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Pasiuna 
Ang takus ilhon nga pagpang-alagad ni William 

Branham mao ang tubag sa Espiritu Santo sa mga profesiya 

sa Mga Kasulatan diha sa Malaquias 4:5-6, Lucas 17:30, ug 

Mga Pinadayag 10:7. Kining nakaylap sa tibook kalibutan 

nga pagpang-alagad mao ang katumanan sa daghang laing 

mga profesiya, ug nagapadayon nga pagpamuhat sa Dios 

pinaagi sa Iyang Espiritu niining Katapusang Panahon. Kini 

nga pagpang-alagad gihisgutan diha sa Mga Kasulatan, sa 

pag-andam sa katawhan alang sa Ikaduha nga Pag-anhi ni 

Jesu-Cristo. 

Kami nagaampo nga ang pinatik nga Pulong 

mahimong matagik sa inyong kasingkasing maingon nga 

kamo sa mainampoon magabasa niining mensahe. 

Samtang tanang pagpaningkamot gihimo sa paghatag 

ug tukma, dili pinutlan nga paghubad, ang English Audio 

Files mao ang labing maayo nga pagsaysay sa mga wali nga 

gilitok ni Igsoong Branham. 

Ang tingog ug sinulat nga hubad sa mosubra sa 1,100 

nga mga wali nga giwali ni William Branham makuha nga 

walay bayad ug maimprenta diha sa daghang mga 

pinulongan sa: 

www.messagehub.info 
Kining bulohaton mahimong makopya ug maapud-

apud kung kopyahon kini sa kinatibok-an, walay kausaban, 

ug iapud-apud nga walay bayad.    
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sa pagsakgaw. 
45
 Ug niini, akong batan-ong igsoon, nga nagatindog dinhi, nga nabansay ug 

maayo, andam, gibistihan, nagapaabut alang sa pagpandong sa mga kamot sa 

tigulang nga beterano, kinsa mao ang tigulang nga beterano nga nakaadto sa 

unahan sa panggubatan, nga nahibalo nga siya usab kinahanglan moadto sa 

panggubatan. Minahal nga Dios, uban niining mga kamot nga dili takus nga 

akong itapion sa akong igsoon, sa pagrepresenta Kanimo. Panalangini si 

Igsoong Green, minahal nga Dios, kinsa akong gipanalanginan sa Ngalan ni 

Jesus. Hinaut iyang pagadal-on kining Mensahe, Ginoo, ngadto niining 

siyudad ug sa bisan unsay Imong ipabuhat kaniya. Hinaut mahimo siya nga 

maminatud-on, napuno sa Espiritu, magkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga dili 

masaway. Dios, tugoti siya nga makaangkon sa mga kasingkasing sa 

katawhan, nga siya makahimo sa pagtudlo kanila ug magmando kanila ug 

maggiya kanila diha sa dalan nga kaming tanan nangandoy sa paglakaw. 

Tugoti kini, Ginoo. 
46
 Panalingini ang iyang matinud-anon nga asawa, ang iyang gamayng mga 

bata. Panalangini ang among mga pagpaningkamot dinhi, ingon nga 

Cristohanong mga igsoon dinhi sa yuta, nga kami kinahanglan magadala 

niining Maayong Balita ngadto sa mga kinatumyan sa kalibutan. Dios ipadala 

ang Imong Espiritu diha kaniya. Kami nagaampo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, 

samtang among itugyan siya Kanimo. Amen. 

Ang Dios magapanalangin kanimo, Igsoong Pearry. Dal-a ang Pulong sa 

Dios!      

Unsang Balaya Ang Pagatukoron Ninyo Kanako? 
1
 Salamat kanimo, Igsoong Green. Usa kini ka kahigayonan. Usa ka 

pagpangumusta alang kang Igsoong lalake ug Igsoong babayeng Green, ug sa 

tanan nga ania dinhi niining kabuntagon. Ug kini usa ka kahigayonan nga 

akong gibati nga gikahatag alang kanako, sa pag-anhi niining dapit sa 

pagsimba, sa paghimo ug pipila ka mga pahibalo. 
2
 Dili ko buot kuhaon ang panahon ni Igsoong Green dinhi, tungod kay 

akong napatalinghugan si Igsoong Green sa pipila ka mga higayon, nga 

namulong, ug sa pagkatinuod ako nadani, ug samtang siya nagdala sa Pulong 

sa Ginoo kanato, ug sa mapainubsanon kaayo mahitungod niini. Kagahapon 

siya miingon, “Wala nako nakuha ang Pulong maingon tingali nga Kini gikan 

sa pinadayag, maingon—maingon nga Kini gipadala, apan,” miingon, “Buot 

ko nga—nga hatagan ug kahinungdanon kung unsa ang gikasulti na.” Siya 

miingon, “Sama kang Pablo sa dihang siya nagsulat ug usa ka butang diha sa 

Biblia, ako mianhi dinhi sa paghatag ug kahinungdanon sa unsay iyang 

gikasulti na.” Miingon, “Ako walay mensahe, naghatag lamang sa 

kahinungdanon sa gisulti nang daan gikan sa Ginoo.” Ako nagtoo nga kini sa 

tinuoray talagsaon, usa—usa ka batan-ong tawo sama niana, ug nakadungog 

kaniya nga misulti sama niana. 

Karon, kita magalitok lamang ug pulong sa pag-ampo. 
3
 Minahal nga Dios, ako halos dili mahibalo unsaon sa pagsugod, tungod 

kay akong gibati nga Ikaw ania karon, ug diha sa Imong presensya among 

gibati sa kanunay nga kami gamay ra kaayo. Ug ako—ako nagapasalamat 

Kanimo alang niining kahigayonan. Karon, Ginoo, Ikaw nagatugot niining 

dapit alang kanamo, kami nagaampo nga Ikaw magatagbo kanamo sa matag 

panahon nga kami magatagbo dinhi. Ug hinaut ang Imong Gamhanang 

Espiritu magalihok ibabaw niining siyudad! Hinaut kami makahimo sa 

pagdala niining Mensahe sa Maayong Balita nga gikahatag kanamo ug 

gitanyag sa among mga kamot dinhi niining katapusang mga adlaw, hinaut 

Kini matuman, ug Ikaw magkuha sa matag kalag gikan sa Tucson ug sa 

palibut nga mga dapit, nga Imong gikatagana ngadto sa Kinabuhi. Tugoti 

kining mga butang, Amahan, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen.  
4
 Ako naghunahuna nga buot ko magabasa sa usa ka gamay nga verseculo 

sa Kasulatan dinhi niining kabuntagon, sa dili pa ako mosulti niining mga 

pulong nga buot ko nga isulti. Kini makaplagan diha sa Mga Buhat, ang ika-7 

nga capitulo sa Basahon sa Mga Buhat. Ug samtang kamo magapakli niana, 
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magasugod kita sa ika-44 upat nga verseculo. 
5
 Karon kami moadto sa Shreveport niining semana, niining umalabot nga 

semana, alang sa usa ka serye sa mga serbisyo, ug karon atong sulayan, kung 

itugot sa Ginoo. Si Igsoong Moore, Igsoong Jack Moore, usa ka maayo kaayo 

nga akong higala ug ni Igsoong Pearry, ug among gihigugma si Igsoong Jack. 

Ang Mensahe, ako nagtoo, medyo nakalibog kaniya ug diyutay, ilabina sa 

ubang mga butang nga among gikuptan nga bililhon ug gitoohan, nga—nga 

Kini miabut kanamo pinaagi sa pagbukas sa Pito ka mga Timri, maingon sa 

gitoohan namo Kini, sama sa, “kaliwat sa bitin,” ug “Walay katapusang 

kasigurohan sa mga magtotoo,” ug—ug uban pa, uban pa nianang mga 

Mensahe. Nga, tingali ngadto sa uban… Kami wala nagtoo nga Kini malisod, 

apan, Kini, kinahanglan buksan ninyo ang inyong kasingkasing ngadto sa 

Kamatuoran. Kita nagatoo nga kita nagapuyo dinhi sa—sa katapusang 

panahon. Mao kana ang tinuod gayud kaayo alang kanato, nga nga kita ania 

gayud sa katapusan sa dalan. 
6
 Ug sa pagpamulong sa simbahan sa ubang tawo, oo, imong tagaan ug 

pasidungog ang pagkamaabiabihon nianang tawo, sa—sa iyang paghatag 

kanimo nianang kahigayonan sa pag-anha sa iyang simbahan. Ug ako, sa 

pagkatinuod, sa nahibalo nga sila dili motoo Niana, ug akong tahuron sila 

nga… Adunay dugang daghan pa nga mahimo nakong isulti mahitungod 

niana, walay labut sa pagdala Niana pasulod; gawas kung mahitabo nga ang 

Espiritu Santo magaduot Niini ug diyutay, nakita ninyo, unya sa pagkatinuod 

ako mosulti unsay Iyang isulti. Ug ako walay nahibaloan nga maarang-arang 

pa kay sa pagbuhat niana, ug ako naglaum nga dili gayud ako makatuon ug 

bisan unsa nga maarang-arang pa kay sa pagbuhat niana. Nakita ninyo? 

Mosulti lamang kita Niini sa paagi nga Iyang isulti Kini. 
7
 Karon kita magabasa lamang sa usa—usa ka verseculo kon duha dinhi 

gikan sa—sa ika-7 nga capitulo sa Basahon sa Mga Buhat, magasugod sa ika-

44 nga verseculo.  

Ang atong mga ginikanan may tabernaculo sa pagpamatuod 

didto sa kamingawan, ingon sa iyang gisugo sa nagsulti siya kang 

Moises, nga pagabuhaton kini ingon sa panig-ingnan nga iyang 

nakita. 

Sa nasunod na kini sa atong mga ginikanan, kini 

gipanagdala nila dinhi kauban ni Josue sa diha nga ilang 
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41
 Minahal nga Dios, samtang kami nagatindog dinhi niining plataporma, nga 

nagrepresenta, dinhi gayud sa altar dinhi, kami nakaamgo nga kami usa—usa 

ka kaliwatan sa katawhan nga himalatyon, kung kining kalibutan ang hisgutan. 

Kami motan-aw sa mga kadalanan ug makita ang sala sa bisan asa nga dapit, 

ug nga ang Himaya sa Ginoo mobiya sa hinanali. Ug kita nahibalo, sa dihang 

ang Himaya sa Ginoo mosaka, mao usab ang Iglesia mouban Niini. Dios, buot 

kami nga maanaa didto. 
42
 Sa pipila lamang ka mga adlaw nga milabay, sa nagatindog dinhi sa kanto 

sa dalan, tabok lamang sa dalan, nagatan-aw nianang parada nga miagi sa 

dalan; ug sa nakita kadtong Nahaunang Gubat nga mga tangkeng iggugubat 

nga anaa sa unahan, unya misunod ang mabug-at nga Sherman nga tangkeng 

iggugubat, sa luyo niana misunod ang uban pa ug uban pa, unya ang 

bulawang-bitoon nga mga inahan; ug usa ka nabungkag nga pamilya, uban sa 

nagahilak nga asawa, ug usa ka gamayng nagkagidlay nga bata nga nawala 

ang iyang amahan, usa ka tigulang nga inahan nga nawad-an ug anak nga 

lalake. Oh, unsa ka makasusubo nga mitindog diha sa kanto sa dalan ug 

nagasud-ong sa sama niana nga moagi! Unya namatikdan ko, sa diha gayud 

nga milabay na sila niining gambalay, ang musika mikambyo ngadto sa 

“Onward, Christian Soldiers.” Nagpakita sa ilang magmartsa, sa ulahi; sa 

dihang sila milabay niining dapita!  
43
 Minahal nga Dios, naghunahuna ako ug laing dakung panahon nga 

moabut, ug mao kana ang pagkabanhaw, sa dihang ang mga beterano mouna 

sa pagtungha, mga balaan, ang mga patriarka. “Kay kitang tanan mga buhi nga 

magapabilin pa hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga 

mga nangamatay; ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, ang nangamatay diha kang 

Cristo mouna sa pagpamangon.” Unya sa dihang atong makita kanang 

dakung… kanang katawhan gayud nga mobiya, nagmartsa ibabaw sa mga 

kalangitan; ug kita magabarug, magapaabut alang sa atong pag-usab, sa 

nahibalo nga kita usab moapil sa paglinya. Dios, himoa kami nga maminatud-

on nga mga sundalo.  
44
 Kadto lamang nga sa tinuoray nga nalambigit ug anaa sa gubat ang 

nahibalo sa tinuoray nga kahulogan niana, nga makita kanang mga tangkeng 

iggugubat  nga molabay. Ug, Dios, kami nagtoo nga kadtong anaa sa 

pagikgubat sa kinabuhi mahibalo kung unsay ipasabut niini, sa dihang kami 

magapaabut sa among bahin nga mopahimutang, diha sa pagkabanhaw, aron 
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“Ang pulpito bukas sa bisan unsang panahon.” Karon, sa kasagaran… Kana 

bukas alang kanako sa pagpamulong. 
36
 Karon, sa kasagaran, ako magmaneho hangtud ngadto sa Jeffersonville, 

Indiana, sa paghatag ug usa ka Mensahe nga gihatag kanako sa Dios, sa 

pagdala niini ngadto sa katawhan; moadto hangtud ngadto sa Jeffersonville, 

Indiana, ug ang matag-usa kaninyo miuban latas pa sa nasud, ug nagpaminaw 

sa mga telepono ug ubang mga butang, aron makuha ang Mensahe, tungod 

kay mao kana ang atong gikinabuhi. Nakita ninyo, mao kana nganong ania 

kita dinhi. Oo, dili na kita mobuhat niana gayud.  
37
 Ang Dios naghatag kanako ug Mensahe, ako makahimo dayon sa 

paglakaw gikan dinhi paingon ngadto sa pulpito ug mowali niini, ug may 

kagawasan sa pagbuhat niini. Nakita ninyo? Ug ako nagatoo, pinaagi niana, 

nga ang Dios nga Makagagahum magapanalangin kaninyo kung kamo 

makabarug niining iglesia, niining pundok sa katawhan. Dili lamang niana, 

apan kita mogula ug tan-awon kung kita dili ba makadala ug ubang tawo sa 

pag-anhi dinhi. Nakita ninyo, makigsulti kita ngadto sa uban sa tanang dapit, 

mamulong kanila mahitungod sa atong iglesia ug unsay ipasabut niini. Unsa 

ang atong iglesia… Ania kita dinhi. Buot kami nga moanhi kamo, magdala ug 

mga dumuloong, ug ako segurado nga kaayohan kini alang kanatong tanan. 

Nakita ninyo? Kita adunay gambalay, nga mapasalamaton kita alang niini. 

Mapasalamaton kita alang niining dapit, aron kita makatigum.  
38
 Apan, “Bisan niana ang Labing Halangdon wala magpuyo sa mga balay 

nga hinimog mga kamot, nakita ninyo, ‘Kay ang langit mao ang Akong trono, 

ug ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil; ug asa pa man ang dapit nga 

Akong pahulayanan? Apan usa ka lawas ang Imong giandam alang Kanako.’” 
39
 Ug kita mao ang Lawas ni Cristo. Busa maingon nga kita mobalhin sa usa 

ka gambalay ngadto sa laing gambalay, ako nagatoo, sa pagdala sa atong mga 

Mensahe, ug kita moanhi ug maghimo ug mga serbisyo sa pagpang-ayo. Ug 

bisan unsang butang nga ipadayag sa Ginoo kanato nga atong buhaton, 

buhaton nato kini dinhi gayud sa simbahan, hangtud nga kini modaku kaayo, 

inyong dal-on kini sa ubang dapit, ug sa ubang dapit pa, hangtud si Jesus 

moanhi. Ang Dios magapanalangin kaninyo. 
40
 [Si Igsoong Pearry Green nagsulti, ug unya naghangyo kang Igsoong 

Branham sa pag-ordina kaniya—Ed.] 

Magaduko kita sa atong mga ulo. 
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gipanag-iya ang kayutaan sa mga Gentil nga gipanghingilin sa 

Dios sa atubangan sa atong mga ginikanan. Ug nagpabilin nga 

ingon niini hangtud sa mga adlaw ni David; 

Nga nakakaplag ug grasya sa atubangan sa Dios ug 

nangamuyo nga tugotan unta siya sa pagpangitag puloy-anan 

alang sa Dios ni Jacob.  

Apan si Solomon mao nay nagpatindog ug balay alang 

kaniya. 

Ngani ang Labing Halangdon wala magpuyo sa mga balay 

nga hinimog mga kamot; sumala sa giingon sa profeta: 

‘Ang langit maoy akong trono, ug ang yuta maoy akong 

tumbanan sa akong mga tiil. 

Unsang balaya ang pagatukoron ninyo alang kanako, 

nagaingon ang Ginoo, 

O unsa pa man ang dapit nga akong pahulayanan? 

Dili ba gibuhat man sa akong kamot kining tanang mga 

butanga?     
8
 Pinasikad Niini, sa pagbasa niining Kasulatan, buot ko mamulong ug 

pipila ka mga pulong nga buot ko nga isulti sa dili pa si Igsoong Pearry 

magdala sa buntag nga mensahe. 
9
 Akong nakaplagan kini nga usa sa mga dakung butang nga hinungdanon 

sa akong pagduaw sa Tucson. Ako mianhi dinhi tungod kay ako gimandoan sa 

pag-anhi dinhi. Ako mianhi dinhi tungod kay ang Espiritu Santo, pinaagi sa 

usa ka panan-awon, nagpadala kanako dinhi. Nahibalo ako nga daw katingad-

an, tingali. Apan Siya, kutob sa akong nahibaloan, bisan unsang butang nga 

akong nahibaloan sa Dios, ako gipadala pinaagi sa usa ka panan-awon ngadto 

sa Tucson. Natingala ako kung giunsa gayud ako sa pagpadala ngadto niining 

deserto nga dapit. Ug unya dinhi diin adunay… 
10
 Sa espirituhanon nga pagkasulti, mahitungod sa siyudad, wala koy 

nahibaloan nga bisan unsang dapit nga labaw pa ka espirituhanon nga patay 

kay sa siyudad sa Tucson. Adunay gubat taliwala sa mga simbahan. Adunay 

mga kagubot taliwala sa mga kongregasyon. Walay pagkahiniusa, ug ang 

matag-usa nagbinunlotay, ug nagpinugnganay, ug nagpinug-anay, ug 

nagtinguha nga makakuha ug usa, ug kabigon. Kini usa ka deserto, sa 

espirituhanong pagkasulti, usab.  
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11
 Apan sa dihang akong nabasa diha sa Biblia, nga diin ang Dios nagtawag 

kang Moises pahilayo gikan sa iyang mga pinalangga sa kinabuhi ug sa tanang 

mga minahal ngadto kaniya, ug gipadala siya ngadto sa kamingawan, sa 

pagsulat sa Mga Kasugoan sa Biblia. Mao kana ang Daang Tugon, ang 

nahaunang upat ka Mga Basahon, Genesis, Leviticus, ug Deuteronomio, 

Exodus. Siya… Wala gayud ako nagsulti kanila sa naandan nga paagi, apan 

mao kana ang upat ka Mga Basahon. Mao kana sa tinuoray ang Daang Tugon. 

Tungod kay, ang uban nga nahibilin Niini mao ang gisulti sa mga profeta, mga 

Salmo ni David, ug uban pa, ug ang Mga Cronicas sa mga hari. Apan mao kini 

ang labing hinungdanon sa Daang Tugon. Mao nga si Moises nagsulat kanila 

human nga gitawag siya gikan sa iyang yutang natawhan, diin siya natawo ug 

gipadaku taliwala sa iyang katawhan, ug gipadala ngadto sa kamingawan, sa 

pagsulat niining Basahon sa Daang Tugon. 
12
 Dayon akong nakaplagan diha sa Basahon sa Bag-ong Tugon, diin si 

Pablo, nga mao nagmugna, kon dili ang nagmugna, apan ang nagsulat sa Bag-

ong Tugon. Siya usab gipapahawa gikan sa taliwala sa iyang katawhan, ug, 

pinaagi sa Espiritu, ngadto sa Arabia, diin siya didto sa tulo ug tunga ka mga 

tuig, aron sa pagpangita sa dihug. Ug si Pablo mao ang punoang magsusulat sa 

Bag-ong Tugon. Karon, anaa si Mateo, Marcus, Lucas, ug Juan, apan sila mao 

ang mga manunulat nga nagsulat lamang kung unsay gisulti ni Jesus samtang 

sila nakig-uban Kaniya. Ug, kung, imong kuhaon ang Basahon ngadto sa 

Timoteo, ug ngadto sa Mga Taga-Roma, ug ngadto sa Mga Taga-

Hebreohanon, ug uban pa, si Pablo midawat sa dihug sa pagsulat sa Bag-ong 

Tugon; pagkuha sa tanang Daang Tugon ingon nga usa ka landong, ug sa 

pagpahimutang niini sa pagkahan-ay. Ug ang Dios nagpasidungog niini, ug 

naghimo niini nga Bag-ong Tugon. 
13
 Ug karon kung ang Daang Tugon kinahanglan pabiyaon gikan sa… ang 

magsusulat kinahanglan pabiyaon gikan sa iyang katawhan, ngadto sa 

kamingawan, sa pagkuha sa dihug aron sa pagsulat sa Daang Tugon. Ug diha 

sa Bag-ong Tugon, ang magsusulat gipapahawa sa Mag-uugda, ngadto sa usa 

deserto nga dapit, sa pagkuha sa dihug sa pagsulat sa Bag-ong Tugon. Ug ang 

mga Basahon gitimrihan sa Pito Ka Mga Timri; kini nagkinahanglan usab sa 

mao gihapon, ako nagatoo, dinhi niining mga adlaw, sa pagbukas nianang Pito 

Ka Mga Timri. Sa pagbiya sa imong mga minahal, sa imong mga gihambin, 

ug usa ka gamayng pinuy-anan nga gihatag kanako sa katawhan, ug taliwala 

sa tanan nakong katawhan ug mga kahigalaan, ug usa ka iglesia nga 
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mga higala nako. Gihigugma nako sila; walay ikabatok kanila. Nakasabut ako 

sa ilang baruganan. Sila dili makahimo sa pag-imbita kanako didto, ug sila 

magpabilin sa ilang organisasyon. Nakita ninyo, sila dili makahimo niini. 

Tungod kay, kung ilang buhaton, sila ipalagpot. Busa inyong makita ang ilang 

kahimtang. Ako adunay mao gihapon nga butang nga atubangon. Apan karon 

hinaut sa kanunay mahimo nga, “Unaha pagpangita ang Gingharian sa Dios,” 

mao ang kabubut-on sa Dios.  
32
 Ug karon nga, si Igsoong Green, ang Dios nagpadala kaniya dinhi ug 

nagbukas kanato ug usa ka simbahan nga sama sa bililhong Pagtoo nga atong 

ginatoohan, angay kita magapasalamat gayud ngadto sa Dios, ug motambong 

sa matag serbisyo, nga mahitabo sa matag-usa ka dapit kutob sa mahimo nato. 

Ug kung kita hangyoon ug pagatawgon, sa pag-ampo, sa pagpangita, sa 

pagbuhat, kita mahimong sundalo nga anaa gayud sa… nga mahinamon gayud 

sa pagbuhat niini. Nakita ninyo? 
33
 Ampingan nga ang Mensahe mapasidunggan, ug magkinabuhi sa hustong 

matang sa kinabuhi. Ug ayaw tugoti nga mahugawan Kini. Kita nagkinabuhi 

sa ulahi na gayud kaayo. Kita—kita ulahi na kaayo diha sa takna. 

Magkinabuhi kita Niini nga mahinlo. Kondili, ang akong kinabuhi, imong 

kinabuhi, tanan natong kinabuhi nagkinahanglan ug pagtul-id atubangan sa 

Dios.  
34
 Ang atong mga kabatan-onan nagasuroysuroy lamang, gikan sa usa dapit 

ngadto sa usa ka dapit, gikan sa pasundayag ngadto sa laing pasundayag, ug 

napadpad pahilayo ug dugang ug dugang pa gikan sa Dios. Oo. Karon, mao 

kana ang kamatuoran. Akong nakita kini sa akong mga kabataan, ug akong 

nakita ang akong kaugalingon nga makaadto sa usa ka dapit diin dili… Kamo, 

kinahanglan nga magkatigum kita, aron sa pagsimba sa Dios; ang Biblia 

miingon sa ingon niini, “Sa dihang atong makita nga ang adlaw nagakahiduol 

na, kana nagkinahanglan nga magtigum ug dugang pa.” Kung adunay duha 

lamang ka tawo dinhi, ikaw mahimong usa kanila. Karon nga… Ug kung kita 

moanhi sa pagtigum ug mosimba nga nagkausa, unya kita lamang, laing usa 

ka butang mahitungod niini, si Jesus miingon, “Diin gani ang duha kon tulo 

nga magakatigum sa Akong Ngalan, anaa Ako sa ilang taliwala.”   
35
 Karon, sa akong gikaingon na, si Igsoong Green nagsulti kanako, ug siya 

miingon niini. Ang akong asawa miduol, nagtug-an kanako kung unsay iyang 

gisulti sa dihang ako wala dinhi. Nga, ug siya miingon ganihang buntag, nga, 
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makapadayag kanato sa mga butang nga Iyang ipadayag alang kanato. Ug 

maingon sa iyang gipamulong, “Ang Mensahe wala moabut kanako pinaagi sa 

dihug, maingon nga tingali kini nahitabo ngadto sa uban kanato, apan,” siya 

miingon, “Ako ania dinhi sa pagpaluyo sa gikahatag na sa Dios.” Talagsaon 

nga pagpahayag! Ug ako nagatoo, kung kitang tanan magtinabangay, mausa 

ang atong mga kasingkasing ngadto niini. 
29
 Ako nasayud nga ang matag-usa kaninyo, kung inyong gibati ang sama sa 

akong gibati, ako gigutom kaayo nga makakita sa Espiritu sa Dios nga 

magalihok, halos dili gayud ako makabarug niini. Ubang mga kasinatian nga 

akong nabatonan didto sa ibabaw sa bukid, nga buot ko mabati kini sa 

makausa pag-usab, nga dunay Usa ka butang nga mahimayaon sa akong  

kasingkasing sa dihang ako naluwas! Ug kita makahimo sa pag-adto sa usa ka 

dapit, nga kita makahimo sa paglingkod ug atong makita kini sa atong 

taliwala, nga kita nagkauga. Samtang kita nagalingkod dinhi sa deserto, ako 

miadto taliwala sa akong mga kaigsoonan, sila nakighinabi kanako ug ako 

nakighinabi kanila; sa kanunay, diha sa diyutayng paagi sa pagpaniid, 

nagpanimati didto uban sa Espiritu, sa ingon nga paagi, aron sa pagsuta sa 

kahimtang nianang igsoong lalake, aron sa pagsuta unsay sayup. Nagsugod 

ako sa pagbati nga kitang tanan misibug, mipahilayo gikan sa Espiritu. Kini 

nahimong ordinaryo ra kaayo nga butang alang kanato. Kita kinahanglan 

magasimba diha sa Espiritu, diin ang Espiritu sa Dios… Dili lamang ang atong 

Mensahe mao ang magadilaab sa takna, kinahanglan kini magadilaab sa atong 

mga kasingkasing. Nakita ninyo? Kinahanglan kini maanaa sa atong 

kasingkasing, kondili kita dili—kita makatanyag sa dili husto Niini ngadto sa 

katawhan. Ang Espiritu, sa Iyang kaugalingon mao ang modala sa Mensahe. 

Ug ako masaligon ug nagatoo sa matag-usa kaninyo, nga mahimong usa ka 

tinuod nga Cristohanon. 
30
 Karon sila nagkinahanglan ug mga magtutudlo sa Sunday school. Sila 

nagkinahanglan ug mga kawani. Buot ko nga isulti kini aron nga inyong 

masabtan kini sa hingpit. Mao kini ang akong iglesia. 
31
 Tulo na ka tuig ako dinhi. Ug ako adunay usa ka pultahan nga bukas alang 

kanako, si Igsoong Mack naghangyo kanako sa pag-adto aron mowali. Ang 

Dios magapanalangin kaniya. Wala pa ako giimbita sa bisan kinsang laing 

tawo; walay butang nga ikabatok kanila, sila maayo man. Si Igsoong Brock, 

usa ka maayong higala nako, si Igsoong Gilmore, daghan niining mga 

Pentecostol nga mga kaigsoonan dinhi, mga maayo kaayo, maayo kaayong 
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nagmauswagon, ug walay nakulang; ug sa—sa pagbiya niana, paghawa gayud 

gikan niini, ug mopahilayo, ngadto sa usa ka deserto diin ikaw walay 

nahibaloan nga bisan kinsa, ug ang tanang butang batok kanimo. 
14
 Apan dunay usa ka butang mahitungod sa Dios, nga Siya makaaghat sa 

usa ka tawo sa pagbuhat ug mga butang nga dili mahimo sa iyang 

kaugalingong panghunahuna, busa kini mahimo nga himaya ug pasidungog 

ngadto sa Dios. Ug akong gibati nga, dili kaugalingong pasidungog, apan 

akong—akong gibati kini nga usa ka kahigayonan nga biyaaan ang tanang 

butang nga gitawag nga minahal ngadto kanako, sa pag-anhi dinhi niining 

kamingawan ug mag-antus sama sa wala pa nako maantus sa akong kinabuhi, 

dinhi sa kamingawan, kon niining deserto. Apan ako nagatoo, nga sa pagbuhat 

niana ug sa pagtuman sa unsay gisugo sa Dios nga mahitabo, ang Dios 

nagbukas kanato sa mga tinago niining katapusang adlaw. Ug ania kita dinhi 

uban niining Mensahe. 
15
 Karon, adunay daghang katawhan nga nagasunod kanako, ug kana 

talagsaon. Kasagaran ang tawo nga among… Ang katawhan naghigugmaay 

ang usa ngadto sa usa, ug kini, ang gugma, magaaghat kanimo sa pagbuhat ug 

mga butang nga dili nimo mahunahunaan nga imong buhaton. Ug daghan 

kaninyo mobiya sa inyong mga panimalay, inyong biyaan ang tanan, sa pag-

adto lamang, mogula paingon dinhi niining deserto. 
16
 Daghan ang nagtawag kanako, daghan ang nangutana kanako, “Moadto ba 

kami sa Arizona? Maayo ba kini nga dapit alang kanamo?” Buyno, maingon 

nga gihisgutan kini mahitungod kang Moises ug uban pa, kini dili usa ka dapit 

sa prutas, dili usa ka dapit sa prutas nga granada.  
17
 Dinhi wala kaayoy bulahoton nga pagabuhaton, ug ang pagpanginabuhi 

mahal, ang presyo sa pagpanginabuhi mahal. Sa tinuoray kini usa ka dapit nga 

malisod pagapuy-an, ang Tucson, Arizona; ang suweldo gamay, ug—ug ang 

pagkaon mahal, ug ang paabang. Kini—kini usa ka makalilisang nga dapit nga 

pagapuy-an, niana nga paagi. Apan kini usa ka mahimsog, kini uga. Ug 

usahay kita… Kinahanglan dili nato ipahaom ang atong mga hunahuna sa mga 

butang niining kalibutan. 
18
 Kinahanglan kita magatutok sa pagmando sa Espiritu Santo. Apan usa ka 

butang nga nakapagubot kanako sa pag-anhi dinhi, ug sa pagsugilon sa 

katawhan, oo, “dili ka angay nga moanhi,” kana akong ibilin ngadto sa matag-

usa ka tawo, sa paagi ang Dios nagamando nianang tawo nga buhaton. Ako 
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nagtoo nga ang matag-usa kanato kinahanglan mobuhat niana, nga 

ginamandoan sa Espiritu, kung unsay buhaton. 
19
 Ug daghan kaninyo dinhi gikan sa palibut sa Jeffersonville, ug gikan sa 

kongregasyon didto, ug kamo mianhi dinhi. Karon, ang butang nga 

nakapalibog kanako, mao ang dapit sa pagsimba. 
20
 Ug akong naamgohan, samtang ako nagabasa sa Kasulatan dinhi, kang 

Esteban ug sa iyang pakigpulong sa wala pa gayud ang iyang kamatayon; kay 

sila nagbato kaniya dihadiha pagkahuman sa iyang mensahe. Samtang siya 

namulong, siya miingon, “ang atong mga amahan,” naghisgut sa mga 

Hebreohanon sa nahaunang mga adlaw, kung giunsa nila sa pagtinguha nga 

makaplag ug kahimuot sa atubangan sa Dios, sa pagtukod ug usa dapit alang 

sa pagsimba. Siya miingon nga, “Si Solomon nagtukod Kaniya ug usa ka 

balay, kon usa ka gambalay.” Kita nasayud niana nga sugilanon. 
21
 Apan nakagusto ako sa iyang sunod nga mga pulong, “Bisan pa niana ang 

Labing Halangdon wala magpuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot,” ug 

sa laing dapit didto sa Isaias. Siya miingon, “’Usa ka lawas ang Imong 

giandam alang Kanako; nakita ninyo, ang halad sinunog, ug mga halad, ug 

mga gambalay, ug uban pa, apan usa ka lawas ang Imong giandam alang 

Kanako.’” Oo, kita nakaamgo nga siya nahisgut sa lawas diin ang Dios 

nagapuyo, diha kang Cristo. 
22
 Apan ako nagatoo karong adlawa, nga ang dihug miabut ngadto—ngadto 

kang Igsoong Green, sa pagbalhin dinhi, siya ug si Igsoong babayeng Green, 

sa pagbiya sa ilang dapit balik didto sa sidlakan, usab, pag-usab, balik sa 

Texas, sa pag-anhi dinhi uban… sa pagsugod sa wala; sa yano lamang pinaagi 

sa dihug, sa pagbati nga kinahanglan buhaton nila kini. Ginatamud nako ang 

mga lalake nga nagasunod sa pagmando ni Cristo, sa walay pagsapayan kung 

unsay mahitabo kanila.  
23
 Bisan pa ang tibuok kalibutan, tingali mao ang imong labing suod nga mga 

higala, nagtoo nga ikaw sayup, apan kini dili sayup kanimo. Samtang imong 

gibati nga adunay usa ka butang nga nagpaluyo niini, mao kini mao ang Dios 

nga nagpalihok kanimo; kini dili gayud sayup ug kini sa kanunay molugwa 

nga husto. 
24
 Nakita ninyo kining batan-o nga magtiayon, usa ka utokan nga batan-ong 

tawo. Wala ako magsulti niini tungod kay ania nagalingkod dinhi. Ug kining 

batan-ong babaye kauban sa iyang mga bata, kauban sa iyang pamilya nga 
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atimanon, ug siya miundang sa iyang trabaho ug tanang butang, aron sa 

pagbalhin dinhi.  
25
 Akong nahibaloan kana sa miaging mga katuigan sa dihang gitawag ako 

diha sa pagpang-alagad. Wala ako nahimong malamposon nga pastor, tungod 

kay ako nakabaton ug laagan, libudsuroy nga espiritu. Dili ako matagbaw sa 

bisan asa nga dapit. Sa bisan asa nga ang Espiritu moadto, kinahanglan ako 

moadto uban Niini, tungod kay ako adunay Mensahe. Si Jesus miingon, 

“Kinahanglan Ako magawali niining lain nga lungsod usab.”  
26
 Apan adunay mga magbalantay sa mga karnero nga nagabantay sa panon. 

Ako mapasalamaton nga si Igsoong Pearry nagasunod sa mando sa Espiritu 

Santo, ug karon kita nakabaton ug usa ka tabernaculo. Kini usa ka gamay nga 

tabernaculo. Kana igo na nga makasugod, aron makita unsa ang Espiritu 

Santo… Sa walay pagkahibalo, magalihok lamang kita sa inang-ang. Karon, 

ako nagatoo, kung ang Dios namulong kang Igsoong lalake ug Igsoong 

babayeng Green, sa pag-anhi dinhi, ug nagbukas ug usa ka dapit diin ang 

atong mga kabataan; inay magbisikleta sa buntag sa Dominggo, ug 

magdagandagan sa mga kadalanan, sila adunay usa ka dapit nga pagaadtoan 

aron sa pagsimba, inay nga kita magalingkod sa usa ka dapit ug maminaw sa 

mga butang nga atong madunggan sa radyo, nga diin maayo sab.  
27
 Apan kita, ingon nga pundok sa katawhan, kita adunay usa ka Mensahe 

alang niining adlaw. Kita, kita nagatoo nga ang Dios nagahatag kanato ug usa 

ka Mensahe. Ug si Igsoong Green, ang, dili ko buot motawag kaniya nga 

akong kaabag, tungod kay kami… Oo, mao kana, usab, ang akong kaabag, 

kami kauban dinhi niining Mensahe. Si Igsoong Green nagawali sa mao 

gihapon nga butang ug sa Mensahe nga akong gitoohan. Iyang gibiyaan ang 

iyang balay, iyang gibiyaan ang iyang katawhan, iyang gibiyaan ang iyang 

simbahan. Siya, ako nagatoo, siya usa ka superintende sa usa ka distrito kon 

ubang butang, usa sa mga organisasyon, ug gibiyaan ang tanang butang sa 

dihang napatalinghugan Kini. Iyang gibiyaan ang tanang butang nga 

gipakamahal ngadto kaniya, aron sa pag-anhi sa deserto, aron sa pagsuporta 

lamang sa unsay gikahatag sa Dios kanato karon.  
28
 Ako moingon nga ako nagatoo nga kini dili lamang maanaa sa atong 

kasingkasing, kinahanglan nga katungdanan nato ang pagpaluyo kaniya, sa 

tanang butang nga atong mahimo, sa pagtambong sa mga serbisyo, sa pag-anhi 

dinhi aron sa pagsimba, ug himoon kini nga usa ka dapit diin ang Dios 


