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Magandang umaga, natutuwa akong makaparito sa umagang ito. At nagagalak kami, nasisiyahan sa 
napakainam na sama-sama nating pag-aawitan ng mga lumang awit ng pananampalataya. Gusto namin 
yan. Kayo rin ba? Ang “Amen” chorus. Iyon Siya, ang Amen. Kita n'yo? Siya ang may pang huling salita.

Nakaupo ako roon kanina at kausap ko ang matagal ng kaibigang si Brother Brown, habang 
kasalukuyang nag-aawitan. At sabi niya, “Brother Branham, kahapon ko lang nakita, kung ano ang 
sinasabi mo.” Aniya, “Kung makapapasok lang ang mga tao sa sinasabi mo,” wika pa niya, “bawat balakid 
ay mahahawi sa daan.” Tama nga iyon. Tama. Tamang tama. Kung mauunawaan mo lang Ito, kung 
masasapo mo lang . . . Kita n'yo?

Nakausap ko ang kaibigan kong si Ernie Fandler. Sa tingin ko'y marami sa inyong nasa mga hook-up 
ay naaalala si Ernie, kung paano siya naligtas, kung paano siya naakay sa Panginoon. Hindi siya 
masyadong marunong magsalita ng Ingles, o gusto ko sana siyang tawagin upang bumati. At 
napaghahalo niya ang kanyang mga V's at W's. Tinanong niya ako kung naaalala ko pa ang pangyayari 
sa Shawano kung saan siya nakatira. May isang lalaking namatay sa pagtitipon, nabuwal sa kanyang 
upuan at namatay: isang Lutheran. At pinatahimik namin ang lahat. Sinambit namin sa kaniya ang Salita 
ng Panginoon, at nabuhay siyang muli. Bumangon siya . . . ? . . . Hindi nila iyon malimutan, kaya nais 
nilang bumalik kaming muli.
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At pagkaunawa ko sa Pransya ngayong umaga, mahigit sa dalawang libong mga Pranses ang ilang 
araw nang nag-aayuno upang makarating kami at madala ang mensahe sa France sa lengguwaheng 
Pranses. Ang buong Protestanteng bansa, ang Protestanteng bahagi ng bansang Pransya . . . At kaya 
kami . . .
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Kasisimula pa lang nitong mamukadkad ngayon, nagsisimulang . . . Humihiwalay na ang ipa upang ang 
trigo ay malantad na. Kita n'yo? Kaya manatili tayong mapagpitagan; patuloy na manalangin. Kita n'yo? 
Tandaan, ang mga naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibagong lakas.

Ngayon, may . . . tumatanda na ako, at naisip ko, “Ako kaya'y . . . Magkakaroon pa kaya ng iba 
pang revival, makakakita pa kaya ako ng ibang pagkakataon?” At pakatandaan nyo lang, mula sa 
kanluran ay may darating na nakakabayong puti. Tatahakin nating muli ang landas na ito. Tama. Sa 
panahong handa na tayo. Isa itong pangako.

Ngayon, gusto kong sabihin kay Brother Leo . . . Nangungusap ako tungkol kay Brother Wood kagabi, 
dahil naririto ang kapatid niyang lalaki. Brother Leo, kung ikaw at ang munting grupo na nakikinig diyan sa 
telepono ngayong umaga; Sister Mercier, narito ang ama mo. Nakita ko siya kagabi. Naririto siya sa 
gusali, maayos at mainam siyang tingnan.
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Nang umagang pinagaling siya dito sa Tabernakulo, may dalawang mabigat na kaso ng kanser, 
talagang malala, at pareho silang pinagaling. At ang kanilang ama, isang may edad nang lalaki na inatake 
sa puso, ay pinagaling para sa kaluwalhatian ng Diyos. At narito siya ngayon sa pagtitipong ito. Hindi ko 
siya makita sa karamihan ngayon, ngunit narito siya kagabi.

Pagbati sa inyong lahat na nasa lahat ng dako ng bansa; narito kami ngayon sa napakagandang 
lugar ng Life Tabernacle sa Shreveport, na punungpuno ng mga tao para sa isang Sunday school. Alam 
n'yo, kung nakatira ako sa Shreveport, hindi naman sa pagsasabi ng anuman laban sa iba, dito ako 
magsisimba, dito sa Life Tabernacle. Hindi kasi ito isang denominasyon. Ang Life Tabernacle ngayon ay 
bukas sa ibang mga denominasyon. Lumabas sila mula sa denominasyon dahil tinanggap nila ako at ang 
mensaheng ipinangangaral ko. Si Brother Jack Moore, na kapatid ko at kaibigan, nahiwalay siya sa mga 
denominasyon dahil nakikisama siya sa akin. Kaya naniniwala akong dapat lang siyang papurihan dahil 
dito. Tama. Pagpalain siya ng Diyos. At itaas n'yo ang kaniyang mga kamay sa panalangin, at 
manampalataya kayong kasama niya.
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At ngayon, si Sister Moore, Hindi ko siya makita, . . . siya'y . . . Hayun, nasa likuran siya. Para 
siyang batang babaeng nakaupo roon ngayong umaga nakabihis ng bago, na parang damit pang Mahal na 
Araw. At mukhang . . . Maging si Brother Jack ay hindi siya nakilala. Ngayon, ngayon sister . . .
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Tunay na hinahanap-hanap natin sina Anna Jean, Don, at lahat sila. Natutuwa akong makilala si 
Brother Nolan, isa siya sa mga kamanggagawa dito.

At si Brother Ernie, tinanong ko siya kahapon kung kakantahin niya ang awit na “Amen.” Mayroon 
akong record niyan, at nagasgas ko na nang husto sa paulit-ulit kong pakikinig, ang “Amen.” Sa palagay 
ko'y bagay ang boses niya para diyan; daig n'ya ang iba. At si Judy, napansin ko siya: silang dalawa, 
para  silang  magkapatid  lang  kung  tingnan.  Hindi  ba?  Mag-asawa  sila.  Masdan  n'yo  sila,  makikita  n'yo,

7



2Ang Tanging Dakong Inilaan Ng Diyos Sa Pagsamba

aba'y magkahawig na magkahawig sila, at sadyang kaibig-ibig na mag-asawa. Iyan ay, alam n'yo, iyan ay 
. . . Kapapanik lang ni Brother Palmer sa ginintuang hagdanan, anak na babae at manugang niya ang mga 
iyan. At ito'y . . . Tunay ngang siya'y isang ambag sa mainam na pagpapalaki niya ng anak. At may iba 
pa siyang mga anak, mga may asawa ng ministro, sila ang mga ebanghelista na humahayo ngayon, 
kasama ng iba. Kaya sadyang napakainam nito.

Hindi ko pa nakikita si Sister Palmer. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makikilala ko siya kapag nakita 
ko siya. Siya marahil ay naririto (siyempre) sa pagtitipon. Nasa likuran; pagpalain ka ng Diyos, Sister 
Palmer.
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Nanginginig ang puso ko sa tuwing maaalala ko. Ilang sandali pa lamang na pumapanaw si Brother 
Palmer nang mabalitaan kong wala na siya. At hindi ko ito mapaniwalaan. Tinawag ako ni Billy, at may 
nagpaabot . . . Alam nila na matalik kaming magkaibigan, at ang malamang pumanaw na siya, ay totoong 
nakapanlulumo. Ngunit lahat tayo ay papanaw; kahit sino pa tayo, isa-isa tayong aalis. Ngunit isang 
bagay lang, “Pakinggan natin ang konklusyon ng lahat ng bagay: Matakot ka sa Diyos at sundin ang 
Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao,” Eclesiastes 12.

Ngayon, hindi gaanong mahaba ang panahon ko para sa araling ito na pang Sunday school, at ako'y 
minamalat.
9

Aba, gumawa ng mainam na bagay si Brother Pearry Green. Narinig niya na nagsabi ako kagabi na, 
“Nakaligtaan ko ang aking peluka upang mapanatili akong . . .” Tumawag siya at sinikap na may 
makapaghatid niyon dito para sa akin. Ang sabi ko, “Huli ka na; namamaos na ako.” Sinikap ko sa 
maraming taon na mapagtagumpayan ito, ngunit ng magkaroon ako no'n, ay nalunasan ito. Ngunit 
nalimutan ko iyon ngayon, kaya medyo namamaos ako. Pagtiisan n'yo na lang ako, kung magagawa n'yo, 
sa aking pagsasalita.

Ngayon, sino bang may gusto ng Sunday school? Naku, tama iyan. Mabuting padaluhin ang inyong 
mga anak dito. Hindi pala, hayaan n'yong itama ko iyon, mabuting dalhin n'yo ang mga anak n'yo dito. 
Tama, upang madala n'yo ang mga anak n'yo, dadalo rin kayo. Ilan ba ang nakaaalam kung papaanong 
nagpasimula ang ating Sunday school? Saan ito nagpasimula? Sa Inglatera. Ano ang tawag nila rito nung 
una? Ragged school. Tama, tinatawag itong Ragged school. Nalimutan ko lang ang pangalan ng taong 
nagtatag nito. Ano ang pangalan niya? [May nagsabi,: “Robert Raikes”—Ed.] Tama, tama nga. At kinuha 
niya ang mga munting bata sa lansangan, marurungis, at walang mapuntahan, masasama, kinupkop niya 
at sinimulang turuan patungkol sa Bibliya. At lumago ito at naging isa sa pinakadakilang palatuntunan sa 
mga iglesya sa ngayon, ang Sunday school. Mabuti itong daluhan. Siguruhin n'yong makadalo, dalhin n'yo 
ang inyong mga anak. Sa wari ko'y may mga guro sa tabernakulong ito, mga silid na may kagamitan, at 
iba pa. At kayo na mga bagong tanggap kay Cristo, sundan n'yo nang husto ang mensahe; at dito sa 
Life Tabernacle, makakabuti ito para sa inyo.
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Ngayong gabi, magdadaos tayo ng makalumang ng hanay ng panalangin. Mananalangin tayo sa mga 
maysakit sa paraang dati na nating ginagawa, Brother Jack at Brother Brown.
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At naaalala ko, nakikini-kinita ko si Brother Brown na namimigay ng prayer cards, at kung paanong 
isa rin siyang ministro . . . At nung mga araw na iyon, sa isang organisasyon na ating . . . Ginigipit nila 
siya, alam n'yo na, “Kapatid mo ako dito, di ba, kailangang gawa'n mo ng paraan na makaakyat ako 
doon.” O tiyak ako na nahirapan siya, ngunit nanatili siyang lubos na nagtatapat. Si Brother Brown ay 
isang mabuting tao. Kaya nga mahal natin siya.

At habang nakikita kong tumatanda na kaming tatlo, patungo na sa wakas. Magiging napakalungkot 
kung hindi natin nailagak sa ating kalooban ang dakilang bagay, na alam nating totoo. Nahahanda na 
tayo na bumalik isa sa mga araw na ito, pabalik muli sa ating kabataan, upang hindi na—na may mga 
katawang nabago, upang makatayo sa Kanyang wangis. “Sapagkat kung ang ating makalupang 
tabernakulong pinanahanan ay masira, mayroong isang naghihintay.”
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At ang bahaging dapat pasalamatan, mga kaibigan, ay nang ang ating mahal na Panginoong Jesus . . 
. Kayo na nagtitiwala na nangungusap ako sa inyo ng katotohanan; ang mahal na Panginoong Jesus, 
mga alas otso, isang umaga, pinahintulutan niyang makita ko ang lupaing iyon. Ngayon, hindi iyon isang 
pangitain; ngunit ayaw kong sabihin iyan. Anuman iyon, singtotoo iyon ng ako'y nagungusap sa inyo 
dito. Ngayon, nakita ko ang mga mukha ng mga taong iyon, at hindi ko sila nakilala; bumalik sila sa 
kanilang kabataan. At sila'y kasing totoo ng . . . Nahawakan ko ang kanilang mga kamay at iba pa. 
Kasing totoo ng . . .
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At nakatulong ito sa akin, dahil may ideya ako dati na kapag namatay ang isang tao, ay umalis lang 
ang kanyang kaluluwa. Ngunit nang banggitin Niya sa akin, na “Kung ang makalupang tabernakulong 
ating pinananahanan ay . . . mayroon ng isang naghihintay.” Kita n'yo? At kailangan nating ilagay sa 
tatluhan ang bawat bagay upang ito'y maging sakdal. Kita n'yo? May isang katawang naririto, at may 
katawang  naroroon  na  walang  iba  kundi  ang  makalangit  na  katawan,  at  pagkatapos  ay  ang
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maluwalhating katawan sa muling pagkabuhay. Kita n'yo, 'yun ang bumubuo dito. Kita n'yo? Kaya ito'y . . 
. Hindi ito isang alamat; hindi ito isang ideya; hindi ito isang espiritu. Ito'y isang lalaki at babaeng tulad 
n'yo, tama nga.

At ilang taon na ang nakararaan nakita ko ang dako ng mga napahamak at ako'y naparoon. Sinasabi 
ko sa inyo, mga kaibigan, bilang isang taong may edad na, hinihikayat ko kayo, sa buong bansa sa 
umagang ito, huwag n'yo nang nasain pang makita ang lugar na iyon. Walang paraaan upang aking . . . 
Kung ako'y isang pintor na may hawak na pinsel, hindi ko kayang ipinta ang larawan niyon. Bilang isang 
ministro, hindi ko mailarawan sa inyo. Kung sinasabi nating ang impyerno ay isang nag-aapoy na dako, 
milyong ulit itong mas matindi kaysa diyan, dahil sa mga lagim na kalakip nito.
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At ang langit . . . o ang lugar na ito, anuman ito, hindi ko alam kung ano'ng itatawag ko dito. 
Tinawag Niya itong “Mga kaluluwa sa ilalim ng dambana.” Ngunit ng marating ko ito, walang paraan upang 
maipaliwanag kung gaano ito kadakila. Mayroong . . . Ngayon, kailangan n'yo lang paniwalaan ang salita 
ko; Ako'y tao lang. Kita n'yo? Ngunit ang mga pangitaing ito na laging natutupad ayon sa pagkakasabi ko 
sa inyo, at alam n'yong nagkatotoo ang lahat ng iyon; ito ay totoo rin. Anuman ang ginagawa n'yo, kung 
di n'yo makuha ang lahat ng iba pa (kalusugan, kalakasan, ang inyong paningin, anuman ito), huwag na 
hindi kayo makarating Do'n. Walang anumang bagay na maihahambing dito. Ito'y . . . Walang salita sa 
wikang Ingles na alam ko na maaaring magpahayag nito. Kapag sinabi mong “sakdal,” higit ito kaysa 
d'yan, “napakainam,” higit ito kaysa d'yan; “kahanga-hanga,” . . . Walang akong alam na salita na 
maaaring maglarawan nito, dahil lubos itong . . . At, isipin na lang, na hindi pa ito ang kasukdulan nito. 
Naisip ko, “Ako, matatakot na pumarito?”
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Sabi ko, “Kumakain ba kayo?”

Sabi nila, “Hindi dito. Hindi kami kumakain dito, ngunit pagbalik namin sa lupa tatanggap kami ng 
isang katawan kung saa'y makakakain na kami.”

Buweno, nahahawakan ko sila. Parang ganiyan din sila. Kita n'yo? At sila'y . . . Ang sabi ko, 
“Buweno, kayo ma'y…” Oo nga, may katawan sila. Hindi ito isang alamat lamang; mayroon itong katawan. 
Kilala namin ang isa't- isa. Kilala nila akong lahat, niyayakap ako, milyun-milyon sila.
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At ang sabi ko, “Buweno, nais kong makita Siya na nagdala sa akin dito.”

Ang sabi nito, “Hindi mo pa Siya makikita ngayon; kailangan mong maghintay.”

Ang sabi ko, “Bakit mo ako itinaas dito?”

Sinabi Niya, “Isa kang lider sa buhay.”

At sinabi ko, “Ang ibig Mong sabihin ay mga Branham silang lahat?”

Sinabi Niya, “ Hindi, sila ang mga naakay mo kay Cristo.” Kita n'yo?

Iginala ko ang paningin ko, at lahat ng mga hirap at mga pagsubok ay nagsilipas na, ngayong 
nakikita ko ang kanilang mga mukha. Isang dalaga ang lumapit sa akin, isa sa pinakamagandang babae, 
niyakap niya ako, at nagsabing “Mahal na Kapatid.” At nang dumaan siya . . . Ngayon, isa siyang babae. 
Kaya . . . Ngunit doon ay hindi magkakaroon ng kasalanan. Kita n'yo, ang ating mga glandula ay iba na 
doon. Hindi na sila magpapalaki ng mga bata roon. Kita n'yo? Kita n'yo, lahat ay pareho rin.
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Ang pagkakaiba lang, ay ang sensasyon. Iyan ang dahilan kaya hindi ako naniniwala sa pagsasayaw. 
Walang lalaki . . . Ako, sa harapan ng Diyos at ng Biblia, namuhay ako ng malinis, sa gayong paraan 
buong buhay ko magmula nang ako'y bata pa, at sa buong panahon ng pagbibinata ko. Sinuman sa 
babaeng nailabas ko, ay kaya kong iharap sa paghuhukom. Kita n'yo? Ngunit walang sinumang lalaki; 
maging sino ka man, na maaaring magpayakap sa isang babae (sa kalagayan ng isang babae); kung 
tunay kang malusog na lalaki, may sensasyon. Ngunit wala iyon doon; walang mga glandula roon; iisa 
ang glandulang naroroon. Kita n'yo? Sadyang busilak at dalisay na pag-ibig lamang para sa kapatid na 
babae at lalaki, na higit pa nga sa kung yayakapin mo ang iyong sariling anak na babae. Kita n'yo? Ang 
iyong sariling anak na babae, ngunit siya'y ginawang . . . Siya'y babae at ikaw ay lalaki. Kita n'yo, maaari 
pa nga itong makalikha ng kung ano, ngunit doon ay hindi. Tapos na ang kasalanan; lumipas na: tunay 
na may isa na lamang totoong banal na Pag-ibig.

At tiningnan ko ang babaeng iyon. Tingin ko'y milyun-milyon silang mga nandoon, at lahat sila'y 
mahahaba ang buhok, at may mahahabang puting damit. At ang Isang ito na kumakausap sa akin, ay 
nagsabi, “Hindi mo ba siya nakikilala.”
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Ang sabi ko, “Hindi.”

Ang sabi Niya, “Nasa edad nobenta siya nang akayin mo siya kay Cristo.”
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Kamangha-manghang biyaya, napakatamis sa pandinig! Kita n'yo? Walang paraan para maipaliwanag 
mo kung ano iyon. Paniwalaan n'yo na lang ang salita ko kung naniniwala kayo sa akin. Tiyakin n'yong . . 
. Sunugin n'yo na lahat ng tulay ng sanlibutan sa inyong likuran.

Naniniwala akong ang iglesya ay nagsisimula nang makarinig ng mensahe, at nag-uumpisa nang 
makaunawa. Ngunit mga kaibigan, makinig kayo, kailangan nating magbilad sa Presensya ng Anak (Son); 
kailangan nating mahinog. Hindi pa hinog ang pananampalataya natin. Sa paraaang intelektuwal ay 
nadidinig natin ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa atin, at nakikita natin ang mga tandang ipanakita 
Niya sa atin, at pinatutunayan ng Biblia na ito nga ay gayon; ngunit, oh, kailangang magbilad ang iglesia 
sa Kanyang Presensya hanggang sa ito'y lumambot, at tumamis sa Espiritu upang ito'y makasilay ng 
lubos. Minsan sa pangungusap ng mensahe, nagiging magaspang tayo, kailangang ihayag mo ito nang 
gayon, dahil kailangan mong ibaon ang pako para kumapit. Ngunit kapag nakuha na ito ng iglesia, ang 
Hinirang ay natawag na palabas at inihiwalay na sa Presensya ng Diyos, alam kong matutulad siya sa 
mga taong naroroon kapag siya'y inagaw na.
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Mangungusap sana ako kaninang umaga patungkol sa pag-agaw, ngunit sadyang wala akong sapat 
na boses upang gawin ito, kaya pagtiisan n'yo ako ng ilang sandali, habang nais kong mangusap 
patungkol sa paksang: “Ang Tanging Dakong Sambahang Inilaan ng Diyos.”
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Ngayon, iyan ay isang dakilang teksto. Kaya't manalangin tayo ngayon. At sa buong bansa sa 
umagang ito, saan man kayo naroon, sumandali lamang ninyong iyuko ang inyong mga ulo. Maging tunay 
kayong sinsero ngayon; lumalapit tayo sa Salita ng Diyos, na walang iba kundi ang Diyos sa anyong titik.

Dakilang May-akda ng Aklat na ito, “Isa itong Binhi,” sa pagkakaturo sa amin, “na hinasik ng 
manghahasik,” ayon sa May-akda. Ngayon, napaguunawa namin na ang binhi ay tutubo kapag ito'y nasa 
tamang uri ng lupa. Kaya, Ama, maaari bang sa umagang ito ay alisin Mo ang lahat ng dawag at tinik, at 
di-pananampalataya, at mga mapag-alinlangang kaisipan mula sa aming mga puso, upang ang Salita ng 
Diyos ay tumubo ng malaya, dinidiligan ng Espiritu sa aming mga puso, upang kami'y maging bayan ng 
Diyos. Itulot Mo, Ama. Iyan ang aming mga puso. Hindi lamang sa amin na nakakilala nito, kundi 
magkarkoon nawa ng mga iba pa sa buong bansa, na ang puso'y nagaalab sa pag-ibig at kahabagan, na 
hahayo at magsisikap na maibalik ang naliligaw na kapatid na lalaki, at babae. Itulot Mo po ito ngayon, 
Diyos. Lubusan kaming nakatingin sa Iyo, dahil Ikaw ang aming Gabay at aming Panginoon. Kaya kami'y 
dumadalanging Iyo kaming gabayan sa Salita Mo sa araw na ito at pagkalooban Mo kami ng Iyong 
pagpapala. Sa pamamagitan ng Iyong Biyaya at sa Iyong Pangalan ay hinihiling namin ito. Amen.
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Ngayon, kunin natin para sa ating teksto . . . Gusto kong bumasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sa 
Lumang Tipan, para sa isang tagpo ng Kasulatan. May ilang mga tala akong isinulat nang madalian 
pagkagaling ko sa agahan namin ni Brother Vayle.
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Hindi ko nagawang makapagpasalamat sa lalaking nasa hotel—o nasa restaurant noong nakaraang 
gabi na nagbayad para sa aming hapunan. Naroon kami ng aking maybahay, kasama ang munti kong anak 
na babae, at nang magbabayad na ako, mayroon nang nagbayad. Sino man iyon, salamat sa iyo. May 
nagsabi, “Siya yaong lalaking nakaupo sa dulo ng bangko.” Aba eh, isang buong grupo ang naroon na 
kilala namin. Ngayon, akoy . . . Isang uri ng Kickapoo, o parang ganiyan, ang lugar na kinaroroonan 
naming. Salamat, sinuman ang gumawa no'n. Bawat isa sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos.

Ngayon, sa ika-16 na kabanata ng Deuteronomio, pagdiriwang ito ng paskua. Nais nating basahin 
ang mga unang talata, unang apat o lima, anim na talatang naririto.
24

Magdiwang ka sa buwan ng Abib, at ipangilin ang paskua . . . (Ibig sabihin ay Abril.) . . . sa 
Panginoon mong Diyos: sapagkat sa buwan ng Abib inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Egipto sa 
gabi.

At iyong ihahain ang paskua sa Panginoon mong Diyos, ang sa kawan at sa bakahan, sa dakong 
pipiliin ng Panginoon na patatahanan sa kaniyang pangalan.

Huwag kang kakain sa paskua ng tinapay na may lebadura; pitong araw na kakanin mo sa paskua 
ang tinapay na walang lebadura, ang tinapay ng pagkapighati; sapagka't umalis kang madalian sa lupain 
ng Egipto: upang iyong maalala ang araw na inialis mo sa lupain ng Egipto sa lahat ng mga araw ng iyong 
buhay.

At pitong araw na walang makikitang lebadura sa iyo, sa lahat ng iyong mga hangganan; ni sa 
anumang karne na iyong ihahain sa unang araw sa paglubog ng araw ay walang maiiwan sa buong gabi, 
hanggang sa umaga.

Hindi mo maihahain ang paskua sa loob ng alinman sa iyong mga pintuangdaan, na ibinibigay sa iyo 
ng Panginoon mong Diyos:

Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan, ay doon mo
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ihahain ang paskua sa pagtatakip silim, sa paglubog ng araw, sa panahon na iyong inialis sa Egipto.

Ngayon, ang Diyos nawa ang magdagdag ng Kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng Kanyang Salita.

Ngayon, may kalabuan ba ang mikropono? Kagabi nadinig ko na sila'y . . . Naririnig n'yo ba nang 
mainam, sa buong paligid? Hindi n'yo marinig. [Iniayos ni Brother Branham ang mikropono—Ed.] Mas 
mainam na ba ngayon? Mas mainam ba ang ganito, na magsalita nang nakababa nang ganito ang 
mikropono? Medyo minamalat ako, kaya nakatayo ako nang malapit ngayong umaga dahil diyan, at 
inaasahan kong mapapaabot ito ni Brother Pearry diyan. Naririnig n'yo na ba nang mas malinaw ngayon? 
Palagay ko'y naiayos na nila. Mabuti.

25

Ngayon, ang dakong . . . Ang bagay na nais kong ipangusap sa umagang ito ay ang may iisang dako 
lamang kung saan ay maaaring makatagpo ng mananambahan and Diyos, isang dako lamang. Sa lahat ng 
mga panahong nagdaan maraming naghanap sa lihim na dakong ito ng Diyos, sa lahat ng mga 
kapanahunang nagdaan. Si Job man ay nagnasang malaman kung saan Siya nakatira, “Kung 
makapupunta lang ako sa Kanyang bahay at makakakatok sa Kanyang pintuan.” Ninais ni Job na 
masumpungan ang tirahan ng Diyos, dahil doon ang Diyos at ang Kanyang pamilya ay sama-samang 
sumasamba.

26

Gaya kahapon, sa mensahe kahapon ng umaga, nakita natin na maaaring sumamba ang isang tao ng 
walang kabuluhan sa Diyos sa pamamagitan ng isang matapat na pagsamba. Inihanda ng Diyos ang lahat 
ng mga bagay na ito para sa atin, kaya lang, kailangan saliksikin natin kung nasaan ang mga ito. 
Sinabihan ni Pablo si Timoteo na magsaliksik, at maging masikap sa kapanahunan at sa di-kapanahunan, 
na handang sumagot tungkol sa pag-asang nasa sa kanya.

Ngayon, lahat ng mga bagay na ito ay nariyan. At nakita natin . . . Minsan gusto kong tumungo sa 
Shreveport kung para magkaroon tayo ng dalawa o tatlong linggo upang gumugol ng mga tatlumpong 
minuto kada gabi para lang sa pagtuturo (Kita n'yo?), at manatili lang sa Salita, sa mga lihim na siping ito 
(Kita n'yo?), kung saa'y malalaman natin kung papaanong makapasok. At magmatiyag lang kayo; sundan 
n'yo ang direksyon ng Diyos; mayroon lang isang susi para sa bawat pintuan. Tama iyan. At wala nang 
iba pang susi, gaano man ito kahawig, walang skeleton key ang Diyos (Kita n'yo?): may isang susi 
lamang Siya. At ngayon, kailangan n'yong makuha ang susing iyan, kung hindi ay di mabubuksan ang 
pinto. Gaano ka man ka-sinsero, hindi mo pa rin mabubuksan ang pinto.

27

Ngayon, ilan ba ang nasa agahan kahapon, o noong isang umaga? Tama, sa palagay ko'y karamihan, 
mga siyamnapung porsyento sa inyo, o higit pa. Upang bigyan ng background ang sasabihin ko, pinahiran 
si David bilang isang hari (pinahiran ng Diyos), ang pinakadakilang naging hari ng Israel, maliban sa 
Panginoong Jesus, na siyang Diyos, ang Pinahiran. Si David ay anak Niya. O si Jesus ay anak ni David 
ayon sa salin-lahi, sa laman. At Siya'y uupo sa trono ni David bilang tagapagmana, gaya ng ang prinsipe 
ay laging nagmamana ng trono ng hari.

28

Pansinin, ngayon, bagama't si David ay pinahiran, gayunman sa taglay niyang pahid, lumabas siya sa 
kalooban ng Diyos kalakip ang pahid na iyon; at lahat ng tao, hindi naman sa pag-alis ng pagkakasunud-
sunod ng Kasulatan o sa susi sa kapahayagang ito, lahat sila'y pinahiran din, sama-sama silang 
sumisigaw at nagpupuri sa Diyos dahil sa bagay na para bang tama talaga: ang dalhin ang Salita ng 
Diyos pabalik sa bahay ng Diyos. Ngunit si David ay hari, hindi propeta. Kita n'yo? Siya'y . . . May 
propeta sa lupain na maaring gumawa noon, at di pinarangalan ng Diyos ang buong pagkilos na iyon, 
dahil hindi nila ginamit ang tamang susi. Hindi nabuksan ang pintuan. At ngayon, dapat nating 
pakatandaan iyan, at pakaingatan sa ating pag-iisip. Mayroong . . . May isang paraan lamang dapat 
isakatuparan ang lahat ng bagay ng Diyos, at iyon na 'yon. Ngayon, doon, may isang iglesya lang Diyos 
kung saan Nya kinatatagpo ang mga tao, at doon ka lang Niya tatanggapin sa iglesyang iyon at wala ng 
iba.

Nasabi ko ito dahil maraming beses akong di naintindihan dati; at sinabi sa akin ng mga tao . . .29

Kapag sinabi ko, “Cristiano ka ba?”

“Baptist ako.”

“Cristiano ka ba?”

“Metodista ako.”

“Cristiano ka ba?”

Pentecostal ako.“

Ngayon, kita n'yo, walang itong anumang kabuluhan sa Diyos. Nagbabakasakali ka lang sa maling 
susi. Ngunit mayroong tamang susi; mayroong isa na kung saan ang Diyos . . . Hindi nangako ang Diyos 
na katatagpuin ka Niya bilang isang Metodista, o bilang  isang  Baptist,  o  isang  Pentecostal,  o  iba  pang
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denominasyon. Ni hindi nga Niya ibinibilang ang mga denominasyon; lahat sila'y laban sa Kanya.

Malapit ko na 'yang talakayin sa mahabang mensahe sa Tabernakulo. At maririnig ito ni Brother Jack, 
at makikita n'yo kung ano'ng gusto n'yong gawin dito, dahil ite-tape ito.

Ngayon, umaasta ang mga tao na para bang obligado ang Diyos na katagpuin sila base sa kanilang 
teolohiya. Ganiyan kung umasta ang mga tao sa ngayon. Ayaw nilang makisama sa isa't isa. Ang mga 
Trinitarian o ang Pentecostal ay ayaw makisama sa mga Oneness; at ang mga Oneness ay ayaw rin sa 
mga Trinitarian. Ayaw ring nakisama ang Metodista sa Baptist, dahil ang isa ay legalista, at ang isa'y 
Calvinista; kaya wala talaga silang pagsasama. At labis nilang pinilipit ang pag-iisip ng mga tao na 
anupa't sila-sila'y magkakalaban.

30

Nanalangin ako, minsan, sa isang silid sa hospital. May isang babaeng nakahiga roon na malala ang 
karamdaman, ooperhan siya; inaasahan nilang mamamatay na siya. Tinawag ako upang ipanalangin ang 
isa pang babaeng nakahiga roon. Sinabi ko sa kanya, “Wala po bang anuman sa inyo kung mananalangin 
ako sandali?”

31

At ang sabi niya, “Ibaba mo ang kurtina.”

At sinabi ko, “Paumanhin po.” Sabi ko, “Mananalangin lang po ako.”

Sabi niya, “Ibaba mo ang kurtina.”

Ang sabi ko, “Sige po.” Siya at ang anak niyang lalaki ay naroon, isang karaniwang Ricky ang itsura. 
At ang sabi ko, “Buweno, hindi ka ba Cristiano?”

Ang sabi niya, “Metodista kami.”

Sabi ko, “Buweno, hindi po iyan ang tanong ko; tinanong ko po kung Cristiano kayo.” Kita n'yo?

At kaya ang sabi niya, “Ibaba mo ang kurtina.”

Kita n'yo, dahil may isang hindi Metodista na mananalangin para sa isang babaeng nakabingit sa 
kamatayan, na tulad rin niya. Ngunit dahil hindi kabilang sa kanyang organisasyon, ayaw niyang marinig 
man lang ito o wala siyang pakialam dito. Kung di ba naman Fariseo 'yun, hindi pa ako nakakita ng isa.

Hintayin n'yong marinig ang “Ang Landas ng Serpente.” Ha. Tama. Ngayon, iniisip nilang ang 
denominasyon lang nila ang nauunawaan ng Diyos: “Hindi ka pakikinggan ng Diyos maliban na ikaw ay 
isang Metodista, o isang Baptist, o isang Trinitarian, o isang Oneness,” o iba pang kagaya n'yan. Mali 
iyon.

32

At iyan ang aking layunin; ngunit kung may pagnanasa sa isip at puso ng mga tao na maging tama . 
. . Hindi ako naniniwalang ginawa iyon ng babaeng iyon dahil sa—o ng sinuman. Hindi maninindigan at 
ipagtatanggol ng isang Metodista ang simbahang Metodista dahil alam niyang mali ito. Iniisip ng tao na 
tama ito. Hindi ako naniniwala na kukundenahin ng isang Trinitarian ang isang Oneness, o ng isang 
Oneness ang isang Trinitarian at Pentecostal, dahil lang gusto niyang maging kakaiba, iniisip niyang tama 
siya. At dapat ninyong igalang ang kaniyang mga ideya. Alam n'yo, ang kumot ay maiuunat sa 
magkabilang panig. Ngunit tandaan n'yo na sa lahat ng iyan, kung may isang bagay sa puso ng isang 
lalaki o isang babae na naniniwalang iyon ay tama, tiyak na mayroong tama kung saan. Gaya ng lagi 
kong sinasabi, “Kapag ang lalim ay tumawag sa kapwa lalim, tiyak na may lalim na tutugon sa tawag na 
iyon.” *

Alam n'yo, sinabi sa atin na ang i—isang penguin (seal) ay minsang lumakad sa dalampasigan na 
mayroong mga binti. Ngunit ngayo'y wala na siyang binti; naging pakpak ito dahil mas kailangan niya ang 
bagwis kapag wala siya sa lupa, isang mabalahibong hayop sa dagat; ang kalikasan ang nagbigay sa 
kanya ng bagwis sa halip na binti, dahil mas mabilis siya sa paglangoy kaysa sa paglakad.

33

Hindi ko lang maisip ngayon ang tungkol sa isang dakilang lalaki na nagtungo sa south pole. Anong 
pangalan niya? Byrd. Sinabi nila na mayroon siyang mga balabal na ginawa para sa mga hayop sa 
paglalakbay na ito; na dinala niya ang mga hayop na ito para sa gatas. At gumawa siya ng balahibuhing 
balabal upang hindi mamatay sa lamig ang mga hayop. Ngunit pagdating nila doon, hindi na nila kailangan 
ang balahibuhing balabal; ang kalikasan ang nagpatubo sa kanila noon. Kita n'yo? Bakit? Bago pa man 
magkaroon ng palikpik sa likod ng isda, kailangan munang magkaroon ng tubig na lalanguyan n'ya o hindi 
siya magkakaroon ng palikpik. Doon…Bago pa man magkaroon ng puno na tumubo sa lupa, kailangan 
munang magkaroon ng lupa upang tumubo ito, o kung hindi ay walang puno.

Kaya kita n'yo, habang mayroong isang bagay sa puso ng isang tao na tumatawag sa kung ano, 
kailangang mayroon doon sa kung saan upang tumugon, upang sumagot sa pagtawag.

Isang babae…Isang awtopsiya ang ginawa dito kamakailan lang sa isang babae na namatay. At ang34
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dahilan, sinasabi nila na ang pumatay sa kanya, kumakain siya ng sibuyas palagi sa bawat oras. Kapag 
hindi siya nakakain ng sibuyas, sumasakit ang ulo niya at kung anu-ano pa; hindi nila ito maipaliwanag. 
Kaya ng ginawa ang awtopsiya, may nakita silang tumor sa babae ng kung anong uri ng mga selula; 
mayroon silang ipinangalan dito. At kinuha nila ang tumor na'yon at inilagay sa isang mangkok ng 
sibuyas, at kinunsumo nito ang sibuyas sa loob ng magdamag. Kita n'yo? Ano ito? Ito'y isang bagay sa 
babae na tumatawag para sa sibuyas, at kung walang sibuyas ay walang magiging tumor.

Sa ibang salita, kailangang may Manlilikha muna, bago magkaroon ng nilikha. Kita n'yo?

Ngayon, kung sa puso ng tao ay may pagkauhaw, gaya ng Metodista, Baptist, Presbyterian, 
Katoliko, lahat ng iba pa, na nagsisikap na masumpungan ang isang tunay na daan, at sila'y sinabihan ng 
kanilang mga pari at mga pastor, at kung sino pa, na “Ito ang tunay na daan.” Sinabi nila, ang mga pari 
ay nagsasabing, “Walang kaligtasan sa labas ng iglesyang Katoliko.”

35

Buweno, bawat iglesya ay may kanya-kanyang mga ideya. Hindi ito aaminin ng iba, ngunit sa 
pamamagitan ng kanilang gawa ay pinatutunayan nila ito. Nangungusap ng mas malakas ang iyong gawa 
kaysa sa iyong mga salita. Isa lamang itong…Sa ibang salita, mas mapagpaimbabaw ito kaysa sa mga 
Katoliko. Ikinukumpisal ito ng hayagan ng Katoliko. “Naniniwala akong ito lamang ang tanging bagay,” 
ngunit hindi nila ginagawa. Ngunit itinatago nila ito, datap'wat ang kanilang gawa ang nagpapatunay ng 
kanilang iniisip. Kita n'yo?

Ngayon, dapat ay may isang dako, dahil may pagnanasa sa puso ng tao na masumpungan ito. At 
iniisip ko na ang Salita ng Diyos ay may tugon sa lahat ng bagay na kailangan natin. Kaya may tugon 
ang Diyos, at saliksikin natin ito ngayon sa Kasulatan. At kung ipapakita ng Diyos sa atin sa 
pamamagitan ng Kasulatan ang tanging dako, ang tanging lugar, ang tanging denominasyon, kung 
magkagayo'y, ang tanging paraan na kakatagpuin ng Diyos ang tao, dapat ay panghawakan natin ito, 
dahil natagpuan natin ang Katotohanan ng Biblia, kung ano ang sinasabi Nito.

36

Ngayon, ang salitang “Deuturonomio,” ang salitang ito'y nangangahulugang “dalawang kautusan,” ang 
salitang “Deuturonomio.” At may dalawang kautusan ang Diyos. Ang dalawang kautusan: ang isa rito ay 
pagsuway sa Salita at mamatay; at isa pa ay pagsunod sa Salita at mabuhay. Iyon ang dalawang 
kautusan, at ang “Deuturonomio” ay nangangahulugan ng “dalawang batas” na'yon. Pareho silang 
lubusang naipakita sa atin sa Kasulatan. Kamatayan ang isa sa kanila; at ang isa pa ay Buhay: Buhay at 
kamatayan. Nakikipag-ugnayan lamang ang Diyos sa Buhay, at si Satanas ay sa kamatayan lamang. At 
ang mga ito ay ipinakita sa publiko, na hayag sa paningin ng lahat, at wala kang maidadahilan dito. Ang 
isa sa kanila ay ipinakita sa Bundok ng Sinai ng ibigay ang kautusan, na kumukundena sa buong lahi ng 
tao para sa kamatayan. Ang isa naman ay ibinigay sa Bundok ng Kalbaryo, na nagdala sa buong lahi ng 
tao doon sa Buhay, ng ang kaparusahan ay mabayaran ni Jesus Cristo. Ang dalawang kautusan ng 
Deuturonomio ay natupad sa dalawang dakilang mga bagay na ito.

37

Gusto kong pansinin n'yong muli; mayroon ding dalawang tipan na ibinigay. Ang isang tipan ay 
ibinigay kay Adan, na ito'y may kundisyon na gaya ng batas: “Kung hindi mo ito hihipuin, kung gayo'y 
mabubuhay ka; ngunit kapag hinipo mo, ay mamamatay ka.” Ito'y isang batas. At mayroon ding isang 
batas na ibinigay kay Abraham, na sa pamamagitan ng biyaya, itoy hindi kundisyonal: “ Iniligtas na kita 
at ang iyong binhi,” na susunod sa kanya. Amen. Ito'y tipo ng Kalbaryo, hindi tipo ng tipan ni Adan; ito'y 
ang tipan ni Abraham.

38

Ngunit ngayo'y nadinig natin na sinabi Niya na may isang dako lamang na kakatagpuin Niya ang tao 
sa pagsamba. Nabasa natin ito sa aking teksto. Babalikan natin iyan, sa loob ng ilang minuto

Kaya kung may isang dako lang na kakatagpuin ng Diyos ang tao, dapat ay maging maingat tayo. 
Ngayon, isa-isantabi natin ang ating mga tradisyon sa umagang ito, at sa Panlinggong araling ito, at 
pakatiyakin natin na makita ang tanging dakong iyon. Dahil sinabi ng Diyos dito, hindi ka niya tatanggapin 
sa ibang dako. Sa anumang iglesya, ay hindi ka Niya tatanggapin. Sa Kanyang iglesya lamang, ang 
tanging dakong pagtatanggapan Niya sa iyo.

39

Ngayon, “Ano'ng masasabi mo, Brother Branham? Kung ako'y sinsero?” Hindi.

Tandaan, nakausap ni Jesus ang mga sinserong tao, ang mga mananamba sa Kanyang kaarawan, at 
sinabi Niya, “ Sa walang kabuluhan ay sinasamba ninyo Ako.” Totoo, tunay na pagsamba galing sa 
kaibuturan ng kanilang mga puso: “Sa walang kabuluhan ay sinasamba ninyo Ako, itinuturo bilang aral 
ang kautusan ng tao,” o ang kanilang denominasyunal na kredo. Sinsero, magalang, sadyang napaka-
relihiyoso, at hindi ito bago para sa mga Fariseo. Si Cain at Abel, ang unang dalawang mananamba na 
ipinanganak sa natural na kapanganakan dito sa lupa, ay talagang dumating na may magkaparehong 
kaugalian.

Si Cain ay kasing-relihiyoso ni Abel. Kapwa sila nagtayo ng mga altar. Pareho nilang mahal ang Diyos. 
Pareho silang nagbigay ng mga hain. Pareho silang sumamba. Pareho silang nagbayad ng ikapu. Gumawa
40
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sila pareho ng lahat ng bagay na magkatulad. Ngunit si Abel, sa pamamagitan ng pananampalataya, na 
siyang kapahayagan, ang Salita ng Diyos na nahayag, naging malinaw, naipakita, at binindika…Luwalhati! 
Naghandog si Cain ng alay, ngunit hindi ito binindika ng Diyos. Humihingi ang Diyos ng pagsamba, at 
naghandog ng alay si Cain; ngunit hindi ito binindika ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng tamang 
daluyan…

Sasabihin mo, “Buweno, ang iglesya ko Iyon. Ang aking…”

Sandali lang. Ipinapaliwanag ng Diyos ang Kanyang Sariling Salita sa pamamagitan ng mga kundisyon 
Nito kung saan Ito ipinangusap. Kita n'yo? Sinabi ni Cain, “Relihiyoso ako. Umiibig ako sa aking Manlilikha. 
Iniaalay ko sa Iyo ang magandang altar na ito. Iniaalay ko sa Iyo ang hain na ito. Itinayo ko ang lahat 
ng mga bagay na ito, Panginoon, dahil mahal Kita.” Sinabi ni Abel ang kaparehong bagay. Ngayon, siya 
ang binindika, siya ang pinatunayan. At bumaba ang Diyos at tinanggap ang hain ni Abel, dahil sa 
kapahayagan ay natukoy niya ang tamang daluyan ng Diyos na siyang katanggap-tanggap.

Ngayon, masdan na ang espiritu ni Cain ay nagpatuloy sa buong Kasulatan, hanggang dito sa huling 
araw. Fundamental? Kasing-fundamental siya ni Abel.
41

Tingnan n'yo si propetang Balaam at si propetang Moises. Pareho silang may pitong altar, altar ni 
Jehovah, parehong may dugo; at hindi lang iyon, pareho silang may mga tupang lalake. Sa bilangan, ito'y 
tamang-tamang bilang, pito, “sakdal,” pitong tupang lalake, magkaparehong-magkapareho: 
magkaparehong mga altar. Kapwa sila fundamental, pareho sila. Ngunit sino ang binindika ng Diyos? (Kita 
n'yo, kita n'yo?) Ang isa na nasa Kanyang Salita. Hindi masyadong mahalaga ang pagiging fundamental; 
kundi ang kapahayagan ng Diyos.

Ngayon, isipin n'yo. Ang mga taong ito, bakit sila tinawag at dinala sa ganitong kalagayan, ang mga 
Fariseong ito, kay Jesus. Sinabi Niya, “Sa walang kabuluhan ay sinasamba n'yo Ako…” Sinasamba Siya: 
tunay na pagsamba, totoong pagsamba mula sa kanilang mga puso… “Kayo… Sa walang kabuluhan ay 
sinasamba n'yo Ako.” Bakit? “Itinuturo bilang aral ang kanilang maka- taong tradisyon; kaya ginagawa 
n'yong walang bisa ang mga kautusan ng Diyos sa mga tao.”

42

Kapag tinuruan ko kayo ng mensahe ng Metodista, walang itong magiging bisa sa inyo; panahon ito 
ng Nobya. Kung itinuro ni Moises ang mensahe ni Noe, wala itong bisa. Kung itinuro ni Jesus ang 
mensahe ni Moises, wala itong bisa. Dahil ang predistinadong binhi ay nakahimlay doon at madidiligan 
lamang ng uri ng tubig na angkop para sa binhing iyon. Hindi ito tutubo sa ibang kundisyon. Dapat ang 
kundisyon ang magpatubo nito.

Ngayon, maaari kang kumuha ng itlog ng manok at ilagay ito sa incubator, na dapat sana'y sa ilalim 
ng inahing manok, ngunit mapipisa pa rin ito. Ilagay mo ito sa ilalim ng tuta, mapipisa ito. Ito'y ang init, 
ang kundisyon ang nagpapisa nito. Kaya kailangang nasa ilalim ito ng mga kundisyon. Maaari kang 
kumuha ng isang mainam na buhay na itlog at ilagay ito sa ilalim ng patay na inahing manok; hindi ito 
mapipisa. Kita n'yo? Ito'y ang kundisyon.

43

Buweno, katulad ito ng panahong kinabubuhayan natin; kailangang makita mo kung ano ang paraan 
ng Diyos sa paggawa nito para sa panahong ito. Iyan ang nasumpungan ni Martin Luther; iyan ang 
nasumpungan ni John Wesley; iyan ang nasumpungan ng mga Pentecostal sa kanilang panahon: May 
panahon at oras ang Diyos sa paggawa nito.

Ngayon, ang mga Pentecostal. Ang kapatid na'yon, isang… Naniniwala ako na—na bulag ang isa sa 
kanyang mga mata, isang itim na brother na siyang tunay na nagpasimula ng mensaheng Penetecostal 
sa California, sa Azusa Street. Pinagtatawanan siya, at dahil isa siyang Negro ay ginawa siyang 
katatawanan; ngunit naghatid siya ng mensahe sa panahong iyon. Isa lamang munting lalaki na ni hindi 
maka-pirma ng kanyang sariling pangalan, ngunit inihayag sa kanya ng Panginoon na ito ang panahon 
para sa pagsasauli ng mga kaloob, at dumating ito. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi nila, dumating 
pa rin ito. Ngunit ang lahat ay napasa-ilalim ng kundisyong ito, at nakitang ito ang panahong iyon, at 
nakitang ang Diyos ang Siyang nagbindika na ang mga taong iyon ay nakapagsasalita ng iba't-ibang 
wika, at iba pa; nangyari ito. Ngunit ng nagpatuloy siya at tinukoy na “ito lang ang tanging ebidensya,” 
iyon ang pumatay dito. Kita n'yo? Nagpatuloy ito. Kita n'yo? Iyon ang dahilan. At nagpasimula silang 
ihiwalay ito, iyan, at gumawa ng denominasyon; at ang isa ay darating na nasa ulap, at ang isa'y 
darating na nasa palumpong. At, ay naku, iyan ang nangyari.

44

Iyan ang ginawa ng mga denominasyon. Kita n'yo? Hindi ang Diyos ang may-akda ng denominasyon, 
dahil ang denominasyon ay Babilonia, at hindi Siya ang may-akda ng kalituhan. Nakita natin ang lahat 
niyang… Ni hindi mo nga kailangang maging matalino para makita ito. Ito'y Babilonia, oo, tradisyon. Isipin 
n'yo ito, sinserong mga tao. Ngayon, ganoon pa rin, dahil naniniwala sila doon, kailangan pa ring may 
isang dakong tapat na kung saan makakatagpo ang Diyos.

45

Ngayon, pansinin ang ikalawang talata: “Sumamba sa dako na Aking pinili.” Ang hain, siyempre, kung
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saan sila sasamba, kung saan sila maghahain. “Ang dakong Aking pinili; hindi sa pinili n'yo, sa pinili ng 
tao, ngunit sa Aking pinili; sumamba kayo sa dakong ito.” Ipinapakita nito ngayon na mayroon lamang 
isang dako; ang iba'y walang kabuluhan. Hindi ito dapat sa iyong pagpili, ngunit dapat ay ang Kanyang 
pinili.

“Buweno, hindi ko kailangang magpunta sa simbahan.” O kaya'y, “Masyadong makitid ang isip mo. 
Narito, kinakastigo mo ang mga babae tungkol sa pangangaral, at mga babae na nagpapaputol ng 
kanilang buhok, at ang mga lalaki tungkol sa ibang mga bagay. Bakit, masyadong makitid ang isip mo.”

Sige, hindi mo kailangang kunin ang paraan ng Diyos patungkol dito; magpatuloy ka lang at tumungo 
sa kung saan nila ito ginagawa. Kita n'yo? At matutuklasan n'yo na ito'y nasa Kasulatan, kaya, “Sa 
walang kabuluhan ay sinasamba nila Ako.” Kita n'yo? Nangusap si Jesus ng kaparehong bagay. Kita n'yo?

Na ang bawat maliit na kudlit, lahat ng bagay, kailangang maging matapat ka rito. Laging ang 
munting—ang munting puno, ang munting foxes ang sumisira sa puno. Minsan ay iniiwan mo… Hindi ito 
'yong malaking bagay na nagawa mo; kundi ang maliliit na bagay na hindi mo ginawa. Tandaan, ang 
kadena ay pinakamatibay lamang sa kanyang pinakamahinang dugtungan. “Mapalad sila na gumagawa ng 
lahat ng mga kautusan ng Diyos, upang magkaroon sila ng karapatan na makapasok.” Gawin n'yo ang 
lahat na sinabi ng Diyos.

46

Kung sinabi para sa isang babae na magkaroon ng mahabang buhok, sasabihin mo… Isang lalaki ang 
nagsabi sa akin hindi pa katagalan, “Hindi ako nangangaral ng relihiyong naka-base sa pananamit.”

Sinabi ko, “Kung gayo'y hindi ka nangangaral ng ebanghelyo.” Tama yan.

Inilagay ito ng Diyos d'yan; Sinabi Niya kung ano ang gagawin. At maaaring gawin mo ito… Ito ang 
iyong makataong kadahilanan. Napakaliit na bagay… anong…ang maliit at di-mahalagang bagay. Sinabi ni 
Jesus, “Mapalad sila na susunod sa lahat ng maliliit na bagay, gagawa ng maliit na bagay.” At ang babae 
na hahayaang lumago ang kanyang buhok, isa lamang itong, isa lamang itong bagay na magagawa niya, 
at ayaw pa niyang gawin. Ayaw niyang gawin ito.

“Oh, turuan mo kami ng mga dakilang bagay.”

Papaano kayo matuturuan ng mga dakilang bagay, samantalang hindi n'yo ginagawa ang mga simple, 
at ordinaryong bagay? Dahil, nakita n'yo, ang inyong motibo at ang inyong layunin ay mali.

Ito'y ang inyong pag-ibig sa Diyos, “Panginoon, hindi mahalaga kung anuman ang nais Mong gawin 
ko; handa akong gawin ito.” Kung gayo'y may mararating ka, ngunit kung hindi mo ito gagawin sa 
ganoong paraan, sa paraang sinabi Niyang gawin mo…

47

Ito'y ang Kanyang pagpili, “Ang dakong Aking pinili.” Doon ka sasambang kasama ng iyong hain 
Ilalagay mo.

Dinala ni Cain ang kanyang hain; dinala rin ni Abel ang sa kanya; naka-depende ito sa dakong 
pagdadalhan mo nito. Kung dadalhin mo ito sa dakong pinili Niya, magiging mainam ito, tatanggapin Niya 
ito, kung hindi, tatanggihan Niya ito. Hindi mahalaga kahit kaparehong hain, anuman ito, tatanggihan pa 
rin ito, maliban na dalhin doon sa inilaang dako.

Ngayon, gusto nating malaman kung saan natin nais dalhin ang haing ito. Malalaman natin…Lahat 
tayo'y gustong makapunta sa langit, hindi ba? At alam nating lahat na nakagawa tayo ng mali. 
Naniniwala tayong lahat na si Jesus ang siyang Hain. Ngayon, nais nating malaman kung saan natin Siya 
dadalhin, tatanggapin ito. Kita n'yo? Tama yan. Sinabi sa atin ng Biblia kung saan Siya dadalhin, kung 
gayo'y tatanggapin ito; sa labas n'yan, ay tatanggihan ito.

Pansinin din natin dito ang dako na pinili Niya upang ilapag ang hain, ang dako na pinili Niya kung 
saan ilalagay ang hain. Hindi mo ito mailalapag sa anumang pintuang -daan; ngunit sa dako na pinili Niya 
upang paglagyan nito, inilagay rin Niya ang Kanyang Pangalan sa dakong iyon. Iyon ang sinabi Niya rito. 
Pinili Niyang ilagay ang Kanyang Pangalan dito. Ngayon, saliksikin natin ang mga Kasulatan para sa 
dakong ito, dahil iyon ang dako kung saan Niya inilagay ang Kanyang Pangalan.

48

Ngayon, bumasa tayo mula sa ating teksto. At may munting sipi ako na naririto na a—aking, 
dumating sakin kaninang umaga. Kunin natin ang ikalawang talata ng kabanatang ito. Ngayon, ayokong 
tumagal ng husto, dahil sa mga tao na nasa mga hook-up sa labas. Ngayon, sa ikalawang talata ng ika16 
na kabanata:

At iyong ihahain ang paskua sa Panginoon mong Diyos, ang sa kawan at sa bakahan, sa dakong 
pipiliin ng Diyos na patatahanan sa Kanyang pangalan.

Ngayon, hindi mo ito maaring kunin…Ang katapatan mo at lahat ng nais mong ikumpisal, hindi mo ito 
madadala sa altar ng Metodista, sa altar ng Baptist, o sa altar ng Pentecostal. Ngunit may altar sa kung
49



10Ang Tanging Dakong Inilaan Ng Diyos Sa Pagsamba

saan na pinili Niya—upang Kanyang ilagay ang Pangalan Niya dito, at kakatagpuin ka Niya sa dakong 
iyon. Ngayon, kung napapatakbo mo ng tama ang lahat ng bagay, tatakbo ito; ang lahat ay nailagay sa 
kaayusan. Kung may pumalso sa kawad, hindi ito mag-iilaw, dahil grounded ito. At kapag kinuha mo ang 
isa sa mga Salita ng Diyos o isa sa Kanyang mga dako, at sa iyong puso ay may makasariling mga 
hangarin, iga-ground nito ang kapangyarihan ng Diyos doon pa lang. Kung gagawin mo ito dahil gusto 
mong maging ismarte, gusto mong maging kakaiba, o anupamang bagay, doon pa lang ay grounded na 
ito; papuputukin nito ang fuse. Nagkakamali ka. Kailangang lumapit ka ng may katapatan, ng buong puso 
mo. Ang iyong mga motibo at iyong mga hangarin, ay ilagak mo sa Diyos. At saliksikin mo ang Kanyang 
dako, hanapin mo kung saan Niya sinabi, at dalhin mo roon. Kita n'yo?

Tingnan n'yo si Marta at si Maria. Nang bumalik si Jesus, matapos na ituro Niya sa kanila ang 
Ebanghelyo (ang Liwanag sa Kanyang panahon, Siya bilang Mesiyas), kinamuhian Siya, tinanggihan. Oh, 
hinamak Siya ng mga Fariseo at ng mga iglesya. Ngunit namatay si Lazaro, isang kapatid na napakalapit 
na kaibigan para sa Kanya. Pinabayaan Niyang nakahimlay doon; at pinatawag Siya; ni hindi Siya 
nagpunta.

50

Ngunit masdan n'yo si Marta, ang ugali niya. Sinabi niya, “Panginoon, (Lord) kung narito Ka lang…” 
Ibinigay sa Kanya ang tamang titulo Niya: Panginoon (Lord), capital na L-o-r-d; Yahweh, Jehovah. 
Luwahati! “Kung narito Ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid.” Ang Buhay at kamatayan ay hindi 
maaaring magsama sa magkaparehong daluyan, o sa magkaparehong bahay. Kita n'yo? “Kung narito Ka…
hindi sana siya namatay.”

Sinabi ni Jesus sa kanya, “ Ako ang Pagkabuhay na mag-uli at ang Buhay,” sabi ng Diyos. Kita n'yo? 
Nang sinabi Niya muna, “Ang iyong kapatid ay muling mabubuhay.”

Sinabi niya, “Oo, Panginoon, naniniwala ako diyan. Bilang isang Judio, naniniwala ako na magkakaroon 
ng pangkalahatang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay; at naniniwala ako na ang aking kapatid ay 
tapat, sinsero at sumasamba. At naniniwala ako na Ikaw ang Mesiyas na yon, na sinabi ng Biblia, dahil 
binindika ng Diyos ang Kanyang Salita sa Iyo at ipinakita na Ikaw ang Mensahero sa panahong ito. Ikaw 
ang Mesiyas na'yon. Naniniwala ako na Ikaw ang Cristo na darating, dahil ang Iyong mga gawa ang 
nagpatotoo na isinugo Ka ng Diyos dito upang maging Mesiyas.” Ay, naku. Masdan nyo ang granahe na 
nagpapasimulang maipuwesto ngayon. Kita n'yo?

Ngayon, may karapatan siyang magsabi, “Bakit hindi Ka dumating at ibinangon ang aking kapatid? 
Bakit hindi Mo siya pinagaling? Pinagaling Mo ang iba. Ang matalik mong kaibigan, at tingnan Mo ngayon 
ang nangyari.” Hindi, ang ganoong uri ng layunin ay walang mapupuntahan.

51

“Naniniwala ako na Ikaw talaga iyon kung papaano Ka inilarawan ng Kasulatan na magiging gayon. 
Hindi mahalaga sa'kin kung ano ang sinasabi ng iba. Naniniwala ako ng buong puso ko dahil sa aking mga 
nasaksihan at nadinig sa Salita, na ang Salita ay nabindika sa Iyo, na Ikaw ang Mesiyas na'yon.” Kita 
n'yo, sa kalooban niya ay -ay may bagay siyang hinihingi, ngunit kailangan niyang pumasok sa tamang 
daluyan.

Ano kaya kung tumakbo siya roon at nagsabi, “At sinabi Mo sa akin na Ikaw ang Mesiyas, at ni wala 
man lang paggalang at pagiging maginoo sa Iyo upang tugunin ang kahilingan namin; samantalang 
pinakain Ka namin at pinatira ka sa amin, at lahat na, at sumama kami sa Iyo, at iniwan ang aming mga 
iglesya, kung papaano Mo iniutos sa amin na lumabas sa mga denominasyon. (Kita n'yo?) At iniwan namin 
yon, at ngayo'y itinuring kaming mga itinakwil at mga taksil. At sa kabila ng lahat ng mga bagay na 
ginawa namin para sa Iyo, ay ni hindi Ka nagpakita ng konting paggalang upang sagutin ang panawagan 
ko.” Ngayon, ang totoo, may karapatan siya.

52

Gaya ng sinasabi n'yo tungkol sa maikling buhok, “Isa akong mamamayan ng Amerika, maaari akong 
magsuot ng shorts, gawin ang lahat ng nais ko; hindi ito illegal.” Karapatan mo yan, ngunit laging inaalis 
ng tupa ang kanyang sariling mga karapatan. Uh-uh, uhuh. Kung ikaw ay kordero, wala kang ibang taglay 
kundi balahibo, iniaalis niya yon. Iyon ay mga karapatang bigay ng Diyos, ngunit kusa niyang iniaalis.

“May karapatan akong sumali sa alinmang denominasyon.” Tamang-tama iyan, ngunit inaalis mo yon. 
Kita n'yo?
53

Inaalis niya ang lahat ng karapatang mayroon siya, upang makilala ang Salita ng Diyos na nahahayag 
sa kanyang harapan.

Sinabi Niya, “Ako ang Pagkabuhay na mag-uli at ang Buhay. Siya na sumasampalataya sa Akin, 
bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya. Sinumang nabubuhay at nananampalataya sa 
Akin ay hindi mamamatay. Naniniwala ka ba rito?” Kita n'yo, may isang munting sugnay na hindi pa niya 
natutumbok. Kita n'yo?

“Opo, Panginoon, nananampalataya ako na Ikaw ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” O kapatid, 
ang lahat ng bagay ay handa nang sumiklab pagkabigkas noon. Kita n'yo?
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“Saan n'yo siya inilibing?” Kita n'yo? Alam n'yo kung ano ang nangyari.

Kita n'yo, kailangang naroon ka sa tamang dako bago Niya tanggapin ang hain mo (Kita n'yo?), 
kailangang pumasok ka rito. Ngayon, masdan:
54

…sa dakong pipiliin ng Panginoon na patatahanan sa kanyang pangalan.

Huwag kang kakain ng tinapay na may lebadura…

Ano ang itini-tipo nito sa hain? Huwag mo itong ihalo sa anumang kredo: kailangang Salita lamang. 
“Walang tinapay na may lebadura…” Ang lebadura ay ang… Alam n'yo kung ano ang lebadura sa alinmang 
bagay. “ Ang munting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak,” ang buong limpak ay ang Katawan. 
Hindi ka maaaring maglagay ni katiting man na denominasyon o kredo kay Cristo. Hindi po, hindi ito 
maaari.

Na-alala n'yo ba ang mensahe noong nakaraang Huwebes ng gabi? Kailangang mamatay ang dati 
mong asawa. Tama yan. Ang Salita ang bago mong Asawa. [May patlang sa tape—Ed.]

…pitong araw na kakain ka ng tinapay na walang lebadura…

“Pitong araw,” ano ang tini-tipo nito? Ang buong Pitong Kapanahunan ng Iglesya, pitong araw. Bakit 
kailangan nilang kanin ito ng pitong araw? Bago ang ano? Bago lumabas. At ang buong kapanahunan ng 
iglesya, mula sa pasimula hanggang sa wakas, ay kailangang mabuhay lamang sa Salita ng Diyos sa 
kapanahunang iyon. Kaya ang inyong kredong-Romano, Metodista, Baptist, at kredong- Pentecostal ay 
pawang mga patay.

Ngayon, tingnan:55

…doon, maging ang tinapay ng pagkapighati,…(pinag-usig dahil Dito; si Luther, Wesley, mga 
Pentecostal: lahat ay pinag-usig, at maging kayo man.) …sapagkat umalis kang madalian sa lupain ng 
Egipto… upang iyong maalala ang araw na …maalaala ang araw na inialis mo sa lupain ng Egipto sa lahat 
ng mga araw ng iyong buhay.

At pitong araw na walang makikitang lebadura sa…sa iyo sa lahat ng mga hangganan;…

Sa napakagandang Nobya ni Cristo, pagkatapos ng Kanyang kamatayan sa madilim na mga panahon 
(dark ages) dahil sa imperyong Romano, na kailangan Niyang mamatay , “Maliban na ang butil ng trigo ay 
mahulog sa lupa…”Kailangang dumating ang Nobyo, ang sakdal na Obra-Maestra ng Diyos. Nadinig n'yong 
lahat ang mensahe ko ukol d'yan.

Nang nakatayo ako doon sa Los Angeles sa Forest Lawn, isang araw, at lumundag ang puso. Gaano 
na karami ang nakarating sa Forest Lawn? Naroon ang -ang estatwa ni Moises na gawa ni angelo, sa 
tingin ko'y si Michelangelo. At isa itong sakdal na estatwa, lahat maliban sa kanang tuhod; mayroon 
itong pingas na mga kalahating pulgada ang lalim. At ang giya (guide)…Nakatingin ako, at itinuro niya 
yon sa'kin. Sinabi niyang, “Inilaaan ni Michelangelo ang buong buhay niya upang makagawa ng… Isa 
siyang eskultor, at nagsikap siyang gumawa ng imahe ni Moises. Sa kanyang kaisipan ay naikintal niya 
kung ano ang hitsura ni Moises. Nasa kanyang puso kung ano ang hitsura ni Moises. Kaya inilaan niya 
ang buong buhay niya; lumilok ng kaunti rito, at niliha, tumayo siya at sinipat ito. Bumilang ng maraming 
taon ang pag-gawa niya rito. Hanggang sa ito'y makumpleto, at umurong siya, at inilapag ang kanyang 
basahan at martilyo, minasdan niya ang estatwa. Napakasakdal nito, ang imahe ni Moises na laman ng 
kanyang puso, hanggang sa ng siya'y mapag-isa, dinampot niya ang martilyo at pinalo ito, at sumigaw, 
”Magsalita ka!'“ Tinawag itong ObraMaestra ni Michelangelo. Ang dakilang bagay na'yon na nasa iskultor, 
ang pangitain na nasa kanya kung ano ang hitsura ni Moises, ay tumutukoy lamang bilang tipo ng 
dakilang Diyos Ama.

56

Nasa Kanyang puso bago pa itatag ang sanlibutan, ang isang Anak, dahil Siya'y isang Ama. Ngunit 
ito'y naroon pa sa mga binhi ng Kanyang Salita. At nilikha Niya ang tao, at kailangang ilagay Niya siya sa 
kalagayang may kalayaang pumili (free moral agency), ngunit nahulog ito. Ngunit ang dakilang Iskultor, 
ang Diyos, na Siyang gumawa sa tao mula sa alabok ng lupa, hindi Siya nasiyahan doon; nagpasimula 
Siyang gumawa muli ng tao. At gumawa Siya ng isang Noe, namatay siyang lasenggo. Gumawa Siya ng 
Moises na nabigong ingatan ang Kanyang Salita. Gumawa Siya ng mga propeta na tumakbo sa panahon 
ng kaguluhan. At nagpatuloy Siyang magtayo at mag-molde, hanggang sa nagnasa Siya ng isang Obra-
Maestra na sasalamin sa Kanya, sa Kanyang kalikasan, kung ano ang nasa puso Niya kung ano dapat ang 
maging anak Niya.

57

Isang araw, doon sa Jordan, matapos na ang Obra-Maestra ay maanyuan at magawa, narito Siya na 
bumababa sa bagwis ng isang Kalapati, at nagsabi, “Siya na Ito.” Masyado siyang nalugod sa Kanyang 
Obra-Maestra hanggang sa paluin Niya Siya doon sa Kalbaryo, at namatay Siya para sa ating lahat na 
hindi sakdal; na sa pamamagitan ng pagtulo ng Kanyang Dugo, ay makapagdala Siya ng maraming Obra-

58
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Maestra (bilang nobya) sa Kanyang Anak. Nagkapilat ang Obra-Maestra dahil sa sobrang kagalakan ng 
Diyos na makita ang gayong Obra-Maestra; Pinalo Niya Siya para sa ating lahat. Kita n'yo? Namatay Siya 
roon upang pasakdalin tayo na hindi pa sakdal. Ang Obra-Maestra…

Pansinin n'yo rito, Sinabi Niya:59

…pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura…

Ngayon, ang tinapay ay tipo. Sinabi ni Jesus, “Hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, ngunit 
sa bawat Salita.” Hindi lang isang Salita rito at diyan na gaya ng nais ng mga denominasyon na 
paniwalaan n'yo. Ngunit ang Salita ng Diyos ay sakdal. Ito'y ang Diyos Mismo sa anyong titik, na 
tinatawag na Binhi. At ang tamang uri ng purong pananampalataya sa Salitang iyon ang magdadala sa 
Binhing iyon sa Buhay nito.

Iyon mismo ang natunghayan n'yo noong gabi sa mga discernment, at lahat ng iba pang mga bagay 
na ito, dahil ito'y pangako ng Diyos. At tumayo Siya sa tabi ko at sinabi yan sa'kin, at sinabing may mga 
manlilinlang na lilitaw, ngunit manatili lang ako. Naniniwala ako rito. At sa walang makasariling motibo 
upang saktan ang sinuman, ngunit upang maging magalang sa Diyos at gawin ang gawa na siyang 
dahilan ng pagkatawag Niya sa akin, kaya sinasabi ko ang mga bagay na ito. At kinumpirma ito ng Diyos, 
at tinanggap ang alay at hain sa pamamagitan ng pagbindika nito bilang Katotohanan: walang tanong 
dito. Ngayon, masdan ang Salitang iyan.

Ngayon, napansin natin dito, “Pitong araw”; para ito sa bawat panahon ng iglesya. Ngayon, kung 
paanong ang Obra-Maestrang iyon ay kailangang mamatay upang mabuhay na mag-uli para matubos 
tayong lahat… Kaya inilagay Niya ang iglesya sa kaayusan doon sa Pentecostes, ngunit ang iglesyang 
iyon ay kailangang dumaan sa hain; at pinatay ito ng sanlibutang Romano, at inilibing sa lupa.

60

Gaya ng may-akda ng aklat na ito, hindi ko maisip ang pangalan niya, ginawa niya akong 
katatawanan, at sinabi, “Sa lahat ng mga diyablo, ito'y si William Branham.”Kita n'yo, iyon ang sinisikap 
sabihin ng diyablo. Sinabi niya, “Ang mga pangitain at lahat ng bagay na yon,” ang sabi, “sa diyablo yon.” 
Sinabi pa niya, “Oh, isa siyang manghihipnotismo (hypnotist), gumagawa siya sa pamamagitan ng 
kakaibang uri ng pandama (super sensory perception).” Sinisikap Itong ipaliwanag palagi ng intelektwal 
na mundo…

Ganoon nila sinikap usisain si Jesus. “Paano Mo nagagawa ang mga bagay na ito? Paano ito 
nagaganap?”
61

Sinabi Niya, “Tatanungin Ko rin kayo. Ang ministeryo ni Juan Bautista… Galing ba ito sa Diyos o galing 
sa tao?” Kita n'yo?

Sabi nila, “Hindi namin masabi.”

Kaya sinabi Niya, “Hindi ko rin sasabihin sa inyo.” Tama 'yon, at nagpatuloy Siyang…?.. Mula noon ay 
walang sinumang tao ang nagtanong sa Kanya ng anumang bagay. Kita n'yo? Hindi na Niya sila pinansin; 
Hindi na Siya nangusap ng anuman sa kanila tungkol Dito: wala silang pakialam dito. May gampanin 
Siyang dapat gawin at tinapos Niya ito.

Tulungan tayo ng Diyos na gawin ang kaparehong bagay. Hindi nating kailangang sagutin ang mga 
tanong ng diyablo. Tama iyan. “Kung ikaw nga, gawin mo ang ganito at ganyan.” Responsable ang 
mangangaral sa Ebanghelyo at iyon lang, hindi kung paano ito sinulat, responsable lang siya sa 
pagsasalita nito.

At bilang lingkod, kung isa kang propeta, responsable ka sa Diyos. At kung ang mga pangitain na 
dumating ay upang bigyang liwanag ang Kasulatang ito at ipakita kung ano Ito, responsable ka sa bawat 
Salita na nasa Biblia, dahil Ito'y isinulat ng mga taong kauri mo. “Kumilos ang Diyos noon, sa 
pamamagitan ng mga propeta, at isinulat ang Banal na Biblia.” Kita n'yo? Walang tunay na propeta ng 
Diyos ang tatanggi sa isa mang Salita Nito, ngunit mananampalataya sa bawat Salita at ipangangaral 
Ito. At obligado ang Diyos na mula sa daluyang iyon ay tuparin ang Salita kung paano Itong ipinangako; 
ang Binhi ay lalago.

Ngayon, pansining muli, nakita natin na pitong araw na kakanin ang tinpay na ito, sa loob ng Pitong 
Kapanahunan ng Iglesya. Ngayon, nang kailangan itong mamatay at mahulog sa lupa…
62

At ang kritikong ito na nangusap patungkol sa akin, na nagsasabi, “Ang Diyos na inyong sinasamba, 
na naroon sa madilim na mga panahon (dark ages) at minamasdan ang mga ina, mga buntis, may mga 
sanggol sa kanilang bisig ang iba sa kanila, matatapat na mga tao na inihahagis sa arena at lalapain ng 
mga leon, at naghihiyawan sila; ibinibitin sa mga krus at sinusunog; hinuhubaran ang mga kababaihan, 
mga dalaga, at inihahagis sila at ipinalalapa sa mga leon.” Sinasabi pa na, “Isang Diyos na nakaupo sa 
langit, marahil ay naroon sa Kanyang trono, at sinabi niyang natutuwa Siya rito habang pinagmamasdan
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sila.”

Sila'y naging… Kita n'yo, iyan ang intelektwal na kaisipan na galing sa diyablo. Kung ang tao'y naging 
espiritwal, dapat ay nalaman niyang ang butil ng trigo ay dapat mamatay; kailangan itong mailibing sa 
Romanong katedral.

Ngunit ang unang munting usbong ng Buhay ay sumibol sa repormasyon ni Martin Luther, na, “Hindi 
mabubuhay ang matuwid sa pamamagitan ng pinagpalang tinapay na ginawa ng pari, ngunit sa 
pamamagitang ng Salita ng Diyos. 'Mabubuhay ang matuwid sa pananampalataya.'” Nagdala ito ng 
dalawang suwi; ang butil ng trigo ay nagpasimulang lumago.

63

At dumating si John Wesley at dumagdag diyan. Maraming iba pa ang …Dumating si Zwingli at 
itinanggi ang birheng kapanganakan, at namatay ito. Ngunit dumating ang mga Metodista, ang borlas, 
ang talupak, ang panahon ng pagmimisyon. At ipinangaral nila ang pagpapakabanal: idinagdag ito sa 
borlas.

At dumating ang mga Pentecostal sa ipa, kahawig, upang dayain ang pinili. Kahawig ng tunay na 
butil ng trigo; kapag binuksan ito, wala itong trigo. Ngunit dumadaan ang Buhay doon sa ipa.

Ngayon, napansin n'yo ba, sa bawat tatlong taon matapos ang dakilang pagtitipon, kung ano ang 
nangyayari? Isang denominasyon. Dalawampung taon na ito at wala pang denominasyon. Mahal na 
naghihingalong Kordero, nawa'y hindi mangyari ang ganoon. Kung mawawala ko sa henerasyong ito, 
nawa ang mga taong naniniwala sa mensaheng ito ay huwag manindigan para sa isang denominasyon. 
Ang Diyos ang siyang… Mamamatay kayo sa inyong landas. Tandaan n'yo yan. Sa oras na bumanggit 
kayo ng denominasyon sa kalagitnaan n'yo, hindi mahalaga kung gaano ka man ka-sinsero, kapag 
kumuha ka ng tao na mamumuno sa halip na ang Espiritu Santo upang kumpirmahin ang Salitang ito, iyon 
ang oras na mamamatay ka. Ang tunay na Binhi ay hindi magkakagayon, dahil wala ng matitira 
pagkatapos ng binhi; kaparehong bagay ito mula pa sa pasimula. Ang Nobya ito na nahulog sa lupa 
upang magsibol muli ng butil ng trigo.

64

Pansinin:65

…pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura…

At magkakagayon din sa Nobya…

Ngayon, kayong mga tao na mayroong maiingay na inang Metodista, at iba pa, na nagpapanukala na 
kapag hindi siya nagsalita ng iba't-ibang wika, ay hindi siya makakasama. Kasinungalingan iyan. Siya ay…
Ang kaparehong Espiritu Santo na taglay n'yo ngayon, ngunit nasa anyong borlas, hindi ang 
pagpapanumbalik ng mga kaloob. Ngunit sa buong pitong araw, ay kakain ng tinapay na walang lebadura, 
ang Salita. Sila na nagsipagtayo ng denominasyon, patay na sila. Sila'y mga tangkay; iipunin na lang sila 
at susunugin. Ngunit nagpatuloy ang Buhay. At ano ang nangyari? Lahat ng Buhay na naroon sa 
tangkay, nasa borlas, at nasa ipa, ay nauwing lahat sa trigo. At ang kaparehong Espiritu Santo na 
nagdala kay Luther, nagdala kay Wesley, at nagdala sa mga Pentecostal, ay nauwi sa Nobya doon sa 
pagkabuhay na mag-uli.

“Pitong araw, na kakain ng tinapay na walang lebadura.” Walang lebadura na masusumpungan sa 
Nobya, wa—walang idinagdag na salita, wala. Tandaan, isang salita ang naging dahilan ng lahat ng 
kamatayan na nasa lupa; lahat ng bastardo ay ipinanganak dahil si Eva, ang unang iglesya, ang nobya 
ng unang Adan, ay nagduda sa Salita ng Diyos at tinanggap ang denominasyon, ang intelektwal, o ang 
paniniwala ng eskwelahan dito; dahil Ito'y sa kanilang dahilan na, “Tunay, ang Diyos ay isang mabuting 
Diyos.” Ang Diyos ay isang mabuting Diyos, ngunit isa rin Siyang matuwid na Diyos. Kailangan Niyang 
ingatan ang Kanyang Salita. Ngunit tinanggap ni Eva ang eskwelahan.

66

Kayong mga seminarista, walang duda na may katawagan kayo, ngunit tumakbo kayo sa mga Bible 
school upang ituro sa inyo ang doktrinang ito, at doon kayo namatay. Manatili kayo sa Diyos at sa 
Kanyang Salita. Hindi ka nila papahintulutan; o, hindi ka makakasapi sa kanilang kongregasyon, hindi ka 
tatanggapin sa pulpito. Kaya ipaubaya mo na lang ito sa kanila; hayaang ilibing ng patay ang kanilang 
patay; sundin natin si Cristo ang Salita.

Ngayon, pitong araw na walang nakahalong lebadura sa Nobya, ang iglesya, pitong araw.67

Ngayon, pansinin.

At ngayon… walang… At pitong araw na walang makikitang lebadura sa iyo, sa lahat ng iyong mga 
hangganan…(Ang hain dito ay isang tipo: Lumabas ang Nobya mula sa Hain na dili iba't si Cristo.)… ni sa 
anumang karne na iyong ihahain sa unang araw sa paglubog ng araw,…

At tandaan—natatandaan ba ninyo kung paano natin tinalakay ang mga kapanahunan ng iglesya? 
Dumarating palagi ang mensahero ng iglesya sa panahong mamamatay  na  ang  kasunod  na  panahon  ng
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iglesya, palagi. Ang kamatayan ng Pentecostes ang nagdala ng pag-agaw sa Nobya. Kita n'yo? Ang 
kamatayan ni Luther ang nagdala kay Wesley. Kita n'yo? Ang kamatayan ni Wesley ang nagdala sa 
Pentecostes. Ang kamatayan ng Pentecostes ang nagdala sa Mensahe ngayon. Narito, naka-padron ito 
sa buong Kasulatan. Walang isa mang Kasulatan sa Biblia ang hindi naka-ugnay sa bawat isa. Kita n'yo? 
Lahat ng mga tipo… Wala akong edukasyon, ngunit may Espiritu Santo ako na nagpakita nito sa akin 
mula sa ibang daluyan upang ituro ito, mula sa kalikasan; at sa pamamagitan iyan ng Salita. Kailangang 
ang Salita, sa mga bagay na ipinangako.

… karne … ang hain sa unang araw … paglubog ng araw, walang maiiwan sa buong gabi hanggang sa 
umaga.

Ngayon, maging si Luther, na may Katotohanan at nagturo sa iglesya na mabubuhay ang matuwid sa 
pamamagitan ng pananampalataya, hindi mo nanaising manangan d'yan bilang isang sakdal na doktrina sa 
panahon ng Metodista. Ano ang gagawin mo? Sunugin ito sa apoy. Ano ang tipo nito? Ang denominasyon 
na lumabas mula sa Salita ay ang ipa; ang tangkay, ang talupak, na dapat sunugin sa apoy. Ang 
bahaging denominasyon na pinagdaanan nito ay hindi dapat manatili; kailangan itong mamatay. Huwag 
itong iwanan hanggang sa pagsikat ng i—ibang panahon; sunugin ito. Nangungusap Siya ngayon dito sa 
Nobya, sa Nobya lamang, na galing sa bawat kapanahunan.

68

Pansinin kung gaano kaganda, ang dugo ng kordero. Ang mga ito ang Katawan ni Cristo, ang Hain. 
Ang dugo ng kordero na nasa pintuan … Ngayon, alalahanin, pinaslang ang kordero, na siyang tipo ni 
Cristo.

Oh, maaari tayong gumugol ng mahabang oras, ngunit mayroon na lamang akong ilan pang minuto 
para manatili rito.Titigil na muna siguro ako upang makapagsimula muli mamayang gabi (Kita n'yo?), dahil 
napapatagal na tayo. Ito'y… May dalawampung pahina ako ng mga sipi (Kita n'yo?) para sa araling ito.

Pansinin, ngayon, dito'y ang—ang kordero ay si Cristo sa anyong paglalarawan. O tama ba ang 
pagkakasabi ko? Tipo. Si Cristo ang Kordero. Kailangang isa Siyang lalaki, ang una mula sa matandang 
inahing tupa (ewe); o ewe, anuman ang piliin n'yong itawag dito,. Siya ang dapat na mauna. At 
kailangang suriin muna siya upang makita kung may kapintasan siya.

69

Ngayon, sinubok si Cristo, ang unang kordero mula sa inahing tupa, ang birheng si Maria. At sinubok 
sa ano? Si Satanas laban sa Salita. Nang subukin niya si Eva, bumagsak ito; sinubok si Moises, bumagsak 
din ito; ngunit ng makaharap niya si Cristo, at sinubukang bigkasin ang maling Kasulatan sa Kanya, 
natuklasan niyang hindi si Moises ito. Kita n'yo? Sinubok siya. Ano ang ginamit niya, sinabi niya, “Kung 
ikaw ang Anak ng Diyos. Ngayon, sinabi nila sa akin na nakagagawa ka ng mga himala, at sinabi nila sa 
akin na Mesiyas ang gagawa noon. Ngayon, kung totoo ito, nagugutom ka, hindi ka pa kumakain; 
baguhin mo ang tinapay—o gawin mong tinapay ang mga batong ito, at kainin.”

Sinabi Niya, “Nasusulat, 'Hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang,'” ang inyong kredo, at iba pa. 
Ngunit sa pamamagitan ng ano? Bawat Salita! Bahagi ba ng Salita? Bawat Salitang namumutawi sa bibig 
ng Diyos, d'yan mabubuhay ang tao. Kita n'yo? Sinubok ang Kordero, upang tingnan kung saan Siya 
babagsak.

Ang mga Fariseo, “O Guro, ikaw na batang propeta, iniisip naming kahanga-hanga ka. Mabuti Ka.”70

“Bakit tinatawag mo Akong mabuti? May isang mabuti lamang, at iyon ay ang Diyos. Naniniwala ka ba 
rito?”

“Opo, Diyos.”

“Buweno, Ako nga Siya, kung gayon.” Sinabi Niya, “May Isang mabuti lamang. Bakit tinatawag mo 
Akong mabuti, gayong hindi ka naniniwalang Ako'y Diyos? (Uh-huh) Kaya bakit tinatawag mo Akong 
mabuti? Anong nagbunsod sa'yo para gawin iyan? Anong nagkilos sa'yo para sabihin iyan, samantalang 
alam mo na may isang mabuti lamang at iyan ay ang Diyos?”

“Alam naming hindi mo itinatangi ang dignidad ng isang tao o ang salita ng isang manggagamot. Alam 
namin ito.” Sinisikap na … Kilala Niya ang ipokritong iyon. Kita n'yo?

Sinubukan Siya upang makita kung saan Siya nakatayo (Kita n'yo?), sinubok sa lahat ng bagay, 
sinubok kung paano tayo sinubok. Pero hindi Siya bumigay sa anumang paraan. Hindi po. Iyan ang Anak 
ng Diyos.

71

At sinubok ang Kordero, at iningatan sa loob ng labing-apat na araw. Dalawang Sabbath ito, o 
dalawang kapanahunan. Minsan para sa mga Judio, na nag-alay sila ng kordero bilang isang tipo; minsan 
para sa mga Hentil, na siyang mayroong tunay na Kordero, at pinabanal silang lahat sa pananampalataya 
na darating ang Korderong ito. Ngunit Siya'y sinubok ng labing-apat—o siniyasat ng labing-apat na araw, 
Siya ang Salita.
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At maaari mong siyasatin ang Lumang Tipan, at sabihing, “Kinukundina Nito ang Bago.” Nagkakamali 
ka. Pinatototohanan lamang ng Lumang Tipan ang Bago.

Isang lalaki ang humamon sa akin hindi pa katagalan, aniya, “Anong nangyayari sa kanya?” Sabi pa, 
“Buweno, nagtuturo pa nga siya mula sa Lumang Tipan.” Isang mangangaral na Cristiano, isipin n'yo yan. 
Sinabi pang, “Patay na at naglaho na ang Lumang Tipan.” Hindi, hindi po.Tagapagturo lamang Ito, 
ipinakikita nito kung ano ang nakasulat sa dinding. Kita n'yo? Tama yan.

Ngayon, kita n'yo, sinubok ito ng labing-apat na araw; si Cristo yan. Ngayon, pansinin, at pinatay 
Siya paglubog ng araw, sa ganoong oras dapat mamatay ang kordero. Namatay si Cristo paglubog ng 
araw, sa kinahapunan. Kaya, pansinin, at Siya din naman ay…

72

Ang dugo ay kailangang ilagay sa pintuan (Kita n'yo?), na ang dugo ay siyang buhay ng hayop. 
“Kakanin mo ang laman niyaon; ngunit ang dugo na siyang buhay, ibuhos mo ito.” Kita n'yo? Kailangan 
itong… Inilagay ang dugo sa itaas ng pintuan bilang tipo kung anong hain ang nasa loob.

Ngayon, hahanapin natin ang dako ng pagsamba, mula rito, patungo sa Dugong iyon. Pansinin, ang 
dugong nasa pintuan ay nangungusap ng pangalan ng kung ano ang nasa loob. Naroon sila. Ang ating 
dako ng pagsamba, ang Kordero, ay ang Salita. Alam natin iyan.

Ngayon, sa talatang 4, pansinin, “Huwag mag-iwan ng tinapay, huwag mag-iwan ng anumang hain,” 
o dalhin mula sa isang panahon patungo sa susunod. Magsisikap bumalik at magsasabi, “Buweno, 
ngayon, mga Lutheran kami, nais naming umakyat dito,”

73

kailangan mong mamatay sa panahon ni Luther upang ipanganak sa panahon ni Wesley. Kailangan 
mong mamatay sa panahon ni Wesley upang ipanganak sa panahon ng Pentecostal. At kailangan mong 
mamatay sa panahon ng Pentecostal (Kita n'yo?); huwag mag-iwan ng anumang tira, sunugin n'yo ito ng 
apoy; dahil susunugin din ito gaya ng uhay na pinanggalingan ng trigo. Ang uhay, ang denominasyon, 
susunugin ito. Kaya huwag n'yong dalhin ang inyong denominasyon patungo sa bagong mensahe. Ito'y 
ang Salita ngayon. Iyon ang gumawa ng denominasyon, ang uhay; dinala niya ito; tama yan; ngunit 
nagpatuloy Ito hanggang dito, at namatay ang uhay. Tagapagdala lamang ito, ang denominasyon, ngunit 
ang Salita ay nagpatuloy. Opo, nagpatuloy ang Salita.

Ngayon, kunin natin ang ika-lima at ika-anim na talata. Pansinin, “Hindi…”Ngayon, kunin natin ang 
ika-lima at ika-anim na talata:
74

Hindi mo maihahain ang paskua sa loob ng alinman sa iyong mga pintuangdaan, na ibinibigay sa iyo 
ng Panginoon mong Diyos:

Ngayon, tandaan, “Hindi sa alinmang mga pintuang-daan.” Pinahintulutan ka ng Diyos na magkaroon 
ng mga denominasyong ito (Kita n'yo?), “mga pintuang-daan.”

Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon... pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang 
pangalan,…

Iyan ang Pintuang- daan (Kita n'yo?) ang tanging dako, hindi sa alinman sa mga pintuang-daan, 
ngunit may Pintuang-daan ang Diyos.

Sasabihin mo, “Pumapasok ako sa pintuang-daan ng Metodista tuwing umaga.” Iyan ang iglesia. 
“Pumupunta ako sa pintuang-daan ng Catolico tuwing umaga.” Uh-huh. Buweno, hinahayaan ng Diyos 
ang Kanyang bayan na maglabas-pasok sa mga pintuang daang iyon. May tao ang Diyos sa iglesiang 
Catoliko, iglesiang Metodista, iglesiang Presbyterian, lahat sila, maging mga Pentecostal. Tunay, ngunit 
huwag… Hindi n'yo sasambahin ang Diyos sa pintuang-daang iyon. Kita n'yo? Ngunit may pintuang-daan 
ang Diyos. Luwalhati. May pintuang-daan Siya.

75

Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos… na patatahanan sa kanyang pangalan, doon mo 
ihahain ang paskua sa pagtatakip silim,…

Kailan nasumpungan ni Rebeca si Isaac? Kailan siya tinawag ni Eliezer para maging nobya? Panahon 
ng gabi.
76

It shall be Light about the evening time,

The way to Glory you will surely find;

In that waterway is the Light today,

Buried in the precious Name of Jesus;

Young and old, repent of all your sins,
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The Holy Ghost will surely enter in;

The evening Lights have come,

It is a fact that God and Christ are one.

Iyan ang pasimula nito. Ngayon nanatili siya sa Liwanag ng Nobya. Kita n'yo ang ibig kong sabihin

Mainam sigurong tumigil na'ko rito, at magpasimula muli mamayang gabi, dahil ayokong iwan n'yo ito. 
Nakita n'yo? Hindi, hindi, oras na ng gabihan. Buweno, marami akong mga sipi na nakatala rito. Ay naku. 
Ano kaya kung mamayang gabi, mabuti ba yon? Sige, kung kayo'y…Gusto n'yo pang magpatuloy? 
Ngayon, ating…Sige, magpatuloy pa tayo kung gayon; bibilisan lang natin. Ayos ba yan?

77

Ngayon, papasok saan? “Hindi kayo papasok sa alinmang pintuang-daan na ibinigay ng Panginoong 
Diyos sa inyo, ngunit sa pintuang-daan na patatahanan ng Panginoon ng Kanyang Pangalan.” Hindi 
papasok sa bahay o sa pintuang-daan na siyang pinaka-pintuan… Tama ba yan? Ilalagay ng Diyos ang 
Kanyang Pangalan sa pintuan, at hindi kayo… Iyan ang pintuang-daan na papasok sa dako ng pagsamba, 
ang santuwaryo. Hindi kayo papasok doon na kasama ng inyong hain sa alinmang mga pintuang-daan, 
ngunit sa pintuang daan na pipiliin ng Panginoong Diyos na panahanan ng Kanyang Pangalan. Kita n'yo?

78

Ngayon, ginawa Niya ba yon? Nasaan ang pintuang- daang iyon? Sa San Juan 10, sinabi ni Jesus, 
“Ako ang pintuang-daan, ang Pintuan. Ako ang Pintuan sa Bahay ng Diyos. Ako ang Pintuan ng kulungan 
ng mga tupa,” hindi kulungan ng mga kambing, kulungan ng mga tupa. Kita n'yo? “Ako ang Pintuan ng 
kulungan ng mga tupa. Maaaring pumasok ang tao sa Pintuang ito, at maligtas.”

At ngayon, maaari tayong magtagal diyan. Ngunit upang makatipid ng oras, Siya ang Pintuan ng 
kulungan ng mga tupang iyan. Ngayon, gusto nating pansinin dito. Ang mga anino at mga tipo ay 
sadyang nakalantad dito, ngunit aking… Kung kukunin ko ang pahinang iyon, matatagalan tayo.

79

Okey, pansinin, dinala nito sa sakdal na pagkalantad si Jesus Cristo. Dahil lahat ng nasa Lumang 
tipan ay tipo Niya, lahat ng pista, lahat ng mga pagsamba, at lahat ng bagay. Ngayon, may itinala ako 
rito, sa ilalim ng linya ng mga Kasulatan, “Ipaliwanag ito.” Diyan gugugol ng mahabang panahon. 
Ipaliwanag kung paano ang lahat ng mga pista… Maging ang handog na pagkain ay tipo ni Cristo. Kunin 
natin ang isang iyon.

Minsan ay may isang paaralan na tinawag na paaralan ng mga ministro, o paaaralan ng mga propeta; 
nagsanay sila ng mga edukadong mga propeta. At may isang tunay na propetang tinawag ang Diyos na 
dumalaw sa kanila minsan. Buweno, gusto nilang magpakita sa matandang propeta ng konting paggalang, 
kaya isa sa kanila ang kumuha ng isang malaking bungkos ng akala niya ay gisantes; ngunit nakalalasong 
mga halamang kikayon, at pinakain niya sila ng bagay na'yon.

80

Oh, gaano karaming lapfuls na seminaryo mayroon tayo. Kita n'yo? Tama yan. May niluluto silang 
kung ano. Kita n'yo? Mayroon silang lapfuls ng Metodista, lapfuls ng Baptist, lapfuls ng Pentecostal. 
Ngunit, kita n'yo, sila ang pangalawang usbong , ang uri na maaaring tabasin mula sa puno (Kita n'yo?), 
hindi sa mismong Puno: namumunga ng mga lemon, mga ubas, at iba pa, hindi mga oranges, ngunit nag-
aangking citrus.

Pansining muli. Ngayon, dito—dito, nang dumating si Elias at tumingin sa kanila, at nakitang 
nakalalasong halaman ito na papatay sa bawat isa sa kanila, kanilang sinabi, “Sa aba natin, may 
kamatayan sa banga.”

81

Sinabi niya, “Dalhan mo ako ng sandakot na harina.” At nilahukan niya ito ng harina; at sinabi niya, 
“Ngayon, ayos na yon; kanin n'yo ang ibig n'yo.” Binago nito ang kamatayan tungo sa buhay.

At ang harinang handog na ibinigay kay… ay si Cristo, Siya ang Harinang handog, at kailangang 
gilingin ang harinang handog upang bawat butil ng harina ay maging magkapareho, nagpapakitang Siya 
pa rin kahapon, ngayon, at magpakaylanman. Siya ang kaparehong bagay na mailalahok mo sa iyong 
denominasyon at mabubuhay ito, ang Salita. Si Cristo ang Salita. Lahat ng mga tipo sa bawat bagay: 
ang tabernakulo, ang tinapay na handog, lahat ng bagay, ang Kanyang basag na katawan, ang basag na 
kosher na nasa plato, na hindi maipaliwanag ng mga Hudyo kung bakit nila ginagawa ito (Kita n'yo?), at 
tipo Niya ang lahat ng iba pang bagay.

Kaya, nakalantad Siya at nakikita natin ngayon na lahat ng mga denominasyon at mga kredo ay 
napag-iwanan na; dahil siya ang dalisay, hindi nagbabagong Salita ng Diyos, na siyang tinapay na 
walang lebadura: San Juan 1. Tama iyan. Siya ang Tinapay na walang lebadura. Kaya kung magdagdag 
ka nito, o magdagdag ka niyan, idinagdag itong lebadura sa orihinal na ibinigay sa'yo.

82

Tignan n'yo. Ano ang pumapatay sa lahi ngayon? Kinukuha nila at hina-hybrid ang mga bagay. At 
kapag hinaybrid ito, pinapatay mo ito. “Oh,mas magandang tignan.” Tiyak. Hybrid na mais: corn flakes, 
lahat ng  iba  pang  cereals  na  galing  sa  mais…  Hybrid  na  mais:  magaganda,  malalaki,  mahahabang  mga
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uhay, at malalaking mga butil, higit na mas magandang tignan kaysa iba. Ngunit kamatayan ito. 
Napatunayan ito ng siyensya. Kita n'yo? Huwag mo itong paghaluin; papatayin ka nito.

Ngayon, hayaan n'yong ipakita ko sa inyo. Nagdidilig ako ng mga bulaklak sa aking bakuran noong 
isang araw. At may mga hybrid na bulaklak ang babaeng may-ari ng bahay na nakalagay sa maliit na 
paso, isang munting hardin sa gilid ng bahay. Kailangang diligan namin ang mga ito kahit mga tatlo o apat 
na beses man lamang sa loob ng isang lingo, kung hindi'y mamamatay sila. At may nakatanim na orihinal 
na halaman doon sa bakuran. Hindi umulan doon sa loob ng anim na buwan, tuyong-tuyo na gaya ng… 
Kapag umulan, mapapagpagan mo ito ng alikabok sa loob ng sampung minuto. Ngunit ang munting 
halaman na naroon ay mas maganda at mas masigla kaysa sa hybrid na babad sa tubig. Tanggalan mo 
siya ng tubig at mamamatay siya. Ngunit saan galing ang tubig ng tunay na halaman? At isang bagay pa, 
kailangang is-prehan mo siya araw-araw o tuwing makalawa upang tanggalin ang insekto sa kanya. 
Kapag hindi, kakainin siya ng insekto, lubha siyang mahina at malambot. Ngunit walang insekto na 
kumakapit sa tunay na halaman. Wala, wala. Gagapang siya rito at aalis din. Dahil tunay siyang halaman. 
Kita n'yo kung ano ang nagawa ng pagha-hybrid?

83

Katulad din yan sa iglesia. Sinisikap nilang ihalo ang denominasyon sa Salita, upang palabasing ang 
Salita ang may sabi ng mga pinapangusap ng denominasyon. At kapag ginawa mo yon, kailangang 
isprehan mo sila, at suyuin, at bigyan sila ng mga ginintuang bituin upang dumalo sa Sunday school at sa 
lahat ng iba pa. Tama iyan. Samantalang ang tunay, ang isang Cristianong ipinanganak na muli sa Salita 
ng Diyos, matatag siya,at hindi mapapatay. Hindi siya nagagambala ng insekto at anumang mga bagay 
sa mundo. Isa siyang agila; lumilipad siya ng mataas kaysa mga ito (Kita n'yo?) pumapailanlang sa 
kalangitan. Kita n'yo? Totoo ito. Walang….

84

Pansinin. Ngayon, dapat nating maunawaan, na hindi maaaring ihalo ang mga denominasyon, mga 
kredo at anumang bagay na idinagdag sa may lebadurang tinapay doon sa tinapay na walang lebadura. 
At inanino ng Biblia sa sakramento ng pagtungo sa pagsamba, na walang anumang lebadura ang maaari 
mong dalhin, at tatanggapin ito ng Diyos.

85

Sabihin mo, “Methodist ako.” Patay ka na doon pa lang. “Pentecostal ako.” Patay ka na.

Kay Cristo ako. Tama iyan. Kailangang nakatayo ka sa isang bagay. Tama iyan. Na—nakatayo ka sa 
isang bagay.

Minsan ay sinabi ni Churchill, itinaas ang dalawang daliri at sinabing, “Nasa atin ang tagumpay.” At 
pinanindigan ito ng England; naniwala sila kay Churchill.

At sa maniwala man kayo o hindi, ngayong umaga, nakatayo kayo sa isang bagay. May isang bagay 
lang na maaari ninyong ikabuhay at tayuan, at iyan ay si Cristo, ang Salita. Tunay!

Pansinin, walang ibang tipo ang denominasyon sa Biblia maliban sa Babylon. Si Nimrod ang nagtatag 
ng Babylon, at isa siyang rebelde. At napapalibutan siya ng mga kababaihan doon, mga reyna niya 
marahil, na mga propetisa. Iniisip nga nilang galing si Balaam sa lahing iyon; may mga ugat at kung anu-
ano pa na sinasamba sila, alam n'yo na (At marami sa inyo na mga iskolar na nagbabasa ng Hislop's “Two 
Babylons,” at iba pa, at ang kasaysayan ng iglesia), kung ano ang ginawa nila. At may mga kababaihan 
sila na gumawa noon, mga diyosa, at lahat na, at isang puwersahang relihiyon ito. Puwersahang 
pinapupunta sa Babylon ang lahat ng tao, lahat ng bayan, na nasa paligid ng Babylon upang sumamba 
kay Nimrod doon sa tore. Kita n'yo? Tama iyan. Pinuwersa sila upang gawin ito, doon sa Babel. Doon 
nanggaling ang kalituhan.

86

At ganyan ang kalagayan ng iglesia ngayon, “Kapag hindi ka dumalo ng Sunday school, kapag hindi 
mo ito ginawa, at kailangang upahan ka pa para gawin ito at gawin iyan; wala ka na sa eksena.”

May mga nakikinig mula sa Tucson sa umagang ito; Minsan ay nagtaka ako… Lagi akong nakikiusap 
sa mga tao, “Magtungo kayo sa iglesia, hindi mahalaga kung saan kayo magpunta.” At nakita ko ang mga 
tao na umaatras at umiiwas. At inisip ko, “Ano ang dahilan?”

87

Pinuntahan ko ang iba sa kanila. “Sa unang araw na naroon ka, lalapitan ka nila at sasabihan na: 
'Umanib ka sa iglesia namin.' Kapag hindi mo ginawa, hindi ka namin tatanggapin.” Kita n'yo, kita n'yo? 
Puwersahang bagay ito; ipinagpipilitan sa'yo (Kita n'yo?), at Babylon iyan. Ngunit kay Cristo, lumalapit ka 
dahil sa paghirang, hindi puwersahan; hinihila ka ng puso mo dito.

Sinabi ng Diyos, “Hindi ko ilalagay ang Kanyang pangalan doon sa Babylon.” Hindi Niya mailalagay ang 
Kanyang pangalan doon sa Babylon, sa mga iglesia. Oh, sila'y… Sila ang naglagay ng Pangalan Niya doon, 
at hindi Siya. Hindi.

Ngayon sasabihin mo, “Buweno, ngayon Brother Branham…” Sandali lang, maupo lang kayo; Kayo ang 
nagsabing ituloy ko pa sa ilang sandali. Ito yon, Kita n'yo, kita n'yo? Ngayon, pansinin, inilagay nila ang 
Pangalan Niya doon, ngunit hindi Siya.

88
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Ngayon, sinabi Niya, “Ang dako na kung saan ay kakatagpuin ko kayo at tatanggapin ang inyong hain 
ay pinili ko na paglagyan ng Aking Pangalan. Lumapit kayo sa pintuang-daang iyon, sa pintuang ito na 
pinili Kong paglagyan ng Aking Pangalan. Doon kayo lalapit.”

Buweno, inilagay nila, “Ito ang Iglesia ni Cristo.” Kung may anumang bagay na mali sa deklarasyong 
iyon, ito'y dahil hindi nailagay ang salitang: “anti.” Uh-uh. Hindi nila sinang-ayunan ang lahat ng itinuro 
Niya: makabagong mga Fariseo.

Ngunit kailangang malaman natin kung saan Niya inilagay ang Kanyang Pangalan, dahil Dito naroroon 
ang Kanyang tanging inilaang Pintuang-Daan. Amen. Luwalhati. Pansinin. Saan Niya inilagay ang Kanyang 
Pangalan? Sa Kanyang Anak.

89

“Oh,” maaaring sabihin mo, “sandali lang, Brother Branham. Anak iyon, hindi ang Ama.” Laging 
dinadala ng anak ang pangalan ng kanyang ama sa lahat ng pagkakataon. Dumating ako sa mundo sa 
pangalang Branham, dahil Branham ang pangalan ng ama ko.

Sinabi ni Jesus, “Naparito Ako sa Pangalan ng Aking Ama, at ayaw ninyo Akong tanggapin.” Gusto 
ninyo ng Kasulatan patungkol d'yan? San Juan 5:43. Kita n'yo? “Naparito Ako sa Pangalan ng Aking Ama, 
at ayaw ninyo Akong tanggapin.” At inilagay ng Ama ang sarili Niyang Pangalang Jesus, sa Anak. At Siya 
ang daan; Siya ang Pintuan; Siya ang Bahay; Siya ang pinili ng Diyos na paglagyan ng Kanyang 
Pangalan. Hindi inilagay ng Diyos ang pangalan Niya sa akin; hindi Niya Ito inilagay sa iglesia; hindi Niya 
Ito inilagay sa Methodist, Baptist, Catolico; ngunit inilagay Niya Ito kay Cristo ang pinahirang Emmanuel.

At nasa Salita ang Pangalan dahil Siya ang Salita. Amen! Ano Siya kung gayon? Ang ipinaliwanag na 
Salita ay ang manipestasyon ng Pangalan ng Diyos. Hindi nakapagtataka… “Hindi ito ipinahayag sa'yo ng 
laman at dugo, ngunit ang Aking Ama na nasa langit ang nagpahayag sa'yo kung Sino Ako. At itatatag 
Ko ang Aking dako ng pagsamba sa batong ito, at hindi ito mayayanig ng mga pintuan ng hades.” Amen. 
O buhay na Iglesia ng Diyos, nakatayong matatag sa pundasyong na kay Jesus Cristo lamang. Maaring 
awitin mo ang awit, ngunit kung wala ka kay Cristo, ang Salita, nasa mabual at gumuguhong buhangin 
ka. “Ngunit sa batong ito,” si Cristo, “Ang Salita Ko…”

90

Itinatag Niya ang mensaheng Lutheran at gumawa sila ng denominasyon mula rito. Lumaki ito, ang 
paa. At sumulong ito hanggang sa binti, ang Methodist, at iba pa. Ganoon Niya itinatag ang Kanyang 
Iglesia, sa Kanyang Salita. Ngayon, hindi Siya binubuo ng paa lamang o balakang lamang; katawan Siya; 
at bahaging pantakip ito ngayon. Napansin ba ninyo sa mga pyramid, hindi ako nagangaral ng relihiyong 
pyramid, ngayon.

91

Ngunit, naisulat ang unang Biblia sa langit, ang zo…[May patlang sa tape— Ed.] Napansin n'yo ba 
ito? Nagsimula ito sa birhen (virgin), ang unang karakter sa zodiac. Ang Leo ang siyang huling karakter. 
Una Siyang dumating sa pamamagitan ng birhen; Darating Siyang ikalawa bilang Leon ng tribo ni Juda. 
Ngunit bago iyon, ang panahon ng cancer, cross fish at lahat ng mga kapanahunan. Kung may panahon 
tayo upang matalakay ito; na mayroon tayo sa Tabernakulo…

At ang pyramid bilang isa sa mga pundasyon, doon sa silid ng hari. At bago mo marating ang ika-
pitong dinding, may munting entablado doon, kung saan lumalabas ang mensahero upang ihatid ka sa 
hari. (Ang mensaherong si Juan Bautista na nagpakilala doon sa Hari…) Ngunit tinanggihan ang Pangulong 
bato. At hindi nila alam, ang Batong Scone o anupaman ito, hindi nila alam kung nasaan ito, dahil isa 
itong tinanggihang bato. Ngunit ito ang bato na sumakdal sa bagay na iyon, na siyang kumumpleto ng 
pyramid sa buong pitong kapanahunan ng iglesia. Idagdag n'yo ang biyaya, idagdag ninyo ito, idagdag 
ninyo ito, may pitong idadagdag, ang huli ay si Cristo. Idagdag mo ito sa pag-ibig mo, dagdagan mo ng 
biyaya ang iyong biyaya, dagdagan mo ng iba pa, at iba pa, hanggang umabot kay Cristo na siyang 
Pangulong-bato, “Ako ang Pintuan.”
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Ngayon, laging dumarating ang anak sa pangalan ng kanyang ama. Ginagamit lagi ng anak ang 
pangalan ng kanyang ama. At sinabi ni Jesus, “Naparito Ako sa Pangalan ng Aking Ama.” Kung gayo'y ano 
ang Pangalan ng Ama? Ano ang Pangalan ng Anak? At sinabi Niya, “Ilang sandali pa at hindi na Ako 
makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo Ako.” Dumating Siya sa anyo ng Espiritu Santo, ang 
kaparehong Jesus. Iyon ang dahilan kaya sumasamba sila ng, “O Jesus.” Kita n'yo, kita n'yo? Ama, Anak, 
at Espiritu Santo: Panginoong Jesus Cristo ito. Siya nga. “Naparito Ako sa Pangalan ng Aking Ama, at 
tinanggihan ninyo Ako.”
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Ngayon, tandaan, Nangusap Siya rito at nagbigay ng babala sa atin, “May ibang darating,” isang 
denominasyon, isang kredo. “Darating sila sa kanilang pangalan at tatanggapin ninyo sila. Hindi ninyo Ako 
tatanggapin, ang binindika at pinatunayang Salita sa harapan n'yo.”
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Kung paano Siya noon, ganoon pa rin Siya ngayon. Huwag ninyong kalimutan iyan, mga mamamayan 
sa bansang ito. “May ibang darating, isang iglesya, at paniniwalaan ninyo sila, dahil magagawa ninyo 
anuman ang inyong ibigin. Hindi Ko ito ibibindika.” Hindi Siya kailanman, nagbindika ng anuman sa alinmang
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iglesia ng labas sa Mensaheng ibinigay sa kanila: Pag-aaring ganap ni Luther; pagpapakabanal ni Wesley; 
pagsasauli ng mga kaloob ng Pentecostal. Tanungin ninyo. Namamatay ito sa oras na gumawa sila ng 
denominasyon mula rito. Saliksikin ninyo ang mga Kasulatan.

Ngunit sinabi Niya, “Pipiliin ko ang dakong paglalagyan Ko ng Aking Pangalan.” At ang Pangalan ay 
Jesus. At si Jesus ang Salita: San Juan 1. Tama ba? Iyon ang dako ng pagsamba: kay Cristo, ang Salita. 
“Naparito Ako sa Pangalan ng Aking Ama.”

95

Sinabi ng propeta, “Tatawaging Emmanuel ang Pangalan Niya.” Sa Mateo 1:23 yon, kung nais 
ninyong isulat. Si Jesus, si Jehovah, ang Manunubos…

Ngayon, ipinapakita ng ika-limang talata na Siya ang pintuan. Sa ngayon, maraming iba pang hindi 
nakikitang patunay, ang pintuang ito, at Pangalan, at dako na maaaring magpatunay na may isang Dako 
lang na kakatagpuin ng Diyos ang tao sa pagsamba, at iyon ay kung nasa kay Cristo siya.

Ngayon ang tanong ay, “Paano tayo makaparoroon sa Kanya?” Ngayon, maaaring makasakit ito ng 
bahagya, ngunit, alam n'yo, gaya ng paggamit ng gamot, kung hindi ka makadarama ng sakit, walang 
buting maidudulot ito sa'yo. Kita n'yo, kita n'yo?

Ngayon, nagnanasang makapasok doon ang mga Lutheran, sa pamamagitan ng pagsapi sa iglesiang 
Lutheran. Nagnanasa ring makapasok ang mga Methodist sa pamamagitan ng pagsigaw. Ang mga 
Pentecostal ay nagnanasa ring makapasok sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't-ibang wika. Hindi pa 
rin iyan. Kita n'yo? Hindi, mga kaloob iyan, at iba pa. Ngunit sinasabi ng 1 Corinto 12, “Sa pamamagitan 
ng isang Espiritu…” Espiritu ng Diyos, na siyang nagbibigay-Buhay sa Salita, ang Binhi, upang ibindika ang 
Binhi para sa panahong iyon. Kita n'yo?

96

Nakahimlay rito ang binhing-panahon ng Methodist; kailangan ang Espiritu Santo upang bigyang-
buhay ang binhi at linisin ang iglesia sa pamamagitan ng pagpapakabanal; Hindi ito ipinangaral ni Luther, 
dahil hindi niya ito alam.. Nais ng mga Pentecostal na magsalita ng iba't-ibang wika para sa 
pagpapanumbalik ng mga kaloob. Bawat isa'y nagsasabing, “Ito na yon. Ito na yon.” Kita n'yo?

Ngunit nabautismuhan tayong lahat sa iisang Katawan sa pamamagitan ng isang Espiritu, at isang 
pamilya ang Katawang iyon, ang pamilya ng Diyos. At iyan ang bahay ng Diyos, at ang Pangalan ni Jesus 
Cristo ang bahay ng Diyos. “Isang matibay na moog ang Pangalan ng Panginoon; tinatakbuhan ng 
matuwid at naliligtas.”

97

Ngayon, paano ka makapapasok, sa pamamagitan ng titulo? Paanong tatanggapin ang tseke mo sa 
pagsasabing, “Bayaran sa pangalan ni Kagalang-galang (Reverend), Doktor, Ministro? Kita n'yo, kita n'yo? 
Maaaring isa kang reverend, doktor, ministro. Ngunit Jesus Cristo ang Pangalan ng Panginoon. Kita n'yo?

“Pinili Kong ilagay ang Pangalan Ko sa Pintuan ng bahay ng Aking pagsamba, dahil magtitipon doon 
ang Aking pamilya sa ilalim ng Dugo gaya ng sa Egipto; lahat ng bagay sa labas ay mamamatay. At 
walang tinapay na may lebadura doon. Walang halong denominasyon Dito saan man. ”Sa Aking bahay, 
ang Aking mga anak, ipananganak ng Aking mga binhi…“ Amen! Luwalhati sa Diyos! ”Nasa kanila ang 
Aking mga binhi. Ang Aking…Inilagay Ko ang Salita Ko sa kanila. Isinulat Ko ito sa mga tapyas ng kanilang 
puso. Iyan ang Aking pamilya, ang pamilya ng Katawan ni Jesus Cristo: ang pamilya. At sa Pintuang ito 
ka papasok, hindi Methodist, Baptist, o Pentecostal, kundi sa Pintuan na pinaglagyan Ko ng Aking 
Pangalan.“ Hindi ito Methodist. Hindi Methodist ang Pangalan ng Diyos. Hindi Pentecostal ang Pangalan 
ng Diyos. Hindi rin Baptist. Hindi Catolico ang Pangalan ng Diyos. Kaya nga lumayo kayo sa mga pintuang 
iyan. Kita n'yo, kita n'yo? Kita n'yo?

“Ngunit sa dakong pipiliin Ko na paglalagyan ng Aking Pangalan…” Ngayon, walang ibinigay na 
alinmang dako sa Biblia kung saan inilagay ng Diyos ang Kanyang Pangalan, kay Jesus Cristo lamang; 
dahil Siya ang Anak ng Diyos na gumamit ng Pangalan ng Diyos, at makataong Pangalan ng Diyos. “At 
walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ninyong ikaliligtas.” Hindi mahalaga ang, 
Methodist, Baptist, Presbyterian, catekismo, o anumang naisin mo; tanging sa Pangalan ni Jesus Cristo 
lamang kung saan bawat tuhod ay luluhod at bawat dila'y magsasabi nito, Siya bilang Panginoon. Iyan 
ang paraan para ka makapasok.
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At kung nabautismuhan ka lang sa tubig ga—gaya ng, at tanggihan mo ang Salita pagkatapos, kung 
gayo'y bastardo ka; hindi tama ang kapanganakan mo. Ina-angkin mong nananampalataya ka sa Kanya, 
ngunit itinatanggi mo Siya.

Paano ko itatanggi ang pamilya ko? Gayong… Paano kong itatanggi si Charles Branham bilang ama 
ko? Ang panuri ng dugo doon sa pintuan ang nagpapakita nito. Kita n'yo? Uh-uh.

Ang kilos ko, at bindikasyon ng Salita ng Diyos sa buhay ko ang magpapakita kung anak ako ng Diyos 
o hindi. Ngayon, iyon lang ang tanging dako ng Diyos. Kita n'yo ito? Ang tanging dakong pagtatanggapan 
ng Diyos ng iyong hain (hindi mahalaga gaano ka man ka-sinsero.) ay kay Cristo.

99
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At tandaan.… Sasabihin mo, “Buweno, sinabi ng Biblia na, 'Sinuman ang sumasampalataya na si Jesus 
Cristo ay Anak ng Diyos, ay ligtas, maliligtas.'”

Sinabi yan, ngunit alalahanin na nasusulat din, “Walang sinuman ang makapagsasabing si Jesus ang 
Cristo, kundi sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo.” Kita n'yo? Maaaring sabihin mong siya nga, 
ngunit hindi siya malibang ang Espiritu Santo Mismo, na nagbibigay Buhay sa Salita, ang magpatunay sa 
pamamagitan ng bindikasyon na ikaw nga ay anak ng Diyos. Iyan ang Kasulatan.

“Ang dakong pipiliin Kong paglagyan ng Aking Pangalan. Hindi ka sasamba sa alinmang pintuang-daan, 
ngunit sa pintuang-daan na paglalagyan Ko ng Aking Pangalan; kung magkagayo'y tatanggapin kita; nasa 
Aking pamilya ka.”
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Ngayon, sinusunod ng pamilya ng Diyos ang utos ng Ama ng pamilya. “At Siya ang Prinsipe ng 
Kapayapaan, ang Makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama; at walang katapusan ang 
Kanyang pamamahala at paghahari; ang pamamahala ay maaatang sa Kanyang mga balikat.” At Siya 
bilang Gobernador, Hari, Emmanuel, Una, Huli, Prinsipe ng Kapayapaan, ang Makapangyarihang Diyos, 
walang hanggang Ama, sumusunod ang bawat isa sa Kanyang mga anak sa bawat Salita, dahil bahagi 
Niya sila.

Namumuhay tayo sa ating tahanan gaya ng pamumuhay ng mga Branham. Namumuhay kayo sa 
inyong tahanan, ang mga Jones, gaya ng pamumuhay ng mga Jones.
101

At sa bahay ng Diyos ay nabubuhay tayo sa Salita ng Diyos at sa bawat Isa na namumutawi sa bibig 
ng Diyos, at hindi tayo nakikinig sa ibang daya niya. Kita n'yo? “Kakain kayo ng tinapay na walang 
lebadura, bawat panahon ng iglesia, kung paano Ko Itong ibinibigay sa inyo.” Ngunit huwag ninyong 
subuking bumalik at ihalo iyan Dito, dahil patungo na ito sa uhay. “Kukunin mo ang mga buto at mga 
bagay na natira sa hain at susunugin sila.” Tapos, namatay na ang panahon ng iglesia, nagpatuloy ito; 
nasa bagaong panahon na tayo ngayon. Amen!

“Sa dakong pipiliin Ko na paglalagyan ng Aking Pangalan.” Ay, naku. Mga Taga I Corinto 12.

Pansinin ang Mga Taga Efeso 4:30.102

…huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa … 
(sa susunod na revival?) … hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.

…huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa 
kaarawan ng pagkatubos.

Ngayon, pansinin. Gamitin natin iyan sa pag-aaral natin ng Kasulatan. Pagkatapos ay uuwi na tayo; 
iniisip kong pinagod ko na ng husto ang mga tao. Opo. Tumatayo na ang mga tao at umuuwi, kita n'yo, 
dahil magluluto pa sila ng hapunan. At may mga kakatagpuin pa sila; hindi nila inaakalang makikinig sila 
buong maghapon sa pagparito nila. Kita n'yo? Ngunit tignan n'yo, alam n'yo ang…

Ben, oh kailangan ko ng tapusin…?... Pagpalain ka! Salamat Brother Ben. Mahal kita, Brother Ben.103

Kung alam ninyo kung ano ang naranasan ng batang iyan sa giyera para sa atin; nabaril siya, at 
nasabugan, at lahat ng iba pa. Naging masalimuot ang buhay niya, ngunit pinagpala siya ng Diyos. 
Nanatili siyang tapat. Iniwan siya ng kanyang asawa, lumayas at muling nag-asawa, at kinuha ang 
kanyang mga anak. Ay, naku, hindi ko ito maisip.

At -ngunit, gayunpaman, Pagpalain ka ng Diyos Ben.

Nakaratay siya ngayon at puno ng shrapnel, nagpapahirap sa kanyang mga litid at lahat na. 
Kailangang malaman mo ang buhay ni Ben. Kita n'yo? Pagpalain ng Diyos ang batang iyan. Opo.

…na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.

Pansinin. Ngayon, maaaring sumugat ito ng kaunti, ngunit pansinin ( Huwag kayong magalit sa akin.); 
tandaan n'yo lang.
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Nang minsang tignan ng Israel ang pintuang iyon, at naroon ang dugong iyon sa pintuan, ang 
pangalan (ang dugo, ang buhay), at pumasok sa ilalim ng dugong iyon, hindi na sila muli pang lumabas 
hanggang sa makaalis sila sa Egipto.

“Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na kung saan ay papasok kayo at hindi na 
muling lalabas hanggang sa araw na kayo'y matubos na.” Kita n'yo?

Buweno, laging tama ang Biblia. Inilagay Niya ang mga salita at kailangang ipuwesto mo Ito sa dapat 
paglagyan, upang makita ang buong larawan ng katubusan. Kita n'yo, kita n'yo?
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…huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na kayo'y tinatakan hanggang sa inyong 
katubusan. (hanggang sa matubos kayo)

Tinatakan kayo roon; nasa ilalim ka ng Dugo. Hindi ka na lalabas pa. Kung gayo'y ano ka? Anak ng 
Diyos sa pamilya ng Diyos, tinatakan ng Espiritu Santo. Hindi ka magagalaw ng diyablo kung naisin niya; 
dahil patay ka na; patay na ang bahagi ng dati mong asawang lalaki, at nailibing ka na, at nakatago na 
ang buhay mo sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo, at tinatakan ng Espiritu Santo. Paano ka niya 
magagalaw? Paano ka makalalabas? Naroon ka na. Luwalhati. Ngayon, iiwan ko yan; sapat lang upang 
malaman ninyo kung ano ang sinasabi ko.
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Kung magkagayo'y isang bagong nilalang, hindi sa isang denominasyon, kundi sa Salita. Isa kang 
nilalang ng Salita. Dahil nailatag ang batong pampundasyon sa iyo bago pa itatag ang sanlibutan, 
itinalaga upang maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos.
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At dito'y dumating ang bato sa kapwa bato sa bawat panahon upang ibindika ang Salitang darating, 
kagaya ng ginawa ni Jesus sa Kanyang panahon, na siyang Batong panakip sa lahat ng ito. Sa Kanya 
nakalatag ang bawat panahon. Nakay Jesus si Moises. Nakay Jesus si David. Nakay Jesus ang mga 
propeta. Tama ba iyan? Tignan n'yo si Jose, ibenenta sa halos tatlumpong pirasong pilak, inihulog, 
inakalang patay na, iniahon, pumaroon sa kanang kamay ng Faraon. Masdan, tamang-tama, si Jesus ay—
nakay Jesus si Jose.

At nang dumating Siya, Siya ang kapuspusan ng mga hari, ng mga propeta (Halleluyah); nanahan sa 
Kanya ang kapuspusan ng Pagkadiyos. Dumating Siya upang tubusin ang Nobya, ang Obramaestra, ang 
Obramaestra na nagsabi kay Satanas na…

Nang sabihin niya, “Tapos na ang mga araw ng himala. Hindi totoo ang mga bagay na pinagsasasabi 
ninyo.”

“Lumagay ka sa likuran ko, Satanas.” Kita n'yo? Kita n'yo, isang Obramaestra na nakatayo sa hardin.

Babalik ang Batong panakip isang araw, ang Ulo ng lahat ng ito, at tatanggapin ang Nobya sa 
Kanyang Sarili; na anupa't kinuha ang babae mula sa lalaki, bahagi ng lalaki. Bawat… Ang mga binhi ng 
lalaki ay nasa babae, ito ang bumubuo sa babae. At nasa iglesia ang Salita ng Diyos sa ganoong paraan, 
upang gawing Nobya ang iglesia. Hindi isang denominasyon, sa diyablo iyan, bawat isa sa kanila. Hindi ko 
tinatawag ang mga tao doon na; may mga pobre at nadayang mga tao, gaya ng sinabi ni Jesus, “ Bulag 
na umaakay sa kapwa bulag.” At hindi Niya sila matawag.
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At sabi nila, “Buweno, ipinanganak ka sa pangangalunya. Sino ka para pakinggan namin. Anong 
eskwelahan, anong seminaryo ang kumikilala sayo? Nasa amin si Moses. Kami'y mga…”

Sinabi Niya, “Kung kilala ninyo si Moises, makikilala ninyo Ako.”

Dahil sumulat si Moises patungkol sa Kanya sa apat niyang aklat, “Palilitawin ng Panginoon ninyong 
Diyos ang isang Tagapagbigay ng Salita, isang Propetang gaya ko, at sinumang hindi makinig sa 
propetang iyon ay ihihiwalay sa kanyang bayan.” Iyon lang ang naroon. At ano Siya? Ang Salita. At ano 
Ito? Huwag kayong mag-iwan ng anumang lebadura sa… Huwag kayong maglagay Dito ng anumang 
lebadura. Huwag kayong magdagdag ng anumang kredo, anumang denominasyon, dahil mahahawahan 
ito, mawawalang kabuluhan ang hain mo.

Ngayon magmadali tayo, bilisan natin, upang makakain na kayo.108

Pansinin! Ngayon, anak kayo ng Diyos sa bahay ng Diyos; bahagi ka ng ekonomiya ng Diyos. Roma 
8:1, “Wala ng anumang hatol sa mga na kay Jesus Cristo.” Dahil patay na sila sa sanlibutan, buhay sa 
Kanya, at nabubuhay sa kasalukuyang panahon, pinatotohanan ang Salita na ginamit ng Diyos para sa 
kanila, nagtalaga sa kanila, naglagay sa mga pangalan nila dito sa Aklat ng Nobya. At nang pumatak ang 
Tubig sa binhing iyon na nasa puso, pinalago ito bilang Nobya ni Cristo. Ay, naku. Tamang-tama ito. 
Palaging ganoon sa bawat panahon.

Ang mga Lutheran, sa ilalim ng pag-aaring ganap, bilang paa, ay itinayong gaya niyan; si Wesley, sa 
ilalim ng pagpapakabanal. Ang mga Pentecostal sa ilalim ng mga kamay, ang mga gawa at mga at kung 
anu-ano pa, mga Calvinist ito… o kaya nama'y Arminian, mga legalista. Ngunit dumating tayo ngayon sa 
ulo, ang batong panakip. “Biyaya. Biyaya.” Ang hiyaw ng batong panakip.
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Sumisigaw ng ano ang pangulong bato? “Biyaya. Biyaya.” Lumampas mula sa kamatayan at kredo 
patungo sa Salitang buhay ng buhay na Diyos. Ang tanging inilaang plano ng Diyos para sa Kaniyang 
panahon, ang Kanyang mga anak sa panahon ng Salita ay binuhay ng Espiritu gaya ng isang kislap na 
nagbukas sa isang bagay upang ito'y buhayin; at nakaupo ngayon sa mga makalangit na dako sa 
kasalukuyang panahon, buhay na at kasama sa bawat pangako na nasa Salita. At ano ang ginawa nito? 
Ikaw,  bilang  bahagi  ng  binhi  ng  Diyos,  bahagi  ng  Salita,  ang  ibang  tao  na  bahagi  ng  Salita  ng  Diyos,
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kasamang nakaupo, ipinahahayag ang buong Katawan ni Cristo, dahil walang lebadura sa inyo. (Kita mo 
kung ano ang sinasabi Niya, Brother Brown?) Walang lebadura sa kalagitnaan n'yo, ang Salita lamang, 
nakaupo sa mga makalangit na dako doon sa pintuan kung saan inilagay Niya ang Kanyang Pangalan: 
Jesus Cristo.

Walang lebadura sa inyo, nagdala iyan ng buong Kapuspusan ng Pagkadiyos sa inyo. Hindi ito 
nagawa sa panahon ni Luther, hindi nagawa sa panahon ni Wesley, hindi rin nagawa sa panahon ng 
Pentecostal; ngunit sa araw na ang Anak ng tao ay mahahayag, makikilala, panunumbalikin ang iglesia na 
kasama ng buong Pagkadiyos sa Kanyang bayan, nagpapakita ng kaparehong nakikitang mga tanda, 
ipinapahayag ang Kanyang Sarili gaya ng ginawa Niya noong pasimula nang Siya'y mahayag sa lupa sa 
anyo ng Propeta ng Diyos (Oh, Luwalhati.) na ipinangako ng Malakias 4, ipinangako ng iba pang mga 
Kasulatan. Saan ka sumasamba? Sa bahay ng Diyos, nakaupo, sa presenteng panahon.
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Ngayon, bilisan natin, tignan natin ng madalian ngayon, at matatapos na tayo ng mga … Sa loob ng 
sampung minuto, kung loobin ng Panginoon.
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Ngayon, tignan natin ang mga binuhay para sa bahay ng Diyos, sa kanilang panahon…

Si Enoc! (Matatapos tayo sa loob ng sampung minuto, kung makapagtitiis pa kayo ng ganyang 
katagal.) Tingnan n'yo, si Enoc ang buhay na Salita ng Diyos sa kanyang panahon; isa siyang propeta.

Replektor ng Diyos ang isang propeta. Ilan ang nakakaalam niyan? Hindi sinasalamin ng replektor ang 
kanyang sarili; hindi ang replektor ang repleksyon. Kaya piniling sisidlan ng Diyos ang isang propeta na 
hindi makapagbibigay ng anumang repleksyon, ngunit nasa direktang linya siya ng repleksyong iyon, ang 
Diyos, upang sumalamin sa larawan ni Cristo, ang Salita (Kita n'yo?); walang ibang makagagawa nito. Isa 
kang replektor; iyan ang dahilan kaya kailangang kanin ng propeta ang aklat. Iyan ang dahilan kaya 
kailangang kanin niya ang balumbon (scroll). Kailangan niyang salaminin ang Salitang iyon para sa 
naturang panahon. Nakuha n'yo?

Pansinin si Enoc, sakdal na replektor ng Diyos sa tipo. Nang matapos na ang Diyos sa kanya, inilipat 
lamang Niya siya (Kita n'yo?), iniangat siya. Naging dynamics na kasama ng Espiritu ang mekaniks na 
sinalamin niya, at iniangat siya.
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Katulad ng sa mga kaarawan ni Elias. Si Elias, maging sa kanyang mga buto, kung saan ang 
repleksyon…. Isang replektor ng Diyos sa kanyang katawan at siyang naghayag ng Salita ng Diyos. 
Napadikit ang ang isang patay dito; at nabuhay itong muli. Laman at buto Niya tayo, habang Nobya tayo 
ni Cristo. Naniniwala ka ba d'yan? Mabuti. Namatay siya para sa atin, at namatay tayo sa ating sarili at 
inilibing sa Kanyang Pangalan, upang mawala na tayo sa sanlibutan, kundi sa Kanya, na ang bawat 
pamilya sa langit ay ipinangalan kay Jesus Cristo. Sa Efeso 1:21 iyan. Dahil maging ang kalangitan—ang 
pamilya sa langit … Ano ang pangalan ng pamilya sa langit? Jesus. Ano ang pangalan ng pamilya sa lupa? 
Buweno, iyan ang bahay ng Diyos na kinaroroonan ng Dugo. Tama ba iyan? Iyan ang Pintuan, iyang 
pintuang-daan, iyan ang dakong pinaglagyan Niya ng Kanyang Pangalan, at naging laman ang Salita at 
nanahan sa atin. Ito'y ang Salita na sumalamin at at nagpadingas sa panahong kinabubuhayan mo. 
Ganoon Siya; gayon si Moses; gayon din si Jacob; ang iba pa ay gayon din: nagpadingas sa Salita ng 
Diyos, ang replektor na ginamit ng Diyos upang sumalamin sa Kanyang Sarili. At dumating sa sakdal na 
larawan ng Diyos, si Jesus Cristo, ang Obramaestra ng Diyos; pinalo upang makuha Niya ang iba pa 
upang maging Nobya na na naging replektor Niya.

Nasa Kanya si Moses. Nasa Kanya si Josue. At kung nasa Kanya ka, nasa Kanya ka na bago pa 
itatag ang sanlibutan, bilang pamilya ng Diyos; nagdusa kang kasama Niya; namatay kang kasama Niya; 
napasa krus kang kasama Niya; bumangon kang kasama Niya; at kasama ka pa rin Niya hanggang 
ngayon, nakaupo sa makalangit na dako, sumasalamin sa Mensahe ng panahon sa sanlibutan, ang Ilaw 
ng sanlibutan. “Kayo ang Ilaw ng sanlibutan,” ngunit kung nakatago ito sa takalang sisidlan ng 
denominasyon, paano nila makikita Ito? Dahil sa inyong mga tradisyon, niwalan n'yo ng kabuluhan ang 
Ilaw. Sa pagsisikap, kayong mga denominasyonal, sinikap n'yong ilayo ang Ilaw sa iglesia; ayaw ninyong 
pumasok; ayaw n'yo rin silang papasukin. Amen.

113

Huminto na tayo. Ay naku, lumampas na ako. Ayaw nating… May limang minuto pa tayo.

Nakita ninyo kung Sino ang pintuan? Saan inilagay ng Diyos ang Kanyang Pangalan? Kay Jesus. 
Paano kayo makaparoroon sa Kanyang Pangalan? Paano kaya makapupunta doon? Sa pamamagitan ng 
pagba-bautismo doon. Papaano?
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Tubig? Sa pamamagitan ng Espiritu: isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 
bautismo iyan ng Espiritu Santo. Inilagay ka lamang ng bautismo sa tubig sa pakikisama sa mga tao, na 
kinikilala mo na tinanggap mo si Cristo. Iyan ang Totoo. Ngunit bautismo ito ng Espiritu. Matatawag ko 
ang pangalan ni Jesus sa iyo at bautismuhan ka; hindi pa rin iyon ang katuparan.

Ngunit kapag minsang dumating sa iyo ang Espiritu Santo, ang tunay na Salita (ang Salita, si Jesus),
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kung gayo'y, hindi na lihim ang mensahe sa iyo kapatid; alam mo na Ito, nabuksan na ito sa harapan mo, 
Halleluyah! Sa Diyos ang kapurihan. Amen!

Mahal Siya, Mahal Siya

Pagka't minahal Niya ako,

Nag-alay ng kaligta… Mahal na Diyos,

Idinadalangin kong pagalingin Mo ang mga taong ito,

Panginoon, at maging maayos ang bawat isa sa kanila,

Sa Pangalan ni Jesus Cristo. Amen.

Oh! Mahal!

Oh, Ever since, by faith I saw that stream

Thy flowing wounds supplied,

(mula sa Obramaestrang iyon)

Redeeming love has been my theme,

Papaano mo…? Ang Diyos ay Pag-ibig. “Siya na umiibig ay sa Diyos,” Dakila, banal na pag-ibig, hindi 
maruming pag-ibig; malinis, dalisay, banal na pag-ibig, pag-ibig ng Diyos, ang Salita. “Iningatan ko sa 
puso ko ang Iyong mga kautusan, upang hindi ako magkasala laban Sayo,” ay, naku, iyan si David na 
tumatangis. Hindi ba kamangha-mangha Siya? Hindi n'yo ba Siya mahal?
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Ngayon, may isang Daan, isang dalisay, banal na Daan, isang tanging dakong tagpuan na 
kakatagpuan ng Diyos sayo. Hindi dahil sinabi mong, “O Diyos, mabuti akong Methodist ngayon. Mabuti 
akong Baptist. Mabuti akong Pentecostal.” Hindi. Dahil na kay Jesus ka ang Salita, ang bahagi ng Salita 
na ipinapahayag ngayon, ang Mensahe sa panahong ito, hindi si Luther, si Wesley o Pentecostal; ngunit 
si Jesus ka, ang repleksyon, na humantong sa ganito. Hindi mo na yan mababalikan, pagdaragdag ito ng 
lebedura sa banal mong Tinapay,na, “Mabubuhay ang tao sa bawat Salita na mamumutawi sa bibig ng 
Diyos sa kapanahunan Nito.”

O, pumarito ka, Panginoong Jesus, ang dakilang Pangulong bato. Tumingin kayo sa mga abo ng mga 
Lutheran na namatay noon sa ilalim ng pagtitiis; tignan ninyo ang mga Methodist.
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Ang mga Pentecostal at iba pa, paparating na sila ngayon galing sa sobrang pahirap na pinagdaanan 
nila.

Kayong mga Assemblies of God ay humayo at nag-organisa, gayong sa mga bagay na iyan kayo 
inialis ng Diyos, nagsibalik kayo gaya ng pagbabalik ng baboy sa putikan.

Kayong mga Oneness, United, ang matandang J.C. ng ... Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Isa 
para sa mga negro, at inhiwalay ang inyong sarili dahil sa segregation, kayo na gumawa niyan, at 
pagkatapos ay nagkaisa kayo at tinawag na “United,” at pagkatapos at nag-organisa, at nakipag-alitan 
sa Assemblies? “Gaya ng aso na bumalik sa kanyang suka.” Kung ang suka ang nagbigay ng sakit sa aso, 
hindi kaya muli itong magbibigay ng sakit sa kanya? Baguhin ninyo ang inyong pagkain mula sa inyong 
denominasyon tungo sa Salita, at mabuhay kayong kasama ni Cristo. Nakakahiya kayo.

I've got a Father over yonder,

I've got a Father over yonder,

I've got a Father over yonder,

On the other shore.

Some bright day I'll go and see Him,

Some bright day … go and see Him,

Some bright day I'll go and see Him,

On the other shore.

Oh, won't that be a happy meeting,

Won't that … (Dumarating ang Salita sa Salita.) meeting,
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(Kapag umakyat ang Nobya, Salita sa bawat Salita)

…happy meeting,

On the other shore.

Oh, that bright day may be tomorrow,

That bright day may be tomorrow,

That bright day may be tomorrow,

On the other shore.

Maaaring sabihin mo, “Totoo ba yon, Brother Branham?”

Opo. Kapag ang Lutheran sa panahong iyon, ang Wesleyan sa kanilang panahon, ang mga 
Pentecostal sa kanilang panahon (ang mga tunay, hindi ang denominasyunal); ang mga Pentecostal, siya 
na nagdagdag ng lebadura, ang denominasyong iyon ay namatay. Ngunit nagpatuloy ang tunay na 
Salitang ito. Kita n'yo? Gaya ng sinabi ni Jesus, “Sa araw na iyon, malalaman ninyong Ako'y nasa Ama, at 
ang Ama ay nasa Akin, at Ako'y nasa inyo at kayo'y nasa Akin.” Salitang lahat Ito.
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Oh, won't that be a happy meet…

(kapag nagtipon ang Kanyang mga anak sa Kanyang pintuang-daan)…

...............happy meeting,

Won't that be a happy meeting,

On the other shore.

Nagtuturo tayo ngayon. Ngunit, tandaan, pag-alis n'yo rito, simulan na ninyong umalis sa ipa; 
patungo na kayo sa butil; kundi kusa sa harapan ng araw. Huwag kayong magdagdag sa anumang sinabi 
ko, at huwag kayong magbawas sa anumang sinabi ko. Dahil ipinangusap ko ang Katotohanan sa abot ng 
nalalaman ko ukol Dito, kung paano ibinigay ng aking Ama. Kita n'yo? Huwag kayong magdagdag Dito; 
sabihin n'yo lang kung ano ang sinabi ko.

118

Ang mahalaga rito, sabihin n'yo lang sa mga tao na pumarito at hanapin ang Panginoong Jesus. At 
kayo mismo ang mag-ipon ng tama sa Kanyang Presensya; mahalin ninyo Siya, “O Panginoong Jesus, 
Anak ng Diyos, mahal Kita. Palambutin Mo ang puso ko, Panginoon. Tanggalin Mo lahat ng karumihan at 
pag-ibig sa sanlibutan, at hayaan mong mamuhay ako sa mundong ito ng may kabanalan sa harap Mo.”

Maaari bang iyuko natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Ngayon, may napili na ba kayo para 
manalangin sa ating pagtatapos? O, Ako na lang kung gayon. Maging magalang kayo.

Mahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa Iyo dahil mayroon kaming pagkaing ispiritwal. 
Nagpapasalamat kami sa Iyo, Panginoon, na ang bitamina ng Salita ay nagpalago sa mga anak ng Diyos. 
Wala itong epekto sa ibang uri ng karakter, sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos lamang. Kaya 
nagpapasalamat kami sa Iyo dahil Dito. At dumadalangin kami, aming Diyos, na makinabang kami mula 
dito, na hindi Ka lang namin pasasalamatan. Pinasasalamatan Ka namin dahil Dito, ngunit magawa nawa 
naming magamit ang aming lakas upang sikaping hikayatin ang mga taong manampalataya sa Diyos: ang 
mga masuwayin, ang mga makasalanan, ang kababaihan, ang kalalakihan,ang mga batang lalaki, mga 
batang babae, sa panahong ito.

119

Habang nakikita namin, Panginoon, na ang mga kondisyon ng kaisipan, ang nakakanerbiyos na 
panahon na kinabubuhayan ng mga tao, ay nagtutulak sa kanila upang mawala sila sa kanilang katinuan 
upang matupad kung ano ang sinabi at ipinangako ng Kasulatan: ang lubhang nakatatakot na mga bagay 
ay darating sa lupa gaya ng mga balang upang dalawin ang mga kababaihang nagputol ng kanilang 
buhok, may mahabang buhok silang gaya ng sa babae. At iba't-ibang nakatatakot na tanawin na 
makikita nila, Panginoon, sa gayong kaisipan at sa nadayang kalagayan na kinaroroonan nila, at 
sumisigaw sa mga bato at mga bundok. Mga babaeng mas pinili pang mag-alaga ng mga aso at pusa, at 
hindi nag-anak upang igalang Ka… Yaong mga binigyan mo ng mga anak at ipinaglihi sila, pinabayaan 
lamang nila sa lansangan upang gawin anuman ang ibigin nila. Kaya hindi nakapagtatakang sinabi mo, 
Panginoon, nang papunta Ka sa krus, “At nagpasimula silang tumangis sa mga bato at mga bundok upang 
mahulog sa kanila.”

Nakikita naming nagaganap na ang iba't-ibang mga bagay sa panahong ito. Nakikita naming 
nabibindika ang Kasulatan, at napatutunayan. At habang nakikita namin Iyan, Panginoon, nahahayag Ka 
mismo sa aming sariling mga mata, magkakaroon ng pag-agaw isang araw at makikita namin ang 
manipestasyon  ng  Salitang  iyan,  “Dahil  darating  ang  Anak  ng  tao  sa  mga  alapaap  ng  kaluwalhatian
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kasama ng Kanyang mga banal na Anghel, at aagawin tayo upang salubungin Siya sa himpapawid.” Kung 
magkakagayo'y… Nadirinig natin ito ngayon; pagkatapos ay masasaksihan ng ating mga mata.

Masumpungan nawa namin sa Kanya, ang tanging inilaang Dako. At Siya ang hain. Dala namin Siya, 
kung ano ang nadinig namin tungkol kay, Jesus Cristo, sa bahay ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo 
ng Espiritu Santo, sa Pangalan ni Jesus Cristo. At doo'y tinanggap ang aming hain, at dinala kami sa 
isang pamilya; dahil, bagama't nasa sanlibutan pa, itinalaga na kami bilang mga anak na lalaki at babae 
ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Salamat dahil diyan, Ama. Oh, papaano pa tatalikod ang 
sinuman sa mga bagay na gaya niyan kapag nasumpungan nila ang Katotohanan, na pinili sila ng Diyos 
mula sa sanlibutan? Milyon-milyon ang napahamak, sa araw na iniligtas ako.

O duguang Kordero, paano Kita mapasasalamatan? Papaano magiging sapat ang paggalang ng puso 
ko sa harapan Mo? Tulungan Mo ako, mahal na Diyos, upang mamuhay ng tama. Tulungan Mong 
makapamuhay ng tama ang aking mga kapatid. Dumadalangin ako para sa kanila, Panginoon, bawat isa 
sa kanila, na Ikaw ang…oh, Diyos, magkaminsan, hindi ko… Hindi ko alam kung paano, kung paano 
magsalita, Panginoon; at hindi ko marahil nasasabi ito sa tamang paraan. Ngunit ipagpatawad mo ang 
ka-ignorantehan ko, Panginoon, at tignan Mo na lang ang puso ko. Dumadalangin akong wala isa man sa 
kanila ang mapahamak, walang isa man sa kanila, Ama. Ina-angkin ko sila, bawat isa, para sa Iyo. Sa 
Pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
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Mahal Siya, Ma…...............

At kung mahal n'yo Siya, mahalin ninyo ang isa't-isa. Magkamayan kayo.


