
GINAUSAB BA SA DIOS

ANG IYANG HUNAHUNA?

 …Dios. Magpabilin kita sa pagtindog samtang nakaduko
ang atong mga ulo, sa makadiyut.

Langitnong Amahan, ginapasalamatan Ka namo tungod sa
mapanalanginong mga butang nga Imong gihatag kanamo. Dili
kami takus sa—sa bisan unsa man sa Imong mga panalangin.
Kini’y mga panalangin gayud nga dili namo takus nga madawat.
Ug nagaampo kami, Dios, nga padayon Ka nga magauban
kanamo. Bag-o lang ako misulod ug nabati ko na kining
maanindot nga espiritu sa panagtigum, nasayod ako nga
nagagikan kini Kanimo. Busa nagaampo ako, Amahan, nga
padayonMo nga pasidunggan ang panagtigum karong gabhiona,
pinaagi sa Imong Presensiya, ug ayoha ang tanan nga aduna og
mga sakit ug ang nagaantus. Itugot kini. Hinaut nga mamahimo
kini nga usa—usa ka halangdon nga gabii nga dili dayon namo
mahikalimtan, tungod sa Imong Presensiya. Ginapangamuyo
namo kini sa Ngalan ni Jesus. Amen.
2 Buut ko nga mangayo og pasaylo tungod nga napalangan ko
kamo og ayo kagabii. Paningkamotan ko nga mas madali karong
gabhiona, ug aron madali kita ug—ug makapahigayon og pag-
ampo alang sa mga masakiton. Mibati gayud ko og maayo sa
panagtigum kagabii. Mora og daghan kaayong mga tawo ang
nangaayo. Ug nagkaaduna ako og daghang kaabag, nga nanag-
ampo ang tanan, ug nagkahiusa. Ingon niana dapat kita. Busa,
panalanginan kamo saGinoo. Karon, siguro, ugma sa gabii didto
kita sa…siguro napahibalo na nila kini. Didto kita sa usa—usa
na usab ka lugar. Bueno.
3 Karon atong ablihan ang Basahon sa Numeros, sa ika-22 nga
kapitulo, sa gilayon, para lang sa usa ka gamay nga teksto, aron
maghatag og pipila ka mga komento, ug dayon igahin nato ang
daghang oras sa linya sa pagpaampo.
4 Ingon si Billy nga naghatag kono siya og daghang mga kard,
duha o tulo ka gatus nga mga kard. Ug magkinahanglan kini
og pipila ka oras aron mapaanhi sila sa linya sa pagpaampo,
mao nga ako—magawali ako og pipila lang ka minuto, nga dili
ra mosobra og traynta minutos, kung mahimo, ug dayon sugdan
na ang linya sa pagpaampo, og iampo ang mga masakiton. Sa
Deuteronomio, sa…Pasayloa ko.
5 Numeros, ika-22 nga kapitulo ug sa ika-31 nga bersekulo,
gusto kong basahon kini.
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Ug gibuka sa GINOO ang mga mata ni Balaam, ug
nakakita siya sa manulonda sa GINOO nga nagtindog sa
dalan, nga may espada nga linaas sa iyang kamot: ug
giduko niya ang iyang ulo, ug miyukbo siya.

6 Karon mahimong mora kini og dili maayo nga diyutay’ng
teksto aron—aron barugan ug para sa pagpahigayon sa
atong panerbisyo sa pagpang-ayo. Ug paningkamotan ko nga
ipahigayon ang linya sa pag-ampo sa alas nuebe, kung mahimo.
Karon gusto kong hisgotan ang hilisgotanan niining gabhiona:
Ginausab Ba Sa Dios Ang Iyang Hunahuna?
7 Kabalo na mo, nga mahimo natong usabon ang atong
hunahuna, ug tungod nga may nakat-onan kita—kita nga medyo
lahi, nga nasayran nato nga sayup diay kita.
8 Apan wala ko nagatoo nga ginausab sa Dios ang Iyang
hunahuna. Tungod kay, kung usabon man Niya, nan dili na Siya
mamahimong walay-kinutoban, ug makahimo diay Siya og mas
maayo nga desisyon kung usabon Niya kini. Busa Siya…Aduna
ako og pagtoo diha Kaniya, nga—nga wala Niya ginausab ang
Iyang hunahuna. Tungod kay kungmohimoman ang Dios og usa
ka desisyon, kinahanglan Niyang magpabilin nianang desisyon.
Kita n’yo? Ug sa matag higayon nga moabot ang mao ra nga
problema, kinahanglan Niyang manglihok sa mao rang paagi
nga gibuhat Niya sa unang higayon, kay kon dili nasayup diay
Siya sa unang higayon. Kita n’yo? Busa nagahatag kini kanato og
dapit nga magkaaduna kita og—og sukaranan sa atong pagtoo.
Karon dili nato…
9 Oo, ang pagtoo dili lamang usa ka butang ngamapalid-palid,
nga puede ra nimo kining ipapalid dinhi ug dinha sa kung asa
man. Butang kini nga kinahanglan sigurado gayud.Kinahanglan
lig-on kini. Ug, karon, dili ko pud mahimong ibasi ang akong
pagtoo diha sa kung unsa man nga teorya. Kinahanglan una nga
usa kini ka napamatud-an na nga kamatuoran sa dili pa ako
magkaaduna og pagtoo niini.
10 Sama lang sa usa ka lalaki nga nagapili og usa ka asawa,
nga pakaslan. Aba, siya, kinahanglan aduna siya og pagsalig
nianang babaye nga iyang pakaslan, o ginaandam niya lang
ang iyang kaugalingon para sa daghang problema. Kita n’yo?
Busa kinahanglan niyang, kinahanglan kang magkaaduna og
pagsalig, sa kung unsang lig-on nga kamatuoran, sa kung unsang
pagtoo nga pagabasihan niini; sa iyang mga sulti, sa unsay
gisulti ni kinsa pa man, o unsa man. Kinahanglan sa lalaki nga
magkaaduna og usa ka butang nga mapahimutangan sa iyang
nawong, sa iyang pagsalig.
11 Busa nabati ko nga, aronmatagbo angDios, aduna’y usa lang
ka butang ngamahimo kong ibasi ang akong pagtoo ug kanamao
ang Iyang Pulong.
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12 Tungod nga, aduna man kita og nagkalainlaing mga ideya,
nga halos tanan kanato. Manglingkod gani kita ug maghisgot
kung unsay atong kaonon, aba, managkalahi kita kung unsay
gusto natong kaonon; ug gilalang kita nga managlahi, dili-
managsama ang atong mga gustong kaonon. Ug busa ingon-
niana usab sa atong mga kaiglesiahan, makita nato nga
managlahi sila sa ilang mga ideya bahin sa kung unsay husto ug
kung unsay sayup. Kana ang nagahatag kanato, sa matag usa,
og pribilihiyo nga mopili.
13 Apan, para kanako, ako—nagatoo ako nga ang Pulong sa
Dios maoy husto. Ug ako—wala ako nagatoo nga puede kini
himoan og kinaugalingon nga paghubad. Nagatoo ko nga kini
mao lang gayud kung unsa ang ginasulti Niini, og mao kana
ang Kamatuoran. Ug sa ingon-nianang paagi kong ginatoohan
kini, sa mga sukaranan lamang Niini ingon nga mao ang Pulong
sa Dios. Karon, wala man ko og igong pagtoo, tingali, aron
palihokon ang tanan niini, apan dili ko gayud gustong babagan
ang usa ka tawo nga adunay igong pagtoo aron palihokonKini.
14 Sama ra, pananglitan, kang Enoch nga aduna kaniadto og
igong pagtoo nga dili na siya kinahanglan pa nga mamatay.
Naglakaw-lakaw lang siya kaniadto sa kahaponon, ug gikapoy
dinhi ibabaw sa yuta ug mikayab lang paingon sa Langit.
Gusto ko gayud nga magkaaduna og ingon-niana nga pagtoo.
Apan nagalaum ako nga mabatonan ra nato ang ingon-niana
nga pagtoo sa umaabot nga adlaw, samtang padayon kita nga
nagatubo ngadto Kaniya. Karon ang atong…
15 Ang hinungdan kon nganong gipili ko kini nga bahin, tungod
kay kini daw sa, para kanako, mao ang usa sa mga bahin sa
Biblia nga mahimong usa—usa ka malisud nga bahin para sa
teksto karong gabhiona, tungod kay mora’g giusab man gud sa
Dios ang Iyang hunahuna, ug gisultihan si Balaam og usa ka
butang nga pagabuhaton ug pagkahuman gisultihan na usab
Niya kini og lahi ang buhaton. Busa nakahunahuna ko, siguro,
sa makadiyut, paningkamotan natong iklaro kini og diyutay, ug
hibaloon kung unsa ba gayud ang Iyang gisulti kaniya.
16 Ug karon aron sa paghatag og laraw niini. Nasayod kita nga
si Balaam usa—usa—usa ka propeta. Ug si Balak mao ang hari
sa Moab, niadtong panahona. Ug dili sila mga ateista, didto sa
Moab, nangalagad man sila sa mao ra nga Dios nga gialagaran
sa Israel. Tungod kay, ang Moab, ang maong nasud nga gitukod
sa anak nga lalaki ni Lot, sa anak niyang babaye, ug mao nga
nangalagad sila sa mao ra nga Dios. Kung namatikdan ninyo,
ang ilang mga halad ug tanan-tanan na eksaktong pareho ra
gayud, mga laki nga baka, ug mga laki nga karnero usab, nga
nagahisgot mahitungod sa ikaduhang Pagbalik. Ug karon kung
ang pagka-pundamental mao lang ang gikinahanglan sa Dios,
nan ingon niadto gayud ka pundamental ang Moab sa iyang
halad sama sa Israel. Apan nakahibalo kita, nga ang Israel
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atua sa linya sa pangatungdanan niini niadtong panahona sa
pagsunod sa Pulong sa Dios, paingon sa yuta nga gisaad na
kanila. Ug miabot sila…
17 Ania ang usa ka tipo sa natural ug espirituwal, nga
nagkatagbo. Ug pagmagtagbo ang natural ug ang espirituwal,
aduna gayud og panagbangi kanunay, tungod nga diretso silang
gabangiay sa usa’g usa. Ug ang Israel dinhi, mahimong, gusto
kong ihulagway kini ingon nga usa ka espirituwal nga Iglesia; ug
ang Moab usab ingon nga usa ka natural nga iglesia, ang iglesia,
nga ginatawag natong, natural nga iglesia.
18 Ug sigurado gayud kita nga adunay usa—usa ka iglesia, ug
aduna pud og usa ka Pangasaw-onon nga magagikan niana nga
iglesia. Nasayod kita niana, nga tinuod kana.
19 Ug nagasumpakiay sila dinhi. Ug namatikdan nato nga sa
dihang nagkasumpakiay sila dinhi, napailalum kini sa usa ka
butang nga gusto kong hisgotan sa makadiyut. Sa dihadiha nga
nagkasumpaki sila, ug nakita sa usa kung unsay ginabuhat sa
usa pa, aduna na’y dakung pagsundog-sundog, ang usa sa usa.
20 Ug dinha nato masayran karon, nga aduna kita og
pagkadaghan na nga mga pagsundog-sundog. Ug pagbuhaton
mo kana, magkaproblema ka gayud sa kanunay. Dili mo man
mahimong ikinabuhi ang kinabuhi sa ubang tawo. Dili kita
puede magsundog-sundog og usa ka butang. Kinahanglan nato
nga mamahimong mao ra gayud kung unsa kita. Ayaw (gayud)
sulayi nga magsundog-sundog. Kung kini nga tawo nagabuhat
og usa ka butang; tungod kay ginabuhat niya ang ingon-niini, sa
hunahuna mo kinahanglan mong magbuhat, usab. Ayaw kana
buhata. Usa ikaw ka indibiduwal, para sa Dios. Ug dili gayud
kita magsulay sa pagsundog sa usa’g usa.
21 Ug karon, ang Israel, nga atua mismo sa linya sa
pangatungdanan, nga nagamartsa paingon sa usa ka sugo,
tungod sa usa ka sugo sa Dios, ngadto sa usa ka gisaad nga
yuta, natagbo nila ang Moab, nga usa pud ka pundok sa mga
magtotoo.
22 Ug nagalaum ko nga dili unta kini dautan kaayong
paminawon. Apan ang diyutay nga paghulagway nga gusto
kong himoon dinhi mao, ang Moab ingon nga napahiluna na
sa usa ka yuta, mora kini og usa ka organisadong butang.
Aduna kini og mga bantugang tawo, ug mga halangdon sa…
sa gingharian niini.
23 Apan ang Israel kaniadto usa—usa lamang ka magpapanaw.
Walay pihong dapit nga ilang mapahimutangan. Nanagpanaw
lang sila sumala sa pagpanguna sa Ginoo kanila. Karon, nagatoo
ko, nga si Balaam, usab, sa mga ulahi niyang pagpropesiya,
miingon, “Ang maong mga tawo dili usa sa ubang mga nasud.
Linahi kini.” Ug ingon na niana kini sa una pa. Ug nasayran
nato, nga nahitabo ang panagbangi.
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24 Sama lang ni Cain ug ni Abel, miabot usab sila sa
panagbangi. Ngani managsoon man sila, ug gikan silang duha
sa usa ra ka inahan, nga si Eva. Ug hingsayran nato nga naamgo
nila nga sila diay mortal, ug nga napagawas sila sa Kinabuhi,
og sa tanaman sa Kinabuhi. Ug pareho silang naningkamot nga
nangita og pamaagi aronmakabalik Didto. Ug kung namatikdan
ninyo, ang maong duha ka lalaki relihiyoso kaayo. Ingon gayud
ka relihiyoso si Cain sama kang Abel. Ug pareho silang nagtukod
og mga halaran, sa laing pagkasulti, usa ka iglesia. Pareho
silang naghimo og halad. Pareho silang nag-ampo. Ug sila—
nangalagad sila sa Dios, silang duha, apan ang usa kanila sayup
nga nangalagad Kaniya.
25 Karon, nakita n’yo, mamahimo kang sinsero kaayo apan
sayup sa gihapon. Mahimo kamong masayup. “Adunay usa ka
dalan nga daw matarung, apan ang katapusan niana mao ang
mga dalan sa kamatayon.”
26 Karon atong—atong nahibaloan nga tinuod gayud kini kang
Cain ug kang Abel. Ug sa pagkakita nila…nakita ni Cain nga
gidawat ang halad ni Abel. Ug, tingali’g mohunong usá ko dinhi
sa pagsulti, nganong gidawat man sa Dios ang halad ni Abel?
Maoy tungod nga—nga iyang…Pinaagi sa kapadayagan, iyang
nasabtan nga dili kadto mga mansanas, o nagatoo ko nga ang
ilang pagsabot karon nga mga granadang-prutas kono kadto o
ingon-niana nga maoy gikaon kono nila didto sa tanaman sa
Eden, ingon nga maoy hinungdan sa sala. Ug nakaplagan niya
si Adam…o, ang pasabot ko, mitoo si Abel nga kadto (siya) nga
dugo diay kadto. Nga, maoman gayud kadto. Ug si Abel, pinaagi
sa kapadayagan, pagtoo, naghalad siya ngadto sa Dios og usa ka
labing maayong halad kay sa kang Cain; nga gipanghimatud-an
sa Dios pinaagi niadto, nga siya matarung. Kita n’yo? Ug ang
tibuok Iglesia natukod man diha sa Balaanong kapadayagan sa
Pulong sa Dios. Ang tibuok…
27 Maoy giingon ni Jesus. Usa niana ka adlaw, sa pagpanaug
Niya gikan sa bukid, miingon Siya ngadto sa Iyang mga tinun-
an, “Sumala kaninyo kinsa man kono ang Anak sa tawo? O unsa
ba’y sulti sa mga tawo kung kinsa Ako?”
28 “Ugmiingon ang pipila kanila, bueno, Ikaw ‘si Moises,’ Ikaw
‘si Elias,’ o ‘usa sa mga propeta.’”

Ingon Siya, “Apan kamo unsa ma’y sulti ninyo kung
kinsa Ako?”
29 Ug gihimo ni Pedro ang halangdon nga pahayag, “Ikaw mao
ang Cristo, ang Anak sa buhi nga Dios!”
30 Ingon Siya, “Bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas.” Ug ania
na ang dakung panaglalis taliwala samgamagtotoo.
31 Karon ginaingon sa iglesiang Katoliko nga, “Dinha Niya—
Gitukod Niya ang Iyang Iglesia diha kang Pedro, kay miingon
man Siya, ‘Ikaw mao si Pedro,’ nga gamay’ng bato, ‘sa ibabaw
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niining gamay’ng bato, sa gamay’ng bato, pagatukoron Ko ang
Akong Iglesia.’”
32 Bueno, karon, nagatoo ang kasagaran sa mga Protestante
nga sa Iyang Kaugalingon kadto nga gitukod Niya, diha Kaniya,
nga mao ang Batong-pamag-ang. Apan, nakita n’yo, Siya man
ang Batong-pamag-ang sa bilding. Nagatoo ko nga gitukod Niya
ang Iglesia sa…
33 Dili aron nga mahimong lahi, apan, nakita n’yo, ang
pangutana mao nga, “Unsa ma’y sulti sa mga tawo kung
kinsa Ako?”
34 Ug miingon si Pedro, “Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa
buhi nga Dios.”
35 Ingon Siya, “Bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas, wala kini
gipadayag kanimo sa unod ug sa dugo. Wala mo kini nakat-
onan pinaagi sa pag-eskwela sa usa ka seminaryo. Kita mo,
wala mo kini nakat-onan pinaagi sa kung unsang butang nga
hinimo’g-tawo. Apan ang Akong Amahan, nga anaa sa Langit,
ang nagpadayag niini kanimo. Kita mo? Sa ibabaw niining
Bato pagatukoron Ko ang Akong Iglesia, ug ang mga ganghaan
sa hades dili gayud makabuntog Niini,” sa espirituwal nga
kapadayagan mahitungod ni Jesus Cristo, Nga mao ang Pulong.
Nan kini mao ang espirituhanong gipadayag nga Kamatuoran sa
Pulong, eksakto kon diin napahimutang ang Iglesia.
36 Sa hunahuna ko mao kadto ang nabatonan ni Abel sa
sinugdanan, usa ka espirituwal nga kapadayagan nga dili kadto
bunga sa yuta omga buhat sa atongmga kamot, o uban pa.Kadto
mao’y dugo. Ug naghalad siya sa Dios og usa ka labing maayong
halad kay sa—kay sa gibuhat ni Cain.
37 Makita pud nato kang Abraham ug kang Lot, ang
mao gihapong butang, nga midangat sa usa ka pagpili,
nagpahimulat didto kang Lot, pag-abot sa panahon, sa dihang
nagkasumpakiay ang espirituwal ug ang—ug ang natural nga
iglesia, tungod sa mga magbalantay sa kahayopan. Kinahanglan
nilang magbulag sa usa’g usa. Ug sa matag higayon nga
nagakahitabo kini, nagapahinungdan kini og kasina.
38 Nahibaloan nato nga si Abel, tungod nga gidawat man siya
saDios, ugwala gidawat saDios angmaanindot og dakung halad
ni Cain, nga gihagoan ni Cain og ayo. Ug relihiyoso siya kaayo,
ug miyukbo ug misimba, ug uban pa, gibuhat usab ang tanan-
tanan nga gibuhat ni Abel, wala lang gayud siya nagkaaduna og
kapadayagan kung unsa ang kamatuoran. Ug nahibaloan nato,
nga sa dihang gidawat sa Dios ang pinadayag kang Abel ug ang
halad niini, naghinungdan kadto nga nasina si Cain kang Abel.
Ug didto nahitabo ang unang pagpatay.
39 Hingsayran nato nga nagkaaduna pud og kasina tali sa mga
magbalantay sa kahayopan ni Abraham ug ni Lot, ug mao nga
kinahanglan nilang magbulag kaniadto.
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Hingsayran nato nga si Moises ug si Korah adunay
panagbangi, usab.

Si Jesus ug si Judas aduna pud og panagbangi.
40 Ug sama kaniadto, mao ra nga butang kini kaniadto pa, ug
mao sa gihapon kini sa karon, ang natural nga iglesia ug ang
espirituwal nga iglesia magkaaduna gayud og panagbangi pag
magkatagbo ang mga niini. Karon, gipaninguhaan sa natural
nga paatbangan ang espirituwal, pinaagi kanunay sa karnal nga
pagsundog-sundog. Apan, sama ra sa nahitabo kang Esau ug
kang Jacob kaniadto, dili gayud kini magpulos.
41 Gitawag sa Dios ang Iyang Iglesia, gipangalanan, og
gipalain. Ug sa kapanahonan nga pagapuy-an Niini, igapadayag
Niya ang Iyang Kaugalingon ngadto Kaniya, sa matag panahon,
sama sa Iyang giingon sa Mga Taga-Roma sa ika-8 nga kapitulo,
aron magpabilin gayud nga sigurado ang paghibalo-nang-
daan o ang predestinasyon sa Dios. Si Cain, o ang buot kong
ipasabot…
42 Si Esau ug si Jacob, sa wala pa matawo bisan ang usa sa
niining duha ka batang lalaki, sa wala pa gani sila nagkaaduna
og higayon sa pagpili, miingon na ang Dios, “Gidumtam Ko
si Esau ug gihigugma si Jacob,” tungod nga hingsayran na
man Niya kung unsay anaa kanila, sa sinugdan pa lang. Ug
hingsayran nato…
43 Timan-i ninyo kana, nga nasayod pud Siya sa kung unsay
anaa sa inyong kasingkasing. Nasayod Siya kung unsay buot
ninyong ipasabot. Bisan unsa pa ang ginaingon nato, nasayod
gayud Siya kung unsay buot mong ipasabot.
44 Ug kanunay kining naghinungdan og kagubot. Ug sila, sa…
sa kaniadto pa, kanunay nang gipaninguha sa natural, sukad nga
gipatay ni Cain si Abel, kanunay na gayud nga gipaninguha sa
natural nga dauton ang mga bunga sa espirituwal. Makita nato
ang mao gihapong butang sa karon, ang mao ra mismong butang
sa karong panahona. Nagapamatuod lang nga nagagikan kini
kang Satanas, tungod kay kini ang kasina ug pagsundog-sundog
man sa Kamatuoran.
45 Busa, nagatoo gayud kita nga wala ginausab sa Dios ang
Iyang hunahuna mahitungod sa kung unsa ma’y gisulti Niya.
Kanunay Niya Kining ginapapabilin nga tinuod.
46 Apan aduna pud Siya’y pahanugot nga kabubut-on. Karon,
dinha, kon diin nagaabot ang problema. Nagapaningkamot kita
nga mamuhat diha sa pahanugot nga kabubut-on sa Dios,
ug ginatugotan pud Niya kini. Apan bisan pa kung mamuhat
kita diha sa Iyang pahanugot nga kabubut-on, bisan og dili
kini husto, himoon Niya sa gihapon nga molampus ang Iyang
pahanugot nga kabubut-on, sa kanunay, aron sa paghimaya sa
Iyang hingpit nga kabubut-on.
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47 Wala gayud og unsa man nga mamahimong sayup, sa Dios.
Kita’y…Nasayod gayud Siya kung asa na nagapitik ang orasan,
karong gabhiona. Wala gayud og unsa man nga sayup. Ang
matag pitik niini eksakto gayud nga nagapitik sa paagi nga
magapitik kini, ang tanan-tanan. Nagadahum kita nga sayup
kini, apan nasayod Siya nga husto kini. Kinahanglan ingon
niana kini.
48 Sama kaniadto sa sinugdan, gitugotan lang sa Dios nga
moabot ang sala. Wala Niya, wala…Dili kadto maoy Iyang
hingpit nga kabubut-on.
49 Apan, nakita n’yo, ang Dios, ang gamhanang Espiritu,
ang Amahan, diha Kaniya maoy mga kinaiyahan, ug kining
mga butang nga inyong nakita karon maoy mga kinaiyahan
lamang Niya nga gipasundayag. Nagpuyo Siya nga nag-inusara,
Siya kaniadto dili pa gani Dios; ang Dios maoy usa ka
butang nga silimbahon. Siya Mao ang Gamhanang Eternal.
Ug diha Kaniya maoy mga kinaiyahan, sama sa kinaiyahang
pagka-Amahan, pagka-Manluluwas, pagka-Mananambal. Ug
karon, una unsaon man Niya pagkahimong…kinahanglan nga
mamahimo Siyang Amahan, tungod nga nagpamatuod man nga
Siya’y Amahan, apan nagapuyo ra man kaniadto Siya nga nag-
inusara. Siya lamang ang walay-kamatayon. Ug, pero, ang Iyang
mga kinaiyahan kinahanglan ngamapasundayag.
50 Karon, aron mamahimong usa ka Manluluwas, kinahanglan
una nga adunay usa ka butang nga mawala. Ug dili puedeng
tuyoon sa Dios nga walaon ang unsa mang butang ug
pagkahuman tubson kini. Mamahimong dili kini angay sa
Iyang pagkabalaan ug sa Iyang halangdon nga paghukom.
Apan gihatagan Niya hinoon ang tawo og gawasnon nga
kinaugalingong kabubut-on, ingon nga nahibalo na nga
mahulog ang tawo. Ug tungod niana, dayon, nahimo Siyang
tawo, Siya Mismo, aron pagatubson ang nahulog nga tawo.
Mao kana’y hinungdan kon ngano nga si Jesus ang Emmanuel.
Kung nagpadala ang Dios og usa pa ka tawo gawas Kaniya, nan
dili kana makatarunganon. Kinahanglan ang Dios Mismo ang
moanhi ug mamuhat. Ug dili puedeng moanhi ang Dios diha sa
Espiritu ug mamuhat, kinahanglan Niya una nga mamahimong
unod, diha sa unod saKaugalingonNiyang linalang ngaAnak.
51 Ug gipakita Niya dinhi, sa sinugdan pa lang, nga ang Iyang
hingpit nga kabubut-on maoy buhaton ang tawo gikan sa abog
sa yuta. Apan, nakita n’yo, gitugotan Niya nga makasulod ang
pagpakighilawas. Wala gayud Niya gituyo nga mahimugso ang
mga bata pinaagi og pagpakighilawas, apan gitugotan kini, nga
sa dili madugay mahanaw ra unya.
52 Karon hingsayran nato nga ang Moab diay usa ka ilehitimo,
sa—sa sugod pa lang, tungod kay anak nga lalaki kini ni Lot,
sa kaugalingon niyang anak nga babaye. Karon himatikdi,
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maingon sa natural nga iglesia, ang Moab nagarepresentar
sa—sa natural nga iglesia, ingon niana ang ginarepresentar sa
Moab, ug ang Israel usab, nagarepresentar sa espirituwal nga
iglesia. Karon, ang Israel, ang pangasaw-onon, mao ang…
nagarepresentar sa mga tinawag-pagawas.
53 Ang Iglesia Mismo, ang pulong nga iglesia nagakahulogan
og “usa ka tinawag-pagawas, ninggawas,” kadtong mga
nanggawas. “Gumula kamo kaniya, mga katawhan Ko!
Managpamulag kamo, nagaingon ang Ginoo, ug pagadawaton
Ko kamo sa Akong Kaugalingon. Dili kamo maghikap sa ilang
mahugaw nga mga butang.” Ang Iglesia sa Dios tinawag na
pagawas gikan sa kalibutan, pagawas gikan sa kagubot sa
kalibutan. Dili na kamo iya sa kalibutan.
54 Sama sa gipaninguhaan kong isulti, niadtong miaging gabii,
nganha kaninyo, nga sa dihang nahibalo ka nga aduna ka na og
patinga bahin sa imong—sa imongEternal nga katubsanan karon
mismo diha kanimo, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo,
gibuhi ka na niini. Nabanhaw ka na karon uban Kaniya, ug
nagalingkod na kita sa Langitnong mga dapit, diha kang Cristo
Jesus. Kita n’yo, dili na kamo iya sa kalibutan. Kung nahigugma
kamo sa kalibutan, ug ang inyong mga paghigugma anaa pa
gihapon sa mga butang nga iya sa kalibutan, nan ang gugma sa
Dios wala man lang diha kaninyo. Kita n’yo? Kita’y gikan na,
gawasnon na gikan sa kalibutan.Wala na’y pangibog.
55 Diha sa Mga Hebreohanon, nagtoo ko nga sa ika-10
nga kapitulo, miingon, “Dihay kanunay og paghinumdom
mahatungod sa sala, bisan sa matag tuig, nga ginahalad kadtong
lawas niadtong mga mananap. Apan sa niini nga kahimtang,
ang magsisimba sa tapus na mahinloi sa makausa, wala na’y
pag-ila sa sala, wala na’y tinguha sa pagpakasala.” Nawagtang
na kanimo ang maong tibuok butang, tungod kay nabuhi ka na
ngadto sa usa ka bag-ong Kinabuhi.
56 Ug kung ingon-niana ang iglesiang natural usa lamang ka
pundok sa mga tawo diha sa mga denominasyon, nga mga
nagpamiyembro. Kini’y dili na…Dili ko na gani matawag
kini nga “iglesia.” Dili ko gustong tawgon kini nga ingon-
niana. Gusto kong tawgon kini ingon nga usa ka “kapunongan,”
kapunongan sa Methodist, kapunongan sa Baptist, kapunongan
sa Pentecostal.
57 Apan ang Iglesia mao ang mga natawo na pag-usab nga
anaa diha kang Cristo Jesus, nga bag-o na nga mga binuhat. Ug
mao nga makita gihapon nato kini, nga ginatuman sa Dios ang
Iyang Pulong.
58 Karon nakita sa Moab, mitan-aw ang Moab didto sa
kapatagan ug nakita ang Dios nga namuhat sa taliwala niining
mga tawo nga dili gani usa ka organisadong nasud. Sila’y mga
nagalatagaw lamang, gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa pa ka
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lugar. Apan ang makahibulongan nga butang, maoy, nakiggubat
sila niining mga nasura ug gibuntog nila sila. Ang tanan-tanan
nga mga naagian nila kaniadto, gibuntog nila ang mga niini.
Karon, nahibaloan nila, nalantawan kini sa Moab. Si Balak,
gilantaw niya ang nasud sa Israel, ug miingon siya, “Gilukop na
sa maong mga tawo ang tibuok nawong sa yuta.” Ingon pa siya,
“Ug gitilapan nila ang mga nasud, maingon sa usa ka baka nga
nagatilap sa balili.”
59 Ug hingsayran nila, ang usa sa dakung mga namatikdan
nila kung unsa nga ang Israel aduna kini og dakung pinadayag,
nga adunay usa ka propeta sa taliwala nila. Aduna sila’y usa
ka propeta, ha, usa ka tawo nga nanguna kanila kaniadto. Dili
kadto usa ka hinimo’g-tawo nga sistema nga sama sa naandan
niya, nga naandan na, sa iyang—iyang mga delegado uban
kaniya, ug uban pa, ug sa mga halangdon nga tawo niini. Apan
aduna gayud ang Israel og usa—usa ka lider, usa ka gitawag-sa-
Dios nga lider.
60 Ug, oh, pagkasubo niadto nga adlaw, sa dihang mibiya na
ang kalibutan sa iglesia palayo sa Diosnong Kapangulohan sa
Espiritu Santo, ug midawat hinoon og usa ka obispo o unsa pa
man aron ipuli Niini. Pagkasubo kadto nga adlaw. Ang Balaang
Espiritu man unta ang mamahimong pangulo sa iglesia. Ngani
gipadala Siya aron pamatud-an ang mga Pulong ni Jesus Cristo,
aron himoon nga buhi ang iglesia sama sa pagkabuhi niini
kaniadto sa sinugdan.
61 Dili pa lang dugay, adunay usa ka ilado kaayo nga
eskwelahan dinhi sa—sa niini nga siyudad, usa ka seminaryo. Ug
aduna pud sila og usa sa Phoenix. Ug ang usa sa mga lalaki, o
ang pipila sa mga estudyante, diay, mianhi kanako ug miingon,
“Ganahanman kami sa imo, Igsoong Branham.Wala gayud kami
og unsa man nga batok kanimo, man lang, apan gusto ka lang
namong tul-iron.”
62 Ug ingon ko, “Bueno, gusto ko gayud ngamatul-id.” Ug, mao
nga miingon ko, “Kung sayup man ako, dili ko gayud gustong
masayup; tungod nagapakig-istorya ako sa daghan kaayong
mga tawo.”
63 Ug ingon siya, “Bueno, ania ang imong problema.” Miingon,
“Gipaninguhaan mong ipaila, o himoong buhi pag-usab, ang
usa ka apostolikanhong relihiyon. Nga unta, tapos na man ang
apostolikanhong relihiyon kaniadto pa samga apostoles.”

Ug ingon ko, “Oo, sir.” Ingon ko, “Bueno, karon kung…”

Ingon siya, “Karon, dili na akomakiglalis niini kanimo.”
64 Ingon ko, “Dili man pud ko makiglalis nimo. Dili na kita
maglalis. Dili man nato angay nga himoon kana. Managsoon
ra kita.”
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Ug miingon siya, “Bueno,” ang ingon niya, “Gusto ko lang
motabang nimo.”

Ingon pud ko, “Andam pud kongmatabangan.”
Ug miingon siya, “Karon, nakita mo,” ingon siya, “karon

ang…tinuod kana.”
65 Ug ingon ko, “Karon, bahin sa paghisgot, kinahanglan dili
kita mogamit og mga libro.” Ingon ko, “Dili ko gamiton ang
akoa,” ug wala ma’y akoa gawas Niining usa. Ug busa—busa
miingon ko, “Dili ako mogamit og libro, ang Biblia lamang. Ug,
ikaw, Biblia lamang ang atong gamiton.”

Miingon siya, “Sige.”
66 Ingon ko, “Karon, nagatoo kita nga nagsugod ang
apostolikanhong iglesia sa Adlaw sa Pentecostes. Uyon ka ba
niana?”

Miingon siya, “Oo, uyon ako.”
67 Ingon ko, “Karon nasayran pud nato nga gihatagan sa Dios
og gahum ang iglesia kaniadto, alang niining apostolikanhon
nga mga kalihokan.”
68 Miingon siya, “Oo, mao man kadto ang katukoran sa Iglesia.
Karon nahan-ay na ang Iglesia, ug aduna na kanato ang tanan
natong mga pastor, ug ang atong dagkung mga organisasyon ug
mga ingon-niana. Dili na nato gikinahanglan ang ingon-nianang
mga butang, aronmakapangabig ogmga tawo.”
69 Ingon pud ko, “Karon diin man kana ginasulti sa Biblia?”
Ingon ko, “Isulti mo kanako kon diin ba ginasulti sa Biblia ang
ingon-niana.” Kita n’yo?

Ug miingon siya, “Bueno, dili man gayud sa ingon-nianang
paagi ang pagkasulti niini.”
70 Ingon ko, “Bueno, kung ingon-niana, dili ko mahimong
dawaton kana gawas kon ginasulti niini sa ingon-niana gayud
nga paagi, kita mo. Kita n’yo?” Ingon ko, “Kita…” Ingon
ko, “Kinahanglan nga ingon-niana gayud kana.” Ingon ko,
“Nagatoo ka ba nga ang Dios nagatawag sa gihapon og
mga tawo?”

Ingon niya, “Oo, sir.”
71 Ingon ko, “Karonmotoo ka ba nga husto ang Biblia, samatag
tubag niini?”

“Oo.”
72 Ingon ko, “Karon, ang tigpamaba kaniadto sa Adlaw sa
Pentecostes,mao si Pedro, nga adunaymga yawi saGingharian.”

“Husto kana.”
73 Ug ingon ko, “Karon, bisan unsa ma’y iyang desisyon
kaniadto, miingon si Jesus, ‘Unsa ma’y imong pagabugkoson sa
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yuta, pagabugkoson Ko sa Langit; unsa ma’y imong pagaluagan
sa yuta, pagaluagan Ko sa Langit.’”

Ingon niya, “Motoo ako niana.”
74 Ingon ko, “Karon, diha sa Mga Buhat sa ika-2 nga kapitulo
ug sa ika-38 nga bersekulo, gisultihan ni Pedro kadtong mga
tawo nga nagakahibulong. Tungod kadto sa mga tawo nga
nanagpanulti og dili-mailhan nga mga pagsulti sa laing mga
dila. Ug gipangutana nila siya kung unsa ba’y puede nilang
buhaton aronmamaluwas, ug ang ingon niya, ‘Paghinulsol kamo,
ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesus
Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat
ninyo ang gasa nga Espiritu Santo; kay ang saad alang kaninyo,
ug sa inyong mga anak, ug sa tanang atua sa halayo, bisan ang
kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios.’ Karon kung
nagapanawag ang Dios sa gihapon, nan para kanila ang mao ra
nga saad.”
75 Bueno, mianhi siya dinhi ug kauban ang usa sa mga grupo
ni Billy Graham dinhing dapita nga nagaampo alang sa usa
ka panagtigum. Ug ang usa ka grupo nila naglingkod dinhi sa
California sa kung asa man, pipila na ka semana ang milabay,
nga anaa sa halalum ug kinasingkasing gayud nga pag-ampo,
nga nagpahinungod sa Dios, nanagpuasa, ug mikunsad ang
Espiritu Santo sa maong tibuok pundok ug misugod sa pagsulti
diha sa laing mga dila. Ug…Uh-huh.
76 Karon usa na siya ka miyembro sa—sa iglesiang Friendly,
sa Assemblies of God sa Tucson, Arizona. Miingon siya, “Oh,
Igsoong Branham, misaka ako didto ug maayo kaayo ang akong
gibati!” Miingon, “Gipataas ko lang ang akong mga kamot, ug,”
miingon, “ang himaya gayud sa Dios! Mikanta lang ko!” Ug
ingon pa, “Dili ko gayud mabuhat ang ingon-niadto sa New
Testament Baptist nga iglesia.”

Ingon ko, “Nakasabot ko nga dili mo mabuhat kana didto.
Mao kana’y hinungdan kon nganongmihawa ka.” Oo.
77 Busa mao kana, kita n’yo, ginatuman sa Dios ang Iyang
Pulong. Unsa ma’y ginaingon Niya, pagabuhaton gayud Niya
kini. Kinahanglan tumanon saDios ang Iyang Pulong.
78 Karon nahibaloan nato dinhi, nga, kining karnal nga mga
pagsundog-sundog nga aduna ang Moab kaniadto. Nakita
niya kini nga propeta sa taliwala sa Israel, nga arang
makapanalangin, makatunglo, makapanguna, ug uban pa,
busa gipaninguhaan niyang paatbangan kini, sa pulitikanhong
pamaagi.
79 Karon ingon niana gayud ang nahitabo sa mga kaiglesiahan
sa karon. Gipaninguhaan nilang paatbangan kini sa kung unsa
ngamatang sa sistema. Dili ninyomahimo kana.
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80 Kinahanglan nga buhi gayud ang Balaang Espiritu sulod
sa Iglesia, sa kanunay, nga magapanguna sa Iglesia sa
kapanahonan nga ginapuy-an Niini, aron panghimatud-an ang
Pulong nga gikasaad alang niana nga kapanahonan. Gisulti na
sa Dios ang Pulong, gikan pa sa sinugdanan, ug kini para sa
niini nga kapanahonan, ug kini para sa niana nga kapanahonan,
ug kini para pud niadto nga kapanahonan. Kanunay gayud
kining nagakahitabo sa ingon niana mismo nga paagi. Ug, kita
n’yo, ug kinahanglan nga buhi gayud ang Balaang Espiritu
diha sa Iglesia, aron mahimong ikinabuhi sa Iglesia ang adlaw
Niini. Kinahanglan mamaania kini niining panahona, aron
panghimatud-an kining pangkaulahiang-adlaw nga ministerio,
pangkaulahiang-adlaw nga mga ilhanan, pangkaulahiang-
adlaw nga pagbubo sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga
mamaania gayud kini aron buhaton kana, ug dili ninyo mahimo
kana pinaagi sa pagpamuhat sa mga sistema. Adunay sistema
ang Dios. Siya ang maong Usa Nga naghatag kanato sa Balaang
Espiritu.
81 Karon, mamatikdan nato dinhi nga si Moises kaniadto
adunay Hari, ug kadto nga hari mao ang Dios, nga nagdihog
kaniya. Ug napailalum usab si Balaam sa usa ka hari, si Balak.
Ug medyo usa kadto ka pulitikanhong sistema, kita n’yo, kang
Balak. Si Balaam, nga usa ka propeta sa Dios, miadto siya kang
Balak para sa iyang kasayoran. Si Moises usab miadto sa Dios
paramakakuha og kasayoran.Mao kadto ang kalainan.
82 Bisan pa niana, pareho silang mga propeta, tungod kay
pareho man silang mga tinawag sa Dios; pareho nilang
nahinagbo ang Dios, pareho nilang naestorya ang Dios, ug
pareho pud sila nga puno-sa-Espiritu. Karon paingon na ako
sa akong punto, kita n’yo. Karon, pareho gayud sila nga mga
tawong puno-sa-Espiritu. Karon, tinuod kana. Ngani miingon
angBiblia nga, “Nakighimamat angDios kangBalaamug nakig-
estorya kaniya.” Kita n’yo?
83 Busa mamatikdan nato, nga ang matag usa niini nga mga
propeta, ingon nga pareho silang mga propeta, mga tawo sa
Dios, sila’y nagpahimuut sa ilang pangulo. Nangalagad siMoises
ngadto saDios. Ug si Balaamdinhi nangalagad pud kangBalak.
84 Himatikdi dinhi, sa pagtipo sa espirituwal ug sa natural,
pagkahingpit gayud niini. Si Moises, ingon nga gipadala sa Dios,
diha sa linya sa pangatungdanan, gikatagbo ug gihagit sa usa pa
ka tawo saDios.Mahunahuna ba ninyo ang ingon-niana?
85 Apan tan-awa kung unsa nga sistema ang aduna sila didto
kaniadto. Usa kadto ka giorganisa nga nasud.
86 Ug gipangunahan niMoises angmga anak sa Israel kaniadto,
sumala lang sa gisulti sa Dios kon diin sila magaadto, nga
gipangunahan sa usa ka Haligi nga Kalayo, ug sa usa ka
supernatural nga Persona ang maoy nanguna sa dalanon. Ug
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ginakuha ni Moises ang iyang mga kasayoran pinaagi sa—sa
Logos, siyempre, ngamigula saDios, kadtongHaligi ngaKalayo;
nga mao ang Manulonda sa Pakigsaad, nga mao si Cristo, ang
Maong Dinihogan. Ug ginakuha pud niya ang iyang mensahe
pinaagi Niadto, ug ginahatag kini ngadto sa mga anak sa Israel,
samtang nagapaingon sila ngadto sa yutang saad.
87 Apan kini nga tawo nakapahiluna na, ug aduna siya’y iyang
gingharian. Aduna pa siya’y iyang mga simbahan. Anaa na
ang tanan-tanan kaniya nga nahan-ay na didto mismo. Busa
nagpasugo siya aron aghaton kini nga tawo, nga moadto didto
ug tunglohon kadto nga katawhan. Ug himatikdi, mahunahuna
ba ninyo, kadtong usa ka propeta, usa ka tawo saDios nga nakita
angmga buhat saDios diha sa usa pa ka tawo, ug gisulayan nga—
nga hagiton ang maong mga buhat sa Dios, nga siya’y nahibalo
na man, ug mas nahibalo pa unta. Karon si Balaam, una sa
dihang…gipasugoan siya ni Balak ug giingnan siya, “Umadto
ka ug tungloha kini ngamga katawhan.” Karon gibuhat ni Balak
ang mismong butang, o…
88 Si Balaam, diay, gibuhat niya ang butang nga husto,
gipangita niya ang Dios. Gipangita niya ang Dios, una. Karon,
ingon niadtoman gayud ang angay niyang buhaton.
89 Ug pagkahuman gihatag kaniya sa Dios ang Iyang hingpit,
klaro nga tubag, “Ayaw pag-uban kaniya! Pasagdi sila. Ayaw
gayud tungloha kana nga katawhan. Mga gipanalanginan sila.”
Karon, igo na unta kadto. Pagmosulti na ang Dios og unsa mang
butang, dili na Niya mahimong usabon pa kana. Himatikdi,
ang Iyang hingpit nga kabubut-on maoy, “Ayaw pag-adto!
Ayaw gayud atakiha kana nga mga tawo. Sila’y Akong mga
katawhan.”Mao kadto ang Iyang hingpit nga kabubut-on.
90 Apan wala man nagustohi ni Balaam kadto nga mga tawo,
sa sugod pa lang. Kita n’yo, mao kana. Pila kaha ka mga Balaam
ang aduna kita karong panahona? Samao gihapong butang, mao
ra nga butang! Nahibalo gayud sila.
91 Ngani aduna usab sila og mga ingon-niana sa mga adlaw
sa atong Ginoong Jesus kaniadto. Miadto si Nicodemo ug
miingon, “Rabbi, nahibalo kami nga usa Ikaw ka tawo nga
nagagikan sa Dios, o usa—o usa ka magtutudlo nga nagagikan
sa Dios. Walay tawong makabuhat sa mga butang nga Imong
gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios anaa uban kaniya.”
Kita n’yo, nahibalo man sila niini. Adunay usa na usab ka
Balaam, kita n’yo.
92 Karon, wala nagustohi ni Balaam ang maong mga tawo.
Himatikdi ninyo ang iyang punoang-buhatan. Human nga
nagsugo sila og pipila ka maayong mga tawo didtong dapita,
aron sultihan siya, “Karon adunay pipila ka mga tawo nga
nanganhi dinhi. Ug nasayod ko nga usa ikaw ka propeta, usa
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ikaw ka halangdon nga tawo, busa umanhi ka dinhi ug tungloha
kini nga mga katawhan.”
93 Miingon si Balaam, “Karon, hulat usá sa makadiyut,
hangtud nga makasulod na ako ug makaampo, ug makaampo og
tibuok gabii, tingali’g tagboon ako sa Ginoo ug sultihan Niya
ako.” Bueno, pagkasunod buntag, nakigtagbo ang Dios kaniya
ug miingon, “Ayaw pag-adto! Ayaw gayud tungloha kana nga
mga katawhan. Mga gipanalanginan sila.”
94 Bueno, migawas si Balaam ug miingon, “Bueno, dili ko
puedeng moadto, tungod kay giingnan man gud ko sa Ginoo nga
dili moadto.”
95 Karon himatikdi sa diha nga namalik sila, ug mibalik na
sa ilang punoang-buhatan, kon diin unta ginapaadto si Balaam
ug aron ipahunong kadtong panagtigum nga ginapahigayon sa
maong mga tawo, nakita n’yo, bueno, unya, nahibaloan na lang,
nagpadala na diay ang punoang-buhatan og usa ka mas maayo
nga pundok sa mga tawong halangdon, tingali’g usa ka obispo, o
si kinsa man, o siguro usa kadto ka pang-estado nga presbiterio,
usa ka tawo nga gipadala didto, “Sultihi siya nga moanhi ug
ipahunong kana sa unsamang paagi!” Kita n’yo?
96 Himatikdi, ang iyang mas ma-impluwensiya nga pundok,
mas maayo nga mga gasa, mas daghang kuwarta, og miingon,
“Mahimo ko ikaw nga maipataas sa mas maayo pa nga
katungdanan. Puede ko ikaw himoon, imbis nga usa lamang
ikaw ka ordinaryo nga tawo, mahimo ko ikaw nga medyo mas
taas-taas na karon. Aduna ako og kagahum nga buhaton kana,
tungod kay akoman ang hari dinhi sa niining dakung kalihokan.
Ug makahimo gayud ako—ako og usa ka mas maayo nga butang
para kanimo, kung buhaton mo lang kini.”
97 Himatikdi, nabutahan siya sa bag-o nga tanyag. Nga
nasayod na man siya unta; nga kung unsa ma’y gisulti na sa
Dios, pagabuhaton gayud sa Dios. Apan nabutahan siya niadto.
Ug ingon nga usa ka propeta sa Dios, wala unta siya nagpa-
impluwensiya sa ingon niadto nga pundok. Mihawa unta siya
niadto nga pundok, sa sugod pa lang.
98 Ug daw sa nagapakigsulti ako sa pipila ka mga tawo sa
Dios dinhi! Pagmosulay gani silang mosulti kaninyo didto sa
punoang-buhatan, nga, “Milabay na angmga adlaw samilagro,”
ug sa niining ginabuhat nato dinhi, ug ginapanalanginan kita ni
Ginoong Jesus, “ug usa ra man kana ka pundok sa panatisismo,
mga-himohimo lang ug mga emosyon lang, wala na’y ingon-
nianang butang sama sa Balaanong pagpang-ayo,” panggula
kamo niana nga pundok, sa gilayon. [Ginapalagitik ni Igsoong
Branham ang iyang tudlo—Ed.] Gumula kamo niana, tungod kay
ang Pulong Kadto sa Dios nga napadayag. Moingon sila, “Wala
na’y ingon-nianang butang nga kanang apostolikanhong mga
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adlaw. Wala ma’y bautismo sa Espiritu Santo. Kanang pagsulti
sa laingmga dila, wala ka’ymakuha bisan unsaman niana.”
99 Oh, pero, igsoon, ayaw gayud pagpatalinghug niana!
Pagkadaghan og mga sama ni Balaam, sa karon, nga
nagalingkod sa ilang opisina, nagabasa niining mga Basahon
sa Biblia ug nahibalo nga ang Kamatuoran Kini. Apan tungod
og alang sa ilang katungdanan, dili nila Kini barugan. Husto
gayud. Himatikdi, ang Dios…Nahibalo siya nga dili unta siya
angay nga maatua niadto nga pundok, o nahibaloan na unta
ni Balaam kadto. Sila, nahigawas sila sa kabubut-on sa Dios.
Haylohon ka niini nga mga tawo pagawas mismo sa kabubut-
on sa Dios. Pagnahibaloan mo na ang kabubut-on sa Dios, ayaw
gyud tugoti ang si kinsaman nga haylohon ka pagawas niini.
100 May nailhan akongmaayongmga tawo, nga nakatambong sa
mga panagtigum, nangaayo, ug namalik gihapon. Ug moingon
sila, “Oh, bueno, wala kana’y pulos. Nadasig ka lang. Wala
man kana’y pulos.” Ug mosugod nang magduhaduha ang mga
tawo. Nakakita na ako og mga tawo nga nanambong ug
gidawat si Cristo sa ilang kasingkasing, og namalik gihapon;
tingali’g nakasulti pa sa laing mga dila, ug namalik gihapon.
Ug moingon ang iglesia, “Aba, usa ikaw—usa ikaw ka kaulawan
sa Cristianismo,” ug uban pa. Ug, oh, grabe, ayaw, ayaw gayud
ninyo buhata ang ingon-niana, kita n’yo. Gumula kamo niana
nga pundok! Pagpahilayo niini.
101 Himatikdi, si Balaam nga migamit og usa ka dili-tinuod nga
teksto dinhi, alang sa iyang konsensiya, kita n’yo. Miingon siya,
“Tingali. Pagpabilin una kamo og usa pa ka gabii, ug basin
mahangyo ko ra ang Dios, nakita n’yo. Basin diay mausab pa
Niya ang Iyang hunahuna.”
102 Apan dili gayud ginausab sa Dios ang Iyang hunahuna. Sa
diha nga gihatag na sa Dios kanato ang pahayag sa bautismo
sa Espiritu Santo, kaniadto sa Adlaw sa Pentecostes, sa ingon
niana gayudNiya kini pagatumanon. Nabuhat naNiya sa tanang
kapanahonan sa Biblia, ug pagabuhaton usabNiya kini sa ubang
panahon pagmoduol ang tawo sumala sa maong basihanan
nga gitanyag Niya kaniadto. Kung moduol kamo, nga nagatoo,
nagahinulsol, nga mabautismohan sa Ngalan ni Jesus Cristo
alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug magatoo sa Dios,
nan obligado gayud ang Dios nga tumanon kana nga reseta,
husto, ’kay Siya man ang doktor. Ug tumanon gayud Niya kini
kung inyong—kung inyong sundon kini.
103 Apan dili momahimong sulayan nga dawaton kini nga reseta
karon, dalhon kini ngadto sa usa ka mini nga tigbaligya og mga
tambal nga—nga mahimong magbutang pa og unsa man niini.
Mahimong patyon niini ang pasyente. Mao kana’y hinungdan
nga aduna kita og daghan kaayong patay na nga mga miyembro
sa iglesia sa karon, tungod nga ginasulayan man nilang ihatag
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ang sayup nga reseta. Adunay reseta ang Dios dinhi mismo sa
Biblia. Siya ang mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud
sa kahangturan. Kinahanglan mong tumaron ang maong tambal
sa paagi nga gisulti saDoktor diha sa reseta sa pagtumar niini.

104 Miingon ang Biblia, “Wala ba’y—wala ba’y balsamo sa
Galaad; wala na ba’y mananambal didto?” Siyempre, aduna
man. Miingon, “Nan ngano man nga ang anak nga babaye sa
Akong katawhan anaa sa ingon-niini nga kahimtang?”

105 Kita n’yo, aduna na kita og Biblia. Aduna na kita og
Mananambal. Ang, problema lang, ang tigbaligya ogmga tambal
sayup lang ang pagsabot sa reseta nga Kasulatan. Ingon niana
ang nagakahitabo. Maningkamot ka pang moingon, “Milabay
na ang mga adlaw sa mga milagro. Wala ma’y ingon-niana
nga butang sama sa bautismo sa Espiritu Santo ug tanan na
niining mga butanga. Binuang lang kana.” Husto gayud ang
Biblia. Wala ginabakwi sa Dios ang unsa mang butang nga
gisulti na Niya. Ug sulayan pa gayud nilang mogamit og usa
ka lipatlipat nga pamaagi aron makalusot, butang nga ingon
niini, “Bueno, nagatoo man kami niana.” Bueno, bisan unsa pa’y
inyong gitoohan!

106 Kini mao ang gisulti sa Dios! Ingon Siya, “Igabubo Ko ang
Akong Espiritu sa tanang unod.” GisaadNiya kini sa kaulahiang
mga adlaw.

107 Sulayan pa nilang moingon nga ang mga panagtigum,
nga inyong ginatambongan, og tawgon nila ako nga, “usa ka
mananagna, usa—usa—usa ka hinashasan nga mananagna, o
usa—o usa ka Beelzebub, o usa ka yawa.” Bueno, kinahanglan
man gud nilang isulti kana, tungod kay sila’y iya man sa ilang
amahan. Ingon niana man pud ang gisulti nila mahitungod kang
Jesus sa sugod pa lang kaniadto. Ug dili baya kita ang nagabuhat
niini, bisan pa man, kini ang mao sa gihapon nga Jesus, ’kay
Siya ang mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa
kahangturan. Iya Kining Espiritu.

108 Oh, usa gayud ka butang nga molaktaw, manglaktaw ug
tuma-…laktawan ang Iyang sugo. Pagkadaghangmga tawo ang
naninguhang laktawan kana. “Oh, umari ka pagpamiyembro
lang sa among iglesia, ug mamahimong okey ra kini. Usa kami
ka karaan na nga iglesia. Ania na kami dinhi sulod sa daghan
nang mga katuigan. Nagsugod kami…” Oo, husto kana. Kung
ingon-nianaman, nan naunahan diay kamong tanan sa iglesiang
Romano Katoliko; sila man ang pinakauna sa mga organisasyon.
Sila mao ang pinakauna. Apan, hinumdumi, dili sila mao ang
nahaunang Iglesia. Sila mao ang pinakauna nga organisasyon,
ug ang inahan sa tanan kanila. Diin, ang matag usa kanila supak
gayud sa Dios. Ingon niana usab ang ginaingon sa Pinadayag
17, kita n’yo. Oo, ania na kita sa kaulahiang mga adlaw. Karon,



18 ANG GILITOK NGA PULONG

hinumdumi, nga tugotan ra gihapon kamo saDios, bisan paman,
kita n’yo, karon.

Ug dayon si Balaam, naghunahuna siya, “Bueno?”
109 Dayon giingnan siya sa Dios, “Sige adto ka.” Ngano man?
Nasayod man ang Dios kung unsay anaa sa iyang kasingkasing.
Nasayod ang Dios nga mao na kadto ang anaa sa iyang
kasingkasing sa sugod pa lang, mao nga giingnan Niya siya nga,
“Sige.” Itugot Niya kini. Tugotan ka Niya nga buhaton kini.
Pagapanalanginan pud ka Niya, sa makadaghang higayon, sa
pagbuhat niini.
110 Gipanalanginan gani Niya ang Israel human sila…Ang
grasya naghatag na kanila og usa ka propeta, Haligi nga Kalayo,
kaluwasan, mga ilhanan ug mga katingalahan, gipahigawas sila
sa Egipto, ug tanan-tanan na, ug bisan pa niana gusto pa nila og
usa ka kasugoan. Gitugotan sila sa Dios nga maangkon kadto,
apan gitunglo sila niadto sa tanang panahon.
111 Gitugotan Niya si Balaam nga moadto sa paagi nga gusto
mismo niini, apan unsa ma’y gibuhat niya? Miadto siya didto ug,
imbis nga tunglohon ang maong mga tawo, gipanalanginan niya
hinoon sila. Dili man niya puedeng tunglohon ang kung unsay
gipanalanginan na sa Dios.
112 Ug giingnan ko—ko na kamo, nga mohunong na ko pagka
alas-nuebe. Ug sa pagtan-aw ko, ug oras naman diay karon, ug
aduna ako’y usa ka sulatanan dinhi nga puno pa.
113 Apan gusto ko nga isulti kini, sa pagtapos, nga wala gayud
giusab sa Dios ang Iyang hunahuna. Ang direkta Niya nga
kabubut-on para kang Balaam kaniadto mao ang dili moadto.
Ug pagmohimo ang Dios og usa ka pahayag, kinahanglan gayud
nga magapabilin kini nga tinuod.
114 Karon, miingon ang Biblia, “Si Jesus Cristo mao sa gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.” Karon, dili
kana nagapasabot “sa usa ka pamaagi.” Nagapasabot kana nga
Siya gayud angmao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa
kahangturan! Miingon si Jesus, sa San Juan 14:12, “Ang nagatoo
Kanako, ang mga buhat nga Akong ginabuhat pagabuhaton
usab Niya.” Husto ba kana? [Nagaingon ang kongregasyon,
“Amen.”—Ed.] Nagsaad pud Siya, sa Marcos 16, “Kini nga mga
ilhanan maganunot kanila nga nagatoo.”

Moingon sila, “Bueno, para lang man kana sa mga
apostoles.”
115 Ang ingon Niya, “Lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan
ug iwali ninyo ang Maayong Balita sa tanang binuhat. Kini
nga mga ilhanan maganunot kanila, sa tibuok kalibutan, ug sa
tanang binuhat. Sa Akong Ngalan pagahinginlan nila ang mga
yawa. Magasulti sila’g mga bag-ong sinultihan. Kon makakupot
sila og mga bitin, o kon makainom sila’g butang nga makahilo,
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dili kini makadaut kanila. Kung pagapandongan nila sa ilang
mga kamot ang mga masakiton, mangaayo sila.” Karon, mao
kana ang Iyang kuwalipikasyon.
116 Kita n’yo, ginapaningkamotan natong ipasibo ang usa ka
butang. Ginapaningkamotan nato nga himoong, ipasibo ang
iglesia sa kung unsay hunahuna nato sa Pulong sa Dios. Dili kita
puedengmopasibo ngadto sa iglesia. Kinahanglan ngamopasibo
kita ngadto sa Dios.
117 Kanunay ko nang ginaingon, nga panahon na kini sa
dakung pagpakig-indigay. Pintalan mo lang og pula ang imong
hagdanan, ug bantayi ang imong silingan og pintalan niya usab
og pula ang iyang hagdanan. Aduna lang og pipila kaninyo nga
mga kababayen-an ang magsul-ob og usa ka matang sa kalo, sa
simbahan, ug bantayi sundogon na kana sa tanang uban pang
mga kababayen-an.
118 Si Mrs. Jacqueline Kennedy aduna lang og ingon-niining
water-head nga alut, ug tan-awa ninyo ang tanang mga
kababayen-an. Nagasul-ob siya niining mugbo nga sako-ang-
kolor nga mga tapis, o mga ingon-nianang butang, makauulaw
gani para sa babaye nga anaa diha sa dalan, nga sul-ob ang
ingon-nianang piot kaayo nga bisti. Tan-awa ninyo ang tanang
mga kababayen-an nga mao usab ang suot. Pagsundog-sundog
kini, pero mao kana ang anaa sa kalibutan. Gisundog na kini
sa mga tawo sa iglesia, ug makauulaw nga ginabuhat nila kini.
Sayup alang kanila nga buhaton ang ingon-niini, ug usa kini
ka kaulawan. Ug pagmakita nato kini nga hinay-hinay nang
nagasulod sa Pentecostal, labi pa gayud ka makauulaw kini.
Husto kana. Apan, nakita n’yo, ginapasagdan lang kini sa iglesia
ug ginatugotan ra pud kini.
119 Karon, wala’y diperensya kanato. Walay diperensya kanako
kon mibagay ba ang akong amerikana sa akong karsones, o
mibagay ba kaha ang akong korbata sa akong amerikana. Ang
gusto ko nga mobagay ang akong kasinatian sa Biblia sa Dios ug
sa Iyang gikinahanglan. Ugmao kana ang angay natong buhaton
ingon nga mga tawong pentecostal, ang ipahisama ang atong
kasinatian kanila nga mga tawo kaniadto, tungod nga Siya man
ang mao ra nga Jesus, ang mao ra nga Espiritu Santo, mao ra
nga gahum. Buhi Siya karong panahona, ug ania Siya nga buhi
sa atong taliwala.
120 Medyo nagpahinumdom kini kanako sa usa niadto ka adlaw
kaniadtong nakabiya na ang Iyang inahan sa Jerusalem, human
sa pagsimba, ug ang Iyang giila nga amahan, nga si Jose. Ug
sa nanglakaw na sila para sa tulo-ka-adlaw nga pagpanaw, ug
nagdahum gayud nga kauban ra nila Siya, ug hingsayran nila
nga wala diay Siya didto.
121 Ug, kabalo mo, gusto kong itandi kana sa niining panahona.
Kabalo na mo, nga adunay tulo-ka-hugna nga panaw ang
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iglesia. Si Luther, Wesley, og ang pentecostal; tulo-ka-hugna
nga panaw. Gihatagan sila sa Dios og usa ka mensahe, ang
pagpakamatarung, kang Luther, niungot siya niini; dayon
miabot ang pagpakabalaan pinaagi ni Wesley; pagkahuman ang
bautismo sa Balaang Espiritu, sa pentecostal. Ug naghunahuna
ko kung wala ba kaha kita nangahulog ngadto sa dakung
pagkahinayak, sa pagtukod og dagkung mga butang ug sa
pagbuhat og dagkung mga butang, maingon sa nahunahunaan
ni Balaam kaniadto; dagkung mga organisasyon, aron—aron nga
labwan ang uban, ug sa niining usa pa, manghatag og mga gold
ngamedalya ugmga star paramotambong lang og Sunday school
ug sa kang kinsa man nga makadala og daghang mga miyembro,
ug pasudlon ang bisan unsa na lang nganha sa simbahan.
122 Sultihan ko kamo, adunay usa ka Iglesia nga wala gayud ni
usa ka nagpaaron-aron, kana mao ang Iglesia ni Ginoong Jesus
Cristo, nga nabautismohan na saEspiritu Santo.Wala ka giaghat
pasulod Dinha. Natawo ka pasulod Dinha. Gipadala ka pasulod
dinha sa Balaang Espiritu.
123 Nahibaloan nila. Nakaplagan sa maong ginikanan nga wala
diay Siya kauban nila.
124 Karon sa niining panahon, nagakahitabo na kining daku
nga kalisdanan, nahibalo kita nga nagakatay-og na kini nga
nasud. Dili lang ang nasud, kondili nagakatay-og na usab ang
kalibutan. Anaa na kini sa katapusang panahon. Wala na’y
uban pang butang nga nahibaloan kong magakahitabo gawas sa
Pagsakgaw, ang Pag-abot ni Ginoong Jesus Cristo. Nahiandam
na ang tanan.
125 Ug makita nato kining mga panagtigum. Oh, dawata gayud
ang tanang benepisyo, sa niining umaabot nga konbensiyon,
dawata ang tanan-tanan gikan niini nga mahimo mong
maangkon, nga iya sa Dios. Kung wala mo pa nadawat ang
Espiritu Santo, timan-i kini nga dili ka gayud makabiya dinhi
hangtud nga madawat mo Kini. Sa ingon niana ra nga paagi
mo kini mahimo. Pagpabilin lang dinha, ’kay imong…tingali’g,
mao na kini ang katapusan mong kahigayonan. Mahimong wala
na’y ipahigayon pa nga konbensyon sa niining West Coast.
Tingali’g anaa na kini ilalum sa dagat, nianang panahona, sa
dili pa magkaaduna og usa pa. Busa wala gyud kita masayod
kung unsay mahitabo, og kita…Nagapaabot na lang kita sa
mga paghukom saDios ngamoabot samga kanasuran.
126 Karon buut kong isulti kini. Nagdahum ang maong mga
ginikanan nga kauban ra nila Siya. Apan hingsayran nila, diha
na sa kakulian, ngawala diay Siya didto. Kita n’yo, dili man diay
nila Siya kauban.
127 Karon nahibaloan nato, nga sa higayon nga naamgo nato
kining dakung butang, ug atong nakaplagan nga nasipyatan diay
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nato ang usa ka butang sa atong mga kaiglesiahan, ug kanang
gahum ni Cristo.
128 Karon, tan-awa, dili ko gustong mangsaway. Gihigugma ko
kamo, ug ang matuod, tinuod nga gugma kanunay gayud nga
nagapanul-id. Karon nasipyatan nato si Cristo sa atong iglesia.
Nasipyatan nato si Cristo sa taliwala sa atong Pentecostal nga
mga kaigsoonan, sa igsoon natong lalaki ug mga igsoong babaye.
Aduna gayud og butang nga sayup. Ang kinaraan nga mga
panagtigum sa pag-ampo nga ginapahigayon nila kaniadto, sa
tibuok adlaw ug gabii, wala na sila nagpahigayon og ingon-
niini. Ang atong mga kababayen-an kaniadto tag-as pa ang mga
buhok; karon wala na nila kini ginapataas. Usa ka kaulawan
para sa mga kababayen-an nga mangmeyk-ap ug mogamit og
meyk-ap, kaniadtong unang mga panahon, ug nga manglihok
sama sa panglihok niining mga kababayen-an sa karon. Aduna
gyu’y butang nga sayup. Walay unsa mang sayup kang Cristo,
kita n’yo, apan aduna gayud og butang nga nasayup. Usa
ka butang sa kung asa man. Ang pulpito, kaniadto, dili gani
motugot og mga butang nga ingon niana, apan ginatugotan na
niini kini karon. Kita n’yo, nagakahitabo na ang kasalawayon,
ug aduna kita og butang nga nasipyatan.
129 Nasipyatan nato ang gahum nga aduna kita unta, diin ang
dakung makina angay’ng nagaandar na unta, ug ang dagkung
mga ilhanan ug mga katingalahan. Bueno, kini nga bilding
angay unta ngamapuno gayud sa gahum saDios, karon, hangtud
nga ang makasasala dili na makapabilin nga makasasala dinhi;
ginakondena siya dayon sa Balaang Espiritu, sa ingon ka
gilayon, sama ni Ananias ug Safira kaniadto. Ug aduna gyud og
butang nga atong nasipyatan.
130 Karon unsa ma’y nahitabo? Miadto sila aron pangitaon Siya,
sa taliwala sa ilang mga paryente, ug wala nila Siya nakit-an
diha sa ilang mga kaparyentihan. Busa asa man diay nila Siya
nakit-an? Didtomismo kon diin nila Siya gibiyaan.
131 Ug sa hunahuna ko, pagmodangat na gani ang atong iglesia
ngadto niining dakung organisasyonhong pagpatuyang nga
aduna kita, nga kinahanglan labwan gayud sa usa ang usa pa,
ug kinahanglan makapagtukod gyud og mas dagku nga mga
simbahan, ug mas maayo gayud nga kahimtang sa mga tawo,
ug mga tawong mas maayong binistihan, ug mas maayo nga mga
mang-aawit, ug motindog dinha ug…
132 Ganahan man ko og maayong mga pag-awit. Ngani ganahan
kaayo ko og maayo nga kinaraang pang-pentecostal nga mga
pag-awit. Apan dili gayud ko makaangay nianang hinipokrito
nga pag-awit, dili gayud kanamagsilbi kanako; kanang pugngan
n’yo ang inyong ginhawa hangtud ngamanglagum na ang inyong
nawong, aron lang nga madunggan. Ako—nagatoo ako sa pag-
awit nga nagagikan gyud sa imong kasingkasing, nga anaa sa
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Espiritu sa Dios, sama sa akong napaminawan dinhi kaganina.
Kita n’yo?
133 Ganahan pud ko og maayong kinaraan nga pagsinggit,
apan sa hunahuna ko mahimo rang magpadayon ang pagsinggit
ginatugtog man angmusika o wala. Ang Espiritu sa Dios nganha
sa mga tawo, ginahatud Niini ang mga panalangin ug gahum sa
Dios. Nagatoo ko ang tawo mahimong magpamatuod, ug mag-
awit ug magdayeg sa Dios, diha sa ilang trabaho, bisan asa man
sila. Sa tininuod nga paagi.
134 Ug karon nalingahan nato ang usa ka butang. Asa kaha nato
Siya makit-an? Didto mismo kon diin nato Siya gibiyaan, diha
kini sa Pulong.

Mag-ampo kita.
135 Minahal nga Langitnong Amahan, usa sa niini ngamga gabii
pagasirhan na namo kiningmaong Biblia sa kaulahiang higayon,
pagaawiton na ang kaulahiang awit, igawali na ang kaulahiang
wali, pagatawgon na ang kaulahiang linya sa pagpaampo,
magaduol na ang kaulahiang makasasala. Ug pagkahuman unsa
naman? Ohminahal nga Dios, ayaw namo ang Imong pahanugot
lang nga kabubut-on, Amahan. Tugoti kami nga magalakaw
diha sa Imong hingpit nga kabubut-on. Ayaw itugot nga—nga
magakuha lamang kami og usa ka Pulong dinhi ug dinha, ug
ipasibo Kini sa usa ka dogma o usa ka kredo, o sa kung unsa
man. Tugoti kami nga kuhaon ang Pulong sa kung unsa gayud
Kini, nga ginatoohan ang bug-os nga Maayong Balita, ang
tanan nga gikatudlo ni Jesus kanamo nga pagabuhaton. Wala
kami nagatoo nga ang mga buhat sa mga apostoles mao ang
katukoranan lamang. Nagatoo kami nga ang Pulong Kini sa
Dios, Kini mao ang mga buhat sa Imong Balaang Espiritu diha
sa mga apostoles. Ug nagatoo kami nga ang mao gihapon nga
Balaang Espiritu, Ginoo, nga mikunsad kanila, ug sa sama rang
paagi nga namuhat sila kaniadto, pagabuhaton gayud Niini ang
mao gihapong butang nganhi kanamo, pagmokunsad usab Kini
nganhi kanamo, kung kini angmao gihapon nga Espiritu.
136 Busa ginaampo ko, minahal nga Dios, nga sa niining
konbensyon nga ania pa lang kami sa bisperas niini, pagasugdan
kini ugma sa gabii. Nagaampo ako, Langitnong Amahan, nga
mamahimo kining pinakadakung konbensyon nga magkaaduna
kini nga siyudad sukad-sukad, tungod sa Imong Presensiya.
Panalangini ang matag mamumulong, Oh Dios, hinaut nga
makapatay-og gyud—makapatay-og gyud kini, hinaut nga ang
kapungot sa Dios magadahunog gayud gikan sa pulpito. Hinaut
nga ang mga makasasala mangatay-og, og managpangurog.
Hinaut nga ang Presensiya ni Jesus Cristo tinuod gayud nga
magaabot ngadto sa mga tawo, nga ipiyong lang nila ang ilang
mga mata ug makita na Siya nga nagalakaw sa taliwala nila.
Itugot kini, Ginoo.
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137 Karon, niining gabhiona, sa dili pa mahitabo kining mga
ginaampo namo…Minahal nga Dios, mga masakiton ang pipila
sa Imong mga kaanakan. Nangasamdan sila, ug—ug nanag-
antus sila. Mianhi ako aron igaampo sila. Mahimo Mo bang
pasidunggan ang ginahangyo ko Kanimo, karong gabhiona,
Ginoo, alang sa ilang sakit? Nagasalig ako, Kanimo, nga wala
na’y usa ka tawongmaluyahon sa niini nga bilding pagmahuman
na ang mga panerbisyo.
138 Ang Imong mga alagad nga ania tanan dinhi, nagalingkod
dinha, nanagsinggit, nanagpataas sa ilang mga kamot, ug dinhi
pud sa entablado, ug nagaingon og “amen” sa Pulong. Amahan,
usa ra kami ka pundok sa mga tawo. Ninggawas sa kalibutan,
gikan niadtong mabugnaw og pormal nga mga kahimtang, ug
natawo na kami diha sa Espiritu. Buhi kami, karong gabhiona.
Ug nag-ingon Ka, nga tungod kay buhi Ka, buhi usab kami.
Ug nagasalig kami, Ginoo, ug nagatoo sa tibuok namong
kasingkasing, sumala sa Pulong, nga girepresentar na kami diha
Kanimo.
139 Karon himoang tinuod ang Imong mga Pulong, karong
gabhiona, sa pagpang-ayo sa mga masakiton, sa diha nga
igaampo ko sila, ug sa niining uban usab nga nagaampo.
Itugot, Ginoo, nga mamaingon niana kini. Ug pagadayegon Ka
namo tungod niini. Ginapangamuyo namo kini sa Ngalan ni
Jesus. Amen.
140 Karon…[Adunay usa ka tawo nga misugod sa pagsulti
sa laing mga dila. Blangko nga bahin sa teyp—Ed.] Salamat
Kanimo, Amahang Dios.
141 Mabati nato nga, sama sa usa ka higayon diha sa Biblia,
nagsagubang pud sila og kalisdanan kaniadto, ug mikunsad ang
Espiritu sa Ginoo sa usa ka lalaki ug giingnan Niya siya kon diin
nila pagabuntogon ang kaaway, og kon asa sila angay moadto.
Patalinghugi Kana. Tul-ira lang ang imong kaugalingon. Kita
n’yo, ang Espiritu sa Kinabuhi nga anaa sa sulod mo, nagatul-
id kanimo ngadto sa Pulong. Kita n’yo, kung nagapuyo man
ang Pulong diha kanimo, magkinabuhi Kini Mismo pinaagi sa
Pulong.
142 Karon, nalangan ako kagabii. Karon, pagkamaayo gayud
ninyo nga mga tawo, ako gayud…Medyo, ug samtang
nagakatigulang na ko, ako—ako—gusto ko unta nga akong…
makauban ko kamo hangtud sa kahangturan, didto sa usa pa
ka Yuta.
143 Ug karon magaampo kita para sa mga may sakit, ug karon
dili na ko magtawag og daghan kaayo sa usa ra ka higayon,
sama sa gibuhat ko kagabii. Ug karon, nanghatag na si Billy
Paul og daghang mga prayer kard, siguro usa ka gatus niana.
Nanghatag ka ba og usa ka gatus, o duha? Duha ka gatus. Unsa
man kadto? C.
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144 Kinsa ma’y aduna og C, numero uno? Ipataas ang inyong
kamot, tan-awon nato kung husto ba kana, ha. Sa prayer kard,
tan-awa ninyo ang inyong prayer kard, aduna kana’y numero
ug usa—ug usa ka letra diha niana. C, numero uno, ipataas ang
inyong kamot. Dinha sa ibabaw. Sige, naug na dinhi. Numero
dos, tres, kuwatro, singko. Karon, ug, ikaw, puede ka bang
moanhi dinhi ug sugaton sila. Karon gusto namong kuhaon ang
tanang mga prayer kard, pero gusto namong ipalinya sá ang
mga tawo dinhi niining dapita. Uno, dos, tres, kuwatro, singko.
Nakita ko na ang tulo kanila. Ug ang imong prayer kard, sir?
Kuwatro. Karon aduna pa’y usa? Singko, mao ba kanang tawo
nga nagapaduol na dinha? Uno, dos, tres, kuwatro, singko. C,
numero uno, dos, tres, kuwatro, singko. Sige, karon duol lang mo
pag natawag na kamo, ang inyong numero.
145 Ug, kagabii, nakita ko sila dinha, ang mga tawo nga
nagkadasok. Ayaw nato og ingon-niana. Usa kini ka iglesia,
kabalo namo, og dili usa ka arena. Busa, kita—kita, kinahanglan
ninyong ipapabilin ang kahan-ayan.
146 Uno, dos, tres, kuwatro, singko, sais, siete, otso, nuebe,
diyes. Karon ipalinya lang sila samtang nagapangduol sila.
Karon, prayer kard nga sais, siete, otso, nuebe, diyes. Ug aduna
la’y magpataas sa ilang kamot pagmahuman na sila…pag
nakalinya na sila dinha. Ug igaampo na nato sila.
147 Pila man ang motoo kanako karon nga magapamuhat si
Ginoong Jesus og dakung mga buhat? Motoo gyud ko kutob sa
akong mahimo. Karon sais, siete; sais, siete, otso, nuebe, diyes,
onse, dose, trese, katorse, kinse.
148 Karon pag-anhi na mo, aron dili sila magkadasok dinha,
kabalo na mo, ug sa palibot dinha. Mao kana kon nganong
gihatagan kamo og mga numero, aron mapapabilin kamo nga
nakahan-ay, kabalo na mo. Ipapahigayon kini nga ingon-niana
aron dili kini mamahimong…Dayon pag natawag na ang
inyong numero, bueno, pagduol lang dayon. Sige, ug karon buut
natong…
149 Karon gusto kong ang tanan, ang matag usa, nga
magmatinahuron gayud. Ugmagaampo kita karon sulod sa mga,
hangtud nga maiampo na nato kining mga tawo. Ug wala kita
masayod kung unsa ma’y buhaton sa Ginoo. Wala kita masayod
kung unsa ba’y Iyang pagabuhaton. Apan nagalaum kita Kaniya
nga mamuhat og dagkung mga butang.
150 Karon, nagtoo ko, nga kinse na, ingon niana na ba ka daghan
ang natawag ko dinha? Billy Paul, asa man ka? Sige. Kinse, dise-
sais, dise-siete, dise-otso, dise-nuebe, baynte.
151 Karon, kita n’yo, nagakadasok na sila. Busa karon
maghangyo ako, tingali, og usa ka igsoong lalaki siguro aron,
pagmoabot na sila sa tumoy sa linya, magtawag na pud
siya sa mosunod nga mga numero, nakita n’yo, aron dili na
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kita kinahanglan nga magtindog, magtindog og dugay dinha
pagnagaampo na kita para—para sa—para sa mga masakiton.
Sige. Karon atong—atong…Gusto—gusto ko nga inyong…
152 Gusto kong makig-estorya una kaninyo samtang ginahan-ay
pa nila angmga tawo aron dili sila magkaguot.
153 Karon, wala usa’y moduol hangtud nga matawag na ang
inyong—inyong numero. Nagtawag na ’ta og kinse, nagtoo ko nga
kinse, o baynte, mora’g ingon-niana, magtawag ako og hangtud
baynte, ug pagkahuman maghulat na pud kita. Ug igo na kana
dinha sa pagkakaron, kung unsaman ang anaa dinha.
154 Ug karon pila man ka mga kard ang anaa dinha? Ipataas ang
inyong mga kamot. Ug pila ba ang walay mga kard? Ipataas ang
inyong mga kamot.
155 Karon, timan-i ninyo, nga dili man gyud ninyo kinahanglan
magkaaduna og prayer kard. Nakapahigayon na kita dinhi og
duha ka gabii, ug sa matag gabii mikunsad man ang Balaang
Espiritu nganha sa mga mananambong ug giayo ang mga tawo,
may prayer kard man o wala. Husto ba kana? Usa lang man
ka butang ang mahimo sa prayer kard nganha kaninyo, ang
tabangan kamo nga makaapil sa linya. Husto kana. Apan aduna
man kamo’y pagtoo, ug mabantayan man ninyo ang Balaang
Espiritu nga nagabiya sa entablado, gikan dinhi mismo, ug
diretsong moanha taliwala sa mga mananambong. Pila man
ang nahibalo nga tinuod kana? [Nagaingon ang kongregasyon,
“Amen.”—Ed.]
156 Karon, ako—nagatoo ako, hugot nga nagatoo, nga kung
aduna lang og uban pa nga iglesia gawas sa iglesiang
Pentecostal, nga mahimo kong—mahimong maadtoan ug
mahimong toohan, mouban gayud ko niini, kungmahunahunaan
kong aduna diay unsa man nga mas maayo pa. Ug pagmadungog
pud ko ninyo nga nagasulti og usa ka butang mahitungod sa mga
organisasyon, ug sa ingon-nianang mga butang, dili ko batok sa
mga tawo. Kini’y tungod kay…
157 Unsa kaha kung makita mo ang usa ka tawo nga imong
gihigugma, dinha sa usa ka bangka nga nagalutaw-lutaw
padulong na sa busay, ug nasayod kang maunlod gyud kana nga
bangka uban kaniya, ug moingon ka lang, “Bueno, gihigugma
man nako siya, pero aduna man gud siya’y—siya’y kaugalingon
niyang mga pamaagi?” Dili, dili ko kana mahimo. Wala kanako
ang ingon-ana. Mosinggit gyud siguro ko, daganon ug birahon
siya, uyogon siya, birahon siya, o bisan unsa na lang, aron lang
nga mapapahawa siya didto, kita n’yo.
158 Ug nahibalo ko nga dili gyud kana mahimong molutaw
sa busay. Husto kana. Kinahanglan gyud nga mobalik kini
kang Cristo, sa ingon ka sigurado sama sa unsa mang butang.
Kinahanglan nga mobalik gayud kini ngadto—ngadto sa Dios.
Karon ako—ako…
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159 Ang tanan nga ania dinhi nakatambong na sa akong mga
panagtigum kaniadto, husto ba kana? Ipataas ang inyong mga
kamot kung nakatambong na mo sa mga panagtigum. Sige.
Walay bisan unsa…
160 Aduna ba’y mga bag-o pa lang nga wala pa sukad
nakatambong sa usa sa akong mga panagtigum kaniadto?
Ipataas ang inyong mga kamot. Bueno, unsa ma’y inyong…
wala ko gayud…Mao pa ba kini ang unang higayon nga
nakatambong mo sa usa sa akong mga panagtigum? Ipataas
ang inyong mga kamot pag-usab. Bueno, ako—ako—sultihan ko
kamo, ako…
161 Siguro mas maayo pa nga usabon ko kini nga pangutana.
[Nagaingon ang usa ka igsoong lalaki, “Isaysay sá ang diyutay
nga bahin mahitungod sa imong ministerio.”—Ed.] Bueno, mas
maayo pa nga akong—akong isaysay.
162 Kaninyo, kaninyo nga mga tawo nga bag-o pa lang
nakatambong, ako—akong…Magkinahanglan lang ako og
diyutay’ng, pipila pa ka minuto. Tugoti kong isaysay kini, kay
tingali’g manghawa mo nga may sayup nga panghunahuna,
kita n’yo.
163 Nagatoo ako sa matag buhat sa Dios. Apan nagatoo ako
nga nagsaad kanato ang Biblia, nga sa kaulahiang mga adlaw,
magkaadunay, mahitabo pag-usab, nga kinahanglan ang Iglesia
maipahimutang sa mao gihapong kahan-ayan kaniadtong,
gibiyaan kini ni Jesus. Kita n’yo, ang Pangasaw-onon kini, mao
nga kinahanglan makabalik kini nianang kahimtanga. Karon,
naagian na nato ang gamhanang mga buhat sa Dios, pinaagi og
pagpakamatarung, pagpakabalaan, bautismo sa Espiritu Santo,
og pagpasig-uli sa mga gasa. Apan sa pagsubay sa banay ni
Abraham…
164 Karon, wala man ko’y edukasyon, ug mao nga kinahanglan
kong mogamit sama sa mga gigamit usab ni Juan Bautista
kaniadto. Wala siya’y edukasyon, usab. Miadto siya sa
kamingawan, nga mga nuebe anyos pa ang panuigon, ug mao
nga wala gayud siya nakaangkon og edukasyon. Busa mas
nakabasi ang iyang mga wali mahatungod sa kinaiyahan, “Oh
kamong mga kaliwat sa mga bitin.” Kita n’yo, mao kadto ang
pinakadautang butang nga iyang nakita, ug busa kadtong mga
maliputon, ug gitawag niya kadtong mga sacerdote nga “mga
bitin.” Ingon siya, “Kamong mga kaliwat sa mga bitin, kinsa
ma’y nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan sa kapungot
nga umaabot? Ayaw gayud pag-ingon, ‘Aduna kami’y ingon-
niini, ug miyembro kami sa ingon-niini.’ Makahimo ang Dios
sa niining mga bato,” mao man kadto ang iyang mga nakita
didto sa tampi sa suba, “sa pagpatindog og mga anak kang
Abraham. Ug, usab, ang wasay,” mao man kadto ang iyang
gigamit sa kamingawan, “gikataon na diha sa gamut sa kahoy.
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Ug ang matag kahoy nga wala magabunga’g mga maayong
bunga, pagaputlon.” Ingon niadto ang mga matang nga iyang
ginapangsunog, ug ginahimong pangsugnod, nakita n’yo. Apan
ang mga maayong kahoy…Ginahimo niya—niya ang iyang mga
wali nga sama niana.
165 Busa, niini, gusto pud nako nga—nga isulti kini sa ingon-
niini nga paagi. Ania na kita sa katapusang panahon, sa panahon
sa ting-ani.
166 Karon, sa panaw ni Abraham, kanunay niyang nahinagbo
ang Dios kaniadto sa nagkalainlaing mga porma, ug uban pa,
nga mahimo natong hisgotan ug ipakita kini. Kita’y, mga Binhi
kita ni Abraham, kung anaa kita kang Cristo. Ug si Isaac sa
tinuod iyang—iyang mas ubos nga anak; iya kining anak, sa
pagpakighilawas. Apan, sa espirituwal, si Cristo ang Binhi ni
Abraham, ang iyang harianong Binhi, ang iyang pagtoo.
167 Karon hingsayran nato nga ang iyang harianong Binhi,
nagapanaw pud sa mao gihapong panaw, nga mao, ang
Pangasaw-onon ni Cristo nga nagapanaw sa mao ra nga panaw
nga gibuhat ni Abraham kaniadto. Ug ang katapusang ilhanan
nga nakita ni Abraham, sa wala pa miabot ang gikasaad nga
anak, mao’y sa dihang nadayag ang Dios diha sa unod, ug
milugsong ang duha ka Manulonda.
168 Miingon si Jesus, sa San Lucas, sa ika-17 nga kapitulo ug
sa ika-30 nga bersekulo, nga, “Maingon sa nahitabo kaniadto sa
mga adlaw ni Noe.” Naghisgot Siya mahitungod sa panahon ni
Noe. Ug miingon, “Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw
sa Sodoma,” kita n’yo, sa Iyang Pag-abot, “mao man usab ang
mahitabo sa mga adlaw sa diha nga ginapadayag na ang Anak
sa tawo.” Karon, wala Siya miingon “ang Anak sa Dios” nga
ginapadayag. “Ang Anak sa tawo!”
169 Karon, miabot si Jesus diha sa tulo ka ngalan. Anak sa tawo,
nga usa ka propeta; Anak sa Dios, nga miagi sa kapanahonan sa
Iglesia; dayon Anak ni David. Apan tali sa Anak sa Dios ug sa
Anak ni David, sumala sa Iya Mismong Pulong, ug sumala usab
sa Malaquias 4 ug sa daghan pa nga mga Kasulatan, siguradong
magabalik sa Iyang Iglesia, diha sa pisikal nga porma, taliwala
sa mga tawo, sa…sa mga tawo, sa paagi ingon nga usa ka
propeta. Kita n’yo?
170 Ug bantayi ninyo kung unsay gibuhat niini nga Tawo sa
diha nga mikanaug Siya aron duawon si Abraham. Ang unang
butang, gisultihan Niya si Abraham mahitungod sa ngalan niini
nga giusab na, tungod nga wala man Niya siya gitawag nga
Abram, gitawag Niya siya nga Abraham. Ug sa pagduaw Niya,
aba, hingsayran nato nga—nga miingon Siya, “Asa ba ang imong
asawa, nga si Sarah?” S-a-r-a-h; dili S-a-r-r-a.
171 “Ngano man,” ang ingon niya, “anaa siya sulod sa
balongbalong sa likod Mo.”
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172 Karon miingon Siya, nubenta na si Sarah kaniadto ug
si Abraham pud usa na ka gatus, ug miingon Siya, “Karon
pagaduawon Ko ikaw sumala sa saad, pagmoabot na ang
panahon.”
173 Ug si Sarah nga atua sa sulod, nadungog niya Siya, sa
pagpaminaw niya didto sa bungbong sa tolda, ug mikatawa siya
sulod sa iyang kaugalingon. Ug ang Manulonda, ang Tawo nga
naglingkod didto, miingon, nga naila ang iyang espiritu didto
sa likod, sa luyo Niya, ug miingon, “Nganong mikatawa man si
Sarah, pagkasulti Komahitungod niiningmga butanga?”
174 Bueno, gitawag nila si Sarah, ug iya kadtong gilimod. Ingon
Siya, “Apanmikatawa gyud ka.” Nahadlok si Sarah.
175 Karon miingon si Jesus, nga sa dili pa ang Pag-abot sa Anak
sa Dios, o sa Anak sa…sa ikaduhang Pag-abot, nga kining
kapanahonan nga atong gikapuy-an…
176 Miabot Siya ingon nga Anak sa tawo, usa ka propeta, tungod
kay pagtuman kana sa Kasulatan. Miingon si Moises, “Ang
Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta nga
sama kanako.” Nasayod kitang tanan nga si Jesus kadto. Dili ba?
[Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Busa kinahanglan
Niyang moabot sumala sa Kasulatan, ingon nga usa ka propeta.
Wala gayud Niya gitawag ang Iyang Kaugalingon nga Anak sa
Dios; gitawagNiya ang IyangKaugalingon ngaAnak sa tawo.
177 Apan karon Siya’y, sa tanang kapanahonan sa Iglesia karon,
Siya’y Anak sa Dios. Sa Milenyum Siya’y mamahimong Anak
ni David, nga magalingkod sa trono ni David. Apan tali niining
panahona, nahibaloan nato sa mga Kasulatan, nga igapadayag
Niya ang Iyang Kaugalingon pag-usab ingon nga Anak sa tawo,
usa ka propeta.
178 Tungod kay, ang Pulong saGinoo nagaabot lamang ngadto sa
mga propeta, dili gayud sa mga teologo. Kini’y nagaabot ngadto
sa mga propeta. Ug miingon ang Ginoo nga dili Siya magbuhat
og bisan unsa, sa Iyang walay-pagkausab nga Pulong nga bag-
ohay lang natong gihisgotan, gawas una nga Iyang igapakita kini
sa Iyangmga propeta. Ug sa kapatusang panahon, kining pito ka
mga selyo nga gikaselyohan niini nga Biblia, ang pito-ka-pilo ka
mga tinago sa tibuok nga Cristo, kinahanglang igapadayag una,
ug mamahimo lamang kining ihatud ngadto sa usa ka propeta.
Dugay na kitang nagapaabot alang niana, sulod sa pila na ka
tuig, ug nagatoo kita nga ang maong Espiritu Niya ania na sa
atong taliwala karon, sa pagkahibalo nato.
179 Karon matikdi sa kaniadtong miabot si Jesus, matikdi kung
unsay gibuhat Niya aron pamatud-an ang Iyang Kaugalingon
ingon nga mao ang Mesias, ang Maong Dinihogan. Usa niadto
ka adlaw, human nga Iyang nadawat…Mikanaug ang Amahan
ug mipuyo sa sulod Niya, diha sa porma sa usa ka salampati nga
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mikunsad gikan sa Langit, nga nagaingon, “Kini ang pinalangga
KongAnak, ngaKaniya Akomay kalipay ngamopuyo.”
180 Mao kana’y hinungdan nga miingon Siya, “Ako ug ang
Akong Amahan Usa ra. Ang Akong Amahan nagpuyo Kanako.
Dili kini Ako ang nagabuhat sa maong mga buhat; ang Akong
Amahan kini nga nagapuyo Kanako.”
181 Nasaksihan ni Juan kaniadto, ingon nga nakita niya ang
Espiritu sa Dios, sama sa usa ka salampati, nga nagakunsad.
Usa ka Tingog ang nagagikan Niini, nga nagaingon, “Kini
ang pinalangga Kong Anak nga Kaniya Ako may kalipay nga
mopuyo.” Kita n’yo, ugmipuyo Siya diha sa sulodNiya.
182 Karon bantayi sa dihang nagsugod na ang Iyang ministerio,
kinahanglan Niya karon manglihok ingon nga Anak sa tawo.
Karon bantayi kung unsay Iyang gibuhat. Dihay miabot nga
usa ka lalaki nga ginganlan og Simon Pedro. Simon ang ngalan
niini kaniadto, sa kaulahian gitawag na og Pedro. Nagsige na og
tambong si Andres sa panagtigum ni Juan kaniadto; ug dayon sa
dihang miabot na si Jesus, ug gipaila Siya ni Juan, nakita Siya
niini. Ug gihangyo ni Andres ang iyang igsoon, nga si Simon, nga
motambong samaong panagtigum uban kaniya.
183 Ug gisultihan na siya daan sa ilang amahan, sama sa
gikaingon na nga, “Moabot ang panahon, nga sa dili pa
magaabot ang tinuod nga Mesias, managpanungha ang daghang
mini nga mga mesias.” Kanunay na gayud nga ingon-niana.
Miingon ang maong amahan, “Apan, mga anak, timan-i, ang
tinuod nga Mesias, maila ninyo Siya tungod kay mamahimong
sumala man Siya sa Kasulatan. Mamahimo Siyang usa ka
propeta. Karon, wala pa kita nagkaaduna og propeta sulod sa
gatusan ug gatusan ug gatusan na ka mga katuigan, sukad pa
kang Malaquias. Apan daghang mga tawo ang magpahayag, nga
hingsayran na nato nga nagkaaduna na; adunay usa ka Jesus nga
mitungha kaniadto ug aduna siya’y nadala nga usa ka pundok,
ug uban pa. Apan kining tinuod nga Mesias mamahimong usa
ka propeta.” Ug gikatudloan na sa una pa ang tanang mga
Hebreohanon nga toohan kung unsay ginaingon sa mga propeta
nga mao ang kamatuoran.
184 [Blangko nga bahin sa teyp—Ed.] Niadtong tungora mismo
kadtong dili-edukado nga mangingisda, nga gikasultihan kita
nga wala kini’y igong edukasyon aron maisulat ang iyang
ngalan, ang Biblia miingon nga siya kaniadto parehong “walay-
hibangkaagan ug walay-nakat-onan,” naila niya kadto nga mao
ang Anak sa Dios. Naila niya kadto nga mao gayud ang Mesias,
tungod kay usa man kadto ka propeta. Mao Kadto Ang misulti
kaniya kung unsay ngalan niya, ug misulti kaniya kung unsay
ngalan sa iyang amahan. Dayon hingsayran niya nga usa gyud
kadto ka propeta, ’kay wala man makaila kaniya ang maong
Tawo.Ug gihatag kaniya angmga yawi ngadto saGingharian.
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185 Ug nahibaloan nato nga may pipila diay nga nagtindog
didto nga naminaw niadto, ug ang usa niadto ginganla’g Felipe,
nga adunay…nga nagapahigayon kaniadto og mga pagtuon sa
Biblia kauban ang usa ka higala, nga ginganla’g Natanael, nga
nagapaabot pud sa maong Mesias. Busa midalagan siya paingon
sa bukid, nga halos usa pud ka adlaw ang pagpanaw, ug mibalik
ra. Ug nakaplagan niya kining si Natanael didto ilalum sa usa—
usa ka kahoy’ng higuera, nga nagaampo. Ug ingon siya, “Ari
ka, tan-awa kon Kinsa kining among nakita, si Jesus nga taga-
Nazaret ang anak ni Jose.” Busa si Natanael ingon nga…o si
Felipe o…
186 Si Natanael, diay, ingon nga usa ka maayong tawo, ingon
siya, “Karon, may maayo bang butang nga mogula gikan sa
Nazaret?”

Ingon pud siya, “Bueno,” ang ingon niya, “umari ka lang ug
tan-awa.”
187 Karon, maayo kadto nga tambag. Adtoi, og tan-awa mismo.
Ayaw pagpabilin lang sa balay ug mangsaway. Adtoi, og
hibaloa mismo. “Susiha ninyo ang mga Kasulatan, diha kanila
naghunahuna man kamo nga makabaton kamo og Kinabuhing
Walay Katapusan.” Miingon si Jesus, “Kini Sila mao ang
nagapanghimatuod Kanako.”
188 Busa sa pagpauli na nila, walay pagduhaduha, nga
nagkaaduna gyud sila og hamubo nga pag-estoryahanay.
Giingnan niya siya, miingon, “Nakaila ka ba niadtong tigulang
nga mangingisda nga dili gani makapirma niadtong resibo para
sa mga isda nga napalit mo niadtong adlawa? Giingnan niya
siya. Kabalo ba ka nga ang iyang amahan atua didto sa iglesia,
ang ngalan niini mao si Jonas. Nahinumduman mo pa ba? Ug,
Iya—Iya—Iyang gisultihan siya kung si kinsa siya.”

“Oh, kinahanglan kong makita kana.”
189 Ug sa nakaabot na si Natanael didto, ug tingali’g atua siya sa
linya sa pagpaampo, kon diin atua si Jesus. Wala ako kahibalo.
Miduol siya sa Atubangan ni Jesus. Mitan-aw si Jesus kaniya,
ug miingon, “Tan-awa ang matuod gayud nga Israelinhon, nga
kaniya walay limbong!”
190 Karon, sa una pa lang, moingon kamo, “Giunsa man Niya
pagpakahibalo nga usa siya ka Israelinhon? Bueno, tungod ba sa
iyang binistihan?” Dili, dili.
191 Ang tanang mga taga-Sidlakan nagasul-ob man og mga
turbante. Managsama ra ang ilang binistihan. Ug miingon, “Usa
ka Israelinhon.”
192 Ug ingon pa Niya, “Walay limbong!” Kung usa siya ka
manglilimbong kaniadto o unsa man, siguradong mabutyag
gyud siya. IngonNiya, “Nga kaniyawalay limbong!”
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193 Ug medyo mao kadto ang nagpatangtang sa pagka-pormal
ni Natanael, busa miingon siya, “Rabbi, kanus-a Mo man ako
hiilhi? Aba, wala gyud ako—ako—ako makasabot niini. Kanus-
a Mo man ako hiilhi? Wala ko pa man Ikaw nahinagbo sukad.
Bag-o pa lang kong gidala dinhi ni Felipe. Kanus-a Mo man
nahibaloan kini?”
194 Ingon Niya, “Sa didto ka pa lang ilalum sa kahoy’ng higuera,
samtang atua ka pa didto nga nagaampo, nakitaKo na ikaw.”Oo.
Kita n’yo?
195 Ingon siya, “Rabbi, Ikaw mao ang Anak sa Dios. Ikaw mao
ang Hari sa Israel.”
196 Miingon si Jesus, “Tungod ba kay gisulti Ko kanimo ang
ingon-niini, mitoo ka na? Kung ingon-niana imong makita ang
mga labaw pa niini.”
197 Karon, may mga nagtindog man pud didto. Karon tugoti
kong mohatag kaninyo og diyutay nga pahamatngon. May mga
nagtindog man didto, nga mga rabbi ug mga sacerdote, ug
miingon sila, “Kining Tawo nga nagabuhat niini Beelzebub.”
198 Ug milingi si Jesus ug miingon, “Pasayloon Ko kamo niana,”
tungod nga wala pa man nahimo ang pagbayad-sa-sala, “apan
sa umalabot ang Espiritu Santo moabot ug magbuhat sa mao
gihapong butang,” ingon pa Siya, “ug ang pagsulti’g usa ka
pulong batok Niini, dili na gayud kamo mapasaylo niining
panahona ni sa umalabot pa nga panahon.”

Padayon ta sa maong babaye didto sa atabay kaniadto, ang
mga Samarianhon.
199 Karon, adunay tulo ra ka mga kaliwatan sa mga tawo sa
yuta. Mahimong itum man kita, tabonon, dalag, unsa man kita,
apan gikan kitang tanan sa usa ra ka dugo. Ug adunay tulo ka
mga kaliwatan, nga nagagikan sa mga kaliwat ni Ham, Shem, ug
ni Japhet; ug mao kana ang Judeo, Gentil, ug Samarianhon, nga
katunga Judeo ug katunga Gentil.
200 Karon, kita nga mga Gentil, Anglo-Saxon, kita’y mga
pagano kaniadto, nga nagasimba sa mga dios-dios. Wala kita
nagpaabot sa unsa man nga Mesias.
201 Busa sa dihang gipadayag na ni Jesus ang IyangKaugalingon
ingon nga Anak sa tawo…Karon paminaw og maayo, ug
tapuson ko na. Sa pag-abot ni Jesus kaniadto, obligado Siya
nga ipaila ang kung unsay giingon sa propeta sa kung unsa
Siya, busa didto sa atubangan sa Israel gipaila Niya ang Iyang
Kaugalingon, sa atubangan ni Pedro ug ni Natanael ug sa mga
atua didto, ingon nga Anak sa tawo.
202 Karon gikinahanglan Niyang moagi sa Samaria. Ug
mitungas Siya ngadto sa Samaria, ug didto nakaplagan Niya
ang usa ka babaye nga nagalingkod didto sa atabay. Nasayod
na kita sa maong estorya, ug sa diha nga ang babaye, nag-
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estoryahanay pud sila. Miadto ang maong babaye didto aron
magkalus og tubig. Ingon ni Jesus, “Hatagi Ako ogmainom.”
203 Ug ingon siya, “Karon, aduna baya og panaglainlain dinhi,
dili namo puedeng buhaton kana. Ug usa ako ka babaye nga
taga-Samaria, ug usamanKa ka Judeo.Wala kita’y…”
204 Ang ingonNiya, “Apan kung nakaila ka lang kungKinsa ang
nagapakigsulti kanimo,mangayo ka gayudKanako ogmainom.”
205 Ingon siya, “Bueno, halawum man ang atabay, unsa ma’y
Imong ipangkalus dinha?”
206 Ug nagpadayon ang pag-estoryahanay hangtud nga
nakontak Niya ang espiritu sa maong babaye. Ug sa nakontak
na Niya ang espiritu niini, hingsayran Niya kung unsay
problema niini. Pila man ang nakahibalo niana? [Nagaingon
ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Karon pila man kaninyo nga
mga bag-ohan ang nakahibalo nga kamatuoran kana? [“Amen.”]
Husto kana, tinuod kana.

Ug unsa ma’y gisulti Niya? “Lakaw ug kuhaa ang imong
bana ug balik dinhi.”

Ingon siya, “Wala ako’y bana.”
207 Ug ingonNiya, “Tinuod ang imong giingon.Kay nagkaaduna
man ka og lima ka bana, ug ang usa nga gikaipon mo karon dili
man imong bana.” Miliso siya.
208 Karon, dili siya sama niadtong mga sacerdote, nga miingon,
“Adunay yawa Kaniya. Siya’y usa ka manghihimalad o ingon-
niana.”
209 Miliso angmaong babaye, ug miingon siya, “Sir, naila ko nga
Ikaw usa ka propeta. Karon, wala pa kami nagkaaduna og usa
sulod sa upat na ka gatus ka tuig. Ngani wala na naanad ang
iglesia sa ingon-niini. Apan naila namo, naila ko nga Ikaw usa
ka propeta. Karon, nasayod ko nga nagapaabot gyud kami sa
Mesias. Ug pagmoabot na ang maong Mesias, ingon-niana nga
butang ang Iyang pagabuhaton.”
210 Karon miingon ang Biblia, “Siya ang mao sa gihapon
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.” Kung mao
kadto ang dinihoga’ng ilhanan sa Mesias kaniadto, para sa mga
Samarianhon ug para sa mga Judeo…Karon, wala pa kini
nahitabo sa atubangan sa mga Gentil. Wala gyu’y makita diha sa
Biblia nga gibuhat ni Jesus ang ingon-niini sa atubangan sa mga
Gentil kaniadto. Aduna ang mga Judeo kaniadto og upat ka libo
ka tuig sa pagpaabot sa usa ka Mesias; aduna pud kita’y duha
ka libo ka tuig, nga may ilang pagbansay, usab, sa pagpaabot sa
usa ka Mesias.
211 Karon, kung mao kadto ang Iyang ilhanan sa wala pa
matapos ang ilang adlaw kaniadto, kinahanglan nga ingon-niini
pud ang ilhanan sa atoa, tungod kay nagsaad man Siya nga
igapadayag sa Anak sa tawo ang Iyang Kaugalingon pag-usab
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sa panahon nga ang kalibutan mamahimong sama na usab sa
Sodoma. Ug nasayod gyud ang tanan nga ania na kita nianang
panahona. Kita n’yo?
212 Karon, nagatoo ko nga ginatuman ni Jesus Cristo ang matag
Pulong. Ang tanang Kasulatan dinihogan. Nagatoo ko nga wala
kita’y ni usa ka katungod, ug pagahukman gyud kita tungod
niini, kung magdugang man kita og usa ka Pulong ngadto Niini
o kaha magtaktak og usa ka Pulong gikan Niini. Mao kana
ang ginaingon sa Pinadayag 22. Nagatoo ako nga Siya mao sa
gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.
213 Ginapasidunggan ko gayud ang mga Lutheran tungod
sa baruganan nila sa ilang panahon kaniadto, ang mga
Methodist tungod sa pagpakabalaan sa panahon nila, ug ang
mga Pentecostal tungod sa baruganan nila sa ilang panahon
kaniadto, apan nagapuyo kita karon sa lahi na usab nga
panahon. Nagapuyo kita sa panahon nga nagkaaduna na’y
lindog, uhay, og tipaka, nga halos kapareho na gyud sa Trigo,
apan ang Trigo anaa man sulod sa tipaka. Nagasuporta lamang
ang tipaka sa Trigo, ginapugngan ang kainit sa adlaw sa
pagsunog Niini. Ug karon nagahimulag na ang denominasyon
gikan Niini, aron nga maibulad Kini diha sa Presensiya sa
Anak, aron mahinog. Busa ania na kita—kita sa…Wala na’y
mga organisasyon nga manungha niini. Kini na ang katapusan
niini. Nagakahitabo kini kanato, sa kanunay nga human sa tulo
lang ka tuig, pagmosugod ang usa ka mensahe, ginaorganisa
nila kini.
214 Dugay na kining nagapadayon sulod sa halos baynte na ka
tuig, ug wala pa’y organisasyon. Dili na mamahimo. Ania na kita
sa panahon sa Trigo, sa panahon sa ting-ani. Madungog ko na
nga nagaabot ang dakung makina nga ig-aani. Mouli na kita
usa sa niining mga adlaw. “Siya mao sa gihapon kagahapon, ug
hangtud sa kahangturan.”
215 Karon, dili ako Siya, kondili alagad ako Niya. Wala ako
nagatoo nga pandongan n’yo lang og mga kamot ang mga tawo
ug mahatagan na sila og mga gasa. “Ang mga gasa ug mga
pagtawag walay pagkabakwi.” Kini’y gihatag-nang-daan, sa
Dios, aron matagbo ang panginahanglanon sa kapanahonan ug
ang oras niana nga kapanahonan. Nasayod gayud ang si kinsa
man nga magtutuon sa Biblia nga mao kana ang kamatuoran.
Gipakatawo si Moises sa husto gayud nga panahon. Si Jeremias,
sa hustong panahon usab, ang tanang uban pa kanila kaniadto.
Si Juan Bautista, sa husto pud nga panahon. Si Jesus sa husto
pud nga panahon. Ug kita’y sa husto usab nga panahon. Mao
gyud kini ang gipaabot na ngamagakahitabo.
216 Karon, ginapahayag ko nga Siya’y buhi sa karon, ug ang
Iyang Espiritu. Pagkahuman sa mga kapanahonan sa iglesia,
ania na kita sa kapanahonan sa iglesiang Laodicea, ang
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katapusang pagtawag, ug ang pinakadautan sa tanan kanila,
’kay gipagawas man Siya sa iglesia. Timan-i, ang Anak sa
tawo, ug gipagawas Siya sa iglesia; dili usa ka organisasyon
nga gawas sa usa ka organisasyon, kondili usa ka Persona nga
gawas sa organisasyon. Kita n’yo? Wala ni usa sa uban pang
nangaging mga kapanahonan sa iglesia ang nagbuhat sa ingon-
niana, ang Laodicea lamang. Kung espirituhanon kamo, inyo
kanang masabtan.
217 Langitnon namong Amahan, karon nagpamatuod na ako
bahin Kanimo. Karon kung tinuod man kini, nga nahibalo kong
tinuod gyud kini, Ginoo, nagatoo ako nga tinuod kini, nan
pamatud-an Mo nga nagsulti ako sa Kamatuoran. Sa Ngalan ni
Jesus Cristo. Amen.
218 Mohangyo ako og usa ka butang, sa makadiyut lang. Dili
na unta ko magpahigayon og mga pagpang-ila diha sa linya,
tungod nga nagdahum man ko nga tanan kamo nakasaksi na
sa akong ministerio. Apan para sa niining mga tawo nga ania
dinhi, mohangyo ko nga mag-ampo na lang ang uban kaninyo
dinha, ug tugoti na lang ang uban nga makalinya, o ingon-
niana. Ug karon kung pagakunsaran man ni Jesus Cristo kini
nga tawo. Dili gihapon kini magsilbi kungwala kamo. Kamo ang
nagapahigayon niini.
219 Karon, paminaw, gihikap sa usa ka babaye ang Iyang bisti,
usa niadto ka adlaw, ug milingi Siya, miingon, “Kinsay mihikap
Kanako?”
220 Miingon silang tanan, “Aba, mora Ka man…” O, miingon
si Pedro, “Aba, tibuok nang katawhan ang nagahikap baya
Kanimo.”
221 Ingon Siya, “Apan gibati Ko nga naluya Ako, o may gahum
nga migula Kanako.” Ang gahum maoy “kusog.” Ug miingon,
“Gibati Ko nga Ako—naluya Ako.”
222 Ug busa mitan-aw Siya sa palibot, ngadto sa maong
babaye, hangtud nga Iyang nakaplagan siya, ug gisultihan siya
mahitungod sa iyang talinugo. Ug nga siya…Ingon Niya, “Ang
imong pagtoo mao’y nagluwas kanimo.” Sige.
223 Karon, Siya ang mao sa gihapon kagahapon, karon, ug
hangtud sa kahangturan. Ug ang Bag-ong Tugon, ang Basahon
sa Mga Hebreohanon, miingon nga, “Karon mismo Siya mao
ang Labaw’ng Sacerdote nga nagapangaliya alang kaninyo, nga
arangmatandog sa pagbati sa inyong kaluyahon.”

Karon, dinhi, kana’y—kana’y usa ba sa mga pasyente dinhi?
Duol ka.
224 Karon, para sa mga mananambong. Ginabuhat ko kini
dili ingon nga para sa usa ka pagpasigarbo, mga higala.
Karon undangi na ang paghunahuna og ingon-niana. Timan-
i, mahibal-an ko ang inyong mga hunahuna. Pila man ang
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nahibalo nga tinuod kana, ug nakakita niana? [Nagaingon ang
kongregasyon, “Amen.”—Ed.]
225 Aniay usa ka babaye ngawala ko—ko pa gayud nakita sukad.
Wala pud ko’y hingsayran ni usa ka butang mahitungod sa
babaye. Tingali’g natawo kami nga minilya ang kalay-on, ug
mga tuig ang kalay-on, ug ania kami nagatindog dinhi karong
gabhiona. Dili kita magkaila sa usa’g usa. Wala ako makaila
kanimo. Karon, wala gyud ko’y ideya. Dinhi, ania—ania na usab
ang San Juan 4, usa—usa ka lalaki nga nagapakighimamat sa
usa ka babaye. Karon, dili ako si Jesus ug dili pud siya kadto
nga babaye. Apan ang ania dinhi susama gayud kaniadto. Ug
miingon Siya, “Ang mga buhat nga Akong ginabuhat inyo usab
pagabuhaton.” Karon, wala ako mahibalo. Gikinahanglan niini
ang pagtoo niining babaye aron mabuhat kini. Wala gyud ko’y
unsa man nga nahibaloan mahitungod kaniya. Apan karon kung
gisulti ko kini nga mao ang kamatuoran, nan obligado ang Dios
nga himoon ang…isulti nga husto kini. Karon, sa dili pagkaila
kanimo, kung ang Dios sa Langit…
226 Ug gisulti ko angKamatuoran. Nagatoo ka ba nga ang gisulti
ko mahitungod niana mao ang Kamatuoran? Dawaton mo ba
nga tinuod kana? [Nagaingon ang igsoong babaye, “Nagatoo
ako niini.”—Ed.] Nagatoo ka ba niana? Dili gyud ako motindog
dinhi sa atubangan niining Balaan nga Biblia ug maninguhang
limbongan ang usa ka tawo, ang usa ka tawo nga kaedad ko, ug
nasayod nga sigurado kong tagboon ang Dios didto sa Korte sa
Paghukom. Sigurado kitang magabarug didto, sa umaabot nga
adlaw. Nasayod kita niana.
227 Karon kungmahimong ipadayag sa Dios, kanako, ang usa ka
butang sa imong kinabuhi, nga nahibalo ka nga wala gyud ko’y
unsa man nga kasayoran, ’kay wala man ko makaila kanimo.
Kung aduna man, mahimong usa kini ka butang sa imong
kinabuhi. Wala gyud ko’y unsa man nga hingsayran mahitungod
niini. Kinahanglan nga nagagikan kini sa usa ka supernatural
nga Gahum. Ug pagkahuman anaa ra kini kanimo, kung unsa
ba’y mahunahunaanmo sa maong Gahum.
228 Karon kaninyo nga mga bag-o pa lang. Karon ginapataas
ko na ang akong kamot. Karon, palihog ayaw na mo paglakaw-
lakaw karon mismo, tungod kay, kita n’yo, ang matag usa
kaninyo usa ka espiritu. Pagmoliso ako, mabati mo gayud nga
daw sa may—may pagbira sa bisan asa. Kita n’yo, kamo’y—
kamo’y mga tawo ug adunay mga espiritu. Ug usa kamo ka
espiritu. Kung dili man, nan patay kamo. Busa pagtahud gayud,
sa makadiyut lang.
229 Ug kamong mga kalalaken-an dinhi, mag-ampo mo. Wala
ako nagdahum sa ingon-niini, wala akomianhi para niini karong
gabhiona, wala gayud.Mianhi ako aron iampo lang angmgamay
sakit. Pero alang man kini sa mga bag-ohan.
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230 Karon, nagatoo ka ba niana? Kung mahimong isulti sa
Ginoo kanako kung unsay imong problema o kung para sa unsa
nga ania ka dinhi, o butang nga imong nabuhat o angay mo
untang buhaton, o—o unsa pa man, nan motoo ka ba? Bueno,
ginapaningkamotan ko ang pagkontak sa imong espiritu, nakita
mo. Mao kana’y ginapaningkamotan kong buhaton. Sama sa
gibuhat Niya kaniadto sa maong babaye didto sa atabay, nakig-
estorya ’sa Siya kadali sa babaye, kita n’yo, og nangayo Siya
og mainom. Ug mao kana’y ginapaningkamotan kong buhaton,
makontak ang imong hunahuna, dili nga basahon ang imong
hunahuna; kondili nagapaningkamot ko sama sa gibuhat Niya
kaniadto, nga hibaloon ang imongmga hunahuna.
231 Ania ka tungod sa kahimtang sa tiyan. Aduna ka’y sakit sa
tiyan. Husto kana. Ipataas ang imong kamot kung tinuod kana.
Nagatoo ka na ba karon? Dili lang kana, kondili nagapangandoy
pud ka sa usa pa ka butang. Ginapangandoy mo ang bautismo sa
Espiritu Santo. Iwarawara ang imong kamot kung tinuod kana.
Kita n’yo? Nakita ko kanang Kahayag nga nagapaibabaw diha
kaniya, ug dayon mihawa na, kita n’yo. Lakaw ug dawata ang
Espiritu Santo, saNgalan ni Jesus Cristo, ngamao ang tubag.
232 Nagatoo na ba kamo karon, mga bag-ohan? [Nagaingon ang
kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Karonmoingon kamo…
233 Karon dinhi, kita n’yo, pagmosugod na gani ang pagdihog,
dayon ania na Kini. Kita n’yo, sa dihadiha nga mitindog ang
babaye, dinha na siya, anaa siya karon mismo…Namatikdan
niya nga daw samay Butang nga nagapalibot kaniya.
234 Pila man ang nakakita na sa retrato nianang Haligi nga
Kalayo, nianang Kahayag dinha? Didto saWashington D.C. Kita
n’yo? Karon gusto ko unta…Kini’y mora’g anaa na sa lahi nga
dimensyon, pud. Nagalantaw ko mismo Niini. Nagapaibabaw
Kini dinhimismo sa babaye. Nagalantaw akomismoNiini.
235 Karon, dili gyud ako kaila niining babaye. Dili ko usab siya
kaila. Ug gaduhaduha kaayo ko kon nakaila ba siya kanako,
tingali tungod lang sa pagtambong niya sa panagtigum. Kana
lang. Apan kung mahimong isulti sa Dios kanako ang usa ka
butangmahitungod kanimo, o usa ka butang nga sama kaganina,
motoo ka ba kanako nga Iyang propeta, Iyang alagad? Motoo ka
ba niini sa tibuok mong kasingkasing? Bueno, hinaut nga itugot
Niya kini. Ikaw, operahanan ka na unta, ug bahin sa imong
kamot kana nga operasyon.Walama’ymga pagkurog diha niana,
apan usa kana ka kahimtang sa ugat sa imong kamot. Tungod
kana sa pagkadisgrasya, ug operahan ka na unta. Magtoo ka, ug
dili ka na kinahanglan pang operahan, kung motoo ka lang sa
tibuok mong kasingkasing! Duol, ngari. Nagatoo ka ba sa Iyang
saad? [Nagaingon ang igsoong babaye, “Oo, sir.”—Ed.] Oo.
236 Magkaaduna lang og pagtoo karon. Ayaw gayud
pagduhaduha. Magtoo ka lang. Karon, dinhi, tugoti kining
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usa pa ka babaye, ’kay anaa na kini nga babaye sa delikado
nga kahimtang. Nakita mo ba kanang itum nga landong? Pila
man ang nakakita na sa nakudakan nga hulagway sa itum
nga landong sa kamatayon? Ania kini nagapaibabaw sa maong
babaye karon mismo. Kung dili siya pagatabangan sa Dios,
dili na gyud siya mabuhi. Aduna siya’y tumor. [Nagaingon ang
igsoong babaye, “Oo!”—Ed.] Ug anaa sa utok ang tumor. [“Oo!”]
Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.

237 Minahal nga Dios, kung ania Ka man sa haduol kaayo
karon, nga nahibalo sa tanan niini nga mga butang, nagaampo
ako, Minahal nga Dios, nga Imong ayohon ang igsoon namong
babaye. Tugoti siya nga mabuhi pa, Amahan, alang sa
Imong kahimayaan. Nagapangamuyo ako sa Ngalan ni Jesus
Cristo. Amen.

238 Kumusta ka? Usa ikaw ka himsog pa nga tawo. Kung buhi
pa ang akong inahan, halos kaedad ra gyud siya nimo, siguro.
Anaa na siya sa Himaya, karong gabhiona. Pirmi gyud ko niyang
iampo kaniadto pagmoadto ako sa panagtigum. Miingon ko sa
Ginoo…[Nagaingon ang igsoong babaye, “Otsentay-singko na
ko.”—Ed.] Ma’am? [“Otsentay-singko na ko.”] Otsentay-singko
anyos. Panalanginan ang imong kasingkasing, igsoon.

239 Karon, usa gayud ako ka estranyo kanimo, sa hunahuna
ko. Mga pila pud ka tuig ang diperensya sa atong edad. Ug
wala ako makaila kanimo. Wala pa gyud ta ka nakita sukad.
Kita’y duha ka tawo lamang nga nagkatagbo dinhi sa yuta,
apan usa ka ka Cristohanon. Usa ka ka magtotoo. Tungod, ang
hinungdan nga hingsayran ko kana, mao nga mabati ko ang
imong espiritu. Imong, giabi-abi mo gayud ako, kita n’yo. Ug
nagatoo gyud ko nga ang Balaang Espiritu kini, ’kay ginahimo
man niini ang mga buhat ug mga lihok sa Balaang Espiritu.
Kita n’yo? Ug nahibalo ko nga Siya Kini. Nahibalo ko niining
butang nga atong gihisgotan maoy tinuod. Karon, nahibalo ko
nga kamatuoran kini.

240 Karon, wala ko masayod kung unsa ma’y problema. Apan
kung ipadayag ni Ginoong Jesus kanako kung unsa ma’y
problema diha kanimo, mahimo…mahibaloan mo man kon
husto ba kini o dili, o kaha isulti kanako ang usa ka butang nga
imong nabuhat, o dili mo unta angay nga gibuhat. Motoo ka ba
nga kini’y ang mao rang Ginoong Jesus, ang mao ra nga Dios nga
nagsulti kang Felipe kaniadto kung asa siya, ang nagsulti kang
Simon kung unsay ngalan niini? Nagatoo ka ba Kaniya nga Mao
sa gihapon?

241 Ang imong problema mao ang usa ka sakit sa tinai.
[Nagaingon ang igsoong babaye, “Eksakto.”—Ed.] Eksakto kana.
Husto ba kana? [“Oo, sir.”] Nagatoo ka ba kanako karon nga
Iyang propeta? Ang imong ngalan mao si Mrs. Bayer, Mrs. Bayer;
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Bayer, sama sa Bayer aspirin. Husto kana. Naayo ka na. Lakaw
na, giayo ka na ni Jesus Cristo. Panalanginan ka saDios.
242 Magtoo ka sa tibuok mong…Karon kung magkaaduna ka
lang og pagtoo, ayaw pagduhaduha!
243 Karon, sa tinuod lang wala ka mianhi dinhi para sa imong
kaugalingon. Ania ka para sa ubang tawo. Usa kini ka lalaki, ug
wala siya dinhi, ang imong igsoong lalaki. Anaa kana nga igsoon
sa institusyon sa mga buang. Gamita kanang panyo nga anaa
sa imong kamot, samtang nagakunsad pa ang Espiritu nganha
kanimo, dad-a kana para kaniya. Ipatong kana kaniya, og ayaw
pagduhaduha,makagawas na siya gikan samaong institusyon ug
mamaayo na. Nagatoo ka ba niini? Panalanginan ka saDios.
244 Nag-ingon ka nga, “Ingon ka, ‘Kadtong Manulonda, sa
kaulahiang adlaw kaniadto, mitalikod Siya.’ Bueno, mitan-aw
man ka.”
245 Dili ko motan-aw sa niining babaye. Motalikod ako. Karon,
gining, ang maong pasyente, kung madungog mo ako, pag-
ingon, “oo.” [Nagaingon ang igsoong babaye, “Oo.”—Ed.] Kung
ipadayag ni Ginoong Jesus kanako kung unsay imong sakit,
pagnagatan-aw ako nga paingon-niini, mahibaloan mo man
kung tinuod ba kini o dili. Husto ba kana? Motoo ka ba
kung ingon-ana nga pagtuman lang kini sa gisulti ni Jesus,
“Mamahitabo kini sa kaulahiang mga adlaw, maingon sa
nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma”? Toohan mo ba
kini? Aduna ka’y sakit nga iya sa babaye, usa ka sakit pang-
babaye. Pagtoo sa tibuok mong kasingkasing karon, mawala na
kini ug puede ka nang mouli ug mamaayo na. Panalanginan ka
sa Dios.

“Kung mahimo mong toohan!”
246 Nagatoo ka ba nga ayohon sa Dios kanang sakit sa
kasingkasing? Bueno, padayon lang sa paglakaw, nga
nagaingon, “SalamatKanimo, Ginoo!”Magtoo gayud!
247 Sa pagbangon mo inig kabuntag, dili ka halos makalihok.
Usa ka malisud nga sakit ang artritis, apan si Jesus Cristo
mao man ang Mag-aayo sa artritis. Nagatoo ka ba niana? Sa
paglakawmo sa dapling-agianan, pinatakilid, bisan pagkanaug.
Nakita ko ikaw nga nagalakaw nga nakaingon-niana. Dili ka na
magalakaw nga ingon-niana, kung motoo ka. Nagatoo ka ba nga
gipadala ako alang niini nga katuyoan? [Nagaingon ang igsoong
babaye, “Nagatoo ako.”—Ed.] Kung ingon-niana, sa Ngalan ni
Jesus Cristo, hinaut ngamobiya na kini kaniya. Amen.
248 Aduna ka’y sakit sa tiyan. Nagatoo ka ba nga tugotan ka
sa Dios nga makauli na, magkaon na sa imong panihapon, og
mobati’g maayo tungod niini? Lakaw na, pag-kaon na sa imong
panihapon, magtoo ugmamaayo na ang imong gibati.
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249 Aduna ka’y pagkaluya nga nagapahasol kanimo, husto kana,
tungod kay luya man ang imong kasingkasing. Husto kana. Wala
na kini kanimo karon. Lakaw na, og toohi kini.
250 Unsa kaha kung dili ko mosulti ni usa ka pulong kanimo, ug
pandongan ka lang og mga kamot, motoo ka ba kanako, usab,
nga mamaayo ka? Duol ka ngari.
251 Minahal nga Langitnong Amahan, nagaampo ako nga Imong
ayohon ang maong babaye ug himoon siya nga mamaayo na,
pinaagi sa Ngalan ni Jesus Cristo. Amen.
252 Pila man ka mga tawo nga ania dinhi ang nagatoo, pila man
kaninyo nga mga bag-ohan, kamong tanan?
253 Hunahunaa n’yo lang, ug dili ko na halos makita ang mga
tawo nga nagapangduol karon. Hinumdumi lang ninyo, usa lang
ka panan-awon og nagpaluya na kang Ginoong Jesus kaniadto.
Pila man ang nasayod niana? Gihikap Siya sa usa ka babaye.
Nakakita pud si Daniel og usa ka panan-awon ug nagpahasol
kadto sa iyang hunahuna, sa iyang ulo, sulod sa pipila ka adlaw.
Pila man ang nasayod niana? [Nagaingon ang kongregasyon,
“Amen.”—Ed.] Kita n’yo? Bueno.
254 Karon pilaman kaninyo ngamga tawo ang nagatoo niini, nga
ang Balaang Espiritu kini? Ginatoohan n’yo ba kini sa tibuok
ninyong…Dili ako, ha. Ang Balaang Espiritu! Karon aniaymga
kalalaken-an nga nagalingkod dinhi ang nagatoo niini, usab.
255 Karon ang uban, karon ang uban kaninyong mga tawo nga
aduna na nianang mga prayer kard, gusto ko nga ang tanan nga
molinya pa lang niining linya sa pagpaampo, nga motindog sá
mo, sa makadiyut lang.
256 Ania, gusto ko ngamangutana kaninyo og usa ka seryoso nga
pangutana. Gisugid n’yo na ba ug gipangayoan na’g pasaylo ang
tanan ninyong mga sala? Nagatoo ba kamo? Nagsugid na ba mo,
ug nagatoo ba mo—mo nga mamaayo gyud kamo? Gisugid n’yo
na ba ang tanan ninyong mga sala ug gihusto na ang tanang mga
sayup? Ipataas ang inyong mga kamot, kung gibuhat na ninyo
kana, sa atubangan sa Dios, toohi ninyo kana.
257 Ug karon samtang nakataas ang inyong mga kamot, usab,
motoo ba mo nga gikinahanglan ang Balaang Espiritu, ug ang
Balaang Espiritu kini ang nagapanghimatuod gayud sa Iyang
Kaugalingon sa taliwala ninyo? Ginatoohan n’yo ba kana sa
tibuok ninyong kasingkasing? [Nagaingon ang kongregasyon,
“Amen.”—Ed.] Nagatoo ba gyud mo? Kung ingon-ana mamaayo
na ang matag usa kaninyo.
258 Karon aduna ba mo’y pagtoo ug pagsalig sa niining mga
ministro nga nagalingkod dinhi? Nagatoo ba mo kanila nga
mga kalalaken-an, usab? Unsa kaha kung mag-ampo kami para
kaninyo, sa matag usa, ug pagkahuman paduolon kamo ug
magpandong kami ogmga kamot nganha kaninyo.
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259 Kini’y nagapaluya kaayo kanako. Pag nagapadayon kini nga
ingon-niana, kini’y—kini’y nagapaluya gayud kanako.
260 Ug moadto na pud ko—ko sa Africa pagkahuman niini.
Tungod, oh, grabe, kabalo na mo kung unsa kini didto diin dili
ka na gani maka-estorya ngadto sa mga tawo. Ug adunay…
Nagalaum kami og dili mominus sa tulo ka gatus ka libo, sa usa
ra ka panagtigum.
261 Busa magtoo lamang kamo! Ania man kamo sa Amerika,
nakita n’yo na gyud Kini pirmi.
262 Minahal nga Dios, nanginahanglan kini nga mga tawo.
Ug wala na ko’y unsa pa man nga hingsayran nga mahimo
Mong buhaton, Amahan, aron pamatud-an kanila pinaagi sa
Imong Pulong, nga Ikaw mao ang walay-pagkausab nga Dios.
Nagatoo ako nga nakakita na kami og dagku kaayo nga mga
butang, Ginoo, ug nga nakakaon na gikan sa Imong lamesa,
nga may ingon-niana ka lami, maanindot nga Eternal nga
Pagkaon sa Kinabuhi, hangtud nga nahimo na kaming…ug
naanad na gayud Niini. Nahimo na lang kining—kining usa ka
ordinaryong butang. Dili na namo, dili na namo ginaduol Kini
sa husto, Ginoo, pagmakita namo. Bisan ako nakahunahuna ko
sa akong kaugalingon nga nagatindog ra dinhi, kinahanglan
unta nga nagaluhod ako, sa pagkahibalo nga dinhi mismo ang
maong Espiritu nga nagbanhaw Kaniya gikan sa mga patay
ania gayud nga nagatindog dinhi mismo. Ang Espiritu nga anaa
Kaniya sa kaniadtong nagapuyo pa Siya dinhi sa yuta, ania
mismo karon. Ug kami, nga makaluluoy og dili-takus nga mga
makasasala, pinaagi sa Iyang grasya ug kalooy, gipalit Niya
ang among mga kinabuhi. Ug ania kami, karon, nga padayong
ginabuhat ang Iyang buhat, sumala sa gikasulti na Niya nga
papadayonon namo ang Iyang buhat. “Ang mga buhat nga
Akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton.” Gisaad Mo kining
mga butanga ug ginapamatud-an ang mga niini, dinhi niini nga
kalibutan! Ginoo, mapasalamaton gyud kaayo koKanimo, ingon
nga nahiapil diay ako nga kabahin sa Imongmga tawo, sa niining
kaulahiang adlaw.
263 Minahal nga Dios, ania nagatindog kini ngamga tawo. Sila’y
mga masakiton, Amahan. Wala gyud ko’y paagi nga ayohon
sila. Ug bisan Ikaw karon, giayo Mo na sila. Gisamaran Ka
tungod sa among mga kalapasan, tungod sa Imong mga labud
nangaayo kami. Busa, Amahan, ginaampo ko nga ang matag
usa kanila nga moagi dinhi, sa diha nga igaampo na namo sila,
mangduol unta sila nga daw sa nagalakaw sila ilalum sa krus.
Tungod nga nasayod man sila, sa wala gayud og pagduhaduha,
nga ania ang gipamatud-an nga Balaang Espiritu ibabaw sa
entablado. Ang Cristo sa Dios ania mismo niining panagtigum.
Pasayloa ang tanang sala. Kuhaa ang tanang dili-pagtoo. Ug
hinaut nga mamaayo ang matag usa kanila sa diha nga moagi na
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sila niini nga linya. Sa Ngalan ni Jesus Cristo, ginapangamuyo
ko kini. Amen.
264 [Nagaingon ang usa ka igsoong lalaki, “Igsoong Branham,
kung puede nga palingkoron sá nato ang matag usa, ug
magtawag og usa ka linya sa matag higayon, para sa ingon niana
nga paagi dili na sila magkaguot.”—Ed.] Oo. Sige.
265 Karon gusto kong mohangyo og usa ka butang. Mahimo n’yo
ba, mga igsoon ko, ngamotindog dinhi uban kanako?
266 Nakita n’yo, ania ang usa ka butang mahitungod niini.
Daghang mga ebanghelista ang mangadto sa usa ka siyudad,
ug buhaton nila ang tanang pag-ampo para sa mga may sakit,
ug tanan nang uban pa niini. Ug sa dihang ang kongregasyon,
pagnahuman na kini, ang—ang—ang mga tawo nagadepende
na lang sa ebanghelista, kita n’yo. Dili kana ingon-niana,
mga igsoon. Kining mga kalalaken-an, dili ko nagatoo nga
ang si kinsa man sa niini nga kapanahonan…Kahibalo man
ko, nga daghan kaayong mga pagsundog-sundog, apan dili ko
moingon kung unsa ma’y akong buhaton. Apan kini nga mga
kalalaken-an dili gayud magbuhat og ingon-niana, tinuod kana,
ug nagaduhaduha kong buhaton nila kana.
267 Apan sila’y mga gipili-nang-daan sa Dios, nga magpandong
og mga kamot sa mga may sakit, sama ra pud kanako o sa
kang kinsa pa man. Pagatubagon gayud sa Dios ang ilang pag-
ampo, maingon man usab sa Iyang pagtubag sa kang kinsa
man nga pag-ampo. Nagsugo si Jesus kaniadto, “Kini nga mga
ilhanan,” wala miingon nga maganunot kang William Branham,
Oral Roberts, og uban pa, “maganunot kini kanila nga nagatoo.”
Ug kini nga mga kalalaken-an puno man sa Espiritu sa Dios.
Sila’y mga tawo nga nabautismohan, sa mao ra nga Balaang
Espiritu. Ania kana nga Espiritu nga nagabuhat niana nga buhat
kaganina lang, ania pa Siya sa gihapon. Anaa Siya sa matag
usa niining mga kalalaken-an, kita n’yo, puno silang tanan
Niini. Busa hangyoon ko sila nga maghimo na og duha ka linya
dinhi dapit, sa isig ka kilid niini nga linya dinhi, kung mahimo
nila, aron nga pandongan nila sa ilang mga kamot ang mga
masakiton, usab, sa diha ngamangagi na angmga niini.
268 Ug gusto nila nga motindog na kadtong adunay mga prayer
kard, kadtong adunay mga prayer kard lang, nga motindog diha
sa pasilyo. Ug ang uban kaninyo mag-ampomo, sa pipila lang ka
minuto karon. Tindog na mo daan, diha sa inyong matag linya,
tindog lang sá mo diha sa inyong linya. Pabilin lang sá mo, diha
sa inyong linya, ug tawgon na lang dayon mo nila. Pagmakita
ninyo nga patapos na kini nga linya dinhi, tugoti kini nga linya
nga makasulod diha mismo. Pagmatapos na pud kini nga linya,
tugoti na pud kining usa ngamosunod dinha.
269 Ug karon sa pag-agi ninyo dinha, hinumdumi, mamahimo
kining nagalakaw lang kamo gawas lang kung nagatoo gyud
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kamo. Pila man kaninyo ang nakahibalo, og nabati gyud ninyo
sa inyong kasingkasing, nga nag-ampo na mo mahitungod niini,
ug mamaayo kamo pagmiagi na ang inyong linya dinhi? Ipataas
ang inyong kamot, moingon, “Ginadawat ko kini, Cristo, karon
mismo, tungod kay gikatudloMoman kiningmga butanga.”
270 Karonmag-ampo ako para samatag usa kaninyo. Mag-ampo
na kita. Hangyoon sá nako si Igsoong Rose o si kinsa man nga
anaa dinha sa organ, Igsoong Rose, mahimo mo bang tugtogon
palihog ang, The Great Physician Now Is Near, para kanamo.
Ug ang tanang mga tawo, ang tanang uban pa nga mga tawo,
mag-ampo kamo. Ug sa diha nga magaagi sila niining linya sa
pagpaampo, nagatoo ko nga mamaayo gayud ang matag usa.
Panalanginan kamo sa Dios. Ang tanang uban pa kaninyo karon
ipapabilin lang nga nakaduko ang inyong ulo, ug mag-ampo
para sa uban.
271 Magmatinuuron gayud. Kita n’yo, sa ingon nianang paagi
nga nadawat niadtongmagwawali sa Baptist ang Espiritu Santo,
niadtong miaging gabii. Nagapamalandong siya bahin niini,
samtang nagalingkod lang dinha, nga matinuuron gayud, ug
mikunsad Kini nganha sa tibuok pundok nila. Kinahanglan
gyud ninyong magmatinuuron sa Dios.
272 Karon gipamatud-an na Niya nga ania Siya dinhi uban
kaninyo. Ania Siya. Karon pag adunaymoingon kaninyo nga usa
lamang kini ka pundok sa emosyon, nasayod na gyud mo karon,
dili ba, kamo nga mga bag-ohan? Gipanghimatud-an Niya ang
Iyang Kaugalingon, nga Siya kini. Ug wala na’y si bisan kinsa
pa ang makabuhat niini. Wala pa gyud kini nahimo sukad pa
sa mga adlaw sa mga apostoles kaniadto. Karon na lang kini
nahibalik sa iglesia, sumala sa gikasaad na. Panalanginan kamo
sa Ginoo karon.
273 Karon, kamo nga mga tawo, samtang nagapangagi kamo
niini nga linya, duol mo, nga nagaampo. Ang tanan karon,
“Ang—ang gamhanang Mananambal haduol ra karon, ang
maloloy-on nga si Jesus.” Karon samtang nagaduol kamo, duol
mo nga nakaduko ang inyong mga ulo, nga may pagtahud. Agi
lang mo. Pagnapandongan kamo og mga kamot sa niini nga mga
kalalaken-an, mamaayo na gayud kamo. [Blangko nga bahin sa
teyp—Ed.]

…-est note in seraph…
…?…Okey lang kana. Ugma sa gabii…?…

274 [Blangko nga bahin sa teyp—Ed.]…?…butang. Apan, usa
lang ka yano nga butang ang pagtuman sa kung unsay giingon
ni Jesus nga pagabuhaton. Nakita ko na kini nga nagakahitabo
sa makadaghan nang higayon. Kita n’yo, ang Kasulatan wala
gani nagsugo kanato nga iampo ang mga tawo, ang giingon lang
Niini, “Pagapandongan og mga kamot ang mga masakiton, og
mangaayo sila.”
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275 Bag-ohay pa lang, oh, kini’y…dili ko moingon nga bag-o
pa lang. Nadumduman ko lang karon ang maong panghitabo.
Kini’y mga tulo o upat na ka tuig ang milabay, o sobra pa. Ania
kami dinhi mismo sa California kaniadto. May duha ka babaye
nga miduol kaniadto, ang usa kanila adunay—adunay—adunay
bukol sa iyang nawong, ug ang laing usa adunay sakit sa tiyan.
Ug mitoo sila. Gipandongan ko sila og mga kamot, ug miingon,
“Karon, ginabuhat ko kini saNgalan ni Ginoong Jesus.”
276 Halos usa ka bulan pagkahuman niadto. Nagsulay nga
mokaon kadto nga babaye, kadtong adunay sakit sa tiyan, og dili
gyud siyamakakaon. Usa niana ka buntag, “may sa kung unsang
mabugnaw nga pagbati ang nabati” niya, ingon siya, ug mikaon
na kono siya. Ug ang usa na usab midagan pud aron sultihan
ang iyang silingan, ug gipangyabyab sa iyang silingan ang mga
hapin, nga ingon-niana, sa pagsulay pagpangita sa maong bukol
nga nawala na sa iyang nawong niadtong gabhiona.
277 Kita n’yo, pagtoo lang, mga higala. Kung gihimo man
kadto sa Dios para niadtong usa, pagabuhaton usab Niya ang
ingon-niini alang sa tanan. Ug kadto tungod sa simpli lang
nga pagpandong og mga kamot. Ug mao kana ang gisulti
Niya nga buhaton. Wala kita mahibalo kung ginaunsa niini
sa pagpamuhat. Wala pud ko mahibalo kung ginaunsa niini
sa pagpamuhat. Basta Iya lang kining saad. Miingon Siya nga
magapamuhat kini. Ug nakita ko na ang napulo ka mga linibo,
sa tibuok kalibutan, nga nangaayo gyud sila. Gisaad na sa Dios
nga buhaton kini, ug saad Niya kini. Kita n’yo, toohan lang
gyud nato.
278 Karon, nangduol na kitang tanan dinhi dapit. Ug kamo nga
dili makatindog, aron unta makaduol dinhi, ug kami na ang
moanha kaninyo aron maiampo kamo. Karon gusto ko nga ang
matag usa kaninyo nga mga kalalaken-an moanhi lang dinhi, sa
pagpandong sa inyong mga kamot dinhi, kung mahimo ninyo,
dinhi mismo. Ug gusto ko nga motindog dinhi ug mag-ampo,
ug pagkahuman moduol dinha aron pandongan sila og mga
kamot, usab. Sige, duol dinhi mismo. Pagpaduol mong tanan,
aron makaduol pud ang tanan karon.
279 Minahal nga Dios, sa Ngalan ni Jesus Cristo, nagaampo kami
alang niini nga mga tawo, ang pipila kanila mga nanag-antus,
mga bakul. Anaa ang mga kamot sa nianang mga ministro,
Ginoo, nga nagabalhin-balhin gikan sa usa ngadto sa usa na
usab. Nagaampo ako nga Imong ayohon ang matag usa kanila,
Ginoo. Itugot nga mokunsad ang Espiritu Santo diha kanila
nga mga tawo, sa matag usa kanila, Amahan. Ug hinaut nga
malandongan sila sa dakung Gahum sa Dios karon mismo,
ug hinaut nga magapanguli sila nga mamaayo na. Ingon nga
nahibalo, nga miingon si Jesus, “Kung pandongan nila sa ilang
mga kamot ang mga masakiton, mangaayo sila.” Gisaad Mo
kini, Minahal nga Dios. Nagatoo kami niini. Nagatoo gyud kami
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niini, tungod kay gisulti Mo man kini ug nasayod kami nga
mamaingon-niana gyud kini, nga mamaayo usab kini nga mga
tawo. Sa Ngalan ni Ginoong Jesus Cristo, ginapanalanginan ko
silang tanan. Amen.
280 Panalanginan kamo sa Dios. [Nagapandong og mga kamot
si Igsoong Branham ug ang mga ministro ug nagaampo alang sa
mga tawo. Blangko nga bahin sa teyp—Ed.]
281 Ginadawat ko sa akong kasingkasing ang kaayohan para sa
matag usa kaninyo. Nagatoo ako niana. Motoo ba mo niini uban
kanako, ang matag usa kaninyo karon? Kana lang. Gisulti ko
kaninyo ang kamatuoran, kutob lamang sa akong nahibaloan
niini. Gihigugma ko kamo, ug panalanginan kamo sa Dios. Ug
nagatoo ako—ako, sa tibuok kong kasingkasing, nga mamaayo
gyud kamo. Ug hinaut nga ang akongmga panalanginmagauban
sa matag usa kaninyo karon. Hinaut nga bantayan kamo sa
Dios ug panalipdan kamo. Anaa kamo sa akong mga pag-ampo.
Mahimo bang iampo ninyo ako samtang atua ako sa Africa nga
ingon-niana? Gihigugma ko—ko kamo. Ugmagkita-kita ta ugma
sa gabii. 
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