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Marahil ang mga kapatid na lalaki ay… May ilang tape recorder akong nakikita rito, at anupa't 
irerekord nila ito. Kailan n'yo man nais na malaman kung anong sinabi ng Espiritu Santo sa inyo, 
makipagkita kayo sa mga kapatid na lalaking ito na may hawak ng mga tape recorder, at ito'y iparirinig 
nilang muli sa inyo; maaari n'yong makuha nang eksakto ang inyong kaso.
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At matiyagan n'yo kung hindi ito mangyayari nang eksaktong eksakto sa pagkakasabi. Kapag narinig 
n'yong bumanggit ito ng “Ito ang sabi ng Panginoon, 'May isang bagay, o ganito ang mangyayari, o…'” 
suriin n'yo lang kung tama ba ito o hindi, kita n'yo. Palaging ganun.

Ngayon, para sa munting background… At medyo nagagalak ako ngayong gabi na kakaunti lang tayo 
dito. Mga tagarito lang tayo, hindi ba? Walang estranghero sa atin. Hindi tayo… Maaari kong gamitin ang 
Kentucky grammar ko at ako'y mapanatag ngayon, 'pagkat tayo'y sadyang… Hindi ko hinahamak ang 
Kentucky, kung mayroong taga-Kentucky dito. Mayroon ba ritong taga-Kentucky? Itaas n'yo nga ang 
inyong kamay. Nakita n'yo! Dapat na mapanatag ako, hindi ba? Napakainam niyan.
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Nagpapatakbo dati ang nanay ko ng isang boarding house. Nagpunta ako ro'n isang araw upang 
alamin kung… Mayroong isang malaking grupo ng kalalakihang nangungupahan du'n, at may nakapuwesto 
ro'ng isang malaki at mahabang lamesa; at nagtanong ako, “Ilan dito ang taga-Kentucky, tumayo nga 
kayo.” Ang bawat isa ay tumayo. Nagtungo ako sa aking simbahan nung gabing iyon, at nagtanong ako, 
“Ilan dito ang taga-Kentucky?” Ang bawat isa ay tumayo. Kaya't sinabi ko, “Buweno, napakabuti niyan,” 
nagtrabaho nang mabuti ang mga misyonero. Nagpapasalamat ako nang lubos dahil du'n.

Ngayon, sa aklat ng Mga Taga-Roma, sa ika-11 kabanata at sa ika-28 talata. Makinig kayo nang 
husto ngayon sa pagbasa ng Kasulatan.
3

Tungkol sa evangelio ay mga kaaway sila dahil sa inyo: datapuwa't tungkol sa pagkahirang, ay mga 
pinakaiibig sila dahil sa mga magulang.

Sapagka't ang mga kaloob at pagtawag ng Dios ay hindi nagbabago.

Mananalangin tayo. Panginoon, tulungan Mo kami ngayong gabi sa paglapit namin dito nang buong 
paggalang, nang buong puso namin, at katapatan; ipinangungusap ko ang mga bagay na ito para lamang 
sa Iyong kaluwalhatian. At tulungan Mo po ako, Panginoon, at ilagay Mo sa isip ko ang mga bagay 
lamang na dapat sabihin at kung gaano karami ang dapat sabihin. Pahintuin Mo po ako kapag oras Mo 
na. Hinihiling kong matanggap ng bawat puso ang mga bagay na ito sa ikabubuti ng mga may sakit at 
nangangailangan sa mga tagapakining na ito. Sapagkat hinihiling ko ito sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen.

Ngayon, nais kong talakayin ang paksang ito habang kaunti pa tayo. At sisikapin kong huwag kayong 
pagtagalin nang husto; ilalapag ko ang relo ko rito at sisikapin ko sa abot ng aking makakaya na 
palabasin kayo nang mabilis, upang makabalik kayo bukas ng gabi. Ngayon, manalangin kayo. Hindi ko 
iniisip na namigay ang anak ko ng mga card. Hindi ko siya natanong kung namigay ba siya… At kung 
hindi, o kung namigay man siya o hindi, hindi bale. Mayroon naman tayong mga card dito kung kailangan 
nating tumawag ng ilan. Kaya't kung hindi man, aba'y, titignan natin kung anong sasabihin ng Espiritu 
Santo.
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Ngayon, kung makikinig kayo nang maigi ngayon, ito'y maaaring… dahil kakaunti lang tayo dito, 
mainam na pagkakataon na sabihin ito, sapagkat may kinalaman ito sa aking personal na pagkatao. At 
iyan ang dahilan kaya binasa ko ang Kasulatang ito ngayong gabi, upang makita n'yo na ang mga kaloob 
at pagkatawag ay hindi nakukuha sa kabutihan ng sinuman.

Nangungusap si Pablo rito, aniya, “Ang mga Judio, sa linya ng Ebanghelyo, ay nabulag at nalayo sa 
Diyos,” para sa ating kapakanan. Ngunit ang talata bago iyon ay nagsabi, “Ang buong Israel ay 
maliligtas.” Ang buong Israel ay maliligtas, ayon sa pagkahirang. Inibig sila ng Diyos Ama at binulag upang 
tayong mga Hentil ay magkaroon ng puwang upang makapagsisi, upang, sa pamamagitan ni Abraham, 
mapagpala ng kaniyang binhi ang buong sanlibutan ayon sa Kaniyang Salita. Nakikita n'yo ba kung paano 
ang pagiging kataas-taasan ng Diyos? Ang Salita Niya'y sadyang dapat na maganap. Sadyang hindi Siya 
maaaring maging iba pa. At ngayon tayo, sa pamamagitan… Hinirang tayo ng Diyos; hinirang Niya ang 
Judio; at Siya'y…
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Lahat ng mga bagay na ito ay nasa paunang kaalaman na ng Diyos. Nang mangusap Siya kung 
anong kahihinatnan nila, una na Niya iyong nalaman. Ngayon, ang Diyos, para maging Diyos, sa pasimula 
pa lamang kailangan alam na Niya ang katapusan kung hindi'y di Siya Diyos na walang limitasyon ang 
kaalaman.
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Hindi nais ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak. Tiyak ngang hindi! Hindi Niya nais na ang 
sinuman ay mapahamak. Ngunit sa pasimula ng simula ng mga araw, ng sanlibutan, ganap na alam na ng
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Diyos kung sinong maliligtas at hindi maliligtas. Hindi Niya nais na mapahamak ang mga tao. Hindi Niya 
kaloobang mapahamak ang sinuman, bagkus nais Niyang maligtas ang bawat isa, ngunit alam na Niya sa 
pasimula pa lamang kung sinong maliligtas at di maliligtas. Iyan ang dahilan na nagagawa Niyang 
magbadya, “Magaganap ang ganitong bagay,” o, “Magkakaganun ito. Magkakaganiyan ang taong ito,” 
kita n'yo.

Maaari Niya iyong malaman bago pa mangyari sapagkat Siya'y impinit. Kung alam n'yo kung anong 
ibig sabihin nu'n, sadyang wala Siyang hindi nalalaman. Kita n'yo, nalalaman Niya. Buweno, walang 
anuman bago pa magsimula ang panahon, at pagkatapos ng panahon na hindi Niya nalalaman. Ang lahat 
ay nasa isip Niya. At tulad ng sabi ni Pablo sa ika-8 at ika-9 ng Mga Taga-Roma, “Bakit nakahahanap pa 
Siya ng kamalian kung gayon?” Nauunawaan na natin iyon. Ngunit ang Diyos…
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Tulad sa pangangaral ng Ebanghelyo. May nagsabi, “Brother Branham, naniniwala ka ba du'n?”

Ang sabi ko, “Tignan mo.”

Ang sabi niya, “Malamang Calvanist ka.”

Sabi ko, “Calvanist ako habang ang Calvanist ay nasa Biblia.”

Ngayon, may sangang Calvanismo sa punong kahoy, ngunit marami pang mga sangang nandu'n din. 
Ang isang punong kahoy ay mayroong higit sa isang sanga. Gusto niyang patakbuhin ito sa eternal na 
seguridad, at sa paglaon mapupunta ka sa Universalismo at babagsak ka naman sa kung saan; wala 
itong katapusan. Ngunit kapag natapos mo nang daanan ang Calvanismo, aakyat ka naman at 
magsisimula sa Arminianismo. Kita n'yo, may iba't iba pang sanga sa punong kahoy, sadyang tuloy-tuloy 
ito. Binubuo ng lahat ng mga ito ang punong kahoy. Kaya't naniniwala ako sa Calvanismo habang ito ay 
nananatili sa Kasulatan.

At naniniwala akong kilala na ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, at pinili na Niya ang Kaniyang 
iglesia kay Cristo, at pinaslang na Niya si Cristo bago pa itatag ang sanlibutan. Ganun ang sinasabi ng 
Kasulatan. “Siya ang Cordero ng Diyos na pinaslang mula pa nang itatag ang sanlibutan,” kita n'yo. At 
sinabi ni Jesus na kilala na Niya tayo bago pa itatag ang sanlibutan; ayon kay Pablo kilala na Niya tayo 
at itinalaga sa pagkukupkop ng mga anak sa pamamagitan ni Jesus Cristo bago pa anyuan ang 
sanlibutan. Iyan ang Diyos. Iyan ang ating Ama, kita n'yo.
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Kaya't huwag kayong mag-alala, tama ang ikot ng mga gulong, ang lahat ng bagay ay dumarating sa 
tamang panahon. Ang kailangan lang ay sumama ka sa pagpihit. At iyon ang magandang parte nito, kung 
magkagayo'y alam mo kung paanong kumilos pagsabay mo sa pagpihit.

Ngayon, pansinin n'yo, ang mga kaloob at pagkatawag ay hindi nagbabago. Sa ganiyang paraan ko 
lang maaaring maipuwesto sa Kasulatan ang pagkatawag ko sa Panginoon. At umaasa akong nasa piling 
ako ng mga kaibigan ko ngayong gabi na tiyak na makauunawa nito at di mag-iisip na ito'y personal, 
kundi upang maunawaan n'yo at malaman kung anong sinabi ng Panginoon na gagawin Niya, at kapag 
may nakita kayong kumikilos ay inyong masundan.

Ngayon, sa pasimula, ang unang naaalala ko ay isang pangitain. Ang unang naaalala ko sa aking 
isipan ay isang pangitain na ibinigay sa akin ng Pagninoon. At ito ay naganap maraming-maraming taon 
na ang nakalipas; napakaliit ko pa nu'n at may bato akong hawak.
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Ngayon, ipagpaumnahin n'yo, naaalala ko nung nakasuot ako ng mahabang damit. Hindi ko alam kung 
mayroong nakakaalala sa inyong may mga edad ng panahong nagsusuot ang mga batang lalaki ng 
mahahabang damit. Ilan sa mga naririto ang nakakaalala ng panahong ang mga bata ay nagsusuot (oo, 
oo), ng mahahabang damit?

Buweno, naaalala ko pa, sa maliit na kubong tinitirhan namin, gumagapang ako sa sahig nito. At 
mayroong isang (di ko alam kung sino iyon.) pumasok. At kinabitan ni Nanay ng munting asul na ribbon 
ang damit ko. Bago pa akong lumalakad nu'n, ngunit ako'y gumagapang nung pagkakataong iyon, at 
sinundot ko ng daliri ko ang snow na nasa paa niya, at kinain ko, habang nakatayo siya sa tabi ng 
fireplace at nagpapainit. Naaalala kong hinablot ako ng nanay ko dahil du'n.

At ang sumunod na naaalala ko, marahil mga dalawang taon pagkatapos niyon, may hawak akong 
maliit na bato. At mga tatlong taong gulang na ako nu'n, at ang nakababata kong kapatid ay wala pang 
dalawang taon. At nasa labas kami sa likod ng bakuran sa kinaroroonan dati ng lumang tistisan kung 
saan nila dinadala dati ang mga kahoy at ipinapatistis. Ilan ang nakakaalala ng panahong iyon na 
hinahatak n'yo ang kahoy sa likurang bakuran upang sibakin? Bakit ba nagkurbata pa ako ngayong gabi? 
Ang pakiramdam ko'y tagaritong-tagarito ako.
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At doon sa lumang tistisan ay mayroong tumatakbong isang maliit na batis mula sa bukal na pinag-
iigiban  namin  ng  tubig  na  inilalagay  naman  namin  sa  balde,  sa  lumang  baldeng  kahoy,  at  saka  namin
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inuuwi.

Naaalala ko ang huling pagkakataong nakita ko ang lola ko bago siya mamatay, siyento diyes anyos 
siya. At nang mamatay siya, binuhat ko siya sa aking mga bisig at niyakap ko siya nang ganito bago siya 
namatay. Niyakap niya ako, at sinabihan, “Pagpalain ng Diyos ang iyong puso, iho, ngayon at 
magpakailan man,” nang siya ay mamatay.
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At sa wari ko'y di siya nagkaroon ng isang pares ng sapatos na sa kaniya talaga, buong buhay niya. 
At naaalala kong pinagmamasdan ko siya, at kahit nung ako ay binatilyo pa pumaparoon ako at nakikita 
ko sila, tuwing umaga ay babangon siya, nakayapak, at nilalakad niya ang niebe patungo sa bukal upang 
kumuha ng isang baldeng tubig at siya'y magbabalik, ang mga paa niya'y nakabaon sa niebe. Kaya't di 
nakapipinsala iyon, umabot siya ng siyento diyos anyos. Napaka-rugged niya rin.

At naaalala ko kukuwentuhan niya raw ako tungkol sa mga holen ng tatay ko na pinaglaruan niya 
nung siya ay bata pa. At nakakaawa siya, naisip ko, paano kaya siya aakyat sa attic? Isa iyong barung-
barong na may dalawang kuwarto, at may attic sa itaas. Pumutol sila ng dalawang batang punong 
kahoy, at ginawang hagdan, upang makaakyat sila. Buweno, ang sabi ko… Lumabas ako.
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Buweno, ngayon, ang sabi niya, “Ngayon, pagkatapos kumain ikukuwento ko sa iyo… ipapakita ko sa 
iyo ang mga holen ng tatay mo.”

At ang sabi ko, “Sige.”

Kaya, ipapakita niya sa akin ang mga iyon, sa isang baul na nasa itaas kung saan itinatago niya ang 
kaniyang gamit tulad ng ginagawa ng mga matatanda. Naisip ko, Paano kaya aakyat ang pobreng 
matanda sa hagdang iyon? Kaya't lumapit ako at ang sabi ko, “Lola,” ika ko, “ngayon, sandali lang, Lola, 
aakyat ako at tutulungan, kita.”

Ang sabi niya, “Tumabi ka.” Umakyat siya sa hagdan tulad sa isang squirrel. Ang sabi niya, “Buweno, 
halika!”

At ang sabi ko, “Sige, Lola.”

Naisip ko, Naku, kung maaari sanang maging tulad ako niyon, ganiyan pa rin kalakas kahit na siyento 
diyes anyos na!

Ngayon, naaalala ko nung nasa maliit na bukal ako, at may hawak akong isang maliit na bato at 
ipinupukol ko iyon pababa nang ganiyan, sa putik, ipinapakita ko sa mas nakababata kong kapatid kung 
gaano ako kalakas. At may nakadapong isang ibon sa punong kahoy at siya ay humuhuni, paikut-ikot—
isang munting robin o kung anuman iyon. At akala ko nangusap sa akin ang munting robin na iyon. At 
lumingon ako at nakinig, subalit ang ibon ay lumipad. At may isang tinig na nagsabi, “Gugugulin mo ang 
malaking bahagi ng iyong buhay malapit sa isang syudad na kung tawagin ay New Albany.”
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Tatlong milya ang layo niyon sa lugar na kinalakihan ko. Mga isang taon pagkatapos niyon, nagpunta 
ako sa lugar na iyon, wala sa hinagap ko na pupunta ako sa New Albany. Sa pagdaan mo sa buhay, ang 
mga bagay na iyon ay…

Ngayon, tignan n'yo, hindi relihiyoso ang pamilya ko. Ang tatay at nanay ko ay di nagsisimba. Una pa 
du'n, sila ay mga Catolico.
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Nakaupo kung saan dito ang aking pamangking lalaki ngayong gabi, sa wari ko, hindi ko alam. Siya'y 
isang sundalo. Ipinapanalangin ko siya. Siya'y Catolico rin, Catolico pa. At nung narito siya kagabi at 
nasaksihan ang mga bagay ng Diyos, nakaupo siya mismo sa plataporma. Ang sabi niya, nakatayo siya 
ro'n, aniya, “Tito Bill?” Matagal siyang nangibang-bayan, aniya, “Nang makita ko iyon…” Ang sabi niya, 
“Hindi nangyayari 'yon sa simbahang Catolico.” Aniya pa, “Naniniwala ako, Tito Bill, na tama ka,” aniya.

Kaya't sinabi ko, “Iho, hindi ako ang tama; Siya ang tama. Kita mo, Siya ang tama.” Kaya't ang sabi 
niya… Ang sabi ko, “Ngayon, hindi ko hinihiling sa'yo na gumawa ka ng anuman, Melvin, kundi 
paglingkuran mo ang Panginoong Jesus Cristo nang buong puso mo. Pumunta ka saan mo man gusto. 
Ngunit tiyakin mong sa puso mo si Jesus Cristo ay muling naisilang, kita mo, sa puso mo, pagkatapos 
magsimba ka sa alin mang simbahang nais mo pagkatapos niyon.”

Ngayon, ang mga kapamilya kong nauna sa akin ay Catolico. Ang tatay ko'y Irish at ang nanay ko'y 
Irish din. Naputol lang ang dugong Irish ng lola ko na isang Cherokee Indian. Ang nanay ko ay mestiza. 
Kaya't hanggang sa akin, pagkatapos ng tatlong henerasyon, ang lahi namin ay kumupas na. Ngunit iyon 
lang ang pumutol sa pagiging purong Irish namin—Harvey at Branham ang pangalan. At sa likod niyon ay 
ang mga Lyons, na mga Irish pa rin. At puro pa sila Catolico. Ngunit sa aking sarili, hindi kami sinanay sa 
anumang relihiyon o dumanas man ng pagtuturo, bilang mga anak.
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Ngunit ang mga kaloob na iyon, ang mga pangitain na iyon, kung paano akong nakakakita ngayon ng
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mga pangitain noon pa man ay nakakakita na ako ng mga iyon, sapagkat ang mga kaloob at mga 
pagkatawag ay di nagbabago. Iyon ang paunang-kaalaman ng Diyos, may isang bagay na gagawin ang 
Diyos. Buong buhay ko nangamba akong magsalita ng anuman tungkol dito.

Nabasa n'yo ang kuwento ko sa isang munting aklat na may pamagat na Jesus Christ The Same 
Yesterday, Today, ang Forever. Sa wari ko'y nakapaloob sa ilang mga aklat ang iba nito. Tama ba, Gene? 
Naririto ba ito sa regular na aklat, sa aklat na nasa atin na ngayon—yung Life Story? Sa palagay ko. At 
nang magkaroon tayo… Di ba nakakahiya? Sarili kong mga aklat, pagkatapos di ko pa nababasa. Ngunit 
iba ang sumusulat ng mga ito, kaya't kinukuha lang nila ito sa mga gawain. Pinagdaanan ko na iyon, 
kaya't palagi akong nag-aabang ng iba pang mangyayari. At maganda ang mga ito, nabasa ko na ang 
ilang bahagi ng mga ito, dito at doon, nu'ng magkaroon ako ng pagkakataon.
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At ngayon, papaanuman, bilang isang bata, alam n'yo kung paanong nangusap sa akin ang pangitain. 
Mga pitong taong gulang ako nu'n, nang sabihan ako, “Huwag kang iinom o maninigarilyo o huwag mong 
dudungisan ang iyong katawan sa anumang paraan, may gagampanan kang gawain pagtanda mo.” 
Narinig n'yong naikuwento 'yan sa aklat. Buweno, tama iyon. Sa pagtakbo ng panahon patuloy itong 
natutupad.
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Nang maging ministro ako, buweno, talagang nag-umpisa na itong maganap, nang tuloy-tuloy.

At minsan isang gabi nakita ko ang ating Panginoong Jesus. Sinasabi ko ito na may pahintulot, sa 
paniwala ko, ng Espiritu Santo. Ang Anghel ng Panginoon na dumarating ay hindi ang Panginoong Jesus, 
maliit Siyang lalaki. Hindi Siya… Nasa kaparangan ako nun at nananalangin para sa aking tatay. At umuwi 
ako at nagpunta sa higaan, at nung gabing iyon ay tinignan ko siya at sinabi ko, “O Diyos, iligtas Mo po 
siya!”

Naligtas na ang nanay ko at nabautismuhan ko na siya. At naisip ko, Oh! Napainom nang husto ang 
tatay ko, at inisip ko, Kung mapapatanggap ko lang ang Panginoong Jesus sa kaniya! Lumabas ako, at 
humiga sa isang lumang papag na nasa harap ng unahang kuwarto, malapit sa pintuan.
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At may kung anong nagsabi sa akin, “Magbangon ka.” At nagbangon ako, humayo ako't lumakad at 
nagbalik sa kaparangan na nasa likuran ko, isang lumang bukid ng mga tambo.

At doon, nakatayo walang sampung piye mula sa akin, ang isang lalaki; nakadamit na puti, isang 
maliit na lalaki; nakahalukipkip nang ganito, may balbas, di kalakihan; may buhok na hanggang balikat; at 
nakatingin siya nang patagilid sa akin, na ganiyan; mapayapa ang itsura. Ngunit di ko maintindihan kung 
papaanong ang mga paa Niya'y magkapanunod at umiihip ang hangin, pumapagaspas ang kaniyang 
balabal, tinatamaan ang mga tambo.

Naisip ko, sandali lang. Kinagat ko ang sarili ko. Sabi ko, “Hindi ako tulog.” At bumunot ako ng isang 
hibla ng tambo, alam n'yo 'yon, kinuha ko iyon na para bang may laman itong toothpick, isinubo ko. 
Nilingon ko ang bahay. Ang sabi ko, “Hindi, nananalangin ako doon kanina para sa tatay ko, may kung 
anong nagsabi sa akin na ako ay lumabas, at nakatayo ngayon dito ang Lalaking ito.”

Naisip ko, Parang ang Panginoong Jesus 'yun ah. Inisip ko, siya nga kaya? Nakatingin Siya ng 
direktang-direkta sa direksyon ng kinaroroonan ng bahay namin ngayon. Kaya't umikot ako ng paganito 
upang tignan kung makikita ko Siya. At nakikita ko ang gilid ng Kaniyang mukha na ganiyan. Ngunit 
kinailangan kong umikot nang malayo sa gawing ito upang makita Siya. Ang sabi ko, “Hmm!” Hindi Siya 
nakilos. At naisip ko, siguro tatawagin ko Siya. At ang sabi ko, “Jesus.” At nang lumingon Siya, lumingon 
Siya nang ganiyan. Iyon lang ang naaalala ko, iniunat Niya lang ang Kaniyang mga braso.
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Walang pintor sa mundo na makapipinta ng Kaniyang larawan, ng katangian ng Kaniyang mukha. Ang 
pinakamahusay na nakita ko ay ang Hofmann's Head Of Christ At Thirty-Three, inilagay ko iyon sa lahat 
ng mga babasahin at iba pang gamit ko. Dahil sadyang kamukha iyon, kaya't… o, malapit, kahawig na 
kahawig.

Para Siyang isang tao na kung mangungusap ay parang magwawakas na ang mundo, ganyunma'y 
may taglay Siyang labis na pag-ibig at kagandahang loob na ika'y… Sadyang nabuwal ako. At pagputok 
ng liwanag, nakasikat na ang araw nang nasumpungan ko ang aking sarili, naka-pajama, basang basa ng 
luha, nang magbalik ako sa aking sarili, lumalakad sa tambuan pabalik sa bahay.

Sinabi ko iyon sa isang kaibigan kong ministro. Ang sabi niya, “Mababaliw ka riyan.” Aniya, “Ang 
diablo 'yun.” Huwag kang makialam sa anumang tulad niyon.“ Isa pa akong ministrong Baptist noon.
20

Buweno, nagpunta ako sa isa pang matandang kaibigan. Umupo ako at ikinuwento ko sa kaniya ang 
tungkol du'n. At ang sabi ko, “Kapatid, anong palagay mo ro'n?”

Aniya, “Buweno, Billy, sasabihin ko sa'yo.” Sabi niya, “Naniniwala ako na kung gusto mong ingatan 
ang buhay mo, ipangaral mo lang kung anong nasa Bibliang ito, ang biyaya ng Diyos at iba pa, at di ako



5Ang Pagdating Sa Akin Ng Anghel, At Ang Kaniyang Atas

maghahabol sa isang di kapani-paniwalang bagay na tulad niyon.”

Ang sabi ko, “Hindi ko po gustong maghabol sa isang di kapani-paniwalang bagay.” Ika ko, “Ang gusto 
ko lang malaman e kung ano ba ito.”

Ang sabi niya, “Billy, maraming taon na'ng nakalilipas nung mayroon silang ganiyang mga bagay sa 
mga iglesia. Ngunit,” aniya, “nang mawala na ang mga apostol, natigil na rin iyon.” At sabi pa niya, 
“Ngayon ang natitira na lang na nakakakita ng mga ganiyang bagay,” aniya, “ay mga espiritista, mga 
demonyo.”

Ang sabi ko, “Oh, Brother McKinney, di ka nagbibiro?”

Sabi niya, “Oo.”

Ang sabi ko, “O Diyos, mahabag Ka sa akin!”

Ang sabi ko, “Oh, Brother McKinney, maaari mo ba akong samahan sa pananalangin na di na ito 
hayaan pang mangyari ng Diyos sa akin kailan man? Alam mong mahal ko Siya at ayaw kong magkamali 
sa mga bagay na ito.” Ang sabi ko, “Samahan mo akong manalangin.”

Ang sabi niya, “Sige, Brother Billy.” At nanalangin kami du'n mismo sa parsonage.

Nagtanong ako sa ilang mga ministro. Ganun din ang mga sagot. Nang magkagayo'y natakot na 
akong magtanong sa kanila, dahil baka isipin nilang isa akong demonyo. Ayaw kong magkaganun. Alam ko 
sa puso ko na may kung anong nangyari. Ngayon, iyon lang, mayroong kung anong nangyari sa aking 
puso. At di ko ginustong magkaganun, kailan man.

Paglipas ng mga taon, narinig ko sa First Baptist church na dinadaluhan ko nung panahong iyon ang 
isang nagsabi, “Naku, sana'y nagpunta kayo ro'n at narinig n'yo ang mga holy roller kagabi.”
21

At naisip ko, Holy rollers? At tinanong ko ang kaibigan kong si Walt Johnson na isang bass singer, 
“Ano 'yon, Brother Walt?”

Ang sabi niya, “Isa itong bungkos ng mga Pentecostal.”

Ang sabi ko, “Ano?”

Ang sabi niya, “Mga Pentecostal!” Aniya, “Bil ly, kung makikita mo 'yon,” sabi pa niya, 
“Nagpapagulong-gulong sila sa sahig nang ganiyan at naglululundag.” At ang sabi pa, “Sabi nila 
kinakailangan silang magsalita sa isang uri ng di kilalang wika kung hindi'y di sila maliligtas.”

Ang sabi ko, “Saan iyon?”

“Oh,” aniya, “doon sa isang maliit na pagtitipon sa tolda, sa kabilang banda ng Louisville.” Aniya pa, 
“Mga itim, siyempre.”

At ang sabi ko, “A-ha.”

At sabi niya, “Marami ring puti roon.”

At sabi ko naman, “Ginawa din ba nila iyon?”

Aniya, “Oo, oo! Ginawa rin nila iyon.”

At ang sabi ko, “Katawa-tawa na napapahalo ang mga tao sa ganung bagay.” Ika ko, “Buweno, wari 
ko'y sadyang kailangang magkaroon tayo ng ganung mga bagay.” Linggo ng umaga 'yon (Di ko iyon 
makakalimutan.), kumakain siya ng isang pirasong pinatuyong balat ng orange dahil di siya natunawan, 
at kitang-kita ko iyon na parang kahapon lang. At naisip ko, pautal-utal, naglulundagan, anong uri ng 
relihiyon ang susunod nilang makukuha? Kaya't humayo na ako.

Pagktapos niyon, nakilala ko ang isang matandang lalaking marahil ay narito ngayon sa simbahan, o 
narito siya dati sa simbahan, na ang ngalan ay John Ryan. At nakita ko siya sa isang lugar… Ang 
matandang lalaking may mahabang balbas at buhok, at marahil ay naririto siya. Akala ko taga-rito siya sa 
Benton Harbor, sa bahay ni David.

22

At may lugar sila sa Louisville. Hinahanap ko ang mga taong iyon, at ang tawag nila du'n ay School 
of the Prophets. Naisip kong pumunta ro'n upang tignan kung ano nga ba iyon. Buweno, wala akong 
nakitang gumugulong sa sahig, ngunit mayroon silang mga kakatwang doktrina. At doon ko nakilala ang 
matandang lalaking ito; inanyayahan niya akong pumaroon sa kaniyang lugar.

Nagpunta ako ro'n upang magbakasyon. Isang araw ako ro'n, at nagbalik ako sa bahay niya ngunit 
nakaalis na siya papunta sa isang lugar sa Indianapolis. Ang  sabi  ng  maybahay  niya,  “Tinawag  siya  ng
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Panginoon.”

Sabi ko, “Ibig mong sabihin ay hinahayaan mo siyang umalis nang ganu'n?”

Ang sabi niya, “Oh, lingkod siya ng Diyos!” Narinig ko, kamamatay lang ng matandang iyon ilang 
linggo pa lang ang nakalilipas. At tapat siya sa kaniya. Naku, ganung klase dapat ng maybahay ang 
kunin! Tama. Mali man o tama, tama pa rin siya! Ang sabi ko… Buweno, alam kong sila'y…

Ngayon Brother Ryan, naririto ka ba? Wala siya rito. Naririto siya nung nakaraang araw, hindi ba, mga 
kapatid?
23

Buweno, namumuhay sila ayon sa kung ano lang ang mayroon sila, at wala siyang anumang makain 
sa bahay. Tama. At nakahuli ako ng mga isda sa lawa… o sa dagat-dagatan, sa Michigan; nagbalik ako… 
at bumalik ako sa lugar na iyon. At ni wala silang mantika sa bahay, o taba na maipangluluto sa isda. Ang 
sabi ko, “Iniwan ka niya nang walang kahit ano sa bahay?”

Aniya, “Oh, pero siya'y lingkod ng Diyos, Brother Bill!”

Naisip ko, Buweno, pagpalain ang puso mo. Kapatid, tatayo ako sa tabi mo. Tama. Kung ganiyan ang 
pahalaga mo sa iyong asawang lalaki, handa akong sumama at tumayo sa tabi mo dahil diyan. Tama. 
Kailangan natin ang marami pang babaeng tulad niyan sa araw na ito, at marami pang kalalakihang 
nagpapahalaga nang ganiyan sa kanilang maybahay. Tama. Magiging mas mainam ang America kung ang 
mag-aasawa ay nagbubuklod nang ganiyan. Tama o mali, manatili kayo sa kanila. Di magkakaroon ng 
napakaraming paghihiwalay.

Kaya't nagpunta kami sa… At humayo na ako. At habang nasa daan ako pauwi, kakatwa na 
napadaan ako sa Mishawaka. At nakakita ako ng mga maliliit na lumang kotseng nakaparada sa 
lansangan, na ang tawag ay… may malalaking karatula na nakadikit sa mga ito na ang sabi, “Jesus Only.” 
Naisip ko, Ano, 'Jesus Only,' malamang relihiyoso iyon. At nagpunta ako sa bandang ito at narito ang mga 
bisekletang mayroon ding mga ganito, “Jesus Only.” Mga Cadillac, Model-T Ford, lahat na, may “Jesus 
Only” na nakadikit dito. Naisip ko, “Buweno, ano kaya iyon?”

24

Kaya't sinundan ko iyon; malaman-laman ko, iyon pala ay isang relihiyosong pagtitipon, sanlibo't 
limang daan hanggang dalawang libong mga tao ang naroroon. At narinig ko ro'n ang lahat ng sigawan at 
lundagan, at pagwawala. Naisip ko, Heto, dito ko makikita kung ano ang mga holy roller.

Dala ko ang luma kong Ford, alam n'yo na, na ang sabi ko ay kayang tumkabo ng tatlumpung milya 
kada oras paganito at labinglimang milya paroo't parito nang paganiyan. Ipinarada ko ito sa isang tabi, 
nang makakuha ako ng mapaparadahan, at lumakad ako pabalik sa kalsada. Pumasok ako, tumingin ako 
sa paligid, at lahat ng maaaring tumayo ay nakatayo. Kinailangan kong tumingin sa kanilang ulunan. At 
nagsisigawan sila, at nagtatalunan, at nagtutumbahan, at nagwawala. Naisip ko, Whew, uhm, anong 
klaseng mga tao iyon!

Ngunit habang nagtatagal ako sa pagkakatayo du'n, mas umiigi ang pakiramdam ko. Tila 
napakaganda niyon. Buweno, walang anumang mali sa mga taong iyon. Hindi sila mga baliw. Nakausap ko 
ang ilan sa kanila, at sila'y mabubuting mga tao. Kaya't ang sabi ko, “Buweno, ngayon.”

25

Sa pagtitipong iyon din ako nagpalipas ng gabi sa labas, at kinabukasan ay pumasok ako. Narinig 
n'yong ikinuwento ko iyon sa kuwento ng buhay ko. Nasa plataporma ako kasama ng sandaan at 
limampu, o dalawang daang mga ministro, at marahil higit pa, at gusto nilang tumayo ang bawat isa at 
magsabi kung taga saan sila. At ang sabi ko, “Ebanghelista, William Branham, Jeffersonville,” at umupo na 
ako. Ang bawat isa ay nagsabi kung taga-saan sila.

Kaya't nung kinabukasan pagpasok ko ro'n… natulog ako sa kabukiran buong magdamag, at inipit ko 
ang pantalon ko sa pagitan ng dalawang upuan ng Ford, alam n'yo 'yun, at ako'y... nakalumang pantalon, 
at nakakamiseta. Kinaumagahan nagpunta ako sa pagtitipon, nakakamiseta. Nagpunta ako…

26

Tatlong dolyar lang ang pera ko, at kinailangan ko pang magpakarga ng sapat na gasolina para 
makauwi. At kumuha ako ng ilang lumpia, medyo luma na, alam n'yo, pero ayos pa rin. Nagpunta ako sa 
isang hydrant, kumuha ako ng isang basong tubig, alam n'yo na, at napakasarap ng mga iyon. Kaya't 
binasa ko nang kaunti ang mga ito, at nakapag-almusal na ako.

Maaari sana akong kumain na kasama nila, dalawang beses sila kung kumain sa isang araw. Ngunit 
wala akong mailagay sa offering, kaya ayaw ko silang samantalahin.

Kaya't ako'y… Pumasok ako ro'n nung umagang iyon at ang sabi… Sadyang kailangan kong sabihin 
ang parteng ito. Pumasok ako ro'n nung umagang iyon, at ang sabi nila, “Hinahanap namin si William 
Branham, isang batang ebanghelista na nasa plataporma kagabi, isang Baptist.” Sabi pa, “Nais naming 
siya ang maghatid ng mensahe ngayong umaga.” Nakita kong mapupuwersa ako, ng lupon ng mga taong 
iyon,  ako  na  isang  Baptist.  Kaya't  medyo  nagtago  ako  sa  aking  upuan.  Nakapantalon  lang  ako  at

27
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kamiseta; alam n'yo na pangministro ang bihis namin noon. Sumandal ako sa upuan ng paganito. At 
nanawagan sila ng dalawa o tatlong beses. At nakaupo ako sa tabi ng isang kapatid na negro.

At kaya dinaos nila ang kanilang kumbensyon sa Norte, mangyari kasi nag-umpisa na ang 
segregasyon sa Timog, kaya't di nila iyon maidaos sa Timog.

Inisip ko kung ano ba itong “Jesus Only” na ito. At naisip ko, hangga't si Jesus ito, ayos lang. Kaya't 
wala itong kaibahan maging ito man ay… kung papaano ba ito, basta't Siya ito.

Kaya't naupo ako ro'n sandali at minasdan ko sila, at nanawagan pa sila ng dalawa o tatlong beses. 
At tinignan ako ng negrong kapatid na ito, aniya, “Kilala mo ba siya?” Napalaban na ako. Di ako 
makapagsinungaling sa lalaking iyon, ayaw ko.

28

Ang sabi ko, “Halika, kapatid. Oo, kilala ko siya.”

Ang sabi niya, “Buweno, kunin mo siya.”

Ang sabi ko, “Buweno, sasabihin ko sa'yo, kapatid,” ika ko pa, “Ako 'yun. Pero, nakikita mo ba,” sabi 
ko, “tignan mo ang pantalong ito.”

“Umakyat ka na ro'n.”

Ang sabi ko, “Hindi, hindi ko kayang umakyat do'n,” ika ko, “na nakapantalon na ganito, at 
nakakamisetang ganito.”

Sabi niya, “Hindi mahalaga sa mga taong iyon kung paano ka nakabihis.”

Ang sabi ko, “Buweno, tignan mo, huwag mong sabihing nandito ako.” Ang sabi ko, “Nakikita mo ba, 
nakasuot ako ng ganitong pantalon, ayaw kong umakyat do'n.”

Ang sabi, “May nakakaalam ba kung saan naroroon si William Branham?”

Ang sabi niya, “Heto siya! Heto siya!”

Ay, naku! Pulang-pula ang mukha ko, alam n'yo na; at wala akong kurbata, alam n'yo na; at 
nakakamiseta lang ako na maiksi ang mga manggas. At umakyat ako ro'n na nag-iinit ang aking mga 
tainga. Noon lang ako nakalapit sa isang mikropono.

29

At nangaral ako ro'n. Kumuha ako ng isang teksto, hinding-hindi ko iyon makakalimutan, “Tumingala 
ang mayaman sa impiyerno, at siya ay umiyak.” Madalas nangangaral ako ng tatlong bagay na tulad 
niyon, Come See A Man, Believest Thou This? O kaya, Then He Cried. At paulit-ulit kong sinabi, “Wala 
roong mga bulaklak, at umiyak siya. Wala roong prayer meeting, at umiyak siya. Wala roong mga bata, at 
umiyak siya. Walang mga awitin, at umiyak siya.” Pagkatapos ay umiyak ako.

Nang matapos iyon, aba, naku, sila'y… pinalibutan nila ako, nagnanais silang magdaos ako ng gawain 
para sa kanila. At naisip ko, Naku, marahil ay isa akong holy roller! Kaya naisip ko, Siguro nga… Kita n'yo, 
napakabuti nilang mga tao.

30

At lumabas ako. Nandu'n ang isang lalaking naka-boots na pang-cowboy, ay nakasuot ng isang 
malaking sumbrerong pang-cowboy, ang sabi ko, “Sino po kayo?”

Ang sabi niya, “Ako si Elder Ganito-at-ganiyan na taga-Texas.”

Naisip ko, Buweno, mukhang…

Isa pang lalaki ang lumapit na nakatokong, alam n'yo 'yon, dati nilang pinanglalaro ng golf, at 
nakasuweter. Ang sabi niya, “Ako si Reverend Ganito-at-ganiyan na taga-Florida. Maaari bang puntahan 
mo kami at magdaos ka ng…”

Naisip ko, panatag na panatag ako dito ha. Ayos lang itong pantalon kong seersucker at kamiseta.

Narinig n'yo na ang kuwento ng buhay ko tungkol sa mga bagay na iyan, kaya't hihinto na lang ako 
rito at magkukuwento ako sa inyo ng isang bagay na di ko pa naikuwento dati. Una, nais kong hilingin sa 
inyo… Lalampasan ko na sana ito. Di ko pa ito naikuwento sa publiko buong buhay ko. Kung ipapangako 
n'yo sa akin na mamahalin n'yo pa rin ako tulad ng pagmamahal n'yo sa akin ngayon pagkatapos ko itong 
sabihin, itaas n'yo ang inyong kamay. Sige. Pangako n'yo 'yan; pananagutin ko kayo diyan.

31

Nakaupo ako sa pagtitipon nung gabing iyon, nung nagkakantahan sila, at pumapalakpak. At inaawit 
nila ang munting awiting iyon na, “I know it was the blood, I know it was the blood.” At tumatakbo sila 
paroo't parito sa pagitan ng mga upuan, at lahat na, at sadyang nagsisigawan sila at nagpupuri sa 
Panginoon. Naisip ko, Napakagandang pakinggan. Nagsimula akong…
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At palagi nilang binabanggit ang Mga Gawa 2:4, Mga Gawa 2:38, Mga Gawa 10:49, lahat ng iyon. 
Naisip ko, Aba, mga Kasulatan iyon! Sadyang di ko pa nakita 'yun nang ganun dati. Ngunit, oh, nag-aalab 
ang puso ko, naisip ko, “Kahanga-hanga ito!” Akala ko isa silang lupon ng mga holy roller nang una ko 
silang makita, at naisip ko, Ay, naku! Ngayon sila'y isang lupon ng mga anghel. Kita n'yo, nagbago ka'gad 
ako ng isip.

32

Kaya, kinaumagahan nang bigyan ako ng Panginoon ng dakilang pagkakataong magdaos ng mga 
gawaing ito, naisip ko, naku, makakasama ko ang mga taong ito! 'Yun malamang ang tinatawag nila 
dating 'mga sumisigaw na Metodista.' Medyo nagpakalawig lang ito nang kaunti, naisip ko. Marahil ito na 
nga iyon. Kaya inisip ko, Buweno, tunay ngang gusto ko iyon. Oh, may kung ano sa kanilang gusto ko, 
sila'y mapagpakumbaba at magiliw.

Ang isang bagay na di ko maintindihan ay ang pagsasalita sa iba't ibang wika; napukaw niyon ang 
pansin ko. Ngayon, may isang lalaki, sabihin na natin, na nakaupo rito at yung isa naman ay dito, at sila 
ang nangunguna sa grupong iyon. Ang isang ito ay tatayo at magsasalita sa ibang wika, ito naman ay 
magpapaliwanag at magsasabi ng mga bagay tungkol sa pagtitipon at iba pa. Naisip ko, Naku, kailangang 
mabasa ko iyon!

33

Papalit-palit iyon, mapapasaisang ito at babalik naman du'n sa isa; at ang isa ay magsasalita sa 
ibang wika, ang isa naman ay magpapaliwanag. Ang iba pa sa iglesia ay nagsasalita, ngunit tila hindi 
tulad ng dalawang lalaking ito. Nakita kong nakaupo sila nang magkakalapit, naisip ko, naku, malamang 
mga anghel ang mga ito! Kaya habang nakaupo ako ro'n…

Anuman iyon (alam n'yo) hindi ko 'yun maunawaan, lumulukob 'yun sa akin. At mayroon akong paraan 
na malaman ang mga bagay-bagay kung nais ng Panginoon na malaman ko. At hindi ko… Sinasabi ko, di 
ko ito binabanggit, dati sa publiko. Kung talagang nais kong malaman ang anumang bagay, karaniwang 
sinasabi sa akin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Para diyan ang kaloob, kita n'yo.

Kaya't, di mo maaaring basta na lang sabihin sa mga tao, nagiging para itong pagtatapon ng mga 
perlas sa harap ng mga baboy. Isa itong sagrado, at banal na bagay, at ayaw mong gawin ang ganun. 
Kaya, pananagutin ako ng Diyos. Tulad ng pakikipag-usap sa mga kapatiran at iba pa, hindi ko 
tinatangkang alamin anumang masama tungkol sa isang kapatid.

Minsan ay nakaupo ako kasama ng isang lalaki sa isang lamesa, nakayakap siya sa akin, aniya, “O 
Brother Branham, mahal kita.” At may nararamdaman akong gumagalaw. Tinignan ko siya. Hindi niya 
maaaring sabihin sa akin 'yun; alam kong di niya ako mahal, (kita n'yo) sapagkat hayun na 'yun. Tunay 
ngang ipokrito siya, kung mayroon mang isa, (kita n'yo) at nandoon siya mismo at nakayakap sa akin.

34

Ang sabi ko, “Buweno, sige,” umalis ako. Ayaw kong malaman 'yun. Mas gusto kong makilala siya 
ayon sa pagkakakilala ko sa kaniya, bilang kapatid ko, at ganun na lang, kita n'yo. At ayaw kong… ayaw 
kong malaman ang mga bagay na 'yun.

At madalas ang mga bagay na ito ay di lamang dito sa iglesia nagaganap. Uupo ako sa isang silid, sa 
isang kainan, at magsasabi sa akin ang Espiritu Santo ng mga bagay na magaganap. May mga taong 
naririto na nakaaalam na totoo 'yan. Nakaupo ako sa bahay namin at sasabihin ko, “Mag-ingat ka, may 
paparating na kotse. Ito'y si ganito-at-ganiyan. Papasukin mo sila, sapagkat sinabi ng Panginoon na 
sila'y mapaparito.” “Pag lakad natin sa kalsada, may mga bagay na magaganap. Magmatiyag ka sa 
pagtawid doon, dahil mahahagingan kang mabunggo.” (At, sadyang nagkakaganiyan ako, kita n'yo.)

Sa bawat pagkakataon, tamang-tama ito! Kaya, di mo nais na malulong du'n, sapagkat ika'y ma-…
Maaari mo itong gamitin, ito'y kaloob ng Diyos, ngunit kailangan mong bantayan kung anong 
pinaggagamitan mo nito. Pananagutin ka ng Diyos.

Tignan n'yo si Moises. Si Moises ay isang lalaking sinugo ng Diyos. Naniniwala ba kayo ro'n? 
Predestinado, itinalaga, at ginawang propeta. At sinugo siya ng Diyos du'n, at sinabihan, “Humayo ka't 
magsalita ka sa bato,” matapos na ito'y mahampas na. Ang sabi niya, “Humayo ka't magsalita ka sa bato, 
at ito'y maglalabas ng tubig.”

35

Ngunit si Moises palibhasa'y galit ay lumabas du'n at hinampas ang bato. Hindi lumabas ang tubig, 
hinampas niya ulit, at siya'y nagsabi, “Kayong mga rebelede kayo; kailangan ba namin kayong ipag-igib 
ng tubig mula sa batong ito?”

Nakikita n'yo ba kung anong ginawa ng Diyos? Dumating ang tubig, ngunit ang sabi ng Diyos, 
“Pumanik ka rito, Moises.” Du'n na 'yon natapos, kita n'yo. Kinakailangan n'yong bantayan ang mga bagay 
na iyon, kung paano mo ginagamit ang mga makalangit na kaloob.

Tulad ng isang mangangaral, isang mahusay at makapangyarihang mangangaral, na humahayo at 
nangangaral para lamang kumuha ng offering at pera; pananagutin siya ng Diyos dahil du'n. Tama. 
Kailangan mong bantayan kung anong ginagawa  mo  sa  mga  makalangit  na  kaloob.  O  kaya'y  nagsisikap

36
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lamang na mapabantog o matanyag para sa isang iglesia, o para siya ay makilala. Mas gusto kong 
magdaos ng dalawa o tatlong gabing pagtitipon at dali-daling magtungo sa ibang lugar, at maging 
mapagpakumbaba, at manatiling mababa ang loob. Alam n'yo kung anong ibig kong sabihin. Opo, manatili 
palagi sa lugar kung saan ay maaari kang mahawakan ng Diyos.

Ito ay panloob na buhay na ngayon, pakatandaan n'yo.

Kaya nu'ng araw na 'yun, naisip ko, Buweno, lalapit ako du'n. At sadyang naalarma ako nang husto 
sa mga taong iyon, naisip ko, aalamin ko ang tungkol sa mga lalaking iyon. At sa bakuran ay sige ang 
hanap ko sa kanila pagkatapos ng gawain. Umikot ako para maghanap, at nasumpungan ko ang isa sa 
kanila. Ang sabi ko, “Kumusta po kayo?”

37

Ang sabi niya, “Kumusta ka!” Aniya, “Ikaw ba yung batang mangangaral na nangaral kaninang 
umaga?”

Bente-tres anyos na ko nu'n. ang sabi ko, “Opo.”

At ang sabi niya, “Ano nga ang pangalan mo?”

Ang sabi ko, “Branham.” Ika ko pa, “Ang sa inyo?”

At sinabi niya sa akin ang kaniyang pangalan. At naisip ko, Buweno, kung maaabot ko lang ang 
espiritu niya ngayon. Subalit di ko pa alam nu'n kung ano ba ang nagpapangyari niyon. Ang sabi ko, 
“Buweno, kasi po,” 'ka ko, “mayro'n po kayong isang bagay dito na wala ako.”

Ang sabi niya, “Natanggap mo na ba ang Espiritu Santo mula nang ika'y sumampalataya?”

Ang sabi ko, “Buweno, ako po ay isang Baptist.”

Aniya, “Ngunit natanggap mo na ba ang Espiritu Santo mula nang ika'y sumampalataya?”

At ang sabi ko, “Buweno, kapatid, ano pong ibig n'yong sabihin?” Ika ko, “A… Wala po ako niyaong 
mayroon kayong lahat, alam ko yu'n!” Sabi ko pa, “Sapagkat mayroon kayong isang bagay na tila 
napakamakapangyarihan kaya nga…”

Ang sabi niya, “Nagsalita ka na ba ng iba't ibang wika?”

Ang sabi ko, “Hindi pa po.”

Aniya, “Sasabihin ko na kagad sa'yo na wala ka pang Espiritu Santo.”

Ang sabi ko, “Buweno, kung iyon ang kailangan upang makuha ang Espiritu Santo, wala pa ako niyon.

Kaya't ang sabi niya, “Buweno, kung di ka pa nakapagsalita ng iba't ibang wika, wala ka pa nga 
niyon.”

At pinanatili namin ang pag-uusap namin nang ganun, ang sabi ko, “Buweno, saan ko 'yun maaaring 
makuha?”
38

Aniya, “Pumasok ka sa silid na 'yun, simulan mong hanapin ang Espiritu Santo.”

At pinagmamasdan ko siya, alam n'yo yu'n. Hindi niya alam kung anong ginagawa ko, ngunit alam 
kong may kakaiba siyang nadama, sapagkat ang mata niya ay medyo nangislap pagtingin niya sa akin. 
Ngunit siya ay talagang Cristiano. Walang pasubaling siyento porsyentong Cristiano. Tama. Buweno, 
naisip ko, Purihin ang Diyos, heto na! Kailangan kong pumunta sa altar na iyon.

Lumabas ako, nilibot ko ang aking tingin, naisip ko, hahanapin ko yung isa pang lalaki. At nang makita 
ko siya at sinimulan kong kausapin, ang sabi ko, “Kumusta po kayo?”
39

Ang sabi niya, “Saang iglesia ka ba kasapi?” Aniya, “Ang sabi nila sa akin ikaw daw ay isang Baptist.”

Ang sabi ko, “Opo.”

At sabi niya, “Wala ka pang Espiritu Santo, ano?”

Sabi ko, “Buweno, di ko alam.”

Sabi niya, “Nagsalita ka na ba kailan man ng iba't ibang wika?”

Sabi ko, “Hindi pa po.”

Aniya, “Wala ka pa nga niyon.”

At ang sabi ko, “Buweno, alam kong wala ako niyaong mayroon kayong lahat. Alam ko 'yun.” Sabi ko
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pa, “Ngunit, kapatid, talagang ninanais ko 'Yun.”

Aniya, “Buweno, nakahanda na 'yung bautismuhan.”

Ang sabi ko, “Nabaustismuhan na ako. Ngunit,” ika ko, “di ko natanggap kung ano ang mayroon 
kayong lahat.” Sabi ko, “Mayroon kayong isang bagay na talagang ninanais ko.”

At ang sabi niya, “Buweno, mabuti 'yan.”

Hinuhuli ko siya, kita n'yo. At nang sa wakas ay maabot ko ang kaniyang espiritu (ngayon, 'yung 
isang lalaki 'yun), kung nakipag-usap ako kailan man sa isang talamak na ipokrito, isa siya! Nakikisama 
siya… Ang maybahay niya ay isang babaeng itim ang buhok, samantalang nakikisama siya sa isang 
babaeng kulay mais ang buhok at nagkaanak na ng dalawa sa kaniya. Umiinom, nagmumura, 
nagkakabaret, at lahat na, pero nung nandun sa loob ay nagsasalita ng iba't ibang wika at nanghuhula.

40

Nang magkagayon ay sinabi ko, “Panginoon, patawarin Mo ako.” Umuwi ako. Tama. Ang sabi ko, “Akin 
lamang… hindi ko yun maintindihan. Tila ang Espiritu Santo ang bumababa, pero sa ipokritong iyon?” Ang 
sabi ko, “Hindi maaari! 'Yun lang.”

Sa mahabang panahon pagkatapos nu'n, nag-aaral ako at umiiyak, naisip ko kung lalabas akong 
kasama nila marahil ay malalaman ko kung ano ba 'yun talaga. Narito ang isang tunay na Cristiano; at 
'yung isa naman ay isang tunay na ipokrito. At naisip ko, Ano kaya kung? “Oh,” ang sabi ko, “Diyos 
marahil ay may mali sa akin.” Ang sabi ko, “Bilang isang Fundamentalist, buweno, kailangang makita ko 
'yun sa Biblia.”

41

Sa akin, lahat ng gumagana ay dapat na magmula sa Biblia, o ito'y hindi tama. Kailangan itong 
magmula rito. Kailangan itong mapatunayan sa Biblia, hindi lamang sa isang lugar, kundi dapat ay sa 
kabuuan ng Biblia. Kailangan ko itong paniwalaan. Kailangan itong maidugtong o maitali sa bawat 
kasulatan, kung hindi'y di ko ito paniniwalaan, dahil ang sabi ni Pablo, “Anghel man mula sa langit ang 
dumating, at mangaral ng anumang ibang ebanghelyo, siya ay masumpa.” Ganun ko pinaniniwalaan ang 
Biblia.

At ang sabi ko, “Wala akong makitang ganun sa Biblia.”

Pagkatapos ng dalawang taon, nang mawala sa akin ang maybahay ko at iba pa, nasa Green's Mill 
ako, sa munti kong lugar doon sa itaas, nananalangin. Dalawa o tatlong araw na ako d'un sa kuweba ko… 
dalawang araw. Lumabas ako upang makalanghap ng hangin.

42

At paglabas ko ro'n, nakalapag ang Biblia ko sa dulo ng isang troso pagpasok na pagpasok mo. 
Nabuwal ng hangin ang isang punong kahoy, mayroon itong sanga. Mayroon itong sangang nakaangat na 
ganito, nakahiga ang puno. At umuupo ako na pasaklang sa trosong iyon, at humihiga pag gabi, 
tumitingala sa langit nang ganiyan, nakapatong nang ganito ang aking kamay, at minsan ay nakakatulog 
ako sa ibabaw ng trosong iyon nang ganun, na nananalangin. Namamalagi ako ro'n ng ilang araw, hindi 
kumakain o umiinom, kundi nananalangin lamang. At lumabas ako upang makalanghap ng sariwang 
hangin, sa labas ng kuweba; malamig, at mamasa-masa doon sa loob.

Lumabas nga ako at nakalapag ang Biblia ko sa pinaglagyan ko nung sinundang araw, at ito ay 
nakabukas sa ika-6 na kabanata ng Mga Hebreo. At nagsimula akong bumasa ro'n, “Tayo'y tumigil na ng… 
mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga 
patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios,” at iba pa. “Sapagka't tungkol sa mga minsang 
naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga katawagan,” at iba pa. Subalit ang sabi, 
“Ngunit ang mga tinik at dawag na malapit nang itakwil, na ang kahihinatnan ay… Ang ulan ay madalas 
na lumalagpak sa lupa upang ito'y bukirin at ihanda sa… na nalalapit na maitakwil, kasama ang mga tinik 
at dawag, na ang kahihinatnan ay ang sunugin.”

43

At mayroong sumipol, “Whooosssh!”

Naisip ko, Heto na yun. Maririnig ko… ngayon anuman ang… Ginising Niya ako rito, at handa na Niya 
akong bigyan ng pangitain. At naghintay ako sa dulo ng trosong iyon, at naghintay pa. Tumayo ako at 
nagpalakad-lakad, paroo't parito. Bumalik ako, walang nangyari. Pumasok ako muli sa aking kuweba, 
walang nangyari. Tumayo ako ro'n at nag-isip, Buweno, ano ito?

Nilapitan ko ulit ang aking Biblia, at, oh, may lumukob na naman sa akin. Dinampot ko 'yun, at ako'y 
nag-isip, Ano ang naroon na nais Niyang ipabasa sa akin? Patuloy kong binasa ang tungkol sa pagsisisi sa 
Diyos, at pananampalataya, at iba pa, at nagpatuloy ako hanggang sa ang sabi, “Ang ulan ay madalas 
na lumalagpak sa lupa upang ito ay bukirin at ihanda para sa anumang layunin nito, ngunit ang mga tinik 
at dawag na nalalapit na sa pagkatakwil na ang kahihinatnan ay ang sunugin.” At, oh, sadyang nauga 
ako niyon!

44

Naisip ko, Panginoon, bibigyan Mo ba ako ng pangitain ng… Naroon ako at humihiling ng isang bagay.
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Bigla na lamang, sa harapan ko, nakita kong umiikot ang mundo, at ito'y kaaararo pa lamang. At may 
humayong isang lalaking nakaputi, nakatingala, at naghahasik ng mga binhi nang ganito. At pag-alis niya, 
paglampas niya sa burol, may sumunod sa kaniya na isang lalaki, na nakaitim naman, nakatungo habang 
naghahasik ng mga binhi. At nang tumubo ang mabubuting binhi, mga trigo 'yun; at nang tumubo naman 
ang masasamang binhi, mga damo naman.

Pagkatapos ay may dumating na matinding tagtuyot sa lupa, at yumuko ang trigo, halos mamatay 
na, nangangailangan ng tubig. Nakita ko ang mga taong nagtataas ng kanilang mga kamay, dumadalangin 
na magsugo ang Diyos sa kanila ng tubig. At nakita ko ang damo na nakalaylay ang ulo, nakayuko sa 
paghingi ng tubig. Nang pagkakataong iyon ay may malalaking ulap na dumating at bumuhos nang 
malakas ang ulan. At nang magkagayon, ang mumunting mga trigong nakayuko na ay biglang, “Whoosh,” 
tumayo nang tuwid. At ang maliliit na damo na nasa tabi ng mga ito ay, “Whoosh,” biglang tumayo rin 
nang matuwid.

45

Nag-isip ako, Buweno, ano 'yun?

At naunawaan ko. Hayun. Ang ulan na nagpapatubo sa trigo ay siya ring ulan na nagpapatubo sa 
damo. At maaaring lumagpak ang Espiritu Santo sa isang lupon ng mga tao, at maaari nitong pagpalain 
ang isang ipokrito kung papaano nitong pinagpapala ang iba. Ang sabi ni Jesus, “Sa pamamagitan ng 
kanilang mga bunga ay makikilala n'yo sila.”

Ang sabi ko, “Hayun! Nakuha ko na, Panginoon.” Ang sabi ko, “Kung gayon totoo talaga 'yun.” Ang 
lalaking ito… Maaari kayong magtaglay ng mga kaloob nang di n'yo nakikilala ang Diyos.

Kaya nga ako'y… masyado kong pinupulaan dati ang pagsasalita sa iba't ibang wika, kita n'yo. Ngunit 
isang araw, ganun na lang iyon binindika sa akin ng Diyos!
46

Nagbabautismo ako sa ilog, ng mga una kong naakay, sa Ohio River; at sa ikalabingpitong tao na 
babautismuhan ko, nang simulan ko na siyang bautismuhan, ang sabi ko, “Ama, kung paanong 
binabautismuhan ko siya sa tubig, bautismuhan Mo po siya sa Espiritu Santo.” Sinimulan ko siyang ilubog 
sa tubig.

At sa sandaling iyon may alimpuyong dumating mula sa kalangitan, at heto na ang liwanag na iyon, 
sumisinag pababa. Daan-daang mga tao ang nasa dalampasigan, mga alas dos ng hapon, ng Hunyo. At 
tumigil ito sa ulunan ko. May isang tinig na nangusap mula roon na nagsabi, “Kung papaanong isinugo si 
Juan Bautista bilang tagapaghanda ng daan ng unang pagdating ni Cristo, ikaw ay mayroong mensaheng 
maghahanda ng daan ng ikalawang pagdating ni Cristo.” At halos mamatay ako sa takot.

At nagbalik ako, at lahat ng mga tao ro'n, ang mga panday at lahat sila, ang mga parmasyotiko, at 
lahat ng mga nasa dalampasigan… Nagbautismo ako ng mga dalawang daan nung hapong iyon. At nang 
iahon nila ako mula sa tubig, nagsiparoon ang mga diyakuno at iba pa, tinanong nila ako, anila, “Anong 
ibig sabihin ng liwanag na iyon?”

47

Isang malaking grupo ng mga negro mula sa Gilead Age Baptist Church at mula ro'n sa Lone Star 
Church, at marami sa mga naroroon ay nagsimulang magsigawan nang makita nilang nangyari iyon, 
hinimatay ang mga tao.

May isang babaeng sumubok na umalis sa bangka, nakaupo siya ro'n na nakadamit panglangoy, isang 
guro ng Sunday School sa isang iglesia, at sinabi ko, “Maaari bang umalis ka, Margie?”
48

Ang sabi niya, “Di ko kailangang umalis.”

Ang sabi ko, “Tama, hindi mo kailangang umalis, ngunit magkakaroon ako ng sapat na respeto para 
sa Ebanghelyo para umalis ako sa lugar na pinagbabautismuhan ko.”

Ang sabi niya, “Di ko kailangan.”

At umupo siya ro'n na humahagikhik at tinatawanan ako sa aking pagbabautismo, sapagkat di siya 
naniniwala sa pagpapabautismo, kaya nang bumaba ang Anghel ng Panginoon napasubsob siya sa 
bangka. Ngayon ang babaeng iyon ay nasa institusyon ng mga baliw. Kaya, sadyang di mo puwedeng 
laruin ang Diyos, kita n'yo. Ngayon, pagkatapos niyon… Isang magandang babae ang nag-inom ng alak 
pagkatapos niyon, at tinamaan ng bote ng serbesa, nalaslas ang buong mukha niya. Oh, isa siyang 
taong kakilakilabot kung tignan! At doon nangyari 'yan.

At buong buhay ko nakikita ko 'yun, nakikita ko ang pagkilos na iyon, nakikita ko ang mga pangitaing 
iyon, kung papaanong mangyayari ang mga bagay na iyon. At pagkatapos ng ilang panahon, 
binabagabag na ako nito nang husto, at lahat ay nagsasabi sa akin na ito ay mali. At tumakbo ako sa 
aking tambayan, doon sa lugar na palagi kong pinagdadasalan. At kahit gaano ko ipanalanging huwag na 
'yung dumating sa akin, dumarating pa rin ito. Kaya't akin na lamang… Bantay ako noon ng mga hayop sa 
kagubatan  sa  Indiana.  At  pagpasok  ko,  may  isang  lalaki  du'ng  nakaupo,  kapatid  ng  aking  pianista  sa

49
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Tabernakulo. At ang sabi niya, “Billy, maaari bang samahan mo kong bumiyahe papuntang Madison 
ngayong hapon?”

Ang sabi ko, “Hindi ko pwedeng gawin 'yun; kailangan kong pumunta sa kagubatan.”

At kararating ko lang sa bahay at hinuhubad ko ang aking sinturon… sinturon ng baril at iba pa, at 
tinitiklop ko ang aking mga manggas. Nakatira kami nu'n sa bahay na may dalawang kuwarto, at 
maghuhugas na ako at maghahanda para kumain. At pagkahugas ko, naglalakad ako sa tabi ng bahay, sa 
silong ng isang malaking puno ng maple, at bigla na lang may nag-“whoooossssh!” At halos himatayin 
ako. At nang tignan ko, alam kong 'yun na naman 'yun.

Umupo ako sa mga hakbangang iyon, at nagmamadali siyang lumabas sa kaniyang kotse at tumakbo 
patungo sa akin, at nagsabi, “Billy, hihimatayin ka ba?”

Ang sabi ko, “Hindi po.”

Ang sabi niya, “Anong problema, Billy?”

At sabi ko, “Hind ko alam.” Sabi ko pa, “Mauna ka na, kapatid, ayos lang 'yun. Salamat.”

Lumabas ang maybahay ko at nagdala ng isang pitsel na tubig, sabi niya, “Honey, anong nangyari?”

Ang sabi ko, “Walang anuman, sweetheart.”

Kaya ang sabi niya, “Tayo na, handa na ang pagkain.” Niyakap niya ako, inakay papasok.

Ang sabi ko, “Honey, ako'y… May gusto akong sabihin sa'yo.” Sabi ko, “Tawagan mo sila at sabihin 
mo hindi ako makakaparoon ngayong hapon.” Sabi ko, “Meda, sweetheart,” 'ika ko, “Alam ko sa puso ko 
na mahal ko si Jesus Cristo. Alam kong lumipat na ako mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ngunit 
ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman ang kaaway sa akin.”

50

At ang sabi ko pa, “Hindi ako maaaring magpatuloy nang ganito, bihag ako.” Sabi ko, “Sa lahat ng 
pagkakataong nagaganap ang mga bagay na tulad niyon, at ang pagdating ng mga pangitaing ito, at iba 
pang tulad niyan, o anuman iyon,” ang sabi ko, “na nangyayari sa akin,” di ko alam na pangitain pala 
'yun. Sabi ko, “Ang mga pagkamalikmatang iyon na di ko alam kung ano. At, honey, ayaw kong 
makipaglaro dito, ang sabi nila sa akin ang diablo raw ang may gawa nito. Samantalang mahal ko ang 
Panginoong Jesus.”

“Oh,” ang sabi niya, “Billy, hindi ka dapat makinig sa sinasabi ng mga tao sa iyo.”

Ang sabi ko, “Ngunit, honey, tignan mo ang ibang mga mangangaral.” Sabi ko, “Ayaw ko niyon.” Sabi 
ko, “Pupunta ako sa lugar ko sa kagubatan. Mayroon akong mga labinlimang dolyar. Alagaan mo si Billy.” 
Maliit na bata pa lang si Billy noon, napakaliit pa niya. Sabi ko, “Kunin mo… Sapat na 'yan para sa inyo ni 
Billy para inyong ikabuhay, sa ilang panahon. Tawagan mo sila at sabihin mo sa kanilang maaaring 
makabalik ako bukas, o kaya'y maaaring di na ako kailan man makabalik. Kung di pa ako nakakabalik sa 
susunod na limang araw, maglagay na kayo ng kahalili ko.” At ang sabi ko pa, “Meda hindi ako lalabas sa 
kagubatang iyon libang ipangako ng Diyos na aalisin Niya ang bagay na iyon sa akin at di na Niya kailan 
man pahihintulutang mangyari pa ulit.” Isipin n'yo kung gaano maaaring maging mangmang ang isang tao!

51

At nagtungo ako ro'n nung gabing iyon at bumalik sa munting kabinang iyon. Kinabukasan, medyo 
gabi na, paakyat ako sa kampo ko nung sumunod na araw, sa itaas… sa banda pa roon ng bundok… o, 
ng burol, pala, at paakyat sa kagubatan. Di ako naniniwalang maaari akong matunton ng FBI du'n. Kaya, 
ang munting kabinang ito… maghapon akong nananalangin bago nagdilim nang husto. Binabasa ko sa 
Biblia ang dakong nagsasabing, “Ang mga espiritu ng mga propeta ay napapasakop sa mga propeta.” At 
di ko iyon maintindihan.

52

At dumilim na nang husto sa munting kabinang iyon kung saan nangbibitag ako dati nung bata pa ako
—may pamitag akong kable ro'n at umaakyat ako ro'n at nangingisda ako buong magdamag. Isa lamang 
iyong maliit at sira-sira nang kabina na maraming taon nang naroroon. Marahil may nangupahan du'n dati 
hanggang sa magkaganun na.

Kaya't naghintay lang ako ro'n. At naisip ko, Buweno. Nang magbabandang ala-una na, alas dos, alas 
tres ng madaling araw, palakad-lakad ako sa sahig, paroo't parito. Naupo ako sa isang lumang bangkitong 
naroroon, isang munting… hindi bangkito, isang maliit na lumang kahon na yari sa kung ano. Naupo ako 
ro'n, at naisip ko, O Diyos, bakit Mo ginagawa ito sa akin? Sabi ko, “Ama, alam Mong mahal Kita. Alam Mo 
na mahal Kita! At ayaw kong maalihan ng demonyo. Ayaw kong mangyari ang mga bagay na iyon sa akin. 
Pakiusap Diyos, huwag na huwag mong hahayaang mangyari pa ulit 'yun sa akin kailan man.”

53

Ang sabi ko, “Mahal Kita. Ayaw kong mapunta sa impiyerno. Anong saysay na mangaral ako at 
magsikap,  at  magpakahirap  kung  ako'y  mali  naman?  At  di  ko  lang  dinadala  ang  sarili  ko  sa  impiyerno,
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nililigaw ko ang libu-libong iba pa.” O, daan-daan pang iba, sa mga panahong iyon. At ang sabi ko… 
Malaki ang ministeryo ko noon. At sabi ko, “Buweno, ayaw ko nang mangyari pa ulit iyon sa akin kailan 
man.”

At umupo ako sa munting bangkitong ito. At nakaupo lang ako, medyo ganito ang posisyon, ganiyan. 
At bigla na lamang akong nakakita ng kumukuti-kutitap na liwanag sa silid. Akala ko may dumarating na 
may dalang flashlight. At nilibot ko ang aking paningin, at inisip ko, Buweno… At hayun, sa harapan ko 
mismo, at sa tablang sahig. At hayun nga iyon, sa harapan ko mismo. Mayroong isang lutuang bariles sa 
sulok, at ang ibabaw niyon ay sira na. At nandito mismo sa sahig ang liwanag. At naisip ko, Buweno, 
saan 'yun? Hindi puwedeng nanggagaling iyon sa…

54

Tumingin ako sa paligid. At narito na iyon sa ulunan ko, ang liwanag ding iyan na nasa ulunan ko, 
nakalutang na ganiyan. Umiikot tulad ng isang apoy, medyo kulay emerald, at ang sabi, “Whoot, whoot, 
whoot!” sa ibabaw nito na ganiyan. At tinignan ko iyon at nagtanong ako, Ano kaya iyon? Ngayon, 
natakot ako.

May narinig akong dumarating, [Ginaya ni Brother Branham ang paglakad ng isang tao] na 
naglalakad, kaya lang nakapaa. At nakita ko ang paa ng isang lalaking pumasok. Madilim sa buong silid 
maliban sa sinisinagan ng liwanag. Nakita ko ang paa ng isang lalaking pumapasok. At pagpasok Niya sa 
silid, lumapit Siya, isa Siyang lalaking mga… tila ang timbang ay mga dalawang daang libra. 
Nakahalukipkip Siya nang ganito.

55

Ngayon, nakita ko na iyon sa ipu-ipo, narinig ko na iyong nangusap sa akin, at nakita ko na sa anyo 
ng isang liwanag, ngunit una ko pa lamang nakita ang imahe nito. Lumapit ito sa akin, nang malapit na 
malapit.

Buweno, tapatan, mga kaibigan, akala ko titigilan ako ng aking puso. Isipin n'yo lang! Ilagay n'yo ang 
sarili n'yo ro'n; ganun din ang mararamdaman n'yo. Maaaring mas malayo na ang nararating n'yo kaysa sa 
akin, maaaring mas matagal na kayong mga Cristiano, ngunit ganun din ang inyong mararamdaman. 
'Pagkat matapos ang daan-daang ulit ng pagbisita, napaparalisa ako kapag lumalapit Siya. Minsan nga ay 
halos lubusan akong nawawalan ng ulirat, sadyang hinang-hina ako.

Kapag umaalis ako sa plataporma kadalasan ay… Kung magtatagal ako nang husto, lubusan akong 
mawawalan ng malay. Naiikot na nila ako na nakasakay sa sasakyan nang di ko nalalaman kung saan na 
ako naroroon. Ngayon, hindi ko iyon maipaliwanag. Basahin n'yo dito sa Biblia, at ipapaliwanag ko kung 
ano ito. Sinasabi ito ng Biblia!

Kaya't nakaupo ako ro'n at nakatingin sa Kaniya. Medyo nakataas ang kamay ko nang ganiyan. 
Nakatingin Siya nang tuwid sa akin, sadyang kaaya-aya. Ngunit ang tinig Niya'y napakalalim, at ang sabi 
Niya, “Huwag kang matakot, Ako ay isinugo mula sa presensya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.” 
At nang mangusap Siya sa tinig na iyon, iyon din ang tinig na nangusap sa akin nung ako ay tatlong 
taong gulang pa lamang hanggang sa aking paglaki. Alam kong Siya iyon. At naisip ko, Ngayon…

56

At pakinggan n'yo ito. Ngayon pakinggan n'yo ang pag-uusap na iyon. Sisipiin ko iyon sa abot ng 
nalalaman ko, ang bawat salita, dahil hirap kong maalala.

Ang sabi ko… Tinignan ko Siya nang ganiyan. Ang sabi Niya, “Huwag kang matakot,” mahinahong 
mahinahon, aniya, “Ako ay isinugo mula sa presensya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, upang 
sabihin sa iyo na ang iyong pekulyar na kapanganakan ay…” Tulad ng nalalaman n'yo kung anong nangyari 
nung ipanganak ako, na ang liwanag na iyon ay huminto sa tapat ko nung kakasilang ko pa lamang. 
Kaya't sinabi Niya, “Ang pekulyar na kapanganakan mo at ang iyong di maunawaang buhay ay 
nagbabadiyang ikaw ay hahayo sa buong mundo at mananalangin para sa mga may sakit.”

At sabi pa, “At kahit ano pa ang taglay nila…” At binanggit Niya (alam ito ng Diyos na Hukom ko) na, 
binanggit Niya ang “cancer.” Aniya, “Walang… Kung mapaniniwala mo ang mga tao sa'yo, at ika'y 
magiging sinsero kapag ikaw ay nanalangin, walang makatatayo sa harapan ng iyong mga panalangin, 
kahit pa cancer.” Kita n'yo, “Kung mapaniniwala mo ang mga tao sa'yo.”

At nakita kong di ko Siya kaaway, Siya ay kaibigan ko. Hindi ko alam kung ako ay mamamatay na o 
kung anong nangyayari kapag Siya ay lumalapit sa akin nang ganu'n. At sabi ko, “Buweno, Ginoo,” 'ka ko, 
“Ako ay…” Anong alam ko tungkol sa mga pagpapagaling at mga bagay na ganiyan, sa mga kaloob na 
iyon? Ang sabi ko, “Buweno, Ginoo, pobre po akong tao.” At sabi ko pa, “Namumuhay po akong kasama 
ng aking mga kapamilya na mahihirap. Wala pa akong pinag-aralan.” At sabi ko, “At di ko kakayanin, hindi 
nila ako maiintindihan.” Sabi ko, “Di nila ako pakikinggan.”

57

At sabi Niya sa akin, “Kung papaanong binigyan ang propetang Moises ng dalawang kaloob… o mga 
tanda, upang ibindika ang kaniyang ministeryo, ikaw din ay bibigyan ng dalawang… ikaw ay binigyan din 
ng dalawang kaloob upang ibindika ang iyong ministeryo.” Ang sabi Niya, “Ang isa sa mga ito ay 
hahawakan mo ang kanang kamay ng taong ipinapanalangin mo ng iyong kaliwang kamay.” At  ang  sabi,



14Ang Pagdating Sa Akin Ng Anghel, At Ang Kaniyang Atas

“at tatayo ka lang nang tahimik, at magkakaroon ito ng pisikal na epekto sa iyong katawan.” At ang sabi, 
“Pagkatapos ay manalangin ka. At kapag nawala ito, ang sakit ay naalis sa mga tao. Kung hindi ito 
nawala, humingi ka na lang ng pagpapala at umalis ka na.”

Buweno, ang sabi ko, “Ginoo, nangangamba akong di nila ako tatanggapin.”

Ang sabi Niya, “At ang kasunod ay, kung di nila iyon pakikinggan, ito ay pakikinggan nila.” Aniya, “At 
mangyayari na malalaman mo ang pinakalihim ng kanilang puso.” Sabi Niya, “Ito ay pakikinggan nila.”
58

“Buweno,” ang sabi ko, “Ginoo, iyon ang dahilan kung bakit ako naririto ngayong gabi. Sinabihan ako 
ng mga ministro na ang mga bagay daw na dumarating sa akin ay mali.”

Ang sabi Niya, “Isinilang ka sa mundong ito para sa layuning iyon.” (Kita n'yo, “Ang mga kaloob at 
pagkatawag ay di nagbabago.”) Ang sabi Niya, “Isinilang ka sa mundong ito para sa layuning iyon.”

At ang sabi ko, “Buweno, Ginoo,” 'ka ko, “sabi sa'kin ng mga ministro ito raw ay sa masamang 
espiritu.” At ang sabi ko, “Iyan ang dahilan kaya naririto ako at nananalangin.”

At ito ang binanggit Niya sa akin. Sinabi Niya sa akin ang pagdating ng Panginoong Jesus, nung 
unang pagkakataon. At ang sabi ko…

At ang kataka-taka ay, mga kaibigan… Buweno, hihinto ako rito sandali at magbabalik. Kaya lalo 
akong natakot higit kailan man: sa tuwing makakatagpo ako ng isang manghuhula, nalalaman nilang may 
kung anong nangyari. At iyon ay sadyang nakaka… halos mamatay-matay ako.

59

Halimbawa, isang araw dumadaan kami ng pinsan ko sa isang karnabal; mga bata pa kami nu'n, 
palakad-lakad. At mayroong isang manghuhula na nakaupo sa isa sa mga tolda, isang bata pang babae, 
maganda ang itsura, nakaupo siya ro'n. Napadaan kami sa aming paglalakad. Ang sabi niya, “Kayo nga ay 
pumarito sandali!” At kaming tatlo'y pumihit pabalik. At ang sabi niya, “Ikaw na nakaguhitang sweater” 
(ako 'yun).

Ang sabi ko, “Opo?” Naisip ko baka gusto niyang ikuha ko siya ng coke, o kung anong tulad niyon. At 
bata pa siyang babae, marahil kakabente anyos pa lamang niya, o mga ganun, nakaupo siya ro'n. At 
lumapit siya, ang sabi ko, “Opo, ano pong maaari kong maipaglingkod?”

At sabi niya, “Alam mo ba, na may liwanag na sumusunod sa iyo? Isinilang ka sa ilalim ng isang 
tanda.”

Ang sabi ko, “Anong ibig n'yong sabihin?”

Ang sabi niya, “Buweno, ikaw ay isinilang sa ilalim ng isang tanda. Mayroong liwanag na sumusunod 
sa iyo. Ika'y isinilang para sa isang makalangit na katawagan.”

Ang sabi ko, “Lumayo ka rito, babae!”

Nag-umpisa na akong umalis, dahil palagi akong sinasabihan ng nanay ko na ang mga bagay na 
ganun daw ay sa demonyo. Tama siya. Kaya, natakot ako.

At isang araw nung ako ay isang bantay pa ng kagubatan, paakyat ako sa bus nu'n. At nakaakyat 
na nga ako. Tila palagi akong napapansin ng espiritu. Nakatayo ako ro'n, at ang mangdaragat na ito'y 
nakatayo sa likuran ko. Magpapatrol ako nu'n, kaya papunta ako ng Henryville Forestry, nakasakay ako 
sa bus. Mayroon akong nararamdamang kakatwa. Tumingin ako sa paligid, at mayroon du'ng nakaupong 
isang matabang babae, maganda ang bihis. Ang sabi niya, “Kumusta ka?”

60

Sabi ko, “Kumusta kayo!”

Naisip kong isa lamang 'yu'ng babae, alam n'yo na, na nagsasalita, kaya nanatili lang akong…

Ang sabi niya, “Gusto kong kausapin ka sandali.”

Ang sabi ko, “Opo?” Pumihit ako.

Ang sabi niya, “Alam mo bang ikaw ay isinilang sa ilalim ng isang tanda?”

Naisip ko, Isa na namang babaeng kakatwa. Kaya patuloy lang akong tumanaw sa labas. Hindi ako 
nagsalita, patuloy lang akong…

Sabi niya, “Puwede ba kitang kausapin sandali?” At patuloy lang akong… Sabi niya, “Huwag kang 
umasta nang ganiyan.”

Basta't patuloy lang akong tumingin sa harapan. Naisip ko, Hindi 'yun maginoo ah.

Ang sabi niya, “Gusto lang kitang kausapin sandali.”
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Nanatili akong nakatingin sa unahan, at ayaw ko siyang pansinin. Naisip ko tuloy, sa palagay ko'y 
titignan ko kung pareho rin ang sasabihin niya. Pumihit ako, naisip ko, ay naku! Nanginig ako, alam ko, 
dahil namumuhi akong alalahanin 'yun. Pumihit ako.

61

Ang sabi niya, “Siguro makabubuting ipaliwanag ko ang aking sarili.” Sabi niya, “Isa akong 
astrologist.”

Ang sabi ko, “Naisip ko nga na ganu'n ka.”

Sabi niya, “Papunta ako sa Chicago upang tignan ang anak ko na isang ministrong Baptist.”

Sabi ko, “Opo.”

Sabi niya, “May nakapagsabi na ba sa'yo na ikaw ay isinilang sa ilalim ng isang tanda?”

Ang sabi ko, “Wala pa po.” Nagsinungaling ako sa kaniya ro'n, kita n'yo, at sabi ko… gusto ko lang 
makita kung anong sasabihin niya. At ang sabi niya… Sabi ko, “Wala pa po.”

At sabi niya, “Wala bang mga ministrong nagsabi sa'yo?”

Sabi ko, “Wala akong kinalaman sa mga ministro.”

At sabi niya, “A-ha.”

Sabi ko… sabi niya sa'kin… sabi ko, “Buweno…”

Sabi niya, “Kung sasabihin ko sa'yo nang eksakto kung kailan ka ipinanganak, maniniwala ka ba sa 
akin?”

Sabi ko, “Hindi po.”

At sabi niya, “Buweno, maaari kong sabihin sa'yo kung kailan ka ipinanganak.”

Sabi ko, “Di ako naniniwala.”

At sabi niya, “Ipinanganak ka nung Abril 6, 1909, alas singko ng madaling araw.”

Ang sabi ko, “Tama 'yun.” Sabi ko, “Paano mo 'yun nalaman?” Ang sabi ko, “Sabihin mo nga sa 
magdaragat na ito kung kailan siya ipinanganak.”

Sabi, “Di ko magagawa.”

At sabi ko, “Bakit? Paano mo nalalaman?”

Sabi niya, “Tignan n'yo po.” Sabi niya, nang mangusap na siya tungkol sa astronomy, “Sa tuwing 
sasapit ang ganito karaming taon…” Sabi niya, “Naaalala mo nung dumating ang tala sa umaga, na 
gumabay sa mga lalaking pantas patungo kay Jesus Cristo?”
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At medyo huminto ako, alam n'yo, sabi ko, “Buweno, wala akong alam tungkol sa relihiyon.”

At sabi niya, “Buweno, narinig mo ba ang tungkol sa pagdating ng mga lalaking pantas upang makita 
si Jesus?”

Sabi ko, “Opo.”

At sabi niya, “Buweno, ano ba ang mga lalaking pantas na iyon?”

“Oh,” sabi ko, “basta't mga lalaking pantas sila, 'yun lang ang alam ko.”

Sabi niya, “Buweno, ano ang isang lalaking pantas?” Sabi niya, “Katulad ko, isang astrologist, 'star 
gazer' ang tawag sa kanila.” At sabi pa niya, “Alam mo, bago gumawa ng anuman ang Diyos sa lupa, 
palagi Niya iyong dinidiklara muna sa langit, at saka na lang sa lupa.”

At ang sabi ko, “Di ko alam.”

At sabi niya, “Buweno…” Binanggit niya ang dalawa o tatlong… tatlong bituin, tulad ng Mars, Jupiter, 
at Venus. Hindi ang mga iyon ang binanggit niya, ngunit ang sabi niya, “Nagkukrus ang kanilang mga 
landas at nagsasamasama sila at gumagawa…”

63

Sabi niya, “May tatlong lalaking pantas na dumating upang makita si Jesus at ang isa ay galing sa 
lahi ni Ham, ang isa ay sa lahi ni Shem, at 'yung isa pa ay sa lahi ni Japeth.” At sabi niya, “Nang 
magkitakita sila sa Bethlehem, ang tatlong talang pinanggalingan nila… Bawat tao sa lupa,” sabi niya, “ay 
may kinalaman sa mga tala.” Sabi pa niya, “Tanungin mo ang mangdaragat na 'yan kapag nawawala ang 
buwan at ang mga planeta, kung hindi sumasabay ang pag-alis at pagdating ng alon.”
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Ang sabi ko, “Di ko na kailangang itanong 'yun sa kaniya; alam ko 'yun.”

Ang sabi niya, “Buweno, ang kapanganakan mo ay may kinalaman sa mga talang nasa itaas.”

At ang sabi ko, “Buweno, 'yan ang di ko alam.”

At sabi niya, “Ngayon, dumating ang tatlong lalaking pantas na ito.” At sabi pa niya, “Nang ang 
tatlong bituin ay… Nanggaling sila sa magkakaibang direksyon at nagtagpo sila sa Bethlehem. At sabi nila 
nalaman nila dahil kumunsulta sila, at nanggaling sila sa lahi nina Ham, Shem, at Japeth, ang tatlong 
anak ni Noe.” At sabi niya, “At dumating sila at sumamba sa Panginoong Jesus Cristo.” At sabi niya, 
“Nang sila'y umalis,” aniya, “nagdala sila ng mga regalo at ibinigay sa Kaniya.”

64

At sabi pa, “Sinabi ni Jesus sa Kaniyang ministeryo na kapag naipangaral na ang Ebanghelyong ito sa 
buong mundo (sa mga taong galing kina Ham, Shem, at Japeth), ay darating na Siya muli.”

At ang sabi niya, “Ngayon, ang mga planetang ito, ang mga planeta sa kalangitan, sa pag-ikot nila…” 
Aniya, “Naghiwalay sila. Di na sila ulit nakita sa mundo magmula noon. Ngunit” sabi niya, “sa bawat 
ganito karaming daang taon, nagkukrus na ganito ang kanilang mga landas.” (Kung nagkataong mayroong 
isang astronomer dito, marahil ay alam niya kung anong sinasabi ng babae, ako di ko alam.) Kaya't nung 
siya ay nangungusap… Sabi niya, “Nagkukrus sila na ganiyan.”

At sabi pa niya, “Bilang alaala ng pinakadakilang regalo na ibinigay sa sangkatauhan, nang ibigay ng 
Diyos ang Kaniyang Anak, sa tuwing magkukrus uli ng landas ang mga planetang ito, aba'y” sabi niya, 
“nagsusugo Siya ng isa pang regalo sa lupa.” At sabi niya, “Ikaw ay ipinanganak sa panahon ng 
pagkukrus na iyon.” At sabi pa niya, “Kaya ko alam 'yun.”

Buweno, nang magkagayon ay sinabi ko, “Ginang, unang-una, hindi ako naniniwala sa anumang 
tungkol dito. Hindi ako relihiyoso, at ayaw ko nang makarinig pa ng tungkol dito!” Umalis ako. At 
pinahinto ko siya nang mabilis. At lumabas na ako.

At sa tuwing nalalapit ako sa isa sa mga iyon, ganun palagi ang nangyayari. At naisip ko, Bakit 
ginagawa 'yun ng mga demonyo?
65

Pagkatapos ang mga mangangaral naman ay nagsasabi, “Sa demonyo 'yan! Sa demonyo 'yan!” 
Napaniwala nila ako ro'n.

At nung gabing iyon du'n sa itaas nang 'yun ay banggitin Niya, tinanong ko Siya, sabi ko, “Buweno, 
bakit 'yun sinasabi sa akin palagi ng mga medium at iba pang tulad niyon, at ng mga taong inaalihan ng 
demonyo; samantalang ang mga ministro, ang mga kapatiran ko, ay nagsasabi sa akin na sa masamang 
espiritu raw 'yun?”

Pakinggan n'yo ngayon ang sinabi Niyaong nakalutang doon sa litrato. Ang sabi Niya, “Kung papaano 
noon, ganun din ngayon.” At sinimulan Niyang banggitin sa akin na nang magsimula ang ministeryo ng 
ating Panginoong Jesus Cristo, sinabi ng mga ministro na Siya ay si Beelzebub—ang diablo. Ngunit ang 
sabi ng mga demonyo Siya raw ang Anak ng Diyos, ang Banal ng Israel. Ang mga demonyo…

At tignan n'yo sina Pablo at Bernabe nung naroroon sila't nangangaral. Ang sabi ng mga ministro, 
“Tinataob ng mga lalaking ito ang mundo. Masasama sila, mga demonyo sila.” Samantalang 'yung isang 
manghuhula sa lansangan ay nakakilala kina Pablo at Bernabe bilang mga tao ng Diyos, at nagsabi, “Sila 
ay mga tao ng Diyos na nagsasabi sa atin ng daan ng buhay.” Tama ba? Mga espiritista at mga 
manghuhula, mga taong inaalihan ng demonyo…

Ngunit napanis na tayo sa ating mga teolohiya hanggang wala na tayong alam tungkol sa Espiritu. 
Umaasa akong mahal n'yo pa rin ako pagkatapos nito. Ngunit 'yun na nga 'yun. Tinutukoy ko rin ang 
Pentecost! Tama. Ang pagsigaw at pagsayaw lamang ay di nangangahulugang may alam ka tungkol sa 
Espiritu.

66

Ang kailangan n'yo ay personal na ugnayan, mukhaan. Ganiyan ang uri ng Iglesia na hinahanda ng 
Diyos na ibangon, tama, kapag sila'y nagsama-sama sa pagkakaisa at kapangyarihan, sa Espiritu.

At binanggit Niya 'yun. At sinabi Niya sa akin kung paanong di ito naunawaan ng mga ministro, at 
tiniyak Niya sa akin na di nga ito naunawaan ng mga ministro. At nang sabihin Niya sa akin ang tungkol 
sa lahat ng ito at kung paanong si Jesus ay…

Ang sabi ko, “Buweno, paano naman ito… ang mga bagay na ito na nangyari sa akin?”67

At, kita n'yo, sinabi Niya, “Iyan ay lalago at titindi nang titindi.” At binanggit Niya sa akin kung paano 
itong nangyari kay Jesus; kung paanong dumating Siya at kinubkob ng isang kapangyarihang nakaaalam 
ng mga bagay bago pa mangyari kaya nagawa niyang kilalanin ang babae sa balon, hindi Niya sinabing 
manggagamot Siya, ang sabi Niya ginagawa Niya ang mga bagay na iyon ayon lang sa ipinakita sa Kaniya



17Ang Pagdating Sa Akin Ng Anghel, At Ang Kaniyang Atas

ng Ama.

Ang sabi ko, “Buweno, ano'ng klase ng espiritu ba 'yun?”

Ang sabi Niya, “Ang Espiritu Santo 'yun.”

At may isang bagay na nangyari sa kalooban ko, napagtanto kong ang bagay na tinatalikuran ko ay 
siya mismong dahilan kung bakit dinala ako ng Diyos dito. At napagtanto ko rin na tulad iyon ng mga 
Fariseo noong araw, mali ang pagkakapaliwanag nila sa akin ng Kasulatan. Kaya magmula nu'n tinanggap 
ko ang paliwanag ng Espiritu Santo tungkol du'n.

Ang sabi ko sa Kaniya, “Hahayo ako.”

Ang sabi Niya, “Sasaiyo Ako.”

At pumasok na muli ang Anghel sa liwanag na nagsimulang magpaikot-ikot, nagpaikot-ikot sa 
Kaniyang paanan nang ganiyan, umakyat Siya sa liwanag at naglaho sa gusali.
68

Umuwi ako na isang bagong tao.

Nagtungo ako sa simbahan at sinabi ko sa mga tao ang tungkol dito kinalingguhan ng gabi.

At pagdating ng gabi ng Miyerkules may dinala sila roong isang babae, isa sa mga nars ng Mayo's na 
naghihingalo na dahil sa cancer, payat na payat na. Nang lapitan ko siya upang mahawakan siya, may 
dumating na pangitain sa kaniyang harapan, na nagpakitang nakabalik na siya sa pagganap ng tungkulin 
bilang nars. At nasa listahan siya sa Louisville, “pumanaw na sa loob ng maraming taon.” Nandu'n siya 
ngayon sa Jeffersonville, bilang nars, gumaganap ng tungkulin bilang nars sa loob ng maraming taon.

Sapagkat tumingala ako ro'n, at nakita ko ang pangitain. Pumihit ako, halos di ko alam ang ginagawa 
ko, nakatayo ako ro'n at nanginig nang una nilang ihatid at ilapag doon ang kasong iyon. At nakapalibot 
sa kaniya ang mga nars at iba pa, at siya ay nakahiga ro'n, nakalubog na ang kaniyang mga pisngi at 
nakausli ang mga mata.

Si Margie Morgan. Kung nais n'yo siyang sulatan, 'yun ay sa 411 Knobloch Avenue, Jeffersonville, 
Indiana. Hayaan n'yong siya ang magpatotoo sa inyo.
69

At tinignan ko ang kalalabasan ng unang kasong iyon, may dumating na pangitain. Nakita kong 
gumaganap muli ng tungkulin bilang nars ang babaeng iyon, nagpapalakad-lakad, magaling at malakas at 
malusog. Ang sabi ko, “Ito ang sabi ng Panginoon, 'Mabubuhay ka at hindi mamamatay!' ”

Ang asawa niya, na isang napakataas na tao sa mga bagay ng sanlibutan, ay tumingin sa akin nang 
ganiyan. Sabi ko, “Ginoo, huwag kang matakot! Hindi mamamatay ang maybahay mo.”

Tinawag niya ako sa labas, aniya… tumawag siya ng dalawa o tatlong duktor, aniya, “Kilala mo ba 
sila?”

Ang sabi ko, “Oo.”

“Aba'y,” sabi niya, “Nakasama ko silang maglaro ng golf. Sabi pa niya, 'Bumalot na ang cancer sa 
kaniyang mga bituka, ni hindi mo na siya malabatiba.'”

Sabi ko, “Wala akong pakialam kung ano'ng mayro'n siya! May isang bagay na nasa aking kalooban, 
nakakita ako ng isang pangitain! Sinabi sa akin ng Lalaking iyon na anuman ang makita ko ay sabihin ko 
at iyon ay magaganap. At pinaniniwalaan ko ang sinabi Niya sa akin.”

Purihin ang Diyos! Pagkatapos ng ilang araw naglalaba na siya, namamasyal na. Mga siyento 
sisenta'y singkong libra na ang timbang niya ngayon, malusog na malusog.

At nang tanggapin ko, nawala naman. Pagkatapos ay tinawagan ako ni Robert Daugherty. At 
nagtuloy-tuloy na ito sa Texas, patawid sa buong mundo.
70

At isang gabi, mga apat o limang beses doon sa… (Hindi ko maunawaan ang pagsasalita sa iba't 
ibang wika at iba pa. Naniniwala ako sa bautismo ng Espiritu Santo, naniniwala ako na maaaring 
magsalita ang mga tao ng iba't ibang wika.)

Isang gabi habang papunta ako sa… sa isang Cathedral, sa San Antonio, Texas, habang naglalakad 
ako, may isang taong nakaupo na nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika na parang pumuputok na 
shotgun… o, machine gun, ang bilis-bilis.

Doon sa likuran, sa likud na likod, may isang lalaking tumindig at nagsabi, “Ito ang sabi ng Panginoon! 
Ang lalaking papalapit sa plataporma ay susulong na may ministeryong itinakda ng Diyos na 
Makapangyarihan sa Lahat. At kung paanong si Juan Bautista ay isinugo bilang unang tagapaghanda ng
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daan ng pagdating ni Jesus Cristo, siya ay may dala-dalang mensahe na magbubunsod ng ikalawang 
pagdating ng Panginoong Jesus Cristo.”

Parang gusto kong lumubog sa aking mga sapatos. Tumingala ako. Ang sabi ko, “Kilala mo ba ang 
lalaking iyon?”

Ang sabi niya, “Hindi po.”

Sabi ko, “Kilala mo ba siya?”

Sabi niya, “Hindi po.”

Sabi ko, “Kilala mo ba ako?”

Sabi niya, “Hindi po.”

Sabi ko, “Anong ginagawa mo rito?”

Sabi niya, “Nabasa ko sa diyaryo.” Unang gabi 'yun ng mga pagtitipon.

Tumingin ako ro'n at ang sabi ko, “Paano ka nakapunta rito?”

Aniya, “Ilan sa mga tao ko ay nagsabi sa akin na ikaw ay mapaparito, 'isang divine healer,' at ako ay 
pumarito.”

Sabi ko, “Di n'yo ba kilala ang isa't isa?”

Aniya, “Hindi.”

Ay, naku! Doon ay nakita ko na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo… Samantalang dati ay inisip 
kong mali iyon, at alam kong ang Anghel ng Diyos na ito ay nauugnay sa mga taong nagtataglay ng 
ganung mga bagay. Bagama't marami silang mga huwad, at kalituhan, at maka-Babilonyang bagay do'n, 
mayroon din silang tunay. At nakita kong totoo ito.
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Oh, maraming taon ang lumipas, at sa mga pagtitipon ay nakikita ng mga tao ang mga pangitain at 
iba pa.

Minsan ay naku'nan iyon ng litrato ng isang photographer nang nakatayo ako sa Arkansas, sa aking 
paniwala, sa isang pagtitipon na parang ganito, tulad nito ang awditoryum. At nakatayo ako, at 
nagpapaliwanag. Alam ng mga tao, nakaupo sila at nakikinig—mga Methodist, Baptist, Presbyterian, at 
iba pa. At napatingin ako, papasok ito sa pintuan at ang sabi, “Whoossh, whoossh!”
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Sabi ko, “Hindi ko na kakailanganing magsalita, dahil heto na Siya.” At ito'y lumapit, at nagsimulang 
magsigawan ang mga tao. Lumapit ito sa kinaroroonan ko at bumaba sa dakong iyon.

Sa pagbaba nito, may isang ministrong patakbong lumapit at nagsabi, “Naku, nakikita ko 'yun!” At 
nabulag siya nang lubusan, napaatras siya. Maaari n'yong makita ang kaniyang litrato doon sa libro at 
tignan n'yo kung paano siyang napaatras na nakayuko nang ganiyan. Maaari n'yong makita ang kaniyang 
litrato.

At doon nga ay bumaba ito. Ang photographer lamang ng pahayagan ang nakakuha ng litrato niyon 
nung pagkakataong iyon. Ngunit di pa handa ang Panginoon.

At isang gabi sa Houston, Texas, nang, oh, libu-libong mga tao… Walong daan ang dumadalo… 
walong libo ang bumalik sa, anong-tawag-n'yo-ro'n, sa nasa music hall, sa Sam Houston Coliseum.
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At sa debateng iyon nung gabing iyon, sinabi ng isang mangangaral na Baptist na ako'y isa lamang 
kahiya-hiyang ipokrito at isang impostor, isang relihiyosong impostor, at nararapat na itaboy palabas ng 
syudad at siya ang nararapat na gumawa niyon.

Ang sabi ni Brother Bosworth, “Brother Branham, hahayaan mo bang mangyari ang isang bagay na 
tulad niyon? Tanggapin mo ang hamon niya!”

Ang sabi ko, “Hindi po, di ako naniniwala sa pakikipagtalo. Ang Ebanghelyo ay di ginawa upang 
ipakipagtalo, ito'y ginawa upang ipamuhay.” Sabi ko, “Gaano mo man siya makumbinse, di pa rin siya 
magbabago.” Sabi ko, “Hindi ko siya mababago. Kung hindi makapangusap ang Diyos sa kaniyang puso, 
paano pa ako?”

Kinabukasan ay lumabas siya na nagsasabi, “Ipinapakita nito kung anong klase sila,” sabi sa Houston 
Chronicle. Ang sabi, “Ipinapakita nito kung anong klase sila, takot silang ipagtanggol ang kanilang 
ipinangangaral.”
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Nilapitan  ako  ni  Brother  Bosworth,  mahigit  sitenta  anyos  na  siya  nu'n,  kaibig-ibig  na  kapatid,
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inakbayan niya ako at nagsabi, “Brother Branham,” aniya, “ibig mong sabihin hindi mo iyon 
ipagtatanggol?”

Ang sabi ko, “Hindi, Brother Bosworth. Hindi ko iyon ipagtatanggol.” Sabi ko, “Wala itong nagagawang 
buti.” Sabi ko pa, “Nagiging dahilan lang ito ng pagtatalo pag-alis natin sa plataporma.” Sabi ko, 
“Nagdadaos ako ng pagtitipon ngayon, at ayaw kong magulo nang ganiyan ang mga bagay-bagay.” 'Ika 
ko, “Hayaan mo na lang siya.” Sabi ko, “Ganu'n na lang, dumadaldal lang siya.” Sabi ko pa, 
“Nakaengkwentro na tayo ng ganyan dati, at di nakatutulong na makipag-usap sa kanila.” Sabi ko, “Aalis 
sila na nanghahawakan pa rin sa paniwala nila.”

Sabi ko, “Kung minsan na silang nakatanggap ng kaaalaman ng katotohanan at pagkatapos ay di nila 
tinanggap, ang sabi ng Biblia natawid na nila ang guhit na naghihiwalay at di na sila mapapatawad pa sa 
mundong ito o sa darating pa. 'Ang Diablo' daw ito sabi nila at wala silang magawa. Sila ay inaalihan ng 
isang relihiyosong espiritu na demonyo.”

Ilan ang nakaaalam na totoo 'yan, na ang isang demonyong espiritu ay relihiyoso? Opo, pundamental 
na pundamental 'yan. At hindi naging maganda ang dating nang sabihin kong “pundamental,” ngunit iyon 
ang totoo. “May anyo ng kabanalan ngunit tinatanggi ang kapangyarihan niyon.” Tama. Ang mga tanda 
at kababalaghan ang nagbibindika sa Diyos, sa tuwina. At sinabi Niyang magkakaganun din sa huling mga 
araw. At pansinin n'yo!

Si Brother Bosworth ay sasama sa akin, at medyo pagod na siya; bumalik siya mula sa Japan, at 
paparito siya. Makakasama ko siya sa Lubbock. At siya ay… nagkaroon siya ng matinding ubo kaya't di 
siya nakarating dito ngayon, siya at ang kaniyang maybahay. Kaya't siya'y…
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Ang lahat ay nag-akalang si Caleb siya. Tumayo siya ro'n, aniya, “Buweno, Brother Branham,” (ang 
kapita-pitagang itsurang iyon, alam n'yo na), aniya, “hayaan mong ako ang magtanggol” sabi pa niya 
“kung ayaw mo.”

Ang sabi ko, “O Brother Bosworth, ayaw kong gawin mo 'yun. Makikipagtalo ka.”

Ngayon, bago ako magtapos, pakinggan n'yo 'to. Pumaroon siya. Ang sabi ko, “Kung di ka 
makikipagtalo, sige.”

Ang sabi niya, “Ipinapangako kong di ako makikipagtalo.”

Mga tatlumpung libong tao ang nagkatipon sa awditoryum na iyon nung gabing iyon. Si Brother Wood 
na nakaupo riyan ay naroroon nung pagkakataong iyon, at nakaupo siya sa awditoryum.
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Ang sabi ng aking anak… o, ng aking maybahay, “Hindi ka pupunta sa pagtitipong iyon?”

Ang sabi ko, “Hindi, ayaw kong pumaroon para makita silang nagtatalo-talo. Hindi. Ayaw kong 
pumaroon para pakinggan iyon.”

Nang gumabi na, may kung anong nagsabi sa akin, “Pumaroon ka.”

Kumuha ako ng taxi, kami ng kapatid ko, maybahay ko at mga anak ko ay pumaroon. Umakyat ako 
nang mataas sa balcony thirty, mataas na mataas na ganiyan, at umupo ako.

Lumabas do'n si Brother Bosworth tulad sa isang diplomat, alam n'yo 'yun. Kinopya niya ang ilang… 
Mayroon siyang anim na raang iba't ibang mga pangako ng Biblia na kaniyang kinopya.
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Ang sabi niya, “Ngayon, Doctor Best, mangyaring umakyat ka rito at kumuha ka ng isa sa mga 
pangakong ito at pamalian mo sa pamamagitan ng Biblia. Bawat isa sa mga pangakong ito ay nasa Biblia, 
patungkol sa pagpapagaling ni Jesus Cristo sa may sakit sa araw na ito. Kung magagawa mong kumuha 
ng isa sa mga pangakong ito ng Biblia, at salungatin mo sa pamamagitan ng Biblia, mauupo ako, 
kakamayan kita, at sasabihin ko, 'tama ka.'”

Ang sabi niya, “Bahala ako riyan pag-akyat ko riyan!” Gusto niya sa huli siya para makalamang sa 
palitan kay Brother Bosworth, kita n'yo.

Kaya ang sabi ni Brother Bosworth, “Buweno, Brother Best, tatanungin kita ng isa, at kung 
masasagot mo ng 'oo' o 'hindi,'” aniya, “tatapusin na natin kagad ang debate.”
78

At ang sabi niya, “Ako ang bahala diyan!”

Tinanong niya ang tagapamagitan kung maaari niya siyang tanungin. Sabi niya, “Oo.”

Ang sabi niya, “Brother Best, ang mga pangalan ba ni Jehova na ukol sa pagtubos ay tumutukoy kay 
Jesus? 'Oo' o 'hindi'?”

Natapos na du'n. Ganu'n na lang. Sinasabi ko sa inyo, sadyang may nadama akong dumaloy sa akin.
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Kahit ako hindi ko naisip 'yun, kita n'yo. At naisip ko, Ay, naku, di siya makakasagot! Gapos na.

Ang sabi niya, “Buweno, Doctor Best, naaalarma ako.”

Sabi niya, “Ako ang bahala diyan!”

Ang sabi niya, “Naaalarma ako na di mo masagot ang pinakamahina kong katanungan.” Kalmadong 
kalmado siya, at alam niya kung saan siya nakatayo. Kaya umupo lang siya ro'n hawak ang Kasulatang 
iyon.

Ang sabi niya, “Kunin mo ang tatlumpung minuto mo, sasagutin kita pagkatapos niyon!”

At umupo ro'n si Brother Bosworth at kinuha ang Kasulatang iyon at ginapos niya ang lalaking iyon 
hanggang sa mamula nang husto ay kaniyang mukha na puwede mo na halos kiskisan ng posporo.
79

Tumayo siya ro'n, galit, ibinato ang mga papel sa sahig, nagtindig siya at nangaral ng isang mahusay 
na sermong pang-Campbellite. Dati akong Baptist, alam ko kung ano ang pinaniniwalaan nila. Hindi siya… 
Nangaral siya tungkol sa pagkabuhay na muli, “'kapag nagbihis na ang may kamatayang ito ng walang 
kamatayan,' saka tayo magkakaroon ng divine healing.” Ay, naku!

Bakit pa natin kailangan ang divine healing pagkatapos na maging immortal na tayo (kapag ang may 
kamatayang ito ay nagbihis na ng walang kamatayan,“—pagkabuhay na muli ng mga patay)? Pati ang 
himalang ginawa ni Jesus kay Lazaro ay pinagdudahan niya, aniya, ”Namatay siya muli, temporaryo lang 
iyon.“ Kita n'yo?

At nang matapos na siya nang ganun, aniya, “Ilabas n'yo ang divine healer na 'yan at hayaan n'yong 
makita ko siyang nagsasagawa ng pagpapagaling!”
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Medyo nagputik na sila nang magkagayon. Ang sabi ni Brother Bosworh, “Nasurpresa ako sa iyo, 
Brother Best, na hindi mo sinagot ang tinanong kong isang katanungan.”

At nagalit siya nang husto nu'n, sabi niya, “Ilabas mo ang divine healer na iyon at hayaan mong 
makita ko siyang nagpapagaling!”

Aniya, “Brother Best, naniniwala ka ba sa pagkaligtas ng mga tao?”

Sabi niya, “Oo!”

Aniya, “Nanaisin mo bang tawaging isang divine savior?”

Sabi niya, “Siyempre hindi!”

“Hindi ka nagiging divine savior dahil nangaral ka ng kaligtasan ng kaluluwa.”

Sabi niya, “Buweno, oo naman!”

Aniya, “Hindi rin naman nagiging divine healer si Brother Branham sa pamamagitan ng divine healing 
para sa katawan. Hindi siya divine healer, itinuturo niya ang mga tao kay Cristo.”

At ang sabi niya, “Ilabas mo siya, hayaan mong makita ko siyang nagpapagaling! Ipakita mo sa akin 
ang mga taong pinagaling niya ngayong araw at sasabihin ko sa'yo kung paniniwalaan ko ito o hindi.”

Ang sabi ni Brother Bosworth, “Brother Best, parang isa na namang kaso iyan ng Kalbaryo, ”Bumaba 
ka sa krus at paniniwalaan Ka namin.'“ Kita n'yo?”

Kaya't nang magkagayo'y sumabog na siya talaga. Aniya, “Hayaan mong makita ko siyang 
nagpapagaling! Hayaan mong makita ko siyang nagpapagaling!” Pinaupo siya ng mga tagapamagitan. 
Lumakad siya ro'n at du'n ay may isang mangangaral na Pentecostal na nakatayo, siya'y sinampal niya 
patawid ng plataporma. At pinigil nila siya sa pagkakataong iyon. (Kaya ang sabi ni Brother Bosworth, 
“Heto, heto! Hindi, hindi.”) Kaya't pinaupo siya ng mga tagapamagitan.
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Nagtindig si Raymond Richey, at nagsabi “Ito ba ang asal ng Southern Baptist Convention?” Aniya 
pa, “Kayong mga ministrong Baptist, ipinadala ba rito ng Southern Baptist Convention ang lalaking ito o 
pumarito siya mag-isa?” Ayaw nilang sumagot. Sabi niya, “Tinatanong ko kayo!” Kilala niya ang bawat isa 
sa kanila.

Ang sabi nila, “Pumarito siya mag-isa.” Dahil alam kong ang mga Baptist ay naniniwala rin sa divine 
healing. Kung gayon, aniya, “Pumarito siyang mag-isa.”

Kaya, heto na ang nangyari. Ang sabi ni Brother Bosworth, “Alam kong nasa pagtitipon si Brother 
Branham; kung nais niyang pumarito at pauwiin na ang mga tao, napakainam niyon.”
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Ang sabi ni Howard, “Huwag kang gumalaw sa pagkakaupo mo!”
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Sabi ko, “Hindi ako gagalaw.”

At sa sandaling iyon ay mayroong dumating na nagsimulang umikot, at alam kong ang Anghel ng 
Panginoon iyon, aniya, “Tumayo ka!”

Mga limang daang tao ang naghawak-hawak ng kamay na ganito, gumawa sila ng daanan, papunta 
sa plataporma.

Ang sabi ko, “Mga kaibigan, hindi ako divine healer. Ako ay kapatid n'yo.” Sabi ko, “Brother Best, 
mawalang…” O, “Brother Best,” 'ka ko, mawalang-galang na sa'yo, kapatid. Mayroon kang karapatan sa 
iyong mga kumbiksyon, ganun din naman ako.“ Sabi ko, ”Ano pa't di mo kayang patunayan ang punto mo 
sa pamamagitan ni Brother Bosworth. O sa pamamagitan ng sinumang kabisado ang Biblia, na nakaaalam 
ng mga bagay na iyon.“ Sabi ko, ”Sa pagpapagaling sa mga tao, di ko sila kayang pagalingin Brother 
Best. Ngunit naririto ako gabi-gabi; kung nais mong makita ang Panginoon na gumagawa ng mga himala, 
pumunta ka rito. Ginagawa Niya iyon gabi-gabi.“

At ang sabi niya, “Nais kong makita kang magpagaling sa isang tao pagkatapos ay hayaan mong 
suriin ko sila! Maaari mo silang malik-matahin sa pamamagitan ng iyong hipnotismo, ngunit” aniya, “nais 
kong makita iyon pagkatapos ng isang taon!”

Ang sabi ko, “Buweno, magkakaroon ka ng karapatan para suriin sila, Brother Best.”

Sabi niya, “Walang naniniwala sa ganiyang bagay kundi kayo lamang na lupon ng mga mangmang na 
mga holy roller. Hindi naniniwala ang mga Baptist sa ganiyang walang saysay.”
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Ang sabi ni Brother Bosworth, “Sandali lang.” Aniya, “Gaano karami sa inyo na nakadalo sa dalawang 
linggong mga pagtitipong ito, na mayroong magandang ugnayan sa mga simbahang Baptist dito sa 
Houston, ang makapagpapatunay na kayo'y pinagaling ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat habang 
naririto si Brother Branham?” At higit sa tatlong daan ang tumayo. Sabi niya, “Paano 'yan?”

Ang sabi niya, “Hindi sila mga Baptist!” Aniya, “Kahit sino'y maaaring magpatotoo ng anumang bagay, 
di pa rin 'yan patunay na tama 'yun.”

Sabi ko, “Sinasabi ito ng Salita ng Diyos, at di mo iyon maaaring labanan. At sinasabi ng mga tao na 
ito'y tama, kaya't di mo ito mapapaurong. Kaya't anong gagawin mo Dito?” Kita n'yo, ganun.

Ang sabi ko, “Brother Best, katotohanan lang ang sinasabi ko. At kung ako ay matapat, obligado ang 
Diyos na suportahan ang katotohanan.” Sabi ko, “Kung hindi Siya… Kung di Niya susuportahan ang 
katotohan hindi Siya Diyos.”
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At sabi ko pa, “Hindi ako nagpapagaling ng mga tao. Isinilang ako na may kaloob na makakita ng mga 
bagay-bagay, at makita itong natutupad.” Sabi ko, “Alam kong di ako nauunawaan, ngunit wala akong 
ibang magagawa kundi ang tuparin ang kumbiksyon ng aking puso.” Sabi ko, “Naniniwala akong 
nagbangon si Jesus Cristo mula sa mga patay. At kung kinukuwestiyon ang Espiritung dumarating at 
nagpapakita ng mga pangitain at iba pa, pumarito ka at alamin mo.” Sabi ko, “Yun lang.” Ngunit sabi ko, 
“Ngunit para sa akin, wala akong magagawang anuman sa aking sarili.” At sabi ko pa, “Kung nagsasabi 
ako ng katotohanan, obligado ang Diyos sa akin, na patotohanan na iyon nga ang katotohanan.”

At sa mga sandaling iyon, may Kung Anong nag-, “Whoooowh!” Heto na Siya, nananaog. At may 
nakahandang malaking camera du'n ang American Photographer Association, ang Douglas Studios 
(pinagbawalan silang kumuha ng mga litrato), at kumuha sila ng litrato.

Nung nandu'n na sila upang kunan ng litrato si Mr. Best, sabi niya, bago ako bumaba ro'n, “Sandali 
lang! Mayroon akong anim na kuhang paparating!” Sabi niya, “Heto, litratuhan mo na ako!” At inilagay 
niya ang kaniyang daliri sa ilong ng matandang banal na lalaking iyon, na ganiyan, at nagsabi, “Ngayon 
kunan mo na ako ng litrato!” At nilitratuhan nga nila. At pagkatapos ay inamba niya ang kaniyang kamao 
at nagsabi, “Ngayon litratuhan mo na ako!” At kinunan nila ng ganun. At ganun ang ginawa niyang pag-
pose para sa kaniyang litrato. Ang sabi niya, “Makikita n'yo ito sa aking magasin!” ganun.
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Tumayo ro'n si Brother Bosworth at di nagsalita ng anuman. At basta't kinunan nila ito ng litrato.

Sa daan pauwi nung gabing iyon, (dinala ito ng lalaking Catolico), ang sabi niya sa isa pang lalaki, 
aniya, “Anong palagay mo tungkol du'n?”
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Ang sabi niya, “Alam kong pinulaan ko siya. Ang goiter na nawala sa lalamunan ng babae, sabi ko 
hinipnotize niya siya.” Ang sabi niya, “Maaaring nagkamali ako ro'n.'

Ang sabi, “Anong palagay mo sa litratong iyon?”

“Hindi ko alam.”
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Inilagay nila iyon sa acid. Narito ang litrato niya, maaari n'yo siyang tanungin kung gusto n'yo. 
Umuwi sila, umupo siya ro'n at nanigarilyo. Kinuha niya ang isa sa litrato ni Brother Bosworth; negatibo 
'yun. Kinuha niya ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, pang-anim, at bawat isa sa mga ito ay 
blanko. Di pahihintulutan ng Diyos ang litrato ng Kaniyang matandang banal na lingkod kasama ang 
ipokritong iyon, na ang ilong niya'y… ang kamay… ang kamao niya'y nakaamba sa ilalim ng kaniyang ilong 
na ganiyan. Di Niya iyon papayagan.

Kinuha nila 'yung kasunod, at heto na 'yun. Inatake sa puso ang lalaking iyon sabi nila nung gabing 
iyon.

At pinadala nila ang negative na ito sa Washington, DC. Ito ay pina-copyright, at ibinalik.

At si George J. Lacy, na pinuno ng FBI fingerprinting document, at iba pa, isa sa mga pinakamahusay 
sa buong mundo, ay dinala ro'n at pinanatili ng dalawang araw upang suriin ang camera, ang mga ilaw, at 
lahat ng iba pa.
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At nang dumating kami nung hapong iyon, ang sabi niya, “Reverend Branham, dati rin akong kritiko 
mo.” Sabi niya, “Sinabi kong iyon ay psychology, may nagsabing nakakita sila ng mga liwanag at mga 
bagay-bagay na tulad niyon.” Ang sabi niya, “Alam mo, sinasabi dati ng ipokrito na” (ang di 
mananampalataya ang tinutukoy niya) “'ang mga litratong iyon, ang sinag sa ulo ni Cristo, sa ulo ng mga 
banal,' aniya, 'na iyon ay sikolohiya lamang.'” Ngunit ang sabi niya, “Reverend Branham, ang mekanikal na 
mata ng camerang ito ay di tatanggap ng sikolohiya! Tinamaan ng liwanag ang lente…o, tinamaan ang 
negative, at hayun na 'yun.” At ang sabi niya…

Ibinigay ko iyon sa kanila. Ang sabi niya, “Oh, mister, alam n'yo po ba ang halaga niyon?”

Ang sabi ko, “Hindi sa akin, kapatid, hindi sa akin.”

At sabi niya, “Siyempre, hindi ito makaaapekto habang nabubuhay ka pa, ngunit isang araw, kung 
ang sibilisasyon ay magpapatuloy at ang Cristianismo ay mananatili, mayroong mangyayari dito.”

Kaya, mga kaibigan, ngayong gabi, kung ito na ang huli nating pagkikita sa mundong ito, tayo ay 
umupo sa presensya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang patotoo ko ay totoo. Napakaraming 
mga bagay, kakailanganin ang napakaraming aklat upang isulat ito, ngunit nais kong malaman n'yo.
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Gaano karami dito ang nakakita mismo nang aktuwal (hindi sa litrato) sa liwanag na nakatayo sa 
lugar na pinangangaralan ko? Itaas n'yo ang inyong mga kamay, sa buong gusali, sinumang nakakita 
niyon. Kita n'yo, mga walo o sampung mga kamay sa mga nakaupo rito.

Sasabihin mo, “Maaari bang makita nila iyon at ako di ko makita?” Opo.

Ang tala na sinundan ng mga lalaking pantas, ay dumaan sa bawat obserbatoryo; walang ibang 
nakakita niyon kundi sila lang. Sila lang ang nakakita niyon.

Nakatayo si Elias habang tinitignan ang mga karuwaheng apoy na iyon, at lahat na. Samantalang si 
Gehazi ay nagpalinga-linga, di niya makita ang mga ito kahit saan. Ang sabi ng Diyos, “Buksan Mo po ang 
kaniyang mga mata upang makita niya.” Nang magkagayo'y nakita niya ang mga ito, kita n'yo. Ngunit 
siya ay isang mabuting lalaki, tumayo siya ro'n at luminga-linga, ngunit di niya iyon makita. Tunay nga. 
Ipinagkaloob sa ilan na makakita, at sa iba na hindi makakita. At iyon ay totoo.
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Ngunit ngayon, kayo na di pa nakakita niyon, di pa nakakita niyon, at kayong mga nakakita niyon sa 
inyong natural na mata at di pa nakakakita sa larawan, at yaong mga nakakakita sa larawan ay may higit 
na dakilang katibayan kaysa sa inyong nakakita niyon sa inyong natural na mata. 'Pagkat kayo sa inyong 
natural na mata ay maaaring magkamali, maaaring optical illusion lang iyon. Tama ba 'yun? Ngunit iyon ay 
di isang optical illusion; iyon ay ang katotohanan, at pinatutunayan ng siyentipikong pag-aaral na ito 
nga'y totoo. Kaya, ang Panginoong Jesus ang gumawa nito.

“Ano 'yun sa palagay mo kung gayon,” sasabihin mo, “Brother Branham?”

Naniniwala akong iyon din ang haliging apoy na nanguna sa mga anak ni Israel mula sa Egipto 
hanggang sa Palestina. Naniniwala akong iyon din ang Anghel ng liwanag na pumasok sa kulungan at 
pumunta kay San Pedro at humipo sa kaniya, at humayo at nagbukas ng pintuan at naglabas sa kaniya 
sa liwanag. At naniniwala akong si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon, at magpakailan man. Amen! 
Siya pa rin ang Jesus ngayon tulad ng kahapon. Magiging siya ang Jesus na iyon magpakailan man.
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At habang nangungusap ako tungkol du'n, ang liwanag na 'yun ay nakatayo nang wala pang 
dalawang piye sa kinatatayuan ko ngayon. Tama. Hindi ko iyon nakikita sa pamamagitan ng aking mga 
mata, ngunit alam kong nakatayo 'yun dito. Alam kong nananahan na ito sa kalooban ko ngayon. Oh! 
Kung malalaman n'yo lang ang kaibahan kapag sumakay na ang kapangyarihan ng Diyos na 
Makapangyarihan sa lahat, at kung paanong nababago ang tingin mo sa mga bagay-bagay!
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Iyan ay hamon sa lahat. Hindi sana ako mananalangin para sa sinumang may sakit; ipagkakatiwala ko 
lang. Ngunit nakikita ko ang pangitain sa itaas ng mga tao. Alam ito ng Diyos. Hindi sana ako tatawag ng 
prayer line; hahayaan ko lang kayong nakaupo riyan. Ilan sa inyo ang walang prayer card? Tignan natin 
ang inyong mga kamay. Yaong walang prayer card, walang prayer card?
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Ang maitim na babaeng nakaupo rito, nakikita kong nakataas ang iyong mga kamay. Tama ba? 
Tumayo ka lang upang matutukan kita sandali. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng Espiritu Santo, 
ngunit nakatingin ka sa akin na may matinding katapatan. Wala kang prayer card? Kung ihahayag sa akin 
ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat kung ano ang iyong problema… Ginagawa ko lang ito bilang simula, 
para lang makapagsimula. Naniniwala ka ba sa akin bilang… Alam mong walang… walang anumang mabuti 
sa akin. Kung ika'y babaeng may asawa, wala akong pinagkaiba sa iyong asawang lalaki. Isa lamang 
akong tao. Ngunit si Jesus Cristo ay ang Anak ng Diyos, at isinugo Niya ang Espiritu Niya upang ibindika 
ang mga bagay na ito.

Kung sasabihin sa akin ng Diyos kung ano karamdaman mo (at alam mong wala akong anumang 
paraan para makaugnay kita), maniniwala ka ba nang buong puso mo? [Nagsalita ang sister] Pagpalain ka 
ng Diyos. Kung gayo'y nilisan ka na ng iyong altapresyon. Iyon ang sakit mo kanina. Tama ba? Kung 
gayo'y umupo ka na ngayon.

Sampalatayanan n'yo lang iyon nang minsan! Hinahamon ko ang bawat isa na sampalatayanan n'yo 
ito.

Tumingin kayo dito, may sasabihin ako sa inyo. Nang lumapit si Martha sa Panginoong Jesus. Hindi 
sana gagana ang kaloob na iyon… matapos na maipakita na ng Ama sa Kaniya kung anong gagawin Niya. 
Hindi sana iyon gagana. Ngunit ang sabi niya, “Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi mamamatay 
ang kapatid ko.” Sabi niya, “Ngunit alam ko na kahit ngayon anuman ang hilingin Mo sa Diyos ay 
ipagkakaloob Niya sa iyo.”
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Ang sabi Niya, “Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay; ang sumasampalataya sa Akin, bagama't 
mamatay ay mabubuhay na muli. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa Akin ay hindi na 
mamamatay. Sumasampalataya ka ba rito?”

Pakinggan n'yo ang sinabi niya. Sabi niya, “Opo, Panginoon. Sumasampalataya akong lahat ng sinabi 
Mo ay totoo. Naniniwala akong Ikaw ang Anak ng Diyos na dapat na dumating sa sanlibutan.” Iyan ang 
kaniyang paraan ng paglapit, may pagpapakumbaba.

Kakaiba ang nararamdaman mo, di ba, babae? Tama.

Ang babaeng nakaupo sa tabi mo, ay may sakit din na arthritis at sakit ng babae. Tama ba? Tumayo 
ka sandali, ang babaeng nakapulang damit. Napakalapit mo, nagtungo sa iyo ang pangitain.
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Arthritis, sakit ng babae. Tama ba? At narito ang isang bagay sa iyong buhay (tuwid na tuwid ang 
pagkakatingin sa'yo): marami kang alalahanin sa buhay mo, maraming kabagabagan. At ang 
bumabagabag sa'yo ay ang iyong mahal sa buhay, ang asawa mong lalaki. Lasenggo siya. Ayaw niyang 
magsimba. Kung tama 'yun itaas mo ang kamay mo. Pagpalain ka ng Diyos, babae. Umuwi ka na at 
tanggapin mo ang iyong pagpapala. Ika'y magaling na. Nagliwanag sa paligid mo.

Ang lalaking katabi mo riyan. Ikaw, ginoo, naniniwala ka ba nang buong puso mo? Nawalan ka ng 
isang pandama, at iyon ay ang pang-amoy. Tama ba? Kung tama ito, iwagayway mo ang iyong kamay. 
Ilagay mo ang kamay mo sa iyong bibig nang ganito, sabihin mo, “Panginoong Jesus, sinasampalatayanan 
Kita ng buong puso ko.” [Sinabi ng kapatid, “Panginoong Jesus, sinasampalatayanan Kita ng buong puso 
ko.”] Pagpalain ka ng Diyos. Humayo ka na, tanggapin mo ang iyong kagalingan.
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Sumampalataya kayo sa Diyos! Ano ang palagay n'yo tungkol dito, kayong mga nasa likuran? 
Sumasampalataya ba kayo? Maging magalang kayo!

May isang babaeng nakaupo roon sa sulok. Nakikita ko ang liwanag na nakatigil sa ulunan niya. Iyan 
ang tanging paraan para masabi ko ang tungkol du'n, nakatigil sa ulunan ng babae. Marahil ay sandali 
lang, kung makikita ko kung ano iyon. Ang sabi'y nasira… Ang babae ay mayroong sakit sa puso. 
Nakatingin siya sa akin.

At ang asawa niya ay nakaupo sa tabi niya. At ang asawa niya'y nagkaroon din ng karamdaman, 
nagkasakit siya, nabalisa, nagkasakit. Tama po ba 'yun? Itaas mo ang iyong kamay kung iyon ay totoo. 
Tama, ikaw, babae, na nakabalabal diyan. Ikaw ang mister niya, di ba? Hindi ba't medyo nababalisa ka sa 
araw na ito? Sira ang iyong tiyan, ikaw lalaki. Tama.

Sumasampalataya ba kayo nang buong puso n'yo, kayong dalawa? Tinatanggap n'yo ba ito? Ginoo, 
sinasabi ko sa iyo, ikaw din, nakikita kita, ikaw na nakataas ang kamay, ang bisyo mo ng paninigarilyo. 
Itigil mo na 'yun. Naninigarilyo ka, di mo  'yun  dapat  ginagawa,  nagkakasakit  ka.  Tama ba?  Kung  ganun
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nga, ikaway mo ang iyong kamay nang ganito. Iyan ang bumagabag sa'yo. Nagpapanerbiyos ito sa iyo. 
Itapon mo na ang maruruming mga bagay na iyon at huwag mo na ulit gawin, at mapagtatagumpayan mo 
ito at ika'y gagaling. At ang sakit sa puso ng maybahay mo ay mawawala na sa kaniya. Naniniwala ka ba 
ro'n? Tama ba 'yun?

Hindi kita makita dito, at alam mo 'yun, ngunit may dala-dala kang sigarilyo sa harapang bulsa mo. 
Tama. Ilapag mo ang mga iyon at ipatong mo ang iyong kamay sa iyong maybahay, sabihin mo sa Diyos 
na tapos ka na sa ganung bagay, ika'y uuwi na magaling, ikaw at ang iyong maybahay ay gagaling. 
Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus!

Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo?

Ang babaeng ito na nakaupo rito at nakatingin sa akin. Ikaw na nasa unahang upuan, nakaupo rito. 
Isang babaeng mayroong… nakatingin sa akin, nakaupo riyan. Mayroon kang prayer card, babae, ikaw na 
naririto? Wala kang prayer card? Naniniwala ka ba nang buong puso mo? Naniniwala ka bang kaya kang 
pagalingin ni Jesus Cristo?
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Anong palagay mo rito, ikaw na nakaupo sa tabi niya? Mayroon ka bang prayer card? Wala? Nais mo 
rin bang gumaling? Hindi mo ba gustong makakain ulit tulad ng dati, at matapos na ang sakit mo sa 
sikmura? Naniniwala ka bang pagagalingin ka ni Jesus ngayon? Tumayo ka kung naniniwala kang 
pagagalingin ka ni Jesus Cristo.

May ulcer ang sikmura mo dati, di ba? Dahil ito sa pagiging nerbiyoso mo. Matagal ka nang nerbiyoso. 
Lalo na ang mga asido, at mga bagay-bagay, o ang ibig kong sabihin lumilikha ito ng asido, nagiging 
sensitibo ang iyong mga ngipin kapag bumabalik ang pagkain mo sa iyong bibig. Totoo 'yun. Opo. Ito'y 
peptic ulcer, nasa ibabang bahagi ng iyong sikmura. Nag-iinit ito minsan pagkatapos mong kumain ng 
tinusta na may butter. Tama ba? Hindi ko binabasa ang iyong isip, ngunit ang Espiritu Santo ay di 
nagkakamali. Ika'y magaling na ngayon. Umuwi ka at gumaling.

Anong ginagawa n'yo diyan sa likuran sa direksyong ito? Ang ilan sa inyo diyan ay walang prayer 
card, itaas n'yo ang inyong kamay. Sinumang walang prayer card. Sige, maging magalang kayo, 
sumampalataya kayo ng buong puso n'yo. Kumusta naman 'yung mga nasa balcony? Sumampalataya 
kayo sa Diyos.
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Hindi ko ito magagawa sa ganang aking sarili; sukdulang biyaya Niya lang ito. Naniniwala ba kayo? 
Ang ipinapakita Niya lang sa akin ang maaari kong sabihin. Habang ang inyong pananampalataya ay… 
Sinasabi ko 'yan upang yugyugin ang inyong pananampalataya, at pagkatapos ay titignan ko kung paano 
Niya ako pangungunahan. Napagtanto n'yo ba na hindi ang kapatid n'yo ang may gawa nito? Kayo'y 
nakatayo sa Kaniyang presensya. Hindi ako ang gumagawa nito; ang pananampalataya n'yo ang 
nagpapagana dito. Hindi ko ito maaaring paganahin. Ang pananampalataya n'yo ang gumagawa nito. 
Wala akong paraan upang paganahin ito. Sandali lang.

Nakakakita ako ng isang maitim na lalaki na nakaupo sa sulok na ito, medyo may edad na, na 
nakasalamin. Mayroon po ba kayong prayer card? Tumayo ka sandali. Naniniwala ka bang lingkod ako ng 
Diyos, nang buong puso mo? May iba kang iniisip, hindi ba? Kung tama 'yun, ikaway mo ang iyong kamay. 
Hindi iyon dahil sa akin na kapatid mo. Ngayon, wala kang prayer card. Walang paraan na ikaw ay 
makapila, dahil wala kang prayer card. Ngayon, kung mayroon sa inyong may prayer card huwag kayong 
tumayo, kita n'yo, dahil magkakaroon kayo ng pagkakataon na pumila.
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Ngunit nakikita ko ang liwanag na iyon na nakatigil sa kaniyang ulunan. Hindi pa ito nagiging isang 
pangitain. Hindi kita mapapagaling, kapatid, hindi. Ang Diyos lamang ang makagagawa niyon. Ngunit 
mayroon kang pananampalataya, ika'y naniniwala, at mayroong isang bagay na nagbunsod nito sa kung 
anong paraan.

Kung sasabihin sa akin ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat kung ano ang karamdaman niya, 
tatanggapin ba ng lahat ng iba pa sa inyo ang inyong kagalingan? Mayroong isang lalaki, nakatayo ng 
eksaktong sampu, o labinlimang yarda mula sa akin, ngayon ko lang siya nakita. Isa lamang siyang lalaki 
na nakatayo ro'n. Kung ihahayag ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat kung ano ang sakit ng lalaking 
iyon, dapat ay lumabas ang bawat isa sa inyo rito na pinagaling. Ano pang maaaring gawin ng Diyos? 
Tama ba?

Wala pong problema sa inyo. Kayo'y nanghihina, medyo napapabangon kayo sa gabi dahil sa prostate 
at iba pa, ngunit hindi 'yan ang inyong problema. Ang problema n'yo ay tungkol sa inyong anak na lalaki. 
At siya ay nasa isang uri ng institusyon para sa mga nababaliw, at mayroon siyang dual personality. Hindi 
ba tama'yon? Kumaway kayo kung tama 'yun. Tamang tama 'yun.
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Ilan ang sumasampalataya ngayon na si Jesus Cristo na Anak ng Diyos ay nakatayo rito? Magsitayo 
tayo at mag-alay tayo ng papuri at tanggapin natin ang kagalingan natin.
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Diyos na Makapangyarihan sa lahat, may akda ng buhay, tagapagbigay ng bawat kaloob na mabuti, 
Ika'y naririto, si Jesus Cristo, na siya pa rin kahapon, ngayon, at magpakailan man.

At, Satanas, matagal mo nang sinindak ang mga taong ito. Lumabas ka sa kanila! Inuutusan kita sa 
pamamagitan ng buhay na Diyos na ang presensya ay naririto ngayon sa anyo ng haliging apoy, lisanin 
mo ang mga taong ito! At lumabas ka sa kanila, sa pangalan ni Jesus Cristo!

Itaas ng bawat isa sa inyo ang inyong kamay at purihin n'yo ang Diyos, at tanggapin ng bawat isa 
sa inyo ang inyong kagalingan.


