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Manalangin tayo. Panginoon, ngayon po'y sumasampalataya na kami. Sumasampalataya kami sa 
Anak ng Diyos, at sa pamamagitan nito, tinatanggap namin ang Buhay na Walang Hanggan, sa 
pamamagitan Niya. Ngayon, muli kaming nagkatipon sa hapong ito — o sa gabing ito para sa isa na 
namang gawain, umaasa kami sa Iyo para sa mensahe at sa kung ano ang sasabihin Mo sa amin sa 
gabing ito. Sumasampalataya kami sa Iyo, Panginoon, at naghihintay kami sa Iyo. Ang sabi Mo, “Ang mga 
naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas; lilipad silang tulad sa isang agila.” At 
dalangin namin Diyos, na ipagkaloob Mo sa amin ang kapangyarihang lumipad nang mataas sa gabing ito 
habang naghihintay kami sa Iyo.

1

Pinasasalamatan Ka namin para sa mga taong ito at sa kabuluhan nila sa Iyo at sa kabuluhan nila sa 
akin. Pinasasalamatan Kita dahil dito, Ama, Sila ay mga hiyas Mo. At dalangin Ko Diyos, na sa gabing ito 
ay ipahayag Mo ang Sarili Mo sa paraang kailangan nila. Kung mayroon ditong maysakit,gumaling nawa 
sila. Kung may alinlangan sa isipan ninuman, alisin Mo po iyon, Panginoon at ipagkaloob Mo po sa amin 
ang lyong Presensiya, sampu ng Iyong mga pagpapala, sapagkat kailangan namin ang mga ito, 
Panginoon. Ikaw ang aming kasapatan, at kung wala ka ay wala kaming magagawa.

Dalangin naming tanggapin Mo nawa ang pasasalamat namin sa lahat ng Iyong ginawa. Sa Pangalan 
ni Jesus Cristo ay aabangan namin ang Iyong mga pagpapala. Amen. (Maari na kayong maupo.)

At , . . Buweno, medyo mas — mas malamig nang kaunti rito ngayong Linggo ng gabi kaysa noong 
nakaraang Linggo ng gabi. Kaya't nagpapasalamat tayo sa mga kapatirang kalalakihang buong 
katapatang nagtrabaho upang maikabit ito. Kilala ko ang dalawa o tatlo sa kanila: Si Brother Mike Egan, 
na nakikita ko ngayon diyan sa likuran, at - sina Brother Mike at Brother Sothmann, si Brother, wari koy 
si Brother Roy Roberson, at si Brother Wood at lahat sila, naparito sila at nagsigawang masikap. nagsikap 
silang makapasok upang mapasaatin ang mensaheng ito ngayon — o sa araw na ito. Kaya't 
nagpapasalamat tayo.

2

Ngayon, sa susunod na Linggo ng umaga, kung loloobin ng Panginoon, nais kong magdaos ng isang 
gawaing pagpapagaling, mga panalangin para sa maysakit. At ilalaan natin iyon sa isang gawaing 
pagpapagaling, kung loloobin ng Panginoon.

3

Napansin ko sa umagang ito na may isang bunton ng mga panyo rito, Idinalangin ko ang mga ito, at 
ako' y . . ,Habang nananalangin kayo at nagaawitan, idinalangin ko ang mga panyo, at ngayon ay naririto 
pa ang masmarami sa gabing ito. Kaya't na —- naniniwala tayong nagpapagaling ang Diyos ng mga 
maysakit, napakaraming patotoo sa kalagitnaan natin at gayon din sa buong mundo. At nagpapasalamat 
tayo dahil dito.

At naisip ko na sa susunod na Linggo, dahil matagalt-agal din akong mawawala, at masyado nang 
mahabang panahon ang ginugugol natin sa pagtuturo ng Mensahe, na naisip kong makabubuti kung 
magdaraos tayo ng i — isang gawaing pagpapagaling, ipapanalangin natin ang mga maysakit. At umaasa 
tayong pagkakaloohan tayo ng Diyos ng magandang pagkakataon.

Ngayon, marami sa inyo ang kailangang magmanaeho ng maraming milya ngayong gabi. Kaya't 
kausap ko ang mga grupo doon sa - sa Blue Boar Cafeteria kanina kung saan ako nananghali, napakarami 
roong mabubuting tao. Nakamayan ko sila at nakausap, mga taong kanina ko lang nakilala, na dito 
sumisimba sa simbahang ito. At nagpapasalamat ako dahil sa mga kaibigang tulad nila, at nais kong 
pasalamatan ang bawat isa sa inyo, Ilan sa kanila ang namitas ng mga blackberries at dinalhan nila kami. 
At may isang nagdala sa amin ng isang baldeng sirup — o molasses, iyon nga yata iyon, at- at iba pang 
mga bagay—bagay . . . Hindi ninyo nalalaman kung gaano iyan kahalaga. At tuwing umaga ay pumaparito 
ako at lumalabas ng bahay, kung minsan ay may . . .

4

Nung isang umaga ay may isang kapatid na lalaki roon na totoong malubha, wala siyang damit at 
mga kagamitan, nais niyang ikuha ko siya ng ilang damit. Palabas na sana ako at muntik na akong 
matisod sa isang balde ng blackberries na nakalapag doon. Ang sabi ko, “Ikaw ba ang may dala ng mga 
blackberries na ito?”

5

At ang sabi niya, “Hindi, wala akong alam diyan. Kanina pang madaling araw ako naririto, at 
nakalapag na iyan dito.” At ang butihing kapatid ko pala na si Brother Ruddel ang may dala nito sa akin. 
Kaya't ang mga ganiyang bagay, totoong pinagpapahalagahan ko iyan.

Binanggit sa akin ni Billy Paul ilang sandali pa lamang ang nakalilipas nasa kalipunang ito ngayong 
gabi, nangalap sila ng handog na — para sa akin. Pinasasalamatan ko kayo gawa niyan. Hindi ko gustong 
gawin ninyo iyan.Sad — sadyang pinahahalagahan ko ang inyong mga pagsisikap sarnpu ngiba pa, ngunit 
itoy— hindi na kailangang gawin iyan, at.,Ngunitpagpalain nawa kayo ng Panginoon. Alam n'yo — alam 
n'yo, ang sabi ng Biblia, “Kapag ginawa ninyo sa pinakamaliit sa mga ito, sa Akin n'yo ito ginawa.”
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Ngayon, naging tuwiran ang paraan ng pangnngusap ko sa inyo tungkol sa mensahe, at ako'y. . 
,Maaaring ang iniisip ng iba na —— na ang palagay ko ay darating si Jesus sa umaga o kaya'y ngayong 
gabi. Iyan nga ang palagay ko. Ngayon, hindi ko sinasabing gagawin nga Niya. At muli, maaaring hindi 
Siya dumating sa susunod na linggo. At maaaring sa susunod na taon pa. Maaaring sampung taon pa, 
Hindi ko alam kung kailan Siya darating, ngunit may isang bagay na nais kong lagi ninyong isaisip: maging 
handa kayo sa bawat sandali o oras. Kita n'yo? Kung gayon, kung hindi Siya darating sa araw na ito, 
maaaring dumating Siya bukas. Kaya't ilagay lang ninyo iyan sa inyong isipan, na darating Siya. 13 At 
hindi ko alam kung kailan ang huling oras ko sa ibabaw ng lupa; walang nakaaalam sinuman sa atin. At 
walang nakaaalam sa atin kung kailan Siya darating. Hindi nga Niya alam sa sarili Niya ayon sa Salita 
Niya. Ang sabi Niya ay tanging ang Ama lamang ang nakaaalam kung kailan Siya darating; maging ang 
Anak ay hindi nakaaalam kung kailan Siya darating. Iyon ay kapag muli na Siyang isinugo sa atin ng 
Diyos. Ngunit hinihintay natin ang Kaniyang pagdating. At kung hindi Siya darating sa aking salinglahing , 
maaari Siyang dumating sa kasunod. Kung hindi Siya darating sa salinglahing iyon, darating Siya sa 
kasunod. Ngunit para sa akin, halos ay wala na akong makitang panahong natitira Sad -sadyang . . . 
Para sa akin, maaari na itong maganap anumang sandali. Ngunit ngayon, hindi nangangahulugan iyan na
—hindi iyan nangngahulugan na makikita ninyong magbabago ang anyo ng langit at ang bawat …. Hindi 
ganiyan ang pagdating na tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ang pag-agaw.

6

Kita n'yo, tatlo ang gagawin Niyang pagparito, Paririto Siya sa Pangalan ng tatlong Anak. Paririto 
Siya sa isang trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kita n'yo? Lahat ng iyon ay iisang Cristo, iisang Diyos 
sa bawat pagkakataon.
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Ngayon, alam nating naparito Siya upang magdala ng tatlong gawa ng biyaya: Pag-aaring ganap, 
Pagpapabanal, Bautismo ng Espiritu Santo. Ang lahat ng bagay sa Diyos ay nagaganap sa tatluhan, 
Kaya't una Siyang naparito upang tubusin ang Kaniyang Nobya; paririto Siya sa ikalawang pagkakataon 
sa pag-agaw upang kunin ang Kaniyang Nobya, ang Hari at Reyna.

Makaraan ang. . . Iyan ang hinihiniay na pagdating ng maraming tao, Ngunit pagdating Niya sa 
pagkakataong ito, walang makaaalam nito, datapuwat malalaman ng mga taong nakahanda kapag 
dnmating Siya, May mga taong maglalaho. Hindi nila malalaman kung ano ang nangyari sa kanila. Bigla na 
lamang silang tatangaying pataas sa isang iglap. At ang . . . Bigla na lamang silang mawawala, 
mababago sila sa loob lamang ng isang iglap sa isang kisap-mata. Kaya't paghandaan niyo iyon. Magiging 
malagim na matuklasan isang umaga na wala na pala ang mahal mo sa buhay, walang makahahanap sa 
kanila. Hindi ba't nakapanghihinayang na malamang nangyari na pala iyon at hindi ka nakasama? Kaya't 
manatili lang kayo sa harapan ng Diyos.

Ngayon sa susunod na linggo, kung loloobin ng Panginoon, sa susunod na. . . Lunes, mula sa i- isang 
linggo mula sa Lunes na ito, kung loloobin ng Diyos, ibabalik ko ang pamilya ko sa Arizona kung saan sila 
nag—aaral, pagkatapos ay mag — magbabalik ako. Ngayon, hindi ako nagpupunta roon . . . Wala akong 
pupuntahang gawain doon. Bihirang-bihira akong magpuntaa sa Arizona; may iba akong pupuntahan. 
Dadalhin ko ang may bahayko roon sa darating na Lunes. Muli akong magbabalik dito, Dito ako 
manggagaling patungong British Columbia. Babalik ako sa Colorado. Muli akong pupunta sa Arizona bago 
magpasko sa loob Lamang ng ilang sandali, isang - matagal na marahil ang dalawa o tatlong araw, 
titipunin ko ang pamilya, babalik ako rito sa panahon ng kapaskuhan, kung loloobin ng Panginoon, 
magdaraos ako ng gawain dito hanggang sa linggo ng bagong taon.

8

Kaya nga, didito ako nang , . . sampung ulit na mas mahaba ang panahong ititigil ko rito kaysa roon, 
dahil wala tayong simbahan o gawain doon, wala tayong anuman doon, kaya- kung ang pag—uusapan ay 
gawain sa simbahan.Iyan ang masama; wala akong mapagsuguan sa mga anak ko upang makarinig sila 
ng mga Mensaheng ito gaya ng nangyayari sa mga anak ninyo rin. Ka- kaya't iyan ang isang depekto 
namin. Ngunit mas malusogsilang lahat doon. Tuyo, mainit, tuyo ang klima roon, ngunit parang mas 
malusog doon ang mga bata. Hindi ako nakapagtaragal nang husto roon para matiyak ko kung maganda 
ba o hindi sa kalusugan ang klima roon. La —- lagi na lang akong umaalis, at pa — pa —- palagay ko ay 
sadyang ipinanganak akong layas.

9

Ang tawag sa akin ng asawa ko ay . . , (Alam kong narito siya kaya sasabihin ko na lang ito 
pagkatapos ng gawain, alam n'yong lahat iyan.) Ano na nga ba ang tawag doon, “Pabagu-bagong ihip ng 
hangin” o “Mga hanging walang pahinga” o anuman - anuman iyon, alam n'yo, “Buhanginang 
pabagubago,” o kaya ay . . . Lagi akong umaalis, sa ibang pananalita. At dalawampu't dalawang taon na 
akong kasal ngayon, at ako'y — kung minsan ay para akong dayuhan sa loob ng bahay, dahil kailangan 
kong laging umalis. Ngunit hinihintay ko ang oras kung kailan ay matitigil na tayo sa ating lupang tahanan 
balang araw. Ngunit ngayon ay kasalukuyang nagaganap ang pakikibaka, kaya't maging ma 
mapanalanginin tayo,

Huwag ninyong kalilimutan, sa darating na Linggo ng umaga, kung loloobin ng Pan ginoon, dalhin 
ninyo ang mga maysakit at ang mga may karamdaman. agahan ninyo ang dating; pumuwesto na kayo 
agad; at marahil ay may isang pangkat na kailangang ipanalangin. Kakailanganing mamigay tayo ng mga

10
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prayer card. Kung hindi sapat ang dami, hindi tayo mamimigay ng mga prayer card, sapat lang upang 
makagawa tayo ng maikling pila, halimbawa'y dalawa o tatlong dosena o ilan man. Ngunit ma — 
malamang na mamigay tayo ng mga prayer card. Kaya't marahil ay gagawin natin iyon mga isang oras 
bago magsimula ang gawain, na sa palagay ko ay gugugol ng . . .Bandang alas·otso ——a|as otso y 
media ay mamimigay sila ng mga prayer card, bubuksan na nila ang simbahan, mamimigay sila ng mga 
prayer card sa susunod na Linggo ng umaga.

At pagkatapos ay tiyakin ninyong naririto kayo para sa inyong —— dalhin ninyo ang mga mahal ninyo 
sa buhay. llagay ninyo sila roon, Magiging mainam at malamig sa loob ng simbahan (kung maysakit sila), 
at gagawin namin ang abot ng makakaya namin upang maipanalangin sila. Salamat muli sa kaloob.

At ngayon, babasa tayo ng ilang Salita ng Diyos ngayon sa gabing ito, at humanda kayong muli sa 
muling pagdating ng Kaniyang Presensiya upang dalhin sa atin ang Kaniyang Salita. Ngayon, alam nating 
maaari tayong burmasa ng teksto, ngunit kailan gang ang Diyos ang maghayag ng konteksto. Kita n'yo? 
Magagawa nating kumuha ng teksto ngunit kailangang ang Diyos ang maghayag ng konteksto.

11

At habang binubuklat ninyo ang ikalawang kabanata ng Aklat ni Jeremias, nais kong sabihing 
nagagalak akong makapiling natin si Brother Lee Vayle,isang mahal na kapatid sa Panginoon, at wari ko'y 
narito, ang kapatid na ito(hindi ko maisip ang pangalan niya.), si Brother Willard Crase. At nakita ko ang 
mga kapatid na taga Arkansas, sina Brother John at ang mga kasama niya na taga Popular Bluff, at si 
Brother Blair. At oh, si Brother Jackson, at si Brother Ruddell, at napakarami pa na hindi ko lang . . . Kung 
kaya ko lang sanang banggitin ang pangalan ng lahat, ngunit sadyang hindi ko magawa, at nauuunawaan 
ninyo. Si Brother Ben Bryant, nakikita kong nakaupo siya rito. Karaniwang siya ang aking “Amen corner” 
habang ako'y . . , Kilala ng lahat si Ben dahil sa boses niya.

Kami'y . . . nakaupo kami sa California nung minsan, nangangaral ako ng isang mensahe para sa mga 
Baptist doon sa may lambak. Mayroon silang malaking tolda roon at napakarami roong mga Baptist na 
aristokrato, Wala man lang akong marinig na “Amen” kahit saan, alam nyo. Nangangamba ang ilang 
kubabaihan na baka mabitak ang pintura sa mukha nila. At namalayan ko na lang na may isang pares na 
paa na tumaas na ganiyan sa ere, at dalawang naglalakihang kamay, at maitim na buhok na gagalaw-
galaw sa lahat ng dako,

12

“A-a-amen!” sumisigaw siyang gano'n. Tumungo ako roon; ang sabi ko, “Ben, saan ka ba galing?” 
Totoong malakas ang kaniyang pag “Amen,”

Nakita kong medyo sinipat siya ng asawa niya. Buweno, medyo naiwala na niya ang kaunti sa maitim 
niyang buhok, ngunit, ayos lang iyan. Huwag mong alalahanin iyan. Matagal na panahon ko nang naiwala 
ang akin

Kaya nga, ngayon, huwag ninyong kalilimutang manalangin.

Ngayon, sa pagdako natin sa taimtim na bahagi ng gawain, alalahanin ninyo, kapag binasa natin ang 
Salitang ito, pagpapalain ng Diyos ang Salitang ito, Hindi ito babalik sa Kaniya nang walang kabuluhan, 
bagkus ay tutuparin nito ang layunin nito. At alam kong kapag binasa ko ang Salita, lagi akong magiging 
wasto. Kapag binasa ko ang Salita, kikilalanin ng Diyos ang Kaniyang Salita.

13

Ngayon, tumayo tayo bilang pagbibigay-galang sa Kaniyang Salita, Jeremias, ikalawang kabanata, 
ang ika— 12 at ika-13 talata ng Jeremias 2: Mangagtaka kayo, ah . . . kayong mga langit sa bagay na 
ito, at mangatakot ng kakilakilabot mangatuyo kang lubha,

sabi ng Panginoon.

Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan; kanilang iniwan ako na bukal ng buhay 
na tubig at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon ng mga sirang balon na hin - hindi malalamnan ng 
tubig.

Yumuko tayo ngayon.

Mahal na Diyos, nabasa na ang Iyong Salita, at dalangin namin na kilalanin Mo ang Iyong Salita at 
ipagkaloob Mo sa amin ngayong gabi ang talinghaga—o ang paghahambingNito, habang tinitingnan namin 
ang mga araw na nagdaan, ang Israel bilang halimbawa namin, gaya ng itinuturo sa amin ng Biblia, na 
makikita namin kung ano ang ginawa Mo sa kanila nang tuparin nila ang Salita, makikita namin kung ano 
ang ginawa Mo sa kanila nang salangsangin nila ang Iyong Salita, at nang matutunan namin kung anu 
ang dapat naming gawin. Kaya't dalangin namin na mangusap Ka sa amin ngayong gabi sa isang bukodl 
tanging kaparaanan, upang malaman namin kung ano ang dapat naming iasal sa araw na ito na 
natutunan namin kaninang umaga na kinabubuhayan namin. Sapagkat hiling namin ito sa Pangalan ni 
Jesus, Amen. (Maaari na kayong maupo.)

14

Nais  kong  mangusap  sa  gabing  ito  tungkol  sa  isang  paksa  sa  loob  lamang  ng  -  ng  maikling  oras15
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tungkol sa “Mga Sirang Balon,”

Nakagawa ang Israel ng dalawang malaking kasamaan. Ang sabi ng Diyos ay lumayo na sila sa 
Kaniya, ang Bukal ng Buhay, at nagsigawa na sila sa ganang kanila ng ng mga balong pagkukunan nila ng 
maiinom. 31 Ngayon, isang bagay iyan . . , Kaya ko naisip ang tekstong ito, ay dahil maitutulad ito sa 
sinasabi ko kaninang umaga tungkol sa oras na kinabubuhayan natin patina sa adhikaing ipinaglalaban 
natin.

At nakatingin tayo sa Israel bilang halimbawa ng kung ano ang Diyos noon, kailangang manatili 
Siyang hindi nagbabago. At iisang bagay lang ang kinilala ng Diyos; iyon ay ang Kaniyang daang inilaan 
Niya para sa mga tao. At nang lumabas sila sa daang iyon ay winalang galang nila ang Diyos, at 
pinagdusa ng Diyos ang mga tao dahil lumayo sila sa bilin sa kanila ng Diyos. Kahit ano pa iyon. Binigyan 
pa nga Niya sila ng isang kautusan: “Huwag ninyong hihipuin, huwag ninyong hahawakan, huwag ninyong 
titikman,” sadyang A hindi dahil sa kasamaan ng paggawa uitu, kundi dahil sa kasamaan ng pagsuway sa 
iniuutos Niya, At may — sa tuwina ay hindi maaaring magkamon ng batas kung walang kapamsahan ang 
batas, sapagkat kung walang kaparusahan, kung gayon ay walang kuwenta ang naturang batas — 
malibang magkaroon iyon ng kaparusahan, ang batas.

16

Ngayon, makikita natin na ang ginawa nila sa araw na iyon ay tila maihahambing sa ginagawa natin 
sa araw na ito, sa ginagawa ng mga taong nasa iglesia.
17

Ngayon ay mayroon tayong makikitang isang kakaibang bagay dito, Marahil ay naging kakaiba sa 
ibang mga tao nang sabihin Niya, “Kayo'y — nagsigawa na sila ng mga balon, mga sirang balon.” Ngayon, 
marahil ay hindi alam ng iba sa inyo kung ano ang balon, Ilan ba ang nakakaalam kung anu ang balon? 
Buweno, halos lahat pala kayo, Kung laki kayo sa bukid, alam ninyo kung ano ang balon. Naaalala ko na 
napakarami ko kasing nainom na mga insekto sa isa sa mga iyon ka — kaya a —— alam na alam ko kung 
ano ang balon. Nangaral ako sa isang lalawigan kung saan ika'y — sa isang brush arbor kung saan ay 
mayroong pitsel na puno ng tubig na gal ing sa balong nakaimbak doon na mula sa — sa ulan, alam n'yo, 
at medyo matagal na iyon, at — at ang mga insekto sa gabi ay mapupunta rito . . .kaya't alam ko kung 
anu ang tubig—balon.

Ang ——- balon ay i— isang dako, isang bagay na hinukay sa lupa upang magsilbing isang balon. 
Kapag walang balong-bukal, gumagawa ang mgatao ng - ng balon. Sa ibang salita, ang balon ay isang 
tangkeng gawa ng tao o balong gawa ng tao na hinukay ng tao sa lupa upang masalo nito ang tubig u · 
upang magamit ito. Ginagamit ito ng iba upang ipanghugas, at ang iba naman ay ginagamit itong inumin, 
at marahil ay sa iba pang kaparaanan. Lahat ng tubig kung minsan na iniipon namin ay galing sa isang 
balon. Dati-rati ay mayroon ka pa ngang ginagamit na isang bagay na iikutin mo nang iikutin, iikutin nang 
iikurit, para maitaas mo ang tubig, may mga maliliit pa ngang timbang panalok ng tubig mula sa balon .

18

Buweno, may mapapansin tayong isang bagay sa isang balon na kaiba sa balong—bukal. Ngayon, 
ang balon ay nababasyo. Hi —-hi — hindi kayang punuin ng isang balon ang sarili nito. Hi — hindi ito 
maaasahan. Hindi mo maaaring asahan ang isang balon. Kailangan itong umasa sa ulang bumuhuhos sa 
panahon ng tag-araw o sa tagginaw, anuman iyon, upang . . . Karaniwang sa panahon ng tagginaw 
kapag dumating ang niyebe at ulan, umaagos ang tubig patungo sa balon. At kung hindi nito masasagap 
ang tubig na iyon,kung gayon ay wa — wala kayong tubig kahit kaunti. Itoy — ito'y . , .natutuyo ito. At 
hindi nito magawang punuin ang sarili nito. Hindi kayang punuin ng lumang balon ang sarili nito; napupuno 
lang ito sa patak ng ulan.

At nais kong pansinin ninyo ang isa pang bagay tungkol sa balon. Karaniwan ay may makikita kayong 
. . . ang nangyayari doon sa lugar namin, ang balon . . . Karaniwang doble ang laki ng kamalig sa laki ng 
bahay, at karaniwang pinaaagos nila ang tubig mula sa kamalig tungo sa balon. Naaalala ko pa ang 
lumang balon doon nang — nang ang — ang mga tubo ng kanal ay pinaaagos ito sa- mula sa kamalig. 
Napupuno ito ng tubi g na galing sa kamalig, kaya't ang tubig ay nagmumula sa bubungan ng kamalig 
kung saan ang lahat ng mga hayop na nagsisitapak sa paligid nagdaraan sa mga kulungan sa loob ng 
bakuran at ang — ang lahat ng dumi ng kamaligan ay namurnuo sa ibabaw ng kamalig sa panahon ng 
tagtuyo, bago darating ang tubig at huhugasan nito ito sa bubungan patungo sa isang butas na gawa ng 
tao, at magtutuloy ito sa isang alulod na gawa ng tao, at aagos iyon sa isang balong gawa ng tao. At 
kung hindi ba naman napakaruminito, hindi ko na alam kung ano ang naiipon mo, kapag mayroon kang 
balon. Opo, gawang lahat ito ng tao at napakarumi talaga nito.
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Alam nyo, tinatawag namin noon ang — mayroon kaming basahang panala sa isa. Alam ba ninyo kung 
anu iyon? Kailangang lagyan mo iyon ng basahang panala para masala ang lahat ng mga insekto at mga 
bagay·bagay na galing sa ibabaw ng— ng kamalig, al sa paligid nito, at umaagos _ iyon mula sa isang 
lugar tungo sa isa pa at saka ito maiipon sa isang balon. At nilalagyan namin iyon ng — ng basahang 
panala para inasala ang lahat ng - ang dumi at lahat ng bagay na maaari naming masala. Anupa't hindi 
naman nasasala ang tunay na dumi, ang nasasala lang nito ay ang malalaking dumi na natatangay 
patungo rito. Maaaring may insektong mahulog dito ngunit napupunta ang katas ng insokto sa tubig. Ka

20
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— kaya talagang napakarumi ng tubig na naiipon sa maruming balon.

Sa loob lamang ng ilang araw, hayaan mong maimbak ang tubig na iyon doon, dudumi iyon. Imbakin 
mo nang matagal ang tubig sa balon at dudumi lyon, at nagkakaroon ng maraming palaka, at mga bubuli, 
at mga ahas, ar — ang tawag namin doon nung araw ay - “wiggletails,” mga maliliit na . . . Hindi ko alam 
kung . . . Hindi naman mga parasite ang mga iyon, iyon ay mga . . . ? . . . Hindi ko alam kung ano'ng 
tawag sa mga iyon, ngunit may mga maliliit na bagay na napupunta sa tubig na- na ang tawag namin ay 
wiggletails. Alam n'yo kung ano'ng tinutukoy ko.Ilan ba ang nakakaalam kung anong sinasabi ko? Oh, aba 
siyanga, sa lahat ng mga probinsiyano. Napupuno iyon ng karumihan, at ito namang mga maibigin sa 
karumihan ay sumasama roon. Sadyang napupunta iyon doon dahil nga hindi umaagos ang tubig na iyon. 
At dahil maruming tubig iyon, inaakit nito ang mga hayop na iyon na gustunggustong tumigil sa mga tubig 
na hindi umaagos.

21

Malaki ang hawig niyan sa mga iglesia natin ngayon. Sa palagay ko ay iniwan na natin . . . Isa sa 
mga malaking pagkakasalang nagawa ng iglesia sa araw na ito, gaya ng pagkakasala ng Israel noon, 
iniwan Siya nito, ang Bukal ng Tubig na buhay, at nagsigawa ng ganang kanila ng mga balong gawa ng 
tao. At nagmistula itong tirahan ng lahat ng bagay na maibigin sa gayong uri ng tubig. Mga bubuli, mga 
palaka, at lahat ng uri ng maruruming mikrobyo ang nakatira dito, dahil ito'y isang tangkeng ginawa ng 
tao; at sa loob ng tangkong ito ay nananatili ang mga bagay na ito. Isa itong napakagandang halimbawa 
ng denominasyon natin sa araw na ito.

22

Ngayon,“ sasabihin mo, ”Brother Branham, bakit matindi ang ginagawa mong paghampas sa mga 
taong iyon?“ Dapat lang kasing hampasin. Takasan ninyo iyan, dahil sa bandang huli ay iyan ang bubuo 
sa tatak ng hayop; iyan ang hahantungan ng denominasyon. Patungo na ito ngayon doon upang ipilit sa 
pamamagitan ng lakas . . .

Tingnan n'yo, sa matandang emperyo ng Roma iyan ang umakay sa kanila sa tatak ng apostasya. 
Natuklasan ninyo na walang taong makabibili at makapagbibili kung wala siyang tatak ng hayop. 
Kailangang mayroon siya nito.

Magiging dalawang klase lang ng tao ang nasa lupa; yaong mga may Tatak ng Diyos, at yaong may 
tatak ng hayop, dalawang klase lang. Kaya't kailangang matatakan ka ng isa sa dalawang ito. At ito'y 
magiging isang _ apostasya, i — isang talak ng—ng relihiyon, relihiyong lihis sa katotohanan.

23

At gagawa ito ng isang larawan para sa hayop. Sa ating pag·aaral ay natuklasan nating ang Roma 
ang siya noon, ngayon, at laging mananatiling ang — o ang hayop. Siyanga. Walang paraan upang maiba 
pa ito. Ang Roma . . .

At ano ang ginawa ng Roma? Nabago ito mula sa pagiging paganong Roma tungo sa pagiging rnaka-
papang Roma at nagtatag ito ng isang sistema,isang unibersal na sistema, na pipilit sa lahat ng tao upan 
g sumapi sa iisang relihiyon at kung hindi ay ipapapatay siya.

At kakatwang bagay na ang Estados Unidos ay lumitaw sa tagpo, at ito'y isang — para itong 
kordoro. At may dalawang maliliit na sungay ang kordero, ang kapamahalaang sibil at eklesiastikal. At di 
nagtagal ang korderong ito, natuklasan nating nangusap itong parang dragon at ginamit nito ang lahat 
ng kapangyarihang taglay ng dragon na nauna rito. At ang sabi sa atin ng Biblia ay sinabi nila, “Gumawa 
tayo ng larawan ng hayop.” Ang isang larawan ay isang bagay na katulad ng isang bagay. At makikita 
natin ngayon na sa kalagayan nitong lihis sa katotohanan ay binubuo ng iglesia ang Pandaigdigang 
Konseho ng mga Iglesia, na siyang larawan ng kapangyarihan ng Roma, at ipamimilit nito sa mga tao kung 
ano ang ipinamilit ng paganong Roma — o ang ginawa ng maka-papang Roma. Kaya't wala nang ibang 
paraan, wala nang iba pa, bagkus ay iyan ang Katotohanan.

24

At iyan ang dahilan kung bakit tinutuligsa ko iyan sa aking kapanahunan, sa aking panahon, sa 
dahilang kailangan itong tuligsain. Ang panawagan ay dumating na upang “Lumabas kayo sa kaniya, 
bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kaniyang mga kasalanan.”

Ngayon, hinahambing ko iyan dito sa marumi, nakapandidiring mga balon. Siya ang bukal ng Buhay; 
Siya ang Tubig na Buhay. At iniiwan iyan ng mga tao at naghuhukay sila sa ganang kanila ng m ga balong 
ang maaari lamang gawin ay ang sumahod ng dumi. Iyan lamang ang maaari nitong sahurin.At iyan ang 
ginagawa ng pagiging makadenominasyon; sinasahod nito ang lahat ng dumarating, na nais makisapi. 
Handa nila itong papasukin kung mayroon itong salapi o kung kaya silang bihisan nito sa isang paraan. 
Kahit sino pa sila, saan man sila galing, tatanggapin nila ang mga ito.

25

Ngayon, muli nating makikita na ang tatak ng hayop na ito na nabuo rito . . . Ang bilang ng America 
ay 13; isinilang itong may 13 kolonyang ang watawat nito ay may 13 bituin, 13 guhit; at lumitaw pa nga 
ito sa ika-13 kabanata ng Apocalipsis. At ang America sa tuwina ay isang babae, nakalagay ito sa ating 
mga barya. Maging ang ulo ng Indian, o ang diyes sentimo natin ay hugis ng mukha ng isang babae. Alam 
natin iyan, alam natin ang kasaysayan nito. Lahat ng bagay, ang Kalembang ng Kalayaan at lahat ng iba,
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ang Kalayaan — ang

Istatuwa ng Kalayaan ay . . . Lahat na lang ng bagay ay babae, isang babaeng ang bilang ay I3. 
Kita n'yo?

Ngayon, na - napakagandang makita ang mga bagay na iyan.

At ngayon, itinaya ko sa pamamagitan ng isang kapahayagang mula sa Diyos o sa isang pangitain 
noong 1933, na may pitong bagay na magaganap bago sumapit ang oras ng wakas, At ang isa sa kanila, 
na si Mussolini, na noon ay kasalukuyang nagiging isang diktador, na magiging isa siyang diktador; bukod 
din ay may gagawin siyang pananakop, at paroroon siya sa Ethiopia, at kukubkubin niya ang Ethiopia. At 
sinabi ng Espiritu, “Babagsak siya sa sarili niyang hagdan.”

27

Iniisip ko kung mayroon pang natirang mga datihan dito sa tabemakulo na nakaaalala nang sabihin ko 
iyon dito sa Redman's Hall nang mangaral tayo maraming taon na ang nakalipas. Mayroon bang isa dito 
sa loob ng gusali ngayong gabi na natira mula pa noon sa lumang Redman's Hall nang ipangaral ko iyon, 
nang nagpalabas sila ng N.R.A., noong panahon ng unang panunungkulan ni Roosovelt? Sa palagay ko'y 
wala kahit isa. Mayroon ba? Siyanga, siyanga, mayroong isa. Hayan ang isa, siyanga, Si Gng. Wilson, 
natatandaan ko pa siya. Ang asawa ko, na nakaupo sa likuran. May dalawang natira sa matandang 
henerasyon ng mga taong naroroon sa araw na iyon. Na nang sabihin nilang ang N.R.A. daw na ito ay 
ang tatak ng hayop, ang sabiko, “Wala iyan. Malayong·malayo. Hnidi magmumula rito ang ratak ng 
hayop; sa Roma ito magmumula, at hindi maaaring mangyari na iyon ang tatak ng hayop.”

At ngayon, alalahanin n'yo na ang mga bagay na ito ay naipangusap na, Ang sabi si Adolf Hitler 
umano ay hahantong sa isang mahiwagang wakas; at magdidiklara siya ng digmaan laban sa Estados 
Unidos; at magtatayo sila ng isang napakalaki i — isang napakalaking bagay na kongkreto, na titirhan pa 
nga nila, at doon mismo makararanas ang mga Amerikano ng isang masaklap na pagkatalo. At iyon ay 
ang Siegfried line — labing isang taon bago iyon itayo. At ang sabi pa ay darating siya sa kaniyang 
wakas, at magwawagi ang Estados sa digmaan.

28

At ang sabi ay magkakaroon ng tatlong “ismo”: ang Nazismo, ang Fasismo at ang Komunismo. At ang 
sabi ko, lahat nang ito ay hahantong sa Komunismo. Dadalhin itong lahat ng Rusya sa Komunismo.“

At ang sabi ko pa, “At magiging napakadakila ng agham, magiging napakatalino ng tao hanggang sa 
makaimbento siya ng napakaraming bagay, hanggang sa makagagawa siya ng isang awtong ang itsura'y 
parang itlug na ang ibabaw ay bubog, at ito'y kukuntrolin hindi ng manibela kundi ng ibang lakas.” At 
mayroon na ngang ganiyang kotse ngayon.

At ang sabi ko, “At ang moralidad ng ating mga kababaihan ay lubos nang maibababa hanggang sa 
magiyng kahihiyan sila sa lahat ng mga bansa. Magsusuot sila ng kasuotang panlalaki. Unti-unti nilang 
huhubarin ang mga suot nilang damit hanggang sa damit pang—ilalim na lamang ang nakasuot sa kanila. 
Iyon lang. At bandang huli ay dahon na lang ng igos ang suot-suot ni|a,” At kung napansin ninyo, sa 
labas ng “Life” magazine noong nakaraang buwan, may nakalitrato roong isang babaeng ang suot ay 
dahon ng igos at iyon umano ang bagong kasuutang panggabi o gown, ang isinusuot nila sa gabi, 
transparent iyon, nakikita ang loob, natatakpan lang ng dahon ng igos ang ilang bahagi ng kaniyang 
katawan. Strapless — o strap — walang strap ang mga bathing suit nila, ang gawing itaas nito ay 
naglalantad sa katawan . . . At kung paanong nangyari ang mga bagay na iyon.

29

At pagkatapos ay sinabi ko, “May nakita akong isang babaeng tumayo sa Estados Unidos na parang 
isang dakilang reyna o kung ano. At napakaganda niya kung pagmamasdan ngunit maitim ang puso niya. 
At ibinunsod niya ang bansa upang humakbang — magtungo sa kaniyang paanan.”

Datapuwat sinabi ko, “Sa wakas ay lnutusan Niya akong muling tumingin sa silangan, at nang 
tumingin ako, nakakita ako, para bang, ang ayos nito, sumabog ang mundo. Hanggang sa abot ng aking 
natatanaw ay wala akong makita kundi mga kahoy, at — at umuusok na mga bato na pinasabog mula sa 
lupa. At ang mga bagay na ito umano ay mangyayari bago magwakas ang mundo.” At lima sa pitong iyon 
ay naganap na sa loob ng tatlumpu't tatlong taon.

30

Hayan na tayo, balik sa huling panahon. At nangusap ako laban sa makadenominasyong sistema 
noon pa man. At hanggang sa gabing ito ay iyan pa rin ang paniwala ko na isa iyang ipunan ng dumi, na 
iyan ay isang lugar kung saan ay umaagos ang karumihan. Hindi ko mapaniniwalaang magagawa ng Diyos 
na tanggapin ang bagay na iyan sa Kaniyang Iglesia, dahil kailangan itong isilang ng Espiritu ng Diyos at 
saka ito lilinisin bago ito matawag na Kaniya. Ang mistikal na Katawan ni Cristo, nabautismuhan tayo 
papasok dito sa pamamagitan ng Bautismo ng Espiritu Santo.

Oo, ang sistemang ito ng balon ay tiyak na isang napakagandang halimbawa ng isang denominasyon. 
Dapat tingnan ito ng taong marunong at hinding·hindi siya papasok dito, sapagkat pinatunayan ng Diyos 
sa mga nagdaang kapanahunan na laban Siya rito at hindi Siya kailan man ginawang kasama nito, Alin 
mang  grupo  .  .  .  Sa  tuwing  magtitindig  ang  isang  tao  taglay  ang  isang  mensahe,  gaya  nina  Luther,
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Wesley, at iba pa, sina Smith at Calvin, at ang kanilang mga kasama, nang simulan nila ang 
organisasyon, itinabi ng Diyos ang bagay na iyon at hindi na Niya muling pinasigla iyon.

Suriin ninyo ang kasaysayan. Kailan man ay hindi nangyari na kumuha ang Diyos ng isang 
denominasyon at saka Siya gumawa ng revival sa pamamagitan nito: hindi nangyari ito kailan man. At 
sanagdaang kasaysayan at sa pamamagitan ng Biblia ay napatunayang isa itong maruming bagay sa 
'paningin ng Diyos, Kaya' ayaw kong makisali rito. At iyan ang dahilan kung bakit laban ako rito at 
sinisikap kong ilabas ang mga tao rito.

Inaanyayahan tayo (Kung ano ang naganap sa Israel ay gayon din ngayon.) na tingnan natin ang 
Israel bilang halimbawa. Sila, hangga't nananatili sila sa Bukal, maayos ang lagay nila. Ngunit nang 
magsimula silang magsigawa sa ganang kanila ng mga balon, mga balong gawa ng tao, doon na sila 
iniwan ng Diyos. Ganito rin ang gagawin Niya sa atin. Iniwan nila Siya, ang bukal ng Tubig na Buhay. Iyon 
ang reklamo sa kanila ng Diyos, gumawa kasi sila ng isang bagay na kanilang — na maaari nilang sabihin, 
“Nakita na ninyo kung ano ang nagawa namin?”

32

Ngayon, nang — sa panahon ni Moises, nang ang Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ay nagkaloob sa 
kanila ng isang propeta, nagkaloob Siya sa kanila ng Haliging Apoy upang manguna sa kanila, binindika 
Niya iyon sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan, biyaya ang nagkaloob ng lahat ng mga bagay 
na ito, gusto pa rin ng Israel ng . . .? . . . kautusan. Tinanggihan nila ang biyaya upang matanggap nila 
ang kautusan. Ganiyang- ganiyan ang ginagawa ng mga tao ngayon; tinatanggihan nila ang Salita upang 
tanggapin ang isang sistemang makadenominasyon, sapagkat doon ay magagawa nila kung ano ang 
gusto nilang gawin at nakakalusot sila. Ngunit hindi mo iyan maaaring gawin kay Cristo. Kailangan mong 
lumapit nang malinis at malinaw para ka makapasok kay Cristo.

33

Iniiwan nila ang balong-bukal kapalit ng isang sistema o balong gawa ng tao, maiisip mo ba namang 
rnagagawa iyan ng tao? Maiisip ba ninyo ang kalagayang pangkaisipan ng isang taong maaari namang 
uminom mula sa balong-bukal, ay iiwan niya iyon kapalit ng isang gawang-taong balon na may mga 
palaka, at mga bubuli, at mga kiti-kiti, at lahat ng iba pa sa loob nito? Ni hindi nga itu maituturing na 
tamang pangangatwiran, ngunit iyan na nga ang ginawa ng mga tao. Iniwan na nila ang Salita, ang 
tunay na Bukal ng sibol at kapangarihan ng Diyos upang sa balon sila magsiinom at magsigawa sila ng 
mga balon. Gaya rin ito ng ginawa nila noon, ginawa na rin nila ito ngayon. Sasabihin nila . . . Ang sabi 
Niya, “Iniwan na nila Ako rito.” Ang sabi Niya rito sa Jeremias 2 at 14 — o 13, pala. Ang sabi Niya, 
“Iniwan na nila Ako, ang Bukal ng Tubig na Buhay.”

34

Ngayon, nakikita na natin kung ano ang balon. Nakikita na natin kung ano ang nasasahod nito. 
Nakikita na natin kung paano itong ginagawa. Isang bagay ito na gawa ng tao na galing sa maruming 
bubungan. Ang tubig na pumapatak at bumubuhos sa mamming bubungan, at hinuhugasan nito ang 
bubungan, umaagos ito sa isang gawang-taong alulod, sa isang gawang-taong daluyan ng tubig, tungo 
sa isang tangkeng gawa ng tao. At lahat ng karumihan ay doon naiipon, at ang — ang mga mikrobyo, at 
ang mga bubuli, at mga palaka, at mga bagay- bagay sa lupa, gustung- gu sto nila ito. At pansinin 
ninyo, ang mga iyon ay maruruming hayop, mga kiti-kiti, nakaimbak. Hindi naninirahan ang kiti-kiti sa 
malinaw na tubig. Kung gagawin nito ito, mamamatay ito. Kailangang pumaroon siya sa tubig na 
nakaimbak.

35

At ganiyan ang nangyayari ngayon sa napakaraming parasite ngayon. - Hindi n'yo magawang 
manirahan sa sariwang tubig ng Espiritu Santo. Iyan ang dahilan kung bakit laban na laban sila sa Salita, 
at sinasabi nilang sinasalungat Nito ang Sarili Nito; wala umano itong kuwenta, Kailangan kasi nilang 
magkaroon ng tubig na naimbak sa tangke upang doon sila magsilangoy. Tama. Ganiyan din ang 
nangyayari sa mga palaka, at sa mga bubuli, at sa mga butete, at sa mga katulad nito. Kailangan nilang 
magpunta sa Iatian o sa tubig na naimbak sa tangke para ito mabuhay, sapagkat likas sa kanila ang doon 
tumira. At hindi mo mababago ang hayop hangga't hindi mo nababago ang kalikasan nito. At hindi mo 
magagawang ipakita sa isang tao ang Salita ng Diyos hangga't hindi nababago ang kalikasan niya. At 
kapag nabago na ang kaniyang kalikasan mula sa dati niyang pagkatao at naging isa na siyang anak ng 
Diyos at pumasok sa kaniya ang Espiritu Santu . . . Ang Espiritu Santo ang sumulat sa Salita ng Diyos

36

Kanina ay kausap ko ang matalik kong kaibigan na si Dr. Lee Vayle, na ngayon ay naririto. At isa 
siyang——mahusay siyang teologo. At karaniwang nag — nagkakakaroon kami ng ilang maiinam na 
diskusyon tungkol sa Kasulatan. Napakatalino niya, at tinanong niya ako minsan kung ano'ng palagay ko 
sa unang katibayan ng Espiritu Santo, kung iyon nga ba'y pagsasalita ng ibang wika? (Maraming taon na 
ang nakalipas mula noon.) Ang sabi ko, “Hindi, hindi ko iyan makita.” Ang sabi niya, “Hindi ko rin iyan 
makita.” Ang sabi pa, “Bagama't iyan ang naituro sa akin.” Ang sabi niya, “Ano sa palagay mo ang 
katibayan?”

37

Ang sabi ko, “Ang pinakasakdal na katibayang maaari kong isipin ay _ang pag-ibig.” Kaya't nag-usap 
kami tungkol doon, At pagkatapos ay naisip ko, “Parang magandang pakinggan iyan.” Kaya't 
pinanghawakan ko iyon: kung may pag-ibig ang tao. Ngunit isang araw ay itinuwid ako ng Diyos sa isang
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pangitain, at sinabi Niyang ang katibayan ng Espiritu Santo “ ay yaong mga kayang tumanggap ng Salita, 
hindi pag-ibig o pagsasalita ng ibang wika, kundi ang pagtanggap sa Salita.

At ang sinasabi ni Dr. Vayle sa akin ay iskriptural daw iyon. Ang sabi niya, “Dahil sa Juan I4 ay sinabi 
ni Jesus, 'Kapag Siya, ang Espiritu Santo ay sumainyo, ipahahayag Niya ang mga bagay na ito na itinuro 
ko sa inyo, at ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na darating.”' Kaya't hayan ang tunay na katibayan 
ng Espiritu Santo. Wala pa Siyang sinasabing mali sa akin. Iyon na nga iyon; ang katibayan ng Espiritu 
Santo ay kung kaya ng taong tanggapin Ito. Pagkat hindi kailan man sinabi ni Jesus, “Pagdating ng 
Espiritu Santo ay magsasalita kayo ng lbang wika.” Hindi Niya sinabi, “Pagdating ng Espiritu Santo ay 
gagawin ninyo ang alin man sa mga bagay na iyon,” kundi ang sabi niya, “Kukunin Niya ang mga bagay na 
ito sa akin at ipakikita Niya ang mga ito sa iyo, at ipakikita niya sa inyo ang mga bagay na darating.” 
Kaya't iyan ang tunay na katibayan ng Espiritu Santo ayon mismo kay Jesus.

38

Kaya't ang lahat ng mga sensasyong ito at mga bagay-bagay na taglay ng mga mo at hanggang 
ngayon ay siyang patuloy nilang kinakain, makikita ninyo kung bakit nila ginagawa ito. Kita 
n'yo,nagmimistula itong isang denominasyon o isang hindi umaagos na tubig sa tibag, at walang 
mabubuong denominasyon sa ibabaw ng sakdal na Salita ng Diyos. Hindi mangyayari 'ito, sapagkat hindi 
mo maaaring gawing nominasyon — o gawing denominasyon ang Diyos. Hindi, po.

39

Ang dahilan, kumuha ka ng isang lupon ng kalalakihang naniniwala sa Salita, hayaan mo silang 
magpasimula ng isang organisasyon; bago mo pa malaman, sa loob lamang ng isang taon may lilitaw na 
roong isang lupon ng mga Ricky na hindi na ninyo kayang sawayin. Sila na ang may hawak, at wala na 
kayong maaari pang gawin tungkol dito. Hindi iyan sistema ng Diyos. Hindi. Kaya't alam nating iyan ang 
bagay na namatay na at naging isang balon at naging isang lugar kung saan ang bawat isa ay 
magkukumpromiso sa bagay na ito, sa bagay na iyon o sa iba pa para _ makapagparami ng mga kasapi, o 
para makapasok ang mga tao.

Nakita nating ang sistemang ito ay minsang nagsimula noong mga kaarawan ng Israel nang 
maghukay sila ng mga balon. At mayroon doong isang lalaki at isang lupon ng mga Fariseo na naghukay 
ng mga balon. At may lalaki roong ang pangalan ay Herod, at isa siyang tagapamahala, gubernador ng 
estado. At pumaroon siya upang makinig sa isang Lalaking hindi nakipagbiruan sa kanilang mga 
denominasyon. Isa Siyang propeta. At walang propetang nagkaroon ng kaugnayan sa denominasyon, 
bagkus ay kinamuhian nila ito.

40

Nagsimulang mangusap ang propetang ito, “Huwag ninyong sasabihin, 'Si Abraham ang aming ama,' 
sapagkat sinasabi Ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa 
mga batong ito.”At may dinala silang isang kilalang tao upang makinig sa kaniya, at ang kilalang taong 
ito, inagaw niya ang asawa ng kaniyang kapatid at pinakasalan siya. At ano ang mukhaang sinabi ng 
lalaking iyon'? Ang akala nila ay magkukumpromiso siya at sasabihin nila, “Ngayon, Ginoo, ang ganda ng 
upuan mo rito. At kailangan mong . . . Lubos akong nagagalak at naririto ka upang makinig sa akin 
ngayon.” Kaagad siyang nilapitan ni Juan at mukhaan niyang sinabi, “hindi marapat na kasamahin mo 
siya.” Iyon ang unang sinabi niya, binulyawan niya siya gawa ng kaniyang kasalanan.

Kita n'yo, ang mga denominasyon ay mga tibag na hindi umaagos ang tubig kung saan ang mga lalaki 
ay maaaring makisama sa mga kababaihan, at ang mga kababaihan ay maaaring magwala at maggupit ng 
kanilang buhok at magsuot ng syorts at lahat ng iba pa at pagkatapos ay tatawagin nilang Cristiano ang 
sarili nila; ngunit ang tunay na bukal (Aleluia.) ng kapangyarihan Diyos, hindi iyon maaaring manatili roon 
dahil itinutulak ito nito. “Ako ang bukal ng Tubig na Buhay. Iniwan nila ako upang magsipaghukay sila sa 
ganang kanila ng mga balon.”

41

Ngayon, ang isang bukal ng tubig na buhay . . . Makikita natin kung ano ang bukal ng tubig na 
buhay. Makikita natin kung ano ang balon. Ngayon, ano nga ba ang bukal ng tubig na buhay? Isa itong 
balong-bukal. “Balong-bukal, ano iyon, Brother Branham'?” Isa itong balong — it0'y — lagi itong 
bumubukal mula sa ilalim at itinutulak nito ang tubig nito pataas. Lagi itong dumadaloy. Sinusuportahan 
nito ang sarili, laging sariwa at malinis, isang balong-bukal, isang bukal ng tubig na buhay. Hindi ito patay 
at hindi umaagos;buhay ito. Lagi itong napapalitan, laging nagpapalabas ng bagong tubig, patuloy ito sa 
paggalaw, nagmumula ito sa mga pinanggagalingan nito. Kinukuha nito ang tubig nito mula sa—mula sa 
pinaka·balong nito, na lsang— · isa pa ring bukal ng tubig na buhay na pumupuslit nang pataas, nililinis 
ang sarili. lto'y malinis, dalisay, malinis na tubig. Nasusuportahan nito ang sarili nito; hindi n'yo na 
kailangang maghintay pa ng ulan upang mapuno nito ang tangke nito. Lagi itong bumubulwak, 
ipinamimigay nito nang libre ang tubig nito. Hindi mo na ito kailangang bombahin, ikitin, pilipitin, o sapian, 
Isa itong bukal ng tubig na buhay.

Alam n'yo, kunin n'yo ang mga lumang balon na ito, kailangan mo itong bombahin nang bomhahin 
nang bnmbahin, at bombahin, at lahat na para lang makakuha ka ng kaunting maruming tubig, ngunit ang 
bukal ng tubig na buhay ay malayang nagbibigay nang hindi na binobomba, sinasapian, anuman lyon.

42

Oh, nagagalak ako dahil sa Bukal na iyan. Opo. Hindi na ito nangangailangan ng  panala  para  maalis
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ang mga mapanipsip na uod, sapagkat galing iyon doon sa napakalalim na bato kung saan ay walang mga 
mapanipsip na uod. Hindi ko na kailangang magsabit doon ng makadenominasyong panala (Tama.), ng 
kung anong sistemang gawa ng tao, makadenominasyong karunungan upang sabihin sa iyo sa harap ng 
isang psychiatrist kung may kakayanan kang mag—ral o wala. Wala akong maruming basahang nakasabit 
doon. Itutulak lang nito ito kung maglalagay ka nito. Hindi mo maaaring gawin iyan. Ang balong iyon ay 
laging bumubulwak. Kung lalagyan mo itong basahan, itatapon lang ito nito sa isang tabi 0 sa kabila. 
Wala itong panahon para sa isang makadenominasyong basahan.

Hindi mo na kailangan ng panala, wala nang pangharang, hindi na _ bubombahin, hindi na tatagtagin, 
wala nang kahit ano pa. Sadyang naroon 'na iyon, bumabalong. Hindi na kailangang umasa sa patak ng 
ulan upang mapuno ito. Ang mga pag-ulan ay mga revival. Kung saan ang bukal na iyon — iyon ay ang 
bukal ng buhay, kung nasaan ang bagong katay na hayop, doon nagkakaripon ang mga agila. Hindi mo na 
kailangang bombahin pa ang isang revival; wala ka nang kailangang bombahin pa. Ang kailangan mo lang 
gawin ay magtungo sa bukal. Lagi itong puspos ng mabuti, sariwang tubig, at wala itong katapusan. 
Patuloy lang ito sa pagbalong.

43

Hindi mo na kailangang pumaroon sa balon tapos ay sasabihin mo, “Buweno, kung uulan at maglalawa 
sa kamaligan, may rnaiinom tayo,” Naku,naku. Hindi ito, ang balong bukal na iyon ay laging nagpupuslit 
ng malinis at malamig na tubig. Maaasahan mo ito. Hindi mo na kailangang sabihin,“Buwen0, pupunta ako 
sa lumang balon. Dati naman kaming umiinum doon,ngunit matagal nang hindi umuulan.” Sinasabi ko sa 
inyo, baka natuyuan na iyan.

Ganiyan ang nangyayari sa mga sistemang gawa ng tao Maaari kang pumasok doon, kung mayroon 
kang isang malaking kilusan, isang malaking payanig, at may ibinibenta kang kung ano, o — o kung anong 
pangyayari, isang malaking kasiyahan o anumang mga gawain iyon, palarong bunco, at mga kasiyahan sa 
basement, lahat ng bagay, maaring mapuno ang buong bahay; ngunit kung doon ka tutungo kung saan 
ang Bukal ay laging bumabalong, naroon ang mga tao, nagsisiinom ng malamig na tubig; _ maaasahan mo 
ito. Sasabihin mo, “hindi pa sila nagkaroon ng revival sa loob ng sampung taon.” Kung nabubuhay ka sa 
Bukal na iyon, laging mayrooon doong nagaganap na revival.

44

Gaya ng sabi ng isang lalaking taga Wales o . . Noong minsang naganap ang revival sa Wales, may 
mga taong kilala na nagmula sa Estados, ilan sa mga dootor of divinity ang nagtungo roon sa Wales 
upang alamin kung saan at kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya't isinuot nila ang mga kuwelyo nilang 
baligtad, patina ang mga sumbrero nila, at naglakad sila sa kalsada. At may

45

dumating na pulis, pinaiikot ang kaniyang batuta, pasipul-sipol siya, “Sa krus ay pinaslang nila si 
Jesus, ako'y nanangis dahil nalinis, Dugo Niya sa puso ko'y napahid, Purihin ang Ngalan Niya,” naglalakad 
siya sa kalsada. Kaya't ang sabi nila, “Mukhang relihiyoso ang taong ito, tanungin natin siya.” At ang sabi 
nila, “Ginoo!” Ang sabi niya, “Ano po iyon'?” Galing kami sa Estados Unidos. Kabilang kami sa isang 
delegasyon. Naparito kami upang imbestigahan ang sinasabi nilang Welsh revival. Mga doctor of divinity 
kami, at naririto kami upang usisain ito.“ Ang sabi niya, ”Nais naming malaman kung nasaan ang revival at 
kung saan ito idinadaos.“ Ang sabi niya, ”Ginoo, narito na po kayo. Ako po ang Welsh revival.“ Amen. 
”Nasa akin po ang Welsh revival. Dito po ito nagaganap.“

Ganiyan ang nangyayari kapag nabubuhay ka sa Bukal ng Tubig na buhay, Lagi itong may buhay, 
wala itong tigil sa pagbalong; wala itong katapusan. Hindi ito para tingnan natin baka may kaunting mbig, 
baka umulan dito di pa katagalan; hindi ganiyan. Isa itong Bukal ng Tubig na buhay. 82 Gaya ng sinasabi 
ko, ipinamimigay nito ang tubig nito nang walang bayad. Hindi mo na kailangang lagyan ito ng m ga 
basahan para tuklasin mo — ng kung anong basahang pang-edukasyon bago mo siya isugo upang 
mangaral at nang makita mo kung tama ang baybay niya sa mga salita, tama ang bigkas niya ng mga ito, 
kung tama ba ang gamit niya ng mga pangngalan at panghalip, at iba pa, at ng mga pang—abay. Marami 
sa kanila ang hindi nakakaalam kung ano sila. Ngunit gayon man ay namumuhay siya sa tabi ng Bukal 
(Kita n'yo?) — — magkagayon man.

46

Hindi ito kailangang umasa sa ulang lokal para ito mapuno o kaya'y sa lokal na revival, para ito — 
hindi na kailangan, sapagkat ang kapangyarihan at kadalisayan nito ay nasa kalooban nito. Doon naroon 
ang Salita, ang kapangyarihan Nito. Kung kaya itong tanggapin ng tao sa kaniyang puso, taglay Nito ang 
kadalisayan; taglay Nito ang kapangyarihan. Dito mismo sa Salita. Bumubukal ito sa Buhay.

47

Sa tuwing lalayo ang Israel Dito, nagkakaproblema sila. Sa tuwing lalayo sila Rito, nasusuot sila sa 
problema, tulad din ng nangyayari sa atin ngayon. Kapag ang revival, kapag lumayo ito rito, wala itong 
buting maidudulot naghuhukay ito ng mga balon at —o ng mga balong imbakan ng tubig, at kaagad itong 
lalayo.

Datapuwat lagi Niya silang sinasaklolohan. Ang bulung-bulungan sa Dagat na Pula. At nang 
magbulungan sila . . . Gayon man, sa lahat ng ipinangako Niya, nangako Siya sa kanila. Dapat sana'y 
pinabalik na lang Niya sila roon, gaya ng naging pananaw nila, ngunit nangako Siyang dadalhin Niya sila 
doon. Ano ang ginawa nila? Ang mga anak ni Israel, isinugo Niya sa kanila ang Haliging Apoy patina ang

48
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lahat ng bagay bilang bindikasyon, ang kanilang propeta, At inakay nila sila roon sa dagat — at lagi na 
lang may problemang sumasalungat dito at heto't parating na si Faraon at ang kaniyang hukbo. At alam 
ba ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos? Binuksan Niya ang Mapulang hindi uinaagos na balong iyon ng 
tubig. Ang Dagat na Pula ang pinakapatay sa lahat ng dagat sa buong mundo, talagang patay; hindi iyon 
umaagos, walang mabubuhay na kahit ano roon. At binuksan Niya iyon at pinalaya Niya sila doon sa 
kabilang panig. Dinala Niya sila roon sa lugar kung saan ay hindi na sila maaari pang mapigil ng gayong 
bagay.

Doon sa ilang ay natuklasan nilang hindi pala maaasahan ang mga tibag; tuyo ang mga iyon. 
Nasumpungan nila ang sarili nilang nagpapalipatlipat lang sila sa mga tibag. Habang naroon sila sa ilang 
ay halos mamatay sila dahil sa kauhawan sa tubig, at pupunta sila sa isang tibag, isang maliit na lawa; 
natuyuan na pala ito. Paglipat nila sa isa pang tibag ay tuyo na rin ito. Ang akala nila ay hindi na talaga 
sila makakainom. At nang magkagayon, kung saan hindi nila inaasahan, doon sila nakasumpong ng tubig. 
Naroon iyon sa isang bato. Naroon iyon sa isang bato. Kung saan hindi inaakala ng tao na 
makasusumpong siya ng tubig, sa isang tuyong bato sa gitna ng disyerto. Ngunit nakikita ba ninyo, 
ganiyan ang gawi ng Diyos, kung saan malayong mangyari, sa paraang pinakakaiba. Laging ganiyan ang 
nagyayari sa atin.

49

Ang akala nila ay kailangan mo pang magkaroon ng isang malaking denominasyon upang 
makapagtipon ka at magawa mong pagsama-samahin ang mga tao, at nang makapagdaos ng isang 
malaking pagtitipon at iba pa, at hikayating makipagtulungan ang lihu-libong katao, at lahat na, para 
makapagdaos ng isang revival. Kung minsan ang ginagamit ng Diyos ay isang matandang ni hindi 
marunong ng ABC at galing sa kalipunan ng mga taong walang pinag-aralan, na halos ay hindi matukoy 
kung alin ang knliwa o kanan, maaari siyang magpasimula ng isang revival na yayanig sa buong mundo. 
Nangyari ito sa panahon ni Juan. Nangyari ito sa panahon ng mga propeta. Walang isa mang edukado sa 
kanila, gaya ng alam natin. Ngunit maari silang hawakan ng Diyos upang makagawa Siya ng isang bagay 
sa pamamagitan nila.

50

Sa batong ito ay bumukal ang tubig. Siya ang Bato. At inutusan Niya ang Batnng itu at — kailangan 
itong hampasin, At nagbigay Siya ng napakaraming dalisay, sariwa, malinis na tubig sa lahat ng nais 
uminom. Iniligtas Niya ang lahat ng nais uminom dito, isang sakdal na paghahambing sa Juan 3:16: 
“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na isinugo Niya ang Kaniyang bugtong na Anak, . 
. . sinumang sumampalataya sa Kaniya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng Buhay na 
Walang Hanggan.”

51

Hinampas ng Diyos ang Batong iyon sa Kalbaryo. Inako Niya ang ating kahatulan, upang bumukal 
mula sa Kaniya ang Espiritu ng Buhay na siyang magbibigay sa iyo at sa akin ng Buhay na Walang 
Hanggan. Iyan ang sakdal na talinghaga nito dito sa ilang.

Hindi na nila kinailangan pang humatak, humukay, bumomba, 0 gumawa ng anupamang bagay, basta't 
malaya silang nakibahagi sa inilaan niyang paraan. Nang. . . Hindi na nila kailangan pang hukayin iyon sa 
isang lawa; hindi na nila kailangan pang salukin iyon ng timba; hindi na nila kailangan ng lubid na iniikot 
upang salukin iyon; basta na lamang sila iinom. At iyan lang ang kailangan ngayon. Hindi mo na 
kailangang sumali sa anuman; hindi mo na kailangang lumapit sa altar upang pilitin mong mangyari ang 
isang bagay, bobombahin mo pa ito; hindi mo na kailangang bigkasin nang paulit-ulit ang iisang salita 
hanggang sa makapagsalitaka ng nakalilitong wika; ang tanging kailangan mong gawin ay ang makibahagi 
ka sa Kaniya nang buong laya, sa paraang inilaan ng Diyos. Wala nang pagbomba, wala nang pagtulak, 
walang kahit ano, bastat uminom ka lang nang uminom. Wala ka nang kailangang gawin, uminom ka na 
lang; iyon ay, basta't sampalatayanan mo lang ito, ito lang ang masasabi ko. Hindi mo na kailangang 
gumawa pa ng kahit ano para mo ito makamit, hindi mo na kailangang maghukay pa. Hindi na nila 
kailangan pang lumuhod at umiyak nang magdamag para makuha ito; basta't nakibahagi sila. Hinampas 
na Iyon at handa na Iyon. Tama.

52

Tinitingnan ko ang isang lalaki ngayon na kasalukuyang nakaupo rito sa likod ng silid na ito. Naaalala 
ko nang sabihin ko na sa isang lumang kamaligan isang araw sa tabi ng isang sabsaban. At ang sabi niya, 
“Ngunit waia akong kuwentang tao.”

53

Ang sabi ko, “Alam ko.” At ang sabi ko, “Ako rin naman, eh.” Ngunit ang sabi ko, “Nakatingin ka kasi 
kung ano ka. Tigilan mo ang katitingin mo sa sarili mo, at ang tingnan mo ay kung ano Siya.”

Ang sabi niya, “Kung magagawa ko lang sanang iwasan ang sigarilyong ito, Brother Branham, ma — 
ma — magiging isa na akong Cristiano.”

Ang sabi ko, “Huwag mong iiwasan ang mga iyan. Sinisikap mo kasing maging mabuti muna bago ka 
lumapit sa Kaniya. Hindi Siya dumating upang iligtas ang mga tanog mabubuti; naparito Siya upang iligtas 
ang mga taong masasarna na nakaaalam na sila'y masama.” Ang sabi niya, “Buweno , . .” Ang sabi ko, 
“Makinig ka, ayaw mong mapunta sa impiyemo, di ba?” Ang sabi niya, “Hindi.”
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Ang sabi ko, “Buweno, hindi kailangang mapunta ka sa impiyemo. Kaya Siya narnatay ay upang hindi 
ka mapunta roon.” Ang sabi niya, “Ano ang kailangan kong gawin?” Ang sabi ko, “Wala. Ganiyan lang 
kasimple.” Ang sabi niya, “Ngunit kung magagawa ko lang na , . .”

Ang sabi ko, “Haya't nagbabalik ka na naman sa paninigarilyo mo. Tigilan mo na ang kaiisip sa 
sigarilyo. Alalahanin mo lang; Siya ang isipin mo, kung ano ang ginawa Niya, kung ano Siya, hindi kung 
ano ka. Wala kang anumang kabutihan, kailan ma'y hindi ka naging mabuti at kailan ma'y hindi ka bubuti, 
kundi ang tingnan mo ay kung ano Siya. Siya ang mabuti.” At ang sabi ko, “Ngayon, ang tanging 
kailangan mong gawin, kung inako na Niya ang kalagayan mo mon, buong puso mong tanggapin kung ano 
ang ,ginawa Niya. Ang tangin g kailangan mong gawin ay tanggapin ito.” “Aba,” aniya, “Simple lang iyan. 
Gagawin ko iyan.”

Ang sabi ko, “Narito ang ilog.” Dinala ko siya rito at binautismuhan ko siya sa Pangalan niJesus Cristo. 
Nakaupo rito ngayon ang ilan sa mga kamag·anak niya, at a - alam kong natatawa sila sa akin nang 
gawin ko iyon. Alam ko ang ginagawa ko. May nakita akong isang bagay na totoo sa lalaking iyon. 
Nakikita ko iyon, at dinala ko siya roon at binautismuhan ko siya sa Pangalan ng Panginoong Jesus. At 
pagkatapos naming gawin iyon, hindi nagtagal at ako'y—nagpunta ako sa bahay ng kaniyang anak. 
Nakakita kami ng i— isang pangitain ng isang puno na nabali sa isang bahagi, at nahulog ang laiaki, halos 
ay mabali ang kaniyang likod, dinala siya sa ospital, at sa gabi ring iyon ay hinayag sa akin ng Panginoon 
na iyon na ang wakasng paninigarilyo niya.

54

Kaya't kinabukasan ay gusto niyang buinili ng sigarilyo. Ang sabi ko, “Ibibili ko siya ng isang kartung 
sigarilyo at dadalhin ko iyon sa kaniya. Manood ka lang.” Tapos na ang mga araw ng paninigarilyo niya. 
Hindi na siya muling nanigarilyo pagkatapos niyon, hindi na siya muli pang naghanap ng sigarilyo. Ang 
Diyos . . . Kita n'yo, ang unang dapat ninyong gawin ay ang magtungo sa Bukal na iyon. Kailangan 
ninyong magtungo sa Tubig na~iyon, dapat ninyong maunawaan na wala kayong maaaring gawin; ang 
mahalaga ay kung ano ang ginawa Niya para sa inyo. Hindi na ninyo kailangang maghukay, hindi na ninyo 
kailangan pang bumomba; hindi na ninyo kailangang itigil ito; hindi na ninyo kailangang itigil iyon; ang 
tanging kailanangan ninyong gawin ay ang pumaroon kayo at uminom. lyon lang. Kung nauuhaw kayo, 
uminom kayo.

Ngayon, Siya ang Bato. Hinampas Siya ng Diyos alang-alang sa atin, at nagbigay Siya ng 
napakayamang agos ng dalisay, malinis na tubig. Nagbibigay pa rin Siya hanggang ngayon sa bawat 
taong sasampalataya. Anupa't ito ang biyaya Niya sa Kaniyang bayan, sa atin.

55

Mayroong bagay na katulad ng naganap doon na nangyayari sa mga tao ngayon, handa silang 
tumanggap ng anumang makukuha nila, ngunit ayaw nilang magbigay ng anumang paglilingkod bilang 
ganti. Handang uminom ang Israel mula sa Batong iyon. Ngunit ayaw nilang ibigay sa Diyos ang 
paglilingkod na nararapat sa Kaniya.

At lagi Niya tayong pinaglilingkuran. Alam n'yo na ni hindi nga tayo makahihinga kung wala Siya. Hindi 
tayo makahihinga kung wala ang paglilingkod ng Diyos. Ganiyan tayo nakaasa sa Kaniya. Gayon man ay 
halos mawasak tayo kung magsisikap tayong gumawa—kung may kailangan tayong gawin para sa 
Kaniya; hinihiling Niya na gawin natin ang isang bagay, humayo tayo upang bisitahin ang isang tao, 
humayo tayo upang ipanalangin ang isang tao, humayo tayo at tulungan ang ating kapuwa. Halos ay 
mawasak tayo kung gagawin natin iyon. Ngunit ayaw nating gumawa ng anumang bagay para sa Kaniya 
bilang paglilingkod.

Ang reklamo Niya ay, “Iniwan na nila Ako, ang Salita, at tumanggap na sila ng sirang balon bilang 
kapalit. Tumanggap . . . lniwan na nila Ako, ang Bukal ng Tubig na buhay, at ang nasa nila at mas gusto 
pa nilang uminom sa balon ng tubig na hindi umaagos.”

56

Maiisip ba ninyo iyan? Maiisip ba ninyo na may tao, na naririto naman ang balong-bukal na 
nagpapalabas ng mainam na tubig na galing sa bato, mula sa pinaka-pusod ng batuhan, doon sa ilalim sa 
mga buhanginan, at iba pa, napakalamig at napakainam na tubig, at mas mamabutihin pa nilang uminom 
sa isang balon kung saan ay umagus ang tubig na galing sa ibabaw ng kamaligan, sa mga bubungan, at 
sa lahat ng mga gusaling panglabas sa palibot ng lugar na iyon, at aagos ang tubig na iyon papasok ng 
balong iyon kung saan napupunta ang tubig-bahang nalikha sa kamaligan, mula sa mga kulungan ng 
hayop, sa mga kuwadra, at lahat at napupuntang lahat iyon sa balon, at pagkatapos ay nais nating — 
mas gusto pa nating doon uminom kaysa sa balong-bukal? Lalabas na may diprensiya ang pag-iisip ng 
taong iyun. Tama.

At kapag ang isang lalaki o babae, kung mas mamabutihin niyang tanggapin ang kaniyang 
denominasyon sa kanilang tinatayuan, na pumapawg sa pagpuputol ng buhok, pagsusuot ng syorts, 
pagme-meykap, lahat. ng iba pang bagay, at ang kung anung uri ng — ng programa, at lahat ng mga 
kalokohang ito, at maaari si lang pumunta sa mga bolingan, at·— at lahat ng mga walang saysay na mga 
gawain doon sa labas, at natitiis nila iyon, at ang mga bagay na ganoon kaysa sa makalumang Salita ng 
Diyos  na  nananagpas,  at  nang-uukit,  at  ginagawang  kagalang-galang  ang  mga  kababaihan  at  sila'y—
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pinagdadamit sila ng tama at pinakikilos sila ng tama, tinatanggal ang sigarilyo at tabako at ang 
panunumpa at pagmumura mula sa inyo, sampo ng lahat ng sanlibutan sa inyo at bibigyan kayo ng isang 
bagay na makapagbibigay sa inyo ng sakdal na kasiyahan? Bakit nagagawa ng isang lalaki o babae ang 
magtungo sa isang bagay na gaya niyan para lang siya maaliw? Paano kayong makakakuha ng kaaliwan 
sa bagay na iyan?

Paano kayong makakakuha ng sariwang tubig sa isang balong hindi umaagos ang tubig? Bakit 
nagagawa ng isang tao . . .
58

Kung pupunta ang isang tao sa isang balong hindi umaagos ang lamang tubig upang doon siya 
uminom samantalang mayroon namang bukas na balong-bukal, baka sabihin mo, “May diprensiya ang isip 
ng taong iyan.” At kung ang isang lalaki o babae ay tutungo sa isang lugar na tulad nito upang 
makasumpung ng kaaliwan, may diprensiya sa espiritu ang taong iyon. Ayaw nila sa Salita, Nagpapakita 
lang na ang kalikasan nila ay palaka pa rin, o kaya'y butete, o anuman iyon. Tama. Ang hayop na may 
ganitong kalikasan, gustung-gusto nito ang tibag na madumi, dahil ang mga bagay na iyon ay hindi 
nabubuhay sa tangkeng puno ng sariwang tubig. Hindi nila ito magawa; sariwang tubig ito. Hindi nila ito 
magawa.

Ngayon, ang reklamo ay, iniwan na nila ito. At sa araw na ito, iyon na rin ang ginawa nila. Ngayon, 
tingnan n'yo ang babae sa balon. Buweno, nagpunta siya sa balon ni Jacob, at matagal na siyang 
sumasalok doon ng tubig, sa balon ni Jacob. Ngunit ang balon ni Jacob, tawagin natin itong 
denominasyon, dahil naghukay siya ng tatlong balon, at ang isarng ito ay hinukay niya , . . Ngayon, 
maganda ang kuwento niya. Ang sabi niya, “Hinukay ng mga magulang namin ang balong ito, si Jacob; 
dito siya uminom, at ang mga alaga niyang hayop ay dito rin nagsiinom, pati na ang lahat ng bagay; 
hindi pa ba sapat ito?”

59

Ang sabi Niya, “Ngunit ang tubig na sinasalok ninyo rito, muli kayong mauuhaw, kailangan pa ninyong 
bumalik dito upang muling sumalok.” Ngunit ang sabi Niya, “Ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay isang Bukal, 
isang malaking balong ng tubig, pumupuslit mula sa kalooban, at hindi mo na kailangang pumarito upang 
salukin mo ito, nasa iyo na ito.”

Pansinin ninyo, ngunit nang matuklasan niya na ang nangusap sa kaniya ay isa palang Iskriptural na 
Bukal sa pamamagitan ng isang Iskriptural na tanda na matagal na niyang hinahanap, iniwan niya ang 
makadenominasyong sistema ni Jacob at hindi na niya iyon muling binalikan, dahil nasumpunganna niya 
ang tunay na Bato. Kita n'yo? Nagtatakbo siya papasok sa bayan. Tapos na siya sa kasalanan. Hindi na 
siya masamang babae. Ang sabi niya, “Halikayo, tingnan ninyo kung sino ang nasumpungan ko, isang 
lalaking nagsabi sa akin ng mga bagay na ginawa ko, Hindi ba't ito ang Cristo?” Siya. . . Marahil ay wala 
namang masama sa balong iyon. Napakinabangan din iyon. Ngayon naroon Siya sa tunay na Bukal. Ayos 
lang ang balong iyon hanggang sa mabuksan ang timay na Bukal. Datapuwat nang dumating ang tunay 
na Bukal, nawalan na ng lakas ang balon. Natuklasan niyang mayroon palang mas rnainam na lugar para 
inuman.

60

At may mas mabuting lugar. May mas mainam na lugar at iyon ay kay Oristo.61

Sa San Juan 7:37 at 38, sinabi ni Jesus sa pagwawakas ng Pista ng mga Tabernakulo: “Ang sinomang 
nauuhaw, pumarito siya sa Akin at uminom.” Nagagalak silang lahat. Mayroon sila roong maliit na puslit ng 
tubig na nagmumula sa silong ng altar, at — at umiinom silang lahat doon bilang pagdiriwang ng 
kapistahan, at ang sabi, “Ang mga ama natin ay uminom sa espirituwal na bato sa ilang . . .” Kita n'yo, 
umuka na sila sa ganang kanila ng balon, ng tubig na hindi umaagos na sinalok nila kung saan, at 
pumupuslit iyon sa silong ng templo. At palilibutan nila ang tubig na ito, at iinom sila at sasabihin nila, 
“Maraming taon na ang lumipas, nagsiinom ang mga magulang namin sa ilang.” Ang sabi ni Jesus, “Ako 
ang Batong naroon sa ilang.” Ang sabi, “Kumain kami ng manang nagmula sa langit at ang Diyos ang 
nagpaulan niyon.” 109 Ang sabi Niya, “Ako ang Manang iyon,” Nakatayo sa kalagitnaan nila ang Bukal na 
iyon, ang Tinapay ng Buhay ay nakatayo sa kalagitnaan nila at ayaw pa rin nila Nito. Mas gusto nila ang 
mga balon nila dahil tao ang gumawa nito, sarnantalang ang Diyos ang nagsugo Niyon. Iyan nga ang 
kaibahan. Nagsihukay sila sa ganang kanila ng mga balon . . ,

Ang sabi Niya, “Ang sinumang nauuhaw, pumarito siya sa Akin upang uminom.” Siya ang Bukal na 
iyon. At gaya ng sabi ng Kasulatan: “Mula sa kaniyang sinapupunan ay bubukal ang mga ilog ng tubig na 
buhay.”

Oh, Siya ang Balong-bukal na iyon. “Mula sa kaniyang sinapupunan o sa kaloob-looban niya ay aagos 
ang mga ilog ng tubig na buhay.”

Siya ang Batong iyon na nasa — iyon ang Bato ni Hagar sa oras ng kabagabagan. Nang malapit nang 
mamatay ang sanggol niya, nang itakwil siya palabas ng kampamento at naroon siya sa labas kasama 
ang munti niyang si Ismael, ang tubig na baon niya na nagmula sa balon ay naubos na, at inilapag niya 
ang  munting  si  Ismael  at  naglakad  siya  sa  di  kalayuan  at  saka  tumangis,  at  oh  —  dahil  ayaw  niyang
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makita ang bata habang namamatay itl. At bigla na lang nangusap ang Anghel ng Panginoon, at 
nasumpungan niya ang Beer- LahaiRoi ang—ang balon doon na bumubukaL atpamloypa ring bumubukal 
hanggang sa araw na ito. Siya ang batong Boer·Lahai·Roi ni Hagar doon sa gitna ng ilang.

Nakatayo Iyon dito sa Bukal na puspos ng Dugo sa araw na iyon, nakatayo roon sa loob ng templo . 
. . ? . . . [Patlang sa teyp -Ed.] . . . oras ng bagyo.
63

Sa ika-13 kabanata ng Zacarias, Siya ang Bukal na iyon na nabuksan sa bahay ni David para sa 
ikalilinis at para sa kasalanan — paglilinis ng kasalanan. Siya ang Bukal na iyon. Sa Mga Awit 36:9, Siya 
ang Bukal ng Buhay ni David. Siya pa rin ang bukal na iyon sa bahay ni David, at Siya ang . . . ng 
makata. Sa puso niya —~ ang sabi ng makata, Mayroong Bukal tigmak ng Dugo. Sa ugat ni Jesus 
nagbuhat, Makasalanang lulusong Ay mahuhugasan. Siya ang Bukal ng Buhay, ang Bukal ng Tubig. Siya 
ang Salita ng Diyos.

Ang mga tao sa mga huling araw na ito, iniwan na nila Siya, ang tunay na Salita, ang Tubig ng 
Buhay, at nagsipaghukay na sila sa ganang sarili nila ng mga makadenominasyong balon. At muli, 
nagsiukit sila, nagsipaghu- , kay . . .

64

At ngayon, makikita nating nagkaroon na sila ng mga sirang balon. At ang balong ito ay punung-puno 
ng mga mikrobyong hindi sumasampalataya, hindi nagsisisampalataya, nagrnamalaki, mga programang 
pang edukasyon at iba pa, na salungat sa mga pangako ng Diyos. Mga mapag alinlangan sila sa Salita.

Ngayon, ang mga balong ito na ginawa nila, ang sabi ng Biblia ay mga sira. Ang sirang balon ay 
balong may tagas, at tumatagas ang tubig nito. Ano ang ginagawa nito? Tumatagas ang tubig nito 
patungo sa isang makarelihiyong imbakan ng dumi na ang tawag ay Pandaigdigaug Konseho ng mga 
Iglesia. At doon sila inaakay ng mga sirang balon. Dahil lang iniwan na nila Siya at- ang Bukal ng Tubig na 
buhay, at nagsigawa sila ng mga balon.

65

Nagsisipaghukay sila ng naglalakihang sistema ng seminaryong paaralan, edukasyon at iba pa, iyan 
ang mga uri ng balong hinuhukay nila ngayon, na kailangan umanong magkaroon ng isang tao ng Ph.D. o 
ng LL.D. o ng Bachelor of Art, o ng isang titulo bago siya makapangaral. Mga balong pinuno ng gawang-
taong teolohiya, dinadala niya sila sa mga naglalakihang paaralan, at doon nila itinuturuk sa kanila ang 
kanilang pansariling gawang-

taong tolohiya, at saka nila siya isusugong iyon ang dala-dala. Anong araw ito na kinabubuhayan 
natin. 117 Mga balong ginawa ng tao! Walang bagabag ang . . .Kaya pala namaho na nang husto ang 
bagay na ito. Ay, naku. Ito'y dahil doon nag sisiinom ang mga tao.

At kung gusto ng mga tao ng kagalakan ngayon, ano'ng ginagawa nila? Ang mga tao, sa halip na 
tanggapin ang galak ng Panginoon, gagawa na lang sila ng kasalanan para sila magalak. Mga taong 
nagsisimba at nagsasabing mga lingkod sila ni Cristo, kapag nininerbiyos sila, magsisindi sila ng sigarilyo. 
At kapag sila'y —kapag gusto nilang mag—magpakasaya, isusuot nila ang mga imoral nilang damit at saka 
sila lalabas upang magputol ng damo kung kailan may nagdaraang mga lalaki nang sa gano'n ay mapasipol 
nila sila. Gagawin nilang lahat sumikat lang. Nais nilang gayahin ang ayos ng mga artista sa pelikula. lyan 
ang kaligayahan nila samantalang ang sabi ni Jesus, “Ako ang kanilang kasapatan.” Kaya sila nagsisipunta 
doon ay dahil ayaw nilang uminom sa Bukal na iyon. Tinanggihan na nila Ito. Ayaw nilang uminom Dito. 
Sumasali sila sa kung anong sistemang gawa ng tao, isang uri ng balong punung-puno ng lahat ng uri ng 
naimbak na mga bagay na maaari nilang puntahang gaya niyan.

66

Kahapon ay dinala namin ang mga bata doon sa ilog — o wari ko'y Sabado iyon ng umaga. Nagpunta 
kami roon; nangingisda si Billy sa bangka. At dinala namin ang mga bata (ang apo ko at ang iba pa, ang 
anak kong babae, at ang maliit kong anak na lalaki) at nagpunta kami sa ilog u — upang mamangka. Ni 
hindi mo na magawang mamangka sa ilog dahil sa kahalayan, sa karumihan, mga nakapandidiring m ga 
taong naroroon sa ilog, halos ay nakahubad na at nagsisipagwala. May isang bangkang tumabi sa amin, 
isang pangkat ng labindalawa, labing-apat na taong gulang na kalalakihan, bawat isa sa kanila ay may 
hawak na lata ng beer at naninigarilyo. Ang tawag nila rito ay “nagkakasiyahan.” Ay, naku. Gaano kaya 
makatatagal ang sanlibutang ito sa ganitong uri ng sistema?

67

At para makalaya sila sa kaisipan na kung mamamatay sila ay mapupunta sila sa impiyerno, ang 
gagawin nila, sasapi sila sa isa sa mga balong ito na ginawa ng tao. Kaya't ganiyang mga klase ng tao 
ang kabilang sa mga balong iyon. lto'y dili't iba kundi isang bungkos ng marurumi, nakapandidiring mga 
kiti-kiti ng sanlibutan. At nakikisama sila roon, dahil ang sabi nga ng aking matandang ina, “Mga ibong 
magkakabalahibo, sila-sila ang magkakagrupo.” Ayaw nilang lumapit sa Bukal para malinisan sila sa buhay 
na makasalanan, Nais nilang mamuhay doon sa labas at taglayin pa rin ang patotoo na sila ay mga 
Cristiano. Bakit? Lumayo na sila sa Kaniya, ang tunay na Bukal ng Kagalakan, Buhay, sakdal na Buhay, at 
kasiyahan. Iyan ang dahilan kaya

68

nagawa nila ito, dahil nag sisapi na sila. May mga tao roong naniniwala sa mga gayong bagay.



14Mga Sirang Balon

Dito, hindi pa katagalan, si Brother Fred, at ako, at si Brother Tom, ilan kaming nagpunta sa isang 
kilalang simbahan ng Baptist sa bayan ng Tucson at nang malaman namin kung mayroon ba kaming 
masusumpungang kahit munting bagay lang na makapagbibigay sa amin ng sariwang pakiramdam. At may 
sinabi ang ministro tungkol sa mga tao sa Egipto, nang umalis sila roon ay kumakain sila ng bawang at 
iba pa, nais nilang magbalik doon upang muling kumain nito. Ang sabi niya, “Parang ganiyan ang mga tao 
ngayon.” At kami, lahat kami ay nagsabi ng,“Amen.” Noon lang ako nakakita ng gano'n. Nawala ang tingin 
ng buong kalipunan sa mangangaral at lumingon silang lahat upang tingnan kung sino ang nagsabi ng, 
“Amen.” Halos mamatay sila sa takot. Hindi nila alam kung ano iyon. Nang ang — ang sabi ni David, 
“Mangagkaingay kayo sa Panginoon. Purihin ninyo Siya sa pamamagitan ng mga alpa; purihin ninyo Siya 
sa pamamagitan ng mga saltirya; lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon, at purihin ninyo ang 
Panginoon.” Nagagalak ang Diyos sa Kaniyang bayan. Hayaan silang—- kung may matututunan sila, 
magsipagsabi sila ng, “Amen,” kung may masasabing tama.

69

Bakit hindi kayo magpalit ng sistema at ng balon ng sanlibutan upang ang gamitin n'yo ay ang 
matapat na sistema ng Diyos, na siyang Balong· Bukal, si Jesus Oristo? Bakit hindi kayo sa Kaniya 
magtungo, kung saan ang Diyos ang pinagmumulan ng mayamang daloy ng kagalakan, ang mayamang 
daloy ng mga papuri, ang mayamang daloy ng kasiyahan'! Ang pagiging kalmado ng aking mga nerbiyos 
ay nagmumula sa Diyos. Kapag ako'y naaaburido, nakakasumpong ako ng kasiyahan kay Cristo, hindi sa ', 
sigarilyo, hindi sa mga hagay ng sanlibutan, hindi sa pagsapi sa kung anong kredo, kundi sa 
pagkasumpong sa Kaniya, ang pangakong Salitang sinabi Niya na, “Kung Ako'y aalis,paririto Akong muli 
upang kayo'y kunin.” Diyan ako nakasusumpong ng kagalakan. Siya ang aking Kagalakan.

70

Ang sinasabi nila ngayon, kapag daw sumali ka sa mga bagay na ito at sa pamamagitan daw ng 
pagbuo nitong Pandaigdigang Konseho ng mga Iglesia na magiging mas magandang lugar daw ito upang 
tahanan. Batay sa tapat kong palagay, makagagawa sila ng mas magandang lugar upang magkasala. 
Iyan talaga ang . . . Sa katotohanan ang kabuuan nito ay kasalanan. Hindi upang tirhan, kundi upang 
kamatayan. Gagawa sila ng lugar para sa atin upang maupo -· dito tayo magkasala.

71

Alin mang ibang bagay sa lahas ni Jesus Cristo at ng Kaniyang Salita ng Buhay ay isang sirang balon. 
Anumang bagay na magsisikap pumalit dito, anumang bagay na pinagsisikapan ninyong gawin upang 
maghatid ng kapayapaan, anumang bagay na sinisikap ninyong gawin upang maghatid ng kaginhawahan, 
anumang uri ng kagalakan na tinatanggap ninyo mula sa ibang bagay bilang pamalit dito, isa itong sirang 
balon na punung-puno ng dumi. Ang ibinibigay Niya ay ganap na kasiyahan.

Naaalala ko ang naganap dito dalawang tag-init na ang nakalilipas nang lumabas ako sa panlikod 
napintuan. Mayroon doong isang batang snicklefritz na nagsabi sa akin, ang sabi, “Alam mo ang dahilan 
kung bakit lagi mong binabanggit ang tungkol sa mga babae, ang pagsusuot nila ng syorts at mga 
bagay-bagay,” ang sabi niya, “matanda ka na kasi.” Ang sabi, “Iyan ang dahilan.” , Ang sabi ko, “Tingnan 
mo. Ilang taon ka na ba?” Ang sabi niya, “Dalawampu't pito.”

72

Ang sabi ko, noong ako'y mas bata pa sa iyo nang maraming taon, ipinangangaral ko na iyan.“ 
Nasumpungan ko ang Bukal ng Kasiyahan; Siya ang aking bahagi. Amen. Hangga't pinababalong Niya 
iyan, iyan ay isang kagandahan. lyan ang — iyan ang aking — iyan ang aking sining, ang tumingin sa 
Kaniya, ang pagmasdan ang gawa ng Kaniyang kamay at ang tingnan kung ano ang ginagawa Niya. Wala 
na akong alam na iba pang Bukal. Oh! Saganang balong Sa aki'y humuhugas; Wala nang ibang Bukal, 
Liban sa Dugo ni Jesus. Mayroong Bukal tigmak ng Dugo Sa ugat ni Jesus nagbuhat; Makasalanang 
lulusong Ay malilinisan.

Sinasabi ko sa inyo, wala na akong iba pang Bukal na alam bukod sa Bukal na iyan. Nilinisan ako Nito 
noong ako'y marumi pa. Pinananatili ako Nitong malinis, dahil nais kong mamuhay sa tabi Nito, nais kong 
inumin ang sariwang Tubig na ito na pumupuspos sa aking kaluluwa ng kagalakan. Maaari akong maging 
na — napakalungkot at ang pakiramdam ko' y hindi ko na makakayang magpatuloy pa - o umikot pang 
muli, wala na akong mapuntahan, kung gayon ay maari na akong lumuhod at ituro ng aking daliri ang isa 
sa mga pangako at sabihin ko, “Panginoong Diyos, Ikaw ang aking kalakasan; Ikaw ang aking kasiyahan; 
Ikaw ang lahat-lahat sa akin,” Mararamdaman kong may bumubulwak mula sa aking kalooban, nakalalabas 
ako roon.

73

Sa paglampas ko sa gulang na limampu, gigising ako isang umaga. . . Alam ninyo kung paano; halos 
ay hindi mo maalis sa higaan ang isang paa mo. Naku, halos ay hindi mo magawa, pagkatapos ay may 
kakatok sa pintuan o kaya'y sasabihin sa akin ni Billy na may emergency kung saan at kailangan kong 
pumaroon, at sa loob-loob ko, “Paano ko itong gagawin'?” Pinipilit kong alisin ang isang paa ko; sa loob-
loob ko, “ikaw ang aking Bukal na puspos ng aking kalakasan!” Amen. “Ang aking kalakasan at saklolo ay 
nagmumula sa Panginoon. Ikaw ang aking Balong-Bukal; Ikaw ang aking Kabataan.” “Ang naghihintay sa 
Panginoon ay magpapanibagong lakas; lilipad silang parang may mga bagwis ng agila. Tatakbo sila at 
hindi sila mapapagod; maglalakad sila at hindi sila mahahapo.” “Panginoong Diyos. Katungkulan ko ang 
humayo. Tinatawagan ako upang maglingkod,” at bigla na lamang, may magsisimulang kumulo sa 
kalooban ko.

74
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Nung isang araw habang naroon ako sa isang maliit na lugar nagdaraos ako ng isang gawain doon sa 
Topeka, Kansas, mayroon doong isang batang lalaki, isang batang mangangaral, isa sa aking mga unang 
tagapagtaguyod . . . Si Brother Roy na nakaupo rito, naaalala niya ang lugar na iyon. Dito — doon sa 
malaking lugar na iyon, mayroon doong i —— isang ministro na pumuwesto sa ilalaim ng isang bubong 
upang magkabit ng dingding, nadaganan siya nito. Mamamatay na sana ang kawawang taong iyon. 
Sumabog ang kaniyang atay; ang lapay niya ay nawala sa puwestog tone- tonelada ang dumagan sa 
kaniya.

75

Nakaupo ako't nag- aagahan kausap ko ang asawa niya. Ang sabi ko, “Asawang habae, alam mo ba 
kung naririto si Jesus; kung ano ang gagawin Niya'?” Ang sabi ko,“'Nang itaguyod Niya kami — ang 
paniwala ko ang Salitang iyon — ang itinaguyod niya ay si Crist0.” Ang sabi ko, “lsa iyang pandaraya ng 
diablo.” Ang sabi ko, “Kung naririto si Jesus, ipapatong Niya ang Kaniyang mga banal na kamay sa kaniya. 
Gagaling ang batang iyon, Kahit pa sumabog na ang atay niya. Gagaling siya dahil papasok dito si Jesus 
at kilalang-kilala Niya kung sino siya. Alam Niya kung ano ang katawagan niya, tama ang Kasulatan, 
binibindika sa kaniya na kilala Niya kung sino Siya, at walang isa mang - ni anino man ng pagdududa. 
lpapatong Niya ang mga kamay Niya sa kaniya at sasabihin Niya, 'Anak, gumaling ka na,' umalis ka na 
riyan.” At ang sabi ko, “Walang sapat na dami ng diablo sa impiyerno ang maaaring pumatay sa batang 
iyan kung gayon.” Ang sabi ko, “Gagaling'na siya. Ngunit,” ang sabi ko, “Nakikita mo ba, si Jesus kasi 
iyon, ang mga banal na kamay ng Diyos.” Ang sabi ko, “isa akong makasalanan; isinilang ako sa paraan g 
seksuwal. Ang aking ama at ina ay kapuwa makasalanan. At talagang walang buti sa aking katauhan.” At 
ang sabi ko pa, “Ngunit alam mo ba? Kung bibigyan lang ako ng Panginoon ng isang pangitain at susuguin 
Niya ako roon, iba na iyon.” Ang sabi ko, “Pupunta ako roon, ipapatong ko ang mga kamay ko sa kaniya, 
babangon siya sa higaang iyon, kung bibigyan Niya ako ng pangitain.”

Pagkatapos ay napag-isip ko, “Tutal naman, kung pangitain iyon, ano nga ba iyon'? Iyon pa rin ang 
maruruming kamay na nakapatong sa kaniya, iyon din ang lalaking nananalangin para sa kaniya, iyon pa 
ring mga maruruming kamay na iyon.” At napag-isip-isip ko, “Ako ang Kaniyang kinatawan. Kung gayon ay 
hindi ako nakikita ng Diyos. Ang Dugo Niyaong matuwid ay naroroon sa altar; namamagitan Iyon para sa 
akin. Siya ang aking kasapatan. Siya ang aking Panalangin; Siya ang aking Buhay.” Ang sabi ko, “Ang 
tanging bagay na makapagbubunsod sa akin upang ipatong ko ang aking mga kamay sa kaniya nang may 
pananampalataya, ay dahil sampalataya ako sa pangitain, at kahit walaang pangitain, iyon pa rin ang 
magagawa ng pananampalatayang iyon. Kaya't maaari kong ibilang ang sarili ko na walang halaga, 
datapuwat ibibilang ko Siya bilang Lahat sa Lahat. Siya ang aking Buhay; Siya ang aking Taga-atas. 
Walang denominasyung nagsugo sa akin; Siya ang nagsugo sa akin. Aleluia. Humahayo ako sa Pangalan 
Niya. Ngayon, papatungan ko siya ng kamay.” Pumaroon ako, at pinatungan ko ng kamay ang batang 
lalaki, at noon ding gabing iyon ay dumalo na siya sa gawain at magaling na magaling na. Amen.

76

.Oh, siyanga, Siya ang Bukal. “Wala na akong alam na iba pang bukal. Wala maliban sa Dugo ni J 
esus.” 131 Mabaho ako; isa akong masamang tao; lahat tayo rito ay ganito, Ngunit sa harap ng Diyos ay 
sakdal tayo. “Magpakasakdal nga kayo, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal.” Paano kayong 
masasakdal? Dahil may Isang Sakdal na kumakatawan sa atin doon. Naroon ang Bukal na iyon araw-
araw, sariwa, hindi ito isang bagay na nakaimbak, kundi sariwa ito bawat araw, hinuhugasan ang lahat ng 
kasalanan ko. Siya ang Bukal na iyon.

77

Ngayon sa aking pagtatapos ay maaari kong sabihin ito: Anumang bagay na iba kaysa rito ay mga 
sirang balon at sa huli ay tatagas lang ang anumang isalin mo rito. Kung inilalagay ninyong lahat ng pag-
asa ninyo, lahat ng panahon ninyo, at lahat ng bagay sa isa sa mga maruruming balong iyon . , . Sinabi 
ni Jesus na sira ang mga balong iyon. Sinabi ng Diyos na sira ang mga iyon, at tatagas lang ang 
anumang isalin mo sa mga iyon. Hindi na kayo makasusulong gawa ng mga ito, dahil tataagas lang ang 
mga ito. Sapagkat Siya lamang ang tanging Daan tungo sa Katotohanan, sa Buhay, at sa walang 
hanggang kagalakan at walang hanggang kapayapaan. Siya lamang ang nagiisa at tanging Daan patungo 
roon.

78

Ay, naku, Ang hindi natutuyuang Bukal ng Buhay ay si Jesus Cristo. Bakit? At sino ba Siya? Ang 
Salita, hindi nagbabago; ang Salita, ang Buhay, ang Bukal, siya ring kahapon, ngayon, at magpakailan 
man. Ang tunay na mananampalataya, ito ang kaniyang sukdulang kagalakan, ang kaniyang sukdulang 
buhay, at ang kaniyang sukdulang kasiyahan ay nakay Cristo. Wala nang pambobomba, wala nang 
pamimilit, wala nang pagsapi, wala nang pamimiyansa, tanging paniniwala lamang at pamamahinga. 
Ganiyan Siya sa taong sumasampalataya.

Gaya ni amang Abraham, hindi siya namilit; hindi siya nataranta; hindi siya nanghina; taglay niya ang 
Salita. Humilig siya sa dibdib ni El· Shaddai. Nang isandaang taong gulang na si Abraham, nagpakita ang 
Diyos sa kaniya at ang sabi, “Ako ang Makapangyarihan sa Lahat (Ang ginamit na salitang Hebreo ay EI-
Shaddai,' na ang kahulugan ay 'yaong Isang may dibdib.'), at matanda ka na, at wala ka nang lakas, 
ngunit humilig ka lang sa aking dibdib at susuhin mo ang iyong lakas mula sa Bukal na ito.” Amen. Ano na 
nga ba ang sinuso niya? Isang bagong katawan. Wala siyang anak kay Sarah, at pagkalipas ng 
limampung taon ay nagkaanak pa siya ng pito sa ibang babae.

79
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Oh, E1-Shaddai, ipinakikita ng Lumang Tipan kung ano ang ginawa Niya, isinasaad ng Bagong Tipan 
kung ano ang gagawin Niya. Amen. Sa Lumang Tipan . . .

Ngayon, patay na ang aircon, kaya magmamadali ako at titigil na ako rito ngayon, sa loob lamang ng 
isang minuto. Nais kong sabihin ito bago ako magtapos. Nagkaroon ako ng isang magandang halimbawa 
nito minsan. Nagpapatrulya ako noon. At maraming tao dito, sa gawing Georgetown, dito, sa Milltovm, 
noong araw ay may Bukal doon sa mga burol. Isa iyong balongbukal. Iyon ay — nagpupuslit iyon ng mga 
— mga apat o limang piyeng sibol ng tubig, wala iyong tigil sa pagsibol, at isa iyong napakalaking bukal 
sa lugar na iyon at talaga namang . . . Sa tabi nito ay may isang lote ng penny royal, alam n'yo, at iba 
pang halamang tumutubo roon, na parang mint ang anyo. At oh, talagang lagi akong nananabik na 
makaparoon (Ay, naku), ang makarating sa bukal na iyon! At nahihiga ako sa tabi nito at iinom ako nang 
iinom at mauupo ako at iinom, maghihintay. At taun-taon ay nagpupunta ako sa bukal na iyon, at hindi 
iyon kailan man natuyuan, taglamig man o tag-araw. Hindi iyon nagyeyelo. Hindi mo maaaring pagyelohin 
ang isang balong-bukal, Ay, hindi. Ay hindi, Kahit pa lu — lumamig nang husto ang panahon, hindi talaga 
iyon magyeyelo. Mag yeyelo ang balon, kaunting lamig lang ay magyeyelo na kaagad iyon. Kita n'yo? 
Ngunit anumang bagay na kumikilos, at may buhay, lagi itong gumagalaw. At hindi mo maaaring 
pagyelohin ang isang balong-bukal. Kahit gaano pa kalumbay ang espiritu sa paligid, ang Bukal na ito ay 
laging buhay. Mabuhay kayo sa Balong iyan.

80

At napansin ko roon, nagdaan ako, at uminom ako roon, at ay, naku, talagang napakasariwa ng tubig 
na iyon; hindi mo na kailangang mag— alala,“Iniisip ko 'pag naroon na ako hindi kaya tumigil ang bukal na 
iyon?” Matagalna kasi iyong . . .

81

May nagsabi sa aking isang matandang magsasaka, ang sabi niya, “Diyan uminom ang lolo ko sa 
Bukal na iyan.” At ang sabi pa, “Hindi lumiit ang bukal niyan; tulad pa rin ng dati ang balong iyan, 
bumubulwak tungo sa Ilog na Bughaw na iyon.”

Sa loob·loob ko, “Ay, naku. Ano'ng gandang lugar upang salukan ng tubig.” Naglalakad ako ng isang 
milya kahit malayo iyon sa daraanan ko makarating lang ako roon, dahil talagang napakagandang lugar 
niyon upang inuman. Oh, napakasarap ng tubig na iyon, Ay naku. Tuwing lalabas ako sa disyertong iyon, 
sa Arizona, at lagi ko pa rin iyong naiisip. “Ang napakagandang balong iyon doon, kung rnagagawa ko 
lang na mahiga roon.” Gaya ng ginawa ni David minsan, “Oh, kung magagawa ko lang na minsan pang 
uminom sa bukal na iyon.” Kung makaparoroon lang sana siya.

At naupo ako isang araw, at may isang munting bagay na nakatutuwa na nangyari sa akin; at ang 
sabi ko, “Ano bang dahilan at lagi kang masaya? Sana ganiyan din ako kasaya. Aba, eh, hindi pa kita 
nakitang nalungkot simula nang una akong magpunta rito. Wala ni isa mang kalungkutan sa iyo.” Ang sabi 
ko, “Lagi kang puspos ng kagalakan; nagluluiundag ka at bumubulwak at nagsasaya. Taglamig man o tag-
araw, maginaw man o mainit, anuman ang panahon, lagi kang puspos ng kagalakan. Ano ba ang dahilan 
— ano — ano nga ba ang dahilan? Dahil ba umiinom ako sa iyo?” “Hindi.” Ang sabi ko, “Buweno, siguro 
dahil umiinom ang mga kuneho sa iyo, at gustung-gusto nilang uminom sa iyo.” “Hindi.”
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Ang sabi ko, “Buwéno, ano'ng dahila't lagi kang bumubulwak nang ganiyan? Ano ba ang dahilan at 
masaya ka? Ano ba ang dahilan at lagi kang puspos ng kagalakan?” Ang sabi, “Dahil ba sa iyo umiinom 
ang mga ibon?” “Hindi.” “Dahil ba sa umiinom ako sa iyo?” Ang sabi ko, “Buweno, ano ba ang dahilan at 
puspos na puspos ka ng kagalakan?” . At kung makapagsasalita lang ang bukal na iyon, ganito ang 
sasabihin niya: “Brother Branham, hindi dahil umiinom ka- pinahahalagahan

ko iyan —- at hindi rin dahil napapainom ko ang mga ibon. Pinaiinom ko ang Iahat ng gustong 
uminom. Ang kailangan mo lang gawin ay ang pumarito at uminom. Ngunit ang nagpapaligaya sa akin, 
hindi ako ang bumubulwak, mayroong tumutulak sa kalooban ko. Isang bagay ito na nagpapabulwak sa 
akin.“ 142 At ganiyan din ang buhay na puspos ng Espiritu. Gaya ng sinabi ni Jesus, Siya ay nasa . , . 
Bibigyan Niya kayo ng mga bukal ng tubig, na bumubukal tungo sa Buhay na Walang Hanggan, isang 
balong-bukal, umaapaw na sibul na walang tigil sa pag-agos. Kahit pa ang kabuuan ng iglesia ay nasa 
itaas o nasa ibaba, naroon ka pa rin sa bukal na iyon. Bakit mo pipiliin ang luma nang sistemang 
makadenominasyon at balong punung- puno ng mga hayop na mapanipsip at lahat ng iba pa upang doon 
uminom sa maruming tubig, samantalang inaanyayahan ka sa isang Bukal, sa isang Balong—Buka'?

Naiisip ko kung paano itong bumubulwak, at nagpapaikut-ikot, at- at lumiligwak, at humahalakhak, at 
nagagalak, at naglululundag, at naglalaro. Malamig man o maulan, mainit at tuyo, habang ang buong 
lalawigan ay natutuyuan, patuloy ito sa pagbulwak gaya nang lagi nitong gawi. Pagkat malalim ito, 
nakaugat; doon sa batuhan sa ilalim ito nagmumula.
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Oh, hayaan mong manahan ako sa tabi ng Bukal na iyan. Kunin munang lahat ang iyong mga 
sistemang gawa ng tao hangga't gusto mo, lahat ng iyong mga maruruming balon, ngunit hayaan mong 
pumaroon ako sa Bukal na ito. Hayaan n'yong pumaroon ako kung saan ay punung-puno Siya . . . Siya 
ang aking Kagalakan; Siya ang aking Liwanag; Siya ang aking —- Siya ang aking Kalakasan; Siya ang 
aking Tubig; Siya ang aking Buhay; Siya ang aking Tagapagpagaling; Siya ang aking Tagapagligtas; Siya
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ang aking Hari, Lahat ng kailangan ko ay nasa Kaniya. Bakit ko gugustuhing magtungo sa iba?

Brother, Sister, ba't di ka lumapit sa Bukal na ito ngayong gabi. Hindi ka ba lalapit, kung hindi ka — 
hindi ka pa nakararating doon, ba't hindi mo Ito tanggapin sa gabing ito habang nakayuko ang ating mga 
ulo.

84

Mga sirang balon, tumutulo, tumatagas, tumatagas ang sanlibutan papasok dito, ang dumi ng 
kamaligan at ng iba pang kaarawan. Bakit hindi ang Bukal na ito kung saan ay hindi makapananatili ang 
bagay na iyon, ang dakilang Bukal na ito na puspos ng Dugo, na nagbubuhat sa mga ugat ni Emmanuel. 
Bakit hindi mo iyan tanggapin sa gabing ito? Tulungan nawa tayo ng Diyos sa gabing ito dito sa tigang at 
uhaw na lupa. Gaya ng sabi ng propeta, “Siya ang Bato sa tigang na lupa.” Siya ang Bukal na iyon. Ba't 
hindi ka lumapit sa Kaniya ngayon sa inyong rnga puso habang nananalangin tayo.

Mahal naming makalangit na Ama, wala nang iba pang bukal, gaya ng himig ng musika, “Wala nang 
kailangan pa, tanging ang Dugo ni Jesus.” Doon ako isinilang; doon ako lumaki; nais kong mabuhay doon, 
at mamatay doon, at muling magbangon doon sa Kaniyang Presensiya. Sa tuwina, Panginoon, hayaan 
mong pumaroon ako sa Kaniyang Prosensiya, sapagkat wala na akong iba pang nalalaman, walang kredo, 
walang pag-ibig: walang pag-ibig kundi si Cristo, walang ibang aklat maliban sa Biblia, wala nang iba 
pang bagay, walang kagalakan bukod sa Kaniya.
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Kung aalisin Mo Siya sa akin (Oh, Diyos.), kahit pa gaano karami ang pag—aaari ko sa sanlibutan, ma 
— mananatili itong patay. Gagala akong nakataas ang aking mga kamay. Alisin Mo Siya sa akin at ako'y 
magmamaliw na, Panginoon. Ngunit hayaan Mong manahan Siya sa akin, at ang Disyembre ay magiging 
singganda ng Mayo; at mawawala na ang mga dakong mainit at ang mga dakong tigang; maging ang 
kamatayan ay wala nang tagumpay. Hayaan Mong mapasaamin Siya, Ama. lpagkaloob Mo Siyang sagana 
sa bawat mananampalatayang naririto ngayong gabi, dahil kanina pa sila naghihintay sa bulwagang ito. 
Marami sa kanila ang kailangan pang magmaneho sa daan ngayong gabi para sila makauwi sa kani-
kanilang mga tahanan, at nawa ay ganito ang maging kaisipan nila, “Nahubuhay ako sa Bukal na iyon; 
Doon ako nabubuhay, umiinom ng sariwa oras oras.”

At kung hindi pa nila iyon natatanggap, nawa ay tanggapin na nila Siya ngayon, upang madala nila 
ang Bukal sa piling nila. “Ako'y sasainyo; sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng sanlibutan.” Itulot 
mo po ang mga bagay na ito, Ama.

At ngayon, habang nakayuko tayo, mayroon bang isa rito ngayong gabi, o i lan ba ang 
makapagsasabi, “Panginoon, dalhin Mo ako sa Bukal na iyon ngayon din. Hindi ako naparito para lang 
makinig; naparito ako upang tuklasin ang isang bagay. Naparito ako upang masumpungan Ka, Panginoon. 
Kailangan Kita ngayomg gabi. Pumarito ka sa aking puso ngayon din. Gagawin Mo po ba ito, Panginoon?” 
Pagpalain Ka ng Diyos. Pagpalain nawa ng Diyos ang bawat isa.
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Ama, nakita Mo po ang mga kamay, maging sa itaas at sa mga dingding at sa iba pang mga silid, sa 
labas, Na — nakita mo po sila, Ama. Da —dalangin ko na ipagkaloob Mo ang lnhat ng pangangailangan 
nila.

87

Marahil ay nagsisiinom sila sa lumang balon, Panginoon, sa isang himpilan sa gitna ng lakbayin kung 
saan ay may taong naghukay ng balon.

Narumihan na ito ng lahat ng uri ng kakaibang aral, na nagpapamali sa Salita. Dalangin ko Diyos, na 
sa gabing ito ay lumapit nawa sila sa Kaniya na Siyang Bukal, ang Bukal ng Buhay. Itulot mo po, Ama. 
Itinatagubilin ko po sila sa Iyo ngayon, sa Ngalan ni Jesus.

At sinabi Mo sa akin, “Kung hihiling ka ng anoman sa Aking Pangalan, ito'y matutupad.” Ngayon, hindi 
ko hihilingin ito, Panginoon, kung sa palagay ko ay hindi ito matutupad. LaIa—— lalabas lang na sinasalita 
ko ito sa isang paraang ritwal. Ngunit idinadalangin ko sila nang may katapatan; idinadalangin ko sila, sa 
paniwalang tutuparin mo ang Iyong pangako. At ngayon, inilalayo ko sila sa balong iyon sa gabing ito. 
Inilalayo ko sila mula sa lugar na iyon kung saan ay matagal na silang umiinom, kung saan ay hindi sila 
nasisiyahan, tungo sa Bukal na ito. Ginagawa ko ito sa Pangalan ni Jesus Cristo.

Sila'y sa iyo, Panginoon. Hayaan Mong uminom sila sa Iyo, ang Tubig na Buhay, ang Bukal ng Tubig 
na Buhay. Sa Ngalan ni Jesus ay hinihiling ko ito. Amen. Itulot mo po ito, Panginoon.
88

Oh, saganang daloy Na dumadalisay Wala nang kapara Ang Dugo ni Jesu·Crist0; Sala ko'y pinawi na 
Ng Dugo ni Jesu—Cristo; Laging may kagalingan Sa Dugo ni Jesu-Oristo. Oh . . . (Jesus, pagalingin mo 
ang mga taong ito, Panginoon, Itulot mo, Panginoon, sa pamamagitan ng Ngalan ni Jesus ay 
idinadalangin ko, Diyos, na pagagalin gin mo sila, Nalalaman M0 ang lahat ng bagay.) Wala nang kapara, 
Oh, ang Dugo ni Jesu·Cristo. Isipin n'yo. Wala na akong iba pang nalalaman. Wala na akong iba pang 
nalalaman kundi Siya. Hindi na ako nagnanasang makaalam pa ng iba bukod sa Kaniya. Wala nang iba 
bukod sa Dugo ni Jesus. Oh, saganang daloy Na dumadalisay;
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Wala nang kapara, Oh, ang Dugo ni Jesu·Cristo.

Habang inaawit nating muli, magkamayan tayo. Iniibig ba ninyo ang ,isa't—isa? Mayroon bang isa rito 
na mayroong anumang dinadala laban sa ibang tao? Kung mayroon, humayo ka at ayusin mo ito, maaari 
ba? Huwag tayong aalis dito nang ganiyan. Kita n'yo? Kung mayroon kang laban sa kanino man, humayo 
ka't ayusin mo ito, ngayon din. Ngayon na ang pagkakataon mo upang humayo at sabihin, “Brother, 
Sister, may nasabi ako tungkol sa iyo . . . may naisip akong isang bagay. . . Hindi ko iyon sinasadya, 
Wala nang kapara Ang Dugo ni Jesu-Cristo. Oh, saganang daloy Na dumadalisay; Wala nang kapara, Ang 
Dugo ni Jesu-Cristo.
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Oh, hindi ba't kahanga-hanga Siya ? Wala nang iba pang bukal. Hindi natin hahayaang marumihan 
ang ating sarili ng iba pang bagay. Humiwalay na tayo, iniwan na natin ang sanlibutan. Ayaw na natin ng 
mga bawang ng Egipto at ng mga sirang balon. Naglalakbay tayong kasama ng Panginoong Jesus, ang 
Batong hinampas (Amen.), nagsisikain ng manang nagmula sa itaas at nagsisiinom - nagsisikain ng 
pagkain ng Anghel at nagsisiinom sa Bato. Wala nang kapara, Ang Dugo ni Jesu-Cristo.

Magsiyuko tayo,

magsidalangin tayong lubos na pagpapalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo upang ang Kaniyang 
biyaya't awa ay sumainyo sa linggong darating, at sakali mang may mangyari at isa sa inyo ay maparoon 
na sa Iikod ng tabing, alalahanin lang ninyo, na ilang oras lang iyon ng pagtulog at pamamahinga at muli 
tayong magkikita. Alalahanin ninyo na ang mga nangabubuhay at nangatitira ay hindi makahahadlang sa 
mga nangatutulog, sapagkat ang Pakakak ng Diyos, ang Huling Pakakak (Katutunog pa lang ng Pang-
Anim), at ang Huling Pakakak na iyon gaya ng Huling Tatak, ay ang pagdating ng Panginoon; tutunog 
iyon, at ang mga nangamatay kay Cristo ay unang babangunin. Namamahinga lang sila hanggang sa 
pagkakataong iyon. At kung sakaling masaktan kayo, alalahanin n'yo:

90

Ngalan ni Jesus ay kunin,

Pananggalan g sa gulo Kung pagsubok ma'y dumito, Manalangin kay Jesus. 160 Magsisilayas ang mga 
diablo. Alalahanin lang ninyo, umaasa tayong magkikita tayong muli rito sa Linggo ng umaga. Dalhin ninyo 
ang mga maysakit at ang mga may karamdaman. Idadalangin ko kayo. Idalangin n'yo ako. Gagawin ba 
ninyo? Sabihin n'yo, “Amen.” [Sumagot ang kongregasyon ng, “Amen.” —Ed.] Idadalangin ko na nawa'y 
pagpalain kayo ng Diyos. .. , langin kay Jesus. O daki— . . . (O daki— . . .) . . . lang Pangalan! Pag-asa 
ng lupa't langit; O dakilang Pangalan! Pag -asa ng lupa't langit. Yuyukod sa Kaniyang Ngalan, Sasambat 
maglilingkod. Hari Siyang mapuputungan, Sa dulo ng paglalakbay. O daki- . . . (Pangalang mahal, hindi 
ba't napakatamis “ at napakamahal?) Pag-asa ng lupa't langit. O daki- . . . (O daki· . . .) . . . (. . , lang 
Pangalan!) Pag-asa ng lupa't langit.

Laging napakahirap ang iwan kayo. Bagama't alam kong napapagod na kayo, may kung ano tungkol 
sa , . . Isa pang talata ng isang awitin, maaari ba kayong umawit'? Maari ba? “Bigkis na Pinag·paIa,” 
sister. Ilan ba ang nakaaalam ng lumang awiting iyan? Dati naling inaawit iyan maraming taon na ang 
nakalipas.
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At iniisip ko kanina, dalawang kamay na lamang ang naiwan sa daan- daang nagsialis noong inaawit 
pa natin ang awiting iyan doon sa tabernakulo at naghahawakan pa tayo ng kamay. “Bigkis na 
Pinagpala.” Marami sa kanila ang inilibing ko dito sa sementeryo. Naghihintay sila. Makikita ko silang muli, 
Paminsan-minsan ay nakikita ko sila sa pangitain kapag tumitingin ako sa

likuran ng tabing; naririto sila. Magsiyuko tayo ngayon habang tayo'y umaawit.

Blest be the tie that binds

Our hearts in Christian love;

The fellowship of kindred minds

Is like to that above.

When we (Now, reach over and get ahold

of somebody's hand.) asunder part,

(Now, bow your head.)

It gives us inward pain;

But we shall still be joined in heart,

And hope to meet again.
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Habang tayo'y nakayuko, Ibinabalik ko na ang gawain sa pastor, para manalangin sa pagtatapos.


