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 …dinhi niining buntaga. Nahinumduman ko ang—ang
unang higayon nga nakaanhi ako sa Flagstaff. Kadto’y mga,

siguro, mga traynta’y-otso na ka tuig ang milabay, o tingali’g
kuwarenta na gani. Gihisgotan ko kaniadto ang mahitungod sa
pagtungas ko sa bungtod. Wala man unta’y niyebe kaniadto,
apan ang akong gamay’ng Model-T nga sakyanan dili gyud
halos makatungas sa bungtod. Makadagan man hinoon kadto og
traynta ka milya kada oras, pero kinse lagi paingon niini nga
direksyon ug kinse pud paanhi niini nga direksyon, kabalo na
mo, niiningmga kalsada nato dinhi. Ugmedyo…
2 [Nagaingon ang usa ka igsoong lalaki sa entablado,
“Nganong dili mo man isaulo para kanamo kadtong tula
mahitungod sa imong Ford.”—Ed.] Igsoong Carl! [“Kung
mahimo.”] Dili ’usa. Ang ginasulti niya kanako ang mahitungod
sa akong hamubong tula kaniadto, mahitungod sa akong Ford.
Mora’g dili man gud kini ang hustong lugar para isaulo ko kadto,
Igsoong Carl.
3 Apan, mapasalamaton gayud kita. Ug daghan kaayo kong
nadungog nga maanindot nga mga testimonyo karong buntaga,
sa niining mga kaigsoonan, og nahimamat ko usab ang pipila sa
maong mga kalalaken-an.
4 Ug dunay usa ka ministro nga bag-ohay lang nga namulong
dinhi, usa ka Katsilang igsoon nga gihatagan niya ang iyang…
batang lalaki og higayon para moawit. Dili ba pagkaanindot
niadto nga tingog para sa usa ka sais-anyos-ang panuigon?
[Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Grabe, mao na
kadto ang pinakanindot nga gamay’ng tingog nga akong
nadungog sukad-sukad, sa usa ka batang lalaki nga sama niya.
5 Karon, kining maong igsoon, basin makalimtan sa mga
kaigsoonan, nga nagapahigayon siya og panagtigum dinhi sa
lungsod. Sa hunahuna ko ginapahigayon kini didto sa church
of God, o sa Assemblies of God? [Nagaingon ang igsoong lalaki,
“Assemblies.”] Assemblies of God, didto sa Assemblies of God
diay. Ug sigurado ko nga ikalipay gyud nila ang inyong—
inyong presensiya. Hangtud kanus-a gani ang panagtigum,
igsoon? [“Hangtud sa Dominggo.”] Hangtud sa Dominggo.
[“Dominggo sa gabii.”] Hangtud sa Dominggo sa gabii diay.
[“Magpahigayon kami og panerbisyo sa panag-awit unyang
gabii.”] Sir? [“Magpahigayon kami og panerbisyo sa panag-
awit unyang gabii.”] Duna kono’y panerbisyo sa panag-awit



2 ANG GILITOK NGA PULONG

unyang gabii. Bueno kamong tanan kinasingkasing gayud nga
gidapit nga motambong niana nga panagtigum. [“Sa alas
siete-traynta.”] Alas siete-traynta, unyang gabii. Ug asa gani
makaplagan ang maong iglesia, igsoon? [“113 West Clay.”]
Mahimo mo bang isulti kanamo kung asa dapit? [“113 West
Clay.”] 113 West Clay Street, dinhi mismo sa lungsod sa
Flagstaff. Ug—ug sigurado ko nga inyong…
6 Imo bang ubanon ang batang lalaki? [Nagaingon ang igsoon,
“Dili.”—Ed.] Dili, pero moawit man ang iyang papa. Nagaawit
ka usab, di ba? Bueno, maayo kana, nakahusto ra gyud ko,
sa makausa. Bueno, panagsa ra man gud mong makakita og
ingon-ana; apan, kasagaran, kung dunay ingon-anang talento
sa pamilya, makuha usab kana sa—sa ubang miyembro, sa
hunahuna ko. Ug aduna sila’y…[“Nagsugod man gud kadto
tanan sa pagpuasa ug pag-ampo, Igsoong Branham.”] Pagpuasa
ug pag-ampo, bueno kana’y—pagkaanindot gayud.
7 Karon, abi ninyo, kung ang Amerika, ang tanan-tanan,
kon ingon niana lang unta ang tanan natong mga pamilyang
Amerikano, bueno, dili na siguro magkinahanglan og puwersa
sa kapulisan. Basin magasugod na ang Milenyum, dili ba?
Mamahimong pinakamaayo gyud ang atong kahimtang kung
ingon-ana. Husto kana. Mahanaw na ang tanang kamatayon,
tanang balatian, kagul-anan, tanang mga kapakyasan, ug
makauban na nato si Cristo.
8 Busa, malipayon gyud kita, ug tungod nadungog ko usab
ang tanang maayo nga mga testimonyo! Ug nagkaaduna pud
ko og pribilihiyo nga mahimamat si Igsoong Earl, sa unang
higayon. Ug—ug niadtong miaging gabii naestorya ko ang iyang
asawa, ug—ug natawag kono siya ug naayo, samakadaghan nang
higayon, sa mga panagtigum; ingon pa, sa ulahing panagtigum
atua kono siya sa entablado.
9 Ug, aduna kami’y diyutay’ng nahisgotan, nga medyo kataw-
anan. Wala na man gud ko makadumdum kang Igsoong Earl,
bisan ako na siyang nalamano kaniadto sa kung asaman. Ug—ug
milingkod gyud ko sa may bintana, kagabii, nga ginahulat siya
nga moabot. Ug may usa ka dakung taas nga tawo ang miabot,
nga dunay itum nga bigote. Ingon ko, “Ania na siya.” Ug dayon
sa dihang…si Billy, ang akong anak, miingon, “Oh, dili man,”
ingon pa, “dili man kana si Igsoong Earl. Mas bata pa man siya
kay sa niana nga tawo.” Ug mao nga nahimamat ko si Igsoong
babayeng Earl dinhi niadtong miaging gabii, ug nagkaaduna
pud ko og pribilihiyo nga makaadto sa ilang maanindot nga
panimalay dinhi sa lungsod.
10 Maanindot gyud kini nga dapit. Ngani pirmi ko kining
ginatawag nga flagpole imbis nga Flagstaff, tungod anaa man
gud kini sa ibabaw sa bungtod dinhi, kita n’yo. Ug, sultihan
ko kamo, kung ania ma’y si bisan kinsa dinhi nga taga
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Texas, bueno makapanghinambog gyud mo. Migikan ako sa
Tucson, kagahapon, nga mga setenta’y-dos o setenta’y-singko
ang temperatura, mora’g ingon niana, ug ania ako dinhi niining
buntaga nga nagasul-ob na og overcoat. Kita n’yo, kung unsay
anaa kanila sa Texas, aduna usab kita niana sa Arizona, dili ba?
Husto kana. Aduna pud kita dinhi mismo.
11 Pagkaanindot niining higayon sa pagpakig-fellowship! Ang
edaran na nga si Doktor Bosworth, nga akong higala, tingali’g
daghan kaninyo ang nakaila kang Igsoong Bosworth kaniadto.
Usa siya sa pinakabalaan nga tigulang na nga tawo. Ug giingnan
niya ako usa niadto ka higayon, ingon niya, “Igsoong Branham,
kabalo ka ba kung unsa ang fellowship?”

Ingon ko, “Mora’g kabalo ko, Igsoong Bosworth.”
12 Miingon, “Duha ka fellow sulod sa usa ka ship, busa
kinahanglan nila nga magsalo og diyutay.”
13 Busa ingon niana ang pagpakig-fellowship, nagadawat kita
ug nagahatag usab, maghinatagay sa usa’g usa; si Igsoong Carl
Williams, ang tanang uban pa, si Igsoong Outlaw. Oh, usa sa mga
unang tawo nga nangabaga sa usa sa akong mga panagtigum,
mao si Igsoong Jimmy Outlaw, ug nahimo kaming suod na
nga managsoon sukad niadtong panahona. Ug malipayon gayud
kami tungod ninyong tanan, tungod sa mga ministro ug sa mga
kaigsoonan nga among nahimamat dinhi. Wala lang ko’y igong
oras para lamanohon ang tanan, bisan gusto ko unta, pero usa
man hinoon kini ka pagpakig-fellowship kon diin nagkatigum-
tigum kitang tanan.
14 Nahinumduman ko lang ang—ang konbensyon sa Phoenix.
Nagkaaduna ako og pribihiliyo, kaniadtong nagsugod pa lang
ang maong mga sanga, nga—nga makatabang sa pag-organisa
sa mga sanga ug mamulong para kanila. Ug mao lang kini ang
bugtong organisasyon nga akong nasakopan, ug dili man gyud
kini ingon nga organisasyon. Usa mismo kini ka organismo nga
nagapamuhat diha sa mga tawo.
15 Ug kung aduna ma’y mga kalalaken-an dinhi niining
buntaga, nga—nga wala pa nahisakop sa niini nga fellowship,
sa Christian Business Men, Full Gospel, tugoting…kung motoo
kamo ug mosalig sa akong isulti, usa gyud kini sa pinakanindot
nga pundok sa mga tawo. Ug—ug sa mga igsoong ministro, wala
kini nagabatok sa inyong iglesia, kondili kini’y para mismo sa
inyong iglesia. Kita n’yo, mao kini ang ilang pamaagi sa paghan-
ay sa—sa iglesia.
16 Nahitabo lang nga namatikdan ko kining hiligugmaon nga
babaye dinhi nga mikanta niadtong awit kaganina. Daghan
na akong nadungog nga misulay sa pagkanta niana, apan
ang maong babaye lang ang dunay ingon niadto nga tingog
nga makahimo sa pagkanta niana nga husto, kabalo na mo,
nga dili na motig-ik pa, mora’g ingon-ana. Ganahan kaayo
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ko niadto, gining, pagkaanindot, gayud niadto. Asawa siya
sa usa ka ministro dinhi. Ug, igsoon, dapat imo siyang
pakantahon hangtud nga makatulog ka matag gabii, tungod
pagkaanindot niana, pagkaanindot gayud. Maanindot kaayo
kadto nga pagkanta. Ginadayeg ko ang ingon niana.
17 Ug, kini nga buntag, medyo nagpahinumdum kini kanako
mahitungod sa hamubong—hamubong sugilanon. Tungod, ako—
ganahan man kong mangayam ug mangisda, ug mao kana’y usa
sa mga rason nga ania ako sa Arizona, aron nga, makapangayam
ugmakapangisda. Ug ganahan gyud ko niana. Ug busa nangisda
ako usa niadto ka higayon didto sa NewHampshire.
18 Ug nagatoo ko nga aduna ako’y daghangmga kapareho dinhi
nga ganahan usab nga mangisda, lalaki man ug babaye, usab,
kita n’yo. Ganahan gyud kaming tanan niana.
19 Bueno aduna ko kaniadto og gamay’ng tolda nga akong
gidala didto sa itaas, sa habog-habog kon diin, kabalo na mo
pag ang tawo, nga medyo dakuon o ingon niana, dili gyud
dayon makakatkat didto. Ug daghang maanindot, nga mga,
brook trout didto, mga kapihon, nga square-tail, og cutthroat
sab. Oh, okupado gayud kadto, kadtong mga kasapaan nga
nagadagayday gikan didto sa ibabaw sa kabukiran sa New
Hampshire. Ug ang mga trout, tingali’g mga katorse, o dise-
sais ka pulgada ang katas-on, pagkadaghan gyud niadto! Ug
igo lang ko…nagaadto ko didto aron mamingwit niadto,
tungod kalingawan lang man nako nga mamingwit niadto, mao
nga buhian ko ra usab sila. Kung duna man ko’y mapatay,
nan akong—kaonon ko na lang pud, nakita n’yo, og dalhon
kadto pauli.
20 Ug aduna usab og mga tanum nga moose willow didto, ug—
ug sa matag higayon nga ako nang iitsa ang akong pamasol…
duna man ko’y Royal Coachman kaniadto. Akong iitsa ang
maong pamasol, og maigo ko kadtong mga moose willow didto.
Ug nakahunahuna ko, “Bueno, mokuha kaha ko og atsa ug
mosaka dinha, niining buntaga, ug—ug putlon kanang moose
willow, aron nga dili na masangit ang akong pamasol diha
niana.” Oh, midungaw ko niadtong gamay’ng karaang…mora’g
beaver dam, ug atua ra didto ang mga isda, nanagpaabot lang
sila nga mabingwit gamit niadtong Coachman. Bueno, sa tibuok
gabii…ginasulti ko kaniadto, “mamatikdan gyud nila ang
akong buhok,” pero karon wala na man kaayo ko’y buhok nga
mamatikdan pa nila. Busa akong…ako lang…igo lang nila—
ginatan-aw lang nila kadtong mga pamasol. Ug mao nga misaka
na ko didto, niadto nga buntag, gamit kadtong gamay’ng atsa,
ug giputol kadtong moose willow. Ug nakabingwit ra gyud ko og
tulo o upat ka isda, nga akong lutoon para sa pamahawkaniadto,
ug miuli na ko. Ug dili gyud ko maayo nga tigluto. Ug mao
nga ginaingnan ko ang akong asawa nga dili ko mahimo nga
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magpabukal og tubig nga walay pagkasunog, busa kabalo na mo
nga dili gyudmaayo ang pagkaluto niadto.
21 Bueno, sa pagbalik na nako, dunay usa ka inahang oso ug
duha ka batang oso didto, ug misulod sila sa akong gamay’ng
tolda. Ug paghisgotan ang hilabihan nga pagkaguba sa usa ka
butang, hinoon dili mo mahibal-an kung unsa ka grabe ang
pagkaguba sa mga butang kon wala ka pa’y nasaksihan nga oso
nga nakasulod sa tolda. Ang maong oso, wala ma’y problema
kung unsay ilang gub-on…kung unsay ilang kaonon, diay ang
buut kong ipasabot, kondili ang problema kung unsay ilang gub-
on. Aduna man ko’y gamay’ng sug-angan kaniadto, kana ganing
gamay’ng sug-angan nga ginagamit sa magbalantay sa karnero,
ug mipatong sila niadtong gamay’ng sug-angan ug gilukso-
luksohan kadto, ogmadungogmo nga nagkinagulkol ang latang-
tubo, ug nalumping gyud kadto, kabalo na mo. Ug sa pagduol
nako, aduna man ko’y karaang tayaon na nga ripleng kalibre
baynte-dos nga atua ra sa sulod sa tolda, pero bitbit ko kaniadto
ang atsa.
22 Ug, kabalo mo, sa pagduol na nako, mipadaplin pud ang
inahang oso, ug gitawag niya ang iyang mga batang oso. Ug
misunod man sab ang usa ka batang oso, oo; pero nagpabilin
ra kadtong usa pa, ang pinakabatang oso. Pag bulan sa
Mayo, kabalo mo, nagapanggawas man gud sila. Nakatalikod
siya kanako, nga naka-ingon niana. Ug naghunahuna ko,
“Unsa kaha’y ginabuhat niya?” Bueno, dayon mitan-aw kanako
ang inahang oso. Ug nangita pud ko og punoan, aron lang
makasigurado kay—kay haduol baya kaayo kadto, tungod
mangkawras baya gyud sila, kabalo na mo, pag ang ilang
mga anak na ang hisgotan. Ug, sila, dili mo man sab puedeng
istoryahon sila aron mohawa, kita n’yo. Busa giobserbahan ko
’una kadtong inahang oso sa makadiyut, kabalo mo. Padayon ra
siya nga nagapiyait, ug nagatawag, nga mora’g sama sa usa ka
langgam. Mao nga kinahanglan mo gihapon mahibaloan kung
unsa gyu’y tingog sa usa ka oso. Ug sige niyang ginatawag
kadtong batang oso, pero wala gyud kadtomiduol.
23 Bueno, nahunahuna ko ang akong riple. Ug nakahunahuna
ko, “Dili na lang, kay kung moduol man ko didto ug kuhaon ang
riple, og kung ako mang pusilon ang inahang oso, nan mawad-
an na og inahan ang duha ka batang oso sa kalasangan,” ug
dili pud ko gusto nga mamahimong sad-an tungod niana. Ug,
gawas niadto, kon moatake man siya, medyo gamay ra gyud ang
kalibre baynte-dos, kabalo namo.Ug usahay dili man gani kadto
mobuto dayon, kinahanglan pa kadtong kabliton sa makatulo
o makaupat ka higayon para mobuto. Busa nakahunahuna
ko, “Bueno, mokatkat na lang ko nianang kahoy dinha, kung
moatake man siya. Mokatkat ko nianang kahoy, magputol og
gamay’ng sanga ug latuson ang iyang ilong.” Sensitibo man
gud kaayo ang ilang ilong. Ug mopiyait sila, dayon mokanaug
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na, kabalo mo, ug biyaan ka na nila. Busa nakahunahuna ko,
“Mokatkat na lang gyud ko nianang kahoy.”
24 Apan katingad-an gayud kadtong gamay’ng oso, oh, tungod
atua ra man gud siya didto nga naka-ingon niini. Ug sa
hunahuna ko, “Unsa kaha’y ginabuhat niya?” Busa padayon
lang kong nag-ukoy-ukoy sa paghawa didto, samtang ginatan-
aw siya, kabalo na mo, medyo nagakalayo na ko, ug nagapaduol
paingon sa kahoy, tungod padayon ra man siyang nagatawag sa
batang oso. Ug sa nakapahilayo na ko diyutay, ug kabalo ba mo
kung unsay gibuhat sa gamay’ng oso?
25 Bueno, tungod ganahan man ko og flapjacks, o pancakes,
man siguro ang tawag n’yo niana, dinhing dapita. Didtoman gud
sa Habagatan, flapjacks ang tawag namo niana. Ug dili kaayo
ko maayong moluto niana, pero ganahan kaayo kong mokaon
niana. Ug, kabalo na man mo, nga usa ako ka Baptist kaniadto.
Dili ko gusto nianang pagwisik-wisik lang; ang akong gusto nga
bautismohan gayud sila, nga mahumod gayud sila sa molasses.
Mao nga aduna ko’y lata sa molasses, nga mga ingon niini ka
daghan, nga nakabutang na didto, sa pitsel nga mga tunga sa
galon pud para unta sa akong flapjacks.
26 Ug ang gamay’ng oso, abi ninyo, ganahan man diay og tam-
is ang oso, mao gyud. Naablihan niya kadtong pitsel nga naay
molasses. Ug naglingkod siya didto og ang gamay niyang tiil mga
ingon-ini ka lapad. Ug nalukop na sa molasses ang iyang pang-
unahang mga tiil, ug gituslob pa gyud ang gamay niyang pang-
ulahing tiil, ug ginatilapan kadto nga ingon niana, kabalo mo.
Husto kana. Ug sige niya kadto ginatilapan. Ug hinay-hinay na
kong…Ugkung duna lang ko’y kamera niadtong tungora, gusto
ko unta nga maipakita kadto karong buntaga, aron makita pud
ninyo kadto. Ug atua siya, nga ginatuslob ang gamay niyang tiil
didto, ug nagatilap nga ingon niana. Ug misinggit ko, “Pahawa
dinha,” ingon niana. Ug wala ra ko niya panumbalinga, ug
padayon lang siya nga nagatilap. Gitilok gyud niya ang pitsel,
kita n’yo.
27 Ug gisinggitan ko siya nga ingon niadto, miatubang siya ug
mitan-aw kanako nga naka-ingon niini. Dili gani niya mabuka
ang iyangmgamata, tungod nalukop na siya ogmolasses, kabalo
mo. Nalukop ang iyang mga mata, ang gamay niyang tiyan,
nalukop gayud siya og molasses! Ug dayon, pagkataudtaud,
nagabarag-barag na siya, nga naglakaw paingon sa iyang
inahan. Gitagbo nila siya didto samay kasagbotan ug sila na pud
ang nagatilap kaniya. Nahadlok man sila nga molingkod didto
samay pitsel, pero puede raman silangmotilap kaniya.
28 Ug ingon ko, “Ambot kung dili ba kaha kana ang matang
sa usa ka maayo, nga karaang pentecostal nga panagtigum; nga
mapuno ka gayud sa maayo, og tam-is nga butang, nga pag
manggawas na sila, ug aduna pu’y magatilap niana. Ingon niana
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ang usa ka tinuod nga panagtigum sa pagpakig-fellowship.
Karon nanambong kita nga sama niini, aron ituslob nato ang
atong mga kamot sa timba, ang matag usa kanato, managtuslob
hangtud sa siko, sa mga panalangin sa Dios. Ug sigurado ko nga
makaplagan ninyo kana didto sa rebaybal sa Assemblies of God,
nga ginapahigayon didto karon. Panalanginan kamo saGinoo.
29 Duna ko’y gisulti didto sa Phoenix, niadtong miaging
adlaw, mahitungod sa…dili unta kini medyo panamastamas,
mahitungod kadto sa usa ka pagpakatawa bahin sa usa ka
ministro nga nagasaka diha sa entablado kada buntag, sulod sa
baynte ka tuig, nga walay-sipyat, mowali siya sulod sa baynte
minutos, ug dayon mahuman na, ug busa wala nila masabti kon
nganong naingon-niadto. Tungod, usa niana ka buntag, miwali
man gud siya og halos upat ka oras. Ug mao nga gisultihan
siya sa—sa mga diyakono, ug—ug ang ingon, “Pastor, gihigugma
gyud ka namo.” Miingon, “Kami—nagatoo kami nga maanindot
gayud ang imong mga mensahe.” Ug ingon pa, “Nasayod kami,
ingon nga hunta sa mga diyakono, ginabantayan ka namo ug
ginaorasan, eksaktong baynte minutos ra gyud kada Dominggo
sa buntag.” Ug miingon, “Niining buntaga upat man gud ka
oras.”Miingon, “Wala lang gyud namomasabti.”
30 Miingon, “Sultihan ko kamo, mga igsoon.” Ingon niya,
“Matag buntag, pag mowali na ko,” miingon, “pag tawgon na
gani ko ninyo diha sa entablado, mokuha ’una ako ugmagbutang
og usa ka Life Saver nga kendi sa ilalum sa akong dila. Ug,”
miingon, “sulod sa baynte minutos, pag natunaw na kanang Life
Saver nga kendi,” miingon, “ako—ako—mahuman na sab ko,”
ingon pa niya, “Mahibaloan ko na nga oras na para moundang.”
Ug miingon, “Nasayup diay ko niining buntaga, tungod butones
man gud ang akong nakuha.”
31 Si Carl Williams, si Jewel Rose, nga suod ko gayud nga mga
igsoon ug mga higala, miadto sila sa lungsod niadtong miaging
adlaw, ug mipalit og usa ka butones nga mga ingon-ani ka
daku, aron ihatag kono kanako, pero, wala man hinoon nako
gidala kadto niining buntaga. Busa, mapasalamaton kita nga
maania dinhi.
32 Karon, aduna ba’y nakaila dinhi kang Doktor Lee Vayle? Sa
hunahuna ko wala…wala man siguro. Usa siya ka magwawali
sa Baptist, Doktor sa Divinidad, ug aduna siya’y mga digri. Usa
siya kaniadto ka magtutudlo sa high school, sa sugod pa lang,
ug siya’y maayo gayud, manggialamon nga tawo. Ug mao nga
ang akong mga teyp mahitungod sa Ang Pito Ka Kapanahonan
Sa Iglesia, gipadala ko kadto kaniya, aron maihan-ay niya ang
gramatika niadto. Tungod kay, ang naandan ko nang pang-
Kentucky nga pagsulti og “hit, hain’t, ug tote, ug carry, ug
fetch,” basin dili gyud kanamaangayan samga tawong nagabasa
og mga libro, busa gihan-ay niya ang gramatika niadto para
kanako. Ug dayon, human nga natapos na niya, gipadala ko na
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pud kadto og balik kaniya sa pipila ka higayon, para sa dugang
pa ngamga pahayag ko. Apan, karon ipa-imprinta na angmaong
basahon, human sa mga tulo o upat ka tuig.
33 Gipangutana ko niya, ingon siya, “Mahimo ba ko nga
magsulat og usa ka basahon, bahin lang samga komentaryo ko?”

Ug miingon ko, “Bueno, okey ra man, Igsoong Lee.” Ug
nahunahuna ko…
34 Dayon miingon siya, “Aduna pud ko’y isulti kanimo.”
Miingon, “Dili man kadto ibaligya; kondili ipanghatag ra.”

Ingon ko, “Bueno, kung ingon-ana, okey gayud kana.”
Kita n’yo?
35 Ug busa aduna man pu’y mga tawong nangabaga para
niadto, mga napulo sab ka tawo ang nagpaluyo para niadto, diin
nagkantidad kadto og kinse ka gatus ka dolyares, sa hunahuna
ko, sa nahibaloan ko, para sa napulo ka libo nga kopya niadto.
Ug among—nadawat na namo kadto, napagawas kadto gikan
sa imprintahanan mga duha na ka adlaw ang milabay, ug
mikuha lang kami og duha o tulo, kagahapon, ug si Billy na
ang nagdala niadto. Ug kana’y—napanghatag na kana. Bueno,
wala ko pa kana mabasa, mao nga wala pa ko kabalo kung unsa
ma’y iyang gisulti dinha. Apan ako’y…Sumala kana sa pagtoo.
Apan sigurado ko, nga kung gusto n’yong makakuha niana, nan
padalhi lang mi ninyo og sulat, og ipadala kana kaninyo, nga
walay-bayad. Kita n’yo? Ug gitawag kana nga Ang Propeta Sa
Ika-baynte Ka Gatusan Ka Tuig.
36 Ug usab akong namatikdan ang hulagway dinhi, sa
atubangan sa maong basahon, daghan man kaninyo ang
nakakuha na niini nga hulagway, oo, ug nakakita na Niini, dinha
naretratohan ang Manulonda sa Ginoo sa Houston, Texas. Apan
wala na man nila gilakip ang katunga Niini.
37 Dayon akong nakita dinhi sa luyo. Ug pila ba ang ania dinhi
nga nakatambong na sa usa sa mga panagtigum, atong tan-
awon? Halos tanan man kaninyo siguro ang nakatambong na.
Nadungog na ko ninyo nga nagaingon, sa makadaghan nang
higayon, “Nagapaibabaw kana nga landong sa usa ka tawo.”
Karon, kita n’yo, kung mohimo ka man og usa ka pahayag,
ug dili gani kana ang kamatuoran, nan walay unsa man nga
kahilambigitan ang Dios niana. Kabalo na mo nga wala gyu’y
kahilambigitan ang Dios sa mga bakak, kondili nagasuporta
lamang Siya sa kung unsay tinuod.
38 Busa kaniadtong Iyang gisultihan si Moises, sa dihang
gihinagbo Niya siya didto sa kamingawan, sa Haliging Kalayo,
sa nagadilaab nga sapinit. Dayon sa dihang gipahigawas naNiya
ang mga tawo didto, ug nanagsunod sila kang Moises, para sa
pagpanaw, dayon mikunsad Siya didto sa Bukid sa Sinai, ang
mao gihapong Haligi nga Kalayo, ug gipanghimatud-an nga ang
gipangsulti ni Moises kamatuoran gayud.
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39 Karon, buhaton sab kana sa Dios. Kanunay man Niyang
ginabuhat kana. Busa kining Kahayag dinhi, siyempre,
ginahilambigit gyud nato Kini sa Dios, tungod aduna man Kini
og mao rang kinaiyahan ug sa tanan-tanan nga Iyang gibuhat
kaniadtong ania pa Siya sa yuta.

40 Dayon bahin nianang, moingon ko, “Kining tawo dinhi,
akong makita nga nalandongan ka og kamatayon, sa usa ka
maitumnga landong.”Daghan, daghan kaninyo ang nakadungog
na nga gisulti ko ang ingon niana! Bueno, bag-ohay pa lang sa
usa ka panagtigum dinhi, dunay usa ka tawo nga interesado
kaayo, og gustong makakita kung maretratohan ba gyud nila, sa
dihang gisulti ko Kini. Busa ilang…Aduna ma’y usa ka babaye
nga nagalingkod sa duol, aduna usab didto og lalaki nga adunay
kamera. Ug sa pagsulti ko, “Kining babaye nga nagalingkod
dinhi, mao si Mrs. Ingon-ani-ug-ingon-ana,” mora’g ingon niana.
Miingon ko, “Nalandongan siya og kamatayon, tungod aduna
man siya’y kanser.” Ug niadtong tungora mismo naretratohan
gyud sa lalaki, tungod haduol ra man siya. Ug mao na kana,
kita n’yo, kanang itum nga tabon, sa kanser nga kamatayon nga
nagapaibabaw samaong babaye. Ug dayon nanulti pag-usab ang
Balaang Espiritu…

41 Bueno, sa dihang ilakip na unta nila kini diha sa basahon,
wala na nila maapas pa, mao nga gitagoan na lang ’usa nila
kini dinhi hangtud nga maka-imprinta na usab sila sa basahon.
Ug mao kana kon nganong duna kamo’y makitang bakante nga
panid dinha. Ang The Voice Of Healing man siguro ang nag-
imprinta sa basahon.

42 Ug karon wala gayud kana’y bayad. Ug anaa pud sa luyo nga
bahin sa basahon ang mga nangabaga para niana, nga naghatag
og kinse ka gatus ka dolyares, para langmaiapod-apod nila kana
sa publiko, og aronmakabasa pud niana ang publiko. Busa, wala
kana’y bayad, ug maanindot kana nga basahon. Ug wala pa ko
kabalo kung unsa ba’ymga sulod niana, tungodwala paman gud
nako nabasa kana; pero nasayod gyud ang Amahan.

43 Apan kita n’yo, Kini, para kanako, bug-os gayud Kini
nga Kamatuoran. Mao kana ang atong ginapangita, ang
Kamatuoran.Miingon si Jesus, “Mahibalo kamo saKamatuoran,
og ang Kamatuoran magahatag kaninyo’g kagawasan.” Ug Siya
man ang Kamatuoran. Siya mismo, si Jesus, nga Anak sa Dios,
ang Kamatuoran sa Pulong, tungod kay Siya man mao ang
Pulong nga nahimong unod. “Sa sinugdanmao na ang Pulong, ug
ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulongmao ang Dios. Ug ang
Pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato.” Kung ingon-
ana, kana ang nagpahimo Kaniya nga mao ang Kamatuoran,
tungod kay ang Pulong man mao ang Kamatuoran, ug Siya mao
ang Kamatuoran.
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44 Karon sa dihang nakita na nato Siya nga nagabalik sa
niining kaulahiang mga adlaw, kining mahimayaong paglihok
sa Dios, nga nagapanglihok sa mga kanasuran sa kalibutan,
ginatigum ang usa ka katawhan nga alang sa Pangasaw-onon,
Kamatuoran kana.
45 Pila na ka tuig ang milabay, miingon sila, “Wala ma’y
ingon-anang butang nga sama sa pagsulti og laing mga
pinulongan. Binuang ra man kana.” Gisaad na man kana sa
Dios, ug gipamatud-an gyud Niya kana ingon nga Kamatuoran.
Husto kana.
46 Adunay miingon, niining buntaga, nagatoo ko nga ang
halangdon natong igsoon kini nga nagakahingawa gayud sa
mga kabataan mahitungod sa ilang bautismo, miingon siya,
“Mahimong may madungog ka nga usa ka tawong nagasulti
og laing mga pinulongan. Apan, ang madungog ang usa ka
tawong nagaawit og laing mga pinulongan, kita mo, kana’y
pagkaanindot gayud.”
47 Nahinumduman ko ang akong unang kasinatian niadtong
atua ako sa Rediger Tabernacle sa Fort Wayne, Indiana. Ug
namulong ako, nagpahigayon usab og panerbisyo sa pagpang-
ayo, human kadto sa pagkamatay ni—ni Igsoong B. E. Rediger.
Ug atua pud didto si Igsoong Bosworth, si Paul Rader. Ug
daghan kaninyong edaran na nga mga kalalaken-an, nga sama
nako, mahinumduman gyud ninyo si Paul Rader; ug usa siya ka
Baptist, ug kami kaniadto, suod gayud kami nga managhigala.
Ug busa samtang nagasulti ko didto, nga nagaampo na para
sa mga may sakit. Talagsaon pa para sa mga tawo ang ingon
niadto. Apan may usa ka babaye nga nagdala og batang
lalaki, nga bakul, ug, samtang nagaduol na siya sa entablado,
nagpatungha og panan-awon ang Ginoo ug gisulti kaniya ang
tanan mahitungod sa kung unsay problema sa maong batang
lalaki. Ug akong gihangyo ang babaye nga ihatag—ihatag sa ako
ang batang lalaki.
48 Karon ginasulti ko lang kining testimonyo sa igsoong
babaye, aron nga makita ninyo ang grabeng kalipay ug ang
dakung katingalahanmahitungod sa—sa grasya sa Dios, og kung
unsay mamahimo Niini, sa diha nga mamuhat na Kini sumala
sa Pulong sa Dios, kita n’yo, ang saad sa Dios alang niining
panahon.
49 Bueno, ang saad sa Dios para kang Noe kaniadto dili na
magpulos para kanato karong panahona. Ang saad sa Dios
para—para kang Moises, dili na nato puedeng batonan ang
Mensahe ni Moises. Dili usab puedeng batonan ni Moises ang
mensahe ni Noe. Ang nabatonan nato karon mao ang Mensahe
sa atong panahon. Dili na nato puedeng batonan ang mensahe
ni Luther. Dili na sab nato puedeng batonan ang mensahe ni
Wesley. Lahi na man usab kini nga panahon. Tungod nagtagana
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man ang Dios sa Iyang Pulong para sa matag kapanahonan.
Ug sa diha nga nagaabot na kana nga kapanahonan, nan
nagapadala usab Siya og usa ka tawo aron panghimatud-an
kana nga Pulong, aron pamatud-an nga tinuod kana. Ug karon
atong makita sa matag usa niana, sama lang sa gisulti ni
Jesus kaniadtong ania pa Siya sa yuta, miingon Siya, “Inyong
ginatukod ang mga pantiyon sa mga propeta, ug ang inyong mga
ginikananmanmao’y nagbutang kanila dinha.”
50 Karon, Katoliko baya ang akong mga paryente, sumala sa
inyong nasayran, tungod Irishman man gud mi. Karon kami…
Karon sila—nagahisgot sila mahitungod kang San Patrick,
ginaangkon man gud siya sa mga Katoliko. Bueno, siya’y
halos kapareho ko lang nga Katoliko. Ginahisgotan pud nila
si Joan Of Arc. Pero gisunog baya nila kadto nga babaye,
tungod siya’y usa kono ka balbal, nasayod kitang tanan niana,
tungod kay espirituhanon man siya ug makakita og mga panan-
awon. Sa tinuod lang, pila ka gatus ka tuig human niadto,
gikalot nila ang mga lawas sa mga pari, ug nagbuhat og
penitensya, ug gipangtambog sila sa suba. Apan dili man kana
ang gikinahanglan, kita n’yo.
51 Pirmi gyud sila nga nagakapakyas. Ang tawo kanunay’ng
nagadayeg sa Dios tungod sa kung unsay nabuhat Niya,
nagapaabot sa kung unsay pagabuhatonNiya, pero ginabaliwala
ra kung unsa ang ginabuhat Niya sa karon. Ingon niana gayud
ang kinaiyahan sa tawo. Ug wala gyud niya giusab ang iyang
kinaiyahan, ang tawo sa kalibutan.
52 Busa nakaplagan nato ang atong Mensahe, sa karong
panahon, ang Mensahe nga atong nabatonan, ang, “Gumula
kamo sa Babilonia, ug mamahimong gawasnon, ug—ug mapuno
sa Espiritu, ug hikaya ug pasigaa ang inyong mga lamparahan,
ug, paghangad, tungod haduol na ang atong katubsanan,”
pero kining mga butanga lahi ra para sa daghang mga
tawong nagaginhawa ug nagatawag pa sa Ngalan sa atong
hiligugmaong Ginoo.
53 Apan bisan pa sa tanan niana, wala gyud kita’y bisan
unsa man nga batok niana nga mga tawo, sa mga tawo sa
denominasyon. Maayo man sila, mga buutan sila. Sila’y atong—
mga katabang man gihapon nato sila sa Ebanghelyo, tungod kay
ang ingon ni Jesus, “Walay tawongmakahimo sa pag-ari Kanako
gawas kon pagadanihon siya sa Akong Amahan. Ug—ug ang
tanan nga gikahatagKanako sa Amahan, magaari sila.”
54 Busa, ang atong katungdanan mao lamang ang pagpugas og
mga Binhi. Nahulog ang uban Niini sa daplin sa dalan, ang uban
sa nagkalainlaing matang sa yuta, nahulog pud ang uban ug
namunga og usa ka gatus. Busa, kita’y mga magpupugas lamang
og Binhi. Ang Dios Mao ang nagagiya Niini pag nagakahulog
na Kini. Ug karon nagaampo kita nga unta, niining buntaga,
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dunay usa ka gamay’ng Binhi nga mahulog sa kon asa man, nga
mahimongmag-aghat sa usa ka tawo.Ug sama lang sa usa—usa—
usa ka tawo…
55 Sa pagtapos sa akong testimonyo mahitungod sa babaye nga
akong gihisgotan. Gidala niining babaye ang gamay’ng bata,
usa ka batang lalaki, nga sa hunahuna ko, mga napulo, dose ka
tuig ang panuigon, ug dili man gyud tingali ingon niadto ang
pangidaron, tungod gikugos man sa babaye ang maong bata.
Ug gitunol niya kadto kanako. Ug niadtong tungora mismo,
samtang nagaampo ako para sa bata, milukso gikan sa akong
mga bukton ang maong bata ug naglakaw-lakaw sa entablado,
atubangan sa halos traynta’y-singko ka gatus o upat ka libo
ka tawo. Ug sa pagkakita nila, mao kadto ang pinakauna nga
nakakita sila og ingon-adto, og ang inahan, nga naglingkod
sa atubangan, nakuyapan gayud ug natumba. Ug may usa ka
batang Amish nga babaye…
56 Nakatagbo na ba mo og mga Amish? Wala ko kabalo kon
aduna bamo ogmga ingon niana dinhi, hatag-as og buhok, sila’y
maayo gayud nga mga tawo, ug pagkalimpyo ug pagkabuutan
gayud. Kabalo mo, sa tanang mga Mennonite, o Amish, ug
uban pa, wala kita’y ni usa ka rekord sa mga kabatan-onang
badlongon. Mahimong tawgon n’yo sila nga mga kataw-anan,
apan kita—adunay usa ka butang kanato nga wala sa atong mga
panimalay, nga anaa kanila. Wala gani sila’y ni usa ka rekord
sa korte, sa usa—sa usa ka batan-ong nagbuhat og di-maayo
sa taliwala nila. Ginapadaku man nila ang ilang mga anak, sa
usa lang ka paagi, ug ingon niana ang pagpadaku nila sa ilang
mga anak.
57 Ug ang maong batan-ong babaye usa ka ilado nga piyanista,
usa ka matahum nga dalaga, ug dunay taas, bulagaw nga
buhok nga nakadunghay sa iyang likod. Ug sa pagtan-aw
niya…Bueno, usa siya ka Amish, og wala siya’y unsa man nga
nahibaloan mahitungod sa mga Pentecostal, ug ako man usab.
Apan sa pagtan-aw niya sa entablado, ug nakita kadtong batang
lalaki nga minaug, og naglakaw-lakaw na didto, gibayaw niya
ang iyang mga kamot.
58 Karon, nasayod ako nga aduna man pud og panatisismo, ug
nagalaum ko nga dili unta ako mapaingon niana. Ako—dili ako
bakakon. Ug ako—dili gayud. Kung sayup man ko, ako—dili ko
tinuyo ngamasayup,wala ko langmahibaloi nga sayup diay ako.
59 Apan gibayaw sa maong dalaga ang iyang mga kamot, ug
nakadunghay ang iyang buhok sa abaga niya, ug misugod na
siya sa pag-awit og dili-mailhan nga pinulongan. Ug ginatugtog
niya ang himnong, “The Great Physician now is near, the
sympathizing Jesus.” Ug sa dihang milukso siya gikan sa…
nasayod ko nga medyo talagsaon gayud kini. Tungod kining
dalaga wala man siya’y bisan unsa nga nahibaloan mahitungod
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sa pagsulti og laing mga pinulongan, apan nagaawit siya og
dili-mailhan nga pinulogan, “Ang Gamhanang Mananambal
haduol ra karon, ang maloloy-on nga si Jesus.” Ug padayon
ra nga nagatugtog ang piyano, “The Great Physician now is
near, the sympathizing Jesus.” Bueno, nagkadasok na sila didto
sa may altar, ug hangtud ngadto sa balkonahe, sa mismong
bilding, og nanagsinggit na ang mga tawo! Nagtindog didto ang
maong dalaga, nga gihangad ang iyang nawong nga ingon niana,
nagasulti sa laing mga pinulongan; ug, ang piyano, nagatugtog
ra gihapon kadtong marpil nga mga tikla:

The Great Physician now is near,
The sympathizing Jesus,
He speaks the drooping hearts to cheer,
No other Name but Jesus!

60 Oh! Kini’y…“Wala makita sa mata, ug wala hidunggi sa
dalunggan, kung unsay gikatagana na kanato.” Nasayod ba mo
kung unsay akong ginahunahuna? Nganong—nganong modawat
pa man ta og usa ka pang-puli o usa ka butang nga too-too
lamang, sa dihang puno man ang kalangitan sa matuod, og
tinuod nga Gahum sa Dios, nga makapahilwas sa kalag, og
makahimo sa kung unsang butang para kanato? Panalanginan
kamo saDios. Karon, daghan pa kaayongmga butang.
61 Wala ko pa gani nasulti kaninyo kon asa puedeng
makakuha niini nga basahon, kita n’yo. Post Office Box 325, sa
Jeffersonville. Ug kung magpadala mo og sulat, aba, padalhan
man mo nila niini. O, kaha, motambong kamo sa usa sa mga
panagtigum, manghatagman pud sila niini didto.
62 Karon, nagapasalamat kaayo ko tungod niining maanindot
nga higayon sa pagpakig-fellowship. Ug niining buntaga
nahunahuna ko ang mahitungod sa diyutay’ng sugilanon nga
gi-estorya ko kaniadto sa Christian Business Men, mahitungod
kang Zaqueo. Daghan kaninyo ang nakadungog na kanako
nga nagsugilon niini, mahitungod sa kung unsa nga wala
nagatoo kining gamay’ng tawo sa pagpang-ila, ug, usab sa
Ginoo. Siyempre, sa hunahuna ko, sama ra sa makita nato sa
matag kapanahonan, makakita ka og tinuod, dayon makakita
ka usab og mga pagsundog-sundog. Ug basta pasagdan na lang
nato kana. Apan ang tinuod, lig-ong nagahunahuna ug tawong
nagasubay sa Kasulatan makasabot gayud, kita n’yo. Unta, kita,
bisan pa…
63 Si Mrs. Aimee Semple McPherson, kaniadtong ania pa siya
sa yuta, sa iyang pagministerio, ginaingon nila nga halos tanang
babayeng magwawali nagasul-ob kono og mga lawlaw’ng
bistida, mora’g ingon-ana, kabalo mo, o hatag-as nga bisti nga
sama niana, ug may bitbit nga Biblia.
64 Tan-awa lang ninyo ang mga nagaawat-awat kang Billy
Graham sa nasud karong panahona. Pero, abi ninyo, dili baya
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makapuli si Billy Graham sa inyong lugar. Dili ko mahimong
pulihan si Billy sa iyang lugar, dili pud niya mahimong pulihan
ako sa akong lugar. Dili ko mahimong pulihan kamo, ug dili sab
ninyo mahimong pulihan ako. Usa man ikaw ka indibiduwal,
sa Dios. Gihimo ka sa Dios sa kung unsa ikaw, alang sa usa ka
katuyoan. Kung makaplagan lang unta nato ang atong lugar, ug
dayon magpabilin lang unta dinha. Pero kung paningkamotan
natong mobuhat og butang nga lahi, dayon, kita n’yo, kita’y—
mahimong giagaw na nato ang lugar sa usa ka tawo, ug
gibulingan hinoon nato ang hulagway sa Dios.
65 Ipananglitan nato si Billy Graham diha sa kalibutan sa
denominasyon sa niining panahon, siya, kung tawgon nato ingon
ngamagdudula sa football, siyamao ang nagadala sa bola.
66 Karon pag sulayan mo ganing ilogon ang bola gikan sa
imo mismong kauban, nan ginadaut mo lang ang inyong grupo.
Protektahi ang imong kauban, kita n’yo. Panalipdi siya, babagi
ang tanang kalaban aron nga makadagan siya. Ug maka-eskor
ra kita dili magdugay, ug moabot na si Jesus, ug dayon matapos
na kining tanan. Panalanginan kamo sa Ginoo.
67 Bueno isulti ko na ang mahitungod niining lalaki, nga si
Zaqueo. Ug gihulagway kong atua siya ibabaw sa maong kahoy,
kabalo na mo, og natabonan siya sa mga dahon. Ug dayon sa
dihang minaug na siya gikan sa kahoy, mipauli siya nga kauban
na si Jesus. Ug miingon ko, “Nahimo siya nga miyembro sa
sanga sa Full Gospel Business Men.” Busa kung aduna ma’y
Zaqueo dinhi, niining buntaga, nagalaum ko nga sundon n’yo
usab kining maayo nga tambag ug mamahimong miyembro sa
Full Gospel Business Men.

Moingon mo, “Full Gospel?” Oo, sir.
68 Mao lang man kana ang bugtong dapit kon diin mowali
si Jesus, diha sa full Gospel. Husto kana. Dili ba husto kana?
[Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Oo, tungod Siya
man mismo ang full Gospel. Husto kana. Dili Niya puedeng
ilimod ang Iyang Kaugalingon.
69 Ug karon aduna ko’y pipila ka Kasulatan nga naisulat dinhi,
mahitungod sa diyutay’ng, ordinaryo na nga teksto, dili man ko
magdugay niini pero pipila lang ka minuto, kung inyo akong
tugotan. Ug sa dili pa nato buhaton kini…Karon, sa atong
diyutay’ng pagpakig-fellowship og panaghiusa, ug nahisgotan
pud nato ang mahitungod sa mga kamot sa oso, nga naituslob sa
timba, ug uban pa, karon ihiklin ’sa nato ang tanan niini karon,
ug hunahunaon nga nagkaila-ila na kita. Ug, ug karon gusto
natongmosulod na sa halawumnga bahin sa Pulong.
70 Iduko nato ang atong mga ulo karon, samtang nagaduol kita
Niini. Tungod, wala man kita’y katungod nga moduol sa Pulong,
nga dili una nagapakig-estorya sa Tagsulat.
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71 Samtang nakaduko ang atong mga ulo, nakapiyong ang
atong mga mata, ug nagasalig ko nga nakaduko sab ang
atong mga kasingkasing uban sa atong ulo. Nahunahuna ko,
samtang nakabuka ang akong mga mata ug nagatan-aw sa
mga mananambong, kung aduna ba kaha dinhi ang moingon,
samtang ginapataas nila ang ilang mga kamot, “Igsoong,
ministro, hinumdumi ako sa pag-ampo. Ako’y—nagkinahanglan
ako karon”? Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa
Dios. Karon nakita Niya ang inyong kamot. Hingsayran pud
Niya kung unsa ang anaa sa likod sa inyong kamot, sa
inyong kasingkasing. Hinaut nga itugot Niya kana, mao’y akong
pag-ampo.
72 Minahal nga Dios, mapasalamaton kami tungod niining
bilding diin kaming, Imong mapainubsanong mga anak,
nakahimo sa pagtipon sa among mga kaugalingon dinhi,
ug makaestoryahanay ug makapag-fellowship, gayud kami,
samtang ginatugyan namo ang among mga kaugalingon ngadto
kang Cristo, ug nagatinguha nga mamahimo pa nga sama
Kaniya. Ania ang nagapangalagad namong mga igsoon, Ginoo,
mga kalalaken-an nga mas may kasarang nga motindog dinhi
aron ihatud kining Pulong kay sa kanako, nga Imong alagad nga
dili-takus, apan akoman ang natahasan. Ug, Amahan, ginaampo
ko, karong adlawa, nga kungmakasulti man ko og usa ka butang
nga wala gayud nahiuyon sa kabubut-on sa Dios, nga unta, sa
dili ko pa maisulti kini, Imo nang sirhan ang akong baba; sama
sa Imong gibuhat sa mga baba sa leon, usa niadto ka adlaw, aron
nga dili nila samokon si Daniel.
73 Amahan, nagapangamuyo kami karon nga hinumduman
Mo ang matag usa, ang matag ministro. Ug ang rebaybal nga
ginapahigayon dinhi sa lungsod, Ginoo, didto sa Assemblies
of God, ginaampo ko usab, minahal nga Dios, nga magpadala
Ka didto og dakung rebaybal nga magapukaw gayud niining
tibuok lungsod pinaagi sa Gahum sa Dios, aron ang tanang
balay-imnanan ugmga kabataang nagalatagaw sa dalanmadala
ngadto sa Trono sa Dios, ug mapuno sa Iyang kaayo ug sa Iyang
Espiritu. Itugot kini, Langitnong Amahan.
74 Ug ginaampo namo karon, nga kung aduna ma’y lalaki o
babaye, batang lalaki o batang babaye, nga gidala dinhi niini
nga panagtigum karong buntaga, aron makapasilong niini nga
silonganan gikan sa niyebe, duawon unta sa gamhanang Balaang
Espiritu ang ilang kasingkasing ug magpakigsulti kanila, sa
usa ka misteryoso nga paagi. Tingali’g ang uban kanila nga
nangahisalaag, nga midawat kaniadto Kanimo, Ginoo, apan
karon napahilayo na; ipahibalik sila, Ginoo, niining buntaga.
75 Ug nagaampo pud kami para niini nga sanga, para kang
Igsoong Earl ug sa iyang asawa, ug sa uban pa. Itugot kini,
Amahan.
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76 Karon pikas-pikasa para kanamo ang Tinapay sa Kinabuhi,
sa dihang pagaablihan na namo ang mga panid sa Pulong,
tungod kay nasayod man kami nga ang Biblia walay unsa man
nga kinaugalingong paghubad. Apan, wala na kinahanglana sa
Dios nga hubaron pa namo ang Iyang Pulong, tungod Siya man
mao ang Kaugalingon Niyang tighubad. Ngani miingon Siya
kaniadto, “Motungha ang kahayag,” ug nagkaaduna og kahayag.
Miingon Siya, “Usa ka ulay ang manamkon,” ug nanamkon ang
maong babaye. “Ug sa kaulahiang mga adlaw igabubo Ko ang
Akong Espiritu sa tanang unod,” bisan unsa ma’y gisulti sa
kalibutan, gibuhat gyud Niya kini. Wala Siya nagkinahanglan
og tighubad. Ginabuhad Niya ang Kaugalingon Niyang mga
Pulong, pinaagi sa pagpahitaboNiini ug pagpanghimatuodNiini
nga mao gayud. Umari Ka sa among mga kasingkasing, Ginoong
Jesus, ug hubara para kanamo, karong adlawa, ang mga butang
nga gikinahanglan namo. Ginapangamuyo namo kini sa Ngalan
ni Jesus. Amen.
77 Karon diha sa Biblia, kung inyong ablihan. Nagatoo ko nga
wala pa ko sukad-sukad nagkaaduna og mensahe nga gisulayan
kong hisgotan, nga wala ko una gibasa ang Pulong. Tungod
kay, mapakyas man ang akong pulong, usa ra ako ka tawo.
Apan ang Iyang Pulong dili gayud mapakyas, tungod Dios Siya.
Busa moabli kita karon para sa usa ka hamubong teksto, ug
manggawas kita human samga traynta, kuwarenta minutos, kon
itugot sa Ginoo.
78 Karon diha sa Pinadayag, ablihan nato sa ika-3 nga kapitulo
sa Pinadayag, og magsugod kita sa ika-14 nga bersekulo. Ug
buut natong basahon ang pipila lang ka bahin niini, usa kini
ka Mensahe para sa Kapanahonan sa Iglesia sa Laodicea. Ug
nagatoo ko, ug ako—sa hunahuna ko nga ang tanang mga tawo
nga puno sa Espiritu ug nagabasa sa Biblia nagatoo gayud, og
makasulti og amen niini, nga ania na kita sa Kapanahonan sa
Iglesia sa Laodicea, tungod mao na man kini ang kaulahiang
kapanahonan. Patalinghugi n’yo ang Mensahe mahitungod sa
kahimtang sa iglesia sa niini nga panahon.

Ug ngadto sa manulonda sa iglesia sa…Laodicea
isulat mo kini; Mao kini ang mga pulong sa Amen, ang
kasaligan ug tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa mga
binuhat sa Dios;

Nasayod ako sa imong mga buhat,…nga ikaw dili
mabugnaw ug dili usab mainit: Kon mabugnaw ka pa
unta o mainit.

Ug kay ikaw dagaang man lamang, ug dili mabugnaw
ug dili usab mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba.

Kay ikaw magakanayon, Ako dato, ug ako
nagmauswagon, ug walay nakulang kanako; ug
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sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaut,…
makalolooy,…kabus,…buta, ug hubo:
Busa tambagan ko ikaw nga gikan kanako magpalit

ka’g bulawan nga inulay sa…kalayo, aron madato ka;
ug mga maputing bisti, nga imong ikasul-ob, ug aron
dili magdayag ang imong pagkamakauulaw sa imong
pagkahubo; ug tambal nga ikadapat sa imongmgamata,
aron ikaw makakita.
Ako nagabadlong ug nagapanton, sa akong mga

gihigugma: busa kinahanglan magmadasigon ka ug
maghinulsol.
Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok:

kon may magapatalinghug sa akong tingog, ug moabli
sa pultahan, kaniya mosulod ako, ug makigsalo ako sa
pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako.
Ang magamadaugon pagatugotan ko sa paglingkod

sa akong trono uban kanako, maingon nga ako usab
nagmadaugon, ug milingkod uban sa akong Amahan
diha sa iyang trono.
Ang adunay igdulongog, kinahanglan

magpatalinghug sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga
iglesia.

79 Ang Ginoo magapanalangin sa pagbasa niining Pulong.
Karon gusto kong hisgotan, sa makadiyut lamang, ang usa ka
hamubong teksto, nga gitawag og, Mga Pultahan Sulod Sa
Pultahan. Mga Pultahan Sulod Sa Pultahan. Bueno usa gayud
kini ka…Doors In Door [Mga Pultahan Sulod Sa Pultahan,
sa Cebuano—Pat.], tulo ka pulong. Mga Pultahan Sulod Sa
Pultahan.
80 Tingali’g moingon mo kanako, “Igsoon, halos usa ka gatus
baya ka tawo ang ania dinhi. Dayon, dili ba hamubo ra kana nga
teksto, ingon nga aduna ma’y usa ka gatus ka kalag nga anaa sa
imong atubangan?”
81 Bueno, kana, tingali’g tinuod kana, nga—nga hamubo ra
kini nga teksto. Apan dili man ang katas-on sa teksto, ang—
ang mao’y mahinungdanon, kondili mao’y kung unsa gayud
ang anaa sa teksto. Ang—ang ginaingon sa maong teksto, ang
mahinungdanon.
82 Sama lang, kaniadto nagtoo ko nga sa Louisville, Kentucky
kini nahitabo, usa ka higayon kaniadto, may usa—usa ka batang
lalaki nga mikatkat sa may attic, og nagdula-dula siya niadtong
mga karaang kaban nga atua sa attic, ug nakakaplag siya didto
og usa ka karaan nga selyong papel. Bueno, ang una niyang
nahunahunaan, nga tingali’g makapalit na siya og usa ka apa
nga sorbete kon pabayloan niya kadto. Aduna ma’y kolektor
sa dalan kaniadto, mao nga miadto dayon siya didto sa dalan,
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sa ingon kapaspas nga mahimo niya. Ug miingon, “Unsa ma’y
ihatag mo kanako isip baylo niini nga selyo?”
83 Gisusi kadto sa kolektor, ug tungod medyo kuspaw na man
kadto. Miingon ang maong kolektor, “Hatagan ta ka og usa ka
dolyar.”
84 Aba, dali ra kadtong napabayloan. Bisan og singko sentimos
lang mosugot na siyang pabayloan kadto, malipay na siya
bisan niana, tungod makapalit na man siya og sorbete, apan
napabayloan pa niya kadto og usa ka dolyar. Pero napabayloan
pa baya kadto sa kolektor sa kantidad nga lima ka gatus ka
dolyar. Ug pagkahuman niadto, wala na ko kabalo kon asa na
kadto napaingon, basta napabayloan pa kadto og gatusan ka
dolyar ang kantidad. Nakita n’yo, ang gamay’ng papel dili na
gani kadto ingon ka mahinungdanon, tungod usa lang kadto ka
papel nga ayaw na nimong puniton sa salog. Apan, dili man ang
kagamay sa papel angmao’y mahinungdanon, kondili kung unsa
ang anaa sa papel, angmao’y mahinungdanon.
85 Ug ingon niana usab sa pagbasa sa Pulong sa Dios. Dili
mahinungdanon ang papel, ang balor sa papel, o ang gidak-on
sa papel nga gisulatan, kondili kung unsa gayud ang nakasulat
sa maong papel. Ug bisan usa ra ka pulong nga anaa niini igo na
gani nga makasalbar sa kalibutan, kon ugaling dawaton kini sa
ingon nianang paagi.
86 Usa ka higayon kaniadto adunay…nakabasa ko og usa ka
sugilanon mahitungod sa mga adlaw sa atong halangdon nga…
Usa sa pinakahalangdon nga mga Presidente ang sa hunahuna
ko nga nabatonan niining atong nasudmao—mao si Lincoln. Dili
tungod kay taga Kentucky usab siya, kondili tungod usa gyud
siya ka halangdon nga tawo. Wala man siya’y igong edukasyon,
apan bisan pa niana adunay—aduna gyu’y usa ka butang sa iyang
kasingkasing, usa ka katuyoan.
87 Ako—gusto ko ang usa ka tawo nga may panan-awon. Gusto
ko ang mga tawong aduna gayu’y gipakiglimbasogan, dili nga
nagarelaks-relaks lang, “Bueno, unsa ma’y moabot okey lang.”
Oh, tumindog ka ug mamuhat! Ug wala gayud makababag kang
Lincoln ang iyang kakulang og edukasyon kaniadto; kondili
aduna gyud siya’y gibuhat. Nagatoo kong angay unta nga ingon
niana usab ang matag Cristohanon, hibaloa n’yo ang inyong
katuyoan ug buhata kana.
88 Ang matag miyembro usab niini nga sanga, dili lang basta,
“Bueno, nagapahigayon man ’mi og pang-pamahaw nga tigum
kausa sa usa ka bulan,” dili kana ingon niana, “omatag Sabado.”
Pagbaton mo og katuyoan sa inyong kinabuhi, usa ka butang
nga inyong pagabuhaton. Mamuhat kita. Kon gipahimutang ka
sa Dios dinhi; kinahanglan aduna ka’y buhaton bahin niana,
ang matag miyembro sa matag iglesia. Aduna gani og rebaybal
sa lungsod. Gipahigayon kana nga rebaybal alang sa usa ka



MGA PULTAHAN SULOD SA PULTAHAN 19

katuyoan. Managbaton kita og usa ka butang gikan niana.
Mamuhat kita bahin niana.
89 Si Mr. Lincoln. Dunay usa ka lalaki kaniadto nga…
batan-ong lalaki, siya—anaa siya sa pakiggubat, ug—ug siya’y—
siya’y talawan na, sa sugod pa lang. Ug niadtong oras na
sa iyang katungdanan, iyang—iyang—gibiyaan niya ang iyang
katungdanan; ug tungod aduna man sila’y nakaplagan batok
kaniya, mao nga nahukman siya nga patyon. Ug, oh, siya…
makalolooy gyud. Ug dunay usa pud ka batan-ong lalaki nga
nagkahingawa gayud kaniya, ang miadto kangMr. Lincoln, aron
makakuha og pagpasaylo. Siya man ang Presidente niadtong
panahona, dinhi sa Estados Unidos, ug busa miadto kaniya ang
maong lalaki para makakuha og pagpasaylo.
90 Ug miingon kaniya ang maong lalaki, sa dihang minaug
na siya sa iyang karwahe; ug si Mr. Lincoln, siya’y taason,
adunay balbas, ordinaryo ra nga taga-habagatan, og niwangon.
Ug miingon ang lalaki, “Mr. Lincoln, adunay usa ka batan-ong
lalaki nga mamatay, duha ka adlaw gikan karon, pagapatyon
siya, tungod kay miikyas man siya niadtong panahon sa gubat.”
Ug ingon pa ang lalaki, “Mr. Lincoln, ang maong batan-ong
lalaki dili man gyud siya ingon nga dautan. Apan tungod
niadtong mga riple nga nagabuto-buto na, ug—ug nangamatay
na ang mga tawo, nahadlok gayud siya. Ug nalisang kaayo siya,
hangtud nga, nagpataas siya sa iyang mga kamot ug misugod sa
pagsinggit.” Miduol pa ang lalaki, og miingon, “Nakaila gyud
ko sa maong batan-on.” Miingon, “Mr. Lincoln, ang imo lamang
ngalan sa niini nga bahin sa papel ang makapa-abswelto kaniya.
Mahimo mo ba nga sulatan kini?”
91 Siyempre, gisulatan sa gilayon niining Cristohanon og
maayong tawo, ang papel, “Gipasaylo na, si Ingon niini-ug-
ingon niana.” Gisulat niya ang iyang ngalan, “Abraham Lincoln,
Presidente sa Estados Unidos.”
92 Mibalik dayon ang mensahero sa ingon kapaspas nga
mahimo niya. Ug midalagan siya ngadto sa bilanggoan, miingon
siya, “Gawasnon ka na! Gawasnon ka na! Ania ang ngalan niMr.
Lincoln, ang pirma niMr. Lincoln. Gawasnon ka na!”
93 Miingon ang gibilanggo nga lalaki, “Mianhi ka ba aron
biaybiayan ako, nasayod ka man kaha nga mamatay na ako
ugma?” Ingon niya, “Ipahilayo kana dinhi, imo lang kong
ginabiaybiayan.” Ug dili niya gustong dawaton kadto. Ingon
niya, “Dili, ako—dili ko kana dawaton.” Ingon pa, “Nagahimo-
himo ka lang…” Miingon, “Kung gikan gyud kana sa—
sa Presidente,” miingon, “aduna unta kana og—og selyo, ug
nakasulat unta kana sa husto nga papel nga ginasulatan niya.”

Miingon ang lalaki, “Apan iyahaman kining pirma!”
94 Ingon niya, “Unsaon ko man pagkahibalo nga iyaha kanang
pirma?” Ingon pa niya, “Imo lang kong ginabiaybiayan, imo lang
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kong ginapabati og maayo.” Ug nagasinggit-singgit siya didto,
og mitalikod. Namatay gyud ang batan-ong lalaki pagkasunod
buntag.
95 Dayon human nga namatay na kadtong batan-ong lalaki,
ug atua ra gihapon ang ngalan sa Presidente niadtong bahin sa
papel, nga gisulatan ingon nga gipasaylo na unta ang batan-ong
lalaki, unsa na man pagkahuman niadto? Ug gidala nila kadto
aron sa pagbista didto sa hukmanan. Ug ania ang hukom sa
atong nasudnong hukmanan, nga mao ang pinakabasihanan sa
tanan natong mga hukmanan. Sa ginapahayag nila usahay, dili
nato maangayan ang ilang hukom, apan kinahanglan gihapon
natong mosunod niana bisan pa man, kita n’yo, tungod kay
mao man kana ang basihanan. Mao kana ang pinakabasihanan.
Karon, ingon niini ang gipahayag nga hukom, “Ang pagpasaylo
dili mamahimong usa ka pagpasaylo gawas kon dawaton ’una
kini ingon nga kapasayloan.”
96 Ug ingon niana usab ang Pulong sa Dios. Usa Kini ka
kapasayloan kung pagadawaton Kini ingon nga kapasayloan.
Ug PulongKini sa Dios, gahumKini sa Dios, alang samgamotoo
Niini ug modawat Niini.
97 Bisan pa, kon susihon n’yo Kini, ug moingon mo, “Oh,
hilabihan na man ang pagkatuis niana, minilyon na gud ka
higayon ang gihimo nga mga paghubad, ug tanan na.” Tingali’g
ingon niana ang sulti ni kinsa man.
98 Apan, para kanako, mao gihapon Kini ang Pulong sa Dios,
“Si Jesus Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud
sa kahangturan.” Obligado Siya nga magpabilin niini nga
Pulong.
99 Ngani kinahanglan man Niyang pagahukman ang iglesia,
sa umaabot nga adlaw. Ug kung hukman Niya kini pinaagi
sa iglesiang Katoliko, nga mao’y sulti nila nga magahukom
kono Siya pinaagi niini, kung ingon-ana unsa man sa mga
iglesiang Katoliko ang Iyang basihan sa paghukom sa iglesia?
Nga managlahi man sila sa usa’g usa. Kung hukman Niya
kini pinaagi sa Methodist, nan mangalaglag na kamong mga
Baptist. Kung hukman pudNiya kini pinaagi sa Pentecostal, nan
mangalaglag na usab ang tanang uban pa kaninyo.
100 Apan dili gyud Siya magahukom pinaagi og iglesia. Miingon
ang Biblia, “Pagahukman Niya ang kalibutan pinaagi ni Jesus
Cristo, ug si Cristo mao ang Pulong.” Busa nakita n’yo wala
gyud kita’y ika-rason, ang Pulong Kini sa Dios, ang Iyang
basihan sa paghukom kanato; ug bisan unsa ka gamay, ingon
nga usa ra ka pulong mahinungdanon gayud Kini, miingon ang
Pinadayag 22:18.
101 Una, sugdan ko sa Genesis. Gihatag sa Dios ang Iyang
Pulong ngadto sa tawo, aron mapanalipdan nila ang ilang
kaugalingon batok sa kamatayon, sala, ug kagul-anan, o sa unsa
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mang hitabong-dautan. Usa ka sumpay, sa Iyang mga Pulong.
“Ayaw n’yo tandoga kini nga kahoy, kay, sa adlaw nga kamo
mokaon niini, kana nga adlaw kamo mamatay.” Ug ang kadena
pinakamalig-on lamang diha sa pinakamahuyang nga sumpay
niini. Ug ang atong mga kalag napahimutang mismo ibabaw
sa impiyerno, samtang nagalatay kita niini nga kadena; kon
mabugto mo ang usa sa mga sumpay niini, nan mao lang kana
ang imong buhaton ug impas ka na. Dili man usa ka han-ay sa
mga pulong ang gilapas ni Eva, kondili usa ra ka Pulong ang
iyang gilapas, tungod ni Satanas. Anaa kana sa unang bahin sa
Basahon.
102 Diha pud sa tunga-tunga sa Basahon miabot si Jesus, ug
miingon, “Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, kondili sa
matag Pulong.” Dili nga bahin lang niana, nga usa ra dinhi ug
dinha, kondili, “Matag Pulong nga nagagula sa baba saDios.”
103 Kaniadtong namatay Siya, nabanhaw, ug miadto na sa
Langit, ug mibalik ug gihatag kang Juan…miingon Siya
kaniadto human sa Iyang pagkabanhaw. Miingon, “Unsa kaha
kung…”Miingon, “Unsa nama’ymahitabo niining tawhana?”
104 Miingon si Jesus, “Unsa ma’y labut ninyo kung siya
magapabilin hangtud sa Akong pag-abot?” Wala gayud niya
hingsayri kung unsay mahitabo sa iyang kinabuhi, apan
magapadayon gihapon ang iyang ministerio. Ug gipakayab ni
Jesus si Juan, diha sa ika-4 nga kapitulo sa Pinadayag, ug
gipakita kaniya ang tanang butang nga umalabot, hangtud
niining atong gikinabuhian, hangtud niining panahon nga
gisulti dinhi niini nga teksto.
105 Ug dayon sa ika-22 nga kapitulo, sa kaulahiang kapitulo,
sa ika-18 nga bersekulo, miingon si Jesus, “Ang si kinsa man
nga magataktak og usa ka Pulong gikan niini nga Basahon, o
magadugang og usa ka pulong ngadto Niini, pagataktakon ang
iyang bahin gikan sa Basahon sa Kinabuhi.” Kita n’yo? Busa
nagatoo kita nga magkinabuhi ang tawo sa matag Pulong sa
Dios. Nagatoo ako niana ug nasayod ko nga tinuod kana. Unsa
man ka gamay, dili kana igsapayan. Bisan usa lamang ka pulong,
dili gayud puedeng taktakon ni igadugangman.
106 Nahunahuna ko hinoon ang mahitungod sa mga gamay ug
ang mga dili-mahinungdanon, tungod nakita ko man gud ang
pipila sa mga higala kong taga-Canada nga ania dinhi. Akong
nahinumduman kaniadtong atua ako sa Canada sa dihang
si King George…Ang maong hari nga nagkaaduna ako og
pribilihiyo nga maadtoan ug akong maiampo, og naayo siya
kaniadto, sa sakit nga multiple sclerosis; ngani nag-antus gayud
siya niadtong adlawa, gumikan sa sclerosis, ug aduna usab siya’y
sakit sa tiyan, gumikan sa ulcer; sumala sa nahibaloan na sa
daghan kaninyo nga mga taga-Canada, ug mga Amerikano,
usab. Apan nakita ko siya kaniadto nga milabay didto, nga
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nakasakay sa karwahe, siya—usa siya ka hari. Nanglihok gayud
siya ingon nga usa ka hari. Naglingkod tupad niya ang iyang
matahum nga rayna, nga nakasul-ob og bughaw nga bistida,
samtang nagaagi siya sa kadalanan.
107 Ug akong usa ka higala, ug ako, magkauban ming nagtindog
didto. Ug sa paglabay niadtong karwahe, milingi ang akong
higala ug misugod sa paghilak. Giagbayan ko siya, ug miingon
ko, “Unsa ma’y problema?”
108 Ingon niya, “Igsoong Branham, milabay man gud ang akong
hari ug ang iyang rayna.” Bueno, ako—ako gyud ginadayeg ang
ingon-ana.
109 Busa nahunahuna ko, “Kung ang usa ka taga-Canada, nga
napailalum sa pangulo sa gobyerno, dili gyud ingon nga pangulo
sa ila mismong gobyerno, apan pangulo man sa usa ka gobyerno,
sa England, nga pagmolabay na ang hari niini, makahilak gyud
ang usa ka taga-Canada, ug sundan niya mismo sa pagtan-aw
samtang nagahilak, unsa pa kaha kungmakita na nato ang atong
Hari?” Ug ang hunahunaon, ang atong bahin nga kita mao ang
mamahimong Rayna.
110 Niadtong tungora gipagawas usab ang mga bata gikan sa
ilang mga eskwelahan, ang gagmay’ng mga bata, gipanghatagan
sila og gamay’ng, bandera sa Britania. Aduna sila’y lahi pa nga
tawag sa bandera sa Canada. Igsoong Fred, unsa gani ang tawag
sa bandera sa Canada? [Nagaingon si Igsoong Fred Sothmann,
“Union Jack.”—Ed.] Union Jack. Ug gipanghatagan nila angmga
bata og gamay’ng, bandera sa Britania, aron iwara-wara. Ug
sa paglabay na sa hari, nanindog ang tanang gagmay’ng mga
bata, nga ginawara-wara ang ilang—ilang gamay’ng bandera,
ug nanaghugyaw ngadto sa hari. Ug—ug aduna usab og mga
banda nga nagatugtog, God Save The King, samtang nagalabay
sa dalan ang hari.
111 Oh, kung makuha n’yo lang ang…Makakuha mo og ideya
kung unsaymamahitabo didto na sa pagkabanhaw!
112 Ug sa dihang giingnan na sila, ang gagmay’ng mga bata, nga
mamalik na sa eskwelahan sa dihadiha nga natapos na ang—ang
parada. Ug, sa namalik na ang gagmay’ng mga bata, nabiyaan sa
usa ka eskwelahan ang usa ka batang babaye. Ug miadto na sila
sa bisan asa, aron pangitaon kadtong gamay’ng bata, ngadto-
nganhi na sila sa kadalanan. Ug, sa katapusan, sa may luyo sa
poste sa telegrapo, atua nagtindog ang maong gamay, kaayong,
mubo, nga batang babaye, ngamihilak sa hilabihan gayud.
113 Bueno, gikuha siya sa magtutudlo ug…[Blangko nga bahin
sa teyp—Ed.] “Unsa ma’y problema? Wala ba nimo makita
ang hari?”

Ingon siya, “Oo, nakita man nako ang hari.”
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Miingon, “Wala—wala ba nimo giwarawara ang imong
bandera?”

Ingon siya, “Oo, ako—giwarawara man nako ang akong
bandera.”

Miingon ang magtutudlo, “Bueno, kung ingon-ana, nganong
nagahilak ka man?”
114 Ingon siya, “Abi nimo, titser, gamay man gud kaayo ko, anaa
pa gyud nagtindog ang uban sa akong atubangan, mas dagku pa
gyud sila. Ug giwarawara man nako ang akong bandera, pero
wala na kini nakita sa hari.” Ug nahiubos siya tungod niadto.
Bueno, tingali’g wala nakita ni King George kadtong gamay’ng
bata, tungod sa ka gamay niadto. Tingali’g wala niya nakita ang
maka-nasudnong kasingkasing sa batang babaye, ug kung unsay
iyang gibati ngadto sa hari. Gamay man gud kaayo ang batang
babaye.
115 Apan dili ingon niana ang atong Hari! Oh, bisan ang pinaka
gamay nga butang nga atong ginabuhat, nakita Niya kini.
Ug hingsayran gani Niya ang mismong mga butang ug mga
hunahuna sa kinasuloran sa atong mga kasingkasing, og bisan
unsa ma’y ginabuhat nato, kung unsa ka gamay kini. Ug unsaon
man nato sa pag-alagad Kaniya? Sama sa pag-alagad nato sa
usa’g usa. Kung wala ko kamo gihigugma, nan unsaon ko man
sa paghigugma Kaniya? Kita n’yo? “Sa pagkaagi nga gibuhat
ninyo kini ngadto sa Akong labing mga gagmay, gibuhat ninyo
kini Kanako.” Kita n’yo?
116 Ang mga—ang mga gagmay’ng butang kini nga wala
nato buhata, usahay, ang nagapabugto sa tibuok kadena,
nakita n’yo, ug nagapatibuagsa kanato, makadenominasyon
na ang atong panghunahuna, ug nahikalimtan na nato ang
gagmay’ng mga butang nga sa tinuod lang mao unta ang—ang
mahinungdanong mga butang. Ang tanan, ang matag Pulong sa
Dios, mahinungdanon gayud. Wala ni usa Niini ang angay’ng
pagalaktawan. Kinahanglan natong toohan ang matag Pulong
Niini, kung unsa gayud ang pagkasulat Niini.
117 “Nagatindog Ako sa pultahan,” ang sulti ni Jesus, sa niining
Kapanahonan sa Laodicea, “ug nagatuktok.” Namatikdan ba
ninyo, mao lamang kini ang kapanahonan sa iglesia nga
gipahigawas Siya sa Iyang iglesia? Sa tanang uban pa nga mga
kapanahonan sa iglesia, anaa man Siya sulod sa iglesia. Sa mga
Methodist kaniadto, ug sa mga Lutheran, ug uban pa, anaa Siya
sa sulod, sa iglesia. Apan dinhi anaa Siya sa gawas, ang atong
mga kredoman gud ugmga ingon-anang butang ang nagpahawa
Kaniya pagawas sa iglesia. Apan nagatindog gihapon Siya sa
gawas, og nagatuktok, “Siya nga magapatalinghug ug moabli
sa pultahan, mosulod Ako kaniya, makigsalo uban kanila, ug
hatagan siya og kaayohan sa iyang mga mata, ug—ug mga bisti,
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ug hatagan siya ogmga bahandi sa Langit; siya ngamagadungog
Kanako nga nagatuktok.”
118 Ako pang ginahinumduman ang ngalan sa pintor nga
nagdrowing niadtong hulagway, nagpinta og usa ka hulagway,
diay, mahitungod niadtong nagatindog sa pultahan. Sa dihang
iyang…Abi ninyo, ang tanang bantog nga mga hulagway
kinahanglan unang moagi sa pagsusi, o, sa pasilyo sa mga
kritiko, sa dili pa kana mahimong isab-it diha sa Pasilyo sa
Kabantogan. Ang orihinal nga hulagway pag maisab-it na kana
dinhamagkantidad na kana ogminilyon ka dolyares.
119 Apan, kita n’yo, sama ra usab sa Iglesia, nga kinahanglan
’una nga moagi sa pasilyo sa mga kritiko. Moagi gyud kita
niana. Bansagan ka nga “holy-roller,” bansagan ka og bisan
unsa na lang. Apan kung inyo lamang barugan ang inyong
katungdanan diha kang Cristo, nan sa umaabot nga adlaw
pagadalhon Niya kita ngadto sa Pasilyo sa Kadungganan.
Apan kinahanglan una natong antuson ang kritisismo. Dinha
mapamatud-an ang atong pagpaubos, dinha kana mapakita.
“Siya nga dili makaantus og pagpanton usa ka ilehitimo nga
anak, ug dili anak sa Dios.” Bisan unsa pa ka daghan ang iglesia
nga iyang gipamiyembrohan, ug bisan unsa pa man ang iyang
nabuhat, siya’y ilehitimo gihapon, kung dili siya makaantus og
pagpanton, usa siya ka ilehitimo, ug dili siya tinuod nga anak
sa Dios. Apan ang usa ka tinuod, og matuod nga anak sa Dios
dili niya igsapayan kung unsa ma’y ginaingon sa kalibutan,
ang tanang uban pa ikaduha lamang para kaniya. Ang iyang
hunahuna nakasentro na gyud kang Cristo, ug mao na kana. Oo.
Bisan unsa ma’y ginaingon ni Cristo nga pagabuhaton, buhaton
gayud niya. Bisan asa man moadto ang Cordero, nagauban
sila Kaniya, bisan asa pa. Ug dayon inyo nang masud-ong ang
Iyang pagpakita, ang Iyang Presensiya, ug ang Iyang ginabuhat.
NagaubanSiya kanunay sa Iyang katawhan, sa Iyang Pangasaw-
onon.NagapangolitawomanSiya kaniya. Sa umaabot nga adlaw
mahitabo na ang pang-Kasal nga Panihapon.
120 Ug kini nga pintor, bisan pa man, sa dihang miagi na sa
mga kritiko kadtong hulagway nga iyang gi-drowing, nagtapok
ang usa ka pundok sa mga kritiko sa palibot niining maong
pintor. Dili ko lang madumduman ang iyang ngalan. Akong
nahunahuna si Michelangelo, pero siya man kadtong nagkulit
sa monumento ni Moises. Ug dili ko lang gyud madumduman
ang ngalan sa maong pintor. Apan, bisan pa man, dunay
lalaki nga miingon, “Maanindot ang hulagway nga imong gi-
drowing,” miingon, “wala ko’y unsa man nga masulti batok
sa hulagway.” Miingon ang lalaki, “Tungod kay, duna Siya’y
bitbit nga lampara diha sa Iyang kamot, nagapakita kana nga
nagaabot Siya, usab, sa kinangitngitan sa kagabhion.” Ingon
pa ang lalaki, “Ug usab anaa Siya sa may pultahan, nga
mora’g nakasandig ang Iyang ulo, ang Iyang dalunggan, aron
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dili Niya…masiguro gyud nga dili Niya masipyatan bisan ang
pinakahinay nga pagtawag. Gipaduol Niya ang Iyang dalunggan
diha sa pultahan, ug nagatuktok Siya sa pultahan.” Ingon pa
ang lalaki, “Pero, abi nimo, sir, aduna ka’y usa ka butang nga
nakalimtan diha sa imong gi-drowing.”
121 Ug ang maong pintor, gigahin niya ang tibuok niyang
kinabuhi aron sa pagdrowing niadto, ingon niya, “Unsa diay
kanang akong nakalimtan, sir?”
122 Miingon ang kritiko, “Bisan unsaon pa Niya sa pagtuktok,
kita mo, pero nakalimtan man nimo nga magbutang og trangka
dinha. Wala ma’y trangka diha sa pultahan.” Kung inyong
matikdan ang pultahan, wala bitaw trangka niadto.
123 “Oh,” miingon ang pintor, “Ingon-ana man gyud ang
pagdrowing ko niana. Nakita mo, sir,” ingon siya, “anaa ra man
gud sa sulod ang trangka. Ikaw man ang moabli sa pultahan.
Ikawmismo ang moabli sa pultahan.”
124 Oh, unsa ba’y hinungdan nga nagatuktok ang usa ka tawo sa
pultahan sa usa pa ka tawo? Gapaninguha siya nga makasulod.
Gapaninguha siya nga pasudlon siya. Tingali’g aduna siya’y
gustong isulti kanimo o kaha estoryahon ka. Basin aduna
siya’y mensahe para kanimo. Ug mao kana’y hinungdan nga
nagapanuktok ang mga tawo sa pultahan sa usa’g usa. Aduna
gyud sila’y unsa mang hinungdan sa pagpanuktok. Dili man
mamahimo nga nagapanuktok ka lang nga walay unsa mang
hinungdan. Ngani dili man ka moadto sa balay sa usa ka
tawo gawas kon aduna gyud ka’y rason para moadto; dili
mamahimo nga wala gyu’y unsa pa mang rason, duawon ba
kaha siya, dalhan siya og mensahe, o kung unsa man. Aduna
gyu’y hinungdan nga moadto ang usa ka tawo ug manuktok sa
pultahan sa ubang tawo.
125 Kung adunay pangutana, siguradong aduna gyu’y tubag.
Walay mahimong pangutana kon wala ’una og tubag. Busa mao
kana ang atong ginasusi diha sa Biblia, ang mga pangutana sa
niining panahon, anaa sa Biblia ang tubag. Ug si Cristo mao
ang Tubag.
126 Bueno, daghan na nga mahinungdanong mga tawo ang
nanagpanuktok sa mga pultahan, sa nangaging panahon
kaniadto, ug daghan na gyud ang nanagpanuktok sa nanglabay
nga mga panahon; ug tingali’g, sa pagpadayon sa panahon,
daghan pa gyud ang managpanuktok, nga mahinungdanong
mga tawo.
127 Karon, ang unang butang, tingali, kung adunay manuktok
sa inyong pultahan, ang himoon n’yo gani, lili-on ’usa ninyo ug
ablihan ang kurtina, og tan-awon kung kinsa ba ang anaa dinha
sa gawas.
128 Kung okupado na kamo, maingon sa ginapamahayag nato
karong panahona, “Okupado na kaayo ko para mosimba;
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okupado na kaayo ko para buhaton kini. Ug, kabalo mo, ang
akong iglesia dili man nagatoo sa ingon nianang mga butang.”
Ug, kita n’yo, medyo motipas na gani kita, usahay, gikan sa
Pulong.
129 Apan kung ablihan lang unta ninyo ang kurtina, makita n’yo
kung kinsa ba kanang nagatindog dinha sa gawas. Ug kung
mahinungdanon man kana nga tawo, siyempre moduol ka sa
gilayon ngadto sa pultahan.
130 Karon balikan ’sa nato sa makadiyut lang, ug hisgotan
ang pipila ka tawo kaniadto nga nanuktok. Atong balikan ug
hunahunaon si Faraon sa Egipto, daghan og gatusan na ka mga
katuigan angmilabay. Unsa kaha kung—kung si Faraon, nga hari
sa Egipto, moadto sa balay sa usa ka mag-uuma? Ug kini nga
mag-uuma medyo supak siya kang Faraon, ug wala siya nagatoo
sa mga patakaran sa maong hari, ug wala gyud siya miuyon
kaniya. Ug—ug, bisan pa niana atua si Faraon, nga nagtindog
sa may pultahan sa usa—usa ka tawong nagataud ra og mga
tisa o usa ka nagalahid og lapok, sumala sa tawag nato kanila,
didto sa Egipto. Ug pag-abli niya sa tabil, ug atua nagatindog
ang gamhanang si Faraon sa may pultahan. Ug nagatuktok
ang maong hari; nga nagapahiyom. [Adunay ginatuktok si
Igsoong Branham—Ed.] Aba, ablihan gyud niadtong mag-uuma
ang iyang pultahan, ug moingon, “Sumulod ka, halangdong
Faraon, hinaut ngamakakaplag og kalooy ang ubos mong alagad
sa imong atubangan. Wala gayu’y unsa man sulod sa akong
panimalay, usa lamang ako ka ulipon kanimo, Faraon. Pero
gipasidunggan mo ako kaysa sa akong mga kaigsoonan. Mianhi
ka sa akong balay, nga usa langman unta ako ka kabus nga tawo.
Nagaduaw ka lang baya sa mga hari ug—ug mga bantugan, ug
mahinungdanong mga tawo. Ug dili man ko mahinungdanon.
Apan imo—imo akong giduaw, gipasidunggan mo ako, Faraon.
Unsa ba’y mahimong ikaalagad sa imong ubos nga sulugoon?”
Bisan unsa ma’y pangayoon ni Faraon, bisan pa ang kinabuhi sa
maong ulipon, ihatag gyud niya. Oo. Tungod usa man kadto ka
kadungganan.
131 O, ingnon ta pananglitan, ang mitaliwan na nga si Adolf
Hitler, kaniadtong siya pa ang Lider sa Germany. Unsa kaha
kung moadto siya sa balay sa usa ka sundalo? Ug atua nag-
kampo ang pundok sa mga sundalong Nazi, ug, sa kalit lang,
aba, adunay mituktok sa pultahan. Ug moingon kadtong ubos
nga sundalo, “Ah, dili maayo ang akong gibati niining buntaga!
Asawa ko, sultihi sila nga manghawa na.”
132 Ug molili kadtong asawa sa may pultahan, ug ablihan ang
kurtina. Moingon siya, “Bana ko! Bana ko, tumindog ka, sa
gilayon!”

“Unsama’y problema? Si kinsa diay kanang anaa dinha?”
“Si Hitler, ang Lider sa Germany!” Oh, my!
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133 Siguro motindog dayon kadtong ubos nga sundalo, isul-ob
ang iyang uniporme, nga pinaabtik, ug motindog nga pinatul-
id gyud. Moduol didto sa may pultahan, ablihan ang trangka sa
pultahan, ug ablihan ang pultahan, ug moingon, “Heil Hitler!”
Kita n’yo, usa man siya ka halangdon nga tawo, sa iyang mga
adlaw kaniadto saGermany. “Unsama’y akong ikaalagad?”

134 Kung moingon si Hitler, “Umadto ka ug lukso niadtong
pangpang didto,” siguradong buhaton kadto sa sundalo. Ngano
man? Tungod wala na’y lain pa, wala na’y mas gamhanan
nga tawo sa Germany, kaniadto nga mga adlaw sa mga Nazi,
gawas kang Adolf Hitler. Usa siya ka gamhanan nga tawo. Ug
siya…Ug, pagkadaku nga kadungganan, tungod mga heneral
ug bantugang mga tawo lang man ang iyang ginaduaw, apan
ania siya karon sa pultahan sa usa ka ubos nga sundalo! Oh,
siguradong usa gyud kadto ka dakung kadungganan para sa
maong sundalo.

135 Bueno, karon, unsa kaha kung sa Flagstaff? Ipananglitan na
pud nato sa kaugalingon natong nasud. Unsa kaha kung unyang
hapon, ang—ang atong Presidente, nga si Mr. Johnson, si L. B.
Johnson, unsa kaha kung monaug siya sa eroplano, sa kung
asa man dinhi? Ug bueno kitang tanan dinhi pare-pareho ra
man ang atong kahimtang. Mga kabus ra kitang tanan. Tingali’g
aduna dinhi kanato og mas may arang-arang og panginabuhian,
tingali’g masmay nindot og balay, apan, bisan pa nianang tanan,
pareho ra kita nga mga tawo. Apan unsa kaha kung moadto siya
sa inyong balay dinhing dapita, tingali’g sa pinakaubos kanato
dinhi, ug manuktok siya sa pultahan; ug sa pagduol mo sa may
pultahan, ug atua nagtindog si Presidente L. B. Johnson? Aba,
usa kana ka dakung kadungganan. Tingali’g wala ka nagauyon
kaniya, sa pulitika. Apan mamahimo kang pinasidunggan nga
tawo, kon motindog man gani ang Presidente sa Estados Unidos
diha sa inyong pultahan. Kinsa ka man o kinsa ba ako? Para
motindog dinha si Lyndon Johnson sa inyong pultahan! Bisan pa
tingali’g usa ka ka Socialist o Republican ka man, o milyon ka
milya ang dili mo pag-uyon kaniya, apan bisan pa usa gihapon
kana ka kadungganan.

136 Kabalo ba mo kon ngano? Tungod kay gikahatagan ka
man og ingon-ana nga kadungganan, aba, ipasibya gyud kana
sa telebisyon unyang gabii. Sigurado. Ang mga mantalaan
magkaaduna gyud og ulohan mahitungod niana pagka-ugma,
tingali’g magmantala ang mantalaan dinhi sa Flagstaff, nga,
“Si John Doe. Ang Presidente sa Estados Unidos miadto sa
Flagstaff sakay sa eroplano kagahapon, nga walay-pahibalo,
ug miadto lang didto, bisan walay pagdapit, ug nanuktok” sa
inyong pultahan. Grabeng pagpakaubos! Bansagan gyud tingali
ang Presidente ingon nga usa ka mapaubsanong tawo, tungod
bisan sa iyang pagkabantugan, mianhi gihapon siya sa akoa o
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sa inyong pultahan; dili baya ta mahinungdanon, pero gianhian
niya kita ug nakig-estorya kanato.
137 Aba, molakaw-lakaw ka siguro sa dalan, ug moingon, “Oo,
ako kadtong tawo. Ako kadtong giduaw sa Presidente.”
138 “Tindog lang dinha, kuhaan ko ikaw—kuhaan ko ikaw og
retrato. Diretso ka lang tan-aw kanako. Bueno unsa ma’y imong
hitsura sa dihangmilakaw na ka palayo?”Mamahimo ka nga usa
ka mahinungdanong tawo. Oo.
139 Unsa kaha kung moabot pud ang rayna sa England, bisan
pa og wala kamo napailalum sa iyang teritoryo? Apan usa gyud
ka kadungganan alang sa pipila kaninyo nga mga kababayen-
an nga abi-abihon ang rayna sa England, bisan pa og wala kamo
nahisakop sa iyang teritoryo? Tungod, gawas niana usa gud siya
ka halangdon nga tawo, siya ang pinakabantugan nga rayna sa
kalibutan, niining panahona. Siya, mao gayud, sa pulitikanhong
pagkasulti. Apan kung pangayoon niya kanimo ang usa ka
gamay’ng dekorasyon nga nakasab-it sa inyong bungbong, nga
bililhon kaayo para kanimo, ihatag mo gihapon kana kaniya.
Tungod usa man ka kadungganan para kanimo nga buhaton
kana. Oo, siya gud ang rayna sa England.
140 Ug siguradong pasidunggan ka, sa Presidente.
Ug pagahisgotan gyud sa tanan ang mahitungod sa
pagkamapaubsanon sa rayna sa England, tungod nga misakay
siya og eroplano para lang makita ang usa ka babaye sa
Flagstaff, nga ubos ra og dili-mahinungdanong babaye. Ug
imantala kana samgamantalaan, ug ipasibya kana nga balita.
141 Pero, abi ninyo, ang pinaka-mahinungdanong Tawo sa
tanang kapanahonan, si Jesus Cristo, nagapanuktok baya sa
atong pultahan. Ug mas gisalikway pa hinoon Siya, kaysa sa
tanang mga hari ug mga tawong gamhanan. Husto kana. Ug
tingali’g dawaton mo Siya ug magsangyaw ka ug magpahayag
mahitungod niini, pero kataw-an ka lang sa kalibutan. Walay
mamahimong balita nga…
142 Si kinsa ba ang mahimong moanha sa inyong balay, nga
mas labaw pa kang Jesus Cristo? Si kinsa ba ang mahimong
manuktok sa inyong pultahan, nga mas labaw pa kang Jesus
Cristo? Si kinsa man ang molabaw pa? Ang Anak sa Dios,
nga mahimong manuktok sa inyong balay, si kinsa ba ang mas
mahinungdanon kay Kaniya? Ug bisan pa niana nagapanuktok
Siya, sa matag adlaw. Ug kung dawaton ninyo Siya, bansagan na
dayon kamonga panatiko. Busa, kita n’yo na kung giunsa pag-ila
sa kalibutan sa mga iyaha? Husto kana. Apan karon dili moanhi
si Jesus gawas kon aduna Siya’y katuyoan aronmoanhi.
143 Ug kon hunahunaon n’yo ang pagkamapaubsanon ni
Presidente Johnson, o sa rayna sa England, o ni kinsa mang
bantugan nga tawo, daw sa unsa gyud ninyong ipasundayag,
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ang mahitungod sa pagkamapaubsanon nianang bantugan ug
mahinungdanon nga tawo ngamanuktok sa inyong pultahan!
144 Unsa pa kaha ang pagkamapaubsanon sa Anak sa Dios?
Si kinsa ba kita kondili mga makasasala lamang, mahugaw,
“natawo sa sala, giumol diha sa kadautan, mianhi sa kalibutan
nga nagapanulti’g bakak?” Ug dayon moanhi ang Anak sa Dios
ug manuktok sa atong pultahan.
145 Karon, tingali’g mohangyo kanimo og pabor ang rayna sa
England. Tingali’g aduna siya’y kuhaon gikan kanimo. Ang
Presidente usab, tingali’g mohangyo siya kanimo nga mobuhat
ka og mga butang nga dili gyud unta nimo gustong buhaton.
Tingali’g pangayoon niya kanimo ang mga bililhong butang nga
dili mo gyud unta gustong ihatag, ug wala lang diay kapuslanan,
para kaniya.
146 Apan si Jesus aduna gayu’y dala para kanimo sa diha nga
manuktok Siya. Aduna Siya’y dala nga kapasayloan. Ayaw gyud
kana balibari. Kay, sama ra nga adunay pagbista sa atong korte
dinhi, mao man usab gihapon didto sa Gingharian sa Langit.
Kung nanuktok Siya ug nagdala og kapasayloan, ug inyo kining
gisalikway, ug mangamatay kamo tungod sa inyong mga sala,
mangalaglag gyud kamo; bisan pa kon nagkaaduna kamo og
pribilihiyo nga maania sa ingon niini nga panagtigum, bisan
pa kon nagkaaduna kamo og pribilihiyo nga makatambong og
rebaybal, o sa inyong iglesia, ug nakapatalinghug mo sa inyong
pastor nga nagwali og usa ka mensahe sa Ebanghelyo. Ug ingon
nga nakatambong ka man, moingon ka, “Oo, atua gyud ko
didto.” Tingali’g, dili mo na, halos masulti ang tanan nga imo pa
untang isulti. “Nadungog ko ang mga pag-awit. Nakaambit ako
niadto. Nadungog ko ang mga testimonyo. Tinuod gyud kadto.”
Apan imo man Kining gibalibaran.
147 Unsa kaha kung usa ako ka batan-on ug nakakaplag ko
og batan-ong babaye; matahum siya, og Cristohanon pa gyud
siya? Mamahimo siyang…Siya’y ingon gayud ka kuwalipi-…
[Blangko nga bahin sa teyp—Ed.]Wala gyud kamo’ymaikasaway
Niini, mao nga kinahanglan na ninyong ihiklin ang mga
tradisyon nga iya sa tawo. Moingon ka, “Oh, nagatoo man
ko nga husto Kana. Nasabtan ko, sa ingon ka han-ay…”
Apan kinahanglan ninyong dawaton Kini. Kamo…Dayon ang
maong babaye mamahimo na nga kabahin kanako. Mao man
usab nga mamahimo kamong kabahin na sa Pulong, ingon
nga mao ang Pangasaw-onon. Kung Siya ang Pulong, nan ang
Pangasaw-onon mamahimo na nga Pangasaw-onong-Pulong.
Kita n’yo, sigurado gayud! Kita n’yo, apan kinahanglan ninyong
dawaton Kini. Mahimo n’yong…Mahimong masulti n’yo ang
unsa man nga gusto ninyo, makapanghinambog mo mahitungod
sa Presidente; apan kasagaran pag si Jesus na gani angmanuktok
sa atong pultahan, ginasalikway lang man nato Siya. Kita n’yo,
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daw sa ayaw nato magkaaduna og unsa man nga kahilambigitan
Kaniya.Moingon ta, “Bueno, sa laing adlaw na lang.”
148 Unsa kaha kung kamo na usab ang manuktok sa pultahan
sa usa ka tawo? Karon balihon ’sa nato ang maong hulagway sa
makadiyut. Unsa kaha kung kamo ang moadto ug manuktok sa
pultahan sa usa ka tawo, ug aduna kamo’y gidala para kanila?
Ug, pagkahuman, ang gibuhat nila kaninyo sama ra usab kung
unsay gibuhat ninyo sa Dios; bueno, kung ingon niana, aba, okey
lang man, tungod wala man kamo’y mga kondisyon. Busa pag
manuktok na kamo sa pultahan ni kinsa man, ug molili lang
sila sa may bintana, ug sirhan ang kurtina; o kaha moduol sa
pultahan, ugmoingon, “Sa laing higayon na lang!”

“Bueno, gusto ko unta nga…”
149 “Wala ko’y igong panahon niining buntaga!” Kabalo ba mo
kung unsay buhaton ninyo? Tingali’g sama ra usab sa akong
pagabuhaton, ug sa tanang uban pa kanila, dili na gyud kamo
mobalik pa.
150 Apan dili ingon niana si Jesus. “Nagatindog Ako, ug
nagatuktok,” walay-hunong nga nagatuktok. [Padayon nga
ginatuktok ni Igsoong Branham ang usa ka butang—Ed.] Kita
n’yo? “Ang nagapangita,” dili nga mangita. “Nagapangita!
Ang nagapanuktok!” Pagpanuktok, walay-paghunong ang
pagpanuktok, nagapanuktok! Kita n’yo, “Ang nagapangita, ang
nagapanuktok, kini’y…”Dili lang nga…
151 Sama ra sa sambingay mahitungod niadtong dili-matarung
nga maghuhukom. Dunay miadto nga babaye kaniadto ug
naninguhang manimalus, naninguha og panimalus, apan wala
niya maangkon kadto. Ang maghuhukom…Padayon lang ang
babaye nga nanuktok ug nagpakiluoy. Ug miingon siya…
“Aron langmohunong na ang babaye, ipanimalus ko na lang siya
sa iyang kaaway.”
152 Unsa pa kaha ang Langitnong Amahan? Kita n’yo, kita gani
unta ang angay’ng manuktok sa Iyang pultahan. Si Adan gani
unta ang angay’ng nagaadto-nganhi sa tanaman, og mosinggit,
“Amahan! Amahan, asa Ka ba?” Apan imbis, imbis nga ingon
niana, ang Dios na hinoon ang nagaadto-nganhi sa tanaman,
“Anak! Anak, asa ka na man?” Kita n’yo na, nagapakita lang
kana kung unsa gyud kita. Kanunay man kitang nagatago, imbis
unta nga mogawas ug magasugid. Gapaningkamot pa hinoon
kita nga moikyas, og motago luyo sa kung unsa man. Ingon
na gayud niana ang kinaiyahan sa tawo, ingon na niana kita.
Oo, sir.
153 Hatagan n’yo man gani ang mga tawo sa pinakamaayong
butang nga aduna kamo, sa tanan-tanan. Apan ayaw ninyo,
ayaw ninyo—ninyo—ninyong dawaton si Jesus. Dili kamo ang
akong ginapasabot, kondili ang mga ingon nianang tawo ang
buut kong ipasabot.
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154 O kaha tingali’g isulti mo ang ingon-ini, siguro moingon
ka, “Magwawali, ako na man kanang nabuhat. Ako—ako na
mang giablihan ang akong kasingkasing ug gipasulod si Jesus.
Nabuhat ko na kana napulo ka tuig na ang milabay. Nabuhat
ko na kana baynte ka tuig na ang milabay.” Bueno, tingali’g
nabuhat na gayud ninyo kana, apan kana lang ba ang buhaton
n’yo? Kita n’yo?
155 Gusto kong mangutana kaninyo karon. Kung aduna kamo’y
dapiton ngamoanha sa inyong balay, ug dayon sa pagsulod ninyo
sa pultahan…Adunay nagpasulod kaninyo, diay, og moingon,
“Sumulod ka.”
156 “Oo, aduna diay ko’y tuyo, moadto ako sa lungsod aron
pagapasidunggan, nakita mo.” Daghan kaayong mga tawo nga
ingon niana ang pagdawat nila kang Cristo. “Ako’y…ako—
miyembro diay ako sa usa ka iglesia. Miyembro ako sa dakung
Ingon-ani-ug-ingon-anang lugar dinhi, kon diin miyembro usab
si Doktor Ph. LL., kabalo na ka. Ugmao kana ang pinakadakung
iglesia. Nagatambong pud gani ang mayor dinha, ug tanan na,
kabalo na ka. Ako—miyembro ko niana nga iglesia.” Hangtud
niana lang, ang pagpasulod nila Kaniya. “Oo, dawaton ko Siya,”
kita n’yo, pero para lang sa pang-personal nga interes.
157 Apan unsa ba gyud ang angay’ng mahitabo pag nakasulod
na si Jesus sa kasingkasing? Daghang mga tawo ang nagadawat
Kaniya tungod kay dili man nila gusto nga mahiadto sa
impiyerno. Apan sa dihangmosulod na si Jesus sa kinasuloran sa
inyong kasingkasing, gusto gyud Niya nga mamahimong Ginoo.
Dili lang ingon nga usa kaManluluwas; kondili ingon ngaGinoo,
usab. Ang pagka Ginoo mao ang “pagpangulo.” Nagasulod Siya
aron—aron mangulo.

Karonmoingonmo, “Husto ba kana, IgsoongBranham?”Oo.
158 Unsa kaha kung—kung dapiton ko kamo nga moadto sa
akong balay, ug mosulod kamo sa pultahan? Ug manuktok
mo sa pultahan, ug molili ko sa gawas, moingon ko, “Sige,
sumulod ka. Kung motabang ka kanako, bueno, puede man ka
ngamotabang. Pero karon, pagmosulod na ka dinhi, dili ko gusto
nga manghilabot ka sulod sa akong balay. Tumindog ka lang
dinha sa may pultahan!”
159 Hinumdumi n’yo, ang teksto nato mao ang “mga pultahan”
sulod sa pultahan. Karon, sa kinasuloran sa kasingkasing sa
tawo daghang gagmay nga mga pultahan dinha, ug sulod
nianang gagmay nga mga pultahan aduna pud og daghang mga
butang. Kung pasudlon n’yo Siya, dili kana ingon niana lang,
pag makasulod na Siya.
160 Ngani pagmosulod ko sa inyong balay, kung pasudlon man
ko ninyo sa may pultahan, aba, kung moingon mo, “Sumulod ka,
Igsoong Branham.Malipayon kaayo ko ngamakita ka!”
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161 Moingon ko, “Bueno, usa gyud ka pribilihiyo para kanako
nga makasulod sa inyong balay!”
162 “Oh, sumulod ka ug lingkod dinhi? Igsoong Branham, puede
mong liboton ang tibuok balay, og isipa lang nga imoha usab kini
nga panimalay!” Oh, pagkanindot!
163 Moadto gyud siguro ko sa refrigerator, mokuha ko nianang
dagkung mga sandwich, nga mga ingon-ani ka daku, huboon ko
ang akong sapatos, ug mosulod sa kuwarto ug mohigda didto.
Ug ako—ako magpakabusog gyud tingali, kita n’yo. Ngano man?
Tungod gibati ko man ang malipayong pag-abi-abi. Giabi-abi
n’yo gayud ako. Busa ikalipay gyud nako kung inyo man akong
abi-abihon.
164 Apan kung moadto ko sa inyong balay, ug sultihan n’yo ako,
“Tindog lang dinha sa may pultahan, ha, ayaw panghibalot og
bisan unsa!” Dili gyud nako mabati nga giabi-abi ako. Kamo
kaha? Dili usab, kita n’yo, dili gyud ninyo mabati nga giabi-abi
kamo. Pag adunay magpasulod kaninyo, ug moingon, “Karon
kadali lang! Sige, sumulod ka, pero dinha ka lang!”
165 Bueno, adunay usa ka gamay’ng pultahan pag mosulod ka
diha sa kasingkasing sa tawo. Hisgotan lang nato ang pipila
niini, kita n’yo. Wala man gud kita’y igong panahon aron
hisgotan ang tanan niini nga mga pultahan, tungod daghan
kaayo kini. Kita n’yo? Apan, basin, sulod sa sunod nga diyes
minutos, hisgtogan nato ang duha, o tulo ka pultahan.
166 Karon, diha sa too nga bahin sa kasingkasing sa tawo,
pag mosulod ka sa mismong pultahan, dunay usa ka gamay’ng
pultahan diha sa too nga bahin, ug ang tawag niana, dinha,
mao ang pultahan sa garbo. Oh, my! “Dili Ka puedeng mosulod
niana nga pultahan!” Dili nila gusto nga pasudlon ang Ginoo
dinha, niana nga pultahan, ngamao ang garbo. “Dungganon ako.
Ayaw kong ginahilabtan! Oh, oo, karon tan-awa, ginasultihan
ta ka, ako—ako…” Kita n’yo, pagkamapahitas-on kana. “Dili
Ka puedeng manghilabot dinha!” Bueno, dili gyud Niya mabati
ang malipayong pag-abi-abi basta ginapapabilin mo nga sirado
kanang pultahan sa pagkamapahitas-on.
167 Kinahanglan ka Niyang ipaubos. Kita n’yo, mao kana’y
hinungdan nga mosulod Siya dinha. “Buut Mo bang isulti
kanako nga kinahanglan kong magpaubos nga ingon-ana ug—
ug manglihok nga sama sa uban pa?” Bueno, dili man nimo
kinahanglan, mao kana’y tinuod. “Bueno, sultihan ta ka, mag-
unsa na lang ko pagmoadto ko sa among pakigpulong sa negosyo
sa sunod higayon? Mag-unsa na lang ko kung matagbo ko ang
akong—akong agalon ugma? Ug kung, kunsaran ako sa Espiritu,
ug molukso-lukso ko didto, sa taliwala sa akong trabaho, ug
manulti ako og laing pinulongan, oh, maulawan gayud ako. Dili
gyudmamahimo,mao nga pabilinKa lang dinha sa gawas!”
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168 Kita n’yo na, mao kana, kita n’yo. Oo, pasudlon bitaw ninyo
si Jesus, sa pagpamiyembro n’yo sa iglesia ug ginapalista n’yo
ang inyong ngalan, og dawaton si Jesus ingon nga Manluluwas
ninyo; apan unsa man ang Iyang pagka-Ginoo diha kaninyo,
diin aduna Siya’y bug-os nga pagkontrolar? Pag Siya ang Ginoo,
kinahanglan ang tanan-tanan gitugyan gyud Kaniya, panag-iya
Niya; kamo, bug-os kamong nakasurender ngadtoKaniya.
169 Apan tungod nianang gamay’ng garbo. “Oh, buut mo bang
ipasabot, nga kaming mga kababayen-an, kinahanglan namong
patas-on ang among buhok?” Bueno, mao kana’y Iyang gisulti.
“Kinahanglan gyud diay namong mohunong na sa pagpakolor
sa among mga kuko, o sa pagpangmeyk-ap?” Mao gyud kana’y
Iyang gisulti. “Bueno, unsa na lang kaha’y ikaingon sa akong
grupo sa pagpanahi? Tawgon gyud ko nila nga kinaraan.”
Bueno, sige ipadayon n’yo ang inyong garbo. Padayon ra mo.
Motindog na lang gyud Siya diha sa may pultahan, og dinha lang
Siya kutob.
170 Apan kon andam ka nga ablihan kana nga pultahan, og
pasudlon nimo Siya, nan limpyohan Niya kana para kanimo.
Mapangsalibay na gyud ang mga purol dinha sa basurahan
sa gawas, ug mapangsalibay na usab ang meyk-ap ngadto sa
basurahan, ug mamatay na sa gutom ang mag-aalot kon ang
iyang panginabuhian mao lang ang pagputol sa buhok sa mga
kababayen-an, nga tinuod nga magtotoo.
171 Karon moingon mo, “Dili man siguro ingon niana!” Oh, oo,
ingon niana, gayud. Mao kana ang gisulti sa Biblia. Husto kana.
Kita n’yo, adunay usa ka diyutay’ng pulong dinha, nga dili n’yo
gustong manghilabot Siya.

“Bueno, ang akong pastor man gud!”
172 Dili ko igsapayan kung unsa ma’y gisulti sa inyong pastor.
Mao gyud kini ang gisulti sa Biblia, “Makauulaw para sa usa ka
babaye nga buhaton ang ingon niana.”
173 “Bueno,” moingon mo, “ang angay unta nga itudlo mo
kanamo, Igsoong Branham, kung sa unsang paagi namo
madawat ang Espiritu Santo, ug kung unsaon mamahimong
ingon-ani, ingon-ana.” Unsaon man ninyo sa pagpakatuon og
algebra kung wala pa mo nakakat-on sa inyong ABC? Wala
pa gani mo nahibalo kung unsaon sa, pagpanglihok, pagporma,
pagpangbisti nga maligdong. Makauulaw gayud nga makita ang
ingon niiningmga kababayen-an sa dalan karong panahona.
174 Duna ko’y giadtoan nga usa ka bilding kagahapon, diin, oh,
dunay misulod nga salawayon nga grupo sa kalalaken-an. Sila,
ang maong mga lalaki natabonan na ang ilang mga mata sa
buhok nila, ug nakabugkot ug nakadunghay sa ilang likod, ug
huot kaayo ang sul-ob nga mga pantalon, nga mora’g sama sa
ginasul-ob sa mga gagmay’ng bata sa eskwelahan, nanagsul-ob
pa og dagkung mga sapatos, og medyo nakanganga ang mga
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baba. Makaingon gyud mo nga sila’y mga delingkwente. Ug
misulod sila didto, miingon, “Mga Pranses kami.”
175 Si kinsa kaha ang mokuha sa ingon niana nga mga lalaki
para mahimong trabahante sa iyang negosyo? Unsaon kaha sa
pagpanginabuhi sa ingon nianang mga lalaki? Ug duna ko’y
nakita usab nga pipila ka mga batan-ong lalaki nga atua
didto…Didto sila nagaeskwela nga unibersidad didtong dapita,
kadtongmga beatnik, o sa hunahuna ko bugs o beatles ang tawag
nila sa ilang kaugalingon, o mora’g ingon niana, mora’g sama
gani niadtongmga taga England. Ug sa ingon-anang kahimtang,
si kinsa kaha ang mokuha sa ingon-anang mga lalaki para
mahimong trabahante niya? Patrabahoon n’yo ba ang ingon-
anang lalaki sa inyong negosyo, kamong mga negosyante? Kung
mokuha man kamo og ingon-ana, aba, aduna gayu’y butang, nga
wala pa kamo napahiduol sa Krus.
176 Tan-awa n’yo na lang ang mga kababayen-an diha sa dalan,
ug grabe nga kaulawan! Tingali’g inosente ra kini nga mga
kababayen-an nga nanagsul-ob niining mugbo kaayo nga mga
sinina, kita n’yo, pero, kaulawan gayud, ang ingon-anang hitsura
nila. Bueno,moingonmo, “Aba, babaye, nakapanapawka na.”
177 Moingon pud sila, “Kadali lang, dong! Ingon man ako ka
putli…” Tingali’g ingon niana ka, sa imong pagdahum. Ug
tingali’g, mapamatud-an mo pa gani pinaagi sa medikal nga
pagsusi, nga ingon gayud ikaw ka putli.
178 Apan, timan-i, nga sa Adlaw sa Paghukom, manubag ka
gayud tungod sa pagpanapaw. Miingon si Jesus, “Ang si kinsa
man nga nagatan-aw sa babaye nga may pagkaibog kaniya
nakapanapaw na uban kaniya sa iyang kasingkasing,” ug tungod
gipasundayag mo man ang imong kaugalingon diha sa lalaki.
Kita n’yo na kon giunsa sila pagbuta sa yawa? Kaulawan kana.
Makauulaw gayud. Nakita n’yo, sila—aduna gyu’y espiritu diha
kanila. Kana nga espiritu ang nagapabuhat kanila niana. Ang
dautang espiritu kana.
179 Apan ang matuod nga Balaang Espiritu nagapahimo sa usa
ka babaye ngamangbisti ngamaligdong ugmamahimong balaan
tan-awon.
180 Giingnan ko sa akong asawa, usa niadto ka higayon.
Nagalakaw kami kaniadto sa dalan, ug nakakita kami og
usa ka babayeng nakabistida, didto sa among probinsya.
Talagsaon kaayo kadto nga butang, kita n’yo, tungod wala
man gud kaayo’y mga Pentecostal didtong dapita. Ug, nakita
namo kadtong babaye nga nakabistida. Ug ingon siya, “Billy,”
miingon, “Aduna baya ko’y kaila nga pipila ka mga babayeng
ingon-niadto. Nagaawit pa gyud sila sa mga choir sa mga
kasimbahanan dinhi.”

Ingon ko, “Mao ba.”
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Miingon, “Bueno, ug ginapamahayag pa gyud nila nga mga
Cristohanon kono sila?”

Ingon ko, “Honey, ania. Kita mo, dili kita…”

Miingon, “Nganong ingon niana man ang atong mga
kalungsoranon?”

Ingon ko, “Ania, honey, dili na man ’ta kabahin sa ilang—
ilang kaliwatan.”

Ingon siya, “Unsa?”Miingon, “MgaAmerikano baya sila.”

Ingon ko, “Oo, apan dili na kita kabahin kanila.”

Ingon siya, “Dili diay kita kabahin?”

Ingon ko, “Dili.”
181 Miingon ko, “Kaniadtong miadto ako sa Germany, nakita
ko ang espiritu nga iya sa Germany. Sa dihang miadto pud ko
sa Finland…” Aduna sila’y sauna didto, daghan kaninyo nga
mga taga-Finland ang nasayod, nga ginaligoan didto sa mga
kababayen-an ang mga kalalaken-an. Bueno, ingon niana man
gud ang espiritu nga iya sa Finland. Buutan kaayo ngamga tawo,
apan, makakita gyud mo, asa man kamomoadto, makakita gyud
mo og espiritung pang-nasudnon.
182 Ngani pag motambong mo sa usa ka iglesia ug matikdi n’yo
ang pastor niana, kung siya ba’ymabagison ug kung unsa na lang
ang ginabuhat, mahimong mao ra usab ang kongregasyon. Kita
n’yo? Ang espiritu man sa usa’g usa ang nabatonan nila imbis
unta nga ang Balaang Espiritu.
183 Mao kana’y hinungdan nga aduna kita’y ingon na ka
daghang tinuis nga mga pagtudlo sa Biblia. Imbis nga mobalik
sa mismong blueprint, nanagbaton hinoon sila sa espiritu sa
kung unsa nga denominasyon. Kita n’yo? Mao nga ang Pulong
lahi gayud para kanila maingon ra sa mga adlaw kaniadtong
mianhi si Jesus, niadtong gipaila Niya ang matuod og tinuod
nga Ebanghelyo. Miingon sila, “Usa Siya ka yawa. Siya’y
Beelzebub.”Kita n’yo? Apan nasabtanman siguro ninyo kini.
184 Ug miingon ang akong asawa, “Bueno, kung ingon-ana, dili
diay kita mga Amerikano, nan unsaman kita?”
185 Ingon ko, “Ang atong Gingharian atua man sa Itaas.” Kita
n’yo, kita’y mga gawasnon na, ug mga natawo na pag-usab.
Ang Gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo. Kita n’yo, mao
nga managgawi kamo ingon nga taga Itaas, tungod kamo’y mga
pinadala man gikan Didto. Ingon ko, “Kita’y mga lungsoranon
dinhi, nga nagakinabuhi sa unod. Apan, sa atong mga espiritu,
mga magpapanaw lamang kita ug mga estranyo dinhi.” Mga
langyaw ra kita dinhi sa kalibutan, bisan sa ato mismong nasud,
tungod gidawat man nato ang pagdapit sa dihang nanuktok
kini sa atong kasingkasing, aron mahimong kabahin Niya, og
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sa Iyang Pulong. Ug ginahan-ay kita sa Pulong, ginapakinabuhi
kita ug ginapalihok kita ingon ngamga Cristohanon.

186 Pipila na ka panahon ang milabay, didto sa Habagatan, may
usa ka hamubong sugilanon. Dunay usa ka hari kaniadto…
o, usa ka mamalitay diay. Nagapamaligya sila og mga ulipon.
Panahon pa kadto sa—sa panaglainlain, ug aduna sila’y mga
ulipon didto sa Habagatan. Sila kaniadto…Mangadto sila ug
mamalit og mga ulipon, sama lang nga nagapalit ka og usa ka
ginamit na nga sakyanan, gikan sa yarda.

187 Bueno, uyon ako sa pagsagol-sagol, walay-pagduhaduha…
pagpanglain diay ang buut kong ipasabot. Usa ako ka
tigpahilain. Tungod, dili ko igsapayan bisan unsaon pa nila sa
pagpangatarungan, dili ka puede ngamamahimong Cristohanon
ug usab uyon ka sa pagsagol-sagol. Husto kaayo kana. Ngani
gihimulag man gani sa Dios ang Iyang mga kanasuran.
Ginapahimulag Niya ang Iyang katawhan. “Panggula kamo
gikan kanila!” Siya’y usa ka…Usa Siya ka tigpahilain. “Dili
gayud…Dili kamo maghikap sa ilang mahugaw nga mga
butang!” Gipahigawas Niya ang Israel, ang kaliwatan sa mga
Judio, gikan sa tanang, tanang kaliwatan sa kalibutan. Tungod
usa man Siya ka tigpahilain.

188 Pero wala gyud ko nagatoo nga ang si kinsa man nga tawo
mamahimong ulipon. Naghimo ang Dios og tawo; ang tawo ang
naghimo og mga ulipon. Wala ako nagatoo nga kinahanglan
adunay mangulo sa uban pa, nga kaliwatan, kolor, o unsa
pa man.

189 Apan aduna hinoon og pagpanglain, gipahilain ang
Pangasaw-onon ni Cristo gikan sa tanang uban pa nga mga
iglesia, ug eksakto gayud kana: iglesiang natural, ug ang
Iglesiang espirituwal; iglesiang karnal, og ang Iglesiang Pulong.
Ingon na gyud niana sa una pa. “Si Jesus mianhi sa mga Iya, ang
mga Iya wala modawat Kaniya; apan sa tanan nga nanagdawat
Kaniya!”

190 Busa ingon-ini, kaniadto adunay mga mamalitay, mga
ahente nga mangadto ug mamalit og mga ulipon. Usa niadto
ka higayon adunay miadto sa usa ka dakung plantasyon, ug
giobserbahan niya ang mga ulipon. Ang mga ulipon kaniadto
ginapanglatigo, ug tanan na, kabalo na mo. Halayo sila sa
ilang yutang-natawhan; og dili na gyud sila makabalik pa. Ang
mga Boer, mga Hollander, nangadto didto ug gipangpalit sila,
gipangdala sila dinhi ug gipangbaligya pud. Ug dili na gayud
nila makita pag-usab ang ilang papa, og mama, dili usab nila
makita ang ilang mga anak. Gipasanay nila ang mga ulipon sa
usa’g usa; mopili sila og dakung lalaki, og ipasanay kini ngadto
sa usa ka dakung babaye, nga gawas sa iya mismong asawa, aron
magpasanay og mas dagku nga mga ulipon. Oh, papanubagon



MGA PULTAHAN SULOD SA PULTAHAN 37

gayud sila sa Dios tungod niana sa umaabot nga adlaw! Husto
kana. Dili gud kana matarung.
191 Sama sa gisulti ni Abraham Lincoln kaniadto, sa pagnaug
niya sa usa ka sakayan didto sa New Orleans, gikuha niya ang
tul-id og hataas niya nga kalo…
192 Nakita niya didto ang tulo o upat ka luoy’ng mga negro, sa
pagnaug niya, nga nagatindog didto nga wala man la’y sul-ob
nga sapatos, diin kinahanglan nilang…Aduna ma’y mga baka
didto ug mao nga—nga nanggahi ang ilang tiil tungod sa niyebe
sa yuta, atua sila nagatindog human nga napasulod na nila ang
mga baka. Nangaluthan gyud ang ilang mga tiil, og nanagdugo.
Nanag-awit gihapon sila, “Aduna ka’y sapatos, aduna pud ko’y
sapatos, ug ang tanangmga anak saDios aduna gyu’y sapatos.”
193 Sa pagnaug na ni Lincoln didto sa sakayan, milakaw siya
paingon sa toril sa mga baka, dunay usa ka daku kaayo
nga negro nga nagatindog didto, nga ginalatigo, para masusi
ang kasingkasing niini. Ug ginapadagan-dagan kini sa dalan,
nga adunay latigo sa luyo niya; dayon eksaminon ang iyang
kasingkasing, aron mahibaloan kung okey pa ba ang maong
negro. Ang luoy’ng asawa niini atua mismo didto, nga dunay
duha o tulo ka gagmay’ng bata sa iyang mga bukton nga
nakaingon niini; ug didto ang bana niini nga igabaligya, aron
ipasanay ngadto sa usa ka mas daku nga babayeng ulipon.
Gikumot ni Abraham Lincoln ang iyang kalo…gisuksok niya
ang iyang kalo sa ilalum sa iyang bukton, nga sama niini,
ug gikumo niya nga iyang kamot, miingon siya, “Sayup kana!
Ug moabot ang adlaw nga buntogon ko kana, bisan pa kung
akong kinabuhi ang mamahimo nga bayad.” Ug didto, sa museo
sa Chicago, atua napahimutang ang bisti nga dunay dugo,
nga mao’y nagpahilwas sa maong negro gikan sa pagkahimong
ulipon.
194 Ug moingon ako nga ang sala ug mga ingon-anang butang
sayup gayud! Tabangan unta ako sa Dios aron buntogon kana,
ug usab ang tanang uban pa nga mga ministro sa Ebanghelyo.
Natawo baya kita nga gawasnong, mga anak sa Dios. Wala
kita’y kahilambigitan sa unsamang kredo o grupo ngamagadala
kanato paingon sa World Council of Churches. Gihimugso
kita nga gawasnon, diha sa Espiritu Santo. Aduna kita’y
katungod. Napahigawas na kita gikan sa ingon-anang butang,
aron mamahimong mga pentecostal. Husto kana. Karon mga
gawasnon kita. Dili kita angay’ng magpagapus sa ingon niana
nga mga butang pag-usab.
195 Apanmiingon kadtongmamalitay, samtang nagatan-aw siya
sa mga ulipon, mga usa ka gatus kanila, o sobra pa, didto sa usa
ka dakung plantasyon, ingon siya, “Aba!” Aduna man gud og
usa ka ulipon didto, nga dili na nila kinahanglan pang lapdusan;
pinalabaw ang iyang dughan, ug nakataas ang iyang suwang, og
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angayan gayud sa maong trabaho! Miingon, “Aba! Gusto kong
paliton siya.”
196 Miingon ang tag-iya, “Oh, dili puede!” Ang ingon niya, “Dili
siya ginabaligya. Huh-uh.”

Miingon angmamalitay, “Bueno, uliponman kaha siya?”
Miingon, “Oo.”

197 Ingon ang mamalitay, “Bueno, unsa man gyu’y nakapalahi
kaniya?”Miingon, “Lahi ba ang imong ginapakaon kaniya?”

Miingon ang tag-iya, “Dili, nagakaonman silang tanan didto
sa kusina, nga magkauban.”

Miingon, “Siya ba ang agalon sa uban pa kanila?”
Miingon, “Dili, ulipon lang pud siya.”
“Bueno,”miingon, “unsa ba’y nakapalahi kaniya?”

198 Miingon, “Abi nimo, nahibulong pud ko niana, mismo. Pero,”
miingon, “kabalo ka, didto diay sa ilang yutang-natawhan kon
diin sila naggikan, didto sa Africa, ang amahan niana nga batan-
ong ulipon mao ang hari sa tribu. Ug bisan pa usa ra siya ka
langyaw, nagagawi gihapon siya ingon nga anak gayud sa usa
ka hari.”
199 Oh, nahunahuna ko, pagkanindot nga butang para sa
Cristianismo! Mga kababayen-an, undangi na ninyo ang pagsul-
ob og ingon-anang mga bisti! Mga kalalaken-an, undangi na
ninyo ang pagsulti og malaw-ay nga mga pagpakatawa ug mga
ingon-anang butang! Kita’y mga anak nga lalaki ug mga anak
nga babaye sa Hari. Pangbisti mo ingon nga usa ka rayna,
pangbisti mo ingon nga usa—usa ka gining. Panaggawi mo ingon
nga usa ka buutang lalaki, ayaw n’yo pataasa ang inyong buhok
nga sama niini. Miingon ang Biblia, “Dili ba (ang kinaiya mao
man ang nagatudlo kaninyo) nga sayup para sa usa ka lalaki
nga magkaaduna og hataas nga buhok. Ug kaulawan ug dili
maangayon para sa usa ka babaye nga mag-ampo nga pinutlan
ang iyang buhok.” Ug unsa man usab kini? “Usa ka—usa ka
dulumtanan para sa usa ka babaye nga magsul-ob og bisti nga
iya sa lalaki.” Ang halangdon ug walay-pagkausab nga Dios dili
gayud mausab. Apan karon ingon na gayud sila ka haluag sama
sa uban pa dinhi sa atong nasud. Makauulaw! Managgawi unta
kita ingon nga mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye
sa Dios. Magkinabuhi kita nga ingon niana. Tungod mga, anak
man kita sa Hari. Mga ingon-ana kita. Mao gayud. Apan karon
sa taliwala niining hilabihan nga kagubot ug kahugawan ug
kadautan, sa atong palibot, ginatawag gihapon sa mga tawo ang
ilang kaugalingon ngamga “Cristohanon” ug bisan pa nga ingon
niana ang ilang panglihok!
200 Apan hinumdumi n’yo, adunay nanuktok kanato usa niadto
ka adlaw, ug atong giablihan Siya, og ang garbo ug ang tanan-
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tanan nawagtang na. Amen. Dili ko igsapayan kung unsa ma’y
ilang itawag kanako!

Oh, tingali’g usa gayud ako ka kinaraan,
Apan ang akong Manluluwas kinaraan man,
usab.

201 Husto ba kana? Nadungog n’yo na ang maong kanta.
Magpaka-kinaraan kamo! Ayaw n’yo tinguhaa nga mag-
awat-awat sa kang kinsa pa man. Si Jesus ang inyong
Ehemplo. Tinguhaa ninyo nga mamahimong sama Kaniya,
ug pagatabangan kamo sa Espiritu nga anaa kaninyo aron
mabuhat n’yo kana. Tinguhaa n’yo nga ang inyong kinabuhi nga
mamahimong sama sa Iyaha.
202 Oo, duna pa’y usa ka pultahan dinha. Gusto kong hinganlan
ang usa na usab ka pultahan. Nadugay-dugay gyud ko sa
paghisgot niana. Adunay usa pa ka pultahan dinha, tupad lang
niana nga pultahan, diha sa may too nga bahin, ug kana nga
pultahan mao ang pultahan sa inyong pribado nga kinabuhi.
Oh! Oh, ayaw gyud ninyo nga manghilabot Siya niana. “Karon,
kung gusto ko nga moadto sa usa ka sosyalan nga pagparty-
party, unsa ma’y labut Nimo? Unsa man nga iglesia ang magbuut
kanako sa kung unsay akong pagabuhaton?” Uh-huh, mao kana,
kita n’yo. “Sa ikapulo sa akong suweldo? Kinsa ma’y magbuut
kanako sa kung unsay akong pagabuhaton? Akoa kini mismong
pribado nga kinabuhi! Ako man ang nangabudlay niini. Ako
kining kinabuhi mismo. Magsul-ob ko og purol kung gusto nako.
Pribilihiyo ko kini ingon nga usa ka Amerikano.” Tinuod kana.
Oo. Husto bitaw.
203 Apan kung usa ikaw ka karnero, ug dili nga usa ka
kanding, kita n’yo, mga karnero man ang Iyang ginapangita.
Igapahimulag gyud sila sa umaabot nga adlaw.
204 Adunay lana ang usa ka karnero. Kana lang ang bugtong
butang nga aduna kini. Ug dili niini mamahimo nga maggama
og lana. Ngani wala man kita gi-obliga nga maggama og
bunga nga iya sa Espiritu, kondili angay natong ipamunga ang
bunga sa Espiritu. Ug basta usa kana ka karnero, mamunga
gyud kana. Dili niini kinahanglan nga maggama. Tungod ang
mga glandula ug tanan na sa kinasuloran niini iya man sa
karnero, magpagawas gyud kini og pangkarnero nga balhibo
tungod kay sa kinasuloran niya aduna ma’y mga glandula ug
adrenalin ug mga ingon-anang butang nga gikinahanglan niini
para magpagawas og pangkarnero nga balhibo.
205 Ug kon usa ikaw ka Cristohanon, mosunod ka gayud sa
Pulong. Dili ko igsapayan kung unsa ma’y isulti ni kinsa
man. Dili mo kinahanglan nga magpagawas og bisan unsa, ug
magdala og bisan unsa, o maningkamot, pag-ayo. Usa ikaw
ka Cristohanon. Awtomatiko kang nagapamunga og bunga nga
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iya sa Espiritu. Kita n’yo na? Kita n’yo, ug ingon niana kana.
Kita n’yo?
206 Apan, ang mga tawo sa karong panahon, dili nila gusto nga
manghilabot ka sa ilang pribadong kinabuhi.
207 Nga unta ang angay lang ninyong buhaton, ablihan lang
ninyo ang matag pultahan, og moingon, “Sumulod ka, Jesus.”
Matikdi n’yo kung unsay mahitabo. Pagmakita ninyo sa
Basahon, nga angay diay ninyong buhaton ang ingon-ini,
buhaton gayud ninyo. Ngano man? Tungod usa ka man ka
karnero, sa sugod pa, lang.
208 Apan kung gusto n’yo lang nga ipapabilin, pasagdan ra Siya
sa may pultahan, og moingon lang, “Nagpamiyembro na ako sa
iglesia. Pareho ra ko ka buutan nimo. Kita mo, gidawat ko na
usab si Cristo.” Tingali’g ingon na niana ang gibuhat ninyo. Apan
gihimo n’yo ba Siya ngaGinoo? Kita n’yo?
209 Bueno, wala baya naghan-ay ang Ginoo og usa ka Basahon
sa mga kalagdaan ug mosulti og usa ka Pulong, ug pagkahuman
usabon ug ilimod Kini. Ug kung ginaingon mo nga nadawat mo
na ang Espiritu Santo, ug dunay ginaingon ang Biblia nga usa
ka butang nga angay’ng buhaton, ug moingon ka, “Oh, wala ako
nagatoo Niana.” Timan-i ninyo, nga ang ingon-anang espiritu
nga anaa kaninyo dili iya sa Balaang Espiritu, tungod dili man
Niya mahimong ilimod ang Iyang Kaugalingon. Husto kana. Dili
Niya puedeng ilimod ang Iyang Kaugalingon. Gisulat Niya ang
Pulong, ug ginabantayan Niya Kini, aron tumanon Kini. Kita
n’yo? Busa dili kana iya sa Balaang…
210 Usa gihapon kana ka espiritu, oo. Pero tingali’g espiritu
kana sa—sa iglesia. Tingali’g espiritu kana sa pastor. Tingali’g
espiritu kana sa kalibutan. Tingali’g ingon niana. Wala ako
mahibalo kung unsa kana, apan, bisan unsa man kana, tingali’g
usa kana ka denominasyonhong espiritu, “Methodist ako.
Baptist ako. Presbyterian ako. Pentecostal ako. Ingon-ini ako.”
Pentecostes unta.
211 Karon hinumdumi n’yo, tugoti kong ihusto kini; ang
pentecostes dili man usa ka organisasyon, ang pentecostes usa
ka kasinatian nga imongmadawat. KamongmgaMethodist, mga
Baptist, mgaKatoliko, ug tanan na, puedeman ninyongmasinati
ang pentecostes. Pero dili n’yo mahimong magpamiyembro sa
pentecostes, tungod wala ma’y paagi aron makapamiyembro
mo niana.
212 Anaa na ako sa pamilyang Branham sulod sa singkwenta’y-
singko ka tuig. Kabalo mo, wala man ko nila gihangyo nga
mamahimong usa ka Branham. Natawo ako, ingon nga usa ka
Branham.
213 Ug ingon niana usab ang paagi kung giunsa n’yo
pagkahimong Cristohanon, natawo kamong ingon nga
Cristohanon. Husto gayud, kana.
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214 Oh, tungod nianang pribado nga kinabuhi! “Oh, sultihan
ta ka, ang akong pastor nagaadto man sa mga sayawan, ug
nagasayaw kami og twist. Aduna sila’y ingon niana.” Bueno.
Kita n’yo? “Ayaw ko’g sultihi kung unsa ma’y puede kong
buhaton ug kung unsay dili ko puedeng buhaton.” Okey, kita
n’yo na, dili n’yo Siya ginatugotan ngamakasulod.
215 Tugoti gani ninyong pasudlon Siya sa usa lang ka higayon, ug
dayon baliki n’yo kanang twist o rock-and-roll, o unsa man ang
ginabuhat ninyo, og tan-awa ninyo kung makahimo pa ba mo
niana. Dili n’yo na mahimo kana. Tugoti n’yong pasudlon Siya
sa usa ka higayon, ug dayon pagsul-ob mo og shorts, kamong
mga kababayen-an.
216 Nasayod ko nga napalangan ko na kamo og ayo, apan aduna
pa ako’y gustong isulti, kung okey lang, mahitungod niini.
217 Nagatoo ko nga, ang pinakamahimayaon nga panagtigum
nga gitugot sa Ginoo nga akong ipahigayon alang Kaniya mao
kadtong sa Bombay, kon diin dunay nanambong nga lima ka
gatus ka libo, gawas pa sa, halos duha ka gatus ka libo didto
sa—sa Africa, sa Durban, didto sa mga lumbaanan og dula.
Niadtong hapona, miingon ko, human nga nasaksihan nila
ang mahimayaong kahibulongang butang nga mikunsad ang
atong maloloy-ong Ginoo ug namuhat, miingon ko, “Ginatudlo
kaninyo sa mga misyonaryo ang Pulong, apan ang Pulong
pagabuhion ug himoong buhi. Ang Iyang ginasulti kinahanglan
gayud nga mahimong buhi.” Ug—ug niadtong tungora nangaayo
ang baynte-singko ka libo sa usa ra ka higayon, ug nagkatipun-
og gayud ang karaang mga wheel chair didto; sa usa lamang
ka yano’g diyutay’ng pag-ampo, nasaksihan gayud nila ang
Balaang Espriritu…Bisan kadtong mga tawo nga wala gyud
nako hiilhi kon si kinsa sila ug kon asa man sila gikan, gitinguha
gyud nila nga makasaksi niadto. Kita n’yo?
218 Ug nangutana ko, “Pila man ang gustong modawat kang
Cristo?” Dunay traynta ka libo nga mitindog, mga lumad nga
nakatapis ra og habol, ogmay dala-dala pa ngamga diosdios.
219 Si Doktor Bosworth, si Doktor Baxter ug sila nga atua
didto, nanaghilak gayud. Ug giduol ko ni Igsoong Bosworth,
miingon—miingon, “Igsoong Branham, mao na kini ang adlaw
sa pagpurong-purong kanimo.”
220 Miingon pud si Igsoong Baxter, “Igsoong Branham,
naghunahuna ko, nga basin og pisikal nga kaayohan ang
pagsabot nila.”
221 Dunay batan-ong lalaki didto nga nagalakaw pinaagi sa
iyang mga kamot ug tuhod. Ug gisulti kaniya sa Balaang
Espiritu kung taga asa siya, kung unsay nahitabo, ug giingnan,
“Makasulti ka man. Ginahunahuna mo ang imong igsoon, mga
tunga sa milya ang gilay-on niya gikan dinhi. Nagasakay siya
kaniadto sa usa ka dalag nga kanding, ug nasamdan ang iyang
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tiil.” Ingon ko, “Apan, MAO KINI ANG GINAINGON SA
GINOO, naayo na siya.” Adunay miduol didto nga usa ka lalaki,
nga gialsa na ang iyang mga sungkod, nga nakaingon niini. Ug
naabtan mismo og halos baynte minutos ang mga sundalo para
pahilumon ang mga tawo didto.
222 Dayon kining batan-ong lalaki, nga nagalakaw pinaagi sa
iyang mga kamot ug mga tiil, nga ingon niini, nga mora’g
nagkamang, og dili mismomakatindog, hubo pa gyud. Oh, grabe,
makaluluoy gayud! Ang hunahuna niya nga atua siya didto
aron lingawon ang mga turista, kabalo na mo, aron magsayaw-
sayaw og—og sayaw sa lasang. Ug akong gihawiran ang kadena
ug giuyog kadto. Ingon ko, “Kung matabangan ko lang unta
kining makaluluoy’ng lalaki, ug dili ko mahimo kini, usa ra man
ako ka…dili gani ako angayan nga motindog dinhi. Apan,”
miingon ko, “Dili ako makatabang kaniya. Apan karon aduna
man ko’y gamay’ng gasa, nga mahimo kong gamiton, sumala sa
kung unsay isulti sa Ginoo.”
223 Ug sa dihang gipakita sa Ginoo, og giingnan ang maong
lalaki kung kinsa siya, ang ingon, “Ang iyang inahan ug amahan
anaa dinha, sila’y mga Zulu.” Ug miingon, “Mga niwang sila, og
talagsaon gayud.” Ang usa ka Zulu man gud halos motimbang
og tulo ka gatus ka libra, ang matag tawo. Busa ingon-ini
ang giingon, “Sila’y talagsaon. Apan kining batan-ong lalaki
natawo kini sa usa ka Cristohanong panimalay, tungod kay sa
iyang…samay too nga bahin, inig sulod mo sa pultahan, dunay
hulagway ni Cristo didto, sulod sa ilang gamay’ng payag.” Ug
tukma gayud kadto. Mitindog ang inahan ug amahan. “Ug mao
kini ang iyang ngalan.” Siya gyud kadto, ug tanan na. Wala
na nila masabti. Mitan-aw ako ug nakita ko ang maong lalaki
nga nagatindog na didto, sa usa ka panan-awon, nagatindog
siya nga ingon na gayud ka tul-id. Wala pa gyud siya sukad-
sukad nakatindog, sa tibuok niyang kinabuhi, tungod natawo
man siya nga ingon na niadto. Miingon ko, “Giayo na siya ni
Ginoong Jesus.”
224 Ngani wala man sa hustong pangisip ang maong lalaki,
nagaingon ra kini, “uh, ba, ba, ba,”mora’g ingon-ana.
225 Ug gihawiran ko kadtong kadena, ug giuyog kadto nga sama
niini. Ingon ko, “Si Jesus Cristo, anak, ang nag-ayo kanimo.
Tumindog ka na.” Mitindog siya didto. Nagadagayday ang mga
luha, paingon sa iyang itum nga tiyan, samtang nagatindog siya
didto nga nakaingon niini. Nasaksihan ko gayud ang traynta ka
libo ka mga lumad nga nanagtapis ra og habol nga gitugyan ang
ilangmga kasingkasing ngadto kang Jesus Cristo.
226 Samtang didto sa Kiwanis Club, miingon ko kaniadto…
Ug ginaingnan nila ako nga “mamahimo na kono ko nga holly
roller” sa dihangmibiya ako sa iglesiang Baptist, aronmakapag-
fellowship sa tanang tawo. Ingon sila, “Bueno, mamahimo ka
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na gyud nga holly holler,” naglingkod ako kaniadto. Sa dihang
gisultihan ako sa pipila ka kaigsoonan kong Baptist. Ingon ko,
“Nagpadala kamo ogmgamisyonaryo didto, sa nangaging usa ka
gatus ug singkwenta ka tuig, pero unsa ma’y akong nakaplagan
kanila didto? Nanagdala lang gihapon sila og mga diosdios.”
Miingon ko, “Apan tungod sa gahum sa pagkabanhaw ni Jesus
Cristo, traynta ka libo ang midawat kang Cristo sa usa ra ka
higayon.”
227 Karon gusto kong sultihan kamong mga kababayen-an,
kabalo ba mo kung unsay nahitabo sa mga kababayen-an didto?
Miingon ko, “Dinha mismo sa luna nga inyong gitindogan,
pagapun-on kamo sa Balaang Espiritu.” Ug niadtong tungora
gibayaw nila ang ilang mga kamot aron dawaton si Cristo ingon
nga ilang Manluluwas, ug sa dihang nanglakaw na sila palayo
gikan didto; mga hubo pa sila, kaniadto, nga wala gayu’y unsa
man nga sapot gawas sa usa lang ka gamay’ng, pangtabon,
sa ilang atubangan. Ug sa pagpanglakaw na nila gikan didto,
gikiyugpos nila ang ilangmga bukton nga sama niini, tungod kay
duna ma’y mga lalaki sa ilang atubangan, human nga gidawat
nila si Cristo.
228 Karon naunsa na man ang atong, mga igsoong babaye,
naunsa na man kita niining nasura diin ginapamahayag nato
nga nagatoo kita ug mga Cristohanon pa kono, pero sa matag
tuig mas nagahubo-huboman hinoon silangmga kababayen-an?
Sa dihang, kadtong mga tawo didto nga wala gani nakadungog
sukad-sukad sa Ngalan ni Cristo, apan gidawat nila Siya sa
kinasuloran sa ilang kasingkasing. Dili, dili mo gani masultihan
sila nga mga hubo sila, tungod wala sila nasayod niana. Apan
kadtong mga kababayen-an didto gipangtabonan nila ang ilang
mga kaugalingon nga nakaingon niini, sa pagpanglakaw na nila.
Pagkasunod adlaw, o ikaduha, makita mo na sila nga nanagsul-
ob na ogmga sinina, sa kung unsaman. Oh, my!
229 Aduna gayu’y sayup sa kung asa man. Tungod kana
sa pagpangtuis sa teolohiya. Pero tungod sa gahum sa
pagkabanhaw ni Jesus Cristo, sama niadtong Iyang gibuhat
sa maong tawo nga gibansagan og “Legion,” hingsayran nato
nga nabistihan na kadto nga tawo ug anaa na sa husto niyang
panghunahuna. Ug mao nga nagatoo ko nga usa ka espiritu kini
nga anaa sa mga tawo ang nagahatud kanila ngadto nianang
Amerikanismo ug Pransesismo, ug sa tanan na nga matang sa
pagka-makalibutanon ug iglesianismo. Apan pag moduol lang
sila sa Ginoo bisan sa makausa, ug pag mabati na nila kanang
pagtuktok sa pultahan, siguradong managsul-ob gyud sila og
mga bisti ug managgawi na ingon nga mga babaye ug ingon
nga mga lalaki, ug mamahimo na silang mga Cristohanon nga
natawo na pag-usab. Amen. Oo.
230 Bueno humana ko, baynte minutos na lang para mag-alas
dose, pipila na lang—na lang man ka minuto, laktawan ko na
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lang ang uban niini. Pero gusto ko pa unta ngamogahin og pipila
ka gutlo, para niining pipila ka Kasulatan, adunay usa pa ka
pultahan nga buut kong ablihan. Okey lang ba? [Nagaingon ang
kongregasyon, “Amen.”—Ed.]
231 Ang sunod nga pultahan, dinha, mao ang pagtoo. Kita n’yo,
ang inyong pribado nga kinabuhi…ang pultahan sa garbo, sa
inyong pribado nga kinabuhi, karon ablihan usab nato ang sa
pagtoo. Nagsunod ra man gud ang mga niini, kita n’yo, pero
moadto na kita sa pagtoo.
232 Abi ninyo, usa ka higayon kaniadto atua ako sa ospital ug
dunay usa ka babaye didto nga operahanan na. Gitawgan niya
ako, miingon siya, “Igsoong Branham, usa ako ka nag-backslide
na. Mahimo mo ba akong iampo?”
233 Ingon ko, “Oo, ma’am, ikalipay ko kana.” Ingon ko, “Usa
ikaw ka nag-backslide?”

“Oo.”
234 Ingon ko, “Bueno sa makadiyut lang. Basahon ko ’una ang
mga Kasulatan para kanimo.”
235 Aduna pud og usa ka babaye nga nagahigda didto sa usa
ka higdaanan, mitutok siya kanako, nga wala ko masabti; siya,
ug atua ’sab ang anak niyang lalaki nga mga baynte anyos ang
panuigon, klarong usa ka Ricky, ug atua didto nga nagtan-aw
kanako nga nakaingon niini.
236 Ug miingon ko, “Okey, ma’am,” ang ingon ko. Akong gibasa
ang mga Kasulatan ngadto sa babayeng operahanan, “Bisan
pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapapution sama sa
nieve. Bisan pa sila bug-os ka mapula, sila mahimong sama sa
maputing balhibo sa karnero.” Ug sa pagbasa ko niadto kaniya,
miingon ko, “Kung nahisalaag ka man, kita mo, napahilayo ka
sa Dios, apan wala gayud mipahilayo ang Dios kanimo, o wala
mo unta ako gipatawag.” Misugod na siya sa paghilak. Ingon ko,
“Mag-ampo kita.”
237 Kadtong babaye didto sa tupad nga higdaanan, miingon,
“Kadali lang! Kadali lang gyud!”

Ingon ko, “Oo, ma’am?”
Ingon siya, “Biraha kanang kurtina!”
Ug ingon pud ko, “Dili ba kamo Cristohanon?”
Ingon siya, “Methodist kami!”

238 Ingon ko, “Bueno, unsa ma’y kahilambigitan niana? Kita
mo, pareho ra kana nga ginasulti mo nga usa ikaw—usa ikaw
ka nating kabayo, pero anaa ka sulod sa tangkal sa baboy, kita
mo.” Ingon ko, “Wala kana’y unsa man nga kahilambigitan.”
Kita n’yo?
239 Apan, nakita n’yo, ingon niana mismo, ang kinaugalingong
pagkamatarung. “Supak kana sa among pagtoo!” Ang ingon
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ko… “Ayaw namo nianang Balaanong pagpang-ayo sa among
iglesia, o mga ingon nianang butang.” Kita n’yo, kita n’yo na ang
buut kong ipasabot? Kita n’yo, ayaw nila magpasulod sa niana
nga pultahan. “Supak kana sa among pagtoo!”
240 Aduna lang ma’y usa ka Pagtoo. “Usa ra ka Pagtoo, usa ra ka
Ginoo, og usa ra ka bautismo.” Kini nga Pagtoo!

Ang akong pagtoo nakasentro Kanimo,
Ikaw nga Cordero sa Kalbaryo,
Balaang Manluluwas;
Dungga ako sa oras sa akong pag-ampo,
Tangtanga ang tanan kong dili-pagtoo.

241 Ang sala! Ang sala, aduna lamang og usa ka sala, mao kana
ang dili-pagtoo. Ang tawo nga nagainom ogmakahubog dili man
siya makasasala tungod niana. Kita n’yo, kana—kana—kana,
kita n’yo, dili kana ang sala. Dili—dili man sala ang pag-inom og
makahubog. Dili sala ang pagpanapaw. Ang pagpamakak, ang
pagpangawat, dili kana mao ang sala. Mga bunga lang kana sa
sala. Kay kung usa gyud ka ka magtotoo, dili mo man buhaton
ang mga ingon-ana, kita n’yo.
242 Duha lang kana, usa ka ka dili-magtotoo o kaha usa ka
ka magtotoo, kita n’yo, usa ka ba kaha ka magtotoo o kaha
usa ka ka dili-magtotoo. Dili mo man buhaton ang tanan
niining mga butanga ug ang ingon niining pang-relihiyon nga
mga kalagdaan, gawas lang kung usa ka ka dili-magtotoo; kay
kung usa gyud ka ka magtotoo, ang Pulong man ang imong
toohan, tungod si Cristo man mao ang Pulong. Kita n’yo? Ug
busa usa ikaw ka dili-magtotoo tungod kay nagatoo ka man
sa kung unsa nga tradisyon, o sa kung unsang mga dogma nga
gidugang-dugang diha sa Biblia, o unsa man, nga ginabuhat
sa mga denominasyon. Apan ang usa ka tinuod nga magtotoo
nagapabilin gayud sa Pulong. Ug nagapamuhat ang Dios
pinaagi sa Pulong, nagapamuhat mismo aron himoon Kini nga
mamahitabo, sa niining henerasyon nga atong gikinabuhian.
243 Ug karon matikdi, ug moingon mo, “Oh, ako…Igsoong
Branham, ang Ginoo…”Bueno, ingon niana lang kana, daghan
man usab og mga dili-tuli nga Filistihanon ang nangadto,
kaniadto. Ug dunay usa ka grupo nga mga Egiptohan ang
misulay sa paggukod kang Moises kaniadtong mitabok na sila
sa—sa Dapat nga Mapula, apan sa katapusan… “Maingon
nga si Jannes ug si Jambres misupak kang Moises, bueno,
atong makaplagan ang mao gihapong kahimtang sa kaulahiang
adlaw,” miingon ang Biblia.
244 Bueno diyutay’ng pagdugang na lang.Miingon si Jesus dinhi,
niini—niini nga kapanahonan, “Tungod kay ginaingon mo nga,
‘Ako dato, ug nagmauswagon.’” Tan-awa n’yo kung unsa na
kita sa karon, ang pinakadato nga iglesia sukad-sukad! Ug,
bueno, kabalo mo, kamong mga Pentecostal mas maayo pa kung
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magsangyaw kamo dinha nga dunay dala-dala nga tamborin,
diha sa kanto, sama sa ginabuhat sa inyong mga amahan ug
mga inahan kaniadto. Apan karon kamo pa hinoon ang may
pinakaanindot nga simbahan kay sa tanang uban pa kanila, ang
iglesia nga pinakadali nga milambo sa tibuok kalibutan; apan
asa na man ang Espiritu sa Dios nga anaa sa atong taliwala
kaniadto? Gitalikdan na man gud ninyo ang mas tinuod nga
butang. “Tungod kay ginaingonmo nga, ‘Ako dato.’”
245 Hinumdumi n’yo, nga ang Pentecostal ang ginapahinungdan
niini, tungod kay ang kapanahonan sa Pentecostal man ang
ulahing kapanahonan. Kita n’yo, kining tanang rebaybal nga
atong nabatonan, wala na’y uban pang organisasyon nga
motungha gikan niini. Wala na. Tungod mao na man kini ang
katapusan. Gulang na ang trigo karon. Miagi na kini sa mga
dahon, ug lindog, ug tipaka, ug anaa na sa pagka-lugas karon.
Kita n’yo, wala na’y uban pa. Aduna ma’y nag-organisa og usa
ka Latter Rain, pero napukan ra sa gilayon; ang bisan unsa pa
man mangapukan ra gihapon. Dili gyud sila molungtad. Tungod
mao naman kini ang pagtungha sa trigo. Himatikdi.
246 “Ug tungod kay ginaingon mo nga, ‘Ako dato, ug
nagmauswagon, walay nakulang kanako,’ ug wala ka
makahibalo nga ikaw diay makaluluoy, alaut, buta, hubo, ug
wala makahibalo niini; tambagan ko ikaw…” Oh, my! “Ako
nagatuktok sa inyong pultahan.” [Adunay ginatuktok si Igsoong
Brangham—Ed.] “Laodicea, nagatuktok Ako sa imong pultahan,
ug nagatambag nga moanhi ka na Kanako, ug—ug magpalit ka
og bulawan nga inulay sa kalayo; ug mga maputing bisti, aron
dili mapasundayag ang imong pagkahubo.”
247 Mao nga huboa na ninyo kanang mga butanga, ug isul-ob
ang angay n’yong sul-obon, kita n’yo, ang pagkamatarung nga
iya ni Cristo, ang mga Pulong. Dili nga akong pagkamatarung;
kondili Iyang pagkamatarung!
248 “Ug nagatambag Ko kanimo nga—nga moanhi ka, og
magkuha og tambal sa mata, aron idihog mo sa imongmgamata,
aron makakita ka. Tambal sa mata!”
249 Usa man ako ka taga-Kentucky. Natawo ako didto sa
kabukiran, ug aduna kami kaniadto og gamay’ng lawak sa may
attic. Ug kaming mga bata aduna kami’y gibutang nga usa—usa
ka gamay’ng hagdanan, nga mao’y among katkatan matag gabii.
Ug didto kami manghigda sa ibabaw. Ngani ginabutangan lang
nila og lona ang among atop pag nagaulan og niyebe kaniadto.
Bueno, ang mga bitoon, makita ra usab sa mga siak niadtong
mga kahoy’ng inak-ak…
250 Pilaman dinhi ang nakahibalo og kahoy nga inak-ak? Bueno,
igsoon, nganong wala ko man gisul-ob ang akong overall dinhi?
Mora lang ako og anaa sa akong kaugalingong lungsod, kita n’yo.



MGA PULTAHAN SULOD SA PULTAHAN 47

Bueno, tungod sa pagkadumdum ko sa karaang mga kahoy’ng
inak-ak!
251 Pila man dinhi ang nakahibalo kung unsa ang banig
nga dagami? Karon makabalo na mo! Gibati ko hinoon ang
pagkarelihiyosomahitungod sa usa ka butang. Bueno, mora lang
ko og anaa sa akong yutang-natawhan karon. Maayo gyud. Ug
wala gyud ko’y laing nahibaloan hangtud niadtong pipila pa
lang ka tuig ang milabay.
252 Pila usab dinhi ang nakahibalo sa karaang lamparahan,
nga de-tubo, kabalo ba mo niadto? Dunay naka-printa nga
dakung bulan, og mang-ak sa kilid niadto. Ang aduna
ra’y pinakagamay’ng kamot sa among balay kaniadto, ang
makalimpyo sa bildo nga tubo niadto, kabalomo. Nagagamit sab
ko kaniadto og usa ka karaang pangbisibis, ug mapisikan gani
niadto ang tibuok kong lawas; busa kuhaon ko kadtong de-tubo
nga lamparahan ug medyo pakulbon, aron dili na ko mapisikan
og tubig. Oo, tinuod.
253 Bueno, ang akong lolo kaniadto usa siya ka mangangayam.
Ang inahan sab sa akong mama taga didto sa reserbasyon.
Nakaminyo man ang akong lolo og usa ka Indianong babaye nga
taga didto sa reserbasyon sa mga Cherokee didto sa Kentucky
ug Tennessee, kabalo na man mo kung asa dapit, ang walog
sa mga Cherokee. Ug, ang akong apohan, siya—pirmi siyang
nagapangayam ug nagapanglit-ag og mga hayop, kaniadto,
tungodmao ra kadto—mao ra kadto ang iyang panginabuhian.
254 Ug kaming mga bata nga nagahigda didto sa may ibabaw,
aba, usahay pagkatugnaw gyud kaayo didto. Ug tungod
nagasulod man didto ang huyohoy sa hangin, mao nga masudlan
pud og tugnaw ang among mga mata, ug—ug magpilit gyud ang
among mga mata inig magabii, kabalo na mo. Ang tawag ni
mama niadto “pagpanghubag.” Wala ko—wala ko kabalo kung
unsa gyud kadto, basta tugnaw kadto nga mosulod sa mata, ug
ingon gyud ka tugnaw. Ug moingon si mama, “Nanghubag man
ang imong mata,” tungod lagi sa—sa, kabalo na mo, niadtong
huyohoy sa hangin, og nagasulod didto ang katugnaw inig
magabii. Manghubag gud ang among mga mata hangtud nga
mapikot.
255 Ug mosaka si mama didto sa may hagdanan, pagkabuntag,
inig mahuman na siya’g luto og biskwit. Ibutang niya ang
sorghum nga molasses ibabaw sa lamesa. Ug moingon siya,
“Billy!”

Motubag pud ko, “Oo, mama?”
“Kanaug na kamo ni Edward dinha.”

256 “Mama, dili man ko makakita!” Tawgon ko ang akong
igsoon, og ang among tawag sa iyaha, “Humpy.” Ingon ko, “Dili
siya makakita, usab. Kita mo, nanghubag man gud ang among
mga mata.”
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Moingon si mama, “Sige, kadali lang.”

257 Ug si lolo, sa diha nga makadakup siya og racoon. Pila
man dinhi ang nakaila og raccoon? Mao kadto, ang iyang…Pag
makadakup si lolo og raccoon, kuhaon niya ang tambok niadto
ug isulod sa usa ka lata. Ug ang mantika sa tambok niadtong
raccoon mao’y pangtambal namo kon aduna ma’y magkasakit
sa among pamilya. Kadto ang ilang ipainom kanamo kon aduna
kami og grabe nga sip-on, sagolan pud kadto og turpentine, ug
itum nga lana. Mao kadto’y among imnon kon magsakit ang
among tutunlan. Dayon initon ra ni mama kadtong mantika sa
racoon, mosaka siya didto ug haplasan ang among mga mata, ug
mabuka na dayon ang among mga mata. Kita n’yo, mantika ra
sa racoon angmakapawala niadto. Kita n’yo?

258 Karon, igsoong lalaki, igsoong babaye, nakasinati usab kita
og kabugnaw, sa iglesia. Husto kana, daghan nang nakasulod
nga pang-relihiyon nga kabugnaw, mao nga nabugnawan kitang
tanan. Daghang mga tawo nga nasirhan na gyud ang ilang
mga mata, ug sa pagtungha sa dakung World Council of
Churches, dinhi, pugson nila ang matag usa kaninyo nga
mosulod niana. Napahilayo na sila sa Pulong, ang ato mismong
mga kaubanan. Mao nga obligado ako sa usa ka Mensahe; dili
aron nga mahimong lahi, kondili tungod sa gugma. Nagapanul-
id ang gugma. Pamalik na kamo! Pahilayo na kamo niana
nga butang! Kamong nagapangalagad nga mga igsoon, dili ko
igsapayan kung unsa ma’y ginabuhat sa inyong mga grupo,
pahilayo mo niana! Pahilayo na gyud mo niana! Mao kana
ang marka sa mapintas nga mananap, busa pahilayo gyud mo
niana! Kita n’yo, nagapanuktok si Jesus sa niining kapanahonan
sa Laodicea. Kita n’yo na kon asa nila Siya gipagawas?
Nagatinguha Siya nga makasulod sa mga indibiduwal, dili—dili
nga sa mga organisasyon ug mga grupo sa tawo. Nagatinguha
Siya nga makasulod sa usa dinhi, ug sa usa dinha, ug sa usa
didto, nagatinguha gyud. “Ang tanan nga Akong gihigugma,
ginapanton Ko.”

259 Sama ra sa panan-awon sa igsoong lalaki dinhi, ug ingon siya
nga aduna kono siya’y panan-awon. Ug miingon, “Ang mao ra
nga Kahayag nga inyong gidawat, ang maghinungdan sa inyong
kamatayon, usab.” Kita n’yo?

260 “Sa Akong mga gihigugma, Ako nagapanton; kinahanglan
magmadasigon ka, ug mobalik na. Ako nagatindog sa pultahan,
ug nagapanuktok.”Karon, tan-awa n’yo, dili na gyudmakahatag
og unsamang kaayohan angmantika sa racoon.

Apan adunay usa ka Tuboran nga puno sa
Dugo,

Nga gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel,
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Diin ang mga makasasala nga nanglusbog sa
maong buhagay,

Mangatangtang ang tanan nilang mga lama sa
sala.

Kadtong himalatyong kawatan nalipay nga
makita

Kadtong Tuboran sa iyang adlaw;
Dinha hinaut ako, bisan nga dautan kaayo
sama niya…

261 Giablihan Niya ang akong mga mata, pinaagi sa Iyang
pangdihog samata. Mikunsad ang Iyang Espiritu ug gipainit ang
Biblia, ang Iyang pangdihog sa mata. Wala ko kaniadto makita
Kini. Usa lang ako ka lokal, nga pastor sa Baptist kaniadto.
Apan usa niana ka adlaw gipadala Niya ang Iyang Espiritu,
dili nga mantika sa racoon nga Iyang gipainit, kondili Balaang
Espiritu ug kalayo mismo ang gipadala Niya! Diyutay’ng
pangdihog sa mata ang naipahid sa akong Biblia—sa akong mga
Biblia…ug nakita ko na sa mismo kong mata, ang buut kong
ipasabot nga ang akong mga mata mismo ang gipahiran aron
makita ko ang akong Biblia. Ug akong nakita nga, “Siya mao
sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Ang
matag pulong sa tawo bakak, ang sa Ako mao’y tinuod. Ako
nagatindog sa pultahan, ug nagatuktok.”
262 Dunay usa pa ka hamubong sugilanon. Aduna pa ba kita’y
oras? [Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Oo, oo,
dayon mahuman na ako, kita n’yo.
263 Adunay usa ka tigulang itum nga lalaki didto sa Habagatan.
Ug, ang iyang pastor, akong kaila, usa ka buutang tigulang nga
lalaki. Ginatawag namo siya nga Gabe. Gabriel man ang iyang
ngalan, ug mao nga Gabe ang among tawag kaniya. Kanunay,
ang maong pastor ug ako, kami—nagapangayam kami, pirmi.
Usa siya ka tigulang na nga igsoon, pero nagapangayam kami.
Ug ganahan gyud ang tigulang nga si Gabe nga mangayam
kay sa kang kinsa man nga akong kaila, apan dili lang siya
maayong mamusil. Busa, usa niana ka adlaw nangayam siya ug
ang iyang pastor.
264 Ug dili gyud namo mapatambong sa iglesia si Gabe. Ayaw
niya ngamotambong. Ayaw gyud niyamosimba. Ingon siya, “Ah,
wala ko nagaadto sa lugar ngamaymga hipokrito.”
265 Ingon ko, “Apan, Gabe, basta nagapabilin ka lang dinha, mas
maayo gihapon sila kay kanimo. Nagatago ka lang sa likod nila,
kita mo.” Ingon ko, “Nagatago ka lang sa luyo nila. Mas luoy
ka gihapon kay kanila; tungod nagatambong man sila didto ug
nagapaningkamot mismo, kita mo.”
266 Ug busa miingon siya, “Ako—ako—ako—ako—taas man ang
tan-aw ko kanimo, Mr. Bill. Apan,” miingon, “Ako—ako—ako—
aduna ko’y kaila nga si Jones usab nga nagatambong didto,
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ug wala man gihapon siya; nagasugal man gihapon siya, ug
tanan na.”
267 Ingon ko, “Sige lang, Gabe. Kita mo, sige lang. Apan,
hinumdumi, nga manubag man si Jones tungod niana; og dili
ikaw ang manubag, nakita mo. Unta motambong ka na…”
Ingon ko, “Dunaman ka’y buutan nga pastor.”
268 “Oh, si Pastor Jones usa gyud bitaw sa pinakamaayong tawo
sa nasud!”
269 Ingon ko, “Himoa siya nga imong ehemplo, kung dili mo
mahimo nga dili makatan-aw sa uban. Himoa siya nga imong
ehemplo.”
270 Busa usa ka adlaw miingon si Igsoong Jones, kauban
niya nga nangayam si Gabe, ug miingon, “Daghan kaayo ’mi
og napangayam nga mga rabbit ug mga langgam, niadtong
adlawa, nga dili na namo halos mabitbit pa.” Ug miingon,
“Hapit nang mogabii kaniadto.” Miingon, “Nagasunod kanako
si Gabe, ug daghan kaayong gibitbit, kabalo ka, nga sama
niana.” Ug ang iyang asawa usa baya ka tinuod, og maunongon
nga Cristohanon. Aduna siya’y katungdanan didto, usa ka
babayeng puno sa Espiritu Santo, ug kanunay siyang anaa sa
iyang katungdanan. Busa ang maong lalaking…Si tigulang nga
Gabe nagasunod ra siya sa luyo, kabalo mo. Ug miingon si
Pastor Jones samtang nagtan-aw siya sa palibot, namatikdan
niya kono, “Ang tigulang nga si Gabe nga nagsige og lingi-
lingi, nga nakaingon niini. Pasalop na kaniadto ang adlaw,”
miingon, “pasalop na gyud, og nagakabugnaw na pud.”Miingon,
“Pagkataudtaud,” miingon samtang nagalakaw siya, miingon,
“miduol kono si Gabe. Bitbit niya ang iyang shotgun og usab
ang napangayam nga mga rabbit ug mga langgam, ug tanan na.”
Miingon, “Gipikpik niya kono ang maong pastor sa may abaga,
ug miingon, ‘Pastor?’”

Ang ingon, sa dihangmilingi ang pastor,miingon, “Oo,Gabe,
unsa man?”
271 Ug pagtan-aw niya, ug pagkadagku sa mga luha nga
midagayday sa itum nga aping ni Gabe, kon diin giuban na usab
ang iyang balbas. Miingon kini, “Pastor, samtang nagalakaw ako
sa niining tampi dinhi, sulod sa halos tunga sa oras.” Miingon,
“Ginatan-aw ko usab ang pagsalop sa adlaw.” Miingon, “Abi
nimo, kining balbas nako nga ubanon na, ug ang akong buhok
usab,” miingon, “abi nimo, nagakasalop na usab ang akong
adlaw, pastor.”
272 Miingon, “Husto kana, Gabe.” Ug mihunong ang pastor ug
milingi, ngamiingon, “Unsama’y nahitabo kanimo?”
273 Ingon siya, “Nagakasalop na usab ang akong adlaw.” Ingon
siya, “Kabalo ba ka kung unsa?” Miingon, “Nahunahuna ko
lang,” ingon siya, “samtang nagalakaw ko didto.” Ingon siya,
“Abi nimo,”miingon, “gihigugma gyud diay ko saGinoo.”
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Miingon, “Oo, gihigugmaman kaNiya, Gabe.”
274 Miingon, “Abi nimo, dili baya ko maayong mamusil.”
Miingon, “Wala gani ko’y unsa man nga maigo, apan,” miingon,
“among—gikinahanglan gayud namo kini nga karne didto sa
balay.” Ug ingon pa, “Tan-awa lang kining daghan kaayo
nga napangayam nato nga Iyang gihatag kanako, kining mga
langgam ug mga rabbit.” Ingon siya, “Igo na gyud kini aron
makaon namo sa sunod nga semana.” Miingon, “Gihigugma
gayud Niya ako, tungod bisan wala ko’y unsa man nga maigo,
kabalo ka na.” Miingon, “Dili gani ko makaigo, apan tan-
awa lang ang gihatag Niya kanako.” Dayon miingon siya,
“Gihigugma gyud Niya ako, kay kung wala pa wala Niya unta
ako hatagi niini.”

Miingon, “Husto kana.”
275 Ug miingon pa siya, “Bueno, dunay talagsaon nga hinay’ng
pagtuktok sa akong pultahan, sa kinahiladman. Gisultihan Niya
ako nga molingi didto, miingon, ‘Gabe, pasalop na usab ang
imong adlaw.’” Miingon, “Pastor, kabalo ba ka kung unsay
akong gibuhat, pastor?” Ingon siya, “Nagsaad akoKaniya.”
276 Miingon ang pastor, “Gabe, aduna unta ko’y gustong
ipangutana kanimo.” Miingon, “Unsa man nga wali ang akong
giwali nga nagpabati kanimo og ingon niana?” Ingon niya, ang
pastor, miingon, “Bueno kadali lang,” miingon, “unsa—unsa—
unsa man nga koro ang giawit nga nagpabati kanimo og ingon
niana?”
277 Miingon siya, “Oh, ganahan gyud kaayo ko sa panag-awit
didto sa iglesia, pastor.” Ingon siya, “Gusto ko usab ang matag
mensahe nga imong ginawali, tungod nagagikan man kana
mismo sa maayong Basahon, ug nasayod ko nga husto kana.
Apan,” miingon, “dili kana ang nagpaaghat kanako.” Miingon,
“Nanuktok lang Siya, ugmitan-aw ko dinhi sa palibot, ug nakita
ko kung unsa gyud Siya ka maayo kanako, og kung unsay Iyang
gihatag kanako.” Miingon pa, “Sa Dominggo sa buntag, moadto
ako sa atubangan kon diin ka mismo nagatindog.” Ingon siya,
“Itugyan ko kanimo ang too kong kamot,” miingon, “tungod kay
gitugyan ko na man ang akong kasingkasing ngadto sa Ginoo,
dinhi mismo niini nga bungtod.” Ingon siya, “Magpabautismo na
ko, ug molingkod na sa akong puwesto tupad sa akong asawa.
Ug magpabilin na ako dinha hangtud nga pagatawgon ako sa
Ginoo paitaas.” Kita n’yo, nahitabo lang nga mitan-aw siya sa
palibot ug nakita niya kung unsa gayud ka maayo ang Dios
ngadto kaniya.
278 Usa ako ka misyonaryo. Kung makita lang unta ninyo ang
nakita mismo sa akong mga mata karon, ug makita ang usa ka
dapit didto sa India, ang luoy’ng nagakagutom nga mga tawo
didto, mga inahan nga nagakagutom diha sa kalsada, dili na gani
makahilak ang gagmay nilang mga bata, tungod sa kagutom, ug
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ang hunahunaon kining atong nabatonan dinhi karon. Tan-awa
n’yo ang mga sakyanan nga inyong gisakyan sa pag-anhi dinhi.
Tan-awa n’yo ang mga sinina nga inyong gipangsul-ob. Tan-awa
n’yo kung unsa kamo ka adunahan. Higala, dili mo ba mabati
kanang hinay nga pagtuktok dinha sa kon asaman?

Mag-ampo kita.
279 Samtang nakaduko ang atong mga ulo, ug ang atong mga
kasingkasing, sa mga oras karon nga paspas kaayong nagalabay,
mga siete minutos na lang para mag-alas dose. Igsoon kong
lalaki, igsoong babaye, ginaingon kanato sa siyensiya nga
tres minutos na lang kono sa dili pa motungang-gabii. Karon
kung motan-aw mo sa palibot, ug mamalandong sa makadiyut.
Nagalingkod ang gagmay n’yong mga anak tupad ninyo. Pila
kaha ka gagmay’ng bata ang kombulsyonon…
280 Tan-awa n’yo ang inyong buutan nga asawa, igsoon, ug
hunahunaa n’yo kung unsa ka daghang lalaki ang dunay
minilyon nga dolyares, ug ginahigugma ang usa ka babaye sa
tibuok niyang kasingkasing, pero anaa kana pirmi sa balay-
imnanan. Mahimo niyang ihatag ang iyang minilyon aron lang
higugmaon siya nianang babaye sama sa paghigugma kaninyo
sa inyong asawa. Ug kamong, mga asawa, pila kaha ka mga
kababayen-an…
281 Pila kaha ka mga inahan ang ania dinhi niining buntaga
nga kauban ang ilang gagmay’ng mga anak, pila kaha ka mga
amahan; aba, grabe, pagkadaghang amahan ang nagadungaw
sa kuna, nga ginatan-aw ang gamay’ng, makaluluoy’ng masuso,
nga bakul, ug tan-awa n’yo kung unsa ka himsog og normal ang
inyong gagmay’ngmga anak. Kita n’yo? Ug daghan kaayongmga
masuso, tingali…
282 Oh Dios! Pagkadaghan kaayong butang, kung inyo lamang
tan-awon. Siya’y maayo gayud kanato nga mga Amerikano.
Karon nabati ba ninyo nga gusto n’yong mahaplasan og
diyutay’ng pangdihog, niining buntaga, “Ablihi pa og dugang
ang akong mga mata, Ginoo, ablihi ang akong mga mata”? Sama
sa maanindot nga pag-awit sa atong igsoong babaye, “Ang Iyang
mata anaa nagatan-aw sa maya, sa usa ka gamay’ng maya, ug
nasayod ako nga nagatan-aw usab Siya kanako.”
283 Karon nagatan-aw pud Siya kaninyo karon mismo. Duna
ba kamo’y nadungog, sa kinahiladman dinha, nga usa ka
hinay’ng pagtuktok nga sama niini, [Adunay ginatuktok si
Igsoong Branham—Ed.], “Moduaw Ako, niining buntaga”? Mao
na gyud kana ang pinakadakung kadungganan nga maihatag
kaninyo, kung mabati ninyo kana nga pagtuktok diha sa inyong
kasingkasing.
284 Mahimo n’yo bang ipataas ang inyong kamot, moingon,
“Pinaagi niini, Ginoo, pinaagi sa Imong tabang ug sa Imong
grasya, sukad karon, magkinabuhi na ako nga ingon ka haduol
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Kanimo sumala sa nahibaloan ko kung unsaon sa pagkinabuhi.
Mao lang kini ang nasayran ko nga paagi sa pagpangamuyo
Kanimo”? Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios.
“Pinaagi sa Imong tabang ug grasya, karon, sukad karon, dili ko
gayud kini hikalimtan.”

“Ania, nagatindog Ako sa pultahan, ug nagatuktok. Kung
may si kinsa man…”
285 Karon, timan-i n’yo, asa man Siya nagapanuktok, sa
kamalig ba? Dili. Sa balay-imnanan ba? Dili. Asa man Siya
nagapanuktok? Sa iglesia!
286 “Kung dunay si kinsa man nga magpatalinghug sa Akong
Tingog, ug moabli Kanako, kaniya mosulod Ako ugmakigsalo sa
pagkaon uban kaniya, ug siya uban Kanako.”
287 Minahal nga Dios, kining hamubong putol-putol, nga
nagkasagol-sagol, nga mga pulong nga naisulti karong buntaga,
sa unsa mang paagi hubaron unta kini sa Balaang Espiritu
nganha sa mga kasingkasing sa mga tawo.
288 Karon daghan, Ginoo, tingali’g sa niining usa ka gatus nga
ania dinhi dunay baynte o traynta ka tawo ang nagpataas sa
ilang mga kamot. Wala ko’y paagi para masayran kung unsa
gayu’y gikinahanglan nila, Ginoo. Apan nasayod ako nga pipila
na lang ka minutos ug moabot na ang kaudtohon, ug mao man
usab ang Pag-abot sa Ginoo; apan, sa dili pa matunaw kining
niyebe dinhi sa yuta, tingali’g tawgon na kami, ug tingali’g mao
na kini ang adlaw nga magpausab sa kinatibuk-ang mahitabo sa
umalabot kon sila ba’ymahibilin dinhi o kaha pagalalinon.
289 Minahal nga Dios, mapainubsanon namong ginadawat si
Jesus, ginadawat namo ang tanan Niyang mga Pulong. Pun-
a kami, Ginoo, pun-a kami sa Imong Balaang Espiritu, aron
ang among kinabuhi awtomatiko mismong mamunga. Itugot
kini, Ginoo.
290 Pasayloa kami sa daghan namong mga kasaypanan. Oh,
puno gayud kami og kasaypanan, Ginoo. Ug wala kami’y unsa
man nga among ikahalad, Ginoo, tungod, ang tanan-tanan nga
aduna kami, hinatag Mo man kanamo. Sama sa gisulti ni Gabe,
sa hamubong estorya nga bag-ohay lang namong gisugilon,
“Imo, Imo gayud kaming gihigugma, Ginoo, kay kung wala pa
wala Mo unta buhata kini.” Ug, ang hunahunaon, kining mga
tawo nga ania dinhi sukad pa kaganinang sayo sa buntag, ania
sila dinhi gikan pa sa alas otso ang takna, mga upat na pud ka
oras nga ania sila dinhi. Gihigugma Ka nila, Ginoo. Gihigugma
gyud Ka nila. Karon, Amahan, ipadala Mo unta ang pangdihog
sa Balaang Espiritu, aron mangaabli ang among mga mata.
Hinaut nga kami…
291 Kining mga taga dinhi ra sa siyudad, hinaut nga mangadto
sila nianang rebaybal unyang gabii, hinaut nga magkaaduna
unta og hilabihan nga pagbubo! Itugot kini, Ginoo. Hinaut nga
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dunaymahitabo nga usa ka kinaraang rebaybal dinhi sa siyudad.
Itugot kini. Panalangini ang matag tawo nga nagapaningkamot,
ang matag usa sa Imong mga alagad sa tibuok kalibutan, nga
nagapaningkamot. Ubani sila, Ginoo, ug tabangi sila.
292 Ablihi ang among mga mata aron mas makita, pa gayud
namo, ang dagway ni Cristo. Itugot kini, Ginoo. Pasayloa kami
sa among mga sala.
293 Ug karon kining mga nanagpataas sa ilang mga kamot,
Amahan, ginatugyan ko sila Kanimo. Dawata sila. Karon isulti
ko ang Imo Mismong Pulong, Ginoo, nga, “Ang mga langit ug
yuta mahanaw, apan,” miingon Ka, “siya,” nga usa ka puli-
ngalan, “siya nga nagapatalinghug sa Akong mga Pulong…”
Ginoo, mahimong putol-putol ug yano ra ang pagkasulti niini,
apan aduna ma’y nakapatalinghug niini. Nahulog ang Binhi.
“Siya nga nagapatalinghug sa Akong mga Pulong ug,” pulong
nga pang-sumpay, “nagatoo Kaniya nga nagsugo Kanako,”
tungod kay gibuhat man Niya kini, “siya adunay (verbong pang-
karon) Kinabuhing walay katapusan, ug dili na pagahukman sa
silot sa umalabot, kondili miagi na gikan sa kamatayon ngadto
sa Kinabuhi.” Nanagpataas sila sa ilang mga kamot, Ginoo.
Gibatokan nila ang (matag) sistema sa siyensiya; ginapaubos
man unta sa grabitasyon ang among mga kamot. Apan
gipamatud-an nila nga aduna gyu’y espiritu sa kinasuloran nila,
nga madungog nila ang pagtuktok sa may pultahan, ug maitunol
ang ilang too nga kamot paingon sa Langit. Karon ablihi ang
pultahan. Ablihi, Ginoo, ug sumulod Ka. Imoha man kami.
Dawata kami, sa Ngalan ni Jesus Cristo. Amen.

I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.

294 Gihigugma n’yo ba Siya? Unsa kaha kung ipiyong nato ang
atong mga mata, sa makadiyut lang. Karon sa kinasingkasing
gayud, samtang ginapataas nato ang atongmga kamot.

I love Him
Because…

295 Ginadawat namo ang Imong pagtuktok, niining buntaga,
Ginoo. Gipataas ko ang akong mga kamot. Gipataas namo ang
tanan namong mga kamot, Ginoo.

And…
Karon sumulod Ka, Ginoong Jesus. Sumulod Ka sa among

mga kasingkasing ug makigsalo Ka uban kanamo, ug makigsalo
usab kami uban Kanimo.

Calvary’s tree!
296 Gihigugma n’yo ba Siya? Oh, nagatoo ko nga Siya’y
kahibulongan gayud! Dili ba? [Nagaingon ang kongregasyon,
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“Amen.”—Ed.] Dili ba ninyo mabati ang ang Iyang Presensiya
nga ginalimpyohan kamo? Mibati gayud ako og pagkarelihiyoso
karon mismo, maayo gayud—gayud ang gibati ko, tungod nga
may sa kung unsang butang gyud.

My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine;
Now hear me while I pray,
Take all my sins away,
Oh let me from this day
Be wholly Thine!

297 Karon buut ko nga kamo, pag laylayon na nato kining sunod
nga berso niining maanindot nga himno, karaang himno sa
iglesia, gusto ko nga makiglamano kamo sa kang kinsa man.
Pabilin lang ’usa mo sa inyong gilingkoran, moingon lang,
“Panalanginan ka sa Dios, igsoong lalaki. Panalanginan ka
sa Dios, igsoong babaye. Nalipay kaayo ko nga makauban ka
dinhi!” Buhaton nato kana. [Ginalaylay ni Igsoong Branham
ug sa kongregasyon ang, My Faith Looks Up To Thee, ug
naglamanohay na sa usa’g usa—Ed.] Panalanginan ka sa Dios,
Carl, nalipay ako ngamakaanhi dinhi…?…
298 Pagkanindot palandungon, nga naglamanohay ang mga
Methodist ug mga Pentecostal, naglamanohay ang mga Baptist
ug mga Presbyterian.

O let…from this day
Be wholly Thine!

299 Karon samtang nagaawit kita nga ingon lang ka hinay,
karon, nga kinasingkasing gayud. Kabalo mo, human sa
pagpanglimpyo, og pagpamadlong nga Mensahe, nagatoo ko nga
maayo gayud nga maanaa kita sa Espiritu ug magaawit kita,
diha sa kalumo sa Balaang Espiritu.
300 “Oh, pagkatam-is gayud sa mga magsoon nga managpuyo
sa paghiusa!” Miingon ang Biblia, “Sama kini sa lana nga
igdidihog diha sa mga bungot ni Aaron, nga nagadagayday
diha sa mga sidsid sa iyang bisti.” Pagkanindot ninyo nga mga
tawo dinhi. Nagalaum ko nga makabalik dinhi aron mahimamat
kamo pag-usab sa dili pa ako pagatawgon ni Jesus, o kaha ang
Milenyum. Kung dili na man ko makabalik, magkita ra ta ninyo
didto sa tabok sa suba. Tagboon ko kamo didto sa suba. Amen.
Usa kana ka gikatakda na nga panagkitaay.

While life’s dark maze I tread,
And grief around me spread,
Be Thou my Guide;
Bid darkness turn to day, (kanang gamay’ng
Kahayag nga ginaingon nila)
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Wipe sorrow’s fears away,
Oh let me from this day
Be wholly Thine!

301 Abli na ang matag pultahan! Oh, tuploka lang ninyo kanang
gamay’ng pindotanan, ug matikdi n’yo ang mga pultahan nga
nanaglaray dinha; og moingon, “Sumulod Ka, Ginoong Jesus, og
mamahimoKa nga akongGinoo, ang tanan-tanan ko.”

Oh let me from this day, dili ko mosugot nga
magtindog Ka lang diha sa may pultahan,

Be wholly Thine!
302 Kamong nanagpataas sa inyong mga kamot ug naninguha
nga mas mapangunahan pa gyud paingon sa Ginoo, ginahangyo
ko kamo nga motambong didto sa rebaybal unyang gabii. Ug
sigurado ko nga tultolan kamo sa pastor nila didto gikan
dinhi paingon sa maong bilding. Aduna siya’y sais sentimos,
o unsa man ang gikahatag kaniya, aron pagadumalahan, ug
bino ug lana man nga igabubo. Mahimo niyang tapuson ang
nasugdan na.
303 Panalanginan kamo sa Dios karon. Ibalik ko na ang
panerbisyo ngadto, siguro, kang IgsoongWilliams, o si kinsaman
ang… 
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