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PASIUNA

 Kining basahon gisulat aron nga ang matag-usa nga 
nagabasa niini mahisayod nga si Jesus Cristo sa gihapon 
nagaluwas ug nagapang-ayo sa mga tawo.

 Kini ang akong pagtoo nga duol na Siya magapakita pag-
usab.

 Kini nga basahon nagasulti kung giunsa Niya pagpili sa usa 
ka kabus nga batang lalaki ug ang pagtawag kaniya ngadto sa 
iyang ministeryo, kung giunsa nga ang maong bata mikalagiw 
Kaniya sa makadiyut ug dayon mibalik sa kinasingkasing 
ngadto Kaniya.



PAG-AMPO

 Oh Amahan sa Langit, panalangini ang nagabasa niining 
maong basahon.

 Ipakisayod kanila nga Ikaw magatawag na sa usa ka 
gamhanang Iglesia sa dili madugay, ingon nga wala pa namo 
gayud nakita.

 Kami nagatoo Kanimo sa gihapon.

 Magmugna Ka og usa ka pangandoy diha sa matag 
kasingkasing ug, Oh ang mao rang Usa nga Matarung, tabangi 
ang Imong kabus nga ulipon sa pagpadayon og dala sa Imong 
mensahe.

 Nasayod ko nga Imo akong gitago kaniadto sa mga 
kasagbotan, sama sa gibuhat Mo kang Moises alang sa usa ka 
katuyoan.

 Busa Amahan, tabangi ako sa paghimaya sa Imong Ngalan, 
kay ako kining ginapangamuyo sa Ngalan ni Jesus.

 Amen



Si Jesus Cristo Ang Mao Sa
Gihapon Kagahapon, Karon

Ug Hangtud Sa Kahangturan

 Natawo ako sa Cumberland County, Kentucky, didto sa 
usa ka gamay nga payag nga gama sa batang. Naminyo ang 
akong amahan ug inahan nga mga batan-on pa kaayo ug ako 
ang ilang unang anak. Gi-estoryahan ako sa akong inahan 
nga usa ka higayon niadto sa mga unom pa ako ka bulan, 
ug wala sa balay ang akong amahan, halos napriso kami 
kaniadto tungod sa nyebe didto sa kabukiran sulod sa pipila 
ka mga adlaw. Nahutdan na kami og pagkaon ug nagaluya 
nga nagaluya na ang akong inahan. Sa ulahi nagdahum 
na siya nga miabot na ang katapusan. Ang ingon niya nga 
gipangtipok na niya ang tanan namong mga sinina ug mga 
hapin sa higdaanan ug sa dihang ginakugos niya ako palibot 
niya kaming binukotan niini aron nga padayon kaming 
mainitan sa kutob niyang mahimo.

 Pinangga nga magbabasa, nagtoo ako nga mao na 
kadto ang katapusan kung wala miabot sa maong esena 
ang atong mahigugmaong Manluluwas niadtong higayona. 
Apan kanunay Siyang anaa sa duol ug motungha diha sa 
tukmang higayon. Nakigsulti Siya ngadto sa usa ka bililhon 
og tigulang na nga silingan nga balaanon ang kasingkasing 
ug gisultihan siya sa pag-adto ug tan-awon kon ngano nga 
wala na’y aso nga nagagawas sa among tubong pasungawan 
sulod na sa pipila ka adlaw. Sa pag-abot niya ug gipuwersa 
pagsulod ang payag og iyang nakita ang akong inahan ug ako 
nga halos mamatay na sa gutom. Nagkuha siya og mga kahoy 
ug naghaling. Dayon mibalik siya sa iyang payag aron dalhan 
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kami og makaon. Sa wala madugay pabalik na ang among 
kusog ug maayong panglawas pag-usab. Dalaygon ang Iyang 
Ngalan tungod niana.

 Sa wala madugay human niadto mihawa na kami sa maong 
estado sa Kentucky ug mibalhin ngadto sa Indiana. Nagtrabaho 
ang akong amahan sa usa ka tag-iya sa umahan duol sa Utica, 
Indiana. Mipuyo kami didto mga usa ka tuig ug dayon mibalhin sa 
mas halayo pa didto sa ubos nga dapit sa walog sa Ohio. Milabay 
ang pipila ka tuig ug midaku ako nga usa ka bata nga eksakto 
lang ang kadakuon sa dihang nagsulti na ang Dios kanako.

 Nagalakaw ako niadto usa ka gabii aron bitbiton ang tubig 
paadto sa balay gikan sa kamalig, nga mga usa ka bloke sa 
siyudad ang kalayoon gikan sa balay. Mga tunga-tunga sa balay 
ug sa kamalig adunay karaang punoan sa poplar. Bag-ohay lang 
ako nakaabot sa balay gikan sa eskwelahan niadtong gabhiona 
ug ang uban nga mga batang lalaki sa silingan nangadto sa 
maong dugay na nga lim-aw aron mamingwit. Nihilak ako nga 
mouban apan miingon si papa nga kinahanglan kong mosag-ub 
og tubig. Mihunong ako niadto ilalum sa maong kahoy aron 
mopahulay sa dihang nadungog ko ang hangin sa kalit lang nga 
nagahuyop sa mga dahon. Nasayod ako nga wala na’y ubang 
lugar nga gihuyopan kadto. Daw sa usa ka mahilum kaayo 
kadto nga kahaponon. Miatras ako palayo sa maong kahoy ug 
namatikdan nga ang usa ka butang nga mga ingon ka daku sa 
barrel ang daw sa mao ang nagahuyop sa mga dahon sa kahoy. 
Adunay tingog dayon nga nagaingon: “Ayaw gayud pag-inom 
og mga makahubog, pagpanigarilyo, o nga hugawan ang imong 
lawas sa bisan unsang paagi, kay aduna Ko’y buluhaton nga 
ipabuhat kanimo pagdaku na nimo.”

 Nakapahadlok kadto kanako og maayo, nga midagan ako 
pauli sa balay apan wala gyud ko’y giingnan bisan kinsa 
bahin niini. Dili gayud ako makainom sa makahubog o 
makapanigarilyo man. Nagatoo ako nga magapamuhat ang 
Dios og dakung buluhaton sa ulahing mga adlaw.
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 Sa dihang midaku na ako nga mahimo nang mouban sa 
kapundukan sa mga batan-on, ila akong sungog-sungogon ug 
ingnon nga bayot ako kuno tungod sa dili pagpanigarilyo o sa 
pag-inom man. Moingon sila nga ang mga babaye manigarilyo 
gani ug nga sila mas may kaisog pa kay kanako. Naulaw ako 
niadto sa pag-ingon kanila kung unsay nahitabo sa akong 
kinabuhi. Apan, mahal kong mga higala, gikalipay ko gayud 
ang pagsulti bahin niini karon ngadto sa kalibutan. Alleluya!

 Sa mga edad nga katorse ka tuig grabe ang akong 
pagkasamad samtang nagapangayam. Naospital ako sulod sa 
pito ka bulan. Nagapakighisgot na kaniadto ang Dios kanako 
apan dili nako gatagdon. Ang maong pagtawag nagkaanam 
pang tinuod ngadto kanako. Apan ingon nga wala ako 
napadaku sa usa ka Cristohanong panimalay gipaninguhaan 
kong pakig-awayan kini. Sa makadaghang higayon akong 
madungog kadtong malinawon, gamay’ng tingog nga 
nagatawag kanako, apan dili ko kini panumbalingon. Ingon 
niana ako kaniadto kay dili gani ako mahimutang nga 
madungog lang nga mahisgotan ang iglesia.

 Usa niana ka adlaw natino kong nakita ko na ang paagi nga 
makaikyas niadtong maong pagtawag. Paingon ako ngadto sa 
kasadpan aron magtrabaho sa usa ka ransohan. Higala, ingon 
ka daku ang Dios didto sama kung unsa Siya kadaku sa bisan 
asa mang lugar. Hinaut nga makatabang kaninyo ang akong 
kasinatian. Sa dihang ginatawag ka Niya, sunda Siya.

 Usa ka buntag niadtong Septyembre sa tuig 1927, 
nananghid ako sa akong inahan nga moadto ko sa usa ka pag-
camping ngadto sa Tunnel Mill, nga mga katorse ka milya 
ang gilay-on gikan sa Jeffersonville kon diin kami nagpuyo 
niadtong tungora. Giplano ko na ang usa ka pagbiyahe 
ngadto sa Arizona kauban ang pila ka mga higala. Sa dihang 
nakabalita pag-usab ang akong inahan bahin kanako, wala 
na ako sa Tunnel Mill kondili didto na sa Phoenix, Arizona, 
nagapalagiw gikan sa maong Dios sa Gugma. Ang panginabuhi 
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sa ransohan maayo kaayo sa una, apan wala magdugay 
nagkadaan na kini, maingon sa uban pang kalipayan sa 
kalibutan. Apan mahimong ingnon ko dinhi, Dalaygon ang 
Dios, nga ang maong kasinatian diha kang Jesus nagkaanam 
katam-is ug katam-is pa sa tanang panahon ug wala gayud 
nagakadaan. Nagahatag si Jesus og hingpit nga kalinaw ug 
kalipay sa kanunay.

 Makadaghang higayon kong nadungog ang maong hangin 
nga nagahaguros niadtong hataas nga mga punoan sa pino. 
Ingon kini nga daw sa madungog ko ang Iyang tingog nga 
nagapanawag didto sa mga kalasangan, nagaingon, “Adan, 
hain ka?” Daw sa haduol kaayo ang mga bitoon nga mahimo 
mo silang kab-uton sa imong mga kamot. Daw sa haduol 
kaayo ang Dios.

 Ang usa ka butang nga makahuloganon kaayo kanako 
hangtud karon nga bahin niadtong lugara mao ang mga 
agianan diha sa disyerto. Kung matipas ka sa maong agianan, 
dali kang mawala dayon. Sa daghan na kaayong mga higayon 
nga makakita ang mga turista og mga bulak sa disyerto ug 
matipas sa maong dalan sa pagpanguha niini. Dili na sila 
katultol sa ilang dalan didto sa disyerto ug nangawala na ug 
usahay nangamatay na lang tungod sa kauhaw. Mao usab 
kini sa dalan pang-Cristohanon—adunay usa ka dalan ang 
Dios. Nagahisgot Siya bahin niini diha sa Isaias, sa ika-35 
nga kapitulo. Gitawag kini og “Dalan sa Pagkabalaan.” Sa 
daghang higayon ang diyutay’ng mga kalipayan sa kalibutan 
maoy nagapatipas kaninyo gikan sa maong dalan. Nawala 
na dayon kanimo ang imong kasinatian sa Dios. Sa dihang 
mawala ka didto sa disyerto, makakita ka usahay og usa ka 
minatamata’ng hulagway. Alang ngadto sa mga tawong 
mamatay na sa kauhaw, ang maong minatamata’ng hulagway 
mamahimong usa ka sapa o linaw. Daghang higayon nga 
modagan ngadto niini ang maong mga tawo ug mohapla 
ngadto og mahibaloan na lang nga nagakaligo lang sila sa 
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maiinit nga mga balas. Magapakita kanimo usahay ang Yawa 
sa usa ka butang nga ginaingon niyang usa ka kalingawan. 
Usa lang kana ka minatamata’ng hulagway, butang kini 
nga dili tinuod. Kung patalinghugan mo makaplagan mo na 
lang ang imong kaugalingon nga nagapundok og mga kasub-
anan ibabaw sa imong ulo. Ayaw siya’g tagda, pinangga nga 
magbabasa. Toohi si Jesus nga mao ang nagahatag sa buhing 
tubig ngadto kanila nga gutom ug ginauhaw.

 Usa niana ka adlaw nadawat ko ang usa ka sulat gikan sa 
balay nga nagapahibalo kanako nga ang usa sa igsoon kong 
mga lalaki masakiton na kaayo.

 Si Edward kadto, ang usa nga maoy sunod kanako. 
Siyempre ang hunahuna ko nga dili grabe, mao nga nagtoo ko 
nga mamaayo lang siya. Apan usa ka gabii sa pipila ka adlaw 
human niadto sa dihang miabot ako gikan sa siyudad sa pag-
agi ko sa mess hall sa ransohan nakita ko ang usa ka papel 
ibabaw sa lamesa. Gikuha ko kini. Nag-ingon kini, “Bill, 
adtoi ko sa amihang sibsibanan. Importante kaayo.” Human 
ko pagkabasa sa maong sulat miadto ako ug ang usa kong 
amigo ngadto sa maong pastohan. Ang unang tawong natagbo 
ko mao ang sa unang Lone Star nga bantay sa lasang nga 
nagtrabaho na sa ransohan. Durfy ang iyang ngalan, apan 
ginatawag namo siyang “Pop.” Aduna siya’y masulob-ong 
panagway sa pag-ingon niya, “Billie dong, aduna ko’y dili-
maaayong balita alang kanimo.” Niadtong tungora miduol 
ang foreman. Ila akong giingnan nga bag-o pa miabot ang 
usa ka telegrama nga nagaingon mahitungod sa kamatayon 
sa igsoon kong lalaki.

 Minahal kong higala, sa makadiyut dili ako niadto 
makalihok. Kadto ang unang kamatayon sa among pamilya. 
Apan gusto kong ingnon nga ang unang butang nga 
gihunahuna ko mao nga andam na kaha siya niadto nga 
mamatay. Sa akong paglingi ug naglantaw ngadto sa dalag 
nga kasagbutan, mitulo ang mga luha sa akong nawong. Daw 
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sa giunsa ko paghinumdum sa kung giunsa namo og dungan 
nga naningkamot kami sa dihang gagmay pa kami nga mga 
bata ug kung unsa kalisod kadto alang kanamo.

 Nag-eskwela kami nga halos walay igong makaon. Ang 
among mga kumagko anaa na sa gawas sa among mga sapatos 
ug gikinahanglan pa namong magsul-ob og daan na nga mga 
pangsapaw nga nakasarado ang butones hangtud sa liog 
tungod kay dili kami nakasul-ob og mga sanina. Kung giunsa 
ko paghinumdum usab nga usa ka adlaw si Mama adunay 
pipila ka pop corn nga anaa sa sulod sa usa ka gamay nga 
balde para na sa among paniudto. Dili kami nagakaon kauban 
sa uban nga mga bata. Dili kami makapalit og mga pagkaon 
sama sa atua kanila. Mosibat kami kanunay paadto sa bungtod 
ug mokaon. Mahinumduman ko pa kadtong adlawa nga aduna 
kami’y pop corn nga abi namo espesyal na gayud kadto. Gani 
aron masigurado nga makuha ko na ang akong bahin niini 
miuli na ako sa dili pa ang kaudtohon, gipuno ko ang akong 
kamot sa pagkuha niini sa dili pa ang akong igsoon nakakuha 
sa iyang bahin.

 Unya sa nagatindog didto nga nagalantaw sa mga 
kasagbutan nga nauga na sa adlaw nahinumduman ko ang 
tanan kadtong mga butang ug nahunahunaan kung gidala na 
kaha siya sa Dios ngadto sa usa ka maarang-arang nga dapit. 
Dayon mitawag usab ang Dios kanako, apan sama sa naandan 
na ako kining gipakig-awayan.

 Nangandam ako sa pagpauli alang sa maong paglubong. Sa 
dihang si Rev. Mckinny sa Port Fulton Church, usa ka tawo ingon 
nga daw sa amahan ko na, nga nagwali sa maong paglubong 
iyang nasulti nga “Basin adunay pipila dinhi nga wala pa nakaila 
sa Dios, kung ingon niana, paabota Siya karon.”

 Oh daw sa giunsa ko paggunit sa akong gilingkuran, 
nagpakighisgot na usab ang Dios. Minahal nga magbabasa, sa 
diha nga nagapanawag Siya, sunda Siya.
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 Dili ko gayud makalimtan kung giunsa paghilak sa 
makaluluoy og tigulang ko na nga Papa ug Mama human 
sa paglubong. Gusto kong mobalik na sa Kasadpan apan 
nagpakilooy gayud ang akong mama sa pagpabilin nga sa 
ulahi misugot na ako nga magpabilin kung makakita ko og 
trabaho. Wala magdugay og nakatrabaho ako sa Public Service 
Company of Indiana, kon diin ako nangempleyo karon. 

 Mga duha ka tuig human niadto samtang ako nagapang-
testing sa mga metrohan didto sa ayohanan sa maong mga 
metrohan sa Gas Works sa New Albany nangluya ako sa gas 
ug pila ka semana nga nag-antus ako niini. Giadtoan ko ang 
tanan na nga mga doktor nga akong naila. Wala’y alibyo nga 
akong makuha. Nag-antus ako sa kaaslum sa tiyan, nga maoy 
hinungdan sa epekto sa gas. Nagkagrabe nga nagkagrabe kini. 
Gidala ako ngadto sa mga espesyalista sa Louisville, Ky. Sa 
ulahi nag-ingon sila nga kadto tungod sa akong appendix 
ug miingon nga gikinahanglan ko ang usa ka operasyon. 
Dili ako makatoo niini, kay wala sukad ako nagkaaduna og 
sakit sa akong kilid. Nag-ingon ang mga doktor nga wala 
sila’y uban pang mahimo alang kanako gawas sa pag-opera 
kanako. Misugot ako sa ulahi nga maoperahan apan niinsister 
ako nga mogamit sila og anestisya didto lang dapit aron nga 
mabantayan ko ang maong operasyon.

 Oh, nangandoy ko nga aduna unta’y usa nga mounong duol 
kanako nga nakaila sa Dios. Nagtoo ako sa pag-ampo apan 
dili ko makaampo. Mao nga giubanan ako sa ministro sa First 
Baptist Church ngadto sulod sa lawak operahanan.

 Sa pagbalhin nila kanako gikan sa lamesa ngadto sa akong 
higdaanan nabati ko sa akong kaugalingon nga nagkaanam pa 
ako’g kaluya ug kaluya. Halos sa daw dili na nagapitik ang akong 
kasingkasing. Gibati kong anaa na ang Kamatayon kanako. 
Nagkalisod nga nagkalisod na ang akong pagginhawa. Nasayod 
ko nga naabot ko na ang kinatumyan sa akong panaw. Oh higala 
hulata hangtud nga makaabot ka diha niana sa makausa ug 
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dayon mapamalandongan mo na ang kadaghan sa mga butang 
nga imong napanghimo. Nahibalo ako nga wala gyud ako 
nakapanigarilyo, miinum man sa makahubog o nagkaaduna man 
og mahugaw’ng mga bisyo apan nasayod gayud ako nga dili ako 
andam niadto sa pag-atubang sa akong Dios. 

 Higala ko, kung ikaw usa lang ka mabugnaw og pormal nga 
miyembro sa iglesia masayran mo kini sa dihang makaabot ka 
na sa maong kinatumyan nga dili ka diay andam. Gani kung 
mao lang kana ang tanan mong nahibaloan bahin sa akong 
Dios, ginahangyo ta ka mismo dinhi nga iluhod mo ang imong 
mga tuhod ug hangyoa si Jesus nga ihatag kanimo kana nga 
kasinatian ingon nga Natawo na pag-usab, sama sa niadtong 
giingon Niya kang Nicodemus sa Juan, kapitulo 3, ug oh kung 
unsa nga ang lingganay sa kalipay mobagting na—Dalaygon 
ang Iyang Ngalan.

 Misugod na pagkangiub sa maong lawak sa ospital nga 
mora og anaa kini sa daku nga kakahuyan. Madungog ko ang 
nagahaguros nga hangin sa mga kadahonan, bisan nga kini 
daw sa halayo kaayo sa kalasangan. Nakadungog na kamo 
siguro og huyop sa hangin nga nagahaguros sa mga dahon, nga 
nagapaduol ug paduol ngadto kanimo.

 Naghunahuna ko, “Bueno, kini na ang nagasingabot nga 
kamatayon aron kuhaon na ako.” Oh! moatubang na ang 
akong kalag sa Dios, gisulayan ko pag-ampo apan dili ako 
makahimo.

 Paduol nga miabot ang hangin, nga pakusog ug pakusog. 
Mikagaskas ang mga dahon ug sa kalit lang wala na ako. 

 Dayon mora og mibalik ako diha sa usa ka gamay’ng 
bata nga nagtiniil, nga nagatindog niadtong agianan ilalum 
sa mao ra gihapong kahoy. Nadungog ko ang mao ra nga 
tingog nga nag-ingon, “Dili gayud mag-inum sa makahubog 
o manigarilyo.” Ug ang nadungog ko sa mga dahon pareho ra 
kadtong mihaguros niadtong maong kahoy niadtong adlawa.
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 Apan niining higayona miingon ang tingog, “Gitawag Ko 
ikaw ug dili ka moadto.” Mibalikbalik kini sa ika-3 ka higayon.

 Dayon miingon ako, “Ginoo, kung ikaw man kana, tugoti 
ako nga mobalik sa kalibutan pag-usab ug igasangyaw ko ang 
Imong Maayong Balita gikan sa atop sa mga balay ug sa mga 
kanto sa kadalanan. Sultihan ko ang tanan bahin niini!”

 Sa dihang nawala na kining panan-awon, nakaplagan kong 
wala pa ako gibati ingon ka hilabihan kamaayo kay niadto. Ang 
espesyalista nga manguperahay atua pa sa gihapon sa maong 
bilding. Miabot siya ug iya akong gisusi ug nakurat. Mitan-aw 
siya ingon nga daw sa nagdahum siya nga ako mahimong patay 
na, dayon miingon siya, “Dili ako usa ka tawo nga nagasimba, 
daghan na akong kasinatian sa pagpanambal, apan nasayod 
ako nga ang Dios nagduaw niining bataa.” Kon ngano nga 
nasulti niya kadto, wala ko kahibalo. Wala ni usa ang nagtug-
an og sa bisan unsa mahitungod niini. Kung Nahibaloan ko 
lang niadtong tungora kung unsa ang nahibaloan ko karon, 
mibangon na ako unta niadtong higdaanan nga nagasinggit og 
Pagdalayeg sa Iyang Ngalan.

 Human sa pipila ka adlaw gitugotan na ako sa pagpauli 
apan may sakit pa ako ug napugos sa pagsul-ob og antipara sa 
akong mga mata tungod sa astigmatismo. Matay-ug ang akong 
ulo pagmotan-aw ako sa bisan unsa sa kadali.

 Misugod ako sa pagpangita ug nga maila ang Dios. 
Nagbalhin-balhin ako og iglesia nga masingkamoton sa 
pagpangita og dapit kon diin adunay kinaraang pagpanawag 
diha sa altar. Ang subo nga bahin niini mao nga wala 
gyud ko’y makita. Miingon ako nga kung ako usa lang ka 
Cristohanon, mamahimong ingon niana gayud ako. Ang usa 
ka ministro nga nakadungog kanako nagasulti sa maong 
pagpanulti miingon, “Karon Billy dong, paadto ka na sa 
Panatisismo.” Miingon ko nga kung magkaaduna man ako og 
relihiyon gusto ko kini mabati sa dihang moabot kini sama 
gayud sa kung unsa ang gihimo sa mga tinun-an.
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 Oh dalaygon ang Iyang Ngalan. Nagkaaduna ako og 
relihiyon human niadto ug sa gihapon ania pa kini kanako, 
ug pinaagi sa Iyang tabang pagahuptan ko kini sa tanang 
panahon.

 Usa ka gabii giuhaw ako kaayo sa Dios ug usa kadto 
ka tinuoray nga kasinatian nga miadto ako sa daan na nga 
silonganan luyo sa balay ug nagsulay sa pag-ampo. Dili pa 
ako kahibalo kung unsaon pag-ampo niadto mao nga gisugdan 
ko lang pag-estorya ngadto Kaniya sama lang sa kung unsa 
ko pag-estorya sa kang kinsa man. Sa kalit lang miabot ang 
kahayag sa maong silonganan ug nagporma kini og usa ka 
krus ug ang tingog nga nagagikan sa maong krus nagsulti 
kanako diha sa usa ka pinulongan nga dili ko masabtan. Ug 
nawala kini dayon. Nakatanga ako. Sa naulian na ako, nag-
ampo ako pag-usab, “Ginoo kung Ikaw man kana, hinaut nga 
mobalik Ka ug pagsulti kanako pag-usab.” Nagabasa na ako 
niadto sa akong Biblia sukad nga nakapauli na ako gikan sa 
ospital ug nabasa ko diha sa I Juan 4, “Mga hinigugma ayaw 
ninyo pagtoohi ang tanang espiritu, kondili sulayi sila kung 
iya ba sila sa Dios.”

 Nahibalo ako nga usa ka espiritu ang mipakita kanako, 
ug sa pag-ampo ko mipakita kini pag-usab. Dayon daw sa 
may usa ka libo ka libra ang gisakwat gikan sa akong kalag. 
Milukso ako ug midagan pauli sa balay ug daw sa nagadagan 
ako didto ibabaw sa hangin.

 Si Mama nangutana, “Bill, unsa may nahitabo kanimo?” 
Mitubag ako, “Wala ko kahibalo apan gibati ko gyud ang 
kamaayo ug kagaan.” Dili na ako makapabilin pa og dugay sa 
balay. Gikinahanglan kong mogawas ug modagan.

 Nasayod ako kaniadto nga kung gusto sa Dios nga mowali 
ako pagaayohon Niya ako, busa miadto ako sa usa ka iglesia 
nga nagatoo sa pagdihog pinaagi og lana ug naayo ako mismo 
dayon. Nakita ko kaniadto nga adunay butang ang mga 
tinun-an nga wala ang labing daghang mga ministro karon. 
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Gibautismohan sa Espiritu Santo ang maong mga tinun-an 
ug gani makapaayo sila sa mga masakiton ug makapamuhat 
og gamhanang mga milagro pinaagi sa Iyang Ngalan. Busa 
misugod ako sa pag-ampo alang sa bautismo sa Espiritu Santo 
ug naangkon kini.

 Usa niana ka adlaw mga unom ka bulan human niadto, 
gihatag sa Dios ang tinguha sa akong kasingkasing. Nagsulti 
Siya kanako diha sa usa ka dakung kahayag nga ginaingnan 
ako nga moadto na sa pagwali ug sa pag-ampo sa mga 
masakiton ug Iyang ayohon sila bisan unsa pang balatian 
ang anaa kanila. Gisugdan ko ang pagwali ug ang pagbuhat 
sa kung unsa’y Iyang giingon kanako nga pagabuhaton. Oh 
higala, malisod ko sugdan ang pagsulti kaninyo kung unsa’y 
tanan nga nahitabo: Mga mata nga buta nangagpakakita na. 
Ang mga bakul nga nanglakaw na, mga nangaayo na nga 
mga kanser ug tanan na nga matang sa mga milagro nga 
napanghimo.

 Usa ka adlaw diha sa tiilan sa Spring Street, Jeffersonville, 
Indiana, human sa duha ka semana nga rebaybal, nagbautismo 
ako kaniadto sa 130 ka tawo. Mainit kadto nga adlaw sa 
Agosto ug adunay mga tulo ka libo ka mga tawo ang atua 
didto. Nga sa ako nang bautismohan ang ika-17 nga tawo 
nadungog ko sa kalit lang ang kadtong malinawon, gamay’ng 
tingog pag-usab ug nag-ingon kini, “Hangad.” Sama sa daw 
sa tumbaga ang kawanangan niadtong mainit nga adlaw sa 
Agosto. Wala kami giulan niadto sulod sa mga tulo na ka 
semana. Nadungog ko pag-usab ang maong tingog, ug dayon 
usab sa tulo ka higayon nag-ingon kini, “Hangad ka.”

 Mihangad ako ug gikan sa kawanangan adunay usa 
ka dakung mahayag nga bitoon nga ako nang nakita sa 
una pa sa makadaghang higayon apan wala ko lang gisulti 
kaninyo. Makadaghang higayon ko nang gisultihan ang 
mga tawo mahitungod sa pagpakita niini ug kataw-an lang 
nila ug moingon, “Bill, hinanduraw mo lang kana. O basin 
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nagadamgo ka lang.” Apan dalaygon ang Dios, niining 
higayona Iya nang gipasundayag ang Iyang Kaugalingon 
nga makita sa tanan, tungod kay miduol kini kaayo kanako 
nga dili na gani ako makasulti. Human sa pipila ka segundo, 
misinggit ako ug daghang mga tawo ang mihangad ug nakita 
ang maong bitoon nga anaa lang sa ibabaw nako. Ang uban 
nakuyapan samtang ang uban nanggisinggit ug ang uban 
midagan palayo. Dayon mibalik ang maong bitoon ngadto 
sa kawanangan, ug mga kinse ka piye kuwadrado ang dapit 
kon diin mibiya kini, ug mipadayon kini nga milihok ug 
nga nagabalud-balud o nga daw sa balud nga nagakalukot. 
Anaa niining dapita naporma ang usa ka puti nga gamay’ng 
panganud, ug pataas nga misulod niining gamay’ng puti nga 
panganud ang maong bitoon. 

 Pinangga nga magbabasa, kung aduna lang ako unta og 
lugar pa niining basahon aron sultihan kamo sa maong daghan 
nga mga butang nga nangahitabo, kung giunsa pagtukod 
ang among tabernakulo, ug sa daghan nga mga gamhanang 
rebaybal nga among napahigayon. Nangabot ang mga tawo 
gikan pa sa mga halayo ug duol lang aron nga mangaayo. 
Apan himoon ko kining basahon sa igong kamubo aron nga 
mabaligya kini sa barato lang ug masarangan sa tanan. Kining 
mga butanga maoy pagpahibalo kanimo nga si Jesus Cristo 
mao sa gihapon maingon sa kung unsa Siya kagahapon ug 
karon ug mamahimong hangtud sa kahangturan, ug nga 
kinahanglan mo Siyang toohan ug aron nga maluwas. Kung 
mahimo mo, sa unsa mang panahon nga duol ra ang among 
mga rebaybal kanimo, hinaut motambong ka niini.
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MGA PAGPAMATUOD
 Karon sa sunod nga mga panid makita mo ang uban sa mga 
Personal nga mga pagpamatuod sa pipila nga mga nangaayo 
na diha sa pipila sa among mga panagtigum.

 Atua ako sa ospital sa New Albany, Ind. sa dihang 
nakadungog ako mahitungod kang Igsoong Branham. 
Nabanggaan ako niadto sa usa ka sakyanan. Halos ang tanan 
kong mga gusok nangabali. Nalisa ang akong likod. Wala na’y 
paglaum ang akong kahimtang, kung hisgotan ang tabang sa 
medisina.

 Gikaampo ako ni Igsoong Branham, ug diha dayon nangauli 
sa ilang puwesto ang akong mga gusok, ug pati na ang akong 
likod. Dili kini masabtan sa akong doktor. Mibangon ako, nag-
ilis, mipauli, ug miadto sa trabaho.

 Dalaygon ang Dios tungod sa Iyang Gahum Pagpang-ayo.

William H. Merrill, 1034 Clark St., New Albany, Ind.

 

 Dugay na ako nga usa ka bakul sa daghan nang katuigan. 
Naghigda na lang ako kaniadto. Nalisa niadto ang akong 
mga tiil mao nga dili ko kalakaw. Nag-ingon ang doktor nga 
dili na gayud ako makalakaw. Nakadungog ako mahitungod 
kang Igsoong Branham ug kung giunsa pagtubag sa Dios ang 
iyang mga pag-ampo. Busa gitawgan ko siya. Siya ug ang usa 
pa ka batan-ong lalaki, si DeArk, miabot ug naiampo ako. 
Diha dayon naayo ang akong mga tiil. Makalakaw na ako. 
Nagalakaw pa ako sa gihapon karon. Upat na ka tuig ang 
milabay sukad nahitabo kini.

 Ginadayeg ko ang Dios sa Iyang Kahibulongang Gahum.

Mrs. Mary Der Ohanion, 2223 E. Oak St., New Albany, Ind.
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Alang ngadtong Nahingtundan niini,

Nabakul ako sa madugay-dugay nga panahon. Nangabali ang 
akong mga tiil ug dili na gayud ako makalakaw pa. Sumala sa 
pahayag sa Doktor. Tulod-tulod ako nga gidala sa akong anak nga 
lalaki paingon sa tigum ni Igsoong Bill, diha sa akong wheelchair. 
Kadtong gabhiona nakita ko ang usa ka lalaki nga nakalakaw 
na nga dili makalakaw sulod sa 18 ka tuig. Nakita ko usab ang 
usa ka lalaki nga nakakita na ug nagalakaw sulod sa simbahan 
nga walay bisan unsang tabang. Buta siya daan sulod sa 40 ka 
tuig ug daghang uban pa, mga bakul ug tanan na nga matang sa 
mga balatian nangaayo niadtong gabhiona. Busa pag-abot na sa 
akong higayon nga igaampo na, aduna na ko’y pagtoo nga toohan 
si Jesus, nga mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan. Gikaampo ako ni Igsoong Bill, gigunitan niya ako 
sa iyang kamot ug miingon, “Sa Ngalan ni Jesus—lakaw.” 

 Gibati ko nga miabot ang gahum sa Dios nganhi kanako. 
Ang mga tiil ko nga miinat patuy-od diha sa akong atubang 
mitunob ngadto sa salog ug misugod ako paglakaw, ug 
dalaygon ang Dios, gibiyaan ko ang daan kong wheel chair ug 
gilakaw ang pipila ka kanto sa siyudad pauli sa balay.

Mrs. T. Hargrove, 149 Spring St., Jeffersonville, Indiana

Gitugyan na ako nga mamatay duha ka tuig ang milabay 
tungod sa kanser. Nakaila ako kang Igsoong Bill sa mga 
katuigan na. Naila ko siya nga usa ka matarung nga tawo ug 
nakatambong na sa daghan niyang mga tigum. Ang Dios nga 
nagapanalangin kaniya ug nagapamuhat sa daghan, daghang 
mga milagro pinaagi kaniya. Ako siyang gitawgan aron iampo 
ako. Ang kanser ko nawala.

 Malipayon ako sa gihapon, nagadayeg ug nagapasalamat 
sa Dios.

Mrs. L. Stinner, Missouri Ave., Jeffersonville, Indiana
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Misurender na kanako ang doktor sa among pamilya, ingon 
nga pipila na lang ka oras ako nga mabuhi. Nagmasakiton ako 
sa mga 3 na ka tuig tungod sa kanser.

 Usa ka lalaki nga gihinganlan og Wiseheart ang nag-
ingon kanako mahitungod kang Igsoong Bill. Gibyahe nila 
ang 35 ka milya latas sa mga niyebe ug yelo aron maadtoan 
ako. Pag-abot na nila didto, ang pipila sa akong mga higala 
ug kaparyentehan nagtigum na aron nga makita nila ako 
sa katapusang higayon. Napalit na sa akong mga anak nga 
babaye ang panghaya ko nga sinina para isulod na ako didto 
paglubong kanako. Halos wala na ako’y panimuut pag-abot 
ni Igsoong Bill didto. Iyang gihangyo ang mga dili magtotoo 
nga mogawas sa maong lawak. Dayon miluhod siya ug 
nag-ampo alang sa ako. Gibati ko ang gahum sa Dios nga 
milukop diha kanako sa dihang iyang gipandong ang iyang 
kamot sa akong kamot, ug diha mismo gibati ko nga nawala 
na ang akong kanser.

 Mitindog ako nga nagadayeg sa Dios tungod sa Iyang 
gahum. Kadto’y 4 na ka tuig ang milabay ug sukad niadto 
wala na gayud ako’g kanser.

 Dalaygon ang Dios tungod sa Iyang Kamaayo.

Mrs. Sarah Hoyse, Middletown, Ind.

Bakul na ako gikan pa sa pagkatawo. Dili gayud ako 
makalakaw o magamit ang akong mga kamot ug mga bukton. 
Nadungog ko kon diin si Igsoong Bill nagapahigayon og usa 
ka talagsaon nga tigum sa pagpang-ayo. Mitambong ako ug 
nakita ang daghang makahibulongang mga butang nga nahimo 
pinaagi sa pagtoo diha sa Ngalan ni Jesus ug sa pagpandong sa 
mga kamot.

 Gikaampo ako ni Igsoong Bill, dayon mitutok kanako ug 
miingon, “Sa Ngalan ni Jesus, lakaw.” Gibati ko ang gahum 
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sa Dios nga milukop sa tibuok kong lawas. Mituman ako, ug 
sa pinakaunang higayon sa akong kinabuhi misugod ako sa 
paglakaw. Ako’y 35 na ang panuigon niadto.

 Ang Dios niining ulahing mga adlaw nagapamuhat og 
makahibulongang mga butang.

 Dalaygon ang Iyang Ngalan sa walay katapusan.

Ang among gamay’ng bata nga babaye, si Betty, nasakit 
sa tulo na ka bulan. Aduna na kanamo ang duha ka inila 
nga mga doktor sa siyudad, apan mora og, dili nila makita 
ang hinungdan. Aduna usab kami daghang bantugan nga 
mga ministro sa siyudad ug palibot sa lungsod nga nag-
ampo alang kaniya. Padayon siyang nagkagrabe. Dayon 
gipaadtoan namo ngadto sa Jeffersonville, Ind., ang usa ka 
tawo nga gihinganlan og Rev. Wm. Branham, nga adunay 
gasa sa Balaanong pagpang-ayo. Si Igsoong Bill, ingon 
nga mao’y tawag kaniya, miadto dayon kanamo. Human 
sa pipila ka oras nga pag-ampo, misulod siya ug giingnan 
kami nga ang Ginoo nagpakita kaniya og usa ka panan-
awon kung unsa ang pagabuhaton alang sa among gamay 
nga si Betty. Panit ug bukog na lang siya ug sigisigi 
siyang nagakurog ingon nga daw sa may paralisis siya. 
Gipangutana kami ni Igsoong Bill kung motoo ba kami sa 
Dios ug tumanon kung unsa may giingon Niya nga buhaton. 
Human siyang miampo ug gisangpit ang Ngalan ni Jesus 
ngadto sa bata, ang among maong makalulooy nga bata 
naayo dayon. Mga napulo na ka bulan kadto. Ang among 
gamay nga si Betty anaa na karon sa hingpit nga kapiskay 
sa lawas ug ingon na gayud ka tambok. Malipay ako sa 
pagsulat sa kang bisan kinsa nga may pangutana bahin sa 
iyang pag-ayo, o sa bisan unsa nga mga pagpang-ayo nga 
nangahitabo sa panahon sa rebaybal nga gipahigayon ni 
Igsoong Branham dinhi sa St. Louis sa 1945.
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 Ang maong nahitabo nga pag-ayo didto sa St. Louis 
Revival makita sa libro nga gihinganlan “Langitnong Panan-
awon,” ni Igsoong Branham. Siguradoha nga mabasa mo 
gayud kini.

Rev. Robert Daugherty, 2009 Gano Ave. St. Louis, Mo.

ALANG NGADTONG NAHINGTUNGDAN NIINI:

Dugay ako diha sa higdaanan nga naghigda na lang sulod 
sa 8 ka tuig ug 9 ka bulan nga may T.B. ug nagsurender na 
ang mga doktor. Wala gani ako miabot sa gibug-aton nga 50 
ka libras ug daw sa wala na gayud paglaum. Dayon gikan 
sa Jeffersonville, Ind., nga mga 35 ka milya ang gilay-on sa 
among balay, miabot si Rev. Wm. Branham, tungod sa usa 
ka panan-awon nga iyang nakita mahitungod sa usa ka 
carnero nga nasangit didto sa kalasangan ug nagatiyabaw’g 
“Milltown” (Nga dinha ako nagapuyo.) Wala pa gayud 
nakaanhi si Igsoong Branham o nakaila man kang bisan 
kinsa nga taga-dinhi. Pagsulod niya, iya akong gipandongan 
sa iyang mga kamot ug nag-ampo, ginasangpit sa ibabaw 
kanako ang Ngalan sa atong minahal nga Ginoong Jesus. 
Daw sa may Butang nga milukop kanako ug sa unang 
higayon nakatindog ako ug nagapasalamat sa Dios tungod 
sa Iyang gahum sa pag-ayo. Nakagawas ako sa balay 
sa pinakauna kong higayon human sa 8 ka tuig, dayon 
gibautismohan ako didto sa suba, sa Ngalan ni Jesus Cristo. 
Ako na karon ang magtutugtog sa piano sa simbahan nga 
Baptist dinhi. Adunay daghan pang mga butang ang kuyog 
niining dakung pagpang-ayo. Wala na ako’y lugar sa pagsulat 
niining tanan sa niining pagpamatuod. Malipayon ako nga 
magasulat ug isaysay ang kinatibuk-an niini sa kang bisan 
kinsa nga interesado sa akong pagkaayo.

Georgia Carter, Milltown, Indiana.
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ALANG NGADTONG NAHINGTUNGDAN NIINI:

Naoperahan na ako ug nagkaadunay mitubo nga kanser tungod 
sa operasyon. Nabuhat ko na ang tanan nga nahibaloan ko kung 
unsaon pagbuhat sa pagpabalik sa akong maayong panglawas, 
apan pakyas lang gihapon. Ang akong asawa masakiton usab ug 
nadunggan namo ang mahitungod kang Rev. Branham ug kung 
giunsa pagpamuhat sa Dios pinaagi kaniya sa pagpang-ayo sa 
mga masakiton. Nangadto kami sa iyang balay usa ka adlaw 
nga Dominggo sa hapon mga unom na ka bulan ang milabay, 
ug sa pag-abot namo among nakita ang uban pa nga atua didto 
alang sa mao gihapong katuyoan, ug nga nangaayo na. Unya 
nagkaaduna kami og pagpakighinabi kang Igsoong Branham ug 
gihangyo siya kung aduna ba’y bisan unsa nga mahimo pa alang 
kanamo. Gisultihan namo siya nga mga Katoliko kami apan iya 
kaming giingnan nga ang Balaanong Pagpang-ayo para sa tanan 
nga motoo. Gitawag niya ang among pagtagad ngadto sa usa ka 
Katoliko nga babaye nga nakakita na sukad sa iyang paghangyo 
sa Dios nga tabangan ang maong babaye, ug nagabasa na siya 
karon sa gagmay’ng mga letra. Buta gayud siya kaniadto nga 
giagak lang siya paadto sa iyang balay. Dayon gikaampo ang 
akong asawa ug ako og pareho kaming nangaayo. Nawala ang 
akong kanser! Malipayon na gayud kami karon ug mapiskay na 
ang lawas ug matag buntag nagabangon ako sa higdaanan ug 
nagaampo sulod sa 3 ka oras alang kang Igsoong Branham ug 
sa iyang buluhaton alang sa Dios. Aduna ko’y negosyo pang-
elektrisidad dinhi sa siyudad ug matag Dominggo sa buntag 
moadto kami sa sayo nga misa ug dayon modalidali tabuk sa 
tulay ngadto sa Branham Tabernacle. Nagatambong usab kami 
sa panggabii nga mga panerbisyo ug sa prayer meeting sa gabii 
sa Miyerkoles. Adunay maanindot nga panahon kami ug daw 
sama kini sa nagakinabuhi ka diha sa usa ka bag-ong kinabuhi. 
Malipayon akong motubag sa unsa mang sulat alang sa mga 
impormasyon mahitungod sa akong pagkaayo.

Louis H. Head, 417 Garnet Court, Louisville, Ky.
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Gusto kong idugang ang akong pagpamatuod alang sa 
kahimayaan sa Dios mahitungod sa Balaanong Pagpang-ayo. 
Sulod sa mga tulo ka tuig nasakit ako sa eczema, nga padayon 
nagkuyanap ug nagakasamut pa, hangtud nga ang likod sa 
akong mga kamot ug ang ibabaw sa akong lapalapa mga 
kugang na gayud. Grabe ang ilang pagpanghubag ug masakit 
kaayo. Niadtong Abril 11, 1945, gihaplasan ako ni Igsoong 
Branham ug gipandongan sa iyang mga kamot diha sa pag-
ampo, apan imbis nga mamaayo, nagkasamut pa ako hinoon, 
ug ingon nga sa una pa ako nagagamit og ointment diha sa 
akong mga kamot ug mga tiil, abi ko nga mao kadto ang 
hinungdan nga wala ako naayo. Mao nga midesisyon ako nga 
undangon na ang paggamit sa tanang mga tambal ug bug-os 
nang itugyan ang akong kahimtang ngadto sa Ginoo. Niadtong 
ika-10 sa Hunyo, gikaampo ako pag-usab ni Igsoong Branham 
ug Igsoong Seward ug giayo ako sa Ginoo, Dalaygon ang Iyang 
Balaanong Ngalan! Sa makausa pa kaniadto gihaplasan ako ni 
Igsoong Branham tungod sa mahuyang nga kabukugan sa tiil. 
Sakit ang akong tiil mao nga kasakitan sa ako ang paglakaw. 
Apan sukad nga gihaplasan ako, nangabaskog ang akong 
mga tiil, ug karon makalakaw na ako’g layo nga gamay lang 
ang kakulian sa tiil kaysa niadtong usa lang ka kwadrado ka 
layo ang lakwon sa wala pa ang paghaplas. Ug gusto ko pang 
dugangan nga dili kini ang una kong kasinatian sa Balaanong 
pagpang-ayo. Baynte uno ka tuig ang milabay, mitambong ako 
sa usa ka panagtigum nga gipahigayon ni Rev. C.H. Erickson 
didto sa Columbus, Ind. Ang uban nangaayo sa nagkalainlaing 
mga balatian ug ako usab nag-antus sa usa ka grabe nga 
kaso sa sip-on sulod sa dugay na nga panahon ug duna pa’y 
mitubo diha sa akong tuong mata nga mitabon kini’g gamay 
sa akong igtatan-aw (ug nagpabuta na gayud unta kadto 
kanako niadtong panahon), ako, usab, gihangyo ang Ginoo 
nga ayohon ako ug giayo Niya ako. Wala na gayud ako gihasol 
pa sa parehong balatian. Nadawat ko kini nga panalangin 
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samtang naglingkod sa akong lingkuranan, maingon nga wala 
ako naghangyo sa mga pag-ampo ni Rev. Erickson. Nakasaksi 
ako sa mga pagpang-ayo ug nakadungog ug nakabasa sa mga 
pagpamatuod sa uban. Hapit duha ka tuig kaniadto nakaagi 
ako sa usa ka balay duol sa Prospect, Ky. Usa ka gamay’ng, 
masakiton nga masuso ang naghigda sa banig didto sa nataran 
ug ang giingon kanako sa maong inahan sobra na sa upat ka 
bulan ang iyang edad ug nasakit kini tibuok sa maong hamubo 
niyang kinabuhi. Niwang siya kaayo ug dili siya mahimong 
pakaonon nga dili mosiyagit tungod sa kasakit. Pagkasunod 
Dominggo akong giingnan si Igsoong Branham mahitungod 
sa maong bata. Siya ug ang kongregasyon nag-ampo para sa 
maong bata, ug pipila ka semana human niadto miagi ako 
pag-usab niining balaya ug nangumosta bahin sa bata. Naayo 
na siya ug nagtambok na. Misulod ako aron tan-awon siya, ug 
kamolo siyang gipakaon niadto ug malipayon siyang nagakaon. 
Nahisulat na nga gihatag sa atong langitnong Amahan ngadto 
sa Iyang anak nga si Jesus Cristo, ang tanang kagahum sa 
langit ug sa yuta, ug gihatag Kaniya ang ngalan nga labaw 
sa tanang mga ngalan, ug nag-ingon si Pedro nga tungod 
kadto sa Iyang Ngalan, pinaagi sa pagtoo sa Iyang Ngalan, 
nga ang tawong bakul naayo didto sa Pultahan sa Templo. 
Pinaagi nianang mao gihapon nga mahimayaong Ngalan nga 
kining makahibulongang mga butang nangahimo karon. Ug sa 
diha nga nangaayo kita pinaagi sa pag-ampo diha sa pagtoo, 
dili lang kini ang bugtong panalangin nga atong madawat, 
apan nahiuban niini ang kasigurohan nga ang atong mga sala 
napasaylo na. Santiago 5:15.

 Salamat sa Dios nga sa niining nagkaguol nga kalibutan 
karon aduna kita’y, mga kalalaken-an sama kang Igsoong 
Branham, Erickson, John Sproul ug uban pa nga gikahatagan 
sa Espiritu og gasa sa Balaanong pagpang-ayo. Si Jesus Cristo 
mao sa gihapon kagahapon, karon ug hangtud sa kahangturan. 
Ug ingon gayud Siya kasarang ug matinguhaon sa pag-ayo 
kanato sama sa Iyang giwali kaniadto ang Maayong Balita sa 
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Gingharian ug nang-ayo sa mga tawo diyesi-nuebe ka gatus 
na ka tuig ang milabay. Nakita ko si Joan Gray, ang maong 
gamay’ng masuso nga masakiton kaniadto, niadtong Agosto 
26. Lagpas na siya karon sa panuigon nga 27 ka bulan ug 
ingon ka maayo na ug kapiskay ang panglawas gayud.

 Diha kang Cristo Jesus,

G.W. Jones, 705 E. Maple St., Jeffersonville, Ind.

Minahal kong mga higala, adunay uban pa nga nangaayo ug 
nga gustong mohatag sa ilang pagpamatuod ingon nga mga 
saksi ngadto sa gahum sa Dios apan wala na kita’y lugar 
alang niini karon sa niining gamay’ng libro. Kining mga 
pagpamatuod napanghatag aron mapadasig kamo sa pagtoo 
kang Jesus Cristo ug aron ilhon Siya ingon nga inyong 
Manluluwas ug Mananambal.

 Daghan ang nagabasa sa Biblia, moingon, “Kung buhi 
lang ako unta niadtong panahon sa Biblia, moduol gayud ako 
kang Jesus ug Iya akong tabangan.” Higala, ania Siya karon 
dinhi aron tabangan ka, sama lang gayud kung unsa Siya 
niadtong adlawa. Toohi lang ang Espiritu Santo, Siya mao ang 
Nagapanghimatuod kang Jesus. Palihog, dinha kon diin ka 
mismo, toohi Siya, ug mamaayo ka gayud.
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SERMON
 Ang atong teksto makita sa Isaias, 53:5.

 “Gisamaran Siya tungod sa atong kalapasan, napangos 
tungod sa atong kasal-anan. Ang silot sa atong pakigdait diha 
sa ibabaw Niya ug tungod sa Iyang mga labod kita nangaayo.”

 Karon higala, nagaingon ang Biblia, “Tungod sa Iyang 
mga labod kita nangaayo.” Ug atong dawaton nga aduna kita 
gihapon og kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa pag-
ula sa Iyang dugo, bisan kung unsa pa ang atong nangahimo. 
Ngano man? Tungod kay atua na kini didto sa katubsanan, 
ingon mo. Dili ba nga ang Iyang mga labod sa Pagpang-ayo 
anaa usab diha sa maong katubsanan? Kung ingon niana nga 
maong katubsanan alang sa pagpang-ayo nawad-an sa iyang 
gahum niini, nan anaa pa kamo sa inyong mga kasal-anan; 
tungod kay, ang maong katubsanan alang sa inyong mga sala 
nahimo pinaagi sa mao rang Dugo nga gikan sa mao ra nga 
Tawo didto sa mao rang lugar, sa mao rang panahon, sa mao 
rang adlaw.

 Kung ingon-ana kinahanglan ninyong ingnon nga pareho 
silang nagapamuhat o kondili walay epekto ang hain man sa 
usa niini.

 Dili, higala, toohan mo si Jesus alang sa pag-ayo nimo 
sama lang sa pagtoo mo Kaniya alang sa imong mga sala, 
ug ang maong katubsanan magkaaduna og parehong epekto. 
Magapamuhat kini alang kanimo sa hain mang paagi, sa 
dihang toohan mo nga gibuhat kini alang kanimo niining 
adlawa maingon nga nabuhat usab kini kaniadtong adlawa.

 Sama lang nga miadto ka didto sa suba sa pagtabok diha sa 
pampasaherong lantsa, makita mo ang uban pa nga nagatabok, 
busa nganong dili man nimo mahimo? Dili ka nagaadto sa 
kapitan nianang maong lantsa ug nga nagapangutana kaniya 
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kung makatabok ba gayud kaha ang lantsa o dili. Imo lang 
bayaran ang pletehan, mosakay ug molingkod. Dayon anaa na 
kini sa piloto sa paghatud kanimo patabok sa maong suba.

 Mao kini gihapon nga pamaagi sa Balaanong Pagpang-ayo, 
makita mong ginaayo na ang uban ug mahimong ayohon ka 
usab. Pagduol lang kang Jesus. Ang plete niining kahimtanga 
mao ang pagtoo, kung ingon-ana anaa na kini kang Jesus nga 
mahatud ka.

 Oh, igsoong lalaki ug igsoong babaye, toohi Siya, ikaw usab 
mamaayo. Wala pa nahuman ang adlaw sa mga Milagro alang 
sa kadtong mga nagatoo nga kini wala pa gayud.

 Unsa man ang unang butang nga imong ginahimo sa dihang 
nagaplano ka sa pag-picnic? Mokuha ka og old ladies almanac 
ug tan-awon kung sa nianang adlaw nagaingon ba ang maong 
almanac kung kaulanon ba o mamaayo ang panahon. Unya 
malipay kamo kung moingon kini nga mamaayo ang panahon. 
Dayon moingon ka, “Planohon na nato ang picnic alang nianang 
adlawa.” Inyo nang paliton ang tanan ninyong pangpaniudto 
ug mangandam na alang sa maong outing tungod lang nga 
ginaingon sa maong almanac “mamaayo ang panahon.”

 Oh, igsoong lalaki ug igsoong babaye, ingon niana kadaku 
ang inyong pagtoo sa usa ka almanac, nganong dili man ninyo 
mahimong toohan ang Pulong sa Dios? Hinumdumi nga aduna 
sa kanunay ang Dios og pipila ka nagatoo, nganong dili man 
nimo mamahimong usa kanila karon? Basaha ang Marcos 16 
ug tan-awa nga ang ulahing sugo nga gihatag ngadto sa iglesia 
mao ang pagpang-ayo sa mga masakiton. Nag-ingon Siya “Ug 
maganunot kini nga mga ilhanan ngadto kanila nga nagatoo.”

 Kung ang inyong iglesia nagaingon nga sila nagatoo ug ang 
maong ilhanan wala naganunot, kung ingon-ana sumala sa 
Pulong sa Dios wala sila nagatoo.

 Mangutana ka karon kang kinsa man alang sa usa ka 
maayong ilhanan sa usa ka magtotoo ug ila kang itudlo 
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sa kung kinsang tawo nga maayong kabutang diha sa 
katilingban. Ang maong usa nga daku ang ginahatag diha sa 
plato pangpangolekta. Oh higala ko, ang uban kanila wala 
gyu’y nahibaloan bahin sa Dios sama sa usa ka Hottentot 
nga wala gyu’y nahibaloan bahin sa Egyptian night, ug ang 
uban usab kanila hinashasan nga mga iskolar gikan pa sa mga 
seminaryo. Apan dili kinahanglan nga mahimong iskolar aron 
nga makaila sa Dios. Kondili gikinahanglan mong buhaton 
ang labaw pa kay sa daghan kanila, kinahanglan nga toohan 
mo ug kung toohan mo maganunot kanimo ang maong mga 
ilhanan diha sa Marcos 16:17-18 maingon sa giingon na ni 
Jesus nga buhaton niini.

 Hinumdumi nga diha sa Marcos 16 nagaingon kini nga iwali 
mo ang Maayong Balita ngadto sa tanang binuhat. Moingon 
ka tingali, “Igsoong Branham, unsa man ang Maayong Balita, 
aron nga mahibaloan namo kung aduna ba kami niini o wala. 
Kini ba ang Pulong?”

 Si Pablo nag-ingon nga ang Maayong Balita wala moabot 
kanato sa pulong lamang kondili usab sa Gahum ug sa 
Pagpadayag sa Espiritu Santo. Kung ingon-ana dili ba nga 
gikinahanglan ninyo ang magkaaduna og Gahum sa Espiritu 
Santo sa pagpadayag niadtong maong mga ilhanan sa Marcos 16?

 Pag-abli uban kanako ngadto sa Ika-2 Timoteo, Kapitulo 
3 ug tan-awa kung ginaunsa pagsulti sa Espiritu Santo nga sa 
ulahing mga adlaw magkaaduna og dagway sa pagkadiosnon 
ang mga tawo apan igapanghimakak ang gahum niini, ug 
nagaingon ang Biblia ngadto kaninyo nga sa ingon nianang 
mga tawo paglikay.

 Dili ba nga ingon niana ang ilhanan nga kita nagapuyo na 
sa ulahing mga adlaw? Ginapanghimakak na sa mga tawo ang 
maong gahum sa pagpang-ayo ug ang pagkaluwas gikan sa sala.

 Ang mga kaiglesiahanan nagakabugnaw na gayud nga 
ang thermometer tua na sa saysenta nga ubos na sa siro. Dili 



25

ka mahimong magkaaduna og kadaugan ug mamuhat sa 
Balaanong Pagpang-ayo pinaagi sa mga card party ug mga 
pagpanigarilyo. Ang uban nga tawo moadto sa simbahan sa 
Dominggo sa buntag nga may sigarilyo sa ilang baba, nga 
mora og Texas nga bakang gikapon nga pinutlan ang sungay. 
Nagaingon ang pulong ngadto kanato nga limpyohan nato 
ang atong mga kaugalingon sa tanang kahugawan. Oh igsoon, 
talikdi na ang tanan mong mga kalibutanong butang ug 
alagari ang Dios. Dayon Iya ka nang tugotan sa paglakaw diha 
sa Iyang dalan sa Pagkabalaan sumala sa gihisgotan na sa 
Isaias ika-35 nga Kapitulo.

 Kung may mohatud kanimo og usa ka money order sa 
kantidad nga $70,000.00 magakalipay ka dayon. Kung 
pangutan-on ta ka kon ngano man nga malipayon ka kaayo, 
motubag ka nga nakabaton ka’g $70,000.00. Kung duhaduhaan 
ko kini imo gayud itunol kanako ang maong money order. 
Kung moingon ako nga papel lang kana nga gisulatan 
lang motubag ka dayon nga aduna na’y nakadeposito nga 
$70,000.00 sa U.S. Government sa wala pa masulat ang maong 
order ug nga busa gipaluyohan kini sa gobyerno.

 Nan hibaloa nga ang Santiago 5:14 nagaingon nga ang 
pag-ampo diha sa pagtoo magaayo sa masakiton. Moingon ka 
tingali nga papel lang kana nga adunay gisulat niini. Apan 
igsoon, ginapaluyohan sa tibuok Langit ang Biblia.

 Sa dihang nagabasa ka sa Iyang Pulong hinumdumi nga 
ang saad maoy para kanimo. Kung ingon-ana paglipay dayon 
ug magmatinoohon ug ikaw pagaayohon Niya.

 Siya ang mao gihapong Dios karon ug hangtud sa 
kahangturan. Amen.
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