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1 Atong iduko ang atong mga ulo karon alang sa usa ka hamubong pag ampo. Puno
sa  Grasya  namong  Amahan,  nagpasalamat  kami  Kanimo  ning  buntaga  tungod  sa
kahigayonan nga nakaanhi kami dinhi niining maong awditoryum, nga moatubang sa
unsay mahitabo niining adlawa. Apan wala kami masayud kung unsay anaa niining
adlawa,  apan  nasayud  kami  kung  kinsay  nagkupot  niining  maong  adlawa.  Busa
nangamuyo kami Kaniya ni Kinsa maoy nagkupot sa maong adlaw ug sa kaugmaon, ug
sa  tanang  Walay  Katapusan,  nga  unta  Iya  kaming  panalanginan  karon  samtang
nagkahiusa kami sa Iyang Ngalan, aron masayud pa kami pag-ayo sa pagkinabuhi sa
pagpangalagad Kaniya. Mao kini ang among kinatibuk-ang tuyo, Amahan. Ang Dios, ni
Kinsa  nakatugkad sa  among mga kasingkasing,  nakatugkad nga kini  maoy tinuod.
Among gitugyan ang among kaugalingon diha Kanimo, hangtud sa―sa uban pang bahin
sa maong adlaw, alang sa Imong bulohaton, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. Makahimo
na kamo sa pagpanglingkud. [Miingon si Igsoong Branham ngadto sa usa ka tawo diha
sa tablado, “Ania pay laing usa.” ―Ed.]

2 Maayong buntag, sa mga makita nga tigpaminaw ug maingon man sa dili makita
nga tigpaminaw sa tibuok nasud diin madungogkita sa kahanginan niining buntaga.
Naghatag kini kanakog usa ka dakung kahigayonan aron makaanhi dinhi ug makasulti
niining  buntaga  bahin  niining  labing  mahinungdanong  pagtulon-an.  Alang  sa  mga
makitang tigpaminaw, daw usa kini ka makapalibog, tungod kay ang anaa sa akong
atubangan mao lamang ang mga tabil, ug maoy akong gusto nga makigsulti diha sa tuo
ug diha sa wala. Ug sa dili makita nga tigpaminaw, ania sa akong tuo ang awditoryum,
ug usab ang gemnasyum ania sa akong wala; ug ania ako sa hawanan, nga may mga
tabil nga binuksan sa taliwala, sa akong tuong kamot ug sa walang kamot. Ug nagdasok
kami kaayo, niining buntaga, dinhi sa awditoryum, ug usab sa gemnasyum, ug usab ang
simbahan,  ang  simbahan  diha  sa  ika-8  ug  sa  Dalang  Penn.  Ug  sa  mga  tawo  nga
dilimasulod niining maong dapit, ang pamaagi sa telepono maoy nagdala niini ngadto sa
ubang mga dapit.
3 Atong naangkon ang usa ka labing maayong panahon diha sa Ginoo, ug malaumon
ta alang sa maong bulohaton niining buntaga. Ug karong gabii  sanglit  mao na may
katapusang higayon niining upat ka adlaw nga kampanya, ay na, among gidapit ang
tanan, nga makatambong, sa pag-anhi dinhi. Masaligon kami nga ang Ginoo mohatag
kanato sa usa ka labing maayong pagtibawas karong gabii pinaagi sa pagbuhat ug usa
ka butang nga talagsaon gayud,  nga tungod niana Iyang ayohon ang tanang mga
masakiton ug Iyang pagabuhaton ang dagkung mga butang nga sa kanunay Iyang
ginabuhat. Ug lauman ta usab alang karong gabii. Sa kinasingkasing among gidapit ang
katilingban, ang tanan, ang tanan nga simbahan sa tanang mga denominasyon. Dili
kinahanglan nga ikaw usa ka Cristohanon; sa pagkatinuod among gidapit  ang mga
makasasala sa pagtambong, nga makig-uban kanamo. Ug among buhaton ang unsay
labing maayo kanamo sa pagtudlo kanila kung unsay pamaagi sa Ginoo, aron atong
ikinabuhi.

Karon manghinaut ako nga ang mga tigpaminaw dili kulbaan. Ug masaligon ako sa
Dios nga dili ako abton ug kakulba, tungod kay daghan kaayo ang mga nahitabo kanako
kagabii, daghan kaayo aqg mibalda kanako. Tungod kay akong nasabot nga ang mga
butang nga akong igasulti niining buntaga akong tubagon sa Adlaw sa Paghukom, ug
di―dili ako mahikatulog, ug nasayud ako nga kondili ko sila ikabutyag akong tubagon
kini  sa  Adlaw  sa  Paghukom.  Busa  mao  kini  ang  naghatag  sa  kalisud,  dili  mo  kini
ikasaysay.

4 Ug karon ning kabuntagon atong hisgotan kanang mabug-at nga pagtulon-an sa
Kaminyoon Ug Panagbulag. Ug ang hinungdan nganong gibuhat ko kini  nga usa ka
Dinominggong pagtuon, aron atong mahisgotan ang bahin niini ug makapahimulos ta sa
atong panahon, inay nga igawali ko kini. Usa kini ka pagtudlo gikan sa Kasulatan.

Ug buot ko―kong isulti nga, kong pananglit anaay ministro o mga ministro, bisag
asang dapita, kung kining maong teyp mahidangat man sa ilang mga kamot, kon amo
nang  mahipagawas  kining  maong  teyp.  Wala  ako  masayud  kung  unsaon  kini  sa
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simbahan. Akong giingnan si Igsoong Fred sa pagpakigkita una sa hunta sa iglesia sa dili
pa niya ipagawas kining maong teyp. Ug alang kaninyong mga katawhan sa gawas sa
nasud, nga nagarekord niini, kon mahimo ayaw una ipagawas kining mga teyp hangtud
nga madungog na ninyo si Igsoong Sothman bahin niini.

Karon, kun ugaling makagawas na kini, ug si bisan kinsa nga igsoon kong ministro,
o si bisan kinsang Cristohanon bisan diin, nga dili mouyon sa akong gipamulong bahin
niining maong pagtulon-an, manghinaut a―ako nga dili Kini ninyo pagtamayon. Kong
dili  ninyo Kini  hisabtan sa paagi sa akong pagtudlo Niini,  nan, may katungod kamo
niana, ingon nga usa ka ministro, ingon nga usa ka magbalantay. Ug tahuron ko ang
bisan unsay inyong gitoohan.
5 Ug adunay doruha ka dagkung mga panghunahuna bahin niini. Ug kon may duha
ka mga pangutana, diha niana anaay usa kanila nga husto, o kaha ni mausa kanila ang
nahusto.  Tungod  niini  atong  pangahasan  ang  pagsusi  sa  Pulong  sa  Dios,  niining
kabuntagon,  aron  ipahimutang  kini.  Alang  kanako,  kon  kini  usa  ka  Biblikanhong
pangutana, sa pagkatinuod ang Biblia anaay tubag alang niini. “

Ug karon sa  dili  pa  kita  maghisgot  niini,  sa  dili  pa  nato  sugdan kining maong
pagtulon-an, diay, sa dili pa ako mag-ampo sa Pulong, buot kong ipabati sa matag usa
kaninyo, nga akong . . . ilabina kaninyong mga Cristohanon, nga gikinahanglan ko o nga
buot ko nga iarnpo ninyo ako niining buntaga. Ug sa tanan nga dili makitang tigpaminaw
nga nagapatalinghug niining kabuntagon, pag-ampo kamo alang kanako, tungod kay
buot kong magmadayganon ug magmatinud-anon.
6 Karon atong nasabot, diha sa maong mga pamahayag, ni bisan kinsa, kong kini usa
man lamang ka tawo, mopabilin dinhi  Niini  sarna Kini  sa nagongaw sa kinabuhi  ug
kamatayon. Daghan kaninyo dinhi ang molakaw sa halayo nga motoo. Dayag na lang,
nga  daghan  usab  kaninyo,  nga  tingalig,  dili.  Apan  nasayud  ako,  dinhi  sa  akong
pagpamuhat, nga anaay mga katawhan nga mianhi lang aron sa pagpamati kanako, ug
mamati kung unsay akong isulti; niana, hinuon, ania sila dinhi karon niining buntaga,
nga gikan pa sa nagkalainlaing kanasuran sa Hiniusang Kanasuran, sa Canada, ug uban
pang halayong kadagatan. Ug mapamalandong mo ba ang kabalaka nga anaa kanimo,
sa imong pagkasayud nga ang Dayong gipadulngan sa tawo anaa sa inyong mga kamot,
tungod kay kung unsay imong giingon diha niana siya mopabilin. Busa manubag ako sa
Dios alang niini, ug buot kong tagdon kini kutob sa mahimo kong kamatinud-anon.

7 Karon a―akong hangyo-on ang atong kaigsoonang babaye. Ug akong giusab-usab
ang pipila  ko ka mga pulong aron ikasulti  ko kanila.  Anaa sa bulsa ni  Billy,  niining
buntaga, diha, ang mga butang nga dili mahimong ibutyag sa atubangan sa u―usa ka
nagakasagol nga tigpaminaw. Ug ang pipila nga mahimo kong isulti, nga kinahanglan
inyong hisabtan. Dawaton kini ingon nga gi―gikan sa inyong igsoong lalaki, kutob sa
akong hingbaloan. Mahimong moadto ka sa buhatan sa usa ka doctor ug mamati kaniya,
kay motug-an siya sa matin-aw kaayong mga pulong kanimo. Ug ang pipila kaninyong
mga kadalagahan ug batan-ong lalake, dili ko buot nga lainon ninyo pagsabot. Buot
kong motoo kamo, ug molingkud nga magpakahilum. Hinumdumi, ang Kamatuoran
kinahanglang ibutyag nga Kamatuoran.

Ug, karon, sa walay duhaduha daghan kaninyo ang dili mouyon kung un-say akong
isulti, apan buot kong pamatud-an kini kaninyo pinaagi sa Biblia. Ug unya nagtoo ako,
nga kon magmatinahuron kamo ug mamati, nan maangkon ninyo ang labing maayong
pagpanabot ug pagbati bahin sa unsay gipaningkamotan ko, sa tanan. Nagtoo ako nga
isaysay kini niini, ug masaligon ako nga mahitabo gayud.

8 Karon mahimong malangan ta ug diyutay, usa ka takna ug tunga, o kaha mokapin
pa, dinhi niini. Wala ako masayud kung unsang gidugayona kini.

Ug  karon  sa  makausa  pa,  buot  kong  ipahayag  nga,  niining  higayona,  nga,
hingsayran ko nga ang mga katawhan mopabilin sa inyong mga pulong; buhaton gayud
nila, sa ilang pastor. Ug, dayag na lang, nga ako usab pastor man. Ug sila mopabilin sa
mga pulong sa pastor, nga nagkahulogan kini tali sa kamatayon ug kinabuhi. Mipabilin
sila sa mga pulong sa ilang kaparian, nga nagkahulogan sa kamatayon ug kinabuhi. Ug
dayag na lang, nga ang pastor, tingalig kutob sa iyang mahimo, ang iyang gitudlo sa
iyang mga katawhan mao kadtong unsay iyang nahibaloan sa seminaryo; sa walay
pagduhaduha mao kana usab, ang pagabuhaton sa pari, diha sa nagkalainlaing mga
relihiyon nga may mga pari. Dayag, nga ang pastor usa man usab ka pari; siya usa ka
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tigpataliwala.  Tungod niini,  kong ang pari,  sa  tanan nga gikatudlo  kaniya,  diha sa
seminaryo ug sa mga monasteryo, ang usa ka tawong may tumang kamatinud-anon
mosulti gayud kung unsay nahitudlo kaniya. Nan, sa ingon, walay akong kasinatian ko
sa seminaryo o sa monasteryo, ug walay akoy ikasulti batok kanilang tanan, apan lahi
sa tanan ang kinabuhi ko.

9 Ako  tinawag  na  niadtong  bata  pa  ako.  Ug  dinhi  niini  dihay  usa  ka  nagpakita,
madungog nga ilhanan ang gihatag kanako, u―usa ka Haligi nga Kalayo didto sa usa ka
kahoy, sa nagpanuigon pa ako ug pito, dinhi sa Utica Pike. Ang amah an ko nagtrabaho
sa kang O. H. Wathen nga dili pa lang dugay namatay. Ug inyo nang nabasa ang libro,
ug nasayud na kamo sa sugilanon. Ug sukad niadtong panahona. .  .  Didto sa suba
gilayon mitungha Kini  nga nakita sa mga katawhan. Ug karon gikuhaan na Kini  ug
hulagway, sa makadaghan, ug anaa kini gibitay sa Washington, D. C., ingon nga usa ka
hulad, diha sa Hawanan sa Relihiyosong Buhat ingon nga maoy bugtong katingalahang
Linalang nga gipanghimatud-an sa siyentifikanhong hulagway; ang mao sa gihapong
Haligi nga Kalayo, nga hingpit ug tukma gayud tanawon ug sa bisan unsang paagiha,
nga nagpagula sa Israel gikan sa Egipto. Akong gitoohan nga mao Kini si Jesu-Crito diha
sa dagway sa Espiritu, diha sa pagka-Anak sa Dios. Tungod kay Siya ginganlan nga
“Anak sa tawo” sa Iyang unang pag-anhi, karon Siya gitawag nga “Anak sa Dios,” diha
sa Milenyum Siya mahimong “Anak ni David.” Siya mianhi nga Anak sa tawo, nga usa ka
profeta, sumala sa gihisgotan bahin Kaniya; niini karon S iya mao ang Anak sa Dios,
diha sa labaw sa kinaiyanhon; sa umaabot  nga Milenyum, Siya mahimong Anak ni
David, nga magalingkud sa trono ni David. Sumala sa hingsabtan na sa mga nagbasa sa
Biblia nga kana mao ang Langitnong saad sa Dios, kang David, nga Iyang bangunon ang
Iyang Anak aron palingkuron sa iyang trono.
10 Ug karon diha sa usa ka talagsaon, piniling bulohaton, ginganlan akog bisan unsa
gikan sa “Dios” ngadto sa “usa ka yawa.” Ug kana, ingon niana sa kanunay.

Mao kana ang giingon niining arsobispo sa simbahang Katoliko kanako sa miaging
gabi i dinhi, sa panaglantugiay, nga miingon siya, “Igsoong Branham, si Juan Bautista sa
tin-aw naila ang iyang kaugalingon diha sa Kasulatan, sumala sa giingon ni profeta
Isaias.” Siya miingon, “Ang imong bulohaton matin-aw nga nagpaila sa Iglesia.” Siya
miingon, “Ang mga Lutheran anaa sa Biblia.” Siya miingon, “Nakaila ang mga Lutheran
kang Luther. Nakaila ang mga Wesleyan kang Wesley. Apan unsa na man ang mga
PentecostalT Nagkanayon, ”Naglaaglaag sila. Wala sila masayud kung hain paingon.“

Ug giingnan ko,  “Sir,  nakadayeg ako niana.”  Ug mao kadtong taknaa nga ang
Espiritu mikunsad diha sa usa ka babaye, nga wala sukad makakita kanako, ang iyang
asawa. . . ug misulti ug nagpaila sa samang butang.

Karon,  sa  tumang kamatinud-anon,  sa  dili  ko  pa isulti  kining maong Mensahe
niining buntaga, wala ako masayud. Giingnan ko siya, matud ko, “Sir, dili ko mahimong
isulti kana. Daku ra kaayo kanang butanga nga isulti. logon Kini niini.” Usa ka butang
nga akong hingbaloan,  nga dihay usa ka butang mahitabo,  nga dili  kaduhaduhaan.
Tanan kining mga butanga, takdo, nga gipamatud-an sa siyensya, ug gisublisubli sa
pagpamatuod sa tibuok kalibutan, nga dili mahimong usa lamang ka sulo-sugilanon. Mao
Kini ang Kamatuoran. Unsa man kini? Tugoti ako sa pagsulti, nga masugiron, sa dili pa
ako  makigsulti  kaninyo  niining  buntaga,  wala  ako  masayud.  Ug  dili  ko  mangahas
pagbuhat ug bisan unsang lakang hangtud nga. makadungog ako gikan Kaniya nga
kaniadto nakigsulti kanako ug mitug-an kanako niining mga butanga.

11 Hinumdumi, nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo wala gayud magpaila sa Iyang
kauglingon ingon nga Anak sa Dios. Siya miingon, “Inyong gisulti nga mao Ako; tungod
niini Ako gipakatawo,” ug uban pa, apan wala gayud Niya ipaila ang Iyang kaugalingon.

Ug, karon, mao kadto ang Haligi nga Kalayo nga nag-una sa katilingban sa Israel,
mao ang Ginoong Jesu-Cristo diha sa dagway sa Espiritu, (nagatoo ba kamo niana?) ang
Logos nga migula gikan sa Dios. [Ang congregasyon miingon, “Amen.”―Ed.] Ug sa dinhi
pa Siya sa kalibutan, Siya miingon, “Ako nagagikan sa Dios, ug mobalik Ako sa Dios.”
Kitang tanan nasayud niana. Ug tapus sa Iyang kamatayon, lubong, ug pagkabanhaw. Si
Saul nga taga Tarsus diha sa iyang dalan padulong sa Damasco, aron sa pagpanglutos
sa-sa mga Cristohanon, tungod kay nanagpanudlo sila ug mga butang nga supak sa
unsay  nahitudlo  na  kanila.  Ug  usa  siya  ka  bantugang  manggugubat;  sa  ilalum ni
Gamaliel, usa sa labing inila nga magtutudlo niadtong panahona, sa ilang tulonghaan, sa
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ilang monasteryo; ug usa ka bantugan nga tawo, ug usa ka opisyal sa simbahan. Ug
didto niana ang usa ka gamhanang Kahayag, ang Haligi nga Kalayo na usab, mipukan
kaniya,  sa  udtong  tutok.  Ug  ang  usa  ka  Tingog  miingon,  “Saulo,  Saulo,  nganong
ginalutos mo Ako?”

12 Karon  kong  inyong  namatikdan  sa  dihang  si  Pablo,  si  Saulo,  mitindog,  siya
nagkanayon. “Ginoo, Kinsa Ka man?” Karon, kanang maong lalaki, sanglit usa man ka
Judio, tataw nga dili gayud niya tawgon ang bisan1fnsang butang, gawas kon kini usa ka
butang nga panganinaw sa Dios, dili  gayud siya motawag niini nga “Ginoo.” Tungod
niini, Mao kadto sa gihapon ang Haligi nga Kalayo.

Sarna sa giingon ni Jesus, “Ako moadto sa Dios. Ako nagagikan sa Dios, ug mobalik
Ako sa Dios.”  Anaa ra Siya,  mibalik  na usab sa dagway sa Haligi  nga Kalayo; Siya
miingon, “Ako si Jesus nga imong ginalutos; ug malisud alang kanimo ang pagpatid
batok sa mga tunok.” Ug atong hingsabtan nga sa dihang si Apostol Pedro, kang kinsa
gitugyan ang mga yawi aron pagtukod sa Iglesia, atong makita nga nabilanggo siya, ug
kining mao sa gihapong Haligi nga Kalayo milusot sa mga rihas, ug giablihan ang mga
pultahan sa bilanggoan, ug gipagawas si  Pedro,  sa labing tulokibon, nga wala gani
mahibalo-i  sa bantay. Alang kanako, Mao kadto si  Jesu-Cristo ang mao sa gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.

Ug unya hisayran mo kanunay ang bisan unsang butang pinaagi sa kinaiya niini.
Ang bisan unsang butang maila pinaagi sa kinaiya niini, kung unsay bunga niini. Ug
gihangyo ko kamo nga inyong bantayan ang matang sa bunga nga gibunga Niini, ang
Kahayag nga mao ang Dios, tungod kay kanunay kini mobalik sa Pulong sa Dios, ug
nanghimatuod sa Pulong sa Dios, gisangyaw ang Pulong sa Dios, ug gipamatud-an sa
Dios kanang maong Pulong diha sa inyong atubangan sa paagi nga materyal. Diha niana
anaay usa ka butang nga nagpaluyo Niini.

13 Gitawag ako sa mga katawhan nga usa ka profeta. Wala ko hinganli ang akong
kaugalingon nga profeta, tungod kay mahimong usa ka pagpangahas ang pagsulti niana,
apan akong . . . Ingnon, nga mahimong ikasulti ko kini, nga gitugotan ako sa Ginoo sa
pagpakakita sa mga butang, makahimo sa pagsulti sa mga butang nga nahitabo na, nga
magakahitabo, nagakahitabo, ug ni usa ka panahon nga napakyas kini,  sa sulod sa
tinagpulo  ka  mga  linibo  ka  mga  higayon.  Ang  tanang  giingon  Niya  nga  mahitabo,
nahitabo. Kitang tanan nahibalo. niana. Kong may usa ka tawo dinhi niining makitang
tigpaminaw  niining  buntaga,  o  bisan  diin,  ang  makaingon  nga  sa  usa  ka  higayon
napakyas kini, nan anaay imong kagawasan sa pagtindog ug ipamulong kini sa ingon.
Apan kong ang tanan nahibalo man nga sa matag panahon, sa mga linibong higayon,
kini tinuod kaayo, moingon nga, “amen.” [Ang congregasyon miingon, “Amen!”_Ed.]
Nakita mo? Ang ingon mao rang butanga sa tibuok kalibutan.

May usa ka butang umaabot nga mahitabo. Dili gayud sa Dios ipadala kining mga
butanga kung walay nagpaluyong katuyoan niini.

14 Namalandong ako dinhi. Akong gibutang kini dinhi, ang usa sa akong mga sinulat.
Sa akong gisul-ob niining buntaga, ang usa ka parisan sa hemelos .  .  .  Ug daghan
kaninyo ang nakadungog na bahin niining artista sa pelikula, nga si Jane Russell, ug ang
iyang inahan usa ka Pentecostal; ug si Danny Henry nga iyang ig-agaw, iyang paryente,
anak sa babayeng igsoon sa iyang inahan. Siya usa ka Baptist. Didto siya nagtindog sa
panagtigum, usa ka panagtigum sa mga Magpapatigayong Kalalakin-an sa Los Angeles,
California, sa milabayng duha ka tuig. Ug igo pa lamang ako makahuman sa pagsulti sa
u-usa ka daku, gamhanan, kusganong pamahayag; nga bisan pa man ang tinugyanan,
ang usa sa mga labawng tinugyanan sa Assemblies of God, nanaug paingon sa tablado
gikan sa ibabaw sa balkonahi diin didto siya maglingkud, ug siya miingon, “Dili  ako
motoo nga matinud-anon si Igsoong Branham niana.”

Giingnan ko nga, “Kinahanglan magmaminatud-anon ako niini, sir. Kay Kini mao
ang MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO.” Ug, unya, kadto maoy bahin sa iglesia niining
panahona.

15 Ug niadtong higayona, kining batan-ong lalaki kinsa usa ka magpapatigayon . . .
Didto ang iyang igsoon. .  .  didto nagkuha siyag mga hulagway alang sa telebisyon
niadtong buntaga, ang lain niyang igsoong lalaki u-usa ka superbisor sa kadalanan sa
California. Ug si Danny Henry miadto sa atubangan sa pagkahuman sa tigum, didto sa
tablado, sarna niini, diin ang mga kalalakin-an naglingkud ang tanan, mipaduol siya
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aeon gakson ako. Ug iyang gisulti kining mga pulonga, “lgsoong Branham, manghinaut
ako  nga  dili  kini  mapasipad-on  paminawon,  apan,”  nagkanayon,  “mahimo kanang
capitulo 23 sa Pinadayag.” Diin, adunay kaluhaag duha lamang ka mga capitulo diha sa
Pinadayag. Siya miingon, “manghinaut ako nga dili kini mapasipad-on paminawon.”

Wala nay labaw pang gisulti niya ni ini . . . Karon, ang maong batan-on usa ka
Baptist, ug walay hingbakaagan mahitungod sa labaw sa kinaiyanhon. Uban sa iyang
mga bukton nga gigakos kanako, ug misugod siya sa pagsulti sa laing pinulongan. Ug sa
natapus na siya makasulti sa nagkalainlaing pinulongan, didto may usa ka mahimsog,
maitum nga  babaye  ang  naglingkud  didto  sa  akong  atubangan,  mitindog  siya,  ug
miingon, “Wala kana magkinahanglan ug hubad.” Siya miingon, “Ako taga Shreveport,
Louisiana;  O sa  Baton Rouge,  Louisiana.”  Nagkanayon,  “Matin-aw kaayo nga kana
Franses.”

Si Victor Le Dioux, nga taga Fransia, naglingkud usab didto, nagkanayon, “Dili
malalis, nga ako usa ka Fransia, ug kadto matuod gayud nga Franses.”

Giingnan ko, “Kadiyut lang. Isulat mo kung unsay iyang giingon, ug imong isulat
ang unsay iyang giingon, sa dili pa kamo mosultig bisan unsa. Isulat ang unsay imong
giingon, ug atong tan-awon ang inyong mga sinulat.” Ug sa ingon misulat ang usa, ug
ang lain nagsulat usab, bisan ang mga kudlit managsama ra.

Ug  niadto  gayung  taknaa,  sa  nadala  na  nila  ang  mga  sinulat,  dihay  usa  ka
ambongan tan-awon, nga batan-ong lalaki nga bulagaw ang buhok miduol nga gikan pa
sa likud. Diin, wala nay igong dapit alang kaniya nga pagalingkuran; nagtindog na lang
siya didto sa likud. Mipaduol siya, nga nagkanayon, “Kadiyut lang, gusto ko magbutang
ug usa ka sinulat,  usab.”  Siya nagkanayon,  “Ako ang maghuhubad sa pinulongang
Franses sa U.N., Hiniusang mga Nasud.” Miingon siya, “Gusto kong ibilin ang akong
sinulat.”

16 Ug, ania, tanan ang tulo ka mga sinulat nagkasibo kaayo, sa Franses. Ug mao kini
ang giingon. Mao kini ang tiunay nga mga sinulat nga nakuha, sinulat nga nakuha. Mao
kini ang sinulat ni Danny, siya gayud, gisulod kini niya sa iyang bulsa. Dayag na lang,
nga nakadangat kini sa mga Kalalakinang Cristohanong Magpapatigayon, ug uban pa.

Tungod kay gipili mo ang hiktin nga alagianan, ang labi pang malisud nga dalan;
misubay ka sa imong napiliang kaugalingong pagpili. Gipili mo ang tukma ug haum nga
hukom, ug kini mao ang Akong Dalan. Tungod ning bililhong paghukom, ang usa ka
dakung panulondon sa Langit naghulat kanimo. Unsang ka mahimayaong paghukom ang
nakab-ot mo! Kini siya mismo maoy magpahinabo sa ug makahatag sa katumanan sa
hilabihang kadaugan diha sa gugmang Langitnon. . . Karon, gipermahan kini sa tawo sa
iyang ngalan. “Ang pamahayag sa ibabaw hinubad pinaagi, sa profesiya ni Danny Henry
kang Igsoong Branham, nga gihatag sa tulo ka mga saksi sa sulod sa cafeterya sa Los
Angeles, California.”

17 Karon, mao rang batan-onang lalake ang mihatag niining maong profesiya,  sa
walay pagkasayud kung unsay iyang giingon, didto sa Jerusalem hapit na mag-usa ka
bulan  ang  milabay.  Nakaangkon  siyag  kahigayonan  sa  pagawas  u―ugmihigda  sa
lubnganandiin  si  Jesus  namatay  uggilubong.  Ugsamtang  didto  siya  naghigda,  siya
nagkanayon nga misantop ako sa iyang kaisipan sa hilabihan gayud ug misugod siya sa
paghilak. Nga nagaingon, “Unsang kalisud alang kang Igsoong Branham nga motindog
batok sa tibuok kalibutan ug niining mga butanga, ug sa tanang mga kasimbahanan!”
Sama  ki―kini  sa  giingon  makausa  sa  usa  ka,  ka  kaabin  ni  Billy  Graham,  nga
nagkanayon, “Atong makita si Billy Graham, tungod kay ang tanang mga kasimbahanan
nanagkahiusa alang kaniya. Atong maila si Oral Roberts, ang mga Pentecostal. Apan
unsaon man nato sa pagpakabaton sa bisan unsang butang, kung Kini supak sa unsay
gikatudlo na sa mga katawhan?” Kini mao ang Dioso

Ug, si Danny, unsay iyang gibuhat nga kalingawan, nagbuhat siya ug magagmayng
mga bato. Miadto siya diin didto ang Krus gibutang, nga niini miingon sila ang Krus
napahimutang sa ibabaw sa bato. Walay tawo nga atua didto, busa nagtipik siya ug usa
ka gamayng bato ug iyang gisulod kini sa iyang bulsa alang sa usa ka handumanan, ug
mipauli  siya ug gibuhatan ako niya ug usa ka parisan nga hemelos gikan niinio Ug,
makapahibulong, samtang iyang gibuhat sila, maingon ug may mga mansa sa dugo kun
tanawon. Ug diha gayud sa matag usa kanila,  nagakadugtongdugtong, may usa ka
badlis, usa ka hiktin nga alagianan ang diha niana kanilang duha. Karon, mahimong usa
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lamang kana ka .  .  .  Tan-awa, mahimong dili  kini  himatikdan sa uban,  apan alang
kanako kini maoy pagdalayeg sa mga butang nga akong ginatoohan. Nagtoo ako nga
ang matag butang anaay kahulogan niini.

18 Ug karon, niining panahona, kung unsay anaa sa Ginoo. Kondili ba kining butanga
ang Iyang gipanagna, sa Malaquias 4 ug usab sa Lucas 17, ug daghan pang ubang mga
Kasulatan nga magakahinabo niining katapusang adlaw, mahimo bang isulti  ko kini
alang sa pagtapus, kini maoy magpahimutang ug sukaranan alang sa maong lalaki kung
moabot siya. Busa mapasalamaton ako kaayo nga ang Dios nga Makagagahum, kon
maingon nianang kahimtanga, gihinugot kanako ang pagbuhat ug usa ka gamayng
butang dinhi niining akong pagkawalay alamag nga pagkabutang, aron sa pagpakita sa
akong pagdayeg sa lyang gugma kanako, sa akong gugma Kaniya. ug sa atong gugma
sa katawhan. Busa, sa tumang kamatinud-anon, akong hisgotan kining maong pagtulon-
an sa Kaminyoon Ug Panagbulag. Hinaut nga kaloy-an tang tanan sa Dios

Ug  karon  paminaw  pag-ayo.  Ug,  sister,  ayaw  kamo  pagtindog  ug  paggula;
pagpabilin sa paglingkud sa makadiyut. Mga kaigsoonang lalaki, buhata usab ang ingon.
Ayaw ninyog palunga ang inyong mga radyo diha, pinaagi nianang paghok-ap. Ayaw
kana ninyo pagbuhata. Pagpabilin lamang paglingkud sa pipila ka mga gutto, hangtud
nga matapus na kini. Paminaw ug maayo. Kon mosupak kamo, isulat ang mga Kasulatan
nga akong gigamit, ug unya ton-i sila nga mainampoon sa dili mo pa buhaton ang imong
paghukom.

Ang Dios, motabang kanato samtang atong sulayan ang paghisgot ni ining maong
pagtulon-an.

19 Karon, tingalig hataas kinig diyutay. Dili ko buot nga magdali kamo. Ug pagpaabot
lamang, kitang tanan; ug magtuon sa Pulong sa Dios, nga matinud-anon lIg ayohon,
maingon nga kitang tanan nasayud kung unsaon pagtoon Niini.

Atong sugdan sa  San Mateo,  capitulo  19.  Ug sa  akong pagtoo,  magsugod,  sa
bersiculo 8 sa capitulo 19, maoy akong gustong sugdan. Mahimo usab nga magsugod
ako sa nahauna, ug basahon hangtud ngadto sa bersiculo 8 sa capitulo 19.

Karon,  hinumdumi,  nga  kining  mga  butanga  nga  isulti  ko  kinahanglan  nga
magagikan  gayud  sa  Pulong  sa  Dios.  Dili  kini  mahimo  sa  kinaugalingon  kong
panghunahuna, tungod kay ang akong panghunahuna managsama ra sa kang bisan
kinsa. Apan kinahanglan nga kini magakadugtong sa Pulong sa Dios. Hinumdumi, nga
gidugtongdugtong sa Dios ang tanang mga butang. Wala Siya mausab. Siya mao sa
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Nagtoo ba kamo niana? [Ang
congregasyon miingon, “Amen.”―Ed.] Siya mao sa gihapon.

Karon akong basahon ang capitulo 19.

Ug  sa  nakatapus  na  si  Jesus  sa  pagsulti  niining  mga  pulonga,  siya
mipahawa sa Galilea, ug miadto sa Judea sa kayutaan niini nga tabok sa
Jordan;

Ug misunod kaniya ang mga dagkung panon sa katawhan; ug didto iyang
giayo sila . . .

Ug dihay mga Fariseo nga miduol kaniya, ug misulay kaniya . . .

Mohunong ako  dinhi  aron  inyong  makuha  ang  kamahinungdanon  kung  kinsay
nagsulay Kaniya.

. . . ug miingon kaniya, Alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasugoan ang
pagpakigbulag niya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan?

Siya mitubag nga nag-ingon, Wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat
kanila sukad sa sinugdan nagbuhat kanila

Ug nag-ingon, Tungod niining maong hinungdan kinahanglan pagabiyaan
sa lalaki ang iyang amahan ug inahan, ug makig-ipon siya sa iyang asawa:
ug silang duha mahimong usa ka unod?

Tungod niana, dili na sila duruha, kondili usa na ka unod. Busa ang sa Dios
gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila.

Sila miingon kaniya, Nganong nagsugo man lagi si Moises sa paghatag ug
sulat pamatuod sa pakigbulag, ug . . . sa ingon niana ang lalaki makabulag
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na sa iyang asawa?

Kanila  mitubag  siya  nga  nag-ingon,  Tungod  sa  kasagutsoton  ninyog
kasingkasing, gitugotan na lang kamo ni Moises sa pagbulag sa inyong mga
asawa, apan sa sinugdan dili mao kini.

Karon, hinaut unta nga tabangan ta sa Dios.

20 Kining maong Kasulatan, kining pangutanaha, gidala kang Jesus sa pagsugod sa
lyang bulohaton. Ug gidala kini kang Moises sa pagsugod sa iyang bulohaton. Usa kini ka
mahinungdanong  pangutana  diha  sa  kasingkasing  sa  mga  magtotoo.  Dili  kini
mahinungdanon sa makasasala. Apan alang kini  sa mga magtotoo, tungod kay ang
magtotoo  naninguha  man  pagbuhat  sa  tanan  nga  iyang  nahibaloan  kung  unsaon
pagbuhat aron magpuyo nga matarung sa atubangan sa Dios. Tungod niini, kung may
motumaw nga pangutana bahin sa relihiyon, diha niana ang sui iran sa Kaminyoon Ug
Panabulag motumaw, (ngano?) tungod kay mao kini ang hinungdan sa tunay nga sala.
Diha  niana  magsugod  ang  sala.  Ug  mao  kana  ang  hinungdan  nga  kanunay  kining
mahisgotan sa matag panahon, tungod kay mao kini ang sinugdanan sa kasal-anan.

Karon wala akoy igong panahon sa pagsaysay niining tanang butang, apan ikalipay
ko ang pagtubag sa inyong mga sulat o ang bisan unsang butang nga akong mahimo. O,
anaay atong mga librong sinulat bahin niini, ug daghan kaayong mga pangutana, ug
bisan  mga  kinutlo  kini  gikan  sa  pamantalaan  ug  mga  butang  dinhi,  aron  sa
pagpamatuod niini, sa atong nahibaloan nga si Eva ang hinungdan. Ang mansanas nga
gitoohan nga iyang gikaon, tun god kay dili man gani kini uyon sa Kasulatan, karon ilang
giingon nga melocoton: dili mao kadto ni may usa kanila. Nakasala siya sa pagpanapaw,
nga nagbunga sa unang anak, nga mao si Cain, ang kaugalingong anak ni Satanas,
tungod kay diha kaniya nagalublob ang kadautan. Wala kini moagi kang Abel. Si Cain
anak ni Satanas.

21 Nasayud na ako sa inyong mga pangutana karon, “Si Eva miingon, 'Nakabaton ako
ug usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova.'” Husto kaayo kana. Mahimong mokuha
kag  labing  mahugawng  babaye  dinhi  sa  lungsod,  ang  labing  dautang  lalaki;  kong
makabaton sila ug usa ka bata, kini nagagikan gayud sa Ginoo, tun god kay ang Dios
anaa nay gikapahimutang nga balaod. Ug kining mga kabalaora, sarna sa pagsubang sa
adlaw; pagtanum ug usa ka amorsiko diha sa usa ka maayong umahan, mabuhi kini. Ug
kinahanglan nga mabuhi kini, tungod kay baJaod kini sa Dios. Kung ikatisok na ang
binhi,  mabuhi  gayud kini.  Ug walay laing makapatubo sa kinabuhi  kondili  ang Dios
lamang, tungod kay kini nagalihok man ilalum sa Iyang kabalaoran.

Busa sa dihang gikatisok na kadtong dautang binhi  sa  tagoangkan ni―ni  Eva,
kinahanglan  nga  magbunga  kini,  tungod  kay  mao  kini  ang  balaod  sa  Dios  sa
pagpadaghan.  Ug  walay  laing  mahimo  niini  kondili  nga  mobunga  gayud  kini,  ug
kinahangJan nga magagikan kini sa Dios.

Mao kanay hinungdan nga ang mga tawo moingon, “Ang mga masuso,” usahay,
“nga nangatawo sa dili Cristohanong mga ginikanan, dili maluwas.” Ang Dugo ni Jesu-
Cristo maoy nagpapas alang sa bata, walay sapayan kung giunsa niini ang pagkatawo
ug  kung  unsa  ang  kadautan  nga  natawo  kini.  Siya  mao  ang  Cordero  sa  Dios  nga
nagawagtang sa sala sa kalibutan. Dili makahimo sa paghinulsol ang gamayng bata,
tungod kay walay angayng hinulsolan niini, ug mao kadtong kasal-anan sa kalibutan ang
giwagtang sa Dugo ni Jesu-Cristo. Ang mga kabataan makaadto sa Langit.

22 Ang tiunayng sala kana, ug mao kanay hinungdan nga gilantugian kini. Kung may
butang kahibulongan nga nagagikan sa Dios, bahin sa nahaunang butang, “Unsa na man
ang ”Kaminyoon Ug Panagbulag?“ Karon,  sarna kaniadto,  mao kini  sa gihapon ang
pangutana sa katawhan. Sarna kanhi sa panahon ni Jesus, maingon man usab kanhi sa
panahon ni Moises, mao kini kanunay, ug maingon ni ining adlawa, pangutana pa sa
gihapon  sa  katawhan,  tun  god  kay  ang  katawhan  buot  masayud  kung  unsay
Kamatuoran.  Apan diin  gani  anaay pangutana,  kinahanglan nga anaay gayud usab
tubag. Ug karon kun bahin sa tubag, sumala sa ako nang giingon kaniadto, niining
seman aha, kinahanglan gayud nga anaay hustong tubag. Ug kong makakuha ta ug usa
ka tubag sa bisan unsang butang, ug ki-kini dili husto, sa ingon atong mahibaloan nga
sayup kadto. Apan diha niana, makapadayon ka sa pagpangutana hangtud nga ang
hustong pangutana matubag, kong buot ka masayud sa Kamatuoran. Ug sanglit kay usa
man kini ka Biblikanhong pangutana, kinahanglan nga Biblikanhon gayud ang tubag.
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Sarna ra kini sa akong giingon, nga kong gusto ako moadto sa subangan niining
buntaga; ug kutob sa akong nahibaloan nga mao kini, kinahanglan mangita ako ug usa
ka butang sa uma, ug kadto padulong gayud sa subangan, ug miadto ako sa subangan.
May moingon, “Igsoong Branham, mao kini ang subangan.” Kalagmitan, mao kini ang
subangan, apan mao kini ang timog-subangan. Hilabyan ko ang maong butang nga
akong gipangita; mobalik ako, sa hingsayran ko nga kadto sayop. Ug unya kong anaay
moingon, 19soong Branham, lakaw niining dapita, sa imong tuo.“ Karon, kalagmitan
subangan na usab, kana, apan kini mao ang habagatang-subangan. Dili ko makita ang
butang nga akong gipangita, tungod kay milapas ako sa mga utlanan sa hingpit ug
laktud nga dalan.

23 Karon, kong mao man kana, anaay atong duruha ka pundok sa panghunahuna
bahin sa Kaminyoon Ug Panagbulag. Ug mao kana, ang usa kanila moingon, nga, “Ang
usa ka lalaki maminyo lamang makausa, gawas kung ang iyang asawa mamatay.” Ug
mao kana ang usa sa mga pangutana, apan, minunot kamo niana, ug molapas ka. Ug
unya ang lain moingon, “Oh, kong ang asawa o kaha ang bana, bisan hain niining duha,
makapanapaw, bisan hain niining duha mahimong bulagan ug magminyo pag-usab.”
Inyong hingkaplagan ang inyong kaugalingon nga milapas niana.

Busa, tan-awa, dili kana ni habagatang-subangan o timogang-subangan; ang atong
gusto mao ang laktud nga subangan. Mahutdan ka sa Kasulatan kung moadto ka niining
dapita,  mahutdan  ka  sa  Kasulatan  kung  moadto  ka  nianang  dapita.  Buot  natong
hisayran kung diin ang Kasulatan magakatukma sa Kasulatan, ug hibaloan kung unsay
Kamatuoran niini. Ang matag usa managlahi ang dalan, ug napakyas sa paghatag sa
hustong tubag, apan sa gihapon anaay gayud nga usa ka tubag. Mao ra kini, karon,
anaay duha ka dagkung pundok sa mga doctrina diha sa simbahan, ang usa kanila mao
ang Calvinismo, ang laing usa Armin- . . .

24 Arminianismo. Ang usa kanila makibalaod, ang laing usa mao ang grasya. Ug atong
sutaon nga ang mga tawong nagtoo sa grasya, ang Calvinista, sila miingon, “Dalaygon
ang Dios, dili makadaot kanako ang pagtabako. Dili makadaot kanako ang pag-inum.
Mabuhat ko kining mga butanga, kay naangkon ko na ang kasigurohang Dayon.” Ug
unya atong makita ang laing bahin, diha sa mga maki-balaodnon, nga magaingon, “Oh,
gusto  ko  siyang singgitan,  buot  kong ipakita  kaniya  ang gamayng bahin  sa  akong
salabotan, apan, usa ako ka Cristohanon, kinahanglan nga magpakahilum ako.” Tanawa,
makita mo ang imong kaugalingon diha sa duha ka nagakalahing mga dalan, ug ni
adunay usa kanila nga husto., Karon, malisud ra kaayo ang pagsulti niana, apan mao
kini ang tinuod.

Makita ta ang atong kaugalingon diha sa duha ka nagakalahing mga dalan; ang usa
miadto sa usa ka dalan, samtang ang lain sa usa. Karon atong tanawon kung unsa ang
Kamatuoran.

25 Karon  paminaw,  ug  tan-awa  kong  makahuloganon  ba  kini  alang  kaninyo.
Pananglitan, kong mangandam ako aron motabok sa laing lawod. Ug dalhon ko ang
kaugalingon kong banay. Akong tawgon ang akong asawa, ug ingnon ko, “Mangadto ta .
. . motabok ako sa halayong kanasuran, minahal.” Karon an ia niini ang bahin sa mga
maki-balaodnon,  “Karon,  asawa  ko,  akong  ibilin  ang  balaod  diha  kanimo!  Kong
makigkokarinyo ka sa ubang lalaki samtang wala ako, kung makabalik ako usa ka na ka
babayeng  binulagan.  Ug  dili  ko  gusto  nga  makigtinutokay  ka,  dili  ko  gusto  nga
makigkarinyohay ka! Hingsabtan mo ba kana? Bana mo ako! Kong buhaton mo kini,
bulagan ko ikaw kung makabalik ako.”

Ug  unya  mokab-ot  siya  ug  iyang  kuhaon  ang  kurbata,  ug  moingon,  “Akong
maayong  tawo,  sultihan  ko  ikaw  ug  usa  ka  butang,  tan-awa,  tan-awa,  nga  kong
makigtinutokay  ka  sa  ubang  babaye,  o  makigkuyog  ka  ug  babaye  sa  gawas,  o
makigkarinyo kang bisan kinsang babaye, sa imong pagbalik tawo ka nang binulagan.”
Karon, dili ba malipayong panimalay kana? Mao kana ang mga maki-balaodnon. Maayo
kaayo.

Karon, ang pikas nga bahin mao kini, nga kong moadto ako sahalayong kanasuran
ug unya masayop ako . . . Adtoon ug ingnon ko, “Karon, pamati, akong gidala kining
maong babaye. Oh, dili kini tagdon sa akong asawa, dili siya magkabanha.” Moingon ang
asawa  ko,  “Mogawas  ako  kauban  niining  lalakiha.  Dili  kini  tagdon  ni  Bill,  dili  siya
magpakabanha.”Kong dili ako magpakabanha, nan anaay butang dili maayo kanako; dili
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maayo ang akong paghigugma nianang babayhana. Ug kong dili siya magpakabanha,
anaay butang nga dili maayo kaniya. Asawa ko siya; dili ko buot nga may laing lalaki
nga mabuang kaniya. Siya mao ang akong asawa.

26 Karon, ang hustong pamaagi niini,  mao, silang duha nagbaton ug kamatuoran,
apan dili ang hustong Kamatuoran. Karon kung moadto ako sa laing kanasuran, aron
pagtarong niini, maghiusa kami sa akong-banay, ug mag-inampoay kami ang usag-usa.
Ug itugyan ko sila diha sa Dios. Ug sa amo nang mabuhat, una pa kami molakaw sa
laing nasud, moadto na ako sa laing nasud. Karon, nasayud ako nga gihigugma ako
niya; misalig ako kaniya. Ug gihigugma ko siya; may pagsalig siya kanako.. Samtang
magpabilin  ako nga nahigugma kaniya sarna niana,  dili  siya mabalaka kanako nga
magdala ug laing babaye sa gawas. Samtang nahigugma siya kanako sa husto, ay na,
dili kinahanglan nga maghunahuna ako bahin sa laing lalaki nga mogawas kauban niya,
tungod kay ako siyang asawa ug misalig ako kaniya.

Nagtoo ako, nga kong makabuhat akog dili maayo, nga masayop ako ug mogawas
kauban ang laing babaye, ug unya mobalik ug ikumpisal ko kini kaniya, ug sultihan ko
siya,  “Meda,  wala  ko  kadto  tuyoa  pagbuhat.  Nasulod  lang  ako  sa  laang;  kining
babayhana mikalit lang pagduol kanako u-ug migakos kanako, ug misugod sa pag ingon
niini ug niana,” Nagtoo ako nga mosabot siya. Nagtoo ako nga mopasaylo siya kanako
niini. Apan dili ko kini buhaton, bisag unsaon, tungod kay gihigugma ko siya. Bisan pa
kon pasayloon niya ako, d i Ii ko kini buhaton. Dili ko siya pasakitan, bisan unsaon.
Bisan pa kon nasayud ako nga makapasaylo siya kanako niini,  dili  ko mahimo ang
pagpasakit kaniya.

27 Ug mao ra kana sa Dios. Kon akong. . . kong ang gugmang Fileo, nga mao ang
gugmang tawhonon, gugmang makigdaiton, makapabati  sa usa ka lalaki  ngadto sa
iyang asawa; unsa na man ang gugmang Agapo, ang kahulogan sa Griegong pinulongan
nga “ang gugma sa Dios,” giunsa niana ang pagpabuhat kanako ngadto kang Jesu-
Cristo? Ako, samtang nagtinguha pa ako sa pagbuhat niini, anaa kini sa sulod sa akong
kasingkasing ang pagbuhat niini; nan, ingnon ko, samtang anaa kini sa sulod sa akong
kasingkasing  angpagbuhat  niini,  buhaton ko  kini.  Ang makibalaodnon dili  motugot
kanako nga buhaton kini, kana tungod kay nasayud ako nga silotan ako kong buhaton
kini. Apan ang hingpit nga Kamatuoran niini mao, nga kun ang gugma sa Dios anaa na
sa imong kasingkasing dili mo kinahanglan buhaton Kini. Mao kana ang Kamatuoran
niini. Mao kana ang duha ka mga pundok. Dili ang makibalaodnon o ang lain, o ang
Calvinista, silang duha.

28 Dinhi makita ta usab, karon, anaay nagakalainlaing mga denominasyon. Anaay
simbahang Catoliko, ang simbahang Protestante. Ang matag usa kanila moingon nga sila
mao ang Dalan, tan-awa, “Ania kanamo ang Dalan, kami ang Kamatuoran.” Anaa ang
Methodist,  moingon,  “Ania  kanamo ang Kamatuoran.”  Ang Baptist  moingon,  “Ania
kanamo ang Kamatuoran.”

Hinuon, alang kanako, samtang mobati pa sila nianang pagbatia, dili kana mao,
tungod kay si Jesus nag-ingon, “Ako mao ang Kamatuoran.” Nakita mo? Busa, maingon
sa akong wali sa milabayng gabii, nga Siya mao ang dapit diin gibutang sa Dios ang
Iyang Ngalan, ang bugtong dapit sa pagsimba. Ikaw dili usa ka Cristohanon tungod kay
Catoliko ka. Ikaw dili usa ka Cristohanon tungod kay Methodist, Baptist, o Pentecostal
ka. Ikaw usa ka Cristohanon tungod kay gikabautismohan ka kang Jesu-Cristo, pinaagi
sa Espiritu Santo, dili pinaagi sa tubig. “Anaay usa lamang ka pagtoo; usa ka Ginoo; usa
ka  bautismo,”  mao  kana  ang  bautismo  sa  Espiritu  Santo.  Ang  bautismo  sa  tubig
nagpahiluna kanimo diha sa panaghiusa. Ang bautismo sa Espiritu Santo nagpahiluna
kanimo diha kang Cristo. Mao kana ang Kamatuoran.

29 Anaay atong duha usab ka mga panghunahuna niining Kaminyoon Ug Panagbulag.
Karon, nga, giablihan na sa atong Ginoo kanato ang tinago sa Pito ka Timri sa Iyang
Pulong, dinhi niining katapusang ad law. Karon, daghanan kaninyo, mahimong usa kini
ka Griego alang kaninyo, apan ang akong simbahan nakasabot. Pinaagi sa unsa? Ug
nakadungog kamo sa mga panan-awon ug uns~y nahitabo. Ug ang pangutana usa ka
Biblikanhong pangutana, kitang tanan gidapit niini sa pagtoo nga anaay usa gayud ka
matuod nga tubag diha sa kinatibuk-ang gililong nga tinago nga gililong sukad pa sa
pagkatukod  sa  kalibutan.  Ug  ang  Biblia  nagapanagna  ug  nagkanayon  nga  niining
katapusang  adlaw  kining  maong  mga  tinago  ipahibalo.  Sa  Pinadayag  10,  “Ug  sa
paghuyop na sa ikapitong manolunda, ang mensahero sa Laodicea, ang mga tinago sa
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Dios igapahibalo na.” Ug mao na kini ang katapusang panahon, nga mao ang Laodicea.

30 Tan-awa kining tanang rebaybal nga nanglabay sulod na sa napulog lima ka tuig o
kapin pa,  ug walay usa ka denominasyon nga mitumaw gikan niini.  Si  Luther  may
rebaybal,  may  nahimong usa  ka  denominasyon;  si  Wesley,  may  nahimong usa  ka
denominasyon; si Alexander Campbell, may usa ka denominasyon; tanan kining uban
pang dagkung .  .  .  si  John Smith ug uban pang,  mga denominasyon,  si  Moody,  sa
kanunay. Apan dinhi may usa. . . Kasagaran ang- rebaybal molungtad lamang ug tulo ka
tuig. apan kini nagapadayon sa kapin sa napu.1og lima na ka tuig, ug walay usa ka
denominasyon nga mitumaw gikan niini, tun god kay kini mao na ang panahon sa Binhi.
Wala nay tahop; human sa usa ka tahop, iya na sa Binhi. Andam na ang Dios, kong wala
pa Niya buhata kini karon, nan magtawag Siyag usa ka Iglesia sa pagkahingpit pinaagi
sa Iyang Pulong, nga si Jesu-Cristo.

Matikdi, kinahanglan nga anaay tubag niini, ug tungod Niana, ang tinago sa pito ka
timri sa Dios, ang Pito ka mga Timri. Pila man ang nakasabot niana, ipataas ang inyong
kamot. Atong tanawon. Sa akong pagtoo ang kadaghanan kanila atong congregasyon
nga taga dinhi, ang naminaw. Kondi man, sa dili madugay makagawas na ang libro, niini
nga pagtulon-an. Anaay atong mga libro, pipila ka mga libro Niini karon.

31 Si Jesus, dinhi sa atong teksto, nagdapit kanato sa pagbalik ngadto sa sinugdan,
alang sa matuod nga Biblikanhong tubag. Karon, sa gikahinagbo Niya kini, dihay duha
ka mga talan-awong butang. Ang mga sacerdote miingon Kaniya, “Makahimo ba sa
pagpakigbulag  ang  lalaki  sa  iyang  asawa,  ug  mangasawag  lain,  sa  bisan  unsang
hinungdan?”

Ug si Jesus mitubag, “Sa sinugdanan dili kini mao.”

Ug unya miingon sila, “Si Moises mitugot kanamo sa pagsulat sa panagbulag, ug
bulagan siya sa bisan unsang butang nga ilang gusto.”

Siya mitubag, “Kana, gibuhat kadto ni Moises tungod kay,” Akong gitugotan kana
kadali,  “tungod  sa  kasagutsoton  sa  inyong  mga  kasingkasing;  apan  sukad,  o  sa
sinugdan dili kini mao.”

Ang pangutana,

32 Ang pangutana karon, sarna sa kalibutanong kalinaw, “Nagagikan ba kini pinaagi sa
mga politika, panaghiusa sa mga nasud, kahiusahan?” A~o magaingon kaninyo, nga dili.
Sa kanunay kini mapakyas, ug mapakyas ra kini sa gihapon. Apan anaay nagpabiling
usa ka matuod nga tubag sa maong pangutana, “Magmalinawon ba ang kalibutan?” Oo,
kung mapapas  na  ang  sala  dinhi  sa  kalibutan,  wala  gayuy  kalinaw.  Apan hangtud
niadtong panahona, wala gayuy kal inaw; “ang nasud motindog batok sa nasud, ug ang
gingharian batok sa gingharian.” Ang Dios mihatag ug pamaagi aron papason ang sala
gikan sa kalibutan, apan ang tawo sa kalibutan maoy dili modawat sa paagi sa Dios.

Ang Dios naghatag kanatog tambal ug pamaagi sa pakigminyo sa atong mga asawa
ug makig-ipon uban kanila; apan ang tawo dili modawat sa tambal sa Dios, dili modawat
sa Iyang Pulong bahin niini.

Si Jesus nag-ingon niini. Ug nagpahinumdum kini kanato sa-sa Iyang mga Pulong,
sa hingsayran nga Siya nagaingon, “Ang mga Langit ug yuta mahanaw, molabay, apan
dili ang Ako.”.

33 Ang pangutana, ang matuod nga tubag nga buot ni Jesus nga atong balikon, mao
ang pagbalik sa sinugdanan. Kung mao, anaa kana sa Genesis, tungod kay ang pulong
nga Genesis mao ang capitulo sa binhi alang sa matag pangutana diha sa Biblia. Ug
kinahanglan nga mobalik ka kanunay sa binhi aron tan-awon kung unsang matanga sa
binhi ang anaa sa uma, aron imong hibaloan kung unsay imong anihon.

Karon, unsang matanga sa binhi ang gipugas? Ang Genesis, ingon nga capitulo sa
binhi, atong balikan ang Genesis. Gitudlo kanato ni Jesus kanang maong Kasulatan, “sa
sinugdanan.” Karon, hinumdumi, nga diha magsugod ang panahon. Sa wala pa kana,
kadto mao ang Walay Katapusan. Karon, ang atong pangutana diha mao, matikdi, nga
kong mobalik ta sa sinugdanan. Karon ayaw ninyog pakyasa kini! Ug mao kana ang
hinungdan  nga  gusto  kong  hinayhinayon  pagsulti,  aron  ang  katawhan  nga  anaa
nagpatalinghug sa mga linya, ug aron ang teyp mahimong tataw.

Kung nag-ingon si Jesus, nga “Balik sa sinugdan,” adunay usa lamang ka parisan sa



Kaminyoon Ug Panagbulag 11

bisan unsang butang sa yuta. Dihay usa lamang ka Adan, ug usa ka Eva, sila ra ang
bugtong gihiusa sa Dios. Usa ka bayeng kabayo, usa ka laki; usa ka bayeng piriko, usa
ka laki. “Sa sinugdanan,” sum ala sa lyang giingon nga mobalik kita, dihay usa lamang
ka parisan  sa  bisan  unsang butang.  Tinuod ba  kana?  [Ang congregasyon miingon,
“Amen.”―Ed.] Nan sa ingon, atong makita nga ang tanang butang “sa sinugdanan”
nagalihok diha sa hingpit nga kahapsay ug panagkauyonay uban sa Dios, walay bisan
unsang butang nga wala ikapahimutang. Ang tanang mga butang sa langit nagpabiling
hapsay; tanang mga kabitoonan, ang mgamagilakong talay, ang kahusay sa adlaw, ang
tanang mga butang anaa gayud sa hingpit nga kahusay. Kung molihok ang usa kanila,
kini maoy makapugong sa kinatibuk-ang laraw.

34 Karon paminawa. Nakita ba ninyo? Ang usa ka babag makaguba sa kinatibuk-ang
laraw! Karon, sa maayo pa ang kadugtongan sa tawo kauban sa Dios, pinaagi sa usa ka
lalaki  ug usa ka babaye, kining maong babaye nakasala ug kini  maoy nakaguba sa
kinatibuk-ang larawng yutan-on gikan kadugtongan uban sa Dios. Busa, ang usa ka
pulong nga idugang niining maong Basahon, o usa ka Pulong ang taktakon gikan Niini;
makapukan sa usa ka Cristohanon sa pagkahimulag gikan sa Dios, makaguba sa usa ka
simbahan nga mahimulag gikan sa Dios, makaguba sa usa ka banay nga mahimulag
gikan sa Dios. Ang matag magtotoo mahimong mapukan, sa dili pagdawat sa matag
Pulong sa Dios.

Nan, ang babaye maoy hinungdan sa pagkabahin sa matahum nga puloy-anan. Dili
usa ka Kerubin ang misamok sa kalibutan. Dili si Adan ang miguba sa puloy-anan. Dili
ang bisan unsang butang ang miguba sa puloyanan, ug miguba sa kinatibuk-ang butang
gikan sa kadugtongan niini, kondili ang usa ka babaye, si Eva. Ug ania kini dinhi “sa
sinugdan,” nga gihisgotan ni Jesus, ang nahugno. Si Jesus miingon, “Sa sinugdan, ang
Dios nagbuhat ug usa ka lalaki, usa ka babaye, sa iyang matang.” Ug karon samtang
kining maong babaye . . . dili ang baye nga kabayo, dili ang baye nga iro; kondili ang
babaye, siya maoy nagbungkag sa kinatibuk-ang kadugtongan sa pagpalihok sa Dios
dinhi sa kalibutan, ug naangin ang tanang butang diha sa kamatayon. Ang babaye, dili
ang lalaki, siya maoy nagbugto sa panumpa. Iyang gibugto ang panumpa, tun god (kay
unsa?) mikawas'siya sa utlanan sa Pulong sa Dios.

Karon, kong iyang gibugto ang iyang panumpa sa iyang bana, iyang gibugto ang
iyang panumpa sa Dios; unya, tungod kay gibugto niya ang panumpa sa Dios, iyang
gibugto kini uban ang iyang bana.

35 Ug kung lapason mo ang imong panaad ug ang imong panumpa diha sa Pulong sa
Dios,  kana maoy hinungdan nga midaghan ang mga sakop sa  simbahan nga mini,
tungod kay may usa ka pundok sa kalalakin-an ang magkatigum ug moingon, “Tan-awa,
dili maoy buot ipasabot Niana, ” ug kini maoy moguba sa kinatibuk-ang kapunongan
gikan sa kadugtongan sa Pulong. “Dili kami motoo Niana. Nag-ingon si Doctor Jones nga
dili Kini mao.” Apan samtang ang Dios mag-ingon nga mao Kini, Siya nag-ingon, “bakak
ang tanang pulong sa tawo, ug ang Ako maoy Kamatuoran!” Diha niana mabugto ang
kadugtongan.

Karon makita ta, sanglit  kay naputol  man ang kadugtongan, nan sa ingon ang
kutay sa Kinabuhi nabugto usab, ug usab ang kutay sa panahon nabugto, ang panumpa
nabugto, ang tanang butang nahugno! Unsay hinungdan niini? Ang babaye. Mao kana
ang mibugto sa panumpa. Karon, kong gusto ninyong basahon kana, mabasa kini ninyo,
sa Genesis 3.

36 Karon, ang lalaki gibuhat aron maoy magmandu sa babaye, pinaagi sa Pulong sa
Dios. Dili siya makatupong sa lalaki. Kaniadto pareho siya sa kinaiya, nasayud kamo;
apan,  sa  dihang  giguba  niya  ang  Pulong  sa  Dios,  gihimo  sa  Dios  ang  lalaki  nga
magmamandu kaniya. Sa Genesis 3: 16, kong gusto ninyong isulat kini. Dili na siya
makatupong sa lalaki. Siya maoy malinapason sa Pulong sa Dios.

Wala ba ninyo makita, “siya,” siya, ang simbahan nga ania dinhi? Ang masinupakon
sa Pulong sa Dios, kana maoy miguba kaniya sa hingpit nga kadugtongan. Ug mao kana
ang gibuhat sa simbahan, ug mingsab]ig sa espirituhanong kamatayon sa ibabaw sa
tanang butang. Karon inyong hingsabtan kung nganong akong gidukduk kining mga
butanga  sama  sa  akong  ginabuhat.  Kini  mao  ang  Kamatuoran!  Mao  kini  ang
pagpamatuod sa Biblia.

Matikdi,  nganong  gibuhat  man  niya  ang  butang  nga  sarna  niini;  giunsa  man
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niadtong matahum, maanyag, ug hingpit nga babaye? Nakakita akog hulagway usa
niana ka higayon, sa usa ka artista nga nagdibuho sa hu]agway ni Eva, nagtoo ako nga
didto kadto sa Grecia. Siya maoy usa ka labing mangil-ad tan-awon. Nagpakita kadto
kung unsay makita sa unodnong kaisipan. Apan dili siya ingon, matahum kaayo siya,
tungod kay matuod siya nga babaye, lunsay nga babaye.

37 Matikdi, nganong iya mang gibuhat ingon, ingon nga sakop sa hataas nga hut-ong?
Angayan siya sa lalaki, managsama uban kaniya. Apan dinhi karon-atong hingsayran
nga iyang giwala ang iyang pagkatupong sa lalaki... sa dihang nakasala siya, ug ang
Dios miingon, “Sukad karon ang lalaki mao nay imong magmamando.” Karon, mao kana
ang Kasulatan. Kong maoy inyong gusto, basahon ta kini. Akong gihatag kaninyo ang
mga Kasulatan, aron sa ingon atong madaginot ang takna alang niining dakung hok-ap
sa tibuok nasud, aron kamo nay magbasa niini.

Matikdi  kung  nganong  gibuhat  niya  kana.  Giunsa  man  ni  Satanas  ang
pagpakaduolkaniya?

Nahibaloan ba ninyo nga si Satanas kasama sa Dios sa kanhing panahon? Tinuod
kaayo, siya sa tanan, gawas sa pagkamagbubuhat; nagtindog sa tuong kamot sa Dios,
sa Kalangitan, ang gamhanang Kerubin riga may nangulo.

Matikdi ang hinungdan nga iyang nabuhat kini, tungod kay dili man siya mao ang
tiunayng  binuhat.  Wala  siya  diha  sa  tiunayng  kabuhatan  sa  Dios;  usa  ra  siya  ka
produkto. Tungod niini, “sa sinugdanan,” maingon sa paghisgot ni Jesus niini, siya dili
mao ang matahum nga tiunayng linalang sa Dios. Siya usa ra ka produkto sa lalaki, sa
paghisgot niini ni Jesus “sa sinugdanan.”

38 Hinumdumi, nga diha sa tiunayng kabuhatan, si Adan laken-on ug babayen-on, usa
ra, apan gibulag siya pinaagi sa usa ka gusok. Matikdi, apan ang usa ka laing binuhat,
ug, himatikdi, ang bugtong linalang sa Dios sa tanan, sa tanang mga mananap ug ang
bisan un sa pang butang, siya lamang ang bugtong minugna niining kahimtanga. Ang
lain pang mga baye diha sa tiunayng kabuhatan. Ang laing pang mga baye diha sa
tiunayng  kabuhatan,  apan  si  Eva  wala  diha  sa  tiunayng  kabuhatan.  Tan-awa,
kinahanglan gayud nga maingon kadto niadto. Moabot ra kita niana sa dili madugay.

Matikdi, dinhi niining maong kabuhatan diin anaa siya, dili sa tiunay, kondili usa ra
ka produkto. Ug sa maong kabuhatan, adunay . . . Karon dili ko tuyo ang pagpasakit sa
inyong balatian, apan buot kong itug-an kaninyo ang Kamatuoran. Ug naglingkud ra
kamo nga naghilum; maayo ang inyong gibuhat.

39 Walay  laing  linalang  nga  labing  malimbongon,  maingon  sa  babaye  nga  maoy
malimbongon. Wala nay lain pa; walay laing binuhat nga sama nianang kahimtanga. Ug
usab, wala nay lain pang madaling matintal sama sa babaye. Karon, ang pagkahulog
maoy  nagpamatuod  niining  maong  pamahayag  nga  tinuod,  ang  pagkahulog  sa
sinugdanan.

Wala siyay labot sa tiunayng kabuhatan sa sinugdanan. Diha pa siya sa sulod ni
Adan, apan wala sa kinaiyanhong pagkababaye, sa iyang kaugalingon, sa sinugdanan.
Siya mao ang produktong nabuhat.

Karon, walay laing linalang nga makalimbong, ug usab hilimbongan, sa tumang
kasayon sama sa babaye. Wala nay laing minugna o makahimo sa pagpaduko sa labing
ubos  kay  sa  mabuhat  sa  usa  ka  babaye.  Palandunga  karon.  Wala  nay  lain  pang
gimugna, diha sa tanang kabuhatan, nga makahimo sa pagpaduko sa labing ubos kay sa
mahimo sa babaye. Masayon niyang dugmokon ang kasingkasing sa usa ka lalaki kay sa
unsa pa man nga ania dinhi niining kalibutana, mao kana ang iyang asawa. Pasagdi
kanang maanyag nga asawa nga makigkuyog sa laing lalaki; tan-awa kanang binuhat
nga naglingkud diha kauban sa iyang mga kabataan, ang luha nangatagak na gikan sa
iyang mga mata. Mao kana ang iyang pagkamugna. Gimugna siya sa pagbuhat niini.

Walay baboy,  walay iro,  o  walay laing mananap,  nga gimugna sama kaniya o
makahimo sa pagpaduko sa tuman nga kaubos nga iyang mahimo. Karon mao kana ang
tinuod. Bahin sa akong mga kaigsoonang babaye, buot kong magbantay kamo.

40 Walay mananap nga buong ug kadungganan. Mahimong nganlan mo ang iro nga
usa ka “ulagon,” ang bayeng iro, tawgon mo ang lake. . . ang usa ka baboy nga “anay,”
apan ang iyang kadungganan rnolapas pa kay sa artista sa Hollywood sa milyon ka
milyas.  Mao  kana  ang  kaubos  sa  iyang  pagkamugna  sa  pagkahulog.  Dili  niya  .  .  .
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Pamalandunga lang kini karon. Walay bisan unsang butang dinhi niining kalibutana, nga
gibuhat  diha  sa  kabuhatan  sa  Dios,  nga  mahimong  buong  ang  kadungganan,  ang
makapagpaduko sa ingon kaubos.

Moingon ka, “Ayaw una, ang 'ang tawo'!”  Makaabot ra kita niana. Ang babaye
kinahanglan moingon “Oo.”

Matikdi, nga wala nay lain pang linalang sa pagpaduko nga ubos kaayo o mahimong
mahugaw, kondili ang babaye. Dili makahimo niini ang usa ka iro, dili makahimo niini
ang usa ka baboy, dili makahimo niini ang usa ka langgam. Walay mananap nga buong
ang kadungganan, ni mabuong kini, tungod kay wala kini lalanga aron mahimong ingon.
Ang usa ka  bayeng baboy dili  mahimong mabuong ang kadungganan',  ang usa ka
bayeng iro dili mahimong mabuong ang kadungganan, ang usa ka bayeng langgam dili
mahimong mabuong ang kadungganan.  Ang usa ka  babaye lamang maoy bugtong
makahimo niini.

41 Karon  nakita  na  ba  ninyo  kung  diin  paingon  si  Satanas?  Nakita  mo?  Apan  sa
gihapon nagbaton pa siya, siya lamang ang bugtong nagbaton sa gahum sa pag-ingon
nga “Oo” o “dili.” Tan-awa, nag-agad kini kung hain niya ipabilin ang iyang kaugalingon.
Nakita mo?

Karon dinhi niini makita ta sa tin-aw ang kaliwat sa sirpinti, kung diin kini mosulod.
Adunay usa lamang ka dapit  nga iyang hiadtoan.  Kong wala ba kini  mitidlum, nan
nabuta na ang katawhan. Nakita mo? Tan-awa, kinahanglan nga maingon niana.

Matikdi, ang hinungdan nga ang mga mananap dili makabuhat niini, ang bayeng
mananap. tun god kay sila anaa sa tiunayng kabuhatan. Apan ang babaye wala sa
tiunayng kabuhatan. Karon atong balikon kini  sa pagtuki,  ug unya dalhon ko kamo
ngadto sa bag-ong panahon, diha sa Tugon.

Siya lamang, maoy bugtong linalang, alang sa kahugawan ug talamayong kinabuhi.
Dili makahimo niini ang usa ka iro, ug wala nay laing baye ang makahimo. Ang babaye
lamang maoy bugtong makahimo. Ang iro o lain pang mga mananap makausa ra sa usa
ka tuig, ug kana alang lamang sa iyang mga anak; dili alang sa kahigal nga lawasnon,
kondili alang sa iyang mga batao Ang tigulang anay nga baboy, ang tigulang baye nga
iro, kausa ra sa usa ka tuig. sa usa ka panahon, tungod kana sa ilang mga anak. Apan
ang babaye maoy linalang alang sa tanang panahon nga iyang gusto. Anaay mga butang
nga akong gikrusan dinhi karon; mahimong inyong pamalandungon ang uban pa. Dili
makahimo niini ang iro; ang babaye maoy makahimo. Manghinaut ako nga ang Espiritu
Santo magapadayag kaninyo sa uban pa niining akong gikrusan dinhi.

42 Siya lamang ang bugtong kaliwat, kaliwat nga babaye, nga labi pang matahum nga
binuhat kay sa lalaki. Wala nay lain pang kaliwat niini. Ang tanan pang ubang binuhat sa
Dios matahum ang mga lalaki, maingon man sa mga hayop, mga langgam, ug uban pa,
sa kanunay gayud matahum ang lalaki.

Tan-awa ang dakung laking usa,  dagku ug maayo ang mga sungay,  maayong
kaliwat; ug ang gamay, nga bayeng usa. Tan-awa ang dakung sunoy uban sa matahum
niyang mga balhibo; ug ang gamayng, tabonon nga himungaan. Tan-awa ang mga
kalanggaman, ang sunoy ug ang himungaan. Nganong, nganong ingon man kini niini sa
tanang kabuhatan  sa  Dios?  Ang  matag  linalang,  diha  sa  kalalakin-an  maoy labing
matahum. Maingon man sa mga karniro, kon sa―sa mga baboy, kon sa mga kabayo
man,  kon  sa  bisan  unsa  pang  butang,  sa  kanunay  gayud  ang  dakung  lalaki  maoy
matahum, ug diha pa sa kalanggaman. Apan diha sa tawhonong kaliwatan, ang babaye
maoy maanyag,  dili  kon ang lalaki;  kon mao man siya,  nan anaay butang nga dili
maayo,  anaay  nagakasagol  nga  binhi  diha  niana.  Sa  lintunganay  mao  kana  ang
kahimtang.

Ngano,  nganong  nahitabo  man  kini?  Aron  makapanglimbong.  Ang  iyang
magpapaanyagay, mao si  Satanas,  sa gihapon nagapamuhat pa kaniya,  usab dinhi
niining katapusang mga adlaw.

43 Tugoti nga mohunong ako dinhi kadiyot. “Maanyag!” Nasayud ba kamo, niadtong
unang pagkalaglag, sa mga kanasuran, sa kalibutan, o sa tibuok kalibutan, tungod sa
maanyag nga kababayen-an? “Sa dihang ang mga anak sa Dios nakakita sa mga anak
nga babaye sa tawo nga mga maanyag, mikuha silag kababayen-an alang kanila.” Husto
ba kana?
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Hingmatikdan  ba  ninyo  ang  pag-uswag  sa  kaanyag  sa  kababayen-an  niining
panahona? Akong nakita ang hulagway ni Pearl O'Brien, ang gitoohan nga maoy labing
maanyag nga babaye dinhi sa nasud, niadtong panahona. Walay batan-ong babaye dinhi
niining maong tulonghaan nga makalabaw kaniya, kon bahin na sa kaanyag.

Ang  pagdugang  sa  kaanyag  sa  kababayen-an  maoy  timailhan  sa  panahon  sa
pagpanglimbong. Kanus-a bang nakita ang simbahan nga labing matahum kay sa niini
karon? Ang tanan nanaglaraw sa pagkagamhanan, dagku ug maayong mga balay, ug
minilyon niini minilyon niana. Wala ba kamo makakita, “siya,” ang pagpanglimbong!

44 Karon, wala nay lain pang makahimo sa pagpayukbo nga sarna kaniya, ug siya
gilalang aron siya makalimbong.  Ug si  Satanas maoy nagalihok diha kaniya karon,
niining katapusang mga adlaw, tungod kay siya maoy iyang lalang. Pamatud-an ko kana
karon. Balika gilayon ang sinugdanan, kong kinsay nagsugod sa paglihok kaniya, si Adan
o si Satanas, ang Dios o si Satanas? Tan-awa, mao kana ang iyang magmumugna. Mao
kini  ang  iyang  kinalabwang  hinagiban  aron  sa  paglabay  sa  lalaki  diha  sa  iyang
kahugawan, ingon nga usa ka maanyag nga babaye, mahimo niyang patabyogon ang
lalaki sa bisan unsang paagiha nga iyang gusto. Igsoon, dili ang nagabaligyag bino dinhi
niini  ang nakahunlak sa lalaki;  kondili  ang maanyag nga babaye nga nagalakaw sa
kadalanan, uga nagkiaykiay sa iyang kaugalingon, nga daw hubo na. Mao kana ang
hinungdan . . . Kanang manglilimbong nga anaa diha. Ug mabangis siya niini, mabangis
gayud  kaayo.  Mahimong  pangutan-on  ninyo  ako  bahin  kang  Satanas  nga  iyang
maglalalang, apan mao kanay Kamatuoran. Si  Satanas maoy nagmugna kaniya. Sa
gihapon nagbuhat pa siya niini.

45 Pakit-on ko kamog usa ka butang diha sa Kasulatan. Kinahanglan nga dalhon ko
kamo pagbalik sa Kasulatan, ug ipagawas ang inyong panghunahuna samtang tan-awon
kini ninyo karon. Si Satanas maoy nagpasundayag sa maong matang sa kaanyag. Kong
atong hingmatikdan, siya maoy labing matahum sa tanang mga Manolunda sa Langit.
Husto  ba  kana?  Ug  iyang  gitinguha  nga  himoon  ang  Langit  nga  usa  sa  labi  pang
matahum nga dapit kay sa gingharian ni Miquel. Husto ba kana? Usab, aron ipakita nga
si  Cain  iyang  anak,  siya  naghalad  ug  labi  pang  matahum  nga  pagsimba,  iyang
gidayandayanan ang iyang halaran ug mga bunga ug mga bulak, ug uban pa. Matahum!
Ang  sala  matahum,  sa  unsay  atong  gitawag  nga  matahum  karon.  Ug  ang  sala
malinglahon, pinaagi sa kaanyag. Dili ka gayud makahimo pagtan-aw sa usa ka babaye
nga nagalakaw sa kalsada ug sultihan kong unsa ang anaa sa iyang kasingkasing. Nakita
mo? Apan buot kong isulti kining mga butanga aron inyong makita kung nganong si
Satanas nahimo niyang magmumugna. Husto kaayo kana, ang iyang kaugalingong anak
maoy nagpamatuod niini, si Cain.

Karon, matahum kaayo siya nga tungod niini makapanglimbong siya.

46 Ang kalibutan matahum kaayo aron makapanglimbong kini. Ang akong gipasabot
mao ang kosmos, ang han-ay sa kalibutan. Matahum kaayo kini aron makapanglimbong,
dagku ug matahum nga mga dapit ug hamugaway.

Usa sa mga profeta, nga si Amos, sa dihang mitungas siya didto ug milantaw sa
siyudad,  ug nakita  kini  nga sama sa usa ka bag-ong Hollywood,  naluya ang iyang
gagmayng mga mata,  sa ilalum sa iyang buhok nga nagdunghay sa iyang nawong.
Miadto  siya  didto  nga  may Mensahe,  ug  gipabuto  Kini  didto  sa  maong dapit.  Siya
miingon, “Ang Dios nga giingon nga inyong gialagad, magalaglag kaninyo!” Husto kana.
Ang sala matahum.

Ilang gihulagway si Judas nga samaa sa karaang palahubog nga nahubog diha sa
kadalanan,  nga  gilangaw  ang  baba  niini  ug  uban  pa,  sarna  kang  Judas.  Si  Judas
ambongan, kusgan, usa ka limbongan. Dili kanang maong lalaki ang kinahanglan mong
bantayan, dili kanang usa 't ka lalaki nga (tigulang mag-uuma) nga mosulod nga nagsul-
ob ug trahi, ang imong bantayan kung anaa ang asawa mo; kondili kanang maabtik,
siya maoy tampalasan.

Ang sala matahum sa mga mata sa kalibutan, apan ang Dios wala ikapadayag
nianang matanga sa kaanyag. Nasayud ba kamo niana? Ang Dios gikapadayag diha sa
taras, sa matahum nga taras.

47 a Biblia,  diha sa Isaias 53,  kong isulat  ninyo kanang maong Kasulatan.  Anaay
daghang mga tudling sa Kasulatan ang nahisulat dinhi niining maong kilid alang niini. Sa
Isaias  53,  ang  Biblia  nag-ingon  mahitungod  sa  atong  Ginoong  Jesus,  nga,  “Walay
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katahum nga ato Siyang tinguhaon. Ug atong gilingiw ang atong mga nawong gikan
Kaniya.” Husto ba kana? Wala nato tinguhaa Siya, tungod kay dili man Siya matahum.
Tingalig usa Siya ka gamayng tawo, yukog, mapulang tan-awon, ug dili Siya angayan
nga mahimong magdumala. Dili Siya usa ka magdudUmala nga tan-awon. Magasulti sa
mga  kasagarang  dalan  nga  sinultihan,  ug  uban  pa,  sama  sa  ginabuhat  sa  mga
katawhan, sa mga kasagarang mga tawo, tungod niini dili Siya ingon nga tan-awon nga
bantugan nga tinun-an, edukado, maayog, binistihan tanan, ug uban pang butang. Usa
lamang Siya ka yanong tawo. “Walay katahum diha Kaniya, nga atong tinguhaon Siya.”
Nakiglakaw Siya kauban sa mga tawo sa walay hunong, ngani wala sila makaila kung
Kinsa Siya. Daw dili Siya usa ka dios nga nagalakaw, sa unsay atong gihunahuna nga
usa ka dios. Apan, mao sa gihapon, Siya mao man!

48 Hingmatikdan ba ninyo sa dihang miingon ang Ginoong Dios  ka-kang Samuel,
“Tumongas  ka  ngadto  sa  balay  ni  Isai  ug  dihogi  ang  usa  sa  iyang  mga anak,  nga
mahimong hari, aran mopuli sa dapit ni Saul”? Karon, gipili  sa katawhan si Saul, sa
dihang gipasidan-an sila pag-ayo ni Samuel nga dili kini pagbuhaton. Siya miingon, “Dili
buot  ang Dios  nga magbaton kamog usa ka hari;  kay Siya maoy inyong Hari.”  Ug
giingnan,  “May  gisulti  ba  ako  kaninyo,  sa  Ngalan  sa  Ginoo,  nga  wala  mahitabo?
Nagapangayo ba ako kaninyo ug salapi o mga butang.. ug uban pa alang sa akong
kabuhian?”

Sila mingtubag, “Wala, wala ka gayud mangayog salapi kanamo. Ug ang bisan
unsay imong gipamulong, sa Ngalan sa Ginoo, nahitabo kini.  Apan nagkinahanglan
kamig  hari,  bisan  unsaon,”  busa  ilang  gipili  si  Saul.  Tan-awa kung unsay  gipili  sa
kalibutan! Tan-awa kung unsay gipili sa Israel! Israel, ang dinihogan sa Dios, nagpili sila
ug usa ka lalaki nga maoy kinalabwan sa kang bisan kinsa sa nasud; kusgan, daku,
maayo, lalaki nga ambongan tanawon, ug sa kanunay daw usa na siya ka langaw diha
sa pahumot.

Apan ang Dios miingon, “Magpili Ako kaninyo ug usa ka hari sa Akong kaugalingong
pagpili.”  Busa  miingon  Siya,  “Samuel,  dili  Ko  ikaw sultihan  kung  kinsa  siya,  apan
tumongas ka didto. Usa siya sa mga anak ni Isai.”

49 Ug si Isai, ang iyang asawa, ug tanan sila miliraw, nga nagaingon, “oo, ang among
kinamagulangang anak, kusgan siya,  hataas,  tawong ambongan, siya ang angayan
alang sa korana sa pagkahari. Maalam siya. Edukado siya. Maayong tawo siya. Nasayud
ako nga angayan siya. Pinahiluna ang iyang sinultihim.”

Sa gikapagula siyanila, gikuha ni Samuel angtibod sa lana ug mipaduol kaniya. Siya
miingon, nga “Dili, ang Ginoo dili modawat kaniya.” Busa mipadayon siya, hangtud sa
unom ka mga anak, ug gisalikway sa Ginoo ang matag usa kanila. Siya miingon, nga
“Wala na bay lain?”

“Oh,” siya mitubag, anaa pay usa, atua siya sa gawas nagbantay sa mga karnero.
Naglingkud lang siya didto ug nagtogtog lIg mga alawiton, ug miawit niini, ug mosinggit,
ug nagapadayon. Apan, gamay siya nga yukog, mapulapulang tan-awon nga bata, dili
gayud siya mahimong usa ka hari.“

Siya miingon, nga “Lakaw kuhaa siya.” Ug sa nakita na si David sa profeta, ang
profeta midali dala ang lana ug gibubo kini sa iyang ulo, nga nag-ingon. “Mao kini ang
pinili sa Dios.” Dili maayo; kondili ang taras. Ang taras maoy gitan-aw sa Dios.

50 Ang tawo nagtan-aw sa katahum sa gawas. Malimbongon kini. Ug mao kana nga
ang  babaye  gihatagan  nianang  maong  kaanyag,  alang  sa  pagpanglingla,  aron
makalimbong. Ang usa ka maanyag nga babaye, kon dili kini niya gamiton sa hustong
paagi, mahimo kining tunglo alang kaniya; kana maoy maghatud kaniya sa impiyemo sa
hinanali kay sa bisan unsa pang butang nga akong hingsayran. Kon lamang iyang . . .
Ug mahimong matahum siya, tinuod, kon lamang magpabilin siya sa iyang bana ug
magbuhat  kong  unsay  husto,  ug  maayo  ka-kana  ug  maanindot.  Apan  mahimong
gamiton niya ang maong butang ug, ay na, unsa ang kadali niya makalimbong pinaagi
niini, tungod kay gitugyan kini kaniya aron sa pagbuhat sa ingon.

Matikdi, karon, apan ang Dios gipasundayag diha sa taras. “Walay katahum nga
angay natong tinguhaon kang Jesus,” apan ni adunay usa ka taras nga sarna Kaniya,
dinhi sa yuta.

Karon atong makita, niining panahona, nga a-ang taras sa iglesia, si Satanas ug



Kaminyoon Ug Panagbulag 16

ang iyang pundok, nagpangita sa dilku, matahum nga kasimbahanan, matahum nga
mga butang. Mao kana ang gilantaw sa kalibutan karon. “Oh, mao kini ang pastor, ang
kang tampulano panahon, si tampulano, parionon ug diosnon, naglakaw nga nagsuot sa
iyang dakung bisti, ug mga butang nga sarna niana.” Gitawag nila kana nga matahum.
Apan ang matuod nga mga balaan sa Dios nagapangita sa kinaiya sa gipanghimatud-an
nga Pulong.

Mao kana ang gibuhat sa mga balaan niadtong adlawa, sa nakita nila si  Jesus.
Kaniya walay arang makita, hinonoa ilang nakita nga ang Dios diha Kaniya. Ilang nakita
nga ang Dios nagauban Kaniya.

51 Mao kadto sila, si Joab ug kadtong mga katawhan nga kauban ni David, usa ka
gamayng tawo, apan ilang nakita nga a-ang tawo diha kaniya. Ilang nakita nga ang Dios
diha kaniya, ug ilang nasabot nga rnamahimo siyang gamhanan sa umalabot. Sila . . .
Ang usa mipatay sa lima ka mga igsoon ni Goliath, nga nag-inusara. Ang usa nakapatay
ug tulo  ka gatus ka rnga lalaki;  samtang ang ubang mga babaye namupo ug mga
balatong alang sa paniudto, ug ang mga kasundalohan nanglakaw, ug mikuha siya ug
bangkaw ug gipatay  ang tulo  ka  gatus  ka  mga lalaki,  nga  Filistihanon.  Ang taras!
Ngano? Mipabilin sila diha kang David. Nahibalo sila nga ang dihog diha kaniya, ug
nahibalo sila nga mamahimo siyang garnhanan.

Usa kini ka hingpit nga hulagway sa Iglesia karon nga molaban sa Pulong! Nasayud
ta nga Kini gipaluyohan. Nasayud ta nga mamahirno Kining gamhanan sa kaulahian.
Bisan pa kung si  Saul.  .  .  Ug siya usa ka mingkalagiw gikan sa ubang nasud, apan
nasayud sila nga rnamahimo siyang gamhanan. Nasayud ta nga mipadulong Siya sa
gahum, usab, busa atong gidawat kanang maong Pulong ug rnibarug niini, bisan unsay
rnahitabo. Kong atong samaran ang rnga Filistihanon, ug rnolukso ngadto sa gahong ug
patyon ang usa ka leon, sarna sa gibuhat sa usa, sa gihapon padayonon ta, tungod kay
kini mao ang . . . mao kana ang kahirntang sa pagmugna sa Dios niini. Nagpangita kita
ug taras.

52 Mahimong  mangutana  kamo  kanako,  kung  “Nganong  gitugotanman  Niya  nga
lalangon siya sa ingon?” Dili ko maglangan, tun god kay daghan pa akog isulti dinhi.
“Ngano,” tingalig unya motumaw ang pangutana, “nganong gibuhat sa Dios ang babaye
nga sarna niini? Nganong gitugotan man Niya siya nga maingon niana?” Kini alang sa
Iyang Kaugalingong pagbuot. Tinuod kaayo.

Karon kong buotninyongtan-awon ang inyong Biblia kadali, atongablihan diha sa
mga taga Roma 9, kadiyut, ug ipakita ko kaninyo ang usa ka butang, kung giunsa sa
Dios ang pagbuhat niining mga butanga, kong gusto kamo nga-nga mobasa niini. Ug
atong makita dinhi kung unsay gibuhat sa Dios alang sa Iyang Kaugal ingong pagbuot.
Mga taga Roma 9: 14.

Nan, unsa may atong ikasulti? Nga wala ang hustisya diha sa Dios? . . . Sa
pagpili Niya kang Esau, o pagpili kang Jacob ug gisalikway si Esau, sa wala
pa moabot kanila ang katungod sa pagpili, sa iyang kauglingon, ni mausa
kanila; sa wala pa sila matawo, sa didto pa sila sa taguangkan sa inahan.
ang  Dios  nag-ingon,  “Akong  gidumtan  si  Esau,  ug  Akong  gihigugma  si
Jacob.” Nakita mo? Ngano?

Kay  siya  nagaingon  kang  Moises,  “Magakalooy  ako  kanila  nga  akong
pagakaloy-an,  ug  magmapuanguron  ako  kanila  nga  akong  hatagan  ug
puangod.

Busa magaagad diay kini dili . . . sa kabubot-on sa tawo, ni . . . sa iyang
paningkamot, kondili kini sa kalooy sa Dios.

Kay ang kasulatan nagaingon kang Faraon, Gipatindog ko ikaw aron nga
pinaagi  kanimo  ikapadayag  ang  akong  gahum,  aron  ang  akong  ngalan
ikasangyaw diha sa tibuok nga yuta.

Busa ang Dios . . . (karon bantayi dinhi) . . . kay siya . . . magmaloloy-on
kaniya nga iyang pagakaloy-an, ug kaniya nga iyang patig-ahon.

Moingon ka . . . kanako, Nan nganong iya mang . . . basulon? kinsa may
arang makababag sa iyang pagbuot?

Apan kinsa ka man, ikaw nga tawo, nga magatubagtubag sa Dios? Ang
hinulma magaingon ba sa iyang maghuhulma, Nganong giingon man ako
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nimo pagbuhat niini?

Wala ba diay ing kagahum ang magkokolon ibabaw sa lapok nga kolonon,
ug gikan sa mao rang usa ka umol sa paghimog usa ka sudlanan alang sa
halangdong kagamitan, ug sa lain alang sa timawa nga kagamitan?

Unsa man, kon sa tinguha sa Dios so pagpadayag sa iyang kapungol, ug
sa pagpaila sa iyang gahum, sa mapailubon . . . ang ingon iyang giantus ang
mga panudlanan nga gikapungtan nga gipanghimo aran pagalaglagan:

. . .aron sa pagpaila sa kadagaya sa iyang himaya alang sa mga sudlanan
nga ginakaloy-an, nga giandam niyang daan aran pagahimayaan,

53 Karon  lantugia  Kana  kadali.  Ang  Dios  maoy  nagbuhat  niini!  Kinahanglan  nga
buhaton Niya niining paagiha. Kinahanglan nga maanaa kini diha.

Karon pamatia kini  sulod lang sa lima ka gulto, buot kong danihon ang inyong
pagtagad alang sa usa ka butang. Unsa man ang Dios? Ang Dios mao ang gamhanan sa
Dayon. Sa sinugdan kaniadto sa wala pa ang sinugdan, Siya dili pa Dios. Nahibalo ba
kamo niana? Ang Dias maoy usa, ka “butang silimbahon,” ug wala pay magasimba
Kaniya. Kay nag-inusara lang Siya. Ug diha Kaniya mao ang nagkaraiyang kinaiya. Unsa
man ang kinaiya? Mao kini hunahuna. Karon inyong makuha ang usa ka butang nga may
kalabotan sa pagtulon-an karong gabii. Matikdi, Siya mao ang Iyang mga kinaiya nga
diha Kaniya. Karon, diha na Kaniya ang pagka-Amahan, diha na Kaniya ang pagka-Dios,
diha na Kaniya ang pagka-Anak, diha na Kan iya ang pagka-Manluluwas, diha na Kaniya
ang pagka-Mananambal. Ug tanan kining mga butanga dinhi mao lamang ang pagpakita
sa Iyang mga kinaiya. Diha niana walay dili husto. Naghunahuna ba kamo nga ang Dios
wala makakita sa katapusan gikan sa sinugdan? Oo, mahimo Niya. Diha niana walay dili
husto, kini nagpadayag lamang sa Iyang mga kinaiya.
54 Karon,  dili  Siya  mahimong hustisya  ug  hulogon  ang  tawo.  Kinahanglan  Iyang
ipahimutang  siya  sa  kaangayan,  sa  katungod  sa  pagpili,  aron  mopi  Ii  sa  iyang
kaugalingong pagpili, apan tungod kay hingsayran nang daan nga siya mahulog. Karon,
dili Siya mahimong usa ka Manluluwas hangtud nga walay mawala. Dili siya mahimong
Mananambal hangtud nga walay magmasakiton. Kining mga butanga kinahanglan nga
maingon niana. Gihinugot sa Dios ang ingon aron ang Iyang mga kinaiya mahipadayag.
Kong wala kana, dili gayud Siya mahimong Manluluwas. Apan nahibalo kita nga mao
Siya, bisan sa wala pa ang panahon, Siya usa na ka Manluluwas.

Siya usa na ka Manluluwas, aron sa ingon kinahanglan adunay mawala. Unsaon
man niini sa pagkahimo? Kong Iyang kuhaon ug wad-on kini, aron lamang luwason kini,
nan sa ingon dili kini makatarunganon sa Iyang paghukom. Dili Niya mahimong ibanlud
ang tawo ngadto sa impiyerno, ug magpabiling matarung. Maloloyon Siya, malomo,
matuod, mainunungon, ug Siya mao ang usa ka gamhanang Maghuhukom. Tan-awa,
mahimong magbuhat Siya nga supak sa Iyang Kaugalingon. Busa kinahanglan [yang
ibutang ang tawo dinhi, ug himoon siya nga gawasnon sa pagpili. aron makahimo siya,
sa hingsayran, nga mahulog; ug ang tawo, sibo sa [yang Kaugalingong dagway, unsaon
man  niya  sa  pagkahulog?  Karon  nakita  ba  ninyo  ang  Kahayag  sa  adlaw?  Busa,
kinahanglan gayud nga buhaton Niya  ang usa  ka  laing  binuhat,  gikan sa  tiunayng
binuhat. Karon nakita na ninyo kini. Nakita mo? Diha kamo niana. Nakita mo? Kon mao,
mao kana ang nahulog. Iyang gibuhat kini, sa hingsayran nga mahulog kini. Ug gitugyan
kini sa mga kamat ni Satanas, alang sa kagamitan nga talamayon.

Diin ang kadungganan gipakita karon? Hunahunaa ninyo kana.

Matikdi pag-ayo karon.

55 Ug usab, nganong ingon man niini ang iyang pagkabuhat ug dili sama sa ubang
mga  babaye,  nganong  gilalang  man  ang  babaye  sa  ingon  ug  dili  ang  ubang  mga
babaye? Walay laing ubang mga baye nga gilalang nga sarna niana. Dili sila, karong
adlawa. Dili  nila mahimo. Wala gani buhata nga ingon niana, dili  kini niya mabuhat.
Nganong wala man Niya ipakasama kining mga baye, sa usa ka babaye, sarna sa uban
pang mga baye, aron sa ingon mahisama siya sa kahimtang, nga makapanganak siya?
Unya makapamana siya, ug moipon; kung moabot na ang panahon sa pagpanganak
niya, iyang mabatonan ang iyang anak. Nganong, nganong wala man Niya buhata siya
nga sama niini?

Dili ko mahimong isulti kining mga pulonga. Ug nakasabot na kamo kung unsay
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akong gipasabot, dili  ba? Kong hingsabtan ninyo, ingna “amen.” [Ang congregasyon
miingon, “Amen.”―Ed.] Oo. Nakita mo? Aniay mga batan-ong babaye nga naglingkud
dinhi,  ug  mga  hatan-ong  lalaki,  tan-awa.  Apan  nasayud  kamo,  nga  ang  mananap
magaduolay sa tukmang panahon sulod sa usa ka tuig, ug ang iyang kauban, ug unya
kana lang. Apan, ang babaye, bisan sa un sang panahona kini.

Ug nganong gibuhat man Niya siya nga ingon niini?

56 Karon bantayi ang Iyang dakung laraw nga gibuksan, samtang atong gipadayon
kini karon, sa kahingpit ug kahingpit pa gayud. Wala ako masayud niini hangtud sa
miaging adlaw. Nganong wala man Niya siya buhata nga sama niana sa sinugdan, sama
sa uban pa Niyang kababayen-an? Tungod kay dili kini angay Kaniya. Siya mao ang
Tuboran sa tanang kaputli. Mao kana ang hinungdan nga kinahanglan lyang tugotan si
Satanas sa pagbaton kaniya, sa unsay iyang gibuhat didto sa pagsupil. Ang ingon nga
binuhat mahimo, dili mahimong angayan Kaniya, nga sa tiunay niini gilalang siya.

Ang tanan Niyang mga buhat nga Iyang gimugna, nga tiunay, nagmapadayonon.
Ang tanan tiunay Niyang mga buhat anaa sa pagkamapadayon. Ang bayeng iro, ang
laking  iro;  tan-awa,  ang  bayeng  baka,  ang  laking  baka;  ang  tanang  mga  butang
nagmapadayonon.  Ang  binhi  mamatay,  mobalik  sa  yuta;  sama  ra  nga  namatay,
gilubong, ug nabanhaw. Ang duga manaog gihan sa usa ka kahoy, mangatagak ang mga
dahon niini, ug mobalik sa sunod nga tuig pinaagi sa pagkabanhawsa bag-ong dahon.
Nakita ninyo ang akong gipasabot? Ang tanang mga butang, bisan ang kinaiyahan, sa
Dios, ang tan an nagmapadayonon, diha sa kahiusahan: ug aniay lain nga gimugna nga
wala magmapadayonon sa Dios. Ang kinaiyahan gimugna aron sa ingon dili makasala.
Hinoktuki! Ang tiunayng kabuhatan, sa Dios, dili gayud makasala.

Oh, nakita na ba kini ninyo karon, dinhi niining maong talan-awon, ang pagbalitok
sa iglesia? Ang tiunay mao ang Pulong sa Dios! Diha sa Dios walay kasal-anan. Nakita
ba ninyo ang akong gipasabot? Aniay usa ka binuhat nga mitungha pinaagi sa usa ka
pagbalitok. Ang Dios magakuha ug usa ka Iglesia, apan tan-awa kining butang nga
gibalit-ad nga ania dinhi kanila Ang Dios anaay lake ug baye. Apan, kining babayhana,
tan-awa, ang maong timailhan niini nagapakita kanhi kung unsay anaa sa hunahuna sa
Dios. Mogahin pa kita ug usa ka takna, o duha, ug isaysay kana. Iyang gibuhat kining
maong kabuhatan sa ingon nianang kahimtanga,  Iyang gilalang ang kabuhatan ug
gitugyan siya aron si Satanas magbaton kaniya, ug gibuhat kini niya. Gibatonan pa sa
gihapon niya siya. Maayo pa unta kung mokalagiw siya padulong sa Krus, maingon man
ang lalaki, usab.

57 Matikdi, nga ang tanang mga linalang nanagduyog diha sa pagkamapadayonon.
Kong gibuhat pa unta Niya ang babaye diha sa samang tiunayng kabuhatan, wala untay
kasal-anan, tungod kay dili man gayud siya makabuhat niini, dili gayud niya mabuhat
kini. Siya maoy usa ka balit-ad sa tiunay nga kabuhatan. Busa ang tanang mga sala
maoy pagbalitok gikan sa tiunayng Kamatuoran!

Unsa  man  ang  bakak?  Kini  mao  ang  gituis  nga  Kamatuoran.  Unsa  man  ang
panapaw? Kini mao ang pagbalit-ad sa maayong buhat. Tungod niini anaa ang hiwi nga
linalang, anaa niana ang nahiwing kinatibukang butang. Ug ang tanang butang gilitok sa
ingon nga s-a-l-a,  nga nagalublob diha niana. Maoy hinungdan nga ang pangutana
hilabihan kadaku. Usa lamang ka gamayng bahin, usa ka tipik, nga gikan sa tawo, aron
nga pinaagi niini hilimbongan siya; Dios ang nagbuhat niini, dinhi niini gipanghimatud-an
kini. Mao kana ang iyang pagkabuhat.

Ang usa ka babayeng bigaon maoy butang nga labing ubos nga mahipasantop mo,
dinhi  sa  yuta.  Sabta kini,  sa  mga kadalagahan.  Siya walay kapuslanan kondili  usa
lamang ka labayanan ug hugaw sa tawo, usa ka labayanan sa pakighilawas. Mao kana
siya,  ang  usa  ka  babayeng  bigaon,  maoy  basurahan  sa  pakighilawas  sa  lalaki  sa
kahugawan, diin ang kahugaw, malaw-ay, talamayon, ang labing mahugaw diha kaniya
gibasura. Unsay katuyoan sa pagbuhat kaniya sa ingon? Aron sa pagpanglingla. Ang
bisan unsang kasal-anan nga ania sa kalibutan binuhatan kini sa babaye.

Usa sa batid sa panukitsukit nga taga Chicago, ang u-usa ka babaye ang nagsulat
niining maong sinulat,  sa  hugpong sa kapulisan;  nga ilang gipanidan sa Hiniusang
Kanasuran, sa kaulohan sa Hiniusang Kanasuran, nga “Kasiyamag walo ka bahin sa
matag  salaud  nga  kanunayng  nahitabo  sa  bisan  unsang  matang,  sa  Hiniusang
Kanasuran, diha niana anaay babaye o nagpaluyo niini.” Karon gisulti ko kining tanan
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aron malangkob sa usa ka butang dinhi sa katapusan, aron inyong makita kung unsay
nahitabo.

58 Gilalang  siya  aron  sa  pagpanglingla,  sarna  sa  iyang  gibuhat  kang  Adam  sa
sinugdan, nga gisultihan siya nga makalipay ang bunga, ug uban pa, aron linglahon siya
ug ipahilayo siya gikan sa Pulong.  Mao kana ang gibuhat  sa iglesia  karon,  mao sa
gihapon. Apan bisan pa niana, human niadto, siya nahimong iyang magbubuot, aron
magmandu kaniya.

Karon  unsang  kadakung  kalainan  niining  panahona,  niining  panahona  sa
pagpangagpas. Inay nga siya maoy iyang magmamandu, nahimo na hinoon nga iyang
dios siya. Tinuod, siya maoy nagmandu kaniya. Karon tingalig hisabtan na ninyo kung
unsay akong gitumong. Pinaagi sa iyang kaanyag ug sa iyang pagdumala sa kaulag, ang
iyang panagway nga gihatag kaniya ni Satanas, ang laing binuhat nga binuhatan ni
Satanas, gipadala siya aron linglahon ang mga anak sa Dios. Ug mahimo niyang ilabay
ang daghan kanila ngadto sa impiyerno kay sa uban pang kagamitan ni Satanas nga
anaa  kaniya.  Kana  maoy  labing  husto.  Naghisgot  na  ako  karon  sa  nabuong  nga
kadungganan, dili kung kamo mga igsoong babaye. Among ihatag kaninyo ang inyong
luna, ang hustong dapit, sa dili madugay, dinhi sa Pulong sa Dios. Diha na kadto sa
laraw sa Dios gikan sa sinug-sinugdanan.

59 Karon  aron  atong  rriabuhat  kini  niining  adlawa,  unsay  dios  sa  Hiniusang
Kanasuran?  Nahinumduman  pa  ba  kamo  diha  sa  Tabernaculo  sa  milabayng  mga
katuigan,  nga  nagwali  ako  niana?  Ang  dios  niining  modernong  panahon,  usa  ka
babayeng kiat nga naglingkud diha nga namintal sa nawong, ug nagsulob ug bisti nga
ibabaw sa tuhod, ug mga butang nga maingon-ingon niana. Miingon ako, nga “Tan-awa
ang inyong dios!” Ug tinuod kana, kay anaa siya sa tanang mga pahinumdum, nga daw
wala nay bisti. Anaa na siya sa kadalanan, nga mao sa gihapon. Kini maoy galamiton ni
Satanas, “sukad pa sa sinugdan,” si Jesus nag-ingon. Nakita mo? Atong makita nga mao
na kini karon, ug “sukad pa sa sinugdan,” ug unsay Iyang gipasabot.

Karon, kaniadto pa gihimo na siyang usa ka dios sa mga pagano, (nasayud ba
kamo niana?) usa ka diosa. Tinuod nga mao kana. Ilang gibuhat siya nga usa ka diosa,
tungod kay sila managhilawasay man diha sa ilang pagsimba. Ilang gitoohan nga, “Siya
mao ang magbubuhat. Diha sa iyang taguangkan iyang gisabak ang binhi ug gilalang.”
Usa kana ka bakak.  Adunay usa lamang ka Magbubuhat,  nga mao ang Dios.  Apan
nahinumduman ba ninyo si Pablo didto? “Sa Diana sa mga taga Efeso, usa ka larawan
nga bato, nga nag-ingon, ang diosa sa Langit, napukan.” Wala ba ninyo makita kung
unsay pagsimba nga pagano? Ug kita,  nga waia masayud niini,  mibalik na usab sa
pagsimba, sa mga kababayen-an, ang labing ubos nga binuhat dinhi sa ibabaw sa yuta,
mao ang pagsimba sa  babaye!  Mahimong iyang palingpalingon ang lalaki  sa  bisan
unsang paagiha nga iyang gusto. Ug sa walay pagkasayud, nga tanan nianang kaanyag
sa gawas, ang impiyerno anaa sa sulod. Si Solomon nag-ingon, “Siya, ang iyang sawang
mao ang mga sawang padulong sa impiyerno.”
60 Karon atong makita dinhi sa tin-aw kung unsay gihisgotan ni Jesus sa Pinadayag,
capitulo 2: 15, bahin sa doctrina sa Nicolita, ang pagsingabot nianang maong iglesia sa
inanay nga pagpahilayo sa Pulong.

Ug  usab  atong  makita  dinhi,  sa  matin-aw  gayud,  kining  mga  malaw-ay,  dili
diosnon,  mahilas  natong  mga  pasundayag  diha  sa  telebisyon,  sa  mga  rayna  sa
pakighilawas sa Hollywood. Atong makita ang kahugaw niining maong siyudad, samtang
kining mga kabataan, kining mga kababayen-an nga nagalakaw dinhi sa kadalanan nga
may gamay kaayo, nga huot nga sinina, nga nagkiaykiay, ug igo na ang kabugnaw aron
pabagtukon sila sa kamatayon. Wala sila masayud nga Yawa kanang nagbuhat niana.
Gigamhan sila sa dautang espiritu, ug wala masayud niini! Dili nimo makita ang bayeng
iro nga magbuhat niana, makita ba ninyo? Dili ninyo makita ang lain pang ubang baye
nga magbuhat niana, ni adunay usa ka maayong lalaki, nga moduol kaniya.

61 Tan-awa, karon nakita na ba ninyo ang hulagway? Anaay usa pa ka butang nga
atong ipaila sa dili madugay, kon itugot sa Ginoo.

Karon nakita na ninyo ang mga Nicolita, nakita na ninyo ang ilang doctrina. Inyong
makita ang mga batan-ong rayna, nga gitawag nila sila, kining mga paghubo-hubo diha
sa  kadalanan.  Nga  kaniadto  kanunayng  motanawg malaw-ayng  pasundayag,  aron
motan-aw  sa  usa  ka  hubo-hubo.  Bukha  ang  inyong  mga  mata,  tan-awa  diha  sa
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kadalanan, kana lang ang inyong pagabuhaton karon. Hubo-hubo ang tanan. Tinuod
kaayo.  Alang  man  sa  unsang  katuyoan  kining  ilang  gibuhat?  Aron  sa  pagpaibog,
panintal,  mao lang kana ang katuyoan sa iyang pagbuhat  niini.  Iyang gibuhat  kini
tungod  kay  mahugaw  man  siya.  Iyang  gibuhat  kini  tungod  kay  mao  kana  ang
pagkabuhat kaniya. Wala niya maila nga usa na siya ka galamiton diha sa mga kamot ni
Satanas, ug mao kana siya.

Bisan  diha  sa  atong  mga  tulonghaan  karon,  ila  nang  gitudlo  ang  buhat  sa
panghilawas. Ang atong dunot nga kalibutan tungod sa pagsimba sa babaye! Nasayud
ako nga dili sila motoo niana. Sa gihapon magatindog ug moawit ug mga alawiton, ug
uban  pa,  sa  usa  ka  adlaw;  ug  moadto  sa  gawas  kauban  sa  mga  babaye,  nga
nagkuyogkuyog, sa tibuok gabii. nakita mo? Maayo kaayo. Samtang, diha sa panan-aw
sa Dios, sa Pulong, siya maoy labing ubos sa tanang mga mananap nga gibutang sa Dios
sa ibabaw sa yuta. Bantayi.

62 Mao kanay hinungdan nga gidid-an siya sa Dios sa pagtudlo sa Iyang Pulong. Husto
kana. Sa Unang Timoteo 2: 9-15, “Dili ako motugot sa usa ka babaye sa pagpanudlo, o
sa pagbaton ug kagahum.” Nakita mo? Ug usab sa Unang mga taga Corinto 14:34,
“Sugoa ang inyong kababayen-an sa paghilum sa sulod sa mga iglesia, tun god kay wala
itugot kanila ang pngsulti, tungod kay gimanduan sila sa pagpakahilum: kay mao usab
kini ang giingon sa Kasugoan.” Apan, karon, unsay ginabuhat sa iglesia? Ilang gibuhat
siya nga mga pastor, mga ebangelista, samtang sa hingpit ang Biblia nagdili niini. Ug
ang  Biblia  nag-ingon,  “sumala  usab  sa  giingon  sa  Kasugoan,”  naghimo  niini  sa
pagkamapadayonon, sa tanang butang.

Sarna sa Cordero kaniadto,  sa miaging gabii,  ang bugtong dapit  sa pagsimba,
iIalum sa giula nga Dugo sa Cordero. Kini lamang ang bugtong dapit karon, diha kang
Cristo. Ang bugtong butang nga imong pagabuhaton mao ang pagduol Kaniya. Mao kana
ang bugtong dapit sa pagsimba. Sa kanunay ingon nianang paagiha. Ang bugtong dapit
sa pagsimba anaa sa ilalum sa giula nga Dugo.

63 Tungod niini ate nang nakita karon ang kinatibuk-ang hulagway niini nga gibuksan
alang  kanato.  Anaa  ra  siya.  Kana  ang  hinungdan  nga  gidid-an  siya  sa  Dios  sa
pagpanudlo,  wala  siya  tugoti  sa  pagbuhat  ug bisan unsa diha  sa  iglesia  kondili  sa
pagpakahilum nga maglingkud uban sa tinaptapan nga dagway.

Karon nakita ba ninyo kung nganong gisulti ko ang maong mga butang ug gibuhat
ang mga butang nga akong ginabuhat, tungod kay hingsayran ko kining tanan sa sulod
sa akong kasingkasing, igsoong lalaki, ug mga babaye? Akong . . . inyo nang naangkon
ang inyong dapit (kadali na Ian g), ug ang kahibulongang kinaiya nga mahimo sa Dios
sa pag-umol diha kaninyo. Apan gitinguha ko lang ang paghisgot diha sa pikas nga
bahin, aron ipakita kung unsa ka gayud gikan sa sinugdan. Si Jesus nagtug-an kanato,
sa “pagbalik sa sinugdan,” aron pangitaon kini. Mao kana ang atong ginabuhat.

Karon kinahanglan nga akong makuha ang labing hataas nga kahulogan diha sa
kadaghanan niini, ug nga unta makasabot kamo niini. Ug kaninyo ug mga katawhan nga
unya mamati niining maong teyp, panghinauton ko nga makasabot kamo. Balik lamang.
Aron pagpakita niini nga si Jesus nag-ingon, “Balik, gikan sa sinugdan, ug pangitaa.”
Ang tanang mga butang, mobalik sa sinugdan. Mahimo mo, makita mo ra kini karon.

64 Ay naku, ang katawhan, nasig-ingon sila nga ako usa ka masuk-anon sa babaye.
Halayo ra kana sa Kamatuoran. Dili ako. Nagsig-ingon sila, nga “Usa ka masuk-anon sa
babaye!” Hinumdumi, nga ilang ginganlan si Pablo nga mas uk-anon sa babaye. Usa ka
babayeng ministro, dili pa lang dugay, ang miingon, “Oh, sarna ka kang tigulang nga si
Pablo, ang tanan niyang gibuhat mao ang pagkuniskunis kanamong mga kababayen-
an.” Usa ka balaan sa Dios, nga gitugotan sa pagsulat sa Biblia, ang Bagong Tugon, ug
unya makiglalis sa iyang mga Pulong? Siya naga-ingon, “Kong usa ka Manolunda gikan
sa Langit magatudlo ug laing butang kay Niining ako nang gikatudlo, ipatunglo siya,”
pasagdi ang mga babayeng magwawali.

Sila miingon nga si Elias usa ka masuk-anon sa babaye. Dili siya usa ka masuk-
anon sa babaye, sa matuod nga mga babaye. Dili  lang siya moangay kanilang mga
Jezebel. Ug kong tinuod man kana, nan mao man usab ang Dios sa maong kahimtang,
tungod kay Siya mao ang Pulong nga midangat sa mga profeta. Busa sa ingon mao man
usab  ang  Dios,  sa  samang  kahimtang,  mao  man,  tan-awa,  Iyang  hingsayran  ang
tiunayng kabuhatan, “sukad pa sa sinugdan,” Siya nag-ingon, “sukad pa sa sinugdan.”
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Sila mga profeta na kang kinsa modangat ang Pulong.

65 Ug Iyang gibuhat siya alang sa lalake, ug dili ang lalake alang kaniya. Nasayud ba
kamo niana,  nga,  ang “Babaye gibuhat alang sa lalake,  ug dili  ang lalake alang sa
babaye”? Pila man ang nasayud niana? [Ang congregasyon miingon, “Amen.”―Ed.] Ang
Biblia nagtudlo niana. Maayo kaayo. Gihatagan siya ug luna diha sa lalake, sa wala pa
ang pagkahulog, tupong siya sa tanang mga binuhat. Apan “human” sa pagkahulog,
ania karon ato nang gipakita ang pagtulon-an. Apan “human” sa pagkahulog, siya mao
na ang iyang magbubuot, kinahanglan nga magpakahilum siya sa tanang mga butang,
karon human molabay ang tiunayng sinugdan. Si Jesus miingon, “Sa sinugdan dili kini
mao.” Mao kana sa dihang nagsugod ang panahon, sa dihang gibuhat sa Dios kini pag-
una diha sa Iyang tiunayng kabuhatan. Ang tanan nga nakasabot, moingon na usab
“amen.” [Ang congregasyon miingon, “Amen.”―Ed.]

Sa sinugdan nagbuhat ang Dios ug usa lamang ka lalaki ug usa ka babaye. Apan
niana ang babaye gibuhat nga lahi sa mga mananap, sa lain pang ubang mga mananap,
alang sa pagpanglimbong. Karon bantayi kini karon, “Sa sinugdan dili kini mao.” Siya
gibuhat, kon lamang nagpabilin pa siya sa tiunayng kahimtang, dili  gayud unta siya
mahulog.  Apan  siya  maoy  hinungdan  sa  pagkahulog  ug  ang  kaulangan  nga  maoy
mihugno sa kinatibuk-ang pagkamapadayonon sa Dios, ug mingsablig ug kamatayon,
kagul-anan, ug uban pang mga butang, sa ibabaw sa yuta. Siya gilalang nga ingon.

66 Karon  matikdi  karon  “human”  sa  sinugdan,  human  sa  sinugdan,  human  sa
pagsugod sa panahon; kung matapus na, mobalik sa kanhing Etemidad. Matikdi, human
sa pagkahulog nga gibuhat ni Eva, human sa pagkahulog, didto nagkinahanglan na usab
ug laing pakigsaad nga pagahimoon. Karon makapapangdol kini kaninyo, apan ihatag ko
kaninyo ang Kasulatan aron panghimatud-an nga kini mao ang Kamatuoran.

Karon  matikdi  sa  human  sa  pagkahulog,  si  Jesus  miingon  .  .  .  Ang  Dios  sa
sinugdanan,  nagbuhat  ug  usa  sumala  sa  ilang  matang;  apan  karon,  human  sa
pagkahulog, karon ato nang gilabyan kana. Ang pakigsaad mao ang panagkasama; apan
karon, human sa pagkahulog apan karon, human sa pagkahulog, anaay laing pakigsaad
nga gibuhat. Karon dili na siya magmamandu kauban niya, ang matag usa kinahanglan
nga anaay managlahing pakigsaad.
67 Karon, atong tan-awon kong husto ba. Atong hisgotan ang Genesis 3, ug susihon
kong husto ba kini, karon samtang atong padayonon, tungod kay buot ko nga atong
mapaniguro kining mga butanga, nga ginatudlo ug gipadayag nga maoy labing tinuod.
Tungod niana tingalig dinhi niini atong maangkon ang gamayng panahon, tungod kay dili
na kaayo kita halayo ngadto sa katapusan karon, aron makaabot ngadto sa katapusang
bahin sa pagtulonan, aron ipakita kung ngano ug unsay kahulogan sa mga panagbulag,
ug uban pa. Karon, diha sa Genesis capitulo 3, ug atong sugdan karon diha sa bersiculo
3-16. Atong sugdan sa ika-14 nga bersiculo.

Ug si  JEHOVA .  .  .  nag-ingon sa sirpinti,  (karon Iyang tunglohon kini),
Tungod kay i―ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw labaw pa kay sa tanan nga
kahayopan, . . . labaw sa tanan nga mananap sa kapatagan; ug sa imong
tiyan magakamang ka, ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw
sa imong kinabuhi.

Ug  ibutang  ko  ang  panagkaaway  sa  taliwala  mo  ug  sa  babaye,  ug  sa
ta/iwala sa imong ka/iwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad sa imong
ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod (Ang pakigsaad, nagaabot pinaagi sa
babaye,“ ang Mesiyas, aron pagtubos.)

Ngadto sa babaye siya nag-ingon . . .

Karon paminawa, karon anaa diha ang pakigsaad kauban sa sirpinti. Kinsa, silang
tanan pulos maayo kaniadto, sa sinugdan, o sa wala pa ang sinugdan.

Ngadto sa babaye siya nag-ingon, pagapadaghanon ko sa hilabihan gayud
ang imong mga kasakit ikaw makapanganak ug mga anak; ug ang imong
tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana, ug siya magabuot kanimo,
nawala ang panagkasama sa tanan,

Karon misumbalik siya, ug siya na ang magbubuot.

Ug miingon siya kang Adan, Tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa
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imong asawa, ug nagkaon ka sa kahoy, nga gisugo ko kanimo, sa pag-ingon,
Dili ka magkaon . . . niini: tinunglo ang yuta (wala tungloha si Adan, karon)
tinunglo ang yuta tungod kanimo; pinaagi sa kahago ikaw magakaon gikan
niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi;

Mga  sampinit  .  .  .  magapaturok  kini  kanimo  ug  mga  kadyapa;  ug
magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan;

Ug sa singot sa imong nawong. magakaon ikaw sa imong tinapay, hangtud
nga mopauli  ka sa yuta; tungod kay gikan niini,  gikan nUni gikuha ikaw:
tungod kay sa abog ikaw gikan, ug sa abog ikaw mopauli.

68 Duha ka mga pakigsaad.  Karon kana maoy nagtapos “sa  sinugdan,”  sa  unsay
giingon ni Jesus, “Sa sinugdan dili kini mao.” Karon anaa nay atong bag-ong pakigsaad.
Matikdi, lain nang pakigsaad kini. Karon anaay laing pakigsaad alang sa produkto, ug sa
laing linalang. Matikdi nga ang pagkahulog naghatag ug kagubot, kamatayon,sa matag
binuhat sa kabuhatan, nga naghatag ug kalainan sa tanang kinaiyahan.

Karon matikdan ta pag-ayo kung unsay gipasabot ni Jesus, “sukad sa sinugdan dili
kini  mao.”  Karon  dili  kini  mao  “kaniadto,”  kini  na  karon  kini  sa  “pagkahuman”  sa
sinugdan. Karon dihay duha ka mga pakigsaad. Sa sinugdan usa lamang ka pakigsaad,
si Adan ug si Eva managsama pa. usa ka lalake ug usa ka babaye. Karon nakasala ang
babaye ug ( unsa may iyang gibuhat?) kadto ang naglabay kanilang tanan sa kamatayon
ug  kinahanglan  nga  magbuhat  ang  Dios  ug  pakigsaad  tun  god  niana.  ang  laing
pakigsaad. Ania na kini dinhi sa Genesis 3:16, naghimo Siya ug laing pakigsaad.

69 Karon  ang  kalibutan  mapuno  na  usab  sa  katawhan,  dili  pinaagi  sa  tiunayng
kabuhatan sa Dios, sarna sa sinugdan, dili pinaagi sa tiunayng kabuhatan, kondili sa
lawasnong tinguha. Karon kana maoy mag-atiman “sa sinugdan,” dili ba? Sa sinugdan
dihay usa lamang ka lalake ug usa ka babaye, usa ka lalake ug usa ka babaye; apan sa
dihang  iyang  gilabang  kadtong  utlanan  ug  midala  niining  maong  sala,  karon  ang
kalibutan  mapuno  na  usab  sa  katawhan,  pinaagig  pagpanghilawas,  dili  pinaagi  sa
kabuhatan; kondili sa pagpanghilawas. Tan-awa kung hain na karon ang babaye, karon?
Apan mao kana ang paagi nga ang kalibutan mapuno sa katawhan karon, pinaagi na sa
kababayen-an.

Mao kana ang hinungdan nga si Jesus kinahanglan moabot pinaagig babaye, aron
dalhon kini  pagbalik  sa tiunayng kahimtang kini  pag-usab, sa walay pagtinguha sa
pagpanghilawas. Nahimugso Siya sa usa ka ulay. Apan. halleluia, moabot ang takna nga
dili na kini pinaagi sa pagpanghilawas, kondili pagatawgon na sa Dios ang Iyang mga
anak gikan sa abog sa yuta, balik kung unsa sila kaniadto sa tiunay, dili pinaagi sa bisan
sa tanang kababayenan: kondili pinaagi sa pag-umol sa lapok ug sa mga kahayag sa
kalibutan, ug sa petrolyum, magbuhat na usab Siya sarna sa Iyang gibuhat kang Adan
sa unang panahon.

Gibuhat  kini  ni  Jesus  sa  kasayon,  pinaagi  sa  pagpakatawo  sa  Dios  sa  Iyang
kauglingon nga usa ka Tawo ug mianhi sa kalibutan aron Siya mamatay, pinaagi niining
maong babaye. Karon mao na ang panahon sa pagsulay, pinaagig sala.

70 Karon makita na ninyo, “human” sa sinuguan, dihay usa ka butang nga gipaila.
Karon makapalisang kini kaninyo. Gikapoy na ba kamo? [Ang congregasyon miingon,
“Wala.”―Ed.] Lingkud lang kamo nga maghilum sulod sa hamubong panahon. Ug sa
nabuhat  na  ang  duha  ka  mga  pakigsaad  pinaagi  sa  lalake  ug  babaye,  pinaagig
pagpanghilawas, ang lain pang pakigsaad sa tanan (dili ang tiunayng pakigsaad, kondili
ang laing pakigsaad), karon unsay gipaila? Ang pagpangasawa ug daghan, sa tan an. Ug
unya, human sa sinugdan, ang pagpangasawa ug daghan gipaila gilayon diha sa lalake
ug sa mga mananap; human sa sinugdan, sa pagkahulog.

Karon ang Dios, sa ikaduha, nagpahimutang ug usa ka bag-ong kinaiyahan pag-
usab,  pinaagig  pagpanghilawas.  Gibuhat  sa  Dios  ang  nahauna  nga  walay
pagpanghilawas. Motoo ba kamo niana? [Miingon ang congregasyon, “Amen.” ―Ed.]
Karon mao kini ang laing pakigsaad dinuyogan sa kinaiyahan, Iyang gipahiluna kini diha
sa laing pagkahan-ay.  pinaagig pagpanghilawas.  Ang ikaduhang pakigsaad: usa ka
lalake, daghang mga babaye; usa ka laking usa, usa ka panon sa mga bayeng usa.
Husto ba? Usa ka torong baka, usa ka panon sa mga baka, mga baka; usa ka sunoy,
usa ka tugkarang puno sa himungaan. Husto ba? Usa lamang ka David, nga uyon sa
lyang Kaugalingong kasingkasing, uban sa lima ka gatus nga mga asawa; uban sa usa
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ka gatus nga kabataan ang nangatawo kaniya, sulod sa usa ka tuig, sa nagkalainlaing
mga babaye, usa ka tawo nga uyon sa Kaugalingong kasingkasing sa Dios. Usa lamang
ka  Solomon,  uban  sa  linibo  ka  mga  asawa.  Apan  matikdi  karon,  dili  kini  mao  sa
sinugdan, apan karon kini “human” sa sinugdan. Ang babaye maoy nagbuhat niini, ug
unya mao na siya kung unsa siya karon. Nakita mo?

71 Si David nga hari naglarawan kang Cristo! lpabilin kana sa inyong salabotan. Si
David naglarawan kang Cristo.  Motoo ba kamo niana? [Ang congregasyon miingon,
“Amen.” ―Ed.] Si Cristo nagalingkud. molingkud sa iyang trono. Ug kining maong David,
usa ka tawo nga uyon sa Kaugalingong kasingkasing sa Dios, adunay lima ka gatus ka
mga asawa. Nakita ninyo ang akong buot ipasabot? Si David kauban sa iyang lima ka
gatus ka mga asawa, si Solomon kauban sa iyang usa ka libo. Ug si Solomon mao ang
anak ni  David,  diha sa kinaiyanhon; nga naglarawan kang JesuCristo,  ang Anak ni
David,  diha  sa  espirituhanon.  Apan  kana  mao  ang  kinaiyanhon,  kinabuhing
makilawasnon. Kini mopaingon ngadto sa pagkaespirituhanon, nga linalang. Kay ngano?
Linalang. Tan-awa, mao kana kanhi ang kahimtang sa sinugdan, apan dili karon niining
kinabuhia nga atong gikinabuhi karon.

Matikdi,  ayawg  pakyasa  kini  karon,  dawata  kining  tanan  sa  sulod  sa  inyong
kasingkasing. Apan walay usa niadtong mga babayhana nga nakabaton ug labaw pa kay
sa usa ka bana. Siya mao ang tiunay nga binuhat, dili kon siya. Walay usa niadtong mga
babayhana nga mahimong magbaton ug labaw kay sa usa ka bana, kondili kadtong usa
ka  bana  makabaton  ug  usa  ka  libong  mga  asawa.  Kana  mao  ang  MAO  KINI  ANG
GIINGON SA GINOO. Mao kana ang Biblia.

Karon akong gibalik, nga gihinayhinay pagpakita kaninyo kun diin magsugod kini
kaniadto, unsay giingon ni Jesus. Karon nakita ba ninyo kini sa tina-aw? Makahimo sila
sa bisan unsang gidaghanon . . .

72 “Oh,”  moingon ka,  “alang lamang kadto sa Israel.”  Mao ba?Samtang gidala ni
Abraham si Sara ngadto sa nasud sa Filistia, didto may usa ka hari nga ginganlag si
Abimelek. Ug si Sara nag-edad nag usa ka gatus ang panuigon, niadtong higayona, apan
giusab  siya  ngadto  sa  usa  ka  batan-ong babaye  pag-usab  ug  nahimong maanyag.
Nasayud ba kamo niana? [Miingon ang congregasyon, “Amen.”―Ed.] Maayo kaayo. Ug
gusto ni Abimelek nga pangasaw-on siya. Nahinumdum pa ba kamo sa akong mensahe
niini? Gustong kuhaon ni Abimelek si Sara aron pangasaw-on. Mahimong daghan na
kaayo siyag asawa, apan dili niya mahimo ang pagkuha kaniya kong naminyo na siya
kang Abraham. Busa giingnan ni Abraham si Sara, “Ingna nga ikaw, 'akong igsoong
lalaki,' tungod kay patyon ako niya aron maangkon ka niya.” Nganong wala na man lang
niya  pakalagiwa  si  Abraham sa  gawas  sa  nasud,  ug  kuhaon  ang  iyang  asawa  ug
mopadayon? Dili lamang kini usa ka balaod sa mga magtotoo, kondili alang sa tanang
mga katawhan diha sa kabuhatan. Makasasala man o usa ka balaan, katungdanan mo,
tawo, tungod niining maong mga buhat. Dihay usa ka paganong hari.  Pila man ang
nasayud nga kanang maong sugilanon tinuod? [“Amen.”] Ang Biblia, sa Genesis, diha sa
capitulo 16, nagtoo ako.

73 Matikdi ninyo, nga magakuha unta kaniya aron pangasaw-on. Iyang giandam ang
iyang  kaugalingon  nga  maangkon  kining  usa  ka  babayeng  Hebreohanon.  Ug  siya
miingon, “Kini mao ang akong” Siya miingon, “Akong igsoong lalaki kana,”

Siya miingon, “lgsoong kong babaye kana.”

Ug si Abimelek miingon, “Nan kuhaon ko siya aron pangasaw-on.” Mapamalandong
ba ninyo ang usa ka tawo nga magbuhat niana? Apan iyang gibuhat kini.

Ug unya niadtong gabhiona, samtang natulog na siya, ang Ginoo mitungha kaniya
pinaagi sa damgo, ug miingon, “Abimelek, nahisama ka sa usa ka tawong patay.” Iyang
gipanalipdan kadto, kadtong nagaagas nga dugo sa Judio, nakita ninyo. Siya miingon,
“Ikaw nahisama sa usa ka tawong patay. Mikuha ka ug laing asawa sa tawo nga buot
mong maasawa.”

Siya mitubag, “Ginoo nasayud Ka sa kaligdong sa akong kasingkasing.” Miingon,
“Wala ba niya ako sultiha nga kadto iyang' igsoong lalaki'? Dili ba siya man gayud ang
miingon, 'Akong igsoong babaye kana'?

Siya mitubag, “Nasayud Ako sa kaligdong sa imong kasingkasing, mao kana ang
hinungdan nga dili  Ako  motugot  nga makasala  ka  batok  Kanako.”  Husto  ba  kana?
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Giingnan, “Iuli ang iyang asawa, tungod kay kanang tawhana Akong profeta. Ug gawas
kon iuli mo kaniya ang iyang asawa. . . Ug siya maoy magaampo kanimo, dili ang imong
sacerdote. Kon dili siya mag-ampo alang kanimo, mahanaw ang tibuok mong nasud.”
Amen. Anaa ang kahibulongang grasya. Husto. “Mahanaw ang imong tibuok nga nasud.
Asawa kana sa usa ka tawo, ug siya Akong profeta.” Amen. Kana mao ang MAO KINI
ANG GIINGON SA GINOO. Mao kana ang Kasulatan. Husto.
74 Karon atong makita,  ang nakaingon sa  kamatayon,  ang sala  sa  babaye maoy
hinungdan sa kamatayon, pinaagi sa babaye ug dili sa lalake. Pinaagi sa kahimtang sa
iyang pagkinabuhi, ug pinaagi kaniya, ang tanang kamatayon miabot. Ang kahimtang sa
iyang pagtugyan sa iyang kinabuhi maoy kamatayon. Pila man ang nasayud niana? Sa
Job 14, kong gusto ninyong isulat ang Kasulatan. Aniay ako, kong mangutana kamo
niini, aniay akong sinulat nga mga Kasulatan alang niining tanan. Kong buot ninyong
basahon sa Job 14, nag-ingon Kini, “Ang tawo nga natawo ug babaye hamubo ra ang
mga adlaw, ug puno sa kagubot.” Husto ba kana? “Siya migula sama sa bulak, siya
pagaputlon, ug isalibay,” ug uban pa. Nakita mo?

Ang matag tawo nga natawo sa usa ka babaye, nahimugso sa kamatayon sa dihang
moabot  siya.  Apan  kung  matawo  siya  diha  sa  kabuhatan  sa  Dios,  dili  gayud  siya
mamatay; siya nagagikan niadtong laing Kahoy nga didto sa tanaman sa Eden, nga si
Cristo. Ang Kinabuhing Dayon nagagikan nianang Kahoya.

“Oh,” moingon kamo, “siya usa ka kahoy?”

Tinuod. ''Nan, moingon sila, 'Dili kamo magkaon niining kahoya.' Ang Dios nag-
ingon, diha sa Genesis diha niana, 'Dili kamo magkaon niining kahoya.'“ Ay naku, ang
babaye maoy usa ka kahoy. Siya maoy usa ka mabungahong kahoy. Kamo mao ang
bunga sa inyong inahan. Ang bunga sa taguangkan mao ikaw. Husto kana. ug unya ang
bunga sa Kahoy sa Kinabuhi, nga didto sa tanaman sa Eden, mao si Cristo. Pinaagi sa
babaye miabot ang kamatayon; pinaagi sa Lalake, diha sa tiunayng kabuhatan, miabot
ang Kinabuhi. Ang pagkatawo sa usa ka babaye maoy kamatayon; ang pagkatawo diha
kang Cristo mao ang Kinabuhi. Nakuha ba ninyo ang laraw? Diha niana. Karon nakita ba
ninyo kung diin mopaingon ang mga diosa, dili ba?

Ang unang Adan ug Eva panganinaw sa ikaduhang Adan ug Eva, tan-awa, ang
pagpasanay. Karon ang pagpasanay ni Adan ug ni Eva gipaagi na sa pagpanghilawas,
aron lukpon ang yuta, apan dili kini mao sa sinugdan. Igo lamang magbuhat ang Dios ug
lalaki ug babaye, sarna sa Iyang gibuhat sa ubang mga linalang, tan-awa, inuyonan,
sarna ra sa Iglesia.

75 Karon, tungod niining gipaluyohang mga Kamatuoran sa Dios, ato pang susihon
pag-ayo,  kong  gusto  pa  kamo.  [Ang  congregasyon miingon,  “Amen.”―Ed.]  Maayo
kaayo.

Karon daw makapasakit kini kaninyo ug diyutay hangtud nga mopatidlum ta niini,
apan buot kong ipakita kaninyo ang Kamatuoran niini.

Walay usa ka ministro nga mangasawag usa ka balo. Nasayud ba kamo niana?
Gusto bang basahon ninyo kana? Maayo kaayo, susiha ang mga Levihanon, Leviticus 21:
7  ug  sa  EzequieI44:22,  ug  akong  ipakita  kaninyo  nga  ang  mga  sacerdote  dili
makapangasawag  usa  ka  babaye  nga  nahilabtan  sa  usa  ka  lalake.  Kining  maong
panganinaw iya sa ulay nga Pangasawonon ni Jesu-Cristo, tungod kay sila nag-atiman
sa Kalayo sa Dios, bulohaton kini sa mga sacerdote, ang mga anak ni Aaron. Wala na
kitay igong panahon nga basahon Kining tanan, ug makahuman ta sa udto, kaluhaan na
lang ka gutlo ang atong nahibilin. Ug sila mao ang mga anak ni Aaron nga maoy nag-
atiman sa-sa Kalayo sa Dios, tungod niini wala itugot kanila ang pagpangasawa ug usa
ka babaye nga nahilabtan na sa laing lalake. Ang Dios nga walay pagkabalhin namulong
sa  ingon.  Dili  sila  makapangasawa  ug  laing  babaye,  ug  ang  usa  ka  babaye  nga
nahilabtan na sa usa ka lalake, gipakita niini  ang panganinaw, kong gusto kamong
motan-aw niini, nga ang Iglesia sa buhing Dios mahinlo, walay mansa, ang Pulong sa
Dios, ug dili ang denominasyon nga gihilabtan na sa tawo.

76 Bantayi, basahon ta kini dinhi. Gusto kong ipatin-aw kini kaninyo. Sa Mateo 5, si
Jesus nagsulti dinhi niini ug usa ka butang nga labing mahinungdanon kaayo. Atong tan-
a won kini, sa Mateo 5. Akong gisulat diha sa akong . . . Akong gitiman-an ang pipila ka
mga butang nga akong isulti alang lamang sa lalake, kay sa ingon naglisud ako nga
isulti kini sa atubangan sa atong mga igsoong babaye. Apan buot ko nga-nga mogawas
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dinhi karon sa dili. pa. . . Karon, igsoong babaye, buot kong ipahimutang kamo sa dapit
diin gisaad kaninyo sa Pulong sa Dios, ug niana makita ninyo nga anaa kamo sa maong
dapit, usab.

Mateo 5:32. buot kong makabantay kamo niini, aron pamatud-an ang mao rang
laraw sa “usa” ug “daghan.” Sa Mateo, katloag- . . . Sa akong pagtoo anaa kini sa Mateo
5:32, sa 31 alang sa pagsugod.

Giingon usab, Bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa. kinahanglan iyang hatagan
siyag usa ka sulat pamatuod sa pakigbulag: Si Jesus maoy nagsulti niana, ang Bugtong
namulong, “sukad sa sinugdan.”

Apan magaingon aka kaninyo. Nga bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa, gawas
kon ang hinungdan . . . mao ang pakighilawas, nagahimo kaniya nga mananapaw; tan-
awa.  si  bisan  kinsa  nga  mobulag  sa  iyang  asawa,  gawas  .  .  .  sa  hinungdan  sa
pakighilawas, nagahimo kaniyang manana paw: (ngano? maminyo siya pagusab) ug
bisan kinsa ang mangasawa kaniya nga binulagan makasala sa panapaw.

77 Tan-awa,  anaay  iyang  buhi  nga  bana,  tungod  niini  walay  lalake  nga
makapangasawa kaniya. Bisan unsa pay iyang gibuhat ug si kinsa pa siya, anaay iyang
buhing bana, wala nay igong hinungdan pa alang kaniya. Apan, dili kini, alang sa lalake.
“Naghimo  kaniya,”  dili  sa  lalake.  Hingsabtan  ninyo  kini?  Kinahanglan  nga  inyong
pasagdan ang Pulong sa pagkamapadayonon. Tan-awa, wala ingna nga dili makahimo
ang lalake, kondili nga ang babaye maoy dili. Tan-wa, “maghimo kaniya,” dili ang lalake.
Mao kanay husto nga giingon sa Biblia, “maghimo kaniya.” Wala kini isulti sa lalake nga
dili makaminyo pag-usab, kondili sa “babaye.” Ngano man?

Si  Cristo  ang  anaa  diha  sa  panganinaw.  Matikdi,  giingon  kini  nga  dili  siya
makapangasawa pag-usab, gawas lamang kung ulay. Makahimo siya sa pagpangasawa
pag-usab. Makahimo siya, makahimo siya sa pagpangasawa pag-usab kong kini usa ka
ulay,  apan dili  siya makahimo sa pagpangasawa sa kang bisan kinsang asawa. Dili
gayud mahimo. Ug kong mangasawa siya ug usa ka babayeng binulagan, nagpuyo siya
sa pagkamananapaw, dili ko tagdon kong kinsa man siya. Ang Biblia nag-ingon, “Bisan
kinsa nga mangasawa kaniya nga binulagan, nagpuyo diha sa pagkamananapaw.” Anaa
ka, dili kon binulagan.

Tan-awa kadtong tiunay kaniadto. “sukad sa sinugdan,” karon? Pagmininyoanay,
karon matikdi, makahimo ang lalake, apan dili ang babaye. Sama ni David, sarna ni
Solomon, sarna sa pagkamapadayonon sa tibuok nga Biblia, karon, maingon kang David
ug sa uban pa kanila.

78 Karon himatikdi ninyo diha sa Unang mga taga Corinto 7: 10, matikdi, si Pablo
nagsugo sa asawa nga, nga mibulag sa iyang bana, sa pagpabiling mag-inusara, o kaha
makig-uli balik sa iyang bana. Dili siya makahimo pagminyo pag-usab. Kinahanglan nga
magpabilin siyang mag-inusara, apan, matikdi, nga wala gayud siya maghisgot bahin sa
lalake. Tan-awa, dili mo mahimong papanghimakakon ang Pulong. “Sukad sa sinugdan,”
ang balaod sa pagpanghilawas pinaagi sa pagdanghag mga asawa.

Karon,  ang  Pulong  sa  Dios  haum  kaayo  sa  kinaiya  sa  Dios,  sa  kanunayng
nagmapadayonon. Tan-awa kung giunsa sa usa ka panghunahuna ang paghiadto sa
subangan, ug laing usa miadto sa kasadpan, diha niini? Kinahanglan nga mobalik ka sa
Kamatuoran,  aron  susihon  kong  un  sa  kini.  Ingon  niana  kanunay,  mao  kana  ang
naandang pakigsaad sa Dios sukad sa sinugdan.

Ang nahauna, sa wala pa ang sinugdan, sukad sa sinugdan usa ug usa ra gayud.
Human ang sala makasulod, nan anaay usa ra ka lalake ug usa ka panon nga mga
babaye; maingon man ang kinaiyahan, ang tanang mga mananap, ug tawong mga
linalang ug ang kinaiyanhong unod sa mananap. Kitang tanan mga mananap, nasayud
ta  niana,  kitang  tanan,  tanawa,  ug  kining  tanan  anaa  sa  kinaiya  sa  Dios  nga
nagmapadayonon.
79 Apan karon nga gibuksan na ang mga Timri, ang Espiritu sa Kamatuoran nagtultol
kanato ngadto sa Pulong. Kana maoy nagpatin-aw kung nganong ang mga kasaypanan
nagpadayon man hangtud sa kapanahonan, tungod kay ang mga Timri wala pa man
maabli, Kini wala pa mahipadayag. Kini maoy tinuod.

Matikdi,  kamo, dili  mo mahimong pakyason ang mga anino. Maingon sa akong
giwali kaninyo sa miaging gabii bahin sa anino diha sa salog, kinahanglan nga mogula
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gayud kini.  Giunsa man sa pagkahimo nga maanaay anino sa usa ka elepante nga
nagsingabot diha sa salog, ug ang usa ka gamay, maniwang nga lalake ang mitungha
nga usa ka elepante, o kaha ang elepante ang gamay, usa ka tawong maniwang? Karon
himatikdan kini ninyo diha sa hingpit nga panganinaw.

Karon, anaa diha ang matuod nga babaye, usa ka matuod nga babaye, ulay, nga
nagpakasal sa iyang bana, ug nakig-ipon, ug usa siya ka butang panalangin sa lalake.
Kong ang Dios makahatag sa Iyang anak ug bisan unsang maayong butang kay sa usa
ka asawa, Iya gayud unta ihatag kana kaniya. Apan gimugna siya aron nga mahimong
buhatan sa pagpanghihwas, ug walay laing mananap nga gilalang nga sarna niana.
Walay lain pang binuhat sa ibabaw sa yuta nga gilalang sarna niana. Mao kana ang
hinungdan nga makita mo ang pagmininyoay, tungod niana. Kana maoy nagdala niini.

80 Karon pamatia, dinhi sakatapusang pagtuki, paminaw, adunay usa lamang ka Jesu-
Cristo  (husto  ba?),  usa  ka  Tawo,  Dios,  Emmanuel.  Motoo  ba  kamo  niana?  [Ang
congregasyon miingon, “Amen.”―Ed.] Apan ang mga sakop sa Iyang Asawa daghan,
tan-awa,  linibo  ka  mga  linibo  sa  mga  linibo  (husto  ba?),  ang  Iyang  Asawa,  ang
Pangasaw-onon, ang Iglesia. Nakasabot na kamo karon? [“Amen.”]

Mao kana nga miingon Siya kang Adan, sa wala pa ang pagpanghilawas isugyot o
ipaila, “SLImanay, aron lukpon ang yuta,” samtang diha pa siya sa sinugdan, samtang
diha  pa  siya  sa  pagkalalake  ug  pagkababaye  sa  iyang  kaugalingon.  Diha,  gilayon
nagpakita  nga  ang  Pangasaw-onon  magagikan  gayud  sa  Pulong,  pinaagi  sa
espirituhanong pagsanay, mga pagsanay, tanawa, nga magalukop sa yuta.

81 Karon diha sa buhat sa pagpanghilawas, tan-awa, ang duha ka pundok gisagol
kanang duha ka mga butang. Tungod niini dili mo mabuhat kini, kinahanglan nga dalhon
mo kini pagbalik diha sa Kamatuoran niini, “sa sinugdan.” Ug sa katapusan anaay usa ra
ka Ginoong Jesus, ug daghan ang Iyang Pangasaw-onon, sa tinagsa. Nakuha ba ninyo?
Dihay  usa  lamang  ka  David  sa  usa  ka  trono,  usa  ka  hari  (uyon  sa  Kaugalingong
kasingkasing sa Dios) uban sa lima ka gatus nga asawa. Si Jesus molingkud sa Iyang
Trono, halleluia, sa Milenyum, uban sa usa ka Asawa; sarna kaniadto sa sinugdan, nga
binuhat  gikan  sa  yuta,  pinaagi  sa  kamot  sa  Makagagahum  nga  Dios,  diha  sa
pagkabanhaw, sa daghang mga sakop. Anaa ka.

Ang kababayen-an, naningkamot nga maingon niana, duo Ikang Cristo, kay sa
ingon dili ka mahilakip nianang mahugawng kagubot diha niana. Apan samtang igo ka
lang mahimong usa ka sakop sa simbahan nga nagtinguha sa pagkinabuhing dungganon
ug maayo, sa kinaugalingon, dili mo gayud kini mahimo. Ni makahimo niini ang usa ka
lalaki kung wala si Cristo. Sarna sa giingon ni Pablo, “Apan anaa sila kang Cristo, walay
lalake ug babaye.” Usa ra silang tanan.
82 Apan aron kining Kaminyoon Ug Panagbulag matul-id, aron kamo masayud kung
kinsay husto ug kinsay sayup.

karon Iyang gipatin-aw ug maayo d inhi  niining mga pangan inaw. Anaay usa
lamang ka Cristo; ug daghan ang mga sakop nianang maong Asawa. Matikdi, mahimong
isalikway ta Niya tungod sa espirituhanong pagpakighilawas ug sa mini nga doctrina, sa
tanang  panahon  sumala  sa  Iyang  gusto;  apan  unsang  kapangahason  ninyo  ang
pagpakigbulag Kaniya, ug sa gihapon luwas ka? Ang lalake makahimo sa pagbulag sa
iyang asawa ug mangasawag lain; apan dili ang babaye makablilag sa iyang bana ug
makigminyo ug lain. Tan-awa kining tanang mga landong ug mga panganinaw sa hingpit
sila  nagakauyonay?  Dili  kon  ang  simbahan;  kondili  angPangasaw-onon  pinaagi  sa
Pulong. Dili kon ang babaye; kondili ang lalake, sa matag panahon. Mao kana nga walay
butang  gisulti  batok  sa  lalake  nga  nagbuhat  niini;  sa  kanunay  gayud  ang  babaye.
[Gitoktok ni Igsoong Branham ang pulpito lima ka higayon―Ed.] Husto kaayo kana.
Apan mahimo siya nga Pangasaw-onon ni Cristo, pinaagi sa . . . Ug hinumdumi, ingon
nga bahin siya sa lalake, ang Biblianag-ingon nga makahimo siya sa. . . “Tungod niana
dili  ako  motugot  sa  babaye  nga  magapanudlo,  o  magbuot  sa  lalake,  kondili
magpakahilum lamang. Tungod kay si Adan maoy unang gibuhat. ug unya si Eva. Ug si
Adan wala hilimbongi. Ngani ang babaye mamaluwas pinaagi sa iyang pagpanganak,
kon siya magapadayon sa pagkabalaan ug kaligdong, ug ingon niana,” tungod kay niana
siya nahimong kabahin niining maong lalake. Mao kanay nagdala. . .

83 Nganong wala man ni Abraham. . . Nganong wala man sa Dios patya si Sara nga
naglingkud didto, nga nagalimod, ug nanghimakak diha gayud sa atubangan sa Dios?
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Nga  naglingkud  didto  ingon  nga  Tawong  may  kamatayon,  nga  nagkaon  ug  unod,
nagkaon ug tinapay, nagainum ug gatas, ug miingon Siya, “Nganong mikatawa man si
Sara didto sa likud,” sa luyo Niya, sa ilalum sa tolda, wala gayud Niya makita siya, nga
“nagsulti niini, 'Unsaon man sa pagkahimo niini'''?

Siya mitubag, “Wala ko gayud kini ipamulong!” Uh-oh, ay, gipasabot nga ang Dios
namakak Siya, sa Iyang atubangan? Apan dili Niya mahimo ang pagkuha kaniya. Ngano
man? Tungod kabahin siya ni Abraham. Amen. Dili mahimong pasakitan Niya siya kondili
pasakitan si Abraham.

Karon nakita na ba ninyo mga kababayen-an kung hain kamo mahisakop. Ugnag-
ingon  ang  Biblia.  “Kamong  kababayen-an  magmaawaton  kamo  kang  Sara,  nga
nagdayandayan sa iyang kaugalingon diha sa luho nga bisti, nga nagmainunongon ug
matinud-anon ngadto sa iyang bana, nga nahigugma kaniya pag-ayo nga (siya) nga
gitawag niya siya nga iyang ginoo, magbubuot, ug tag-iya.”

84 Ug kamo, kamong pipila ka mga kababayen-an, nga nagsul-ob niining malaw-ayng
mga bisti ug migula dinhi aron sa pagtugyan sa inyong kaugalingon sa atubangan sa
lalake. Si Jesus nag-ingon, “Si bisan kinsa nga magatan-aw sa usa ka babaye uban sa
pangibog kaniya nakapanapaw na kaniya sa sulod sa iyang kasingkasing.” Nan kinsay
nakasala, ang lalake o kamo? Lalake siya, gilalang siya sa ingon aron buhaton kining
maong buhat tan-awa; ug kamong mga babaye, nga unta maoy modumili. Ug nganong
gipakita  man  ninyo  ang  inyong  kaugalingon  nga  sarna  niana?  Dili  kini  alang  sa
kahayahay,  nasayud  kamo  nga  dili  kini  mahimo,  samtang  daw  mitikig  kana  sa
kamatayon uban sa mga purol nga imong gisul-ob. Tanawa, dili alang sa kahayahay.
Nan alang man diay sa unsa kini? Kini alang sa kahugawan! Dili kamo makadawat niini,
apan ang Biblia maoy nagsulti niini sa ingon. Kini mao ang Kamatuoran. Ang mahugaw
kini nga espiritu nga anaa sa sulod ninyo. Dili  kamo buot nga mahimong mahugaw;
apan wala kamo masayud, nga sa espirituhanon nangahugaw na kamo, tungod kay
inyong gitanyag ang inyong kaugalingon nga mahugaw.

Karon, ang usa ka tawo, ang iyang daan. hugaw, bukogon nga mga tuhod, ug bisan
ko daw dili pa siya magbisti, dili kini makaunsa, ang iyang lawas dili makatintal. Ngano!
Siya mao ang tiunayng binuhat, sa kahimtang, gikinahanglan gayud . tan-awa. Apan,
kamo ang laing linalang. aron pagatintalon.

Dios, kaloy-i! Ay, naku, kining makasasalang kalibutan! Malipay ako kon matapus
na kini.

85 Matikdi, nga mahimo Niyang bulagan ang Iyang asawa sa tanang panahon kong
gusto Niya, apan dili sa babaye mahimo ang pagbulag Kaniya; makahimo Siya kanako,
mahimo Niya akong ilabay sa abog sa bisan unsang panahon kong makahunahuna Siya
sa ingon, apan, oh, igsoong lalake, labi pang maayo nga dili ko sulayan ang paglabay
Kaniya diha, kay niana matapus ako.

Mahimong makapangasawa siya Solomon ug babaye nga dili minyo, makahimo siya
sa pagpangasawa ug bisan unsang babaye kung gusto  siya.  Ang usa ka sacerdote
makahimo lamang sa pagpangasawa kung kana ulay. Si Salomon... Sama kang David,
iyang gipangasawa (kinsay iyang ngalan?) Si Abigail. Nga, may usa ka tawong ginganlag
“buang,” siya may maanyag nga asawa, ug namatay siya. Ug naminyo si Abigail kang
David; usa siya ka hari, dili kon usa ka sacerdote, tan-awa, busa i-iyang gipangasawa.
Apan ang usa ka sacerdote dili  makabuhat niana,  tungod kay siya nahilabtan na o
magbaton ug usa ka babaye nga iyang maasawa nga nahimo nang asawa sa usa ka
lalake.

Tungod niini  nagpakita  kana sa kaulay sa Iglesia  sa  Ginoong Jesu-Cristo,  ang
Pangasaw-onon kinahanglan nga wala kini mahugawi, ang Pulong, walay usa ka Pulong
nga  nawala  bisan  diin.  Tinuod  kaayo.  Mapamalandong  mo ba  ang  usa  ka  hustong
pangasaw-onon, ang usang dughan mawala, ug, ug laing usa, maingon sa dili maayo,
nasayud ba kamo? Dili kana mahimong Pangasaw-onon ni Jesu-Cristo. Hingpit siya. Siya
mao ang Pulong sa kanunay, walay usa ka Pulong nga gipakyas bisan diin. Wala.
86 Matikdi,  nga  mahimo Niya  siyang bulagan,  apan dili  siya  makahimo pagbulag
Kaniya. Nabuhat na Niya kini, ug gipamatud-an kini, niadtong mga adlaw nga si Luther,
si Wesley, ug ang Pentecostal, samtang midumili sila nga mahimong kabahin Niya sa
unahan pinaagi sa espirituhanong pagpanghilawas aron mahimong magsamkon pinaagi
sa dugang pa nga bahin sa Pulong. Nakasabot ba kamo? Nagdumili siya. Ang simbahang
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Lutheran midumili  kang Cristo nga magbaton pa ug laing tinguha kaniya; Si Luther
nagdumili niini. Ug itugot kanako ang pagsulti niini, bisan pa kong unsay inyong itawag
kanako; mao man usab kini karon ang matag usa kanila, napakyas sila sa pagdawat
nianang maong Pulong, nagdumili sila kang Cristo! Ug ang si bisan kinsang babaye nga
mobalibad sa pagpaanak sa lalake, walay katungod nga mahimong asawa niya. Amen.

Nahinumduman ba ninyo, diha sa Biblia, sa dihang nangasawa ang hari kang Ester?
Tungod kay ang rayna mibalibad, mikuha lang siya ug laing usa. Ug samtang ang . . .
Unsay nahitabo samtang mibalibad siya sa pagkuyog sa hari ug mosunod kaniya? Mao
ra nga kahimtang kini sa usa ka babaye nga mobalibad nga mahimong asawa sa iyang
bana.

87 Ug mao man usab sa iglesia nga mobalibad aron mahimong magsamkon niining
panahon nga niini ania kita, aroil manganak ug mga anak niining panahona. Dili kita
mga Lutheran, dili kita mga iya ni Wesley, ni kita mga Pentecostal! Kinahanglan nga
mamahimo kitang mga anak niining panahona, pinaagi sa pagpanamkon sa Pulong sa
Dios, aron manganak ug usa ka Bata niining panahona, ang Binhi nga Anak. Amen.
Naglaum ako nga nakasabot kamo. Dili  mahimong magsamkon, dili, busa unsa may
Iyang gibuhat? Gibulagan siya, sa panagbulag. Husto kana. Apan mapangahason siya sa
pagpakigbulag Kaniya. Iyang gibulagan siya.

Mipadayon  Siya  nga  nagpadayag  sa  Iyang  Pulong  ngadto  sa  Lawas,  ug
nagapanghimatuod Kaniya, sa ingon, pinaagi sa Iyang kaugalingon. Ang Iyang mga
anak nag-inanay na sa pagkahisama Kaniya, tungod kay Kini nagakahamtong na, o, sila
nangahimo nang mga anak sa Pulong, dili kon mga anak sa simbahan. Mga anak sa
Pulong! Ug ang Pangasaw-onon usa ka maanyag nga Oalaga sa Pulong, walay sambog,
nga wala mahikap sa bisan unsang kapunongan sa tawo, sa bisan unsang tinawhonong
pagpanudlo. Siya mahimong Ion Ion nga walay sambog, Pangasaw-onon sa Pulong!
Amen ug amen! hinaut unta nga hingsabtan ninyo kana, kanang anaa sa kahanginan.
Siya mao ang nagsamkon nga dalaga sa Dios.

88 Tan-awa kung un sang kadakung kadungganan ang naangkon sa babaye? Tan-awa
kung unsa kadakung butang ang mahitabo sa iglesia, apan nakita ba ninyo kung hain
siya dalha sa kahugawan? Ug unya inyong gitinguha ang pagtandi nianang iglesia nga
anaa diha tali sa Iglesia nga ania dinhi, dili mo kini mahimo. Ug nagtinguha kamo sa
pagtandi  sa  bigaon  sa  kadalanan  kay  sa  Iglesia  sa  buhing  Dios;  o  sa  babaye,  sa
maayong babaye, tali sa usa ka bigaon?

Nganong anaa may butang nga sama niana? Balaod kini sa Dios, ang balaod sa
panagkabangi.  Unsaon man nato  sa  pagkasayud kung unsaon sa  pagpahimulos  sa
kahayag sa ad law kong wala pay gabii? Unsaon man nato sa pagpahimulos sa ting-init
kong wala piy ulan? Unsaon man nato sa pagpahimulos ug pagtahud sa. usa ka matuod
nga babaye, kong wala pay usa ka mahugaw?

89 Gipadayon Kini sa pagpadayag, nga nagpadayag sa lyang Pulong, apan dili ta unta
mangahas sa pagpakigbulag Kaniya ug makigminyo sa lain? Karon sa pagkatinuod
matin-aw na kini'kaayo kung nganong ang matag pangagpas nangasayop. Dili mo kini
mahimong palihokon niining paagiha, wala na kini; kung palihokon mo kini nga ingon
niana, mabiyaan niini ang saad. Ania dinhi ang saad, ania dinhi ang butang niini, ang
Pulong,  wala  Kini  magakasumpakiay.  Kinahanglan  nga  magpabilin  Kini  karon  sa
pagkamapadayonon, wala niini magkasumpakiay ang Mateo 28: 19 sa mga Buhat 2: 38.

Karon,  ang  pipila  kaninyong  mga  kababayen-an,  ang  pipila  kaninyong  mga
kalalaken-an, nasayud a-ako nga mosupak ka-kamo Niini. Tungod kay nasayud kamo,
nga dili kamo makalimud niana karon. Dili ninyo mahimo. Apan tugoti nga akong ipakita
kaninyo ang usa ka butang. Kong ang Mateo 28: 19 nag-ingon, “Busa panglakaw kamo,
ug tudloan ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa Ngalan sa Amahan, ug
sa  Anak,  ug  sa  Espiritu  Santo,”  ug  mitalikud  sila,  ug  ang  matag  usa  ka  tawo nga
gikabautismohan gikabautismohan nga supak nianang, bautismoha sa Ngalan ni Jesu-
Cristo, tungod kay sa kinatibuk-an nga panahon sa Biblia ug sa sulod sa tulo ka gatus ka
tuig human sa panahon sa Biblia, ngadto sa Cancilla sa Nicaea. Ug unya ilang gisagop
nga ilis ang payriulon-ag tawo. Unsa may kalainan, kong kini wala mahipadayag?

90 Ug nasayud ba kama sa tibuok nga Basahon, ang tibuok nga Biblia,  nga maoy
pinadayag? Mao unta kana ang inyong pagkasayud sa kamatuoran tali niining usa ug sa
lain, kana tungod kay Kini usa ka pinadayag. Ug ang pinadayag kinahanglan gayud nga
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mosibo sa Pulong, dili kay mosupak sa Pulong.

Moingon ka, “Nan, aka, nahipadayag kini kanako.” Unya kong supak kini sa Pulong,
dili gayud kini gikan sa Dios. Husto kana.

Karon kong gusto ninyong hisgotan ang Mat- . . . Mateo 16: 18. Matud ni Jesus,
Siya  Mismo,  nga  ang tibuok  Iglesia,  ang  Iyang Iglesia,  pagatokuron  sa  ibabaw sa
espirituhanong pinadayag sa Iyang kaugalingon, nga mao ang Pulong. “Sultihan Ko
ikaw, nga ikaw mao si Pedro” . . Ug wala gayud kini ipadayag kanimo sa unod ug dugo,
kondili ang Akong Amahan nga anaa sa Langit maoy nagpadayag niini kanimo. Ug sa
ibabaw niining bato. . .“

Karon, nasayud aka, sa atong mga higalang Catoliko diha, moingon kama nga,
“Kini gitukud sa ibabaw ni Pedro, ug si Pedro ang apostolicanhon, busa, si Talpulano,
ilalum sa pagtugot nga apostolicanhon, sa pagkasunodsunod.” Ang mga Protestante
nag-ingon, “Kini gitukod sa ibabaw ni Jesu-Cristo.” Dili aran nga maoy akong pagpalain,
kondili  nga  gidawat  ko  lang  ang  unsay  Iyang  giingon!  Siya  nag-ingon,  “Wala  kini
ipadayag kanimo sa unod ug dugo, kondili ang Akong Amahan nga anaa sa Langit maoy
nagpadayag niini kanimo. Ug sa ibabaw niining bato, ang espirituhanong pinadayag
kung unsa ang Pulong, tokuron Ko ang Akong Iglesia; ug ang mga ganghaan sa hades
dili  gayud makatay-og Niini.”  Ang Iyang Asawa dili  gayud matintal  sa  laing lalake.
“Tokuron Ko ang Akong Iglesia, ug ang mga ganghaan sa hades dili gayud makatay-og
Niini.”

91 Ug  si  Abelug  si  Cain,  sa  tanaman  sa  Eden.  Si  Cain  mipagula  sa  iyang
kinaugalingong pagpanabot, siya nag-ingon, “Karon, paminawa, ang Dios maoy usa ka
maayong Dios. Anaa Siya sa tanang kinaiyahan, tungod niini  manguha aka ug mga
balatong ug mga kamote, ug mokuha aka ug-ug mga bulak, ug buhatan ko Siya ug usa
ka matahum kaayong halaran.” Mao kana ang simbahan. Miluhod siya. Nagtoo siya sa
Dios. Iyang gisimba ang Dios, gibayaw ang iyang mga kamat, ug gihalad kining mga
halad. Iyang gibuhat ang tanang pagkarelihiyosong gibuhat ni Abel.

Si Abel nagtukud ug samang halm“an. Apan nagdala ni Abel sa iya, nagdala siya ug
usa ka nating camero. Karon, gidalay ana ni Cain, alang sa pagtambal sa sala, nga ang
iyang amahan ug inahan nangaon sa bunga, maingon nga gikatudloan sila didto sa
tanaman. Apan si  Abel,  pinaagi  sa Langitnong pinadayag, nakasabot nga dugo ang
hinungdan niadto. Pinaagi sa langitnong pinadayag! Ug nag-ingon ang Biblia diha sa
mga Hebreohanon,  sa capitulo  12,  nga,  si  ”Abel,  pinaagi  sa  pagtoo,  sa  pinadayag,
mihalad ngadto sa Dios sa labi pa ka hinangponon kay sa kang Cain, nga niini ang Dios
nagpanghimatuod nga siya matarung.“ Husto ba kana? [Miingon ang Congregasyon, ”
Amen.“―Ed.] Amen! Igsoong lalake, ug babaye, matinaw kaayo kini, alang kanako. Mao
kana ang kinatibuk-ang butang.

92 Karon  bahin  sa  Kaminyoon  Ug  Panagbulag,  tan-awa,  kinahanglan  gayud  nga
ikapadayag kini. Hangtud nga ikapadayag na kini, dili ka makasabot n iini. Apan nagsaad
Siya niining katapusang mga adlaw, dinhi niining maong panahon, nga ang tanang mga
gililong nga tinago sa Biblia igapadayag. Pila man ang nasayud niana? Sa Pinadayag, sa
capitulo 10! Gisaad kini ni Jesus, nga kining tanang.mga gililong nga mga tinago ba-
bahin sa Kaminyoon Ug Panagbulag, tanan niining uban pang mga gililong nga kanhi
gitagoan igapadayag na sa katapusang panahon.

Karon inyo bang nahinumduman, ang Tingog nga nag-ingon, “Lakaw ngadto sa
Tucson.” Nahioumduman ba ninyo ang milagrosong Kahayag didto sa langit, ang pito ka
mga Manolunda nga nagtindog didto, nga mibalik sila ug giablihan ang Pito ka mga
Timri? Bantayi kung unsay nahitabo. Tinuod kana. Karon moadto ta sa unahan.

Apan karon, pamatia ninyo!

Nasayud ako nga takna na sa inyong pagpangaon,  apan maayo ba ang akong
pagkaon. [Angcongregasyon miingon, “Amen.”―Ed.]

93 Matikdi, karon, nga nakuha na sa babaye ang iyang dapit, ug siya usa ka mutya. Si
Salomon, kining tawhana nga anaay napulo ka libong asawa . . .o usa ka libong asawa,
diay, matud niya, “Ang tawo nga makakaplag ug usa ka asawa, nakakaplag ug maayong
butang.” Siya nag-ingon, “Ang usa ka maayong babaye maoy mutya sa iyang korona,”
mao kana ang kadungganan. Apan ang usa ka dautan maoy tubig diha sa iyang dugo,“
mao kana ang iyang kinabuhi. Siya nag-ingon, ”Tingalig anaay usa ka tawong matarung
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nga hikaplagan diha sa usa ka libo,“ si Salomon ang nag-ingon niini, ”apan,“ miingon, ”
dili ka makakaplag ug usa ka babayeng matarung diha sa usa ka libo.“ Gisulti . . .kana
ni Salomon, tan-awa.

Karon matikdi kana, giingon nga unsa man niini. Apan, nakita ninyo, babaye, nga
ka-kamo usa ka mutya kong gusto kamong mahimong usa ka mutya, apan ang tinguha
kinahanglan nga magagikan kaninyo. Ug inyong makita kung nganong ingon man niini
ang Kaminyoon Ug Panagbulag; ug nagtudlo niini si Jesus kaniadto, tungod kay ang
inyong matang mao ang hinungdan sa tanang mga sala. Mao kana ang hinungdan nga
ang 'pagpangasaw-anay ug ang panabulag, ug ang mga butang, gipaila. Sa sinugdan dili
kini mao, ug dili kini mao sa umaabot nga kalibutan.

94 Tan-awa  si  Jacob,  kang  kinsa  nagagikan  ang  mga  patriarca.  Siya  anaa)  dili
mokulang  sa  usa  ka  docena  nga  mga  asawa.  Iyang  gipangasawa  ang  duha  ka
managsoong babaye, ug diha pay mga puyo-puyo nga mga asawa gawas nianang, mga
babaye  nga  iyang  gikaipon.  Ug  kadtong  mga  patriarca  nangatawo  kanilang  mga
puyopuyo nga mga kababayen-an. Husto ba? [Ang congregasyon miingon, “Amen.”―
Ed.] Tan-awa, kinahanglan mahapsay ang lakat sa Pulong. Oh, daghan kaayo ang akong
mga pahina bahin kanila. Kong ang usa ka ministro mangutana kanako bahin niini, ug
kung magakatigum kita, mahimong atong hisgotan kini. Apan sa pagkatinuod, kong
nagbaton  siya  ug  pagka-espirituhanon,  dinhi  niini  iyang  makita  nga  kini  mao  ang
Kamatuoran. Wala nay pagduhaduha Niini.

Ang maayong babaye maoy usa ka maayong butang. Nasayud ako niana. Nasayud
ako niini tungod sa maayong babaye. Nakahinagbo akog usa ka matuod nga babaye nga
tinuod, usa ka tinuod nga mga lalake nga nagalakaw. Siya usa ka laing binuhat ug tipik
kaniya, ug sa pagkahulog nagpatalinghug siya kaniya. Siya maoy . . . Siya kabahin niya.
Apan anaa na kana kaniya, gibuhat siya aron mahimong mahugaw, ug gitugyan kaniya
ang pagbalibad o sa pagdawat. Supak kana sa tiunayng kinaiyahan sa sinugdan, tan-
awa, apan anaa ka.

95 Karon alas dose na ang takna, busa laktawan ko na lang ang uban dinhi sulod sa
pipila ka mga gutlo. Mangutana ako kaninyog usa ka butang.

Karon, hinumdumi, gisulti ko kini alang sa akong pundok. Ug diha sa gawas sa
kahanginan, akong gisulti kini alang sa akong mga sumusunod. Kining maong Mensahe
alang lamang kanila, ug kung unsay gisulti ko dinhi. Ang si bisan kinsang ministro, siya,
iya kana, oo, siya maoy magbalantay nianang maong panon, ipabuhat kaniya ang bisan
unsay iyang gustong pagabuhaton. Anaa kana kaniya ug sa Dios. Ang si bisan kin sang
pari, ang si bisan kinsang magwawali, anaa ra kana kaninyo, igsoon kong lalake. Igo ra
akong makigsulti dinhi sa Jeffersonville, ang bugtong dapit diin ako makasulti, kana
tungod kay kini akong kaugalingong panon. Mao kini ang panon nga gitugyan kanako sa
Espiritu Santo aron sabton aron akong bantayan, ug tulobagon ko kini Kaniya.

Ug kining akong mga katawhan nangakabig dinhi sa tibuok nga nasud, nga akong
gidala kang Cristo. Ug, mga anak, ania ako aron pagtabang kaninyo, ug higala ako
ninyo. Tingalig inyong pagaisipon nga batok kaninyo ang akong pinulongan; gipamulong
ko kini, tan-awa, alang sa inyong kaayohan. Gihigugma ko kamo. ug kong dili man kana
tinuod, ang Dios maoy akong Maghuhukom. Nasayud kamo nga gihigugma ko kamo.

96 Makalilisang kining butanga, wala ako masayud kung unsaon sa pagpagawas niini.
Unsay akong pagabuhaton, samtang anaay akong kalalaken-an ug kababayen-an nga
nagalingkud sa akong congregasyon, ang uban kanila naminyo kaduha o makatulo ka
higayon? Maayong tawo ug mga maayong babaye,  nga gubot  ang kinabuhi!  Unsay
hinungdan niini? Ang mini nga pagtulon-an, husto kaayo, wala na makapaabot sa Ginoo.
“Ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagabulagon sila.” Dili ang unsay gihiusa sa tawo;
unsay sa “Dios” gihiusa!

Kung nakabaton ka ug usa ka laktud nga pinadayag gikan sa Dios, mao kana ang
imong asawa, ug sa samang butang maimo na kana sa tibuok mong kinabuhi. Nakita
mo? Apan ang gihiusa sa tawo, mahimong bulagon ni  bisan kinsa. Apan ang unsay
gihiusa sa Dios, walay maayong tawo nga mangahas sa paghilabot niini. “Ang bisan
unsay gihiusa sa Dios,” Siya nag-ingon, “sa tawo dili pagabulagon sila.” Dili sa hubog
nga  maghuhukom  o  ang  unsa  man  ang  naghiusa,  o  silang  mga  magwawali  nga
nanagpanibog nga puno sa mga kredo diha sa libro, nga magtugot kanila pagbuhat ug
bisan unsang butang dinhi sa kalibutan, samtang anaa diha ang Pulong sa Dios. Nakita
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mo? Akong gihisgotan ang unsay gihiusa sa Dios.

97 Karon isulti ko kini kaninyo. Gibantayan ko pag-ayo ang akong pagsulti kaninyo.
Dili  akong  tuyo  ang  pagbinastos  kaninyong  mga  katawhan.  Dili  akong  tuyo  ang
pagbinastos kaninyo,  akong mga igsoong pastor.  Wala ko kana tuyoa. Apan akong
tulobagon, sa naila ko nga gitugyan kini sa akong mga kamot, ug dili  ko mahimong
iliiong Kini. Ug wala ako masayud kung unsaon ko Niini sa paghatag, ug nasayud nga
kining maong teyp makahimo. Ay, naku, basta lamang kay mangandam ako, bukas ang
buhatan, tungod kay miabot na kini. Nakita mo? Maingon kini sa Ang Kaliwat Sa Sirpinti,
apan sa labing tinuod gipamatud-an kini nga husto.

Aniay  akong  gikuptan  dinhi  nga  balita,  gikan  sa  pamantalaan,  diin  ang  mga
kababayen-an karon . . . ug bisan pa di-diha sa dakung . . . Ang ubang mga dagkung
diyocesis nagbaton ug mga hulagway sa tiunay, ang usa ka bitin nga nagakamang diha
sa bitiis sa babaye, ug kung giunsa niini sa paglikos kaniya; iyang naangkon ang tanang
matang sa pagbati  ug mga butang,  ang usa ka butang nga dili  mabuhat kaniya sa
lalake,  niining  daku  kaayong  bitin  nga  milikos  kaniya,  ug  uban  pa.  Mao  kana  ang
kamatuoran. Ug nagpaingon kini sa pagkadaotan ngadto sa pagkadaotan, ug mahimo
pang daotan. Ang sirpinti, nga dili siya mao, dili siya makahimo sa pagpakighilawas sa
babaye kung usa pa siya ka sirpinti, apan hinum dumi.. .

98 Nakiglantugi ako sa miaging adlaw tali sa usa. . . dili kun usa ka lantugi, usa ka
ministro sa Assembly of God ug mga kaubanan, nag-ingon, ''Nasayop ka, Niana.“

Gitubag ko, “Hinuon, tingalig tinuod lkaw maoy akong gusto nga mosulti kanako.”

Niana miingon siya, mipadayon ug misugod sa paghisgot bahin niini. Ang nahitabo
nasayud ba kamog unsa, nawala siya sa iyang kaugalingon. Ug unsa ang giingon niya,
matud niya, “Igsoong Branhani, hain na man kadtong maong mananap? Nag-ingon ang
Dios nga 'usa sumala sa matang niini.' Karon hain na man kadtong maong mananap nga
imong  giingon  nga  gitung-an  sa  tawo  ug  mananap,  nga  dili  na  karon  makita  sa
siyensiya? Hain man siya karon? Miingon nga, ”“Ania ba siya sa yuta? Siya usa ba ka
aliwas?”

“Dili,  tungod kay ang dugo sa aliwas dili  mahimong mosagol sa iya sa babaye,
walay laing mananap nga makasagol  kaniya. Dili,  dili  gayud, ni  ang dugo sa lalake
mosagol sa i-iya sa babaye. Dili kini mahimo.”

“Nan  hain  na  man  kadtong  maong  mananap?  Karon,  ang  Dios  nag-ingon,
'Magpasanay ang matag usa sumala sa iyang matang.'''

Naghulat ako ug kadiyut. Ugang katam-is sa Espiritu Santo nga miingon, “Sultihi
siya, 'Ania kini karon. '” Karon, sa unang higayon miingon ako, “Tan-awa, mahimong
nalahi na kini.”

Mitubag siya, “Apan, Igsoong Branham, niana, maoy atong gihisgotan ang bahin sa
Pulong, dili ba?

Giingnan ko, “Oo,sir.” Ug matud ko, “Dayag na lang, nga sila, miingon nga ang
ubang  mga  butang,  sarna  sa  dinosor  u-ug  mamot,  ug  uban  pa,  ang  mga  mamot,
mamot, diay, lahi na sila, ug ang uban pa.” Giingnan ko, “Mahimong naingon na kini
niana?”

Mitubag  siya,  “Igsoong  Branham,  maoy  atong  gihisgotan  ang  gipamatuod  sa
Pulong. Kong ania man dinhi ang sala; nan, ang tiunayng sala kinahanglan nga ania
gayud usab.”

Ug matud ako, “Ginoong Jesus, nag-ingon Ka, nga 'Ayaw paghunahuna kung unsay
inyong isulti  sa  atubangan sa  tawo,  tungod kay igahatag ra  kini  kaninyo niadtong
taknaa.' Ginoo, unsay akong isulti? Siya mitubag, ”Sultihi siya, nga 'Ania kini dinhi. '“
Maingon gayud sa akong pagpakakita sa pananawon sa tablado.

Giingnan ko, “Ania kini dinhi,” sa walay pagkasayud kung hain.

Mitubag siya, “Hain?” Ug sa wala pa gani ako maghunahuna, Siya miingon, “Kini
mao ang sirpinti. ”

99 Mao kana ang nahitabo, tungod kay dili na siya usa ka mananap. Gitunglo siya ug
magkamang na  siya  sa  tanan n;yang mga adlaw.  Ania  siya  dinhi.  Husto  ba?  [Ang
congregasyon miingon, “Amen.”―Ed.] Ug nagpadayon pa sa gihapon sa maong buhat
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nga iyang ginabuhat kaniadto, anaa ra sa gihapon ang samang sala nga nagalihok diha
sa babaye, sarna sa usa ka lalake nga nagapakighilawasay. Mao kana ang hinungdan
nga daw mosiga ang iyang mata ug uban pa, kung iyang bation ang labaw pa nga
mabuhat kay sa usa ka lalake.

Mohunong ako dinhi tungod kay ania kita sa nagakasagol nga katilingban. Akong
tapukon ang lalake, akong . . . maghisgot ra kita ug bahin pa niini. Akong gitigum ang
tanang mga balita ug mga butang nga ania dinhi  karon, ania sa akong kamot niini
karon, ug akong dalhon kini kaninyo niining buntaga. Akong gamiton ang tibuok adlaw
dinhi niini, apan tapuson ko na uban niining maong pulong.

100 Alang lamang kini sa akong simbahan. Dili kun akong iglesia . . . Ang gamayng
panon nga mitoo kanako ug mikuyog kanako, alang kini kanila.

Sa miaging adlaw, sa hingsayran ko nga kung mosugilon ako kaninyo ug bisan
unsang butang, kini kinahanglan nga magagikan sa MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO,
kay sa ingon akong mabatonan ang mga Kasulatan samtang lyang ipadayag kini kanako.
Apan, “Ginoong Dios, unsay akong isulti nianang maong congregasyon? Anaay among
panagkabulagbulag.  Ang mga kalalaken-an naglingkud didto sa portico ug didto sa
tugkaran, ug bisan hain na lang, 'Biyaan ko ba siya?' Mga kababayen-an, 'Mobiya ba ako
sa akong ban a?' 'Unsay buhaton ko?'” Miingon ako, nga “Ginoo, unsay buhaton ko?”

Dihay giingon kanako, “Tumongas ka ngadto sa bukid ug makigsulti Ako kanimo.”

Ug samtang didto na ako sa bukid, sa walay pagkasayud nga didto sa ubos sa
Tucson nagtan-aw sila Niini. Bisan pa gani ang mga magtutudlo ilang gitawag ang mga
kabataan . . . ang akong batang babaye uban kanila, gikan sa lawak sa tulonghaan, ug
miingon, “Tan-awa sa unahan nianang maong bukid! Anaay daw usa ka dalagon tan-
awon nga Panganod nga misaka diha sa kahanginan ug mikanaug paubos, mosaka sa
kahanginan ug mokanaug pagbalik sa ubos.”
101 Ginang Evans,  ania ka ba? Ronnie,  ania ka ba? Mibalik  ako nga miagi  sa may
gasolinahan, kining batan-ong lalaki diha sa gasolinahan, ang kang Evan gasolinahan
diha. Ug sa wala ko pa hisayri kung unsay isulti sa batanong lalaki, mitutok siya kanako
sa akong tiil, siya miingon, “Igsoong Branham, gikan ka didto sa maong bukid, dili ba?

Gitubag ko, “Unsay imong gipasabot, Ronnie? Wala,” tan-awa, arcn tan-awon ko
kung unsay iyang pagabuhaton.  Sa daghang mga higayon ang maong mga butang
nahitabo, dili ko, ayaw kini ninyog itug-an sa mga tawo. Kini mahimong. . . Ang butang
mahitabo mao, kay nakakita kamo ug daghang mga panghitabo, nahimo na kini nga
kasagaran alang kaninyo. Nakita mo? Dili ko gayud suginlan ang mga tawo. Giingnan
ko, “Ronnie, unsay” Imong.. .

Siya mitubag, “Akong ipakita kanimo kung diin ka.” Nagkanayon, “Akong gitawag si
nanay,  ug  nanindog  kami  dinhi  ug  mitan-aw niadtong  maong Panganod nga  didto
mihunong sa halayo, nga misaka ug mikanaug. Giingnan ko, 'Kini walay lain kondili si
Igsoong  Branham  nga  atua  didto  sa  ibabaw  naglingkud.  Mao  kana  ang  Dios  nga
nakigsulti kaniya. ”,

Ug ang tibuok katawhan, sa siyudad, mitan-aw Niini. Sa usa ka masanag nga adlaw
diin  walay  mga  panganod  bisan  diin,  nga  didto  kining  dalag  nga  Panganod  nga
nagalutaw; nga mipaubos sarna sa usa ka imbudo, ug mibalik ug milukop.

102 Higala, ug unya tapuson ko na, ug gikan niini mahimong inyong padayonon kini.
Mao kana samtang gipadayag Kini kanako, kung unsay akong isulti kaninyo karon, busa
ayawg pagpakyasa Kini.

Karon akong gisulti kini alang lamang sa akong mga tinun-an, ni kinsa nagasunod
kanako ug niining maong Mensahe lamang, dili ang sa gawas. Saksihi ninyo ako tungod
niini sa atubangan sa Dios. Alang lamang niining maong panon!

Karon hingkaplagan kita dinhi niining kagubot tungod sa sayop nga pagsabot nga
tiyolohiya. Husto ba kana? Mao kana ang hinungdan nga kamong mga kababayen-an
nagminyo sa ikaduhang higayon, ug kamong mga lalake, tungod sa sayup nga pagsabot
nga tiyolohiya. Karon akong ipakita kaninyo ang butang nga Iyang gitug-an kanako. Ug
kong ang Dios, nga atong Magbubuhat, gipangutana man sa maong pangutana sa dinhi
pa  Siya  sa  yuta,  si  Jesu-Cristo;  ug  sa  paghiabot  na  sa  Iyang  profeta  nga  maoy
magpahigawas, nga si Moises, didto sa Egipto, aron dalhon ang mga anak gikan sa-sa
Egipto, aron sila ipahimutang sa yuta sa saad; ug dinhi si Jesus nag-ingon nga nakita ni
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Moises ang katawhan niining maong kahimtang, ug gihatagan niya sila  ug sulat  sa
pagpakigbulag, tungod kay ang maong pagkabutang naingon niadto. Hingkaplagan ni
Moises ang ingon, sarna sa, “Pasagdi siya..” Gitugotan sa Dios si Moises, kadtong maong
profeta nga gipadla alang sa katawhan, aron iyang ihatag ngadto kanila kining sulat sa
pagpakigbulag.

103 Ug sa Unang mga taga Corinto, capitulo 7, bersikulo 12-15, diha sa profeta sa Bag-
ong tugon, si Pablo nga nakasinati sa samang butang sa iglesia, ug misulti niini, “Ako
kini, dili ang Ginoo.” Husto ba kana? Tungod sa kahimtang sa panagbulag.

“Sa sinugdan dili kini mao.” Apan gitugotan kini ni Moises, ug giila kini sa Dios nga
matarung. Ug usab si Pablo anaay katungod, sa dihang iyang nakita ang iyang simbahan
niining maong kahimtang.

Karon motoo ba kamo Niini nga maoy tinuod, ug toohan Kini nga nagagikan sa
Dios! Ug pinaagi sa pagpaluyo sa Iyang Panganod ug ang Iyang Mensahe nga nag-agak
kanako, wala ba diay usab ako tugoti sa Dios didto sa ibabaw sa bukid sa pagbuhat sa
samang butang, sa pagtugot kaninyo sa pagpadayon sa inyong kahimtang, ug dili na
kini  pagabuhaton pa! Pakiguban sa inyong mga asawa ug pagpuyo nga malinawon,
tungod kay ulahi na ang talma. Haduol na ang Pagbalik sa Ginoo. Wala nay atong igong
panahon  aron  nga  hisgotan  pa  kining  mga  butanga.  Ayaw  na  kamo  pangahas  sa
pagbuhat niini pag-usab! Nakigsulti lamang ako sa akong congregasyon. Apan kong
minyo ka na man. . . Ug gisaksihan ako sa Dios bahin niana, didto sa ibabaw sa bukid,
aron nga ikapamulong ko Kini, ang usa ka talagsaong pinadayag, tungod sa pag-abli sa
Pito ka mga Timri, ug kini mao ang pangutana diha sa Pulong sa Dios. “Papadayona sila
kung unsa man sila karon, ug dili na magpakasala!”

104 “Sa sinugdan dili  kini  mao.”  Husto  kana,  dili  kini  mao,  ug dili  kini  mahimo sa
katapusan. Apan ilalum sa bag-ong kahimtang, ingon nga ulipon sa Dios . . . Dili ko
tawgon ang akong kauglingon nga Iyang profeta; apan nagtoo ako nga tingalig mao,
kong wala man ako ipadala alang niana, nagpahimutang ako ug usa ka sukaranan alang
kaniva kung moabot na siya. Busa sa ilalum sa bag-ong kahimtang, gimanduan ko kamo
sa pag-adto sa inyong puloyanan, uban sa inyong asawa karon. Kong malipayon ka
uban kaniya, ipon uban kaniya, atimana ang inyong mga anak diha sa pagtambag sa
Dios. . .Apan ang Dios magmaloloy-on kaninyo kong buhaton pa man ninyo kana pag-
usab! Inyong tudloan ang inyong mga anak ug butang nga sarna niana, agaka sila diha
sa pagtambag sa Dios.  Ug karon maingon nga kamo mao na sa unsa kamo karon,
manlakaw na kita karon, niining naulahi nga takna sa kagabhion nga niini ania kita, ug
“padayon ngadto sa dag-anan sa hataas nga pagtawag diha kang Cristo,”  diin  ang
tanang mga butang mahimong masayon.

Hangtud nga makita ko kamo karong gabii,  ang Ginoong Dios magapanalangin
kaninyo, samtang mag-ampo kita.

105 Ginoong  Dios,  nagpasalamat  kami  Kanimo.  Amo  Kang  gidayeg.  Ikaw  mao  sa
gihapong gamhanang Jehova nga mitugot kang Moises. Si Moises, kadtong ulipon, ug
unsay iyang gisulti sa iyang katawhan? Ug, Dios, mitugot Ka kaniya sa paghatag ug
sulat sa pagpakigbulag.

Si Pablo, ang nabantug nga apostol nga maoy nagsulat sa Bag-ong Tugon, maingon
nga si Moises mao ang sa Daan. Si Moises misulat sa mga Kasugoan ug ang hugna sa
kasugoan.  Daghan sa mga profeta,  ang ilang mga pulong gipatidlum niini,  apan si
Moises  misulat  sa  mga  Kasugoan.  Ug  mitugot  Ka  kaniya  sa  usa  ka  sulat  sa
pagpakigbulag, tungod sa kasagutsoton sa ilang mga kasingkasing.

Ang  bantugang  si  San  Pablo,  ingon  nga  maoy  magsusulat  sa  Bag-ong  Tugon,
nakahimo  usab  sa  pagpamahayag,  nianang,  “Akong  gipamulong  ilalum  niining
kahimtanga; ako, dili ang Ginoo.”

106 Mao  man  usab  kini  niining  adlawa,  Ginoong  Dios,  sa  katapusan  sa  kalibutan,
samtang ania kita sa iIalum sa kalooy sa Dios, sa hingsayran nato nga manubag kita sa
Iyang Atubangan. Ug daghan na kaayo ang Imong nabuhat, Ginoo, nakasiguro ako, sa
atubangan niining mga katawhan, nga mipabilin sila Niini maingon nga Kini nagagikan
Kanimo. Ug aron sa pagsaksi dinhi karon, sa daghang mga katawhan nga naglingkud
dinhi nga nakakita gayud usab niadtong maong uhanan sa ibabaw sa bukid, diin ang
mga Manolunda sa Ginoo miabot pinaagi sa alimpulos, diin miabot kini diha sa Pito ka
mga Manolunda, diin ang pagpadayag sa Pito ka mga Tinago gibuksan na; ug kadtong
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maong Manolunda, diha sa mao ra gihapong tumong, diha sa mao ra gihapong bukid,
niadtong gikapadayag Kini.

Dios, nangamuyo ako nga mopauli kining mga katawhan nga mapasalamaton nga
ang Dios naghatag niining maong grasya ngadto kanila. Gisulti ko lamang Kini, Ginoo,
pinaagi sa paghinugot. Ug gisulti ko lamang Kini pinaagig paghinugot, Ginoo. Ug tugoti
ang katawhan nga magmapasalamaton nga dili na sila mosulay pa pagbuhat nianang
maong sala pag-usab! ug hinaut unta nga dili na sila mosulay pagbuhat sa bisan unsang
sala, apan higugmaon Ikaw nila sa tibook nilang mga kasingkasing.

Ginoo, himoa nga magmalipayon kining mga pamilya, ug hinaut unta nga ilang
atimanon ang ilang mga anak diha sa pagtambag sa Dios.

107 Tungod kay kining akong Mensahe nga anaa sa akong kasingkasing gikahatag na,
Ginoo. Nabuhat ko na ang tanan nga akong nahibaloan nga buhaton. Ug nakig-away
kanako si Satanas sa daghang mga semana, ug mga takna nga walay paghikatulog.
Apan karon akong gisugo Kini, Ginoo, alang niining maong katawhan, nga ilang tun-an
Kini, ug molakaw ug magkinabuhi alang Kanimo. Itugot kini, Ginoo. Wala na kini sa
akong mga abaga karon.  Anaa na sila  sa  rmong mga kamot.  Nangamuyo ako nga
panalanginan Mo sila.

Panalangini kining mga panyo, Ginoo, nga dili  pa lamang dugay gibutang dinhi,
alang sa mga masakiton ug nag-antus. Hinaut nga kining maong gabii mao ang labing
mahimayaong mga gabii,  nga  ang  tanang mga tawo mamaayo.  ltugot  kini.  Ginoo.
Panalangini kamingtanan.

108 Hinaut nga manlakaw kami nga malinawon, malipayon ug nagmaya, tungod kay
gipakita kanamo sa Dios sa kabuhatan “sukad sa sinugdan,” ug nga gitugyan kanamo,
dinhi niining among kagubot, pag-usab ang Iyang grasya, niining katapusang adlaw. o
Gamhanan ug Walay Katapusang Dios, mapasalamaton kami Kanimo tungod niini! Ug
hinaut unta nga ang among mga kasingkasing magmalipayon, nga dili na magtinguha pa
pag-usab sa pagpakasala batok Kanimo. Sa Ngalan ni Jesus. Amen.

Mahal ko Siya (nganong dili ka man mahigugma Kaniya?)
Mahal ko Siya
Tungod kay mahal N'ya ako
Ug gibayran ang kaluwasan
Sa Kalbaryo . . .

Gipamulong ko na kini karon aron hisabtan sa mga ministro. Alang lamang kini
kanila nga misunod sa Mensahe!

Oh,  malipayon ba  kamo? [Ang congregasyon miingon,  “Amen.”―Ed.]  Kaninyo
akong gitug-an ang Kamatuoran, MAO KINI ANG GIINGON SA GINOO, sa kinatibuk-an
niini!  [“Amen.”]  %%Karon  manindog  ta  ug  atong  ibayaw  ang  atong  mga  kamot,
samtang atong awiton kini pag-usab, “Mahal ko Siya.” Mahal ko Siya tungod sayang
grasya. Mahal ko Siya tungod sa Iyang kalooy. Mahal ko Siya tungod sa Iyang Pulong.
“Ug ang Pulong sa Ginoo midangat sa profeta!
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