod, Siya nagbuhat.

Karon, bantayi. Sa dihang siya nag… Silang tanan nagbiaybiay kanila, tungod kay
sila napuno sa Espiritu. Sila gitawag ug mga heretiko, holy-rollers, kon ubang matang sa
ngalan nga sama niana. Ug sila nagkatawa ug miingon, “Kini sila napuno sa bag-ong
bino.”

Ug si Pedro nga mitindog sa taliwala kanila, mipatugbaw sa iyang tingog ug siya
miingon, “Katawhan ug kaigsoonan, patalinghugi ang akong tingog. Pamatii ang akong
pulong ug patalinghugi ninyo ako. Sila wala mangahubog sama sa inyong paghunahuna.
Kini mao pa lang ang ikatulo ka takna sa adlaw, apan mao kini ang gisulti pinaagi sa
profeta nga si Joel. 'Ug mahitabo sa kaulahiang mga adlaw nga Akong pagabuboan sa
Akong Espiritu…'” ug unsa ang Iyang pagabuhaton sa Iyang mga anak nga mga lalake,
ug sa Iyang mga anak nga mga babaye, Iyang ulipon nga mga babaye, ug sa uban pa
niining adlawa.

20 Ug sa dihang nagsugod sila sa pagpamati niini, sila gisakitan sa ilang kasingkasing;
kay sila nakadungog sa usa ka tawo nga dili makahibalo sa iyang a ba ka da, bisan pa
niana sila nakamatikod kaniya, nasayud siya nga sa sulod niya dunay nagdilaab kaniya:
ang Espiritu Santo. Pahunongon siya? Ngano, sama kini sa pagsulay sa pagpalong sa
kalayo sa usa ka uga nga gambalay sa mahangin nga adlaw.  Dili  ka makahimo sa
paghimo niini. Siya napuno sa Espiritu Santo. Ug unsa ang ang iyang gibuhat karon?

Sila  miingon,  “Katawhan  ug  kaigsoonan,  unsay  among  pagabuhaton  aron
maluwas?” Karon, bantayi si Pedro. Ikaw adunay mga yawi sa Gingharian. Nakita ninyo?
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Karon, sa dihang si Jesus nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, Siya walay mga yawi sa
Gingharian sa langit. Nasayud ba kamo niana? Siya miingon, “Ania Kanako ang mga
yawi sa kamatayon ug hades,”  apan dili  sa Gingharian,  tungod kay sila  gihatag na
ngadto kang Pedro.

21 Karon, Siya miingon, “Pedro, bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, Akong
pagaluagan  kini  didto  sa  langit.  Unsay  imong pagabugkoson  dinhi  sa  yuta,  Akong
pagabugkoson kini didto sa langit.” Karon, dinhi siya nagatindog uban sa mga yawi sa
pag-abli niining dalaygong butang ngadto sa kalibutan. Ug dinhi siya adunay mga yawi
sa iyang kamot, ug sila nangutana, “Unsay among pagabuhaton aron maluwas?” Karon,
Bisan unsa ang gisulti sa apostol nga pagabuhaton, Ang Dios magaila niini sa langit kung
Siya naghatag kaniya nianang kagahum.

Karon, si Pedro miingon, “Paghinulsol ang matag-usa kaninyo, ug magpabautismo
sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo
ang gasa sa Espritu Santo.” Tinuod ba ka na? Ug mao kana ang hinungdan ang mga
yawi nagsira sa langit ngadto sa bisan unsang laing ngalan, bisan unsang laing dalan,
bisan unsang laing porma… Kini nagsira dinhi sa yuta, ug kini nagsira didto sa langit;
kondili si Jesus wala nagtuman sa Iyang Pulong ngadto kang Pedro. Ug sa tanang dapit
sa Biblia sila gibautismohan human niana, sila gibautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo.
Ug kadtong gibautismohan sa wala pa kana nahitabo kinahanglan magpabautismo pag-
usab sa Ngalan ni Jesu-Cristo aron madawat ang Espiritu Santo. Mao kana ang tinuod.
Kini nagpadayon nga mao gihapon.

22 Busa kung kita magtudlo ug bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu
Santo, kini usa ka bakak nga panagna. Karon, dili ko gusto nga masakitan kamo, apan
akong tagaan kini ug gibug-aton aron kining iglesia masayud unsa… Kita wala mianhi
dinhi ingon nga usa ka pondok nga dili makasulat ni makabasa nga mga liking kulon;
kita nahibalo kung asa kita nagabarug diha sa Pulong sa Dios. Nakita ninyo, nahibalo
kita… Ako nagahagit kang bisan kinsa sa pagpakita sa usa ka dapit nga diin adunay
bisan kinsa nga gibautismohan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo.

Karon, maminaw ba kamo sa bakak nga profesiya kon sa kamatuoran? Susiha ang
mga Kasulatan. Kini naa ra kanimo. Pakitai ako kung asa ang usa ka tawo diha sa Biblia,
nga ang iglesia gitukod nga usa ka denominasyon diha sa—diha sa Biblia. Pakitai ako
diha sa Biblia diin sila nagtudlo ug usa ka babayeng magwawali. Pakitai ako diha sa
Biblia nga diin tanan kining mga butanga nga atong gipanghisgutan gitudlo diha sa
Biblia. Wala sila dinha. Tug-ani ako ug usa ka dapit.
23 Moadto ka sa usa ka denominasyon… Buyno, kung ang mga Methodista motindog,
sila  magwali  ug pagkabalaan.  Kana maayo.  Apan sa dihang gibuhat  nila  kana,  sila
naghimo ug usa ka denominasyon, ug mao na kana. Mao kana ang hinungdan ang Biblia
nag-ingon, “Nakabaton ka ug ngalan.”

Ikaw moingon, “Ako Cristohanon.”

Buyno, unsang denominasyon ikaw nasakop?“

Ikaw moingon, “Methodista.” Ngano, ikaw usa ka bigaon usab.

“Ako usa ka Baptist.”: bigaon. “ Pentecostal…” Ikaw usa ka bigaon. Ikaw nasakop
ngadto nianang simbahan. Kinahanglan ikaw nasakop ngadto kang Cristo. Wala kay
katungod sa pag-ingon “Methodista,” “Baptist.” Kung ikaw usa ka Cristohanon, ikaw
Cristohanon sa kasingkasing.

24 Matag-usa nianang mga denominasyon makapalugwa ug mga anak, mga anak sa
Dios. Tinuod kana. Apan kung ikaw maghunahuna nga ikaw makaadto sa langit tungod
kay ikaw Methodista kon Baptist, ikaw nasayup. Ug mao kana ang hinungdan ngano nga
mipalayo kita nianang butanga. Ngano ang mga Baptist dili makakita? Ako nangutana sa
usa ka Methodista nga tawo dinhi  nga nagsulat  ug usa ka pagpahayag dili  pa lang
dugay. Siya miingon, “Ang bugtong butang lamang nga kami dunay ikasupak kanimo,
ikaw nakig-uban sa mga Pentecostal.”

Ako miingon, “Kinsang kami?”

“Kaming mga Methodista.”

Ako miingon, “Buyno, ako magatug-an kanimo unsay akong pagabuhaton: ako
moanha sa inyong syudad ug imong tugotan ang mga Methodista sa pagpaluyo niini.”
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“Oh,” siya miingon, “dayag lang kami dili makabuhat niana.”

Ako miingon, “Karon, mao kana unsa ang akong hunahuna. Ako magpabilin kauban
sa Pentacostal tungod kay ang Pentecostal nagtoo niini. Tinuod kana. Sila nagpaluyo
niini. Sila mao ang nakakuha ug mga benepisyo gikan niini.” Pila ang nakabasa nianang
sinulat nga “Kinabuhi” sa magasin dili pa lang dugay mahitungod sa Pentecostal nga
iglesia? Mao kana ang usa sa pinakadaku nga hitabo dinhi niining kapanahonan. Sila
nakakuha ug dugang mga nakabig sa usa ka tuig kay sa tanan nga mga kasimbahanan
nga giusa. Ngano? Bisan sa ilang sayup, Ang Dios naglihok diha kanila tungod kay sila
nagatoo sa kamatuoran ug nagapaluyo niini. Mao kana ang kamatuoran.

25 Apan unsa man ang ilang ginabuhat karon? Nakita ninyo? Mao kana ang hinungdan
kita  dili  usa  ka  denominasyon.  Ug  sama  ka  segurado  ingon  nga  ang  Pentecostal
nahimong denominasyon  ug… Balik  didto  sa  unahan  sa  dihang  ang  Espiritu  Santo
nagbubu sa Pentecostal  nga iglesia kap-atan ka mga katuigan ang milabay, ug sila
nagsugod sa pagsulti ug mga dila, usa sa mga gasa… Mao kana ang pinakagamay sa
mga gasa. Mao kana ang pinakaiwit sa mga gasa matud ni San Pablo (sa paghisgut
lamang ug mga dila). Ug sa dihang kini nahulog, “Oh,” sila miingon, “nakuha namo kini
karon.” Ug naghimo sila ug denominasyon, ang General Council, nga mao karon ang
Assemblies of God. “Oh, walay makakuha niini gawas kung makasulti ka ug mga dila.”
Ang  Dios  mibiya  dayon  gikan  kanila,  gipasagdan  sila  nga  nagpabilin  didto.  Sa
pagkatinuod. Oo, sir.

26 Sunod miabut ang Oneness, ug nakaplagan ang bautismo sa Ngalan ni Jesus. Sila
miingon, “Oh, among nakuha kini.” Sila naghimo ug organisasyon. Unsay ilang gibuhat?
Ang Dios milihok dayon pahilayo ug mibiya kaniya nga nagpabilin didto. Kini alang sa
“Bisan kinsa ang buot, makahimo siya sa pag-duol.”

Nakita ninyo, ang Oneness dili  makaadto sa Assemblies, ug ang Assemblies dili
makaadto sa Oneness.  Ako nakighinabi  sa ubang pinakamaayo nga tawo nga ilang
nakuha. Si Mr. Goth ug si Mr. Pope, ug daghang mga tawo, ang kinsa mao ang dagkung
mga tawo diha sa… Ako naglingkod uban kanila ug ako miingon, “Unsaon ninyo sa
pagtudlo kanang pasiunang ebedensya ingon nga usa scholar?”

“Buyno”  miingon,  “Igsoong  Branham,”  usa,  duha,  kon  tulo  kanila  tinuod  nga
matinud-anon, miingon, “kami nahibalo nga kana sayup. Apan unsa man ang among
mahimo?  Kung  kita  mosulti  ug  bisan  unsang  butang  mahitugod  niini  karon,  kini
makahimo  ug  pagsamok  sa  tibook  programa,”  Segurado,  ug  dili  ka  na  mahimong
obispo, general overseer. Mao kana ang ideya.

27 Igsoon, ako pa nga palabihon nga duna koy gamay nga bulohaton kon magwali
ilalum sa usa ka pine tree, ug adunay kamatuoran. Sa pagkatinuod. Ug nahibalo nga
ikaw nagatug-an sa kamatuoran. Ang tawo gusto ug kamatuoran, ug ikaw obligado
ingon nga Cristohanon nga magabunga ug kamatuoran. Ang Dios magasingil kaninyo
alang niini. Pagbarug alang niining mga butang. Kung wala pa ikaw nabautismohan sa
Ngalan ni Jesu-Cristo, ug wala pa nimo himoa kining mga butanga, ug wala pa nimo
madawat ang Espiritu Santo…

Moingon ikaw. “Oh, ako nagsulti ug mga dila.” Kana wala nagpasabut nga nadawat
na nimo ang Espiritu Santo. Ako nakakita ug mga diwatahan, mga salamangkiro, mga
demonyo ug  tanang butang nga  nagasulti  ug  mga dila.  Sa  pagkatinuod.  Wala  sila
makadawat sa Espiritu Santo, ug kamo nahibalo niana. Nagainum ug dugo gikan sa
bagubagul sa tawo, ug nagsayaw, nagtawag sa yawa, ug nagsulti  ug mga dila… Sa
pagkatinuod. Wala sila makadawat sa Espiritu Santo. Busa tungod kay kamo nagsulti ug
mga dila, kana wala nagpasabut nga nakuha ninyo Kini. Ang bugtong paagi lamang nga
nakuha nimo Kini, sa dihang ang imong espiritu magpamatuod sa Iyang Espiritu, ug ang
mga bunga sa Espiritu magasunod kanimo: gugma, pagtoo, kalipay, kalinaw, pailub,
pagkamapuangoron, pagkamaayo. Mao kana sa dihang ikaw mahibalo nga naangkon
nimo ang Espiritu Santo. Kini magapamatuod sa Iyang Kaugalingon.

28 Karon, sa dihang ikaw nagsalig tungod kay ikaw nagpasakop ngadto sa Assemblies,
kon ngadto sa Baptist, kon ngadto sa mga Presbyterian, imong makita unsa ang imong
ginabuhat? Ikaw nagkuha sa ngalan sa usa ka bigaon. Mao kana ang tinuod. Pahawa
nianang  butang.  Gumola  palayo  gikan  niini.  Ako  wala  magpasabut  gula  sa  inyong
simbahan kon sa bisan unsang butang; makahimo ka unsay gusto nimong buhaton
mahitungod niana; apan pagpahilayo gikan sa pagkupot, “Ako Presbyterian. Kami wala
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magtoo  sa  mga  adlaw  sa  mga  milagro.”  Nganong  dili  ka  motoo  niini?  Ang  Biblia
nagatudlo niini. “Oh, ako nasakop ngadto sa Iglesia ni Cristo. Sila nag-ingon nga ang
mga adlaw sa mga milagro milabay na.” Sila mini nga mga profeta. Akong mapakita
kaninyo diin si Jesu-Cristo naghatag sa Iyang kagahum ngadto sa iglesia sa pag-ayo sa
masakiton, ug pagbanhaw sa patay, ug sa paghingilin sa mga yawa. Ako naghagit sa
bisan kinsang tawo sa pagpakita kanako sa usa ka Kasulatan diha sa Biblia diin Siya
nagkuha niini gikan sa Iglesia.

Unsa ang nagkuha niini palayo? Ang inyong kaugalingong dogma, husto, dili ang
Pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo nagpadayon paghuman sa bulohaton, nagapadayon
sa  mao  gihapon,  ug  Siya  magapamuhat  hangtud  sa  kahangturan.  Mao  kana  ang
hinungdan nga dili kita usa ka denominasyon, “Nakabaton sa dagway sa tinoohan apan
nagapanghimakak  sa  gahum niini.  Likayi  kining  maong mga tawhana.”  Wala  kami
nagatoo nianang butanga.
29 Karon, giunsa kini gayud pagsugod? Magadali kita ug kuhaon kini sa labing madali
kung mahimo karon, giunsa kini pagsugod. Karon, duna kitay daghang mga Kasulatan
nga gisulat dinhi mahitungod sa Espiritu Santo.

Ug laing butang, kita naghimo ug hagit kagabii mahitungod sa pagkamalahutayon
sa mga balaan, dili sa paagi nga ang mga Baptist nagatoo niini. Dili, sir. Ako segurado
nga lahi sa mga Baptist ug sa ilang ideya sa ilang teyoriya sa Calvinismo. Ako segurado
nga dili  mouyon sa  Presbyterian.  Ako dili  mouyon sa  Methodista  sa  ilang paagi  sa
Arminian nga doctrina. Oo, sir, apan sila dunay kamatuoran; apan inyong dal-on kini
balik  dinhi  diin  kini  mao  ang  kamatuoran.  Sa  dihang  ikaw modalagan  didto,  ikaw
magdalagan nga dili kapugngan uban niini. Sa pagkatinuod.

30 Ang Baptist miabut, nagbautismo sa managtiayon pinaagi sa paglubong sa tubig.
Ang magwawali  nagbautismo, siyam gikan sa napulo nga nagasigarilyo,  mibalik  ug
mibarug didto ug nagdula ug baraha, bunco tibook gabii, nagalibut, naghimo ug hiwi nga
mga negosyo. Ug ang tanang mga babaye nagasuot ug mga short, nagasuroysuroy sa
mga kadalanan, nagpaputol sa ilang buhok, ug—ug nagasigarilyo, ug nagaistorya, ug
diyutay nga burda ug pagtahi nga mga salosalo, ug nagasugilanon ug hugaw nga mga
komedya. Inyong tawgon kana nga Cristianismo? Ug nagtoo kamo nga duna kamoy
walay katapusang kasegurohan? Kamo mopaingon sa hades sama niana.  Kamo dili
malingaw sa inyong kaugalingon didto sa langit sa bisan unsang paagi. Sa pagkatinuod
dili. Kana dili mao ang walay katapusang kasegurohan.

Apan sa dihang ang tawo natawo pag-usab sa Espiritu Santo… Ug kamo nga mga
Pentecostal,  tungod  kay  kamo nagalukso,  nagasulti  ug  mga  dila,  ug  nagadalagan
pasaka-ug-panaug sa pasilyo, kana wala nagkahulogan nga naangkon ninyo ang walay
katapusang kasegurohan. Ayaw gayud kana ibutang diha sa inyong ulo. Dili,  sir, sa
pagkatinuod dili.  Tungod kay kamo nahibalo nga ang inyong—inyong kaugalingong
kinabuhi nagpamatuod nga kamo dili matul-id uban sa Dios. Tinuod kana. Kamo dili
husto. Dili pa kana ang walay katapusang kasegurohan.

31 Apan gusto ko mangutana kaninyo ug usa ka butang. Aduna bay walay katapusang
kasegurohan? Ang Biblia nagasulti. Ang Biblia nag-ingon nga ang atong mga ngalan
gibutang sa Libro sa Kinabuhi sa Cordero sa wala pa ang pagsugod sa kalibutan. Ingon
sa akong gisulti kaganihang buntag, akong isulti kini pag-usab: Ang tawo nga nagsulat
sa alawiton, “Adunay Bag-ong Ngalan nga Gisulat sa Himaya karong Gabii ug Kini Ako,”
ang iyang ideya husto, apan siya sayup subay sa Kasulatan. Ang imong ngalan wala
ibutang sa gabii nga ikaw naluwas. Ang imong ngalan, pinasikad sa Pinadayag 13, 17,
ug uban pa, gibutang didto sa wala pa ang pagsugod sa kalibutan; ug si Jesu-Cristo
gipatay sa wala pa matukod ang kalibutan.

32 Unsaon sa Dios, Kinsa walay kinutoban… Unsaon sa walay kinutoban nga Dios, nga
nahibalo  sa  katapusan gikan sa  sinugdanan,  unsaon Niya  sa  pagtugot  sa  sala  nga
moabut sa kalibutan, kung kini dili alang sa usa hinungdan?

Ingon sa pagsuporta sa mga butang nga ato nang giingon. Unsa ang nahauna, ang
Maluluwas  kon  makasasala?  Manluluwas,  segurado.  Asa  ang  mas  gamhanan,
Manluluwas  kon  makasasala?  Kung  ang  Manluluwas  makakuha  sa  sala,  Siya  mas
gamhanan.

Buyno, ngano nga Iyang gitugutan ang sala nga mahitabo sa nahaunang dapit?
Aron sa pagpakita nga Siya usa ka Manluluwas.
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Asa ang labing gamhanan, ang Mananambal kon ang balatian? Ang Mananambal.
Nan ngano nga Iyang gitugutan ang balatian nga moabut? Sa pagpakita nga Siya usa ka
Mananambal. (Akong gibati nga ako relihiyoso karon. Oo, sir.) Oh, tan-awa, mao kana
ang Iyang mga kinaiya. Mao kana ngano Iyang gitugutan ang kagubot moabut. Mao
kana ngano Iyang gitugutan ang kagul-anan moabut: sa pagpakita nga Siya mao ang
kalipay. Segurado, mao kini. Mao kana ngano nga duna kitay gabii: sa pagpamatuod
nga dunay adlaw. Mao kana ngano kita walay pagpugong sa kaugalingon: sa pagpakita
nga dunay kalinaw. Segurado, kini—kini dapig ug supak. Oh, Siya kahibulongan.

33 Karon, giunsa kini pagsugod? (Moadto kita diretso ngadto niini sa madali kutob sa
atong mahimo, aron dili  ko kamo mapugngan sa tibook gabii.) Karon, aduna gayud
sinugdanan sa tanang butang. Gusto ko nga mangutana kaninyo ug usa ka butang.
Karon, kini tingali… Imong nabutang kini sa bulsa sa imong tsaliko. Dili na kinahanglan
ibutang nimo kini  sa  naandan nga pinggan.  Apan paminaw niini.  Kung ikaw walay
katapusan nga linalang, nan wala kay sinugdanan kon wala kay katapusan. Kay ang
pulong “eternal” gikan sa Pulong nga walay sinugdanan kon walay katapusan. Wala ba
kamo nahinumdum, ako nag-ingon ganihang buntag nga giunsa nianang Melquisedec, sa
dihang Siya  mitagbo kang Abraham gikan sa  pagpatay sa  mga hari,  ug  ang Biblia
miingon sa Hebreohanon 7 nga—nga si Levi nagbayad ug mga ikapulo ngadto kang
Melquisedec sa dihang anaa pa siya sa balat-ang sa iyang amahan si  Abraham. Si
Abraham mao ang amahan ni Isaac; si Isaac mao ang amahan ni Jacob; si Jacob mao
ang amahan ni Levi. Mao kana ang amahan, lolo, ug lolo sa tuhod. Ug samtang si levi
anaa sa balat-ang sa iyang lolo sa tuhod, ang Biblia naghatag kaniya ug pasidungog sa
pagbayad ug mga ikapulo ngadto kang Melquisedec. Mahisgut ug walay katapusan…
Tan-awa, tan-awa.

34 Siya wala gayud miingon nga gibuhat niya kini diha sa landong, bisan tua pa siya
sa balat-ang gibuhat  niya kini,  ang Biblia  nag-ingon siya mibayad ug mga ikapulo.
Amen. Unya kung moadto kita sa hustong binhi, sa dihang si Pablo nagwali sa Maayong
Balita ako didto ug kamo didto. Moadto kita niana sa dili madugay, nga matisok sa atong
mga dalunggan. Timan-i, mao kana unsa ang mga Kasulatan nag-ingon kanato. Kini
mao bisan pa balik didto.

Hunahunaa  lang,  si  Levi;  unya  si  Jacob,  iyang  amahan;  unya  si  Isaac,  iyang
amahan; unya si Abraham, iyang amahan, iyang lolo. Sa dihang si Levi anaa sa balat-
ang sa iyang lolo sa tuhod, siya nagbayad ug mga ikapulo ngadto kang Melquisedec.

35 Gusto  ko  mangutana  kaninyo,  “Kinsa  ni  si  Job  27,  didto…?…  sa  dihang  siya
mingon,'Asa man ikaw sa dihang gipahimutang Ko ang mga patukoranan sa kalibutan,
sa dihang ang mga bitoon sa kabuntagon nanag-awit pagdungan, ug mga anak sa Dios
nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay? Si Jesus nagsugilon kanila nga, ”Aduna Akoy
kalipay  uban kaninyo  sa  wala  pa  ang  pagtukod sa  kalibutan.“  Dili  kita  linalang  sa
panahon; kita linalang sa walay katapusan. ”Walay tawo nga makahimo sa pagduol
Kanako  gawas  sa  akong  Amahan  nga  magdani  kaniya.  Ug  ang  tanan  nga  moduol
Kanako, Hatagan Ko sa Kinabuhing Dayon, ug pagabanhawon siya sa katapusang mga
adlaw. Walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa Amahan; Siya naghatag kanila nganhi
Kanako.“ Unsaon nimo sa pagkawala? Nakita ninyo, ikaw nalisang. Ikaw nahadlok. Ikaw
nagadagandagan dinhi, ug mao kana ang usa ka pinakamaayong mga ebedinsya dinhi
sa kalibutan nga ikaw wala pa karon dinhi. Tinuod kana.

36 Unsaon sa Dios pagluwas kanimo kung ikaw… Pila dinhi sa simbahan nga mopataas
sa inyong mga kamot ug motoo nga ang Dios walay kinutoban? Nasayud ba kamo unsa
ang kahulogan sa pulong “walay kinutoban”? mao kana ang hingpit. Walay kinutoban…
Dili ka makahimo—dili ka makahimo sa pagpatin-aw sa pulong “walay kinutoban.”

Nakasulay ka ba ug pagkuha sa imong camera ug ipatunong sa walay kinutoban?
Ngano, kini nagkahulogan lamang gikan sa human niadto. Buyno, walay nay paagi sa
pagkuha niiini. Buyno, mao kana unsa ang Dios; Siya walay kinutoban. Ug kung Siya
walay kinutoban, walay usa ka salagubang, walay usa ka langaw, walay usa ka kuto,
walay usa ka ilaga, walay usa ka bunhok, kon walay butang nga ania sa yuta, apan ang
Dios nasayud niini sa wala pa matukod ang kalibutan. Adunay ubang panghunahuna sa
walay katapusan.

37 Buyno unya, ang walay katapusang Dios Kinsa nagluwas kaninyo dinhi, sa nasayud
Siya nga kamo mawala sunod semana, kon sunod bulan, kon sunod tuig, ngano, Siya
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naglumpag  sa  maong  katuyoan.  Dili  kamo  mawala  diha  Kaniya.  “Siya  nga
nagpatalinghug sa Akong mga Pulong ug nagatoo Kaniya nga nagpadala Kanako adunay
Walay Katapusang Kinabuhi ug dili na gayud moatubang sa hukmanan kondili molabay
gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.” Dili na makahimo niini. Siya wala nay… Siya
nga gianak sa Dios dili makasala, kay ang binhi sa Dios nagpabilin diha kaniya, ug siya
dili  makasala. Unsaon sa pagpakasala niya nga adunay halad-sa-sala alang kaniya?
Unsaon nako sa pagkasakit nga ako himsug sa panglawas? Unsaon nako nga mahimong
buta nga makakita man ako? Oh, tan-awa. Unsaon nako nga maanaa sa gambalay ug
maanaa sa gawas sa samang panahon? Unsaon nako nga mahimong hubog ug dili
hubog sa samang panahon? Dili ka makahimo niini. Ug sa dihang naluwas ikaw, ikaw
nailalum sa pagtabon-sa-sala ug ang imong mga sala wala na ginaisip ngadto kanimo.

38 Dili  ba si David miingon, “Bulahan ang tawo nga ang Dios dili  na pagaisipan sa
iyang sala”? Ang Dios dili maggamit sa sala batok niining binuhat. Bug-at kana nga mga
pulong. Dili  kana gatas; apan mao kana ang Biblia. Ang Dios wala mag-isip sa sala
ngadto sa matarung. Ang Dios sa Iyang grasya pinaagi sa pagpili nang daan, nga wala
magtinguha nga adunay mahanaw, kondili ang tanan makakab-ut unta sa paghinulsol;
apan ingon nga walay kinutoban ug nahibalo kung kinsa ang moduol ug kinsa ang dili
moduol,  Siya  nagpili  nang  daan  sa  tanang  butang  sa  pagbuhat  ngadto  sa  Iyang
kabubut-on.

Kung dili Siya magabuhat niini, ngano nga Iyang gitugotan ang sala sa nahaunang
dapit? Sa dihang Siya Manluluwas… Kung walay usa ka makasasala, Siya usab dili usa
ka Manluluwas. Ang kinaiya nga anaa Kaniya dili mogula.

39 Giunsa  Niya  sa  pagkahimong  Mananambal?  Giunsa  Niya  pagkahimong
Mananambal? Tungod kay gitugotan Niya ang balatian nga moabut, aron Siya makahimo
sa  Iyang  Kaugalingon  sa  pagpakita  ingon  nga  usa  ka  Mananambal.  Siya  usa  ka
Mananambal. Unsaon nga Siya mahibaloan? Unsaon nga Siya mahibaloan? Unsaon sa
Iyang kinaiya sa pagpamuhat? Unsaon nga Siya mahimong Mananambal, kung walay
balatian? Iyang tugotan ang balatian.

Dili ikatingala si Pablo miingon diha sa Mga Taga Roma 8, “Tawong boangboang,
kinsa ang makasulti sa—sa magkokolon unsay pagabuhaton mahitungod niini?” Kinsa…
Sa dihang ang kolonon mobarug ug moingon, “Nganong gibuhat mo ako ingon niini—
niana?”  Dili  ba  Iyang  gipatindog  si  Faraon  alang  sa  maong  katuyoan,  aron  Iyang
mapakita ang Iyang himaya didto sa Egipto? Iyang gipagahi kung kinsa Iyang buot ug
gimatarung kung kinsa Iyang buot. Dili sa iyang kabubut-on, kon sa iyang paningkamot,
apan ang Dios nga nagpakita ug kalooy. Busa wala kay kalabutan sa pagbuhat niini.
Wala kay bisan usa ka butang nga nahimo. Kung kini usa ka grasya, kung kini usa ka
walay bayad nga gasa, walay usa ka butang nga imong mahimo mahitungod niini. Ang
Dios nagahatag niini ngadto kanimo, ug mao kana ang kabubut-on sa Dios. Mao kana
ang butang nga ang Dios nagpili nang daan kanimo.

40 Ang Biblia nag-ingon nga kita gipili nang daan nga mga anak ug gisagup nga mga
anak sa  Dios  sa  wala  pa  matukod ang kalibutan.  Sa dihang ang Dios  nagpatay sa
Cordero diha sa Iyang kaugalingong hunahuna sa wala pa matukod ang kalibutan aron
sa pagpamatuod sa Iyang mga kinaiya, unsa Siya, sa dihang gipatay ang Cordero, kita
gipatay  uban  niini.  Sa  dihang  ang  dugo  sa  Cordero  anaa  sa  Iyang  Kaugalingong
hunahuna balik didto sa wala pa matukod ang kalibutan, ang ako ug ang inyong mga
ngalan gisulat didto sa Libro. Ang tanan diha sa Iyang dakung hunahuna. Siya walay
kinutoban. Kung wala Niya , ngano nga Siya nagtugot niini?

41 Kinsa ang kinakusgan, sa ako nang gikaingon, ang Manluluwas kon makasasala?
Kinsa ang pinakadaku ug kusog? Nan ang mas kusgan pagatugutan ang diyutay ug
kusog. Ug Siya lamang magbuhat niini alang sa Iyang himaya.

Sa dihang gibuhat Niya si Lucifer, Siya nasayud nga siya mahimong yawa. Ug Iya
kining gitugotan kini didto aron mapakita nga Siya Manluluwas, ang Cristo. Iya kining
tugotan nga mahitabo niana nga paagi. Karon, dili ba ang Biblia nag-ingon ang tanang
butang magabuhat ug ikaayo ngadto kanila nga nahigugma sa Dios? Busa unsa ang
imong gikalisangan? Magabarug kita ug magabuhat uban sa atong kasingkasing alang sa
bisan unsang pakigbisug. Dili  manginsama sa naamang nga gisakyan nga vaca, nga
nagapakilooy ug ginapugos ug… Magpakabayani. Ako gusto niana. Pagbarug.

42 Usa ka gamay nga balak, nga nakatabang kaayo kanako sa dihang bata pa ako,
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nga sulosama niini:

Adunay usa ka halangdong Romano'

Sa mga adlaw sa Emperador sa Roma;

Nga nakadungog sa usa ka talawan nga mananambal,

Atubangan sa castilyo nga nagsulti:

Oh, kini luwas diha nianang malunhawng kahoy,

Walay usa nga makauyog niini.

'Oh, dili,' miingon ang bayani,

'Mangita ako ug paagi kon makahimo niini.'

Tan-awa ninyo. Tinuod kana.

43 Kung ang Biblia  nagtudlo  nga si  Jesus  mao sa  gihapon kagahapon,  karon,  ug
hangtud sa kahangturan… Kini dili usa ka sayon nga butang, sa dihang ako mogawas
niining Tabernaculo nianang adlaw, ug ang tanang tawo mosulti kanako nga kini ang
mahitabo ug kana ang mahitabo. “Ikaw pagailhon nga usa ka fanatico ug ilabay ngadto
sa bilangoan. Ug ang tanang kapunongan sa mananambal makigbatok kanimo.” Apan
ang Dios nag-ingon buhata kini.  Ang Biblia nag-ingon nga Siya mao, ug karon ang
kalayo sa pagdasig nagasunog sa tanang nasud ilalum sa mga langit.  Tinuod kana.
Pagbarug alang niini.

Giunsa nimo pagpahiluna ang imong bulohaton kada adlaw?

Nalisang ka ba sa trabaho nganakaplagan?

Makabarug ka ba ngadto sa trabaho sa unahan kanimo?

Aduna ka bay gikapoy ug walay sulod nga panghunahuna? (Akong gikasilagan
kanang butang.)

Kon nagabarug ka ba ngadto sa trabaho sa unahan kanimo,

Kon ang kahadlok nagadalagan latas niini?

Kung mao, ipahiluna ang sunod nga imong makaplagan,

Pinaagi sa hunahuna nga imong mahimo kini.

Pagpabilin  niini.  Sa  pagkatinuod.  Tinguhaa sa  imong kasingkasing  sama kang
Daniel. Pagpabilin sa Dios.

44 “Asa man kining tanan nahitabo? Giunsa kini sa pagkahitabo? Unsay mahimo sa
mga tawo niana? Ngano nga kita hapit na pagalaglagon? Igsoong Branham, ipasabut
kanako. Unsa may nakapahunahuna kanimo nga kining tibook butang pagapaphaon”
Kini  gipapha  sa  makausa  kaniadto  (Tinuod  ba  kana?)  ang  paglaglag  sa  karaang
kalibutan. (Karon, nia moabut ang lawom nga mga butang. Ug magaandam kita sa
pagbasa.)
45 Karon, gusto nako nga magapakli kamo uban kanako ngadto sa libro sa Genesis sa
ikatulo  nga  kapitulo.  Kung  gusto  kamo  masayud  sa  bisan  unsang  butang,  ako
makapakita kaninyo dinhi niining libro sa Genesis sa tanang culto, ug tanang ismo, ug
tanang butang nga atong natuki karong adlawa, magsugod sa Genesis. Pila ang nahibalo
nga ang “Genesis” nagkahulogan “ang sinugdanan”? Sa pagkatinuod. Atong makita ang
iglesia Catolico sa sinugdanan: Babilonia, si Nimrod ang magtutukod; atong makita kini
diha sa kinatung-an sa Biblia; atong makita kini sa katapusan sa Biblia. Atong makita,
sa pagtinguha sa pagpasulod sa mga babayeng magwawali  sa sinugdanan sa Biblia
pinaagi sa pagsimba sa gamayng rebulto hinimo gikan sa mga gamut.

Pila ang nakabasa sa Hislop, “Duha ka mga Babilonia.,” nga kasaysayan? Buyno.
Pangitaa dinhi niining mga kasaysayan sila dunay usa ka babaye… Ug unya nahinumdum
kamo bisan si Jacob nagkawat sa mga dios sa iyang amahan, ug ang iyang anak nga
babaye nagatago kanila sa ilalum niya. Ug gidala kini didto sa kamingawan, nga diin
nakapahugaw sa campo sa kaulahian

46 Buyno. Magabasa kita karon sa Genesis.

Karon,  ang  bitin  malalangon  labi  pa  kay  sa  ngatanan  nga  mga  mananap  sa
kapatagan nga gubuhat ni Jehova nga Dios. Ug nag-ingon siya sa babaye: Diay nag-



Ang Kaliwat Sa Bitin 11

ingon ang Dios: dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman?

… ang babaye mitubag sa bitin: Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa
tanaman:

Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa tanaman, miingon ang Dios: Dili
kamo magkaon bisan maghikap niana, aron kamo dili mamatay.

Ug ang bitin miingon sa babaye: Dili gayud kamo mamatay.

Kay hingbaloan sa Dios, nga sa adlaw nga kamo mokaon niini mangabuka
ang inyong mga mata… (Nakita ninyo? Nagapangita ug bag-ong kahayag.)…
ug mahimo kamo nga sama sa mga dios, nga manghibalo sa maayo ug sa
dautan.

47 Nakita ninyo, giunsa niining mga tawhana karong adlaw sa pagkuha palayo gikan
sa Biblia. “Ngano, dili ba sayon lamang ang pagbubu, kon pagwisik, kini nga paagi kon
kana nga paagi?' Dili, Sir. Ang Dios nagbutang ug programa, ug mao kana ang angay
natong pagasundon, Kini.

Ug sa nakita babaye nga ang kahoy maayo nga kan-on, ug nga kini makalipay sa
mga  mata,  ug  nga  ang  kahoy  makahimo—takus  tinguhaon  aron  makapahimong
makinaadmanon sa tawo, mikuha siya sa bunga niini ug mikaon; ug gihatagan usab niya
ang iyang bana, kauban niya, ug mikaon siya.

Ug nangabuka ang ilang mga mata, ug sila nahibalo… sila mga hubo; ug nanagtahi
sila sa mga dahon sa higuera, ug nanagbuhat ug mga tapis alang sa ilang kaugalingon.

48 Mohunong ako dinhi  sa makadiyut.  Karon, Aduna gayud sinugdanan sa tanang
butang. Duna kay sinugdanan. Karon, kita—dinhi gusto nako ipasikad ang tibook butang
karon nga atong gihisgutan mahitungod dinhi niining katapusang duha ka panagkatigum
sa tuig. Karon, ganihang buntag kita mibalik ug gihimoan ug drama diha sa Biblia nga sa
dihang ang Dios nagbuhat sa yuta, nga sa dihang Siya naghimo sa mga gas (ug unya
kining mga gas nahimong calcium ug potash, ug—ug nagkalainglaing mga butang) Siya
nagbuhat  sa  imong lawas.  Siya  nagpahiluna  sa  gambalay  sama sa  usa  ka  dakung
ulohang  magtutukod,  sama sa  usa  ka  kontratista  nga  nagapahiluna  sa  iyang  mga
materyalis sa patukod proyekto sa mga balay. Siya ang nagbuhat sa imong lawas, ug
Siya nagpahiluna niini didto. Siya nasayud sa eksakto diha sa Iyang Hunahuna unsa ang
angayng pagabuhaton. Kining kamot… Ang Dios naghimo nianang kamot sa wala pa
Siya—samtang Siya nagbuhat sa kalibutan. Apan ang akong espiritu, Siya nagbuhat sa
wala pa ang kalibutan. Karon, apan kining kamot ug kining lawas, Iyang gibuhat sa
dihang Siya nagbuhat sa kalibutan; tungod kay kining lawas gikan sa yuta. Ang Dios
nagbuhat niana. Iyang gipahiluna kining tanan diha sa Iyang dakung blueprint ug sa
Iyang programa. Karon, sa dihang nagbuhat Siya sa yuta, Siya nagbuhat sa tawo, ug
ang tawo dili maayong tan-awon.

49 Karon, kita naghisgut niana ganihang buntag, pinaagi sa drama, giunsa sa—sa
Amahan  sa  pagkanaug  ug  mitan-aw  sa  Iyang  Anak  nga  gibuhat  sumala  sa  Iyang
dagway, ug uban pa. Unya Siya nagbuhat kaniya ug asawa, usa ka katabang.

Karon, hinumdumi, nga ang tanang mga binuhat sa yuta, Si Adam nagpangalan
kanila.  Siya  nagbuhat  sa—sa kahayupan ug  mga mananap,  ug  tanang butang.  Ug
karong  adlawa,  kita  nga  mga  chronologist  ug—ug  nagkalainglaing  dagkung  mga
panghunahuna sa syensya nagatinguha sa unom ka libo ka mga katuigan sa pagpangita
nianang  nawala  nga  dugtong,  ngano  nga  kanang  mananap…  Ang  tawo  mao  ang
mananap nga kinabuhi; nahibalo kita niana. Nga kita gibuhat… Ang usa ka babaye usa
lamang ka  bahin  sa  lalake,  gikan sa  lalake.  Ang babaye wala  diha  sa  orihinal  nga
paglalang. Ang Dios nag-undang sa paglalang sa mga katuigan ug mga katuigan ug mga
katuigan, hangtud Siya nagbuhat sa babaye gikan sa gusok sa iyang kilid.

50 Si Adam nahuman sa pagpangalan sa mga binuhat, ug sa tanang butang. Apan
walay hingkaplagan nga angay kaniya, busa Siya nagbuhat alang kaniya ug katabang:
nagkuha sa usa ka gusok gikan sa iyang kilid, ug gitakpan ang unod, ug nagbuhat ug
usa ka katabang alang kaniya. Ug ang tawo sa iyang espiritu lalake ug babaye. Ug ang
babaye usa lamang ka bahin sa lalake.

Ug sa dihang ang lalake magakuha alang kaniya ug usa ka asawa, ug kung siya ang
eksakto nga asawa niya, ang gihatag sa Dios nga asawa, siya mahimong ngadto kaniya
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ingon nga bahin kaniya.

Mao  kana  ang  hinungdan  duna  kamoy  daghang  pagduhaduha  sa  kaminyoon.
Tungod kay ikaw mogawas ug makakita ug tabonon nga mga mata, kon asul nga mga
mata, kon ubang butang nga sulosama niana, ubang maanyag nga panagway, ug ikaw
mahulog ngadto kaniya.  Sa nahaunang higayon nga manganak siyaunya manggula
dayon ang mga ngipon, ug sa dihang magkakunot ug tigulang na, ug unya imong gusto
nga sipaon siya.

Ug ang uban kaninyo nga mga babaye makakita ug ubang lalake nga sinaw ug
buhok, nga ang halos katunga sa mantika sa iyang mama gibutang diha,  ug kulot;
kining tanan mangahulog. Ako nahibalo niana pinaagi sa kasinatian. Apan unsa ang
mahitabo? Unsa kini? Ikaw mahulog niana. Kinahanglan una sa tanan ikaw magaampo,
tungod kay ang babaye bahin nimo.

Ug kung ikaw magkuha ug usa ka babaye sa imong sabakan, ug kuhaon nimo
ingon nga imong asawa, ug siya maghimo ug marka diha kanimo… (Atong gisulti nga
sama niini aron kamo makasabut) ug laing babaye moanha kanimo nga dili mohaum
nianang marka. Ug ang Dios maningil kanimo alang niini. Angay nga hinumduman nimo
kana.

51 Ikaw nga nagkuha sa asawa sa ubang tawo ug… Ako nakadungog karong adlawa sa
usa ka babaye dinhi  niining lungsod, usa ka kabus, ako nahibalo kaniya. Ug dunay
sugarol  nga  nagpalit  kaniya  ug  dagkung nindot  nga  mga bisti  ug  mga butang,  ug
naninguha sa pagdula kaniya sama niana. Ang usa ka ilaga makahimo ug butang sama
niana, dili gani mahimong isipon nga tawo. Kamo nahibalo ang iro dili ingon niana ka
ubos, ug bisan pa niana tawgon nimo ang inahan nga iro nga uwagon. Siya duna pay
kadungganan nga molapas sa katunga sa mga babaye sa Jeffersonville. Ug tawgon nimo
ang tigulang inahan nga baboy nga anay, ug siya dili—siya adunay kadungganan nga
molapas  pa  sa  mga  babaye  niining  Estados  Unidos,  daghanan  kanila.  Kana  maoy
eksaktong tinuod.

Karon,  ako  nahibalo  nga  kana  klaro,  ug  ako  nagsulti  kaninyo  nga  ako  kining
galingon, ug gusto ko nga kamo mahibalo niini. Ug mao kana ang kamatuoran. Ang
tigulang  nga  mga  babaye  karong  panahona  dili  na  gani  mahibalo  unsay  dungog.
Moingon, “Kini dili  makadaut sa akong konsensya.” Buyno, wala kay nabatonan nga
bisan unsa. Matikdi. Oo,sir. Sa dihang nahibalo ikaw unsa ang eksakto ug sayup…

52 Karon, matikdi. Kining lalake, sa dihang gibuhat siya, ang Dios nagbulag sa iyang
espiritu, ug Siya nagkuha ug usa ka bahin sa lalake, sa iyang kilid, ug nagbuhat ug
babaye gikan niini. Ug Iyang gikuha ang babayen-on, mahinhin nga espiritu sa tawo ug
gihimong usa ka babaye gikan niini. Ug gihimo Niya ang tawo nga laken-on, kusgan. Ug
kung makakita ka ug usa ka lalake nga, nahibalo kamo, nagamanikyur (kon unsay
itawag ninyo niini) sa iyang kuku ug, kamo nahibalo, upat sa usa ka kilid ug lima sa
pikas, ug—ug nagapasinaw sa iyang buhok, ug nagagunit sa iyang baba pabuka sa
atubangan,  ug  ubang  butang  sama  niana,  igsoong  babaye,  dunay  sayup  nianang
langgam. Aduna gayuy sayup. Mas maaayo nga imong bantayan siya.

53 Ug sa dihang makita nimo ang usa ka babaye nga dunay sigarilyo sa iyang baba,
ug nakasuot ug overall, ug mosulti, “sulti-an ko ikaw, 'bay', unsa kini.” Igsoong lalake,
imong bantayan kanang babaye, Adunay usa ka butang nga sayup kaniya.

Ang babaye kinahanglan magpakababaye, ug kinahanglan magbisti sama sa usa ka
babaye. Sa dihang ang Dios nagbuhat sa lalake, Siya nagbuhat kaniya nga lahi; ug
Iyang gibuhat ang babaye nga lahi usab. Ug sa dihang gibistihan sa Dios ang lalake,
Siya nagbisti kaniya sa usa ka paagi, ug ang babaye sa laing paagi. Ug ang Biblia nag-
ingon kini dulomtanan sa usa ka babaye nga magsuot ug bisti nga iya sa lalake.

54 Ug kamo mga babaye,  nga  nagsuot  niining  mga pantalon  ug  mga butang,  ug
magasul-ob  kanila  dinhi,  daan (Unsa  kini  nga  inyong ginatawag kanila?)  nga  mga
Knickerbocker… Kon unsa man kini? Unsa kana, mga igsoong babaye? Dili, dili, kini dili
mga short, kini mao kana—dunay taas nga mga tiil diha kanila: mga pedal pusher ug
mga overall, dungarees…

Lakaw ug sila moingon, “Kini alang sa mga ginang kon gining.”

Ako miingon, “Dili, kamo nasayup. Ang mga ginang dili magasul-ob kanila nga mga
butang: ang mga babaye tingali, apan ang mga ginang kon gining dili.” Tinuod kana.



Ang Kaliwat Sa Bitin 13

Ang Biblia nag-ingon kini usa ka dulomtanan sa usa ka babaye nga magasul-ob sa bisti…
Ug alang sa usa ka lalake nga magasul-ob sa bisti nga iya sa babaye… Ug ang lalake
nag-anam ug kabayot matag-adlaw, ug ang mga babaye nag-anam ug kalaken-on.
Unsay nahitabo? Atong pangitaon kini sa pipila ka mga minuto pinaagi sa Biblia.) Ang
mga babaye dili na mga babaye. Wala nako ipasabut nga kamo Cristohanon nga mga
babaye. Ako nagahisgut sa kinatibok-ang padagan. Gusto sila nga maglihok sama sa
mga lalake, gusto nga putlon ang ilang buhok sama sa lalake; magabutang sa ilang
kamot sa bar sama niana ug magaawit “Ang Dios mapanalangin sa America” nga dunay
sigarilyo sa kilid sa ilang mga baba.

55 Umadto  ka  sa  kadalanan,  magadrive  sa  sakyanan  sa  nasudnong  kadalanan…
Among giihap… Gusto ko nga magatug-an kaninyo sa usa ka butang. Ug kamong mga
babaye nga mga driver… Paminaw. Si Billy Paul ug ako niining katapusang kampanya
palibut sa nasud (unom ka bulan), akong giihap kung pila ang mga paglapas nga nahimo
diha sa kadalanan. Ug gikan sa tulo ka gatos ka mga aksidente diha sa kadalanan,
tagna-a pila kanila ang mga babaye nga mga driver? Adunay napulog siyam ka mga
lalake lamang, ug duha ka gatos ug kawalohan, kon sa akong pagtoo duha ka gatos ug
kawalohan ug usa mga babayeng driver: mga babayeng driver.

Karon, wala ko nag-ingon nga walay maayong mga babayeng driver. Apan siya
moliso bisan pa niana, ug ikaw maninguha sa pagpugong kaniya. Mahimo siyang nindot
nga tan-awon ug motindog didto, maghapyud nianang buhok pataas sa dihang ang pulis
moadto didto.  “Ngano,”  siya  moingon,  “segurado anaa ikaw sa sayup.”  Wala  kitay
balaod. Sila nagpamatuod niana sa miaging adlaw sa kaso mahitungod sa buhis nga ako
lamang naabutan. Wala kitay mga balaod. Kung duna man…
56 Dili ikatingala ang dagkung mga agalon sa Englatera miingon, “Ang demokrasya
pulos  tanan  paglawig,  walay  angkla.”  Tinuod  kana,  nagatindog  sa  kahon  ug
nagkampanya nga pillion sa mga botante. Ang demokrasya nagkadunot, ug mao usab
ang mga diktador ug ang tanan kanila. Wala gayud apan usa ka butang alang sa Dios
nga pagabuhaton: mao ang paglaglag sa tibook butang ingon sa Iyang gisulti nga Iyang
pagabuhaton, ug magsugod ug bag-o.
57 Karon,  bantayi  unsa  ka  duol  ikaw sa  iyang pag-anhi.  Karon,  sa  dihang kining
babaye, Siya nagbuhat kaniya nga katabang, ug siya mahimong katabang niya.

Ug unya… Karon, dinhi wala pa gayud usa ka magwawali nga miuyon niini sukad.
Ug sila nagsulay sa paghimo niini sa laing paagi, apan bisan pa niini dili kini magsilbi
kanako. Sila nagsulay sa pagsulti nga si Adam ug si Eva nagkaon ug mga mansanas.
Igsoong lalake, kung… Dili ako mosulti niini nga usa ka komedya karon, apan akong
gusto nga mosulti niini alang… Kung ang pagkaon ug mga mansanas, makahimo sa mga
babaye makaamgo nga sila hubo, mas maayo nga atong ipanghatag kini  pag-usab.
Nahibalo kamo nga kana tinuod.

Kamo nahibalo nga ang pagkaon ug mansanas, dili kana mao ang ilang gibuhat,
nakahimo kanila nga nakaamgo nga sila mga hubo. Sa pagkatinuod, dili kini mao. Kini
kinahanglan moabut pinaagi sa pag-ipon sa lalake ug babaye. Mao gayud kini, tungod
kay sila nakaamgo nga sila mga hubo sa dihang nagkuha sila niining ginadili nga bunga.

Dili  ba ang usa ka babaye usa ka bunga sa kahoy? Dili  ba kamo ang bunga sa
inyong inahan? Mao kana ang bunga nga ginadili sa pagkuha.

58 Karon, ania ang usa ka dakung butang. Karon, ang pinakaduol nga ang syensya
mahibalo kung unsa tawhanong kinaiya… Sila nagkalot ug karaan nga mga bukog; ilang
gikuha ang nabiling butang sa karaang panahon, ug ilang gikuha ang mga ulo; ug ilang
gikuha ang mga kalabera nga mga ulo, ug mga bukton, ug mga bukog ug nagsulay sa
paghigmo niini nga sama sa tawo. Ug sila nahibalo nga ang pinakaduol nga butang nga
ilang naabut sa pagpangita sa tawo… Ang sunod niini mao ang chimpanzee nga unggoy.
Siya ang pinakaduol nga matang ngadto sa tawo.

Ang pinakahabug… Ang pinakaubos nga matang sa kinabuhi nga ania dinhi mao
ang baki. Ang pinakahabug nga matang mao ang tawo. Ang Dios nagsugod sa ubos ug
nagbuhat pataas hangtud Siya nagdala niini ngadto sa Iyang dagway. Gidala kini gikan
sa mga kalanggaman ug ang mga mananap ug pataas hangtud Siya nakaabut ngadto sa
dagway  sa  Dios.  Iyang  gibuhat  ang  tawo  diha  nianang  dagway,  mao  kana  ang
pinakahabug nga matang. Ang pinakaubos nga matang mao ang pitopito nga nahimong
baki ug uban pa.
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59 Karon , kining nawala nga dugtong nga dili nila makita… Bantayi ang Kasulatan
karon. Kamo—kamo magasupak niini, daghan kaninyo; apan gusto—gusto lang nako
nga inyong ibutang kini sa inyong hunahuna ug dili maghatag ug pagdaut batok niini.

Pamati, ako nahibalo daghan kaninyo bag-o pa lang nakapaminaw kang Doctor
DeHaan. Ako sa pagkatinuod… Ingon nga tawo nga de calibre, usa ka maayong Baptist
nga  igsoon… Ug  ako  sa  pagkatinuod  dunay  pagtamud  kaniya.  Siya  dunay  dakung
kaalam ug mga utok, ug—ug labaw pa kay sa akong nahibaloan tungod kay siya usa ka
Doctor sa—sa pagkadiosnon, ug siya usa ka Doctor sa Medisina, ug siya usa ka Doctor
sa Syensya.  Siya usa ka maalamon nga tawo.  Apan siya nagsulti  nga kadtong—sa
dihang ang mga anak sa Dios nakakita sa mga anak nga mga babaye sa tawo nga mga
maanyag… Siya nagdapig sa baruganan ni Josephus ug nagsulti nga sila nagsulod sa
tawhanong unod ug nagkuha alang kanila ug mga asawa; ug didto dunay mga higante
sa Nod; ug sila nagkuha alang kanila ug mga asawa, sila nga mga nahulog nga mga
manulonda,  nagkuha  ug  nakakita  sa  anak  nga  mga  babaye  sa  mga  tawo,  ug  ang
pakighiusa sa lalake ug babaye usa ka dakung butang, ug bisan pa niana sila ingon nga
nakasala gikan sa pagkahulog, sila nagsulod ngadto sa tawhanong unod.

Kung sila naghimo niana, sila magdaut sa Diosnong kaayohan, sila magdaut sa
tanang butang. Kung ang yawa makalalang kon makabuhat,  siya katumbas kon ka
parihas sa Dios. Ang yawa dili makalalang kon dili mababuhat. Ipakita kanako usa dapit
diin ang yawa makabuhat. Dili siya makabuhat. Siya nagatuis lamang sa mga nabuhat
na. Dili siya magbubuhat. Siya usa ka magtutuis lamang.

60 Buyno unya, unsay nahitabo? Unsa man? Kini mao ang akong hubad. Mao kini ang
nawala nga dugtong.

Karon, ilang gikuha ang unggoy, apan dili ka makapaliwat sa ungoy ngadto sa usa
ka babaye ug manganak ug usa ka bata. Dili ka makapaliwat sa tawo ngadto sa bisan
unsa nga mananap. Kini dili magkasagol. Dili ka maabunohan ug dugo sa bisan unsang
mananap.

61 Sa dihang didto ako sa Africa… Ilang gitrato kadtong itom nga mga tawo didto sa
maong paagi. Usa ka tawo miingon kanako; siya miingon, “Sila walay pulos kondili mga
mananap.”

Ako miingon,  “Pasayloa  ako.  Sila  tawo nga sama kanimo,  tingali  labaw pa ug
diyutay.” Tugoti ako sa pagsulti kanimo; sa dihang nakuha nimo kanang matang nga
kinaiya, ikaw nagapaingon balik ngadto sa mananap. Ako miingon, “Kanang tawo, kung
siya itom sama ka itom sa alas nga espada sa baraha, kon siya dalag sama ka dalag sa
buongon, kon siya asul  sama ka asul  sa indigo, siya makaluwas kanimo pinaagi  sa
pagpaabuno sa iyang dugo nganha kanimo.” Apan dili ka gayud makapaabuno ug dugo
sa mananap diha kanimo. Sa pakatinuod, siya usa ka tawo.

62 Tungod ba kay ang pamanit sa usa itom, ang laing usa tabonon, laing usa dalag, ug
ang laing usa puti, wala ka nay labut mahitungod niini. Ang Biblia nag-ingon, “Ang Dios
sa usa ka dugo nagbuhat sa tanang tawo.” Ug mao kana ang tinuod gayud.

Mga dapit diin kami nagapuyo, pag-ilis sa atong pamanit, walay kalabutan niini.
Ang Dios naghimo sa usa—usa ka tawo sa tanang nasud, usa ka dugo. Tanang mga
nasud managsama. Ang intsik… Ang itom nga tawo dili makasulti karon… Ang itom nga
tawo dili  makasulti,  “Karon,  kanang—kanang intsik,  siya—siya dalag ug ako walay
kalabutan kaniya.” Imo siyang igsoon. Ug ikaw tawong puti dili makasulti sa dalag nga
tawo kon sa itom nga tawo, bisan hain nianang usa, “Ako walay kalabutan kanimo.” Siya
imong igsoon. Tinuod gayud.

63 Matikdi. Karon, mao kini ang nahitabo. Ako nagatoo, ug makasuporta niini pinaagi
sa Biblia, nga ang bitin mao ang nagbuhat niini.  Ang bitin mao kanang nawala nga
persona taliwala sa unggoy nga chimpanzee ug sa tawo, tungod kay, paminaw, matikdi
kini  karon,  nga  ang  bitin  dili  usa  ka  mananap  nga  nagakamang.  Siya  ang
pinakamalalangon sa tanang mananap sa kapatagan

Karon, ako miadto ug mikuha ug mga diksyunaryo karong adlawa gikan sa tanang
dapit sa pagpangita niining pulong, unsa ang kahulogan sa pulong “malalangon.” Kini
nagkahulogan  “nga  mahimong  maalamon,  mahimong  malimbongon.”  Ug  ang
pinakamaayo nga paghubad sa—sa Hebreo gikan sa “m-a-h-a-h, mahah” nakahulogan
“adunay kahibalo sa mga prinsipyo sa kinabuhi.”
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64 Karon, atong bantayan kini sa makadiyut. Siya malaam, malimbongon. Bisan pa
niana siya gitawag nga bitin. Apan hinumdumi, siya ang pinakamaalamon nga mananap,
ug murag sama sa tawo kay sa bisan unsang butang nga anaa sa kapatagan: pinakaduol
ngadto sa tawo. Siya dili usa ka mananap nga nagakamang. Ang tunglo nakapahimo
kaniya nga mananap nga nagakamang, ug siya mao ang… Ang Biblia nag-ingon siya ang
pinakatahum sa tanan.

Ug bisan pa ang tunglo wala magakuha sa tanan sa iyang katahum, bisan ang mga
bulok sa halas matahum. Ug bisan ang kaambong ug ang iyang pagkamalipatlipaton,
bisan ang tunglo wala makakuha niini.  Apan imong hinumduman Ang Dios nagsulti
kaniya nga ang iyang mga tiil makuha gikan kaniya ug siya magakamang sa iyang tiyan.
Ug dili ka makakaplag ug usa ka bukog diha sa halas nga sama sa tawo, ug mao kana
ang hinungdan ang syensya nawala. Apan anaa ra siya.
65 Ang Dios nagtago niini gikan sa mga mata sa makinaadmanon ug masinabuton ug
nagsaad nga ipadayag kini ngadto sa mga anak sa Dios sa katapusang mga adlaw, sa
dihang  ang  mga  anak  sa  Dios  mapadayag.  Sa  dihang  ang  mga  anak  sa  Dios  nga
nagkalipay kauban Niya sa wala pa matukod ang kalibutan,  sa dihang ang dakung
pinadayag sa Pagka Dios ug mga butang nga pagadal-on ngadto sa katapusang mga
adlaw, Siya magapadayag niining mga butang ngadto sa mga anak sa Dios. Nahibalo
kamo nga ang Kasulatan nagatudlo niana. Ug ania kita karon.

Mao kana ang hinungdan nga ang Dios nagaabli niining mga butang kanato. Ang
Dios magadala sa Iyang mga anak ngadto sa pagkapinadayag. Siya moadto lapas sa
utlanan sa bisan unsang tawhanon nga kahibalo, ngadto sa espirituhanon nga mga
pinadayag ug magadala niini paubos.

Dili  ba  kita  nagatudlo  dinhi  niining Biblia,  “Mao kini  ngadto kaniya nga dunay
kaalam.' Dili ang iyang nakat-onan sa seminaryo, apan unsa ang iyang nakat-onan sa
pagluhod diha sa atubangan sa Dios, ug unsa ang nahimut-an sa Dios sa paghatag
ngadto kaniya: mga anak sa Dios nga igapadayag.

66 Ania ang bitin. Karon, dinhi unsa ang bitin kaniadto. Ako magahatag kaninyo sa
akong paghulagway kaniya.

Kita adunay… kita nakaabut gikan sa ubos gikan sa baki ngadto niana, ang pitopito,
ug ngadto paubos, ngadto, ug sa uban pa; kamo sa katapusan nakaabut sa unggoy nga
chimpanzee; gikan sa chimpanzee didto kita milukso gikan sa chimpanzee nga unggoy
ngadto sa tawo. Ug kita natingala ngano kaha. “Buyno,” ang syensya nag-ingon, “karon
hulat, kita makapasanay sa babaye ngadto sa unggoy ug ngadto…?… ug pabalik, ang
tawo  makapasanay  ngadto  sa  chimpanzee  nga  unggoy.”  Dili  kini  magpulos.  Ang
pagpaliwat ngadto sa laing mananap: dili magpulos. Ang dugo dili magsagol. Kuhaa ang
ilang dugo, kini lahi gayud nga dugo. Adunay ubang dugo taliwala dinhi, ug sila dili
makakaplag  sa  mananap.  Oh,  Hallelujah.  Akong  gibati  nga  nagkaanam  ako  ug
karelihiyoso karon.

67 Matikdi. Ngano? Ang Dios nagtago niini gikan kanila. Walay usa ka bukog diha sa
halas nga tan-awon sama sa bukog sa tawo. Siya nagbutang sa butang sa halayo kaayo
nga kini dili kini makaplagan sa mga maalamon nga tawo.

Akong ipakita kaninyo asa kanang maalamon nga tawo gikan, asa siya—asa siya.
Nakita ninyo? Dili siya makaabut latas niana. Kini moabut pinaagi sa pinadayag.“Ikaw
mao si Cristo, ang anak… Ug sa ibabaw niining bato pagatukoron Ko ang Akong iglesia
ug ang mga ganghaan sa hades dili makabontog niini”: espirituhanon nga pinadayag.

Giunsa—giunsa ni Abel sa pagkahibalo sa paghalad ug carnero kay sa kang Cain
nga naghalad ug mga bunga sa kapatagan? Kini  sa epirituhanon gipadayag ngadto
kaniya.

Dili makuha nimo kini pinaagi sa mga seminaryo. Dili nimo makuha kini pinaagi sa
mga denominasyon. Makuha nimo kini gikan sa langit.

68 Karon, bantayi ang bitin, kining bitin nga mao ang nahauna. Magahimo kita ug
hulagway niya karon. Siya usa ka daku nga tawo. Siya ang tungatunga sa chimpanzee
nga unggoyug sa tawo. Ug ang bitin, ang yawa, si Lucifer, nahibalo nga mao lang kana
ang dugo nga makasagolsa dugo sa tawo. Ang bugtong persona nga iyang makasabut…
Dili siya makahimo nga makigsabut sa chimpanzee nga unggoy. Ang dugo dili magsagol.
Dili siya makahimo nga makigsabut sa nagkalaing mga butang. Siya dili makahimo nga
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makigsabut  sa  carnero.  Siya  dili  makahimo  nga  makigsabut  sa  kabayo.  Siya  dili
makahimo sa  pakigsabut  sa  bisan unsang mananap.  Siya  kinahanglan  makigsabut
niining bitin.

Atong kuhaon siya karon ug tan-awon kung sama sa unsa siya: Dakung tawo, wala
pa ang kasaysayan nga higante. Mao kana asa nila nakaplagan kining dagkung mga
bukog, ug akong ipakita kaninyo kini dinhi sa Biblia. Karon, bantayi pag-ayo. Buyno.
Kining labing daku nga tawo, ingnon nato siya mao—siya napulo ka tiil ang gitas-on,
labing daku nga mga abaga, tan-awon sama sa tawo. Ug ang iyang dugo, human sa
pagkahulog, nagkatakdo sa usa ka mananap ngadto sa lain…
69 Imong mapa mestiso ang mga mananap. Sila makabaton ug mas hataas nga dugo,
mas hataas nga matang sa kinabuhi, mas hataas nga matang, hangtud kini makasaka
paingon ngadto sa ginsakpan sa tawo. Apan ang katapusang sumpay dinhi taliwala dinhi
naputol. Pila ang nahibalo niana nga ang syensya dili makaplag sa nawala nga dugtong?
Tanan kaninyo nahibalo niana. Ngano? Ania siya dinhi, ang bitin.

Dinhi siya usa ka dakung tawo. Ug ang yawa miabut. Karon, siya miingon, “Ako
makahimo  sa  pagpadasig.”  Karon,  sa  dihang  moadto  ka  ug  magapangita  ug  mga
babaye,  hinumdumi ikaw gidihugan sa yawa, kung kini  dili  imong kaugalingon nga
asawa. Matikdi, ang yawa miabut ug misulod sa bitin, ug nakita si Eva sa harden sa
Eden nga hubo. Ug siya naghisgut mahitungod sa bunga diha sa taliwala, ang “taliwala”
nagkahulogan nga “tungatunga” ug uban pa. Ikaw nahibalo diha sa nagkasagol nga
katilingban. Ug siya miingon, “Karon, kini makalipay. Kini maayo sa mga mata.”

70 Unsa ang iyang gibuhat? Siya nagsugod sa pakighiusa ngadto kang Eva. Ug siya
nagpuyo uban kang Eva ingon nga bana. Ug nakita ni Eva nga kini makalipay, busa
miadto siya ug gisuginlan ang iyang bana; apan siya nabuntis na pinaagi kang Satanas.
Ug siya nanganak sa iyang panganay nga anak kinsang ngalan mao si Cain, ang anak ni
Satanas.

“Karon,” ikaw moingon. “sayup kana.” Buyno, atong pangitaon kini kung kini sayup
kon dili. “Ug ibutang ko ang panagkaaway taliwala kanimo ug sa babaye, ug sa taliwala
sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat.” Unsa? Ang kaliwat sa bitin. Ang babaye adunay
kaliwat  ug  ang  bitin  adunay  kaliwat.  Ug  siya  magasamad  sa  imong  ulo,  ug  ikaw
magasamad sa iyang tikod.“ Ang ”magasamad“ didto nagkahulogan ug ”paghimo sa
pagtabon sa sala.“

Karon, anaa ang imong kaliwat sa bitin. Karon, matikdi, dinhi miabut kining duha
ka mga tawo.

Karon, kining bitin, sa dihang siya mibarug didto… Kining dakung higante nga tawo
mibarug didto. Siya nakasala sa paghimog pagpanapaw sa asawa ni Adam. Asa ang sala
nahimutang karong adlawa? Unsa ang nakapahimo sa mga butang sa ilang kahimtang
karong  adlawa?  (Karon,  ako—ako…  Segurado  madakpan  ninyo  unsa  ang  akong
ginasulti).

71 Ug didto siya. Ug sa dihang gibuhat niya, Ang Dios miingon, nagsugod pagtawag
kang Eva ug Adam. Ug siya miingon, “Ako hubo.”

Ug Siya miingon, “Kinsa nagtug-an kanimo nga ikaw hubo?” Unya sila nagsugod
sa—sa pamaagi nga sinundalo, nagpinasahay.

Miingon, “Buyno, ang babaye nga Imong gihatag kanako nagbuhat niini. Siya mao
ang nagdani kanako.”

Ug siya miingon, “Ang bitin naghatag kanako sa mansanas.” Buyno, magwawali,
bantayi imong kaugalingon. Siya miingon, “Ang bitin naglimbong kanako.” Nasayud ba
kamo unsa ang kahulogan sa “limbong”? Nagkahulugan “nahugawan.” Ang…?… Ang
yawa wala gayud naghatag kaniya ug mansanas. “Ang bitin naglimbong kanako.” Ug
unya ang tunglo miabut.

72 Siya miingon, “Tungod kay nagpatalinghug ka sa bitin kay sa imong bana, ikaw
nagkuha sa kinabuhi gikan sa kalibutan; ug ikaw—karon imong pagapadaghanon ang
imong mga kagul-anan, ug ang imong pagpanamkon ngadto sa imong bana,” ug uban
pa.  “Ug tungod kay nagpatalinghug ka sa imong asawa kay Kanako—Ako nagkuha
kanimo gikan sa abug ang pinakahataas nga matang—sa abog ikaw mopauli.” “Ug bitin ,
tungod kay gibuhat nimo kana, mawala ang imong mga tiil, pinaagi sa imong tiyan ikaw
magakamang sa tanan nga mga adlaw sa imong knabuhi. Ug ikaw pagadumtan, ug ang
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abog mao ang imong pagkaon.” Tan-awa ninyo. Anaa kanang nawala nga dugtong.

73 Karon, ania miabut si Cain. Atong bantayan ang mga kinaiya. Ania miabut si Cain.
Unsa siya? Siya maalamon nga negosyante. Siya nagatikad sa mga kapatagan: maalam,
utokan, relihiyoso, relihiyoso kaayo. Bantayi ang iyang—bantayi ang iyang mga kinaiya
karon. Uban lang kanako sa pipila ka mga minuto nga kadugayon. Ania siya migula. Siya
nasayud nga siya usa ka tawo. Gusto siya nga moadto sa simbahan. Siya nagtukod ug
simbahan, naghimo siya ug usa ka halad, nagdala ug halaran—nagtukod ug usa ka
halaran, nagbutang sa iyang mga bulak sa ibabaw niini, gibutang ang kapatagan—ang
mga bunga sa kapatagan sa ibabaw niini, naghalad niini ngadto sa Dios, ug miingon,
“Tan-awa kini, Ginoo.” Ako nahibalo nga kami nagkaon ug mansanas. Mao kana ang
hinungdan niini.“ (Ang uban sa iyang kaliwat dunay samang panghunahuna. Nagpakita
kung asa kini gikan.)

Nagdala  sa  iyang  mga mansanas  gikan  sa  kapatagan,  gibutang  ibabaw didto,
miingon, “Kini makahimo sa pagtabon sa sala”

Ang Dios mingon, “Dili kini mga mansanas.”

Apan pinaagi sa espirituhanon nga pinadayag si Abel nahibalo nga kini dugo. Busa
siya nagdala ug carnero, gigulgol ang liog, ug kini namatay; ug ang Dios miingon, “Mao
kana ang husto. Mao kana ang makabuhat niini. Mao kana ang dugo.” (Nasayud mo
unsang dugo ang akong gihisgutan.) Buyno. Mao kana ang dugo nga nakahimo niini.
Karon, bantayi.

74 Ug unya sa dihang si Cain nakakita sa iyang holy-roller nga igsoon nga gidawat
atubangan sa Dios, ug ang mga ilhanan ug mga katingalahan nagakahitabo didto, siya
nagselos kaniya.  Siya miingon, “Atong pagahunongon kining butang karon dayon.”
Nagtan-aw sa iyang mga igsoon. Nagtan-aw sa iyang mga kaanakan karong adlawa.
“Karon, ako mas maalam kay kaniya.” Busa siya nasuko. Asa gikan ang kasuko? Masulti
ba nimo nga kasuko kana? Iyang gipatay ang iyang igsoon. Siya usa ka mamumuno.
Matawag ba nimo ang Dios nga usa ka mamumuno?

Ug si Adam anak sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga si Adam anak sa Dios, kanang
maputli nga sinugdanan balik didto. Si Adam mao ang anak sa Dios, ug kanang pagselos
ug kasina ug tanang butang dili mahimo nga mogula nianang maputli nga sapa. Kini
magagikan sa laing dapit.  Ug kini  naggikan pinaagi  kang Satanas, nga mamumuno
sukad sa sinugdan. Nakita ninyo. Ug siya nagpatay sa iyang igsoon.

Ug niana ang tipo sa sa kamatayon ni Cristo. Ug gikan niana, Siya nagpabangon
kang Seth sa pagpuli sa iyang dapit: kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw ni Cristo.

75 Ug bantayi, unya dinhi miabut ang inyong mga higante. Unya si Cain miadto sa
yuta  sa  Nod.  Kung  ang  iyang  papa  usa  ka  dakung  higante,  sa  unsa  man  si  Cain
mahisama? Sa iyang papa. Ug siya miadto sa yuta sa Nod ug nagkuha sa usa sa iyang
mga igsoong babaye. Mao lamang kana nga paagi nga iyang pagabuhaton, walay mga
babaye nga moabut, pinaagi kang Eva lamang. Sila nag-angkon nga sila dunay kapitoan
ka mga anak nga mga lalake ug mga anak nga mga babaye. Kung—kung walay mga
babaye… Ang Biblia wala magbutang ug talaan sa mga babaye sa dihang sila natawo,
ang lalake lamang. Kung walay mga babaye gawas kang Eva, sa dihang siya namatay
ang tawhonon nga kaliwat mawala. Kinahanglan duna silay mga anak nga mga babaye.
Siya kinahanglan maminyo sa iyang kaugalingong igsoong babaye.

Siya miadto sa yuta sa Nod ug mikuha—ug mikuha sa iyang asawa; sa dihang siya
nagkigminyo  kaniya  didto,  didto  kung  asa  nila  nakaplagan  kadtong  dagkung  mga
higante, nga mao ang nahulog nga mga anak sa Dios pinaagi sa ilang amahan, ang
yawa pinaagi kang Cain. Anaa ang inyong nawala nga dugtong.

76 Ug bantayi ang kaliwat sa bitin. Karon, bantayi. Hinumdumi ang kaliwat sa bitin
relihiyoso. Bantayi kini nga magalihok karon sa pipila ka mga minuto. Ania ang kaliwat
sa bitin. Unsa ang nahitabo kanila? Karon, tugoti ako sa pagbasa ug usa ka butang dinhi
nga ako lamang gisulat karong hapon. Unsa ang migula pinaagi sa linya ni Abel. Pamatii
kini.

Buyno, miabut si Abel. Human kang Abel miabut si Seth. Human kang Seth miabut
si Noah. Human kang Noah miabut si Shem. Human kang Shem miabut si Abraham.
Human kang Abraham miabut si Isaac. Human kang Isaac miabut si Jacob. Human kang
Jacob miabut si Juda. Human kang Juda miabut si David. Human kang David miabut si
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Cristo ngadto sa pagkahingpit.

77 Bantayi balik didto giunsa sa Espiritu sa Dios pagpuyo diha kang Abel. Tan-awa
giunsa pagpuyo kini diha kang Seth. Tan-awa giunsa kini pagpuyo diha kang Juda. Tan-
awa giunsa kini pagpuyo diha kang David. Tan-awa ang maong Espiritu nga nagtawag
nianang matarung nga kaliwat. Bisan unsa ang ilang nabuhat, sila gipili nang daan.

Tan-awa si Jacob, usa ka mahugaw… Ako wala magsulti niini aron— pagpasipala.
Apan si  Jacob nga gamayng mabintahaon nga nagagunit  sa sidsid sa bisti  sa iyang
inahan sa tanang panahon, nagadagan palibut, usa ka gamay nga bayoton nga bata,
nagbutang sa mga butang ibabaw kaniya, ug miadto ug naglimbong sa iyang amahan
aron  makuha  ang  panalangin.  Apan  kini  gihatag  kaniya  sa  wala  pa  matukod  ang
kalibutan. Segurado kini iya. Miadto didto ug nagbakak sa iyang ugangan ug nagkuha sa
pipila ka kabang nga mga lipak (poplar nga kahoyng lipak), ug gibutang kini sa tubig
aron mahadlok kining mga vaca sa dihang buntis sila, aron manganak sila ug kabang
nga  mga  vaca  aron  makalimbong  siya  ug  makuha  ang  mga  vaca.  Ang  Dios
Nagapanalangin kaniya dinhi  niini.  Tinuod kana.  Alaut  ang bisan kinsang tawo nga
magsulti ug bisan unsang butang mahitungod kang Jacob.

78 Kamo nahibalo—kamo nahibalo unsa ang gisulti  sa mini  nga profeta,  nga siya
nagprofesiya sa husto: si Balaam? Siya miingon, “Kinsa ang magapanalangin kaniya
pagapanalanginan, ug kinsa ang magatunglo kaniya pagatunglohon.”

“Ako nagkuha kanimo, Jacob, nakaplagan siya ingon sa—ingon diha sa laing yuta.
Maingon ang agila nagapukaw sa iyang salag, ako nagapukaw kaniya ugnagkuha kaniya
pagawas.” Hallelujah. Dili pinaagi sa gahum, ni pinaagi sa kusog, apan pinaagi sa Akong
Espiritu nagaingon ang Ginoo.“

Bantayi  kana  nga  moabut  ngadto  nianang  pagkahingpit.  Kanang  Espiritu  nga
nagapamuhat ngadto sa pagkahingpit diha kang Cristo, nga miadto sa matag-usa sa
mga patriarka, nga mitungha. Bisan unsa ang ilang nabuhat, unsa ang ilang nasulti, ug
unsa ang ilang nabuhat, sila sa pagkatinuod kaliwat sa matarung.

79 Ug dinhi sa dihang ang matarung nga si Abraham… Mahimayaon. Oh, nadasig ko
kaayo. Sa dihang ang matarung nga si Abraham mitagbo kang Melquisedec, nga mao
ang Dios sa Iyang Kaugalingon… Kinsa si Melquisedec? Ang Hari sa Salem, nga mao ang
Hari sa Jerusalem, Hari sa kalinaw. Siya walay amahan. Siya walay inahan. Siya walay
sinugdanan sa mga adlaw kon walay katapusan sa kinabuhi. Kung Kinsa Siya, Siya mao,
mao sa gihapon buhi.  Siya wala gipanganak.  Siya dili  gayud mamatay.  Siya walay
amahan kon inahan. Siya walay sinugdanan sa mga adlaw kon katapusan sa kinabuhi?
Tug-ani ako Kinsa kini. Ang walay katapusan nga Dios diha sa gitawag nato nga—oh,
ako nalimot unsa sa pagtawag ninyo kana karon: theophany? Mao kung unsa kini—sama
diha, dili usa ka sugilanon nga tinumotumo, apan bisan pa niana usa ka butang nga
napadayag.  Sama  nga  mitungha  kang  Abraham  sa  balongbalong  didto,  sama  sa
manolunda, ug nagprofesiya ug nagtug-an kang Sarah. Siya nagkatawa sa luyo Niya, ug
uban pa, ang samang—ang samang butang. Ug dinhi  ania Siya. Siya mitagbo kang
Melquisedec,  ug  ang  lolo  sa  tuhod  nga  si  Abraham,  diha  sa  kaliwat  sa  matarung,
nagbayad ug mga ikapulo ngadto kang Melquisedec, ug kini kini gipahat ngadto sa iyang
apo sa tuhod dinhi, ang kaliwat sa matarung.

80 Karon,  ania  mitungha  ang  kaliwat  sa—sa  bitin.  Karon,  hinumdumi,  adunay
panagkaaway, gubat taliwala kanila. Ang kaliwat sa bitin mitungha, ug unsa ang bunga
niini? Karon atong hisgutan ang nahaunang pipila ka mga tuig. Karon, bantayi unsa ang
nahitabo kanila. Atong basahon kini karon dayon tungod kay ako kining gimarkahan.

Ang kaliwat sa bitin nagbunga kang Cain. Si Cain miadto sa yuta sa Nod, nagbunga
ug mga higante,  ug miadto sila  sa yuta ni  Noe.  Sila  maalam edukado,  utokan nga
katawhan. Tinuod ba kana? Sila mga magtutukod, mga magmumugna, mga syentista:
dili pinaagi sa kaliwat sa matarung, apan pinaagi sa kaliwat ni Satanas, ang bitin. Sila
mga tawo nga—nga mga syentista, mga magtutukod, mga dagkung mga tawo, mga
magtutudlo; ang Kasulatan nagaingon. Sila nagapanday ug tumbaga; sila nagapanday
ug puthaw; sila  nagapanday ug mga metal.  Sila nagamugna ug mga butang. Ilang
ginasubhan ang mga nagkalainglaing mga metal, ug natukod ug mga balay, ug uban pa.
Ang Kasulatan nagasulti. Ug sila mayubiton sa kaliwat sa babaye: si Noe, ang matarung.
Tinuod ba kana?

81 Ato silang pagasundon sa unahan ug diyutay. Unya ato silang pagasundan didto sa
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arka. Ang tanang butang nalaglag; tungod sa nagtipun-og nga sala. Ug giilog nila ang
pagdumala, ang pinakamaalamon ug utokan, hangtud ang Dios milantaw, walay daghan
nga nahibilin, busa Iyang gikuha si Noe ug ang iyang pamilya gipasulod sa arka ug
miulan  ug  tubig,  ug  naglaglag  sa  tibook  butang:  nagkuha  kang  Enoch  sa  wala  pa
nahitabo kini. Tinuod ba kana? Didto ang tanang kaliwat, halos tanan nga kaliwat. Apan
Siya adunay katuyoan nga kinahanglan pagatumanon.
82 Karon, si Noe ug ang iyang mga anak nga migula, si Ham, Shem, ug si Japhet,
migula gikan sa matarung nga linya. Giunsa sa binhi sa paglatas? Ang binhi nakasulod
sa arka, sama nga kini nahimo sa sinugdanan pinaagi sa babaye, sa ilang mga asawa.
Sila nagdala sa binhi ni Satanas ngadto sa arka, ingon nga gidala ni Eva ang binhi ni
Satanas sa pagpanganak kang Cain, pinaagi sa babaye. Inyong ibutang sila nga mga
babaye sa inyong mga pulpito ingon nga mga magwawali, ang Biblia nagahukom niini. Si
Pablo miingon, “Kung adunay tawo nga naghunahuna nga siya usa ka profeta kon usa
ka espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo maoy mga
sugo  gikan  sa  Ginoo,  apan  kung  siya  wala  masayud,  pasagdi  siya  nga  mawalay
kasayuran.”

83 Mao kana ang hinungdan nga ako mibiya sa Baptist  nga simbahan. Si  igsoong
Fleeman nga ania dinhi dili pa lang dugay; ako nagtoo nga siya didto nianang gabii. Si
Doctor Davis miingon, “Ikaw magatindog dinhi ug ordinahan kining mga babaye aron
mahimong mga magwawali.”

Ako miingon, “Dili ako magabuhat niini. Dili gayud.”

Siya miingon, “Buyno, ako magapalagpot kanimo.”

Ako miingon, mas maayo kanako nga palagputon.“ Ako mingon, ”Kini mao ang
Pulong sa Dios, ug Kini naghukom sa butang. Ug ako dili makababag kung unsa ang
gihukman sa Dios.“ Dili, sir. Kung kinsa nagbuhat niini nagpakita nga sila mga mini nga
mga  magtutudlo,  mini  nga  mga  profeta.  Ang  Biblia  nag-ingon  nga  sila  mao:
magalimbong sa mga pinili kung mahimo. Nakita ninyo.

84 Matikdi kini karon. Ug gikan didto mitungha sa Ham, si Ham ug ang iyang asawa ug
kanila. Dunay tunglo nga nabutang diha kaniya. Gikan kang Ham mitungha si Nimrod,
nga mao ang nagtukod sa Babilonia. Gikan sa iglesia Catolico, ang sinugdanan niini.
Mikanaug pinaagi kang Ahab, mikanaug gikan kang Ahab ngadto kang Judas Iscariote,
misangko kini—ang anticristo. Ug dinhi niining katapusang adlaw, ania dinhi ang espiritu
sa anticristo. Ang espiritu sa anticristo nagaingon, “Ang mga adlaw sa mga milagro
milabay na,” ang Espiritu ni Cristo nagaingon, “Siya mao sa gihapon kagahapon, karon,
ug sa kahangturan.”

Ang espiritu sa anticristo nagaingon, “Kini walay kalainan kung ikaw nabautismohan
sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, pagbubu, pagwisikwisik kon bisan unsa man kini. Kini
nagpasabut nga mao lang nga butang.” Ang Dios dili masayup, ug Siya dili mausab.
Kinsa ang imong pagaalagaron? Anaa ra kaninyo.

85 Karon,  ikaw  moingon,  “Makahimo  ba  sila  sa  pagpuyo  nga  magkatipon?  Ikaw
nagsulti nga sila anaa nianang arka, igsoong Branham. Anaa sila sa sulod didto si Ham
ug Seth.” Tinuod kana, husto gayud; si Ham dautan. Si Seth relihiyoso ug matarung.
Buyno, atong pagasundan si Ham.

Buyno karon, anaa si Ham ug seth sa maong arka, ang usa matarung, ug ang usa
dili matarung. Adunay usa ka uwak ug salampati diha sa maong arka. Anaay Judas ug
Jesus sa maong iglesia. Anaa ang anticristo ug ang Espiritu Santo diha sa maong iglesia.
Ug karong adlawa ang maong mga espiritu nagapamuhat, nga nagabaton ug dagway sa
tinohoan,  relihiyoso  kaayo,  apan  “nagabaton  sa  dagway  sa  tinohoan  apan
nagapanghimakak sa tinohoan niini. Likayi kining maong mga tawhana.”
86 Ang Espiritu Santo nagpamatuod nga si Jesus-Cristo mao sa gihapon kagahapon,
karon, ug hangtud sa kahangturan, asa nga dapit ang imong pillion?

Ang anticristo miingon nga kini usa lamang ka libro nga kredo. “Kami magasunod
sa Kredo sa mga Apostoles.” Ako nagahagit sa bisan kinsa nga magwawali sa pagtug-an
kanako asa makita diha sa Biblia ang Kredo sa mga Apostoles. “Ako nagatoo sa Dios,
makagagahum sa tanan, ang Magbubuhat sa mga langit ug sa yuta, si Jesu-Cristo, ang
Iyang Anak. Ako nagatoo sa Santa Romana Catolica, ug ang pagpakig-ambitay sa mga
santos.” Asa nimo makita kana diha sa Biblia? Ug bisan pa niana kamo nagasunod niini
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sa inyong dagkung Methodista ug Baptist  nga mga kasimbahanan. Kini  doctrina sa
yawa, ug sa mini nga mga profeta nga nagatudlo niini.

87 Ako dili… Ako naglaum ako dili  makapasakit  sa inyong mga pagbati,  apan ako
nagatumbok niana ngadto niining Tabernaculo, paglikay nianang mga butanga. Bisan
unsa  nga  nagatoo  sa  pagpakigsulti  sa  mga  santos  espiritista.  Adunay  Usa  ka
Tigpataliwala  sa Dios  ug sa tawo,  ug mao kana ang Tawo si  Jesu-Cristo.  Dili  nako
igsapayan pila ka daghan ang Maria dinha.

Nakita ninyo giunsa nianang kaliwat sa babaye pagbuhat balik didto? Nakita ninyo
giunsa sa kaliwat sa babaye nga nakaabut didto?

Lantawa karong adlawa sa America. Ang America mao ang lingkoranan sa yawa.
Unsa  man  kini?  Siya  usa  ka  nasud  sa  babaye.  Inyong  nadunggan,  “Mao  kini  ang
kalibutan sa babaye.” Kini usa ka nasud sa babaye. Ilang gipahiluna ang panag-ingnan.

88 Ako miadto dinhi dili pa lang dugay sa Switzerland.Ang mga babaye nagsulti… Usa
ka  babaye  nga  may  Espiritu  Santo  mingon,  “Ikaw  nahibalo,  kung  ako  moadto  sa
America, sila nag-ingon nga ang mga babaye adunay kagawasan.”

Ako miingon, “Tugoti ako sa pagtug-an kanimo kung asa kini paingon.”

Ako nagsugod pagtug-an kaniya, siya miingon, “Oh, kalooy, ako dili gusto sa bisan
unsa niana.”

Ako miingon, “Mao kana kung asa kini nagapaingon.” Kamo nahibalo nga sila wala
magbuhat ug mga butang didto sama sa gibuhat nila dinhi. Unsa kini?

89 Tuguti ako sa pagpakita kaninyo nga ang America usa ka babaye. Sa atong sinsilyo
dunay usa ka hulagway sa babaye. Tanang butang dinhi babaye. Tug-ani ako, dili pa kini
paigo sa nagapamaligya ug ilimnon nga makaangkon. Makahimo ka pagbutang ug kap-
atan ka mga nagpamaligya ug ilimnon dinhi niining syudad ug magbutang ug tulo ka ka
mga  bigaon,  nga  maaayong  tan-awon  nga  nagakiaykiay  sa  ilang  kaugalingon  sa
kadalanan; sila magaguyod ug daghang mga kalag ngadto sa hades sa pagpangibog
kanila kay sa tanan nga nagapamaligyag ilimnon nga imong mabutang dinhi sa syudad.
Mao kana ang tinuod gayud.

Nan kinsa man kini? Usa ka babaye. Unsa siya? Siya ang dios sa America.

90 Pagkuha ug pipila niining karaang artista sa pelikula ug ipabarug dinhi, naminyo
kaupat kon kalima ka beses, nagapuyo sa tulo kon upat ka nagkalainlaing mga bana sa
mao rang panahon. Ug ang uban niining mga magasin nagpakita kanila ug nagtug-an
kanila, nagpakita sa ilang hulagway nga hubo didto, ug ikaw gagmayng mga batang
babaye naghimo niana nga inyong sulondan? Ngano? Tungod kay ang iyong mga mama
sa wala pa ikaw tingali, ang inyong lola sa wala pa ikaw…

Inyong  nakita  kung  asa  ang  kaliwat  sa  bitin  nagapamuhat?  Segurado  kini
nagapamuhat. Ug unsa ang nahimo niini? Kung ang pagkadautan magaduaw ngadto sa
ikanapulo ug upat ka mga kaliwatan ilalum sa kasugoan, unsa ang pagaduawon sa
pagkadautan dinhi niining mga adlaw? Sa dihang ang kaliwat sa matarung magasugod
sa pagpamuhat; ug ang Dios miingon moabut ang

panahon nga kung dili Niya pamub-on ang mga bulohaton, walay mahibilin niini.
Ania na kita sa katapusan nga panahon.

91 Pangitaa ang mga matarung karong gabhiona. Lakaw latas sa syudad. Oh, ikaw
makakaplag ug mga membro nga maunongon ngadto sa Baptist, ug Presbyterian, ug
uban pa, ingon nga mao sila. Apan sila walay dugang pagahimoon sa Dios kay sa usa ka
koniho nga nagbutang ug sapatos nga nieve, walay kahibalo mahitungod niini.  Ang
tanang nahibaloan nila… “Cristohanon ba ikaw?”

“Ako usa ka Catolico.”

“Cristohanon ka ba?”

“Ako usa ka Baptist.”

“Cristohanon ka ba?”

“Ako Presbyterian.”

“Cristohanon ka ba?”
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“Ako  Pentecostal.”  Kana  walay  kalabutan  mahitungod  niini.  Ikaw Cristohanon
tungod kay ang Dios, pinaagi sa Iyang grasya, nagluwas kanimo, ug ikaw nahibalo niini,
ug dunay kausaban sa imong kinabuhi nga ikaw nagkinabuhi nga lahi, ug ikaw bag-o
nga persona ug binuhat diha kang Cristo Jesus.

92 Sa pagkatinuod, inyong makita kung asa ang kaliwat sa bitin… Unsa man ang binhi
sa bitin? Pagpanapaw. Nagasunod ba kamo niini? Pagpanapaw uban kang Eva. Unsa ang
nahitabo niana? Unsa ang gibunga niana? Unsa kini karong gabhiona?

Lantaw balik sa unahan sa pipila ka mga tuig sa dihang ang nahaunang alawiton
mitungha. Kamong mga tigulang nga katawhan, sa dihang ang… Ilang ginausisa ang
alawiton sa dili pa nila ipaawit sa radyo. Ug ang nahaunang nga migula mao kanang,
“Lukota sila, mga babaye, lukota sila; sa pagpakita sa inyong mga nindot nga mga
tuhod.” Ug ang tanan sulosama niana. “Pagkatawa kang Pa ug Ma, ug hatagi silang
tanan sa ha-ha-ha.” Asa kaha sa imong paghunahuna ang tawo nga nagsulat nianang
alawiton karong gabii? Siya patay na. Unsa ang imong hunahuna kang Clara Bowe, kinsa
mitungha  pag-una  ug  miingon,  “ang  makuyaw  nga  mga  kurbada”  ug  ang
“paghubohubo” nga nagpadala ug mga liniboan nga mga kalag ngadto sa hades? Siya
namatay na sa dugayng panahon. Asa man siya, sa dihang ang lawas niya nagahigda,
ginakutkot sa abog, ug ang mga ulod nagakaon niini. Ug ang iyang kalag atua sa halayo
atubangan sa usa ka matarung nga Dios.

93 Asa man ang tawo nga nagkuha nianang babaye ug naghimo kanila  sa  daang
hugaw tan-awon nga mga bisti nga ilang ginasul-ob, sa pagpugos kanila sa usa ka paagi
ug sa laing paagi ug pagpabisti kanila sa dili haum? Miingon, “Alang sa unsa kanang
ilang gibuhat? Ngano nga nagasuot kamo nianang matang sa mga butang?” Tungod kay
gusto kamo nga tan-awon sa mga lalake. Walay laing paagi sa pagpamatuod niini.

Ug nahibalo  ba kamo sa dihang buhaton ninyo kana,  ug ang mga makasasala
magatan-aw kaninyo, nahibalo ba kamo unsa ang mahitabo? Didto sa hukmanan… Ikaw
moingon, “Igsoong Branham, Ako nagmatinud-anon ngadto sa akong bana kutob sa
akong mahimo.” Pagaisipon ka nga sad-an sa paghimog pagpanapaw

Si Jesus miingon, “Bisan kinsa kadtong nagatan-awg babaye uban sa pagkaibog
kaniya nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kasingkasing.” Sa dihang kanang
tawhana manubag sa paghimog pagpanapaw, kinsa ang naghimo niini nga mao ang
hinungdan niini? Pinaagi sa imong pagpamisti ug pagpasundayag sa imong kaugalingon.
Karon, ako wala nagpasabut sa pagsulti  nga ikaw magbisti  sama ubang butang kon
gikan  sa  karaang  kahon,  apan  mahimo  nga  tan-awon  nga  mas  sama  sa  usa  ka
dunganon nga babaye.

94 Ug mogawas dinhi ug huboon ang imong gamayng mga short. Ug magbugkos ug
gamayng laso palibot niini sama niana… Ang imong pinangga, uban sa iyang mga mata
sama sa butanganan sa sigarilyo, nga dunay sigarilyo diha sa imong baba, nagalakaw sa
kadalanan… Wala ka nagbuhat niana alang sa dili maayong katuyoan. Tingali wala ka
nahibalo sa kamatuoran, apan ang yawa naggamit kanimo alang sa usa ka galamiton,
sama lang sa gibuhat niya kang Eva.

Ngano nga kini usa ka nasud sa babaye? Tungod kay kini nagpadulong ngadto sa
denominasyon sa Catolisismo. Unsa kini karong adlawa? Wala ka gayud makabati kanila
nga naghisgut ug Jesus. “Maghimaya ka Maria, Maria, inahan sa Dios.” Santa Cecilia,
tanang matang sa mga santos, patayng mga santos…

95 Dinhi dili palang dugay kaayo ubos—ako didto sa ubos sa Mexico sa miaging tuig.
Ania miabut ang usa ka kabus nga babaye nagalakaw sa iyang tuhod, ang iyang mga
tuhod tanan nangalaksi, (ang panit), nagahilak, ug nagunit sa iyang mga kamot, ug ang
amahan  kauban  nga  nagalakaw,  nagabitbit  ug  duha  ka  gagmayng  mga  bata,  sila
nagahilak, ang inahan nagaantus sa hilabihan tungod kay dunay babaye nga gitawag
nila  nga usa  ka  santa,  namatay.  Sila  nagbutang sa  iyang istatwa didto  sa  taas  sa
bungtod.  Dunay hinigugma nga nagpatay  kaniya.  Ug sa  dihang gipatay  siya  sama
niana… Sa dayag lang siya usa ka santa; siya usa ka Catolico. Busa siya naghimo ug
paghinulsol, ug siya nagalakaw sa iyang tuhod sa duha ka milya ibabaw sa mga bato sa
paghimo ug paghinulsol.

Igsoong lalake, kung adunay usa ka butang nga akong pagabuhaton, si Jesu-Cristo
nagpakamatay  nga  walay  pulos.  Sa  grasya  ako  naluwas,  ug  kana  dili  sa  akong
kaugalingon,  apan  pinaagi  sa  kabubut-on  sa  Dios,  ug  pinaagi  sa  pagkamaayo  ug
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kalooy…

96 Sila nga mga magbabalita nangutana kanako, miingon, “Mr. Branham…” (Ang—ang
gamayng patayng bata nga nabuhi ug ang pipila ka mga butang didto.) Katloan ka libo
nga mga Catolico… Dili, pasayloa ako, kini kaluhaan ka libo (Katloan ka libo sa Africa.)—
kaluhaan  ka  libo  nga  mga  Catolico  nagdawat  kang  Cristo  ingon  nga  personal  nga
Manluluwas sa usa ka higayon sa dihang kana nahitabo, nagatindog sa Siyudad sa
Mexico. Ug kadtong mga pari, dili sila makapadala ug daghan kaayo; kini makasugod ug
kagubot. Daghan kaayo diha sa pikas, busa sila miingon, “Mr. Branham, magatoo ka ba
nga ang among mga santos makahimo sa samang butang nga imong gibuhat?”

Nasayud sa ilang doctrina, ako miingon, “Segurado, kung sila mga buhi.” (Nakita
ninyo? Dili ka mahimong Catolico nga santos hangtud nga ikaw patay, kamo nahibalo.)

Busa siya miingon, “Oh, dili ka mahimong usa ka santo kon balaan hangtud nga
ikaw mamatay.'

Ako miingon, “Asa nimo mabasa kana? Si Pablo miingon, 'Ngadto sa mga balaan
kon santos nga anaa sa Efeso ug kanila nga mga gipangtawag sa Dios. Ngadto sa mga
balaan nga anaa sa Efeso (siya nagabasa sa iyang sulat) ug ang mga balaan kon santos
nga anaa sa nagkalaing dapit, sa Galatia, ug—ug ang mga balaan sa Roma, ug sa uban
pa.' Ang mga balaan kon santos, ang mga gibalaan, unsa man ang mahitungod niana?”

97 Siya miingon “Dayag lang karon nga kita dili makiglalis sa Biblia tungod kay kami
ang iglesia, ug unsa ang gisulti sa iglesia… Dili namo tagdon unsa ang gisulti sa Biblia;
kini mao ang gisulti sa iglesia.” Miingon,nan unsa ang imong panghunahuna sa iglesia
Catolica?“

Ako miingon, “Akong gipanghinaut unta nga ikaw dili  mangutana kanako niana.
Tungod kay nangutana ka kanako, ug tug-anan ko ikaw sa kamatuoran.”

Miingon, “Buyno, gusto nako nga tug-anan ka sa kamatuoran.”

Ako miingon, “Ang pinakahataas nga matang sa espiritismo nga akong nahibaloan.'

Siya miingon, “Giunsa nimo sa pagkuha niana?”

Ako miingon, “Bisan unsang butang nga nakig-istorya sa patay usa ka espiritista.”

Ako miingon, “Kung kanang santo mosulti pagbalik, nan siya naa sa hades; tungod
kay kadtong molabang sa agianan, ang akong—akong Biblia nag-ingon nga siya dili
makahimo sa pagbalik.” Tinuod kana. Ug ako miingon, “Kung kini mao—kung siya santo,
ang yawa nakigsulti sama sa santo, ug dili kini usa ka santo sa tinuoray.”

Ug siya miingon, “Buyno karon, kadiyut lang.” Miingon, “Kamo nakig-istorya usab
sa mga patay.”

Ako miingon, “Asa?”

Siya miingon, “Si Jesu-Cristo namatay.”

Ako miingon, “Apan Siya nabanhaw pag-usab. Dili Siya patay, apan Siya buhi aron
sa paghimo ug pangamuyo, pinaagi sa bugtong Tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo.”

“Ako  mao  Siya  nga  namatay  ug  nabuhi  pag-usab,  ug  nabuhi  hangtud  sa
kahangturan. Ania Kanako ang mga yawi sa kamatayon ug hades. Bisan kinsa ang buot,
paanhia siya ug uminom gikan sa mga tubig sa kinabuhi.” Tan-awa, mao kana ang
atong Dios.

98 Mao kana ang atong Dios, ug ang kaliwat sa matarung nagsugod ug kawala. Pakig-
istorya ngadto sa katawhan mahitungod niining mga butanga; paghisgut ngadto sa
katawhan mahitungod sa pagbalik ngadto sa Biblia nga paagi; paghisgut ngadto sa
katawhan mahitungod sa mga milagro; paghisgut ngadto sa katawhan mahitungod
niana; ang ilang simbahan dili motoo niini; busa sila mga anak sa gawas ngadto sa Dios.
Ang Biblia nag-ingon kung kita dili makaantus sa mga paglutos, ug mga pagsulay, mga
pagbiaybiay,  ug tawgon nga holy-rollers  ug uban pa nga sama niana,  kung dili  ka
makabarug  niini,  kamo  mga  anak  sa  gawas  ug  dili  mga  anak  sa  Dios.  Ang  Biblia
nagasulti.

Tawga ako ug holy-roller kung gusto nimo; tawga ako ug bisan unsang butang nga
gusto nimo; samtang ang akong kasingkasing eksakto uban sa Dios , ug ang akong
kasinatian natukma diha sa Biblia, ako nagalihok eksakto diha sa maong tumong.
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99 Oo, sir, Mao kana ang among ginatoohan. Mao kana ang igleisa sa buhi nga Dios,
nga wala moabut pinaagi sa teyolohiya; kini wala moabut pinaagi sa ubang hinimo sa
tawo nga utokang panghunahuna. Kini moabut pinaagi sa gipadayag nga kamatuoran
nga si Jesu-Cristo mao ang Anak sa Dios.

Kung ako lamang adunay utokang panghunahuna tungod kay ang Baptist  nga
simbahan kon ang Methodista nga simbahan nagtudlo kanako nga adunay mao kini ug
mao kana nga mga butang… Sa dihang ako nakapaminaw niining Biblia, kung ang Bib—
kung ako nabautismohan sa ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo ug nagbasa
niining  Biblia,  ug  usa  ka  magwawali  nagsulti  kanako  nga  walay  usa  sa  Biblia  nga
nabautismohan apan sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ug akong nabasa kini ug nakita nga kana
ang kamatuoran, ako modalagan ngadto sa tubig kutob sa akong mahimo. Oo, sir.

100 Kung ang usa ka tawo magsulti  kanako nga—nga si Jesu-Cristo usa ka dakung
Mananambal, ug ang akong simbahan magsulti kanako, ang mga adlaw sa mga milagro
milabay  na,  ug  ako  nagkinahanglan  ug  kaayohan,  ako  modalagan kutob  sa  akong
mahimo aron makadawat ug kaayohan. Segurado nako nga buhaton.

Kung ako usa ka magwawali ug dunay usa—usa ka babaye nga magwawali diha sa
akong pulpito,  ug ako nakabasa diha nianang Biblia  ug nakita  nga ang babaye dili
angayng magwali, siya akong kuhaon didto bisan pa kung kini magakuha sa panit sa
akong likod.

Hinumdumi samtang nagalingkod sa luyo diin si Igsoong Wright usa niana ka gabii
nga usa ka babaye nagtinguha sa pagpalagpot kanako sa gawas sa pultahan tungod sa
paghimo sulosama niana. Oo, sir. Ako miingon, “Dili ka makaanhi sa akong simbahan
uban sa imong daan…” Sa dihang ang uso nilang pagasul-ubon kon putlon nila ang ilang
mga bisti sa ubos sama niini, ug uban nianang kataw-anan nga tan-awonng butang ug
mga katunga sa ilang lawas makita, ako miingon, “Kung sila moadto man sa akong
simbahan, ako segurado magpagawas kanila.” Ug ang pipila ka mga miagik-ik dinhi
(Siya namatay dili—human niana, ug siya mitawag kanako, himalatyon. Siya usa ka
Catolico nga babaye.} milakaw paingon didto ug milingkod nga sama niana. Ako mitan-
aw pagbalik ug nag-espiya kaniya nga naglingkod dinhi (Sila nag-awit.), nagkuha sa
akong Americana, milakaw balik didto, ug nagbutang niini palibut sa iyang abaga. Ako
miingon, “Madam, kung ikaw magpatalinghug kanako nga magwali,  puede ba isuot
kining Americana samtang anaa ikaw dinhi sa iglesia sa Dios.”
101 Siya mitindak sa pagtindog ug migawas, nagyawyaw samtang siya migawas sa
gambalay;  siya  miingon,  “Kung siya  dunay  relihiyon,  dili  nako  tugotan  ang  akong
kabayo nga makabaton ug sama niana nga relihiyon.”

Ako miingon, “Ayaw kaguol, siya dili makaangkon niini.”

Sa dihang kami dunay tolda, sila nagtawag kanako sa dihang siya himalatyon. Ang
iyang  bana  miabut.  Siya  miingon,  “Umanhi  ka  sa  madali,”  (Ug  ako  anaa  sa
panagkatigum), usa ka taas nga batan-ong lalake, nagatindog sa pultahan nagpaabut
kanako. Ako midalagan sa iyang—miadto sa akong kotse ug mipadagan didto. Samtang
ako misaka, akong natagbo kanang tigulang nga nurse nga nagpuyo pa sa Howard Park.
Siya miingon, “Reverend, dili na kinahanglan ang pag-anhi.' (Kana mga kaluhaan ka
mga tuig ang milabay, tingali mosubra ug gamay.) Miingon, ”Siya patay na.“ Miingon, ”
Siya patay na sa miaging mga tulo ka mga minuto.“ Miingon, ”Siya nagsiyagit kutob sa
iyang mahimo kanimo.“ Miingon. ”Ako dunay mensahe alang kanimo.“

Ako miingon, “Unsa?”

Miingon, “Ingna kanang magwawali mahitungod sa akong gisulti, palihug pasayloa
ako.”

102 Ako miadto didto aron sa pagtan-aw kaniya: matahum nga babaye. Ug siya nag-
antus sa tumang kalisod siya adunay gamayng tulbok nga itom-itom palibot sa iyang
ilong. Usa ka maanyag nga babaye. Ug ang tulbok nga itom-itom murag milugwa. Ug
ang iyang mga mata milugwa nga nakasulirap. Dayag nga ang iyang mga tinae ug
rinyon kon kidney minglihok, ug ang alisngaw nga gikan sa tibook higdaanan sama
niana. Ug ang iyang bana mitan-aw kanako ug miingon, “Igsoong Branham, pag-ampo
alang kaniya, tungod kay gusto ka niya nga makita.”

Ako mingon, “Ang pag-ampo alang kaniya karon walay ikahatag nga kaayohan.
Kung asa mohirig ang kahoy, diha usab siya matumba. Ayaw palimbong: ang Dios dili
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mabiaybiay: kay bisan unsay igapugas sa tawo, mao usab kana ang iyang pagaanihon.”

103 Nakita ba nimo kung asa kini? Karon, unsa ang nahitabo? Tan-awa ang babaye nga
magabuhat niana. Tan-awa ang mga babaye nga nagkinabuhi didto sa halayo ingon nga
mag-sasayaw nga babaye. Unsa ang iyang anak nga babaye? Usa ka kundatan. Unsa
ang  anak  sa  kundatan  nga  babaye?  Usa  ka  rock-and-roll  nga  batan-on.  Unsa  ang
mahimong anak niya? Hum. Unsa kini?

Nakita  ninyo ang kaliwat  sa  matarung? Lantawa ang inyong kaugalingon mga
Baptist.  Balik  sa  diyutay  nga  milabay.  Balik  ngadto  kang  John  Smith,  ang  inyong
magtutukod, kamong mga Baptists, sa dihang siya nag-ampo alang sa pagkadautan sa
katawhan hangtud siya mihilak ug nag-ampo alang sa katawhan hangtud ang iyang mga
mata napikot sa paghubag, ug ang iyang asawa kinahanglan magpakaon kaniya diha sa
lamesa, sa iyang pamahaw.
104 Ug kamo mga Methodista, palibut dinhi nga dunay alahas sa inyong ilong ug sa
inyong mga dalunggan, ug tan-awon sama sa kilid sa mga silya alang sa yawa, ug
mogawas, nagasuot ug mga short ug mga butang sama niana… Sa dihang ang tigulang
John Smith, usa sa mga anciano sa Methodista nga simbahan, sa wala pa siya namatay
sa edad nga kawaloan ug lima nagwali sa usa ka mubo nga pagwali (Upat ka tuig—upat
ka oras). Sila nag-agak kaniya ug gipalingkod siya sa pulpito. Ug mao kini ang iyang
katapusang mga pulong: Siya miingon, “Ako nakugang kaayo sa lihok sa Methodista nga
simbahan.” Miingon, “Bisan ang mga anak nga babaye sa Methodista nga simbahan
nanagsuot ug mga bulawan nga mga singsing sa ilang mga tudlo.” Unsa ang iyang
masulti karon, nga nagasuot ug mga short, nga nagaawit sa choir? Maayo ang imong
pagdalagan. Unsa ang nahitabo? Ikaw naglihok sama sa imong mama. Mao kana ang
eksakto niini.

Mao kana ang hinungdan nga dili kami gusto nga kining mga denominasyon nga
nagakab-it dinhi. “Kami mga Methodista.” “Kami mga Baptist.” Kita kang Cristo lamang.
Pasagdi kini niana nga paagi, magpakagawasnon.

105 Karon, nakita ninyo ang kaliwat sa bitin? Unsa may buhaton sa babaye sama niana
pagbayad  karon?  Unsay  angay  niana  nga  buhaton?  Unsa  ang…  Sila  padayon  sa
pagpadaus-os?  Kana  nagtukmod  sa  mga  Baptist  sa  pagbalik,  nagtukmod  sa  mga
Methodista  sa  pagbalik,  nagtukmod sa  mga Presbyterian  sa  pagbalik.  Unsay  ilang
gibuhat? Silang tanan mibalik sama sa ilang mama, ang karaang bigaon. Didto silang
tanan nagahimo sa maong pagpamiga. “Buyno, kini dili makahimo ug bisan unsa nga
kalainan.  Sila  gikaunlod  na;  sila  giwisikwisikan  na.  Sila—sila  mianhi  ug  naghimog
pagkumpisal. Human na sila sa ilang unom ka bulan nga pagsulay. Wala sila nag-inom
ug daghan kaayo sulod nianang panahona, ug uban pa. Sila mga maayong membro. Sila
maayo sa pagbayad…”

Oh, tan-awa. Kana walay kalabutan sa mga bunga sa Espiritu. Ang mga bunga sa
Espiritu mao ang pagtoo, nagtoo kang Jesu-Cristo nga mao sa gihapon kagahapon,
karon ,ug hangtud sa kahangturan; paghigugma sa mga kaigsoonan, kalipay, kalinaw,
pailub, pagkamaayo, pagkamapuangoron, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa
kaugalingon. Mao kana ang mga butang, ang mga bunga sa Espiritu.

106 “Ug magkuha kita ug usa ka tawo… Buyno, siya—siya nagkinabuhi ug maayong
kinabuhi diha sa kasilinganan.” Mao usab si Esau. Si Esau wala maghimo ug kadaut kang
bisan kinsa, ug si Esau iya sa yawa. Apan si Jacob, gikan sa samang tagoangkan, iya sa
Dios: ang kaliwat sa yawa, ang kaliwat sa babaye. Ang kaliwat sa miabut pinaagi…

Karon, nakita ninyo, kining tanan moadto dinhi, “Buyno, unsa kining nahibilin sa
kalibutan karong adlawa?” Ako magasulti niini sa tinuod nga magahi, sa pagpahayag
niini. Dayon magsugod kita ug revival human niini sa sunod nga panagkatigum. Kini
kinahanglan maporma… Ug palihug, wala ko magsulti  niini  sa pagpasipala. Wala ko
magsulti nga mao ni ang ipasabut. Kini moabut ngadto sa dapit sa usa ka dakung gropo
sa pundok sa sukwahi sa balaod nga mga anak sa gawas. Sila ang akong katapusang
pakigpulong.

107 Mao kana ang eksakto kung asa kini moadto. Kamo nahibalo niana nga mao ang
kamatuoran. Kini moadto sa usa ka dapit hangtud kini mao ang pagtipon sa simbahan,
pagpamembro  sa  simbahan,  nga  nakabaton  sa  dagway  sa  tinoohan,  apan
nagapanghimakak  sa  gahum  niini,  hangtud  kini  moabut  ngadto  sa  pundok  sa
relihiyosong mga anak sa gawas. Mao kana ang tinuod kung unsa kini.
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Unsa ang sunod nga mabilin? Dunay rocket nga nagabitay sa halayo, pipila kanila,
mga bomba nga cobalt ug tanang butang pa; sila naghulat lamang nianang gahum nga
moabut. Ug dunay paglaglag pinaagi sa kalayo sama nga adunay paglaglag pinaagi sa
tubig.

108 Ug mga higala, bisan unsa ang inyong ginabuhat, kung ikaw usa ka Cristohanon, ug
dunay Dios sa imong kasingkasing, ug ikaw nahibalo nga ikaw nakaagi na gikan sa
kamatayon ngadto sa kinabuhi, kinahanglan mahibalo ka nga ikaw ang pinakamalipayon
sa tibook kalibutan. Sa dihang ang Espiritu Santo anaa diha kanimo.

Sa dihang ang Biblia mosulti, “Si Jesu-Cristo mao sa gihapon, kagahapon, karon ug
hangtud sa kahangturan,” ang mga denominasyon moingon, “Apan kami nagatoo ang
mga milagro milabay na.”

Ang Espiritu Santo moingon, “Amen. Si Jesu-Cristo mao sa gihapon, kagahapon,
karon, ug hangtud sa kahangturan. Hinaut unta.”

109 Ingon sa gisulti sa Biblia, “Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag-usa
kaninyo  sa  Ngalan  ni  Jesu-Cristo  tungod  sa  kapasayloan  sa  inyong  mga  sala;  ug
madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong
mga  anak,  ngadto  sa  mga  Gentil…  tanan  nga  tua  sa  halayo,  sa  matag-usa  nga
pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios.”  Dili  “sa matag-usanga mga Methodista nga
pagatawgon, ang mga Baptist nga pagatawgon,” apan “sa matag-usa nga pagatawgon
sa Ginoo nga atong Dios” makadawat sa Espiritu Santo ug mabautismohan sa Ngalan ni
Jesu-Cristo. Mao kana unsa ang gisulti sa Biblia.

Sa dihang moabut kana kanimo, ikaw moingon, “Amen”

Ang iglesia moingon, “Oh, dili kini makapahimo ug bisan unsang kalainan.”

Apan ang Espiritu Santo diha kanimo moingon, “Amen” sa Iyang Pulong. “Ang tawo
dili mabuhi sa tinapay lamang, kondili sa matag Pulong nga nagagula gikan sa baba sa
Dios.” Nakita ninyo.

110 Gusto nako nga imong pakitaan ako ug usa ka Kasulatan kung asa kini nagaingon
nga ang mansanas maoy nagsugod sa butang nga nagakahitabo karon. Gusto nako nga
imong ipakita kanako nga sila nagkaon ug mga mansanas. Akong gipakita kanimo nga si
Cain naghunahuna sa samang butang,  ug ang iyang kaliwat  usab naghunahuna sa
samang butang.Apan ang espirituhanon nga pinadayag sa Dios nagapamatuod pinaagi
sa Biblia nga kini mao ang supak sa balaod nga panaghiusa nga sekso kon paghilawas
taliwala sa lalake ug sa babaye. Niana kung asa ang inyong mga higante nagagikan.
Mao kana kung asa kini migula.

Karon, matikdi, ug ang tanan… Tan-awa lang. Ang—ang bitin duha ka beses nga
maalam. Ang iyang kaliwat sa kanunay maalam sa duha ka beses. Ug gusto nako nga
mosaka niining pulpito, ug kuhaon kining mikropono sa akong kamot, ug magpabilin ang
akong mga tiil  ibabaw sa pulpito ug moingon niini: “Ug karong adlawa asa man ang
inyong mga dagkung mga utokan?” Ang inyong pastor nga milakaw ug nakakuha ug
daghang utokang kahibalo, ug siya mibarug. Siya ang pastor sa pinakadaku nga mga
simbahan nga anaa sa nasud, ug ubang butang nga sama niana… Asa man ang kaliwat
sa bitin nagpuyo? Diha sa maalam utokang dapit sama niana: maalam, mabintahaon
nga mga makinaadmanon, dinha diin siya anaa. Mao kana kung asa siya nagpahiluna.
“Dili pinaagi sa gahum, dili pinaagi sa kusog, apan pinaagi sa Akong Espiritu, nagaingon
ang Ginoo.” Nakita ninyo? Dinha kung asa ninyo…

111 Ug imong kuhaon ang igsoong lalake nga nagatindog diha sa kanto, nga nagahilak,
ug tingali nagatindogdidto nagablit sa karaang gitara nagaingon, “Mga igsoong lalake,
umanhi kamo, pangitaa ang Ginoo.”

Ang pastor milabay, “Humph, dili ko nga ang akong kongregasyon… Ngano, ako dili
makig-uban… dili  tugotan—dili  tugotan si  Liddie ug si  Johnny ug sila  nga makakita
kanako nianang usa ka dapit nga sama niana.”

Padayon, kaliwat sa yawa. Kamo nagapadulong ngadto sa inyong walay katapusang
destinasyon bisan unsaon pa. Tinuod kana. Ako makahimo unta sa pagsulti sa laing
pulong dinha, ug moingonmga anak sa gawas. Ug mao kana ang mahitungod kung asa
kini paingon. Kay inyong makita, kamo… “Walay tawo nga makaanhi Kanako gawas ang
Akong  Amahan  magadani  kaniya.  Ug  ang  tanan  nga  moanhi  Kanako,  Akong
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pagabanhawon sa katapusang adlaw. Walay mangawala. Akong nakuha kini. Ako kining
pagabantayan.” Walay tawo nga makahimo niini. Ang tanan anaa Kaniya. Kamong tanan
dili  makasulti  nga  ako  nakahimo  ug  usa  ka  butang.  Kini  ang  grasya  sa  Dios  nga
nagbuhat niining tanan. Busa walay butang nga nahimo. Wala gayud ako nakabuhat ug
usa ka butang; kamo usab wala gayud. Wala ka gayud makahimo ug dalaygong butang.
Ang Dios ang nagahimo sa matag bahin niini. Wala ka gayud makaliso sa imong tudlo
alang sa usa bahin niini.

Ikaw makahimo sa pagsulti, “Buyno, ako nagagikan sa usa ka maayong pamilya.
Ako ang nakahimo niini.” Kana walay usa ka butang nga may kalabutan niini. Ang Dios
mao lamang ang nakabuhat Niini. Ang kalooy sa Dios.

112 Gikasubo nako karon, kini dili pa ika napulo ug usa ang takna, apan ako magatapos
bisan pa niini. Nakita ninyo? Pila ang nakasabut nga ang Biblia nagsulti niining mga
butang nga mao ang kamatuoran, ilabina kamong katawhan sa Branham Tabernacle?
Karon, kana mga ika napulo ug unom ka bahin lamang kung unsa ang atong ginatudlo
ug ginatoohan. Apan hinumdumi, kaninyo nga mga tumalan-aw ako makaingon niini,
Kamong  katawhan  nga  dili  moanhi  dinhi  ingon  nga  membro:  ang  paagi  nga  kami
nagatoo niini, nga kini mao ang Biblia, ug ang Biblia mao ang Kamatuoran sa Dios.

Ug  kami  nagatoo  nga  diha  sa  Daang  Tugon  karon,  sila  adunay  paagi  sa
pagpakahibalo unsa ang kamatuoran ug unsa ang dili kamatuoran. Karon, kitang tanan
nahibalo nga sila adunay sinulat nga Kasugoan. Pila ang nahibalo niana? Ang kasugoan,
ang—ang mga kasugoan anaa sa sulod sa arka ug uban pa. Buyno. Ug ang balaod diha
sa mga kasugoan… Kini nag-ingon, “Dili ka magpanapaw. Bisan kinsa nga nagpanapaw
pagabatoon.” Nakita ninyo Mao kana ang—ang sugo ug ang balaod sa kasugoan. Karon,
ang arka gipahiluna nga sama niini. Ang mga kasugoan anaa sa ubos sa sulod dinha, ug
ang mga balaod sa mga kasugoan anaa diha sa bulsa sa kilid sa arka. Kung ang tawo
moanhi dinhi, ug nakapanapaw, sila mokab-ut dinhi ug kuhaon unsa ang ginaingon sa
balaod. “Batoon siya.” Sila magdala kaniya sa gawas ug magabato kaniya. Mao kana
unsa ang balaod sa kasugoan.

113 Karon,  dunay  dugang  duha  pa  ka  mga  pamaagi  sa  pagkahibalo.  (Adunay
kanunayng tulo sa pagpamatuod.) Sila adunay laing paagi sa pagkahibalo, ug kana
pinaagi sa profeta kon sa magdadamgo. Pila ang nahibalo niana? “Kung naa sa inyong
taliwala usa ka espirituhanon kon usa ka manalagna, Ako ang Ginoo magapadayag sa
Akong Kaugalingon ngadto kaniya sa mga damgo ug makigsulti  kaniya diha sa mga
pana-awon.” Tinuod kana. Karon, siya nagaprofesiya.

Karon, kung ang tawo moanhi ug moingon, “Oh, hallelujah, akong nakuha kini. Ako
nagprofesiya  karon  sa  Ngalan  sa  Ginoo.  Akong  nakuha  ang  pinadayag,”  Sila  wala
maghimo sama niana,  sama sa ginabuhat  ninyong katawhan.  Ilang ginausisa kana
pinaagi sa—Dios pag-una.

114 Karon, sa tabon sa dughan ni Aaron sila dunay ilang gitawag nga Urim Thummim.
Pila ang nakadungog niana nga pulong? Unsa kini? Mao ang napulog duha ka mga bato,
unom sa matag-usa ka kilid sa nanapulog duha ka mga patriarka: Jasper, si Juda, ug
uban pa, ngadto sa sa napulog duha ka mga bato, Ug unya sila magkuha niining profeta
kon magdadamgo, ug ilang ibitay kining tabon sa dughan, ug ilang ipatindog siya didto.
Ug sila moingon, “Karon pagprofesiya ug itug-an ang imong profesiya.”

“Ang Ginoo nagsulti kanako ug miingon sa usa ka butang-ug usa ka butang.” Kini
dili makaunsa kung kini murag tinuod. Kini tingali pamation sama nga kini hingpit nga
kamatuoran. Apan kung silang mga kahayag dili magkaipon ug mahimong balangaw nga
bulok  didto—sa  Urim  Thummim,  silang  mga  kahayag  magkahiusa  sa  pagtipon,
kahibulongang  pagpamuhat,  nagpamatuod…  Nakita  ninyo,  Ang  Dios  sa  kanunay
nagapamatuod sa Iyang Pulong. Nakita ninyo? Ug kanang Kahibulongang kahayag dili
mokidlap didto, nan ako dili magtagad kung unsa ka murag tinuod kini, kini sayup.

115 Kung ang usa ka magdadamgo moingon, “Ako nagdamgo ug usa ka damgo, ug
kining damgo nag-ingon nga ang Israel mobalhin ug molakaw ngadto sa usa ka dapit
tungod kay kay ang mga Siriahanon moanhi niining kilid ug pagalibutan kini.” Ilang dal-
on  kanang  magdadamgo  didto,  iyang  itug-an  ang  iyang  damgo.  Kung  silang  mga
kahayag  dili  mokidlap  didto,  siya  sayup  bisan  unsaon… Kung  ang  mga Siriahanon
nakapangandam na sa pakiggubat sa unahan, siya sayup. Dili, sir, sila sa tinuod—kini
kinahanglan mapamatud-an pinaagi sa Urim Thummim.



Ang Kaliwat Sa Bitin 27

Karon, ang tanan nahibalo nga ang daang pagkasacerdote wala na, ug ang Urim
Thummim apil  niini.  Nahibalo  kita  niana,  dili  ba?  Ug  ang  bag-ong  pagkasacerdote
magaabut. Ug unsa ang atong Urim Thummim karong adlawa? Oo,sir, kini mao kini.
Kung bisan kinsa nga tawo dunay bisan unsa nga matang nga pinadayag, kon magasulti
ug bisan unsang butang, kon bisan unsang doctrina nga dili sumala ug ha—ug haum
niining Biblia sa tibook Kasulatan, siya sayup.

Ako dili magtagad unsa iyang denominasyon. Unsa ka maayo siya, unsa ka maalam
siya , unsa ka edyukado siya, siya sayup.

116 Ug sa dihang bisan kinsa nga tawo magasulti kanimo niining mga butang nga atong
ginatudlo dinhi sa simbahan karon, ug mosulti kanimo nga kung ikaw giwisikwisikan, kini
husto, siya nagsulti kanimo ug bakak. Dili kana mokidlap sa Urim Thummim. Sa dihang
siya magasulti kanimo nga ang pagbubu husto, siya nagsulti kanimo ug bakak. Kung
siya magsulti kanimo sa pagpabautismo sa Ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo
husto, siya nagsulti kanimo ug bakak. Kung siya magsulti kanimo nga ang mga adlaw sa
mga milagro milabay na, siya nagsulti kanimo sa bakak. Kung siya magsulti kanimo nga
kini husto alang sa mga babaye sa pagwali, siya nagsulti kanimo sa bakak. Kung siya
magsulti  kaninyo husto alang kanimo sa pagpadayon ug magpabilin sa inyong mga
denominasyon, siya nagsulti kaninyo sa bakak. Kini dili mokidlap sa Urim Thummim. Ug
mga dosena nga mga butang nga migula nianang karaang inahan nga bigaon ug miadto
didto… Ug niana ngano nga kami mipalayo gikan sa mga denominasyon.

117 Among gihigugma ang among mga igsoong lalake ug mga igsoong babaye gikan
niadtong mga denominasyon, apan dili kamo moadto ug moingon, “Ako Methodista ug
makahimo  kanimo  nga  Cristohanon  kanako.”  Ikaw  Cristohanon  tungod  kay  ikaw
gipanganak sa Espiritu sa Dios. Dili kinahanglan nga ikaw mahimong Methodista kon
Baptist. Dili kinahanglan nga mahimo ka nga bisan hain sa ilang duha. Kinahanglan lang
nga ipanganak ka sa Espiritu sa Dios. Nagatoo ka ba niini?

Ibabaw niining basihanan, kung bisan kinsa dinhi ug gusto nga makigtinabangay ug
makig-inambitay niining pagsimba ug gusto nga—gusto nga malubong, mabautismohan
sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ania ang tangke sa tubig. Sila magabautismo karong taudtaud.
Kung adunay bisan kinsa nga tawo nga ania dinhi, bisan kinsa nga gusto moanhi sa
bisan unsang paagi… Ania kami dinhi… Tinuod kana.

118 Karon,  kami  mao—kami  walay  bisan  unsa  nga  paagi  nga  mahimong membro;
moanhi  lamang kamo dinhi  niining  simbahan.  Kami  nagatoo  nga si  Cristo  anaa sa
Methodista nga simbahan, sa Baptist nga simbahan, sa Presbyterian nga simbahan. Siya
adunay mga membro sa matag-usa kanila. Ug unsay nakulang karong adlawa… Mao ang
mini nga profesiya, nga nagadala niadtong mga butanga pagawas, ang pagpanudlo
niadtong mga kasimbahanan nga sa pagkatinuod sukwahi ngadto sa Biblia.

Karon, kung dunay usa ka tawo nga mohimo niana nga tin-aw kanako, Ako sa
pagkatinuod himoon ko ang akong kaugalingon… Ako nagatoo adunay igo nga Espiritu
sa Dios dinhi kanako sa pagsusi nianang Biblia mogula ug moanhi ug mohimo niini nga
husto.  Kung ako  lamang molakaw ug  molamano sa  mga kamot  sa  magwawali,  ug
ibutang  nako  ang  akong  ngalan  sa  libro,  ug  sa  gihapon  dunay  pagdumot  ug
pagkamadinauton  diha  sa  akong  kasingkasing,  ug  sa  gihapon  dunay  kasina  ug
pagbahinbahin,  ug  sa  gihapon  dili  motoo  kang  Jesu-Cristo  nga  mao  ang  dakung
Mananambal  ug uban pa nga sama niana,  ako molakaw ug magpatul-id sa Dios sa
madali gayud. Kung ako magpuyo lang tungod kay ako usa ka Baptist kon Methodista,
ako molakaw ug padangaton ang Cristiyanismo sa akong kasingkasing. Akong buhaton
kini, Oo,sir.

119 Karon humudumi,  ang umalabot  nga revival  nga magasugod,  itugot  sa  Ginoo,
niining  umaabut  nga  Mierkules  sa  gabii,  kana mao ibabaw niining  mga basihanan.
Pamati, mga higala. Adunay usa ka tinuod ug buhi nga Dios. Tinuod kana. Si Jesu-Cristo
mao ang anak sa Dios. Ang Espritu Santo anaa sa iglesia karong adlawa. Karon, kung
ako  dunay  usa  ka  tawo  nga  makasulti  kanako  nga,  ako  adunay  katungod  sa
pagduhaduha niini. Apan paminaw, usa niana ka adlaw sa halayo ingon nga usa ka bata
ako nagatindog sa usa ka kahoy. Nakita ko Siya. Nadungog ko Siya .  Siya nagsulti
kanako, miingon, “Pahilayo gikan kanila nga hugawng mga babaye. Pahilayo gikan sa
mga sigarilyo; pahilayo gikan sa pagtunglo, pag-inom, ug tanang kining mga butanga.
Aduna Akoy bulohaton alang kanimo sa dihang modaku na ikaw.” Ako nasayud Siya
matuod, buhi nga Dios nga motuman sa Iyang Pulong.
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120 Sa dihang nagkadaku ako, giunsa Niya sa pagpakigtagbo kanako, giunsa Niya sa
pagpakig-sulti kanako. Giunsa nako sa pagkakita Kaniya sa halayo sa nagdilaab nga
kahoy ug ang kalayo nagalihok palibut sa halayo. Giunsa nako sa pagkakita Kaniya nga
misulti ug mitug-an sa eksakto unsa ang mahitabo ug sa tanang panahon moigo nga
hingpit, ingon ka hingpit sama niana. Ang maong Usa nga misulti niadtong nahingpit nga
mga butang sama niana, mao ang Usa kinsa nagadasig kanako sa pagtudlo niining Biblia
sama lamang sa paagi sa pagtudlo nako niini. Tiunod kana. Busa gikan kini sa Dios.

Alang  kanako  kini  Dios  nga  Labawng  gamhanan.  Ug  Siya  mao  sa  gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Si  Jesus miingon, “Ako migikan sa
Amahan ug Ako moadto sa amahan.” Sa dihang Siya moabut… Sa dihang Dios Siya sa
kamingawan, Siya usa ka nagdilaab nga kahayag. Pila ang nahibalo niana? Siya usa ka
nagdilaab nga kahayag, Haligi sa Kalayo. Ug siya mianhi sa yuta, ug Siya miingon, “Ako
gikan  sa  Amahan  ug  Ako  moadto…  Ako  gikan  sa  Dios  ug  ako  mobalik  ngadto  sa
Amahan.”

121 Sa dihang Siya namatay, gilubong, nabanhaw pag-usab; ug si Pablo, diha sa iyang
dalan paingon sa Damascus nakigtabo Kaniya pag-usab, Unsa Siya? Sa gihapon usa ka
Haligi sa Kalayo. Oo, sir. Unsa ang Iyang gibuhat sa dihang Siya dinhi sa yuta? Unsa ang
Iyang gibuhat sa dihang nakigtagbo Siya kang Pablo? Giunsa Niya siya sa pagpadala?
Siya  nagpadala  kaniya  ngadto  sa  usa  ka  profeta  nga  nagsulti  kaniya  unsaon  sa
pagpabautismo, nagsulti kaniya unsay pagabuhaton, nagpandong sa iyang mga kamot
ibabaw kaniya ug nag-ayo kaniya. Siya nagsulti kaniya nga nakakita siya ug panan-
awon.

Ang maong Jesus ania karon, nagahimo sa samang mga butang ug mao sa gihapon
nga Haligi sa Kalayo, nagapanudlo sa samang butang ug nagpamatuod niini pinaagi sa
Iyang Pulong ug pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan. Ako malipayon kaayo nga
nahimong Cristohanon; Ako wala mahibalo unsay pagabuhaton. Ako malipayon nga ikaw
Cristohanon.

122 Kamong taga Tabernaculo dinhi, ako nagsulti kaninyo nga atong ilisdan ang ngalan
niini. Dili kini husto alang niini nga “Branham Tabernacle.” Kana usa lamang ka tawo.
Nakita ninyo? Ato kining pagailisdan ang ngalan niini, maghimo niini ug laing ngalan.
Moadto kita niana unyang taudtaud. Akong gusto kini nga mahimo nga—nga iglesia sa
buhi  nga  Dios.  Ako  dili  gusto  niining  “Methodista.”  “Baptist,”  “Presbyterian,”
“Pentecostal,”  Ako…  Kadtong  tanang  katawhan  akong  gihigugma  sa  tibook  kong
kasingkasing. Wala ko mahibalo kung asa niini. Dili ko makatug-an kaninyo.

123 Ako nagwali lang sa Pulong. Akong giitsa ang pukot ug nagbutad niini. Adunay mga
baki, ug adunay mga gagamba sa tubig, adunay mga halas, ug aduna usab mga isda.
Igo ra kana sa Dios unsay iyang pagabuhaton niana. Ako lamang nagbitad sa pukot,
nagwali lamang sa Pulong ug nagbitad niini ug mosulti, “Ania sila, Ginoo, ang tanan
palibut sa altar. Ikaw nahibalo sa mga imo. Ikaw nakaila kanila sukad pa sa pagkatukod.
Wala ako nahibalo kung asa niini. Ikaw nahibalo busa naa ra Kanimo, Ginoo. Mao kana
ang pinakamaayo nga mahimo nakong mabuhat. Ako mopaingon dinhi ug managat sa
usa ka dapit karon ug magkuha ug laing gropo. Mao lang kana ang akong mahimo.”
Buyno.

Oh akong gibati nga mopadayon pagpanaw,
Akong gibati nga mopadayon pagpanaw.
Ang akong langitnong puloy-anan mahayag ug matahum,
Ug akong gibati nga mopadayon pagpanaw.

124 Karon, hinumdumi, bisan kinsa nga gusto ug kasabutan sa pakigkita, tawga lang si
Mr. Mercier dinhi: Butler 2-1519. Malipayon kami sa pakigkita kaninyo. Kung ang inyong
mga hinigugma moanhi ug kinahanglan magdali paggawas sulod sa panahon sa revival,
karon,  ako  molakaw gikan  karong  gabii  ug  mangandam sa  akong  kaugalingon  ug
mawala sa duha ka adlaw karon alang sa akong kaugalingon.

Ako mosulod lang didto ug magatuon sama niini: “Ginoo anaa ikaw sa duol nako.
Ako nahibalo nga Ikaw ania dinhi. Ang Imong Pulong nag-ingon Ikaw moduol ngadto
kanila  nga  moduol  nganha Kanimo.”  Ako  padayon nga magaampo ug magabantay
hangtud akong makita ang Haligi sa Kalayo nga magsugod sa paglihok. Ako nahibalo
nga kini andam na. Unya ako mopaingon sa entablado alang sa serbisyo sa kaayohan sa
pag-ampo, sa pagbuhat unsa ang akong mahimo sa pagtabang sa nagbalatian ug nag-
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antus.

125 Kami malipayon sa tanan ninyong mga kaayo karon, ug sa dihang kamo moanhi,
anhi nga nagatoo. Ug kami nagapaabut nga dunay dakung pangkatigum. Ako gusto nga
mosulti  nga  si  Igsoong  Jefferies…  Ania  ba  siya  dinhi  karong  gabii?  Gusto  kami
magpasalamat kang Igsoong Jefferies  ug sa iyang bulohaton.  Ako nagtoo nga siya
mibalik ngadto sa mga isla ug sa uban pa. Malipayon nga nakita si Igsoong lalake ug
Igsoong babaye Wright ug daghan kaninyong katawhan dinhi. Akong nakita si abogado
Robinson  dinhi  dili  pa  lang  dugay,  misulod  dili  pa  lang  dugay.  Gusto  nako  nga
pasalamatan siya sa iyang—sa iyang mensahe sa miaging adlaw. Walay tawo nga misulti
kung kinsa kini. Ako naulaw. Siya adunay tinuod nga mensahe sa mga profesiya, usa ka
butang sama sa akong gikawali karong gabii. Ug ako… Busa… Unya dunay laing ministro
dinhi  ganihang  buntag,  kon  kagabii,  si  Igsoong  Smith  gikan  sa  Methodista  nga
simbahan-kon gikan sa Iglesia sa Dios ibabaw dinhi. Ako wala nahibalo kung ania ba
siya karong gabii kung wala. Kung ikaw makatindog dinhi niining pulpito ug motan-aw
balik nianang dalan, kini lisod isulti. Kini patag. Nakita ninyo? Dili ka makasulti niini.
Kung ania ka dinhi, Igsoong Smith, kami mapasalamaton kanimo.

126 Ug dili ba kining naglingkod dinhi kining igsoon gikan sa Georgia, sa likod—sa likod
dinhi naglingkod tapad ni igsoong Collins? Malipayon nga nakita ikaw dinhi pag-usab
karong gabii.  Ug ang uban kaninyo, tanan kaninyo. Matag-usa nahibalo kung kinsa
kamo.

Ako nagatoo kini mao ang igsoong babaye ug igsoong lalake dinhi nga miadto ug
nag-ampo alang sa batang babaye nianang panahona, dinhing dapita, usa ka doctor
nagalingkod ibabaw dinhi sa kilid. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, doctor.

127 Karon, palihug ayaw pagbati  ug kataha kanako, kamong mga ministro ug mga
kaigsoonan nga mga lalake, tungod kay ang paagi nga ako sa mapig-uton nagapahiluna
niini  kutob sa akong mahimo. Kini  among Tabernaculo.  Kini  kung unsa ang among
ginabarugan, ug gusto namo nga ipahiluna kini diha nianang Pulong ug uyogon sila niini,
unya, kung kamo makagawas man sa linya, kami moanhi pagbalik ug moingon, “Kamo
mas nahibalo. Dinhi ania kini sa tape. Nakita ninyo. Ania kini sa tape dinhi.”

Kita adunay daghang pang mga bulohaton nga angayng ipadayon didto,  kamo
nahibalo. Ug busa … Apan kamo nakakuha ug daghan. Pagpabilin kamo niana, ug atong
atimanon ang uban human sa kadiyut nga panahon. Sama sa tawo nga nagkaon ug
pakwan, miingon, “Kana maayo kaayo, apan duna pay dugang niini.” Busa duna pay
dugang niini nga moabut.

128 Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa maayo kaayo karon samtang kita… Dunay
serbisyo  sa  bautismo  karon.  Tinuod  ba  kana,  Igsoong  Neville?  Adunay  bay
magpabautismo  karon  dayon?  Dili  namo igsapayan  kung  kinsa  kamo,  kami—kami
andam sa pagbautismo. Ipataas ang inyong mga kamot, kadtong mga magpabautismo.
Dunay usa ka tawo, ako nagatoo dunay usa… Nia ang babaye dinhi. Ug naa pa ba?
Karon, kita dunay mga bisti alang sa mga lalake ug mga babaye.
129 Karon, wala kami nag-ingon biyai ang simbahan sa Baptist, biyai ang simbahan sa
Methodista. Kami wala mag-ingon… Balik kamo sa inyong simbahan. Apan kung wala
kamo nabautismohan pinasikad sa Kasulatan diha sa Ngalan ni Ginoong Jesus, dili sa
Ngalan  ni  Jesus  lamang,  sa  Ngalan  sa  Ginoong  Jesu-Cristo  (Mao  kana  ang  mga
Kasulatan.) kamo nabautismohan sa sayup.

Dili ko gusto ug kagubot sa dihang ako moabut sa sapa. Gusto nako ang tanan
husay ingon nga ako nahibalo unsaon sa dihang akong gigunitan kanang tiket (Nakita
ninyo?), tungod kay gusto ko makasakay nianang panahona. Ako nagatambag kaninyo
sa paghimo usab. Balik kamo sa inyong simbahan. Kini taliwala kanimo ug sa Dios. Mao
lang kana ang tanan nga akong masulti kaninyo. Apan walay usa diha sa Kasulatan nga
nabautismohan sa laing paagi gawas sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo. Ug kadtong
nabautismohan gisugo ni  San Pablo kinsa nag-ingon,  “Kung dunay manulonda nga
magwali nga sukwahi ipatunglo siya,” nagsugo kanila sa pagduol ug magpabautismo
pag-usab sa Ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo. Tinuod kana, ug siya nagbuhat niini. Ug
unsa  ang  iyang  gibuhat,  siya  nagsugo  kanato  sa  pagbuhat.  Mao  kana  ang  atong
pagabuhaton, itugot sa Dios.

130 Kami nagatoo sa paghugas sa mga tiil. Kami nagatoo sa Communion. Kami nagatoo
sa ikaduhang pagbalik ni Cristo, ang makita nga yutan-ong lawas sa Ginoo, dili  ang
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espiritu, apan ang yutan-ong lawas sa Ginoong Jesus mobalik pag-usab diha sa himaya.
Kami nagatoo sa lawasnong pagkabanhaw sa patay ngadto sa pagdawat sa usa ka
lawas, dili daan ug nagakunot ingon nga kita mopaingon sa lubnganan, apan usa ka
bag-o diha sa  pinakasaya sa batan-on nga mabuhi  hangtud sa kahangturan.  Kami
nagatoo sa pagkawalay kamatayon sa kalag, sa hingpit. Kami nagtoo nga dunay usa
lamang ka matang sa Kinabuhing Dayon ug kana ang Kinabuhi nga imong nabatonan
gikan kang Cristo Jesus. Mao kana ang tinuod kaayo. Busa, Kami dili motoo sa walay
katapusang silot. Kami nagatoo sa hades-kalayo, asupri nga nagdilaab, apan kami wala
motoo nga kini  nagasilaub sa walay katapusan. Kung mao kini,  makaangkon ka sa
Kinabuhing Walay katapusan.

Adunay usa lamang ka Kinabuhing Walay katapusan; kana gikan sa Dios. Tinuod
kana. Ikaw masunog tingali sa uka milyon ka mga tuig, napulo ka mga milyon ka mga
tuig,  ako  wala  mahibalo;  apan  dili  ka  makaangkon  sa  Kinabuhing  Dayon.  Dili  ka
masunog  sa  hangtud  sa  kahangturan…  Mahimo  kang  masunog  sa  hangtud  sa
kahangturan,  apan  dili  sa  walay  katapusan.  Adunay  kalainan  taliwala  sa  “walay
katapusan” ug “hangtud sa kahangturan.” “Hangtud sa kahangturan” mao ang hangtud
sa  kahangturan  ug  hangtud  sa  kahangturan  (dugtong)  nagkahulogan  “lugway  sa
panahon.” Apan ang walay katapusan… Wala kay walay katapusan nga silot. Duna kay
Kinabuhing Walay katapusan tungod kay dunay usa lamang ka matang sa Kinabuhing
Walay katapusan, ug siya nga dunay Kinabuhing Walay katapusan mabuhi ug bulahan
sa  Dios  hangtud  sa  kahangturan.  Apan  ang  kalag  nga  makasasala,  kanang  kalag
maunsa? Mamatay. Busa kini walay Kinabuhing Walay katapusan. Sa pagtinuod kini
duna. Kini dunay iyang silot, apan dili Kinabuhing Walay katapusan. Busa imong makita
dunay daghang mga butang nga igatudlo pa; ato kining hisgutan sa sunod higayon. Ang
Dios magapanalangin kaninyo.

131 Karon, atong awiton kining karaan nga awit samtang ang atong igsoong babaye
moadto didto… Ako nagatoo kining ginang dinhi… Rosella  mao ba kana ang imong
inahan? Panalanginan ang imong kasingkasing.  Malipayon nga nakitaikaw, igsoong
babaye, nga nagahimo niini. Kana maayo kaayo.

Si Rosella Griffin, usa sa ka pinakaaayo nga mga higala nga among nahimamat.
Siya ang batan-ong babaye nga usa ka alchoholic, sa uban kaninyo nga katawhan dinhi
tingali  nga usa ka estranghero. Si  Rosella dili  magtagad nga mosulti  ako niana. Sa
dihang misaka siya sa entabalado dinhi sa—sa Indiana, wala kamo makikita ug usa ka
makaluluoy, siya usa kanila: ang puti ug mata nga palahubog. Diin ang upat ka mga
doctor sa Chicago miingon, “Siya mao…” Ang Alchoholic Anonymous ug tanang butang
nawad-an na sa paglaum nga mausab pa siya. Apan usa ka gabii sa dihang mitambong
sa panagkatigum, ang Espiritu Santo nagbadbad sa iyang kinabuhi, ug nagsulti dayon
kaniya didto; kana maoy naghusay niini. Tan-awa siya karon. Sa akong pagtoo murag
katloan ka mga tuig, ang miagi sa napulog walo, maanyag, matahum nga batan-ong
babaye. Wala na gayud makatilaw ug bino sukad, wala nay tinguha, nagkinabuhi kang
Cristo, nagapaingon sa mga kadalanan sa bisan asa, nagpamatuod sa himaya sa Dios,
ngadto sa mga makasasala ug mga palahubog sa tanan nga mga tambayan nila ug sa
tanang butang pa palibut sa Chicago nagapamuhat ug mga butang alang sa Ginoo. Siya
gibautismohan sa Ngalan ni Ginoong Jesus, ug ang iyang inahan mianhi karong gabii
aron sa pagbuhat usab. Kung ang ang Dios makaayo kaniya, kung si Jesus makaayo
kaniya…

132 Bisan unsa ang imong pagahimoon sa pulong kon sa buhat, buhata kining tanan sa
sa Ngalan sa… Mao kana kung unsa ang gisulti sa Biblia. Tinuod kana. Buyno. Karon,
duna kitay serbisyo sa bautismo. Atong pagapalungon ang mga suga sa pipila ka mga
minuto samtang kita nag-andam sa serbisyo sa pagabautismohan, ug—ug unya kita
magpaabut sa maayong panahon diha sa Ginoo. Ikaw ba mopaingon didto…?… Buyno.
Mas maayo— mas maayo nga mangandam ka karon. Ako magsugod, Ako ang manguna
sa mga alawiton ug mga butang, samtang kita pagapadayon. Aduna bay… Mga bisti
alang sa bautismo, Doc, sa madali dayon“Buyno. Magaawit lamang kita ug usa niining
maayong karaang mga alawiton… [Walay sulod nga dapit sa teyp—Ed.] Ug busa atong
buhaton kana samtang kita mobiya. Atong buhaton ang unsa?

Ngalan ni Jesus dawata,
Mohapa's sa Iyang tiilan,
Hari sa mga hari atong koronahan,
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Kung panaw matapos na.

Buyno, magatindog kita.
Ngalan ni Jesus dawata,
Anak sa kasub-anan
Sa kalipay ka hatagan

(Ako kamong suginlan unsa y atong buhaton. Liso patoo libot didto ug paglamano
sa mga tawo didto, ug isulti, “Kumosta ka, igsoon? Ako segurado nga malipayon nga
ania sa serbisyo.”)

…(Ngalan nga bilihon,)… (O pagkatam-is!)
Paglaum sa yutag langit.
Bililhon… (Ngalan nga bibilhon) O, unsa…

www.messagehub.info

Mga Wali Ni
William Marrion Branham

"... sa mga adlaw sa tingog ..." Pin. 10:7


