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1 Tan-awa ninyo, si Igsoong Neville Motoo sa pagpandong sa mga kamot.

Nakita ko nga anaay daghang mga pangutana kanako. Karon, hisgotan ko ra kana
ugma sa gabii, tungod kay wala akoy panahon sa pagtan-aw kanila ning gabhiona alang
kaninyo,  tingalig  sa  Mensahe  sa  katapusang  gabii.  Karon,  kong  kinsa  ang  may
pangutana sa bisan unsang Mensahe andama sila alang sa laing gabii, kay kuhaon ko
sila sunod gabii.

Karon, ugma sa gabii akong tan-awon, o kaha anaay, pipila, diay ka mga ministro,
kon mahimo, o kon dili, ang uban nga maayo, malig-ong kalalaken-an o kababayen-an
nga atong masangpit sa panahon sa panginahanglan, sa panghitabo… Ugma sa gabii
atong sugdan, human sa Mensahe, ang pagpamadong sa mga kamot,  ug,  alang sa
Espiritu Santo. Ug unya, anaay… Makahimo kamo pagpabilin dinhi kong gusto ninyo,
hangtud nga matapus ang bakasyon, kong mao man kana ang gidugayon. Ug u—unya,
o kondili man kon naghunahuna kamo sa pag-uli sa kaugalingon ninyong balay, aha,
malipay usab kami, kon moadto kamo sa dapit diin kamo… Wala ako masayud hain
kamo paingon… Gusto namong makuha ang mga ministro, ang ilang gidaghanon, kon
mga bista man sila, ang ilang gidaghanon, kun hain sila magsaka, aron kahawiran ta sila
dihadiha, ug magtinagsaay sa pagpanguli, ang usag usa, ug sa usag usa, aron katudloan
kamo, kamo nga nagapangita ning dakung panalanginan nga atong gihisgotan, ang
bautismo sa Espiritu Santo.
2 Kagabii atong gihisgotan, ang “unsa Kadto.” Unsa Ang Espiritu Santo? Ug nakita ta
kini nga hapit ang tanan, nga gisaad sa Dios kanato. Uh-huh. Dinhi niini atong nakita
kung  unsay  gikinahanglan  sa  Iglesias  a  Dios.  Nakita  ta  Kini  nga  usa  ka  timri,
Manlalaban, ang pahulay, ug ang kalipay, ug ang kalinaw, ug ang pagkabanhaw. Ug ang
tanang gisaad sa Dios alang sa Iyang Iglesia, natingub diha sa Espiritu Santo.

Ug karon, ning gabhiona, buot kong iwali ang, o hisgotan, itudlo lang… Aniay akong
hapit magtulo o upat ka panid sa teksto dinhi, o mga Kasulatan, alang Niini, diin… Sa
miaging gabii nahibilin ko ang akong Crudencce nga Corcondance nga akong gibutang
dinhi,  ug  wala  ko  kini  makuha.  Kutob  sa  akong  mahimo  uban  sa  mga  Kasulatan
mopadayon ako.

3 Karon, ning gabhiona atong hisgotan ang: Unsay Tuyo Sa Dios Sa Pagpadala Sa
Espiritu Santo? Alang sa unsa man Kini? Kon Kini  usa man ka dakung butang, nan
nganong gipadala man Kini sa Dios? Ug unya, ugma sa gabii atong hisgotan ang: Alang
Ba Kini Kanimo? ug Unsaon Mo Sa Pagpakaangkon Niini? ug Unsaon Mo Man Pagkasayud
Nga  Nadawat  Mo  Na  Kini?  Ug  unya,  kung  matapos  na  kita  niana,  pinaagi  sa  mga
Kasulatan, isaysay ko kini pinaagi sa mga Kasulatan, ginamit ang mga Kasulatan alang
sa tanang mga butang, nan kadtong nagtinguha sa Espiritu Santo sa ingon moduol. Ug
akong  gilauman  nga  ang  rebaybal  magapadayon,  sukad  karon  ug  unya,  nga
pinasiugdahan sa Espiritu Santo.

Karon, tungod kay ugma sa gabii tingalig anaay daghang mopabilin diha sa mga
lawak sa simbahan, naghunahuna ako nga mokuha kitag daghang mga ministro ug mga
tawo kinsa sinati sa pagtudlo sa mga tawo sa pagdawat sa Espiritu Santo, aron pagdasig
kanila, sa pagpangadto sa balay uban sa—sa babaye ug ang iyang bana, o—o si bisan
kinsa  nga  mangita  sa  Espiritu  Santo,  aron  tudloan  kung  unsay  pagabuhaton.  Kon
ikahatag pa ninyo ang inyong numero sa telepono o ihatag sa pastor, karong gabii o
ugma sa gabii. Ihatag lang kini kang Igsoong Neville, nan makatabang kana kanamo sa
pagpanguha pa alang sa tigum. Ihatag ang inyong numero sa telepono diin maabot
namo kamo. Ug moingon nga, “Gawasnon ako, ug kon atong… kung gusto ninyong
paadtoon ako sa usa ka balay.” Kong nag-inusara lang ang u—usa ka babaye, sa ingon
makapadala kitag usa ka babaye, sa pagpakigkita, niining babayhana. Ug unya, kon
anaa kini sa usa ka balay diin anaay lalake ug ang iyang asawa, sa ingon, makapadala
kitag usa ka ministro. Ug malipay kami nga motabang kamo, tungod kay nasayud ako
nga  kamo,  ang  matag  usa,  matinguhaon  niini,  niining  labing  kinahanglanon.  Ug
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hinumdumi, “Siya nga makaluwas ug kalag gikan sa iyang kasaypanan, nakabaton sa
daghang mga kasal-anan.” Nakita mo? Ug ang Pangasaw-onon ni Cristo gigutom ug
giuhaw. Nagbati siya, sa pagpanganak alang sa mga anak sa Dios.

4 Ug karon, ning gabhiona, sa dili pa nato basahon ang mga Kasulatan, atong iduko
ang atong mga ulo sa makadiyut alang sa pag-ampo. Ug sa dili  pa kita mag-ampo,
kamo nga mga nangaduko sa inyong mga ulo, anaa bay mga hangyo? Ipataas lamang
ng inyong mga kamot. Anaay akong panginahanglanon. Nangamuyo ako nga Imo akong
tabangan, O Ginoo.“ Panalanginan sa Dios ang matag usa kaninyo. Nakita Niya ang
inyong mga kamot. Gikuha sa mga Manolunda ang ilang mga hangyo.
5 Ug, Langitnong Amahan, moduol na kami karon, nga moduol Kanimo pag-usab sa
pag-ampo. Kinsa, sa walay pagduha-duha ang pag-ampo nahimo na alang sa mga anak
sa Dios ning gabhiona, dinhi ning gamayng dapit, ug ang mga awit gikaawit na, ug
among gibayaw ang among mga kasingkasing sa tumang kamaya nga nagakalipay sa
mga pagdayeg sa Dios.

Si David miingon nga mosulod siya sa katilingban sa mga balaan ug ipahibalo ang
iyang mga hangyo.  Ug ning gabhiona,  anaay daghang mga kamot.  Basin,  tingalig,
ingkon ko, walo ka porcento kanila nga naglingkud dinhi sa tigumanan niining gabhiona
ang mipataas sa ilang mga kamot alang sa mga hangyo. Nagpakita, Ginoo, nga dili
gayud kami makapadayon kung wala Ikaw. Kinahanglan nga naangkon Ka namo, sa
matag  adlaw.  Ikaw  mao  ang  maong  Kinabuhi,  among  kalipay,  among  maayong
panglawas, among makanunayong kusog, among kapahulayan, among taming, among
kalasang batok sa kaaway. Ug dili kami makahimo pakig-away ning maong gubat sa
kinabuhi kun wala Ikaw. Sa hingpit dili gayud kami makahimo sa pagbuhat niini, ug
hingpit  kami  nagsalig  Kanimo.  Tungod,  kay  nasayud kami  nga nagalakaw kami  sa
mangitngit ug mangiub nga yuta. Sa matag kilid ang kaaway nagalikus kanamo, nga
naghatag ug mga gahong ug mga lit-ag. Ang among mga dalan, Ginoo, napuno sa mga
lit-ag sa kaaway, aron pagpaguol kanamo.
6 Ug kami, usab, nasayud, nga sa kinatumyan sa dalan anaay among hataas, nga
landong sa walog nga ginganlag kamatayon nga among pagalaktan. O Ginoo, kinsa man
ang magkupot sa among mga kamot? Buot pa kaming masayud Kanimo karon, Ginoo.
Buot namong hibaloan nga gikuptan Mo ang among mga kamot, ug ania kanamo ang
Imong  kamot,  aron  among  maangkon  ang  angkla  sa  kasigurohan  aron  nga  kung
modangat na kami nianang katapusang panahon sa among kinabuhi, nga mosulod sa
pultahan nga gingnanlag kamatayon, aron makaingon kami uban sa kanhing balaan,
“Naila ko siya diha sa gahum sa Iyang pagkabanhaw, ug nasayud ako nga kun Iya nang
tawgon, mobangon ako uban sa mga nangamatay.”

Karon, Dios nga Amahan, nangamuyo kami nga panalanginan Mo ang among mga
hangyo ug ang among panagkatigum. Panalangini  ang Imong mga Pulong.  Ug kon
makasulti man akog bisan unsa nga supak sa Imong Pulong o sa Imong kaugalingon, sa
gihapon anaay Imong gahum pagsira sa baba, sama sa gibuhat Mo sa langub sa mga
lion niadtong didto si  Daniel.  Ug nangamuyo kami, Ginoo, nga ablihan Mo ang mga
igdulongog ug mga kasingkasing ning gabhiona, niana, ug buhatan silag kagutom ug
kauhaw. Hinaut nga uhawon sila nga dili sila mahikatulog o makapahulay, bisag unsaon,
hangtud nga moabot nga Manlalaban.

7 Nagtoo kami nga ania na kami ning katapusang mga adlaw, dinhi sa landong sa
Iyang Pagbalik. Ug mao kanay gitumong ning maong Mensahe, Ginoo. Alang kini sa
katawhan aron makabantay, sa pasidaan. Ug hinaut unta, ning gabhiona, amo nang
gikuha  ang  kabhang,  dinhi  niini,  gipahimutang  kini  sa  daplin  sa  lingkuranan,  nga
magaingon,  “Ginoong  Dios,  panudlanan  ako  alang  Kanimo.  Tugoti  nga  ang  Imong
Espiritu mobaha pinaagi kanako. Umola ako ug buhata ako sumala sa gusto Mo. Itugyan
ko ang akong kasingkasing, ang akong kusog, ang akong tanan, alang sa Imong tahas.”

Patalinghugi kami, Ginoo. Wala kami moanhi aron lang hikit-an, dinhi ning gabiing
maulan. Wala kami moanhi tungod lang kay wala nay laing dapit nga kaadtoan. Mianhi
kami  tungod  sa  usa  ka  maligdong,  bililhon,  balaang  katuyoan  sa  among  mga
kasingkasing, nga mao kanang, pagpaduol Kanimo, sa among hingsayran nga nagsaad
Ikaw nga kon moduol kami Kanimo, moduol Ka kanamo. Ug mao kana nga ania kami.
Siya nga moanhi sa tumang kagutom dili mogula nga gutomon pa. “Bulahan ang mga
gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung,” matud ni Jesus, “kay sila pagabusgon.” Ug kon
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mangayo kami ug tinapay, dili kami makadawat ug bato. Anaa kami ing pagsalig. Ug
kon mangayo kamig isda, dili  kami makadawat ug bitin. Apan, ang Dios nga among
Amahan mgapakaon kanamo sa  Manna sa  Langit,  ang  Iyang Pulong ug  ang Iyang
Espiritu nga nagapanghimatuod Kaniya. Tubaga ang among mga pag-ampo, Ginoo, ug
ang among mga hangyo, samtang magahulat kami Kanimo. Sa Ngalan ni Jesus kami
nagaampo. Amen.
8 Karon, kaninyo nga nagasulat ning mga Kasulatan, kong ablihan ninyo uban kanako
sa San Juan na usab, capitulo 14. Atong sugdan sa San Juan 14. Ug atong sugdan sa
bersiculo 14, sa San Juan 14:14 ug atong basahon ang bahin ning maong Kasulatan.
Karon, dinhi niini inyong makita ang daghan pang unod nga buot kong hisgotan ning
gabhiona.

Ug hinumdum, kamo nga anaay mga Biblia nga pula ang litra, anaa kini sa pula,
mao kini. Mao kana ang mga Pulong nga gilitok ni Jesus mismo, busa makasiguro kita
nga mao gayud kana kung unsay Iyang giingon. “Ang mga langit ug yuta mangahanaw,
apan ang Akong Pulong dili gayud mapakyas.”

Karon atong basahon gikan sa bersiculo 14 sa capitulo 14.

Kon  pinaagi  sa  akong  ngalan  mangayo  kamog bisag  unsa,  kini  akong
pagabuhaton.

Unsang ka bulahang saad!

Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.

Ug ako mangamuyo sa Amahan,  ug kamo iyang pagahatagan ug laing
Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan.

Nga  mao  ang  Espiritu  sa  kamatuoran,  kang  kinsa  ang  kalibutan  dili
makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kniya,…

Kaninyo nga nagabasa sa Bibliang Griego, makakita niini dinhi, dili… ang pulong
makakita nagkahulogan “sa pagsabot.” “Tungod ka yang kalibutan dili man makasabot
Kaniya.” Mao kanay tinuod. Tugoti ako pagbasa pag-usab.

Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran; kang kinsa ang… kamatuoran; kang
kinsa  ang  kalibutan  dili  makadawat,  tungod  ka  yang  kalibutan  dili  man
makakita  kaniya  ni  makaila  kaniya  (kinsa?  Sa  Manlalaban);  kay  siya
nagapuyo  man  uban  kaninyo  karon  (presenting  panahon),…  kay  siya
nagapuyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo.

Unsa man Kini? mao ra nga Manlalaban.

Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo; Ako…

Ang matag usa nasayud nga ang “Ako” mao ang puli sa ngalan.

…Ako mobalik ra kaninyo.

Hamubo na lang ang panahon, ug unya ang kalibutan dili  na makakita
kanako, apan kamo makakita ra unya kanako: tungod kay ako buhi, kamo
usab mabuhi.

Niadtong unyang adlawa inyong masuta nga ako anaa sa akong Amahan
ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo.

Anaa diha ang kinauyokan sa akong hunahuna, apan atong basahon sa unahan ug
diyutay. Tugoti usab ako, pagbasa niana karon.

Niadto  unyang  adlawa  (ang  dakung  adlaw,  ang  adlaw  sa  paghukom),
niadto  unyang adlawa inyong masuta nga ako anaa sa Amahan,  ug nga
kamo ania kanako, ug ako anaa kaninyo.

Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang
nahigugma kanako: ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong
Amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon
ngadto kaniya

Si Judas miingon kaniya, (dili ang Iscariote), Ginoo, naunsa ba nga anhi ka
man kanamo magapadayag sa imong kaugalingon, ug dili hinuon ngadto sa
kalibutan?“
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Mao kanang kosmos, ang “han-ay sa kalibutan.” Kon anaay sinulat sa daplin nga
inyong mabasa, nan inyong himatikdan. Ang diri sa ako mao ang “g,” ug giingon dinhi
niini nga, “kosmos, o sistema sa kalibutan.” Mao kana ang kasimbahanan, ug uban pa,
tan-awa.

…  naunsa  ba  nga  anhi  ka  man  kanamo  magpadayag  sa  imong
kaugalingon, ug dili  hinuon ngadto sa kalibutan? Unsaon Mo sa paghimo
niini?

Si  Jesus  mitubag  kaniya,  “Kon  kinsa  ang  nahigugma  kanako,  iyang
pagabantayan ang akong pulong: (amen) ug ang akong Amahan mahigugma
kaniya, ug moanha kami kaniya, ug anha kami mopuyo diha kaniya.

Ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong:…

Mahimong magbantay  sa  giingon sa  simbahan;  apan ang nagbantay  sa  Iyang
pulong, nakita ninyo.

…ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kaugalingon, kondili iya
saa Amahan nga mao ang nagpadala kanako.

Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo.

Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala
sa  Amahan  siya  mao  ang  magatudlo  kaninyo  sa  tanang  butang,  ug
magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo.

Nan unsa ba diay ang tuyo sa Dios sa pagpadala sa Espiritu Santo? Hinaut nga
Iyang dugangan sa Iyang panalangin ang Iyang Pulong.

9 Si Jesus miingon, “Niadto unyang adlawa inyong masuta nga ako anaa sa Amahan,
ug ang Amahan ania  Kanako;  ug kamo mao… Ako maanaa kaninyo,  ug kamo ania
Kanako.”

Karon,  kon  isulti  ta  kini…  Karon,  hinumdumi,  kay  anaa  kini  sa  teyp.  Usa  ka
Cristohanong magpapatigayon, didto sa Louisville, mitawag kanako dili pa lang dugay.
Ug miingon siya, “Kaanugon, Billy, nga kining mga Mensahe, sama sa imong giingon sa
miaging gabii, dili makaabot sa kap-atan ka lib okay sa usa ra ka gatus ug kalim-an, o
duha ka gatus, tulo ka gatus ka tawo diha sa imong gamayng tabernaculo.” Giingnan ko,
“Sir,  unom ka bulan gikan karon,  kon makahulat  pa si  Jesus,  ang tibuok kalibutan
makadungog niini.” Nakita mo? Kining mga teyp mokuyanap sa tibuok kalibutan, tan-
awa, sa kinatibuk-an. Ug, busa, dinhi niini among gitudlo ang unsay among gitoohan
nga maoy Kamatuoran, ug kung unsay among nasuta nga kini gipamatud-an sa Dios
kanamo nga mao ang Kamatuoran.

10 Karon, ang tuyo, un—unsay tuyo sa Dios sa pagpadala sa Espiritu Santo? Karon,
timan-an ko kana, sa Juan 14, sugod sa bersiculo 14, ug basahon ang tibuok capitulo,
alang sa patukoranan. Ang tuyo sa Dios, atong makita dinhi, ang pagpadala sa Espiritu
Santo,  usa  ra  ang  katuyoan,  nga  ang  Dios  Mismo  makapuyo  sa  Iyang  Iglesia  ug
ipadayon ang Iyang mga laraw pinaagi  sa  Iglesia.  Nga ang Dios  anaa kang Cristo,
nagpadayon sa Iyang mga laraw pinaagi kang Cristo; gawas kang Cristo, ngadto sa
Iglesia, nagpadayon sa Iyang buhat pinaagi sa Iglesia.

Karon, ato nang nasuta kung unsa ang Espiritu Santo. Atong nakita, sa miaging
gabii, nga mao Kini ang Dios. Karon, kung maghunahuna kita ug Dios, ang Amahan,
sumala sa gisulti ni Jesus, ang Iyang Amahan; Dios, ang Anak, nga si Jesus; Dios, ang
Espiritu Santo, sumala sa atong pagtawag Niini karon. Karon, wala kana magkahulogan
nga adunay tutulo ka nanagtinagsaay, nanagkalahi nga mga Dios. Kini nagkahulogan
nga anaay usa ka Dios sa tutulo ka mga buhatan. Hinaut nga isulti ta kini sama niini.
Nag tanan nga iya sa Dios, Iyang gibubo kang Cristo, tungod kay gihaw-asan Niya ang
Iyang kaugalingon ug gibubo Kini kang Cristo. “Ug si Cristo mao ang bug-os kinatibuk-
an sa pagka-Dios diha sa lawas.”  Ang tanan nga iya ni  Jehova, Iyang gibubo kang
Cristo. Ug ang tanan nga iya ni Cristo, Iyang gibubo ngadto sa Iglesia; dili kay sa usa ka
nanagkalin,  kondili  ngadto sa  tibuok Lawas.  Diha niana,  diin  kita  nanagkahiusa sa
tingub, nakabaton kitag Gahum. Ang tanan nga iya sa Dios, anaa kang Cristo; ug ang
tanan nga iya ni Cristo, anaa kaninyo. “Tungod kay ang Dios nahimong unod, ug mipuyo
uban kanato.” Unang Timoteo 3:16, kon inyo kining gisulat, “Dili gayud malalis nga daku
ang tinago sa pagkadiosnon: ang Dios nadayag diha sa unod, ang unod, ug hingkuptan
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ta Siya: Ang Dios, si Jehova, nahimong unod, ug naglakawlakaw dinhi sa kalibutan, ug
nakita namo Siya sa among mga mata.”

11 Nasayud kamo, diha sa mao rang capitulo, sa Juan 14, si Felipe miingon, “Ginoo,
ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kana kanamo.”

Si Jesus mitubag, “Kadugay Ko nang pakig-uban kaninyo, Felipe, ug wala ka pa ba
diay makaila Kanako? Kung nakakita kamo Kanako, nakakita kamo sa Amahan. Ug
nganong miingon man ikaw Kanako, 'Ipakita kanamo ang Amahan'?” Ang Dios nahimong
unod.

Ania kini karon. Ang Amahan mao ang Dios sa ibabaw ninyo, moingon kita. Sukad
pa kang Adan mao na kita. Ang Dios, ang Amahan, diha sa ibabaw ni Moises ug sa mga
anak, sa Israel, diha sa Haligi nga Kalayo. Ug unya, ang Dios nagauban kanato, diha
kang Cristo; nagapakiglakaw uban kanato, mikaon uban kanato, natulog uban kanato.
Ang Dios sa ibabaw nato; ang Dios uban kanato; ug karon ang Dios ania sa sulod nato.
Ang tanan nga iya sa Dios, moduol kang Cristo; ang tanan nga iya ni Cristo, moduol sa
Iglesia. Unsa kini? Ang Dios nagalihok diha kaninyo. Bisan diin ning kalibutana nga buot
Niya kamong tawgon, dihadiha anaa kamo, nagalihok sa sulod ninyo aron pagbuhat sa
Iyang kabubot-on. Angayan unta kita magpasalamat sa Dios tungod niana! Ang Dios,
ang  Espiritu  Santo,  gipadala  na  tuyo  nga  ang  Dios  mopuyo  sa  Iyang  Iglesia,  nga
nagalihok sa matag panahon, nga magabuhat sa Iyang Langitnong pagbuot.

12 Kung  sa  tawo  kataw-an  kamo,  wala  sila  mokatawa  kaninyo,  Siya  maoy  ilang
gikataw-an  nga  nagpadala  kaninyo.  Busa  miingon  si  Jesus,  “Bulahan  kamo  kun
pagabutangbutangan kamo sa tanang tawo sa tanang pagkadautan, tungod sa Akong
Ngalan. Bulahan kamo.” Ug, usab, “Ang tanan nga nagkinabuhi nga diosnon diha kang
Cristo Jesus magaantos sa mga pagsulay.” Kay, sa dihang gipadayag sa Dios ang Iyang
kaugalingon diha kang Cristo, ila Siyang gidumtan. Kinsay nagdumot Kaniya, daotan?
Ang simbahan. Ang simbahan nagdumot Kaniya, daotan. Gidumtan nila Siya pag-ayo
kay  sa—sa  palahubog.  Gidumtan  nila  Siya  pag-ayo  kay  sa  ubang  mga  tawo.  Ang
simbahan maoy nagdumot Kaniya. Busa, tungod niini, kung makakita kamog kosmos,
“Nag han-ay sa kalibutan, ang kalibutan wala makaila Kaniya,” nagpasabot nga “ang
simbahan,” nga gitawag, “wala makaila Kaniya. Miabot Siya sa mga Iya, ug ang mga Iya
wala modawat Kaniya.” “Apan sa tanan nga midawat Kaniya, kanila naghatag Siyag
kagahum nga mahimong mga anak sa Dios, kanila nga mitoo sa Iyang Ngalan.” Oh,
pagkakinahanglanon gayud nga higugmaon ta Siya ug simbahon ta Siya! Ang katuyoan
sa Dios nangandoy mahimong ikauban!

13 Sama kanhi, sa dili pa nato biyaan kana nga teksto, gamiton ta kini; sa mga adlaw
ni Ruth, sa balaod sa pagpanglukat, sa pagbiya ni Noemi sa nasud, tungod sa pagsulay,
sa mga panahon nga malisod. Milangyaw siya ngadto sa yuta sa mga Moabihanon, nga
mga dagaang, mga Cristohanon sa ngalan. Tungod kay ang mga Moabihanon kaliwat
man  sa  anak  nga  babaye  ni  Lot,  ug  gipanagtawag  sila  nga  mga  magtotoo,  ug
nagakasagol. Ug unya ang iyang bana namatay. Ug diha sa dalan sa ilang pagpanguli,
ang iyang… Usa sa iyang binalaye, nga si Orpah, miingon nga mobalik siya sa iyang
yutang  natawhan,  ngadto  sa  iyang  mga  dios,  ug  sa  iyang  simbahan,  ug  sa  iyang
katawhan. Ug gisulayan ni Noemi si Ruth sa pagpabalik, apan miingon siya, “Ang imong
katawhan mamahimo nga akong katawhan. Nag imong Dios mamahimo nga akong Dios
Diin ka mamatay, adto ako magpakamatay. Diin ka ilubong adto ako ilubong. Ug dili ako
mobalik.”

Mao kana kung ang tawo makakita ug panan-awon. Dili panumbalingon kung unsay
ikasulti sa iyang katawhan, “Molakaw ka gayud didto aron mahimong usa ka holy-roller
o  ingon  niana.”  Walay  kalainan  niana  kang  Ruth.  Dihay  katuyoan  ang  Dios  nga
kinahanglan mamatuman.

14 Ug sama ra ka tinuod nga kamo gigutom ning gabhiona sa Espiritu Santo, usa ka
butang  nga  nagaguyod  kaninyo,  aron  ang  katuyoan  sa  Dios  sa  inyong  kinabuhi
mamatuman, sama kanhi kang Ruth.

Matahum kaayo ang sugilanon! Dili mahimong biyaan ko kini, kadali lang. Nasayud
na kamo sa balaod sa pagpanubos, samtang si Boaz… Nahibalo na kamo sa sugilanon
kung giunsa ni Ruth ang pagpanghagdaw didto sa uma ug nakakaplag ug kalooy kang
Boaz. Ug sa wala pa niya siya pangasaw-a, kinahanglan nga iyang lukaton ang tanan
nga nawala ni Noemi. Ug ang bugtong makalukat sa naprinda nga yuta ni Noemi, sa
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balaod sa pagpanubos, mao ang haduol nga kadugo; kinahanglan nga isigkadugo sa dili
pa niya lukaton. Ug mao kadtong haduol niyang kadugo. Ug kinahanglan nga magbuhat
siyag ilhanan, sa gawas sa ganghaan, o usa ka dayag nga pagsugid nga iyang gilukat
ang tanan nga nawala ni Noemi. Ug gibuhat kini ni Boaz pinaagi sa pagtindak sa iyang
sapatos sa atubangan sa mga anciano, ug miingon, “Kon ania man dinhi  karon ing
nakaangkon sa kabtangan ni Noemi, niining adlawa ako na kining gilukat.”
15 Ug mao usab kana angh gibuhat sa Dios, misunod sa Kaugalingon Niyang balaod.
Ang  Dios  dili  mosunod,  nga  mohatag  kanimog  usa  ka  balaod  nga  sundon  ug  Siya
mosunod sa lain. Sundon gayud Niya ang Kaugalingon Niyang mga balaod. Ug unya, ang
Dios, aron nga pagtubson ang nawala nga iglesia, ang nawala nga kalibutan, ang nawala
nga kabuhatan; ang Dios, Kinsa walay kinutuban sa Espiritu, aron pagtubos sa nawalang
kaliwatan sa tawo, ang Dios Mismo nahimong kadugo, usa ka Tawo, usa ka Anak nga
Iyang gibuhat sa tagoangkan ni Maria. Ug unya naghimo Siyag usa ka ilhanan, o usa ka
papanghimatuod; didto sa gawas sa ganghaan sa Jerusalem, giisa Siya sa tungatunga
sa mga langit ug sa yuta, ug namatay, ug mitubos sa tanang mga butang. Ug diha sa
pagdugo, gibalaan Niya ang usa ka Iglesia aron Siya sa Iyang kaugalingon makapuyo
niini, makipag-ambitay ug makasalo niini, kadtong nawalang dapit sa pakighiusa sukad
pa sa tanaman sa Eden diin ang Dios manaog sa matag gabii, panahon kana sa iglesia.
Hingmatikdan ba ninyo, nga ang Dios nanaug sa kabugnaw sa adlaw, sa pagsalop sa
adlaw. Adunay butang mahitabo kung magsagud na ang kagabhion,  ang katawhan
maghunahuna sa iglesia ug sa Dios; mga Cristohanon. Nakita ba ninyo nga sumasalop
na ng adlaw, inyo bang nasabot nga sumasalop na ang inyong adlaw.

16 Ug sa kabugnaw sa kagbhion manaug Siya ug makigsalo uban kanila. Ug didto
nawala Kaniya ang maong panaghiusa, tungod kay ang sala dili motugot Kaniya nga
buhaton kini. Ug niana nahimo Siyang unod ug mipuyo ipon, kanato, aron mahibalik
Siya pag-usab sa tawo, ug mopuyo diha sa tawo, ug ibalik ang tawo diha sa kahimtang
sa  pakigsalo  uban  Kaniya  pag-usab,  ug  ihatag  kaniya  pagbalik  ang  katungod  nga
gihatag sa Dios kaniya. Mao kana ang Iyang gibuhat.

Mao kana ng katuyoan sa Espiritu Santo. Ang Amahan, na usab, ang Dios nga
Amahan nga nakig-uban kaninyo, nagbuhat sa Iyang mga laraw, aron pagtapos sa
Iyang laraw sa pagtubos; nga nagapamuhat pinaagi kaninyo, naghimo kaninyo nga
kauban sa buhat uban Kaniya; nagahatag kaninyog luna, naghatag kaninyog bahin
alang sa inyong nahulog, nawala nga igsoong lalake ug babaye; naghatag kaninyo sa
Iyang Espiritu ug sa Iyang gugma, sa paglakaw aron pangitaon ang nawala, sama sa
iyang gibuhat didto sa tanaman sa Eden. “Adan, Adan, hain kamo?” Mao kana ang
gibuhat sa Espiritu Santo ngadto sa lalake ug babaye. Kung mosantop na Kini sa ilang
mga kasingkasing ug makapahiluna na Kini, diha niana moabot ang kauhaw ug kagutom
alang sa mga kalag nga nawala.

17 Mao kanay nahitabo sa mga tigum karon. Walay igong hikap niina sa Espiritu, sa
paglakaw ngadto sa mga kalag nga nawala ug himalatyon. Naghingapin kini sa pagbuhat
ug ngalan, o simbahan, o tigumanan, o denominasyon, inay nga laraw sa pagpangabig
ug mga kalag. Pagkamakalolooy! Mahimong magdugay ta dinhi. Gibubo sa Dios ang
Iyang kaugalingon diha kang Cristo. Gibubo ni Cristo ang Iyang kauglingon ngadto sa
Iglesia. Busa, dinhi niini bantayi, “Niadto unyang adlawa masuta ninyo nga Ako anaa sa
Amahan, ug kamo maanaa Kanako, ug Ako maanaa kaninyo. Niadtong adlawa masuta
ninyo  kini.”  Tungod  kay,  mao  kini,  ang  kinatibuk-ang  butang  sa  usa  ka  laraw  sa
pagtubos nga nanaug, nga ang Dios mopuyo pagbalik, ug makig-uban, ug makigsalo sa
Iyang katawhan, sumala sa Iyang gibuhat sa sinugdan. Karon, dinhi niini, inigkakuha na
Niya  sa  Iyang Iglesia  sa  kahimtang sa  mga pinulongan,  mapahimutang ang Iyang
Iglesias a usa ka dapit diin Iyang ikapakuyanap ang Iyang kaugalingon niini,  ug sa
gugma,  ug  kadasig,  ug  panaghiusa,  diha  niana  mahimo  ang  Eden.  Iyang  kuhaon
pagbalik ang Iyang Iglesia diin Ki—Kini mibiya Kaniya, ibalik na usab sa Eden, diin didto
Kini mahulog. Dinhi, karon… Diha niana naghimo Kini sa Iyang unang pagsugod, o sa
pagkahulog. Diha niana diin kuhaon Kini pagbalik, pinaagi sa mahinlo nga papan sa
katubsanan, sa pagdala kanila paingon ngadto sa maong dapit pag-usab.

18 Ang Iglesia nahidangat sa kalibutan sulod sa pipila ka panahon. Ug ang Iglesia, sa
pagkatinuod, human sa reformasyon, sa napulog lima ka gatus ka tuig sa mangiub ng
kpanhonan… Si Luther mao ang unang reformador nga migula human sa mga apostoles.
Ug unya sa pagtungha ni  Luther, ang Dios miyabo ug gamayng tipik sa Espiritu ug
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gibubo Kini sa Iglesia, diha sa pagkamtarung. Ug unya sa mga adlaw ni Wesley, Iyang
gibuboan ug dakudaku ang Iyang kaugalingon, diha sa pagkabalaan. Ug sa naguswang
ang panahon, ngadto sa katapusang panahon, gipuno sa Dios ang Iyang Iglesia. Tan-
awa sa palibot ug sutaa kong Kamatuoran ba kana o dili.

Tan-awa ang panahon sa mga Lutheran, kamo nga nagabasa sa kasaysayan, tan-
awa ang ilang rebaybal ug kung unsay ilang gibuhat. Tan-awa kung unsa ka labi pa
kadaku ang rebaybal ni Wesley, unsa ka daku pang gahum ang ilang naangkon, diha sa
labing  ubos.  Tan-awa  ang  mga  adlaw  sa  Pentecostal,  hilabihan  ang  ilang  kadasig
niadtong tungora, unsang kadaku, halapad nga pagkaylap.

19 Usab, ang Our Sunday Visitor, ang pamantalan sa Katoliko, namahayag nga ang
mga Pentecostal nakahimo ug usa ka milyon lima ka gatus ka libo nga mga kinabig
sulod sa usa ka tuig, nga milabaw sa uban pang tanang kasimbahanan. Ang bugtong
pagkausab sa Katoliko, miangkon ug usa ka milyon. Sa kaugalingon nilang Sunday
Visitor,  ang pamantalan nga ginganlag Sunday Visitor,  mihatag ug pamahayag nga
gilabwan sila sa mga Pentecostal. Ug, hinumdumi, nga ang pagkakabig sa Pentecostal
maoy pagkapuno sa Espiritu Santo nga pagkakabig. Diha sa kinagamyan, sa pagsugod,
diha  sa  daplin  sa  gamayng  agianan,  nga  may  u—usa  ka  daang  kitara.  Ug  ang
kababayen-an hapit dili  gani makapalit  ug staking. Nanagpahiluna sa alagianan, ug
mamunit ug mais ug dugmokon kini, ug ipakaon sa ilang mga kabataan. Apan unsa may
nahitabo? Ang labing gamhanang-nagbarug nga iglesia sa kalibutan karon, dili sa mga
mata sa kalibutan, kondili sa mga mata sa Dios, tungod kay Iya kining gipamatud-an
pinaagi sa unsay Iyang ginabuhat kanila. Iyang gibubo ang Iyang kaugalingon ngadto
kanila, gibubo Kini.

20 Himatikdi karon kung unsay nagakahitabo, gibubo sa Dios ang Iyang kaugalingon
ngadto kanila. Karon ang Iglesia nahiluna sa dapit, sukad kang Luther, Wesley, ug ang
rebaybal mipadayon ngadto sa Pentecostal; ug karon dinhi niining panahona diin ania
kita karon, pinaagi sa mao ra nga Espiritu Santo, ang gidugang Niini. Karon, samtang
silang mga Lutheran nangaluwas kaniadto, nakaangkon sila sa tipik sa Espiritu Santo. Sa
pagpakaangkon sa Methodista sa pagkabalaan, mao kadto ang buhat sa Espiritu Santo.
Tan-awa, kabahin kadto sa Espiritu Santo. “Dili sila mmahingpit kung wala kita,” matud
sa Kasulatan. Nakita mo?

Karon, ang Dios, samtang ang Kahayag misugod sa pagdan-ag ning katapusang
mga adlaw, nagtinguha Siya kanato, ug usa ka dagkung butang gikan kanato. Tungod
kay, “Diin gani daghan ang gihatag, daghan usab ang igabalik.” Busa nagpaabot Siya
kanato ug lain pa kay sa Iyang gibuhat sa mga Lutheran o sa mga Methodista, tungod
kay nagalakaw man kita sa usa ka labi pang dakung Kahayag, uban sa labi pang dakung
Gahum, uban sa labi pa ka dakung… u—usa ka labi pang dakung pagsaksi kay sa ilang
naangkon.  Karon,  nakaangkon  ta  ug  labaw  pa  ka  dakung  panghimatuod  sa
pagkabanhaw. Ania kanato ang mga butang nga pabi pang malig-on, labi pang kasaligan
kay sa ilang naangkon.

21 Apan sama ra kini sa akong giingon didto sa colegio sa Lutheran, dili pa lang dugay.
Sila miingon, “Unsa may among naangkon?”

Giingnan ko,  “Usa ka tawo ang nag-uma ug mais.  Ang unang gamayng dahon
migitid, ug matud niya,” Salamat sa Ginoo tungod sa—sa abot sa mais!' Kalagmitan,
maangkon niya kini, apan mao pay iyang naangkon ang unang dagway. Wala madugay
nahimo kini nga lindog.“ Ug unya migula gikan niini ang bulak, nga mao ang Methodista.

Kong maniid kamo sa kinaiyahan, makita ninyo ang Dios nga nagapamuhat. Diha
niana anaay nagpahipi nga tinago nga miduyog bisan sa akong pagpamuhat. Nakita mo?
Kanang naniid sa kinaiyahan, tan-awa kung giunsa niini pagkahimo, unsang panahona
ug unsang taknaa ang makita mo hain na kita karon. panid-i ang panahon.

22 Karon,  diha  niana,  ang  mga  Methodista,  mga  bulak  sila.  Milingi  sila  sa  mga
Lutheran,  nga nagaingon,  “Nakadawat  kami  sa  pagkabalaan;  walay bisang unsang
naangkon ninyo Niini.” Wala madugay, gikan sa maong bulak, gikan sa Methodista,
migitib  ang  lugas  sa… usa  ka  puso  sa  mais.  Mao  kadto  ang  Pentecostal.  Anaa  ra,
pagkamatarung,  ang unang hugna Niini.  Pagkabalaan,  ang laing  hugna Niina.  Ang
Espiritu Santo, laing hugna Niini; Nag Pentecostal. Si Luther, si Wesley, ang Pentecostal.

Karon  unsa  man  ang  Pentecostal?  Gipakasama  ko  kini,  tungod  kay,  diha  sa
Pentecostal, mipabalik kini, dili sa lunhaw nga dahon, dili sa bulak, kondili… Nag mais
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dili makaingon ngadto sa bulak, “Wala akoy labot nimo.” Ni, ang bulak dili makaingon
ngadto sa—sa dahon, “Wala akoy labot nimo,” tungod kay mao ra nga kinabuhi ang diha
sa bulak nga naghimug bunga. Ug ang iglesia Lutheran maoy nagbuhat nga Wesleyan.
Ang iglesia nga Wesleyan maoy nagbuhat sa Pentecostal.

Apan,  ang  Pentecostal,  unsa  man  kini?  Mao  kini  ang  pagbalik  sa  mao  ra  nga
matang sa bini nga nahulog sa yuta sa sinugdanan, na nagdala pagbalik sa tanan nga
kahupnganan sa Gahum sa Pentecostes, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo, nga
makita ning katapusang mga adlaw. Oh, usa kini ka dakung butang, nga pangitaon,
aron toohan ug tan-awon.

23 Karon dinhi niining panahona diin ania na kita magpuyo, niining panahona, unahan
na kini sa Pentecostal. Ang Pentecostal nagpahimutang sa kaugalingon niini diha sa mga
organisasyon, ug misugod sa pagtumotumo sa tanan bahin sa mga organisasyon, “Kami
ingon niini ug kami ingon niana.” Kinaiya kana. Wala kay mahimo niini. Kinaiya na kana.
Buhaton nila kana. Mao na kana ang laraw, alang kanila sa pagbuhat niana. Apan ang
Iglesia mipadayon. Misuwag Kini ngadto sa labi pang kadaku, sa dugang kagamhanan.
Mao kana ang pagpabalik sa mga hiyas.

Ug daghang mga katawhang Pentecostal ang dili motoo sa Langitnong kaayohan,
pagpamuhat sa mga Manolunda, ug mga gahum sa Dios. Daghang mga Pentecostal ang
naghingalan niining mga panan-awon nga akong nakita nga, “sa yawa.” Daghan mga
Pentecostal ang naghingalan niining mga panan-awon nga akong nakita nga, “sa yawa.”
Daghang sa mga organisasyon ang dili manginlabot Niini, diha sa Pentecostal. Tan-awa,
miuswang  na  kita  sa  unahan  pa  niana.  Sama  sa  Methodista  nga  nagngalan  sa
Pentecostal nga, “buang.” tungod sa pagsultig mga diha. Sama sa Lutheran naghingalan
sa mga Methodista nga, “buang,” tungod sa pagsinggit. Nakita mo? Apan kining tanan
mao ang pagtungha sa Espiritu Santo, hangtud nga ang dakung Iglesia napuno, ug
napuno sa kabanha, halleluia, [Gituktok ni Igsoong Branham ang pulpito kaduha—Ed.]
tungod sa dakung gahum sa Dios nga Makagagahum. Hangtud, nga miabot kini sa usa
ka dapit hangtud nga ang mga buhat nga gibuhat ni Jesus nakita kini diha gayud sa
Iglesia karon. haduol ra kita, mga higala.
24 Mohunong  ako  dinhi,  kadali  lang,  aron  paghisgot  kung  unsay  tuyo  sa  Dios
pagbutang sa Espiritu Santo sa Iglesia, naghatag kinig laing tipo aron kamo mahibalo.
Balik sa Daang Tugon, kung ang u—usa ka bata… Usa ka tawo ang nagbuhat ug balay sa
iyang kaugalingon. Mikuha siya sa iyang pangasaw-onon, mao kana ang unang butang.
Unya nahimo siyang usa ka bantugang tawo, sama sa usa ka organisasyon. Maayo
kadto. Ang sunod nga nahitabo, dihay natawo sa maong balay. Mao kana kung ang
Espiritu Santo, magtan-aw, sa laing espiritu nga miabot, nga mao ang anak. Kadtong
bataa,  wala  pa  siya  sa  hingpit  nga  katungod,  ni  makapanunod  siya  hangtud  nga
makadangat siya sa hustong edad. Ug kinahanglan panghimatud-an una, siya. Oo. Ug
unya anaay ilang balaod sa pagpanagop. Kaninyong mga ministro, “ang pagpahimutang
sa usa ka anak,” mao kana ang akong gihisgotan karon, pagtan-aw, sa ingon kung
modangat na siya sa dapit diin siya gisagop.

Si Jesus naghatag ug usa ka matahum nga panag-ingnan niini, didto sa ibabaw sa
Bukid sa Pagkausab sa dagway. Sumala sa akong giingon, ang Dios dili gayud molakang
nga gawas sa Iyang mga balaod sa pagbuhat ug bisan unsa. Kong anaay imong artesian
dinhi ning maong bungtod, nga magbugwak ug tubig sa kahanginan. Ug diha sa pikas
bungtod,  anaay  imong  tanum nga  nagakasunog  na.  Mahimong  motindog  ka  ning
bungtura ug mosinggit, “Oh, tubig, dagayday ngari ug sanapi ang akong tanum! Oh,
tubig, umadto ka sa akong tanum!” Dili gayud kini mobuhat. Apan kong buhaton ang
sumala sa balaod sa pagpaagas, mapatubigan ma kanang maong tanum.

25 Anaay inyong tawong masakiton nga naglubog dinhi, o makasasala nga naglubog
dinhi, o sa usa ka tawo nga gustong magmatarung, dili makabiya sa inum, dili makabiya
sa tabako, dili makabiya sa pangibog sa unod ug mga butang. Kon buhaton mo lang ang
subay sa mga balaod sa Dios, tugotan ang Espiritu Santo nga mosulod diha, nan dili na
siya sa iyang kaugalingon. Siya, iyang undangon kanang mga butanga, tungod kay
gikuha siya sa Espiritu Santo. Apan kinahanglan nga buhaton mo ang mga balaod sa
Dios, ang mga pamaagi sa Dios.

Karon, diha sa Daang Tugon, kung makatawo ang maong bata, ila kining bantaya,
aron pagtan-aw kung unsay taras niini, sa pamantasan. Ug unya ang amahan, sanglit
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usa man ka magpapatigayon niining higayona, tingalig sa iyang pagkap-atan o sa kalim-
an,  wala  siyay panahon pagtudlo  ning bataa,  sa  iyang kaugalingon,  busa nagkuha
siyag… Sa ilang mga adlaw walay ilang tulonghaan alang sa tanan maingon sa anaay ila
karon,  busa  mikuha  sila  nianang  gitawag  nga  “tigmatuto,”  o  usa  ka  “tig-atiman,”
magtutudlo sa tulonghaan. Ug kining magtutudlo maoy labing maayo nga iyang nakita,
aron magmatinud-anon siya ug mosulti sa amahan sa tinuod bahin niini.
26 Ug unya kung kining bataa moabot na sa tukmang edad, moingon nga hamtong na
siya. Kong kadtong bataa usa mbudhion, dili maayo, dili manumbaling sa bulohaton sa
amahan; ang gihunahuna lang niyang tanan mao ang pagka-karenyoso s mga babaye,
o—o ang pg-inuminum, o ang pagpanugal, o ang pagpalumba sa kabayo; kanang bataa
anak sa kanunay, apan dili gayud siya ikabutang sa dapit sa pagpanunod sa tanan nga
gibatonan sa iyang amahan. Apan kong maayo na siyang pagkabata, ug anaa siya sa
bulohaton sa amahan, ug mapamatud-an siya nga matuod nga anak, nan sa ingon
anaay ilang tulomanon. Ilang dalhon ang bata sa gawas sa kadalanan ug bistihan siya sa
maputi nga bisti, ug ila siyang ibutang sa damba aron ang tanang siyudad makakita.
Maghimo silag fiesta  ug paghugway,  ug unya ang amahan mghimog tulomanon sa
pagsagop. Iyang sagopon ang kaugalingon niyang anak ngadto sa kaugalingon niyang
bulohaton, ug sa ingon ang anak mahimo nang kapariha sa iyang amahan. Sa laing
pinulongan, kon mao pa kini karon, ang ngalan sa anak diha sa tseke maingon ra sa
amahan.

27 Karon bantayi  kung unsay gibuhat  sa  Dios.  Sa pagkatawo sa Iyang Anak,  Iya
Siyang gitugotan sulod sa katloan ka tuig, nagsulay Kaniya, nagsuta Kaniya. Ug unya
gihatagan Niya Siya ug tulo ka tuig sa malisod nga pagsulay. Ug sa pagkatapos na sa
malisod nga pagsulay sa nakita Niya nga ang Iyang Anak makahimo na sa bulohaton sa
Amahan; sa Bukid sa Pagka-usab sa Dagway, sa Libro sa Lucas; Iyang gidala sila si
Pedro,  si  Santiago,  ug  si  Juan,  ang tulo  ka  mga saksi,  ug  nanungas  sa  ibabaw sa
bungtod, ug didto gibuhat sa Dios ang mga balaod sa pagpanagop. Iyang… Mihangad
sila ug ilang nakita si Jesus, ug ang Iyang bisti misidlak sa kaputi sa kilat. Ug ang usa ka
Panganod milandong Kaniya, ug usa ka Tingog migula gikan sa Panganod, ug miingon,
“Kini mao ang Akong anak nga pinalangga; patalinghugi ninyo Siya. Molingkud na ako
karon ug wala nay ikasulti pa. Unsay Iyang giingon mao ang balaod ug Kamatuoran.”

28 Karon ang simbahan milabang nianang mga tulonghaana. Naminyo siya kaniadto,
sa dugay nang panahon, ug nahimong usa ka denominasyon, usa ka organisasyon. Apan
himatikdi ninyo, ang Pagkatawo mopahimugsong usa ka butang. Ug karon midangat kini
sa  usa  ka  dapit  diin  ang  simbahang  Pentecostal,  pinaagi  sa  bag-ong  Pagkatawo,
napamatud-an na ug nasulayan,  ug karon mipaingon na kini  sa  usa ka dapit… Dili
modumala ang Dios sa Iglesia ingon nga usa ra ka organisasyon. Dili Siya modumala sa
Iglesia  ingon  sa  u—  usa  ka  pundok  sa  katawhan.  Iyang  tagdon  ang  Iglesias  a
tinagsatagsa, ang matag usa diha sa Iglesia. Ug karon miabot na kini sa panahon… Ug
walay gililong kay kitang tanan makakita man niini. Kung ang tawo mapamatud-an, ug
kung sa Dios gihigugma siya, Iyang haw-ason siya sa tanang butang alang sa Iyang
kaugalingon. Didto sa atubangan sa mga Monolunda nagbuhat Siyag usa ka butang
alang kaniya. Iyang gibayaw siya didto sa Atubangan sa Dios, ug migasa kaniya, ug
mipuno kaniya, ug nagpinig kaniya. Mao kana ang panahon nga niini ania kita.
29 Mao ra nga Espiritu Santo ang nagluwas sa mga Lutheran; ang nagbalaan sa mga
Methodista;  nga  nagpabautismo  sa  mga  Pentecostal;  ang  nagpahiluna  karon  sa
pagpangandam sa Pagbalik sa Ginoong Jesus. Samtang, nga mokuha sa uban pa kanila
gikan sa lubnganan. Mahitabo ang pagkabanhaw. Alang niana ang Espiritu Santo.

Unsa ang Espiritu Santo? “Kung wala kita dili sila mamahingpit.” Nagkinabuhi sila
niadtong adlawa, ilalum niana. Kita nagkinabuhi sa laing adlaw. “Kung moabot ang
kaaway sama sa baha, akong… ang Espiritu sa Dios mopatindog ug sukdanan batok
niini.” Nakita mo? Ania na kita nianang adlawa karon…

30 Kaniadto, wala sila makakatunga sa kinaadman kay sa karon. Dili sila makabuhat
ug bomba atomika o kaha awtomobil. Walay ilang siyensiya ug uban pa kay sa unsay
anaa kanato karon, apan, ug mga butang sa mga butang tinago; sa pagpangahas pag-
ingon nga ang tawo gipadpad, pinaagi sa abog ug uban pa, ug dayon manukitsukit ug
pamatud-an kini, aron maghimog mga dautan gikan sa katawhan. Apan karon, kung
nagtinguha ta Niini, ang Espiritu sa Dios magpatindog ug sukdanan. Unsa kini? Iyang
gibubo ang Iyang Espiritu. Unya, kadtong namahulay na didto sa lubnganan, o sa ilalum
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sa  halaran  sa  Dios,  sumala  sa  giingon  sa  Kasulatan,  nga  nanagtuaw,  “Unsa  pang
kadugay, Ginoo? Ang Iglesia naghulat kanako ug kaninyo. Panahon na sa pagpangop,
kun ikabubo na sa Dios dinhi kanato ang Iyang kahupnganan, ang Iyang Gahum, ang
Iyang pagkabanhaw, hangtud nga ang Iglesia ug si Cristo managkaduol na hangtud nga
si Cristo makita dinhi kanato, ug banhawon ang mga patay, ug dayon Lalinon kita.

Karon atong ingon, ipakita sa dili  madugay, nga sila lamang nga mga puno sa
Espiritu Santo ang makauban sa Paglalin. “Kay ang uban nga mga nangamatay dili pa
mabanhaw hangtud nga matapos una ang usa ka libo ka tuig.” Husto kana. Ang mga
katawhan lamang nga napuno sa Espiritu Santo maoy Nangalalin.

31 Karon, gihatag sa Dios ang Espiritu Santo… Ania pay akong laing Kasulatan dinhi,
diha sa Juan 14:12. Naila na kaayo kana nga Kasulatan sa mga katawhan dinhi  sa
tabernaculo. Sa pagkatinuod sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, ang magatoo
kanako…  Karon,  dili  ba  kanang  pulonga  “magatoo”  daw  gipabalik  kamo.  Diha  sa
kasamtangan iglesia, moingon, “Oo, mitoo ako. Tinuod kaayo, ako nagatoo nga si Jesu-
Cristo Anak sa Dios.” Ang yawa nagatoo sa samang butang. Kana maoy tinuod. Ang
Biblia nag-ingon nga motoo siya. Apan ang Kasulatan nag-ingon, sa Juan, nga, walay
tawo nga makaingon kang Jesus nga Cristo, gawas kon pinaagi sa Espiritu Santo.“ Sa
dayag, kamo, pinaagi sa Kasulatan… Mohunong ako dinhi kadiyut lang, sa dili ko pa
tapuson pagbasa. Dili ka gayud mabag-o hangtud nga makadawat ka sa Espiritu Santo.
Husto kana.

32 Ikaw  nagatoo  “ngadto.”  Ang  Espiritu  Santo  nakigsulti  kanimo,  ug  sa  dayag
gisangyaw mo Siya. Ang yawa mao man usab ang yawa. Apan nagalakaw ka padulong
Kaniya. Samtang, gitawag si Pedro ug gimatarung, pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo;
ug diha sa Juan 17:17, silang tanan gihinloan ni Jesus pinaagi sa Pulong, ka yang Pulong
mao man ang Kamatuoran. Ug Siya mao man ang Pulong. Si I-Juan, nagaingon, “Sa
sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang
Dios. Ug ang Pulong nahimong unod, ug mipuyo ipon kanato.” Siya mao ang Pulong,
busa gibalaan Niya sila. Siya miingon, “Amahan,” naghisgot ngadto sa Espiritu nga diha
sa  sulod  Niya,  “Gibalaan  Ko  na  sila  pinaagi  sa  Pulong,”  Siya  Mismo,  pinaagi  sa
pagpandong sa Iyang mga kamot diha kanila. “Ang Imong Pulong Kamatuoran.” Sa yano
misulti ngadto Kaniya sa katumanan, sa sulod sa tagoangkan sa usa ka babaye; oh, sa
hingpit  dili  gayud mahimo alang  Kaniya  sa  laing  paagi  kay  sa  Pulong  sa  Dios  nga
magapadayag Kaniya. “Gibalaan Ko sila.”
33 Iya silang gihatagan ug gahum batok sa mga mahugawng espiritu. Nanglakaw sila.
Iyang gisulat ang ilang mga ngalan sa Basahon sa Kinabuhi nga iya sa Cordero. Ug Iya
silang  gipalakaw,  sa  Juan…  Sa  Mateo  10,  ug  mihatag  kanilag  gahum  batok  sa
mahugawng mga espiritu; sa paghingilin sa mga dautang espiritu, ug sa pagbuhat sa
mga bulohaton, ug uban pa. Ug namalik sila, nga malipayon, nga nagaingon, “Bisan gani
ang yawa nagmasinugtanon kanamo.”

Siya  mitubag,  “Ayawg ikalipay  nga  ang mga yawa nagmasinugtanon kaninyo;
hinonoa pagkalipay kamo tungod kay ang inyong mga ngalan anaa sa Basahon.” Ug
kauban nila si Judas. Tan-awa kung unsa niyang kahaduol; sukad niadto hangtud sa
pagkamatarung, mipadayon ngadto sa pagkabalaan, Apan diin man niya ipakita ng
iyang  kahayag?  Diin  man  niya  ipakita  ang  iyang  kaugalingon?  Sa  wala  pa  ang
Pentecostes, iya nang gipakita ang iyang mga kolor.
34 Bantayi, kay kana nga espiritu relihiyoso ug makidiosnon kutob sa mahimo niini,
hangtud nga midangat sa Espiritu Santo, ug dihadiha ila Kining gihunong didto. Mao
kanang espirituha (wala ba kini ninyo makita?) mipadayon, ang anticristo. Ug si Jesus
miingon, “Silang duha managkauban, sa katapusang mga adlaw, nga akong mahimo pa
hilimbongan ang Pinili.” Apan, hinumdumi, nga ang Pinili lamang ang makakita niini. Ang
Dios nagatawag pinaagi  sa pagpamili.  Kamo, wala ba kamo malipay nga usa kamo
kanila?  [Ang  congregasyon  miingon,  “Amen..”—Ed.]  Wala  ba  ninyo,  kamong  mga
katawhan dinhi ning gabhiona, sa hingsayran nga diha sa inyong kasingkasing anaay
nagaguyod, “gikinahanglan ko kanang Espiritu Santo. Gikinahanglan ko ikaw, Ginoo, sa
sulod sa akong kasingkasing”? Tungod sa hinungdan nga gisulat sa Dios ang inyong
ngalan sa Basahon sa Kinabuhi nga iya sa Cordero sa wala pa matukod ang kalibutan.
Iyang  gipamulong  kana.  “Walay  makaari  Kanako,”  matud  ni  Jesus,  “gawas  kon
pagadanihon siya sa Akong Amahan. Ug ang tanan nga moduol Kanako, pagahatagan Ko
sila  sa  Kinabuhing  Dayon.”  Unsa  may  Kinabuhing  Dayon?  Ang  Espiritu  Santo.
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“Kinabuhing Dayon,” dawata kanang pulonga ug tan-awa kini sa Griego, ug giingon kini,
nga Zoe. Ang Zoe mao ang Espiritu Santo. “Ang tanan nga gitugyan Kanako sa Amahan
moduol Kanako. Ug ang tanan nga moduol Kanako, pagahatagan Ko siya sa Espiritu
Santo, ug pagabanhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. Buhaton Ko kini,” matud
Niya. Dili kay dili kon-ug-ug bahin Niini. “Akong. Ang tanan nga moduol; hatagan Ko sa
Kinabuhing Dayon.”  Mabanhaw siya,  tungod kay nagbaton man siya sa Kinabuhing
Dayon. Moabot gayud siya. Dili na mamatay kay sa mamatay ang Dios.

35 Oh, minahal kong mga kahigalaan dinhi ning nasura ug dinhi ning siyudara, kon
mahimo ko  pa  lang  unta,  pinaagi  sa  tawhonon kong tingog,  ibutang  ko  sa  inyong
kasingkasing ang kinahanglanon sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo, mao kini
ang kahibulongang pinadayag nga wala pa gayud ninyo maangkon sa inyong kinabuhi.
Aron pagtan-aw kung unsay… Kinahanglan buhaton ninyo kini.

Togoti nga ipatin-aw ko kana pag-ayo, ang bahin, sa “Dili ka makabig.” Si Pedro
naluwas na. Mitoo siya sa Ginoo, misunod Kaniya. Giingnan siya ni Jesus kung kinsa
siya, gipakuyog siya Kaniya. Iyang gihatagan siyag gahum batok sa mahugawng mga
espiritu ug nagbalaan kaniya.  Apan luyo niadtong tanan,  ug nahimo pang labawng
tigpamaba sa panon; sama sa giingon niini sa mga Katoliko, “ang Obispo sa simbahan;
gani si Jesus miingon, sa gabii sa iyang pagbudhi, ”Gihugugma mo ba Ako, Pedro?“

Ug siya mitubag, “Ginoo, nasayud Ka nga gihigugma ko Ikaw.”

Giingnan, “Pakan-a ang Akong karnero.” Gisulti kana Niya tutulo ka higayon.

Ug si Pedro mitubag, “Nasayud Ka nga gihigugma ko Ikaw, ngani mokuyog ako
Kanimo hangtud sa—sa katapusan, ug mosunod ako Kanimo hangtud sa kamatayon,” ug
uban pa.

Siya miingon, “Sa dili pa motogaok ang manok sa makatulo, imo nang… sa dili p
motogaok  ang  manok,  ilimod  mo  na  Ako  makatulo.”  Siya  miingon,  “Apan,  Pedro,
hangyoon Ko ikaw.” Paminawa. Dili ang tanan niini. “Gihangyo Ko ikaw. Ug kon makabig
na unya ikaw, nan lig-ona ang imong mga kaigsoonan.” “Kung makabig ka na unya.”
Misinggit siya. Tingalig misayaw siya sa Espiritu. Siya, nahimo niya ang tanang matang
sa mga butang, apan wala pa siya makadawat sa Espiritu Santo. “Kong makabig ka na
unya, nan lig-ona ang mga kaigsoonan mo,” tinuod kana, “dad-a ang Iyang laraw.”

36 Karon itugot nga tapuson ko na pagbasa ang Juan 14:12. Karon dinhi sa capitulo
14 bersiculo 12, si Jesus miingon, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon Ako
kaninyo, siya nga nagatoo…” Ug dili ka makatoo… “Nag motoo Kanako.” Makahimo kamo
pagtoo  Kaniya.  pila  ang  nakasabot  niana,  moingon,  “amen.”  [Ang  congregasyon
miingon, “Amen.”— Ed.]

Nahinumdum ba kamo, sa mga Buhat 19. Gikasubo ka ang paghunong dinhi, apan
kinahanglan nga isulti ko kini samtang midangat kini kanako. Sa mga Buhat capitulo 19,
samtang kining magwawali nga Baptist, ng u—usa ka abogado ug nakabig, ug nagwali
siya ug nangahimong luwas ang mga tawo. Ug nakaangkon silag tumang kalipay, nga
nagakalipay ug nagasinggit, samtang nagakatigum. Sa mga Buhat 18, si Aquila ug si
Priscilla, gihisgotan ta kini sa miaging gabii, ug nangadto sila aron pakigkita kaniya. Ug
nasayud sila nga tawo siyang inila, ug usa siya ka tinun-an. Ug pinaagi sa Biblia iyang
gipamatud-an nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, bisan kung sa bautismo ra ni Juan
ang nahibaloan niya. Wala pa siyay kasayuran bahin sa bautismo sa Espiritu Santo. Busa
miingon siya…

Si Aquila ug si Pricilla, kadtong magtiayon, usa ka mananahig tolda; kinsa, si Pablo
mananahi ug tolda man, usab. Ug nakadawat silag Espiritu Santo ilalum sa pagpanudlo
ni  Pablo.  Sili  miingon, “Anaay igsoon nga gamay nga mobisita dinhi.  Pasultiha siya
kanato kadiyut bahin niini.”

Ug sa paghiabot ni Pablo ug nakadungog kaniya nga nagwali, sa hingsayran nga
usa siya ka tawong inila, siya miingon, “Nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sukad
nga mitoo kamo?”

Sila  mitubag,  “Wala  man gani  kami  masayud  nga  anaay… nga  anaay  Espiritu
Santo.”

Siya miingon, “Kang kinsa man diay,” o ang hustong pinulongan nga Griego niana
mao, ang “alang kang kinsa man kamo gikabautismohan?”
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Sila mitubag, “Gikabautismohan na kami pinaagi kang Juan Bautista?”

Karon bantayi kung unsay giingon ni  Pablo. Si  Pablo miingon, nga, si  “Juan sa
pagkatinuod nagabautismo sa paghinulsol; dili alang sa kapasayloan sa mga sala, kondili
ngadto  sa  paghinulsol,  sa  hingsayran,  nga  mao  kana  ang  inyong  gitoohan.”  Kung
modawat ka kang Cristo nga kaugalingon mong Manluluwas, nagatoo ka sa bautismo
ngadto sa Espiritu Santo. Dili mao kana ang bautismo sa Espiritu Santo, minahal kong
kaigsoonang Baptist. Sayop kana.
37 Unsa  ka  igsoong  lalake  ang  miingon  kanako  sa  miaging  adlaw,  matud  niya,
“Igsoong  Branham,”  o  kaniadto,  sa  milabayng  mga  bulan,  matud  niya,  “Igsoong
Branham, si Abraham mitoo sa Dios, ug giisip kini kaniya nga pagkamatarung.”

Gitubag ko, nga “Tinuod.”

Miingon nga, “Unsa pa may buhaton sa taw okay sa pagtoo?”

Giingnan ko,  “Mao lang kana ang mabuhat  sa tawo.  Mao lang kana ang iyang
mabuhat  karon,  ang  pagtoo  sa  Dios.  Apan  ang  Dios  mihatag  kaniyag  timaan  nga
sirkunsisyun,” nga ato nang gihisgotan kana sa miaging gabii, “ingon nga ilhanan nga
Iyang gidawat ang pagtoo niya diha Kaniya.” Ug, karon, hangtud nga ang Dios…

Mitoo  ka  Kaniya  sa  dihang  gidawat  mo  Siya  ingon  nga  kaugalingon  mong
Manluluwas.  Apan kung kahatagan ka sa Dios sa patik  sa Espiritu Santo,  Iya kang
gitimrihan  alang  sa  imong  Dayong  gipadulngan.  Karon  dawata  kana  ninyong  mga
Baptist, kay mokuyog ako kaninyo diha sa Dayong kasigurohan. Oo, sir. Tungod kay.
“Dili mo pagsakiton ang Espiritu Santo sa Dios, nga niini gikatimrihan kamo hangtud sa
adlaw sa  imong  katubsanan.”  Wala  ka  hitimrihi  pinaagi  sa  pagtoo  ngadto,  kondili
gikatimrihan sa Espiritu Santo. Sa mga taga Efeso 4:30, “Ayaw ninyo pagsakita ang
Espiritu Santo sa Dios, nga niini gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos.” Mao
kana ang nagtimri kaninyo, sa nakakaplag kamog kalooy sa Dios, ug gitimrihan kamo
pinaagi sa Espiritu Santo.

38 Mao kana, tungod kay ang Biblia nag-ingon, “Walay tawo nga makahimo pagtawag
kang Jesus nga Cristo, gawas sa Espiritu Santo.” Kamo moingon, “Mitoo ako niini tungod
kay mao kini ang giingon sa pastor.” Husto siya, apan wala kanay labot kanimo. “Mitoo
ako niini  tungod kay kini  ang giingon sa  Pulong.”  Husto  kana,  apan dili  kini  alang
kanimo, walay labot niana kanimo. Ang bugtong paagi nga ikaw makaingon nga si Jesus
mao ang Cristo, kun ang Espiritu Santo moanha na kanimo ug magapanghimatuod niini,
ug Kini mismo ang mosaksi sa pag-ingon, “Siya mao ang Anak sa Dios.” Mao ra kana
ang paagi nga masayud ka sa pagkabanhaw, kung kini  panghimatud-an sa Espiritu
Santo. “Inig abot na sa Espiritu Santo, Siya magapanghimatuod Kanako, ug magapakita
kaninyog mga butang nga umalabot; nga magapahitabo ning mga butanga, nga Akong
gipamulong, sa inyong kaisipan.” Dili mo gayud makita sa tulonghaan. Nakita mo? Iyang
ipahinumdom kanang mga butanga sa salabotan.

39 Karon atong basahon diha sa unahan ning maong Kasulatan, sa San Juan 14:12.

Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig
kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat; ug labi pa gani
ka dagkung…

Nga ang hustong pagkahubad diha niana mao ang “labaw pa,” kong gusto ninyo
kining tan-awon.

…ug labi pa gani ka dagkung mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton
kay moadto man ako sa Amahan.

Kong miadto man Siya sa Amahan, sa ingon moanhi gayud ang Espiritu Santo.
Husto  ba  kana?  Ang  laing  Kasulatan  nagaingon,  “Kay  kondili  Ako  mobiya,  ang
Manlalaban dili gayud moanhi. Apan kong makabiya na Ako, mobalik Ako pag-usab ug
makig-uban kaninyo,  bisan maanha sa  sulod ninyo.”  Tan-awa,  ang Dios  nagauban
kaninyo. Sa ibabaw ninyo, sa sinugdan; nagauban kaninyo, diha kang Cristo; sa sulod
ninyo, diha sa Espiritu Santo. Mao kana ang Dios diha sa sulod ninyo.
40 Karon, “Sa mga buhat nga Akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton,” dili kay laing
buhat. Apan gusto sa Dios dalhon ang Espiritu Santo, diha kaninyo, aron pagpadayon sa
mao ra nga mga buhat nga Iyang ginabuhat diha kang Cristo. Ang pagbuhat wala kaayo
kinahanglana sa mga adlaw ni Luther. Mao kadto ang Iglesia sa Dios. Wala kadto…
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Diyutayng pagpanginahanglan sa mga adlaw ni Wesley. Tungod kay, “Ang kalibutan,”
matud sa Biblia, “magakahuyang, ug magakamaalamon, ug labi pang daoyan sa tanang
panahon.” Kita… Ang kalibutan nagkaaman sa labi  pang pagkadaotan… Nasayud ta
niana. Aha, ang tawo nagabuhat nianang mga butanga karon, sa milabayng usa ka
gatus ka tuig wala ka magdahum nga anaay tawong linalang nga maisog. “Labi pang
daotan sa tanang panahon, ug ang daotan mobuhat pag labing kadaotan sa tanang
panahon,” matud sa Kasulatan, “magadugang ug magadugang.”

41 Sa ingon,  ang Espiritu Santo nagalihok.  Dihay diyutayng gininhawa Niini  kang
Luther; gamayng huyop Niini  kang Wesley; ug usa ka halalum pang huyop Niini  sa
Pentecostal; karon ang gininhawa ug ang Espiritu managsama ra. Iyang gihiusa, nga
nagdala  niadtong  mao  ra  ka  gamhanang  huyop  sa  Espiritu  Santo  sama  sa  Iyang
ginabuhat kaniadto, nagpakita sa mao rang mga buhat nga Iyang ginabuhat kaniadto,
ang gipakita dinhi karon, ang mao rang butang.

Bantayi kung giingon ni Jesus, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod makaingon Ako
kaninyo,  walay mahimo ang Anak gawas kun makita  Niya ang Amahan nga unang
nagabuhat niini. Unsay ginabuhat sa Amahan, Iya kining gipakita sa Anak. Ang Amahan
nga nagapuyo sa sulod Nako; maoy naga buhat sa mga buhat.” Nakita mo?

42 Karon  himatikdi,  kay  aniay  laing  butang  nga  buot  kong  hisgotan  dinhi  niini.
“Maingon,” matud ni Jesus, “maingon nga gipadala Ako sa Amahan. Maingon,” karon
bantayi, “maingon nga gipadala Ako sa Amahan, sa ingon ipadala Ko kamo.” Maingon
nga sa Amahan…“ Giunsa Siya pagpadala sa Amahan? Ang Amahan, nga nagpadala
Kaniya, nanaug gikan sa Langit ug mipuyo diha sa Kaniya. Milakaw siya. Siya miingon, ”
Sa kanunay maoy Akong ginabuhat ang makalipay sa Akong Amahan.“ Nakita mo?
Miadto  Siya  aron  pagbuhat  sa  mga  butang  nga  gipakita  Kaniya  sa  Amahan  nga
pagabuhaton. Dili Ako mobuhat gawas kon ipakita una kini Kanako sa Amahan.” Ang
Dios nga nagpadala Kaniya, anaa sa sulod Niya. “Maingon nga sa Amahan gipadala Ako,
sa samang pagkaagi nga Ako gipadala sa Amahan, sa ingon ipadala Ko kamo.” Unsa
kini? Ang Dios anaa sa sulod ninyo, nagapadayon (sa unsa?) sa samang mga buhat,
mao ra. Si Jesus miingon, “Ang… siya nga nagatoo, ang nagabaton Kanako diha sa sulod
niya,  ang Espiritu  Santo;  siya  nga nagatoo,  nakasaksi  na  sa  Akong pagkabanhaw,
nasayud nga Ako anaa sa sulod niya. Ang anaa Kanako; kon siya pabilin Kanako, ang
Akong nga Pulong pabilin kaninyo.”

43 Karon moingon kamo, “nagpabilin man ako kang Jesus; apan dili gayud ako motoo
sa Langitnong kaayohan.” Nagpakita lang kana nga wala Siya diha.

“Ako nagatoo kang Jesus; apan dili ako motoo sa Espiritu Santo niining panahona,
dili sama kanila sa ilang pagpakabaton Niini kaniadto.” Nagpakita kana nga wala Siya
diha.

Ang Espiritu Santo magapanghimatuod sa matag Pulong nga gilitok Niini. Dili Siya
bakakon. Walay si bisan kinsang Iyang gikahadlokan o kaha sa organisasyon. Dili siya
mamugos  kang  bisan  kinsa.  Mosulti  Siya,  ug  dayon  mopuyo  Siya  niini.  Kon  ang
halangdon, ug mahugaw, ug edukado, o sumala sa atong pagtawag niini, gamhanang
mga dato,  kon dili  man sila  modawat Niini,  “Ang Dios  makahimo niining mga bato
pagpatindog ug mga anak alang kang Abraham.” Manguha Siyag mga bugoy, ug mga
tigpamaligyag bino, ug uban pa, ug patindogon kini. Mahimo kini sa Dios, ug Iya kining
ginabuhat. “Ang Dios makahimo niining mga bato sa pagpatindog ug mga anak alang
kang Abraham.” Anaay mobuhat niini, tungod kay Dios Siya.

44 “Kon kamo pabilin Kanako, ug ang Akong Pulong diha kaninyo, pangayo kamog
bisan unsa,” tungod kay nangayo kamo sa Iyang Pulong, ug ang Iyang Pulong mao ang
Kinabuhi. Isulti kini. Kong gipamulong kini sa Dios, ug nakasiguro ka nga gisulti Niya
kini, ang Espiritu Santo magasaksi nga ang Pulong tinuod, ug unya, matuman kana,
igsoon.  Isulti  kini;  kay  maanaa  kini.  “Ingna  kining  bukira,  'Bumalhin  ka.'  Nga  dili
magduhaduha  sa  imong  kasingkasing,  kondili  toohan  mo  nga  kung  unsay  imong
gipamulong mamatuman gayud.”  [Gipalakpak ni  Igsoong Branham ang iyang mga
kamot tutulo ka higayon—Ed.] Dili ikaw ang mosulti, kondili ang Amahan nga nagpuyo
sa sulod ninyo; Siya maoy mosulti. Dili ikaw ang misulti ngadto sa bukid, kondili ang
Amahan nga anaa sa sulod ninyo, maoy misulti ngadto sa bukid. Mobalhin gayud kini.
“Ang mga langit ug ang yuta mangahanaw,” matud Niya, “apan ang Akong Espiritu dili…
o  ang  Akong  Pulong  dili  gayud  mahanaw.”  Tinuod  gayud,  dili  Kini  mahanaw.  Ang
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Amahan!

45 Karon, “Sa mga buhat nga Akong ginabuhat.” Ang Dios anaa sa Iyang Iglesia, aron
ipadayon ang Iyang mga buhat. Mao kanay hinungdan nga Iyang gipadala ang Espiritu
Santo. Karon, nasayud Siya niana. Iya, Iyang nasayran nga dili ingon niini, dili mahimo
nianang paagiha, maingon man sa laing paagi, busa kinahanglan nga ipadala gayud
Niya. Gipadala sa Amahan ang Anak, gibutang ang tanan nga anaa sa… Ang Anak anaa
sa sulod ninyo. Ug mao rang mga buhata nga Iyang ginabuhat, mao rang mga buhata
karon  ang  ginabuhat  ni  Jesus,  nga  pagabuhaton  usab  ninyo,  sa  Iglesia.  Gusto  ba
kamong mobuhat sa bulohaton sa Dios? [Ang congregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] Si
Jesus miingon, “Kong buot kamong mobuhat sa bulohaton sa Dios toohi ninyo Ako.”
Giunsa ninyo pagtoo Kaniya? Dili mo kini mahimo hangtud nga madawat mo ang Espiritu
Santo. Tungod kay, walay si bisan kinsa nga makaingon nga Siya Anak sa Dios; misulti
ka kung unsay giingon sa uban. “Ang Biblia nag-ingon nga Siya mao ang Anak sa Dios;
mitoo ako sa Biblia.” Maayo kana.

“Ang Biblia nag-ingon nga Siya mao ang Anak sa Dios; mitoo ako sa Biblia. Ang
pastor nag-ingon nga Siya mao ang Anak sa Dios; mitoo ako sa pastor. Si mama nag-
ingon nga Siya mao ang Anak sa Dios; mitoo ako kang mama. Ang akong mga higala
nag-ingon nga Siya mao ang Anak sa Dios;  mitoo ako sa akong higala.”  Apan ang
bugtong paagi nga makaingon ako nga Siya mao ang Anak sa Dios, kung mosulod na
kanako ang Espiritu Santo ug magasaksi sa Iyang kaugalingon, ug unya mahibaloan ko
nga Siya mao ang Anak sa Dios. [Gituktok ni Igsoong Branham ang pulpito upat ka
higayon—Ed.] “Walay si  bisan kinsa nga makaingon kang Jesus nga 'Cristo,'  kondili
pinaagi sa Espiritu Santo.”

Huh! Walay si bisan kinsa nga nagasulti pinaagi sa Espiritu sa Dios nga magatawag
kang Jesus nga tinunglo, o makaingon nga lahi Siya niadtong adlawa ug lahi karong
adlawa. Kana makapahimo Kaniyang mahuyang ug maduhaduhaon. Dili, sir. Siya mao
sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Ang matag matuod nga
espiritu mosaksi gayud niana. Husto kana.

46 Karon, miingon Siya, “Kining mga buhat nga Akong ginabuhat pagabuhaton ninyo
usab,” Juan 14:12, karon, ang mao rang buhat.

“Oh,” sila miingon, “ang iglesia nagabuhat ug dagku pang buhat karon.” Sa unsang
paagiha?

Siya miingon, “Ang mga buhat nga Akong ginabuhat.”

“Kana,” miingon sila, “tan-awa, anaay among mga misyonaryo sa tibuok kalibutan,
mao kana ang dagkung buhat.”

Apan miingon Siya, “Nag mga buhat nga Akong ginabuhat.” Karon buhata ninyo
sila, buhata una sila, ug dayon paghisgot ug mga misyonaryo.

Karon,  dili  pa  lang dugay naghisgot  bahin  sa  Mohammedan,  siya  miingon,  “si
Mohammed patay na.” “Husto kana, anaa siya sa lubnganan, apan mabanhaw ra siya.”
Siya miingon, “Inigkabanhaw niya sa lubnganan, ang tibuok kalibutan masayud niini
sulod sa kaluhaag upat ka takna.” Siya miingon, “Kamong mga katawhan miingon nga si
Jesus nabanhaw sulod na sa duha ka libo ka tuig, ug wala gani mag-ikatulo ka bahin sa
katawhan ang nasayud niini.” Kana tungod kay naghigot ka gikan sa panglantaw niini
nga initok. Naghisgot ka sumala sa baruganansa tulonghaan o edukasyon. Kong kining
tanan,  dagkung  simbahan  sa  Dios,  sugod  sa  Katoliko,  Protestante,  silang  tanan,
nakadawat pa sa Espiritu Santo, kining kalibutana mahipasukad unta nga malig-on diha
sa pagka-Cristohanon; wala untay ingon nianang comunista, o pagdumot. Unta si Jesus
maglingkud na sa Iyang Trono, ug magalakaw na unta kita sa paraiso sa Dios, nga may
Kinabuhing Dayon, buhi hangtud sa kahangturan; nabanhaw na sa bag-ong lawas, nga
nanglakaw, dili na matigulang, dili na ubanon, dili na mangasakit pa, dili na gutumon;
nga magalakaw diha sa kalipay sa Ginoo, nga makigsultihanay sa mga mananap. Ug,
oh, unsang adlawa! Apan atong gibuhat ang tanan gawas sa unsay Iyang…

47 Siya miingon, “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang Maayong Balita.”
Unsay gibuhat sa Maayong Balita? “Dili lamang sa Pulong, kondili pinaagi sa Gahum ug
pagpasundayag sa Espiritu Santo.” Ang pagpakita sa Pulong sa Dios, mao kana ang
Maayong Balita. Dili mo kini mahimo.

Karon, nasayud si Jesus niana, nga kinahanglan mopuyo Siya sa Iyang Iglesia.
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Busa, nahibalo Siya nga anaay atong mga tulonghaan sa kinaadman. Ug dili mo gayud
hikat-onan Kini diha sa tulonghaan sa kinaadman. Mosupak sila Niini. Tungod kay, ang
tanan nilang hingbaloan mao ang hingkat-onan sa mga tawong utokan, mga kredo o
denominasyon  nga  buot  silang  magkinabuhi  di—diha  niana.  Busa  i—ila  kamong
ipahimutang diha niana ug himuon kamong usa ka sakop sa maong lawas, ug, igsoon,
mokutlog bisag unsa alang kaninyo nga gikan sa kredo nga kung tan-awon morag husto.
“Ang gamhanang balaang simbahan, ang inahan, nagtindog kini nga daghang hapak,
nagbarug kini nga daghang dukdok.” Maingon man niana ang yawa; gipapahawa na siya
sa  hapit,  bisan  diin,  ug  nagpadayon  pa  siya  sa  gihapon  nga  mao  ra.  Oo,  sir.  Oh,
maninguha sila pagkutlo niini.

48 Busa hingsayran ni Jesus nga anaay usa ka dakung kalihokan sa mga mangialamon
sama nga dihay ila sa Iyang mga adlaw, ngadto sa paghugas sa mga kulon ug mga
kalaha, ug sa pagpanul-ob ug mga bisti, ug mga kwelyo nga pinatikig, ug uban pang
mga butang nga ilang mabuhat, ug sa tanan pang nagkalainlaing mga butang nga ilang
mabuhat. Nasayud Siya nga ilang pagabuhaton kana, busa miingon Siya, “Karon kadiyut
lang. Dili Ko kamo biyaan nga daw mga ilo, mobalik ra Ako pag-usab aron makig-uban
kaninyo.Busa,” miingon Siya, “ang mga buhat nga Akong ginabuhat pagabuhaton usab
ninyo.”

Ang tuyo sa pagpadala sa Espirito Santo aron sa Dios mahipadayon pinaagi sa
panon sa katawhan, sa pagpadayon pagpadayag sa Dios dinhi sa kalibutan. Husto kaayo
kana. Dili pinaagi sa kredo, dili pinaagi sa denominasyon; kondili sa Gahum sa Iyang
pagkabanhaw, pinaagi sa panghimatuod sa Iyang Pulong; pinaagi sa pagdawat sa Iyang
saad, ug sa paglaban sa dapit sa kinadiyutayan,ug nagatoo sa Dios; ug sa pagbantay
nga mosibog ang mangiob nga langit, ug misulod ang Gahum sa Dios. Amen. Mao kanay
Iyang gikinahanglan. Mao kanay katuyoan sa pagpadala sa Espiritu Santo. Nasayud kita
kung unsa Kini karon, ug mao kanay hinungdan nga Iyang gipadala Kini.

49 Busa tungod niini,  walay laing dugo nga makahinlo sa katawhan. Dili  ko kamo
mahinloan, ug dili kamo makahinlo kanako, tungod kay kitang tanan nangatawo man
pinaagi  sa  tawhonong paagi  sa  pakighilawasay.  Apan si  Jesus natawo nga wala  sa
pakighilawasay,  husto  kana,  busa  ang Iyang Dugo maoy maghihinlo.  Ug  ang Dios
nanaug,  naglalang ug usa ka lawas,  mipuyo niini,  giula  ang maong Dugo alang sa
paghinlo niini, sa hingpit nagpala sa kahugaw sa sala ug kaulawan. Ug unya pinaagi sa
pagtoo, sa pagtoo Niana, ang Dios nanaug dihadiha sa lawas nga tawhonon, pinaagi sa
paghinlo sa maong Dugo, naghimo kaniya nga Kaliwat ni Abraham, pinaagi sa pagtoo.
Aron motoo nga kadtong Dugo moabot, kadtong lunsay nga Dugo nga mahimong usa ka
milagro sama sa iyang dugo.

Milakaw didto human nga “siya daw sama na sa patay.” Mitoo sa Dios sulod sa
kaluhaag lima ka tuig, siya kapitoag lima na ka tuig ang panuingon, ug mitoo hangtud
nga usa na ka gatus siya. Ug si Sarah, kan-umag lima, ug mitoo hangtud nga kasiyaman
na siya. “Ug usa siya ka daw patay na.” Ug ang Dios miingon, “Aron ang katawhan dili
gayud malipat niini,  gidala siya didto sa bukid ug milahad kaniya ingon nga usa ka
halad.”
50 Iyang  giingnan  ang  mga  sulogoon,  “Magpabilin  kamo  dinhi  uban  sa  mula  ug
pagpaabot. Ako ug ang akong anak moadto sa unahan ug mosimba, ug ang anak ug ako
mobalik ra.” Oh, unsaon sa paghimo niya niini? Si Abraham miingon, “Ako nagtoo kaniya
ingon nga daw patay na. Ug masayud ako nga Siya nga naghatag kanako, ingon nga
daw gikan sa patay, makahimo sa pagbanhaw kaniya gikan sa patay kon toohan ko
lamang ang Iyang Pulong. Nagbantay, gibantayan ko ang Iyang Pulong; Makahimo Siya
pagbanhaw gikan sa mga patay.” Hingpit gayud nga panganinaw kang Cristo!

Anaa ra Siya. Ug pinaagi nianang maong silyula sa Dugo migula ang Espiritu Santo,
nga sa  Iyang kaugalingon nagapos sa  usa ka lawas nga ginganlag Jesus.  Kadtong
maong Dugo maoy nagahinlo, pinaagi sa pagtoo, aron pagtawag sa mga tinubos, o sa
mga Pinili sa Dios. Ug kung nadawat mo na Kana, ug sa nakuha na sa Espiritu Santo ang
tanang  mga  kakawangan  gikan  kanimo,  mopadayon  Siya,  ang  Dios  Mismo,  aron
pagbuhat sa Iyang kabubut-on.

Dinhi  niini,  kadtong  kabus  nga  agalon  bagulbolan;  ug  kining  laing  karaang  si
talpulano dinhi niini nagbuhat ug mao kini ug mao kana; ug kining tigulang tawo nga
naghisgot bahin Niini, batok Niini. Ang usa ka tawong puno sa Espiritu Santo makig-



Tuyo Sa Paghatag Sa Espiritu Santo? 16

atubang niini. Amen.

51 “Ug namati sila. Mga burong sila ug walay alamag, apan namati sila ug nakig-uban
sila kang Jesus.” Mao kanay tuyo sa pag-anhi sa Espiritu Santo.

Usa ka tigulang mangingisda nga dili gani makasulat sa iyang ngalan. Apan didto
mitindog siya, “Kinsa may among toohan, ang tawo o ang Dios?” Amen. [Mipalakpak si
Igsoong Branham kausa—Ed.] “Alang sa inyong kasayuran, sa gihapon magpadayon
kami pagwali sa Ngalan ni Jesus.” Aha, unsang kaisuga!

Nasayud siya nga anaa si—siyay Puloy-anan didto sa unahan. Husto kana. Usa siya
ka  dumoluong  ug  lumalangyaw  dinhi.  Nagapangita  siya  sa  usa  ka  Siyudad  nga
umalabot. Unsay gipasabot niadtong maut nga pari ngadto kaniya? Nahisakop siya sa
denominasyon sa Dios sa Langit, nga nagbanhaw sa Iyang Anak, nga si Cristo Jesus, ug
nagpuno kaniya sa Espiritu sa Dios nga nagbuhat sa mga langit ug yuta. Anaa ra. Wala
siya mahadlok kaniya. Wala, sir. Ang kamatayon…
52 Tan-awa, sa dihang ilang gidakop si Esteban didto, ug giingnan, Bakwia kini!“ Siya
miingon, ”Kamong mga tikig ug liog, ug walay sirkunsisyon sa kasingkasing ug sa mga
igdulongog, kanunay gayud kamo nakigbatok sa Espiritu Santo. Sama sa ginabuhat sa
inyong mga ginikanan, mao usab ang inyong ginabuhat.“

Sila mitubag, “Amo kang latigohon hangtud sa kamatayon!”

Siya mitubag, “dili ninyo mahimo kana…?...”

“Amo kang pakit-on kung mabuhat namo kini o dili!” Ug namunit silag dagkung
mga bato ug misugod sa pagpamukpuk kaniya sa iyang ulo.

Mihangad siya, ug miingon, “Nakita ko nga nabukas ang mga Langit. Nakita ko nga
nanaug ang usa ka hagdanan. Nakita ko si  Jesus nga nagtindog sa toong kamot sa
Iyang Kamahalan.” Ug wala mag-ingon ang Biblia nga namatay siya; siya nahikatulog.
Oh, naku! Daw nakita ko ang Manulonda nga nanaug, mikuha kaniya ug miduyan kaniya
sama sa usa ka bata,  sa usa ka inahan,  hangtud nga mahikatulog siya.  Oh,  naku!
Siguro.
53 Mao kanay katuyoan sa  Espiritu  Santo.  Mao kanay  katuyoan sa  pagpadala  sa
Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mianhi aron paghatag kaninyog Gahum. Ania pay
daghan  kong  mga  Kasulatan  dinhi,  kadiyut  lang.  Ang  Espiritu  Santo  mianhi  aron
paghatag kaninyog Gahum. Dili  a—ako… Makita mo kini; halayo na ako kaayo, ning
gabhiona. Aron paghatag kaninyog Gahum, Gahum sa pag-ampo!

Pagkuhag usa ka tawo nga nagpuyog maayong kinabuhi, apan kanunay silang dag-
on. “Oh, sultihan ko kamo…” Maayong tawo, “Oh, tinuod gayud, nahigugma ako sa
Ginoo, Igsoong Branham.” Sa kanunay gayud pilde, wala gayud sila makadawat sa
tubag sa pag-ampo. Imong gipuno sa Espiritu Santo kanang usa ka babaye usa niana ka
higayon,  bantayi  kung unsay nahitabo.  Sa dihang misunod siya sa Dios,  wala  siya
mapilde. Sa makusganon miduol siya sa Trono sa Dios, nga nagatoo. May pagsalig siya
tungod kay anak man siya sa Dios, pinaagi sa Pagkatawo.

Kuhaa kanang usa ka lalake, nga talawan kaayo, nga agalon mipapahawa kaniya
gikan  sa  maong dapit.  Miingon,  Kadali  lang  dinhi  karon.“  May kausaban,  tan-awa,
nakadawat siya sa Espiritu Santo. Kini mohatag kaninyog Gahum. Mapuno sa Gahum
ang imong kinabuhi.

54 Siya mohatag kaninyog Gahum sa pagpanulti. Aha, naku, kadtong mga tawong
mahadlokon kanhi, didto nagtindog na; sila Pedro, Santiago, Juan, Lucas ug ang uban
pa kanila. Gikan sila sa hataas nga lawak, nga nagaingon,“Oh, walay among ikasulti.
Sila, tan-awa didto, atua didto si Doctor Tampulano ug sila atua didto. Atua didto si
Rabbi Tampulano ug uban pa. Nahibalo kamo, nagbaton siyag upat ka mga titulo sa
kolehiyo unsaon nato sa pagpakabarug batok kaniya?”

Si Pedro miingon, “Oh, nahinumduma ako niadtong tawhana nga namaligyag isda
usa niana ka adlaw. Siya, misulit siya, ug wala gani ako makasabot kung unsay iyang
gihisgotan. Oh, dili gayud ako makaatubang kaniya.” Apan unsa may… “Unsay buhaton
ta mga kaigsoonan?”

“Siya miingon, 'Paghulat.'”

'Hinuon, dinhi na kami upat na ka adlaw.“
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“Nagpadayon paghulat.”

“Unsang gidugayona?”

“Hangtud.”

“Hinuon, nag-ingon ba Siya nga sa ikalima ka adlaw?”

“Wala Siya mag-ingon unsang gidugayona. Siya miingon, 'Hangtud.'”

Hinuon, nagpadayon sila paghulat. Unsang gidugayona?

“Hangtud.”

Milabay na ang walo ka adlaw.

“Hangtud.”

“Milabay na ang siyam ka adlaw.

“Hangtud.”

55 Ug sa pag-abut na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigum sa usa ka
dapit, nagkahiusa. Ang Dios anaa sa ibabaw nila, sa usa ka nagkalayo nga Panganud;
ang Dios nakig-uban kanila,  dinhi  sa yuta;  karon adunay usa ka butang mahitabo.
Adunay  butang  magakahitabo.  …silang  tanan  nagkatigum  sa  usa  ka  dapit,  nga
nagkahiusa. Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon …sa huros sa usa
ka makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila nanaglingkod.
…nga  daw  mga  dila…  nga  nagtinagsaay  pagpatung…  kanila.  Unsay  tipik?
“Nagkabahinbahin.”  Sama sa nagkabungabunga,  nakadungog na ba kamog usa ka
tawong nagkabungabunga? Moingon sila, “uh-uh-uh, oh-uh-uh,” tan-awa, wala silay
ikasulti. “Tipik, nagkabahinbahin.” Sama sa pikas na kuko, nagkahulogan nga usa ka
butang nga “pikas, nabahin.” Wala sila magsulti. Wala sila magkutabkutab. Wala silay
binabuhat kondili igo lamang magkabanha. …mga dila nga daw kalayo nagtinagsaay
pagpatong  kanila,  ingon  nga  daw  kalayo.  (Oh,  dili  sila  makapugong  sa  ilang
kaugalingon!) Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo… Whew!

56 Nan unsay nahitabo? Nangadto sila sa kadalanan. “Hain man kadtong si  Rabbi
Jones? Hain man kadtong tawhana? Ug hain man kadtong higanti sa kaalam?” “Ang Dios
diha sa ibabaw nato, nag-uban kang Moises, diha sa nagdilaab nga kahoy; Iya tang
gipakaon sa manna, gikan sa Kahitas-an. Nakiglakaw Siya uban kanato sulod sa tulo ka
tuig ug unom… tulo ka tuig ug unom ka bulan, dinhi sa kalibutan. Apan karon ania na
Siya sa sulod nako. Dili na ako ang nagsulti; kondili Siya. Naila ko kong kinsa Siya, ug
nasayud ako kung unsa ako. Dili  na ako; Mao Siya.” Dalha siya dinhi! Mga tawo sa
Israel, ug…

kamo nga nagpuyo sa Judea, sabta ninyo—sabta ninyo, ug patalinghugi ninyo ang
akong pulong, tanan kamong mga magwawali ug mga rabbi. Whew! Naku! Gahum sa
pagsulti! Oh! “Kini sila dili mga hubog!” Naghisgot niadtong kinadiyutayan, usa ka gatus
ug kaluhaan, batok sa napulo ka libo o labaw pa. …kini sila dili  mga hubog, lahi sa
inyong pagdahum. Sanglit karon ikasiyam pa man lamang ang takna sa kabuntagon.
Magwawali ako sa full Gospel. Apan kini mao ang giingon sa profeta nga si Joel; …ug
mahitabo sa kaulhiang mga adlawa, nagaingon ang Dios, nga pagabuboan ko… sa akong
Espiritu (whew) ang tanang katawhan: ug ang inyong… Inyo bang nakita si Maria nga
didto nagsayaw diha sa Espiritu, nagsulti mga dila ug nagapadayon?... sa tanang mga
unod:… …ang akong mga ulipon nga babaye akong pagabuboan… sa akong Espiritu;…
[Mipalakpak si Igsoong Branham makatulo ka higayon.] …Ug ipasundayag ko sa itaas
ang mga katingalahan, ug… ug sa ubos ang mga ilhanan diha sa yuta;… mga haligi nga
kalayo, ug mga gabon nga aso: Kun mao ang Dios diha sa Iyang katawhan. Amen.

“Nan, karon, unsa nga titulo ang anaa kanimo? Diin, ug asang tulonghaanan ka
gikan?”

57 “Nan, karon, unsa nga titulo ang anaa kanimo? Diin, ug asang tulonghaanan ka
gikan?”

“Wala kanay kalainan karon.” Oh, misugod siya sa pgbubo diha sa Kasulatan. Si
David  nakakita  na  kaniya!  …  ang  Ginoo  anaa  kanunay  sa  atubangan  ko… dili  ako
matarug: … labot pa nalipay ang akong kasingkasing, tungod kay… ug naghugway ang
akong dila; … kay dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa hades, ug dili mo
man itugot nga ang imong Balaan moagi sa pagkadunot. … sa masaligon ako makasulti
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kaninyo  mahitungod  kang  David  nga  patriarca,…  nga  siya  namatay  ug  gilubong,
nagapabilin pa man gani kanato… hangtud niining adlawa karon. Apan pinaagi sa usa ka
profeta… iya nang nakita ang pag-abot sa Usa nga Matarung.  … ug angay ninyong
hisayran, nga sa Dios kining maong Jesus, kini siya inyong gipalansang sa krus pinaagi
sa mga kamot sa mga tawong malinapason, gihimo nga Ginoo ug Cristo. Amen!

Mga kaigsoonan, unsa may among pagabuhaton aron mamaluwas kami?“

… mitubag, Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa ngalan ni
Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga
Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo, ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga
atua sa halayo, sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Amen.

58 Sa higayon nga ang Dios anaay katawhan, maangkon sa Dios ang Iglesia, anaa ang
Espiritu Santo sa Dios nga nakiglakaw kauban Niini. Mao kanay katuyoan sa paghatag sa
Dios sa Espiritu Santo. Motungha ang mga manggialamon; sa kanunay anaa gayud.
Apan sa kanunay ang Dios anaay kinadiyutayan bisag diin. Ang Dios anaay gamayng
Iglesia nga mopadayon ngadto sa bautismo sa Espiritu Santo,  aron pag-angkon sa
Kahayag.  Ug  mamao  kana  sila,  pinaagi  sa  ilang  mga  pagpanghimatuod,  maoy
magahukom sa kalibutan. Wala ba mag-ingon si Jesus diha sa Biblia, “Bulahan ang mga
maputli nga kasingkasing; kay makakita sila sa Dios”? Ug wala ba kini mag-ingon, nga,
“Ang  matarung,  ang  mga  balaan,  magahukom sa  kalibutan”?  [Ang  congregasyon
miingon, “Amen.”—Ed.] Ang inyong pagpanghimatuod karon maoy magdalag paghukom
batok niining siyudara. Ang atong pagpamatuod sa bautismo sa Espiritu Santo ug ang
Gahum sa Dios, sa usa ka balaang kinabuhi, maoy magahukom batok niining siyudara.
Kung kining…
59 “Sila nga nanghiuna maulahi; ug sila nga naulahi mahiuna.” Wala akoy hingsayran
bahin kang Sankey ug kang Moody, sa ilang pagkabanhaw. Wala silay hingsayran bahin
kanako, dinhi niining usa. Apan motindog ako niining usa, aron sa pagpanghimatuod;
maingon man usab kamo. Ug pinaagi niana, pinaagi sa inyong pagsabwag sa inyong
Kahayag, ug sa bautismo sa Espiritu Santo, ug pinaagi sa mga kinabuhi nga inyong
gikinabuhi, ug sa mga butang nga butang sa Dios aron pagpamatuod nga Siya nagalihok
dinhi  niini;  ug  uban  sa  ilang  mga  manggialamon,  mipahilayo  gikan  Niini;  sila
pagahukman sa mga balaan. Nahinukman na sila. Miagi na sila niini. Oh, naku!

60 Naghisgot  ako  sa  Gahum sa  pag-ampo,  Gahum sa  pagsulti,  Gahum alang  sa
balaang kinabuhi. Amen. Mao kanay pagabuhaton sa Espiritu Santo.

Ang uban kaninyong mga katawhan nga naglakawlakaw, moingon, “Hinuon, dili
gayud ako mobiya sa pag-inum. Dili ako makabiya niini. Ang Espiritu Santo mianhi aron
mopuyo sa sulod ninyo, aron pag-abog gikan kaninyo niining tanang mga ”pagkadili.“
Husto kana. Aron pahunongon ang kababayen-an sa pagpaputol sa ilang mga buhok,
aron  paundangon  sila  pagsul-ob  ug  mga  purol  ug  mga  pantaloon.  Wala  nay
ikapangulipas. Aron pagpahunong kanila sa pagpanabi. Oh, oo, alang Kini niana, aron
paghimo kaninyog balaang kinabuhi. Mosunod gayud kini sa lagda sa Biblia sa matag
panahon. Usa ka babaye ang miingon, ”mainit kaayo; ipadayon ko lang kini. Mosakit ang
akong ulo kong patas-on ko ang akong buhok.“ Apan wala nay ikapangulipas sa Espiritu
Santo. Anaa na Kini diha aron mahimo kini. Mosunod kini sa Pulong sa husto gayud. Mao
kanay  pagabuhaton  sa  Espiritu  Santo.  Mao  kini  ang  mopalingiw  kaninyong  mga
kalalaken-an gikan sa hapit na maghubo nga kababayen-an, ug mohunong pagpangibog
kanila, ug mga sakop sa simbahan. Mao kanay pagbuhaton Niini.
61 Mao Kini  ang mopahunong kaninyog pagpanabako ug pag-inum, ug ma… buot
mamahimong tawong bantugan. Kini  ang mokuha niana diha kaninyo. Kini  mohimo
kanimong mapaubsanon kung mobuhat ka niana. Alang niang ang Espiritu Santo. Alang
Kini sa kinabuhing balaan. Husto kana. Mopaundang kanimo sa pagpanabi. Mopahunong
kanimo sa pagdula ug mga baraha, pagpanugal, ug uban pa niining mga butanga nga
imong ginabuhat diha sa daplin. Kini ang mopahunong kanimo sa imong pagpadayon
nianang  imong  ginabuhat,  sa  pagkamaluibon  sa  imong  asawa.  Mao  kana  ang
pagabuhaton  Niini.  Husto  kana.  Mao  Kini  ang  mopugong  kanimo  sa  tinguha  sa
pagpangasawa sa asawa sa lain. Husto kaayo kana. Ingon Kini niana. Kini ang maghimo
kanimong magpuyo sa balaan nga kinabuhi.  Mao kana ang katuyoan sa Gahum sa
Espiritu Santo, “aron ipatumong ang imong panghunahuna sa Itaas,” diin ang Dios
nagatindog sa…?...  sa hunahuna ni Cristo diha kaninyo. Wala kay mahimo gikan sa
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pagtan-aw niining mga butanga; kung motutok ka kanila, ilingiw mo ang imong ulo.
Husto kana. Kini ang mopahigayon kanimo.

Moingon kamo, “Dili ko mahimo kini. Oh, dili gayud kini mahimo.” Tinuod, nga dili
ka. Apan ang Espiritu Santo mianhi alang sa maong katuyoan. Mao kanay buhaton Niini.
Mianhi Kini aron pagkuha niana gikan kanimo, silang tanang karaang mga batasan ug
mga butang nga imong ginabuhat. Kanang karaang pagkamalibakon, nga mopalain sa
inyong  kaugalingon,  nga  mgingon,  “Himaya  sa  Dios,  kay  Methodist  ako,  dili  ako
manginlabot kanilang mga karaang holy-roller.” Ang Espiritu Santo mianhi aron pagkuha
niana gikan kaninyo.

62 “Baptist ako. Presbyterian ako. Dili ako moadto nianang gamayng karaang pundok
sa holy-roller.” Ang Espiritu Santo mianhi aron pagkuha nianang tanang pagkatikig gikan
kaninyo. Mao kanay buhaton Niini. Kini maoy maghugas kaninyo diha sa Dugo; hinloan
ka. Mao kanay tuyo sa pag-anhi Niini  aron sa pagbuhat.  Mianhi  Kini  aron pagtul-id
kanimo. Siya miingon, “Aron tul-iron ang mga dapit nga baliko.” Mao kanay tuyo sa pag-
anhi Niini aron pagbuhat; sa pagtul-id niini. “Aron patagon ang mga hatag-as nga mga
dapit; aron paghimo sa tanang mga bukid nga daw silang tanan magasayaw sama sa
magagmayng mga lakeng karnero, ug ang tanang mga dahon mopalakpak sa ilang mga
kamot, kaninyo.” [Mipalakpak si Igsoong Branham makaupat ka higayon— Ed.] Ang mga
langgam manag-awit sa nagkalainlaing Malipayong tingog sa mga lingganay. Wala nay
ikapangulips pa. Mao nga mianhi Kini aron sa pagbuhat. Mao kanay tuyo sa Dios sa
pagpadala sa Espiritu Santo, aron mabuhat mo kining mga butanga, nga angay mong
pagabuhaton… nga mosunod Kaniya.
63 Karon dili  akong tuyo ang pagpasakit  kaninyo,  kondili  gisultihan ko kamo nga
mianhi ako sa tumang kamatinud-anon. Aron pagpadayon pagkusi  kaninyo, usahay
molukso ako sa badlis bisan diin; ug mopabilin sa Kamatuoran, kondili sa pagpabilin diha
ug himoon kini kay sa ingon dili kini makapasakit kaninyo pag-ayo.

Apan sultihan ko kamog usa ka butang. Kon ang Biblia nag-ingon nga dili maayo
alang sa babaye ang pagpaputol sa iyang buhok, ug moingon kamo nga nakadawat
kamo  sa  Espiritu  Santo  ug  unya  magpaputol  sa  inyong  buhok,  ambot  lang  kong
nakadawat ba kamo. Ayawg kasuko; kon tinuod man kini, nagpakita kana nga anaay
laing marka batok kaninyo.

64 Kong ang Biblia nag-ingon nga dili maayo alang sa usa ka babaye ang pagsul-ob ug
bisti nga alang sa lalake, ug unya misul-ob kamo niining daan nga trahe ug mga eslaks
dinhi sa gawas sa kadalanan, kamong mga batan-ong kababayen-an! Sa akong pagtoo
ang gamayng bata mahimong… butang, nga ilang gidulaan uban sa gagmayng mga
batang lalake ug uban pa. Apan, tan- awa, kung kamong—kung kamong mga batan-ong
kababayen-an, nga napulog lima, napulog unom, napulog walo ang panuigon, hangtud
sa pagkalola, diha sa gawas! Ug ang Biblia nag-ingon, “Gikasilagan kini sa panan-aw sa
Dios,” alang sa usa ka babaye ang pagsul-ob nianang mga butanga. Ug unya inyong
gisul-ob sila, bisag unsaon, ug moingon nga nakabaton kang Espiritu Santo? Usahay
matingala ako. Ang Espiritu Santo mosunod sa Pulong sa Dios diha sa sinulat nga titik.
Ug ang usa ka magwawali sa luyo sa pulpito, nga wala makabaton ug ingong grasya sa
pagwali Niini, nagduda ako kun nakadawat ba siya Niini. Husto kana! Nan, alang niana
ang Espiritu Santo.
65 Mao kini ang maghatag dihog sa magwawali. Mao kini ang maghatag pagkabalaan
sa panon. Mao Kini ang mopahimutang sa Iglesia sa kahusay. Mao kini ang modalag
panaghiusa sa Espiritu. Mao kini ang maghiusa kanatong tanan pinaagi sa Gahum. Mao
kini ang maghiusa kanato pinaagi sa gugma, sa gugmang inigsoon. Dili ko tagdon kon
ikaw usa ka Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, bisan kung unsa ka, kong kitang
tanan sa usa ka Espiritu Santo gikabautismohan ngadto sa usa ka Lawas, ug mahimong
sakop sa Lawas ni Jesu-Cristo. Walay… walay butang karon, walay sa umalabot; gutom,
kagutmanan; walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma ni Cristo,
“sa gugma sa Dios nga diha kang Cristo,” tungod kay gipanganak man kita sa Iyang
Espiritu, gihugasan sa Iyang Dugo. Kita mga bag-o nang binuhat. Mao kanay gianhi sa
Dios nga buhaton. Alang niana ang Espiritu Santo. Oo, sir. Mao kana.

66 Karon, mga katawhan, tan-awa kamo kanako, sa nawong. Daghang mga kamot
ang mipataas, nga nakadawat kamo sa Espiritu Santo; tan-awa, siguro kaayo, anaa na.
Oh, karon a—akong ilaktaw ug diyutay dinhi. Anaa kini sa teyp. Apan ato rang dugangan
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kini ugma sa gabii. Kong moingon kamo nga nakadawat na kamo Niini, ug unya nahasol
niini, ambot lang kung unsay nagmando kaninyo, dili gayud kamo sa Dios mandoan nga
mahilayo sa Pulong. Kanunay gayud kamo Niyang ipabilin uban sa Pulong, tungod kay
mao kana ang Kaugalingong balaod sa Dios, sa Iyang Iglesia, alang sa Iyang katawhan,
alang sa kababyen-an, ug alang sa kalalaken-an.

“Hinuon,”  moingon nga,  “dili  man kini  makadaot  kanako ang pagbuhat  niini  o
niana.” Dili kini? Ang Pulong nag-ingon nga makadaot. Ug kon ang Espiritu Santo anaa
sa sulod ninyo, Kini magmando kaninyo ngadto sa Pulong, Wala na silay ikapangulipas.
Ang Dios dili maghimo ug kalainan o mga pangulipas. Nagbuhat Siyag timaan ug gitudlo
mo  kini.  Kana  lang.  Maingon  niana  ang  matag-usa.  Miabot  kamo  sa  mao  rang
kahimtanga. Si Pedro miingon, “Maghinulsol, ang matag usa kaninyo; magpabautismo
ang matag usa kaninyo, sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga
sala,  kay  madawat  ninyo  ang  gasa  sa  Espiritu  Santo.”  Nakita  mo?  Mao  kana.
Kinahanglan atong maigo kanang maong linya.

67 Wala  ko  tuyoa  ang  pagpasakit  kaninyo;  gihigugma  ko  kamo  pag-ayo.  Apan,
igsoong lalake, igsoong babaye, nasabot ba ninyo, pinaagi… nga hingbaloan ko nga
motindog ako sa katapusang mga adlaw sa pagkabanhaw, uban niining kaliwatanan sa
katawhan, ug mohatag ug husay tungod ning maong Pulong? Ug gipakita kini sa Espiritu
Santo, ug giwali ko Kini didto sa layong dapit, diin kamo motindog? Unsaon man ninyo
sa pagpaduol niini? Dili  mo kini  mahimo, higala. Ayaw. Karon undanga kana. Bisag
unsay imong ginabuhat nga sayop, hunonga kini. Moingon kamo, nga “dili ko.” Nan wala
mo pa diay maangkon ang Maka-himo. Kung moabot na ang Espiritu Santo, Iya kamong
hatagan ug Gahum labaw pa sa kalibutan. Ug kong inyong… Pamatia kung unsay Iyang
giingon. “Kong higugmaon ninyo ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan, kana
tungod kay ang gugma sa Dios wala diha kaninyo.” Karon wala gayuy ikapangulipas. Iya
na kining gipatin-aw, ug kinahanglan nga makadangat ta nianang maong timaan.

Nasayud ako nga naghunahuna kamo nga makalilisang ako. Apan naghingpin lang
ang katungod ko karon. Nakita mo? Tinuod kana. Karon pagpadayon Niini,  igsoong
lalake, ug babaye.

68 Ayawg  tugoti  kining  pipila  kamanggialamong  mga  kolehiyo  dinhi  nga  mosulti
kaninyo, “Oh, karaang butang kana nga malubog.” Kong Kini karaan mang butang nga
malubog, nan sa ingon ang Dios karaang malubog. Ug kon ang Dios karaang malubog,
nan ako mao man, usab. Amen. Buot kong mahisama Kaniya. Ngano man? Tungod ka
yang  Iyang  Espiritu  ania  sa  sulod  nako,  kanang  mga  kagutom  ug  mga  kauhaw,
naghingalan sa matag butang nga kasupak sa Pulong…

Kon moingon ang katawhan,  “Maayo ra  kinhi,  oh,  kong ang tawo magdula  ug
gamayng baraha aron malingaw, ug mosugal ug usa ka nikel o duha. Dili dautan.” Ang
Dios nag-ingon nga dili maayo.

“Oh,  kong  moinum  ka  lang  ug  usa  ka  maayong  makihigalaong  ilimnon,  ug
diyutayng pagkahubog, usahay.” Apan ang Dios nag-ingon, “Alaut siya.”

“Oh,” moingon ka, “maayo man kini, Igsoong Branham. A—a— akong giputlan ang
akong buhok tungod sa butang tinuod. Ang babaye, nasayud ba kamo, nga ang ubang
kababayen-an nagbuhat  niini.”  Dili  ko tagdon kung unsay ginabuhat  sa uban pang
kababayen-an. Dili sila ang inyong panag-ingnan o dili sila ang inyong agalon. Kong
nakadawat kamo sa Espiritu Santo diha sa sulod ninyo, masunod ka gayud sa Iyang
mga mando bisan kung unsa pay isulti sa mga tawo bahin nimo.

“Aha, Igsoong Branham, mainit ra kaayo, ug kinahanglan magsul-ob ako niining
mao kining matanga sa bisti.” Ang infierno labi pang mainit kay niana, igsoon kong
babaye. Sultihan ko kamo niana. U—ug ayaw. Nahinumdom ba kamo niana.

69 Ug  kanunay  kang  agakon  sa  Espiritu  Santo  ngadto  sa  Kamatuoran,  ug  ang
Kamatuoran mao ang Iyang Pulong. “Nag Akong Pulong mao ang Kamatuoran. Ang
pulong sa tawo mabakak, apan ang Ako maoy tinuod.”

Ug pamalandonga, ang “gikasilagan.” Mapamalandong mo ba? Usa kini ka pulong
makalilisang  alang  sa  usa  ka  ministro  ang  pag-ingon,  apan  nakaadto  ako  sa  mga
kasilyasan sa mga dapit diin kini… Maingon, sa makasibog ka gayud, hilabihan gayud
kini… Ug mga butang mahugaw diha sa  bongbong.  Ug namalandong ako,  “Unsang
pagkabastos sa mga tawo dinhi sa kalibutan?” Ug mabaho! Ug sa moadto ako niadtong
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mga dapita, sa kanunay mamalandong ako, “Unsang pagkabahoa!” Akong… Didtong
dapita, sampongan ko ang akong ilong sama niini, aron paghugas sa akong mga kamot.
Mahadlok ako nga kung mokupot ako sa trangka, na usab, anaay mga kagaw nga gikan
sa kaulag ug uban pa.

Ug akong mapamalandong, “Oh!” Usa niana ka adlaw, samtang nagtindog ako didto
sa tugpahanan sa ayroplano, usa sa mga dapit nga akong gikaadtoan, o usa ka dapit sa
rilis, miadto ako didto. Ug samtang namalandong ako, “Oh, pagkalooy.!

Ug dihay miingon kanako, “Ingon niana ang baho sa kalibutan ngadto sa Dios. Usa
ka dulomtan.”

70 Nagtoo ako, nga kung makakita akog babaye nga magalakaw sa dalan, sa iyang
kaugalingon nga maingon niana, ug nagbisti bisti sa lalake, sama kana niana tan-awon
ngadto  sa  Dios.  Usa  ka  dulomtanan,  usa  ka  butang  nga  mahugaw ug  mabaho,  sa
atubangan sa Dios. Gani, mosimba pa siya kung Dominggo, ug magpatahum niini. Didto
ang tawo moadto didto,  ug moinum, ug manglingbong,  ug mahigugmag salapi,  ug
limbongan ang iyang silingan, ug uban pa, aron lang makakuha ug dugang salapi, ug
buhaton kining mga butanga, ug mosugal, ug motabako, ug moinum, ug mamakak; ug
unya mosimba ug motistemonyo. Dulomtanan! Kahugawan! Mao kana ang simbahan
nga utokan.

Ug moingon, “Tan-awa, sakop man ako ning simbahana.” Oo, ug pagulaon una ang
katawhan, sulod sa napulog lima ka gutlo, aron ang tanang mga deacono ug silang
tanan makatabako,  ug ang pastor,  usab,  una ka makabalik  pagsimba.  Sultihi  ako?
Ipalain ninyo ang inyong kaugalingon gikan sa mga butang mahugaw!

71 “Ang  maghugawhugaw  sa  lawas;  laglagon  Ko  kini.”  Ang  Dios  nga-ingon  nga
buhaton  Niya  kini.  Ug  karon,  kadaghanan  cancer,  ang  hinungdan,  kasiyaman-
maingoningon niana ka porciento sa nangamatay, sa tutonlan ug cancer sa baga, tungod
sa  pagpanabako.  “Naghugawhugaw sa  lawas;  laglagon  Ko  kini;  Apan  silang  tanan
nagpadulong ngadto sa infierno, nagkaligid sama niana, nga walay ilang kasayuran. Ug
daghang mga magwawali ang motindog luyo sa pulpito nga may upat ka mga titulo
gikan sa kolehiyo, ang manabako, mismo. Sultihan ko kamog usa ka butang, igsoon.
Ang Espiritu Santo gipadala aron pagtawag sa mga lalake ug mga babaye gikan nianang
mga butanga. Ipalain ang inyong kaugalingon! Ang pulong nga iglesia nagkahulogan nga
”ginahin.“ ”Gula gikan kanila,“ matud sa Biblia. ”Ayaw paghikap sa ilang kahugawan, ug
dawaton Ko kamo; ug mamahimo kamong anak nga lalake ug anak nga babaye Kanako,
ug Ako mahimong Dios alang kaninyo.“ Oh, naku! Wala ko tuyoa aron sabton, kondili
ang pagkamatarung ug pagkamatinud-anon maoy akong tumong. Oo, sir. Oh, unsang
kamakalilisang butang!

72 Mga kalalaken-an ug mga kababayen-an, hain man ta magbarug karon? Hain man
ta? Manghunong ta.

Sa miaging gabii, sa atbang nianang gamayng daan nga lingkuranan diha sa lawak,
(ug tapuson ko na,) usa ka gamayng karaang lingkuranan. Human sa mga pag-ampo
sulod sa tulo o upat ka adlaw, busa naiadto ako sa maong dapit, nga naglakawlakaw, ug
namalandong, “O Dios,” ug nakadangat ako sa maong dapit hangtud nga wala na ako
masayud unsay pagabuhaton. Matud ko, “Dios, ania na kami sa kinatumyan sa dalan.
Ug naila ko nga akong giayran. Gitawag ako sa pagpadayon, ug gikapuyan, ug wala
mobuhat niini.” Nagtoo ako nga nakita ko ang akong Ginoo nga nagsamparay diha sa
mangitngit  sa  unahan,  sa  dihang  gikapuyan  Siya  pag-ayo  nga  maglisod  na  gani
pagtikang sa usa ka tiil  human sa usa, apan wala Siya usab… Mihunong tungod sa
babayeng taga Nain, ug unta tungod sa bata nga patay na nga gidala; hangtud nga
miadto Siya ug gihikap ang lungon, ug gigamit kadtong gamayng kusog nga diha Kaniya
aron pagbanhaw niadtong bataa. “Tan-awa, nganong gikapuy man ako? Unsay nahitabo
kanako,Ginoo? Dinhi namalandong ako, 'Hinuon, nagkatigulang na ako. Dili na—nako
mahimo kini.'”

73 Diha  si  Moises,  mao ra  nga  Dios  ang akong gialagad,  ang nagtindog didto  sa
unahan, usa ka gatus ug kaluhaan ang panuigon. Diha si Caleb, nga nagpanuigon ug
kasiyaman, nga may espada sa iyang kamot, ug miingon, “Si Josue nagbutang niining
espada sa akong kamot, kap-atan ka tuig na ang milabay.” Kawaloan na siya. Miingon,
“Sama sa batan-on ra gihapon ako karon maingon kaniadto.” Amen.

Matud ko, “Dios kaloy-i ako.” Matud ko, “Tan-awa, ania karon, sa kanunay ako…”
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Ug gidala ko ang akong asawa (gikan didto) nga gikuptan sa kamot, atbang ning Biblia
ug sa iyang gamayng Biblia, ug matud ko, “Pinangga, nagmaduhaduhaon gayud ako.
Ang Espiritu Santo nagsudya kanako sa sulod nako.” Matud ko, nahinumdum ako sa
mga eskwirel didto kaniadto. Naghunahuna ako kang Hattie Wright didto kaniadto, ug sa
mga kabataang lalake. Naghunahuna ako kung unsay gibuhat sa Dios, nagpakita nga
Siya Dios, nga makamugna.“ Halleluia! Nagtoo ako, nga ”Giingnan ako Niya niana, sa
milabayng mga katuigan, dili Ko ikaw biyaan. Dili Ko ikaw talikdan. Walay tawo nga
makabarog sa atubangan mo, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ako magauban
kanimo. Ug gikan niining kamot sa pagpang-ila, miabot kini hangtud nga hisabtan mo
ang tinagoan sa kasingkasing. Human niana, motaas kini ug motaas.' Sa human niadto
nagpamatuod sa  hingpit,  sa  tibuok kalibutan.  Ania  na  kini  karon,  kining  lain  pang
bulohaton, nga labaw pa niini.“ Matud ko, ”Pinangga, gikuptan ko ang imong kamot.
Pinaagi sa tabang sa Dios ug sa grasya sa Dios, wala na maghatag ug pagduhaduha
kanako pag-usab. Palakta ako ngadto niining rebaybal dinhi aron pagwali nga wala pa
sukad  kaniadto.  Palakta  ako  dinhi,  aron  pagbalaan  una  sa  akong  kaugalingon,  ug
magpahigayon  alang  sa  katawhan;  aron  ang  kaugalingon  kong  kasal-anan,  ang
kaugalingon kong paglikay mahiilalum sa Dugo, ang kaugalingon kong mga kakulangon
mahiilalum sa Dugo, aron magalakaw ako ug moingon, 'Sunod kanako, mga katawhan.'“
Husto kana. Gikaligotgotan ko ang pagtan-aw sa usa ka tawo nga moingon, ”Lakaw
buhata kini.“ Malipay akong motan-awg tawo nga magauna sa pagbuhat niini. Oo, sir.

74 Dinhi niini dili pa lang dugay, nasunog ta dinhi sa siyudad, ang Pfau nga Companiya
sa Lana nasunog. Dihay ilang Departamento sa Sunog sa Jeffersonville. Ug usa sa akong
higala, maayong tawo, wala maenad sa dakung kalayo nga sama niana, didto naglakaw
siya, nga nagaingon, “Pasiritig gamayng tubig dinhi, mga bata. Pasiritig gamayng tubig
dinhi.”

Ania karon ang gamayng Clarksville didto niadto, “ding, ding, ding, ding,” dagan
ngadto.  Ug  miingon  siya,  milukso  ang  hipe  sa  sunog,  nga  nagkanayon,  “Pasiritig
gamayng tubig diri. Tuktoka kining bintana dinhi. Pasiritig gamayng tubig didto.”

Apan sa tabok sa suba miabot ang hanas nga mga bomber nga gikan sa Louisville.
Kadtong dakung bawog ug hagdanan wala mohunong hangtud ang hipe didto na sa
tumoy sa hagdanan. Sa gipataas na ang hagdanan, didto siya sa ulohan. Gilabay ang
iyang wasay sa wala pa siya moabot didto, ug gitukot ang bintana, ug miingon, “Dali,
mga bata!”  Mao kana.  Nag kalayo napalong sulod sa pipila  ka mga gutlo.  Dili  kay,
“Pasiritig gamayng tubig dinhi. Pasiritig gamayng tubig didto.” Maoy magpahinumdum
kaninyo, niining kadaghanang mga utokan nga mga magwawali.

Sunod kamo! Manglakaw ta! Nasayud ako nga Kini ang Kamatuoran. Ako nang
nasulayan  ug  nakita.  Himaya!  Husto  ang  Espiritu  Santo.  Ang  Dios  maayo.  Ayaw
pagsulayi dinhi, ni sulayan didto; manglakaw kita ngadto Kaniya! Ania Siya dinhi. Alang
kini kanimo. Ang Dios naghatag sa Iyang Gahum sa Iyang Iglesia. Dili kay pasiritan dinhi
niini, ug pasiritan; wala kay butang mahimo. Pamandoa! Amen. Uh! Whew!

Dili na man gani makakita pa pinaagi kanila. [Gitangtang ni Igsoong Branham ang
iyang antiyohos—Ed.] Amen! Unsay buhaton ta? Ang matag usa nga ania dinhi napuno
sa laing butang.

75 Ug unya tapuson ko na; hinaut unta nga makaangkon ta, human niana. Nangapuno
kamog laing butang. Dili ka makalingkud didto kung wala ka mapuno ug laing butang.
Anaay kinabuhi  diha  sa  sulod  ninyo.  kanang kinabuhia  maoy magbuot  kanimo,  ug
kanang kinabuhia gimbut-an sa espiritu. Karon, tingalig napuno ka sa kalibutan, nga
nahigugma sa kalibutan o sa mga butang sa kalibutan. Kaloy-an unta kamo sa Dios.
Tingalig napuno ka sa mga kredo gikan sa pipila ka simbahan, sa ginagmayng mga pag-
ampo nga ginahimo mo, nagdahum ka nga mahimo kini nga pag-ampo alang sa mga
tawong patay, o—o makahimog mga ilhanan kanimo. Kaloy-an ka unta sa Dios.

Ug tingalig napuno ka sa relihiyon, ug gani dautan pa kana kaayo. Husto kana.
Husto kana. Ang Biblia nag-ingon, “Sa katapusang mga adlaw sila mga relihiyoso kaayo,
nga  nagbaton  sa  dagway  sa  tinuohan;  nagbaton  sa  dagway  sa  tinuohan,  apan
nagapanghimakak  sa  Guham niini:  ang  ingon  pahilayo  kamo.”  Kon  napuno  ka  sa
relihiyon, makalolooy ka; relihiyon ra, kana lang. Kong napuno ka sa mga kredo, wala
ka masayud kung unsay imong gihisgotan. Kong napuno ka sa kalibutan, nan buta ka.

Ug unya, sa gihapon, tingalig puno ka sa Espiritu Santo Amen. Hinaut nga mao ka
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unta. Ug, kong wala ka pa, hinaut unta nga napuno ka. Ug kon puno ka sa Espiritu
Santo, unsay nakuha mo? Nakabaton kag Guham. Nakabaton kag gugma. Nakabaton
kag kalinaw. “Ang Akong kalinaw ihatag Ko kaninyo; dili sama sa kalibutan, ihatag Ko
kaninyo.”  Nakabaton  kag  kalinaw.  Natimrihan  ka.  Nakabaton  kag  ilhanan.  Amen.
Nakabalot kag pahulay. Nakabaton kag kalipay nga dili ikasugid, ug puno sa himaya.
Nakasiguro ka. Oh, naku! Mao kana ikaw, uban sa Espiritu Santo. Anaay imong… Kong
puno ka sa Espiritu Santo. “Nakalabang ka na gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi,”
nagpaabot sa pagkabanhaw sa tanan sa katapusang adlaw. Amen!

76 Sa kalibutan nga umaabot, pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ug kang kinsa
makakita Kaniya nga magaabot diha sa himaya ug kahalangdon, “Ang dagat motugyan
sa mga patay niini.” “Ang mga lawas nga dili na madunoton sa nangatulog diha Kaniya
mo…” “Nahikatulog diha Kaniya.” Unsaon mo sa pagpakaduol Kaniya? “Pinaagi sa usa ka
Espiritu kitang tanan gikabautismohan ngadto sa usa ka Lawas.” “Ang ilang mga lawas
nga madunoton nga nanghikatulog diha Kaniya mangausab ug manghisama ngadto sa
Iyang Kaugalingong mahimayaong lawas,  nga niini  makahimo Siya sa pagsakop sa
tanang mga butang diha sa Iyang kaugalingon.” “Nadungog ko ang usa ka tingog gikan
sa Langit,” matud ni Juan, “miingon kanako, 'Isulat, ”Bulahan ang mga nangamatay nga
namatay diha sa Ginoo…“'” Unsaon mo sa pagpakaduol? “Pinaagi sa usa ka Espiritu
kitang  tanan  nabautismohan  ngadto  sa  Lawas.”  [Mipalakpak  si  Igsoong  Branham
makausa—Ed.] “'”… nga nangamatay sukad karon diha sa Ginoo; kay makapahulay na
sila gikan sa ilang mga paghago; ug ang ilang mga binuhatan mokuyog kanila.“'” Hum!
Mao  kanay  katuyoan  sa  Iyang  pagpadala  sa  Espiritu  Santo.  Oh,  pagkabulahang
paglaum, si Jesus naangkon ko! Ako anaa Kaniya, ug Siya ania kanako; ang Amahan
anaa Kaniya,  ug Siya anaa sa Amahan; ug ang Amahan ania kanako,  ug ako anaa
Kaniya.

................Jesus is mine!
Oh, what a foretaste of glory divine!
I'm an heir of salvation, purchased of God,
Born of His Spirit, when washed in His blood.
Amen! I wouldn't trade it. Oh, my!
All rubies and diamonds, and silver and gold,
His coffers are full, He has riches untold.
For I'm a child of a King, I'm a child of the King:
With Jesus my Saviour, makes me a child of the King.

Amen ug amen. Dili ko kini ibaylo. Wala ko kini ibaylo. Anaa pay akong duha o tulo
ka mga Kasul-… Ug unya ania pay laing Kasulatan. Ku—kung napuno ka sa Espiritu
Santo, mao kanay butang nga naangkon mo. Nan unsa ka man alang sa kalibutan? Usa
ka ka dumoluong. Nasayud ako nga wala nay takna, apan dili pa ulahi kaayo alang niini.
[Mipalakpak si Igsoong Branham kausa—Ed.] Usa ka dumoluong! Oh!

We're pilgrims and we're strangers here,
We're seeking a city to come.
The life boat soon is coming
To gather His Jewels home.

77 Nadungog ko ang hinaganas sa tubig sa unahan sa Suba sa Ohio, niadtong batan-
on pa ako nga magwawali sa panuigon nga kaluhaag duha, nga nag-awit niana didto. Ug
nadungog ko, nga nagtan-aw sa ibabaw nako, ug nadungog ko ang usa ka Tingog nga
nagaingon, “Tutok sa itaas.” Ania karon kadtong dakung Kahayag nga nagbitay didto sa
halayo, mipaubos sa ibabaw nako ug miingon, “Maingon nga si Juan Bautista gipadala
aron pag-andam sa unang pag-anhi ni Cristo, anaa kay Mensahe nga mag-andam sa
ikaduhang Pag-anhi ni Cristo.” Oh, unsaon ko sa pagpakatuo niini? Apan nahitabo kini sa
samang pagkaagi. Ug niining gabhiona ang kalayo sa rebaybal nagdilaab libot ug libot sa
kalibutan. Ang dakung tinubos nga Iglesias a Dios milukso sa Iyang kaugalingon gikan
sa maong dapit, ug ang dagkung mga krusada sa pagpanambal, ug ang mga ilhanan, ug
ang mga katingalahan, ug ang mga milagro, nagapagkita sa pag-abot.

78 Usa ka kadumoluong, ug usa ka ka langyaw. Nagbuhat kag mga butang talagsaon,
nga  lahi  sa  naandam  mong  ginabuhat.  Wala  ka  magapanglihok  sa  unsay  imong
naandam. Ang katawhan… Ang Espiritu Santo, kung moanha na Kini kanimo, ug mapuno
ka sa Espiritu Santo, mobiya kana sa mga butang sa kalibutan. Imo nang biyaan ang
mga butang nga nagpiit kanimo. Imo na kining gibiyaan. Unya mahimo kang u—usa ka
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binuhat nga lahi ang pagpanglihoklihok, ang malaksot na pato, alang kanila, ang piso sa
agila nga gipiso ilalum sa pugaran sa himungaan; nga akong giwali, Ug Kung Uyogon Na
Sa Agila Ang Iyang Salag. Usa ka binuhat nga kataw-anan tan-awon, alang kanila. Apan,
oh, naku, nagalakaw ka sa Dalan sa Hari! Amen. Oh, mao kini ang Dalan paingon sa
Langit. Ug nagalakaw ako sa Dalan sa Hari. Nga magaingon, “Tan-awa kanang holy-
roller, kanang malaksot na pato. Mao kana ang nagwawali nga holy-roller.”
79 Usa ka inilang magwawali nga Methodist ang miingon ngadto sa usa ka tawo karon,
didto sa Louisville, nagkanayon, “Gusto unta ako motabang kang Igsoong Billy, apan
nasayud ako kung unsay gibuhat ko? Mamiligro ako.” Dili kinahanglan nga mamiligro ka
alang kanako.Iyang gitugyan ang Iyang kinabuhi alang kanako. Amen!...?...Nagalakaw
sa Dalan sa hari, kana lang. Oh, naku! Puno sa Iyang Espiritu! Natawo sa Iyang Espiritu!
Nahugasan sa Iyang Dugo! Halleluia! Malipayon!

Ug ang lain pang butang, ngano, unsay nagsugo kanimo sa pagbuhat niana? Tawo
ka pa, apan kinsay nagpabuhat kanimo niini? Kana tungod kay miduol ka, ikaw, ang
imong Espiritu nagagikan sa itaas. Mao kana ang Dios diha sa sulod nimo.

80 Sa pag-adto nako sa Roma, akong hingmatikdan nga sila, ang matag usa kanila,
nagbaton sa Romanhong espiritu. Sa pag-adto ko sa Grecia, silang tanan nagbaton sa
Grecianhong espiritu. Miadto ako sa Englatira; silang tanan nanagbaton sa Englis na
espiritu. Kung moadto ka sa mga dapit, makita mo… Unya makita mo ang Americanhong
espiritu; makalilisang kini.

Sa paghiadto ko sa lubnganan ni San Angelo sa Roma, anaay ilang sinulat didto,
“Palihog, pagsinina, kamong mga Americanhong kababayen-an, alang sa pagtahud sa
patay.” Americanhong espiritu.

Tan-awa sila nga manganaug sa ayroplano, ug ang gamayng sinina nga gisul-ob,
ug ang tanan manan-aw kanila,  ug ania  karon ang Gining America.  Mao kana ang
espiritung  Americanhon.  Hisayran  mo  kun  taga  diin  siya;  hamubong  sinina,  bata,
nagaguyod ug gamayng mapagarbohong podol nga iron sa luyo niya. Husto kana. Oh,
oo, siya maoy… Siya, siya mao ang America, Binibining America; ang mipaso, tan-awa,
hambog nga linaktan nga sama niana. Ngano? Nagbaton siyag espiritung Americanhon.
[Gituktok  ni  Igsoong  Branham ang  pulpito  unom ka  higayon—Ed.]  Apan  si  Jesus
miingon, nagpamatuod Siya batok niini niadtong adlawa, Siya miingon, “kamo taga ubos
ning kalibutan. Ako taga Itaas.” Ug kon nagbaton kamo sa Espiritu ni Cristo sa sulod
ninyo, taga Itaas ka, sa ingon dumoluong ka dinhi. Apan nakabaton ka sa kinaiya sa
dapit diin anaa ka. Mao kanay buot kong isulti.

81 Usa ka Romanhon ang mianhi dinhi, nangalot siya sa iyang ulo; ug usa ka Aleman
ang mianhi dinhi; ang Americano miadto didto. Ngano? Nakabaton kamog mga espiritu
sa mga nasud diin  kamo nagpuyo.  Mao kanay nakapahimo kanatong lahi  kaayo sa
kalibutan. Tungod kay taga Itaas ka. Natawo ka. I—ikaw lumolupyo sa laing Gingharian.
Motoo ba kamo niini? [Ang congregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] Mao kana ang Espiritu
Santo, ang maghimo kanimo nga lumolupyo sa Gingharian sa Dios.

Unya,  kong  molupyo  ka  sa  Gingharian  sa  Dios,  giunsa  Niini  ang  pagpabuhat
kanimo? Sama sa gibuhat sa Iyang Gingharian. Karon, unsa may gibuhat sa Dios sa
Iyang Gingharian? Mao kining pagkabalaan, pagkamatarung, kaputli sa kaisipan, kaputli
sa hunahuna; Gahum ug gugma, ang pag-adto sa mga nangawala,  pagpangayo sa
masakiton, pagpamuhat ug mga milagro, pagpamuhat ug dagkung mga butang. Ug
unya alang sa kalibutan daw buang ka tan-awon, ug sila moingon, “Silang mga tawhana
nawad-an sa pangisip.”

82 Usa na lang ka Kasulatan, kong buot ninyo kining isulat, Juan 12:14. Kutloon ko
kini alang kaninyo. Matud ni Jesus: …kon ang lugas sa trigo mahulog sa yuta… gawas
kon kini mamatay, dili kini mohatag ug laing kinabuhi. Karon, tan-awa, usa na lang ka
panapos nga pamahayag. Ug hinumdumi, ug unya, tataw kini… Karon, alang kaninyo
mga katawhan, kinahanglanon kini kaayo, ug mapugsanon ug kinahanglan gayud, nga
makadawat kamo sa Espiritu Santo karon. Tungod kay, kondili man, dili ka makaapil sa
pagkabanhaw.

Karon bantayi. Dili gayud lapason sa Dios ang Iyang mga sugo. Nasayud ta niana.
Iyang sundon ang Iyang mga sugo. Karon, ang u—usa ka lugas nga trigo, o mais, atong
hisgotan, sama sa giingon ni Jesus diha. Dayag na lang, nga ang u—usa ka mais, diha
sa Biblia, bag-o ko lang gibasa kini karon, gipanag-ingon sa lino o sa bisan unsang liso,
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apan, ang trigo, sibada, laize, o ang bisan unsa, usa kini ka lugas. Apan kung ang usa
ka lugas sa trigo mahulog sa yuta, karon, anaay… Kitang tanan dinhi nakakita, nasayud
nga nahitabo kini. Usa ka lugas sa trigo, o lugas sa mais, makita nga daw managsama
ra gayud, ug ibutang mo kini sa yuta, ug kon kanang maong mais… May kinabuhi niini
kanunay. Mahulog kini karon, mohatag kini sa kaugalingon diha sa lindog; ug manaug,
ug mosaka pag-usab; ug mobalik sa ubos. Buhi sa kanunay. Ug kon kanang mais walay
kinabuhi niini, bisan kung unsa pang kamaayong tan-awon, dili  gayud kini moturok.
Moipon  kini  sa  yuta  ug  madunot,  ug  mao  kana.  Kabahin  niini,  ang  mga materyal,
magamit nga abono sa yuta ug uban pa. Apan bahin sa pagkabuhi pag-usab, dili kini
mabuhi gawas kon kini  may kinabuhi  kanunay diha niana. Nasayud ang matag usa
niana. Dili ka gayud.

83 Adunay duha ka tawo, ang usa kanila maayo, silang duha managsama ra. Ang usa
ka nila mahimo nga tawong buotan, makabuhat siyag maayong mga buhat, makabuhat
siyag bisag unsa; apan gawas kong kanang tawhana anaay Kinabuhing Dayon diha
kaniya, dili gayud siya mobangon sa pagkabanhaw. Dili siya makahimo niini; kay walay
angayng mabuhi diha. Walay mopabangon kaniya, kay walay Kinabuhi. Busa, makita
mo, mahal kong igsoong lalake, mahal kong igsoong babaye, gawas kong ang tawo
igaanak pag-usab, dili siya makabalik ngadto nianang maong Gingharian. Dili gayud
siya. “Gawas kong kining Lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay.” Naghisgot Siya
sa  Iyang  kaugalingon.  Apan  anaa  Kaniya,  dili  ang  kanunayng  kinabuhi,  kondili
Kinabuhing Dayon ang anaa Kaniya; ug ang Kinabuhing gihatag Niya kanimo, aron
makabaton ka sa samang matang sa Kinabuhi.

Karon, kon igo ka lang magbaton ug tawhonong kinabuhi, nga igo makapalihok
kanimo bisag asa ug mangibog, “Siya nga nagkinabuhi sa kalipayan patay na samtang
buhi  pa siya,”  dili  ka gayud mobangon.  Tingalig  ikaw ang labing inilang babaye sa
tulonghaan.  Tingalig  ikaw  ang  labing  inilang  babaye  sa  dula  sa  baraha  sa  inyong
kapunongan.  Tingalig  ikaw ang labing maayong sinina nga babaye dinhi  sa  nasud.
Tingalig  ikaw ang labing maanyag.  Tingalig  ikaw ang labing maayong pagkalalang.
Tingalig nahimo kang diosdios sa imong bana. Mahimong maimo kining tanang mga
butanga, ngani, maayo man kana. Apan, sister, hangtud nga madawat mo ang Espiritu
Santo siha kanimo, nga mao ang Kinabuhing Dayon, sa katapusan ning maong dalan
mawala  ka.  Ug  dili  ko  tagdon  kung  unsa  kang  tan-awon  o  kung  unsa  kining  mga
butanga, o kung unsa kang pagkawalay dungog o pagkadungganon, unsang katahum o
unsang kamaot; kon nakabaton kag Kinabuhing Dayon, didto mabuhi ka hangtud sa
kahangturan.
84 Kung mangahanaw na ang bulan ug ang kabituonan, ug ang kalibutan sa iyang
kaugalingon naghilak ngadto sa kabukiran ug sa mga kamingawan, ug sa tanan nga a—
anaa, mangahanaw na; ug ang kalibutan nagapangapyot sama sa tawong hubog nga
mopauli sa kagabhion, ug ang kabituonan dili na modan-ag, ug mangatagak gikan sa
kalangitan, ug ang bulan nahimong dugo; ug a— ang adlaw nahimong sama sa tumbaga
ug mitago sa iyang nawong, sa dihang nakita nila ang pag-abot sa Anak sa tawo. Kamo
modan-ag diha sa pagkamatarung ni Jesu-Cristo, nga mobangon gikan sa lubnganan
ingon nga batan-on, maanyag nga babaye, aron pagkuha sa imong kauban, ug mabuhi
sa kahangturan ug sa kahangturan, ug sa tanang Dayong kapanahonan buhi  ka sa
gihapon. Alang niana ang Espiritu Santo.

Kong nabati mo ang gamayng pagguyod, ayawg isalikway Kini.

85 Kong nabati mo ang gamayng pagguyod, ayawg isalikway Kini. Unsa ang Espiritu
Santo? Ang Dios sa sulod ninyo. Alang sa unsa man Kini? Aron pagpadayon sa Iyang
bulohaton diha sa Iyang katawhan; aron paghiusa sa Iyang Iglesia, aron pagdala sa
Iglesia ngadto sa usa ka dapit niining adlawa, molapas pa sa Lutheran, Methodist, ug sa
mga Pentecostal, ngadto sa dapit alang sa pagsagop ug sa Makapasakgaw nga grasya.
Aron,  nga kung kining bahin sa Iglesia,  kung ang Espiritu  molihok dinhi  sa maong
Iglesia, mobangon kini; ug magadala kini, magadala sa tanang tinubos nga nakahikap
nianang Espiritu. Kadtong mga Lutheran nga nagtindog didto uban sa tanang kahayag
nga naangkon nila, diha sa pagkamatarung; kadtong mga Methodist nga nangatumba sa
salog, ug sabligan nilag tubig ang ilang mga nawong, gikan sa Espiritu nga miigo kanila
pinaagi sa pagkabalaan; kadtong mga Pentecostal, nga nagalakaw sa kadalanan nga
nagluksolukso ug nagtawag kanila nga “nangaamang, ug mga tigyawyaw, ug sinultihan
sa mga kulangkulang,” ug kanang tanan; nanindog sila diha sa pagkamatarung, sa
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panan-aw sa Dios niadtong adlawa, sa kamatinud-anon maingon sa pagpabilin niining
Biblia dinhi. Kong motoo kamo kanako ingon nga alagad… Gitawag ninyo ako nga Iyang
profeta; wala ako tawga ang akong kaugalingon niana. Apan, paminaw kamo, gisultihan
ko kamo sa Ngalan sa Ginoo. Sila nga anaa kang Cristo pagadad-on ra sila sa Dios uban
Kaniya sa Iyang pagbalik, sa pagkabanhaw, ug sila lamang nga anaa kang Cristo.

86 Unsaon ta pagpakaduol kang Cristo, mga katawhan? Pinaagi sa usa ka kredo kitang
tanan nahiusa niini? Dili. Pinaagi sa usa ka paglamano kitang tanan nangataral niini?
Dili. Pinaagi sa usa ka tubig kitang tanan gikabautismohan niini? Dili. O pinaagi sa usa
ka denominasyon kitang tanan gidominahan niini? Dili. Kondili, pinaagi sa Nahaunang
mga taga Corinto 12:13, “Pinaagi sa usa ka Espiritu, sa Espiritu Santo, sa Espiritu sa
Dios,  kitang  tanan…”  Methodist,  Baptist,  Lutheran,  Presbyterian,  “Nagalakaw  sa
Kahayag, maingon nga Siya anaa sa Kahayag, anaa kitay panag-ambitay ang usag usa,
ug ang Dugo ni Jesu-Cristo, nga Anak sa Dios, naghinlo kanato sa tanang pagkadili
matarung.” “Pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan nabautismohan ngadto sa usa ka
Lawas, ug nahimong mga umalambit sa Iyang grasya.”

87 Dili kana Pagahukman. “Ang nagapatalinghug sa Akong mga Pulong ug nagatoo.”
Walay bisan kinsa nga makatoo hangtud nga iyang madawat una ang Espiritu.  “Ug
motoo Kaniya nga nagpadala Kanako,” samtang ang Espiritu Santo nanghimatuod sa
Iyang pagkabanhaw. “Makabaton sa Kinabuhing Dayon, ug dili na gayud pagahukman,
hinonoa  nakalabang  gikan  sa  kamatayon  ngadto  sa  Kinabuhi.”  Unsa?  Dili  ka  na
makaabot  sa Paghukom. Dili  ka  na moatubang sa Trono nga Maputi  aron hukman.
Nahinagboan mo na ang imong pagkahinukman dinhi niini, “Milabang ka na sa imong
pakahinukman sa dihang milabang ka ug miingon, ”Dautan ako, ug dili  maayo ang
akong hingkat-onan. Ginoo, sumulod Ka kanako, ug agaka ako ug mandoi ako, Ginoo.
Dili ko tagdon kung unsay ikasulti ning buang nga kalibutan. Mandoi ako, Ginoo, pinaagi
sa Imong Espiritu.“ Sa ingon gihukman ka na. Hukmi ang imong kaugalingon ingon nga
nabuang tugod kang Cristo, ug, diha sa Iyang pagkamatarung, niadtong Adlawa kitang
tanan magatindog nga dili na mamatay sama Kaniya.
88 Usa  ra  ang  paagi.  Unsaon?  “Pinaagi  sa  usa  ka  Espiritu  kitang  tanan
gikabautismohan ngadto sa usa ka Lawas, ang pagkahinukman gihukman na nianang
Lawasa, ug imo sa Siyang gidawat ingon nga bayad sa imong sala. Moingon ka, nga ”
ako nang nabuhat kana, Igsoong Branham. Nan, kong ang Espiritu Santo mibalik ug
mihatag kanimog timri ingon nga ilhanan, kanang maong Espiritu maoy modala kanimo
ngadto sa Lawas ni Cristo. Imong gitalikdan ang laing dalan, ug nahimo kang usa ka
bag-ong binuhat diha kang Cristo Jesus. “Nakalabang ka na gikan sa kamatayon ngadto
sa Kinabuhi.  Ang daang mga butang nawala na, ug bag-o ka na diha kang Cristo!”
Amen!

Oh, kon mahimo, tugoti ako nga agdahon ko kamo, Cristohanong igsoong kong
lalake ug babaye. Ayawg itugot nga kining rebaybal molabay ra kaninyo. Kinahanglan
nga makadawat gayud kamo sa Espiritu Santo. Kay unsa man Kini? Mao ang Espiritu sa
Dios. Alang man Kini sa unsa? Aron pagmando kaninyo, pag-agak kaninyo, pagpuno
kaninyo, pagbalan kaninyo, pagpahigawas kaninyo, paingon ngadto sa Iglesia. Unsa
man ang iglesia, unsa may ipasabot sa pulong nga iglesia? “Pinahigawas, linain.” Oh,
unta makakuha akog usa ka wali gikan niana karon! “Pinahigawas, linain,” mga langyaw,
nahilayo sa kalibutan, dumoluong ug lumalangyaw, nagpaila nga dinhi niini wala kitay
yutan-ong siyudad nga atong tinguhaon pagpuyo. Oh, naku!

89 Maingon  kang  Abraham,  kang  Isaac,  ug  kang  Jacob,  nga  nagdumoluong,
nanagpuyo sa mga tolda sa maong yuta. Nagpaila sila nga mga dumoluong sila ug mga
lumalangyaw, ang kaliwat sa manununod, ang manununod kaniadto; ang amahan, ang
nanununod. Kita mao ang ilang mga kaliwat. “Ug sila nagapangita sa usa ka Siyudad
Kinsang Magtutukod ug Magbubuhat mao ang Dios.” Nagapangita sila.

Ug, karon, ang ilang kaliwat nagapangita pa sa gihapon sa usa ka Siyudad nga
umalabot, nga nagaingon, “Dili ako buot nga mopahiuyon niining kalibutana. Wala akoy
mahimo niining kalibutana. Buot ko, nagapangita ako sa usa ka Siyudad nga anaay
Kinabuhing Dayon, diin ang adlaw dili na mosalop, diin didto wala nay pagkatigulang pa,
diin didto wala nay makadaot diha sa pultahan, o lubnganan diha sa pangpang. Nangita
ako nianang Siyudara, Kinsang Magtutukod ug Magbubuhat, ang Dios.”
90 Adunay usa ra ka paagi nga makita kini. “Dihay usa ka Bato nga gisapsap gikan sa



Tuyo Sa Paghatag Sa Espiritu Santo? 27

bukid,  nga walay mga kamot,  nga giligid dinhi  sa kalibutan ug midugmok niini,  ug
nahisama kini sa trigo… o tahop diha sa gik-anan.” Tugoti kanang Batoha, nga si Cristo
Jesus; nga nahimong Batong kapangdulan sa kalibutan, usa ka Bato sa pagkapangdol,
usa ka Batong-kataw-anan, usa ka kapangdolan sa iglesia; apan usa ka bililhon ug
Minahon  nga  bato  alang  sa  magtotoo,  ang  Bato  sa  kasigurohan,  ang  Bato  sa
kapahulayan.  Oh,  naku!  Mipahulay!  Nasayud ako nga nakalabang na ako gikan sa
kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Ang akong kalag nakapahulay na. Oh! “Umari Kanako
kamong tanan nga nabug-atan ug nabudlayan, kay papahulayon Ko kamo sa inyong
kalag.” U—usa ka ilhanan nga panamastamasan,“ matud sa—sa profeta kang Maria. Kini
mahimong usa ka ilhanan, siguro gayud, kini. Apan Kini usa ka kasigurohan. Kini usa ka
gugma. Kini usa ka katagbawan. Kini usa ka butang nga imong hingsayran nga ikaw
nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi.

91 Igsoon kong lalake,  igsoon kong babaye;  ingon nga inyong igsoon,  ingon nga
inyong sulogoon diha kang Cristo, dasigon ko kamo, sa bug-os kong kasingkasing. Ayaw
kinig  palabya,  o  molabay  kanimo,  o  sa  ubos  kanimo.  Dawata  Kini  sa  inyong
kasingkasing, ug mahimo kang tawong malipayon dinhi sa yuta. Dili ko kamo saaran nga
makadawat kamog usa ka milyon ka dolyar. Dili, sir. Igsoong Leo, nagtoo ako nga dihay
naghingapin  kay  nianang  saara  karon,  “minilyon  ka  dolyar,”  ang  mga butang  nga
gihisgotan sa matag usa. “Kong mahimo kang Cristohanon, makakuha kag usa kamilyon
ka dolyar ug mamahimo kang tawong dato.” Walay akong gisaad kaninyo.

Kini maoy ko kaninyo, ang bugtong butang nga ikasaad ko kaninyo, ang Iyang
kaluwasan.  Ang  Iyang  grasya  igo  na  sa  matag  pagsulay.  Ang  mga  katawhan  sa
Pentecostes; dili na gani sila gusto sa unsay ilang nabatonan. Karon maghisgot bahin sa
mga milyonaryo? Wala na nila kinahangalana ang unsay ilang nabatonan, Sister Angie.

92 Ang  mga  katawhan  sa  Pentecostes;  dili  na  gani  sila  gusto  sa  unsay  ilang
nabatonan. Karon maghisgot bahin sa mga milyonaryo?

Wala  na nila  kinahangalana ang unsay ilang nabatonan,  Sister  Angie.  Malipay
akong mamati kanimo ug Gertie nga nanag-awit, sa umalabot nga mga adlaw, (hain
man siya?), ang Semana sa Pagpanguli, sa umalabot nga mga adlaw. Daghan na kanila
ang milabang na sa utlanan sukad kaniadto. Oh, naku!Wala sila mangayog dagkung
mga butang. Wala sila mangayog salapi. Tan-awa, si Pedro miingon, “Salapi ug bulawan
wala ako, apan sa ania kanako, hatagan ko ikaw.” Ug isulti ko kana ning gabhiona, mga
higala. Ang kalipay, ang gugma, ang kasigurohan, nga naangkon ko kang Cristo ug ang
Iyang pagkabanhaw, nga ania kanako, itanyag ko kaninyo; itanyag ko kaninyo, ingon
nga mga anak sa Dios. Ug miduol kamo ug mopabilin sa krus kong tinawag kamo sa
Dios, ug dili mobangon.

Kung moanhi kamo ugma sa gabii, mahimong moanhi kamo dinhi ug mopabilin
hangtud nga matapos; o kaha moduol ug kami magaampo kaninyo ug pagapandongan
kamo sa mga kamot. Lakaw… Mao kana ang lagda sa Biblia, pandongan sila sa mga
kamot alang sa Espiritu Santo. Ug unya among, papaulion kamo… Kong magpabilin
kamo  didto,  kong  magpabilin  kamo  sa  tibuok  gabii  magpabilin  sa  sunod  adlaw,
magpabilin sa sunod adlaw, magpabilin sa tibuok bakasyon, magpabilin hangtud sa
unang adlaw sa tuig, ug magpabilin, magpabilin sa hangtud.

Aron, nga kung unsay among itugon alang ugma sa gabii, igapakita kaninyo diha sa
Biblia kung unsay moabot. Ug kung moabot na Kini, nan sa ingon wala nay igong mga
daotannga magasakit… Nasayud ka nga nakalabang ka na gikan sa kamatayon ngadto
sa Kinabuhi.  Bag-o ka nang binuhat diha kang Cristo Jesus.  Ang mga lingganay sa
kalipay didto sa Langit mobagting.

93 Igsoong Opal, gisultihan ko ikaw, makapainit kini kanimo. Aniay usa ka tigulang
lalake nga naglingkod dinhi, usa ka tigulang kong igsoon usa kana ka libodusroy nga
bugoy  nga  magtakin  ug  pusil,  nga  magapangitag  tawo  diha  sa  daplin,  tawo  nga
bungkagon ang ilang utok. Ug unsay nahitabo? Usa niana ka adlaw mitan-aw siya ug
mitoo sa Kinabuhi. Ug mipadayon siya. Minunot siya sa akong mga tigum. Ug ang kabus
nga tawo, nga walay igong makaon, mihigda ug nahikatulog sa kasagbotan diha sa
daplin sa tolda, gigutom ug giuhaw. Ug usa niana ka adlaw nahiabot ang Espiritu Santo.
Oh, igsoon ko, kini mobag-o kaninyo, dili ba? Kini nagdala ug Kinabuhi, ug gikuha ang
kamatayon.  Ang  pagdumot  mibiya  na,  ug  mipuli  ang  gugma.  Oh,  naku!  Ang
panagkaaway ug pagdumot nawala na; ang bag-ong Kinabuhi miabot na. Mitan-aw sa
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uban tapus sa uban, uban tapus sa uban, ug hangtud didto. Oh, ang mga lingganay sa
kalipay sa Langit magabagting! Mga higala, wala nay lain pang paagi nga isulti ko kini.

94 Paminaw, aron ibilin ko kini, kon kamo nagatoo sa akong testimony, ingon nga
alagad ni Cristo, ug nangunay sa pagpakita kaninyo gikan sa Biblia sa Dios nga husto.
Ug kon ang akong mga pulong ingon nga daw talagsaon ug diyutay bahin niini, tan-awa
kanang hulagway sa siyentificanhong kalibutan. Bantayi ang bunga, nga kanang Haligi
nga Kalayo nga nag-una sa mga Anak sa Israel, bantayi nga pagpamatuod sa bunga
Niini. Tan-awa kung unsay ginabuhat Niini, kung unsay giingon gitug-an niini. Dili ako
ang nagasulti; Siya kana ang nagasulti nganha kaninyo, tan-awa ninyo. Dili kun ako ang
nakakita sa panan-awon; Siya ang nagasulti nganha kaninyo. Dili kun ako ang nagaayo
sa balatian; Siya nga anaa sa sulod ninyo, ang nagaayo sa sakit.  Dili  kun ako ang
nagawali; usa ako ka talawan, ug kulang sa maong kaisipan, apan Siya maoy nagsulti.
Wala ako masayud sa Pulong; apan nahibalo Siya Niini. Mao kana. Mao kana. Mao kana
kung unsa kini. Ug anaa Siya. Ug kadtong mao ra nga Manolunda sa Dios ang ania dinhi
sa  tigumanan ning  gabhiona.  [Gituktok  ni  Igsoong Branham ang pulpito—Ed.]  Oh,
gihigugma ko gayud Siya!

95 Karon  pila  man  ang  buot  makadawat  sa  Espiritu  Santo?  Susiha  ang  inyong
kinabuhi. Pila man ang wala pa makadawat Niini, ug buot modawat? Ipataas ang inyong
kamot, ingna nga, “Igsoong Branham, sa kinahiladman sa akong kasingkasing, buot
kong makadawat sa Espiritu Santo.” Ang Dios magapanalangin kaninyo, bisan asa.

Pila  man  kaninyo  ang  nakadawat  na  Niini,  ug  buot  molakaw  sama  sa  ilang
ginabuhat diha sa mga Buhat 4, ug moingon, “O Ginoo, O Ginoo, ituyhadang Imong
kamot aron pag-ayo, ug magpakitag nga katingalahan sa Ngalan sa balaan Mong Anak
nga si Jesus, ug hatagi akog tumang kaisog ug gugma, sa pagsangyaw, ug usa ka bag-
ong pagbati”? Oo, ania ang ako, usab. Dios, ihatag Kini kanako. Atong iduko ang atong
mga ulo, sa tumang kamatinud-anon, ang matag usa ka tawo nga magbaton sa tinguha
sa inyong kasingkasing.

96 Ginoong Jesus, among tapuson kining gamayng tigum niining gabhiona, human sa
panaghiusa sa Pulong sa Espiritu Santo. Giunsa Niya kami sa pagpanalangin ug gibubo
sa among mga kasingkasing ang lana sa Iyang Pulong! Daghang mga ministro, daghang
mga lalake dinhi sa tanang matang sa kinabuhi, nga nakasulay ug nakakita nga maayo
ang Ginoo. Nasayud kami nga ang Espiritu Santo mao karon, ang saad sa Dios. Kini mao
ang Kinabuhing Dayon sa tanan nga motoo.

Ug nasayud kami nga ang Espiritu Santo mao ang Espiritu ni Cristo nga gipadala
pagbalik, ug ania Siya kanamo karon. Ingon nga Dios sa ibabaw namo, niadtong Haligi
nga Kalayo; ug unya nakiglakaw Siya uban kanamo, diha sa… sa us aka lawas nga
gitawag Emmanuel, “Ang Dios uban kanamo”; ug karon ania na Siya sa sulod namo,
pinaagi sa Espiritu Santo, ang Dios sa sulod namo. Oh! Si Jesus nag-ingon, “Niadtong
adlawa inyong masuta nga Ako anaa sa Amahan, ug kamo ania Kanako, ug Ako anaa
kaninyo. Inyon rang masuta kana niadtong adlawa. Tungod kay, ania man kamo sa
kalibutan nga mangingit, nga ginaingon, karon, apan niadtong adlawa masuta ra ninyo.”

97 Amahan, dili kini mahapsay ug mahingpit, tungod kay niana walay among pagtoo.
Apan ang tanang mga buhat sa Dios gimbot-an sa pagtoo. Ug sa pagtoo sa Imong
Pulong,  diha  sa  kalig-onan  sa  Espiritu  Santo  nga  amo  nang  hingsayran  karon,
nangamuyo ako nga ang matag gigutom nga kalag dinhi mapuno sa Espiritu Santo.
Kanila nga wala pa Niini, ug gigutom Niini, hinumdumi gayud… Among sultihan sila,
Ginoo, sama niining Imong giingon, “Bulahan kamo kung gigutom ug giuhaw. Kay kamo
pagabusgon.” Mao kana ang saad. Ug bisan gani sa kagutom mabulahan na. Mabulahan
kamo sa bisan pagkasayud nga ang Dios nakigsulti  kaninyo,  kay giingon man Kini,
“Walay makaari Kanako gawas kon pagadanihon unsa siya sa Akong Amahan.”

Ug, Ginoo, kadtong mga tigulang nang beterano dinhi, ilang gipataas ang ilang mga
kamo. gipataas ko ang ako. O Ginoo, hatagi kamig kusog, hatagi kamig Gahum nga
ituyhad ang kamot sa balaan Mong Anak nga si Jesus, aron ang mga ilhanan ug mga
katingalahan mahitabo, aron mahimo kining mauswagong pagpamuhat, ang daku pang
butang nga wala pa sukad mahitabo. Hatagi kamig kaisog ug gugma, sa pagsangyaw sa
katawhan.  Itugot  kini,  Ginoo.  Ubani  kani  sa  tanang  mga  butang,  kay  kini  among
gipangayo sa Ngalan ni Jesus.

98 Ug ugma sa gabii, Ginoo, hinaut unta nga may moabot sama sa huros sa makusog
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nga hangin, nga magapuno ning maong tigumanan, aron mahimong sama sa lain na
usab nga Adlaw sa Pentecostes. Ang patukoranan napahimutang na. Andam na ang
tanan. Gipatay na ang mga lakeng baka, gipatay ang mga pinatambok, gipatay ang mga
lakeng carnero; andam na ang lamesa, ang mga bisita gipanag-agda. O Ginoo, ipadala
ang hugway sa Pentecostes, ugma sa gabii, dinhi ning maong tigumanan, ug pun-a ang
matag kalag sa bautismo sa Espiritu Santo. Itugot kini, amahan. Kini among gipangayo
sa Ngalan ni Jesus. Amen.

.......................
We'll learn a lot of things;
We'll have a harp that's made of gold,
Perhaps a thousand strings.
We'll sing and shout, and dance about;
The Lamb will dry our tears.
We'll have one grand homecoming week,
The first ten thousand years. (Amen!)
The precious blood of God's own Son
Has cleansed and sanctified
A wondrous people for His name
And they are called “The bride.”
Though here neglected and despised
One day the Lord will bring
Those chosen ones within the gates
And that's worth everything.
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