
AUGUST 25, 1963

Unsaon Nako Sa Pagdaug?
BRANHAM TABERNACLE, JEFFERSONVILLE, INDIANA, U.S.A.

1 Magaduko kita sa atong mga ulo alang sa pag-ampo.

Amahan namo,  nagapasalamat  kami  Kanimo niining  kabuntagon alang niining
bililhon nga panahon sa pag-anhi nga nagkauban pag-usab ug sa pagbukas sa Pulong sa
Ginoo ug nagpahiluna Niini dinhi sa among atubangan. Ug—ug uban sa pag-ampo karon
nga ang Espiritu Santo magakuha sa iya sa Dios ug magahatag niini kanato, aron nga
kita makahimo sa pagbiya niining dapit sa pagsimba karong adlawa uban sa malipayon
nga mga kasingkasing nga tugob sa kalipay, ug makita ang Imong dakung gahum sa
kagawasan, Ginoo, sa pagluwas sa binilanggo ug nagpagawas kanila nga gawasnon,
nagpadayag kanamo sa mga butang nga mao kaniadto, ug mao karon, ug sa umalabot.
Ug kami nagapasalamat gayud Kanimo alang niining mga butanga. Kami nagaampo nga
Ikaw magapanalangin  kanamo samtang  kami  nagatuon  nga  nagkahiusa  sa  Imong
Pulong karon. Ug sa dihang kita mobiya, hinaut kini masulti sa among kasingkasing,
“Ang among mga kasingkasing nagadilaab sa sulod kanamo samtang Siya, ang Espiritu
Santo, nagapamulong kanamo samtang kami anaa sa dalan.”
2 Panalangini  ang matag ministro karong adllawa sa bisan asa,  ang Imong mga
alagad nga nagabarug alang niining Imong Kamatuoran. Tubaga ang ilang mga pag-
ampo  alang  sa  masakiton.  Ayoha  ang  masakiton  nga  mga  lawas  niadtong  mga
nagaantus.  Ginoo,  kami  nangamuyo nga Ikaw moadto  sa  taliwala  sa  katawhan ug
pangitaon kanang gipili nang daan nga binhi didto, Ginoo, ug pagadal-on diha sa usa ka
paagi nga ang Kahayag modan-ag latas sa dalan, Ginoo, kay kami nagatoo nga ang
takna nag-anam ug kaulahi; ang adlaw sa madali nagasalop sa kasadpan. Unya sa dili
madugay wala nay panahon. Ug ang panahon ug ang walay katapusan maghiusa sa
dihang ang Dios ug ang Iyang katawhan maghiusa.  Ug kami nagaampo,  Dios,  nga
nianang panahon nga kami maisip sa taliwala niadtong gihiusa ngadto kang Cristo, nga
pagatawgon nga Iyang Pangasaw-onon. Tabangi kami karong adlawa samtang kami
nagaandam, nga wala nahibalo unsa ang ugma, apan kami andam sa pagdawat sa bisan
unsang butang, Ginoo, sumala sa among nahibaloan nga Ikaw adunay giandam alang
kanamo; kami andam sa pagdawat niini. Kami nangamuyo niining panalangin alang sa
himaya sa Dios diha sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. Mahimo na kamo sa paglingkod…?
…

3 Ako segurado nga malipayon niining kabuntagon sa dihang ako misulod ug nakita
nga ang—ang katawhan nagkatigum nga nagkahiusa alang sa serbisyo sa Ginoo. Ug
kami magahatag ug pahibalo karon alang karong gabii. Adunay serbisyo sa pagpang-ayo
karong gabii. Kami magaampo alang sa masakiton karong gabii.

Sa miaging pipila lamang ka mga gutlo samtang—samtang ako misulod, si Billy,
akong anak, nagtug-an kanako, miingon, “Adunay usa—usa ka tawo nga usa ka kabus
nga tawo lamang nga nagbiyahe ug layo,” ug miingon; “Akong—akong gibutang siya sa
kuwarto, pa.”

4 Ako—ako misulod nga lawom na sa kagabhion sa miaging gabii  ug wala kaayo
makatuon sa butang hilisgutan sa Dominggo nga pagtuon nga akong magahisgutan
niining kabuntagon, busa akong gikuha ang ubang gagmay mga gisulat gikan sa akong
nadunggan nga gisulti sa ubang igsoon, ug nagkuha gikan niana ug usa ka teksto aron
dunay  leksyon  sa  Dominggo  nga  pagtuon  niining  kabuntagon,  ug  samtang  kita
magaandam, pangandam alang sa serbisyo sa gabii.

Ug si Billy miingon, “Adunay usa ka tawo didto nga masakiton,” miingon, “Maayo—
maayo—maayo unta moadto kamo ug makigkita kaniya.” Busa ako miadto sa lawak
karon lang gayud, ug usa ka igsoong lalake kaparihas sa akong panuigon ug ang iyang
asawa nga nagalingkod sa  sulod didto,  ug ang Espiritu  Santo  mikanaug sa  among
taliwala sa sulod sa lawak karon lang gayud.

Hunahunaa lamang, sa paghisgut lang gayud sa serbisyo sa pagpang-ayo, ug didto
atua Siya. Nakita ninyo? Ug Siya nagtug-an niining igsoong lalake mahitungod sa tanan
nga iyang gibuhat,  ug unsa ang iyang ginabuhat,  ug unsa ang hinungdan sa iyang
kasamok, ug diin siya gikan, ug—ug ang tanan mahitungod kaniya. Ug adunay usa ka
dakung itom nga anino nga nagabitay sa lawak; unya nagsugod ug kahayag, kahayag,
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kahayag, ug kahayag; unya ang Espiritu Santo mitungha.

5 Karon, ako nagtoo ang tawo anaa diha sa—sa usa ka dapit sa luyo didto karon.
Siya ug ang iyang asawa, tingali, dili makasulod sa gambalay, apan sila miingon sila
magapabilin bisan pa man alang sa serbisyo. Sila gikan sa duol sa Yakima, Washington,
ug nagbiyahe paingon dinhi.  Ug siya usa ka ministro sa Maayong Balita. Apan aron
lamang makita ang grasya—grasya sa Dios didto, diin siya gikan sa tambalanan ug
gitambalan ug tanang butang, ang Espiritu Santo nagbutyag sa tanan niini. Sa dihang
ang mga doktor nagtinguha pagmaayo sa tanang butang nga ilang mahimo, tingali,
alang sa tawo, apan kini nagkinahanglan sa gamayng hikap gikan sa Dios aron mabalhin
ang sulog. Ang pakurat nga mga pagpanambal maayo man, apan kini murag sama sa
atong ginatawag nga “usa ka pagpusil diha sa kangitngit,” kamo nahibalo. Kamo… Kini
tingali makahimo kanimo nga dautan pa (Nakita ninyo?), tungod kay ikaw makalimot sa
tanang butang nga imong nahibaloan, ug—sa dihang ilang ibutang kanang medisina diha
kanimo. Apan ang—ang Ginoong Dios, giunsa ang Iyang grasya ug kalooy… Ug bisan sa
wala pa ako maghalad ug pag-ampo alang kaniya, siya human na nga nakalampas niini.
Nakita ninyo? Kini nagkuha lamang sa usa ka butang gikan sa Dios, sa maong paghikap
aron buhaton kini.  Dili  ko buot mosulti  niini,  apan… Oo, mitan-aw, nakita ang tawo
karon. Unsa? Wala ako mahibalo kung makahimo siya karong adlawa kon dili.

6 Sa ubos sa dapit diin ako nagpuyo niining semana… Ako—ako—ako nahigugma sa
akong mga higala didto. Kini usa ka gamayng bakasyon sa wala pa kining dakung mga
panagkatigum. Nakita ninyo? Ug ako mipauli sa balay ug miadto nangayam ug squirrel
kauban niining mga igsoon. Ug kining pamilya, mga pamilya, diay, nga akong gipuy-an
didto sa pagkatinuod matahum nga katawhan. Ug ang—ang tawo usa ka tinuod nga
igsoon,  sila  mga  higala.  Ug  usa  kanila  usa  ka  dakung  mahigugmaon  sa—sa
pagpangayam ug mga iro. Ug siya adunay tangkal nga puno kanila didto. Ug—ug ako
nakakita sa pinakatahum nga gamayng irong igpangayam didto; usa ka gamayng iro
nga akong gitawag mga katunga sa usa ka iro ang kahabugon ug duha ka mga iro ang
gitas-on,  kamo  nahibalo,  sila—nga  nagadalagan  palibut  sa  balay  didto,  ug  ako
naghunahuna, “Tan-awa, kana—dili ba si Joe gusto makaangkon sa usa ka butang sama
niana.

7 Ug usa… sa pagkatinuod sa Arizona dili nako siya magamit. Siya—siya makaadto sa
cactus, ug mao kana ang iyang katapusan. Ug busa ako miingon, “Dili ka makabaton
sa… Sila wala maggamit ug mga iro didto sa bahin sa nasud, tungod kay sila… Buyno,
sila—sila dili gayud makagamit kanila, sila… usab… Ang kahimtang sa panahon, ang—
ang kahimtang sa yuta nga may cactus, ug sila mahimong mamatay. Ug unya, tinuod,
ang usa ka iro nga igpangayam didto, usa—usa ka irong kalasanon kon ubang butang
mahimong  mopatay  kaniya  kung  siya  mogawas.”  Busa  unya  kining  tawo  miingon
kanako, “Mahimong maangkon nimo siya.” Apan ako—ako dili makahimo sa pagkuha
kaniya. Ako—ako nagtamud niini. Nakaplagan, kini usa sa iyang paborito nga mga iro.

8 Ug kining  tawo nakabaton ug usa  ka  matahum nga asawa ug mga gagmayng
kabataan. Ug sa miaging adlaw ang iyang asawa nagsugod sa pagpaatras sa iyang
sakyanan (ug siya aduna niining Oldsmobile nga sakyanan ug ang gamayng iro ingon
niana  ka  hataas,  usa  lamang ka  itoy.)  ug  iyang naligsan  siya.  Kanang Oldsmobile
nagligis sa iro sa iyang likod dinhi ug nagdugmok niini diin ang mga bato sa agianan
nagtusok sa iyang gamayng tiyan dinhi, kamo nahibalo. Ug—ug ang asawa, inay sa
pagdalagan sa gamayng iro ngadto sa beterinaryo… Sa pagkatinuod ang beterinaryo
magpatulog niini  ug unya patyon kini.  Nakita  ninyo? Adunay laing batan-ong tawo
kauban nako, ug sa wala madugay siya nakaabut didto, miingon, “Kung kana akong iro
akong pusilon kini,” miingon; “mao lamang kana, pasagdan kini nga magaantus sama
niana.” Ako miingon, “Buyno, dili nato pusilon kini.” Ako miingon, “Magapaabut kita ug
diyutay.” Gipalakaw ang tanan, miadto ug nag-ampo alang kaniya, ug ang gamayng iro
nagsunod kanako pasaka sa balkon, ug… Nakita ninyo? “Bisan unsang butang nga imong
gitinguha, sa dihang ikaw magaampo, toohi nga inyong nadawat kini; imong maangkon
kini; kini igahatag ngadto kanimo.” Bisan unsang butang… Mao kana ang atong Dios, dili
ba kini? Siya katingalahan ug kahibulongan; ug kita sa pagkatinuod nahigugma Kaniya
niining kabuntagon, ug nagapaabut Kaniya, ug sa nahibalo…

9 Sa nakita sa miaging adlaw usa—usa ka tigulang managtiayon sa—ang inahan ug
amahan  nga—nga  usa  ka  maayong  membro  niining—niining  katilingban  sa  mga
magtotoo. Ug ang inahan mao, oh, ako nagtoo duolan ngadto sa usa ka gatus, ug ang
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papa mao usab. Ug sa mga napulog duha ka tuig kining tawo wala gayud makalihok sa
iyang likod, nagahigda lamang nga nagabuy-od. Dili siya makahigda nga magtakilid kon
bisan unsang butang, nagahigda didto sa napulog duha ka tuig, tigulang nga panuigon.
Ug ang inahan siya karon sulosama sa iyang panuigon, ako nagtoo, duolan ngadto sa
usa ka gatus, ug ang pobreng tigulang nga butang hapit na gayud mawad-an sa iyang
maayong buot. Siya naghunahuna nga dunay ubang tawo nga nagkuha sa tanan nga
anaa kaniya. Ug karon, ako nagtan-aw sa—latas sa lamesa sa tanan kanamo, batan-on
ug tigulang nagalingkod didto,  ug ako miingon, “Asa kita mopaingon? Unsay atong
ginabuhat?” Ug ang ginang nga kaniadto akong gipuy-an, mao kana ang iyang inahan
ug papa. Ug ako miingon, “Ikaw mopaingon nianang dalan usab.” Tinuod gayud kini,
matag-usa kanato, Nakita ninyo?

10 Hunahunaa lamang kini sa makadiyut sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon.
Mao kana ang imong padulngan. Alang sa unsa ang imong gipakigbisogan? Busa aron
ikaw mahimong mabuhi. Alang sa unsa ang imong pagkinabuhi? Busa aron ka mamatay.
Dili  ba  mao  kini  ang  pinaka  boangboang  kung  kita  dili  modawat  sa  gitagana  nga
Kinabuhing Dayon sa Dios? Unsa ang mahimong mahunahuna nato? Unsa—unsa ang
maanaa sa atong hunahuna nga makahatag ug pagdani kanato gikan—ngadto sa bisan
unsang butang? Unsa kaha kung ikaw nakapanag-iya sa usa ka gatus ka milyon nga
mga dolyar, ug ikaw nakapanag-iya sa estado sa—sa Indiana, kon bisan asa nga laing
estado,  kon bisan sa nasud,  kon kutob sa mahitungod nianang bahina,  ang tibook
kalibutan? Ikaw mabuhi  sa igo ka hataas,  ikaw moabut  ngadto niana usab.  Nakita
ninyo? Sa kanunay, matag adlaw, matag panahon ang imong kasingkasing mopitik, ikaw
mopadulong deretso ngadto niana. Nakita ninyo, ikaw—walay kadaugan alang kanimo.
Ikaw  anaa  sa  kapildihonon  nga  dapit,  ug  ikaw—ikaw  kinahanglan  mapildi.  Apan
hinumdumi ang saad nga nagaingon, “Siya nga mawad-an sa iyang kinabuhi  alang
Kanako makakaplag niini.”  Karon,  unsa pay labaw sa  bisan unsa nga bahandi  nga
pangitaon  kaysa  Kinabuhi?  Bisan  pa  imong  makaplagan  ang  tibook  kalibutan  nga
maimo, apan kung ikaw—kung ikaw makakaplag sa Kinabuhi, imong nakaplagan ang
labaw sa tanan nga butang nga mahimong makaplagan.

11 Buot ko nga molantaw sa akong leksyon. Nakita pag-usab karon lang ang laing
tropeyo sa grasya sa Ginoo. Mga pipila ka semana ang miagi ako gitawag pinaagi sa
telepono, ug usa ka matahum nga membro niining iglesia, kon kining lawas… dili ko buot
nga tawagon kini kaayo nga usa ka iglesia; ako—ako buot nga motawag niini niana…
Sama nga ako nakighinabi ngadto sa ubang katawhan sila miingon, “Buyno, unsa nga
iglesia ikaw nasakop?”

Ako miingon, “Ako wala masakop.” “Unsang denominasyon ikaw nasakop?”

Ako miingon, “Wala.”

Miingon, “Buyno, sa unsa ka nasakop?”

Ako miingon, “Usa ka Gingharian, usa ka Gingharian.” Ug pinaagi sa usa ka Espiritu
kita gibautismo ngadto niana nga Gingharian, pinaagi sa usa ka Espiritu, tanan ngadto
niining Gingharian. Si Jesus miingon, “Pag-ampo: Ang Imong Gingharian moanhi, ang
Imong kabubut-on matuman sa yuta maingon sa langit.” Karon, ug Siya mibarug usa
niana  ka  adlaw sa  wala  pa  ang  Bukid  sa  Pag-usab  sa  Dagway;  Siya  miingon,  “Sa
pagkatinuod, ako moingon ngadto kaninyo nga dunay uban dinhi nga nagatindog nga dili
makatilaw ug kamatayon hangtud sila makakita sa Gingharian nga moabut uban sa
gahum.”  Ug kini  naglandong nga murag kita  milabang niini,  Bukid  sa  Pag-usab sa
Dagway. Ug ang Biblia miingon, “Ang Gingharian sa Dios anaa kaninyo.” Busa kini usa
ka gingharian nga ang katawhan nga nagpahayag nga kini dili ang ilang puloy-anan. Kini
dili atong puloy-anan. Kita nagapaabut alang sa pag-abut sa Hari aron sa pagpahiluna sa
Gingharian.

12 Ako gitawag sa usa ka dinaliang hitabo sa usa—usa ka tigulang igsoong lalake nga
nahimong sama sa usa ka amahan ngadto kanako, ug siya… Wala ako nahibalo kaniya
sa dugayng panahon, apan ako nahinumdom sa adlaw nga akong gikuha siya dinhi
alang sa bautismo sa tubig. Ug ang tawo, sa dili madugay mahimong kasiyam-an ug usa
ang panuigon. Ug ang iyang matahum nga asawa nagtawag kanako, ug siya ingon nga
usa  ka  nars,  ug  miingon  nga  siya  adunay  usa  ka  kompleto  nga  paghunong  sa
kasingkasing; gawas pa niana siya adunay usa (oh, akong tawgon—dili ko makasultti sa
ngalan sa atake sa kasingkasing [Usa ka tawo miingon, “Ugat”—Ed.] ugat, atake sa
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kasingkasing, salamat kanimo) atake sa ugat sa kasingkasing ug usa ka kompleto sa
paghunong sa kasingkasing. Ang doktor nag-ingon nga wala na gayuy paglaum. Ug ang
tawo himalatyon, ug siya nagtawag kanako.

13 Ug akong gikuha ang akong karaang gamay nga Ford ug nagsugod pagpaingon sa
Ohio kutub sa akong mahimo. Ug wala masayud nga ang usa sa akong mga ligid wala
natarung; ug migisi niini. Ug busa unya ako… Nakaabut didto, migikan sa tubilanan mga
ikanapulog usa ang takna,  ako nabalaka mahitungod kaniya.  Ako—ako nahigugma
kaniya, ug ako nahibalo kung ang—kung kini magpadayon, ang Ginoo magapaabut, oo,
sa madali ug sa madugay kita makabaton sa—sa pagtugyan sa matag-usa.

Apan kana dili makatandog sa pagsakgaw karon. Nakita ninyo? Dili. Sila mouna sa
pagtungha unya. Sila nga may pribilehiyo nga mitaliwan. Sila mouna sa pagtungha,
Nakita  ninyo,  kita  nga  mga  buhi  ug  nagpabilin  hangtud  sa  pag-abut  sa  Ginoo  dili
makapugong  kon  makababag  kanila  nga  mga  nakatulog.  Ang  trumpeta  sa  Dios
patingogon, ug ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon. Unya
sa dihang ang atong mga mata makakita sa atong mga hinigugma, unya kita mausab sa
usa ka pamilok sa mata, ug uban kanila pagasakgawon nga magkahiusa. Nakita ninyo,
ang mouna mao kadtong may pribilehiyo ibabaw niadtong mga buhi.

14 Ug sa dihang ako migawas sa tubilanan sa ika napulog usa ang takna gayud, ang
Espiritu Santo miingon kanako, “Ayawg kabalaka mahitungod kaniya. Imong malamano
ang iyang kamot diha sa dalan pag-usab, ug siya moanha diha sa simbahan,” usa ka
tawo kasiyam-an ug usa ang panuigon nga himalatyon. Sa dihang akong nahinagbo ang
iyang asawa ug ang iyang mga hinigugma sa hospital sa Lima, sila nagsugilon kanako
mahitungod sa iyang kahimtang, misulod didto, mitan-aw kaniya didto. Ug siya miingon,
“Apan siya… Usa ka butang nga katingalahan.” Miingon, “Siya—siya nagsugod ug arang-
arang sa ika napulog-usa ang takna.” Buyno, kini… Ako… Ang Ginoo nagpakita kanilang
katawhan sa  daghan kaayong mga butang;  ug  sila  nahibalo  nga  wala  lamang ako
nagsulti niana, tungod kay sila misulti niini kanako pag-una. Siya nagsugod pagkausab;
sila nahibalo nga ako kinahanglan, ako magatug-an kanila sa kamatuoran.

Busa sa miaging Dominggo samtang ako miadto sa Blue Boar Cafeteria sa Lousville
diin ako nagtoo nga kawaloan ka porsento niining katilingban nagkatigum sa Dominggo
sa hapon aron sa pagkaon, kinsa akong nakita nga miabut nga naglakaw sa dalan? Tug-
anan ko kamo; ang akong kasingkasing mikurog sa dihang akong nakita ang atong
Igsoong lalakeng Dauch miabut diha sa dalan, sa tukma gayud unsa ang Iyang gisugilon
kanako. Ug akong gilamano ang iyang kamot diha sa—diha sa dalan.
15 Unya ako mibalik  dinhi  sa miaging Dominggo sa gabii  ug namulong sa butang
hilisgutan sa pagkahiusa sa—“Ang Paghiusa sa Panahon Ilhanan.” Busa… Ug unya kana
nagdala niana ngadto sa pagtuman sa unsa gayud ang Iyang gisulti,  ug dinhi  siya
nagalingkod sa simbahan karong adlawa, dinhi gayud kanato, ingon nga usa ka tropeyo
sa grasya sa Dios. Sa dihang naglamano sa iyang kamot ilalum sa tolda, siya naa sa
ilalum sa tolda sa oksiheno, ako miingon, “Igsoong Dauch, ikaw mamaayo. Makigkita
ako  kanimo  sa  simbahan  pag-usab.  Mao  kana—mao  kana  ang  MAO  KINI  ANG
GIPAMULONG SA GINOO.” Nakita ninyo? Ania siya naglingkod sa simbahan karon gayud
dinhi—Igsoong Dauch.

16 Ug kung wala ako nasayup, ang ministro nga akong gihisgutan sa pipila sa mga
gutlo  ganiha,  nga  ang  Espiritu  Santo  miabut  ug  nagbutyag  sa  tanan  niining  mga
butanga, nagtug-an kaniya giunsa kini sa pagkahitabo, ug giunsa kini nga natuman,
tanan  nga  nahitabo  sukad  kaniadto,  bisan  sa  kinaiya  sa  iyang  pamilya  ug  tanan
mahitungod niana,  ug nagtug-an kaniya nga kini  natapus na,  ug ang ministro  nga
nagalingkod dinhi sa sa toong kamot. Mahimo ba ipataas imong kamot, sir? Anaa, siya
ug ang iyang asawa. Sa tukma gayud. Karon lamang. Ug ania nagalingkod si Igsoong
Dauch dinhi karon.

Oh, tan-awa, dili ba Siya kahibulongan? Kadtong mga butang nga mao kaniadto,
nga mao karon, ug ang magakahitabo. Usa, duha, tulo ka mga saksi sa mga butang nga
mao kaniadto, nga imong nabuhat; ang mga butang nga nagakahitabo karon; ug ang
mga butang nga magakahitabo. Ug sa matag panahon sa tukma, sa tukma gayud nga
na linya sa Pulong. Mao lamang kana ang Dios nga makahimo sa pagbuhat niana. Oh,
dili ba kita ang labaw nga malipayon alang niining mga butang?
17 Karon, ang hinungdan ako nagkuha ug usa—usa ka diyutayng dugang panahon, si
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Billy  kinahanglan  moadto  sa  pagkuha  sa  iyang  asawa  ug  batang  masuso,  ug  siya
miingon, “Papa, ayawg pagsugod ug pagwali hangtud nga ako mahibalik.” Busa ako—
ako nagtoo nga siya nahibalik na karon. Ako walay igong panahon niana bisan pa man.
Ug ako nagtinguha nga makalikay gikan niining upat ka mga takna nga kahago nga
akong ibutang kaninyo dinhi  ug himoon kini  nga katloan ug lima, kap-atan ka mga
minuto (Nakita ninyo?) ug nagtinguha sa paghimo niini…

Karon, ako naghisgut usa ka higayon sa Chicago; akong nakuha kini ngadto sa
katloan ka minuto kon ubang butang, katloan ug lima ka mga minuto, ug sa miaging
Dominggo sa gabii kini kap-atan ug lima ka mga minuto lamang. Si Billy miingon, “Ikaw
sa tinuod nagkaarang-arang, papa. Ako mapasigarbohon kanimo sa pagbuhat niana.”

Buyno, tingali niining kabuntagon sa paghimo sa usa ka gamayng tipo sa Dominggo
nga pagtuon… Dili ko kamo padugayon ug maayo; human niana makahimo kamo sa
paggawas ug maniudto, ug mag-ampo, ug moanhi pagbalik karong gabii alang sa mga
serbisyo sa kaayohan. Kita maghimo ug linya sa pag-ampo karong gabii ug mag-ampo
alang sa masakiton.

18 Karon, kung kamo nahibalo sa bisan unsang katawhan sa palibut bisan asa nga
dapit nga masakiton ug buot nga maampoan, dal-a ninyo sila dinhi karong gabii. Nakita
ninyo? Karon, kung inyong dal-on sila sa bisan unsang paagi, dal-a sila dinhi. Nakita
ninyo? Mao kana ang mahinungdanong butang mao ang pagdala kanila dinhi karong
gabii.  Kitang  tanan  magtigum nga  magkahiusa.  Niana  nga  paagi,  kini  malisud  sa
paghimo ug pagtawag nga moadto sa usa ka dapit ngadto sa usa ka dapit; unya imong
biyaan ang ubang tawo ug dinha adunay usa  ka  dili  maayong pagbati.  Apan kung
mahimo nako silang tanan sa pag-adto diha sa usa ka dapit, nan ako makahimo sa pag-
ampo alang kanila. Karon, kung kamo—kung ang katawhan buot nga maampoan, sila…
Ikaw moingon, “Mahimo ba sila?” Oh, sa pagkatinuod. Sila pagaampoan. Dal-a sila dinhi,
itugot sa Ginoo moanhi kita dinhi sa pag-ampo alang sa matag-usa, tungod kay akong
gibati nga ang ikatulong pagbitad nagasugod sa paglihok. Nakita ninyo? Kini anaa sa
sulod nako, ug ako—ako buot nga magaampo alang sa matag-usa.
19 Karon,  kita  mopakli  niining  kabuntagon  ngadto  sa  usa  ka  ilado  nga  karaang
Kasulatan diin akong gikuha sa dinalian sa miaging gabii, ingon nga katulogon kaayo ug
nagsulat sa dugang pipila ka mga Kasulatan niini. Ug nagkuha ug dugang igsasangkap,
nga ako nakadungog sa ubang igsoon makausa naggamit niining teksto, ug ako nagtoo…
Ako nagsulat niini; ako nagtoo, “Buyno, ako nagtoo nga ako nagsulat niana, tungod kay
kini  moabut  sa  kasayon.”  Sa  makadaghang  higayon  atong  gibuhat  kana.  Akong
namatikdan daghan kaninyo dinhi adunay usa ka gamay nga papel. Ug usa ka ministro
makahimo sa pagsulti sa usa ka butang, ug unya kamo mahimong—inyong maigo ang
punto,  usa ka butang nga moigo sa sulod ninyo.  Ug unya kung ang Espiritu  Santo
magabuhat niana, nan kamo magasugod sa pagtukod gikan nianang maong punto diha
dayon sa mensahe alang sa Ginoo. Ug kana maayo; akong namatikdan diha sa mga
panagkatigum  bisan  asa  ako  mopaingon,  mga  magwawali  lamang  ug  katawhan
nagsulat. Kana maayo. Kita—kita ania dinhi—mao kana alang sa unsa kita ania dinhi,
mao sa pagtinguha sa pagtabang sa usa ug usa subay niining mga dalan.

20 Ug  karon,  kita  mopakli  ngadto  sa  Pinadayag  sa  ikatulo  nga  capitulo  sa
kapanahonan sa iglesia, sa pagsubli sa kapanahonan sa iglesia. Apan karon, kita mao—
kita… Diha—diha… Ako makahimo sa pagkuha niining usa ka teksto, ug uban sa Espiritu
Santo, magwali niini sa usa ka gatus ka mga katuigan ug dili gayud makakuha unsa ang
pagkuha sa sulod niini, tungod kay niining usa ka teksto, sama sa tanang laing teksto sa
Biblia, kining tanan nagkadugtong nga nagkausa. Ug ako buot nga mokuha sa akong
butang hilisgutan niining kabuntagon niining, “Unsaon Nako Sa Pagdaug?”

Karon, ako nagpili niini, tungod kay ako nagtoo nga kini usa ka panahon nga dili
gayud nato tugotan ang Espiritu sa pagdasig nga mamatay. Kinahanglan ato kining
padayonon nga pagdasig, sa kanunay magadasig sa matag-adlaw. Si Pablo miingon siya
kinahanglan mamatay sa matag adlaw aron si Cristo mabuhi. Ug kinahanglan kita dili
gayud motugot nga kanang pagdasig mamatay sa sulod nato.

Karon, sa Pinadayag sa ikatulo nga capitulo ug magsugod sa ika 21 nga verseculo
atong mabasa kini:

Ang magmadaugon pagatugotan ko sa paglingkod sa sulod sa Akong trono
uban Kanako, maingon nga Ako… nagmadaugon ug milingkod uban sa Akong
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Amahan diha sa Iyang trono.

Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa Espiritu
ngadto sa mga iglesia.

21 Inyo  bang  namatikdan  ang—ang  mga  pagpahiluna  niana?  Nakita  ninyo?
“Magalingkod uban Kanako sa sulod sa Akong trono,” dili “sa Akong trono,” “sa sulod sa
Akong trono.” Mao kana ang Iyang ginsakopan. Nakita ninyo? Ug karon, maingon—
maingon nga si Cristo ang Magmamando, trono sa Magmamando niining panahon sa
kinatibok-an nga ginsakopan sa Dios, busa mao ang Iglesia magauban Kaniya, ang
Pangasaw-onon magauban Kaniya diha sa sulod sa Iyang trono diha sa kinatibok-an nga
ginsakopan. Nakita ninyo? Dili “sa Akong trono,” apan “sa sulod sa Akong trono” (Nakita
ninyo?) diin ang Iyang ginsakopan moabut. Ang usa ka trono nagamando sa usa ka
ginsakopan. Ug—ug ang usa ka ginsakopan moabut lamang kutob sa iyang mga utlanan,
ug kini gikan sa eternidad ngadto sa eternidad. Hunahunaa lamang kini…

22 Karon, samtang kita magatuon niini, ang akong katuyoan niini mao nga dili lamang
moanhi dinhi aron—aron sa pagpakig-ambit kaninyo katawhan, nga ako nahigugma
niana sa pagbuhat. Apan kung—kung ako adunay usa ka higayon sa pagbuhat niana,
ako moadto sa inyong panimalay, ug maglamano sa inyong kamot, ug makighinabi
kaninyo, ug molingkod, mokaon sa panihapon uban kaninyo, ug maglingkod ilalum sa
landong sa kahoy, ug makighinabi ug makig-ambitay sa diyutayng panahon. Apan sa
dihang kita moanhi dinhi, kita mianhi sa usa ka katuyoan. Kini mao ang balay sa pagtul-
id. Kini mao ang trono. Mao kini ang trono sa Dios, ug ang paghukom nagasukad sa
balay sa Dios. Ug dinhi diin kita moanhi nga nagkahiusa, nagtigum diha sa gugma uban
sa usa ug usa maingon lamang nga ang Cristohanon makahimo sa paghigugma, apan
dinhi kita—kita ilalum sa—sa pagmando sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ania sa
atong  taliwala.  Ug  ania  kita  dinhi  aron  mahimong—magtimbangtimbang  sa  atong
taliwala,  aron  makita  asa  ang atong kakulangon nga dapit,  atong kapakyasan,  ug
unsaon nga kita makahimo sa pag-agpas gikan diin kita kinahanglan mahiadto ngadto sa
kinahanglan nga kita anaa karon—diin kita kinahanglan nga mahimutang. Ug mao kana
ang atong pagatun-an. Mga ministro tun-i kadtong mga dapit alang sa ilang katawhan.
Sa dihang sila makakita sa katawhan, ang kulang, unya sila magsugod diha niana.

23 Karon, sa dili madugay ako nagtoo nga ang iglesia kinahanglan maghimo ug gamay
nga lakang lamang pataas niining panahon. Wala akoy plano sa pagbuhat niini karong
kabuntagon sa pagpakita niining mga butanga, apan ako—ako naghunahuna sa dili
madugay, itugot sa Ginoo, sa dili pa kita magwali niadtong mga Trumpeta, ako buot
nga—nga—nga magdala sa iglesia sa ubang butang lamang nga—nga kinahanglan kamo
masayud, ako nagatoo karon.
24 Ug karon, kita magapamulong dinhi niining pagdaug. Ang pulong “pagdaug” sa
pagkatinuod, kamo unsa ang kahulogan niini. Kinahanglan makabaton ka ug usa ka
butang  aron  makadaug.  Ug  kining  kapanahonan sa  iglesia  nga  ang  Espiritu  Santo
nagapamulong mahitungod dinhi sa kapanahonan sa iglesia nga Laodecia (maingon nga
human pa lamang kita nakatapus niini) nagkinahanglan ug pagbadlong, tungod kay sa
iyang—iyang pagsumpaki ngadto kang Cristo, kini nagbutang sa gawas sa adlaw—sa
ilang kapanahonan; ug si Cristo anaa sa gawas nagtinguha nga mahibalik sa sulod. Mao
kana  ang  gugma.  Human  nga  Siya  gipagawas  sa  Iyang  kaugalingon  nga  balay,
nagtinguha nga makabalik sa sulod, ug miingon, “Siya nga moabli sa pultahan, ako
mosulod ngadto kaniya.” Nakita ninyo?

Ang iglesia sa iyang kaugalingon diha sa kinatibok-an nagbutang Kaniya sa gawas.
Apan  karon  matikdi,  ang  Iyang  tawag  dinhi  dili  lamang  sa  iglesia:  “Siya  nga
magmadaugon. Nakita ninyo? Dili ang iglesia, nga mahimong siya (Nakita ninyo?) ang
lawas sa iglesia,  apan mao kini  siya nga nakadaug, ang matag-usa nga makadaug.
Karon,

ug ang Laodecia nga kini moadto kaniya.

25 ug ang Laodecia nga kini moadto kaniya.

Karon,  atong  makita  unya,  sa  nahibalo  nga  kining  kapanahonan sa  iglesia  sa
Laodecia, ug sa nahibalo nga kining kapanahonan nagkinahanglan sa usa ka mahait nga
pagbadlong gikan sa Dios… Kini nagkinahanglan sa usa ka pagbadlong. Ug sa dihang
ang atong—atong mga ministro nahimong mahumok kaayo ug giangoango, sama sa
idaran nga lolo ngadto sa iyang mga apo, sukad kung unsay ilang ginabuhat maoy
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hingpit ug sila… Kini gikasulti sa makadaghan kaayo nga ang Dios usa ka maayo nga
Dios hangtud sila nagtinguha sa paghimo sa Dios nga usa lamang ka giangoango nga
lolo.  Nakita  ninyo?  Apan  dili  Siya.  Siya  usa  ka  Amahan,  ug  usa  ka  Amahan  sa
pagkamatarung, sa pagtul-id. Ug ang gugma sa kanunay nagatul-id. Nakita ninyo? Ang
gugma magatul-id. Bisan unsa kini nga makasakit, kini sa gihapon motul-id. Ang tinuod
nga inahan magatul-id sa iyang mga anak; ang tinuod nga papa magatul-id. Nakita
ninyo, kung ikaw mahimong mahomok ug mag-angoango ug tugotan kini…

26 Ako mitabok sa karaang troso sa miaging adlaw sa ubos sa usa—usa ka giagian sa
tubig kon gitawag nga usa kankan. Ug ako miambak ngadto niining troso. Sa gawas kini
tan-awon nga maayo, apan sa dihang ako miambak ngadto niini, oh, usa ka dakung
bahin niini nahugno; kadto sa tinuod nadunot ug nagkahugno. Ako miingon, “Mao kana
ang  mahitabo  sa  mga  Cristohanon.”  Sila  namatay  sa  sala  ug  sa  mga  paglapas  sa
dugayng panahon hangtud kini nahimong giangoango. Dili sila makapugong sa kabug-
at.  Sila—sila dili  mahibalo unsa ang kahulogan sa pagdaug. Unya ako nagsugod sa
paghunahuna niining teksto: Pagdaug, ipabilin ang kinabuhi diha kanimo. Sa dihang ang
kinabuhi mogawas, mao kana unsa ang nahitabo sa troso ngadto nianang kahimtang.
Nakita ninyo? Ug naghimo niini nga labing dautan kay sa dihang kini nahimutang sa
sanga diin sa nahimutangan sa tubig.

27 Ug unya, karon magkuha ka ug usa ka Cristohanon, pasagdi ang Kinabuhi sa Dios
mobiya  kaniya  ug  ang  kasinatian  sa  kalipay  sa  pag-alagad  kang  Cristo,  ug  ang
pagkinabuhi diha sa iglesia diin kana nagapadayon, siya madugta sa duha ka pilo sa
kadali (Nakita ninyo? Tinuod.), magkinabuhi ilalum niini.

Busa  kung kita  magtinguha sa  pagsunod sa  Mensahe sa  takna,  kon  sa  labing
diyutay niining bahin sa Mensahe, kita kinahanglan magkinabuhi sa kanunay diha sa
Kinabuhi  ni  Cristo.  Nakita  ninyo? Tungod kay kung kini  dili,  ikaw magpasagad,  ug
nahibalo nga kining mga butanga nga angayng pagabuhaton nimo ug dili mobuhat niini,
ang Biblia nag-ingon, “Siya nga nahibalo nga mobuhat ug maayo ug dili mobuhat niini,
ngadto kaniya kini  sala.” Ug siya mahimong maangoango, madunot sa dihang ikaw
mahimulag gikan sa Kinabuhi sa Dios. Busa panglimbasug sa tanan nga anaa kanimo sa
pagpabilin diha sa Kinabuhi ni Cristo, nga ikaw mahimong magapamunga.

28 Atong  makita  kining  kapanahonan  nga  atong  gipuy-an.  Kini  usa  ka  labing
mahinungdanon nga kapanahonan sa tanang mga kapanahonan, tungod kay kini ang
katapusan sa panahon ug pagbagay sa eternidad. Ug unya, kini mao labing makasasala
nga kapanahonan. Adunay mas daghang sala dinhi niining kapanahonan kay sa nahitabo
sukad. Ug ang mga gahum ni Satanas sa—sa makadaghan nga beses nga lisod nga
batokon kay kini kaniadto sa bisan unsa nga kapanahonan. Nakita ninyo?

Dinhi, balik didto sa sayong mga kapanahonan ang usa ka Cristohanon sa iyang
pagsugid  nga  usa  ka  iglesia—nga  nagpasakop  ngadto  kang  Cristo  mahimong
pagapunggotan tungod niini. Siya mahimong mapatay ug gikan sa iyang pagkaalaot, ug
moadto sa pagpakigtagbo sa Dios sa madali.  Apan karon, ang kaaway mitungha sa
ngalan sa iglesia; ug kini makalimbong kaayo. Kini mao ang dakung kapanahonan sa
paglimbong sa dihang… Si Cristo miingon sa ingon niini, ang duha ka mga espiritu duol
kaayo  sa  katapusang  mga  adlaw  hangtud  kini  molimbong  sa  mga  pinili  kung  kini
mahimo. Nakita ninyo, nakita ninyo? Nakita ninyo? Ug hinumdomi, si Cristo namulong sa
piniling katawhan sa katapusang adlaw. Nakita ninyo? Kini molimbong sa pinili kung kini
mahimo, duol kaayo.

29 Ang katawhan nagkinabuhi kaayo—ang katawhan mahimo nga magkinabuhi sa usa
ka limpyo, balaan nga kinabuhi, dili makasasala, mga mananapaw, ug mga palainum, ug
mga babakon, mga sugarol; sila makahimo sa pagkinabuhi labaw niana ug sa gihapon
wala niini. Kini mao—ang kapanahonan sa kinabuhi, personal nga Kinabuhi ni Cristo, diin
ang—ang mga kimika  sa  Iyang Lawas,  ang—ang anaa Kaniya;  nahauna,  ilalum sa
Pagkamatarung, bautismo sa tubig; ikaduha, ilalum sa bag-ong pagkatawo ni Wesley,
pagkabalaan nga nagahinlo; ug ikatulo, ilalum sa bautismo sa Espiritu Santo, pagbutang
nianang gibalaan nga sudlanan ngadto  sa  pagserbisyo… Nakita  ninyo?  Ang pulong
“balaan”  nagkahulogan—kini  usa  ka  linangkob  nga  pulong  sa  Gresyanhon  nga
nagkahulogan  “nahinlo  ug  gipalain  alang  ngadto  sa  bulohaton.”  Gilain  alang  sa
bulohaton, karon ang Espiritu Santo nagbutang niini sa bulohaton. Nakita ninyo?

30 Ug atong namatikdan sa dihang ang mahugawng espiritu mipahawa gikan sa usa
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ka tawo, siya magalakaw diha sa mauga nga mga dapit. Mao kana ang tukma gayud nga
gibuhat sa iglesia, Baptist, Metodista, kadtong nagatoo sa pagkabalaan. Unya si Jesus
miingon, ang mahugawng espiritu nga migula mobalik ngadto niining lawas sa iglesia ug
makaplagan  ang  balay  nga  hapsay,  nahinloan,  nagkinabuhi  nga  putli,  hinlo  nga
kinabuhi, maayo kaayo. Apan unya kung kanang balay wala masudlan, mapuy-an, nan
siya moabut ug mosulod kauban sa laing pito ka mga demonyo nga labing dautan pa
kay kaniya, ug ang katapusang hugna niining dapit pito ka pilo nga labing dautan kay sa
nahaunang dapit. Mas maayo pa kanila nga magpabilin nga Luterano kay sa mahimong
modawat  nianang  Kahayag  ug  mapakyas  sa  pagsunod  niini.  Busa  kini—ang  mga
Pentecostal. Nahibalo kamo unsay akong ipasabut. Ang balay mahapsay.

31 Samtang ako nakighinabi ngadto sa usa ka tawo sa miaging adlaw, miingon, “Sila
maampingon kaayo, bisan sa daghang mga balaan nga mga gropo, dili sa pagtawag sa
Balaang Espiritu, 'Balaang Espiritu.' Tungod kay sila nagpaila sa ilang kaugalingon uban
sa mga Pentecostal  sa dihang mobuhat sila niana.” Sila moingon, “Espiritu Santo.”
Nakita ninyo? Ayaw pagsulti ug Balaang Espiritu, tungod kay ang Pentecostal, komon
nga katawhan, tawaga lamang Kini sa unsa ang gisulti sa Biblia, “Balaang Espiritu,” nga
ang “Espiritu Santo” ug Balaang Espiritu“ mao ang mao gihapon nga butang. Apan sila
maangpingon kaayo mahitungod… Dili sila buot nga mailhan kauban kanila nga magsulti
ug mga dila nga katawhan, ug mao kana ang Espiritu Santo sa Iyang kaugalingon.
Nakita  ninyo?  Unsay  nahitabo  unya?  Sa  dihang  ang  kaaway  nga  migula  ilalum sa
pagkabalaan, nga nahugasan, mibalik ug nakaplagan ang balay nga wala masudli sa
Espiritu Santo, karon ang kahimtang sa iglesia nga nakig-uban uban sa—uban sa panag-
abin sa mga simbahan, uban sa Konsilyo sa mga Simbahan sa Kalibutan; ug kini mao
ang kahimtang karon nga kini modugtong sa Romano Catolica ug ang tanang uban niini;
ug karon kini pito ka pilo nga mangil-ad kay sa migula kini gikan sa Luteranismo. Mao
kana diin ang tawo nagkuha niini.

32 Ug unya tan-awa ang kapanahonan nga iglesia sa Laodicea human kini nakadawat
sa Espiritu Santo. Ug uban sa kahibalo, ug ang Espiritu sa Dios sa sulod niini, ug unya
ang mga buhat sa Dios gilimod niini, ug nagtawag niini nga usa ka dautang buhat, nan
unsa ang mahitungod niana? Dinha diin si Cristo gipagawas gikan sa Iyang kaugalingon
nga iglesia.  Nakita  ninyo,  Siya… Kini  wala  gayud nagpakita  Kaniya  diha  sa  iglesia
hangtud kini miabut sa Laodecia. Ug sa dihang Siya miabut sa Laodecia, Siya gipagawas
sa Iyang iglesia, nagtinguha nga makabalik sa sulod.

Karon, nakita ninyo, ang pagkamatarung wala gayud nagbutang Kaniya sa sulod.
Ang pagkabalaan naghinlo lamang sa dapit alang Kaniya. Apan sa dihang ang bautismo
sa Espiritu Santo miabut, kini nagbutang Kaniya diha sa sulod sa katawhan. Ug karon,
sila  nagsalikway  Kaniya  pagawas  sa  dihang  Siya  nagsugod  sa  pagpakita  sa  Iyang
kaugalingon nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.
Sila  nagsalikway  Kaniya,  tungod  kay  sila  naghimo  ug  denominasyon  ug  ang—ang
Espiritu sa Ginoo dili mouyon sa ilang mga denominasyon. Nakasabut ba kamo karon?
Kana… Sila  nagsalikway Kaniya: “Kita dili  buot  manginlabot niining telepatiya; kini
mao—kini mao—kini mao ang iya sa yawa. Kini panghihimalad, kon…” Nakita ninyo? Sila
wala nakasabut. Mga mata nga dili makakita, mga dalunggan nga dili makapatalinghug.
Nakita ninyo, ang Dios lamang makapabuka sa mga mata sumala sa Iyang pagbuot.
Siya magapagahi niadtong Iyang pagahion, sumala sa Iyang gusto, ug—ug magahatag
ug kinabuhi ngadto niadtong Iyang gitinguha. Mao kana unsa ang gisulti sa Kasulatan.
33 Karon,  atong makita  kining mga takna nga ania  kita,  niining hugna,  ug atong
makita unsa kini. Ug ang Espiritu Santo nagbadlong sa kapanahonan nga nagpagawas
Kaniya. Apan sa tanan niana, namatikdan ba ninyo, “Kaniya nga nagmadugon”? Bisan
nianang kalibutanon, dautan nga kapanahonan nga iglesia, “Kaniya nga nagmadaugon.”
Atong makaplagan dinhi nga ang Dios sa kanunay adunay mga nagmadaugon. Siya
adunay mga nagmadaugon diha sa matag kapanahonan. Aduna kanunay, sa matag
panahon nga anaa sa ibabaw sa yuta, ang Dios sa kanunay adunay usa ka tawo nga
ibutang Niya ang Iyang kamot ingon nga usa ka saksi, bisan sa ubang panahon usa
lamang, apan dunay ubang tawo nga nagmadaugon.

34 Karon, sama sa mga balaan sa karaan… Ug usa—usa ka maayo kaayo nga tawo,
usa  ka  makinaadmanon,  nga  nagsulti  human  sa  Pito  ka  mga  Timri;  siya  miingon,
“Igsoong Branham, ikaw ingon nga usa—usa ka tigmakinilya—tigtipo,” diay, miingon,
“giunsa diha sa kalibutan nga imong gibutang kanang Iglesia diha sa pagsakgaw nga
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walay panahon sa kasakitan diha sa tipo?” Siya miingon… Nakita ninyo, kung kini usa ka
tipo,  kinahanglan  adunay  usa—usa… Kinahanglan  adunay… Kung  adunay  antitipo,
kinahanglan adunay tipo alang nianang antitipo nga gigikanan. Ug ang tanang butang
nga akong gisulti nga tinuod adunay usa ka tipo. Kini adunay tipo. Ikaw dunay landong.
Ug ang Biblia nag-ingon ang daang mga butang adunay landong sa mga butang nga
moabut. Siya miingon, “Apan karon, inyong gikuha ang Daang Tugon ingon nga usa ka
landong, ug karon,” siya miingon, “unsay pagabuhaton nimo niining Iglesia?”

35 Kining tawo nagagikan sa usa… Usa ka dakung tawo, usa dakung magtutudlo nga
usa ka suud nga higala nako, maayo kaayo nga tawo, ug usa ka matahum nga igsoong
lalake. Ug ako—ako dili mangahas sa paglitok ug usa ka pulong nga batok sa igsoong
lalake; ako dili makahimo bisan unsaon ingon nga usa—ingon nga usa—ingon nga usa
ka Cristohanon. Ako dili mosulti ug batok kaniya. Siya—siya—siya dili mouyon kanako
diha nianang usa ka butang hilisgutan, apan siya—siya akong bililhong igsoon; nagkaon
kami nga nagkauban ug oh, siya usa ka lamang ka nindot nga tawo. Akong nakuha ang
iyang magasin, nagabasa sa iyang mga sinulat; ug siya nagasulat sa uban nga gikan
kanako, ug uban pa. Ug ako nagkuha ug daghang teksto gikan sa unsa nga akong—
akong nabasa—nabasa sa iyang mga sinulat, nadungog nga siya misulti. Siya usa ka
dakung tawo, apan siya—siya dili mouyon kanako. Ako nagapasalamat niana, sa iyang
pagkamatinud-anon bisan siya dili lamang usa niining dali nga mabuntog, nga mouyon
lamang sa tanang butang nga imong isulti. Siya adunay iyang kaugalingong hugot nga
pagtoo, ug siya nagabarug alang niini. Ako nagatamud niana. Ug siya usa ka maayong
tawo, usa… Oh, ako—ako dili  usa ka magtutudlo kon makinaadmanon gayud, apan
kining tawhana usa ka magtutudlo ug makinaadmanon.

36 Apan ako—ako dili mouyon kaniya. Apan ako—ako dili mouyon kaniya, tungod kay
ako  dili  makakita  niini,  apan  ang—kini—kini  wala  maghisgut  sa  kaluwasan;  kini
mahitungod sa pag-anhi sa Ginoo.Iyang panan-aw nga ang Iglesia moagi sa kasakitan
nga panahon alang sa pagputli.  Ako moingon ang Dugo ni Jesu-Cristo magaputli  sa
Iglesia. Nakita ninyo? Kini wala nagkinahanglan… Ako nagatoo nga ang iglesia moagi sa
panahon sa kasakitan, iglesia nga organisasyon, apan ang Pangasaw-onon dili. Mopili ka
ba ug usa ka babaye nga kinahanglan imong putlion sa dili pa minyoon nimo siya? Ang
Pangasaw-onon ni Cristo gipili, ug Siya pinili, ug Siya mao ang Pangasaw-onon sa Dios,
ang Pangasaw-onon ni Jesu-Cristo.

37 Ug karon, siya miingon, “Unsaon nimo sa pagtipo niana? Kung kanang Pangasaw-
onon  mopahawa,  pagasakgawon sa  dili  pa  siya  moagi  sa  panahon  sa  kasakitan…”
miingon, “Ako dunay Kasulatan nga magpakita kanimo nga ang Iglesia anaa diha sa
panahon sa kasakitan.” Ako miingon…“ Basaha lamang ang Ikaunom nga Timri. Mao
lamang kana. Siya anaa diha gayud ilalum sa panahon sa kasakitan.” Apan pangitaa
lamang sa dili pa kana, ang Pangasaw-onon wala na. Siya atua sa himaya niana nga
panahon; Siya dili moagi sa pagputli. Nakita ninyo? “Siya nga motoo Kanako adunay
Kinabuhing Dayon ug dili na mahinukman kon pagahukman, apan molabang gikan sa
kamatayon  ngadto  sa  Kinabuhi.”  Si  Cristo  naghatag  ug  saad  nga  dili  na  gani  kita
moatubang sa paghukom. Sa walay bayad siya nagpuli sa akong dapit hangtud ako sa
pagkatinuod gawasnon. Sa dihang ako gipasaylo, ako napasaylo. Unsaon nga makahimo
sa pagkuha kanako gikan sa  prendahanan ug nakakuha ug limpyo nga resibo  sa…
Unsaon  nako  nga  mahimo  Siya  nga  Manunubos  ug  magkuha  kanako  gikan  sa
prendahanan, ug ang ahente sa gihapon moingon ako iya? Ako adunay sinulat nga
resibo (Nakita ninyo?), gisulat pinaagi sa Dugo ni Jesu-Cristo. Nakita ninyo?

38 Karon, diha niana, dinhi diin kita moabut. Siya miingon, “Karon, unsaon nato sa
pagkuha—pagpalain nianang pinili nga Pangasaw-onon nga imong gihisgutan, karon,
unsaon nimo paghimo sa pagbutang kana sa usa ka tipo?”

Ako miingon, “Maayo kaayo.” Ako miingon, “Mao kini dinhi. Karon, diha Mateo sa
ika 27 nga capitulo ug sa ika 51 nga verseculo…” Kung kita… Tugoti lamang ako sa
pagbasa niini ug unya kita—kita makakuha niini pagmaayo. Unya atong makaplagan
kung kini ginatipo kon wala, kung kini mao ba ang pinili nga Pangasaw-onon. Mateo sa
27 nga capitulo ug ang—ug ang ika 51 nga verseculo. Buyno. Atong mabasa kini sa
paglansang sa krus sa atong Ginoo:

Ug, tan-awa, ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas
ngadto sa ubos;…
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39 Karon, mao kana ang kasugoan. Ang kasugoan natapos gayud dinha, tungod kay
ang tabil  nga nagapalain sa katilingban gikan sa balaang mga butang sa Dios. Ang
dinihugan lamang nga sacerdote ang makasulod didto, ug kana, makausa sa usa ka
tuig.  Nahinumdoman  ninyo?  Karon,  ang  Dios  uban  sa  Iyang  kaugalingong  kamot,
matikdi, gikan sa itaas ngadto sa ubos, dili gikan sa ubos ngadto sa itaas (Kini mga kap-
atan ka tiil ang kataas.), matikdi, dili gikan sa ubos ngadto sa itaas, apan gikan sa itaas
ngadto sa ubos, (nagpakita nga kini gibuhat sa Dios) nagilis sa tabil sa duha ka bahin.
Unya ang—bisan kinsa, bisan kinsa nga moduol ug moambit sa Iyang pagkabalaan.
Nakita ninyo? Buyno.

…sa itaas ngadto sa ubos; ug ang yuta mikurog, ug ang mga pangpang
nangasip-ak;

Ug  nangaabli  usab  ang  mga  lubong,  ug  namangon  ang  daghang  mga
lawas sa mga balaan nga ngangamatay na,

Ug  sa  nakapanggula  sila  gikan  sa  mga  lubong  tapus  sa  Iyang
pagkabanhaw,… nangadto sila sa siyudad nga balaan, ug mipakita ngadto sa
daghang mga tawo.

40 Anaa kanang mga Pinili, kanang Pangasaw-onon; dili ang tanang Judio nga iglesia
motungha nianang panahona. Tanan kanila  naghimo ug managsama nga paghalad.
Tanan kanila ilalum sa pag-ula sa Dugo sa Cordero, apan adunay usa ka pinili  nga
gropo. Ug kanang pinili nga gropo, sa dihang ang hitabo moabut, nga sa tinuoray mitoo
dinhi niini, ug matinuoron, malig-on… Karon, moadto sa pulong “madaugon”; karon,
kupti kana. Kining sa tinuoray nagmadaugon, sa matinuoron naghimo sa mao gihapon
nga  paghalad  nga  ang  uban  kanila  naghimo,  apan  diha  sa  pagkamatinuoron,
nagmadaugon sa mga butang sa kalibutan, sa dihang ang halad pasig-uli  sa walay
sayup  nahimo alang  kanila  (Sila  anaa  sa  paraiso  hangtud  nianang  dapita  nianang
panahona.),  sa diha kanang panahonana nahimo, sila nakadaug na ug nagpahulay,
nangatulog (Nakita ninyo?), daghang mga lawas niadtong nangatulog diha sa abog
(Nakita ninyo?) nangatulog…

41 Karon, kung kita adunay higayon kita makahimo sa pagbalik ngadto sa Daniel. Sa
dihang si  Daniel,  kanang pinili  nga nagmadaugon… Ug Siya miingon,  “Tak-upi  ang
basahon, Daniel, kay ikaw magapahulay sa imong dapit. Ang sa dihang ang Prinsepe
moabut nga mobarug alang sa katawhan, ikaw mobarug diha sa imong dapit. Dinhi mao
kini. Si Daniel, kining profeta sa Dios, nakakita sa katapusang panahon nga miabut. Ug
Siya miingon, ”Daniel, ikaw mobarug sa imong dapit nianang adlawa.“ Ug dinhi ania
siya, mitungha, dili ang tanang Israel, apan ang tipo sa Pangasaw-onon sa Israel.

Karon,  ang  uban  sa  Israel  dili  motungha  hangtud  sa  kinatibok-an  nga
pagkabanhaw.

42 Ug karon, sa pag-anhi sa Ginoong Jesus, kadtong sa tinuoray nahigugma sa Iyang
pag-anhi, nga nagkinabuhi alang niini, sa dihang Siya mopakita diha sa kawanangan,
ang Iglesia nga namatay diha kang Cristo mobangon ug sila mausab sa usa ka pamilok.
Ang uban kanila wala mahibalo mahitungod niini. Hinumdumi, mipakita ngadto kanila sa
siyudad. Nakita ninyo, ang—ang—ang pagsakgaw mahimong sama niana. Magkita ang
matag-usa kanato, ug atong makita sila. Ang uban sa kalibutan dili makakita kanila. Kini
pagasakgawon ingon nga usa ka tinago nga paggikan, nagapaabut nianang panahona,
unya mobalik ngadto sa yuta alang nianang mahimayaong milenyom, unya ang usa ka
libo ka tuig. Ang uban sa mga patay dili mabuhi sulod sa usa ka libo ka tuig,

43 ug unya moabut ang kinatibok-an nga pagkabanhaw diin ang tanang Israel…

Ug usab tan-awa didto, ang napulog duha ka mga apostoles, ang napulog duha ka
mga patriarka, tanan gipasundayag. Ug wala pa gayud nato maabut kana, tingali itugot
sa Ginoo atong maabut kini diha sa tugon, giunsa nianang mga bongbong sa haspe ug
napulog duha ka mga bato, napulog duha ka mga ganghaan, napulog duha ka mga
patukoranan, kanang tanan gipasundayag. Dinhi sila anaa sa napulog duha ka mga
trono, ang mga mensahero niadtong mga adlaw magahatag ug paghukom niadtong
nagsalikway sa ilang mensahe. Amen. Moabut kanang dakung takna.

Oo, unsa nga adlaw, unsa nga takna nga kita nagkinabuhi. Unsa nga kinahanglan
nato nga susihon, iglesia. Karon, kita naghisgut mahitungod niining mga butanga nga
moabut, nga kinahanglan moabut; karong adlawa kita mopatighulog balik dinhi, ug tan-
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awon, susihon ang atong mga kaugalingon ug tan-awon kung kita anaa gayud diha sa
pagtoo.

44 Sa panahon ni Noe, diin gitipo ni Jesu-Cristo ingon nga sama karong panahona. Ako
adunay—ako nagatoo nga dunay napulo ka mga minuto; ug karon ako adunay tunga sa
oras. Ako nakasugod pa lamang sa nahaunang pahina. Akong laktawan ang pipila kanila
kung akong mahimo ug makuha…“

Bantayi. Sa panahon ni Noe, tipo karong panahona, si Jesus naghisgut ngadto niini
ug miingon, “Maingon sa panahon ni Noe, maingon man usab kini sa pag-anhi sa Anak
sa tawo.” Sa panahon ni Noe maingon man usab sa pag-anhi sa Anak sa tawo. Matikdi,
anaa diha sa kalibutan sa paglunop, tingali mga minilyon ka mga katawhan, adunay
walo ka mga mananaug. Walo ka mga tawo nakadaug, kana tinuod, matuod nga mga
mananaug. Anaa didto ang tulo ka anak nga mga lalake ni Noe ug ang ang ilang mga
asawa, ug si Noe ug ang iyang asawa. Ang walo nagmadaugon nga misulod sa arka sa
tukmang panahon. Giunsa nila sa pagbuhat niini? Sila nagpatalinghug sa Pulong sa Dios.
Sila wala gikuha sa gawas sa pultahan. Sila gikuha sa sulod sa pultahan.

45 Oh,  akong  hinigugmang  mga  higala,  ayaw  sirad-i  kanang  pultahan.  Si  Jesus
miingon, “Maingon nianang adlaw maingon man usab sa pag-anhi sa Anak sa tawo
(Salamat kanimo, igsoon.)—maingon man usab sa pag-abut sa Anak sa tawo.” Karon,
kung dunay ubang tawo nga masakgaw sa gawas nianang pultahan… Daghan kanila
tingali dunay maayong katuyoan, “Ug sa umalabot nga adlaw kung kanang butanga
mahitabo,  kita  mosulod uban kang Igsoong Noe,  tungod kay siya usa ka maayong
tawo.” Apan inyong makita, kini nagkuha sa walo lamang sa sulod.

Karon,  hunahunaa  pagmaayo  karon,  kung  ikaw  nagpahiluna  sa  palibut  nga
giabungaw, pagsulod, pagdali, sa madali, tungod kay ang pultahan masirado sa bisan
unsang panahon.

46 Ug sa kanunay adunay arka diha sa pamatigayon sa Dios. Adunay arka sa mga
adlaw ni  Noe alang sa pagluwas sa iyang katawhan. Adunay arka sa mga adlaw sa
kasugoan, ang arka sa pagpamatuod diha sa mga adlaw sa kasugoan. Sila nagasunod sa
arka, ug adunay ikatulo nga hugna karon, sama sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot,
ug  karon  nining  panahona.  Adunay  arka  karon,  ug  kanang  arka  dili  usa  ka
denominasyon;  ni  usa  kini  ka  maayong mga binuhatan nga imong ginabuhat;  kini
pinaagi sa usa ka Espiritu. Mga Taga Roma 8:1: Kitang tanan nabautismo ngadto sa usa
ka lawas diha sa ginsakopan nianang Gingharian, usa ka espirituhanon nga bautismo.
Bisan unsa ka maayo,  unsa ka dautan,  bisan unsa,  ikaw anaa nianang Gingharian
pinaagi—pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Nakita ninyo? Mao lamang kana nga
ikaw makadaug.  Kining tanan ilalum sa pag-ula sa Dugo mao ang mga mananaug,
tungod kay dili ka makadaug sa imong kaugalingon; Siya mao kanang nagmadaugon
alang kanimo. Ikaw magapahulay.

“Unsaon nako sa pagkahibalo, Igsoong Branham, nga ako anaa sa sulod didto?”
Bantayi unsang matang sa kinabuhi nga imong gikinabuhi. Tan-aw lamang sa palibut.
Tan-awa kung kini nagkinabuhi sa iyang kaugalingon gawas kanimo. Kon kinahanglan
imo bang bitaron ug bunloton (Nakita ninyo?), nan ikaw nagabuhat niini. Apan ayaw
sulayi sa pagbuhat niini.

47 Unsaon lamang, sama lamang—lamang—lamang sa pagbutang sa bukton usa ka
gamayng bata diha sa bukton sa saput (Nakita ninyo?), iya lamang ipataas, ipaubos,
paibabaw, ug tanang butang pa. Nakita ninyo? Dili  siya makahimo niini.  “Isuot ang
imong bisti, pinangga.” Dili siya makahimo niini. Ang iyang gamayng bukton mopataas,
paubos, ug palibut. Kini nagkinahanglan sa imong malig-on nga kamot. Ug oh, unsa ka
malipayon ako nga ako makahimo sa pagtugyan lamang sa akong kamot ngadto sa
Amahan, moingon, “Ginoong Jesus, dili ako makasulod didto. Tabangi ako; ipasuot ang
bisti kanako. Ako mohunong sa pagsulay.” Tugoti lamang Siya sa pagbuhat niini.

48 Nakita ninyo, kung ang gamayng bata sige ug paningkamot, “Oh, ako makahimo
niini.” Ug siya bisan asa na lamang; ni ako makahimo. Apan kung kita magpuyo lamang
ug tugotan Siya sa pagbuhat niini, pagtugyan lamang ngadto Kaniya, “Ania, Ginoo, ania
ako.  Himoa  lamang—himoa  lamang  ako  nga  walay  pulos.  Ug  ako—ako—ako
nagatugyan; ibutang ang akong kamot sa husto nga dapit.” Mao kana ang kadaugan;
mao kana ang mananaug. Ang butang nga imong madaug mao ang imong kaugalingon,
imong  mga  ideya,  imong  mga  butang,  ug  itugyan  ang  imong  kaugalingon  ngadto
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Kaniya. Siya ang modaug alang kanimo. Siya nasayud sa dalan; kita wala.

49 Apan sa  panahon ni  Noe  adunay  walo  nga  mga mananaug,  ug  mao kana  ang
misulod. Sila gikuha sa sulod. Karon, tan-awa, mga higala, ako nagatoo sila nagteyp
niini, ug kini anaa sa telebisyon, kon dili telebisyon, pasayloa ako, teyp, bisan unsa ang
imong  gibuhat  nga  nagapatalinghug  karon,  kon  magapaminaw  sa  umalabot  nga
panahon, ang takna ulahi  na kaayo,  ug kamo nga dunay maayong katuyoan, apan
kinahanglan  nga  makuha  ka  sa  sulod.  Karon,  ayawg  paglimbasug.  Dili  siya  nga
magabuot  kon  kaniya  nga  magadalagan,  apan  ang  Dios—tugoti  lamang  ang  Dios.
Itugyan lamang ang imong kaugalingon ngadto Kaniya ug magalakaw uban sa hingpit,
makatagbawng pagtoo nga unsa ang gisaad sa Dios Siya makahimo sa pagbuhat. Dili
pagpasakop sa usa ka denominasyon kon laing denominasyon, ug magadalagan dinhi,
dinha, kon sa lain, ug naningkamot niini; itugyan lamang ang imong kaugalingon ngadto
sa Dios ug magalakaw uban Kaniya, sa kalinaw, hilom, walay paghunong; padayon
lamang sa paglakaw uban Kaniya. Tinuod kana. Mao kana ang akong gisugilon sa atong
igsoon nga adunay kapakyasan. Nakita ninyo? “Itugyan lamang ngadto Kaniya. Siya
ania  dinhi;  Siya  nga  nasayud  sa  imong  nabuhat,  ug  unsay  hinugndan  sa  imong
pagkatawo ug sa pagbuhat niini nga paagi, ug sa tanan niana. Siya nasayud sa tanan
mahitungod kanimo; ug karon Siya nagsugilon kanimo unsay buhaton gayud nimo.”
Karon, ako miingon, “Ang bugtong lamang nga butang nga imong buhaton mao ang
pagbuhat lamang niini; nga mao kini,  kalimti  ang tanan mahitungod sa kagahapon,
paglakaw, pagkinabuhi alang sa umalabot diha sa himaya ug Presensya sa Dios.

50 Walo ka mga mananaug… Sa panahon sa mga adlaw ni Daniel adunay upat ka mga
mananaug nga nakahimo sa pagbarug sa pagsulay sa kalayo ug mga leon. Karon, kita
nagapaabut nga pagasulayan. Mao kana ang maayong leksyon alang sa akong—akong
igsoon didto sa likod usab. Siya nga moduol sa Dios kinahanglan nahauna moagi sa
pagsulay. Sulayan sa unsa? Sa Pulong. Mao kana ang pagsulay sa Dios. Motoo ka ba
niini? Siya nga moduol sa Dios kinahanglan pagasulayan. Kana lamang magpakita sa
usa ka tinuod nga anak (Nakita ninyo, nakita ninyo?): kinahanglan magpasulay. Ug sa
dihang ang pagsulay moabut diha kanimo, dili ka magmadaugon hangtud adunay usa ka
pagsulay nga ihatag kanimo. Ug sa dihang ang pagsulay ihatag, kini magpakita kung
ikaw  makahimo  sa  pagdaug  kon  dili.  Ug  si  Jesus  miingon,  “Ngadto  kaniya  nga
nagmadaugon,” ang pagsulay. Ang pagsulay mao ang labing daku nga mahitabo ngadto
kanimo. Ug ako nagatoo kini nahisulat diha sa Kasulatan, si Pedro miingon nga ang
atong mga pagsulay labing bililhon ngadto kanato kay sa bililhong bulawan. Mao kini ang
panahon sa pagsulay; kini mao… Ug usa ka maayong ebedinsya kanato mao nga ang
Dios  ania  kanato,  sa  dihang  kita  pagasulayan,  kay  ang  tanang  mga  anak  sa  Dios
gisulayan ug gipamatud-an.

51 Ug si Daniel, usa ka tawo, usa ka profeta; si Sadrach, Mesach, ug Abednego… Si
Daniel  mao ang profeta,  ug mao kana ang kadaku sa iglesia nianang adlawa, buot
nakong ipasabut, ang Pangasaw-onon. Adunay daghan sa iglesia, mga duha ka milyon
kanila  miadto  didto.  Apan  adunay—mao  kana  ang  kadaku  sa  mga  mananaug  nga
gibutang sa pagsulay. Ug ang matag mananaug kinahanglan ibutang sa pagsulay. Ug sa
dihang sila miingon, “Kinahanglan inyong bakwion unsay gisulti sa Pulong kondili ilabay
kamo sa nagdilaab nga hudno,” sila nagdumili sa bisan unsang butang gawas sa Pulong.

52 Ug sa dihang si Daniel gihatagan ug pagsulay nga kinahanglan iyang bakwion ang
unsay gisulti sa Pulong, nga sila kinahanglan mopaatubang paingon sa templo, nga si
Salomon  nag-ampo  ug  Siya  magaluwas  kanila  gikan  sa  tanang  butang,  ang  Dios
magpatalinghug kanila gikan sa langit kung sila motan-aw padulong sa templo ug mag-
ampo. Ug miingon, “Kung bisan kinsa nga tawo magaampo sulod niining gitagal nga
mga adlaw (Ug kita mga Media ug Persia nga dili makahimo sa pag-usab kon pag-ilis sa
atong mga balaod.) nga ang tawo malabay ngadto sa langub sa mga leon.”

Sila nagbutang ug usa ka lit-ag alang kaniya. Ako nagatoo nga ang profeta nahibalo
niana. Apan sila nagbutang ug lit-ag alang kaniya. Siya milakaw nga mapainubsanon. Sa
dihang miabut ang panahon alang kaniya sa pag-ampo, sa dihang siya nasayud sa
pinuy-anang dapit sa Jerusalem adunay sinunog nga halad diha sa halaran. Si Daniel
wala nahadlok kanilang mga espiya. Iyang gipataas ang mga kurtina ug giablihan ang
mga bintana, ug miluhod, ug gipataas ang iyang mga kamot ngadto sa Dios, ug nag-
ampo. Ngano? Mabuhi kon mamatay, siya adunay kadaugan; ug tungod niana, adunay
daghan kaayo nga kadaugan hangtud ang mga leon dili makakaon kaniya. Nakita ninyo?
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Siya—siya nakadaug. Ang—Sadrach, Mesach, ug Abednego adunay daghang kadaugan
hangtud ang leon—hangtud ang kalayo dili makasunog kanila. Nahibalo kamo nga ang
kadaugan usa ka malisod nga butang nga sunogon, kon kaonon, kon bisan unsang
butang. Nakita ninyo? Busa sila, ilang naangkon kini.

53 Ako tingali mohisgut ug laing tawo. Sa mga adlaw ni Lot (Si Jesus naghisgut niini.)
adunay tulo lamang nga nagmadaugon: Si Lot ug ang iyang duha ka mga anak nga
babaye.  Bisan  ang  iyang  asawa  wala  makadaug.  Siya  mao…  Siya  nagsugod  sa
paggawas; siya usa ka tipo. (Hinaut nga kita adunay panahon; ang akong katloan ka
mga  minuto  nahurot  na  karon.  Nakita  ninyo?)  Siya—siya  mao—siya  nagbuhat  ug
maayo;  siya  mibiya.  Karon,  akong  kinahanglan  ihatag  kini  kaninyo  sa  makadiyut
lamang.

Daghan kaninyo mibiya usab. Daghan kaninyo mibiya niining mga butang aron sa
pagbarug sa inyong baruganan,  human inyong nasusi  kini  pinaagi  sa Kasulatan ug
nakaplagan kini nga husto. Inyong nakita ang gipanghimatud-an sa makagagahum sa
tanan nga Dios, apan dili unsa ang ubang—unsay gisulti sa ubang tawo nga mao ang
pagpanghimatuod, unsa ang gisulti sa Biblia nga mao kini, ug dinhi kini nagapamuhat.
Inyong nakita kini nga mao ang Kamatuoran. Busa kamo mibiya sa Sodoma, mibiya sa
mga denominasyon, mibiya sa mga butang nga naggapus kaninyo ngadto sa usa ka
kredo, ug mosunod kang Cristo pinaagi  sa Espiritu Santo nga nagpanghimatuod sa
Iyang kaugalingon pinaagi sa sinulat nga Pulong sa Dios. Sa laing pulong, imong gikuha
ang Biblia inay ang kredo. Ikaw naghikay sa pagbiya aron sa pagsunod.

54 Buyno, ang asawa ni Lot naghimo sa mao gihapon nga butang, kamo nahibalo. Siya
nangandam sa pagbiya kauban ni Lot, nagsunod sa iyang bana, sa iyang mga anak, sa
iyang mga hinigugma, apan kini  wala diha sa iyang kasingkasing.  Siya nahigugma
gihapon sa kalibutan. Busa kini mahimo nga makahimo ka ug pagsugod ug sa gihapon
anaa pa ang kalibutan diha kanimo. Nakita ninyo, siya wala gayud nagmadaugon. Ug
bisan tuod anaa na siya sa dalan, kini sa katapusan nagbuntog kaniya. Siya kinahanglan
maghimo  nianang  usa  ka  daku,  dugay,  katapusang  pagtan-aw.  Didto  diin  siya
nadakpan.  Ayaw  gayud  pagtan-aw  pagbalik.  Ayawg  pagbaton  ug  mga  tinguha.
Pagpadayon.  Ibutang  ang  imong  hunahuna  sa  Kalbaryo  ug  padayon  ug  paglihok
padulong kang Cristo.

55 Nakita  ninyo,  siya  nagsugod  ingon  nga  mananaug,  apan  siya  wala  gayud
makadaug. Oh, siya mibiya sa denominasyon; iyang gibuhat. Siya mibiya sa Sodoma
kauban ni Lot, apan buot nga mobalik ug magpaputol sa iyang buhok. Nahibalo kamo
kung unsa…?… Siya kinahanglan nga mobalik. Siya dili gayud makahimo sa pagbarug
sa—sa pagsulay. Siya kinahanglan motan-aw pagbalik aron makita unsa ang gibuhat sa
uban kanila. “Oh, kamo nahibalo, ako dunay maayong mga higala didto. Ug bisan pa,
kini tingali usa ka lamang nga diyutay—usa ka diyutay nga lihok; wala ako nasayud
kung kini husto ba kon dili. Gikuha ko—ko lamang ang pulong niining tawhana alang
niini. Bisan siya akong bana, apan bisan pa niana (Ang imong pastor mao ang imong
bana sa espirituhanon nga pagkaistorya. Nakita ninyo?) karon, bisan kini—kini husto kon
dili. Ako wala nahibalo, tingali siya—ang iyang pinadayag dili husto…?… Nan, kung ikaw
sa hingpit wala natagbaw, ikaw dili mahibalo sa hingpit nga kini mao ang Pulong sa Dios,
nan—nan ikaw dili makahimo sa paglakaw. Nakita ninyo? Kinahanglan ikaw sa tinuoray
mitoo gayud. Kinahanglan ikaw mahibalo niini, dili lamang mosulti, ”Buyno, akong nakita
ang uban nga nagbuhat niini. Akong nakita ang usa ka ilhanan.“

56 Kamo nahibalo ang Israel nagsugod paggula… Ako makasulti ug mao gihapon nga
butang ug dalhon kini  dinhi.  Sila nagsugod paggula duha ka milyon nga kusgan ug
natapus  sa  duha  ka  tawo.  Tinuod  kana.  Ilang  nakita  ang  mga buhat  sa  Dios;  sila
nakakita sa pagpadayag sa Espiritu; sila nakakita sa dakung, gamhanang mga milagro
nga gibuhat didto sa Egipto ug tanang butang, ug nagsugod paggula, apan kini—kini
wala diha sa ilang kasingkasing. Sila wala nagmadaugon; sila lamang migula. “Ug sila
nangamatay sa kamingawan ug sa dayon nangamatay.” Matag-usa kanila nangamatay;
nagkahulogan  nga  “dayong  pagkahimulag.”  Matag-usa  kanila  nangadunot  sa
kamingawan.

57 Apan adunay duha ka tawo, si Josue ug si Caleb. Ug sa dihang kini moabut ngadto
sa pagtigi (Ang mga pagbabag daku kaayo hangtud sila tan-awon nga sama sa mga
apan sa ilang bahin.), Si Josue misinggit uban kang Caleb ug miingon, “Kita labaw pa
nga makahimo niini.” Ngano? Ang Dios miingon sa ingon niini. Ug sila mga mananaug.
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Sila nakadaug. Sila mao ang dunay pribilehiyo gikan sa tibook dakung organisasyon sa
katawhan sa pagkuha sa tinuod nga pinili nga Pangasaw-onon ngadto sa yuta sa saad.
Si Josue ug si Caleb diha sa unahan didto ingon nga duha ka mga heneral nga naggiya
kanila ngadto sa sapa ngadto sa yuta sa saad. Ngano? Sila nagtoo sa Pulong.

58 Bisan unsa ang—si Dathan mitindog—si Dathan, diay, nakigbatok, ug mao usab si
Core, ug sila nagtinguha sa pag-ingon, “Kining tawhana nagtinguha sa paghimo sa iyang
kaugalingon ibabaw sa tanan kanato; siya mas labaw nga balaan kay sa uban kanila,”
human ang Dios sa bug-os nagpanghimatuod sa tawo. Sila miingon, “Kita mosugod
lamang ug himo ug gropo sa katawhan. Atong buhaton kini, kana, kon ang uban. Ug
maghimo kita ug mga organisasyon; atong buhaton…” Ug sila nangamatay ug nawala.
Apan kadtong mga tawo nga adunay Pulong sa Ginoo, ug sila nagpabilin Niini. Ug sila
nakalabang. Dili  siya nga nagsugod; siya nga nakatapus. Daghan ang nagsugod sa
lumba, apan adunay usa nga nakatapus niini. Adunay daghan nga mga nagsugod nga
mga  iglesia,  daghang  mga  gropo  sa  katawhan.  Adunay  usa  lamang  ka  gropo  nga
makatapus. Mao ang mga mananaug.

59 Sa adlaw ni Lot… Oo, ang iyang asawa kinahanglan makabaton sa usa ka daku,
dugay nga pagtan-aw pagbalik. “Oh, akong biyaan sa Mao kini—ug—mao kana didto.
Kanilang mga maayong butang nga kami naanad, dili gayud ako malimot niini,” ug siya
nadakpan nga nasirad-an sa gawas, sama kini sa mga adlaw ni Noe. Siya nasirad-an nga
walay kalooy ug siya namatay. Ug ang—ang haligi nagabarug sa gihapon karong adlawa,
sila nag-angkon (Wala ako nahibalo.) makahimo ka ug tipak ug bahin niini, ug motubo
kini pagbalik, usa ka haligi sa asin. Kung ikaw makakita nianang hulagway sa “Sodoma
ug Gomorra,” imong makita ang orihinal nga haligi sa kalayo nga nagbarug didto.

Karon, adunay kalainan taliwala sa usa ka haligi sa asin ug usa ka Haligi sa Kalayo.
Imong…?…

60 Karon, matikdi sa panahon ni Juan Bautista. Sa panahon ni Juan Bautista adunay
makaplagan nga nga unom nga mananaug. Sa tanan nga mga kapanahonan sila adunay
mga mananaug. Sa panahon ni Juan sila adunay unom; kana mao si Jose, ug Maria,
Zacarias ug Elizabeth, Simeon, ug Anna, usa ka lalake ug usa ka babaye, usa ka lalake
ug usa ka babaye (Nakita ninyo?), tipo ni Cristo ug sa Iglesia, Cristo ug ang Iglesia,
Cristo ug ang Iglesia. Nakita ninyo, nakita ninyo?

Matikdi, kini nagsugod sa natural nga tawo. Noe—Moises—kon Jose. Ang natural
nga tawo si Jose, unsa Siya? Usa ka panday. Unya ang sacerdote, unsa siya? Nakita
ninyo? Usa ka ministro diha sa balay sa Ginoo, si Zacarias. Ug gikan niana ngadto kang
Simeon,  usa  ka  profeta,  ug  usa  profeta  nga  babaye.  Nakita  ninyo  ang…?…
pagkamatarung, pagkabalaan, bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Wala ba nakita ninyo
kini?  Sa  hingpit.  Unom nakadaug.  Tanan  sa  uban  kanila,  sila  nagahalad  ug  halad
sinunog ug tanang butang, apan kini mao ang mga pinili. Sila nakadaug.

61 Matikdi,  matag kapanahonan sa iglesia,  ang maong nakadaug sa dihang sila…
Matag-usa—ang uban gikan sa matag-usa ka kapanahonan sa iglesia nagmadaugon sa
tintasyon nianang kapanahonan. Ako dunay mga Kasulatan dinhi; ako wala nagtoo nga
kita sa tinuoray adunay panahon nga makahimo niini. Apan kita nahibalo… Matag-usa ka
mga kapanahonan sa iglesia… Sama karon, kini sama lamang sa usa ka tawo kinsa mao
ang…

Nakita ninyo,  sa akong gikaingon sa sinugdanan, ikaw natawo nga napildi.  Ug
kanang  pagkatawo  dili  gayud  makahimo—makadala  kanimo  ngadto—ngadto  sa
Kinabuhi, tungod kay ikaw natawo nga napildi. Ug ikaw anaa sa napildi nga kalibutan
taliwala sa napildi nga katawhan nga nakabaton—taliwala sa napildi nga mga kredo,
napildi nga mga denominasyon. Kinahanglan makabaton ikaw ug kadaugan sa ubang
paagi.
62 Kini sama lamang sa usa ka lirio. Samtang ang lirio ako nagatoo mao ang usa sa
pinaka maanindot sa mga bulak nga anaa sa… Ako mahiligon kaayo nianang dakung
mga lirio nga kalya ug mga lirio sa lim-aw. Ako nagtoo nga walay maanindot maingon sa
usa ka dakung lirio sa lim-aw, gitawag kini nga lirio sa tubig. Giunsa niini ang iyang
pagkamagilakon. Ug asa kini gikan? Kini usa ka binhi didto sa ilalum sa usa ka lapokon,
hugaw nga lim-aw. Ug kanang gamayng binhi, bisan pa sa tanang paggilak nga mosilak
dinhi  niini,  mao nga kini  anaa gayud sa dihang kini  anaa nianang lapok.  Apan kini
kinahanglan manglimbasog sa matag-adlaw, nga nahibalo nga dunay usa ka butang…
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Kini maitom; kini bulingit; kini mahugaw, kini lapokon diha nianang lapok nga gipuy-an
niini, bisan pa niana kini nanglimbasog sa iyang dalan pagawas sa lapok, mahugaw, ug
ang mga tubig, ug ang lim-aw nga mga dapit hangtud mogawas ang ulo niini sa ibabaw
diha sa kahayag ug nagpadayag sa unsa ang gitago niini sa tanang panahon.

Ako nagatoo nga ang usa ka mananug nga sa makausa anaa sa sala, sa makausa
nagbuhat sa mga butang nga sayup (ayawg kaguol  mahitungod niini  karon. Nakita
ninyo?), sa makausa nagbuhat sa mga butang nga sayup. Unya… Karon, ngano nga
motan-aw pagbalik sa lim-aw pag-usab? Nakita ninyo, tan-awa, ikaw adunay…

63 Ang Dios pinaagi sa Iyang pagpili nang daan (Nakita ninyo?) nag—nag dala niining
binhi  ngadto  sa  kinabuhi,  ug  nagpadayag  sa  iyang  kaugalingon  (Nakita  ninyo?),
mitungha ngadto sa kinabuhi. Ug karon, sa ibabaw sa tanan niana, kini nagmadaugon.
Nakita  ninyo,  kini  wala  nagpadayag  sa  iyang  kaugalingon  didto  sa  ilalum.  Ug  kini
migawas  ug  nagpadayag sa  iyang  kaugalingon.  Ni  ikaw sa  imong—imong sala,  ug
pagpanapaw, ug tanang butang nga imong gikinabuhi. Ikaw wala magpadayag ug bisan
unsang butang, apan dunay usa ka binhi sa sulod dinha. Ug kini nakabaton ug higayon
nga  molugwa  sa  iyang  kaugalingon  ngadto  sa  kinabuhi,  ug  karon  ikaw  anaa  sa
Presensya ni Jesu-Cristo uban sa kahayag sa adlaw. Kini nagpagula kung unsa ikaw sa
sinugdanan. Nakita ba ninyo unsay akong buot Ipasabut? Imong nakita ang Kahayag.
Ikaw namulak. Imong gipahiluna ang imong kasingksing nga mabuksan, ug karon ikaw
usa ka lirio.

64 Nahinumdoman ninyo ang akong wali  mahitungod sa lirio:  si  Talahurong Lirio,
giunsa niya sa pagbudlay ug bisan pa niana siya wala magkalinyas, ug bisan si Salomon
sa tanan niyang himaya wala makabisti maingon sa usa niining—sa iyang—siya—siya…
Tan-awa siya. Siya gipatindog ngadto… Siya walay bisan unsa sa iyang kaugalingon. Ang
lirio dili manumbaling mahitungod sa iyang kaugalingon. Unsa ang iyang gibuhat. Siya—
siya magpagula sa iyang katahum, sa iyang kinabuhi, nga ang uban makakita. Ang
iyang kinabuhi  gipadayag aron ang uban makakita sa himaya,  unsa ang anaa diha
kaniya, nga anaa diha kaniya diha nianang lapok. Karon anaa siya sa ibabaw; mao kana
ang mananaug. Siya nakadaug sa mga butang sa kalibutan, ug karon siya gawasnon
nga nagahatag sa iyang kaugalingon.

Ang tanan makahimo sa pagtan-aw kaniya, sa iyang kinabuhi, dili ka makatudlo
niini. Nakita ninyo, siya usa ka tinuod nga mananaug. Wala kay bisan unsang butang
nga masulti mahitungod kaniya karon, apan moingon, “Gomola ka gikan sa lapok.” Apan
siya wala na sa lapok karon; siya anaa na sa ibabaw niini. Amen. Dili ka makatudlo
pagbalik kung unsa siya. Unsa siya karon? Siya anaa sa itaas.

Unya ang buyog moabut ug moingon, “Kana usa ka kahibulongan nga pahumot.
Ako motoo nga ako makaadto ug magkuha sa akong bahin.” Siya mobukas lamang sa
iyang kasingkasing, “Umari ka; ako magahatag.” Tanang butang kuhaa gikan kaniya.
Nakita ninyo? Siya—siya usa ka tinuod nga pastor. Siya nagpadayag sa himaya sa Dios,
ug tan-awa asa siya gikan. Siya kinahanglan modaug aron mabuhat kana.

65 Usa ka higayon ang lalake kon ang babaye batan-on, ug matahum, maanyag. Sila
adunay daghan nga mga tintasyon nga maagian, apan sila nakadaug niana. Nakita
ninyo? Sila nakadaug; karon sila nagpadayag sa tinuod nga katahum ni Cristo diha sa
ilang kinabuhi.  Matikdi,  nagpadayag pinaagi sa lapok. Si  Jesus naghatag kanato ug
panig-ingnan unsaon sa pagbuhat niini. Karon, buot kita mahibalo unsaon sa pagdaug.
Si  Jesus  nagtug-an kanato  unsaon sa  pagbuhat  niini.  Nakita  ninyo,  sa  pagpaubos,
nagbakus sa Iyang kaugalingon nagkuha ug tualya, ug naghugas sa mga tiil sa tinun-an,
ug nagtrapo kanila. Ang maong Dios sa langit nagpaubos sa Iyang kaugalingon.

Kita dili gusto nga magpaubos. Mao kana ang hinungdan ang mga babaye dili gusto
nga pataason ang ilang  mga buhok (Nakita  ninyo?),  ang  hinungdan dili  sila  gusto
magbisti sa mga bisti nga kinahanglan isuot sa mga babaye, sama sa mga lalake nga dili
gusto  nga…  Nakita  ninyo,  kini  mao  sa  gihapon  nga  butang.  Sila  dili…  Sila—sila
maulawan.  Apan si  Jesus  sa  kanunay… Tan-awa kung Kinsa Siya.  Pagkadaku (Ako
mosulti  ug usa ka butang.)—ang pagkadaku nagpaubos sa iyang kaugalingon.  Ang
grasya nagapaubos sa iyang kaugalingon: pagkadaku.

66 Ako adunay pribilehiyo nga makakuha—sa pagpakigtagbo sa ubang dakung tawo.
Ug mao kini ang mga tawo nga dunay ikapuli nga mga bisti ug kalim-an ka centavo diha
sa ilang bulsa ug—aron magkutabkutab sa pagsulti, mao kana ang mga tawo nga nagtoo
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nga siya usa ka butang sa dihang siya walay bisan unsa. Apan mibarug uban sa dagkung
mga tawo, buot nakong ipasabut bantugang mga tawo, uban sa nagkagidlay nga mga
bukton sa sinina, mga punyos; ug sila naghimo kanimo nga motoo nga ikaw usa ka
dakung tawo. Nakita ninyo, ang pagkadaku mao ang pagpaubos. Ayawg kalimut niana,
iglesia. Ang pagkadaku gipadayag diha sa pagkamapainubsanon, dili unsa ka mahimong
maayo  ikaw…  Wala  ko  magpasabut  nga  hugaw  karon;  ako—ako  nagpasabut  sa
pagpaubos diha sa espiritu. Nakita ninyo? Ako wala nagpasabut nga wala gayud moadto
sa gawas ug moadto aron sa paghugas ug paglimpyo. Kana… Kinahanglan buhaton
ninyo kana; kamo nahibalo niana. Nakita ninyo? Apan ako nagahisgut mahitungod sa
pagpaubos, dili  usa ka butang nga isul-ob, usa ka butang nga mao, mao kana ang
tinuod nga pagpaubos.

67 Si  Jesus  nagtug-an  kanato  unsaon  sa  pagbuhat  niini.  Siya  nakadaug.  Buot
ipasabut… “Nakadaug” nagkahulogan “nakabarug sa pagsulay,” (Tinuod kana.) sama sa
gibuhat sa tanang mga karaang balaan, sama sa gibuhat ni Jesus. Sa taliwala sa tanan
Niyang mga kaaway Siya nakabarug sa pagsulay. Sa tanang butang nga gisulay batok
Kaniya Siya nakabarug niini. Diha gayud sa atubangan sa balatian, ug Siya ingon nga
Mesias, Siya nag-ayo kanila. Diha sa atubangan sa kamatayon, Siya nagpabalik niini
ngadto  sa  kinabuhi.  Diha  sa  atubangan  sa  Kalbaryo,  sa  Iyang  kaugalingon  nga
kamatayon, Siya nakadaug niini pinaagi sa pagtugyan sa Iyang kaugalingon. Ngano?
Pinaagi sa Pulong. Miingon, “Laglaga kining templo, ug pabangonon Ko kini sulod sa tulo
ka adlaw.” Ang Pulong miingon sa ingon niini. Nakita ninyo? Ug diha sa presensya sa
kamatayon Siya nakadaug niini; Siya nakadaug sa kamatayon. Diha sa presensya sa
hades  siya  mibontog  sa  hades  ug  nakadaug  sa  hades.  Oo.  Diha  sa  presensya  sa
lubnganan  Siya  nakadaug  sa  lubnganan.  Ngano?  Tanan  pinaagi  sa  Pulong  ug  sa
pagpaubos. Oh, tan-awa. Anaa diha ang tinuod nga Tawo. Anaa diha ang Usa aron
paghimo sa imong Panig-ingnan. Nakita ninyo? Siya nakabontog sa tanang butang,
nakadaug niini.

68 Tan-awa. Ang tintasyon alang Kaniya. Nahibalo ba kamo niana? Ang Biblia miingon
Siya gitintal diha sa tanang dapit sama nga kita wala pay sala. Siya gitintal pinaagi—
pinaagi sa pag-inom; Siya gitintal pinaagi sa babaye; Siya gitintal pinaagi sa tanang
butang nga mahimong itintal. Siya gitintal pinaagi sa tanang butang nga sama kanato;
Siya usa ka tawo. Apan bisan pa niana dili ka makabutang ug marka diha Kaniya. Oo,
sir.  “Nakadaug” nagpasabut “sa pag-ila sa yawa diha sa matag usa nga iyang mga
lansis.”  Daghan  sa  katawhan  moingon  nga  walay  yawa;  kini  usa  lamang  ka
panghunahuna. Ayaw kamo pagtoo niana. Adunay tinuod nga yawa. Siya tinuod gayud
sama kanimo, bisan kinsang tawhana, usa ka tinuod nga yawa. Ug kinahanglan moila
kaniya nga tinuod. Kinahanglan ikaw mahibalo nga siya usa ka yawa. Ug unya, sa mao
gihapong higayon nga imong—imong giila siya ug nahibalo nga siya mao ang yawa, ug
siya batok kanimo, nan, aron makadaug kinahanglan ikaw moila nga ang Dios diha
kanimo labing daku ug labing gamhanan kay kaniya…?… nga ang Usa nga anaa kanimo
nakadaug na kaniya,  ug pinaagi  sa Iyang grasya ikaw labaw pa nga kaatbang kay
kaniya. Amen. Anaa diha ang tinuod nga pagka mananaug.

69 Sa dihang imong maila… Motan-aw ka pagbalik ug moingon, “Akong buhaton kini,
ug  akong  buhaton  kana.”  Unya  oh,  oh,  ikaw—ikaw—ikaw  napildi.  Apan  walay
pagkahinukman ngadtto kanila nga anaa na diha kang Cristo Jesus nga wala nagalakaw
diha unod apan nagalakaw diha sa Espiritu. Unya ikaw nakaamgo nga ikaw nakadaug,
ug ikaw nahibalo nga siya usa ka yawa. Dili ka makaingon, “Ako adunay sakit, ug ako—
ako—ako—ako dili motoo nga kini usa ka sakit.” Oh, oo, kini usa ka sakit. Ikaw adunay
kanser; ikaw dili motoo kini usa ka kanser; kini usa ka kanser. Apan hinumdomi, labing
gamhanan Siya nga anaa sa sulod nimo kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Kinahanglan
imong maamgohan nga ang Espritu Santo nga anaa kaninyo human na nakadaug niining
butanga. Ug Siya nga anaa kanimo, ug ikaw makahimo sa pagdaug pinaagi Kaniya. Mao
kana ang eksakto nga makatarunganon. Mao kana ang eksakto nga paagi nga nahisulat
sa Kasulatan: ang pagdaug.

Kinahanglan magdali ako. Nakahuman na ako ug kap-atan ug lima ka mga minuto
karon. Sa pagkatinuod nakalapas na ako sa panahon karon.

70 Matikdi, pagdaug. Ang Dios nga anaa kanimo labing gamhanan kay sa anaa diha
kaniya. Ang dios sa kalibutan dili  ingon nga daku ingon sa Dios sa langit  nga anaa
kanimo.  Walay  labaw  sa  kangitngit  nga  makahimo  sa  pagbarug  sa  presensya  sa
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Kahayag… Karon,  ang  kangitngit  dili  makabarug  sa  presensya  sa  kahayag.  Dili  ko
manumbaling  unsa  ka  kangitngit  kini;  ang  kahayag  mopakalagiw  niini;  dili  kini
makabarug. Himaya. Apan pagkuha ug daghang kangitngit kutob sa imong gusto, ug
sulayi sa pagbarug batok sa kahayag sa usa ka higayon, ug tan-awa unsay mahitabo.
Kanang Usa nga anaa kanimo mao ang Kahayag. Ug ang anaa sa kalibutan mao ang
kangitngit. Busa ang Kahayag nagpamatuod nga modaug sa kangitngit. Ug ang tawo
nga anaa diha kang Cristo ug nahibalo nga siya nakadaug sa mga butang sa kalibutan
(Amen.), kini wala nay kalabutan kanimo gayud, ikaw gawasnon. “Paglakaw diha sa
Kahayag  maingon  nga  Siya  anaa  diha  sa  Kahayag,  ug  ang  Dugo  ni  Jesu-Cristo
magahinlo kanato gikan sa tanang sala, ug kita adunay pakig-ambitay sa usa ug usa
hangtud sa kahangturan.” Nakita ninyo.

71 Siya nga anaa diha kaninyo labing gamhanan kay kaniya nga anaa sa kalibutan.
Karon, kung ikaw motan-aw pagbalik, ug ikaw nahinukman, nan sila—ikaw anaa pa
gihapon sa kalibutan. Apan kung ikaw nagkinabuhi ibabaw niana, nan Siya nga anaa
kanimo nagamando kanimo ibabaw sa kangitngit. Sama sa lirio, siya anaa sa ibabaw sa
kangitngit sa lapok. Siya anaa sa ibabaw sa kangitngit sa lapokon nga mga tubig. Siya
anaa diha sa kahayag, nagadan-ag sa katahum nga gibutang diha kaniya sa wala pa
siya mibiya sa lapok. Amen.

Karon, akong—akong gibati nga sama sa usa ka nagsiyagit nga Cristohanon. Unsa
ang anaa didto pinaagi sa Dios sa sinugdan, ug kini nagpugos sa iyang agianan pagula,
nagmadaugon.  Kini  nagmadaugon  sa  tipaka;  kini  nagmadaugon  sa  lapok;  kini
nagmadaugon  sa  mga  tubig.  Kini  nagmadaugon  sa  tanang  butang  ug  nahimong
mananaug ug nagadan-ag sa katahum ug himaya sa Dios.

72 Mao kana ang paagi nga buhaton sa matag magtotoo. Mao kana ang paagi nga
gibuhat ni Noe. Mao kana ang paagi nga gibuhat ni Lot. Mao kana ang paagi… Tan-awa
unsa ka kagubot ang iyang nasudlan. Mao kana ang paagi nga gibuhat ni Moises. Mao
kana ang paagi nga gibuhat ni Josue. Mao kana ang paagi nga gibuhat ni Daniel. Mao
kana ang paagi ng gibuhat ni Sadrach, gibuhat ni Mesach. Mao kana ang paagi nga
gibuhat ni Juan Bautista, Zacarias, Elisabeth. Mao kana ang paagi nga si Simeon, mao
kana ang paagi nga si Anna, nga gibuhat sa matag-usa kanila. Sila nakadaug sa lapok
nga—nga anaa sa palibut kanila ug nagtabon ngadto kanila, mipatuyhakaw sa ilang mga
ulo ibabaw sa butang, ug misidlak sa himaya sa Dios. Mao kana ang gibuhat sa tinuod
nga Cristohanon.

73 Hinumdomi, Si Jesus nagpakita kanato unsaon niini sa pagbuhat. Kap-atan ka mga
adlaw nga tintasyon, Siya gitintal ibabaw sa bisan kinsang tawo nga gitintal sukad, diha
sa  pagtintal  kang  Jesu-Cristo.  Karon,  bantayi.  Siya  nagpakita  kanato  unsaon  kini
pagbuhat. (Karon, ako magatapus lamang sa pipila ka mga minuto. Nakita ninyo?)

Tan-awa, Siya nagpakita kanato kung unsaon kini pagbuhat. Giunsa Niya kini sa
pagbuhat? Pinaagi sa Pulong. Mao kana giunsa niya sa pagbuhat niini, kay Siya mao ang
Pulong. Ug ang… Si Jesus miingon, “Kung kamo magapabilin Kanako, ug ang Akong
Pulong anaa kaninyo…” Ikaw nahibalik sa Pulong pag-usab, ang Pulong sa saad. Unsa
ang Pulong sa saad ngadto sa matag Cristohanon? “Labing gamhanan Siya nga anaa
diha kaninyo kay kaniya nga anaa sa kalibutan.” Nan unsaon nako sa pagdaug? Dili ako,
apan ang Pulong nga ania kanako. Ang Pulong sa Dios. Unya ako makadaug sa mga
butang sa kalibutan, tungod kay kini mao ang Pulong nga ania kanako. “Kung kamo
pabilin Kanako, ang Akong Pulong diha kaninyo, nan pangayo lamang sa buot ninyo.”
Padayon lamang sa pagtuyhakaw. Ikaw makaabut sa ibabaw ingon ka segurado sa bisan
unsang butang. Nakita ninyo? Kinahanglan ikaw makaabut didto sa ibabaw.

74 Sa kap-atan ka mga adlaw nga tintasyon, pinaagi sa Pulong sa Dios Siya nakadaug.
Ako magahatag ug mahinungdanong butang dinhi lamang sa pipila ka mga minuto. Si
Satanas naghimo ug tulo ka kinadak-ang mga pag-ataki Kaniya diha nianang tintasyon.
Bantayi, kini sa kanunay diha sa matag tulo. Ayawg kalimti kini. Siya naghimo ug tulo ka
kinadak-ang mga pag-ataki gikan sa kinatas-an ngadto sa kinaubsan. Siya naningkamot
sa iyang pinakamaayo aron sa pagbontog Kaniya, apan Siya mao ang Pulong. Amen.
Unsa ang Iyang gigamit? Ang Iyang kaugalingon, ang Pulong. Ang tulo ka kinadak-ang
mga pagdasmag ni Satanas, kon mga pag-ataki diha Kaniya, apan Iyang gitagbo kini
uban sa Pulong.  Matag dasmag,  Siya makahimo niini  uban sa Pulong (Bantayi  kini
karon.) gikan sa kinatas-an ngadto sa kinaubsan.
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75 Ang nahaunang gihimo niya nga pag-ataki, sa paggamit sa Iyang dakung gahum.
Nga Siya nasayud nga Siya mao ang Pulong; Siya nahibalo sa Iyang dapit. Motoo kamo
nga Siya nakahimo? “Ako mao ang Anak sa tawo.” Siya nahibalo sa Iyang dapit. Ug si
Satanas miabut ug buot nga gamiton Niya ang Iyang kaugalingon nga gahum ngadto sa
iyang kaugalingon sa pagpakaon Kaniya; Siya gigutom. Ang usa ka tawo nga gutomon,
siya mohimo sa halos tanang butang. Siya mangawat, tulis, manglimos, bisan unsang
butang. Nakita ninyo, Siya aduna nianang kaibog. Ug si Satanas naggamit sa iyang
nahaunang kinadak-ang pag-ataki diha Kaniya sa pagkuha sa Iyang gahum nga gihatag
Kaniya sa pagdaug ug gamiton kini sa Iyang kaugalingon. Wala Niya gamita kini sa
Iyang kaugalingon. Wala, Iyang gigamit kini ngadto sa lain, wala sa Iyang kaugalingon;
kini dili alang Kaniya. Bisan tuod Siya makahimo niini, Siya sa pagkatinuod makabuhat
niini.

76 Apan tan-awa giunsa sa yawa sa pagduol? Ang yawa buot nga imong tagdon siya.
Siya nagtagad lamang kung unsa ang ipabuhat sa Amahan. Tinuod kana. Siya miingon…
Apan si Satanas miingon, “Nahisulat na, kay maghatag siyag sugo sa mga manulonda
aron…”

Siya miingon, “Oo, apan nahisulat usab kini.” Tan-awa. Nakita ninyo, Siya nahibalo
kung kinsa Siya. Si Satanas nagbuhat… Ang hunahuna nagpalalum kay sa unsa ang
gikasulat. Nakita ninyo, kini gituga. Ang liso sa sulod niini (Nakita ninyo?), sa tinuod
mao kini.

Bisan tuod Siya makahimo sa pagbuhat  niini,  Siya wala  magbuhat  niini.  Apan
Siya—Wala gayud Siya magtagad sa mga gitanyag ni Satanas. Karon, ania ang usa ka
maayong butang. Nakita ninyo, usahay si Satanas makahimo sa pagkuha kanimo, ug sa
dihang ikaw naghunahuna nga ikaw nagabuhat sa kabubut-on sa Dios, ug makahimo
kanimo ug usa ka tanyag, ikaw mahulog ngadto niini. Oo, sir. Siya segurado makahimo.

77 Karon, atong hisgutan lamang pananglitan ang atong igsoong mga babaye. Sila
mga maanyag, ug siya mahimong magdala kaninyo ngadto sa usa ka dapit nga imong
ipataas ang imong buhok ug dili ka makabantay kini maayo tan-awon kanimo, ug ang
nahaunang butang nga imong nahibaloan ikaw makabaton ug pagbati nga may gamayng
paghinambog, usa ka gamay nga ibabaw sa ubang butang pa. Ang uban kaninyong mga
lalake, nahibalo kamo unsay buot nako ipasabut. Nakita ninyo, ug siya makahimo sa
pagkuha nianang mao sa gihapon nga tanyag niini kaninyo. Tinuod kana. Nakita ninyo?
Kinahanglan makadaug kamo niana. Hinumdomi lamang , ikaw nagkinabuhi alang sa
Dios. Ikaw dunay usa ka tumong, ug mao kana si Jesu-Cristo. Gawas niana, walay bisan
unsang butang pa; mao kana Siya. Unya sa ikaduha, alang sa imong pamilya, unya ang
ikatulo, alang sa imong kaugalingon; apan nahauna, alang sa Dios, ug sunod, alang sa
imong pamilya, ug sunod, alang kanimo. Ikaw ang ikatulo; mao kana ang katapusan sa
dalan. Ibutang ang imong kaugalingon sa ulahi; Siya nagbuhat.
78 Tan-awa unsa ang mahimo Niyang buhaton, miingon, “Mahimo Nako nga tawagon
ang Akong Amahan, makigsulti Kaniya ug dihadiha Iyang ipadala ang napulog duha ka
mga legion sa mga manulonda,” sa dihang ang usa kanila makahimo sa paglaglag sa
kalibutan. Miingon, “Kung ang Akong Gingharian mao kining kalibutan nan ang Akong
mga ginsakpan makig-away, apan ang Akong Gingharian mao ang sa itaas.” Tan-awa.
Nakita ninyo, Siya makahimo sa pagbuhat niana, apan Siya wala. Nakita ninyo? Bisan
Siya makahimo niini,  Siya wala nagpatalinghug sa tanyag ni  Satanas. Karon, kamo
nakabati sa katawhan moingon, “Kung—kung ikaw motoo nga dunay usa ka Langitnong
mag-aayo…  Kung  ikaw  usa  ka  Langitnong  mag-aayo…  Lakaw  kuhaa  ang  imong
Langitnong mag-aayo;  ako adunay usa ka tawo dinhi  nga masakiton;  buot  ko nga
makakita kaniya nga moayo kaniya.” Nakita ninyo ang mao ra nga yawa? Nan siya
nagatinguha nga motanyag kanimo. Nakita ninyo? Siya nagtinguha nga ikaw maminaw
kaniya inay sa Dios. Apan ang usa ka tinuod, matuod nga alagad sa Dios maminaw ug
motan-aw unsa ang isulti pag-una sa Amahan.

79 Sama sa gamayng batang masuso nga Stadsklev, sa dihang siya gipadala dinhi
ngadto…  Si  Mrs.Stadsklev  miingon,  “Igsoong  Branham,  ako  mitawag  gikan  sa
Alemanya.” Adunay usa ka Amerikanong sundalo, uban sa usa nila sa mga eroplanong
dyet nga nahimutang dinhi sa hawan, maglupad kanako ngadto sa Alemanya ug pabalik
sa usa ka adlaw. Siya usa ka kapilyan. Ug ang batang masuso patay nga naghigda. Ug
kanang inahan nagsinggit,  siya  miingon,  “Paminaw…” Miingon,  “Ako nahibalo;  ako
mibarug dayon didto ug nakita kanang babaye nga nagkugos sa iyang patayng batang
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masuso diha sa iyang mga bukton nga namatay nianang buntag. Ug akong nakita si
Igsoong Branham milakaw dayon didto ug mitapion sa mga kamot nianang patayng
bata, ug kini nabuhi.” Miingon “Kini mao ang akong bata, Igsoong Branham.” Wala pa
gayuy kamatayon diha sa ilang pamilya.  Nakita  ninyo? Ug kining gamayng butang
nagmasakiton usa ka buntag ug namatay nianang pagkahapon.  Dinhi  silang tanan
nagtindog palibut ug naghatag ug mga profesiya ug mga butang, “Ang bata mabuhi.” Ug
tanan  sama  niana.  Ako  miingon,  “Buyno  kana  maayo  kaayo,  Igsoong  babayeng
Stadsklev, apan tugoti ako nga makakita unsa ang isulti sa Amahan.” Ug ako miadto sa
kalasangan, ug ako nag-ampo. Mibalik sa pagsulod, siya nakatawag na ka duha kon ka
tulo ka beses sa wala pa ako nakabalik sa sunod buntag. Walay nahitabo. Ang doktor
miingon, “Buyno, kung mao kana, ginang, dili gayud nato ipabiya sa hospital ang bata.
Pasagdan nato kini nga mabutang dinhi. Pagpabilin lamang gayud tupad niini. Kana
maayo man.” Si Igsoong Stadsklev miadto ug nakigkita sa sundalo ug medyor, ug sila
miingon, “Segurado, kami—kami maglupad kaniya paingon didto ug dal-on namo siya
pabalik.”

80 Ug adunay usa ka eroplano nga napahiluna nga nagpaabut sa pagkuha kanako
didto nianang buntag ug magdala kanako pabalik nianang gabii ngadto sa alemanya,
ngadto  sa  Heidelberg,  Alemanya,  alang sa  pagbanhaw niining bataa.  Ako miingon,
“Segurado ang Dios makahimo sa pagbuhat niini, apan atong tan-awon unsa ang Iyang
kabubut-on.”

Unya ako miadto sa gawas ug nag-ampo sa tibook gabii; walay nahitabo. Balik sa
sunod buntag; walay nahitabo. Ug ako nagsugod pagsulod sa lawak. Unya ako mitan-aw
didto, ug didto mibarug kanang Kahayag nga nagalutaw duol sa pultahan, miingon,
“Ayawg ibutang ang imong kamot diha niana. Ayawg pagbadlonga kana. Mao kana ang
kamot sa Dios.”

Akong naistorya siya sa telepono; ako miingon, “Igsoong babayeng Stadsklev,
ilubong ang imong bata. Kini mao ang kamot sa Ginoo. Kini mao ang kabubut-on sa
Dios. Usa ka butang mahimong mahitabo ngadto nianang bata subay sa linya. Pasagdi
kini nga moadto diin ang Dios nahibalo kung asa kini moadto. Dili ka makahimo pag-
adto ngadto niini karon. Kung kini mabuhi, ikaw dili makahimo. Pasagdi kini nga sama
niana.”

Kanang bantugang Luterano nga magwawali sa Alemanya nagsulat sa usa ka sulat
ug  miingon,  “Unsaon  nako  sa  pagpasalamat  unsa  ang  isulti  ni  Igsoong  Branham,
nagapaabut alang nianang klaro nga desisyon sa Dios sa dili pa isulti niya ang bisan
unsang butang.” Mao kana. Pagkupot ngadto sa desisyon sa Dios. Bisan unsa ang isulti
sa uban, kon bisan unsa man kini, ayawg pagtanyag uban kang Satanas gayud.

81 Kung si Satanas moingon, “Karon, ang bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak…”
Kung kana—kung siya magatanyag, biyai kini lamang. Ang Dios miingon sa laing bahin.
Kung  siya  moingon,  “Ikaw  usa  ka  maayong  tawo;  dili  na  kinahanglan  nga  ikaw
mahimong… Ikaw usa ka maayong babaye,  dili  na kinahanglan nga mobuhat  ka…”
ayawg pagtanyag. Kung ang Pulong mosulti ug usa ka butang nga lahi, ikaw magpabilin
uban sa Pulong, sa walay pagtagad kung unsa man kini. Mao kana ang panig-ingnan nga
gihatag ni Jesus kanimo, ug anaa diha kanang kinadak-ang pag-ataki (Nakita ninyo?)
nga iyang gibuhat ngadto Kaniya.

82 Unya, ang ikaduhang pag-ataki. Ako magadali. (Murag tan-awon sama nga ang
panahon molabay nga paspas kaayo lamang.) Ang sunod nga dakung pag-ataki nga
iyang gibuhat ngadto Kaniya, nga siya magpasigarbo. Ug giunsa kana sa pag-igo sa mga
alagad sa Dios, mahimong magpasigarbo, aron sa pagpakita unsa ang mahimo nimo nga
buhaton. “Himaya sa Dios, hallelujah, ako usa ka magtutubos. Ako usa ka butang.”
Nakita ninyo? “Umanhi ka sa ibabaw sa templo ug paglingkod dinhi.” Siya nagtintal
Kaniya sa pagbuhat niini. Karon hinumdomi, Siya gitintal sa pagbuhat niini. Kini malisod.
Miingon, “Karon, kung buot ka nga mahimong usa ka butang atubangan sa katawhan,
pagtindog dinhi ibabaw niining templo ug pag-ambak.” Nakita ninyo? “Ako magahatag
kanimo sa Kasulatan alang niini, tungod kay kini nahisulat, 'Siya magasugo sa mga
manulonda sa pagsapnay Kanimo kay basig mahipangdol ang Imong tiil sa bato.'” Aron
paghimo Kaniya nga magpasigarbo, sa pagpasundayag sa Iyang kagahum…

Walay tinuod nga alagad sa Dios nga naghimo gayud niana. Imong makita ang usa
ka tawo nga nagpasigarbo, iyang dughan pinaliad, ug tanan sama niana, hinumdomi
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lamang, adunay usa ka butang nga sayup dinha. Dili, ang Dios dili buot niana. Si Jesus
nagpahimutang sa panig-ingnan. Siya makahimo sa pagbuhat niini. Siya sa pagkatinuod
makahimo niini, apan Siya wala mobuhat niini. Walay alagad sa Dios nga nagapasigarbo
sa iyang kaugalingon, sa pagtinguha sa pagkuha sa gahum sa Dios ug ipakita ang iyang
kaugalingon ibabaw sa ubang tawo pa.

83 Nahinumdom kamo sa dihang gibuhat ni Moises kana? Nahinumdom kamo niini?
Ang Dios naghatag kaniya sa gahum sa pagbuhat sa bisan unsang buot niyang buhaton,
naghimo kaniya nga usa ka profeta. Siya milakaw padulong ngadto nianang bato, ug
iyang gibunalan ang bato sa ikaduhang higayon. Kana supak sa kabubut-on sa Dios. Ang
Dios miingon. “Sumulti ka ngadto nianang bato. Ayawg bunali kini pag-usab. Imong
mabungkag  tanan  ang  tanan  nga—nga  tipo  dinhi.  Ang  Bato  makausa  lamang
pagabunalan.” Apan siya namulong sa kaluyahon sa Pulong sa dihang gibuhat niya kana,
nga  Kini  dili  paigo.  Oo,  ang  Pulong  mao ang nagapadayon;  kanang bato  mao ang
Pulong. Nakita ninyo? Siya, sa nahaunang higayon nagbunal sa bato, ug ang mga tubig
migula. Ug unya sila giuhaw pag-usab. Siya miingon, “Karon, lakaw balik ug sumulti ka
ngadto sa bato.” Kini pagabunalan makusa lamang. Nakita ninyo, ang kakulangan sa
Pulong, si Moises nagpamatuod ngadto niini, ang Pulong dili husto. Kinahanglan kini
pagabunalan pag-usab.

Busa si  Moises miadto didto ug gibunalan ang bato sama niana; siya miingon,
“Gomola ka.” Kini wala migula. Busa iyang gibunalan kini pag-usab ug miingon, “Gomola
ka. Ako nagamando kanimo nga mogula.” Ug ang mga tubig migula.

Ang  Dios  miingon,  “Umanhi  ka  dinhi.  Umanhi  ka.  Imong gihimaya  ang  imong
kaugalingon.  Imong  gikuha  ang  Akong  gahum;  inay  sa  pagbalaan  Kanako,  imong
gibalaan ang imong kaugalingon.  Karon,  dili  ikaw makatabok sa  yuta.  Lantawa sa
unahan ug tan-awa kung sama sa unsa kini, apan dinhi, ikaw mobiya gayud dinhi.” Oh,
tan-awa. Wala gayuy usa nga sama kang Moises, kamo nahibalo. Oh, wala.

84 Sa dihang siya miabut nianang pagpasundayag uban kang Jesus, siya miingon,
“Pagsaka dinhi sa templo ug umambak ka.”

Siya miingon, “Kini nahisulat (Amen.); 'Ayawg pagtintala ang Ginoo, nga imong
Dios.'”  Nakita  ninyo?  Siya  nakigtagbo  kaniya  uban  sa  Pulong  diha  nianang  matag
kinadak-ang pag-ataki.

Walay  tinuod  nga  alagad  sukad  nga  magpasigarbo  uban—diha  niini—uban  sa
gahum sa Dios. Kung siya nagbuhat siya mapildi diha dayon.

85 Ikatulong kinadak-ang pag-ataki: Ug si Satanas nagtanyag sa paghatag niining
gingharian ngadto Kaniya. Siya naghimo. Si Satanas miingon. “Tan-awa kining mga
gingharian sa kalibutan? Kini ako. Ako magabuot kanila bisan unsa ang buot nakong
buhaton. Akong itugyan sila kanimo.” Apan imong hinumdoman, siya nagtinguha sa
pagkuha Kaniya sa pagtugyan niini nga wala ang krus. Kung iyang buhaton kita mawala.
Siya makahimo pagkuha sa mga gingharian, apan Siya kinahanglan mosunod sa… Siya
kinahanglan mobalik; Siya gitintal sa pagbuhat niini karon. Kana usa ka malisud nga
butang. Siya gitintal sa pagkuha sa iyang kagawasan ug mahimong Hari sa yuta nga
walay  krus.  Apan  kung  buhaton  Niya,  ang  Iyang  mga  ginsakpan  mahimong
mangamatay. Si Satanas mahimong malipayon nga naghimo ug pagtanyag Kaniya. Apan
Siya miingon, “Pahawa Kanako, Satanas.”

86 Siya wala magbuhat niini.  Siya mitungha, ug nag-antus, ug nagpili  sa malisod
gansanggansangon nga dalan.  Siya nagpili  sa agianan sa paglutos;  Siya nagpili  sa
agianan sa  kamatayon.  Ug kita  ba niining kabuntagon buot  nga mobuhat—magpili
nianang mao gihapon nga agianan nga iyang gipili? Kita ba andam nga mamatay? Buot
ba kita nga mohatag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, magsalikway sa tanan sa
kalibutan ug ang mga butang aron sa pag-alagad Kaniya? Nakita ninyo?

Karon, Siya napakyas sa pagbuhat niini. Sa kinabubut-on aron—aron sa pagtugyan
niini, si Satanas ngadto Kaniya, apan wala Niya buhata kini. Bisan si Jesus gitintal, Siya
nagmadaugon  alang  kanato.  Siya—Siya  milahutay  sa  tanang  mga  tintasyon  alang
kanako ug alang kanimo. Nakita ninyo, Siya makahimo sa pagkuha niini diha dayon.
Apan alang sa unsa ang Iyang pagpili sa laing agianan? Aron nga kita makahimo sa
pagduol Kaniya. Ug kung Siya nagbayad nianang usa ka bili sama niana, nan unsa ka
gamay nga kita dili makahimo sa pagpili niini, sa mahinumdoman, walay bisan unsang
butang dinhi bisan unsaon.
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87 Kung ikaw mabuhi sa usa ka gatus ka mga katuigan, unsa ang mahimo nimong
maadtoan? Pagkaangoango, ug ang imong pangisip mawala, ug tanan maluya na, ug
tigulang, nagakurog. Mao kana ang imong paingnan. Ug mao kana ang katapusan niini.
Ikaw moahi karon. Bontogon ang butang. Unsaon nimo sa pagbuhat niini? Pinaagi sa
Pulong. Unsa ang isulti sa Pulong, imong buhaton kini. Paglakaw nga mapainubsanon;
pagkinabuhi sa atubangan ni Jesus.

Iyang gilahutay ang tanang butang alang kanimo ug kanako. Siya ang atong panig-
ingnan  kung  unsaon  sa  pagdaug  ang  atong  dautan  nga  kaliwatan  ingon  nga  Siya
nakadaug sa Iyang dautan nga kaliwatan. Hinumdumi, sa dihang Siya mianhi sa yuta
adunay ingon lamang ka daghan kon labing daghan pa kay sa bisan unsang panahon.
Kini walay makahasol Kaniya bisan diyutay. Sa dihang gitawag Siya nga usa ka yawa
inay  sa  Dios,  sa  dihang  gitawag  Siya  sa  tanang  butang  nga  mahimo,  kini  wala
makapasamok  Kaniya  bisan  diyutay.  Siya  adunay  usa  ka  katuyoan:  magtagad  sa
Amahan;  magtuman  sa  Pulong.  Ang  Pulong  mao  ang  Dios.  Siya  adunay  usa  ka
panghunahuna.

88 Kita usahay matintal ngadto sa pagbalik. Kadaghanan kaninyo, matintal sa pagbalik
ngadto  sa  denominasyon,  mobalik  ug  modawat,  tungod  kay  ang  tanang  kalibutan
moingon, “Unsang denominasyon ka nasakop? Sa unsa nga simbahan ka nakig-uban?”
Kita matintal sa pagbuhat niana. Tanan kanato mao. Ang atong mga igsoong babaye
matintal nga mobalik, mobalik ug ug makig-uban sa—sa ubang mga kasimbahanan, sa
ubang  mga  Assembly,  kon  mga  Iglesia  sa  Dios,  kon  sa  uban  kanila,  sa  gihapon
mahimong Pentecostal ug tugotan ang imong buhok; nga putlon lamang ug magbisti
mahitungod sa  bisan  unsang gusto  nga  buhaton  nimo lamang.  Nakita  ninyo,  ikaw
matintal sa pagbuhat niana, mobalik ug mahimong ilado niining dautan nga kaliwatan
nga atong ginapuy-an, sa dihang kini mao ang kinadak-ang sala sa atong adlaw, ang
kinadak-ang sala sa taliwala sa atong katawhan, ang pagkakalibutanon. Ingon sa gisulti
sa  Biblia  sa  Laodicea—kapanahonan  sa  Laodicea,  siya  kalibutanon,  datu,  walay
nakulang, ug wala nahibalo nga ikaw hubo, makalolooy, kabus, buta. Mao kana ang sala
sa atong adlaw. Sa dihang ikaw nakapatalinghug sa Pulong sa Dios nga nagtawag batok
niini, unya ikaw moagi sa laing agianan, ikaw dili ilado sa Pulong.

89 Ikaw matintal sa pagbalik. Ako nahibalo nga ikaw kanunay nagasulti kanako. Ako
nahibalo nga ikaw nagasulti sa tanang panahon… Ako nahibalo nga ikaw gikapoy sa
pagbalikbalik kanako mahitungod niining mga butanga. Ako gikapoy usab nga makakita
kanimo nga  magabuhat  niana.  Kining  mahitungod  sa  sala  nga  akong gitinguha  sa
pagtug-an kanimo… Moingon, “Alang sa unsa nga ginabalikbalik mo kini?” Nan hunonga
ang pagbuhat niini. Tinguhaa ang pagluwas sa imong kinabuhi pinaagi sa Pulong. Ako
gikapoy usab. Busa pagtarung lamang. Kini usa ka sala, kinahanglan dili buhaton. Oo,
sir. Kung kita magmadaugon niining mga butanga, kita nagadahum nga pagatintalon
nila, ang kalibuan, “Kung ikaw nahigugma sa kalibutan, ang mga butang sa kalibutan,
ang gugma sa Dios wala diha kanimo,” si Jesus miingon.

90 Karon,  kita  magatapos  lamang  sa  pagsulti  niini:  Kini  usa  ka  ganti  alang  sa
mananaug.

Tugoti ako sa pagbasa sa usa ka butang dinhi alang kaninyo. Paklia ang inyong
mga Biblia. Mobalik kita sa Pinadayag sa ikatulo—ikaduha nga capitulo. Bantayi dinhi
karon. Kining tanang mga butanga nga akong gihisgutan mahitungod sa pagdaug…
Karon,  lantawa  lamang  ang  imong  kaugalingon  ug  tan-awa;  susiha  ang  imong
kaugalingon diha sa espirituhanon nga Salamin. Tan-awa kung ikaw nagmadaugon.

91 Karon, ang nahaunang mensahe ngadto sa—ngadto sa manulonda sa Efeso, buot
ko nga magpatalinghug kamo sa unsa ang gisulti Niya sa Pinadayag sa ikaduha nga
capitulo,  sa ikapito nga verseculo.  Kini  ngadto nianang kapanahonan sa iglesia,  sa
dihang Siya nagtug-an sa tanan nga ilang nabuhat, mibiya sa ilang nahaunang gugma.
Ikapito nga verseculo:

Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa Espir—
Espiritu sa mga iglesia; ang magamadaugon… (Ang tawo, dili ang iglesia)…
Ang magamadaugon—magamadaugon pagatugotan ko sa pagkaon sa bunga
sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, nga anaa sa paraiso sa Dios. (Nakita
ninyo, ang mga mananaug sa Efeso.)

Karon, ang sunod mao ang Esmirna. Karon, ngadto sa mga mananaug dinha niana,



Unsaon Nako Sa Pagdaug? 22

kita magpatalinghug niini. Karon, sa ika 11 nga verseculo:

Ang adunay igdulongog kinahanglan magapatalinghug sa sulti sa Espiritu
ngadto  sa  mga  iglesia.  Kaniya  nga  magamadaugon,  walay  gahum  sa
pagdaut  kaniya  ang  ikaduhang  kamatayon,  (Nakita  ninyo,  ang
magamadaugon…?…)

Ngadto sa Pergamo, atong makaplagan unsa ang anaa alang kaniya dinhi niini.
Atong pagabasahon ang ika 17 nga verseculo, ngadto sa iglesia sa Pergamo.

Ang adunay igdulongog… (Mao kana—mao kana ang usa ka tawo, dili ang
tibook gropo, ang usa ka tawo. Mao kana ang Pangasaw-onon nga migula,
nakita  ninyo,  sa  iglesia.)…  ang  adunay  igdulongog  kinahanglan
magpatalinghug  sa  sulti  sa  Espiritu  ngadto  sa  mga  iglesia.  Ang
magamadaugon pagahatagan Ko sa mana nga tinagoan, ug pagahatagan ko
siyag  usa  ka  gamayng  bato  nga  puti,  nga  sinulatan  ug  usa  ka  bag-ong
ngalan nga dili masabut ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat
niini. (Mao kana ang magamadaugon sa kapanahonan sa iglesia.)

92 Karon,  ang  sunod  mao  ang  Tiatira.  Atong  makaplagan  unsa  ang  anaa  sa
magamadaugon diha—diha niana nga adlaw. Atong kuhaon ang ika 26 nga verseculo.

Kaniya  nga  magamadaugon  ug  magatuman  sa  Akong  mga  bulohaton
hangtud  sa  katapusan,  igahatag  Ko  ang  pagpanggahum  ibabaw  sa
kanasuran:  (Tinuod  kana.)  Ug… Iyang  pagaharian  sila  pinaagig  olisi  sa
puthaw, nga magadugmok kanila sama sa mga kolon nga pagadugmokon,
maingon sa panggahum nga nadawat Ko gikan sa Akong Amahan.

Nakita ninyo? Uban Kaniya diha sa Iyang trono. Si Cristo magahari sa mga nasud
uban  sa  usa  ka  olisi  nga  puthaw,  ug  dinhi  mao  ang  Iglesia  nga  nagmadaugon
nagalingkod diha uban Kaniya aron sa pagdugmok sa mga nasud uban sa olisi  nga
puthaw.

Karon, atong kuhaon ang iglesia sa Sardis. Karon, ang ikalima nga verseculo sa
ikatulo nga capitulo:

Sa ingon niini ang magamadaugon pagasul-oban ug mga bisti nga maputi,
ug ang iyang ngalan dili  Ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi,
hinonoa igatug-an Ko ang iyang ngalan sa atubangan sa Akong Amahan ug…
sa  atubangan  sa  Iyang  mga  manolunda.  (Mao  kana  ang  ngadto  sa
magamadaugon sa Sardis.)

93 Karon, atong kuhaon karon ang ika 12 nga verseculo. Karon, kini mao ang ngadto
sa iglesia sa—sa Filadelfia, diha sa ika 12 ka verseculo.

Siya nga magamadaugon, Akong pagahimoon nga haligi diha sa templo sa
Akong Dios; ug dili na siya magagula niini, ug igasulat Ko diha kaniya ang
ngalan sa Akong Dios, ug ang ngalan sa siyudad sa Akong Dios, ug ang bag-
ong Jerusalem nga manaug gikan sa langit gikan sa… Dios, ug ang Akong
kaugalingong bag-o nga ngalan.

Bantayi  unsa  ang  gisaad  sa  magamadaugon.  Nakita  ninyo?  Karon,  karon  ang
Laodicea,  mao  kana  ang  katapusang  kapanahonan  sa  iglesia;  adunay  ubang  mga
magamadaugon didto. Bantayi dinha. Sila… Hinumdomi matag kapanahonan sa iglesia,
ang usa nga miuna niini,  nakapanunod sa tanan nga ang uban gitanyagan. Bantayi
dinhi. Karon, dinhi human nga sila nakadawat sa tanan niining mga gahum ug kining
bag-ong mga ngalan ug tanang butang nga nahisulat nga Iyang gisaad, sa pagkaon sa
mana nga tinagoan ug sa tanan. Bantayi kining katapusang iglesia nga kapanahonan,
Pinadayag 3:21:

Ang  magamadaugon  pagatugotan  Ko  sa  paglingkod  sa  Akong  trono,…
(Amen.)… uban Kanako, maingon nga Ako usab nagmadaugon ug milingkod
uban sa Akong Amahan diha sa Iyang trono.

Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa Espiritu
ngadto sa mga iglesia.“

Adunay usa ka ganti alang sa magamadaugon. Panglimbasog, lirio. Kung kini anaa
kanimo, isalikway ang lapok ug tanang butang pa, ug panglimbasug paingon sa ibabaw.
Oo, sir. “Sa paglingkod uban Kanako diha sa Akong trono.”
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94 Kamo nahibalo, usa ka higayon ang inahan ni Santiago ug Juan (Wala tay panahon
sa pagbasa niini.)—ang inahan ni Santiago ug Juan miabut ug gipangayo kini nga dapit.
Nahibalo kamo niana? Nahinumdom kamo niana, “Ginoo, tugoti ang akong anak nga
molingkod sa usa sa kilid,  ug ang akong laing anak molingkod sa pikas.” Anaa ang
pangandoy sa usa ka inahan alang sa iyang mga anak. Apan bantayi. Apan kanang
dapit, si Jesus miingon, alang sa gipili nang daan. Kining posisyon wala pa diha nianang
panahon. Ngano? Matikdi, kini gitugotan ngadto kanila kinsa alang kanila. Unsa? Ngadto
sa naglingkod sa toong kamot ug ang lain duol  kaayo Kaniya nga magamadaugon.
Nakita ninyo, kini sa gihapon… Siya miingon, “Ako—ako dili mohatag niini, apan kini
igahatag human sa pagsulay nga moabut.” Amen. Nakita ninyo? “Ako dili makahatag,
apan sa pagsulay moabut sila makalingkod sa toong kamot ug diha sa wala.” Adunay
gipili nang daan nga binhi nga nagapaabut didto sa unahan alang niana. Kini igahatag
ngadto sa mga gisaaran niini. Kini igahatag didto, apan ang pagsulay wala pa moabut.
Nga—siya wala makadaug pa.

95 Nakita ninyo, ang tawo nga mokuha niining dapit diha sa usa ka kilid, ug ang laing
usa nga mokuha niini  sa  laing kilid  sunod Kaniya diha sa Gingharian,  kini  wala  pa
ikahatag. Nakita ninyo? kanang usa wala pa magamadaugon. Ang pagsulay wala pa
mahulog. Kini  mahulog sa umalabot. Kung kita magaantus alang kang Cristo ug sa
Iyang Pulong, kita magahari uban Kaniya; kay Siya mao ang Pulong. Hinumdomi, kung
kita magaantus alang Kaniya ug sa Iyang Pulong, kita magahari uban Kaniya diha sa
Iyang Pulong.

Matikdi, Siya, atong Panig-ingnan, nagmadaugon ug unya misaka sa kahitas-an
human Siya nakabontog sa kamatayon, hades, balatian, lubnganan, tanang butang
Iyang gibontog, unya Siya misaka sa kahitas-an, ug gidala Niya ang pagkabihag nga
bihag, naghatag ug mga gasa ngadto sa mga tawo. Mao kana ang Daang Tugon uban sa
mga balaan sa Daang Tugon nga nagmadaugon. Sila nagapaabut sa maong Persona, ug
sila nangamatay sa wala kini miabut. Apan sa dihang kining Persona miabut, kini wala
makapugong kanila nga mga nahikatulog. Amen. Dili mapildi sa bisan unsang paagi.
Mabuhi kon mamatay, unsay kalainan nga mahimo niini? Dili makapugong. Nakita ninyo,
sila nagapangita niana…

96 Bisan si Job balik didto, siya nagapaabut niini, Siya miingon, “Ako nasayud nga ang
Akong Manunobos buhi, ug sa katapusang mga adlaw Siya magatindog sa ibabaw sa
yuta.” Adunay usa ka matarung nga tawo, usa ka hingpit nga tawo. Siya naghalad ug
halad sinunog; siya nagbuhat sa tanang butang nga ang Dios nagsugilon kaniya nga
pagabuhaton. Siya nagbuhat niini uban sa kataha ug pagtahud; siya usa ka profeta. Ug
unya si Satanas miabut aron sa pagtintal kaniya, sama lamang nga siya moabut kanimo
aron sa pagtintal kanimo. Unsa ang iyang buhaton? Siya nagapadayon sa pagbarug
didto.

Bisan ang iyang asawa migula ug miingon, “Nganong dili man tunglohon nimo ang
Dios ug magpakamatay. Ikaw tan-awon nga alaut kaayo nga nagalingkod dinha.” Siya
miingon, “Ikaw nagasulti nga sama sa usa ka boangboang nga babaye.” Karon, siya
wala gayud nagsulti nga siya boangboang, apan siya misulti ug sama sa usa. Nakita
ninyo? Miingon, “Ikaw nagsulti sama sa usa ka babayeng boangboang.” Miingon, “Ang
Dios  nagahatag,  ug  ang  Dios  magakuha;  bulahan  ang  Ngalan  sa  Ginoo.”  Siya
nagmadaugon.

97 Siya nagmadaugon sa unsa ang gisulti sa mga silingan. Siya nagmadaugon sa unsa
ang gisulti sa tanang mga membro sa simbahan, si Bildad, ug ang tanan kanila. Siya
nagmadaugon sa denominasyon, sa unsa ang ilang isulti. Ug siya nagpabilin uban sa
pagkamatarung sa Pulong. Amen. Bisan pa niini nawad-an siya sa tanang butang nga
anaa kaniya, bisan sa iyang mga anak. Siya nagkuha ug usa ka bika aron ikalot sa mga
hubag  samtang  nagpungko  dinhi  niini,  bisan  pa  siya  nagmadaugon.  Ug  sa  dihang
kanang dakung takna sa tintasyon sa katapusan milampos, unya ang mga panganod
milukot pagbalik.

98 Siya mitan-aw sa matag makatarunganong butang. Siya miingon, “Adunay usa ka
paglaum diha  sa  kahoy  kung  kini  mamatay;  kini  mabuhi  pag-usab.  Ug  ang  binhi
mahulog diha sa yuta; kini madunot; kini mabuhi pag-usab. Apan ang usa ka tawo nga
mihigda;  siya  nagtugyan  sa  iyang  espiritu;  siya  mawala,  ug  ang  iyang  mga  anak
moabut,  iyang  mga anak  nga  lalake,  sa  pagtahud  ug  pagbakho  kaniya;  siya  wala
nahibalo niini. Unsay hinungdan? Ako binhi usab. Ako usa ka butang nga adunay usa ka
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binhi, ug ako moadto sa yuta. Ako dili na makabangon gayud; ako magahigda didto. Oh,
taboni ako diha sa lubnganan, tagoi ako diha sa tinago nga dapit hangtud ang Imong
kapungot molabay. Tagan-i ako ug usa ka panahon, ug hukmi ako. Maingon ang mga
bato mangahilis, ang tubig magahilis sa bato…” Oh, siya nagapadayon sa pagsulti niining
mga butanga. Siya mahimong makakita sa tanang mga panig-ingnan didto, kung unsa
man kadto. Oh, dili lamang siya makakita niini.
99 Igsoong babayeng Rodgers, hinumdomi, ako nagwali niana sa lubong ni Busty?
Nakita ninyo, giunsa niana nga siya magahilis sa bato ug giunsa niining mga butang,
tanan…

“O, nga Ikaw magatago kanako diha sa lubnganan tagoan ako diha sa tinago nga
dapit.” Siya nagpadayon nga nanglimbasug. Siya miingon, “Gipanghinaut ko nga ako
mahibalo; gipanghinaut ko nga ako mahibalo kung asa ako makaadto sa usa ka Tawo
nga makabutang sa Iyang mga kamot kanako, usa ka makasasala nga tawo, ug usa ka
balaan nga Dios, ug makighinabi Kaniya alang kanako.” Oh, tan-awa. “Siya anaa didto.
Ako nahibalo siya atua didto. Adunay usa ka Tawo didto nga makahimo sa pagbuhat
niana. Adunay usa ka Tawo sa usa ka dapit. Asa ako makakaplag nianang Persona? Asa
ako makakaplag. Ako magatoktok [Si Igsoong Branham nagtoktok sa pulpito—Ed.] sa
Iyang  pultahan  ug  makighinabi  ngadto  Kaniya.  Kung  ang  usa  ka  Tawo  makahimo
lamang makabutang sa Iyang kamot kanako ug sa sa Dios ug—ug mahimong tulay
alang kanako.” Makighinabi… Kung ako lamang makakaplag nianang Persona. Oh, asa
ba Siya nga dapit?“

100 Siya nangita  sa  taliwala  sa  iyang simbahan;  siya  nangita  sa  taliwala  sa  iyang
organisasyon; dili siya makakaplag sa maong Persona. Ug tanan sa makausa ang mga
panganod miiway ug siya nakakita nianang Persona nga miabut. Oh, ang iyang karaang
kasingkasing mipitik sa kalipay. Unya usa ka butang nahitabo, “Ako nasayud nga ang
akong Manunubos buhi.”

Adunay usa ka Persona. Amen. Sa gihapon adunay usa ka Persona. “Ako nasayud
nga ang akong Manunubos buhi.  Ug tapus ang akong panit,  kining lawas ko gayud
malaglag, bisan pa niini diha sa akong unod akong makita ang Dios, Kinsa akong makita
sa akong kaugalingon. Siya motindog diha sa yuta sa katapusang mga adlaw.”

101 Diha nianang kabuntagon sa Dominggo sa pagkabanhaw sa dihang Siya nabanhaw
didto sa halayo, ug ang lawas ni Job dili mosobra sa usa ka kutsara nga puno sa abo,
siya nagapaabut; siya mao kanang gipili nga gropo. Siya mibangon sa lubnganan ug
misulod sa siyudad kauban si Abraham, Isaac, Jacob, Job. Oh, tan-awa. Himaya. Kay
sila  nagapaabut sa maong usa ka Persona.  Ug kadtong nagapaabut kang Cristo sa
ikaduhang higayon, nga magamadaugon sa mga butang sa kalibutan niining kalibutan
pinaagi sa Iyang grasya, nga moadto Kaniya ug mopiyong sa inyong mga mata ngadta
sa  bisan  unsang  butang  pa  gawas  Kaniya  ug  sa  Iyang  Pulong,  Siya  mopakita  sa
ikaduhang higayon diha sa himaya. “Kay ang trumpeta sa Dios pagapatingogon, ang
patay diha kang Cristo mobangon, kadtong mga buhi ug nagpabilin mausab diha sa usa
ka  pamilok  sa  mata  ug  pagasakgawon  uban  kanila  sa  pagsugat  Kaniya  diha  sa
kahanginan.”

102 Bisan kung ako usa ka kutsara nga abo kon bisan ako buhi sa dihang Siya moanhi,
kini walay kalainan kanako. Amen. Walay kalainan, tungod kay akong nakita ang panan-
awon. Ang tabil gikuha, ug akong nakita Siya, ang Usa nga makahimo sa pagtapion sa
Iyang kamot kanako, usa ka makasasala, ug sa balaan nga Dios; ug Siya ang akong
halad sa pasig-uli. Siya mao ang Pulong nga akong pagabarugan; Siya mao kanang
Pulong, ug Siya mao ang nagrepresenta kanako didto. Amen. Ug ako mosinggit samtang
ako may gininhawa. Siya mao ang akong Pagkabanhaw ug ang akong Kinabuhi. Ug ang
tanang  laing  mga  baruganan  nagakaunlod  nga  balas,  tanang  mga  baruganan
nagakaunlod nga balas.

103 Ingon nga Siya nagsakgaw kanila nga nagapaabut alang niana, busa Siya moanhi
ngadto  sa  matag-usa ka Bag-ong Tugon nga balaan nga nagamadaugon sa  matag
denominasyonal nga kritiko, kinsa nagamadaugon gayud sa tanang nabantog nga mga
sala niining panahona, niining kapanahonan nga atong gipuy-an karon, sama sa Iyang
gibuhat  sa  tanang laing  mga kapanahonan sa  iglesia.  Kadtong nagmadaugon diha
nianang kapanahonan sa iglesia, kadtong nagmadaugon sa unsa? “Ako datu. Walay
nakulang kanako. Ako adunay… Oh, ako ang tanan niini, ug tanan niini, ug ako ang



Unsaon Nako Sa Pagdaug? 25

pangasaw-onon. Ako mao kini; walay nakulang kanako,” ug wala nahibalo nga ikaw
hubo, buta.

Nakita ninyo kanang makalimbong nga kapanahonan nga akong gisulti? Dili sama
kanila nga gipamutlan sa ilang mga ulo balik didto aron makuha ang puti nga bato, dili
kadtong gipamatay ug gipangsunog ug mga butang sama niana,  nga nakadaug ug
korona, apan mao kining makalimbong nga kapanahonan karon, nga naghunahuna nga
sila mao ang tanang butang, “Walay duhaduha, ako usa ka membro sa simbahan. Ako
usa ka maayong lalake. Ako usa ka maayong babaye. Ako makabuhat niini;  dili  na
kinahanglan buhaton ko kana.” Apan siya nga magamadaugon…

104 Siya  nga magamadaugon sa  tanan niadtong kalibutanong mga butang niining
kapanahonan, unsay ilang buhaton? Tanan magpahiluna uban Kaniya diha sa Iyang
trono, mouban sa pagsakgaw sa dihang Siya moanhi. Oh, tan-awa. Nan unsa may akong
kabalak-an? Unsay angay natong kabalak-an kung unsay isulti  sa kalibutan? Unsay
angay natong kabalak-an kung unsa pay isulti ni bisan kinsa? Ang dakung Espiritu Santo
anaa sa atong taliwala. Ang Iyang Haligi sa Kalayo nagamando kanato ug nagagiya
kanato. Ang Iyang Pulong gipanghimatud-an sa atong atubangan. Ang Iyang gugma
anaa  sa  atong  kasingkasing.  Ang  kalibutan  anaa  sa  luyo.  Kita  milabang  gikan  sa
kamatayon ngadto sa Kinabuhi. Ang kalibutan naghunahuna nga ikaw boang, apan:

Kinahanglan si Jesus magpas-an niining krus nga mag-inusara,
Ug ang tanang kalibutan mahimong gawasnon?
Adunay krus sa matag-usa,
Ug adunay krus alang kanako.
Katloan ug tulo ka mga katuigan diha sa bulohaton, ug,
Kining gikahalad nga krus akong pagapas-anon
Hangtud sa kamatayon magapahigawas kanako,…

Pasagdi ang akong mga igsoong lalake mosalikway kanako ug sa bisan unsay ilang
buot isulti, oo, magsalikway kanako, apan dinhi niining Pulong ako magabarug ug niini
lamang.

Kining gikahalad nga krus akong pagapas-anon
Hangtud sa kamatayon maghimo kanakong gawasnon,
Ug unya mopauli sa pinuy-anan diha sa pagsakgaw, usa ka
…. Korana nga pagasuoton,…

Mao kana ang gusto natong tanan, dili ba? Mao kana ang atong gusto. Mao kana
ang  atong—mao  kana  ang  atong  paglaum  ug  pangamuyo.  Wala  nay  laing  nga
panghunahuna nga anaa kanato, apan kanang usa diha kang Jesu-Cristo. Ug diha sa
Iyang pagkamatarung kita magabarug lamang, diha sa Iyang pagkamatarung diha sa
Iyang Pulong, “Ug ang Pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato.” Ug ang Pulong
sa gihapon nagpanghimatuod sa Iyang kaugalingon.
105 Unsaon  sa  pagmadaugon?  Pinaagi  sa  pagdawat  sa  Pulong,  ang  saad,  diha  sa
pagkamapainubsanon, maglakaw nga mapainubsanon,

Kining gikahalad nga krus pagapas-anon ko
Hangtud sa kamatayon magpahigawas kanako,
Unya mopauli sa pinuy-anan nga dunay korona nga

ipurongpurong,…

Oh, sa dihang ang trumpeta patingogon, mahimo nimo akong ilubong sa dagat,
apan ang trumpeta magapukaw kanako. Ako mopauli sa pinuy-anan usa niana ka adlaw.
Amen. Hangtud unya ako magapadayon sa panglimbasug (Amen.) nga magapas-an sa
krus, magatutok ang akong mga mata dili sa katawhan, apan ibabaw sa Kalbaryo sa
halayo; kay Siya ang akong Panig-ingnan; Siya nagpakita kanako unsaon sa pagbuhat
niini. Ug ang Iyang panig-ingnan sa malipayon kita magasunod niini sa adlaw adlaw.

Nagasunod ako kang Jesus matag lakang sa dalan,
Nagasunod ako kang Jesus matag lakang sa dalan…

106 Nakagusto ba kamo niana? [Ang kongregasyon miingon, “Amen”—Ed.] Oh, giunsa
nako sa  paghunahuna magasunod Kaniya,  sa  adlaw adlaw matag lakang sa  dalan.
Magaampo kita.

Ginoong Jesus, usa ka oras ug napulog lima ka mga minuto na karon, nagatindog
dinhi nagtinguha sa pagkuha sa Imong Pulong ug gisaysay ngadto sa katawhan unsaon
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sa pagkamananaug. Imo kaming gitug-anan unsaon kini sa pagbuhat. Dili lamang nga
gitug-anan Mo kami, apan Ikaw nagpakita unsaon kini sa pagbuhat. Nagamando Ikaw
kanamo. Imong gipakita kanamo unason kini sa pagbuhat: dawaton ang Pulong sa sulod
namo ug seguradohon sa pagkupot nianang Pulong, “Nahisulat na kini,” diha sa matag
tintasyon,  apan  pagmapainubsanon,  paglakaw  nga  mapainubsanon.  Unya  kami
makabontog pinaagi Kanimo, pinaagi sa Imong gahum, nga nakabontog na sa among
kaaway. Ug ang bugtong butang lamang nga among buhaton mao—mao lamang ang
paglakaw nga mapainubsanon uban sa pagtoo nga nagatoo nga ang atong tsapa nga
ilhanan sa Espiritu Santo, ug si Satanas kinahanglan mopahawa.

Adunay mga panyo nga makabutang dinhi.  Sila  nagrepresenta  sa  masakitong
katawhan. Sila nagkinahanglan, Ginoo. Ug sila nakabasa dinhi niining dili mapakyas nga
Pulong diin sila nagkuha sa mga panyo ug mga tapis gikan sa lawas ni San Pablo. Ilang
gibutang sa masakiton nga katawhan; ang mga dautang espiritu mipahawa gikan kanila,
ug dakung mga milagro ang nahimo. Karon, Ikaw mao sa gihapon nga Ginoong Jesus
karong adlawa.
107 Si Pablo nagwali niining Pulong ug nagsulat niining Pulong, ang mao sa gihapon nga
Pulong nga atong gitinguha sa pagsunod, tungod kay siya nagkuha sa Daang Tugon, ug
gihimong sundanan kini,  ug gipakita nga kini  usa ka tipo, nga ang tanan sa Daang
Tugon usa ka hingpit nga tipo sa Bag-o. O Ginoo, hinaut nga among sundon kanang
panig-ingnan.  Among nakita  ang among Ginoo,  unsa  ang Iyang nabuhat,  ug  kami
nakaamgo  nga  kadtong  mga  balaan  sa  Daang  Tugon,  niining  kabuntagon,  among
nakaplagan nga sila migula.  Sa dihang si  Jesus nabanhaw, sila miuban Kaniya. Ug,
Ginoo, kami nagatoo nga kami moadto sa dihang Siya mopatingog sa trumpeta. Kami
nagatoo niini, nga ang Pangasaw-onon moadto nianang adlaw, ug makig-uban uban sa—
sa Hebreohanon nga gropo Niini, ug sa pagkighiusa adunay usa ka panihapon sa kasal
sa himaya. Kadtong mga nagapaabut.  Kami nagaampo karon ang Imong kalooy ug
grasya maanaa kanamo.

Mga magmadaugon, Ginoo, mga magmadaugon, ang among ginahandom, mga
magmadaugon. Ginoong Jesus, Ikaw nagmadaugon sa kalibutan. Karon, ako nagaampo
nga Imong tugotan ang matag tawo dinhi niining kabuntagon nga iwakli ang tanang
sala, iwakli ang kabug-at nga sa kasayon nagasamok kanamo, nga kami makahimo sa
pagdalagan sa lumba uban sa pagpailub nga gibutang sa among atubangan.

Si  Pablo namulong niini,  among langitnong Amahan, didto sa Basahon sa Mga
Hebreohanon, nga kita kinahanglan mowakli sa tanang kabug-at, diha sa ika 12 nga
capitulo, nga siya namulong niini human siya nagpakita pinaagi sa panig-ingnan balik
didto,  kadtong  nakapadayon,  kadtong  wala  nakapadayon,  kadtong  sa  dinagaang
nagasunod, kadtong nagasunod diha sa atubangan, kadtong nagahulat sa luyo, tanan,
siya nagpakita sa mga panig-ingnan. Unya siya miliso ug miingon, “Atong iwakli ang
tanang kabug-at, tanang gamayng butang nga nagasamok kanato, aron kita makahimo
sa pagdalagan sa lumba uban sa pagpailub nga gibutang sa atong atubangan, nga
magatutok Kaniya, ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong Pagtoo, Kinsa nagahatag
kanato sa panig-ingnan.” Buhaton kana namo karong kabuntagon, Amahan.

108 Karon, uban sa pagduko sa atong mga ulo, karon susiha pagmaayo, sa tinuod,
pagmaayo, ug unya mahimong matinud-anon kaayo. Kini lamang—kini lamang… Mao
lang kining tanan ang kinahanglan, ang imong pagsusi ug ang imong pagkamatinud-
anon. Pagmainampoon kaayo samtang ikaw nagasusi karon, “Susiha ako, Ginoo; sulayi
ako. Aduna bay dautan kanako? Kung aduna man, Ginoo, tugoti ako sa pagsalikway niini
dinhi karon dayon. Niining dapit diin ako nagayukbo nga mao ang Imong altar. Ug kini
akong ibutang, dinhi karon dayon, magatamak sa akong tiil ibabaw niini, sa dihang ako
molakaw pahilayo. Kini magapabilin didto. Ang gahum sa Imong Dugo magaut-ut niini.
Buot ako nga mahimong magmadaugon. Ako adunay usa ka butang nga nagasamok
kanako, Ginoo. Buot ako nga magmadaugon niining kabuntagon. Ako makahimo pinaagi
Kanimo; ako gitug-anan nga pinaagi sa Imong Pulong. Akong ibutang kini karon, Ginoo,
ug akong ibutang ang akong tiil  ibabaw niini samtang ako mobiya niining gambalay
niining kabuntagon, nga mahibaloan nga kini gibutang sa—sa batya sa paputi sa Dios.
Dili  na gayud mahinumdoman pa kini. Ako karon magasugid niini ug nangamuyo sa
kalooy.” Uban sa pagduko sa atong mga ulo, ang atong mata nagapiyong, ang atong
mga kasingkasing  nagahunahuna;  mao kana  ang  pultahan ngadto  sa  kalag  karon,
adunay bay usa ka butang nga buot nimong iwakli niining kabuntagon, usa ka butang
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nga buot nimo nga magmadaugon, ug gipanglimbasugan nimo kini pagmaayo, apan
niining kabuntagon ikaw lamang moundang sa pagpanglimbasug, ikaw lamang modawat
sa  unsa  ang  Iyang  nabuhat?  Buot  ko  nga  ipataas  lamang nimo ang  imong kamot.
Moingon, “Ginoo, buot nga magmadaugon. Ang maong butang nagsamok kanako.”

109 Ginoong Jesus, Imong nakita kadtong mga kamot. Karon, samtang ang Imong
alagad nagatindog sa taliwala sa buhi ug patay, ako naghukom sa tanang butang nga
nagasamok niining katawhan ug sa akong kaugalingon, ug akong gipangayo kini sa
Ngalan ni Jesu-Cristo nga among biyaan kini dinhi sa altar sa Dios ug molakaw niining
kabuntagon nga gawasnon ingon nga mga mananaug.

Kung  ang  among  mga  igsoong  babaye  walay  grasya  kaniadto,  hinaut  kini
mahatagan karon, Ginoo. Kung ang among mga igsoong lalake walay grasya, hinaut kini
mahatagan karon. Ug hinaut ang pagpaubos… Ang inahan uban sa iyang mga anak, inay
nga mapahitas-on, siya mahibalo nga siya mahimong… Siya usa ka magwawali ngadto
sa iyang gagmayng mga anak; ang iyang kinabuhi mao ang usa ka panig-ingnan. Ang
amahan usa ka panig-ingnan ngadto sa inahan, kay siya mao ang ulo sa panimalay. Ug
ang inahan nga naghimo nga siya agalon ibabaw kaniya; siya dili na gayud magbuhat
niini.  Kung ang bana naghimo kaniya nga usa ka hapin sa salog, kini  dili  na gayud
pagabuhaton;  siya usa ka katabang.  Tugoti  kini,  Ginoo.  Hinaut  kining tanang mga
butang nga nagababag kanamo, Ginoo, makuha.

110 Kami—kami  nagahalad  sa  among  kaugalingon,  Amahan,  alang  sa—unsa  nga
panahon sa among kinabuhi nga anaa sa unahan kanamo, nga nahibalo niini, nga kami
kinahanglan  moabut  sa  katapusan  niini,  ug  kana  dihadiha  dayon.  Busa  niining
kabuntagon among pahimuslan kining kahigayonan human niining mensahe, among
pahimuslan ang kahigayonan, Ginoo, aron moanhi, tungod kay kami gidapit sa pag-
anhi: “Itugyan ang inyong kabalaka Kaniya, kay Siya may kahangawa kaninyo.” Ako
nasayud  ikaw  may  kahangawa,  Ginoo.  Ikaw  may  igong  kahangawa  kanamo  sa
pagkamatay alang kanamo. Ug kami segurado nga Ikaw may igong kahangawa sa pag-
anhi ug modawat sa unsa ang Imong gipakamatyan.

Balaana kami,  Ginoo.  Ibubo kanamo pag-usab ang Espiritu  Santo.  Hinaut  ang
Espiritu  Santo  magahari  nga  labing  gamhanan  sa  among  kasingkasing  nga  kami
magalakaw, makalimot sa mga butang kaniadto, ang hugaw ug yanang nga sa makausa
nagapuyo,  kami  maglimbasug paingon sa marka sa langitnong pagtawag,  diin  ang
among kahayag modan-ag ug maayo diha sa katam-is ug pagpaubos, hangtud ang
tanang lumalabay makahimo sa pagsulti,  “Adunay usa ka Cristohanon nga nagpuyo
didto nianang bungtod. Kanang tawhana, kanang babaye, kanang lalake usa ka tinuod
nga gikahalad nga bulak ngadto sa Dios.  Sila  hiligugmaon kaayo ug buotan kaayo,
kanunay mahigugmaon, ug hiligugmaon, ug masinabtanon.” Tugoti kini, Amahan. Himoa
kami nga asin, nga ang yuta mauhaw. Tugoti kini, Amahan, ug magmadaugon sa mga
butang niining kalibutan ug mga kabalaka niining kinabuhi. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo.
Amen.
111 “Akong nadungog (Karon, atong ipataas lamang ang atong mga

kamot.)
ang Manluluwas nga nagatawag,

(Nagtawag sa unsa? “Gomola gikan sa lapok.” Usa ka langitnong pagtawag, Usa ka
butang nga anaa diha kaninyo nga nagabitad kaninyo niana nga dalan. Unsa kini? Mao
kini Siya. Ilalum sa lapok, gagmayng mga bulak, nakabaton ka ug Kinabuhi diha nga
nagasaliut-ut ngadto kanimo.)

Ako nakadungog sa akong Manluluwas nga nagatawag, (Mao kana ang nagtawag
kanimo. Gomola ka gikan sa lapok.) mosunod, mosunod Kanako.“

Karon, kini ba ang imong tuyo? Karon, ipiyong ang inyong mga mata.
Diin Siya magamando kanako ako mosunod, (Karon, itugyan ang

imong kaugalingon; nagpasabut karon.)
Diin Siya nagamando kanako ako mosonud,
Diin Siya nagamando kanako ako mosunod,
Ako mouban Kaniya, uban Kaniya, sa tibook panaw.
Diin Siya nagamando kanako ako (Sa matam-is lamang karon.

Hinumdomi, ibutang ang imong kaugalingon didto.)
Diin siya nagamando (“Akong ibutang kini dinhi, Ginoo. Ako



Unsaon Nako Sa Pagdaug? 28

magasunod Kanimo gikan karon. Akong dawaton kini; ako motoo
niini.”)

Diin Siya magamando (Hinumdomi, ang imong kinabuhi
magpamatuod nga kusog kay sa imong baba. Unsa ang imong
gikinabuhi maoy magpamatuod ngadto sa katawhan labaw pa kay sa
imong isulti.) mouban Kaniya, uban Kaniya, (Panaw—diin?) sa tibook
panaw.

[Si Igsoong Branham nagsugod ug humming “Diin Siya nagamando kanako”—Ed.]
Ihalad lamang ang imong kaugalingon, sa halawom, sa pagkamatinud-anon, sa tibook
ninyong kasingkasing. Unsa kaha kung kini  mao ang katapusang higayon nga ikaw
gitugotan sa pag-ampo? Tingali mao kini. Ako naglaum nga dili. Tingali mao kini. Ug
seguradoha karon, seguradoha kaayo, seguradoha kaayo…?… Hinumdomi, ang pultahan
masiradoan usa niana ka adlaw; unya kining tanan matapos na. “Pangayo, ug kamo
pagahatagan.”

[Si Igsoong Branham nagsugod ug humming sa koro—Ed.] Hunahunaa lamang ang
tanang  mga  himaya  nga  Iyang  gitanyag  kanimo  didto,  tanang  butang  nga  Iyang
nabuhat… “Ako mitoo, Ginoo. Ako mitoo. Ako nagatoo nga Ikaw ang akong Mananaug.
Ako magalakaw uban Kanimo, Ginoo. Buot ko magpabilin duol Kanimo, nga kung asa
Ikaw, atua usab ako.”

112 Ug hinumdomi, Ikaw nagtug-an kanamo, Amahan, nga kami makig-uban kanimo
hangtud sa kahangturan sa dihang kami pagasakgawon. Kami nakasiplat Kaniya karon,
samtang Siya  nagalakaw uban kanamo karon,  apan unya kami…“  Unsa ka  dakung
butang kini sa pagkahibalo lamang nga Siya anaa sa atong—atong taliwala. Unsa pa
kaha sa dihang kita makig-uban Kaniya hangtud sa kahangturan? Kami nahigugma
kaayo sa among mga bulohaton. Makahimo kami sa pagsakay. Makahimo kami sa pag-
adto sa mga dagkung tindahan. Makahimo kami sa pagpangayam ug pangisda, kon
bisan  unsa  ang  buot  namong  makahimuot  nga  buhaton,  apan  oh,  sa  dihang  ang
simbahan moabli, buot kami nga makigtagbo sa among Ginoo. Mao kana ang labaw sa
tanang mga butang, kanang mga butang nga Iyang gisaad kanato: ”Ug hangtud sa
kahangturan makig-uban sa Ginoo, magalingkod Kaniya diha sa Iyang trono, ug makig-
uban Kaniya hangtud sa kahangturan.“ O, Dios, kami sa mapainubsanon uban—uban sa
pagduko sa mga ulo kami modawat niini, Ginoo. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo.
113 Gibati ba ninyo nga makahimo na kamo sa pagbiya karon, tanang butang, tanang
kabug-at, mahimo kamo nga makalakaw ibabaw niini karon. Kung imong ipataas ang
imong kamot, moingon, “Pinaagi sa grasya sa Dios akong ibutang kining pagsulay. Dili
na ako makig-away niini gayud. Ako lamang mogunit sa Iyang kamot, magsugod ug
paglakaw.  Ako  nakig-away,  Igsoong  Branham;  ako  nagtinguha  sa  pag-undang  ug
segarilyo.  Ako—ako nagtinguha sa  pagpatubo sa  akong buhok.  Ako nagtinguha sa
pagbuhat niini. Ako nang nabuhat… Ako naningkamot pagmaayo, Igsoong Branham; ako
dili gayud makabuhat niini.” Ayaw na pagsulay niini gayud. Pagkupot lamang sa Iyang
kamot ug moingon,  “Amahan,  Ikaw magbutang sa akong kamot diha sa bukton sa
senina.”  Nakita  ninyo?  “Itugyan  lang  nako  ang  akong  kamot  ngadto  kanimo;  ako
magapadayon  sa  paglakaw,  Ginoo,  nga  magatutok  kanimo.”  Kini  mahitabo.  Siya
magabisti kanimo sama sa usa ka tinuod nga Cristohanon.

Hangtud ako makigkita kaninyo karong gabii,  ang Dios nahigugma kaninyo ug
magauban kaninyo. Kamo ang akong mga anak sa Maayong Balita. Kamo gipalit. Karon,
ihatag ko kamo balik sa inyong pastor. Umanhi ka dinhi, Igsoon…?… Igsoong Neville.
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