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1 Salamat kanimo, igsoon, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Usa ka maayong
butang  ang  paghibalik  ko  na  usab  dinhi  sa  Tabernaculo  niining  buntaga.  Usa  ka
madagayaong buntag kaninyong tanan. Ug masaligon ako nga kini mahimong usa ka
maayong adlaw alang kanatong tanan diha sa Presencia sa atong Ginoo.

Ug karon,  anaa akoy itudlo  ning kabuntagon.  Buot  kong sugdan dayon kining
maong pagtulon-an, tungod kay kini maoy usa… Sa akong pagtoo mahinungdanon kini,
ug kini maoy usa ka—aron pag-amping sa katilingban nga dili mahiubos, ug nasayud
kamo, ug kinahanglan pang mopabilig dugay, ug daghan kaayo ang nanagtindog ra. Ako
nang sugdan dayon ang maong pagtulon-an.

2 Ug karon, unyang gabii akong hisgotan ang pulong nga “Ang Nagamado sa Akong
Kinabuhi.” Ug manghinaot ako nga daghan ang makahimo—kutob sa makahimo, ang
makatambong nianag taknaa sa gabii. Apan, kung anaa kamoy kaugalingong simbahan,
kami… Natural nga maoy among gusto nga anaa kamo sa in—inyong simbahan. Kay
mao kanay inyong katungdanan nga atua kamo didto, diin didto ang inyong dapit sa
pag-alagad, aron sa pagpadan-ag sa inyong kahayag.

Karon, magpadayon kaming malaumon nga sa matag takna kung mobalik kamo
anaa pa kitay gamayng dapit dinhi. Apan naglisud kami niini, oh, bisan asa. Silang mga
Tinugyanan sa Hunta nagkapuliki sa tanan. Ug ilang gipaadto sa usa dapit; ug miangay
sila niini; ug dayon gipaadto kini bisan asa, ug ilang gisupak kini; ug gipabalik kini.
Miangay sila dinhi niini, ug mibalik. Oh, unsang kamaayong panahona ang naangkon ta.
Apan nasayud kamo, nga si Satanas maoy kanunay nakigbisog batok sa unsay husto.
Apan hinumdumi, nga kanunay kamong husto bahin sa…

3 Natingala ako kung hain na kamo karon, Anthony, wala nako makita… Gikakita ko
ang imong amahan. Ug akong gitan-aw diha sa mga tawo; miingon siya nga anaa ka
diha naglingkud. Among gikalipay ko nga ania ka ug ang imong amahan kauban namo:
Si Igsoong Milano nga taga New York. Nagalaum ako—nga makaadto sa gawas sa nasud
niining panahona nga makuha ko ang lain pang panahon sa New York, diha sa maong
dapit, kong itugot sa Ginoo.

Ug, busa malipayon kaayo kami mahitungod sa matag usa kaninyo. Maayo ra ga—
gayud, nga ania kamo dinhi. Ug nakaangkon tag maayo kahigayonan kagabii, o maayo
na lang nga nakahimo ako. Anaay akong… Si Isaias diha sa Templo… Ug busa inyong…

Ug niining buntaga atong hisgotan ang pagtulon-an, o itudlo diay kong makahimo
ta:  “Magtukod sa usa ka Buhing Tabernaculo… Magtukod sa… Magtukod sa Buhing
Tabernaculo  sa  Puloy-anan  sa  Buhing  Dios:  Ang  Tawong  Hingpit”  ang  Buhing
Tabernaculo sa buhi nga Dios, diin Siya magpuyo. Ug kong…

4 Akong nasabot nga ania silay pipila ka maayong panag-awit dinhi, ug wala ako
makapinaw niini. Ug karong gabii, paningkamotan ko ang pag-anhi dinhi. Ang akong
asawa nagsulti kanako bahin kang Igsoong Ungren (nagtoo ako nga mao kanay iyang
ngalan.) nga gikan pa sa—sa Tennessee. Karon, dinhi siya sa miaging gabii. Wala ko
siya makita karong buntaga, apan maoy akong pagtoo nga ania ra siya dinhi. Ug gusto
ko unta siyang hidunggan nga mokanta karong gabii,  kong mahimo ko,  bisan hain
niadtong “Nanaug Gikan sa Iyang Himaya” o “Gamhanan Ka.” Gusto kong madungog
kana.

Pila kaninyo ang gustong mamati kang Igsoong Ungren nga mokanta? Oh, ganahan
gayud  a—ako  sa  maayong  mag-aawit.  Ug  si  Meda  miingon  nga  anaa  siyay
nagkalainlaing tingog. Ug nagpahinumdum kini kanako sa atong Igsoong Baxter. Siya
magaawit man usab, sumala sa nasayran tang tanan. Ug ang “Nanaug Gikan sa Iyang
Himaya” o ang “Gamhanan Ka.”

Maoy akong pagtoo nga nakita ko na siya karon diha… Magpabilin ka ba alang sa
bulohaton karong gabii? Nan, akong—akong… Nan ayaw. Sultihan ko kamo; unsaon man
kini kong atong… Dili ko gusto nga makahimo ug panagkabangi kang bisan kinsa, apan
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nganong dili man, kong atong mahimo sa panahon sa Pito ka mga Timri kung iwali ta
kana, kong moanhi kamo, maoy akong gusto nga mahirekord kini (Nakita ninyo?), aron
makuha  kini:  “Gamhanan Ka”  ug  usab  “Nanaug Gikan  sa  Iyang  Himaya”  niadtong
taknaa.

5 Oh dili ba kahibulongan ang pag-alagad sa Ginoo? Wala ako masayud kung unsay
akong mahimo kong dili pa ako usa ka Cristohanon. Maayo gayud kaayo nga mahimo
kang usa ka Cristohanon; akong gibati nga daw magluksolukso ug mosinggit kutob sa
akong tingog. Ang pagkahimong usa ka Cristohanon, pamalandunga kini: ang tanan
mahiangkla diha kang Cristo.

Nasayud ako nga kanunay masayup ako sa pagtawag sa ngalan niining tawhana.
Hain niining “S. T.,” o “T. S.,” (o sulosama niana) Sumner—Igsoong Sumner. Gusto ko
siyang pasalamatan ug ang iyang bililhong asawa. Sa akong pagtoo naghago siya hapit,
hapit mag-unom ka bulan sa pagtayep sa Pito ka Kapanahonan sa Iglesia. Ug karon,
ania na kini bibalik nga tinayep na, andam na nga hapsayon, ug himuon nga libro: ang
Pito ka Kapanahonan sa Iglesia.

Sister Sumner, bisan kung hain ka man, itugot nga mobayad kami kanimo tungod
niana. Daku kaayo nga—nga kahago kana. Oh, ingon niana ang kabag-on. Unom ka
bulan ang igahin ko niini aron basahon kini, gikuha kini gikan sa tep, ug unya gibali kini,
ug unya balikon kini, ug gihimo kining usa ka libro. Andamon ta kini ug ipadala kini
ngadto sa buhatan sa walay langan, tungod kay maoy among pagtoo nga kini maoy usa
ka  butang  nga  kinahanglang  maangkon  sa  katawhan  karon  dayon,  ug  mahimong
magtuon ka niini. Ug gipakita lang ni Billy kanako, sa akong pag-anhi dinhi gikan didto
dili  pa lang dugay,  nga—nga—nga andam na—nga kini  andam na karon dad-on sa
imprintahanan.

Busa  Sister,  ang  Tabernaculo  maoy  mobayad  kanimo  niana.  Dili  maoy  akong
gipaabot nga buhaton mo kana nga walay mahimo. Ug—u—o tingalig among… Kong
makuha na namo ang libro ug kapresyohan na kini, o kung unsa man, among butangan
ug presyo diin ka makakuha gikan niini sa takna nga mahibaligya na nila kini, bisan
kung unsa man kini. Makigsulti ka lang sa Piniyalan, sa Hugpong sa Piniyalan, o kanila
nga anaa didto, ug sila maoy moatiman niini alang kanimo. Ang Ginoo magapanalangin
kanimo pag-ayo.

6 Ang atong tigulang Igsoong lalake ug si  Sister Kidd ania karon dinhi,  ingon sa
duolan na sa usa ka gatus (gamay na lay kulang). Ug nakita ko siya dili pa lang dugay,
ug siya miingon, “Tan-awa, kini na lang tingali ang katapusan kong pagpakakita kanimo,
Igsoong Billy.” Siya miingon, “Tigulang na ako kaayo.”

Giingnan  ko,  “Oh,  intawon.  Dili  ko  gustong  makadungog  kanimo  nga  mosulti
niana.” Sama ka ra sa kabus kong inahan ug amahan. Atong gihigugma si Igsoon ug si
Sister Kidd, dili ba? Kitang tanan. Ug maingon lang kini—anaa akoy bation kung makita
ko sila nga maglakaw paingon sa simbahan, ug sa usa ka tigulang magtiayon nga sama
niana. Ug pamalandunga, nga nagwali na sila sa Maayong Balita bisan sa wala pa ako
matawo, ug tigulang na ko. Oo, hunahunaa; nga nagwali na sila bisan sa wala pa ako
matawo. Ug karon ania na ako. Misantop sa kaisipan ko, “Nagkatiuglang na ko”; ug
namalandong nga hapit na ko mobiya; akong nakita si Igsoon ug si Sister Kidd nga
misulod: Himaya sa Dios, halleluya.“

Giingnan ko, “Dili, maayo ang gibati ko.” Oo, sir, ang pagpakakita ko kanila, kung
unsa sila—kung unsa sila ka makapalipay kanimo. Ug unya inyong masabot nga hapit na
usab sa akong panuigon, ug sa gihapon moadto pa sa hawanan. Mianhi sila niining
buntaga ug  nangutana bahin  sa  mga libro— kong makadala  ba  silag  mga libro  ug
ipamaligya sila; ug nagkinahanglag mga tep aron sila makapanggawas ug mangabig ug
mga kalag pinaagi sa pagpatugtog sa mga tep—sila nga hapit na mag-usa ka gatus ang
panuigon. Karon, hain na man ang inyong duroha ka mga pako nga atong gihisgotan sa
miaging gabii? Oo, misugod ako sa pagpamalandong, “Hain man ang ako?” kung…?…
Oo, sir.

Pila nay imong edad, Sister Kidd? Otsientay ono. Pila nay imong edad, Igsoong
Kidd? Otsientay ono ug otsientay-dos ang panuigon, ug sa gihapon migamit pa sa ilang
mga pako sa paglihok, ug nagpadayon sa gihapon.

7 Dihay butang nahitabo didto sa Ohio nga hingsayran ni Sister Kidd, sa pagbagting
sa telepono sa balay. Sa miaging adlaw mitawag siya ug usa ka gamayng bata (usa ka
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batang babaye, nagtoo ako nga mao.) ang natawo, ug ang mga tinae anaa sa gawas—
ang pantog sa bata anaa sa gawas. Ug ang doctor wala masayud kung unsay angayng
buhaton niini, ug nahadlok siya sa pag-opera. Nag-ampo kami…[Gisulti ni Sister Kidd
ang panghitabo ngadto sa katawhan—Ed.] Gipasulod pagbalik ang mga tinae uban sa
pag-opera ug nagtoo nga dili kini mabuhi; ug nabuhi kini. Walay bangag, sa—sa—sa
lubot diin ang hugaw moagi.

Ug mitawag na usab si Sister Kidd; nag-ampo na usab kami, ug karon anaa na kini
normal nga alagianan. Ug karon ania siya ingon nga usa ka saksi, ang doctor usab.
Nakita mo? Kini maoy usa ka saksi nga si Ginoong Jesus, ang dakung Magbubuhat…
Nakita mo kung unsay buhaton unta ni Satanas? Putlon unta ang kinabuhi niadtong
bataa. Ug unya… Tan-awa, ug nagtoo ako nga ang maong babaye miduol sa Ginoo—
mibalik sa Ginoo. Si Sister Kidd maoy nag-agak kaniya pagbalik ngadto kang Cristo,
human niining dakung milagro nga nahitabo sa iyang anak.

8 Dihay mitawag kanako gikan sa California kagahapon, usa ka gamayng—usa ka
igsoong ministro didto nga akong gikauban kanhi sa una kong pag-adto sa California sa
milabayng mga katuigan, ang iyang apo nga lalake nawato nga—ang upat—tulo ka mga
balbola sa kasingkasing sirado. Ug gisugilon ko kaniya kanang hitaboa. Ug giingnan ko,
“Ang Dios nga naghimo niining uban ug giayo kini, makahimo pag-ayo sa imong apo.”
Sultihi lang ang bata nga magmaisogon.

Ug ang bata mitambong sa tigum sa akong unang paghiadto sa California, hapit na
magnapulog-walo  ka  tuig  ang milabay karon—napulog-unom na ka  tuig  kanhi  ang
gidugayon. Ug didto ako sa California, ug siya… Ang maong tigum nakapadani niadtong
tawhana hangtud nga sa nakaanak na sila ug natawo kadto, ug ilang nakita nga dihay
butang nga dili maayo, ug nakapasubo kini.

Ug ilang gisulayan pagbomba ug oksigen pasulod niini ug uban pa. Ug wala kini
mahimo, ug nakita nga daw dili  gayud maluwas. Ug ang mga doctor misusi niini ug
nakita nga tulo ka mga balbola sa kasingkasing ang sirado: wala gayud maabli (Nakita
mo?), u—usa ra ka balbola ang nagbomba.

Ug iyang gitawag ang iyang amahan,  ug giingnan,  “Daddy,  tawagi  si  Igsoong
Branham sa makausa pa. Isulti kaniya nga ang tanan—nga mangamuyo kang Cristo;
Iyang buhaton kini.” Kana lang. Oh, tan-awa. Kadtong inflowensiya, kung unsay ilang
nakita (Nakita mo?), mao kadto ang unsay gisulti sa miaging gabii: ang tukmang butang
sa tukmang panahon.

9 Tan-awa, nagsigi na lang tag estorya ug wala pa makasugod sa gitudlo, mao ba?
Sama ra kini sa usa ka molasses sa usa ka mabugnawng kabuntagon; sobra ra ang
kabaga niini, nahibalo kamo, ug ang tanan nanagtapot. Malipayon ta nga may atong
panaghiusa nga sama niana. Oo, sir.

Busa karon, atong hilumon ang atong kaugalingon karon ug mangadto na ta sa
liksyon. Karon, tingalig moadto ako… Ambot lang kong makakita ba kamo niana o dili
diha sa pisara. Tingalig kong akong ipataas sama niana aron sa hamubong panahon, oh,
tingalig makahimo ta. Karon, ang uban kaninyo makahimo… Unsay giingon? Dili, ambot
lang  kung  mahimo  ba  kini  karon,  Doc,  tingalig  kulang  ug  diyotay.  Nan,  a—atong
buhaton kana kung ako nang—aduna bay nakababag dinha? Sige, atong lisoon kini dinhi
niini. Makita ba ninyo kanang naa sa likud, makita ba—kong makita ninyo, ipataas ang
inyong mga kamot, kong inyong makita kanang pisara, kung makabasa ba kanang anaa
diha? Dili? Sige, kuhaa ang nakababag.

10 Karon, samtang giandam pa nila kana…Ulahi ang akong pagsugod niining buntaga.
O dili, dili, sayo ako ug hapit kinse minutos. Ug tungod niana, atong gamiton ang oras
karon,  tungod kay dili  maayo nga magdali  ta.  Karon,  kung magdali  ka,  nan imong
madaot ang mga butang nga gusto mong isulti. Karon, namati ako sa tep sa miaging
adlaw, sumala sa ako nang gisulti kaninyo, ug maulaw ako sa akong kaugalingon, dili sa
unsay akong ginasulti, kondili sa paagi sa akong pagkasulti niini: nga paspas kaayo. Ug
usa kini ka tunada sa nahadlok. Oo, akong gibati nga daw may gihulat…?…

11 Akong—akong nakita sa miaging adlaw diin sila nagbuhat ug usa ka dakung zoo
dinhi  sa  tunga  sa  Louisville.  Ug  si  Mr.  Brown  (Nagtoo  ako  nga  anaa  kana  didto.)
mitanyag ug $1,000,000 alang sa zoo. Nan, kong naa lang ko niini, akong ihatag kini
kanila  aron buhian ang mga mananap.  Dili  ako moangay nga tangkalon ang bisan
unsang butang nga sama niana. Akong— akong gitan-aw—miadto ako sa zoo ug gitan-
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aw  silang  mga  kabos  nga  mga  mananap,  mga  oso  ug  mga  lion  ug  uban  pa  nga
naglakawlakaw ngadto nganhi, binilanggo sa tibuok kinabuhi. Nakita ninyo? Makapaguol
kaninyo. Sa luyo nianang tanan, sila—sila hingdakpan pinaagi sa kaigmat sa tawo kinsa
labi pang maalam kay kanila. Nakita mo? Ug ilang gipangdakop sila ug gibutang sila sa
bilanggoan.

Karon,  akong  nahunahunaan,  nga  ang  yawa  maoy  nagbuhat  niana.  Iyang
panguhaon ang bililhong mga tawo, nga molibot sa dagkung mga dapit sa Dios, ug sa
mga  umahan,  u—ug  sa  mga  butang  nga  sama  niana,  ug  unya  iyang  ibutang  sa
bilanggoan sa mga denominasyon, o sa mga kredo, o uban pa, ug gaposon siya didto;
ug unsang kamakalilisang butang kini.

Ug dili ako moangay sa mga zoo. Apan akong bation nga daw sama ako niadtong
mga mananap, kung matangkal kamong tanan, ug maninguha kamo sa pagpakabuhi,
nasayud kamo, aron mogawas ug mamuhat.

12 Karon, sa dili  pa nato duolon ang Pulong, atong duolon ang Tag-iya sa Pulong
samtang atong iduko ang atong mga ulo sa mga pag-ampo.

Maluloy-on ug langitnon namong Amahan, nagkahiusa kami niining kabuntagon
pag-usab  sa  Ngalan  ni  Ginoong  Jesus,  ang  Imong  bilihong  Anak,  ang  Dios  nga
nagpakatawo ug mianhi sa kalibutan aron ibayad sa among mga sala ug namatay, ang
Matarung—aron  kami,  pinaagi  sa  Iyang  katarung,  ingon  nga  dili  kami  matarung,
mamahimong hingpit diha Kaniya.

Manuol kami sa pagsugid nga kami dili gayud takus, Ginoo. Walay maayo bahin
kanamo, ug kaming tanan ania sa sulod sa usa ka dakung bilanggoan. Bisan pa kung
unsang kantoha ang among ginabarugan, sa gihapon anaa pa kami sa bilanggoan. Ang
usa dili makahimo pagtabang sa lain. Apan ang Dios, pinaagi sa Iyang walay sukod nga
kaluoy, nanaug ug gibuksan ang ganghaan sa bilanggoan aron ipahigawas kami. Dili na
kami mga tinangkal karon. Wala na kami sa zoo sa kalibutan, apan karon gawasnon na
kami; nakagawas na kami.

13 Oh,  gimahal  ta  kaayo  Siya  ug  gisimba  Siya,  aron  magalakaw kita  pinaagi  sa
dagkung mga umahan sa Iyang saad, ug nakita sila nga gipadayag sa atong atubangan;
ug pinaagi  sa atong kaugalingong mga mata atong nakita ang gamhanang Dios sa
eternidad  nagpakita  Mismo  sa  atong  atubangan,  ug  gihimong  dayag  ang  Iyang
kaugalingon sama sa Iyang gibuhat ngadto sa mga profeta kaniadto, nga nasayud niini
nga sila namahulay uban sa kasigurohan nga sa kapulihay kita usab pabalikon human
niining kinabuhia ug sa pagkabanhaw ngadto sa Kinabuhing Dayon nga dili na gayud
tun-as.

Ang atong mga lawas dili na gayud matigulang, ug dili na gayud mamatay. Ug dili
na kita panggotumon, ug wala nay angay natong pangandoyon. Kondili makiglakaw na
kita uban Kaniya. Gusto nato Siyang madungog nga moingon, “Somulod ka sa kalipay sa
akong Ginoo nga gitagana nang daan alang kanimo sukad sa pagkatukod sa kalibutan.”

Kaniadto  sa  wala  pa  ang  sala  mosulod,  tan-awa  kung  giunsa  Niya  ang
pagpangandam, sama sa kang Adan ug kang Eva, nga sila dili  gayud magkasakit, o
adunay problema. Ug karon, Iyang giandam kini alang kanato, ug Iyang hingsayran nga
moabot kita. Ang sala maoy nahimong babag, ug karon sala gikuha na pinaagi sa Dugo
ni Jesus. Karon, nagpadulong na kita ngadto sa yuta sa saad pinaagi sa saad sa Dios,
nga walay katapusan.
14 Panalangini kami karon, Amahan, samtang magtuon kami sa Imong Pulong. Gusto
namong hisayran kung unsang matanga kami nga pagkatawo aron makaadto didto.
Tabangi kami karon dinhi niining tulonghaana, nga unta makabaton kami sa gamhanang
Batid  nga  Magtutudlo  uban  kanamo,  ang  Balaang  Espiritu,  nga  mokunsad  ug
magpadayag sa Iyang kaugalingon nganhi kanamo pinaagi sa Iyang Pulong. Tungod kay
kini among gipangayo sa Iyang Ngalan ug alang sa Iyang kahimayaan. Amen.
15 Karon,  una  sa  tanan  gusto  kong  buksan  ninyo  uban  kanako  diha  sa  II  Pedro
capitulo 1, ug akong basahon ang usa ka bahin ning maong Kasulatan: II Pedro capitulo
1.  Ug  karon,  alang  kaninyo  nga  anaay  mga  lapis  ug  papel…  Ug  nagtoo  ako  nga
gisultihan ako niining buntaga nga—nga usahay, kung moliso ang akong ulo gikan niana,
maoy makapaawop sa tep. Wala ko gayud tuyoa ang pagbuhat niana. Ug nagtoo ako
nga usahay kong atong tinguhaon ang pagkuha sa signal sa mayik ug bitayon kini diha
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sa kisami. Bisan kong hain ka, mahusto ka ra. Kini mamahimo rang hingpit bisan asa.
Sama sa usa ka mayik diha sa ibabaw sa kisami…

16 Ug  karon  samtang—samtang  nagsulti  ako…  Ug  kong  kamo  inigkahuman  sa
bulohaton, o kung gusto ka, nga makadibuho niining eskeleton dinhi, ang ingon himuon
ko usab kini dinhi. Ug magkuha akog tamtaks ug akong ibutang kini diha sa atubangan.
Kong gusto mong himuon kini  unya,  mosayo ka ug diyotay karong hapon,  aron ta
makasabot…

17 Karon, nagpadulong na kita sa Pito ka mga Timri. Mao pay atong pagkahuman sa
pito ka mga kapanahonan sa iglesia, ug kini mao ang mensahe diha sa pagtulon-an nga
nagdugtong sa tawo nga pagatubson pinaagi sa Dugo ni Ginoong Jesus, ug ibutang
nianang panahon sa iglesia—nianang walay katapusang panahon sa iglesia  diha sa
pagkatapus sa mga Timri.

Karon, atong hingbaw-an nga anaa tay pito ka mga trumpeta, pito ka mga hampak,
ug mga panaksan, ug uban pa, nga atong paingnan samtang magpadayon ta; apan
nagpaabot ta sa dugang pang mga lawak aron ang katawhan makalingkud.

Karon—ug nagtoo ako nga kini maoy magdugtong sa unsay akong gipaabot. Wala
ako magplano nga dibuhoon kining eskeleton, apan sa miaging adlaw didto ako sa pipila
ka maayo kong mga higala: kang Cox nga taga Kentucky. Ug miadto ako, uban sa
pagdahum nga tingalig anaa pay akong usa ka adlaw sa pagpangayam ug eskwiril sa dili
pa matapos ang gitagal nga panahon. Ug didto ako sa ibabaw sa kalasangan kauban sa
akong higala nga si Charlie, nagtindog didto, ug si Rodney, nga iyang igsoong lalake; ug
wala ngani ako makakita ug eskwiril. Maoy akong pagtoo nga nanglayas silang tanan sa
dihang misinggit ako didto sa ilalum sa kalasangan.

Mao kanay nahitabo kanako,  mga bata,  u—ug si  Sister  Nellie  ug si  Margie,  sa
dihang giingnan ko kamo nga isulti ko kaninyo sa Dominggo kung maabot ko na kini.
Mao kana ang miabot kanako diha sa mensahe nga akong pagahisgotan, ug kung giunsa
sa uban ang pagkadugtong niini diha niana. Ug, oh, gusto kong makaangkon ug u—usa
ka tinuod nga Espiritu sa pagsinggit didto sa ibabaw sa kalasangan.

18 Busa karon, ato nang basahon karon sa I Pedro—II Pedro, diay, sa capitulo 1, ang
bahin lamang niini.

Si  Simon  Pedro,  ulipon  ug  apostol  ni  Jesu-Cristo,  Nganha  kanila  nga
nanagpakadawat  sa  pagtoo  nga  samag  kahamili  sa  amoa  diha  sa
pagkamatarung sa atong Dios ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo:

Nakagusto ako sa paagi sa pagkasulti niana, tungod kay ang kinatubok-an kong
pagtulon-an niining buntaga nagasukad man diha sa pagtoo. Nakita mo? Tugoti nga
basahon ko kana pag-usab; paminawa pag-ayo.

Si  Simon  Pedro,  ulipon  ug  apostol  ni  Jesu-Cristo.  Nganha  kanila  nga
nanagpakadawat  sa  pagtoo  nga  samag  kahamili  sa  amoa  diha  sa
pagkamatarung sa atong Dios ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo:

Himatikdi:  Kay  Siya  miingon,  “Akong  nabatonan  kining  pagtooha,  ug  akong
gipahinungod kini kanila nga nanagpakadawat sa samang kahamili nga pagtoo.” Buot
kong… Dili kini alang sa kalibutan sa gawas; kini alang lamang sa iglesia (Nakita mo?),
kanila nga anaa kang Cristo.

Ang grasya ug kalinaw ipadagaya unta kaninyo diha sa inyong kahibalo sa
Dios ug kang Jesus nga atong Ginoo.

Ang iyang diosnong gahum naghatag kanato sa tanang butang bahin sa
kinabuhi ug pagkadiosnon, pinaagi sa atong kahibalo kaniya nga nagtawag
kanato sa iyang kaugalingong himaya ug pagkahalangdon:

Nga tungod niana kita iyang gihatagan sa bililhon ug dagkuu uyamot nga
mga saad, aron nga pinaagi sa pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod
sa pangibog, ug mangahimo kamong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

19 Karon, ipatidlum kana pag-ayo karon. Dili ako magwali niining buntaga; itudlo ta
lang  kining  maong  pagtulon-an.  Ang  Diosnong  Kinaiya…  Akong  basahon  kanang
bersiculo 4 pag-usab karon, aron dili kamo kahikalimot niini:

Nga tungod niana kita iyang gikahatagan sa bililhon ug dagku uyamot nga
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mga  saad,  aron  nga  pinaagi  niini  kamo  managpakaikyas  gikan  sa
pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod sa pangibog, ug mangahimo
kamong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

Tan-awa, sa kalibutan—nakaikyas na kita niana karon. Iyang gipahinongud
kini ngadto sa iglesia. Maoy hinungdan nga ania ta dinhi niining buntaga
aron pangitaon kung unsay pamaagi;  kung unsay mga gikinahanglan sa
Dios? Walay usa ka tawo nga ania dinhi nga nahigugma sa Dios, nga wala
magtinguha nga labi pang mahisama kang Cristo. Karon, gipahimutang na
kini dinhi. Ang matag Cristohanon…

Usa ako ka karaang beterano. Tan-awa si Igsoong ug si Sister Kidd dinhi; sila na
tingali maoy labing tigulang dinhi sa simbahan. Apan kong pangutan-on ko sila, “Unsa
may pangandoy sa inyong mga kasingkasing?” Nga mahimong: “Haduol sa Dios.” Kung
makakat-on kamo kang Cristo, anaay usa ka butang bahin Kaniya nga mao kanang
pagkamahigugmaon, paningkamoti lamang ang pagpaduol nganha Kaniya.

20 Pasayloa kining maong panultihon: Akong gisultihan ang akong asawa dinhi dili pa
lang  dugay  nga  siya—kami  nagkatigulang  na,  ug  giingnan  ko  siya—matud  ko,
“Higugmaon mo ba ako sama sa imong naandan?”

Siya mitubag, “Oo buhaton ko.”

Ug  giingnan  ko,  “Nasayud  ka,  nga  gimahal  ko  ikaw  pag-ayo  hangtud  nga
gipangandoy  ko  nga  kuhaon  ko  ikaw  ug  birahon  ko  ikaw  sa  sulod  ko,  aron  kita
mamahimong usa ra.” Boy, karon nga…

Padaghanon kana pinaagi sa usa ka gatus ka milyon, ug diha niana imong hisayran
kung giunsa sa magtotoo kinsa nahigugma kang Cristo nga gustong moduol Kaniya,
tungod kay kini  maoy usa ka gugma. Ug dinhi  Iyang ipakita kanato kung nganong
pinaagi  ning mga saad kita mahimong mag-aambit  sa Langitnong kinaiya ni  Cristo.
Kining mga lawas nga madunoton, unsaon man nato sa pagkahimong mag-aambit…

21 Tingalig may usa ka butang isulti ko dinhi. Ang katarungan nga mitoo ako… Karon,
dihay usa ka tawong mipasangil kanako nga sayop dili pa lang dugay dinhi. Nakadawat
akog sulat gikan sa Asosasyon sa mga Ministro nga nagaingon nga ako nagatoo nga
dihay—nga kami mga pinaris nang daan; ug kinahanglan nga biyaan ta ang atong mga
kauban kong dili kita kaparis nila, aron mangasawa ta ug lain na kaparis nang daan. Oh,
intawon.

Matud ko,  “dili  ako maguol  sa maong tabi  nga sama niana.”  Supak gayud ako
kanunay  niana.  Dili  a—ako  motoo  niana.  Ug  dili  gayud.  Ako  nagtoo  nga  ang  Dios
mohatag kanato ug kauban; mao kanay tinuod. Ug unya kita nahimong kabahin sa usag
usa.  Husto  kana.  Ug  sa  dili  pa  ang  usa  ka  tawo maminyo,  kinahanglan  nga  iyang
hunahunaon kining mga butanga sa makadaghan; ug tun-an kini.

22 Usa ka batan-ong lalake ang nangutana kanako sa miaging adlaw, nagkanayon, “Sa
imong pagtoo kinahanglanon ba gayud—nga magminyo ako, Igsoong Branham, ngadto
sa mao—ug sa maong usa ka babaye?”

Matud ko, “Unsa may imong paghunahuna kaniya?”

Siya miingon, “Oh, tan-awa, gihigugma ko gayud siya.”

Giingnan ko, “Nan, kon dili ka mabuhi kung wala siya, maayo pay pangasaw-on mo
siya. Apan kong mabuhi ka man bisan wala siya, maayo pay dili, aron ang… Apan kong
ikamatay mo man kini, maayo pay—maayo nga ipadayon mo ug pagminyo.” Giingnan
ko.

Ug ang akong gitinguha nga hisabtan kaniya, mao kini: nga kung gihigugma mo
man siya pag-ayo… Karon,  dinhi  niini  sa  dili  ka  pa minyo,  maayo ra  ang tanan ug
hapsay.  Apan inigkaminyo mo na,  diha-diha ang mga kahago ug mga pagsulay sa
kinabuhi moabot. Mao gayud kana kung mahigugma ka pag-ayo nga magsinabtanay
kamo ang usag usa. Kung mahiubos ka kaniya, o kaha siya ang mahiubos kanimo, sa
gihapon magsinabtanay ra kamo ang usag usa.
23 Sama ra kining kahimtanga diha kang Cristo. Tan-awa, kinahanglan nga higugmaon
ta Siya pag-ayo kay kung mangayo tag usa ka butang, ug dili kini Niya ihatag kanato,
kana dili makapatay-og kanato bisan gamay. Tan-awa, nakita mo? Ngano man? Ug ang
bugtong paagi lamang nga mahimo mo kana mao ang pagkahimo natong mag-aambit sa
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Iyang Langitnong kinaiya. Kay diha niana imo rang hisayran nganong dili man Niya kini
ihatag kanimo: mga mag-aambit sa Iyang Langitnong Kinaiya.

Ug tan-awa dinhi: “nga nanagpakaiyas sa pagpangadunot nga ania dinhi niining
kalibutana pinaagi sa pagpangibog”: nakaikyas na niini. Nakita ba ninyo kung kang kinsa
kini? Alang kini sa iglesia. Sila nga anaa kang Cristo gibayaw na ibabaw niining mga
butanga, dili  kay mismo siya ang mobayaw, kondili  si Cristo maoy midala kaniya sa
itaas.

24 Alang sa akong mga kaigsoonang itum ug mga kaigsoonang babaye nga ania karon
niining buntaga, wala ko himoa kini aron makapasakit, apan sa milabayng mga panahon
didto kami sa usa ka tigum. Wala ako masayud kung nahisulti ko ba kini sa Tabernaculo;
basta kay nahisulti ko kini sa daghang mga dapit. Nga dihay usa ka maitum nga sister
ang miingon, “makahimo ba ako sa pagtestimonyo, o motestimonyo?”

“Oo kaayo, sister, sige.”

Siya miingon, “himuon ko kining testimonyoha alang sa kahimayaan sa Dios.” Siya
miingon, “Nasayud kamo, nga dili akong kagustohan nga maingon ako niini”; ug miingon
pa siya, “dili nga maoy a—akong gitinguha,” apan miingon siya, “Usa ra ka butang ang
tinuod, nga dili na mao ako kung unsa man ako kaniadto.”

25 Tan-awa,  siya  nagagikan  sa  usa  ka  dapit;  namatuto  siya.  Mao  kanay  atong
hingsayran nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Milingi ta sa
bung-aw diin didto kita gikan gisapsap.  Tan-awa, wala ta maingon sa unsay atong
kagustohan; wala ta maingon bisan ngani sa atong gitinguha; apan usa ka butang nga
mapasalamton ta, nga dili na kita mao kung unsa ta kaniadto. Husto kana. Anaa na kita
sa dalan; ug “nanagpakaikyas na sa pagpangadunot sa kalibutan,” nanagpakaikyas na
niana, sa pangibog ug sa pagpangadunot sa kalibutan. Nahiibabaw ka na niana.

26 Karon, mao kana—karon mao kana ang matang sa tawo nga Iyang gihisgotan, ang
tawo nga nakaikyas na niining mga butanga (Nakita mo?), sa pagpangadunot nga ania
sa kalibutan.

Ug labot pa niini,  sa tanang paningkamot, ipuno sa inyong pagtoo ang
maligdong nga batasan; ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo;

Ug  sa  kahibalo  ang  pagpugong  sa  kaugalingon…ug  sa  pagpaugong  sa
kaugalingon ang pagkamainantuson… ang pagkadiosnon;

ug sa pagkadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsoon.

27 Karon, Iyang gihatag kanato ang sumbanan kung unsay angayng buhaton; ug
kasayuran kung unsaon pagbuhat niini.  Karon, sumala na sa akong giingon, kitang
tanan naningkamot sa pagduol ngadto sa Dios. Mao kanay hinungdan nga akong gipili
kining  mensahea  niining  buntaga  alang  sa  iglesia,  sa  hingsayran  ko  nga  ang  mga
katawhan nanagpanaw alang… Sa miaging gabii ako miingon, “Pila man ang ania dinhi,
nga taga laing lungsod.” Hapit mag nuebentay-otso ka porsiento sa mga katawhan ang
nagagikan sa laing lungsod. “Pila man ang ania dinhi nga nagagikan sa usa ka gatus ka
milyas?” Tan-awa, milapas pa, sa akong pagtoo, otsienta porsiento. “Pila man ang ania
dinhi nga molapas pa sa lima ka gatus ka milyas?” Ug duolan sa ikatulo ka bahin sa mga
katawhan nga ania dinhi ang nagagikan sa kapin sa usa ka gatus—sa lima ka gatus ka
milyas ang gilay-on.

Hunahunaa kini, sa mga katawhan nga nagbiyahi. Tan-awa, kanang mga tawhana
wala  moanhi  sa  simbahan aron  lang hikit-an.  Wala  gayud sama sa  unsay  anaa sa
kalibutan nga makita sa gawas nga katahum niining dapita. Silang tanan mga yanong
tawo lamang, kabus, yano ra nga binistihan. Wala nay lain pang bantugang awit nga
gikan sa mga nagpakaaron ingnon nga panon sa mga manolunda, sa mga organo, ug sa
uban pang bildong binuksan. Gikalisud mo ang pagpakalingkud sa usa ka lingkuranan ug
sa pagtindog duol sa mga bongbong.

Wala sila moanhi tungod lang niana; kondili nanganhi sila tungod kay diha sa sulod
nila anaay butang nga nakakita sa katahum nga ang natural nga mata dili makakita.
Ang espirituhanong mata mao ray makakita sa katahum ni Cristo. Maoy hinungdan nga
nanganhi sila.

28 Busa sa daghang mga adlaw sa wala pa kining atong bulohaton, nag-ampo gayud
ako kanunay, moadto sa kalasangan, sa sulod sa akong bulsa, ug sultihan ang akong
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asawa, nga “Mangayam ako ug eskwiril ning buntaga.” Ug akong isulod ang lapis ug
papel sa akong bulsa. Ug kung may kahayag na nga igo makita, molingkud ako didto sa
ibabaw sa kahoy, nga pinata-as mga kamot diha sa kahanginan, ug moingon, “Ginoo,
unsa may buhaton ko karon? Unsay ihatag Mo kanako alang sa Imong mga anak?

Ug kung may butang nga makab-ot ko nga daw nagdilaab sa sulod, butang nga
moabot nga sama niini: Kung magkahiduol na ang Iyang Presencia mosugod na ko sa
pagpakabati ug usa ka butang nga sama sa dahunog didto sa halayo, nga daw ingon
niining kahimtanga:

Ang duha—piloon—kaduha—mahimong—upat; (magkaduol)

Ang duha—piloon—kaduha—mahimong—upat;

Ang duha—piloon—kaduha—mahimong—upat;

Ang duha piloon kaduha mahimong upat;

[Nagdugang ang kapaspas ni Igsoong Branham sa matag higayon nga iyang sublion
kining maong pulong alang sa pagpatin-aw—Ed.] Padayon, padayon, padayon nga sama
niana. Mao kadto ang Iyang Presencia nga nagsingabot.

29 Itugyan ang inyong kaugalingon, ug inigkatapus na sa imong pagbulag gikan sa
imong kaugalingon. Moabot ang panan-awon: “Lakaw ngadto sa mao kana ug mao
kanang dapita ug mao kana ug mao kanang butanga.” Tan-awa, mosugod ka na pagbiya
sa pagpamalandong, kay ang hunahuna mo anaa na man sa Dios, gawasnon ka na sa
kalibutan, nahilayo na sa kalibutan nahigawas na sa kamingawan sa inyong kaugalingon,
ug kini misugod na sa pagpaduol: “Usa—Usa…” Akong gisulti—ang bisan unsang numero
o ang bisan unsa na lang, aron lang mosugod paghinayhinay, dili kusog nagsingabot
kini.

Ug unya moabot kini nga kusog, ug kusog. Ug molingkud ka didto ug ipataas ang
imong mga kamot; ayaw pagsultig usa ka pulong, ipabilin ra ang imong mga kamot sa
kahanginan. Ang unang butang nga imong hibaw-an, ang imong tibuok nga pagkatawo
dagiton. Ug unya imong makita ang mga butang nga gusto Niyang ipahibalo kanimo,
ipakita kanimo ang mga butang nga umalabot.

Usahay kini moabot sa akto, hangtud sa akto, ug unya kini mohunong. Kini dili na
mahimong usa ka panan-awon. Ug dayon ang Kasulatan gibuhos pagtingub. Akong
gikuha pagdali ang akong lapis aron dili ko hikalimtan kini, ug gisulat ko kini. Gisulat ko
kini, ug mipauli ako gitan-aw kini, ug gitun-an kini.

Ug usahay, dili ko man ngani hisabtan kini kung inigtan-aw ko niini. Ug unya taud-
taud, anaa na kini; mosantop kini, ug mopahilayo na usab kini. Ug unya mikuha ako ug
gamayng  libro  nga  sama  niini  ug  akong  gisugdan  ang  pagdibuho  kutob  sa  akong
mahimo, kung unsay Iyang gisulti kanako. Ug mamalandong ako, nga “Ginoo, moadto
ako sa Tabernaculo ug sultihan sila nga ako—'Moadto ako,' nga anaay akong dala alang
kanila.” Tan-awa, mao kanang kahimtanga. Husto kaayo. Hangtud nga una sa tanan
Iyang ihatag kanako, dili ko kini ikahatag.

Ug dinhi niining gamayng dibuho nga makita ninyo ako nga nagtan-aw sa ubos; ug
kining akong gisugdan, wala ko makuha kining ania dinhi hangtud nga hapit mag-usa ka
adlaw o duha nga didto ako sa kalasangan.

30 Karon, kining mga tawhana mga—mga… Si Pedro nag-ingon dinhi nga kinahanglan
mag-umalambit  kita  sa  Iyang  Langitnong  kinaiya.  Karon,  ang  matag  usa  kanato
naningkamot sa pagtubo ngadto sa pamarog sa Dios.

Karon, inigkatapos nato sa Pito ka mga Timri, ug nianang takna sa paghuyop sa
Pito ka mga Timri, o sa pagtangtang… Tataw, nga nahibalo ta kung unsa ang Timri; mao
kana ang pagbuhi sa usa ka bulohaton, ang pagtangtang sa Pito ka mga Timri. Ug atong
nakita kana diha sa dibuho. Mao kini ang pagbuhi sa usa ka mensahe, usa ka butang
nga gitimrahan.

31 Sa miaging Dominggo sa gabii akong giwali ang, “Ang Yawe.” Ug ang yawe mao
ang pagtoo. Ang pagtoo maoy nagkupot sa yawe, ug ang yawe mao ang Kasulatan, ug
si Cristo mao ang Pultahan. Nakita mo? Busa ang pagtoo mikuha sa magagmayng mga
bisagra sa  Kasulatan,  ug miabli  sa  kahimayaan ug kaayo sa Dios  ngadto sa  Iyang
katawhan. Nakita mo? Busa kong ang pagtoo maoy nagkupot sa yawe nga nag-abli kang
Cristo  ngadto  sa  mga katawhan,  giablihan  kini,  ug  gipadayag kini.Ug  karon  atong
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sulayan pagkuha ang mao ra nga yawe aron buksan ang alagianan nga mamahimong
usa ka buotan nga Cristohanon diha sa pamarog sa Dios, aron—ug mahimong usa ka
buhing Tabernaculo sa—alang sa puloy-anan sa buhing Dios.

Hinumdumi, nga ang Dios nagpadayag sa Iyang kaugalingon sa tutulo ka mga
pamaagi. Sa unang higayon Iyang gipadayag ang Iyang kaugalingon diha sa Haligi nga
Kalayo. Mao kadto ang gitawag nga pagka-Amahan. Ug unya kadtong mao ra nga Dios
nagpadayag diha kang Jesu-Cristo, kang kinsa naghimo Siya ug usa ka lawas, gihimo
niining lawasa. Sa ikatulo, pinaagi sa kamatayon niadtong lawasa Iyang gibalaan ang
usa ka iglesia nga Iyang pagapuy-an. Mao kadto ang Dios sa ibabaw nato, ang Dios
uban kanato, ang Dios sa sulod nato: mao ra nga Dios.Maoy hinungdan nga gitawag
kadto nga Amahan, Anak, Espiritu Santo: dili kay tulo ka mga dios, tulo ka mga opisina
sa usa ka Dios.

Kong nakahunahuna pa lang unta sila niana didto sa Concillo sa Nicaea, dili unta
kita magkaguliyang, mao ba? Husto kana. Dili kay tulo ka mga dios…

32 Ang mga katawhan dili makasabot kung giunsa ni Jesus pagpakigsulti ngadto sa
Amahan, ug Siya ug ang Amahan Usa ra. Tan-awa, mao kana ang kinatibuk-ang butang.
Tinuod kaayo, igo ra kini magbukas niini, tinuod gayud. Tan-awa, dili kay tulo ka mga
dios: tulo ka mga opisina. Tulo ka pagpa… Unsa kini? Ang Dios nanaug ngadto sa Iyang
kabuhatan.

Ang Dios nangandoy nga pagasimbahon. Ang pulong nga “Dios” nagkahulogan nga
“butang silimbahon.” Ug mao kana ang Dios nga nag-andam sa Iyang mga katawhan
aron makakuha Siya gikan kanila kung unsay katuyoan sa Iyang pagbuhat kanila. Wala
ka gayud Niya buhata aron mahimong lain kondili anak sa Dios nga lalake ug babaye.
Kong imong mapakyas kana, ingon nga anak sa Dios nga lalake ug babaye, napakyas
mo ang timaan.“  Ug ang pagkapakyas… Ang pulong ”s-a-l-a“  nagkahulogan nga ”
misipyat sa ig-anan, misipyat sa ig-anan.“

Ug, kong anaay butang akong gipusil, kalim-an ka yarda ang gilay-on, ug akong
pusilon, kuhaon ko ang akong pusil ug pusilon, ug wala ko kini maigo upat o lima ka
pulgada, unsa may nahitabo? Ang akong pusil nagkinahanglan nga ayohon. Kay anaay
butang nadaot.  Ug kong mapakyas ko ang pagtoo sa Dios,  kong mapakyas ko ang
pagka-Cristohanon… Gipahimutang ka Dios dinhi aron ka mahimong Cristohanon, ug
kong motipas ka ngadto sa pikas bahin, balik ang pagpaayo. Ug anaay usa ra ka butang
nga makapaayo kanimo, mao kanang Kasulatan: ang Espiritu Santo diha sa Kasulatan
maoy magtul-id kanimo, ug modala kanimo pag-usab ngadto sa ig-anan. Husto kana.

33 Karon, atong tun-an ang Iyang Pulong. Si Esteban miingon diha sa mga Buhat 7 ug
usa diha sa… Atong basahon kana. Kay naghisgot bahin… Karon naghisgot ta bahin sa
Tabernaculo sa Dios. Karon, si Esteban nag-ingon, ingon nga mahimo kining usa ka Buhi
nga Tabernaculo sa Buhi nga Dios, si Esteban miingon diha sa mga Buhat capitulo 7, ug
nagtoo ako nga atong—diha sa mga Buhat 7, magsugod diha sa bersiculo 44.

Ang atong mga ginikanan dihay tabernaculo  sa  pagpamatuod didto  sa
kamingawan, samtang iyang gikatudlo, naghisgot ngadto kang Moises, nga
kinahanglan iyang buhaton kini subay sa panag-ingnan nga iyang nakita.

Sa  nasunod  na  kini  sa  a—atong  mga  ginikanan,  kini  gidala  nila  dinhi
kauban ni Josue sa diha nga ilang gipanag-iya ang kayutaan sa mga Gentil,
nga gipanghinginlan sa Dios sa atubangan sa mga ginikanan, hangtud sa
mga adlaw ni David;

Kinsa nakakaplag ug grasya sa atubangan sa Dios, ug nangamuyo nga
tugotan unta sa pagpangitag puloy-anan alang sa Dios ni Jacob.

Apan si Solomon mao nay nagpatindog kaniya ug balay alang kaniya.

Ngani ang Labing Halangdon wala magpuyo sa mga balay nga hinimog
mga kamot; sumala sa ginaingon sa profeta, …ang langit maoy akong trono,
ug ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil: Unsa pa mang balaya ang
inyong pagatukoron alang kanako? Nagaingon ang Ginoo, o unsa pa man
ang dapit nga akong pahulayanan?

34 Karon, diha sa… Karon, ang tabernaculo maoy usa ka dapit diin kita moadto aron
mopahulay. Karon… aron makabaton ug kalab-as, ug uban pa, sama sa pagpahulay
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gikan sa  paghikatulog,  o  uban pa.  Karon,  sa  mga Hebreohanon 10 ug bersiculo  5,
gipasulod kini ni Pablo.

Busa sa iyang paghianhi sa kalibutan, siya miingon nga ang mga Halad…
(Mao kana si  Cristo.)… Ang mga Halad  ug  mga gasa  wala  mo tinguhaa,
kondili usa ka lawas ang imong gitagana kanako:

Unsa man ang tabernaculo karon? Usa ka lawas, ang Dios nagtabernaculo diha sa
usa ka lawas. Ang Dios nga kanhi didto sa kahitas-an, sa Iyang pagkanaug didto sa
bukid, bisan ngani ang turong baka o baka nga mahiduol sa bukid, mamatay gayud siya.
Ang Dios balaan. Sa miaging gabii, samtang kadtong mga manolunda nagtabon sa ilang
mga  nawong,  ang  balaang  Serafines  uban  sa  balaang  mga  nawong,  wala  ngani
makasabot kung unsay kahulogan sa sala, ug kinahanglan nga magtabon sila sa ilang
mga nawong sa Atubangan sa Dios, gitabonan ang ilang mga tiil diha sa pagpaubos.

Karon, ang balaan nga Dios dili mahimong makapasaylo sa sala. Busa wala gayuy
makaduol sa bukid diin didto ang Dios. Ug unya ang Dios nahimong unod ug mipuyo
uban kanato diha sa dagway ni Jesu-Cristo nga Iyang Anak, ang Iyang binuhat. Ug unya
ang  maong  Anak  mitugyan  sa  Iyang  kinabuhi,  ug  ang  celyula  sa  Dugo  sa  Dios
nabungkag aron ang Kinabuhi mogawas gikan sa Dugo nganhi kanato.

Pinaagi sa Dugo kita nangahinlo. Ug karon ang atong dugo, ang atong kinabuhi,
nga miabot pinaagi sa pagkinabuhi sa unodnong tinguha midala sa atong kinabuhi dinhi
sa kalibutan; ang Dugo ni Jesu-Cristo maoy naghinlo kanato, nagbag-o sa atong kinaiya
pinaagi  sa  pagpadala  dinhi  kanato  sa  Espiritu  Santo;  ug  unya  kita  nakakab-ot  sa
Langitnong kinaiya sa Dios; ug nangahimo kitang dapit nga puloy-anan alang sa Dios.

35 Si Jesus miingon, “Niadtong adlawa kamo mahibalo nga Ako anaa sa Amahan, ug
ang Amahan ania Kanako, Ako anaa kaninyo, ug kamo ania Kanako.” Nakita mo? Sabta
kung ngano nga ang Dios anaa man sa Iyang iglesia.

Ang iglesia karon angayan na unta nga mokuha sa dapit ni Cristo, nga magdala sa
Iyang bulohaton. “Siya nga nagatoo Kanako, ang mga buhat nga Akong ginabuhat iya
usab pagabuhaton. Dili na madugay, ang kalibutan dili na makakita Kanako; apan kamo
makakita ra Kanako tungod kay Ako magauban man kaninyo, bisan diha sa sulod ninyo
hangtud sa katapusan sa kalibutan.” Anaa ra kana: nga magdala sa Iyang bulohaton.

36 Karon, ang Dios… O ang Biblia nag-ingon dinhi  nga si  Esteban naghisgot kang
Solomon nga nagtukod ug templo; ug ang Hataas uyamot wala magpuyo sa mga templo
nga binuhat sa mga kamo. “Tungod kay ang langit maoy Akong trono, ug ang yuta
maoy tumbanan sa Akong mga tiil.” Ug “Hain man ang dapit nga Akong kapahulayan,
kondili usa ka lawas ang Imong giandam Kanako.” Amen. Anaa ra. “Usa ka lawas nga
Imong giandam Kanako.”

Ang Dios nagpuyo sa sulod sa larawan sa usa ka tawo, nga nagpakita sa Iyang
kaugalingon sa maong linalang: sa hingpit nga pagsimba, ang Dios ania sa uslod nato,
ingon  nga  Iyang  Tabernaculo,  ang  Dios  nagpadayag.  Oh,  unsaon  man  nato  sa
pagpakapuyo diha niana nga malumos man gani ta dinhi sa kainit.

37 Himatikdi, nga ang Dios sa kanunay, sa tanang mga panahon, magapakita sa Iyang
kaugalingon diha sa tawo. Mao kadto ang Dios nga diha kang Moises; tan-awa siya:
natawo  nga  usa  ka  pangulo,  si  Cristo.  Sa  panahon  sa  iyang  pagkatawo,  dihay
pagpanglutos sa mga kabataan ug gipangita siya; sama kanhi kang Cristo. Ug siya—siya
naluwas niadtong taknaa; maingon usab si Cristo. Si Moises misaka sa bukid kap-atan
ka adlaw ug nakadawat sa sugo, ug milugsong; si Cristo miadto sa kamingawan kap-
atan ka adlaw ug mibalik nga nagaingon, “Nakadungog kamo sa karaang panahon, ”Dili
ka manapaw; apan sultihan ko kamo, Bisan kinsa nga magatutok sa usa ka babaye uba
sa kaibog kaniya nakapanaw na siya kaniya.'“ Nakita mo? Tanan kining nagkalainlaing
mga butang nga ang Dios nagpakita sa Iyang kaugalingon…

38 Tan-awa  si  Jose:  natawo  nga  usa  espirituhanong  bata  sa  taliwala  sa  mga
kaigsoonan. Silang tanan mga maayong tawo, silang tanang mga patriarca. Apan sa
paghiabot na ni Jose lahi ra siya. Makakita siya ug mga panan-awon, makahubad ug
mga damgo; ug gidumtan siya sa iyang mga igsoon tungod niana. Tungod sa maong
bulohaton nga gitungtong sa Dios kaniya dinhi sa kalibutan nga pagabuhaton, ang iyang
mga igsoong nagdumot kaniya tungod niini. Tan-awa? Ug kadtong tanan nanagtudlo
ngadto sa krus.
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Ug tan-awa,  siya  gibaligya  sa  hapit  katloan ka  buok nga salapi  sa  iyang mga
igsoon, gitambog sa gahong aron mamatay pinaagi sa iyang mga igsoon, gikuha gikan
sa gahong, ug miadto ug milingkud sa tuong kamot ni Faraon; ug walay makaduol kang
Faraon (kinsa maoy nagmandu sa kalibutan niadtong adlawa), walay makaduol kang
Faraon kondili moagi kang Jose. Walay makaduol sa Dios kondili moagi kang Cristo.

Ug  kung  mobiya  si  Jose  sa  palacio,  sa  dili  pa  siya  mobiya,  huypon  una  ang
trumpeta,  ug ang mga magdadalagan mag-una kaniya,  ug mosinggit,  “Panghluhod
kamo; kay moabot si Jose.” Bisan kung asa ka, o unsay imong gitrabaho, o kung unsa
kaimportante ang imong trabaho, kinahanglan gayud nga mopiko ka sa imong mga
tuhod hangtud sa pag-abot ni Jose diha.

Ug kong motingog na ang trumpeta usa niadtong adlawa, ang tanang mga tuhod
mangapiko ug ang tanang mga dila managsugid. Kung si Cristo, ang atong Jose, mobiya
sa himaya ug moanhi, ang imong trabaho dili na usab importante. Ang tanang tuhod
mangapiko ug isugid Siya ingon nga Anak sa Dios. Husto kana.

39 Oh, giunsa ta pagpakakita Kaniya diha kang David. Giunsa si David, ang sinalikway
nga hari, pagpalagpot sa iyang kaugalingong trono pinaagi sa iyang mga kaigsoonan, sa
iyang kaugalingong anak, ug milingkud didto sa ibabaw sa Bukid sa mga Olivo. Samtang
mitungas siya ngadto sa ibabaw sa Bukid sa mga Olivo, milingi ngadto sa Jerusalem ug
nagbakho; tungod kay didto ang iyang kaugalingong katawhan diin siya mag-alagad
kanila, ug nagtudlo kanila sa Dios… Ug ang iyang kaugalingong katawhan nanagpamiya
kaniya ug nanagpanglabay ug mga butang kaniya, ug gilud-an siya, ug gihimong kataw-
anan sa dihang mitungas siya sa bungtud, ug gisalikway.

Oh, unsang kahingpit gayud ngadto sa Anak sa Dios walo ka gatus ka tuig ang
nanglabay, usa ka sinalikway nga Hari sa Iyang kaugalingong katawhan milingkud sa
ibabaw sa bungtod ug naghilak alang sa Jerusalem ingon nga usa ka sinalikway nga
Hari. Unsa man kadto? Ang Dios naglarawan sa Iyang kaugalingon sa mga profeta nga
naglarawan kang Cristo.

Ug unya nahiabot ang Usa ni kinsa mao ang kahingpitan sa Dios. Mao kadto ang
Dios  sa  atong  taliwala.  Ug  sukad  niadtong  panahona  Iyang  gilarawan  ang  Iyang
kaugalingon diha sa Iyang iglesia sa dapit sa Calbaryo. Busa makita ninyo, nga kitang
tanan naninguha sa pagduol ngadto niining dapit nga puloy-anan, ang Tabernaculo sa
Buhing Dios.

40 Karon, aniay pipila ka mga tawo nga atong nakita dinhi; Siya miingon, “Una sa
tanan  magbaton  ta  ug  patoo,  maligdong  nga  batasan,  kahibalo,  pagpugong  sa
kaugalingon,  pailub,  pagkamaayo,  o  pagkadiosnon,  ug  ang  gugmang  inigsoon.”
Padayonon ta; gugmang inigsoon ug unya idugang ang gugma.

Basahon ko kining tanan pag-usab aron kamo makasiguro sa pagpakasabot niini
karon. Karon, atong sugdan sa bersiculo 5.

Ug  tungod  niining  maong  hinungdan,  himoa  ninyo  ang  tanang
paningkamot  aron  nga  inyong  pagtoo  ipuno  ninyo  ang  maligdong  nga
batasan;

Ug sa maligdong nga batasan, ipuno ang kahibalo, ug sa kahibalo, ipuno
ang pagpugong sa kaugalingon, ug sa pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang
pagkamainantuson, ug sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadiosnon;

Ug sa pagkadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsoon, ug sa pagbait nga
inigsoon ipuno ang gugma.

Kay  kon  kining  mga  butanga  inyong  mabatonan  ug  magatubo,  kini
magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa
inyong kahibalo sa atong Ginoong Jesu-Cristo.

Karon, gihulagway dinhi ni Pedro ang usa ka butang alang kanato, kung unsaon sa
pagpakadangat didto.

41 Karon, gusto kong isulti  kini:  nga anaay mga katawhan nga may bahin niining
maligdong nga batasan, kahibalo, kaalam, pagpugong sa kaugalingon, ug uban pa, nga
wala  ngani  moangkon  nga  mga  Cristohanon.  Karon,  atong…  Atong  gitudlo  ang
Dinominggong pagtuon, ug mao kanay tinuod. Adunay nga tawo nga nagbaton niana
nga wala ngani mag-angkon nga mga Cristohanon. Apan dili kana—dili kana makahimo
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niini.

Sama ra kini sa usa ka uwak nga namutang ug mga balhibo sa pekak diha sa iyang
mga pako aron mahimo siyang pekak. Igo ra niyang daoton ang iyang kaugalingon.
Maayo pay magpabilin kang uwak. Nakita mo? Kung iyang sulayan pagpalihok kining
mga butanga bisan kondili siya Cristohanon, sa pagkatinuod wala siya sa maong dapit.
Sama  ra  kini  sa  usa  ka  kahoyng  Siccamoro  nga  naningkamot  pagbunga  ug  mga
mansanas. Dili kini mahimo (Nakita mo?), bisan tuod kung usa kini ka kahoy; apan dili
kini mobunga ug mga mansanas.

Sama kini sa usa ka mula nga naningkamot nga makabaton ug balhibo sa carnero,
naningkamot nga mahimong usa ka carnero samtang siya usa man ka ihalas nga iro—
oh, usa siya ka mula. Nakita ninyo, dili gayud siya makapaturok ug balhibo sa carnero.
Dili niya kini mahimo. Ang balhibo sa carnero usa ka gasa alang sa carnero, dili sa mula.
Mahimong mosulay siya paglihok sama sa carnero, apan mula ra sa gihapon siya. Nakita
mo? Busa moingon kamo, “Makahimo ako pagkaon sama sa usa ka carnero; mahimo ko
kini  sama sa  carnero,”  ug  bisan  kung  unsa  pay  imong  mabuhat,  kinahanglan  nga
carnero ka gayud aron makabaton kag balhibo sa carnero.

42 Ug tugoti nga mohunong ako dinhi kadali. Ang carnero dili na magbuhat ug balhibo.
Anaa  na  siyay  balhibo,  tungod  kay  siya  carnero  man.  Kadaghanan  sa  mga  tawo
moingon,  “Nan,  paningkamotan  ko  nga  mahimong  maayo.  Paningkamotan  ko  nga
buhaton kini.” Ayaw paggama ug bisan unsa. Ayaw, dili mo kini mahimo. Ang carnero
dili—wala sugoa, dili kinahanglan nga magbuhat pa ug balhibo; anaa na kini kaniya. Ug
mahimo kini tungod kay kini usa man ka carnero.

Ug kung ikaw usa ka Cristohanon, mamunga ka gayud sa bunga sa Espiritu. Dili—
dili  mo kini  mahimong himoon.  Ayawg sulayi  ang paghimo niini.  Imong sulayan—
paghimo ang kaugalingon mo nga dili ka man ingon niana. Himoa lamang kung unsa ka,
ug unya kini maoy paghigayon sa iyang kaugalingon.

43 Nakadungog na ba kamog mga tawo nga moingon, “Tan-awa, sultihan ko kamo;
nga ako—nagpasakop ako sa usa ka simbahan; kinahanglan nga a— ako nang hunongon
ang  pagpamakak.”  Misulay  ka  na  usab  paggama  ug  usa  ka  butang  karon;  dili  ka
makahimo niini. Sa ingon dili na kinahanglan nga pangandoyon pa sama—sama sa usa
ka mula mihimo sa iyang kaugalingon nga makabaton ug balhibo sa carnero. Dili siya
makahimo niini. O sa usa ka buitre nga makigsalo pagkaon sa salampati, usa ka buitre
naningkamot  nga—nga mahimong usa  ka  salampati…  Tiaw mo ba  nga  ang  usa  ka
manaol  diha diha,  moingon, “Tan-awa, nahibalo kamo, nga ako usa ka salampati.”
Namutang ug bag-ong mga balhibo niya ug miingon, “Tan-awa, morag sama na kog…”
Nakita mo? Nawala ang iyang panagway.

Sama niana ang tawo nga magpakaaron ingnon apan dili  diay. Tan-awa, dili  ka
mahimo niini. Dili ka makaingon, nga “Nan, tan-awa karon. Angayan nga makabaton
akog maligdong nga batasan, aron anaa akoy maligdong nga batasan. Kinahanglan nga
magkinabuhi  akog  diosnon,  aron  maangkon  ko  kini.”  Oh,  naningkamot  ka  lang
pamutang  ug  mga  balhibo.  Bisan  kung  makab-ot  mo  kini,  apan  dili  mo  mahimo
pagbutang sa mga balhibo sa dili mao nga langgam. Dili kini magpulos. Ug igo lamang
kini magpakita kung unsang pagkamaut nianang langgama. Nakita mo?

44 Tiaw mo na  ang usa  ka  karaang manaol  naninguha nga  makaangkon ug  mga
balhibo sa samalampati, ug moingon, “Tan-aw diri. Tan-awa, ako usa na ka salampati.”
Nakita mo? Ania karon kitang tanan nangasayod nga siya usa ka manaol. Tan-awa,
nakita mo? Kana lang. Kitang tanan makasulti nga siya usa ka manaol.

Tan-awa,  karon ingon niana ang paagi  nga kini  mosulay sa—sa pagsundog sa
Cristianismo. Dili mo mahimo kini. Ang unang buntang nga angay mong buhaton mao
ang pagpakatawo mo pag-usab.  Kinahanglan nga mausab ka.  Nakita mo? Ug kung
mausab kana,  mahimo ka nang usa ka bag-ong binuhat.  Karon,  nagkaanam ka na
kahusto karon. Nakita mo? Karon, dili kinahanglan nga mabalaka ka bahin sa balhibo;
kini maoy mahibalo sa iyang kaugalingon kung—kung—kung matawo ka na pag-usab.
Oo, sir.

Sama sa giingon ko kanunay: Pagkuha ug u—usa ka baboy, lugdi siya, ug butangi
ug tuksudo ug angay kaniya—o tuksedo,  diay,  diha kaniya,  tu buhii  siya didto;  ug
dihadiha mobalik siya ngadto sa lunangan ug molunang. 'Tungod kay, tan-awa, kini dili
gayud magpulos. Usa siya ka baboy; mao kanay iyang kinaiya. Ang paglunang maoy
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iyang kinaiya. Kinahanglang bag-ohon mo ang iyang kinaiya, ug imong—ang uban pa
kini mao nay pagpahigayon mismo.

45 Karon, himatikdi, kinahanglan nga matawo ka pag-usab; mao kana ang pagkausab.
Kinahanglan nga anaa gayuy pagkabag-o. Kamo moingon, “Tan-awa, Igsoong Branham,
nakaila ako ug usa ka babaye dinhi, oh, wala gayud siya makabuhat ug bisan unsang
kasaypanan. Usa siya ka maayong babaye. O kining mao-ug-maong tawo; usa siya ka
maayong tawo. Wala siyay nabuhat nga bisag unsa; nahibalo ka, wala siyay tawong
gipasakitan.” Wala kana magpasabot ug usa ka butang. Mahimong usa siya ka maayong
silingan, apan dili gayud siya usa ka Cristohanon hangtud nga siya igaanak pag-usab.

Si Jesus miingon, “Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab (San Juan 3) dili gayud
siya makakita sa Gingharian.” Karon, nagpasabot nga… ang “Pagpakakita” nagpasabot
“nga makasabot.” Kung makakita kag usa ka butang ug moingon, “Wala ko kini makita”;
ang imong gipasabot mao nga wala mo kini hisabti.

46 Ang  tawo  dili  makasabot  kung  nganong  mosinggit  ang  tawo.  Ang  tawo  dili
makasabot kung nganong mausab man ang pinulongan tawo, ug makasultig mga dila.
Ang tawong kalibutanon dili makakita kung ngano nga ang himaya sa Dios moabot man
sa mga mata sa tawo, ug makakita siyag panan-awon ug sultihan ang mga tawo sa mga
butang ug kung unsay angayng buhaton, ug isulti kanila ang mga butang nga hapit na
makahitabo, ug mga butang nga mahitabo, sama sa gibuhat sa Ginoo kanato dinhi sa
miaging gabii. Tan-awa, nakita mo?

Ang—ang kalibutanong panghunahuna maningkamot sa paghulagway niini, “Nan,
unsa may iyang gibuhat?” o “Unsang matanga sa limbong ang iyang gigamit? Unsa nga
lingla ang anaa kaniya?” Kung makita ang usa ka tawo nga nagsultig mga dila, ilang
ingnon… Ug lain ang mohubad ug isulti ang tinuod ngadto sa sakop sa lawas kung unsay
ilang gibuhat, ug kung unsay dili nila angayang buhaton. Nakita mo?

Tan-awa, nagtoo sila nga usa kini ka matang sa limbong. “Anaay butang nga ilang
gisabutan tali kanila.” Dili kini nila hisabtan. Hangtung nga kanang tawhana igaanak
pag-usab, ug kung matawo na siya pag-usab, nan mahilinya na siya sa pakig-ambitay
tungod  kay  bag-o  na  man  siyang  binuhat.  Kadtong  karaan  nga  madudahon,
maduhaduhaong kinaiya nga anaa kaniya, mamatay na; karon bag-o na siyang binuhat.
Busa, makita mo, nga dili na kinahanglang modugang pa siyag mga butang diha kaniya
karon, tungod kay kini idugang ra man dihadiha.

47 Himatikdi: nga kinahanglan matawo ka pag-usab. Ug kung matawo ka na pag-
usab, dili mahimong matawo ka pag-usab kung wala kay pagtoo. Tinuod kana. Busa,
imong makita dinhi sa akong gidibuho, nga anaay akong patukoranan. Ang pagtoo maoy
patukoranan niining tanan.  Tungod kay kung walay pagtoo dili  gayud mahimo ang
pagpahimuot sa Dios: Kay siya nga magaduol sa Dios kinahanglan nga magatoo Kaniya,
ug Magabalos ra kanila nga nagapangita Kaniya.“ Nakita mo? Kinahanglanon gayud
niya. Ug kung kamo usa maduhaduhaon sa Biblia, kung kamo maduhaduhaon sa Pulong
nga maoy husto, maayo pay mobalik ka una hangtud nga una sa tanan toohan mo kini.

Unsa man ang sala? Pagkawalay pagtoo. Anaay duroha lamang ka mga elemento
ang nagpalihok sa tawong linalang. Mao kanang pagduhaduha o pagtoo, ang usa o ang
lain. Gipanag-iya ka sa usa nga maoy nagmando sa imong kinabuhi. Nag-agad kana sa
pagtoo  nga  imong  gibatonan,  sa  gitas-on  nga  maabot  mo.  Apan  una  sa  tanan
nagkinahanglan  kini  ug  pagtoo.  Karon,  tugoti  ako  sa  pagpabilin  diha  nianang
patukoranan sa makadiyot.
48 Karon, ang pagtoo mao kanang unsay imong gisaligan. Unsa ang pagtoo? “Ang
pagtoo mao ang pagsalig sa mga butang nga gilauman.” Mao kana ang… Nakabaton ka
na niini kung anaa kay pagtoo, tungod kay kini gipadayag man diha sa pagtoo. “Ang
pagtoo  mao  ang  pagsalig  sa  mga  butang  nga  gilauman  sa  (Hebreohanon  11.),
pagkaanaa…” Unsang matanga sa kalig-onan? Usa ka balaang kalig-onan.

Busa,  kung  moingon  ka,  “Igsoong  Branham,  ako  nagatoo  nga  ang  Dios
Mananambal.”  Hinuon,  kong  motoo  ka  niana,  ug  dawaton  mo  Siya  nga  imong
Mananambal, ug dili magbakak, kondili motoo gayud nga pinaagi sa Iyang mga labod
naayo ka, nan walay butang makapabiya kanimo gikan niini; butang kini nga natapos
na. Karon, mahimong anaa kay paglaum, molikay ka dinhi ug molikay niana. Apan kung
anaa  kay  pagtoo,  mahibalo  ka  niini,  tungod  kay  kini  mao  man  ang  pagsalig  nga
nakabaton ka na niini.
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49 Ako  kaniadto…  Pila  man  ang  nakadungog  kang  Oral  Roberts  niining  buntaga,
samtang nagwali siya ning buntaga, si Oral Roberts? U—ug nakadungog ako kaniya nga
misultig laing butang nga adunay pagtoo nga— makapahigawas, nga mag-ampo sa pag-
ampo sa  pagtoo  nga makapahigawas.  Siya  miingon,  “Himoa ang pagpakigdugtong
pinaagi sa paghikap sa radyo; himoa ang inyong pakigdugtong pinaagi sa paghikap sa
usa ka butang aron…” Gibuhat kana sa tawo aron kini mohatag sa katawhan ug butang
nga ilang kapatungan sa ilang mga kamot, aron makaingon, “Nadawat ko na kini karon,
tungod kay giingnan ako niya nga mohikap sa akong radyo. Nadawat ko na kini.” Nakita
mo? Karon, maayo man kana.

Apan karon ang husto ug tinuod nga pagtoo dili na kinahanglan nga mohikap pa ug
mga butang nga sama niana. Karon, wala ko daota si Igsoong Oral, wala gayud. Dakung
bulohaton  ang  iyang  ginabuhat  ug  usa  ka  diosnong  tawo,  ug  sa  makadaghan
naghunahuna a—ako kang Oral Roberts. Dili maayo wala tay igong nabatonan.

Apan ang buot kong isulti: nga—nga ang pagtoo wala magkinahanglan ug mga
butang. Nakita mo? Ang pagtoo mosalig sa Pulong sa Dios. Tungod kay ang pagtoo
magaabot pinaagi sa paghikap? Dili. “Ang pagtoo magaabot pinaagi sa pagpaminaw, ug
pagpaminaw sa Pulong sa Dios.” Mao kanay maghawid niini. Anaa na kini diha. Nakita
mo? Ug ang pagtoo, sumala sa ako nang giingon, walay gilay-on niini. Ang pagtoo anaa
dayon. Ang pagtoo ania na.
50 Karon,  nahisama ra  kini  nga  kong  anaay  tawong… Kadtong  gamayng  bata  sa
miaging adlaw, kadtong inahan nga gihisgotan ni Sister Kidd, nga may gamayng bata
nga migawas ang tinae, nga walay bangag ang lubot nga alagianan sa hugaw… Karon,
kining babayhana, naminaw kang Sister Kidd ug sila nagpamatuod, nga kong ilang iyang
ikasulti, ug maampoan ko ang maong bata…

Karon, tan-awa, ang Dios naghatag kanato ug mga katawhan…Ang uban kanato
nakasinati uban sa Dios ug—ug maayo kaayo, nga ang Dios sama ra nga—nga mianhi
dinhi ug nakigsulti kang Igsoong Neville o kanila nga inyong kaila. Ug usahay atong
hangyoon kadtong mga tawhana nga ampoan ta. Mao kanay angay natong buhaton. Ug
kung anaa tay pagtoo nga kanang tawhana, o babayhana, o bisan kung kinsa may nag-
ampo kanato, siya nakigsulti sa Dios, diha niana ang atong pagtoo mokupot; mohawid
kini; ug mopahimutang kini.

51 Ania karon, usa ka Romanhon ang misugat kang Jesus, ug siya miingon, “Ako—dili
ako takus sa pagpasilong Kanimo ilalum sa akong atop. Dili a—ako—dili a—ako takud;
ug wala na—nako wala nako—nako isipa ang akong kaugalingon sa ingon.” Hinonoa
miingon, “Ang akong batang lalake nagmasakiton kaayo, ug isulti Mo lamang ang pulong
(Nakita mo?), ug ang akong anak mabuhi.”

Unsa kadto? Ang gilay-on dili makabalda (Nakita mo?), tungod kay ang Dios anaa
sa tanan. Ang Dios labing gamhanan. Ug bisan asa ang anaa ang Dios, ang gamhanan
anaa diha. Ug ang Dios ingon nga anaa sa tanan, mao kanay naghimo sa Dios nga bisan
asa, anaa sa ibabaw sa tanan. Tan-awa, ang Dios maingon nga gamhanan sa Germany,
sa Swirzerland, ug ngadto sa Africa niini gayung gutloa maingon nga Siya ania karon
dinhi. Anaa ka ra.

Ug karon, siya miingon, “Dili ako takus nga mopasilong Ka sa akong atop; isulti
lamang ang pulong.” Unsa kadto? Mao kadto ang pagtoo sa Romanhon. Siya nagatoo
niini.

Ug si Jesus mitubag, “Lakaw; ang imong anak mabuhi.”

Ug mikabat sa duha ka adlaw ang iyang panaw. Ug sa pagkasunod adlaw, sa wala
pa siya moabot sa balay, gisugat siya sa pipila ka mga ulipon. Ug sila miingon, “Ang
imong anak buhi.”

Ug Romanhon nalipay pag-ayo hangtud nga miingon siya, “Unsang taknaa sa adlaw
nga misugod ang pagkaayo? Unsang bahina sa adlaw?

Siya mitubag, “Sa ika-alas onse ang takna misugod siya sa pagkaayo.” Ug ang
Romanhon nasayud nga mao kadtong taknaa ang pag-ingon ni Jesus, “Ang imong anak
mabuhi,” ug mitoo siya. Amen.

52 Makagagahum sa tanan, anaa sa tanan, nasayud sa tanan, walay kinutoban, mao
kana ang Dios. Busa sa ilang pagtawag ug miingon, “Iampo,” nanagkatakdo kadto, ug
ang inyong pagtoo nahidangat sa Dios. Mao kanang butanga ang modala sa pag-ampo
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ug ang Dios monunot diha sa eksena. Ang pag-ampo, ang pagtoo makapausab gikan
dinhi paingon niini. Kini maoy maghiusa.

“Isulti ang pulong. Ang akong gusto nga buhaton mo mao ang pagsulti sa Pulong,
ug mamaayo ang tanan.” Nakita mo? Dili na kinahanglan nga moanha pa Siya. Isulti
lamang ang pulong. Ngano man? Kay ang Dios anaa sa tanan. Siya makagagahum sa
tanan. Ug mao ra ang Iyang pagkamakagagahum sa ilalum sa kalibutan samtang anaa
Siya sa ibabaw sa kalibutan, o sa pikas bahin. Siya mao ang Dios. “Ug ang bugtong
butang nga Imong pagabuhaton nga isulti ra ang pulong,” siya miingon.

Ug karon, ang pagtoo mao nay mopahigayon niining tanan; ang pagtoo mao nay
mopahigayon sa tanan. Mao nga kinahanglan anaa kay pagtoo alang sa patukoranan.
Ang  tanang  Pagka-Cristohanon,  ang  tanan  kanimo,  tanan  nga  moabot  kanimo,
gipahimutang sa ibabaw sa pagtoo sa Pulong.

53 Mao kanay hinungdan nga ako nagatoo sa  Pulong.  Nakita  mo? Dili  mahimong
ibutang ko ang akong pagtoo sa bisan unsa na lang.  Kong ibutang ko man kini  sa
simbahan,  unsa  mang  simbahana  ang  akong  butangan  niini,  Catoliko,  Lutheran,
Methodist, Baptist, Pentecostal? Unsa may akong butangan niini? Ambot. Nagkaguliyang
silang tanan ug uban pa, mga linyang nangalubag ug uban pa. Apan kung ibutang ko
ang  akong  pagtoo  diha  sa  Iyang  Pulong,  mokupot  kini.  Walay  bisan  kinsa  nga
makahubad niini; mao na kini: MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO. Ug gitoohan ko
kana. Mao kanay sukaranan.

54 Usa ka maayong doctor dinhi sa siyudad, usa sa akong higala, si Doctor Sam Adair.
Katalirungan ko  siya.  Kamong tanan nakaila  ka  Sam.  Ug iya  akong giingnan;  siya
miingon, “Bill…”

Sa pagkatapos sa panan-awon, nga misulti  kaniya kung hain siya magtukod sa
iyang dapit ug kung unsay hitora niini. Karon, lakaw ug pangutan-a siya kon dili  ba
kadto tinuod: duha o tulo ka tuig sa wala pa kadto mahitabo, gisultihan siya kung hain
kining dapita.  Giingnan ko,  “Hapit  kanang pulo sa siyudad maimo.” Ug walay laing
butang tali kaniya ug niana, ug mao kanang dapita ang alang sa rehabiltasyon. Nakuha
ni Docror Adair ang nahabilin niini, ug ang bodega. Kana lang.

Naangkon gayud ni Doctor Adair ang takdo—sa maong panan-awon—ang dapit nga
iyang giingon, “Dili ngani kini mahimong hilabtan sulod sa bayente-singko ka tuig; anaa
kini sa korte.”

Giingnan ko, “Doctor, ang Ginoo maoy naghatag niini kanimo, tungod sa imong
pagkamapaubsanon.”

Siya mitubag, “Dili ako takus.”

Giingnan ko, “Pawikan ka. Anaa kay kabhang sa gawas, ug usa ka bagal diin makita
mo ang imong mga higala diha niana. Apan sa kinasuloran usa ka kamatuod nga tawo.
Gumawas ka sa maong kabhang.” Giingnan ko, “kay gihatag na kini sa Dios kanimo.”

Mitubag siya, “wala ako maduhaduha kanimo, Billy, apan dili ako maniguro niana.”

Giingnan ko, “Lakaw na sa imong opisina.” Busa migawas siya.

Sa pagkasunod buntag nanawag siya  kanako ug miingon,  “Nangamig nako sa
kamatayon.”

Giingnan ko, “Unsa may nahitabo.” Bulan kadto sa Julio. Giingnan ko, “Unsa may
nahitabo Doc?”

Siya mitubag, “Naplit ko na ang luna, Billy. Nagmeting sila sa mianging gabii sa
Boston, ug ako nang gipalit ang maong luna niining buntaga.”

Giingnan ko, “Gisultihan na teka.”

Nahiadto ako didto sa miaging adlaw nga nakigsulti kaniya sa dihang mibuto ang
pusil sa akong nawong. Siya miingon, “Akong nahinumduman nga gisulti ko kana ngadto
sa usa ka libo ka mga tawo nga mianhi dinhi,” nga sama niana. Unsa man kini? Karon,
kung ang Dios mosultig bisag unsang butanga, mahitabo gayud kini.

55 Sa miaging gabii dihay pipila ka mga higala ang mianhi. Ilang hingdunggan kadtong
panan-awon nga giingon bahin sa caribou nga kwarenta ka pulgada ang sungay ug ang
silber nga tudlo sa abohon nga oso. Ambot lang kung pila ka mga tawo ang miadto sa
balay nga gustong motan-aw niana. Giingnan ko, “Aniay igsusukod; sugdi ang mga
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sungay.” Inyong nadungog ang pagsugilon niini sa wala kini mahitabo. Nakita mo? Tan-
awa? Kung ang Dios mamulong ug usa ka butang, mahitabo gayud kini. Mao kanay
hinungdan; nga malig-on kini.

Karon, ania ang plano sa kaluwasan. Ug kung ang Iyang panan-awon mahitabo
man sa hingpit sa paagi sa ilang pagkasulti nga mahitabo sila, ug kining iglesia dinhi
nahibalo nga kana husto, nan unsa na man ang Iyang Pulong? Tan-awa, labi pa kana ka
siguro kay sa panan-awon. Kong ang panan-awon dili man magkasibo uban sa Pulong,
nan sayop ang panan-awon. Apan mag-una gayud ang Pulong, tungod kay ang Pulong
mao man ang Dios. Nakita mo? Sa ingon anaa Siya sa tanan. Iyang gisulti kana dinhi ug
natuman kini didto sa Canada. Amen. Tan-awa, anaa Siya sa tanan.

56 Padayonon  ta.  Una  sa  tanan  kinahanglan  nga  matawo  ka  pag-usab.  Ug  kung
matawo ka na pag-usab,  may pagtoo ka na; motoo ka na sa Pulong.  Hangtud nga
matawo ka pag-usab, makiglalis ka gayud niini. Kong usa ka lang ka relihiyoso, u—ug
anaa kay u—usa ka tawhonong kinaadman nga makabuhat kag husto, dili  ka gayud
makahimo pag-uyon sa Pulong sa Dios. Dili mo kini mahimo. Kinahanglan nga igaanak
ka pag-usab; ug pagkatawo pag-usab mobunga kinig pagtoo.Padayon ta. Ug kung anaa
ka nay pagtoo,  kining ania dinhi:  p-a-g-t-o-o pagtoo,  anaa ka na sa kahimtang sa
pagtubo.

57 Karon, kadaghanan sa mga tawo moduol sa altar ug moampo, ug moingon, “Ginoo,
pasayloa ako,” ug ang dakung kasinatian sa pagkahinlo magaabot kanila, ug uban pa,
ug  unya  malipay  ka,  dayon  motindog  gikan  sa  altar  ug  mosinggit.  Mobalik  ka  ug
moingon, “Dalaygon ang Dios, nadawat ko na kini.” Wala, nagsugod ka pa lang paingon
sa dapit diin ka magtubo. Wala ka pay nabuhat. Tan-awa, ang bugtong butang nga
nabuhat mo mao ang pagpahimutang sa patukoranan.

Karon, magtukod ka ug balay. Ug imong ibuhos ang patukoranan ug moingon,
“Boy, ania na.” Tan-awa, kinahanglan aduna kay patukoranan nga kapahilunaan sa
imong balay. Karon, kinahanglan tukoron mo ang balay.

Karon,  diha niana magagikan ang butang nga atong hisgotan niining buntaga.
Magpadayon ta. Usa ka balay, kining patukoranan maoy unahon. Unsa may patukoranan
sa Cristohanon? Pagtoo sa Pulong sa Dios. Mao kana ang inyong patukoranan. Ug diha
mosugod  ka  pagtubo.  Ug  magsugod  ka.  Magsugod  ka  pagdugang  sa  maong
patukoranan.

58 Karon, sa pagtukod ug balay, imong ipamutang ang inyong mga haligi ug uban pa.
Si Igsoong Wood, ug kining uban pang mga panday ug mga kontraktor nga ania dinhi
makasulti kanato kung unsaon pagtukod sa inyong balay. Nakita mo? Apan sultihan ko
kamo kung unsaon pagtukod sa inyong espirituhanon nga balay diin ang Dios mopuyo.
Gusto Siya mopuyo kaninyo. Gusto Niya nga mahisama kamo sa Iyang kaugalingon.
Gusto Niya nga mahimo kamong panag-ingnan—modan-ag, diay, sa Iyang Kahimtang.
59 Nasayud kamo, sa karaang panahon kung ilang gamiton ang bulawan, sa dili pa
kini sunogon sa magtutunaw, ila una kining dukdokon, dukdokon ang aron magawas ang
hugaw, ang puthaw, ug bronse, ug uban; ug dukdokon kanunay, ug balihon kini, ug
dukdokon kini. Gibuhat kana sa mga Indian karon: dukdokon ang bulawan. Ug ilang
dukdokon kini.

Nasayud ka ba nganong moingon sila nga wala nay puthaw niini, ug ang tanang
mga  hugaw  ug  uban  pa,  ug  ang  tumbaga  wala  na  niini?  Kung  kadtong  tawo  nga
nagdukdok niini makakita na sa iyang kaugalingong dagway nga sama kini sa salamin.
Hinlo ug tin-aw na kaayo hangtud nga makita na ang magdudukdok.

Mao  kana  ang  paagi  sa  Dios.  Iyang  panguhaon  ang  bulawan  nga  Iyang
hingkaplagan sa kalibutan, ug Iya kining dukdokon pinaagi sa Epiritu Santo, balihon kini,
ug balihon, ug balihon, ug dukdokon kini hangtud nga Iyang madawat—Iyang makita
ang Iyang panagway. Ug mao kana ang angay natong buhaton: ipadayag ang Anak sa
Dios.

60 Ug karon, angayan nga mobuhat ta sa Iyang bulohaton. Siya miingon, “Ang motoo
Kanako…” (San Juan 14:7) “Ang motoo Kanako, ang mga buhat nga Akong ginabuhat
pagabuhaton usab niya.”

Magsugod ka na sa pagpakita sa mga buhat ni Cristo. Apan daghan kaayo kanato
ang misulay pagbuhat sa mga buhat ni Cristo bisan dili pa makita si Cristo dinhi kanato.
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Karon, mao kanay nakadaot. Atong makita nga nahitabo kanang mga butanga. Nasayud
kamo niini. Nasayud ako niini. Atong makita kining mga kapangdulan diha sa dalan.
Atong makita ang mga pundok sa basura sa ministro, sa mga Cristohanon, nga gitapok
sa daplin sa dalan. Tungod kay wala sila moagi niini sa husto.

Ug  mao  kanay  hinungdan  nga  ania  ako  niining  buntaga,  aron  tudloan  kining
gamayng iglesia, ug sa akong kaugalingon, kung unsaon nato sa pagkahimong puloy-
anan sa buhing Dios.  Pila man gustong mahimong sama niana? Ang puloy-anan sa
buhing Dios…

61 Karon, ania kung unsay atong pagabuhaton. Unsa ang unang butang? Pagtoo ug
magpakatawo pag-usab; mao kana ang pagpahimutang sa patukoranan. Ug human
ikapahimutang ang patukoranan, ang ikaduha, dugangan mo ang imong patukoranan.
“Idugang sa imong pagtoo,” si Pedro nag-ingon dinhi. Idugang sa inyong… Una sa tanan
ang imong pagtoo, unya idugang ang maligdong nga batasan sa imong pagtoo. Mao kini
ang sunod nga dugokan. Una sa tanan ipahimutang sa imong patukoranan: pagtoo. Ug
unya sa imong pagtoo idugang ang maligdong nga batasan.

Karon,  diha  niana  daghan  kanato  ang  nangapukan.  Oo,  sir.  Oo,  idugang  ang
maligdong  nga  batasan  sa  inyong  pagtoo.  Dili  lamang  kay  maoy  gipasabot  ang
pagkinabuhi sa ulay nga kinabuhi, nahibalo kamo, sama sa usa ka babaye o lalake, ug
uban pa. Walay kalabotan kana niana. Ang Biblia nag-ingon… Atong mabasa dinhi sa
Libro ni Lucas diin kini nag-ingon, “may gahum nga migula Kaniya.” Husto ba kana?
Kong gusto tang mahisama Kaniya,  kinahanglan anaa kay maligdong nga batasan.
Kinahanglan nga magbaton ta niini aron mahisama Kaniya. Kong…

62 Ang unang awit nga akong gimahal di—diha sa alawiton, usa sa labing maayo, mao
ang:  “Mahisama  Ako  Kang  Jesus.”  Nan,  kong  gusto  akong  mahisama  kang  Jesus,
kinahanglan magbaton akog maligdong nga batasan ug usa ka alagianan aron kini ipaagi
gikan kanako paingon sa mga katawhan, tungod kay ang gahum migula gikan Kaniya
ngadto sa katawhan: gahum. Ug sa dili mo pa kini ikapagawas, una sa tanan maanaa
kini kanimo. Kong wala ka niini, dili kini mogawas. Walay mogawas niini.

Unsa kaha kong adunay mosulay pagkuha ug gahum gikan kanato,  dili  gayud
madawat a—ang tseke kay “walay igong pundo.” Nakita mo? Dili,  dili,  walay arang
makubra gikan niana: mountol ang tseke. Kung adunay magtan-aw kanimo ingon nga
usa ka Cristohanon ug sa pagkaugma nakita ka sa gawas nga nagkinabuhi ingon nga
makasasala, walay igong kaligdong nga makuha gikan niana. Nakita mo? Husto kana.
Ang  maligdong  nga  batasan  kinahanglan  nga  maania  kanato,  ug  hangtud  nga
makaangkon tag gahum… Ug kong makakuha ta ug tinuod nga gahum, mahidugang ta
kini sa atong pagtoo. Mao kana ang sunod nga bongbong sa patukoranan.

63 Karon, una sa tanan kinahanglan anaa kay pagtoo. Kung pagtoo ra dili makahimo
niini.  Kinahanglan  anaa  kay…  Si  Pedro  miingon,  “Ug  sa  imong  pagtoo  ipuno  ang
maligdong nga batasan.” Kinahanglan nga anaa kay maligdong nga batasan aron ipuno
sa imong pagtoo. Karon, ug dayon…

Tingalig mao kini ang hinungdan nga wala ka makabaton niini, tungod kay daghang
mga kasimbahanan karon ang nagtudlo kanimo nga dili na kinahanglan magbaton ka
niini, o ang mga adlaw niana nangagi na. Wala sila magkinahanglan niini. Ang bugtong
butang nga pagabuhaton mo mao ang pagpasakop sa simbahan. “Oo, ang mga adlaw
nangagi na.” Gahum, anaa bay nasayud kung unsa ang pulong “gahum” (Nakita mo?),
ug kinahanglan magbaton ta niini.

Kong  ang  gahum  migula  man  gikan  Kaniya  aron  maayo  kadtong  babayeng
nagmasakiton, nan nagtinguha Siya sa mao rang gahum diha sa Iyang iglesia, tungod
kay Siya mao man ang atong Panag-ingnan. Ug kong anaa man Siyay gahum aron
ihatag ngadto sa katawhan, Siya nagtinguha kanato sa pagbaton ug gahum aron ihatag
sa mga katawhan.

Ug unsa man ang gahum? Ang “gahum” mao ang “kusog, gahum.” Ang uban kanila
dili na man gani motoo sa gahum sa Dios. Sila moingon, “Kana—ka—kana nangagi na.
Ang  bugtong  butang  nga  imong  buhaton  mao  ang  pagpalista  sa  imong  ngalan.
Magpawisikwisik ka o magpabubo, o magpabunyag, o uban pa, ug mao lang kana ang
imong pagabuhaton.”

Apan si Pedro miingon dinhi, “Ipuno ang gahum.”
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64 Karon, si Pedro naghisgot mahitungod sa pagtukod ug usa ka Balay sa Dios (Nakita
mo?), ang Templo sa Dios, nag-andam niini alang sa usa ka dapit. Ug kung anaa ka nay
gahum kinahanglan nga—kung anaa ka nay pagtoo, kinahanglan anaa kay gahum uban
niini. Husto kana. Pagbaton ug gahum alang sa tibuok kalibutan.

Nagwali  akog usa ka wali  hapit  na magbayente ka tuig ang milabay, sa akong
pagtoo, didto kang Reverendo Mr. Lily, Lily, ang pastor. Gikuha kini gikan sa teksto diin
si Jesus nag-ingon, “Palandonga ninyo ang mga lerio giunsa nila paghago o pagtuyok,
ngani sultihan Ko kamo, nga si Salomon sa tanan niyang kahimayaan wala makapabisti
bisag usa kanila.”

Tan-awa ang lireo. Kini nagagikan sa ilalum sa lapok; ug matag minuto kadaadlaw
kinahanglan nga mogula kini gikan sa yuta. Nakita mo? Ug unsa may kalabotan niini sa
gahum nga migula? Mogula kini. Mohatag kini sa katahum sa panan-aw sa magdadayeg.
Kini  moabli  sa  iyang  kaugalingon  alang  sa  dugos,  alang  sa  buyog  nga  moduol  ug
mokuha sa iyang kabahinan. Dili kini moreklamo; naingon kini niini aron mohatag. Unsa
kaha kung moanha diha ang buyog, nga “walay igong pundo,” walay dugos. Kadtong
gamayng buyog mangalot sa iyang ulo ug moingon, “Unsang matanga sa leria kana?”

65 Kong may tawo nga moanha aron mosulay pagpangita ug kaluwasan ug moadtog
simbahan nga nagtoo nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na, sama kang Jack
Coe nga kanhi miingon: miadto sa usa ka retawrant ug mikuha ug usa ka dakung menu,
ug misugod pagbasa niini “Lomo nga hiniwa,” ug uban pa, ug miingon, “Mokaon akog
Lomo.”

“Ah, sa miaging adlaw pa man kana. Wala nay amo niana.” Tingalig ibutang ang
menu ug mogawas. Nakita mo? Husto kana. Tungod kay wala may silay makaon. Busa
tingalig tingalig moadto ka sa restawrant nga anaay makaon.

Ug ang usa ka tawong espirituhanon—nga nagatubo, nagkinahanglag butang nga
makaon. Ug mao kanang Pulong sa Dios. Nagtoo ako nga ang matag pulong Niini.

Ang Dios dunay inandam
Kalan-on sa balaan,
Iyang 'gidapit' ang piniling katawhan;
Sa manna Iyang pakan-on
Ang gikinahanglan sangkapon:
Oh, pakigsalo kang Jesus!

Husto kana. Oo, sir. Iyang naangkon kini. Ang iglesia nagbaton niini. Ang iglesia sa
buhi nga Dios gitukod diha niining tawong hingpit sa kahibalo kang Cristo.

66 Karon, karon, kinahanglan nga anaa kay gahum.

Ug akong giingnan, ang unang butang angay kang masayud nga anaay mga tawo
nga nahigugmag mosimhot. Dili siya dalo; anaa siyay baho. Sa dili pa siya mopagawas
ug baho, kinahanglan manghatag siya niini. Una siya mohatag ug dugos, kinahanglan
nga anaay iya niini. Sa dili ka pa mohatag ug gahum, kinahanglan magbaton ka niini.
Busa  sa  imong  pagtoo  ipuno  ang  gahum,  kinahanglan  magbaton  ka  niini.  Amen.
Nakasabot kamo? Mahimong magpabilin ta diha niana ug dugay, apan ang atong oras
maoy mohikaw kanato. Ipuno sa inyong pagtoo ang gahum…

67 Karon, una sa tanan, mao ang pagtoo; dayon ang gahum. Ug unya ang ikatulo,
ipuno ang kahibalo.  Kahibalo,  karon wa kana magpasabot sa kalibutanong kaalam,
tungod kay kabuangan kana alang sa Dios, kondili kaalam nga magahukom. Makaila sa
unsa? Sa husto ug sayop.

Nan unsaon mo man paghukon niini kong anaa kay Cristohanong kaalam uban ang
imong gahum ug pagtoo, makahukom ka kung ang Pulong husto ba o sayop. Ug kong
imong ikahikling ang tanan nimong mga kredo ug ang tanan mong pagkawalay pagtoo,
ang tanan nga imong giangkon ug nabuhat mo na, sa ingon maangkon mo ang kaalam
aron motoo nga ang Dios dili mamakak. “Ang pulong sa tawo mabakak, apan ang Ako
maoy Tinuod.” Tan-awa, karon nakabaton ka nag kaalam. Mao kana ang gamhanang
kaalam.

Dili na kinahanglan nga magbaton kag upat ka mga titulo sa mga kolehiyo o sama
niana aron lang makaangkon niini, tungod kay kining tanang gahum igahatag kanimo sa
Dios aron ibutang sa ibabaw sa patukoranan sa imong pagtoo, aron ka makakab-ot sa
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pagkahamtong sa sukdanan sa matuod nga tawo sa buhi nga Dios. Oo, sir.

68 Idu—idugang ang kaalam, tungod kay—ang kaalam sa Iyang Pulong. Kinahanglan
nga toohan mo kini niining paagiha. Sama sa… Kinahanglan nga motoo ka karon nga
ang—ug modawat niini nga ang mga adlaw sa milagro wala pa matapos, pagbaton ug
kaalam nga kung unsay isulti sa Dios, mahimo sa Dios pagtuman niini.

Si  Abraham nagtoo niana. Ug sa nag-edad na siya ug usa ka gatud, wala siya
magduhaduha sa gisaad sa Dios pinaagi sa pagkawalay pagtoo. Tan-awa kong unsa ka
kataw-anan ang Pulong kung tan-awon.Ania ang tawo nga usa na kagatus ang panuigon
nagpaabot ug usa ka bata nga matawo sa iyang panimalay pinaagi sa usa ka babaye
nga nobenta na ang edad (Nakita mo?),  hapit  kalim-an ka tuig ang milabay, apuli,
nakigpuyo uban kaniya sukad pa sa iyang pagkabatan-ong babaye o sa pagkadalagita.

Ug ania karon; ang kaugatan sa iyang kinabuhi nangauga na, ug ang kang Sara
tagoangkan mamala na;  ug ang tanang paglaum nangawala na kung paglaum ang
hisgotan. Apan kasupak sa paglaum, siya nagatoo sa paglaum, tungod kay nahibalo siya
nga ang Dios makahimo pagtuman sa tanan Niyang gisaad.

69 Karon, kung makabaton ka niini nga sama niana, nan ipuno kana sa imong pagtoo.
Kung anaa kay tinuod nga gahum, ipuno kini sa imong pagtoo.

Inig  lakaw  mo  diha  sa  gawas  sa  kalsada,  pagkinabuhi  ingon  nga  usa  ka
Cristohanon,  maglihok  ingon  nga  usa  ka  Cristohanon,  himoa  ingon  nga  usa  ka
Cristohanon, ug ipuno kana sa imong pagtoo. Kung anaa kay kahibalo, ikaw moingon,
“Tan-awa, wala nako masayud karon kung kining Kasulatana husto ba. Karon, ania ang
mga Buhat 2:38; wala ako masayud kung unsaon pagkuyog…?… uban niana; mga Buhat
28:19, wala ako…”

Magpadayon  ta,  ayawg  buhata—ayaw  dugangi,  tungod  kay  wala  mo  pa  kini
mabatoni.  Nakita  mo?  Unsa  may buhaton  mo?  Tungod  kay  wala  ka  pa  may igong
kahibalo sa Dios nga ang Biblia dili magkasumpaki sa Iyang kaugalingon. Pasagdi kini.
Ayaw na paghisgot bahin niini. Tan-awa, pasagdi kini.

Apan kung makita mo nga ang Kasulatan wala magkasumpakianay, ug makaingon
ka nga—ug makakita ka pinaagi sa pinadayag sa Dios, nga ang kinatibuk-ang Pulong
gisulat nga mga tinago, ug ang bugtong kaalam ra sa Dios maoy makapadayag Niini. Ug
kung makab-ot mo na ug moingon, duyogi ang matag Pulong sa Dios sa “Amen,” nan
idugang kana sa imong pagtoo.

70 Oh, nagkaanam ka na sa usa ka maayong tawo karon. Nakita mo? Nagtubo ka na.
Nakita mo? Uban sa unsa? Pinaagi sa pagtoo, ug uban sa gahum, ug sa kahibalo. Tan-
awa kung giunsa niini  pagbalay niining tawhana? Imong makita  nga wa—wala nay
kalutsan sa pag-ikyas niini. Mao kini ang paagi nga mahimong hingkud nga pamarog
kang Cristo. Oo, sir.

Aron pag-ila, pag-ila sa husto, pag-ila kung kini husto ba o sayop sa pagtoo sa
Pulong sa Dios; paghukom kung kini husto ba o sayop kung moalagad ba ako sa kredo o
moalagad sa Dios; hukman kung kini husto ba o sayop, “kinahanglan pa ba nga igaanak
ako pag-usab, o magpasakop sa usa ka simbahan.” Ug diha mosugod ka…

Paghukom sa  husto  kung  ang  magwawali  moingon,  “Ang  mga  adlaw  sa  mga
milagro milabay na.” Ang Biblia nag-ingon, “Si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon,
karon, ug hangtud sa kahangturan.” Karon, hain man ang imong toohan? Kung moingon
ka, “Sa Dios ako dapig.”

Karon, wala mo isulti  kana aron ingnon, “Hinuon, modawat man a— ako niini,”
nagagikan gayud sa imong kasingkasing, “apan anaay usa ka butang diha sa in—inyong
pagtoo maoy nagtulod niana. Anaa ka ra. Ang imong pagtoo miingon, ”Nahibalo ako nga
Siya mao ra. Nakasaksi ako Kaniya nga mao ra.“ Walay makakuha niana gikan kanimo.
”Nahibalo ako nga Siya tinuod.“ Nan idugang kana sa imong pagtoo. Ibutang kana sa
ibabaw sa patukoranan.
71 Tan-awa, nag-uswag ka na karon. Nag-uswag na pataas padulong sa Gingharian,
ania na niining dapita karon, sige.

Karon, ang sunod butang nga isulti sa magwawali kanimo, ug daghang mga tawo
ang moingon, “Kining mga butanga nga imong hingbasahan sa Biblia, alang lang kini sila
sa  sunod  nga  panahon.  Karon,  sultihan  ko  ikawg  ngano:  Tungod  kay  wa  ta
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magkinahanglan nianang mga butanga karon. Wa ta magkinahanglan niini. Tan-awa,
wala ta gayud; dili nato bansayon kanang mga butanga: Langitnong kaayohan; dili nato
bansayon ang pagsultig mga dila sa simbahan a—aron magpabilin ang atong iglesia nga
matul-id. Ug dili nato buhaton kini.” Makaabot ra kita niana; aniay akong mga Kasulatan
nga gisulat dinhi bahin niana (Nakita mo?), kung angayan ba nga buhaton ta kini o dili.

Karon, dinhi niini siya miingon, “Ambot lang, dili nato buhaton kana karon. Ang
bugtong butang alang kanako nga atong buhaton: kinahanglan magtuon ta pagsultig
hinashasan sa atubangan sa katawhan; mangadto ta ug ipasusi sa doctor sa utok ang
atong salabotan ug ipatan-aw kong makahimo ba ta—kung makapakita ba kita sa atong
kaugalingon, kong ang atong IQ hataas ba aron mahimo kini, u—ug uban pa, nga sama
niana. Alang nako kinahanglan kita ang magdumala sa labing daku nga congregasyon;
atong tukoron ang atong organisasyon.”

72 Dili  ta  magtukod  ug  organisasyon.  Wala  ako  moanhi  niining  buntaga  aron
magtukod  ug  organisasyon.  Wala  ako  ipadala  ni  Cristo  aron  magtukod  ug  mga
organisasyon.  Gipadala  ako  ni  Cristo  aron  pagtukod  sa  matag  usa  alang  sa
pagkahamtong kang Jesu-Cristo aron sila mamahimong gamhanang balay…?…o puloy-
anan sa Iyang Espiritu pinaagi sa Iyang Pulong (Uh-huh.)—pinaagi sa Iyang Pulong.
Nakita  mo?  Umolon  ang  tagsatagsa  alang  nianang  dapita,  dili  kay  magtukod  ug
organisasyon  paingon  sa  usa  ka  dakung  denominasyon,  kondili  aron  pagtukod  sa
tagsatagsa aron mahimong mga anak sa Dios nga lalake ug babaye. Mao kana ang
tumong.

Tan-awa, idugang sa imong pagtoo ang gahum; sa imong gahum, idugang ang
kahibalo. Tan-awa, karon, nagpadulong ka na nadto sa usa ka dapit.

73 Karon, inigsugod nila pag-ingon, “Tan-awa, dili kinahanglan nga dawaton nato kana
karon.” Gikinahanglan mo kaayo. Ang Kasulatan dili mahimong mamakak ug, “Walay
kinaugalingong hubad,” sumala sa giingon sa Biblia. Motoo ka lang niini sa paagi sa
pagkasulat niana diha. Tan-awa, kinahanglan nga magbaton ka niining mga butanga. Ug
ang  bugtong  paagi  nga  makaangkon  ka  kanila  mao  ang  pagbaton  sa  natawong
langitnong kahibalo.  Ug ang langitnong natawo nga kahibalo mopaluyo kanunay sa
Pulong.

Tan-awa, kinahanglan nga motoo ka, karon, dili sa taphaw nga pagtoo niini. Walay
usa kanila nga taphaw nga pagtoo. Tan-awa, kong sulayan mo pag-ingon, “naangkon ko
na kini…” Ayaw panundog sa itum nga langgam nga namutang ug mga balhibo sa pekak
sa iyang kaugalingon (Nakita mo?), tungod kay mangahulog ra sila dihadiha. Wala sila
manurok sa natural diha niana; igo ra silang itisok.

74 Nahinumdum ako diin si David nag-ingon diha, sa Salmo 1, siya miingon, “Siya
mahisama sa usa ka kahoy nga nahitanum sa daplin sa kasapaan.” Nahibalo ka, adunay
kalainan sa tinanum ug sa nanunrok ra. Sama sa karaang tugas nga kahoy, dugay nang
gitanum, kadtong mga gamut mitidlum ug mihawid. Ang gamayng kahoy nga mipilit
diha, wala ka masayud kung unsay mahitabo niini: walay mga gamut; walay gikuptan
niini. Nakita mo?

Walay  gikuptan.  “Pero,  si  doctor  talpulano  maoy  nagtuga  kanako  nianang
bulohatona.” Walay bisan gamayng kalainan kung unsa kana. Si maoy nagpakatawo
kanimo alang niini (Nakita mo), pinaagi sa imong pagtoo. Nakita mo? Gibag-o ka ug
natawo ka niana. Ug human sa imong pagkahimugso diha niana, mao kini ang mga
butang  nga  Iyang  gipaabot  kanimo  nga  idugang.  Ipadayon  ang  makanunayong
pagdugang kanila. Karon, moadto dayon ta sa linya.“
75 Karon, anaa pay laing butang diha nianang kahibalo nga mahimong atong hisgotan:
ang diosnong kahibalo. Nakita mo? Ang Biblia niining adlawa nawad-an na ba sa Iyang
kahulogan? Tan-awa, sila—ang kadahanan sa mga katawhan mosulti kaninyo niana, nga
ang Biblia wala kaayo magpasabot niana. Kong ang Dios nagbantay kanako, ug nagtul-
id kanako sa akong sala; ug kong ako anak man sa Dios, Iyang buhaton kana. Iyang
gibuhat kanimo kanang paagiha. Mga anak lalake [Walay sulod nga bahin sa tep—Ed.]—
ug babaye, kung makabuhat kamo ug sayop, Iya kamong tul-iron.

Nan kong ang Dios  nag-angkon man kaninyo  nga  Siya  nagbantay  kaninyo  ug
nagtul-id kaninyo, unsa pa kalabaw Niya sa Iyang Pulong, nga mao ang inyong Panag-
ingnan, nga mao Siya mismo. “Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong kauban
sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios, ug nahimong unod ug mipuyo uban kanato.”
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76 Ang Pulong mao ang pinadayag ni Jesu-Cristo; mao kanay giingon sa Biblia, si
Cristo gipadayag diha sa Iyang Pulong. Ug kong Siya nagbantay man kaninyo, kung
makalapas kamo niining mga kasugoan, Iya kamong sudyaan tungod niini,  unsa pa
kalabaw pa nga Iyang bantayan ang Iyang kabalaoran nga nagsudya kaninyo? Amen…?
…

Ayaw ako pagsultihi nianang mga butanga. Ako nagtoo sa tinuod nga kahibalo sa
Espiritu Santo. Ang kahibalo nga iya sa Espiritu Santo kanunayng mouyon sa Pulong
pinaagi sa “Amen.” Kung gidawat ninyo kining mga butanga nga daw nagkasumpakiay
sila mismo diha sa Biblia, nan lingkud ug tun-e kini, ug sa mainampoon sama niana; ug
ang unang butang nga hisayran mo, ang Espiritu Santo mosugod sa paglihok sa sulod.
Taod-taod imong makita kini nga nagkadogtunganay ra sila, ug diha-diha hisabtan mo
na kini. Nakita mo? Mao kana ang kahibalo.

77 Ang uban kanila moingon, “Tan-awa karon, ang Biblia nag-ingon nga Siya mao sa
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.”

Ug ang iglesia miingon, “Sa usa ka bahin Siya mao ra.” Oh, oh. Oh, dili, kay imong
giguba ang diha-diha ang nakal-angan. Nakita mo? Oo, sir.

Dili, sir, Siya mao ra gayud. Oo, sir. Si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon,
karon, ug hangtud sa kahangturan. Walay pagkausab tanan diha Kaniya. Siya nagpuyo
sa Iyang iglesia nga nagbuhat sa mao rang mga butanga.

“Dili  na madugay,”  sama sa akong gikutlo kaganiha,  “Dili  na madugay ug ang
kalibutan dili na makakita Kanako, apan kamo makakita ra Kanako.” Tungod kay Siya
nagaingon, “Ako magauban kaninyo, ug moanha sa sulod ninyo, hangtud sa katapusan
sa kalibutan.” Ug usab Siya miingon, “Ang mga buhat nga Akong ginabuhat, mabuhat
usab ninyo.” Ug usab Siya miingon, “Ako mao ang punoan; kamo mao ang mga sanga.”
Ug ang sanga mabuhi lamang pinaagi sa kinabuhi sa punoan. Bisan kung unsa ang anaa
sa punoan makita kini pinaagi sa sanga. Himaya. Sa ingon si Cristo mao sa gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan, kini magpakita sa Kinabuhi ni Ginoong
Jesu-Cristo. Amen.

78 Kahibalo, dili kalibutanon, kay mangatarungan kini. Ang bisan unsang kalibutanong
kahibalo mangatarungan. Tan-awa, apan ang pagtoo dili  mangatarungan. Ang Dios
magpadayag kaninyo sa ti—tinuod nga adunay butang mahitabo, ug ang matag sayatest
dinhi sa kalibutan moingon nga sukwahi kini, dili kini mahitabo; bisan pa niana motoo ka
gayud niini. Oo, sir. Kini dili mangatarungan.

Ang Biblia nag-ingon nga atong gisalikway ang pangatarungan. Dili ka makiglalis
uban sa pagtoo. Ang pagtoo dili mangatarungan; ang pagtoo nahibalo kung hain kining
dapita. Ang pagtoo mobuhat. Ang pagtoo mopabilin. Dili kini mairog. Walay bisan unsa
nga makapairog niini. Dili ko tagdon bisan kung unsa pay gisulti niini, niana, o sa uban;
dili kini makapairog bisan gamay. Magpabilin ra kini diha. Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw una,
dili kini matarog, magpabilin ra kini diha.

Gisultiha sa Dios si Noe nga kining mga butanga mahitabo; mitoo siya Niini. Nakita
mo? Gisultihan sa Dios si Moises nga kining mga butanga mahitabo; mitoo siya niini.
Gisultihan sa Dios ang mga tinun-an nga adunay usa ka butang mahitabo; panungas
kamo didto sa Pentecostes ug pagpaabot; ug mipabilin sila didto. Oo, sir.

79 Padayonon ta, karon, ang kahibalo. Karon, dili kay kalibutanon ng kahibalo, kondili
langitnon  nga  kahibalo  kini.  Ug  ang  langitnon  nga  kahibalo,  kung  ang  Dios  maoy
gigikanan sa tanang kahibalo, ug ang Dios mao ang Pulong, nan kung imong nabatonan
ang langitnong kahibalo, motoo ka gayud sa Pulong, ug makiglalis ka sa bisan unsa
pinaagi sa Pulong.

Ang kaso sa buhis nga giatubang sa iglesia, o akong giatubang, usa sa mga tawo
usa  n iana  ka  h igayon  d idto  sa  gamayng  husay  ang  mi ingon  kanako,
nagkanayon…giingnan  ko.  Dili  sila  makakita  ug  sayop.  Ug  busa  misugod  silag
sa…giingnan ko, “Nan, kung wala may hinungdan, nganong dili  ka man mohawa sa
akong likud?” Nakita mo?

80 Mipadayon siya nga naghisgot kanako bahin sa mga Kasulatan. Siya miingon, usa
ka dakung tawo nga may sigarilyo sa iyang kamot, siya miingon, “Mr. Branham, usa ako
ka tinun-an sa Biblia.”

Giingnan ko, “Kalipay ko ang pagpakadungog niana.”
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Siya miingon, “Karon, buot kong hibaw-an kung unsa kining pagpatootoo. Imong
gipabayran kining magagmayng mga panyo nga imong gipadala,  kanang gamayng
diwata pinaagi sa pag-ampo sa mga panyo ug gipadala kini sila, silang mga dinihogan
nga  tinabas  ang  tawag  mo  kanila,  mga  panyo.”  Siya  miingon,  “Ug  unya,  imong
gipabayran sila.”

Giingnan ko, “Wala, sir, walay bayad niini.”

Ug miingon siya, “Nan, kanang maong diwata…”

Giingnan ko, “Imong gitawag kini nga diwata, sir? Nag-ingon ka kanako dili pa lang
dugay nga tinun-an ka sa Biblia.”

Siya mitubag, “Oo.”

81 Giingnan ko,  “Kutloa  kanako ang Buhat  19:11.”  Sa  kahibalo,  nabitik  sa  iyang
kaugalingon niini, ug giusab ang topiko. Giingnan ko, “Nan kutloa kanako ang Juan 5:
14.” Dili siya makahimo niini. Giingnan ko, “Nan sa Santiago 5:14, dili siya makahimo
niini. Giingnan ko, ”Nahibalo ka ba sa Juan 3:16?“ Tan-awa, ang kahibalo, kaigmat,
kalibutan, apan kung…

Siya miingon, “Apan Mr. Branham, imong gipaningkamotan kining kasoha pinaagi
sa Biblia. Samtang among gipaagi kini sa mga balaod sa nasud.”

Giingnan  ko,  “Sir,  dili  ba  ang  balaod  sa  nasud  gipasukad  man sa  Biblia?  Nan
husticia kini.” Amen.

82 Oo,  ang  kahibalo,  dili  kalibutanon,  kondili  espirituhanong  kahibalo  sa  Pulong,
nahibalo kung unsay giingon sa Dios, mobuhat kung unsay giingon sa Dios. Husto kana.
Nan kung nagbaton ka niana ug makahimo pagtoo sa tanang mga butang nga Siya mao
sa gihapon diha sa tanang mga butang nga gisulti sa Pulong nga tinuod, nan uyonan mo
ang matag usa niini pinaagi sa, “Amen” nga husto kana. Ipuno kana sa imong pagtoo.
Kay husto kanang tanan.

Oo, kong anaay moingon kanimo nga ang Biblia nawad-an na sa Iyang gahum, nga
walay ingon nianang butanga nga bautismo sa Espiritu Santo (Huh-uh.), ayawg dugangi
kana. Kay dili kini magpulos. Mangatagak kini, sama ra sa pagbutang ug yuta sa ibabaw
sa bato; dili kini magpabilin. Mangadugmok ra kini.

83 Ug ang mga tawo moingon kaninyo, “Dili na kasaligan karon ang Biblia. Magbantay
kamo karon. Ayaw pagkuyog ingon nga usa ka… Dili  na kini  kasaligan…” Madungog
ninyo kana kanunay.

Usa ka gamayng panultihon: “Dili  ka na makasalig sa Biblia.” Nan, kong—kong
anaa kana sa inyong hunahuna,  dili—mo—ayawg dugangi  kini,  tungod kay dili  kini
magpulos.  Ang tibuok tinukod mahugno ra diha-diha.  Kinahanglan nga lubkon siya
pinaagi  sa  Espiritu  Santo;  ang  gipasabot  ko  nga  maghawiranay,  ang  lusong  nga
nagtabon niini. Ug mao rang butanga ang nagtabon niini…

Nahibalo ka sa paagi nga ang gipatapakan nga buslot kanunayng molungtad kay sa
igo rang papilitan sa karaang tapak, ang diyotayng kainit makapapilit sa karaang tapak
diha sa ligid, ang unang butang hisayran mo painiti kanang ligid ug gamayng kainit, ug
kusgig diyotay pagpadagan, ug kini mahilis. Oo, sir. Nakita mo? Ug mao kanay nahitabo
sa kadaghanang mga tawo karon: ilang sulayan pagpapilit ang ilang kaalam diha, usa ka
kalibutanong kaalam, pinaagi sa gamayng daang kalibutanong pasta. Ug kung moabot
ang mga pagsulay, “Ah, tingalig nasayop ako.” Nakita mo? Ug unya mohungaw ang
hangin; ug mahuyosan ka di madugay. Ang tanan mong pagsinggit ug pagluksolukso dili
makatabang kanimog maayo. Ang mga tawo makakita kanimo nga mibalik pag-usab sa
mao rang lunangan. Nakita mo? Husto kana.

Apan kong magpabilin ka diha uban sa hustong kainit sa Espiritu Santo hangtud
nga kini maoy maghimo kanimo ug sa Ligid nga usa ra, nan mao kana. Ikaw ug ang
Ligid usa ra. Kung magpabilin ka diha hangtud nga ikaw, ug ang matag saad sa Dios
mahimong usa ra, nan ipuno kana sa imong pagtoo. Apan kong dili ka, ayaw na lang kini
ipuno.

84 Moingon kamo, “Ang Pulong dili na kasaligan.” Ayawg idugang kana. Kong moingon
ka, “Ang mga gisaad dinhi sa bautismo sa Espiritu Santo alang lamang sa dose ka mga
apostoles,”  sama sa giingon sa ubang kasimbahan karon; ayawg isulay pagdugang
kana. Kay diha niana mangahugno ang ilang patukoranan.
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Sama kang Uzzias kanhi sa miaging gabii, sa dihang nakita niya ang patukoranan
niining tawhana nga iyang gisaligan nangahugno tanan, gihampak sa sanla. Wala kadto
magpulos.

Karon,  “Alang  lamang  sa  dose  ka  mga  apostoles,  sa  doce  ka  mga  apostoles
lamang.”

85 Miadto ako kang Igsoong Wright (nagtoo ako nga anaa sila sa luyo.) usa niana ka
bagii,  ug dihay ministro didto. Nagwali  ako, ug upat o lima ka mga magwawali  ang
didto. Kining maong magwawali mitindog ug miingon, “Karon, sutihan ko kamo mga
minahal kong katawhan. Oh, alang nako mga maayo kamong tawo.”

Giingnan ko—giingnan ko sila, matud ko, “Ka—kanang usa nga naglingkud diha;
bantayi.” Busa si Junior Jackson, nga didto sa luyo, mao pa lamang mahuman pagwali,
ug siya miingon—naghisgot sa grasya sa Dios. Oh, tan-awa, mainiton kaayo siya nga
naghulat.

Ug mitindog siya didto ug misulay siya, nga nagaingon, “Karon, isulti ko kaninyo
nga si Mr. Branham dinhi, sultihan ko kamo, nga siya anti-cristo,” ug iyang sugdan kana
sa tanang gabii.

Ug ang ubang mga magwawali misugod; giingnan ko, “Kadali lang; karon, ayaw
pagsultig bisan unsa, mga igsoon. Dihay usa lamang kaniya ug ang uban kanamo.”
Giingnan ko, “Pasagdi siya karon; iya akong gikuha.” Gikinahanglan ko kini pag-ayo,
wala ako masayud kung unsaon. Nakita mo?

86 Busa siya miingon, “Si Mr. Branham anti-cristo,” ug mipadayon siya pagsultig bisan
unsa, nasayud ka nag unsa… Siya miingon—siya miingon, “Anaay… Ang bautismo sa
Espiritu  Santo,”  miingon,  “ang  Biblia  nag-ingon  nga  napulog  duha  lamang  ang
nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo.” Naghisgot bahin sa Langitnong kaayohan,
“Ang doce ra ka apostoles ang nakabaton sa Langitnong kaayohan.” Siya miingon, “Kami
mosulti diin ang Biblia mosulti, ug maghilum kung ang Biblia hilum.”

Akong gipaabot  hangtud  nga  nagpataka  na  lang  sulti  sulod  sa  tunga  sa  oras;
giingnan ko, “Kadali  lang. Anaa akoy daghang gisulat dinhi,”  giingnan ko, “akong…
Hatagi akog higayon sa pagtubag sa uban.” Ug sa akong pagtindog giingnan ko, “Si sir,
siya miingon nga mosulti siya kung ang Biblia mosulti, gihimo kana sa iyang simbahan,
ug maghilum kung kini naghilum. Kamong tanan mao ang mga saksi.”

“Oo.”

Giingnan ko, “Karon, nag-ingon siya nga doce lamang ang nakadawat sa Espiritu
Santo. Ang akong Biblia nag-ingon nga dihay usa ka gatud ug kawhaan sa nahaunang
pagbubo.” Amen! Isalibay kanang matanga sa kaalam. Nakita ninyo? Misulay siya pag…

87 Giingnan ko,  “Nan nagtoo ako nga si  Pablo wala makadawat sa Espiritu Santo
samtang miingon siya nga nakadawat.” Nakita mo? Giingnan ko, “Didto sa… Samtang
miadto si  Felipe ug miwali  sa  Samaria,  sila  gipangbautismohan sa Ngalan ni  Jesus
lamang; ang Espiritu Santo wala mokunsad kanila, ug ilang gipadala si Pedro ug si Juan
aron molugsong ug mipandong sa mga kamot kanila, ug ang Espiritu Santo mikunsad
kanila. Sa akong pagtoo alang ra kadto sa napulog duha.”

Giingnan ko,  “Diha sa  mga Buhat  10:49 samtang si  Pedro didto  sa  ibabaw sa
bobong ug nakakita sa panan-awon aron moadto kang Cornelio, samtang nagsulti pa si
Pedro niining mga pulonga, ang Espiritu Santo mikunsad kanila nga nakadungog sa
Pulong.” Giingnan ko, “Ang Biblia nagsulti pa; hain na man ang imong simbahan?” Anaa
kini sa “mahimo lang.” Oo. Nakita mo?

Giingnan ko, “Ang Langitnong kaayohan, nag-ingon ka nga sa napulog duha ra ka
mga apostoles ang may Langitnong kaayohan. Ang Biblia nag-ingon nga si  Esteban
miadto sa Samaria ug naghingilin sa mga yawa, ug nag-ayo sa mga balatian, ug dihay
dakung kalipay sa siyudad, ug siya dili kauban sa doce. Dili siya apostol; usa ra siya ka
deacono.” Amen, amen.

88 Giingnan ko, “Kong si  Pablo dili  kauban sa nalulog duha nga didto sa taas nga
lawak, ug diha kaniya ang gasa sa pagpang-ayo…” Giingnan ko, “Maoy tan-awa ang mga
hiyas sa pagpangayo. Ug milungtad ug katloan ka mga katuigan, sa gihapon didto pa
siya  sa  mga  taga  Corinto  nanagpanudlo  sa  hiyas  sa  pagpangayo  diha  sa  lawas.”
Nakakita ba kamo niini?
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Karon, kanang matanga sa kaalam nga inyong hingkat-onan gikan sa pipila ka mga
libro, maayo pay inyo kanang ilabay sa basurahan. Duola kining maong Kahibalo. Kung
ang  Dios  nag-ingon,  “Siya  mao  sa  gihapon  kagahapon,  karon,  ug  hangtud  sa
kahangturan,” moingon nga, “Amen.” Oo, sir. Oo, sir. Dili lamang kay sa doce ra, alang
kini sa tanan. Kung makabaton ka nianang matanga sa pagtoo—kung ang imong pagtoo
mouyon niini kanunay pinaagi sa “Amen,” nan makaingon ka, “Maayo,” ipuno kana niini.
89 Ang ikaupat… (Magdali ta tungod kay igo pa lang ako…) Makapaayo ang pagtindog
dinhi ug maghisgot bahin niini…?… Oo. Ang ikaupat (Salamat), ipuno ang pagpugong sa
kaugalingon. Oh, tan-awa. Nakaabot na kita sa pagpugong sa kaugalingon. Karon, una
sa tanan anaa kay pagtoo. Kinahanglan nga magbaton ka niana sa sinugdan. Ug unya
ipuno ang gahum sa imong pagtoo, kong kini mao ang hustong matang sa gahum. Ug
unya ipuno ang kahibalo, kong kini mao ang hustong matang sa kahibalo. Karon, imong
ipuno ang pagpugong sa kaugalingon.

Ang pagpugong sa kaugalingon wala magsabot nga: makahunong na pag-inum sa
bisag unsang bino.  Dili,  dili.  Ang pagpugong sa kaugalingon wala magpasabot  nga
tambal  sa  bino,  dili  niining  kahimtanga.  Mao  kini  ang  Biblikanhong  pagpugong  sa
kaugalingon, pagpugong sa kaugalingon nga iya sa Espiritu Santo. Usa lang kana sa
pangibog sa unod. Apan naghisgot ta bahin sa pagpugong sa kaugalingon sa Espiritu
Santo. Kana nagpasabot kung unsaon mo pagpugong sa imong dila, nga dili mahimong
tabian;  kung unsaon mo pagpugong sa  imong kinaiya,  dili  kay  molupad sa  matag
higayon  nga  adunay  modaot  kanimo.  Oh,  tan-awa.  Boy,  ang  kadahanan  kanato
mangahulog  na  bisan  sa  dili  pa  makasugod,  dili  ba?  Nakita  mo?  Ug  matingala  ta
nganong wala man ang Dios sa Iyang simbahan mamuhat ug mga milagro ug sa mga
butang nga naandan Niyang gibuhat.

90 Oo, sir.

Tan-awa, ipuno kining mga butanga. Ipuno ang pagpugong sa kaugalingon diha
niana. Oh… Pagpugong sa kaugalingon, kung unsaon pagtubag sa tumang kaluoy kung
ang kapungot gisulti kanimo. Dihay miingon, “Kamong mga panon sa mga holi-roler nga
taga didto.” Ayawg lukso ug hunloson ang imong taas bukton karon. Nakita mo? Dili
ingon niana,  kondili  mosulti  uban sa  diosnong gugma.  Pagpugong sa  kaugalingon,
pagkamaayo, dili ba mao man kana ang imong gusto?

Kung ikaw panamastamasan, ayaw pagbalus. Himoa Siya nga imong Panag-ingnan.
Sa dihang miingon sila, “Kong Ikaw Anak man sa Dios, himoa nga kining mga bato nga
tinapay,” mahimo Niya kini ug ipakita nga Siya mao ang Dios; apan anaa Kaniya ang
pagpugong sa kaugalingon. Sa dihang gitawag nila Siya nga Beelzebub, Siya miingon,
“gipasaylo Ko na kamo tungod niini.” Husto ba kana? Ilang giibot ang daghang bungot
gikan sa Iyang nawong, ug gilud-an ang Iyang nawong ug miingon, “Kanaug diha sa
krus.”

Siya miingon, “Amahan pasayloa sila; kay wala sila masayud sa ilang gibuhat.”

91 Samtang Siya nagbaton sa hiyas… Siya nahibalo sa tanang mga butang, kay diha
Kaniya mao ang Kinatibuk-an sa Pagka-dios sa lawas. Ilang nakita Siya nga nagbuhat ug
mga milagro pinaagi sa pagsulti sa mga katawhan kung unsay nahitabo kanila, ug uban
pa sama niana. Ilang gipurongan Siya sa ulo sama niana, diha sa Iyang mga mata, ug
gibunalan Siya sa  ulo  pinaagig  bunal,  ug giingnan,  “Panagna;  tug-ani  kami  kinsay
mibunal  kanimo;  ug  motoo  kami  kaninyo.”  Nakita  mo?  Siya  may  pagpugong  sa
kaugalingon.

Karon, kong nakabaton ka niini nga sama niana; ipuno kini sa inyong pagtoo. Apan
kong sa gihapon magpaburot ka pa ug magpagarbo, ug makig-away, ug mabalaka, ug
uban pa. Huh, uh. Wala ka pa makaangkon… Dili mo mahimong ipuno kana, tungod kay
dili kini mahidugang.

Tan-awa, dili kana mopilit. Dili mahimong mokuha ka ug gamayng goma, nasayud
ka, ug ibolkit kini sa puthaw. Dili kini mahimo. Dili gayud, kinahanglan nga moinat kini
sama sa goma. Nakita mo? Ug kung ang imong pagtoo ug ang imong pagpugong sa
kaugalingon mahisama sa pagpugong sa kaugalingon nga iya sa Espiritu Santo nga diha
Kaniya, nan mopilit kini Kaniya. Nahidugang ka niini.

92 Kung ang imong gahum sama sa Iyang gahum, nan mahidugang kini niini. Kung
ang imong kahibalo sama sa Iyang kahibalo,  “Ako mianhi  aron pagbuhat sa Imong
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kabubot-on, oh Dios.”… Pinaagi sa Pulong sa Amahan Iyang gidaog ang matag yawa.
Ang mga langit ug ang yuta mangahanaw apan ang Pulong dili  mahanaw. Tan-awa,
kung anaa kanimo kanang matanga sa kahibalo, kini mopilit sa imong pagtoo. Kung
nakaangkon  ka  sa  hustong  matang  sa  pagpugong  sa  kaugalingon,  sama sa  Iyang
gibatonan; mopilit kini.

Apan kung wala ka—hinimo ra sa tawo, alang-alang,  sawsawan nga pagtoo,  o
pagpugong sa kaugalingon, “Oh, gusto ko unta siyang sagpaon, a—apan dili na lang,
tungod kay tingalig ilang ipamalita ang akong ngalan bahin niini.” Dili kana mao ang
matang  sa  pagpugong  sa  kaugalingon  nga  Iyang  gihisgotan.  Ayawg  sulayi  ang
pagdugang niana; kay dili kini magpulos.

Apan kung mahimo mo gayud, pinaagi sa katam-is gikan sa imong kasingkasing
ang pagpasaylo sa matag tawo, pagmalinawon; hikalimti kini (Nakita mo?), nan mopilit
kini. Mahimong idugang mo kana sa imong pagtoo. Whew. Maoy hinungdan nga hamubo
ra ang simbahan. Dili ba kana tinuod? Mao diay.

93 Ako moingon, “Paghinulsol ug pabautismo, ang Biblia nag-ingon, sa Ngalan ni Jesu-
Cristo,”  ug  ang  usa  ka  trinitaryan  nga  dili  motoo  niana,  moingon,  “Mao  kana  ang
karaang anticristo; Siya sa Ngalan ni Jesus; Siya iya ni Jesus lamang.” Tan-awa, bata.
Wala ako masayud bahin sa imong pagpugong sa kaugalingon karon. Nakita mo?

Nganong dili ka man moduol ug moingon, “Atong usahan kini paghusay, Igsoong
Branham.  Gusto  kong  paminawon  kini  nga  gisaysay.”  Nakita  mo?  Nan  kanaug  ug
paminawa kini; ug ibutang kini sa imong atubangan, ug unya milakaw ka, makaabot ra
ki—kita niana pila na lang minuto sa pagkadiosnon.

Apan kung ikaw—kung mohasmag ka man, gustong molukso sa matag kataposan,
huh-uh,  dili  kon  mao  ka—kana.  Nakita  mo?  Wala  ka  makabaton  sa  Biblikanhong
pagpugong sa kaugalingon kung buhaton mo man kana. Kung unsaon pagpanubag. Ug
kong makabaton ka niining tanan, na mahimo kining idugang sa imong pagtoo.

94 Ug human niana, ang ikaupat, idugang sa imong pagtoo ang pagkamainantuson,“
ang Biblia nag-ingon. Nakita mo? Busa mao kini ang pagkamainantuson. Karon, mao
kana ang sunod nga butang nga makapalig-on niining larawan. Nahibalo ka, ang Dios
anaay tinuod nga materyales sa Iyang balay. Nakita ninyo kung unsang kahaduol na
nato, mga igsoon? Tan-awa, nakita mo? Tan-awa oh, hain na kita karon? Oo, sir.

Tan-awa, anaa kitay himaya; anaa kamoy pagsinggit, ug mga butang, tungod kay
anaa man kitay pagtoo; apan kung mopaubos ta niining mga butanga dinhi, ang Dios dili
makahimo pagtukod kanato diha nianang maong larawan. Nakita mo? Dili Siya—dili Siya
makadala kanato ngadto nianang dapita. Anaa kanato kining tanang mga butang nga
makapahulog kanato ug makapadalin-as uban niini.  Nakita mo? Dili  Siya makahimo
pagtukod sa Iyang iglesia.
95 Pagkamainantuson sa unsa? Unsang matanga sa pagkamainantuson? Una sa tanan
mao ang pagbaton sa pagkamainantuson sa Dios. Kong anaa kay usa ka tinuod nga
pagtoo, anaa kay tinuod nga pagkamainantuson, tungod kay ang pagtoo nagalihok sa
pagkamainantuson.

Miingon,  “Tan-awa,  gihangyo  ko  Siya  sa  miaging  gabii  nga  ayohon  ako,  ug
masakiton ra gihapon ako ning buntaga.” Oh, tan-awa, unsa nga pagkamainantuson.

Giingnan sa Dios si Abraham, ug bayente na ka tuig ang milabay wala pa gihapoy
timailhan;  apan mitoo  ra  sa  gihapon siya  niini.  Siya  mainantuson kauban sa  Dios.
Ibutang Siya kanunay sa atubangan mo. Himoa Siyang sunod nga silimangan. Dili ka
makasimang Kaniya, busa ibutang Siya kanunay sa atubangan mo. “Siya miingon, ug
akong… Mahitabo gayud kini.”  Nakita mo? Ibutang Siya kanunay sa atubangan mo.
Husto kana.
96 Si  Noe  may  pagkamainantuson.  Oo.  Si  Noe  may  tinuod  nga  diosnong
pagkamainantuson. Ang Dios nag-ingon, “Akong laglagon kining kalibutana pinaagig
ulan,” ug si Noe nagwali usa ka gatus ug bayente ka mga katuigan mahitungod niini:
daghan kaayog pag-antus,  bisan ngani  tun-og walay nahulog gikan sa langit.  Wala
gayud. Abogon sa gihapon sulod sa usa ka gatus ug kawhaan ka tuig, apan mainantuson
siya.

Ug unya sulayan sa Dios ang inyong pagkamainantuson. Husto kana. Sulayan sila
sa Dios. Human Niya sultihi si Noe… Karon, Siya nag-ingon, “Noe, gusto Ko nga mouna
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ka ug sulod sa arka. Kay Akong pasudlon ang mga mananap diha. Ug gusto Na—Nako
nga mosulod ka,  mosaka ka sa itaas karon, aron makita mo sa ibabaw sa bintana.
Karon, gusto Ko nga mosulod ka didto. Gusto Ko nga sultihan mo kining mga tawhana:
'Ugma, kung unsay akong giwali sulod sa usa ka gatus ug kaluhaan nga mga katuigan
mahitabo na.' Sige, lakaw ngadto ug sultihi sila.”

Unsa ang nahaunang ilhanan? Si Noe misulod sa arka: wala pay ulan.

97 Andam na si Noe, ug gikasul-ob na ang kapote ug uban pa aron siya makalantaw
panagsa, andam na.

Apan sa pagkasunod adlaw tingalig iyang giingnan ang iyang pamilya, ug ang iyang
mga binalaye, ug silang tanan nga nagkanayon, “Oh, tan-awa, ugmang adlawa inyong
makita  ang  mga  butang  nga  wala  pa  ninyo  sukad  makita,  tungod  kay  ang  tibuok
kalangitan mamahimong maitum, dalogdog ug kilat ang mahitabo. Ang dakung espada
sa Dios mohadyong diha sa kalangitan. Iyang hukman kining panon sa mga makasasala
nga misalikway kanato sulod sa usa ka gatus ug kaluhaan ka mga katuigan. Bantaye
lang ninyo ug tan-awa.”

Tan-awa, ang uban pang alang-alang nga mga magtotoo, nasayud ka, kadtong
naglangay-langay ug wala ngani makasulod, nasayud ka…In—inyo pang makita sila,
nasayud ka.  Busa  nanaka si—sila  ug  miingon,  “Hinuon,  tingalig  husto  ang tawong
tigulang, busa manaka ta ug magpaabot sa pipila ka adlaw, o kaha magpaabot ug pipila
ka oras sa buntag ug tan-awon.”

98 Sa pagkasunod adlaw,  inay nga maitum nga panganud,  ania  karon ang adlaw
misubang sama sa naandan niini. Milantaw si Noe sa gawas. Miingon, “Hey, wala pay
mga panganud.”

Kadtong tawhana,  misaka ug miingon,  “Aw,  nahibalo  ako nga kauban ka nila.
Nakita ko nga mianhi ka dinhi.”

“Ah, pasayloa ako, sir, ha-ha; tingalig igo lang a—a—ako—nasayud ka nadasig lang
ako; nasayud ka, daw…Ha-ha-ha.”

Apan si  Noe,  anaa kaniya ang pagkamainantuson,  nga nagaingon,  “Kong wala
mahitabo karon, moabot kini ugma.” Husto kana. Ngano man? Dios ang namulong sa
ingon.

Kanus-a man Siya magsulti nimo niana, Noe?“

“Usa ka gatus ug kaluhaan na ka tuig ang milabay. Nakadangat na ako niini, busa
igo na lang ako maghulat dinhi karon.”

Tan-awa, taud-taud atong makita nga ang Dios moanhi naghulat usab sa iglesia,
apan moabot gayud kini; ayawg kabalaka. Iyang gisaad kini. Nagpaabot kanunay alang
sa pagkabanhaw. Anaay mahitabo, ayawg kabalaka. Ang Dios nagsaad niini. Pagpaabot
nga mapailubon. Kay kini…

99 Nahinanok kamo didto,  wala  pa  kini… Tingalig  mahitagpilaw ka  sa  dili  pa  kini
mahitabo, apan mahigmata ka nianang panahona; Iyang gisaad kini.  Nakita ninyo?
Kanang atong gitawag nga tagpilaw sa kamatayon, nasayud ka, kanang atong gitawag
nga kamatayon, nahitagpilaw, o nanghikatulog diha kang Cristo. Walay ingon nianang
butanga namatay kang Cristo. Ang Kinabuhi ug kamatayon dili magdungan pagtungha.
Nakita mo? Igo lang kita mahitagpilaw, usa ka tagpilaw nga dili ta mapukaw sa atong
mga higala. Siya ray Bugtong makapukaw. “Siya nagtawag, ug ako motubag Kaniya,”
matud ni Job. Si Job natuglog pa karon sulod na sa upat ka libo ka mga katuigan. Ayawg
kabalaka, kay mobangon ra si—siya. Ayawg kabalaka, kay nagpaabot pa siya.

100 Si  Noe  naghulat;  milabay  ang  ikaupat  ka  adlaw:  wala  pay  ulan.  Maayo  lang
gihapon; mahitabo ra gayud kini.

Akong hingdunggan si Mrs. Noe miabot ug miingon, “Dad, sigurado ka ba?”

“Ayaw pagsultig ingon niana.” Mapailubon siya tungod kay anaa siyay pagtoo. Oo,
sir. Anaa siyay maligdong nga batasan. Anaa siyay kahibalo nga husto ang Dios. Anaa
siyay pagkamainantuson; wala siya managhap ug miingon, “Ah, wala ako masayud kung
unsay ipasabot niining tanan. Nawala na ang akong pagkainila diha niana.” Wala, wala.
“Ang katawhan wala na magtagad kanako. Mogawas ako didto ug magsugod na usab.”
Wala, wala. Anaa kaniya ang pagkamapailubon. Ang Dios nagsaad; buhaton kini sa Dios.
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Buhaton kini sa Dios tungod kay gisulti kini sa Dios.

101 Akong  makita  ang  iyang  anak  nga  miduol  ug  miingon,  “Dad,  nasayud  ka…”
(Gihikaphikap ang iyang kamot sa ibabaw sa iyang ubanon nga buhok, nasayud ka, ug
usa na gatusan ka mga katuigan ang edad, nasayud ka, samtang naglingkud didto.)
Giingnan, “Nasayud ako nga usa ka katigulang patriarca. Gimahal ko—ko- ikaw, daddy,
apan dili ba—dili ba poseble nga masayup kag diyotay?”

“Oh, dili, dili.”

“Ngano man?”

“Ang Dios maoy nagsulti.”

“Nan, daddy, ikaunom na kini ka adlaw nga ania ta dinhi sa ibabaw, naglingkud
dinhi  niining  daku karaan ug  nauga nga  arka,  nga  ania  dinhi.  Ug  ki—kining  tanan
gibulitikan sa sulod ug sa gawas, ug dinhi ta sa tanang katuigan nagbuhat niini; ug
mitindog ka diha sa gawas hangtud nga naubanon ka na ug naupaw, ug karon ania ka
na sa  ibabaw misulti  na  usab nga mao kini  ug  kanang butanga,  ug  ang katawhan
nangatawa ug nanagpangbato sa lata nga kamatis ug uban pang butang sa kilid niini.
Tan-awa kung unsay imong gibuhat. Ah nasayud ka…”

“Pailub lang, anak.”

“Sigurado ka ba?”

“Moulan gayud kini.”

Ang iyang binalaye miingon, “Amahan, nasayud ka nga ako…”

“Maulan gayud.”

“Apan tanan niining mga katuigan kita nanagpaabot; dugay na kitang nangandam,
ug gisultihan mo kami nga moulan usa na ka semana ang milabay. Ug ania kita dinhi, ug
ang mga pultahan tanan gitakpan na, ug karon ania ta naglakawlakaw dinhi sa sulod, ug
ang adlaw makasunog ra sa gihapon sama kaniadto.”

“Apan moulan gayud.”

“Giunsa nimo pagkasayud?”

Ang Dios nag-ingon nga moulan.“

102 Karon, kung makadangat ka nianang kahimtanga, ipuno kini. Apan kung wala mo
kini  maangkon  nianang  paagiha,  a—ayawg  sulayi  ang  pagdugang  niini.  Dili  kini
magpulos. Dili kini magpulos sa pagpangayo; dili kini magpulos sa bisan unsa pa. Nakita
mo? Kinahanglan nga mosibo kini sa mao ra nga materyales nga mopilit kini. Husto
kana. Kinahanglan nga ipuno mo kini: pagkamainantuson sa saad sa Dios. Oo, sir. Si
Noe mitoo niini ug anaa siyay pailub uban sa Dios sulod sa usa ka gatus ug kaluhaan ka
tuig.

103 Si Moises—nagbaton ug pailub uban sa Dios. Oo, sir. Giingnan, “Moises, nadungog
Ko ang pagtuaw sa Imong mga katawhan. Nakita Ko ang ilang mga kasakit. Manaug Ako
aron luwason sila. Ipadala Ko ikaw.” Ug ang gamayng sumpaki diha tali kaniya ug sa
Dios,  ug gipakita sa Dios kaniya ang Iyang himaya. Siya miingon, “Ania karon ako
moadto.” Sa dihang nakita niya ang himaya sa Dios (Nakita ninyo?), anaa siyay pagtoo.

Giingnan, “Unsa kanang anaa sa imong kamot, Moises?”

Siya miingon, “Sungkod.”

Siya miingon, “Iitsa kana.”

Nahimo kini nga halas. Siya miingon, “Oh, tan-awa.”

Misugod Siya…Giingnan, “Kupti kini, Moises. Kong nahimo Ko man kini nga halas,
mahimo Ko kini  pag-usab.”  Ahh.  Amen.  Kong ang Dios  nakahatag man kanako ug
natural nga kinabuhi, mahimo Niya paghatag kanako sa espirituhanong Kinabuhi. Kong
ang  Dios  mihatag  kanako  sa  unang  pagkahimugso,  makahatag  Siya  kanako  sa
ikaduhang pagkahimugso. Amen. Kong ang Dios makahimo pag-ayo niini pinaagi sa
Langitnong kaayohan, makahimo Siya sa pagbanhaw niini pag-usab ngadto sa Iyang
himaya sa katapusang mga adlaw. Husto kana.

“Mahimong iitsa ko kining sungkod ug mahimo kini nga halas; ug mahimo ko kining
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pabalikon nga sungkod.” “Kupti kini sa ikog.” Gikab-ot ni Moises ug gikuha kini; ania
karon nahimo kini  nga sungkod.  Himaya.  Iyang gisugdan pagdugang ang kahibalo.
Nakita mo?

“Unsay nahitabo sa imong kamot, Moises?”

“Wala man.”

“Isuksok kini sa imong dughan.”

“Tan-awa, naunsa man kana?” naputi sa sanla…

“Oh, Ginoo, tan-awa ang akong kamot.”

“Ibutang kini pagbalik sa imong dughan, Moises.” Ibutang kini pagbalik sama niana,
naulian kini sama sa…

Iyang gisugdan sila pagdugang sama niini. Nakita mo? Oo, sir.

104 Milugsong siya didto, ug ang unang kalainan nga nahiadto siya didto. Migula siya
didto  ug  miingon,  “Ang  Ginoong  Dios  nag-ingon,  'Palakta  ang  mga  katawhan  ko.'
Faraon,  gusto  kong  hisayran  mo  kini:  mianhi  ako  ingon  nga  tinugyanan  sa  Dios.
Kinahanglan nga sundon mo ako.”

Si Faraon mitubag, “Sundon? Nasayud ka ba kung kinsa ako? Ako mao ang Faraon.
Mosunod kanimo, nga usa ka ulipon?”

Giingnan, “Mosunod ka ba kanako o malaglag. Buhata hain niining usa nga gusto
mo.” Sige…?… Ngano man? Siya nahibalo kung unsay iyang gipanulti. Anaa siyay tahas.
Miadto siya didto; nakigsulti siya sa Dios. May pagtoo siya. Nahibalo siya kung hain siya.

Maoy gusto mo nga sundon ko ikaw? Pahawa dinhi.“

“Ipakita ko kanimo.”

“Hatagi ako ug ilhanan.” Iyang giitsa ang sungkod: ug nahimo kini nga halas.

105 “Oh, siya miingon, ”Kanang sungkod sa kabos nga manlalamat…Kadiyot lang. Dali
ngari, Jannes ug Jambres. Iitsa ang inyong mga sungkod.“ Ila silang gipang-itsa, ug
nangahimo silang halas.

Giingnan, “Karon, ikaw nga walay bili paduol nganhi kanako, usa ka Egiptohanon,
usa ka Faraon sa Egipto, ug mianhi ka dinhi uban sa imong walay bili nga sungkod sa
manlalamat.”  Sama sa inyong mga limbong nasayud ka,  sa pagbasa sa hunahuna.
Nahibalo ka kung unsay akong gipasabot. Unta inyong mabasa…?… Pagbasa sa kaisipan.
Nakita ba ninyo? Oo. “Mianhi dinhi uban nianang mga butanga.” Miingon, “Tan-awa,
makahimo kami pagbuhat sa samang butang nga imong gibuhat.”

Unsa man si Moises? Wala siya moingon, “Oh, Mr. Faraon, a—akong gikasubo, sir.
Himoa ako nga ulipon mo.” Wala, sir. Mitindog ra siya (Amen.), mipabilin didto.

Ang Dios nag-ingon; sa walay pagduhaduha sa sulod sa iyang kasingkasing. “Kalma
lang, kay pakitaon Ko ikawg usa ka butang.”

106 Kung gibuhat mo ang husto sa unsay Iyang giingon nga buhaton: ug kong daw
sayop man kini, kalma lang. Pailub lang. Si Moises miingon, “Nahibalo ka sa dihang
gipahiluna ko kanang patukoranan dihay pailub nga gipahiluna diha, busa magpaabot
ako ug tan-awon kung unsay buhaton sa Dios.

Didto atua ra ang karaang halas, mikamang, mitayhop ug nagapanitsit sa usag usa.
Una sa tanan nasayud ka miabot ang halas ni Moises, “Gilamoy, gilamoy, gilamoy,” ug
gilamoy silang tanan. May pailub siya.

Sila nga naghulat sa Ginoo,
Nagabag-o sa ilang kusog.
Sila manglupad uban sa mga pako sama sa agila (Husto ba kana?

Nakita mo? Mao kana…)
Sila manalagan ug dili kapuyan,
Manlakaw ug dili maluya…

Tan-awa, sa paghulat lang sa Ginoo. Kinahanglan ang pailub. Nakita mo?

107 Oo, sir.

Ug unya ang Israel  pagadad-on sa gawas.  Ang dakung pasundayag miabot ug
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nahitabo… Si Moises nagpaabot. Ug unya miadto siya sa kamingawan. Tulo o upat ra ka
adlaw panawon; kap-atan lamang ka milyas diin siya milabang didto, didto sa atbang
diin sila mitabok pag-usab. Apan si Moises didto sa kamingawan sulod sa kap-atan ka
adlaw naghulat. Oh, oo, sir.

108 Ug kinahanglan nga anaa tay pailob sa usag usa usab.  Nakita  mo? Sa usa ka
higayon, daghan ki—kitag kahiubos sa usag usa. Maghunahuna ta nga kinahanglang
mahisama ta kang Moises. Si Moises mapailubon uban sa katawhan. Tan-awa—mao
kanay hinungdan nga wala sila makasulod.

Tan-awa,  kong  mosulay  ka  pagbuhat  ug  usa  ka  butang…  Sama  sa  akong
paningkamot pagdala niining mensahea dinhi sa Tabernaculo, aron tan-awon nga ang
matag usa ka sakop sa Tabernaculo mamahimong sama niini. Malisud buhaton. Akong
gipaningkamotan nga makaangkon ug pailub; katloag-tulo na kini katuig (Nakita mo?),
ang pagpailub. Ang kababayen-an pugdol pa gihapon ang buhok mao ra sa gihapon.
Apan gikinahanglan ang pailub; magbaton lang ug pailub, maghulat. Kinahanglan gayud.
109 Bisan  pa  niadtong  panahon  nga  kadtong  masukihong  panon  sa  katawhan
naghambin sa pagkawalay pailub sila maoy hinungdan nga si  Moises nakabuhat ug
butang nga dili maayo… Apan sa pag-abot na sa pagpasundayag, ang Dios gisakitan
tungod sa ilang gibuhat. Siya miingon, “Laina ang imong kaugalingon, Moises. Pamatyon
Ko ang tanan kanila ug magsugod ug bag-o.”

Milukso siya sa taliwala ug miingon, “Dios, ayaw kinig buhata.” Unsa? Pailub uban
sa katawhan nga misuki batok kaniya.

Ambot lang kaha kong makahimo ba kita niana? Kong dili man, ayawg sulayi ang
pagtukod sa ibabaw niini, tungod kay dili ki—kini makapausab, nasayud ka. Sama niana
ang nahauna sa pagpapilit diha niana, ug sama niana ang matag usa kanila kinahanglan
mahipapilit. Kong dili man, dili ka makaabot nianang larawan nga puloy-anan sa buhing
Dios. Wala kay pailub, ang pagpailubay sa usag usa.

110 Magpadayon ta.

Ang  Hebreohanong  mga  kabataan  mapailubon.  Oo  mapailubon  sila.  Ang  Dios
nagsaad kanila, nag-ingon kanila, “Dili kamo magsimba sa bisan unsang larawan.” Apan
mapailubon sila, nga nagkanayon, “Ang among Dios makahimo. Apan bisan paniana, dili
gayud kami moyukbo sa inyong larawan.” Nakita mo? Pagkamapailubon, nasayud niini,
nga ang Dios magbanhaw kaniya sa ulahing mga adlaw. Kining kinabuhia wala kaayoy
tapos niining tanan. Nakita mo? “Ang Dios magbanhaw niini pag-usab sa katapusang
mga adlaw. Apan kung bahin na sa pagyukbo sa larawan, dili  namo kini  mabuhat.”
“Karon, atong ihatag kang Caesar ang iya ni Caesar, apan kung bahin na sa pag-apil ni
Caesar bahin sa Dios, ang Dios maoy mauna. Ang Dios nag-ingon, 'Ayaw pagyukbo sa
maong larawan,'  ug dili  ko kini  buhaton. Ang among Dios makahimo pagpahigawas
kanamo, ug kon dili man Siya, dili ako moyukbo sa larawan.”

Giingnan, “Sige, kay anaay hudno sa kalayo.”

“Hinuon,” miingon siya, “Oh, nagtoo ako, nga moulan karong gabii ug palongon
kining tanan,” apan dili namo kini buhaton. Mapailubon sa gihapon.

111 Pagkasunod buntag sa dihang gihisgotan kini didto sa korte, oh didto atua si—
Nabuccodonosor; siya miingon, “Sige, mga bata, andam na ba kamo nga mahinumdum
kanako ingon nga inyong hari?”

“Oo, mabuhi ka sa kahangturan, oh hari.”

“Karon, yukboi ninyo ang akong larawan.”

“Oh, dili.”

“Nan, mangasunog gayud kamo. Maalam kamo nga mga tawo; utokan kamo. Daku
kamo nga katabang kanamo. Nahimo kamong panalangin sa among gingharian. Wala ba
ninyo hisabti nga dili ko gustong buhaton kini, apan a—ako nang nahimo ang balaod
dinhi, ug kinahanglan nga mamatuman kini. Dili ko buot nga itambog ko kamo didto.
Oh, mga tawo, unsa may nahitabo kaninyo?”

“Nasayud ako nga daw maayo kana paminawon, apan ang among Dios makahimo
sa pagpahigawas kanamo. Apan bisan pa niana…” mapailubon.

Misugod na pagpaso sa rampa, nagtinan-away ang usag usa, “Maayo ra ba?
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Maayo ra. Anaa kitay pailub.“

Mitikang kausa, wala didto ang Dios. Duha ka lakang, wala Siya didto. Tulo ka
lakang, upat ka lakang, lima ka lakang, nagpadayon; sa gihapon wala Siya didto; ug
mitikang siya ngadto sa hudno nga kalayo. Anaa kanila ang pailub; apan atua Siya
didto. Tan-awa, gamay lang nga kalayo nga igo makasunog sa mga gapos sa ilang mga
kamot ug mga tiil. Ug sa paghiabot na nila sa kinahiladman sa gahong, didto Siya. Tan-
awa, anaa silay pailub.
112 Si Daniel, sa samang kahimtang, Si Daniel anaay pailub. Oo. Wala siya mosibog.
Wala, sir. Unsa may iyang gibuhat? Iyang gibuksan ang mga bintana ug nag-ampo sa
gihapon;  kay  kadto  maoy  sugo  sa  Dios.  Anaa  kaniya  ang  pagkamapailubon.  Siya
naghulat sa Dios, ug nasayud nga ang Dios makahimo pagtuman sa Iyang Pulong. Ila
siyang gitambog sa langob sa mga leon; nga nagkanayon, “Amo kang ipakaon sa mga
leon.”

Siya  mitubag,  “Walay  kaso  niana.”  Anaa siyay  pailub.  Ngano man? “Tan-awa,
akong gihulat kanunay kining taknaa sa Dios. Kong gikinahanglan nga magpaabot ako
sa dugang pang libo ka mga katuigan, mabanhaw ako pag-usab sa katapusang mga
adlaw, busa nagpailub ako; naghulat.” Si

Pablo mapailubon. Oo mapailubon gayud. Tan-awa kung unsay gibuhat ni Pablo.

113 Naghisgot  bahin  sa  pagkamapailubon;  unsa  na  man  ang  mga  katawhang
Pentecostal?  Sa  dihang nakadawat  sila  sa  sugo,  “Maghulat  hangtud.  (Nakita  mo?)
Magpaabot hangtud nga kakunsaran na kamo ug gahum.”

“Unsang kadugayona?”

“Wala nay popangutana pa kung unsang gidugayona kini.” Nadawat na nila ang
tubag: “Magpaabot.”Nanungas sila didto ug miingon, “Sige, mga bata, tingalig mga
kinse minutos na lang sukad karon ang Espiritu Santo maania na kanato, ug manaa na
kitay bulohaton.” Milabay na ang kinse minutos: walay usa. Milabay na ang usa ka
adlaw, wala pa… Duha, tulo, upat, lima, unom, pito… Ang uban kanila tingalig miingon
na, “Hey, wala kamo masayud nga nadawat na man nato kini?”

“Wala, wala, wala, wala.” Husto kana.

Maayo pay manggawas kamo, mga bata.“

Ang yawa miingon, “Nasayud ba ka—ka—kamo nga nadawat na man ninyo kung
unsay inyong gikinahanglan. Lakaw na ug sugdi ang inyong bulohaton.”

“Dili, dili, kay wala pa kita makadawat niini, tungod kay Siya nag-ingon, 'Moabot
ang unsay mahitabo sa katapusang mga adlaw. Uban sa nagkayungit nga mga ngabil ug
sa laing mga dila ang mosulti ngadto niining mga tawhana, ug mao kini ang katapusan,
nga akong giiingon,'” Nakita mo? Sa Isaias 28:19 nag-ingon… Mao—mao kini. In—inyo
ra kining hisabtan kung… “Tan-awa, hisabtan ra nato kung moabot na kini.

Hisabtan ra nato kung moabot na. Hisabtan ra nato kini. Mao kini ang gisaad sa
Amahan.“ Didto naghulat silag siyam ka adlaw, ug unya sa ikanapulo ka adlaw… Karon,
anaa ka ra. Mapailubon sila nga naghulat.

114 Karon, kong makabaton ka nianang matanga sa pailub human ka sa Dios hatagi sa
saad,  ug  makita  mo  nga  anaa  kini  sa  Biblia,  “Ako  kini,”  nan  paghulat.  Ug  kung
maangkon mo kanang matanga sa pailub, ipuno kini sa imong pagtoo. Nakita mo ba
kung unsa nang kahabog ang imong naabot karon? Nag-anam ka na pagpataas karon.
Padayonon ta. (Ang mga kamot usab sa relo nagtuyok na, di ba?)

Sige. Padayonon ta, idugang kini sa imong pagtoo, ibutang mo Siya kanunay sa
atubangan mo, hinumduman nga Siya maoy nagsaad. Dili ako ang nagsaad; dili pastor
ang nagsaad (ang atong Igsoong Neville); dili ang ubang ministro ang nagsaad; dili mga
pari o papa, walay tawo dinhi sa kalibutan; ang Dios maoy naghimog saad. Ug ang Dios
makahimo pagtuman sa tanan nga Iyang gisaad.

115 Padayonon ta. Kong anaa kanimo kanang matanga sa pagtoo sa pagkasayud nga
ang  Dios  maoy  nagsaad  niini…  Moingon  ka,  “Igsoong  Branham,  nasakit  ako.
Gikinahanglan ko kaayo ang kaayohan.” Dawata kini. Kay kini gasa alang kanimo. Oo,
sir. Kong motoo ka,

“Nan,” moingon ka, “mitoo ako.” Nan hikalimti kini. Mao lang kana. Natapos na ang
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tanan. Nakaita mo? Pailub lang.

Kong anaa kay pailub… Kong wala ka, imong hugnoon kining balay dinhi. Nakita
mo?  Kini  maoy  mahugno  niining  tanan,  kanang  usa  ka  butang.  Kinahanglan  nga
magbaton ka niana. Ayawg idugang kini, tungod kay kini maoy moguba sa imong balay.
Kong wala ka pay pailub, kong wala ka pay maligdong nga batasan nga ikapuno sa
imong pagtoo nga miingon ka nga anaa na, ug kong wala ka pay pagtoo, ug sulayan mo
kini pagdugang sa gahum, kini maoy moguba sa imong pagtoo.

Busa moingon ka, “Nan karon, kadali lang. Tingalig sayop kining tanan. Tingali ang
Dios dili Dios. Tingalig walay Dios.” Tan-awa, mao kining butanga ang mobahin sa duha.
Nakita mo?

116 Apan kong anaa kay tinuod nga pagtoo, nan ipuno ang tinuod nga gahum diha
niana,  ug  unya  ang  tinuod  nga  kahibalo,  ug  unya  ang  tinuod  nga  pagpugong  sa
kaugalingon, ug dayon ang tinuod nga pailub. Tan-awa, nagpadulong ka na sa ibabaw sa
linya. Padayonon ta.

Ang ikalima, ipuno ang pagkadiosnon. Oh, tan-awa. Ang pagkadiosnon igadugang…
Unsay  buot  ipasabot  sa  pagkadiosnon?  Akong  gitan-aw  sa  upat  o  lima  ka  mga
diksyonaryo ug wala akoy nakita kung unsay gipasabot. Sa katapusan, miadto ako kang
Igsoong Jefferies; amo kining nakita sa—sa diksyonaryo. “Pagkadiosnon” nagkahulogan
nga  “mahisama  sa  Dios.”  Oh,  tan-awa.  Human  ka  makabaton  sa  pagtoo,  gahum,
kahibalo, pagpugong sa kaugalingon, pailub, unya ang paghisama sa Dios. Whew.

Kamo moingon, “Dili ko kana mahimo, Igsoong Branham.” Oh, oo makahimo ka.
Tugoti nga basahon ko dinhi kaninyo ang pipila ka mga Kasulatan kadali: Mateo 5:48.
Atong hisgotan kining usa ug tan-awon kung unsay kahulogan niini: Mateo 5:48, ug tan-
awon kong angayan ka ba nga mahisama sa Dios.

Nahibalo ka nga ang Biblia nag-ingon, “Kamo mga dios.” Mao kanay giingon ni
Jesus. Ngano man? Ang tanang gahum… Ang tanang butang nga diha sa Dios mainyo.
Mateo 5:48 “Kamo kinahanglan…” (Si Jesus naghisgot diha sa mga kabulahanan) “Busa
kamo (m-a-g-m-a-h-i-n-g-p-i-t unsa kana?) magmahingpit, kay ang inyong Amahan nga
anaa sa langit hingpit.”

Kinahanglan nga mosaka ka dinhi karon sa dili mo pa buhaton kana. Kining tanang
mga butanga kinahanglan nga igadugang una. Ug kung makaabot ka na dinhi, Iya ka
nang sugoon karon nga magmahingpit, diosnon, nga mga anak sa Dios nga lalake ug
babaye. Husto kana. Pila man ka mga butang ang akong ikasulti diha nianang linyaha.

117 Atong ablihan sa mga taga Efeso 4 ug sutaon dinhi kung unsay anaa sa Libro sa
mga taga Efeso nga gisulti bahin niining butanga usab, kung unsaon nato, kung unsay
atong buhaton. Mga taga Efeso capitulo 4 magsugod sa bersiculo 12: Mga taga Efeso 4
ug magsugod sa bersiculo 12. Padayonon ta, magsugod ta sa bersiculo 11.

Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ug
ang  uban  mga  profeta;…  (Hinumdumi  sa  miaging  gabii:  ayawg  sulayi
pagkuha  ang  opesina  sa  laing  tawo.  Nakita  mo?)…  ug  ang  uban,  mga
ibanghilista; ang uban mga pastor ug mga magtutudlo;

Alang sa pagsangkap sa…(Dios… Ingon ba niana ang pagkabasa? Alang sa
paghingpit sa unsa? Sa mga balaan. Kinsa man ang mga balaan? Kadtong
mga gihinloan, sila nga nakasugod gikan dinhi niini.)…alang sa paghingpit sa
mga balaan, alang sa buhat pag-alagad.:… (Sa bulohaton ni Jesu-Cristo)
…alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo: (Alang sa paglig-on, lig-onon kini,
paglig-on…)

Hang—hangtud makakab-ot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa
kahibalo sa Anak sa Dios,  ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo…
(Diha sa kasigurohan, oh, tan-awa.)…sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan
ni  Cristo:

118 Pagkahingpit,  modawat  sa  pagkadiosnon.  Idugang  mo  sa  imong  pagtoo,  ang
pagkadiosnon. Tan-awa dinhi ka magsugod sa gahum, unya paingon sa kahibalo; dayon
paingon ka sa pagpugong sa kaugalingon; unya paingon ka sa pailub; karon anaa ka na
sa pagkadiosnon—pagkadiosnon. Oh, tan-awa, ang atong oras nagkaanam na kalayo,
nakita mo. Apan nahibalo ka ba kung unsay gipasabot sa pagkadiosnon. Giawit ninyo
kining awita:
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Mahisama kang Jesus,
Mahisama kang Jesus;
Nangandoy nga mahisama Niya.
Sa akong panaw
Sa Iyang Himaya,
Ang hangyo ko sama Niya.

Mao kana ang pagkadiosnon. Sa dihang gisagpa Siya sa pikas aping, Iyang gitahan
pikas. Sa dihang gipanamastamasan Siya, wala Siya mosulti; wala Siya mobalus (Nakita
mo?),  ang pagkadiosnon, kanunayng nagalantaw sa lain pang butang. “Gibuhat Ko
kanunay ang makapahimuot  sa  Amahan.”  Amen.  Oo,  sir.  Kanunay:  mao kana ang
pagkadiosnon.

119 Tan-awa, sa pagkatapos mo dinhi, paingon dinhi, paingon dinhi, paingon dinhi,
paingon dinhi, paingon dinhi; karon nagpaingon ka na sa kahupnganan sa pagkatawo
nga usa ka anak sa Dios. Apan kinahanglan nga anaay imo niini, pun-an niining tanan.
Ug dili ka ngani makasugod hangtud nga makabaton ka niini.

Karon, inyo bang nahinumduman ang itum nga langgam nga namutang ug balhibo
sa pabo. Ayaw siyag hikalimti. Nakita mo? Ayawg sulayi ang pagdugang niini hangtud
nga dili ka matawo pag-usab, tungod kay dili kini magpulos. Igo lang kini… Dili mo kini
mapalihok. Moabot ra kini dinhi, o dinhi niini; mahugno ra kini. Apan kung makaabot ka
dinhi niini sa tinuod nga natawo pag-usab nga salampati, nan wala ka nay idugang pa.
Kini mahidugang na kanimo (Nakita mo?), motubo ra.
120 Padayonon ta. Nagpadulong ka na sa pagkahingpit karon…Padayonon ta. Ug ang
ikaunom, atong ipuno,  ang Biblia  nag-ingon dinhi,  ipuno ang gugmang inigsoon—
gugmang inigsoon. Karon, mao kanay maayo. Dinhi niini, ang ikaunom—ang ikapito.
Padayonon ta, ipuno ang gugmang inigsoon. Padayonon ta. Kung makadangat na ta
diha, sa gugmang iningsoon, ibutang ang imong kaugalingon diha sa iyang dapit sa
maong  kahimtang.  Karon,  moingon  ka,  “Kong  ang  akong  igsoon  nakasala  batok
kanako,” matud ni Pedro, “Ako ba siyang pasayloon?” Siya mitubag, “Pito ba kapilo kada
adlaw?”

Siya miingon, “Kapitoan ka pito ka pilo.”

Tan-awa,  gugmang inigsoon.  Karon,  inyong  makita,  kong  ang  igsoon  wala  sa
tunada, ayawg kapungot kaniya. Nakita mo? Ayaw. Nakita mo? Pagmaluloy-on kaniya.
Padayon bisag unsa pa.

121 Dihay nag-ingon dili pa lang dugay, miingon, “Unsaon mo man pagtoo niining mga
butanga sa paagi sa imong pagbuhat ug unya moadto ka pa sa Assemblies of God, ug sa
Oneness, ug sa uban pa kanila?

Nan, tan-awa, ang gugmang inigsoon (Nakita mo?), malaumon sa umalabot. Nakita
mo? Pagpailub uban kaniya (Nakita mo?), pagpugong sa kaugalingon, mag-antus uban
kaniya, kahibalo sa pagsabot kung unsay iyang gitoohan. Ug hinumdumi, nga anaa kini
sa iyang kasingkasing. Mao gayud kana; maligdong nga batasan sa imong kaugalingon
aron mogawas kini inubanan sa kaluoy, kalomo ngadto kaniya; nga may pagtoo nga sa
kapulihay  ang  Dios  magpahigayon  ra  kaniya.  Nakita  mo?  Gugmang  inigsoon,  ang
ikapitong butang. Usa, duha, tulo,  upat,  lima, unom, pito.  Nakita mo? Pito ka mga
butang.

Ug unya…Karon, nagpaduol ka na. Ang mosunod nga butang ipuno ang kalooy nga
mao ang gugma. Mao kana ang tabon nga bato. Usa niadtong adlawa diha sa iglesia…

122 Karon, palihog, ipahibalo kini diha sa tep ug bisan asa pa man, wala ko kini itudlo
ingon nga usa ka doctrina, kung unsay akong isulti karon. Kondili gusto ko lang ipakita
kaninyo kana, pinaagi sa panabang sa Dios, kung unsa gayud kini,

nga ang unang Biblia  nga gisulat  sa Dios mao ang Zodiac didto sa kalangitan.
Nagsugod kini sa virgin. Matapos kini sa Leo ang lion. Ug kung mahiabot na ako sa
Ikaunom ug sa Ikapitong Timri, inyong makita nga kung ang ubang Timri maabli na, ang
marka nga Zodiac nianang dapita mao ang cancer, ang krus na isda. Mao kana ang
panahon sa cancer diin ania kita karon nga gipadayag. Ug ang sunod nga butang ang
timri nagisi, kini nagpadayag sa Leo ang lion, ang ikaduhang pagbalik ni Cristo. Sa una
Niyang pag-anhi pinaagi sa virgin; sa sunod mianhi Siya sa Leo ang lion.
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Dad-on ko kini pinaagi niini… Karon, wala gani ako magdahum kung may higayon
ba ako niining buntaga: pinaagi sa pagbuhat ko kutob sa akong mahimo aron ipakita
kaninyo  nga  kining  mga  lakang  nga  diha  sa  payramid  husto  gayud  kaayo,  ang
ikaduhang Biblia nga sinulat. Si Enock misulat kanila ug gibutang sila sa payramid.

123 Ug ang ikatulo (Ang Dios kanunayng gihingpit sa ikatulo) Ug unya Iyang gihimo ng
Iyang kaugalingon nga Iyang Pulong. Dinhi niini. Karon, hinumdumi, diha sa payramid…
(Nagtoo ako nga daghan kaninyong mga sundalo ug uban nakaadto sa Egipto.) Ang
payramid wala pay sanpong sa ibabaw niini: wala gayud sukad. A—ang Bato mao ang
Kuta ug ang tanang pang ilang nakuha, apan sa gihapon…

Kong anaa kamoy papel  nga usa ka dolyar  sa inyong bulsa,  tan-awa ninyo sa
maong  dolyar,  ug  inyong  makita  nga  diha  sa  tuong  kamot  anaa  agila  kauban  sa
Americanhong bandila. Ug nag-ingon kini, “Ang Timri sa Estados Unidos.” Sa pikas bahin
anaa kini payramid nga anaay dakung igtatabon nga bato ug ang mata sa tawo; nag-
ingon kini niining pikasa, “Ang Dakung Timri.'' Nan, kong usa man kini ka bantugang
nasud, nganong dili man kining dakung timri iyang kaugalingong timri sa nasud? Ang
Dios naghimo kanilang saksi bisan kung hain pa sila mangadto.

124 Nakigsulti ako sa usa ka doctor usa niana ka higayon, ug iya akong gikasab-an
pag-ayo mahitungod sa Langitnong kaayohan. Samtang nanindog kami sa kalsada. Siya
miingon, “Mr. Branham, gilibog mo lang ang mga tawo.” Miingon, “Wala nay pagpang-
ayo, pinaagi na lamang sa medicina.”

Nahitabo nga milingi ako ug mitan-aw sa iyang hulagway sa iyang awuto, nga may
halas sa ibabaw sa tukon. Giingnan ko, “Nan kuhaa kanang hulagway sa imong awuto,
tungod kay ang kaugalingon mong hulagway nagpamatuod nga ang Dios Mananambal.”
Ang usa ka tinuod nga doctor nagatoo niana. Sila lamang nga mga kwak ang dili. Oo,
sir. Ang halas diha sa tukon, si Moises nag-isa ug halas diha sa tukon ug miingon, “Ako
mao ang Ginoo nga nagaayo sa tanan ninyong mga balatian,” ug mitutok sila ngadto sa
halas alang sa Langitnong kaayohan. Ug ngani misaksi pa sila batok niini; ug ang ilang
kaugalingong hulagway nagpamatuod batok kanila. Whew.

125 Pamatia  ang atong nasud nga nagsulti  sa  mga butang nga mao sila,  ug  ilang
gihimong kataw-anan kining mga butanga, ug ang ilang kaugalingong salapi, ang ilang
salapi nagsaksi nga ang Timri sa tibuok kalibutan mao ang Dios. Wala ba ninyo makita
kanang mata nga anaa sa ibabaw nianang papel nga dolyar? Mao kana ang dakung
Timri. Wala gayud kini sukad ibutang diha sa payramid. Wala nila hisabti. Ngano man?
Kay ang igtatabon nga bato gisalikway man, ang Ulo, si Cristo. Apan moabot ra kini sa
kaulahian.

126 Karon,  sa  pagtukod  sa  maligdong  nga  batasan,  sa  pagtukod  ning  maong
monyumento, sa pagtukod ning maong larawan (Nakita mo?), nagsugod kini sa ibabaw
sa patukoranan nga mao ang pagtoo, gahum, kahibalo, pagpugong sa kaugalingon,
pailub,  pagkadiosnon,  gugmang inigsoon.  Karon,  unsa may nahimo niini?  Ug unya
nagpaabot sila sa Ulohang-bato nga mao ang gugma; kay ang Dios gugma man, ug Siya
maoy nagkupot, ug Siya mao ang kusog sa matag usa niining mga butanga. Oo, sir.

Dinhi niini. Dinhi niini. Tan-awa, akong gilat-angan kining tanang buhat dinhi, ug
dinhi  niini  anaay  magagmayng mga balud  nga  nagsingabot.  Unsa  man kana?  Ang
Espiritu Santo nagaabot pinaagi  kang Cristo (Nakita mo?),  ang Espiritu Santo. Ang
Espiritu Santo maoy kinalabwan niining tanan, maoy nagpakupot kanila, nagtukod sa
unsa? Usa ka hingpit nga iglesia alang sa igtatabon nga bato aron itabon niini. Unsa na
man usay gibuhat niini? Kini nagpadayag pinaagi sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia
ug sa pito ka mga mensahero.

127 Nagsugod  kini  dinhi.  Diin  man  tukora  pagsugod  ang  iglesia?  Diin  man  ang
Pentecostal nga iglesia tukora pag-una? Pinaagi kang San Pablo didto sa Efeso, ang
bituon sa panahon sa iglesia sa Efeso, sa Efeso. Ang ikaduhang panahon sa iglesia mao
ang Smyrna, gahum: si Irenaeus, ang tawong bantugan kinsa nagpabilin sa Maayong
Balita ni Pablo. Ang sunod nga panahon sa iglesia mao ang Pergamos, kinsa ang… si
Martin usa ka tawong bantugan nga nagpabilin. Si Pablo, Irenaeus, Martin, ug unya sa
Thytira  miabot  si  Columba.  Hinumdumi,  nga gidibuho kini  diha niana.  Si  Columba,
human ni Columba, ang mangiob nga kapanahonan miabot diha niana,

ug unya miabot ang Sardis, nga nagkahulogan ug kamatayon: si Luther, Halleluia.
Unsa pa man? Unsa may misunod? Human sa Sardis, kang Luther. Unya miabot ang
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Philadilphia: pagkadiosnon: si Wesley, pagkabalaan. “Ang matarung mabuhi pinaagi sa
pagtoo,”  matud ni  Luther,  pagkabalaan pinaagi  kang Wesley,  ug  unya miabot  ang
gugmang  inigsoon  pinaagi  sa  Laodicea.  Ug  kita  nagatoo  sa  dakung  mensahe  sa
ikaduhang pag-anhi ni Elias sa katapusang mga adlaw mokaylap sa yuta.

128 Ania kamo dinhi, ang pito ka kapanahonan sa iglesia, pito ka mga ang-ang, sa
pagtukod sa Dios sa Iyang iglesia sama kini sa usa ka tawo diha sa matag usa—diha sa
Iyang kaugalingon. Ang himaya, ang gahum sa Dios nanaug pinaagi niini,  naghiusa
niining tanan.

Busa, ang katawhan nga Pentecostal nga nanagpamiya sa Lutheran, namiya sa
Wesleyan ug sa mga butang—wala mangasayud kung unsay ilang gihisgotan. Makita
ninyo, nga dinhi niining bahina sa templo sila magpuyo. Mao kanang paagiha nga ang
kadaghanang mga tawo moabot niana nga kahabugon ug unya mahulog. Apan anaay
tinuod nga bahin niana mga nagpadayon pagtukod sa maong balay. Padayon, “Akong
ipasig-uli,” nagaingon ang Ginoo.

Inyo  bang  nahinumduman  a—ang  “Kahoy  nga  Pangasaw-onon.”  Inyo  bang
nahinumduman ang wali sa “Ang Kahoy nga Pangasaw-onon.” Sila maoy nagkaon niini,
apan Iyang gipul-ongan kini. Kay nakabaton kini sa denominasyonal nga mga sanga;
Iyang gipamutol sila. Nagpatubo na usab silag laing simbahan: mga denominasyonal
nga  mga  sanga;  Iya  kining  gipamutol.  Apan  ang  kasingkasing  niadtong  kahoya
nagpadayon pagtubo.

Sa panahon sa kagabhion kini nahimong usa ka Kahayag. Tan-awa, mao kadtong
paghiabot ni Cristo, ang Espiritu Santo. Si Jesus nanaug ug mipahimutang sa Iyang
kaugalingon diha sa Ulo sa iglesia, ug Iyang banhawon kining iglesiaha ingon nga Iyang
kaugalingong lawas. Mao kana ang lawas, ug ang paagi nga ang Dios naglantaw kanato
ingon nga tagsa-tagsa sa pagtubo—mao ang paagi sa Iyang pagdala sa Iyang iglesia sa
pag-uswag. Ang matag panahon sa iglesia, kini mahimong usa ka dakung iglesia.
129 Tan-awa,  kining  mga  tawhana  wala  sugoa,  kay  sa  unsay  anaa  niining  mga
tawhana. Wala kini sugoa kay unsay anaa niini. Tan-awa, apan Iyang gidala ang Iyang
iglesia sa mao rang paagiha. Iyang gidala ang Iyang—Iyang iglesia sa mao rang sa
iyang pagdumala sa Iyang mga katawhan. Ug dinhi si Pedro una sa tanan miingon (pito
ka  mga  butang)  pagtoo,  gahum  (Tan-awa,  nagpataas),  kahibalo,  pagpugong  sa
kaugalingon, pailub, pagkadiosnon, gugmang inigsoon, ug kaluoy nga inigsoon ug unya
ang gugma sa Dios, ang Espiritu Santo.

Si Cristo diha sa Persona sa Espiritu Santo moanha diha kaninyo diha sa tinuod nga
bautismo sa Espiritu Santo, ug naangkon mo kining tanang kadungganan nga gitimrihan
sa sulod ninyo, ug ang Dios mipuyo diha sa tabernaculo nga gitawag nga balay, ang
buhing Tabernaculo dapit nga puloy-anan sa buhing Dios.

130 Kung ang tawo makaangkon niining matanga sa mga butang, diha-diha ang Espiritu
Santo moanha kaniya. Walay sapayan, kung nagsulti kag mga dila; tingalig gisundog mo
ang bisan unsang hiyas nga anaa sa Dios. Tingalig nagbuhat ka niana, apan hangtud
nga kining mga kadungganan dinhi mosulod kanimo, wala ka pa gihapon sa tinuod nga
patukoranan sa pagtoo. Apan kung kining mga kadungganana mahisulod, maingon nga
imong gipuno kana diha, nan ikaw mahimong usa ka monyumento nga buhi. Ikaw usa
ka buhi, nagalihok nga larawan.

Apan nasayud ka, ang mga pagano: ilang iyukbo ang ilang kaugalingon sa mga
larawan (giisip nga dios); ug diha sa hinanduraw nga paagi dila nagtoo nga kadtong
hinanduraw  nga  dios  motubag  kanila.  Mao  kana  ang  paganismo.  Mao  kana  ang
Romanismo. Sila moyukbo sa tanang matang sa mga santos ug uban pa. Sila adunay
Santa Cecilia, balay sa dios, ug daghan pa kaayong nagkalainlaing mga butang nga
sama niana; sila mangyukbo niana ug motoo niana sa hinanduraw nga paagi. Un—unsa
ang pagkatipo niini sa tinuod ug buhi nga Dios.

131 Apan kung kita, dili sa hinanduraw nga paagi, kondili mohapa sa atong kaugalingon
sa atubangan sa buhi nga Dios, usa ka buhing maligdong nga batasan, usa ka buhing
kahibalo, buhing pailub, buhing pagkadiosnon, buhing gahum, gikan sa buhi nga Dios
nga maoy naghimo sa tawo nga buhing larawan, ang hulagway sa Dios,

kung unsay Iyang gibuhat? Mao rang butanga sa gibuhat ni Jesus, nagalakaw sa
samang paagi sa Iyang paglakaw, nagbuhat sa samang butang nga Iyang ginabuhat;
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tungod kay dili man usa ka butang nga hinanduraw. Anaay kamatuoran nga nagpalig-on
niini.  Nakita  ba  ninyo  ang  buot  kong  ipasabot?  Tan-awa kung  giunsa  niining  mga
kagahum, niining mga materyales sa balay ang pagkatipo diha sa mga mensahero sa
iglesia, kauban sa mga kapanahonan sa iglesia?

Karon,  moabot  ra  ang  adlaw  nga  atong  hisgotan  ang  matag  usa  niining  mga
pulonga  ug  tun-an  sila  ug  ipakita  nga  kini  nagpamatuod  niana.  Kining  tanan
managkaduyog gayud. Oo, Nakita mo? Oh, tan-awa, unsang kahibulongan niana (Nakita
mo?) nga makita kung unsa kini—kung unsay gibuhat niini.

132 Karon, mao kana ang balay nga pagapuy-an sa Dios, dili usa ka balay nga may
dakung kampana sa ibabaw niini  ug usa ka hataas nga kampanaryo (Nakita  mo?),
kondili, “usa ka lawas ang Imong gitagana Kanako,” usa ka lawas nga pagapuy-an sa
Dios, nga makalakaw ang Dios, nga makatan-aw ang Dios, nga makasulti ang Dios, nga
makapamuhat ang Dios (Amen.), buhing kagamitan sa Dios. Ang Dios nagalakaw sa
duha ka mga tiil diha kaninyo. Himaya. “Ang mga lakang sa matarung gibalay sa Dios,”
ang Dios nagalakaw pinaagi kaninyo, tungod kay kamo mao ang buhing sinulat, nga
ginabasa sa tanang mga tawo. Ug kong ang Kinabuhi nga diha kang Cristo maanaa
kaninyo, inyong ginadala ang Kinabuhi nga ginadala ni Cristo.

133 Sama sa kanunay kong giingon: Pagkuha ug duga gikan sa kahoyng melokoton, ug
kong mabalhin mo kini  pinaagi  sa pag-abuno ngadto sa mansanas nga kahoy,  ang
kahoyng mansanas mamunga ug mga melokoton, Oo, mamunga gayud. Bisan kung
unsa pang tan-awon ang mga sanga, duga ra gihapon sa kahoyng mansanas anaa niini
(Nakita mo?), o bisan kung unsa man kining kahoya. Nakita mo?

Pagkuha ug kinabuhi gikan sa kahoyng mansanas, kuhaa kining tanan, ug hatagi
kini ug usa ka “pag-abuno sa duga,” ug patuloa gikan sa kahoyng melokoton ngadto sa
kahoyng  mansanas,  kung  unsay  mahitabo?  Dili  kini  mamunga ug  mga melokoton.
Nakita mo? Dili,  sir.  Dili  gayud…Kong kinabuhi  sa kahoyng melokoton mahiadto sa
kahoyng mansanas, diay, dili  na kini mamungag mansanas. Mamunga na kinig mga
melokoton (Tan-awa, nakita mo?), tungod kay kini nakakuha man sa kinabuhi niini.
134 Nan, kuhaon mo kami, wala nay lain niana kondili usa ka ihalas nga tabayag, usa
ka tibagnolon (Nakita mo?), ug walay atong mahimo, tungod kay kitang tana patay sa
sala ug mga kalapasan. Kitang tanan anaa nianang matanga sa kahimtang; ug unya ang
atong kaugalingon mohapa sa atong kaugalingon, manugyan sa atong kaugalingon,
hangtud nga ang Dios magkuha sa Iyang tubo sa pag-abuno, sa Ngalan ni Jesu-Cristo
(tungod kay walay laing Ngalan sa silong sa langit nga pinaagi niini ang tawo maluwas)
ug ibalhin ang Kinabuhi ni Cristo dinhi kanato,

ug unya makaangkon ta niining matanga sa pagtoo, sa pagtoo nga iya ni Cristo. Ug
ang pagtoo ni Cristo wala magsukad nianang ila sa mga Fariseo ug mga Saduceo, o sa
ilang  mga  kulon,  nga  kaldiro,  ug  mga  kalaha,  ug  sa  ilang  mga  hugasanan.  Kini
gipasukad sa Pulong sa Dios (Amen.), pag-ayo hangtud nga si Cristo mao ang Pulong.
Ang Pulong nahimong unod.

Ug  kung  hiabunohan  na  kita  sa  Iyang  gahum,  ang  atong  kaugalingong
panghunahuna  mangamatay,  ug  ang  atong  pagtoo  mahimong  tinuod  nga  pagtoo
(Halleluia.), ug unya ang Kinabuhi ni Cristo iabuno dinhi kanato; kita mangahimong
buhing binuhat sa Dios, usa ka puloy-anan diin ang Espiritu Santo makapadala sa Iyang
masanag nga mga panalangin pinaagi niana, ug kita maanaa sa larawan ni Cristo.

135 Si Jesus miingon, “Wala ba kini mahisulat… Gihukman Ako ninyo, sa pag-ingon nga
Ako Anak sa Dios? Wala ba kini mahisulat nga kamo mga dios. Wala ba magsulti niana
ang inyong kaugalingong balaod?” Sama kang Moises; sama kang Elias; sama niadtong
mga  profeta  nga  nagkinabuhi  haduol  sa  Dios,  nga  ang  Dios  nagbalhin  sa  Iyang
kaugalingon ngadto kanila, ug sila mosulti dili sa ilang kaugalingon, kondili ang Dios.
“Ayaw paghunahuna  kung  unsay  inyong  isulti  tungod  kay  dili  kon  kamo mao  ang
magasulti, ang Amahan nga nagpuyo sa sulod ninyo; Siya mao ang magasulti.” Ang
iyang mga pulong dili iyang kaugalingon, tungod kay ang iyang kinabuhi—patay na siya.

136 Kong  mamatay  ka,  inyong  kuhaon  ang  dugo  gikan  sa  tawo.  Inyo  siyang
balsamahon.  Ang  nakadaot  niini  mao,  tungod  kay  ang  kadahanan  kanila  wala
mabalsamar. Nakita mo? Kuhai dugo ang tawo, mamatay na siya. Ug ang bugtong mong
mahimo kaniya mao ang pagbutang ug laing dugo balik kaniya kong gusto siya nga
mabuhi pag-usab; kuhaa ang iyang dugo.
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Ug karon atong gipasulod ang Dugo ni Jesu-Cristo kanato. Nakita mo? Ug mao
kanay nagdala sa pagtoo ni Jesu-Cristo, ang gahum ni Jesu-Cristo, ang pailub ni Jesu-
Cristo, ang pagkadiosnon ni Jesu-Cristo, ang gugmang inigsoon ni Jesu-Cristo, ug ang
gugma sa Dios nga mao si Jesu-Cristo. Siya mao ang Ulo nga nagpalihok kanimo. Ug
ang imong mga tiil  mao ang patukoranan,  ang pagtoo.  Amen.  Ginapalihok  sa  Ulo,
nagkuha sa mga katawhan…?… Anaa ka ra. Mao kana ang hingpit nga tawo sa Dios kung
maangkon niya kining mga kinaiyaha.

137 Ug ang Dios, mitanyag sa Iyang iglesia ingon nga usa ka Pangasaw-onon, usa ka
babaye…Ang Dios nagtanyag sa Iyang iglesia ingon nga usa ka Pangawas-onon. Ug ang
paagi  sa  Iyang  pagdala  sa  matag  usa  ingon  nga  Iyang  anak  aron  mahiadto  sa
Pangasaw-onon, Iya usab gidala ang Pangasaw-onon pinaagi  sa mga kapanahonan
hangtud nga Iyang gidala kining usa sa hingpit nga iglesia diha niana.

Ang akong mga tiil  molihok. Ngano man? Tungod kay ang akong ulo nag-ingon
man. Karon, dili kini makalihok sama sa akong kamot, tungod kay kini mao man ang
akong  tiil.  Si  Luther  dili  makahimo  sa  mga  butang  nga  atong  ginabuhat;  ni  ang
Methodist, tungod kay lain ra man sila. Tan-awa, ang tiil molihok tungod kay mao may
gimando sa  ulo.  Ug ang ulo  dili  gayud moingon,  “Karon,  tiil,  mahimo kang kamot.
Dalunggan, mahimo kang mata,” Nakita mo?

Apan ang matag panahon, ang Dios nagbutang niining mga butanga diha sa Iyang
iglesia, ug nanag-ingon niini pinaagi sa pagpakita nga ang matag usa nagbaton niini,
nagbaton niining pagkaangayan. Ug kining maong “linalang,” kung mamahingpit na, ang
iglesia sa Dios malalin na. Ug kining maong “linalang,” kung mahingpit na mamahimong
usa ka ulipon sa Dios diha sa iglesia sa Dios nga pagalalinon. Himaya. Hingsabtan ba
ninyo unsay akong gipasabot? Anaa ka ra. Mao kana ang kinatibuk-ang butang.
138 Aniay  usa  ka  tawong miabot,  si  Pablo,  ang  nagphimutang sa  patukoranan.  Si
Irenaeus misugod pagbubo sa ibabaw niini; ang sunod mibubo mibubo niini; ang sunod
mibubo niini; ang sunod mibubo niana, ug kana, ug kana, ug hangtud nga miabot sa
katapusang panahon. Apan unsa man kini? Mao ra nga Espiritu. Mao ra nga espiritu ang
nagpuyo kanako nga nagaingon, “Mga kamot, kab-ota kanang butanga.” Mao ra nga
espiritu ang miingon, “Tiil, lakang.” Hingsabtan ba ninyo ang akong gipasabot?

Ug ang kinatibuk-ang larawan sa imong pagkatawo gimanduan ug gipalihok pinaagi
niining mga butanga. Apan dili kini mapalihok sa hingpit hangtud nga makaangkon na
kini sa hingpit nga pagkatakus.

139 Nakadungog na ba kamo niini? Karon, suginlan ko kamo niini, ug ipabilin kini pag-
ayo sa inyong makadungog nga dalunggan. Nakita mo? Ang kalig-on sa usa ka kadena
anaa sa iyang pinakamahuyang nga sinumpayan. Husto ba kana? Walay igong kalig-on
niini nga molabaw pa sa mahuyang nga sinumpayan. Bisan kon unsa pang kalig-on ang
pagkabuhat niini, gilig-on kini, kong anaay kini mahuyang nga sinumpayan, diha niana
siya mabugto. Ug walay igong kalig-on niini kay sa pinakamahuyang nga sinumpayan.

Karon, kong nakaangko kamo… Moingon kamo nga naangkon na ninyo kini, kini,
kini;  ug wala magbaton niana,  mabungkag kini  diha-diha.  Anaa ka niini  apan wala
makabaton niana, mabugto kini. Kini ug wala makaangkon niini, mabugto kini. Kini ug
wala makaangkon niini mabugto kini. Nakita mo? Ug dili mo—dili ka makaangkon niini
kung wala kini.  Busa kung itugyan mo ang tibuok mong pagkatawo, nan ibubo ang
Espiritu Santo kanimo pinaagi niining mga kinaiyaha. Ug sa ingon mamahimo kang
buhing tabernaculo.

Ug  ang  katawhan motan-aw ug  moingon,  “Mao  kanang  tawhana  ang  puno  sa
gahum,  kahibalo,  nga  nagtoo  sa  Pulong,  pagpugong  sa  kaugalingon,  pailub,
pagkadiosnon, nagbaton sa inigsoong kaluoy, puno sa gugma sa Espiritu Santo, nga
magalakaw.” Unsa man kini? Usa ka larawan nga ang mga dili  magtotoo motan-aw
niana ug moingon, “Mao kana ang Cristohanon. Mao kana ang lalake ug babaye nga
nasayud kung unsay ilang gipamulong. Wala ka pa sukad makakita ug usa ka maluluy-
on, mahigugmaon, diosnon nga tawo.”

140 Gikatimrihan ka na. Ang timri magpakita sa pikas ug pikas. Kung molakaw ka ba ug
taliabot, ilang makita ang timri nga managsama ra. Mao kana ikaw. Nakita mo? Kung
ang lalake ug babaye makaangkon na niini, nan manaug na ang Tabon nga bato ug
tabonan sila alang sa Gingharian sa Dios nga mao ang Espiriut Santo.
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Ug unya ang Pulong, gikan dinhi, magpadayag Mismo pinaagi sa matag usa niining
mga linalang (Nakita mo?), ug buhaton sa hingpit ang tawo nga usa ka tabernaculo sa
buhing Dios, nga usa ka nagalakaw, buhing ehimplo nga Cristohanon.

Unsa si  Cristo kaniadto, mao man kining mga tawhana, tungod kay ang Iyang
Kinabuhi anaa man dinhi; sila anaa kang Cristo, ug ang ilang kinabuhi namatay ug
natago na diha kang Cristo pinaagi  sa Dios,  ug gitimrihan kana pinaagi  sa Espiritu
Santo: I Corinto 12. Husto kana. Nakita mo? Imong giisip ang imong kaugalingon nga
patay na. Ug unya matawo ka sa pagtoo, dayon sa gahum, ug niining uban pang mga
butang nga igadugang kanimo hangtud nga ikaw mahingpit nga buhing larawan sa Dios.
141 Dili ba kahibulongan man kana? Ug unya ang Dios, pinaagi niana, midala usab sa
pito  ka kapanahonan sa iglesia  aron ipakita  ang pito  ka ang-ang nga Iyang gidala
pagtukod sa Iyang tagsa-tagsa diha sa Iyang dagway. Siya nagtukod ug usa ka hingpit
nga iglesia sa Iyang dagway. Ug sa pagkabanhaw kining nahingpit nga Lawas mobangon
aron mopuyo uban Kaniya sa kahangturan, tungod kay kini mao man ang Pangasaw-
onon.  Nakita  mo?  Busa  mao  kana  ang  mga  tinabas  sa  matag  panahon,  sa  matag
panahon nga umalabot.

Ug anaa pay dugang gikinahanglan, hinumdumi. Hinumdumi kung unsay giingon ni
Pablo dinhi sa Hebreohanon 11. Tugoti nga basahon ko kaninyo ang usa ka butang sa
dili pa nato taposon dinhi sa makadiyot, ug unya inyong… Usa kini daw inyong bation
ang katalagsaon sa dihang akong— akong gibasa kini kanunay. Akong hisgotan ang mga
Hebreohanon 11, ug sugdan ko ang bersiculo 32.

Unsa pa man…unsa may akong ikasulti?  Tungod kay ang takna dili  na
kanako motugot alang kaninyo bahin kang Gideon, kang Barak, ug…kang
Samson, u—ug…kang Jepte; kang David…, ug kang Samuel,… ug sa mga
profeta:

Kang  kinsa  pinaagi  sa  pagtoo  gipangdaog  nila  ang  mga  gingharian,
gipatuman nila ang pagkamatarung, gipanagdawat nila ang saad, gipangtak-
um nila  ang mga baba sa mga leon,  gipamalong nila  ang mabangis  nga
kalayo,  nakaikyas  sila  sa  sulab  sa  espada,  nakab-ot  nila  ang  kalig-on,
nangahimo sila nga makagagahum sa panggubatan, ilang gipatibulaag… ang
mga kasundalohang langyaw.

Ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan:
…Ang  uban  gipanagsakit  ngadto  sa  kamatayon,  nga  nanagsalikway  sa
kagawasan aron sila mangabanhaw ngadto sa labi pa ka maayong kinabuhi.

Gipanagbato sila, gipanagpamutol sila pinaagi sa gabas; gipangsulayan
sila,  gipamatay  sila  pinaagi  sa  mga  espada:  sila  nanagpanglakaw  nga
nanagsapot sa pani sa mga karnero ug kanding, nanag-antus sa kawalad-on,
mga sinakit, mga dinagmalan,

(Kang kinsa  ang kalibutan  dili  takus:)… (Tan-awa,  diha  sa  parentesis,
inyong himatikdan diha sa inyong Biblia.)… sila nanagpanglakaw sa mga
kamingawan, ug sa mga kabukiran, ug sa mga langob sa leon ug sa langob
sa  yuta.

Ug  kini  silang  tanan,  bisan  gipanghimatud-an  sa  ilang  pagtoo,  wala
managpakadawat sa gisaad kanila. Sanglit gikatagana man sa Dios ang labi
pa kamaayong butang alang kanato nga sila dili niya pagahingpiton gawas
kon mahiuban kita.

142 Hingsabtan ba ninyo kini? Kining mga tawhana nga nangamatay dinhi nanagsalig
ug  nagpaabot  kanato.  Busa  kining  iglesiaha  kinahanglan  nga  makadangat  sa
pagkahingpit aron sila mangabanhaw, ug sila nailalum-sa mga kalag ilalum sa halaran,
nanagpaabot sa paghidangat niining iglesiaha sa pagkahingpit. Apan kung moabot na si
Cristo…

Ug kining iglesiaha (Nakita ba ninyo?), nagkaanam sa pagkagamay diha sa labing
ubos. (Labi pa kini mahait kay niana, apan akong gisulat kanang krus diha. Nakita mo?)
Modangat kini bisan sa tumoy sa dagum hangtud nga ang iglesia diha sa labing ubos
makadangat ngadto sa dapit hangtud nga managkaangay ang mao rang matang sa
bulohaton nga gibilin niini. Tungod kay kung kining Ulohang bato mobalik na…

Anaa kini  bulsa sama dinhi diin mopahiluna kini  dinhi niini  diha sa natural  nga
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payramid. Dili kay usa ra ka tabon nga mopahiluna sa ibabaw; usa kini ka gamayng
linys. Ug kinahanglan nga anha kini diha sa ibabaw tungod kay kini maoy mapaagas sa
tubig. Ug kung mahiabot na kini, kining iglesiaha kinahanglan nga mabaid na.

Ang uban pang mga bato diha sa payramid gibutang nga hingpit hangtud nga dili
na gani makaagi ang sulab sa labaha sa ilang taliwala, ana didto ang timbangan sa
libras. Giunsa man nila pagpakapaangkon kanila, wala sila masayud, apan sila gitukod.
Ug dinhi niini ug moabot na ang Tabon sa payramid, ang payramid mismo, mao ang
Lawas ni Cristo pagabairon, dili lamang sa mga kredo, o sa mga doctrina, o sa mga
butang nga atong giagihan. Kinahanglan nga sa hingpit mahisama kang Cristo hangtud
nga kung moabot na Siya, Siya ug kadtong maong ministeryo magakahaum gayud. Ug
unya moabot na ang paglalin, ang pagpanguli.

143 Tan-awa kung hain na kita karon: dinhi sa Laodicea diin ang iglesia ang labing
daotan nga panahon sa iglesia nga ilang naangkon. Diha sa Biblia atong makita nga mao
ra  kini  ang  bugtong  panahon  sa  iglesia  nga  ang  Dios  anaa  sa  gawas  sa  iglesia,
nagatuktok, naninguha sa pagbalik sa Iyang Kaugalingong balay. Ang mga kredo ug
mga denominasyon maoy nagpalagpot Kaniya sa Iyang Kaugalingong iglesia. “

Tan-awa, Ako nagatindog sa pultahan ug nagatutok. Ug anaay giuhaw ug moabli sa
pultahan, mosulod Ako ug makigsalo uban kaniya.“ Nakita mo? Ania kini karon dinhi
ning  panahona sa  iglesia,  ilang  gihinayhinayan ang pagpalagpot  Kaniya  sa  gawas,
hangtud dinhi niini sa hingpit ilang gipalagpot Siya. Wala silay mahimo uban niini.

Karon, inyong makita karon kung hain ta magpadulong. Bisan gani sa katapusan sa
panahon  sa  iglesia  sa  Laodicea  mamahimo  nang  patay,  hangtud  nga  kini  ug  ang
Catolisismo (diin mibulag kini ning dapita) managkaduyog ug maghiusa ingon nga usa ra
ka dakung simbahan. Uban sa panaghiusa sa mga kasimbahanan managsama ra kini sa
Catolisismo.

144 Adunay usa ra ang kalainan, kung mahusay lang nila ka—kanang pagdawat sa
comunyum. Mao lang kanang butanga diha sa dioces nga—nga— nga nakababag sa—sa
Catolisismo ug sa Protestantismo gikan sa pagkahiusa diha sa han-ay sa comunyun. Ang
Catoliko moingon, “Kini mao ang lawas,” ug ang Protestante moingon, “Kini mao ang
simbolo sa lawas.”

Ang Catoliko naghimo ug mesa gikan niini. Ang mesa mao kanang ilang pagkaon sa
comunyun, uban sa paglaum nga gipasaylo na sila; ang mga Protestante mokaon niini
pinaagi sa pagtoo, nga magpasalamat sa Dios diha sa comunyun nga sila gipasaylo na.
Ang mga Protestante miingon, “Kami gipasaylo na.”

Ang Catoliko moingon, “Malaumon kami nga kami gipasaylo na.”  Mesa ug ang
comunyun… Ila kining gitawag nga usa ka mesa; kita nagtawag niini nga comunyun.
Ang mesa naglaum nga mahibato kini. Ang comunyun nahibalo nga kini nahimo na ug
nagpasalamat Kaniya tungod niini. Nakita mo? Ug anaa diha ang bugtong butang nga
dili sila magkauyon.

Ginabuhat nila kini.

145 Oh,  daw maayong tan-awon.  Naghiusa  sila  sa  paglihok.  Magalihok  ki—kini  sa
tanang… Oh, ang Biblia nag-ingon, “Ug kining mapintas nga mananap mitugyan sa ilang
gahum ngadto sa babayeng bigaon,” (Nakita mo?), ilang gihiusa ang ilang kaugalingon.
Nakita mo?

Husto gayud ang unsay giingon sa Biblia nga ilang pagabuhaton, ila nang gibuhat
kini karon; anaa na kini sa procesyon niining semanahona. Husto kana. Dili tungod kay
supak ako sa mga katawhang Catoliko, labaw sa mga tawong Protestante. Kamong mga
Methodist ug Baptist ug sa kadaghanan kaninyong mga Pentecostal, kung ang inyong
mga  kasimbahan  mahiadto  na  ngadto  niining  kahiusahan  sa  mga  kasimbahanan,
samtang anaa na silay gitukod nga dakung morgi diha sa New York nga iya nianang
kahiusahan sa mga kasimbahanan; pariha ra kini sa Hiniusang Kanasuran ug uban pa;
ilang gisulayan ang paghiusa sa tanang mga Protestantismo pagtingub.

Karon, ang mga Catoliko utokan ra niana, ug iyang dad-on… Kining santo papa nga
si  Juan  23rd  o  22nd  (kung  unsa  man  kini),  iyang  gisulayan  diha  sa  gamayng
pagkamaubsanon nga pamaagi aron dad-on ang tanang Protestanteng pagtoo ug ang
Catoliko nga pagtoo ngadto sa usa ka pagtoo: husto gayud ang unsau giingon sa Biblia
nga ilang pagabuhaton. Anaa ka ra.
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Ug ang mga Protestante nangahulog sa taga niini, ug sa lambo, ug nangaunlod.
Ngano  man?  Ngano  man?  Tungod  kay  wala  sila  magbaton  niining  mga  butanga.
Kahibalo, nga husto ang Pulong; pailub, “Sila nga nagahulat sa Ginoo.” Nasabtan ninyo
ang akong gipasabot?

146 Sama sa giingon niadtong obispo sa Methodist sa miaging adlaw sa ilang pag-agi
niana… Ug si bisan kinsa nasayud nga—nganong—kung unsay nagdasig niana—pinaagi
sa pangayo ug usa ka pag-ampo nga pagahimoon sa iglesia, o sa eskuelahan, ug gusto
nga… Sa akong pagtoo—sa akong pagtoo usa kadto ka liro sa pag-ampo sa Presbyterian
o maingon niana o sa lain. Ug gisumbong sa hukmanan sa mga ginikanan a—a—ang
eskuelahan  tungod  kay  dili  sila  modawat  niining  mga  pag-ampo  nga  ampoon  sa
eskuelahan.

Ug kining obispo sa Methodist usa ka tawong utokan. Mitindog siya ug miingon,
“Sayop kana.” Miingon, “Dili kini uyon sa balaod.” Iyang nakuha ang hutohot niini. Siya
miingon,  “Sama  sa  among  Methodist  nga  simbahan…”  Siya  miingon,  “Sa  among
simbahang Methodist,”  miingon, “kadaghanan sa among mga katawhan kanunayng
naghisgot bahin sa kangil-aran sa Holiwod ug kasiyamag-lima kanila ang moadto aron
motan-aw niini.” Unsa may nahitabo? Ilang gibiyaan kini. Husto kana. Ila nang gibiyaan
kana.

147 Nakigsulti ako dinhi ning maong dapit sa miaging adlaw sa usa ka opisyal sa usa ka
dakung mga kasimbahanan sa Methodist didto sa Fall City, usa sa labing espirituhanong
simbahan sa mga Methodist didto sa Fall City, ang mipakita sa panahon sa Methodist
nga misunod sa atong panahon diha—sa Pentecostal. Ug siya miingon, “Didto sa San
Louis, Missouri, ilang gitun-an sulod sa tulo o upat ka bulan ang milabay ug nasuta…”
Kadtong  tawhana  nga  tingalig  ania  dinhi  niining  buntaga.  Tan-awa,  usa  siya  ka
kontraktor nga nagtukod niini—nagtukod niining balaya alang kanato. Sa Main Street
Methodist siya nahisakop, diin si Igsoong Lum ug uban pa mao ang pastor.

Tungod  niini  atong  nasuta  nga  diha  niana,  akong  gitoohan  nga  kapitoan  ka
porsento sa mga Methodist sumala sa pagtuon—sa pagsurbi sa San Louis nagpakita nga
kapitoan ka porsento sa mga Methodist ang manabako, ug kanang kan-umag walo ka
porsento kanila ang moinum ug bino nga makahubog; sa Methodist.

Ug  ang  butang  makapatingala  mao  nga  sa  dihang  gihatag  ang  pagsusi  ug
gibanabana tali  sa mga kalalaken-an ug mga kababayen-an; sa mga kababayen-an,
kapitoan,  o  kapitoan  ka  porsento  ug  kalim-an  ka  porsento  sa  mga  kalalaken-an:
Daghang  mga  babaye  ang  manabako,  moinum  kay  sa  mga  lalake.  Kapitoan  ka
porsento—kapitoan  ka  porsento  ug  labaw  pa  sa  mga  kababayen-an  kay  sa  mga
kalalaken-an.
148 Karon, unsa kaha kung moadto ta sa doctrina sa Biblia bahin sa pagsul-ob ug mga
purol, ug pagpaputol sa mga buhok, ug mga butang nga sama niana? Nakita mo? Tan-
awa, mao kana ang pagkadili-diosnon—mga kababayen-an nga nag-ingon diosnon ug
balaan—mobaraha  ug  uban  pa,  libakira,  ug  mga tabian,  dili  makapugong  sa  ilang
kaugalingong dila— kaugalingong dila, tabian ug libakira, ug manakasaka. Unsa na man
ang mga lalake? Sa pagbaraha, golfo, moadto sa gawas nga hapit na maghubo, usa ka
mahugawng tan-awon nga sinina ang ilang gisul-ob sa mga babaye nga diha sa gawas.
Dili ikatingala.

Tan-awa kanang mahugawng lingla nga mikuha sa maong magwawali (magwawali
sa bilanggoan) niining buntaga? Oo, sir. Dili ako motoo nga sad-an kadtong tawhana
bahin niana. Unsa may gibuhat niini? Igsoon kana… dili ko maisip ang iyang… Oo, si Dan
Gilbert, magwawali sa bilanggoan. Sa pagdalagan niadtong tawhana ug gipatay si Dan
dinhi pipila ka bulan ang milabay, ug karon ang iyang asawa mag-alanak. Dayag nga
namatay si Dan; dili sila makabuno sa bata karon. Siya miingon si Dan ang naglugos
kaniya ug iya kanang—kang Dan kanang bataa. Ang ingon dili—ako motoo nga labaw pa
sa akong gitoohan nga ang usa—usa ka uwak anaay balhibo sa salampati. Wala, sir,
nagtoo ako nga usa kana ka bakak. Nagtoo ako nga si Dan Gilbert tawo sa Dios. Ug
nagtoo ako nga usa kadto ka laraw sa yawa.

149 Sama nianang  butanga  nga  gipangbutang  kanila  ug  mga  pag-ampo.  Kadtong
tigulang nga obispo sa Methodist utokan kaayo aron pagkuha niana. Kong iya pa lang
unta—kadto nahiadto pa , gidasig lang kadto sa lain. Husto kana.

Sama sa problema sa pagpamili didto sa habagatan: mao rang kahimtanga. Nagtoo
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ako nga ang mga tawo kinahanglan nga gawasnon gayud. Sa akong bahin nagtoo ako
nga kining nasura mobarug sa kagawasan. Dili ko mabasol si Mr. Kennedy sa pagpadala
sa mga tropa, bisan kung dili ako New Dealer, ug dili ako Democrat; dili ako Republican;
kondili Cristohanon ako. Busa akong… Apan dili ako motoo niana.

Dili ako motoo nga kinahanglan ipamalaigya gayud sa mga tawong maitum ang
ilang pagkapanganay alang nianang bisan unsang butang. Dihay usa utang—ingon nga
kadapig sa usa ka Republican, ang dugo ni Abraham Lincoln maoy nagpahigawas kanila
tungod kay siya usa ka tawong diosnon. Alang nako kinahanglan nga ikaw magpabilin sa
pagtido kong mobuto ka man.

Apan sultihan ko kamog usa ka butang; nga kadtong bataa wala mahiadto didto
tungod niadtong tulonghaana; kadtong bataa usa ka mulopyo. Usa siya ka Americano.
Kagawasan kini alang sa tanan. Ang color sa usa ka tawo dili makapausab sa kalainan.
“Kitang tanan…” Ang Dios nag-ingon, “Sa usa ka tawo nagagikan ang tanang dugo,
tanang kanasuran.” Kitang tanan usa ra.

150 Apan kadtong bataa, usa siya ka sundalo; usa siya ka beterano. Nakig-away siya sa
unsay husto. Anaa siyay katungod sa pag-adto sa tulonghaan. Husto kana. Apan anaa
siyay  daghan  kaadtoan  nga  mga  tulonghaan.  Kadto  lang  nakaingon.  Kong  dili  ka
makaagpas niini, kanang mga pamaagi sa denominasyon ning presenting mga adlaw
maoy nagdasig niana. Ngano man? Tungod kay ilang gitikas ang buto sa mga maitum
gikan sa Republican ngadto sa Democrat,  ug ilang gipamaligya ang ilang katungod
tungod niini. Mao kanay tinuod. Ang Espiritu Santo nakauna na dinhi. “Itugot kaniya nga
anaay kaalam, itugot kaniya nga anaay kahibalo,” husto gayud.

Nahisama  ra  niining  simbahana,  ning  presenting  panahon,  nagbaligya  sa
kaugalingon niini… Wala ba ninyo makita kung unsay magakahitabo? Dili ako mahadlok
kong gitep man kini, ania nihiabot na kini. Oo. Unsa may nahitabo? Ang kaugalingon
kong inahan kanunayng moingon, “Ihatag sa yawa ang iyang kabahinan.”

Anaay usa ka tawo nga nagbuhat sa bugtong butang nga talandogon; mao kadtong
si Castro. Oo, sir. Miadto siya didto… Ug ang mga Capitalista nanguha sa tanang mga
sungkod ug uban pa; pariha ki—kinig bili sa bulawan sama sa Estados Unidos. Unsa may
iyang gibuhat? Iyang gipamalit kadtong tanang mga ulipon. Mikuha ug salapi kutob sa
iyang mahimo. Nan unsa may iyang gibuhat? Iyang gisundog ang salapi ug gipang-ilisan
kini. Ug gipamutang sila pagbalik… Mao ra kanang butanga ang mahimo niining nasura.
151 Inyo bang hindunggan ang “Life Line” sa miaging buntag. Tan-awa, nasayud kamo,
sama ra kini sa inyong pagbaligya sa mga ulipon tungod sa bulawan. Ang mga ulipon
nangakuha na, ug kining presenting kagamhanan karon nagastog salapi alang sa unsa?
Alang sa buhis nga ilang panguliktahon kwarenta ka tuig sukad karon. Nahimo na niya.
Mao kana ang “Ugat sa Kinabuhi” gikan sa Washington D. C., latas sa nasud.

Mga buhis, ilang gipanggasto ug naninguha pagpamalit ug mga langyaw… Tan-awa,
ila lang kining giusik-usikan. Wala ba ninyo makita, nga tukma kana sa ilang—kung
unsay ilang pagabuhaton? Tan-awa, unsa kini? Karon, kong kining nasura malumpag
man,  ang  bugtong  butang  nga  mahimo niini  mao  ang  pagkalumpag.  Ang  bugtong
butang nga mahimo niini mao ang pagkabangkarota. Mao ra kanay butang butang nga
mahimo: ang pag-ilis sa salapi.

Apan dili nila mahimo kini. Ubos niining presenting bulohaton, ang iglesia Catolika
Romana maoy nanag-iya sa bulawan sa kalibutan, ug ang ilang pagabuhaton mao ang
pagbaligya kanila. Kining dato nga mga tawo ug uban pa dinhi sa kalibutan, sumala sa
giingon sa Biblia, unsay ilang pagabuhaton sa dili  pa maalkansi ang ilang Brown ug
Williamson companiya sa tabako (Labaw sa tanan kanilang Catoliko.), ug kining uban
pang mga butang, unsay ilang gibuhat? Ilang gidawat kana ug ilang gidawat ang salapit
gikan sa Roma, ug unya iyang gibaligya ang iyang katungod. Ang Roma maoy nagpaluyo
kaniya. Oo, sir. Iyang gitabangan kini.

Ug nakatigum na silag igong balaod karon, nakatigum nag ubay-ubay nga naglibot
kanila, gidala kini sa iyang gabinite. Tan-awa kung unsay gipangayo ni Mr. Kennedy.

152 Ug kung nakita ninyo kini sa miaging adlaw…Dili na kinahanglan nga mobotar pa.
Unsa may kagamitan sa pagbotar? Samtang ila na kining gipatik sa balita ug gipamatud-
an kini sa atubangan sa publiko, ug mibalibad sila pagbuhat ug bisan unsa bahin niini;
samtang ilang gipamatud-an nga ang mga makinaryas sa tibuok nasud naandam na,
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nga ilang gipili si Mr. Kennedy pinaagi sa linimbong nga boto. Wala ba mag-ingon ang
Biblia nga moabot siya pinaagig limbong? Usa ka mini.

Karon, dili ako batok sa partido Democrat labi na sa partido Republican, kondili igo
ko lang ipahayag ang kamatuoran gikan sa Biblia. Unsa may kagamitan sa pagbotar? Ila
nang hingbaw-an kung kinsay mahibutang diha.

153 Pila kaninyo ang nahinumdum sa balita sa telebisyon diin dihay duha ka babaye
ang atua didto, ug usa miingon, “Moboto ako alang kang…” Ang protestanting babaye
miingon, “Akong butohan si Mr. Kennedy.”

Sila miingon, “Ngano man?”

Mitubag nga, “Tungod kay sa akong pagtoo labi siyang utokan kay kang Mr. Nixon.
Iyang mahimo ang maayong pagdumala.”

Ug  unya  miingon  sila,  “Kining  babayhana  usa  ka  Catoliko.  Kinsa  may  imong
butohan?”

Siya mitubag, “Ako usa ka Catoliko, Romano Catoliko, buotan nga Catoliko.” Siya
miingon, “Ug mao akong ibuto si Mr. Nixon.”

“Ngano man?”

Mitubag  siya,  “Tungod  kay  nagtoo  ako  nga  si  Mr.  Nixon  maayong  presidente,
tungod kay naanad na siya sa mga butang.  Labi  pa siyang nailhan sa Comunista.”
Kadtong babayhana namakak.

154 Anaay ako nianang ilang giingon “Ang Kalig-onan sa atong Pagtoo,” ang labing inila
nga libro sa Catoliko nga mapalit. Ug nag-ingon kini didto, “Kong anaa may Catoliko sa
partido nga makig-atbang sa Protestante, kong ang Catoliko mobuto sa Protestante
palagpoton sila sa pagkamagsisimba sa simbahang Catoliko.” Husto. Ug kong adunay
duha ka mga Catoliko ang manalagan sa mao ra nga katungdanan, maoy ilang pillion
kadtong Catoliko nga labi pang mainunungon sa inahan nga simbahan ug maoy ibuto
sila.

Nakita  ba  ninyo  kung  unsang  pagkalimbonga,  kung  unsay  ilang  ginabuhat?
Manghatag ug kwarta aron makalit ug unsa? Ilang gipaningkamotan ang pagbungkag
niini. Ug ila na kining ginabuhat, ug nabungkag na kini.

Unsa man kini? Tungod kini sa bili sa bulawan, ug ang Catolikong simbahan (ang
kaparian) maoy nanag-iya sa bulawan sa kalibutan,  usa ka gatus ug kan-uman ka
bilyon. Anaa ra.

155 Gitambog siya diha sa sukdanan sa bulawan. Ug kamong mga katawhan ampingi
lamang ang inyong panimalay ug mga butang, apan nahisakop na kamo sa simbahang
Catoliko.  Ang  nasud  nahisakop  na  sa  simbahang  Catoliko.  Ang  tanang  butang
hingdakpan na sama kaniadto pinaagi sa ilang salapi.

Wala ba magsulti  ang Biblia  niana? Mao ba kana ang hulagway nga gilarawan
kanato sa Biblia? Kung unsay akong gisulti, igsoon, karon ila kining gisulti, “Mao kini ang
maghimo niini sa usa ka maayong simbahan. Mao kini ang maghiusa sa Protestantismo.”
Ug maayo kini sa pagpanan-aw sa natural nga mata, apan ang kaalam niining kalibutana
maoy usa ka kabuangan ngadto sa Dios, ug gikahimuot sa Dios pinaagi sa—sa kabuang
sa pagwali aron pagluwas kanila nga nangawala pinaagi sa Langitnong katungdanan nga
Iyang giandam nang daan diha sa Iyang iglesia aron pagtukod sa iglesia sa ibabaw
niining espirituhanong pagkatakus ug dili sa ibabaw sa bisan unsang butang nga bahin
sa kalibutan.

156 Si Pedro miingon, “Ug sanglit nanagpakaikyas man kamo sa pagpangadunot sa
kalibutan pinaagi sa kaibog sa salapi, ug pangibog sa pagkainila, ug kalipayan, ug sa
pagpangaon,  ug  panag-inum,  ug  sa  mga  pangibog  nga  ania  kanato,  kamo
nanagpakaikyas na niana; ug karon kamo gitukod nga mahimong buhi nga balay. Akong
gipahinungod kana sa iglesia,” siya miingon.

Mao kana ikaw. Nakabasa ba kamo niini? Hingsabtan ba ninyo kini? Nakadungog ba
kamo niini samtang atong gibasa kini kaniadto dinhi? Diha sa II Pedro, pamatia kung
unsay iyang giingon dinhi; kung unsang katahum ang pagkasulat niana dinhi,  kung
giunsa ni—niya pagpahinungod kini. Sige pamatia siya karon sa mosulti siya. Padayonon
ta.
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Si Pedro—si Simon Pedro, ulipon ug apostol ni Jesu-Cristo, ngadto kanila
nga nanagpakaambit sa sama ka bililhon nga pagtoo uban kanato pinaagi sa
pagkamatarung sa Dios ug sa atong Ginoong Jesu-Cristo:

…ang kalinaw mag—mag madagayaon kaninyo pinaagi sa kahibalo sa Dios,
ug pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Sumala sa—sa iyang Langitnong gahum nga gitugyan kanato sa tanang
mga  butang… (Kinsa  maoy  manununod  sa  kalibutan  ug  sa  tanang  mga
butang?  Oo  mahitungod…Oo,  maayo  kaayo.)…nga  bahin  sa  kinabuhi  ug
pagkadiosnon, pinaagi sa kahibalo kaniya nga nagtawag kanato gikan sa
himaya ngadto sa himaya:

Nga niini kita gitugyanan sa labi pang dagku ug bililhong mga saad: nga
pinaagi  niini  kamo nangahimong  mag-aambit  sa  Langitnong  kinaiya,  sa
nanagpakaikyas na kamo sa pagpangadunot… (Pamatia kana.)…nga ania sa
kalibutan pinaagi sa pangibog.

157 Ang  pagkamahigugmaon  sa  salapi,  pagkamahigugmaon  sa  mga  butang,
pagkamahigugmaon  sa  kadungganan,  kining  mga  butanga  patay  ngadto  sa  mga
magtotoo. Dili  ko igsapayan; ang tolda o ang payag, nganong mabalaka man ako?
Mabuhi o mamatay, maunlod o malumos, mao kining butanga ang akong ginatinguha:
ang Gingharian sa dios. Bisan kung giatiman ko pa ang akong puloy-anan, bisan kung
giatiman ko pa ang akong pamilya, bisan kung giatiman ko pa ang akong tanan niini,
papadayona ako kang Cristo, ang paglaum sa himaya.

Lig-una ako, oh, Ginoo dinhi niini. Himoa si Cristo nga mao ang akong Ulo. Itugot
ang pagpamuhat pinaagi kanako diha sa akong patukoranan sa akong pagtoo nga anaa
Kaniya, itugot ang gahum, kahibalo, pagpugong sa kaugalingon, pailub, pagkadiosnon,
ug ang gugmang inigsoon magalihok dinhi kanako, oh, Ginoo, mao kini ang akong mga
pag-ampo.  Walay  sapayan,  kung  mabuhi  ako  o  mamatay,  maunlod  ug  malumos,
denominasyon, mawalay denominasyon; may higala o walay higala, itugot nga kana
magalihok sa sulod nako. Itugot nga ang kinaiya ni Cristo, ang Iyang kahibalo, ang
Iyang…moawas aron makahimo ako sa pagpanudlo niana; tungod kay gipahimutang sa
Dios diha sa iglesia ang mga apostoles, mga profeta, mga magtutudlo, mga pastor, ug
mga ebanghilista, ang tanan alang sa paghingpit ug pagdala niining tanang kinaiya dinhi
niini, alang nianang pagkahingpit sa Anak sa Dios.

158 Ang matag usa niining mga batoha mga materyales nga kinuha gikan sa usa. Kini
mao ang materyal niini. Ang matag usa niining mga kinaiyha gipanag-iya Niya, ug sila
gipangbubo gikan Kaniya paingon ngadto kanila. Amen.

Alas-doce  na.  Hain  man  padulong  kining  tanan?  Amen.  Nahigugma  ba  kamo
Kaniya? Motoo ba kamo niana? Pamatia mga pinalangga…

Si Sister Kidd nag-ingon niining buntaga, “Igsoong Bill, wala ako masayud kung
makita ko pa ba ikaw pag-usab.” Daw ikamatay ko kana. Nakita mo? Nagtoo siya nga
nagkatigulang na siya; oo. Nangamuyo ako sa Dios nga lugwayan pa siya ug si Igsoong
Kidd  sa  hataas  nga  panahon.  Sultihan  ko  kamo;  wala  kita  masayud  kung
magkahimamatay pa ba kita ang usag usa. Wala ako masayud kung unsa kadugaya ako
makig-uban  kaninyo.  Tingalig  tawgon  na  ako  sa  Dios  sa  pagbiya  gikan  niining
kalibutana. Tingalig tawgon ako Niya ngadto sa laing hawanan sa bulohaton. Tingalig
tawgon kamo Niya bisan asa. Wala kita masayud.

Apan  at—atong  dawaton…Dili  nato  tugotan  na  kini  molabay  ra  kanato.  Atong
dawaton kana. Anaa ra kini sa Biblia. Ania kini karon naglarawan sa tanan. Ug kong may
igo pa unta ako nga panahon sa pagbuhat niini (Dili mo kini mahimo sa usa lamang ka
adlaw. Nahibalo na kamo niana.) diin ako idugtong pag-usa ang tanang mga butang.
Tan-aw diri, sa atong pagkahuman nianang mensahea diha, inyong nakita kung unsay
gibuhat sa Espiritu Santo diha sa bongbong, dili ba? Pila man dinhi kaniadto? Nakita mo?
Oo. Nanaug ug midibuho sa mao rang butang, kadtong manolunda sa Ginoo.

159 Tan-awa, tinuod kana. Ayaw itugot nga molabay kini kanimo. Pabilin gayud niini,
mga anak ko. Pagpabilin diha niana. Hinumdumi, ug tukora sa ibabaw sa imong pagtoo:
ang gahum, kahibalo, pailub…

Karon, dinhi niini, sa akong pagtoo naa akoy usa ka papel dinhi, kong wala ko kini
mahulog samtang nagwali ako. Dinhi niini ania kini. (Salamat igsoon. Salamat kaayo
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igsoon.) Kong gusto mo—motan-aw niini ug tan-awon kong anaa bay mga butang diha
nga tingalig inyong… Tingalig bobintaha kinig diyotay nga sumbanan kay sa ania dinhi,
aron inyong makopya ang uban pa niini. Akong ipapilit kana diha ug aron inyong makita
pag-ayo kini ug mahipanag-ingon kini.

160 Karon,  gusto  ko  nga  madala  ninyo  kini,  ug  magtuon  niini,  ug  itandi  kini,  ug
ikinabuhi kini. Dili lamang kau igo rang tun-an kini, itandi kini; kondili ikinabuhi kini
samtang magbuhat kamo. Dawata kini nga matinud-anon sa inyong kaugalingon.

Ayaw pag-ingon nga, “Hinuon, nalipay man ako sa pagpamati niini.”Ako usab. Apan
ang pagpamati niini ug pagdawat niini managlahi ra. Tan-awa, nakita mo? Lahi ra kini.
Tan-awa, anaay pito ka mga gikinahanglan aron mahimo ang larawan sa Dios. Anaay
pito ka mga kapanahonan sa iglesia sa pagdala sa Dios ngadto niining kwalipikasyon, ug
anaay Iyang pito ka mga mensahero nga maoy mobuhat niini. Anaay pito, pito, pito,
Nakita  mo? Ang pito  ma—maoy numero sa Dios  sa kahingpitan,  ug ang tulo  maoy
hingpit  nga  numero  sa  Dios.  Busa  anaay  tulo  ug  pito  ka  mga  tulo.  Busa  sa
matematikanhon, sa espirituhanon, pinaagi sa Pulong, pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu
Santo, kining tanan maoy naghuman niining tanan.

161 Atong tun-an kini.  Atong ipuno sa atong patoo kining mga butanga,  aron kita
makadangat sa pagkahamtong sa kahupnganan ni Cristo, ingon nga nahiusa uban sa
diosnong gugma, kahadlok sa dios, ang pagtahud dinhi sa atong kasingkasing ngadto sa
usag usa, ang hataas nga pagtahud sa usag usa, inigsoong lalake ug inigsoong babaye
nga kaluoy, nga walay kahilas, wala kondili sa kaputli sa Espiritu Santo nga pagkinabuhi.
Nakita mo? Magpuyo sa panaghiusa, nga usa ka Cristohanon; nga magalakaw pinaagi sa
pagtoo; himoa ang kinaiya sa Dios magaawas pinaagi kaninyo. Himoa nga ang kahibalo
sa Dios kung bahin sa unsay husto ug sayop… Kung ang yawa motanyag kanimog usa
ka butang kana dili gayud uyon sa Kasulatan, pahilayo gikan niini. Husto kana.

162 Mapamalandong ko silang mga apostoles nga dili sama kanato ang ilang paglihok.
Nanglakaw sila,  tingalig mga kalalaken-an nga hilumon hangtud nga miabot sila sa
pulpito.  Manglakaw  sila,  ug  ilang  gibuhat  ang  unsay  ilang  angayang  buhaton,  ug
molakaw. Oo, sir. May mga gahum sila. May mga maligdong nga batasan sila. Dili sila
makiglalis sa mga tawo; nahibalo sila sa ilang gibarogan. Mao lang kana. Nahibalo sila
kung kinsay ilang gitoohan. Nagpadayon sila sa paglakaw diha sa Espiritu mamuhat
lamang sila…

Sumala sa akong giingon sa miaging gabii, “Sa usa lamang ka gamayng pagyango.
Mao  lang  kana  ang  buhaton  sa  Dios,  ug  wala  makapahunong  kanila.”  Wala  sila
mangutana, ug magtuon, ug hum-haw, ug mangaluya sama kanato kung buhaton ba
nila kini o kana. Nagpadayon sila ug nagbuhat niini  bisag unsaon. Usa ka gamayng
pagyango gikan sa Dios, mao na kana. Ingon ra niana.

Ngano man? Giunsa man nila pagkasayud nga usa kadto ka yango gikan sa Dios?
Tungod kay sila nagbaton man ning tanang mga kinaiyaha dinhi, kining tanang mga
kwalifikasyon. Ug ang unang gamayng pagyango gikan sa Dios gitandi sa matag gagmay
niini ug uban sa Iyang Pulong; sila manghibalo nga kadto mao ang Pulong sa Dios ug
nanglakaw sila. Wala silay kabalaka bahin sa bisan unsa pa. Kung ang Dios mosulti,
mahitabo kini.
163 Kita mosulti—ang Dios makigsulti kanato; ug kita moingon “Hinuon, mosugod kami.
Among tan-awon kong makahimo ba kami sa pagkinabuhi ning Kinabuhia.” Ang unang
butang mao, kay anaay tawo nga magpadisto nimo. Ah oo, kay mao kana ang yawa.

Kinahanglan  nga  makita  mo siya  nga  naningkamot  nga  mahilayo  ka  gikan  sa
maong tigum ning buntaga. Kinahanglan nga maangkon mo kana sa usa ka higayon.
Oh, intawon, kinahanglan nga makigbisog ako sa tanang takna nga maghisgot ako sa
tigum. Ug kong mangampo man ako sa masakiton, ug kong adunay naghimalatyon ug
wala maluwas, may mga tawag dayon ang akong madawat sulod sa napulo ka minuto
(kong dili  madali  pagkakuha), aron pabiyaon ako niini.  “Oh, Igsoong Branham, kini
maoy buhaton mo.” Apan anaay usa ka kalag nga anaa sa usok. Oo.

164 Sa miaging gabii gipaadto ako sa usa ka dapit. Usa ka batan-ong lalake, nakigsulti
ako kaniya diha nianang unsay inyong tawag niining usa ka tiyanggihan pipila na ka tuig
ang milabay. Nahimong siyang usa ka palahubog. Nakaila ako sa maong tawo, usa ka
maayong tawo; apan usa siya ka makasasala. Ug tungod niini gitawagan ako sa iyang
inahan. Nagtoo ako nga iyang gitawagan si Doc sa makadaghan, ug akong gitawag…
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Ilang gitawag si Billy, u—ug sa katapusan nakadawat ako ug mensahe.

Ug sa pagpakadawat ko sa mensahe, sa minaayo, wala akoy igong kaisug sa akong
kinabuhi  nga makuha kadtong bataa.  Ug sa paghiabot  ko na didto,  ang kabus nga
binuhat nakaila dayon nako. Didto naglubog siya, nga wala nay panimuot ug mao na
lang  kadto.  Ang  iyang  amahan  nagpadayon  pagpikpik  kaniya  nga  nagaingon,
“Pinangga,” ug ang tawo—hapit na magkalim-ag usa ang edad. Ug miingon, “Pinangga
kini,” ug naghigda ra gihapon.“

Naningkamot siya pagbangon; ang iyang magagmayng mga bukton nga sama niini
kadaku. Ang bata masakiton ug cancer hangtud nga wala na siyay lain pa gawas sa
cancer. Ang tanang mga bahin sa iyang lawas nalukop sa cancer. Bisan gani ang iyang
alagianan sa dugo may cancer, ang tanan. Ug didto naningkamot siya pagbangon ug
naningkamot sama niana.

165 Gikuptan  ko  siya  diha  sa  kamot;  matud  ko,  “Woodrow,  Woodrow,  si  Igsoong
Branham kini.”

Ang iyang amahan miingon, “Wala ka ba masayud, si Igsoong Bill kini, Woodrow; si
Igsoong Bill kini.”

Siya mitubag, “Huh, Huh, Huh,” nga sama niana.

Ug ang iyang amahan mitan-aw ug miingon, “Billy, naulahi ka lang ug diyotay.”

Giingnan ko, “Dili ra kaayo. Kay ania Siya. Anaa akoy gubat, ug ang lain pang mga
bata,  daghan  pang  mga  kabataan  (mga  makasasala)  didto  nanagtindog,  ilang
kaparentihan. Giingnan ko, ”Nakita ninyo, mga kabataan, pangandam kamo, tungod kay
mahiabot kamo niining kahimtanga. Modangat gayud kamo niini. Nakita mo? Tingalig dili
pinaagi sa cancer; tingalig mahitabo kanimo ang lain, didto sa dalan magkadugo nga
himalatyon, o ingon niana. Modangat ka gayud niini.“ Amo silang gisultihan.

Samtang  naghulat  ako  aron  tan-awon  kong  unsay  isulti  sa  Espiritu  nga
pagabuhaton: naghulat. Ang unang butang nga akong hingbaw-an, akong gibati kadtong
gamayng pagyango. “Ipandong ang imong kamot kaniya.”

Mipaduol ako ug miingon, “Kamong tanan iduko ang inyong mga ulo.” Sila miduko
sa ilang mga ulo, duha o tulo ka mga kabataan ang didto. Akong gibutang ang akong
mga kamot sa ibabaw niya. Matud ko, “Ginoong Dios, paamgoha ang bata sa kahibalo
kung  unsay  angay  niyang  buhaton,  tungod  kay  iyang  ihibalag  kining  butanga.
Naghimalatyon na siya. Hingsakpan siya sa yawa, ug himalatyon na siya. Ug gihubog
niya  ang  iyang  kaugalingon  ngadto  sa  kamatayon.  Ug  karon  ania  na  siya  niining
kahimtanga; nangamuyo ako Kanimo nga kaloy-an Mo siya.” Ug sa dihang giampoan ko
siya, sa pagkasunod buntag naglingkud na siya nga nakigsulti sa iyang amahan.

166 Si Busty Rodgers, sa dihang gitawag nila ako didto sa hospital dili pa lang dugay.
Didto ako niadtong adlawa human sa akong pagwali didto sa Milltown diin si Georgia
Carter naayo. Kamong tanan nahinumdum pa niini.

Didto atua si Igsoong Smith, usa ka magwawali sa Methodist ang miingon, “Kong
anaa may gikabautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo, mohawa dinhi sa silong sa akong
tolda.” Sama niana, didto sa ibabaw sa Totten Ford diin didto ang tigum. Ug oh, nagdaot
kanako sa tanang paagi nga kutob sa inyong hingbaw-an. Wala gayud ako motubag
bisag usa ka pulong, ug nagpadayon.

Anaa akoy tahas. Ang Ginoo nagpakita kanako ug usa ka panan-awon nga adunay
usa ka nating carnero didto nga nahikog didto sa kamingawan. Nahinumdum pa kamo
sa  maong  panan-awon,  kamong  tanan.  Nagtoo  ako  nga  nahinumdum  pa  kamo;
nahinumdum pa ba kamo niini?

167 Padayonon ta, ug miadto ako didto sa kamingawan ug gipangita kini.

Miadto ako sa Totten Ford. Si  Igsoong Wright nahibalo nga nangadto kami, sa
walay pagkasayud kung unsay pagabuhaton. Nagpalit akog usa ka gamayng karton sa
sabaw aron matambal sa kagutom. Andam na ako nga mogawas, samtang nagtindog
didto, ug miwali bahin sa ang-ang. Siya miingon nga motungas siya sa bungtod aron
magnigosyo. Mikuyog ako kaniya. Didtoy usa ka karaang simbahan sa Baptist nga wala
nay sulod. Ang Ginoo miingon kanako, “Hunong didto.”

Matud ko, “Pagawasa ako dinhi, Igsoong Wright.” Mihunong ako. Mipadayon siya sa
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ibabaw ug dayong mibalik. Miadto ako didto, ug dili niya maabli ang pultahan. Matud ko,
“Ginoo, kong ania Ka dinhi, ug kong buot Ka nga mosulod ako sa simbahan, buksi ang
pultahan alang kanako.” Milingkud ako didto ug namalandong.

Nadungog ko nga may nagsingabot nga naglakaw, ug miingon siya, “Kumosta ka.”
Mitubag ako…

“Gusto ka ba dinhi sa simbahan?”

Giingnan ko, “Oo, sir.”

Siya miingon, “Aniay akong yawe.”

Ug misugod ako sa tigum. Sa nahaunang semana, wala pay nahitabo. Sa unang
gabii may akong congregasyon: si Igsoong Wright ug ang iyang pamilya. Ang nahibato
nasayud ka, sa katapusan sa semana halos dili gani nila sila mapatindog sa tugkaran. Sa
gihapon  kadtong  maong nati  sa  carnero  wala  pa  motungha.  Si  Igsoong  Hall  didto
maluwas sa panahon niadtong tiguma, ang nagpastor didto karon, silang tanan. Apan
wala ko pa hikaplagi kung hain na ang nating carnero.

Wala madugay, gikan sa Church of Christ, didto sa ubos sa bungtod, atua didto ang
batang babay siyam ka tuig ang edad ug walo ka bulan wala makalihok, naghigda ra
didto, anaa siya. Kamong tanan nahibalo sa kaagi.

168 Oo, sir.

Niadtong  hapona  samtang  si  Busty  Rodgers,  dakung  tawo,  himsog  beterano
nagtindog didto, miadto ako sa gawas, ug didto nagtindog ang congregasyon ni Igsoong
Smith aron ako kataw-an, himuon ako nga kataw-anan tungod sa pagpamautismo sa
Ngalan ni Jesus.

Milakaw ako didto niadto lapokon nga tubig sa Totten Ford diin anaay ilang—usa ka
tubod ug mingulob sa tumang kakusog niini. Dihay mga deacono ang mikuyog kanako.
Matud ko, “Ania ako niining kahaponon nga naggabarog sa balaang Kasulatan sa Dios.”
Matud ko, “Akong nabasa dinhi  sa Biblia diin si  Pedro nag-ingon, 'Maghinulsol,  ang
matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan
sa inyong mga sala.'”

Miliso  ako,  ug  gihatag  ang  maong  basahon  ngadto  sa  usa  sa  mga  deacono,
mipaduol didto, ug miingon, “Bisan kinsa nga dili maghinulsol sa iyang mga sala may
tulobagon nga umalabot.” Milugsong ako ngadto sa tubig, ug matud ko, “Maingon nga
ang mga manolunda nanagpanglingkud sa sanga ug nagbantay.”

169 Oh, tan-awa, niadtong taknaa sa nagbautismo ako sa duha o tulo, ang iyang tibuok
congregasyon, ang mga kababayen-an nga nagsul-ob ug mga lino, milusad sa tubig, nga
nagasinggit  kutob  sa  ilang  tingog.  Akong  gibautismohan  ang  tibuok  niyang
congregasyon sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Nahibalo kamo niini. Anaa akoy hulagway niini.

Anaa kana. Unsa man kini? Gidugang sa inyong gahum. Nakita mo? Pasagdi lang
kini.  Ang  Dios  ra  ang  nasayud  kung  unsaon  kini.  Ang  Dios  nasayud  kung  unsaon
pagtuman kining mga butanga. Pasagdi sila kung unsay ilang isulti. Ayaw pagkalain.
Padayon lang.

Si Busty Rodgers, nagtindog didto, sa pagkakita niya niadto, siya miingon, “Nan
karon ako nagatoo niini uban sa bug-os kong kasingkasing” ug didto sa tubig miduol
siya uban sa maayong sinina ug nagpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo.

170 Hapit sa tulo upat ka tuig ang milabay ila akong gitawagan dinhi sa hospital sa New
Albany.  Atua siya didto naghimalatyon sa cancer;  gikaon na siya.  Ang mga doctor
nagtagal kaniya sa sunod buntag na lang siya kutob. Miingon, “Himalatyon na siya…?…”
miingon, “sa makausa pa umari ka.”

Misulod ako sa lawak. Sa didto na ako, nagtindog ug nag-ampo. Siya miingon,
“Billy, anaay balangaw nga naglingin diha sa kanto.”

Ug  miliso  ako  aton  tan-awon.  Matud  ko,  “Busty,  mao  kana  ang  saad.  Dili  ka
mamatay.  Ang pakigsaad sa dugo maoy magluwas kanimo.”  Akong gipandong ang
akong mga kamot sa ibabaw niya, ug miingon, “Gingoong Dios, pinaagi nianang panan-
awona diha sa unahan kana nagpamatuod nga ania Ka dinhi, ang Imong saad mao:
pinaagi sa Iyang mga labod kami nangaayo.” Gipandongan ko siya sa mga kamot, ug
anaa naayo siya. Gipapauli siya sa balay.
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171 Hapit  upat  o  lima  ka  tuig,  hapit  upat  na  ka  tuig  ang  pagpangisda  mosaka
molugsong ngadto sa suba ug ang tanan maayo na, ug hain na man ang cancer nga
diha sa tubo sa tungol, may kubal niini; anaay usa ka dakug bukol. Ang mga doctor, ang
mga beterano sa hospital miingon kaniya nga ilang gitambalan siya ug kubalt nga maoy
makapatul-id niana, ug mahimong sudlan sa daghang kan-on sa kanunay. (Maglisog
siya pagkaon ug daghang pagkaon; hinayhinay lang ang iyang pagkaon.) Miadto siya
aron himuon kini. Wala ako masayud nga didto siya.

Ug sa ila  na siyang gioperahan,  ilang nakita nga makapaugtas kini  kaniya,  ug
maestrok siya, maparalitiko ang iyang pikas lawas sama niana; ug ang bugtong butang
nga iyang mabuhat mao ang paghilak niya. Ug anaa siyay lapis ug papel sama niana ug
moingon siya, “Uhh-uhh-uhh” ug iyang gisulayan ang pagsulat, nagkurog nga sama
niana uban sa iyang maayong kamot. Ang iyang wala nga kilid naestrok, ug ang iyang
kamot, “Si Jesus nagluwas napulog siyam na ka gatus ug ingon niana.” Dili kini niya
makuha.

Ug karon sa pag-ingon sa iyang asawa, “Igsoong Branham, wala ko hisabti kung
unsay  iyang  buot  ipasabot  niana.”  Giingnan  ko,  “Mrs.  Rodgers,  unsa  may  iyang
gipasabot  nga  napulog  siyam na  kagatus  ug  maingon  niana  nga  siya  naluwas  ug
gibautismohan sa Ngalan ni  Jesus didto.  Mao na kana ang bayad karon.  Wala siya
mahadlok mamatay.”

Giingnan ko, “Ginoo Dios, lugwayi ang iyang kinabuhi. Kini akong giampo sa Ngalan
ni Jesus nga Imong lugwayan ang iyang kinabuhi,” ug gipandungan ko siya sa mga
kamot. Ang estrok mipahawa kaniya, ang pagkakuyapon mihunong, ug mibangon siya
gikan sa katri, ug maayo na siya karon ug nanghimatuod.

172 Idugang sa imong pagtoo, ang gahum; ipuno sa imong gahum, ang kahibalo; sa
imong kahibalo, ang pagpagung sa kaugalingon; sa imong pagpugong sa kaugalingon,
ang pailub; sa imong pailub, ang pagkadiosnon; sa imong pagkadiosnon, ang gugmang
inigsoon; sa imong gugmang inigsoon, ang Espiritu Santo, ug si Cristo moabot. Tungod
kay sa ubos Kaniya, ang Espiritu Santo, mao ang Espiritu ni Jesu-Cristo diha sa iglesia
aron ipasundayag kanang mga kinaiya. Oh, tan-awa, karon kinse minutos na milabay
ang alas-doce.

Mahal ko Siya, mahal ko Siya,
Tungod sa gugma Niya (Dinhi na sa ubos niini sa wala ka pay

bisag unsa)
Gibayran ang (Unsay Iyang gibuhat?) kaluwasan
Sa Kalbaryo

Nganong naingon ako niini? Tungod sa gugma Niya.
Mahal ko Siya, mahal ko Siya,
Tungod sa gugma Niya (Mao kanay hinungdan.)
Kaluwasan ko gibayran
Sa Kalbaryo.

173 Nanaad ako niining butaga Kaniya uban sa bug-os kong kasingkasing nga pinaagi
sa Iyang panabang ug pinaagi sa Iyang grasya, ako nangamuyo nga akong pangitaon
matag adlaw sa walay hunong hangtud nga mabati  ko ang matag usa niining mga
gikinahanglan  moawas dinhi  niining  gamayng karaan na  larawan ko.  Hangtud nga
mahimo akong hulagway sa buhing Cristo,  tungod kay Siya nahimong sala  tungod
kanako, aron ako mahimong—mahimong pagkamatarung sa Dios sama Kaniya. Iyang
gikuha ang akong dapit. Ginoo, itugot nga akong kuhaon ang Iya karon, tungod kay
mao kanay katuyoan sa Iyang pagpakamatay.

Pila  man  ang  manaad  sa  samang  butang  pinaagi  sa  grasya  sa  Dios.  Uban  sa
pagduko sa atong mga ulo karon ug sa pagpataas sa atong mga kamot.

Mahal ko Siya-(isaad ko kini, Ginoo. Kining iglesiaha nagsaad niini.
Ang kahupnganan sa sukod ni Jesu-Cristo…)

Tungod sa gugma Niya,
Ang kaluwasan ko gibayran
Sa Kalbaryo.



www.messagehub.info

Mga Wali Ni
William Marrion Branham

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


