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Salamat, Brother Green, ito'y isang pribilehiyo. Pagbati kina Brother at Sister Green, at sa lahat ng 
naririto ngayong umaga. Dama kong isang prebilehiyo na naipagkaloob sa akin ang makaparito sa dakong 
ito ng pananambahan upang makagawa ng ilang pag-aanunsyo.

1

Ayaw kong kunin ang oras ni Brother Green dito, sapagkat narinig ko nang mangusap si Brother 
Green ng ilang pagkakataon, at tunay ngang ako ay naimpluwensyahan…?... habang hinahatid niya ang 
Salita ng Panginoon sa atin, at napakamapagpakumbaba niya roon. Ang sabi niya kahapon, “Hindi ko 
nakukuha ang Salita mula sa Panginoon tulad marahil nang kung ito'y darating sa anyo ng isang 
kapahayagan, kundi ayon lamang sa kung papaano Ito ipinadala,” ngunit aniya, “gustung-gusto kong 
pinagdidiinan kung ano ang nasabi na.” Ang sabi pa niya, “Tulad nang magsulat si Pablo ng isang bagay 
sa Biblia, pumaparito ako upang pagdiinan lamang kung ano ang sinabi niya.” Aniya, “Wala akong 
mensahe, kundi nagbibigay-diin lamang ako sa kung anong nasabi na mula sa Panginoon.” Naisip kong di 
karaniwang nakapangungusap ang isang kabataang lalaking tulad niyan nang ganun. 3 Ngayon, sama-
sama tayong manalangin.

Diyos na mahal, halos di ko malaman kung paanong magsisimula, sapagkat dama kong Ikaw ay 
naririto sa araw na ito, at sa Iyong Presensya sa tuwina ang pakiramdam nami'y napakaliit namin. At 
pinasasalamatan Kita dahil sa pribilehiyong ito. Ngayon, Panginoon, na Iyong ipinagkaloob ang dakong ito 
sa amin, dalangin naming katagpuin Mo kami sa tuwing magkikita-kita kami rito. At kumilos nawa ang 
Iyong dakilang Espiritu sa syudad na ito. Magawa nawa naming ihatid ang Ebanghelyo ng Mensaheng ito 
na ibinigay sa amin at iniabot sa aming mga kamay sa huling mga araw na ito, mangyari nawa Ito, at 
makuha Mo ang bawat kaluluwa sa Tucson at sa palibot nito, na Iyong itinalaga sa Buhay. Itulot Mo po 
ang mga bagay na ito, Ama, sa Ngalan ni Jesus Cristo. Amen.
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Palagay ko'y nais kong bumasa rito ng isang munting talata ng Kasulatan ngayong umaga, bago ko 
sabihin ang mga pangungusap na nais kong sabihin. Masusumpungan ito sa Mga Gawa, sa ika-7 kabanata 
ng Aklat ng Mga Gawa. At habang binubuklat n'yo iyon, magsisimula tayo sa ika-44 na talata.
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Ngayon, magpupunta kami sa Shreveport sa linggong ito, sa linggong darating, para sa isang serye 
ng mga gawain; at ngayon, sisikapin natin, kung loloobin ng Panginoon… Brother Moore, si Brother Jack 
Moore, isang matalik na kaibigan namin ni Brother Pearry, at mahal namin si Brother Jack. Sa wari ko'y 
medyo nalito siya nang kaunti sa Mensahe, lalo na sa ilang mga bagay na pinahahalagahan at 
pinaniniwalaan natin, na dumating sa atin sa pamamagitan ng pagbubukas ng Pitong Tatak, ayon sa 
paniniwala natin, tulad ng “binhi ng serpente,” at “eternal na seguridad ng mga nananampalataya,” at iba 
pa, ilan sa mga mensaheng iyon. Na, marahil sa iba… Hindi natin iniisip na ito ay matigas, ngunit ito'y—
kung—kailangan mong buksan ang iyong puso sa Katotohanan. Naniniwala tayong nabubuhay na tayo sa 
huling panahon. Sadyang tunay na tunay iyon sa atin, na tayo'y nasa dulo na ng landasin.

At sa pagsasalita sa simbahan ng iba, buweno, nais mong parangalan ang kagandahang loob ng 
taong iyon—sa pagbibigay niya sa iyo ng pagkakataong makapunta sa kaniyang simbahan. At ako, dahil 
tiyak at alam kong di sila naniniwala ro'n, igagalang ko sila nang husto upang… Marami pa akong ibang 
puwedeng ipangusap kaysa ipasok ko iyon; maliban na lang kung nagkataong ang Espiritu Santo ang 
medyo naggigiit niyon (Kita n'yo?), kung gayo'y tiyak na sasabihin ko ang ayon sa sinasabi Niya. At wala 
akong alam na ibang mas mainam na dapat gawin liban do'n, at sana'y di na ako matuto pa ng iba liban 
do'n, liban sa sabihin lamang kung ano ang ayon sa sinabi Niya.
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Ngayon, tayo'y magbasa lamang ng isa o dalawang talata mula sa ika-7 kabanata ng Aklat ng Mga 
Gawa, simula sa ika-44 na talata.
5

Sumaating mga magulang sa ilang ang tabernakulo ng patotoo, ayon sa itinakda ng nagsalita kay 
Moises, na kaniyang gawin yaon alinsunod sa anyong kaniyang nakita.

Na yao'y ipinasok din ng ating mga magulang sa kapanahunang ukol, na kasama ni Josue nang sila'y 
magsipasok sa inaari ng mga bansa, na pinalayas ng Dios sa harapan ng ating mga magulang, hanggang 
sa mga araw ni David;

Na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Dios, at huminging makasumpong ng isang tahanang ukol 
sa Dios ni Jacob.

Datapuwa't iginawa siya ni Solomon ng isang bahay.

Bagama't ang Kataastaasa'y hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay; gaya ng 
sinasabi ng propeta,

Ang langit ang aking luklukan,… lupa ang tungtungan ng aking mga paa: Anong anyo ng bahay ang 
itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon: O anong dako ng aking kapahingahan?
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Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito?

Base sa pagbasa ng Kasulatang ito, nais kong sabihin ang ilang pahayag na gusto kong sabihin bago 
ihatid ni Brother Pearry ang mensahe ngayong umaga.
6

Isa ito sa mga dakilang sandali sa pagbisita ko sa Tucson. Ako'y naparito sapagkat pinangunahan 
akong pumarito. Narito ako dahil ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng isang pangitain, ang nagsugo sa 
akin dito. Alam kong maaaring parang kakatuwa iyon. Ngunit Siya, sa abot ng aking nalalaman, sa 
pagkakakilala ko sa Diyos, ako'y isinugo Niya sa Tucson sa pamamagitan ng isang pangitain. Inisip ko 
kung papaano ba ako napapunta sa disyertong lugar na ito. At kung saan ay mayroong…

Sa espirituwal na usapan, hinggil sa syudad na ito, wala na akong alam na ibang lugar na mas patay 
sa espirituwal kaysa sa syudad ng Tucson. Mayroong alitan sa pagitan ng mga iglesia. May mga 
pagtatalo sa mga kongregasyon. Walang pagkakaisa, ang lahat ay naghahaltakan at naghahadlangan, 
naggigipitan, at nag-aagawan ng miyembro. Isa rin itong disyerto sa espirituwal na pangungusap.

Ngunit nabasa ko sa Biblia, na tinawag ng Diyos si Moises palayo sa kaniyang mga mahal sa buhay at 
lahat ng mahalaga sa kaniya, at isinugo siya sa ilang, upang isulat ang mga kautusan sa Biblia. Iyon ay 
ang unang apat na Aklat sa Lumang Tipan, ang Genesis, Levitico, Deuteronomio, at Exodo. Kita n'yo, 
hindi ko iyon nabanggit ayon sa pagkakasunod-sunod, ngunit iyon nga ang apat na Aklat. Iyon talaga 
ang Lumang Tipan. Ang iba pa Niyon ay ang mga sinabi ng mga propeta, sa Mga Awit ni David, at iba pa, 
maliban sa Mga Cronica ng mga hari. Ngunit ito ang mga pundamental ng Lumang Tipan. Isinulat ni 
Moises ang mga iyon matapos siyang tawagin mula sa kaniyang sariling lupain, kung saan siya isinilang at 
lumaki kasama ng kaniyang mga kamag-anak, pagkatapos ay isinugo siya sa ilang upang isulat ang Aklat 
na ito ng Lumang Tipan.
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Pagkatapos ay nalaman ko sa Aklat ng Bagong Tipan, na si Pablo, na siyang may-akda—o hindi may-
akda, kundi ang sumulat ng Bagong Tipan. Siya rin ay pinaalis mula sa kaniyang bayan, sa pamamagitan 
ng Espiritu, patungong—Arabia, at nanatili siya ro'n ng tatlo't kalahating taon, para makita ang 
inspirasyon. At si Pablo ang pangunahing manunulat ng Bagong Tipan. Ngayon, nariyan sina Mateo, 
Marcos, Lucas, at Juan, ngunit sila'y mga manunulat na sumulat lamang ng mga sinabi ni Jesus sa 
pagsunod nila sa Kaniya. At, ngunit, halimbawa ang Aklat ng Timoteo, at sa Mga Taga Roma, at sa Mga 
Hebreo, at iba pa, tumanggap si Pablo ng inspirasyon para isulat ang Bagong Tipan; kinuha niya ang 
buong Lumang Tipan bilang isang anino, at isinaayos niya ito. Pinarangalan ito ng Diyos, at ginawang 
Bagong Tipan.
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At ngayon, kung kinailangang paalisin ang Lumang Tipan—paalisin ang sumulat ng Lumang Tipan mula 
sa kaniyang bayan patungong ilang upang makakuha ng inspirasyon para maisulat ang Lumang Tipan. Sa 
Bagong Tipan ay itinaboy rin ng May-akda ang manunulat papunta sa disyerto upang makuha ang 
inspirasyon para maisulat ang Bagong Tipan. At ang mga Aklat na ito ay sinelyuhan ng Pitong Tatak; 
kakailanganin din ang gayon, sa paniwala ko, sa mga araw na ito, upang mabuksan ang Pitong Tatak na 
iyon. Ang iwanan lahat ng mahalaga sa'yo, lahat ng mahal sa'yo, at ang munting tahanan na ibinigay ng 
mga tao sa akin, sa piling ng aking mga kamag-anak at mga kaibigan, at isang iglesiang lumalago, at di 
nagkukulang ng anumang bagay; at para iyon ay iwanan, layuan, at magpunta sa isang ilang kung saan 
ay wala kang kakilala, at ang lahat ay di sumasang-ayon sa'yo.
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Ngunit may kung ano sa Diyos, na napasusunod Niya ang isang tao upang gumawa ng mga bagay na 
lagpas sa sarili niyang pang-unawa, nang sa ganun ito ay maging sa ikaluluwalhati at ikararangal ng 
Diyos. At—at nararamdaman ko 'yan, hindi sa pagpaparangal sa sarili, ngunit dama ko na isang 
prebilehiyong iwanan lahat ng aking pinahahalagahan upang pumarito sa ilang at magtiis sa paraang hindi 
ko pa dinanas sa tanang buhay ko, dito sa ilang, o sa disyertong ito. Ngunit naniniwala akong sa 
pagtupad at pagsunod sa inutos ng Diyos, ay binuksan ng Diyos sa atin ang mga hiwaga ng huling araw 
na ito. At naririto tayo taglay ang Mensaheng ito.

Ngayon, maraming tao ang sumunod sa akin, at hindi na iyan bago. Karaniwan, ang isang tao, 
tayo'y… Nagmamahalan ang mga tao, at ang pag-ibig ay magtutulak sa inyong gumawa ng mga bagay-
bagay na hindi n'yo iniisip na magagawa n'yo. At iniwan ng karamihan sa inyo ang inyong mga tahanan; 
iniwan n'yo lahat para lang makapunta dito sa disyerto.
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Marami ang tumawag sa akin, marami ang nagtanong, “Pupunta ba kami sa Arizona? Magiging 
mabuting lugar ba iyon para sa amin?” Buweno, kagaya ng nasabi tungkol kay Moises at sa iba pa sa 
kanila, hindi ito lugar ng prutas, o ng granada.

Walang masyadong trabaho dito, at ang antas ng pamumuhay ay mataas, mahal mamuhay dito. 
Mahirap talaga mabuhay sa lugar na ito, sa Tucson, Arizona; mababa ang sahod, at mahal ang pagkain, 
at pati na ang renta. Nakatatakot na lugar ito para tirhan gawa niyon. Ngunit ito'y mabuti sa kalusugan; 
tuyo. At minsan tayo'y… Hindi natin dapat pinaaayon ang ating mga pag-iisip sa mga bagay ng mundong 
ito.
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Dapat nating hintayin ang pangunguna ng Espiritu Santo. Ngunit isang bagay na bumagabag sakin sa 
pagpunta dito ay ang pagsasabi sa mga tao na, buweno, “hindi ka dapat pumunta” o “dapat pumunta 
ka,” bahala na ang bawat isa sa inyo riyan, kung papaanong pinangungunahan ng Diyos ang bawat isa. 
Sa palagay ko'y ganiyan dapat ang gawin ng bawat isa sa atin: ang magpagabay sa Espiritu patungkol 
sa kung ano ang nararapat nating gawin.
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At marami sa inyo ang nanggaling sa paligid ng Jeffersonville, at sa kongregasyon doon, at 
nagsipagpuntahan kayo rito. Ngayon, ang bumagabag sa akin ay ang tungkol sa lugar ng pananambahan.

At napagtanto ko, habang nagbabasa ako sa Kasulatan, tungkol kay Esteban at sa kaniyang 
pahayag bago siya mamatay; dahil agad nilang binato siya pagkatapos niyon gawa ng kaniyang 
mensahe. Habang siya'y nagsasalita, ang sabi niya, “Ang mga magulang natin,” nangungusap siya 
patungkol sa mga Hebreo ng unang panahon, kung paanong sinikap nilang makasumpong ng pabor sa 
Diyos upang makapagtayo ng isang lugar para sa pananambahan. Aniya pinagtayo Siya ni Solomon ng 
bahay, o ng isang gusali. Alam natin ang kuwento.

Ngunit gusto ko ang mga sumunod niyang sinabi, “Subali't ang Kataastaasa'y hindi tumatahan sa 
mga bahay na gawa ng kamay,” at sa isa pang dako sa Isaias… Sabi n'ya, “Isang katawan ang sa Akin ay 
inihanda Mo (Kita n'yo?), hindi mga hain at handog, at mga gusali, at iba pa, kundi isang katawan ang sa 
Akin ay inihanda Mo.” Buweno, nauunawaan nating nangungusap Siya patungkol sa katawan ni Cristo na 
pinananahanan ng Diyos.
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Ngunit naniniwala ako sa araw na ito, na ang inspirasyong dumating kay Brother Green upang lumipat 
dito, sila ni Sister Green, pagkatapos din niyang iwan ang kanilang lugar sa silangan—o sa Texas, para 
pumarito kasama ng—upang magsimula sa wala, basta't sa pamamagitan lamang ng inspirasyon, dahil 
nadama nilang dapat nila iyong gawin. Humahanga ako sa mga taong handang sumunod sa pangunguna 
ni Cristo, maging auman ang kapalit nito sa kanila.

Bagama't ang buong mundo, marahil ang mga pinakamatatalik mong kaibigan, ay nag-iisip na mali ka, 
ngunit hindi ito mali sa'yo. Hangga't nadarama mong may kung ano sa likod nito, ang Diyos ang nagkikilos 
sayo; kailanman ay hindi ito mali, at sa tuwina'y tama ang kalalabasan nito.

13

At ang bata pang mag-asawang ito, talentado at bata pa ang lalaki. Hindi ko ito sinasabi dahil siya'y 
nakaupo rito. At ganun din ang bata pang babaeng ito kasama ng kaniyang maliliit na anak, kasama ang 
pamilya n'yang kailangang itaguyod, at siya'y tumigil sa kaniyang trabaho at lahat na upang lumipat dito.

Nauunawaan kong maraming taon na ang lumipas nang tawagin ako sa ministeryo. Hindi ako naging 
matagumpay na pastor, dahil mayroon akong gala at di mapakaling espiritu. Hindi ako makuntento kahit 
saan. Basta't kung saan kumilos ang Espiritu, kailangan kong samahan Iyon, dahil ako'y may Mensahe. 
Ang sabi ni Jesus, “Kailangan ko ring mangaral sa iba pang bayang ito.”

Ngunit mayroong mga pastol na nagbabantay sa kawan. Labis akong nagagalak na si Brother Pearry 
ay sumunod sa udyok ng Espiritu Santo, at ngayon ay may tabernakulo tayo. Maliit lang ito. Tama lang 
para pagsimulan upang malaman ang nais ng Espiritu Santo… Hindi natin alam, humakbang lang tayo ng 
paisa-isa. Ngayon, naniniwala ako kung nangusap ang Diyos kina Brother and Sister Green na pumarito, 
nagbukas ito ng isang lugar kung saan ang ating mga anak, sa halip na tuwing Linggo nang umaga ay 
nagbibisikleta, at nasa kalsada at nagtatakbuhan, sila ay mayroon nang lugar para pagsambahan, sa 
halip na paupo-upo lang tayo at nakikinig sa radyo, na ayos lang naman…
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Ngunit tayo, bilang isang lupon ng mga tao, may Mensahe tayo para sa araw na ito. Tayo—tayo'y 
naniniwalang binigyan tayo ng Diyos ng Mensahe. At si Brother Green ay… Ayaw ko siyang tawaging 
katuwang ko, dahil kami ay… Buweno, katuwang ko rin siya; magkasama kami sa Mensaheng ito. Si 
Brother Green ay nangangaral ng kaparehong bagay at ng Mensaheng pinaniniwalaan ko. Iniwan niya ang 
kaniyang tahanan; iniwan niya ang kaniyang mga kamag-anak; iniwan niya ang kaniyang iglesia. Siya ay, 
wari ko, isang district superintendent o kung ano ng isa sa mga organisasyon, at isinuko niya ang lahat 
ng iyon nang marinig niya Ito. Iniwanan niya lahat ng mahalaga sa kaniya upang makaparito rin sa 
disyerto, upang suportahan ang ibinibigay ng Diyos sa atin ngayon.
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Sabi ko, naniniwala akong hindi lang dapat na isapuso natin ito; dapat ay maging tungkulin nating 
suportahan siya, sa abot ng ating makakaya: dumalo tayo sa mga gawain, dumulog tayo dito para 
sumamba, at ang lugar na ito'y gawin nating isang dako kung saan magagawa ng Diyos ipahayag ng mga 
bagay na nais Niyang ihayag sa atin. At gaya ng sabi niya, “Ang Mensahe ay hindi dumarating sa akin 
bilag kaloob ng inspirasyon, tulad marahil sa iba sa atin,” ngunit aniya, “Narito ako upang suportahan 
kung ano ang ibinigay ng Diyos.” Napakagandang pahayag. At naniniwala ako, kung magtutulungan tayo, 
mailalagay natin ang ating mga puso dito.
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Alam kong ang bawat isa sa inyo, kung pareho tayo ng nadarama, ay sabik na sabik nang makitang 
kumikilos ang Espiritu ng Diyos, sadyang di ko na matiis. May mga naranasan ako kamakailan  lang  doon
17



4Anong Bahay Ang Itatayo N’yo Sa Akin

sa bundok, nais kong muli iyong madama, ang Bagay na iyon na napakaluwalhati sa aking puso nung 
bago-bago pa lamang akong naliligtas. At maari tayong humantong sa isang lugar; maaaring sa pag-upo 
natin ay makita natin sa ating kalagitnaan, na tayo ay natutuyo na. Habang narito tayo sa disyerto, 
nakakasama ko ang aking mga kapatid; nakakausap nila ako at nakakausap ko sila; palagi, sa isang 
munting paraan ng pagmamatiyag, pagdama sa pamamagitan ng Espiritu, tulad niyon, upang malaman 
ang kalagayan ng kapatid, upang makita kung ano ang problema. Nararamdaman kong lahat ng ito'y 
humihilig na, papalayo sa Espiritu. Naging masyado nang natural ang bagay na ito sa atin. Dapat tayong 
manambahan sa Espiritu, kung saan ang Espiritu ng Diyos ay… Hindi lang dapat ang Mensahe natin ang 
maging apoy ng kapanahunan, kundi ito'y dapat na nag-aalab din sa ating mga puso. Kita n'yo? Dapat 
ito'y mapasa ating mga puso, kung hindi'y di natin ito maipiprisinta nang tama sa mga tao. Kailangan ang 
Espiritu Mismo ang magdala ng Mensahe. At umaasa ako at nagtitiwalang ang bawat isa sa inyo ay 
magiging isang tunay na Cristiano.

Ngayon, nangangailangan sila ng mga guro ng Sunday school. Mangangailangan sila ng mga 
manggagawa. At gusto kong sabihin ito para maintindihan n'yong maigi. Ito ang aking simbahan.
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Tatlong taon na akong naririto. At isang pinto lang ang nagbukas sa akin; iyon ay si Brother Mack; 
hinilingan niya akong mangaral. Pagpalain siya ng Diyos. Wala nang iba pang nag-imbita sa akin; wala 
akong anumang laban sa kanila, mabubuti silang lahat. Si Brother Brock, isang mabuti kong kaibigan, si 
Brother Gilmore, marami sa mga Pentecostal kong kapatid na naririto, ay napaka, napakatatalik kong 
kaibigan. Mahal ko sila; wala akong laban sa kanila. Naiintindihan ko ang katayuan nila. Hindi nila ako 
puwedeng imbitahan doon, at pagkatapos ay manatili pa rin sa organisasyon nila. Kita n'yo, hindi nila 
puwedeng gawin iyon. Dahil kapag ginawa nila iyon, sila'y mapapatalsik. Ngayon nakikita n'yo na ang 
katayuan nila. Ganiyan din ang katayuan ko dati. Ngunit ngayon sana'y palagi itong maging, “Hanapin mo 
muna ang Kaharian ng Diyos,” ang kalooban ng Diyos.

Ngayon at pinadala na ng Diyos si Brother Green dito at nagbukas Siya ng isang simbahan na 
kapananampalataya natin, dapat tayong magpasalamat nang husto sa Diyos, at dumalo sa bawat 
gawain, gampanan natin ang bawat posisyong magagampanan natin. At kung tayo'y mahilingan at 
tawagin, para manalangin, para magsaliksik, para gumawa, maging mga sundalo tayo na sadyang 
nananabik na gampanan ito kaagad. Kita n'yo? Panatilihin nating marangal ang Mensahe; mamuhay tayo 
ng tamang uri ng pamumuhay. Huwag nating hayaang magkaroon ito ng anumang batik. Dulong-dulo na 
ng panahon ang kinamumuhayan natin; at gabing gabi na tayo. Mamuhay tayo nang malinis. Ang buhay 
ko, buhay mo, ang buhay nating lahat ay kailangang maitaas sa harapan ng Diyos.
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Ang ating mga kabataan ay pagala-gala lamang sa iba't ibang lugar, palipat-lipat sa iba't ibang 
palabas, at napapalayo nang napapalayo sa Diyos. Tama. Ngayon, iyan ang katotohan. Nakikita ko ito sa 
aking mga anak, at nakikita ko ang aking sarili na humahantong sa isang lugar kung saan ay hindi… 
Kailangan n'yong magkatipon-tipon para magpuri sa Diyos; Ito ang sabi ng Biblia, “Kapag nakikita nating 
paparating na ang araw na ito, lalo pa kayong magkatipon.” Kung may dalawang tao lang dito, maging isa 
ka sa kanila.

Ngayon, iyon ay… At kung magkakatipon tayo at magkakasamang mananambahan, kung gayo'y 
sadyang may kung anong bagay dito, ang sabi ni Jesus, “Saan man nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa 
Aking Pangalan, naroroon Ako sa kanilang kalagitnaan.”

Ngayon, tulad ng nasabi ko na dati, sinabi sa akin ni Brother Green, at siya ang nagsabi nito. Lumapit 
sakin ang aking maybahay, sinabi sa akin kung anong sinabi niya nung wala ako. Na, at sinabi n'ya iyon 
ngayong umaga, na, “Ang pulpito ay bukas anumang oras.” Ngayon, karaniwang… Bukas iyon para akoy 
mangaral.
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Ngayon, karaniwan, kailangan kong magmaneho papunta sa Jeffersonville, Indiana, upang mangaral 
ng isang Mensahe na ibinigay sa akin ng Diyos, para ihatid sa mga tao; nagpupunta pa ako sa 
Jeffersonville, Indiana, at ang bawat isa sa inyo ay tumatawid ng bansa, at nagkukunekta ng mga linya 
ng telepono at iba pa upang mapakinggan ang Mensahe, sapagkat iyan ang ating ipinamumuhay. Kita 
n'yo, iyan ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Buweno, hindi na natin kailangang gawin iyan.

Pag binigyan ako ng Diyos ng isang Mensahe, maaari akong pumarito kaagad sa pulpito, at iyon ay 
ipangaral, at maging malayang gawin iyon. Kita n'yo? At naniniwala ako, sa pamamagitan niyon, ay 
pagpapalain kayo ng Diyos kung inyo lamang susuportahan ang iglesyang ito, ang grupo ng mga taong 
ito. Hindi lang iyon, tayo'y humayo at tignan natin kung di natin maimbitahan ang iba. Kita n'yo? 
Kausapin natin ang iba sa lahat ng dako, sabihin natin sa kanila ang tungkol sa ating iglesia at kung 
gaano ito kahalaga sa atin. Kung ano ang… ng ating iglesya. Tayo'y naririto. Nais nating magsidalo kayo; 
magsama kayo ng mga bisita, at sigurado akong makabubuti ito sa ating lahat. Kita n'yo? Mayroon 
tayong isang gusali, na ipinagpapasalamat natin. Nagpapasalamat tayo sa lugar na ito, na 
napagtitipunan natin.
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Ngunit, “Gayunma'y ang Kataastaasa'y hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay (Kita
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n'yo?) 'Sapagkat ang langit ay ang Aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng Aking mga paa; at 
anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa Akin? Nguni't isang Katawan ang sa Akin ay inihanda Mo.”

At tayo ay isang Katawan ni Cristo. Kaya sa paglipat-lipat natin sa iba't ibang gusali, naniniwala ako, 
sa paghahatid ng ating mga Mensahe, at tayo'y dudulog at magdaraos ng mga healing service. At 
anuman ang ipahayag sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin, ay dito natin idadaos sa iglesia, 
hanggang sa ito'y umapaw na nang husto at kakailanganin mo nang dalhin ito sa ibang lugar, at sa kung 
saan pa man, hanggang dumating si Jesus. Pagpalain kayo ng Diyos.

[Nagkomento si Brother Pearry Green, at pagkatapos ay hinilingan si Brother Branham na iordina siya
—Ed.] Magsiyuko tayo. Diyos na mahal, habang kami'y nakatayo dito sa entablado, na ang kabuuan 
nito'y nagsisilbing altar, napagtatanto naming kami ay isang lahi ng sangkatauhang mangamamatay, kung 
ang pag-uusapan ay ang lupang ito. Pagtingin namin sa mga lansangan nakikita naming nakasulat ang 
kasalanan sa lahat ng dako, at mabilis na lumilisan ang kaluwalhatian ng Diyos. At alam namin, kapag ang 
kaluwalhatian ng Diyos ay pumaitaas na, ang iglesya ay kasama nitong aangat. Diyos, gusto naming 
maparoon.
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Ilang araw pa lang ang nakararaan, nakatayo ako sa kanto, pagtawid mo ng kalye, pinapanood ko 
ang pagdaan ng parada sa lansangan; at nakita ko ang mga lumang tangkeng ginamit nung Unang 
Digmaan na nasa unahan, at kasunod ang napakalaki't napakabigat na tangkeng Sherman, sa likod noon 
ay may mga iba pa, at kasunod niyon ay ang tinaguriang mga gold-star mother; ang munting 
nagkahiwahiwalay na pamilya, na may umiiyak na asawang babae, at may isang maliit na batang 
madungis na nawalan ng ama, may isa namang matandang ina na nawalan ng anak na lalaki. Naisip ko, 
“Napakalungkot namang tumayo sa kanto at panoorin ang isang bagay na tulad niyon na dumaraan.” 
Pagkatapos ay napansin ko, paglagpas nila sa gusaling ito, ang tugtog ay napalitan ng “Onward Christian 
Soldiers,” sinasaliwan ang kanilang pagmartsa sa likuran; ngunit nang lumampas sila sa dakong ito…

Diyos na mahal, iniisip ko ang isa pang dakilang panahon na darating, at iyon ay ang pagkabuhay na 
maguli, kung kailan ang mga datihang mananamapalataya ang unang magbabangon, mga banal, ang mga 
patriarka. “Sapagkat tayong nangabubuhay, na nangatitira ay hindi tayo makapipigil o makahahadlang sa 
anumang paraan sa mga nangatutulog; sapagkat ang pakakak ng Diyos ay tutunog, at ang mga 
nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli.” At kapag nakita na namin ang karamihang 
iyon, ang mga taong iyon ay pumaparoon na, nagmamartsa na paakyat sa kalangitan; at kami'y 
magsisisitayo, maghihintay sa aming pagpapalit ng katawan, nalalaman naming kami'y pipila rin, Diyos, 
gawin mo po kaming mga tapat na sundalo.
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Yaon lamang tunay na napasama at nanggaling sa digmaan ang makaaalam ng tunay na kahulugan 
na makita ang mga tangkeng iyon na dumadaan. At, Diyos, iniisip naming ang mga napasabak lamang sa 
pakikipagbaka ng buhay ang makaaalam ng kahulugan nang paghihintay sa oras namin upang pumila at 
pumuwesto sa pagkabuhay na muli, upang makapanik.

Habang itong, malakas at bata pang kapatid na lalaking nakatayo rito, na sinanay na maigi, 
nakahanda, nakabihis, naghihintay na patungan siya ng kamay ng isang matandang lalaking beteranong 
nanggaling sa harapan ng pakikipagbaka, sa pagkakaalam niyang dapat din siyang sumama sa 
pakikipagbaka. Diyos na mahal, ipinapatong ko ang di karapatdapat na mga kamay na ito sa aking 
kapatid bilang kinatawan Mo. Pagpalain Mo po si Brother Green, Diyos na mahal, na akin namang 
binabasbasan sa Ngalan ni Jesus. Nawa'y dalhin niya ang Mensaheng ito, Panginoon, sa syudad na ito at 
kung saan Mo man siya tawagin. Maging tapat nawa siya, puspos ng Espiritu, at namumuhay ng isang 
buhay na di maaaring ikahiya. Diyos, itulot Mong makuha niya ang mga puso ng tao, at nang magawa 
niyang maturuan at magabayan sila sa landas na hinahangad naming lahat na lakaran. Ipagkaloob Mo po 
ito, Panginoon.
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Pagpalain Mo po ang kaniyang tapat na maybahay, ang kaniyang mga munting anak. Pagpalain Mo po 
ang sama-sama naming pagsisikap dito, bilang magkakapatid na Cristiano sa ibabaw ng mundong ito, na 
aming madala ang Ebanghelyong ito sa mga dulo ng sanlibutan. Isugo Mo po ang Iyong Espiritu sa 
kaniya, Diyos. Idinadalangin namin ito sa Ngalan ni Jesus Cristo, habang ipinagkakaloob namin siya sa 
Iyo. Amen.

Pagpalain ka ng Diyos, Brother Pearry. Dalhin mo ang Salita ng Diyos.
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