
ANG PAGLILIBING

 Mapagpalang Makalangit na Ama, yamang narito na ang—
ang Presensya ng Espiritu Santo, kami po’y dumudulog sa

Iyong Banal na Salita. At gayong di maigi ang boses ko ngayon
na sinusubukan kong huwag puwersahin, at salitain ang mga
salitang ito nang mabagal at pantay lang sa abot ng makakaya
ko, akin pong hinihiling ang Iyong Makalangit na gabay at
ang pahid ng Espiritu Santo na kumilos sa kalagitnaan namin
sa gabing ito. At Siya nawa Na sumasa lahat ng dako, Kanya
nawang kunin ang Salita ng Diyos at ipagkaloob Ito sa bawat
puso, sa paraan na kailangan namin ito. Nawa’y pakainin Niya
kami sa gabing ito, ngmabubuting bagay ngDiyos.
2 At ngayong gabi, habang pinag-uusapan namin ang Salita,
nawa’y ang puso namin’y suma-Kalbaryo maraming milya man
ang layo, kung saan binayaran ni Jesus ang buong-kasapatan na
halaga na hinihiling ng dakilang paghatol ng Diyos, mula pa
sa halamanan ng Eden. At ngayon nawa’y mapagtanto namin
na kami po’y inaring ganap nang walang bayad ng Kanyang
pagkabuhay na mag-uli, at Kanyang kamatayan, pagkalibing,
at pagkabuhay na mag-uli.
3 At ngayong gabi ay di na kami sa sanlibutan, dahil kami’y
binili na sa halaga ng mayamang Dugo ng Anak ng Diyos. At
nawa kami, nang may lubos ang pagpapasalamat na puso, kami
nga’y makabaling sa Iyo ngayong gabi, nang buo naming isip at
lakas, at ng lahat ng kaibuturan namin, at paglingkuran Ka na
may malinis, at dalisay na puso.
4 Iyo pong ipagkaloob ngayong gabi, Ama, kung mayroon po
rito na di Ka pa nakikilala, sa pagpapatawad ng pagkakasala
nila, nawa sila’y dumulog nangmay pagpapakumbaba sa krus sa
gabing ito, at doon ay ipagtapat nila ang kasalanan nila sa Diyos
na matuwid, na magpapatawad. At nawa’y ang gabing ito’y
maging napaka halaga sa aming lahat. Haya’t hinihiling namin
ito sa Pangalan ngKanyangAnak, na Panginoong Jesus. Amen.
5 Ngayon napagtatanto natin na walang kahit sino, sa lupa,
ang may sapat na kakayahan para kunin ang Salita ng Diyos at
ihayag Ito, dahil ang Salita ay isinulat mismo sa pamamagitan
ng inspirasyon. AngEspiritu Santo angMay-akda ng Salita.
6 At nung hinahanap nga ang isa, sa Langit, para kunin ang
Aklat at kalagan ang Mga Tatak, walang natagpuan ni isa man
sa Langit, ni sa lupa, ni sa ilalim ng lupa, na karapat-dapat na
kalagan ang Mga Tatak, ni sumilip man sa Aklat. At Naroon
nga ang Cordero na pinatay mula pa nung itatag ang mundo,
at Siya’y lumapit doon at kinuha ang Aklat mula sa kamay Niya
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na nakaupo sa may Luklukan, at kinalagan ang Mga Tatak at
binuksan ang Salita.
7 At ngayong gabi ay sumasampalataya at nagtitiwala tayo sa
Kanya, na Kanyang bubuksan ang Salita para sa atin, at ngayon
aymagbabasa ako sa ika-2 kabanata ngMgaGawa.
8 At gaya nang nailahad ko na, nung unang gabi ’yung
Ang Ikalawanag Pagparito, at…ng Panginoong Jesus, nung
Miyerkules. At nung Huwebes ng gabi ay ’yung Ang Buong-
Kasapatang Hain. Tapos nung Biyernes ng gabi ay ’yung Ang
Buong-Kasapatang Pagtutubos; Ang Sakdal. Napakinggan n’yo
ba ’yun kagabi? Ang Sakdal, ’yung kung papaano nga tayo
magiging ganap na walang kapintasan at sakdal sa paningin ng
Diyos! At ngayong gabi ay tungkol naman sa Ang Paglilibing.
At bukas, Ang Pagkabuhay Na Mag-uli. Kung papaano nga ang
pagkakasunod nun araw-araw.
9 Ngayon ang pinili ko ngayong gabi, para sa pagbabasa ng
Kasulatan, ay mula po rito sa Aklat ng Mga Gawa, sa ika-2
kabanata at sa ika-25, ika-26, at ika-27 talata, itong lahat. At
ganito angmababasa rito, nagsasalita si Pedro.

Si David, sapagka’t sinasabi ni David tungkol sa
kaniya, Nakita kong lagi ang Panginoon sa aking
harapan, sapagka’t siya’y nasa aking kanang kamay,
upang huwag akong makilos:
Dahil dito’y nagalak ang aking puso, at natuwa ang

aking dila; pati naman ang aking laman ay mananahan
sa pagasa:
Sapagka’t hindi mo nga iiwan ang kaluluwa ko

sa impyerno, ni titiisin man na ang iyong Banal ay
makakita ng kabulukan.

10 Napakagandang teksto po para sa gabing ito, para hanguin
ang kontekstong ito na Siya’y naroon sa libingan.
11 Ang unang bagay na gusto nating tingnan…ipaling ang
atensyon n’yo, ay ang di-pagkakamali ng Salita ng Diyos. Ang
Diyos nga’y tinutupad ang Kanyang Salita, sa pinaka letra. At
ngayong gabi gusto nating ipako ang isip natin diyan, na ang
Diyos ay tumutupad sa Kanyang Salita. Makatitiyak tayo sa
anumang bagay na sinabi ng Diyos sa Kanyang Salita, na ’yun
ay Katotohanan. At ang pananampalataya ay di nakalagak sa
gumuguhong buhangin ng ideya ng tao o teolohiya man ng tao,
bagkus ang pinaka pinaglalagakan nito ay sa di natitinag na
Bato ngWalang Hanggang Salita ng Diyos.
12 Ang Salita! Kung Diyos ang nagsabi nun, ’yun na mismo
ang walang hanggang Katotohanan. Hindi Niya ’yun puwedeng
bawiin at sasabihin, “Hindi pala ganoon ang ibig Kong sabihin
diyan.” Ako nga’y nakakapagsabi ng mga bagay-bagay at kayo
man ay nakapagsasabi ng mga bagay-bagay, pero malimit nga
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nating binabawi ang mga ’yun, dahil sinabi lang natin ang
mga ’yun sa abot ng kaalaman natin at sa abot ng kakayahan
natin. Pero, hayan nga’t, ang Diyos ay iba sa atin. Siya’y walang
katapusan, kaya naman hindi Siya makapagsasabi ng anumang
bagay maliban na ganap na sakdal ’yun. Kailanma’y hinding-
hindi Niya ’yun babawiin, hinding-hindi hihingi ng pasensya sa
bagay na nasabi naNiya. Laging nananatiling, Katotohanan.
13 Maging kay Jesus, sa dakilang mga araw na ito na ating
ginugunita, noong totohanang patayin ng Diyos ang Kanyang
Anak para sa kasalanan ng mundo, ay marahil libo-libong taon
bago pa mailagak ang patatagan. Binigkas ng Diyos ang Salita,
at Yun ay maituturing nang tapos sa Langit nung bigkasin ’yun
ng Diyos; ’yun nga’y tapos na. Oh, kung mauunawaan lamang
natin ang ibig sabihin nun, anupa’t talagangmagiging ibang-iba
na mga tao tayo! Ang makita sa Kanyang mga Aklat, ang mga
paghatol na inilagay rito dahil sa ating di-pagsunod, ibubunsod
nga nun ang tao na saliksikin niya ang kanyang sarili, oras-oras;
haya’t ibubunsod din nito na ang matutuwid na magbunyi, oras-
oras, sa pagkabasa sa mga pagpapala ng Diyos na ipinangako
para sa mga tapat. At dahil makatitiyak tayo na ang bawat
Salita’y matutupad at matutupad mismo, iaangkla natin ang
ating kaluluwa roon. Ganoon nga ’yun sa tuwina.
14 Nung magsalita ang Diyos kay Noe, doon noon nung wala
pa ang pangmalawakang pagkagunaw sa baha; marahil bago
pa maisulat ang isang Biblia, o ang Bibliang ito, hayan nga, ay
maisulat; sinabi ng Diyos kay Noe na may parating na bagyo,
at ang tubig ay babalot sa buong daigdig. At wala ngang ni
katiting man na ebidensya na mangyayari ’yun, ang lahat pa
nga’y parang taliwas dun, si Noe ay kumilos sa takot, at ginawa
ang daong, inihanda ’yun. Yun nga’y para iligtas ang kanyang
sambahayan at sarili niya. Hindi siya binigo ng Diyos, dahil ’yun
nga’y Salita Niya. Mangyayari’t mangyayari ’yun dahil Diyos
mismo ang nagsabi na mangyayari ’yun.
15 Ngayon, nung si Job, ang pinaka lumang Aklat sa Biblia, na
marahil isinulat bago pa naisulat ang Genesis, at ibinilang ’yun
sa Biblia. Tapos isinulat ni Moises ang Genesis. Si Job, sa Aklat
niya, haya’t naglumagak siya nang may katapatan sa pangako
na ibinigay sa kanya ng Diyos. At tumindig siya roon sa tabi
ng kanyang handog na sinunog, nang walang pangamba sa puso
niya; yamang nalalaman, na anumang sabihin ng Diyos, ang
Diyos nga’y may kakayahang ipamalas ’yun. At nung mistula
ngang parang taliwas naman ang nangyayari, tumindig si Job
nangmatatag dahil ang pangako ngDiyos aymatatag. Diyos ang
nagako kay Job, at si Job ay naglumagak sa pangakong ’yun.
16 Oh, kung ang iglesya lamang ay makadadako sa kalagayan
na ’yun na ito’y makalalagak nang may katapatan sa Walang
Hanggang Salita ng Diyos na ’yun ang Katotohanan! Grabeng
kaibhan ang babantad, grabeng pagtutuwid ang babantad
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mismo, grabeng pagtatabas ang babantad, grabeng kagalakan
ang babantad, grabeng kapangyarihan ang babantad mismo,
kapag ang mga kalalakihan at kababaihan ay manghahawakan
mismo sa Diyos sa tapatang kabuoan, na ang bagay na sabihin
Niya ay Katotohanan mismo. Kahit ano pa ang kalagayan kung
titingnan, ay wala nga ’yung kinalaman dun. Ang Diyos ang
nagsabi; ’yun na ’yun!
17 At si Job, nung nasa pinaka mapanubok na panahon siya
ng buong karanasan niya; nasumpungan siya, sa Presensya ng
Diyos, na isang matuwid ngang tao. Maging ang Diyos nga ang
nagsabi na siya’y sakdal. Wala siyang katulad sa mundo. At si
Satanas ay nabigyan ng pagkakataon na tuksuhin siya, sabi,
“Ibubunsod ko na sumpain ka niya sa Iyongmukha.”
18 At halos kunin na ni Satanas ang buhay ni Job, at gagawin
na nga sana, pero ang Diyos nga’y naglagay ng hangganan, sabi,
“Sige’t maaari mong gawin ang lahat ngmagagawamo sa kanya,
basta’t huwagmo lamang kunin ang kanyang buhay.”
19 Pagkatapos nung si Job ay tumayo sa pinaka mapanukso’t
pinaka matinding sandali na ’yun, sabi niya, “Talastas ko na
ang Manunubos ko ay nabubuhay, at sa huling mga araw ay
tatayo Siya sa lupa. Bagamat sirain ng mga uod ang katawan
na ito, gayunman ay makikita ko ang Diyos sa laman na
ito.” Kahit na gaano mang kadilim ang situwasyon, at gaano
pang di kapani-paniwala, haya’t may kung anong bagay na
iniangkla si Job sa kanyang kaluluwa, ang Walang Hanggang
pangako nga ng Diyos. Oh, kung magagawa lamang natin ’yan!
Pansinin, naglumagak siya sa pangakong ’yun, “Talastas ko na
ang Manunubos ko’y nabubuhay.”
20 At gusto kong pansinin n’yo, para sa panghinaharap na mga
salitang ito na gusto kong sabihin, haya’t may tinukoy si Job na
isang partikular na lugar para paglibingan sa kanya. At nung si
Job ay mamatay, dun siya inilibing.
21 Haya’t may isa pang lalaki, na ang pangalan ay Abraham,
na pinanghawakan ang Diyos sa Kanyang Salita. At siya nga’y
nananampalataya sa Diyos. At tinatawag niya ang mga bagay
na naroon noon na salungat sa pangako ng Diyos na ibinigay
sa kanya, na ang mga bagay na ’yun ay hindi umiiral. Kanyang
pinanghawakan mismo ang Diyos sa Kanyang Salita. At nung
lumipas ang mga araw, at mga sanlinggo at mga buwan, at
maraming mga taon pa nga mismo ang lumipas, si Abraham ay
hindi natinag maski kaunti. Ang sabi ng Biblia, “Di siya nag-
alinlangan, sa pamamagitan ng di pagsampalataya, sa pangako
ngDiyos; bagkus siya pa nga’y tapat, na pinupuri angDiyos.”
22 Gayong lahat na halos, araw-araw, ay nagiging parang mas
mahirap araw-araw; pero sa halip na manlupaypay, si Job ay
naging mas matibay pa araw-araw. Oh, grabeng pinagpalang
katiyakan! Sa panahon na tila ba aapaw ang paghihirap para
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ibunsod ang bagay na ’yun, na ipinangako ng Diyos, na ipaging
imposible; sa halip na mawalan tayo ng loob, na mapapaatras
pabalik sa sanlibutan, kinakailangan nating tumindig nang mas
matatag pa sa naitindig natin kailanman, sa GANITO ANG
SABINGPANGINOON. Yun namismo ang aayos sa lahat, kapag
Diyos na mismo ang nagsabi.
23 Haya’t tinawag ni Abraham ang mga bagay na ’yun, na
’yun nga’y parang wala, dahil ang mga ’yun ay salungat sa
Salita. At nung mamatayan si Abraham ng kanyang sinisinta’t
asawang, si Sarah, matapos ang ilang taon ng pamumuhay na
magkasama, bumili siya ng isang bahagi ng lupa na malapit sa
kung saan inilibing si Job, at doon inilibing si Sarah. Iniisip
n’yo ba kung bakit? Sila kasi’y mga propeta! Nakita nila! Sila’y
may kaugnayan sa Diyos! At ngayon nung si Abraham na ang
namatay, siya’y inilibing kasama si Sarah.
24 Ngayon, hindi nga siya pumayag na basta ibigay nung mga
taong ’yun ang bahaging ’yun ng lupa sa kanya. Kanyang binili
’yun, sa harap ng mga saksi. Isa ngang napaka gandang tipo ng
bautismo. Kanyang binili ’yun, sa harap ng mga saksi, patunay
na kanyang pagmamay-ari ’yun. Oh, sa ganoon ngang paraan
dapat lumapit ang isang tunay na mananampalataya, ’yung di
nga patago’t sa sulok lang, bagkus titindig mismo sa harap ng
mga saksi, “Ako’y saksi ng Panginoong Jesus, at ng Espiritu
Santo, at ng Kanyang dakilang mga gawa,” at lalong-lalo na
ngayon na nakikita na natin ang masamang panahon na ito na
parating.
25 At pagkatapos nung magkaroon ng anak si Abraham, na si
Isaac, na ang pangako ay ipinagkaloob na sa kanya. At nung si
Isaac ay mamatay, inilibing siya kasama ni Abraham. Haya’t si
Isaac nga’y nagkaroon ng anak na si Jacob.
26 At nung si Jacob ay…namatay sa ibayo sa dako ng Egipto.
Pero pansinin n’yo, bago siya mamatay, binilinan niya ang anak
niyang propeta, si Joseph, “Halika rito, anak, at ipatong mo
ang iyong kamay sa pilay kong balakang.” Kung maaalala n’yo
kung paano siya napilay, haya’t hinawakan siya ng Anghel
ng Panginoon noon sa kanyang balakang, at mula noon ay
papilay-pilay na siyang lumakad. Sabi niya, “Ipatong mo ang
kamay mo sa balakang ko, at manumpa ka sa akin sa Diyos ng
mga magulang natin, na hinding-hindi mo ako ililibing dito sa
Egipto.” Bakit? Oh, taglay kasi nila ang Salita, taglay nila ang
kapahayagan!
27 At hayaan n’yong huminto muna ako rito sandali, para
sabihin na ang iglesya ng buhay naDiyos ay itinayo sa ibabaw ng
Makalangit na kapahayagan; hindi sa ibabaw ng denominasyon,
mga organisasyon man, hindi sa ibabaw ng mga kredo o mga
doktrina, bagkus ay sa ibabaw ng espirituwal na nahayag na
Katotohanan ng buhay na Diyos.
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28 Si Abel, sa halamanan ng Eden, kinamit niya ’yun bago ang
iglesya’y magpasimula. Papaano niya nalaman na kordero ang
dapat dalhin? Bakit di na lang siya nagdala ng prutas katulad ng
ginawa ni Cain? Haya’t inihayag kasi sa kanya!
29 Minsan ay sinabi ni Jesus, sabi, “Ano ang sabi ng tao kung
sino baga Ako na Anak ng tao?”

“May ilan na nagsasabi na Ikaw si ‘Moises,’ at ‘Elias,’ at kung
anu-ano pa.”

Sabi Niya, “Pero ano ang sinasabi ninyo kung Sino
baga Ako?”
30 Nakita n’yo na, hindi nga nakalagak sa kung ano ang isipin
ng kung sinu-sino, ito nga’y nakabatay sa nalalaman ninyo na
Katotohanan talaga. “Ano ang sinasabi ninyo?” Yan nga ang
katanungan na kinakaharap ng bawat isa sa atin dito nang
mukhaan sa gabing ito, “Ano ang sinasabi ninyo?”
31 At si Pedro ay dali-daling sumagot, nang wala ngang pag-
aatubili, sabi, “Ikaw si Cristo, angAnak ng buhay naDiyos.”
32 Yaman ngang si Jesus Na nakakakilala sa mga lihim ng lahat
ng puso, dahil Siya’y walang iba’t si Jehovah na nahayag sa
laman, haya’t Kanyang sinabi, “Mapalad ka, Simon, Bar-jonas,
dahil hindi ito inihayag sa iyo ng laman at dugo, bagkus ay
inihayag ito ng Aking Ama na nasa Langit. At sa ibabaw ng
batong ito ay itatayo ko ang Aking Iglesya, at ang mga pintuan
ng impyerno’y hindi makapapanaig labanDito.”
33 At nung dumating na rito sa atin, tayong mga Lutheran ay
pinagnanais nating lumakad sa pananampalataya, tayong mga
Methodist ay pinagnanais nating sumigaw para makamit Ito.
kayo na mga Pentecostal ay pinagnanais n’yo na makapagsalita
sa iba’t ibang wika para makamit Ito, pero sampung milya nga
ang layo n’yan mula Rito.
34 Ito nga’y Makalangit na kapahayagan ng Panginoong Jesus
Cristo, ang Persona ng Kanyang pagka-Siya na nahayag mismo
sa puso, “Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo Ko ang Aking
Iglesya, at ang mga pintuan ng impyerno’y hindi makapapanaig
laban Dito.” Saktong-sakto nga ito sa Mateo :24, 5:24, o,
San Juan 5:24, “Ang dumirinig sa Aking mga Salita, at
sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa Akin, ay mayroong
Buhay na walang hanggan; at di na patutungo sa kahatulan,
bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong Buhay.” Di
dahil sa pagkilos mo, o anumang emosyon; kundi dahil ikaw ay
nagkaroon ng pribilehiyo na si Cristo’y mahayag sa iyo mula
sa Langit, “Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo Ko ang Aking
Iglesya.”
35 At pagkatapos, si Jacob, nung mamatay na siya, iniutos ng
anak niya na ang katawan niya’y dalhin mismo, at inilibing siya
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kasama nina Abraham Isaac, Sarah, at Job, doon sa Banal na
mga Lupain, sa Palestina.
36 Tapos, si Joseph, yamang isang propeta. Sumagana siya sa
Egipto. Kilala niya ang Diyos. Inihayag ng Diyos ang Sarili
Niya sa kanya. At nung mamatay siya, sabi, “Huwag n’yong
ililibing ang mga buto ko sa dako rito, bagkus ilagak…sa
panahon…Balang araw may katiyakang dadalawain kayo ng
Diyos!” Bakit? Naglumagak siya kasi nang may katapatan sa
Salita ng Diyos kay Moises, “Apat na raang taon na sila’y
maninilbihan sa bansang ito, pero ilalabas ko sila.” Siya nga’y
naglumagak nang may katapatan sa Salita.
37 At napakagandang ilustrasyon nito rito, kung mapapansin
n’yo. Bawat Hebreo na dadaan dun, na ang likod ay lamog na
lamog sa paghahagupit, ngmga tagapangasiwa ngmga alipin. At
sa pagtingin niya sa mga buto na ’yun ng kanyang propeta, na si
Joseph, haya’t alam niya na balang araw sila’y lalaya. Dahil, ang
mga buto na ’yun ay inilagay dun para maging isang bantayog
ng paalaala, na balang araw sila’y lalabas.
38 Halos labing-lima o labing-walong taon na ang nakararaan
nung si Billy Paul, ang munti kong anak na lalaki’y limang
taong gulang pa lang noon, halos ganoon pa lang…May bitbit
kaming munting bulaklak noon na dadalhin namin sa libingan
ng nanay niya, magbubukang-liwayway noon ng isang umaga,
Pasko ng Pagkabuhay, papasikat ang araw, nakasilip; o bago
lamang magliwanag, siyanga, pagkatapos didiretso sa gawain.
Haya’t habang papalapit kami sa libingan, hinubad ng munting
bata ang sumbrero niya habang papalapit kami sa lugar kung
saan nakalibing ang munti niyang kapatid na babae’t ang nanay
niya. At bigla na lang siyang napahibik at umiyak, tapos sabi
niya, “Tatay, nandiyan ba si nanay sa hukay na ’yan?”
39 Sabi ko, “Wala, anak. Wala siya riyan sa hukay na ’yan.
Siya’y milyong beses na mas maigi ang kinalalagyan kaysa sa
iyo at sa akin.”

Sabi niya, “Makikita ko ba si nanay uli?”
40 Sabi ko, “Sa biyaya ng Diyos, kung naisin mo, makikita mo
siya uli.”

Sabi, “Ang katawan ba niya’y babangon sa libingan
na ’yan?”
41 Sabi ko, “Iho, ipikit mo ang mata mo, at may ikukuwento
ako sa’yong munting kuwento. Daan-daang taon ang nakalipas,
sa umagang ito, may isang libingan na iniwang walang laman.”
Sabi ko, “Yun nga’y bantayog ng paalaala na ‘sila na natutulog
sa Diyos ay dadalhin ni Cristo kasama Siya sa pagdating
Niya.’” Haya’t nang walang anino ng pag-aalinlangan, ako’y
lumalagak nang may buong katapatan sa Walang Hanggang
pangako ng Diyos!
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42 Gaya ni Job ng lumang panahon, kapag naririnig natin ’yung
“abo tungo sa abo, at alabok tungo sa alabok,” naaalala ko si
Longfellow, na nagsabi:

Huwag mong sabihin sa akin, na pagbibilang
lamang hanggang pagluluksa,

Ang buhay ay isa lamang panaginip na walang
mapapala!

At ang kaluluwa’y patay na heto nahihimbing,
At ang mga bagay sa buong paligid di tunay sa
inaakalang dating.

Sabi niya:
Oo, buhay ay tunay! Ang buhay ay may
tinutugaygay!

At di hukay ang huling panukala ng buhay;
Ikaw ay alabok, babalik sa alabok,
Binigkas pero kaluluwa’y hindi kalahok.

43 Ang tawag nila dun ay theophany, na kapag lisanin natin ang
dako rito ay pupunta tayo sa isang dakong ’yun. Anuman ’yun,
pinanghahawakan ko ang Salita ng alagad, nung sabihin niya,
“Kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa o dakong ito na
pinapanahanan nati’y masira, may isa tayo na naghihintay, para
lumipat mula rito patungo Roon.”
44 Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Job, lahat sila na mga
propeta, nagtiwala sila’t nanampalataya na may parating na
isang pagkabuhay na mag-uli, na ang Manunubos ay darating.
Nagpropesiya sila ukol sa Kanya. Si Enoc ay nagpropesiya ukol
sa Kanya; naglumagak nang may katapatan, tinatakan mismo
ang kanyang patotoo sa pamamagitan nun. Sina Isaac, Jacob,
Daniel, Jeremias, Ezekiel, sila’y naglumagak nang tapat na ang
Mesiyas mismo’y darating.
45 At namatay sila’t ang kanilang mga kaluluwa’y nagtungo
sa Paraiso. Hindi pa sila puwedeng makatungo sa Presensya ng
Diyos, dahil (natalakay na natin ’yan kagabi) ’yung dugo ng
mga baka’t kambing ay di nakapagpapatawad ng kasalanan;
ang ginagawa lang nun ay magtakip sa kasalanan, may araw na
pinauukulan kung kailan may sakdal na Hain; dahil ’yung dugo
sa hayop ay di makababaling na mananalaytay sa mananamba,
dahil kung ganun ay disin sana’y di siya tumigil sa paghahain ng
mga handog na ganoong uri.
46 Pero hayan nga’t nung ang Anak ng Diyos ay mamatay, ang
Buhay na naroon sa Kanya’y wala ngang iba kundi ang Diyos,
para makapanumbalik at kupkupin tayo tungo sa pamilya ng
Diyos. At ngayon tayo’y mga anak na ng Diyos, ang Buhay na
mula sa Kanyang Dugo.
47 Ngayon dagli po’t pansinin ito, sa pagtugaygay natin. Yung
mga naroon sa Lumang Tipan, at sila roon na naniniwala
at sumasamba, at namatay sa Pananampalataya, haya’t sila’y
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naghihintay sa panahon na ’yun. Ang dahilan kung bakit ganun
ang ginawa ng mga propetang ’yun, at nagnais na mailibing
sila sa Palestina, ay nababatid nga nila na ang pagkabuhay na
mag-uli ay di mangyayari sa Egipto. Mangyayari lang ’yun sa
Palestina’t, doon lamang.

48 Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko ngayong gabi: ako
nga’y binabansagan ng lahat na ng klase ng puwedeng ibansag;
di ko alintana anuman ang ibansag sa akin ng mga tao, di ’yun
mahalaga sa akin. Ang tanging bagay na nais kong pagtuunan,
ay ang pagkabatid na ito: na ako’y patay na, at ang buhay ko’y
nakakubli na kay Cristo, sa pamamagitan ng Diyos, at tinatakan
na ng Espiritu Santo; na kapag Siya’y tatawag na sa mga patay,
ako’y tutugon sa araw na yaon. Ilibing n’yo ako kay Cristo, dahil
sila na mga nakay Cristo ay dadalhin ng Diyos kasama Niya sa
araw na yaon.

49 Papaano tayo makapapasok kay Cristo? Unang Mga Taga-
Corinto 12:13, “Sa pamamagitan ng iisang Espiritu lahat tayo’y
binautismuhan tungo sa iisang Katawan, at naging mga kapwa
mamamayan ng Kaharian ng Diyos.” Itinuturing na natin ang
ating mga sarili na mga taga-ibang bayan at mga manlalakbay
sa mundong ito, anupa’t, hindi na makamundong bagay ang
pakay, bagkus nakaantabay sa pagparito ng mapagpalang Hari
na siyang mamamahala na, mula dagat hanggang sa walang
hanggang dagat, sa pagparito Niya sa Kanyang kaluwalhatian.
Tunay, nakaantabay tayo sa Kanyang Pagparito.

50 At kaya naman walang duda sa isip ko, pero ’yun nga ang
nakay Jesus sa Kanyang kaisipan noong narito Siya sa lupa, ’yun
ngang di-nagkakamaling Walang Hanggan na Salita ng Diyos.
Dahil, nalalaman natin na sa Kanya ay nananahan ang buong
pagka-Diyos sa Katawan. Ang buong pagka-Diyos ay naroon
sa Kanya. Siya’y ang siya ring Ama, Anak, at Espiritu Santo,
pero nakapanahan sa anyo ng tao; ang theophany ng Diyos, ang
dakilang larawan ng Diyos na sa ganoon ay nilalang Niya ang
tao, pagkatapos inilagay ang tao sa lupa. Siya’y may katawan.
Ang Diyos nga’y di maaaring walang katawan. Ang Diyos ay
may katawan, at ang itsura nun ay tao. Nakita ’yun ni Moises,
nakita ng iba, at ang itsura nun ay tao.

51 At ’yun nga’y impresyon, ito ’yung, kung ano Yung naroon.
At lahat ng narito mismo sa lupa, kagandahan, katimyasan,
kagandahan ng lupa, haya’t walang narito sa mundo na anupa’t
may katumbas ngang mas higit doon, na naghihintay sa atin sa
paglisan natin sa mundong ito. Dahil, lahat ng bagay rito sa
lupa ay anino lamang ng kung ano ’yung nasa Langit. Lahat ng
bagay na mabuti, lahat ng bagay na matuwid, lahat ng bagay
na maganda, mga punongkahoy, mga ibon, lahat, ang mga ito’y
anino lamang ng kung anong nasa Langit.
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52 Itong buhay natin dito’y anino lamang. Isa itong anino, at
hindi ito ’yung tunay na bagay. Ito ’yung bahaging-negatibo.
Kailangan ng kamatayan para i-develop ang litrato, para tayo
nga’y maipanumbalik sa theophany kung saan tayo nanggaling.
Pagkatapos sa pagkabuhay namag-uli tayo’y darating sa wangis
Niya, isang binuhay na mag-uling katawan. Ang ganda; at
di lang basta maganda, haya’t tunay pa mismong, tapat na
Katotohanan ng Walang Hanggang Salita ng Diyos, na tayo’y
magiging kawangis Niya.
53 Pansinin ngayon, si Jesus, na naroong nakalagak ang lahat
ng kapangyarihan ng Diyos, pero, nung makaharap Niya si
Satanas, di Niya ginamit ang anuman sa mga kapangyarihan
Niya. Itinuturo lamang Niya ang Salita! Ganoon ang ginawa
Niya. Sabi Niya, “Nasusulat, ‘Ang tao’y di lamang sa tinapay
nabubuhay, kundi sa bawat Salita na nanggagaling sa bibig ng
Diyos.’”
54 Kaya papaano ’yun na nagpapaiwan kayo sa bahay at
sasabihing kasing inam n’yo ang isang Cristianong nagsisimba?
Hindi n’yo magagawa. Basahin n’yo ang Salita! Ang Espiritu
Santo’y kumakain sa Salita. Ang Biblia ang espirituwal na
itinagubiling-pagkain ng Diyos para sa Iglesya Niya. At ang
Espiritu Santo ang Siyang Isa na ’yun na dadalhin Ito sa inyo
at ilalagay Ito sa puso, at sa pamamagitan ng pasasalamat ay
tinutubigan n’yo mismo Ito. At bawat Makalangit na pangako
ay magbubunga ng sakto sa pagkakasabi ng Diyos na ibubunga
nito.Marapat lamang. Ito’y Kanyang Salita, at Ito’y Buhay.
55 Ngayon, nakalimutan ko na kalahating oras lang pala ang
mayroon ako. Medyo natatagalan ako sa pagdako sa bagay na
gusto kong sabihin.
56 Pero pansinin n’yo si Jesus sa huling isang oras, o dalawa,
ng Kanyang buhay, marami’t, marami mismong propesiya ang
natupad.
57 May nagsabi sa akin, “Kapatid na Branham, diba’t dapat na
ito’ymangyari, at dapat na ’yun aymangyari.”

Sabi ko, “Mangyayari anumang oras.”
58 Kung babasahin n’yo ’yung ika-22 Awit, at pagkatapos ay
mamatyagan ang Kanyang naghihingalong oras sa krus, hayan
nga’t di ko lang matandaan ngayon kung ilang katangi-tanging
propesiya ang natupad mismo sa huling dalawa o tatlong oras
ng Kanyang buhay! Tunay, “Binutasan nila ang Aking mga
paa at Aking mga kamay. Diyos Ko, Diyos Ko, bakit Mo Ako
pinabayaan?” at iba pa, gaya ng pagkakahiyawnoon niDavid.
59 At heto rin ang isa pang bagay na gusto kong mapansin n’yo,
ang Katotohanan, ang di nagkakamaling bahagi ng Salita ng
Diyos. Ang sabi ng Biblia, “Kanyang iniingatan ang lahat ng
Kanyang mga buto, wala ni isa roon ang nabali.” Gaya nga ng
tipo, ang kordero ng paskwa ang siyang tipo nun. Ang kordero



ANG PAGLILIBING 11

na ’yun ay kinakailangan na wala itong kapintasan, walang
nabaling buto dapat sa kordero na ’yun. At nung oras na ’yun
na Siya’y…Namatay na Siya, nagtungo sila roon para baliin
sana ang Kanyang mga binti gamit ang maso. At tunay ngang
bago pa…Masdan n’yo ’yung makapigil-hiningang sandali na
’yun! Yung lalaki na may hawak nung maso, handa na sanang
patamaan ang Kanyang mga binti, pero ang sinabi nga mismo
ng Salita ng Diyos, “Wala ni isa mang buto ang mababali sa
Kanyang katawan.”

“Papaano ’yunmangyayari?”Dadako tayomabilis na lang.
60 Ang Salita ng Diyos ay Walang Hanggan! Kung ang Salita
nga ng Diyos ay sakdal, haya’t sila na mga nakay Cristo ay tiyak
na tiyak na babangon yamangmay pagkabuhay na mag-uli. Ang
Diyos nga’y obligado sa Kanyang Salita, para kayo’y pagalingin,
kung papaano ngang ililigtas Niya kayo. Dahil, Siya, haya’t ang
Salita Niya ang nangako nito. Ito’y Salita ng Diyos, at wala
tayong karapatan na mag-alis ng anuman mula Rito. Haya’t
sabihin lang, “Katotohanan Ito.” Sampalatayanan Ito! Anuman
angmangyari, sampalatayan Ito, ano’t anuman. Lahat sila na iba
pa’y sa ganoong paraan mismo kinailangan na sumampalataya
Rito, at di tayo bukod dun. Ibinigay ng Diyos ang Palestina sa
Israel, pero kinakailangan nilang lumaban sa bawat pulgada ng
lupain na para sa kanila. Ang pangako’y sa inyo, pero kailangan
n’yong makipagbaka sa bawat pulgadang panghahawakan n’yo;
lalaban at lalaban ang kaaway, tunay ganoon ang gagawin niya.
61 Pero pansinin n’yo nung akma na nilang babaliin ang mga
binti ng ating Panginoong Jesus, haya’t kung ang maso na ’yun
ay tatama sa binti’t mababali, ang Diyos ay masusumpungang
mali kung ganun. Pero wala ngang sapat na bilang ng diyablo
sa buong kadiliman ng paghihirap para ibunsod na ’yung maso
na ’yun ay tumama roon sa kalugud-lugod na katawan. Dahil si
David, walong-daang taon bago ’yun, ay nagsabi na, “Wala ni
isang buto ang mababali sa Kanyang katawan.” Ang Salita nga
ng Diyos ay mananatiling Katotohanan.
62 Kaya naman anong ginawa nila roon? Kumuha sila ng sibat
at itinusok ’yun sa Kanyang tagiliran, at lumabas ang Dugo at
tubig, para tuparin ang sinabi ng Biblia, “Binutasan nila ang
Akingmga kamay at Aking tagiliran.”Natupad ang Salita.
63 Ngayon nung naghihingalo na Siya, oh, grabeng kalagim-
lagim na oras nun! Naiisip ko nga ang awiting ’yun, at, sa totoo
lang, talagang may matinding pagdaramdam akong nadarama,
kapag naiisip ko ’yung awitin na ’yun na isinulat ng makata
maraming taon na ang lumipas.

Mga bato’y nahati’t nagdilim ang mga langit,
Tagapagligtas ko’y ulo Niya’y inilaylay at
namatay;
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Ang tabing na nabuksan ipinakita nito ang
daan

Patungo sa kagalakan ng Kalangitan at araw
na wala na ngang kawakasan.

64 At nung siya’y nakabitin dun, nagdurugo’t naghihingalo,
nung iyuko na Niya ang Kanyang ulo, nahiya ang araw sa sarili
nito, na tumunghay sa mortal na mga nilalang na nilikha ng
Diyos sa larawan Niya, na kinailangang magbayad ng ganoong
kalaking halaga para tubusin sila, haya’t tumanggi ang araw na
tumunghay sa lupa nung oras na ’yun. Maging ang buwan ay
nahiya nang lubos na napaurong ito sa kinalalagyan nito. At
maging ’yung mga bituwin ay tinalikuran ang lupa. Grabeng
kalagim-lagim na bagay ang kasalanan, grabe ang ginawa ng
Diyos para makipagtuos dito!
65 Tapos ang makita ang mga saserdoteng ’yun na nanlilibak,
habang may dura sa Kanyang mukha. Hinambalos pa Siya ng
isang lalaki sa ulo, gamit ang tambo, at sabi, “Kung Ikaw nga’y
Propeta, sabihin Mo sa amin kung sinong humambalos sa Iyo.”
Hinablot pa ng isang lalaki ang balbas sa Kanyang mukha,
tapos sinampal-sampal Siya sa mukha, at sinabihan pa Siya na
ipagtanggol ang Sarili Niya.
66 Sabi Niya, “Kung ang Kaharian Ko ay sa mundong ito,
Ako’y tatawag nang diretso sa Aking Ama, magpapadala Siya
ng labing-dalawang pulutong ngmga Anghel.”
67 Puwede ngang mabago ang situwasyon, pero papaano Niya
magagawa? Di Niya maaatim na gawin, dahil sarili Niyang mga
anak ang mga ’yun na mariing sinisingil ang Kanyang Dugo.
Maiisip n’yo ba ’yun na isang tatay, isang ama, tapos ’yung
sarili niya mismong mga anak (na nasa kadiliman) ay mariing
sinisingil ang dugo ng sarili nilang ama? Yun ang dahilan
kung bakit wala Siyang ibang magagawa kundi mamatay.
Kung di Siya namatay, kapahamakan ang kakaharapin ng mga
anak Niya, kapahamakan ang kakaharapin ng mga nilalang.
Kaya naman kinailangan Niyang mamatay, para iligtas ang
Kanyang bayan.
68 At nung gawin na Niya, nung iyuko na Niya ang ulo Niya,
nanghilakbot ang matandang lupang ito na may panginginig na
gumapang sa buong gulugod nito. Walang dudang napatirapa
ito sa nerbiyos, dahil sinabi ng Biblia na “ang buong mundo,
mula ika-anim hanggang ika-siyam na oras, ay nagdilim, sa
buong balat ng lupa.” At lumindol ang lupa; at ang mga bato’y
nabiyak. At ’yung tabing sa templo’y nahapak mula sa itaas
paibaba; ang mga mesa para sa hain ay nagtauban. Ang Anak
ng buhay na Diyos ay namatay. Ganoon na lamang Siyang
kapatay na napansin ’yun ng araw. Ganoon na lamang Siyang
kapatay na napansin ’yun ng buwan. Ganoon na lamang Siyang
kapatay na napansin ’yun ng mga bituwin. Ganoon na lamang
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Siyang kapatay na napansin ’yun ng lupa. Ganoon na lamang
Siyang kapatay na napansin ’yun ng mga elementong-sangkap
ng daigdig, napansin ’yun ng kapaligiran. Marapat lamang na
mapagkilala ng lahat na ’yun ang Anak ng Diyos! Dahil, hindi
maaaring mabigo ang Salita ng Diyos, Siya’y ipinangako na,
mula pa sa halamanan ng Eden, “Duduruguin ng Binhi ang ulo
ng serpiyente.”
69 Ngayon anong nangyari sa Kanya? Saan Siya dumako nung
iwan Niya ang krus at mailagak dun sa libingan na pagmamay-
ari ni Jose ng Arimatea?
70 Haya’t ganoon na lamang Siyang kadukha na wala Siyang
mapaghiligan ng Kanyang ulo. Isinilang Siya sa sabsaban, na
may bahid na itim na nakakabit sa Kanyang pangalan, bilang
“ilehitimong anak.” Pinagtawanan Siya, nilibak, tinuya, dito sa
lupa. Siya’y nilibak, at tinanggihan. At nung mamatay Siya,
pinatay Siya dahil sa parusang kamatayan, pinagitnaan ng
dalawang magnanakaw. At ni wala ngang lugar para Siya’y
mailibing, at inilibing Siya sa libingan na pagmamay-ari ng
ibang tao. Ang mismong Diyos ng Langit na bumaba sa lupa!
Sino nga tayo sa inaakala natin, na haya’t ang pinagdadaanan
nati’y katiting lang na paghihirap kung tutuusin? Grabe ang
ginawa Niya para sa atin! Bulayin n’yo ’yun, kaibigan, pag-
aralan n’yo.
71 Sabi nung sundalong Romano, “Tunay, ito ang Anak ng
Diyos.” Makikilala’t makikilala mismo ng makasalanan. Si
Judas ma’y nagsabi, “Ikinatwa ko ang walang salang Dugo.” Di
puwedeng hindi niya mapagkikilala. Di puwedeng ang buong
mundo’y di ’yun mapagkikilala.
72 Pagkatapos saan Siya nagtungo? Kapag namatay ang isang
tao, ’yun na ba ang katapusan nun? Hindi, po. Kinailangan
Niyang mamatay sa ganoong paraan dahil sinabi ng Biblia ng
Diyos na mamamatay Siya sa ganoong paraan. At nagtiwala
Siya sa Salita ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit nasasabi
Niya, nung buhay Siya, “Gibain ninyo ang templo na ito, at ito’y
itatayo ko sa loob ng tatlong araw.”
73 Dahil sinabi ni David, sa isang dako, lamang, sa Biblia, sa
ilalim ng inspirasyon, nung si David nga, na tao ng Diyos, na
propeta na may pahid ng Salita, ay nagsabi, “Hindi Ko titiisin
ang Aking Banal na makakita ng kabulukan, ni iwan man ang
Kanyang kaluluwa sa impyerno.”
74 Ang sabi ni Jesus, “Gibain ninyo ang katawan na ito, at
ibabangon Ko ito sa loob ng tatlong araw.” Alam Niya na ang
Salita ngDiyos ay dimaaaringmabigo. Oh, ang ganda!
75 Kung Siya nga’y naglumagak doon nang may katapatan,
sumampalataya na ang Salita ng Diyos ay di nabibigo, gaano pa
nga tayo na dapat lumagak nang may katapatan yamang tayo’y
mga ipinanganak nang muli sa Espiritu Santo, at Ito’y saksi
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sa ating puso sa oras na ito na natatalastas natin na ang ating
Manunubos ay buhay at babalik muli balang araw. Tiyak nga
na sila na mga nakay Cristo ay dadalhin ng Diyos kasama Siya!
Ngayon pansinin.
76 Hayun nga Siya. Alam Niya na ni isang selula ng katawan
na ’yun ay di mabubulok. Pitumpu’t dalawang oras, papasok na
ang kabulukan. Yun ang dahilan kung bakit di Siya nagpatagal
nang tatlong araw mismo. Namatay Siya ng Biyernes ng hapon,
bumangon ng Linggo ng umaga. Haya’t, sa loob ’yun ng tatlong
araw. Sa loob ng tatlong araw Siya’y nakatakdang babangon
muli, dahil nagtiwala Siya sa Salita ng Diyos.
77 Heto na nga Siya! Saan Siya nagtungo nung yumaon Siya?
Ang sabi ng Biblia, “Bumangon Siya. Nagtungo Siya’t nangaral
sa mga kaluluwa na nasa bilangguan, na di nagsipagsisi sa
pagpapahinuhod noong mga araw ni Noe.” Yung kaluluwa Niya,
Espiritu Niya, ’yung theophanyNiya ngKanyang pagka-Siya, ay
bumaba. Sundan natin Siya. Ninanais n’yo ba, sa gabing ito, na
sundan Siya nang ilang minuto? Sige’t tingnan natin kung saan
Siya nagtungo.
78 Doon mismo sa ilalim ng dako ng mga mortal na nilalang
ay yaong dako ng masamang kapangyarihan; sa ilalim…sa
mismong ibabaw nun ay nakaratay ang mga kaluluwa ng mga
suwail; sa ilalim nun ay naroon ang pinaka dako ni Satanas, ang
impyerno. Tapos heto nga na narito sa ibabaw natin ang Espiritu
Santo; tapos sa ilalim ng Dambana ay ’yaong mga kaluluwa ng
matutuwid na tao; ang kasunod ay ang Diyos na Mismo. Yung
isa’y paibaba, ’yung isa nama’y paitaas; ang dalawang espiritu
na ’yun ay narito mismo sa ibabaw ng lupa, nag-iimpluwensiya
sa mga tao rito sa lupa.
79 At nung mamatay si Jesus, bumangon Siya, bumaba roon.
Nakikinita ko Siya ng Biyernes ng hapon na ’yun, pagkamatay
Niya, [Kumakatok si Kapatid na Branham—Pat.] kumatok sa
pinto ng dako ng mga ligaw. Haya’t sundan natin Siya sandali.
Bumukas ang pinto. Naroon ang mga kababaihan, naroon ang
mga kalalakihan, naroon ang mga kabataang babae, may mga
matatanda rin, lahat sila’y sama-sama roon sa kahindik-hindik
na dakong ’yun na tinawag na bilangguan ng mga napahamak
na kaluluwa.
80 Kung may oras lang sana ako, sasabihin ko sa inyo. At
marahil isang pangitain lang ito. Pero may isang beses na ako’y
nakadalaw sa dakong ’yun, at sumigaw ng kahabagan, nung
ako’y isa pa noong makasalanan na sumasailalim noon sa pag-
oopera. Nung makaalis ako roon, nakatayo ako sa Kanluran, na
ang mga kamay ko’y nakataas na nakaturo sa Langit, at may
krus na sumisinag sa akin.
81 Hayan nga’t doon sa dakong ’yun ng kapighatian, kung saan
si Jesus ay lumakad sa pintuan. Lahat dun ay kinailangan na
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sumaksi na Siya ang Anak ng Diyos, dahil napangaralan na sila
noon sa pagpapahinuhod samga araw ni Noe. Kumatok sa pinto,
sabi Niya, “Ako Siya na ipinapangusap ni Enoc. Ako ang Binhi
ng babae, na dudurog sa ulo ng serpiyente. Bawat Salita ngDiyos
ay natupad; kamamatay Ko lang sa dako ng Kalbaryo, at nabili
Ko na ang Aking Iglesya. At ang Siya na ’yun na ipinangusap
noon ni Enoc, Ako Siya.” At sila roon ay wala nang kahabagan
para sa kanila, wala nang pag-asa, dahil sila’y sumuway. At ang
pinto’y isinara sa kanilang mukha.
82 Doon sa kailaliman sa dako mismo ng mga demonyo! Doon
sa kailaliman sa mismong pintuan ng impyerno! Kumatok Siya
samay pinto. [Kumakatok si Kapatid na Branham—Pat.]
83 Panahon ito nung Siya’y naroon sa libingan, ang katawan
Niya, na naghihintay ng pagkabangong mag-uli. Dinalaw Niya
ang dako kung saan nagtutungo ang mga tuwid at mga suwail;
kung saan kayo man ay tutungo isa sa mga araw na ito, sa isa o
dun sa isang dako.
84 At kumatok na Siya [Kumakatok si Kapatid na
Branham—Pat.] sa may pintuan ng impyerno. At, nung magawa
na Niya, lumabas ang diyablo. At nauulinigan ko nga siya na
nagsasabi, “Oh, dumating Ka na rin sa wakas. Akala ko noon
napuksa na Kita nung patayin ko si Abel.”
85 Kita n’yo, nung ipangako ang Binhi na ’yun sa halamanan
ng Eden, walang patid na sinusubukan ng diyablo na puksain
ang Binhi na ’yun. At ’yung kamatayan ni Abel, at pagdating ni
Set, ay ang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli
ni Cristo. Ang Binhi na ’yun ay kailangang magpatuloy. At Ito
nga’y sinusubukan niyang puksain.
86 Sabi niya, “Akala ko napuksa na Kita nung puksain ko
si Abel. Akala ko napuksa na Kita nung puksain ko ang mga
propeta. Siguradong-sigurado na ako noon na napuksa na Kita
nung pugutan ko ng ulo si Juan. Pero ngayon, sa kabila nun,
dumating Ka pa rin naman. Haya’t napuksa na Kita ngayon.”
Oh, naku!
87 Nauulinigan ko na sinasabi Niya, “Satanas, halika rito!”
Siya na ang Boss ngayon. Umabot doon, hinablot ’yung susi ng
kamatayan at impyerno na nasa tagiliran nun, isinabit ’yun sa
Sarili Niyang tagiliran. “Gusto Kong hainan ka ng paunawa.
Matagal-tagal na rin ang ginagawa mong pananakot. Heto Ako
na ipinanganak-ng-birhen na Anak ng buhay na Diyos. Ang
Dugo Ko’y basa pa roon sa krus, at ang buong pagkautang ay
nabayaran na! Wala ka nang karapatan. Inalisan ka na. Ibigay
mo sa Akin ang mga susing ’yan!” Ganoon nga. Tumalikod na’t
pumadyak pa sa kanya ng isang dagdag na matunog na padyak,
at ibinalibag ang pinto para magsara, at nagsabi, “Huwag kang
aalis diyan! Ako na ang Boss mula ngayon.”
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88 Ngayon, wala sa Kanya ang mga susi ng Kaharian, dahil
ibinigay Niya ’yun kay Pedro; tatalakayin natin ’yun sa umaga,
sa pagbabautismo sa tubig. Pero nasa Kanya ang mga susi ng
kamatayan at impyerno, at Kanyang kinuha ’yun; pagkatapos ng
Kanyang pagkabuhay na mag-uli, ang sabi Niya, “Kamit Ko na
ang mga susi ng kamatayan at impyerno.” Nakay Pedro naman
ang mga susi ng Kaharian. Nakay Satanas noon ang mga susi ng
kamatayan at impyerno; pero ngayon ay nakay Jesus na, Siya na
ang Boss.
89 Heto’t pumaitaas na Siya unti-unti. Malapit na ang Araw
ng Pagkabuhay; mabilis ang paglipas ng oras. Pero may isa pa
ngang grupo. Nasaan si Job? Nasaan si Abraham? Nasaan sila?
Nasaan ang mga taong ’yun na nagtitiwala sa Salita ng Diyos?
Nakaligtaan ba Niya sila? Nilipol ba sila ng kamatayan? Yun na
ba ’yun? Hindi, hindi; marapat lamang na tuparin ng Diyos ang
Kanyang Salita.
90 Nakikinita ko Siya. Haya’t sumilip tayo nang kaunti sa
Paraiso, at tumunghay roon. At nakikinita ko si Sarah at si
Abraham na naglalakad sa paligid dun, at ilang saglit pa’y
[Kumakatok si Kapatid na Branham—Pat.] may kumakatok sa
may pintuan. Pinuntahan ni Abraham at binuksan ang pinto,
sabi, “Mahal, halika rito. Tingnanmo! Tingnanmo, ’yan ang siya
ring Isa na ’yun na tumayo kasama ko sa ilalim ng puno ng ensina
nung araw na ’yun.” Siya ang Diyos ni Abraham.
91 Tapos ilang saglit pa’y nakikinita ko si Daniel na sumisilip-
silip sa balikat niya, at sabi, “Yan nga ang Bato na tinapyas
mula sa bundok, at talagang tiyak ako dun gaya ng tiyak akong
nakatayo ako rito.”
92 Nakikinita ko si Job na napatayo, sabi, “Yan mismo ang
Manunubos ko na sinabi ko na talastas ko na nabubuhay, at
balang araw Siya’y tatayo sa ibabaw ng lupa. Ang katawan ko
marahil ay wala na’t sangkutsarang abo na lang, pero sa loob ng
labing-limangminuto ay paroroonmuli ako. Siya ’yan.”
93 Si Ezekiel ay napatingin sa itaas, at sabi, “Nakita ko rin ang
siya ring Siya na ’yun bilang Gulong na ’yun sa gitna ng Gulong,
na umiikot, na nakalutang sa ere.” Oh, grabe!
94 Tapos dumating si Enoc. Sabi ni Enoc, “Nakita ko Siya na
dumarating kasama ang sampung makailang libo na Kanyang
mga banal, para magpataw ng paghatol.”
95 Hayun nga roon ang mga banal ng Lumang Tipan na
naghihintay, hayun nga sila, sa ilalim ng pagtutubos ng dugo. Di
sila makatungo roon sa Presensya ng Diyos, sa Diyos ng Langit,
dahil hindi nakapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng kambing
at tupa.
96 Pero sabi Niya, “Mga kapatid, Ako Yaon na iniisip n’yo kung
sino Ako. Ako ang Binhi ng babae. Ako ang Anak ni David. Ako
ang Anak ng Diyos. Ako Yaon na ipinanganak ng birhen. Ang
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Dugo Ko’y tumubos dito. Naghintay kayo sa ilalim ng dugo ng
mga tupa’t kambing, pero ngayon Ang Dugo ko na mismo ang
tumutubos, at malaya na kayo. Halina kayo, halos parating na
ang Pasko ng Pagkabuhay.” Bulayin n’yo ’yun, ’yun po’y higit sa
labing-siyamna raang taon ang nakararaan, sa gabing ito.
97 Nauulinigan ko si Abraham na nagsasabi, “Panginoon, sa
pagdako po namin sa katawan uli namin; haya’t si Sarah at
ako’y gusto sana naming gawin ito; ayos lang po ba sa Iyo
kung makapaglumagi lang kami nang kaunti, kung maaari, sa
daan Mo?”
98 Buweno, nauulinigan ko nga Siya na sinasabi, “Aba, ayos
lang, ayos lang. Ako man ay maglulumagi kasama ang Aking
mga alagad nang apatnapung araw. Sige’t lumibot lang kayo at
tingnan ang lahat kung ano nang itsura!”
99 Noong maluwalhating umaga na ’yun ng Pasko ng
Pagkabuhay (na tatalakayin natin sa umaga, loobin ng
Panginoon) nung bumangon Siya mula sa patay, ang sabi ng
Biblia, batay dun sa San Mateo 27, na “Maraming mga banal
na nangatutulog sa alabok ng lupa, ang bumangon at lumabas
mula sa libingan.” Sino ang mga ’yun? Sina Abraham, Isaac,
Jacob, sila na sa pamamagitan ng espirituwal na kapahayagan
ay natalastas na ang Manunubos ay tatayo sa lupa isang araw.
Hayun nga sila, ang unang bunga ng mga nangatutulog. Hayan
nga’t nagsilakad sila sa bayan. Nakikinita ko nga si Sarah at
si Abraham, na kay bata-bata, at puno ng…at makisig, at-
at punung-puno ng buhay, hindi na kailanman tatanda, hindi
na kailanman magkakasakit, hindi na kailanman magugutom,
lumalakad sa buong palibot sa kanilang katawan.
100 Nakatayo dun si Caifas, sabi, “Alam n’yo ba? May nangyari
nung isang araw, haya’t tingnan n’yo ang kalat na nangyari rito
sa loob ng templo! May…Siguro’y kukuha tayo ng magtatahi
ng tabing na ’yan. Tingnan n’yo ’yang mga ’yan, nagsitauban
ang mga mesa para sa hain. Ano bang nangyari? Ang Lalaki
bang ’yun ay astrologo? Siya ba’y isang salamangka? O, anong
nangyari? Naku! Halika rito, Josephus, sino ba ’yung dalawang
kabataang mag-asawa na nakatayo roon?”

Sabi ni Abraham, “Sarah, napansin yata tayo. Lumabas
na tayo.”
101 “Nagpakita sa marami!” Hindi lang ’yun. Sa pagtatapos,
masdan. Nung dumating ’yung isang araw matapos na Siya
nga’y…sila’y makabisita; sina Abraham, Isaac, Jacob, at lahat
sila’y nakabisita sa bayang tinubuan nila. Nung pumailanlang
na si Jesus…
102 Sasabihin n’yo, “Kapatid na Branham, hindi kaya gawa-
gawang alamat lang ’yan?” Hindi, po! Sige’t ipapakita ko sa inyo
sa mga Kasulatan, sa ilang saglit.
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103 Nung pumapailanlang na Siya, Siya lang ang nakita nila,
pero ang mga banal ng Lumang Tipan ay kasama Niya, dahil
ang sabi ng Biblia “Pinangunahan Niya mula sa bilangguan ang
mga nangabibilanggo, at nagbigay ng mga kaloob sa tao.” At
nakikinita ko Siya na Siya’y pumapaitaas, at lumakip na kasama
sa Kanyang iglesya.
104 Dalawang Anghel mula sa banda na tumutugtog ng musika,
ang humakbang doon, at nagsabi, “Kayong mga lalaki na taga-
Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa itaas? Yamang
itong siya ring Jesus, na tinanggap sa itaas, ay babalik muli.”
Tunay! Tapos bumaling na sila’t sumama sa pagyaon.
105 At doon sa pinaka himpapawid si Jesus at ang mga banal
ng Lumang Tipan ay tumugaygay. Nilampasan nila ang buwan,
nilampasan nila ang araw, nilampasan nila ang mga bituwin.
At nung makarating sila na abot-tanaw na lang ’yung dakila’t,
napaka gandang puting Langit, angmga banal ng Lumang Tipan
ay nagsipaghiyawan, na sinisipi ang Kasulatan, “Tumaas kayo,
walang hanggangmga pintuang-bayan, at tumaas kayo! Tumaas
kayo, walang hanggang mga pintuang-bayan, at tumaas kayo!
At papasukin ang Hari ng Kaluwalhatian!”
106 Ang lahat ng mga Anghel ay nagkatipon sa may pasilyo ng
Langit, at nagsabi, “Sino angHaring ito ngKaluwalhatian?”
107 Ang sabi ng mga banal ng Lumang Tipan, “Ang Panginoon
ng mga hukbo, makapangyarihan sa pagbabaka! Siya ang
Mananagumpay!”
108 Pinindot nung Anghel ang malaking pindutan, at ang
pintuang-bayan na balot ng perlas ay bumukas.
109 Hayan nga’t papasok sa Bayan ng Jerusalem ay dumarating
ang dakila’t, makapangyarihang Mananagumpay, dala-dala
ang mga banal ng Lumang Tipan. Ang mga banda ng mga
Anghel ay tumutugtog, habang ang mga Anghel ay humihiyaw.
Siya ang makapangyarihang Mananagumpay! Hawak Niya
ang mga susi ng kamatayan at impyerno na nakasukbit sa
Kanyang tagiliran, habang lumalakad sa kahabaan ng mga
palasyo ng Kaluwalhatian hanggang sa makarating Siya sa
may Luklukan. Tapos sabi Niya, “Ama, heto na sila. Sila’y
sumampalataya, na may pananampalataya sa Iyong Salita,
na Ako’y darating isang araw. Pinagtagumpayan Ko na ang
kamatayan at impyerno.” Ano ’yun, kapatid? Siya’y may marka
ng mga sugat sa Kanyang kamay, para ipakita na nanggaling
Siya sa pakikipagbaka. Luwalhatiin ang Diyos sa Kaitaas-
taasan! Siya ang makapangyarihang Mananagumpay! “Heto na
sila, Ama; sina Abraham, Isaac, at Jacob.”
110 Nauulinigan ko Siya na sinasabi, “Anak, halika rito sa tabi
Ko, at maupo hanggang sa ipangyari Ko na ang bawat kaaway ay
maging tungtungan ng Iyong paa.” Kapatid, balang araw Siya’y
daratingmuli, at grabengmaluwalhating araw ’yun!
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111 Hindi nga Siya naglumagi’t walang ginagawa nung naroon
Siya noon sa libingan. Iniisip natin noon na nandun lang Siya’t
nakahimlay, patay. Pero naroon nga Siya sa ibaba’t tuluy-tuloy
na lumulupig, nagtungo Siya roon sa ibaba at inagaw ang mga
susi mula kay Satanas, haya’t nasa Kanya na ang mga susi ng
kamatayan at impyerno, sa gabing ito. Sabi Niya, “Sapagkat
Ako’y nabubuhay, kayo rin naman aymabubuhay, rin.”

112 Iniisip ko nga sa gabing ito, minamahal kong kapatid na
lalaki, kapatid na babae, napagbulay n’yo na ba ’yan nang may
katapatan? Napagtanto n’yo na ba na kaya kayo nabubuhay ay
dahil Siya’y nabubuhay? Ikinagalak n’yo na ba nang lubos ito
na handa na kayong isuko ang sarili n’yo, at sasabihin, “Diyos,
heto po ako, isang makasalanan, mahabag Ka po sa akin”? Inyo
na bang tinanggap ang buong-kasapatang Hain na ’yun? Inyo
na bang nasabi na pinakamamahal n’yo Siya? Nasasaktan ba
ang kaibuturan n’yo kapag kayo’y nakagagawa ng mali? Kung
hindi pa kayo nakasasapit sa ganyang karanasan ngayon, sa
paglilibing na ito! Heto nga, na papaubos na ang panahon natin.
Damhin n’yo po ito! Pero, iniisip ko nga, kung natanggap n’yo
na ba si Cristo bilang sarili n’yong Tagapagligtas, iniisip ko na
gawin n’yo na ito habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo
pansumandali sa pagdulog sa pananalangin.

113 Pakitugtog mo ’yung, Mid Rendering Rocks, kung maaari,
Kapatid na babaing Gertie, kung mayroon ka riyan. Buweno,
kung ano pang iba ay maaari rin.

114 Habang nakayuko ang inyong mga ulo, tatanungin ko po
kayo ng isang tapatan lang na katanungan. Alalahanin n’yo mga
kaibigan, makasalanan man o banal, hindi nga kayo basta tapos
na’t naglaho na lang sa panahon na ililibing namin kayo. Ang
kaluluwa n’yo ay mapupunta sa isang dako. Ngayon, si Jesus
nga’y bumisita sa dalawang dako na ito, batay samgaKasulatan.
Haya’t saan Niya kaya kayo masusumpungan kung kayo po’y
yumao na sa gabing ito? Ang pintuan ba ng awa’y isasara na
lang sa inyongmukha, dahil diyan sa pagtanggi n’yo? Alalahanin
n’yo, di lang Siya isang Tagapagligtas, Siya’y Tagahatol din.
Haya’t kayo ang tagapagpasya ngayon, ano nga ba ang pasya
n’yo sa Kanya? Itulot n’yo mismo Siya’y maging Tagapagligtas
n’yo ngayon.

115 May munting kuwento na biglang pumasok sa isip ko. May
katagalan na po’t may isang munting batang lalaki na naroon
sa loob ng isang—isang kalesa. May putok ng baril sa kalsada,
at ang mga kabayo’y tumalilis, ang bata’y padiretso na dun sa
ibabaw ng bangin. May kabataang cowboy na tumakbo bigla’t
pinahinto ’yung mga kabayo bago lumampas ’yung kalesa’t
mahuhulog na sana sa bangin, dahil may paslit sa loob nun.
Iniligtas niya ang buhay nungmunting bata na ’yun.
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116 Ilang taon ang makalipas, naroon siya sa korte. Ang siya
ring batang lalaki na ’yun ay nakagawa ng krimen, tumahak
siya sa maling daan, nagkasala siya. Painom-inom siya ng alak,
pasugal-sugal, may nabaril na ibang tao; at nagawa niya ang
kasamaang ’yun, nalaman na ginawa niya ’yun. Tapos tumayo
ang hukom at nagsalita, “Sinisintensyahan kita na bitayin ka sa
iyong leeg hanggang sa ang buhaymo sa lupa’ymaparam.”
117 Yung kabataang lalaki na ’yun ang sabi niya, “Hukom!”
Haya’t nagpumiglas siya roon sa prusisyon sa korte, tapos nun
lumundag sa ibabaw ng barandilya at nagpatirapa sa paanan ng
hukom, humihingi ng awa. Sabi niya, “Hukom, tingnan mo po
ang akingmukha! Hindi mo ba ako nakikilala?”

Sabi ng hukom, “Hindi, iho, hindi komaalala.”
118 Sabi niya, “Naaalala mo ba ’yung isang munting batang
lalaki na iniligtas mo, maraming taon na ang nakararaan, mula
sa walang prenong mga kabayo?”

Sabi ng hukom, “Oo, naaalala ko.”
119 Sabi niya, “Ako ’yung bata na ’yun.” Sabi niya, “Hukom,
iniligtas mo ako noon. Iligtas mo ako ngayon!”
120 Tumingin sa kanya ang hukom, at nagsabi, “Iho, nung araw
na ’yun ako ang naging tagapagligtas mo. Pero ngayon ako ang
tagahatol mo.”
121 Ngayong araw na ito Siya’y Tagapagligtas n’yo,
makasalanan, bukas marahil Siya’y Tagapaghatol n’yo. Atin
pong bulayin ’yan ngayon, habang tumutugtog ang musika. At
bawat isa’y nananalangin, sila na nasa pananalanginang dako
kasama ang Diyos.
122 Iniisip ko sa gabing ito ngayon, daglian po, kung mayroon
dito na nagnanais na tanggapin si Cristo bilang sarili n’yong
Tagapagligtas, sabihin, “Diyos, mahabag ka sa akin, na isang
makasalanan. Nagnanais po akong dumulog sa pamamagitan
ng nabubong Dugo. Pagod na ako sa pakikianib sa mga
iglesya na palipat-lipat ako mula sa isa patungo sa isa pa.
Nais kong maipanganak na muli. Nais ko pong magkaroon
ng karanasan sa aking puso na napagkikilala ko mismong si
Cristo’y inihayag ang Sarili Niya sa akin, sa pamamagitan ng
espirituwal na kapahayagan na iyong ipinangusap, Kapatid na
Branham. Hinahangad ko ang espirituwal na kapahayagan, na
ang Espiritu Santo’y nasa puso ko, binubuhay ako, dinadala
si Cristo na maging lubos na realidad sa akin kaysa ako sa
sarili ko. Minimithi ko talaga ang karanasan na ’yan, Kapatid
na Branham. Maaari mo bang ipanalangin ako habang itinataas
ko ang kamay ko?” Sige po’t itaas n’yo na ang inyong kamay
ngayon, sa mga nagnanais na maalaala. Pagpalain ka ng Diyos,
binibini. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, binibini. Kay
inam po. Pagpalain ka ng Diyos, ginoo. Kay inam po. Itaas
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n’yo ang inyong mga kamay, sige’t panatilihin lang na nakataas
ang kamay.
123 Papaanong ikahihiya n’yo? Magagawa n’yo bang tanggihan
ang isang bagay na tuladNito, kaibigan? Alalahanin.
124 “Oh,” sasabihin n’yo, “Kapatid na Branham, buong taon at
tuluy-tuloy namang nangangaral ang mga mangangaral.” Alam
ko, pero haya’t isa sa mga araw na ito ay mahihinto na sila sa
pangangaral. At sa lagay ng mga bagay-bagay, marahil malapit
na. Huling pangangaral na pala ’yang mapapakinggan n’yo.
Kung sa totoo lang, marahil ito na ang huli n’yo.
125 “Oh,” sasabihin n’yo, “Bata pa naman ako.” Wala pong
kinalaman ’yan. Walang pinipiling tao ang kamatayan, ni edad
man o kakayahan.
126 Magagawa n’yo na bang tanggapin Siya bilang sarili n’yong
Tagapagligtas, sa pamamagitan ng pagtaas n’yo ng kamay n’yo,
magsasabi, “Diyos, mahabag Ka po sa akin”? Itaas n’yo lang
ang inyong mga kamay kasama ng mga iba pa rito, at sabihin,
“Ngayon ay nagnanais na akong tanggapin si Cristo.” Maaari
n’yo bang itaas na ang inyong kamay?
127 Sinuman diyan na tumalikod sa pananampalataya, sabihin
n’yo, “Diyos, mahabag Ka po sa akin. Nais kong makabalik
kay Cristo sa gabing ito, nang sa gayon bukas ay maging
isang bagong pagkabuhay na mag-uli, sa akin.” Magagawa n’yo
bang itaas ang inyong mga kamay? Itaas n’yo ang kamay n’yo,
sabihin, “Mahabag Ka po sa akin. Ninanais kong makalapit
ngayon.” Magagawa n’yo na ba? Itaas n’yo ang inyong kamay,
sabihin, “Dati akong tumalikod sa pananampalataya, pero sa
gabing ito…” Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka
ng Diyos. Mainam ’yan. “Tatanggapin ko na si Cristo bilang
sarili kong Tagapagligtas. Tatanggapin ko Siya sa gabing ito.
Ako’y naligaw-ligaw, nang maraming taon na malayo sa Diyos,
pero ngayon ako’y pabalik na sa tahanan.” Magagawa n’yo bang
tanggapin na Siya ngayong gabi, nang sa gayon ito’y maging
bagong pagkabuhay na mag-uli sa inyo, na ang luma n’yong
buhay ay pumaram na?
128 Heto po ang isang binibini na papalapit dito sa altar, para
ihayag ang kanyang pagtatapat, para manindigan. Mayroon pa
po bang iba riyan na nagnanais na pumuwesto rito, lumapit
dito’t tumabi sa kanya, dala ang kanilang pagtatapat? Maaari
ba kayong tumayo, at lumapit sa altar, din. Bukas po ang altar.
Tunay. Halina kayo rito, ngayon. Kung gusto n’yong tumayo
rito’t manalangin, mainam po ’yan. Halina kayo. Maaari po ba
kayong lumapit? Sa pagtatapat ng inyong pananampalataya, sa
inyong paniniwala sa Anak ng Diyos, maaari bang lumapit na
kayo ngayon? Sige po.
129 Nakasalalay sa pasya n’yo ito, alalahanin n’yo. Ikaw at
ikaw ang magpapasya. Isa ka bang makasalanan? Isa ka bang
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tumalikod sa pananampalataya? Isa ka bang nanlalamig at
malayo kay Cristo? At nagnanais kayo ngayon na maibangon
na panibago kasama Siya, magpasimula na ng bagong buhay?
Ganoon din sa inyo, asawang lalaki at asawang babae na—na
matagal-tagal na ring di magkaunawaan, nagbabangayan sa
inyong tahanan? Magagawa n’yo bang lumapit na’t ituwid na
’yan mismo sa Diyos at sa isa’t isa ngayon? Ibunsod n’yo na
ang Pasko ng Pagkabuhay ay tunay mismo na maging Pasko ng
Pagkabuhay para sa inyo,magpasimula ng bagong tahanan.
130 Ganoon din sa inyo na di pa nakararanas kahit kailan, di
pa nagkakaroon ng pananalangin sa loob ng inyong tahanan,
haya’t uuwi lang sa tahanan pagkatapos ng simba at nagsisikap
na mamuhay sa abot ng inyong makakaya, pero hindi naman
tinitipon ang pamilya na magsama-sama’t mananalangin? Yan
ang dahilan kung bakit may mga delingkuwente tayong mga
kabataan at nagkakaganito sa paligid natin. Yan ang dahilan
kung bakit ang mga tahanan sa Amerika’y wasak na tahanan.
Magagawa n’yo na bang dumulog, magpasimula nang panibago
sa gabing ito? Magagawa n’yo po ba? Inaanyayahan na po kayo.
Alalahanin n’yo, ako ang ministro n’yo rito ngayon; tatayo ako
bilang saksi sa araw na ’yun.

Habang nakayuko ang ating mga ulo, kung ganoon, tayo’y
manalangin ngayon.
131 Mapagpala naming Makalangit na Ama, sa gabing ito ay
idinudulog namin sa Iyo ang mga naparito, sa pinaka taimtim
at banal na pagdulog na nalalaman namin kung paano. Kami
po’y may pagpapakumbabang dumudulog sa Iyong Luklukan.
At matapos ang Mensahe sa gabing ito, haya’t, itong dakilang
paglilibing, Siya nga’y di nahimlay dun nang walang ginagawa,
ang kaluluwa Niya’y nagtungo roon sa mga dako at tinapos ang
gawa ng Diyos, na itinalaga sa Kanya para gawin. At bukas ng
umaga, susumpungan namin kung saan Siya tumugaygay samga
dako naman sa kaitaasan, na pinagtagumpayan ang lahat, sa
Kanyang pagkabuhay namag-uli. Mangyari ngang lumitaw Siya
nung umaga ng Pasko ng Pagkabuhay para sa pag-aaring ganap
sa amin. At susumpungan po namin kung papaanong ipinadala
Niya ang Espiritu Santo pabalik, para pagsisihin ang mga tao
dahil sa pagkakasala.
132 At dalangin namin sa gabing ito, Panginoon, na sila na mga
nagsipagtaas ng kanilang mga kamay ay maalaala sa Iyo pong
harapan. Nawa’y ang pasya nila’y manggaling sa kanilang puso
sa gabing ito, na kanilang tinanggap Ka na, at sumampalataya
na sa Iyo, at nawa sila’y tatakan na ng Tatak ng pangako sa
gabing ito, ang Espiritu Santo. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama.
Dahil, itinatagubilin namin sila sa Iyo, sa pamamagitan ng
Mensaheng ito ngayong gabi. Nawa’y pagpalain Nito ang mga
tao na nakapakinig Dito, sila, Panginoon, na dadalhin mismo
Ito pauwi sa kanilang tahanan, at patimuin Ito nang malalim sa
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kanilang mga puso. Nawa’y ipamuhay nila ang Salita ng Diyos.
Iyo pong ipagkaloob ito, Ama, sapagkat hinihiling namin ito sa
Pangalan ni Cristo. Amen. 
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