A NG PAGPILI SA USA
KA PA NGASAW-ONON


Daghang masakiton nga mga tawo. Dili ko maatimanan
silang tanan sa dungan. Apan, paminaw.

Nalipay gyud ko nga nakaanhi pag-usab, karong gabhiona,
sa niining maanindot nga awditoryum, nga uban niining
talagsaon nga pundok sa mga tawo. Ug sa pagsulod namo, didto,
kaganina, nag-ingon ang nanggitindog nga mga tawo didto sa
dalan nga dili na sila makasulod. Ug ingon ko, “Bueno, basin
mapahatagan ko kamo og lugar.” Ug dili na nila sila mahimo
nga ipasulod. Busa gikasubo ko nga wala na kita’y igong lugar
para sa ila. Ang ingon nila nga puno na ang maong silong, usab.
Ug busa nga gikasubo namo kana. Pero nalipay gyud kami nga
nakaanhi, ug nalipay nga makita ang tanan niining maayong
pundok sa mga ministro, sa mga negosyante dinhi, ug kamong
tanan nga mga delegado nga gikan pa sa nagkalain-laing bahin
sa nasud.
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Nagkaaduna ko og dakung prebilihiyo nga makasulti
kaganinang buntag diha sa pagpamahaw, nga ginaisip ko gayud
nga usa ka dungog ang makasulti atubangan sa ingon ka maayo
kaayong mga tawo. Atua ako sa usa ka hilisgutan kaganina
bahin sa: Dili Mahimong Manununod Ang Tipaka Uban Sa Trigo.
Wala ko nahuman kini. Ug dili kadto sayup sa—sa igsoong lalaki.
Gisulayan niyang hangyoon ang tagdumala nga palugwayan
pa kita og diyutay, apan dili kini mosugot. Ginapasalamatan
ko gayud kana, Igsoong Demos. Maayo kaayo kadto, maayo
gyud. Ginapasalamatan ko gayud kamo sa inyong kaayo, ang
matag usa. Pero dili gayud mosugot kanato nga palugwayan
pa kadto. Busa kinahanglan na nato kadto—kinahanglan na
nga tapuson. Pagahisgotan ko na lang kana, sa ubang panahon,
aron mahuman kanang: Dili Mahimong Manununod Ang Tipaka
Uban Sa Trigo. Nasabtan ba ninyo kadto, kamong ania kaganina
dinhi? [Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Nagalaum
ako nga nagkaigo-igo pud aron masabtan kadto.
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Karon, kahibalo ko, niining gabhiona, nga adunay talay
sa mga manunulti, usab, busa dili ko gustong langayon kamo
dinhi nga masipyatan ninyo kana. Tungod kay, nagatoo ako nga
usa gayud kana ka mahinungdanong butang alang sa—sa mga
magtotoong Pentecostal, kadtong talay sa mga manunulti nga
atong nakita sa miaging gabii. Pagkamaayo nga grupo sa mga
kalalaken-an, pagkamaanindot nga mga tubag, tumbok gayud.
Nagpabati gayud kadto’g maayo kanako, ang makita kadto.
4
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Nagasalig ako nga panalanginan kini sa Dios, karong gabhiona.
Ug ang si kinsa man nga makakita, hinaut nga motoo sila. Mao
kana ang kinasingkasing ko nga pag-ampo.
5
Ug daghang mga balita ang nagapangabot, karon, gikan
sa mga pinadala nga sulat ug pinaagi sa mga tawag, bahin sa
daghan kaayong mga naayo sa niining panagtigum. Nalipay
kaayo ako niana. Kana, kanang, makita ang mga tawong
masakiton, kana ang matang sa akong ministerio.
6
Ako—nagasaka ako dinhi aron mowali. Ako, kahibalo mo,
dili ako usa ka magwawali. Pero ako, tungod niining, akong
pang-Kentucky nga grammatika, “his, hain’t” ug—ug tanan na
nianang mga pagpanulti, busa ako—dili ko masulti nga sama
ako sa unsay ginatawag nato nga usa ka modernong magwawali
sa karon. Ako—dili ko mahimong angkonon kana nga puwesto,
tungod kay ako—wala ako’y edukasyon.
7
Apan gusto kong ipahayag kung unsay nahibaloan ko bahin
Niini, ngadto sa uban, o kung unsa man sa pagbati ko ang
nahibaloan ko bahin Niini, ngadto sa uban, kung giunsa ko
pagkaila Niini, kung unsa Siya kanako. Siya ang tanan sa akong
kinabuhi, ang tanan nga gikahinaman kong mamahimo, ug
labaw pa gayud kay sa gidahum ko niadto, kanang magkaaduna
gayud ako og usa ka higala, dinhi sa yuta, nga halos wala
ako, sa dihang usa pa ako ka bata niadto. Apan siguradong
mapasalamaton ako sa buutan kong mga higala sa karon.
8
[Usa ka igsoong lalaki ang nagaingon, “Medyo nalisuran nga
makadungog ang mga atua sa likod, Igsoong Branham. Duolduol pa’g diyutay.”—Ed.] Oh, pasayloa ko. Ako—medyo wala ako
nakasentro dinhi, kung asa man, ingon niya.
9
Karon, para makadiretso na ta ngadto sa panerbisyo, moadto
na kita alang sa pipila ka mga pagbasa sa Kasulatan. Ako—gusto
ko sa kanunay basahon ang Biblia, tungod kay Kini ang Pulong
sa Dios. Nagatoo ako niana. Ug nagatoo ako Niini ingon nga
Pulong sa Dios nga dili-masayup. Ug karon aduna ako’y pipila
ka mga Kasulatan nga nahisulat dinhi, ug pipila ka mga sinulat
nga gusto kong pahinungdan, sa pipila ka minuto, sulod tingali
sa kuwarenta’y singko minutos.
10
Ug dayon nga untup kita makapanggawas aron matanaw nato kining maanindot nga talay sa mga manunulti pagusab karong gabhiona. Ug nagasalig ako nga dire-diretsong
padayon nga magapanalangin ang Dios kaninyo. Ug nahibalo
ako kung unsa pa gayud ang inyong pagabuhaton. Ug modrayb
pa gyud ako paingon sa Tucson, karong gabii, kita n’yo, busa
mahunahuna n’yo. Napulo kana ka oras nga pag-drayb.
11
Ug pabiyahe ako paingon sa ubang nasud, ug gikinahanglan
kong magpa-indyeksyon sa gobyerno para sa yellow fever
pagkabuntag. Busa ako—gikinahanglan ko gayud nga makaabot
didto. Napausog ko na kini, sa miaging adlaw, ug dili na sila
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modawat pa og tubag karon nga “dili” na usab. Ug aduna pa’y
iindyeksyon kanako nga para sa tetanus ug typhus, ug para sa
akong booster.
Mao nga, mapasalamaton ako kaayo alang niining
kahigayonan, ug—ug sa niining maayo kaayong panagtigum
nga nagkaaduna kita sa wala pa ang konbensyon. Gipakulbahinam niini ang akong kasingkasing. Usa gyud mo ka maayo
kaayong pundok sa mga tawo. Nagasalig ako nga panalanginan
kamo sa Dios.
12

Pagmoabot na gayud ang maong grabeng panahon…
Kanang grabeng mangtas nga butang nga atua didto, nga
mialug-ug mismo sa Alaska, pila pa lang ka adlaw ang nangagi,
gilapdos na usab ang ikog niini karong buntag, didto sa mga,
didto dapit sa Washington. Mahimong mopaingon siya dinhi, sa
kasayon lang. Ug kung isulti man kanako sa Balaang Espiritu
nga siguradong…
13

Adunay
mitubag…nagpangutana
kanako
nga,
“Magakahitabo kaha kini dinhi, Igsoong Branham?” Dili, wala
ko kahibalo niana. Dili gyud ko mahibalo, hangtud mahibaloan
ko na. Kana’y kamatuoran.
14

Sa tanang panahon gusto ko nga magmatinuuron kaninyo.
Dili gayud ko mopamasin, mogamit og bisan unsa na lang
nga mga ideya, o unsa man, sa akong pagtoo, o unsa man
nga sama niana. Pag-isulti ko kaninyo, mao na gyud kini.
Bueno, kinahanglan nga Iyang isulti kanako, usà, ug dayon
isulti ko kaninyo. Ako—nahibalo ako nga ang tibuok kalibutan
anaa na sa usa ka makuyaw nga kahimtang. Ania na kita sa
kaulahiang panahon. Apan usa ka butang ang gipaninguhaan
kong mamahimong…
15

Ginaestorya ni Igsoong Shakarian kaganinang buntag, kung
giunsa niya sa una nga moadto siya sa linya sa pagpaampo, ug
adtoan didto ug kuhaon kadto nga mga kard sa dili pa mosaka
ang mga tawo, ug tan-awon ang mga niini, ug tan-awon kung—
kung ang gisulti ko ba’y mao ang gisulat nila didto. Tanan na
nga klase sa mga butang ang ilang ginasulat sa ilang mga prayer
card, kahibalo na mo, ug gusto niya lang tan-awon kung husto ba
gyud. Ingon niya, nga sa mga ginatus na nga iyang gipangtan-aw,
wala gyu’y ni usa nga sayup. [Nagaingon si Igsoong Shakarian,
“Wala ni usa nga sayup.”—Ed.] Dili gyud magkaaduna og usa nga
sayup, kita n’yo, tungod kay, basta nga—basta nga ang Dios kini.
Kung ang kaugalingon ko ang ginapalabaw ko niini, nan sayup
na kini sa sugod pa lang mismo.
16

Usa ka batang babaye nga ang amahan niya naglingkod,
naminaw kanako karon, ang miduol kanako, dili pa lang dugay.
Adunay damgo ang maong batang babaye. Ingon niya, “Igsoong
Branham, unsa man ang kahulogan niini nga damgo?”
17
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Ingon ko, “Wala ko kahibalo, igsoon. Kinahanglan ko pang
hibaloon, kung isulti ba sa Ginoo kanako.” Busa miadto ako ug
gisulayan kong ipangutana sa Ginoo, ug wala gayud Niya gisulti
kanako.
18

Mibalik na usab ang maong batang babaye. Miingon siya,
“Bueno, karon asa na ang interpretasyon sa akong damgo?”
19

Ingon ko, “Ari ka, langga, lingkod ka.” Ingon ko, “Suud ko
nga mga higala ang imong amahan ug inahan. Kita mo? Ug
gikan pa gayud sila sa Canada, nga retirado na, ug kauban
kong nagpuyo na dinhi. Ginatoohan nila kini, ang akong mga
ginasulti. Ug wala pa gyud ko’y gisulti nga bisan unsa nga sayup
ngadto sa kang kinsa man, sa tuyo, sa tibuok kong kinabuhi.
Kung akong…Siguro kahibalo ako kung unsa’y pasabot sa
maong damgo. Apan hangtud nga makita ko mismo kana nga
damgo, ug dayon isulti Niya kanako kung unsa ang kahulogan
niini, dili ko pa mahimong isulti kanimo. Kita mo, kung mohimohimo lang ako og unsa man, basin moabot ang panahon kon
diin gikinahanglan mo ako tali na sa kinabuhi ug kamatayon, ug
dayon dili ka na kahibalo kung motoo ka pa ba kanako o dili na.”
20

Kung nagasulti ako kaninyo og bisan unsa man sa Ngalan
sa Ginoo, tinuod gayud kana. Siya ang Maong nagsulti niana
kanako. Ug hangtud karon, sulod niining daghan nang mga
katuigan, sa tibuok kalibutan, ug palibot na sa kalibutan, wala
pa gayud Kini nasayup ni usa ka higayon. Tungod kay…Ug,
karon, kahibalo mo nga ang usa ka tawo dili mamahimong ingon
niana nga usa ka dili-masayup. Gikinahanglan ang Espiritu sa
Dios aron mamahimo kana.
21

Ug karon aduna ko’y usa ka Mensahe nga tulubagon nako.
Ug daghan nang mga higayon nga ako giisip, sa mga tawo, bueno,
nga usa tingali ka tawo nga dili molingkod usà ug mamalandong
sa kadali, nga ako kuno usa—usa ka, oh, usa ka pagkadautan nga
tawo, nga walay pagmahal mga tawo, ug nga kanunay ko na lang
sila ginakasab-an. Ug dili kana mao. Dili kana tinuod. Gimahal
ko ang mga tawo. Pero, kahibalo mo, ang gugma nagapanul-id.
22

Kung nagalingkod didto sa dalan ang bata mong lalaki,
ug miingon ka, “Junior, dong, dili ko gusto baya nga dinha
ka, pero…” Ug nagasige’g haguros ang mga sakyanan ngadto
kaniya, ug gikuha mo siya pasulod. Midagan siya pag-usab balik
didto. Aba, kinahanglan mo siyang pantonon. Kung gimahal mo
siya, pantonon mo. Buhaton mo gyud.
23

Kung nakakita ka og usa ka tawo nga nagpalutaw-lutaw
didto sa suba, nga paingon na sa busay, sakay sa usa ka baroto,
nga nasayod kang malunod gayud kana nga baroto pagmahulog
kini sa busay, moingon ka pa kaha, “Juan, ikaw ha, tingali
angay mong hunahunaon sa kadali, basin dili ka makalingkawas
niana”? Kung nahibalo ko nga dili siya makahilingkawas niini,
24
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ako gayud siyang halos bunloton pagawas nianang baroto, kung
mahimo ko, tungod kay gugma kini ang nagapahimo niana.
25
Ug karon, sa niining Mga Mensahe nga akong ginawali,
wala ko’y ginasukip nga unsa mang doktrina, o kung unsa
man. Ako—sa kaugalingon kong iglesia kana ginahimo. Pero
dinhi taliwala sa mga kalalaken-an ug kababayen-an nga
managkalahi ang denominasyon ug managkalahi ang mga ideya,
ginapaningkamotan ko nga dalhon kini diha sa kasarangan nga
pamaagi, sa pagpasabot; pero igo usab nga kung natawo ka na
diha sa Espiritu sa Dios, nagatoo ako nga masabtan mo kung
unsa ang buot kong ipasabot, diha sa mga tawong Cristohanon,
sa mga Methodist, Baptist, Presbyterian, kung unsa pa man.
26
Karon, niining gabhiona, gusto kong moabli sa Genesis, sa
ika-24 nga kapitulo. Gusto kong basahon ang…sugod sa ika-12
nga bersekulo sa ika-24 nga kapitulo sa Genesis.
Ug miingon siya, O GINOO nga Dios…sa akong agalon
nga si Abraham, hatagi ko, pangayoon ko kanimo og
maayong paglakaw karong adlawa, ug kaloy-i ang
akong agalon nga si Abraham.
Ania karon, ako nagatindog haduol sa tuburan sa
tubig; ug ang mga anak nga babaye sa mga tawo niining
lungsora nagapaingon nganhi sa pagkalos og tubig:
Ug mahitabo unta, nga ang dalaga nga akong
pagaingnon, Ipaubos ang imong banga, nangayo ako
kanimo, aron nga paimnon mo ako; ug siya motubag,
Uminom ka, ug pagapaimnon ko usab ang imong mga
camello: hinaut unta nga siya mahimo nga imong pinili
alang sa imong alagad nga si Isaac; ug sa ingon niini
maila ko nga ikaw nagpakita kanako og kalooy sa…
akong agalon.
27
Ug dayon diha sa Basahon sa Pinadayag. Kana ang nahauna
nga bahin sa Biblia, ang Genesis. Karon, diha sa kaulahiang
bahin sa Biblia, gusto kong mobasa diha sa ika-21 nga kapitulo
sa Pinadayag, ug sa ika-9 nga bersekulo.
28
Nasayod kita kung unsa kining Kasulatan dinhi sa
Genesis…Basaha ninyo ang tibuok kapitulo, kung gusto
ninyo. Ang Dios kini nga nagapadala didto kang Eliezer. O,
si Abraham nga nagapadala didto kang Eliezer, pasayloa ko,
aron sa pagpili og usa ka pangasaw-onon alang kang Isaac.
Ug migawas didto ang matahum nga si Rebeka, ug sa hingpit
gayud nga pagkatubag sa pag-ampo ni—ni Eliezer, ang alagad
ni Abraham, nga nag-ampo bag-ohay lang.
Karon diha sa ika-9 nga bersekulo sa ika-21 nga kapitulo sa
Pinadayag.
Ug mitungha ang usa sa pito ka mga manolunda
nga may pito ka mga panaksan nga puno sa pito ka
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mga katapusang hampak, ug nakigsulti kanako, nga
nagaingon, Umari ka, ug igapakita ko kanimo ang
pangasaw-onon, ang asawa sa Cordero.
Karon gusto kong hisgotan ingon nga usa ka hilisgutan,
karong gabhiona, alang niana: Ang Pagpili Sa Usa Ka
Pangasaw-onon. Ug kini maoy, kung buot sa akong igsoon nga
nagarekord dinhi, kini ang teyp nga mahimo n’yong ipadayon
pagteyp ug ipagawas.
29

Ug karon, kini, dili gayud nagapasabot kini nga ginawali
ko kini ngadto niining kongregasyon nga ania dinhi, apan
nagakadangat kini nga mga teyp sa tibuok kalibutan.
Ginahubad ang mga niini, halos, oh, ngadto sa pagkadaghang
mga lengguwahe, bisan pa ngadto sa paganong mga kayutaan
sa tibuok kalibutan. Atong ginapadala kini nga mga teyp, nga
libre, diha sa katilingban sa iglesia. Ug ginapanghubad ang
mga niini. Ug hangtud didto sa mga kalasangan sa Africa, ug
ngadto sa India, ug sa tibuok kalibutan, nagakadangat kini nga
mga teyp.
30

Karon, ang pagpili sa usa ka Pangasaw-onon!
Gikahatagan kita og pagpili diha sa daghang mga butang sa
kinabuhi. Ang pamaagi sa pagkinabuhi, mismo, usa ka pagpili.
Aduna kita’y katungod sa pagbuhat sa kaugalingon natong
pamaagi, sa pagpili sa kaugalingon natong pamaagi nga gusto
natong ikinabuhi.
31

Ang edukasyon usa ka pagpili. Makapamili kita kung
mamahimo ba kitang edukado, o kung dili ba kita mamahimong
edukado. Usa kana ka pagpili nga aduna kita.
32

Husto man o sayup usa kini ka pagpili. Ang matag
lalaki, matag babaye, batang lalaki ug batang babaye man,
gikinahanglan nga mamili sila kung sila ba’y magkinabuhi nga
matarung o dili. Usa kini ka pagpili.
33

Usa ka halangdong butang ang pagpili.
Ang Wala’y-Katapusan mong kapaingnan usa usab ka
pagpili. Ug tingali, karong gabhiona, ang uban kaninyo mobuhat
niana—niana nga pagpili, bahin sa kung asa n’yo ba igapuyo
ang Wala’y-Katapusan, sa dili pa matapos kini nga panerbisyo
karong gabhiona. Moabot ang usa ka higayon, nga, kung
nabalibaran mo na ang Dios sa makadaghang higayon, moabot
ang usa ka higayon nga pagabalibaran mo Siya sa kaulahiang
higayon. Adunay utlanan tali sa kalooy ug paghukom. Ug
delikado nga butang alang sa usa ka lalaki ug usa ka babaye,
batang lalaki o batang babaye man, ang pagtabok niana nga
utlanan, kay wala na’y pagpakabalik pagmatabok mo kana nga
gitagal nga panahon. Busa, karong gabhiona, mahimong kini na
ang higayon nga daghan ang mobuhat na sa ilang—ilang pag34
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desisyon, kung asa ba kaha nila igapuyo ang dili-matapos nga
Eternidad.
Adunay usa pa ka pagpili nga aduna kita sa kinabuhi, kana,
ang usa ka kaabag sa kinabuhi. Ang usa ka ulitawo o dalaga,
nga pasulod na sa pagkinabuhi, gikahatagan—gikahatagan og
usa ka katungod sa pagpili. Ang batan-ong lalaki mao ang
nagapili. Adunay katungod usab ang dalaga nga dawaton ba o
balibaran kini. Apan usa ka pagpili kini sa gihapon, sa parehong
bahin. Pareho ang lalaki ug babaye, nga aduna sila’y katungod
sa pagpili.
35

Aduna ka’y pagpili, usab, ingon nga usa ka Cristohanon.
Aduna ka’y pagpili sa iglesia, dinhi sa Amerika, hangtud
karon, nga mahimo mong pagasimbahan. Imo mismo kana nga
prebilihiyo ingon nga Amerikano, ang pagpili og unsa mang
iglesia nga gusto mo nga pahisakupan. Usa kana ka pagpili. Dili
mo kinahanglan nga mosimba gayud sa bisan asa man kanila,
kung dili mo gusto. Pero kung gusto mong mobalhin gikan sa
pagka-Methodist ngadto sa pagka-Baptist, o sa pagka-Katoliko
ngadto sa usa ka pagka-Protestante, o uban pa, wala’y makasulti
kanimo o makapasimba kanimo ngadto sa bisan unsa nga iglesia.
Kana ang atong—ato kanang kagawasan. Ingon niana kung unsa
ang atong pagka-demokrasya. Makapamili ang matag tawo para
sa iyang kaugalingon. Pang-relihiyong kagawasan, ug usa kana
ka—usa ka halangdong butang. Tabangan unta kita sa Dios nga
maipadayon kini kutob sa atong mahimo.
36

Aduna ka usab usa ka pagpili. Kung imo ba…Sa diha nga
pilion mo kini nga iglesia, mahimo kang mopili kung imo ba,
diha niining iglesia, kung imo bang pilion ang usa ka iglesia nga
mogiya kanimo ngadto sa imong Eternal nga paingnan. Mahimo
mong pilion ang usa ka iglesia nga adunay usa ka kredo, nga
tingali nagahunahuna ka nga kanang kredoha mao gayud ang
imong gikinahanglan. O, ang ubang iglesia nga aduna usab og
ilang kredo.
37

Ug dayon aduna ang Pulong sa Dios, nga mahimo mong
pilion. Gikinahanglan mong magpili.
38

Adunay usa ka wala-nahisulat nga balaod sa taliwala
kanato, bahin sa pagpili.
Nagtoo ko nga si Elias kadto, usa niana ka higayon,
didto sa Bukid sa Carmelo, human niadtong atbangay nga
pagpakigsangka, niadtong usa ka makuyaw nga takna sa
kalisdanan nga atong haduol nang pagaatubangon mismo karon.
Tingali, basin sa imo kini o kanako man, karong gabhiona, nga
buhaton nato kini nga pagpili, sama sa nahitabo didto sa Bukid
sa Carmelo. Sa tinuod lang, siguro nagapadayon na kini, sa
tibuok kalibutan, sa karon. Apan hapit na gayud moabot ang
panahon kon diin nga gikinahanglan mo nang mopili.
39
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Ug kamong mga kalalaken-an dinhi, nga nahisakup sa
inyong denominasyong kaiglesiahan, toohi gyud ninyo kini, nga
anaa na mismo kaninyo ang maong takna, sa dihang mohimo
na kamo sa inyong pagpili. Kung mosulod ba mo sa World
Council, o dili na kamo mamahimong usa ka denominasyon pa.
Pagabuhaton n’yo gayud kana, ug kana nga pagpili haduol nang
moabot.
40

Ug usa ka delikado nga butang kini ang maghulat pa
hangtud nianang pinakaulahing takna, usab, tungod kay
mahimong may madawat kamong usa ka butang nga dili
na gayud kamo makahilingkawas pa niini. Kahibalo mo,
adunay panahon nga mahimo pa kamong pasidan-an, dayon,
pag-nalabang n’yo kana nga utlanan sa pagpasidaan, nan
namarkahan na kamo diha sa pikas, markado na.
41

Hinumdumi, sa diha nga nagaabot ang tuig sa Jubileo, ug
ang—nakaagi na ang sacerdote dala ang iyang ginapatingog
nga trumpeta, nga ang tanang ulipon mahimo nang gawasnon.
Apan kung ilang gibalibaran ang ilang kagawasan, kung ingonana gikinahanglan siyang dalhon sa templo, diha sa usa ka
poste, ug usa ka igtutuhog ang igatuhog sa iyang dalunggan,
ug dayon hangtud sa hangtud na siyang moalagad sa iyang
agalon. Gibutang kadto diha sa iyang dalunggan ingon nga usa
ka tipo, mahitungod sa pagpatalinghug. “Ang pagtoo nagagikan
sa pagpatalinghug.” Nadungog niya kadto nga trumpeta, apan
dili niya gustong magpatalinghug niini.
42

Ug daghang mga higayon, nga madungog sa mga kalalakenan ug kababayen-an ang Kamatuoran sa Dios, ug makita nga
gipanghimatud-an Kini ug napamatud-an, nga Kamatuoran,
apan sa gihapon dili sila gusto magpatalinghug Niini. Adunay
pipila pa ka ubang hinungdan. Adunay pipila pa ka laing pagpili
nga aduna sila, kay sa atubangon ang Kamatuoran ug ang
tinuod nga panghitabo, busa mahimong igasarado na ang ilang
mga igdulongog sa Maayong Balita. Dili na gayud nila Kini
madungog pa pag-usab. Ang tambag ko kaninyo, pagmosulti ang
Dios diha sa inyong kasingkasing, lihoka dayon.
43

Gihatagan sila niadto ni Elias og usa ka pagpili nga
kinahanglan nilang buhaton. “Magpili kamo niining adlawa
kung kinsa ang inyong alagaron. Kung Dios ang Dios, alagaron
ninyo Siya. Apan kung si Baal ang Dios, alagaron ninyo siya.”
44

Karon, sama sa makita nato nga ang tanang natural nga
butang usa ka tipo sa espirituwal nga mga butang, sa nahisgotan
nato diha sa atong leksyon kaganinang buntag, sama sa adlaw
ug ang kinaiyahan niini. Kana ang una kong Biblia. Sa wala pa
gyud ko’y nabasa ni usa man ka panid diha sa Biblia, naila ko
na ang Dios. Tungod kay, ang Biblia nahisulat na bisan asa man
diha sa kinaiyahan, ug nagakatakdo gayud kini sa Pulong sa
Dios: kung unsa nga ang kamatayon, paglubong, pagkabanhaw
45
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sa kinaiyahan; ug ang pagsubang sa adlaw, pagbiyahe, pagsalup,
pagkawala, pagsubang na usab. Pagkadaghang mga butang nga
mahimo natong itipo, ang Dios nga anaa sa kinaiyahan, nga
kinahanglan lang natong laktawan, alang niining Mensahe.
Karon, kung ang espirituwal o…Ang natural maoy tipo sa
espirituwal. Kung ingon-ana, ang pagpili sa usa ka pangasawonon, diha sa natural, usa ka pagtipo sa pagpili sa usa ka
Pangasaw-onon, sa Pangasaw-onon, diha sa espirituwal.
46

Karon, usa ka tininuod nga butang pagmoadto na kita sa
pagpili og usa ka asawa, ang lalaki, kay ang ginapanumpa
dinhi maoy hangtud nga bulagon na kita sa kamatayon. Sa
ingon niana kung unsaon nato angay ampingan kini. Ug inyong
ginabuhat kana nga pagpanumpa sa atubangan sa Dios, nga
ang kamatayon lang ang makapahamulag kaninyo. Ug nagtoo
ko nga kinahanglan tumanon gyud nato. Ang usa ka lalaki
diha sa iyang hustong panghunahuna, nga nagaplano alang sa
kaugmaon, nga kinahanglan pilion niya og ayo kana nga asawa.
Magmaampingon ka sa kung unsa ang imong ginabuhat. Ug
ang babaye nga nagapili og usa ka bana, o ginadawat ang
sa usa ka mapamana, kinahanglan nga magmaampingon sa
kung unsay iyang ginabuhat, ug ilabina sa niining mga adlawa.
Gikinahanglan nga maghunahuna ug mag-ampo ang usa ka
lalaki sa dili pa siya mopili og usa ka mapangasawa.
47

Siguro, karon, kung unsa nga pagkadaghan nang mga kaso
sa panagbulag karon, nga kita sa Amerika ang nag-una sa
kalibutan, diha sa mga kaso sa mga panagbulag. Kita ang
naga-una kay sa tanang uban pa sa kalibutan. Adunay mas
daghanang mga panagbulag dinhi kay sa bisan asa pa man,
kining nasura, ug gikaingon pa man, ug giisip nga, usa ka
Cristohanong nasud. Daw sa unsa ka makauulaw, ang atong
hukmanan sa diborsyo! Siguro, ang hinungdan niini, maoy
tungod nga ang mga kalalaken-an napahilayo na sa Dios, ug ang
mga kababayen-an napahilayo na sa Dios.
48

Ug makita nato, nga, kung ang usa ka lalaki ug usa ka babaye
miampo usà alang nianang butanga; dili lang nga ginatan-aw
ang maanyag nga pares sa mga mata, o ang dagku og himsog nga
mga abaga, o mga ingon niana, o sa kung unsang kalibutanong
pagbati; kondili mohangad usà sa Dios, ug moingon, “Dios, Imo
ba kining plano?”
49

Siguro, sa karon, adunay pagkadaghang pagpanikas, sama
na lang diha sa eskwelahan. Pag—pagmoagi ang mga bata, sa
buntag, daghang mga bata sa silingan, nga—nga mga higala ko,
mangagi ug moingon, “Igsoong Branham, mahimo bang iampo
mo kami? Aduna kami og usa—usa ka test karong adlawa. Ako—
nagtuon na ako tibuok gabii, ug medyo dili ko mahimo—dili ako
makasigurado. Iampo ako.” Siguro ang si kinsa man nga batang
nagaeskwela, kung buhaton n’yong, kung…Ug ang inyong mga
50
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ginikanan samtang anaa pa sa lamesa diha sa buntag, puwede
kamo mag-ampo. Ingna, “Mama, aduna si Juan og test karong
adlawa. Iampo nato siya karon.” Nagtoo kong daugon niini ang
tanang uban pang paagi nga mahimo mong buhaton, o ang
paglantaw-lantaw diha sa papel sa uban ug sa pagpanikas.
Siguro kung mahimo mo ug iampo gayud ang maong butang.
51
Ug kung hinuktokan lang nato kung unsa ang atong
ginabuhat sa dihang magminyo na kita, sa diha nga ginapili na
nato ang atong asawa, ang atong bana, kung ato lang gayud kini
hinuktokan og ayo! Kinahanglan nga igaampo gayud sa usa ka
lalaki, kay mahimo niyang dauton ang tibuok niyang kinabuhi.
Timan-i, ang pagpanumpa niini, “hangtud nga bulagon kita
sa kamatayon,” ug mahimo niyang dauton ang iyang kinabuhi
tungod lang sa sayup nga pagpili. Apan kung nahibalo na siya,
nga ginabuhat niya ang sayup nga pagpili ug pakaslan ang
usa ka babaye nga dili angay niyang mamahimong asawa, ug
ginabuhat niya kini sa gihapon, nan iya na kining sala. Kung
ginadawat sa usa ka babaye ang usa ka bana ug nasayod siya nga
dili kini angay nga mamahimong usa ka bana kanimo, nan imo
na mismong sala kana, human nga nahibalo ka na kung unsay
sayup ug husto. Busa, ayaw gayud buhata kana hangtud nga
hingpit mo na nga naiampo og maayo.
52
Nagaaplikar ang mao sa gihapon diha sa pagpili og usa
ka iglesia. Karon, kinahanglan nga iampo mo ang iglesia nga
imong ginasimbahan. Hinumdumi, adunay dala nga espiritu ang
mga iglesia.
53
Karon, dili ko gusto nga mamahimong mahinawayon.
Apan naamgo ko nga usa na ako ka tigulang nga tawo, ug
gikinahanglan ko nang mobiya dinhi, usa sa niining mga adlaw.
Gikinahanglan kong manubag didto sa Adlaw sa Paghukom sa
kung unsa’y akong ginasulti karong gabhiona o sa uban mang
higayon. Ug ako, kung ingon-ana, kinahanglan nga bug-os ang
pagkamatinud-anon ko ug nga hugot kaayo ang pagtoo.
54
Pero, pagmosulod ka sa usa ka iglesia, ug kung bantayan
mo ang mga gawi niana nga iglesia, tutokan mo lang ang
pastor sa kadali, ug mahibaloan mo kasagaran nga ang maong
iglesia nagapanglihok sama gayud sa pastor niini. Usahay,
nagahunahuna ko kung dili kaha nga nakuha lang nato ang
espiritu sa usa’g usa imbis nga ang Balaang Espiritu. Makaadto
ka sa usa ka lugar kon diin ang pastor pagka-radikal gayud
ug kung unsa ang ginapangbuhat, makaplagan mo nga ang
kongregasyon mao usab. Dalhon ko kamo sa usa ka iglesia kon
diin nakita ko nga pagnakatindog na ang pastor, iyango-yango
nila ang ilang mga ulo. Himatikdi ninyo ang kongregasyon,
mao usab ang ilang ginabuhat. Tan-awa ang usa ka pastor,
nga motulon na lang og bisan unsa, kasagaran mao usab ang
buhaton sa iglesia. Busa, kung mopili ako og usa ka iglesia, pilion
ko ang usa ka tinuod gayud, pundamental, pang Bug-os nga
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Ebanghelyo, maki-Biblianhong iglesia, kung mopili man ako og
usa nga mapahimutangan ko sa akong pamilya. Magpili gyud.
Gitan-aw ko…
55
Ang mga batan-ong lalaki, sa miaging adlaw, nga anak
nga lalaki ni Igsoong Shakarian ug ang iyang umagad, gidala
ako dinhi aron sa pag-ampo alang sa usa ka batan-ong lalaki,
mag-aawit, maayo kaayong bata. Bag-ohay pa mibalik…Fred
Barker, kana ang iyang ngalan, nga bag-o pa lang mibalik
gikan sa usa ka pagbiyahe. Ug ila akong gitawgan, nga, “Si
Fred himalatyon na.” Ug dayon, sa wala pa ako nakaabot sa
balay, miabot ang usa na usab ka mensahe, “Basin patay na siya
karon.” Ug giingon niini nga nagkaaduna siya og usa—usa ka
pag-agas og dugo sulod sa iyang utok, ug naparalisa siya, ug—
ug himalatyon na siya, ug gusto sa iyang asawa nga igaampo
ko siya.
56
Ug hunahuna ko, “Oh, kung mag-eroplano man ako,
mamatay na siya sa dili pa ako makaabot didto, ug basin gani
patay na karon.” Busa, dihadiha mitawag ako ug naestorya
ang maong luoy’ng babaye sa telepono. Ug—ug gibutang ang
telepono, sa dalunggan ni Fred. Dili siya makatulon. Gihatagan
nila siya niadto og usa ka artipisyal nga pangtulon. Ug sa
naiampo namo siya, miingon siya, sa pagsenyas, nga tangtangon
na kadto sa iyang tutunlan. Makatulon na siya niadto. Dili
pa niadto motoo ang mga doktor. Gitangtang nila kadto, ug
makatulon na gyud siya. Nakalingkod na siya, sa miaging adlaw.
Usa ka iglesia; ang pagpili sa usa ka iglesia.
57
Bag-ohay lang miabot ang tawag sa telepono, dili pa lang
dugay. Kaganinang buntag, usa ka miyembro sa akong iglesia,
nga usa gayud niadto ka Baptist nga babayeng taga-Louisville,
namatay siya sa sayo sa buntag kaganina. Ug ang iglesia ko
didto sa among lugar, nga usa ka konsagrado gayud nga pundok
sa mga kalalaken-an, ang nagtipun-tipon ug miadto didto,
sa wala pa siya embalsamaha sa embalsamador, nanagtindog
didto sa tupad niya, nanag-ampo hangtud nga mibalik kaniya
ang iyang kinabuhi. Ug buhi siya, karong gabhiona. Ang mga
elder sa akong iglesia, aba, natudloan sila sa pag-too nga ang
tanang butang arang mahimo, kung kinasing-kasing lamang nga
moduol sa Dios.
Mao nga, kinahanglan nga buhaton n’yo ang husto nga
pagpili.
58
Mao usab, sa matang sa babaye nga pagapilion sa usa
ka lalaki, maga-replektar kini sa iyang pangandoy ug sa
iyang kinaiya. Kung sayup nga babaye ang pilion sa usa ka
lalaki, naga-replektar kini sa iyang kinaiya. Ug sa kung unsa
man niya ginabugkos ang iyang kaugalingon, nagapakita lang
kung unsa gayud ang sa kinasuloran niya. Ginareplektar sa
babaye kung unsa ang anaa sa lalaki sa dihang gipili siya nga
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mamahimong asawa. Nagapakita lang kini kung unsa gayud ang
sa kinasuloran niya. Bisan kung unsa pa’y iyang ginasulti diha
sa pang-gawas, tan-awa kung unsa’y iyang giminyoan.
Kung moadto ako sa opisina sa usa ka lalaki, ug nga
nagapamahayag nga usa siya ka Cristohanon; dayon may
hulagway sa mga babayeng naghubo-hubo nga gipatapot sa
tibuok bongbong niini, ginapatugtog kanang daan nang boogiewoogie nga kalantahon. Dili ko igsapayan kung unsa ma’y
ginapamahayag niya. Dili ko motoo sa iyang testimonyo, tungod
kay nagakaon ang iyang espiritu sa niining mga butang nga iya
sa kalibutan. Unsa kaha, pananglitan, kung magpakasal siya sa
usa ka mag-aawit sa club, o unsa kaha kung magpakasal siya sa
usa ka sex queen, o kaha’y usa ka maanyag, modernong ricketta?
Nagareplektar kini. Nagapakita kini kung unsa ang anaa sa
sulod sa iyang hunahuna, bahin sa kung unsa ang mamahimong
iyang panimalay sa umalabot, tungod kay gipili man niya siya
nga maoy magpadaku sa iyang mga anak. Ug kung unsa man
siya, sa ingon nianang pamaagi niya padakuon kana nga mga
anak. Busa, nagareplektar kini kung unsa ang anaa sa maong
lalaki. Usa ka lalaking mopili og usa ka babayeng ingon niana,
nagapakita lang sa kung unsa ang panghunahuna niya bahin sa
umalabot.
59

Mahunahuna n’yo ba ang usa ka Cristohanon nga mobuhat
og usa ka butang nga sama niana? Dili, sir. Dili ko mahunahuna.
Ang tinuod nga Cristohanon dili mangita og mga beauty queen,
ug mga mag-aawit sa club, ug mga sex queen. Cristohanong
kinaiya ang iyang pangitaon.
60

Karon, dili mahimo nga maangkon mo ang tanang butang.
Mahimong adunay usa ka dalaga nga matahum gayud. Ug
adunay usa na usab ka dalaga, nga tingali usa siya ka…
ang barog niya medyo mas maayo pa kay sa niining usa. Ug
mahimong isakripisyo mo ang usa alang sa usa, pero, kung
dili siya ang maong barog sa usa ka maugdang nga babaye,
sa pagkababaye. Ug, siya…Dili mahinungdanon kanako kung
matahum ba siya o dili. Mas maayo pa nga ang tan-awon mo mao
ang iyang kinaiya, matahum man siya o dili matahum.
61

Karon, tungod kay, angayan lang, nga kung mopili ang usa
ka Cristohanon og usa ka asawa, angay nga ang pilion niya
usa ka tinuod, nga natawo na pag-usab nga babaye, bisan pa
kung unsa man ang hitsura niya. Ang mahinungdanon maoy sa
kung unsa ba siya, kung unsa ang tibuok niyang pagkatawo. Ug
dayon, usab, nagareplektar kana sa mismong pagkadiosnon nga
kinaiya sa lalaki, ug nagareplektar kung unsa ba ang anaa sa
iyang hunahuna ug kung unsa ang mamahimong umalabot, para
sa iyang pamilya nga pagaatimanon sa ingon niana nga babaye,
ang mga plano sa umalabot para sa iyang panimalay.
62
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Kung magpakasal siya sa usa sa niining moderno nga
mga ricketta, mga sex queen, unsa man ang mahimo niyang
mapaabot? Unsa man nga matang sa panimalay ang mahimong
mapaabot sa usa ka lalaki? Kung magpakasal siya sa usa ka
babayeng walay igong batasan nga mopabilin sa balay ug
atimanon ang panimalay, ug gusto pang motrabaho sa gawas
sa kang kinsa mang opisina, mamahimong unsa kaha nga klase
siyang tig-atiman sa balay? Magkaaduna na kamo niana og mga
yaya ug tanan nang uban pa. Tinuod kana.
63

Karon, dili gyud ko uyon bahin niining modernong mga
kagustohan, bahin sa mga babayeng nagatrabaho. Sa dihang
nakita ko kining mga kababayen-an nga naka-uniporme, nga
nagalibotlibot niining siyudad, nga sakay sa mga motorsiklo,
ingon nga mga pulis, makauulaw sa unsa mang siyudad nga
motugot sa usa ka babaye nga buhaton kana. Kita n’yo? Kita
n’yo? Samtang daghang mga kalalaken-an ang wala’y trabaho,
nagapakita kini sa modernong panghunahuna sa atong siyudad.
Nagapakita kini nga paunlod na gayud. Dili nato kinahanglan
nga patrabahoon silang mga kababayen-an dinha sa gawas
nga sama niana. Wala sila’y katungod sa gawas dinha nga
sama niana.
64

Sa dihang gihatagan sa Dios ang lalaki og usa ka asawa,
Iya siyang gihatagan og pinakamaayong butang nga mahimo
Niyang ihatag kaniya, gawas sa kaluwasan. Apan pag-kanang
usa mosulay na pagkuha sa puwesto sa lalaki, nan siya na ang
pinaka-dili maayong butang nga mahimong maangkon sa usa ka
lalaki. Karon, husto kana. Kita n’yo?
65

Karon makita nato ang maong espirituhanong aplikasyon.
Ako—nasayod ako nga dili kana kahimut-an, ginahunahuna
n’yo nga dili kana kahimut-an, apan Kamatuoran kini. Dili
mahinungdanon kanato kung unsa kini ka dili kahimut-an, ang
kinahanglan nga atubangon nato ang kamatuoran. Mao kana
ang ginatudlo sa Biblia. Kita n’yo?
66

Karon, klaro nga makita nato dinhi ang espirituwal nga
plano, ang bahin sa pagplano sa Dios para sa Iyang umalabot nga
Panimalay uban sa Iyang umalabot nga Pangasaw-onon, hayag
na nga makita karon.
67

Kung ang usa ka lalaki magpakasal sa usa ka sex queen,
makita mo na kung unsa ang ginapangita niya para sa umalabot.
Kung magpakasal ang usa ka lalaki sa babaye nga dili mopabilin
sa balay, makita mo na kung unsa ang ginapangita niya para sa
umalabot. Ug ako usa niadto ka higayon…
68

Maut kini paminawon. Gibati ko lang nga isulti kini. Ug
akong—akong, kasagaran, pag-gibati kong isulti ang unsa mang
butang, kinahanglan nga isulti ko kini. Ug kini kasagaran ang
pamaagi sa Dios.
69
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Ako—nagauban ako niadto sa usa ka rantsero nga
ginatrabahoan ko sa una, sa pagpamalit og mga baka.
Ug nahimatikdan ko sa maong tigulang kong kauban nga
kanunay’ng tan-awon mismo ang nawong sa usa ka dumalaga
nga baka sa dili pa siya mopalit. Dayon palingion niya kini, ug
tutokan kini pabalik-balik. Mosunod-sunod ako niadto kaniya,
nga gina-obserbahan siya. Ug iya kining tutokan paibabaw ug
paubos, kung okey ba kini, sa pamarog. Dayon lingion niya ug
tutokan niya ang nawong niini, ug molingolingo siya usahay ug
biyaan niya.
Miingon ako, “Jeff, aduna ko’y gustong ipangutana kanimo.”
Ingon niya, “Sige, Bill.”
71
Ug miingon ako, “Nganong kanunay mo gyud tutokan
kanang baka sa nawong?” Miingon pa ako, “Medyo okey man
siya, himsog—mahimsog og tambukon man nga baka.”
72
Ang ingon, “Gusto ta kang sultihan, dong, daghan ka pa
kinahanglan makat-onan.” Ug akong—nahibaloan ko na human
pagkasulti niya kanako. Ang ingon, “Dili mahinungdanon
kanako kung unsa man ang panglawas niini. Mahimong unoron
man siya, hangtud pa sa siki niya. Apan kung aduna man siya
nianang mangtas nga pagpangtutok diha sa iyang nawong, ayaw
gayud siya palita.”
Miingon ko, “Nganong ingon-ana man, Jeff?”
73
“Bueno,” ang ingon, “ang unang butang mao nga,” ang ingon,
“dili gayud siya makapuyo.” Ug ingon niya, “Ang sunod nga
butang maoy, dili gayud siya mamahimong usa ka mama sa iyang
mga nating baka.” Ug ingon pa, “Ila siya karon gisulod sa koral,
mao’y hinungdan nga tambok siya. Pagbuhian mo siya, ingon
nga aduna siya nianang mangtas nga linutukan, magsige kini
siya dagan hangtud mamatay.”
74
Ingon ko, “Kabalo ka, medyo aduna ko’y nakat-onan og
usa ka butang. Nagatoo ko nga nagaaplikar kana usab sa mga
kababayen-an.” Husto. Husto.
75
Sa nianang mangtas, mapanutok, pang-rickettang tinanawan, maayo pa nga magpahilayo ka kaniya, dong, sa tanan na
nianang asul nga butang ibabaw sa iyang mga mata. Ug dili
ko…Dili ko gustohon kana. Wala ko nagtoo nga maangayon
kana sa usa ka Cristohanon. Dili ko igsapayan kung giunsa man
pag-ingon sa telebisyon ug sa mga mantalaan nga pagkatahum
niini. Kini na ang pinakamangil-ad, makapanlimbawot nga
hitsura nga nakita ko sa tibuok kong kinabuhi.
76
Ang una kong pagkakita niana, dinhi sa Clifton’s Cafeteria,
usa niadto ka buntag, sa usa niadto ka pagpamahaw. Nakakita
ako og pipila, sa niadtong mga dalaga nga miadto didto. Bagohay pa misulod niadto si Igsoong Arganbright, ug ako. Ug
nanaug siya niadto. Natan-awan ko, ug ang kadtong batan-ong
70
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babaye misulod. Hunahuna ko, “Bueno, ako—ako—ako—wala ko
kahibalo.” Wala pa ako nakakita niini sa una. Medyo usa ka
klase kadto. Oh, medyo daw sa nagkaaduna siya og nuka kon
tan-awon, kahibalo na mo, daw sa kataw-anan kon tan-awon.
Wala ko ginasulti kana aron nga magpakatawa. Ako—ginasulti
ko lang kini. Kahibalo mo, nakakita na ko og sanla. Usa ako
ka misyonero. Nakakita na ko og tanan na nga matang sa mga
dikasagaran, kahibalo na mo, bahin sa kung unsa gyud ang mga
balatian. Ug paduol na unta ako niadto sa maong batan-ong
babaye ug sultihan siya, “Ako—ako—usa ako ka ministro. Ako—
nagapang-ampo ako para sa masakiton. Gusto—gusto mo ba nga
iampo ko ikaw?” Ug wala pa gyud ko nakakita og unsa man nga
sama niadto. Ug dayon, ania na ang duha o tulo pa, nga paduol
na. Medyo dayon miatras na ako ug naghulat na lang.
77
Ug miabot na si Igsoong Arganbright, mao nga miingon ko,
“Igsoong Arganbright?” Mahimong ania siya dinhi. Miingon ko,
“Unsa kaha nahitabo nianang bayhana?” Kita n’yo?
Ug miingon siya, “Kana, meyk-ap kana.”
78
Ingon ko, “Ha, uy, uy!” Kita n’yo? Gihunahuna ko pa
man nga gidala na nila unta siya didto sa kung asa man nga
tambalanan, kahibalo na mo, aron nga malikayan ang pagtakud
niini sa tanang uban pang mga kababayen-an.
79
Apan, kahibalo mo, kinahanglan n’yong planohon, hibaloon,
iampo, pag-nagapili kamo. Tungod kay, makita nato, pinaagi
niini, ang Pulong sa saad. Siya, ang pangasaw-onon nga
pagapilion sa usa ka lalaki, magareplektar gayud sa iyang
kinaiya. Nagareplektar kini kung unsa ang anaa sa sulod kaniya.
80
Karon, mahunahuna n’yo ba ang usa ka lalaki, nga puno
sa Espiritu Santo, mopili og usa ka butang nga sama niana
nga mamahimo niyang asawa? [Nagaingon ang kongregasyon,
“Dili.”—Ed.] Ako—ako—dili ko gayud masabtan kini, igsoon.
Karon, tingali usa lang ako ka salikwaut nga tigulang. Pero,
kahibalo mo, ako—dili ko lang gayud masabtan kana, kita n’yo,
timan-i, tungod nga magareplektar kini kung unsa ang anaa sa
sulod kaniya. Siya ang magatabang kaniya sa pagtukod sa iyang
panimalay sa umalabot.
81
Karon, kung ingon-ana, sa diha nga balikan nato karon
sa kadali, ang espirituwal nga bahin. Ug sa diha nga makita
n’yo ang usa ka iglesia nga anaa sa kalibutan, nagapanglihok
nga sama sa kalibutan, nga nagapanagana para sa kalibutan,
nagapakig-ambit sa kalibutan, nga ginaisip ang mga Kasugoan
sa Dios sama sa daw sa dili gayud Siya ang nagsulat sa mga
Niini, nan inyong—mahunahuna n’yo gayud nga dili mokuha si
Cristo og ingon niana nga Pangasaw-onon. Mahunahuna n’yo
ba nga kuhaon aron mamahimong usa ka Pangasaw-onon ang
modernong iglesia sa karong panahon? Dili ang akong Ginoo.
Dili ko…Dili ko gayud kana makita. Dili. Hinumdumi, karon,
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nga ang bana ug ang iyang asawa usa ra. Ipahiusa mo ba ang
imong kaugalingon sa usa ka tawong ingon niana? Kung buhaton
mo, siguradong medyo ginapahugno niini ang akong pagsalig
diha kanimo.
82
Ug, kung ingon-ana, unsa na kaha ang mahitungod sa
pagpahiusa sa Dios sa Iyang Kaugalingon sa usa ka butang nga
sama niana, sa usa ka naandan nang denominasyong bigaon?
Sa pagtoo n’yo ba buhaton Niya kana sa, “Adunay dagway sa
pagkadiosnon apan ginapanghimakak ang gahum niini”? Dili
gyud Niya buhaton kini. Kinahanglan aduna sa maong babaye
ang kinaiya sa Dios. Ang tinuod, matuod nga Iglesiang natawo
na pag-usab kinahanglan nga aduna og—og kinaiya nga anaa
kang Cristo, tungod kay ang bana ug asawa usa ra. Ug kung
ang gibuhat ni Jesus kadtong nakapahimuut lang sa Dios, nga
gituman ang Iyang Pulong ug gipadayag ang Iyang Pulong,
kinahanglan nga mao ra nga matang sa kinaiya ang anaa sa
Iyang Pangasaw-onon. Dili gayud siya, sa unsa mang pamaagi,
mamahimo nga usa ka denominasyon. Tungod kay, kung ingonana, bisan kung unsaon mo pa pag-ingon nga, “dili,” kontrolado
man siya sa kung asa man nga hunta direktiba, nga nagasulti
kaniya kung unsay buhaton ug kung unsay dili buhaton, ug,
sa makadaghang higayon, minilyon ka milya ang pagkasimang
gikan sa matuod nga Pulong.
83
Pagkasubo kaayo nga napahilayo na gayud kita sa tinuod
nga Lider nga gibilin sa Dios kanato aron pangunahan ang
Iglesia. Wala gayud Siya nagpadala og mga pang-nasudnong
presbyter. Wala gayud Siya nagpadala og mga obispo, mga
cardinal, mga pari, mga papa. Gipadala Niya ang Espiritu Santo
para sa Iglesia, aron pangunahan ang Iglesia. “Sa diha nga Siya
ang Espiritu Santo moabot na, Siya mao ang magatultol kaninyo
ngadto sa tibuok nga Kamatuoran, igapadayag kaninyo kini nga
mga butang, nga Akò nang gikasulti kaninyo, igapahinumdum
ang mga niini kaninyo, ug igapahayag kaninyo ang mga butang
nga umalabot.” Ang Balaang Espiritu ang maoy mobuhat niana.
Karon, gikasilagan Kana sa modernong iglesia. Dili nila Kini
gusto, busa unsaon man niya pagkahimo nga Pangasaw-onon ni
Cristo? Modernong denominasyon ang ginapangpili sa mga tawo
sa karon. Unsa ma’y ginahimo niini, nagareplektar lang kini sa
ilang mahuyang nga pagpanabot sa Pulong.
84
Dili ko tuyo nga magpasakit, apan ang tuyo ko mao nga
maipatuhop kini og igo hangtud nga inyong tan-awon kini.
85
Daghan na ang akong gipangkasal nga mga magtiayon, apan
kanunay akong ginapahinumdum niini mahitungod kang Cristo
ug sa Iyang Pangasaw-onon. Usa sa mga pagkasal niadto nga
akong gihimo dinhi, mga dugay-dugay na, kadto—medyo usa
kadto ka halandumon nga butang sa akong kinabuhi. Daghan
nang katuigan ang milabay, sa usa pa ako niadto ka batan-ong
ministro.
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Nagatrabaho pa niadto ang akong igsoong lalaki didto sa—
sa P.W.A. Wala ko kahibalo kung aduna pa ba’y nakahinumdum
niana, sa gihapon, o wala na, si kinsa man nga kapareho na sa
akong katigulangon. Ug usa kadto ka—usa kadto ka proyekto
kaniadto sa gobyerno. Ug nagtrabaho didto ang akong igsoon,
mga traynta ka milya. Nagakalut sila niadto og pipila ka mga
lanaw, usa ka proyekto para sa pag-atiman sa kinaiyanhon.
87
Ug aduna niadto’y batan-on nga nagtrabaho usab didto, nga
uban niya, nga taga-Indianapolis, mga, oh, mga usa ka gatus ka
milya ibabaw sa Jeffersonville kon diin ako—ako nagapuyo, o
nagpuyo niadto. Ug adunay usa ka…Giingnan niya ang akong
igsoon, usa niadto ka adlaw. Ingon niya, “Doc,” ingon niya,
“Ako—gusto kong…Magpakasal na unta ako, kung aduna lang
ko’y igong kuwarta aron ibayad sa magwawali.” Ingon niya,
“Ako—aduna na ko’y igong kuwarta nga pangbayad sa lisensya
ko, pero,” ingon pa gyud, “Wala pa ko’y igong kuwarta nga
pangbayad sa magwawali.”
88
Giingnan ni Doc, “Bueno, usa ka magwawali ang akong
igsoon, ug—ug siya—mahimo niya kamong ikasal.” Giingnan
niya, “Wala siya nagapabayad sa mga tawo sa mga ingon nianang
butang.”
Ingon niya, “Mahimo mo ba siyang pangutan-on kung
maikasal niya ako?”
89
Bueno, niadtong gabhiona nangutana kanako ang akong
igsoon. Miingon ko, “Kung wala pa siya gikasal sukad sa una, o
ni ang usa man kanila, ug kung okey lang gayud sa ila.” Miingon
siya, “Aba, oo, pangutan-on ko siya.” Ug miingon ko, “Kung mao
man, ingna siya, nga moanhi dinhi.”
90
Mao nga, sa pagka-Sabado niana ug didto na miabot ang
maong batan-on. Nahimong usa ka halangdon nga butang kini
alang kanako, ang mahinumduman kini kanunay. Akong…
Maulan nga hapon kadto, ug usa ka karaang sakyanan nga
Chevrolet, nga ang mga suga niini sa atubangan nahigtan sa
pangbugkos nga alambre, ang mihunong, didto sa atubangan.
Bag-o pa lang niadto namatay ang akong asawa, ug nag-inusara
akong nagpuyo didto, sa may duha ka gagmay’ng mga kuwarto.
Ug—ug atua si Doc didto nga kauban ko, nga naghulat kanila.
91
Ug—ug migawas sa maong sakyanan ang usa ka batanong lalaki, nga alang kanako, o bisan kang kinsa man, siguro,
wala gyud siya nakapostura niadto ingon nga usa ka lalaking
kaslonon. Oo. Ako’y halos…makapalit ako niadto og usa ka
maayong pares sa sapatos, sa usa ug tunga sa dolyar. Ug
nagsul-ob siya niadto og usa ka pares, nga hilis na kaayo. Ug
lawlaw kaayo ang iyang karsones. Ug nakasul-ob siya og usa sa
niining daan nang moleskin nga mga jacket. Siguro ang uban
sa mga tigulang na sa inyo dili na makahinumdum. Mora kini
og daw sa gilabhan sa washing machine nga wala gibanlawan,
86
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ug nabadlis-badlisan kini, nga nagkagum-ot nga sama niini, ug
nagkabaliskad pa ang sidsid.
92
Ug usa—usa ka batan-ong babaye ang migawas sa pikas
nga kilid, nga may gamay’ng, oh, nakasul-ob niining medyo
checkered nga sinina.
93
Wala ko kahibalo. Nasayup na ako niadto sa pagtawag
nianang klase sa tela, usa ka higayon. Gingham, siguro
ang tawag niini. Ug busa usa kadto ka…[Nangatawa ang
kongregasyon—Ed.] Nasulti ko kini nga nasayup na sab
ko. Ako—kanunay akong masayup sa pagngalan niini. Ug
ingon ko…
94
Migawas ang maong babaye sa sakyanan, ug misaka sila sa
hagdanan. Ug—sa pagsulod nila, ang luoy’ng babaye, siya…
siguro, siya, mao ra gayud kadtong gisul-ob niya nga palda
ang aduna siya. Ug wala siya’y sapatos, halos, nga gisuot.
Miangkas siya niadto gikan sa Indianapolis, sa pagpaingon.
Nakabuhayhay ang buhok niya, sa likod, nga taas, mora’g
nakasalapid diha sa iyang likod. Medyo bata pa kaayo.
Ug giingnan ko siya, “Anaa ka na ba sa hustong edad aron
magpakasal?”
95
Ingon niya, “Oo, sir.” Ug ingon niya, “Aduna ko’y
permiso nga sinulat sa akong papa ug mama.” Ingon niya,
“Gikinahanglan kong maipakita kini ngadto—ngadto sa korte
dinhi, aron makakuha ko’g lisensya.”
96
Miingon ko, “Sige.” Ang ingon ko, “Gusto kong makigestorya pa kanimo og diyutay sa dili pa nato buhaton kini
nga pagkasal.” Nanglingkod sila. Nagsige tan-aw tan-aw ang
batan-ong lalaki palibot sa kuwarto; kinahanglan na gyud
siyang mapaalutan. Ug gisige niya lantaw-lantaw ang palibot sa
kuwarto. Wala siya naminaw kanako. Miingon ko, “Anak, gusto
kong maminaw ka sa kung unsa ang akong ginasulti.”
Ingon niya, “Oo, sir.”
Ug miingon ko, “Gihigugma mo ba kining babaye?”
Ingon niya, “Oo, sir. Gihigugma ko.”
Miingon ko, “Gihigugma mo ba kining lalakeha?”
“Oo, sir. Gihigugma ko.”
97
Miingon ko, “Karon, aduna ka na ba’y lugar nga pagadalhan
kaniya pagkahuman sa inyong kasal?”
Miingon, “Oo, sir.”
98
Miingon ko, “Bueno. Karon,” miingon ako, “Aduna ko’y
ipangutana kanimo. Nasabtan ko, nga nagatrabaho ka didto
niining P.W.A.”
Ug ingon niya, “Oo, sir.” Mga dose dolyares kadto ang
semana.
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Miingon ko, “Sa hunahuna mo ba mahimo mo na siyang
buhion?”
Ingon niya, “Buhaton ko ang tanan nga mahimo ko.”
99
Ug miingon ko, “Bueno, maayo kana.” Ug miingon ako,
“Karon, unsa kaha kung mawad-an siya og…Unsa kaha kung
mawad-an siya’g trabaho, igsoon? Unsa ma’y imong buhaton,
mopauli ka na lang ba balik sa inyong balay, sa kang mama,
kang papa?”
Miingon ang babaye, “Dili, sir. Mopabilin ako uban kaniya.”
100 Ug miingon ko, “Unsa kaha, sir, kung aduna na kamo’y tulo o
upat ka mga bata, nga wala na’y mapakaon kanila, ug wala ka’y
unsa man nga trabaho. Unsa ma’y imong buhaton, papaulion mo
ba siya?”
101 Miingon,
“Dili, sir. Padayon ako sa gihapon nga
manlimbasog. Makasugakod pud kami, sa unsa mang paagi.”
102 Daw sa hinggamay ako. Ug nakita ko nga gihigugma gayud
niya siya, ug gihigugma nila ang usa’g usa. Gikasal ko sila.
103 Dayon naghunahuna ako niadto kung asa na kaha niya siya
gidala. Mga pila ka adlaw, gipangutana ko ang akong igsoon, si
Doc, kung asa na kaha. Ingon niya, “Adtoi didto sa New Albany,”
usa ka gamay’ng siyudad nga ubus lang nga dapit nato.
104 Ug didto sa suba, kon diin aduna ko’y naiplastar nga sin
didto, nga akong ginaadtoan adlaw-adlaw sa dihang ako—usa
pa ako niadto ka lineman. Mao nga sa diha nga ang tanan kong
mga kauban, magtipon-tipon na sila, nga mag-inestoryahanay
na og mga binuang ug ingon-anang mga butang, mosakay ako
sa truck ug moadto didto sa suba ug mag-ampo sulod nianang
higayona!…?…Ug mobasa sa akong Biblia, ilalum sa usa ka
halapad nga sin nga nahimutangan sa una sa usa ka gamanan og puthaw kaniadto. Adunay mga inatupang-bagon nga
tinapok didto.
105 Ug kining lalakiha miadto didto ug migamit og usa sa niining
inatupan nga mga bagon ug mibangag siya niini para sa usa ka
pultahan. Ug mikuha og mantalaan ug mga tacky button.
106 Pila ba ang nakahibalo kung unsa ang tacky button? Wala’y
mga taga-Kentucky dinhi, kung ingon-ana. Kini, kuha ka og
usa ka cardboard, tusoki kini og usa ka tamtaks, usa ka gamay
kaayo nga lansang. Ug dayon ipadulot kini diha…Kana ang
tacky button.
107 Mao nga, ilang napapilit kini sa tibuok palibot. Ug miadto
siya didto sa gam-anan sa puthaw ug mikuha siya og pipila ka
mga puthaw, ug nakahimo siya’g hagdanan, aron masakaan. Ug
mikuha pa og pila ka daan nang mga kahon, ug nakahimo siya’g
lamesa. Ug nahunahunaan ko, usa niadto ka adlaw nga, “Adtoan
ko kaha ug susihon kung unsa na kaha sila.”
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Mga unom ka bulan sa wala pa kana, gikasal ko niadto ang
anak nga babaye ni E.V. Knight sa anak nga lalaki ni E.T. Slider.
Si E.V. Knight, usa niadto sa mga pinakadato nga tawo didto
sa Ohio River, ug, oh, siya ang nagapadagan sa dagkung mga
pabrika didto, nga nagapanggama niining mga prefab nga mga
balay, ug uban pa. Ug—ug si Slider, si E.T. Slider sab, mao ang
kompaniya sa mga balas ug grabas, mga anak gayud sa mga
milyonaryo. Ug gikasal ko sila niadto.
108

Ug nagsige ako balik-balik kaniadto sa usa ka lugar, nga
gina-insayo kini sulod sa mga duha ka semana, ug mosulod sa
usa ka gamay’ng lawak ug magluhod-luhod pa diha sa usa ka
unlan. Ug tanan nang pagkagarbo ug tanan nang butang akong
giagihan, halos, nga kinahanglan kong maagihan, aron lang
nga makasal kadto nga magtiayon! Ug sa paggawas nila, aba,
sila’y…Kining laing usa ka kabus nga magtiayon gipatindog
lang didto sulod sa usa ka karaan nang kuwarto nga aduna kami
niadto og usa ka sopa ug usa ka higdaanang mapilopilo, pero
pareho ra silang gikasal sa mao ra gihapon nga seremonya.
109

Ug dayon, usa ka adlaw, nahunahunaan kong moadto ug
bisitahon kining dato nga magtiayon. Dili na nila kinahanglan
magtrabaho pa, mga milyonaryo na ang ilang mga amahan,
gipatukoran pa sila og usa ka maanindot nga balay. Sa tinuod
lang, kining si E.V. Knight, sa itaas, nga ibabaw niining bungtod,
katorse ka carat sa bulawan ang kuptanan sa iyang mga
pultahan didto sa iyang dakung palasyo, busa mahunahuna n’yo
na kung unsa nga matang sa balay ang ilang gikapuy-an. Dili
na sila kinahanglan magtrabaho. Aduna sila’y usa ka maanindot
nga Cadillac nga ginahatag kanila matag tuig. Ug bugtong pa
gyud, nga mga anak, ug anaa na kanila ang tanang butang nga
gusto nila. Pagkaadto ko didto usa niana ka adlaw…
110

Karon, giunsa ko man pagkaila kanila, usa ka suud kong
higala ang usa sa ilang mga higala. Ug medyo nagkahigalahay
kami. Ug mao kana kung unsa nga nagkaila kami, sa diha nga
gusto nila nga ako ang maoy mokasal kanila.
111

Busa miadto ako aron sa pagbisita kanila. Mikanaug ako
sa karaan kong Ford, didto sa gawas, ug misaka sa hagdanan.
Ug—ug pagkaduol ko, nga medyo duol na kaayo, ug nadungog
ko sila. Ug nagkalalisay gyud sila niadto. Nangabugho sila
sa usa’g usa. Gikan sila niadto sa usa ka sayawan. Usa siya
ka matahum kaayong babaye. Ug medyo usa siya sa niining
mga beauty queen. Nakadaog na siya og daghang mga premyo
didtong lugara, ug nakadaog na og mga sakyanan ug ingonanang mga butang, tungod lang sa pagka-beauty queen. Ug
gitan-aw ko sila, ug ang usa naglingkod didto sa usa ka suuk
ug didto sa pikas usab ang usa, nga nagalalisay bahin sa kung
kinsang lalaki nga iya niadtong kasayaw, o kang kinsa mang
babaye, mga ingon niana.
112
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Pagkaduol ko didto, nangtindog sila dihadiha dayon ug
nagkinuptanay sa usa’g usa, didto, ug naghinawiray sa ilang—
ilang mga kamot, didto, nga nagapaduol sa pultahan. Miingon,
“Aba, hello, Igsoong Branham! Kumusta ka na?”
113

Miingon ko, “Maayo man. Kamo kumusta na?”
Ug, “Oh,” miingon ang lalaki, “Ako—ako…Malipayon gyud
kami. Di ba, gang?”
114

Ug miingon ang babaye, “Oo, ga.” Kita n’yo?
Karon, nakita n’yo, nagapakita kamo og usa ka butang nga
dili tinuod. Karon, dili kamo mahimong magpainit pinaagi sa
usa ka gipintal lang nga kalayo, sama sa pipila niining mga
kaiglesiahan nga nagapaninguhang magpintal og pentecostes,
bahin sa usa ka butang nga nahitabo og usa ka libo na ka tuig o
duha ka libo na ka tuig ang milabay. Dili ka mainitan sa usa lang
ka gipintal nga kalayo. Ingon ka tinuod gayud ang Pentecostes
kung unsa kini kaniadto. Kita n’yo? Oo. Nagapanaug sa gihapon
ang maong Kalayo. Dili kini usa ka gipintal lang nga kalayo.
Tinuod kini nga kalayo.
115

Mao nga, sila, tan-awa sila. Kita n’yo? Ako—dili ko gustong
magkinabuhi nga sama niana.
116

“Oh,” sa hunahuna ko, “kahibalo mo, sa pikas pangpang
didto ug tabok sa suba, atua nagpuyo kining usa pa ka
magtiayon.” Sa hunahuna ko, “Usa ka Sabado sa hapon
dalikyatan ko sila didto ug tan-awon kung unsa na kaha sila.”
117

Busa ako, nga bulingon ang nawong, ug naka-overall pa
nga mahugaw, nga dala pa niadto ang akong mga himan.
Nahunahunaan kong, “Dalikyatan ko sila didto.” Midalikyat ako
didto nga medyo nagapangita og mga nagbuka nga mga insulator
tungod sa kilat o unsa man, ug nga samtang ginasubay ko niadto
ang linya sa telepono, ang mga kabli sa kuryente didto sa suba.
Ug didto ang maong karaang Chevrolet, nga nakagarahe didto
sa atubangan. Mga usa na ka tuig kadto ang milabay, human
nga naikasal ko sila. Ug adunay usa—usa ka…Abli niadto ang
pultahan, ug madungog ko silang nagaestoryahanay. Mao nga
medyo usa ka pagkahipokrito kung paminawon, pero miduol
gyud ako didto sa igoigo nga mapaminawan ko, matan-aw kung
unsa kaha ang ilang ginaestoryahan. Mitindog ako didto. Ug
gusto ko lang niadto nga hibaloon, sa akong kaugalingon.
118

Gusto kong hibaloon ug siguradohon nga nahibaloan ko
kung unsa ang akong ginasulti. Ingon niana ang ginabuhat ko
bahin sa Pulong sa Dios. Kamatuoran ba Kini, o dili ba Kini ang
Kamatuoran? Pagatumanon ba Niya ang Iyang Pulong, o dili ba
Niya tumanon ang Iyang Pulong? Kung wala Niya ginatuman
ang Iyang Pulong, dili Siya Dios kung ingon-ana. Kita n’yo?
Kung ginatuman Niya ang Iyang Pulong, Dios Siya. Kita n’yo?
119
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Ug busa gusto kong makita kung unsa na kaha sila. Ug
patago ako nga misuut sa kilid, sa hinayhinay. Nadungog ko nga
nagaingon ang lalaki, “Oh, ga, gusto ko gayud paliton kadto para
kanimo.”
121 Miingon ang babaye, “Karon, tan-awa, sweetheart.” Ingon
niya, “Okey na man kini nga sinina.” Ingon niya, “Aba,
pagkaanindot na niini.” Ingon pa gyud, “Ginapasalamatan ko
kana. Pero nakita mo man…”
122 Milibot ako, aron nga malili ko sa may kal-ang, kon diin
medyo naabli og gamay ang pultahan sa maong inatupan nga
bagon. Ug atua siya, nga nagalingkod didto, ug ang asawa nga
nakasabak diha kaniya; ug nga nakagakus ang iyang mga kamot
niini, ug siya nga nakagakus usab kaniya. Ug aduna siya’y usa sa
niining mga slouch nga kalo, nga may gamay’ng bulsa, kanang
nakalupyak, sa itaas, ug gikuha ang iyang suweldo, sa sulod
niini. Iyang—iyang gibuklad diha sa lamesa. Miingon, “Kini ang
para sa mga groseri. Kini ang pangbayad sa insurance. Ug kini
ang para sa sakyanan.” Ug dili nila mapaigo. Ang nahitabo diay,
nga aduna siya’y nakita nga sinina didto sa usa ka displeyhan,
nga dugay na niyang ginatan-aw tan-aw sulod sa pila na ka
semana, nga nagpresyo og usa ka dolyar ug kapin. Gusto niya
paliton kadto. Miingon, “Bueno, gang, pagkatahum mo tanawon pagmasul-ob mo na kadto.” Ug ingon pa niya…
123 Miingon ang asawa, “Pero, gang, ako—aduna na ko’y sinina.
Ako—dili ko na kana kinahanglan.” Kita n’yo? Ug kadtong
gamay nga reyna…
124 Miatras ako ug milantaw. Matan-awan ko niadto ang—ang
tore sa balay sa usa pa. Mitindog ako didto ug naglantaw, sa
pipila ka minuto. Sa hunahuna ko, “Kinsa kaha kanila ang lalaki
nga dato?” Sa hunahuna ko, “Kung, ikaw Bill Branham, kung
papilion ka haing kahimtang, ang pagapilion mo?” Para kanako,
dili ko pilion ang kadtong matahum nga babaye didto sa itaas sa
bungtod. Pilion ko kini nga kinaiya ang ania dinhi, ingon nga
usa ka tinuod nga tig-atiman sa panimalay, usa ka babayeng
nahigugma gyud kanako ug nagapabilin uban kanako, usa ka
babayeng naningkamot nga makatukod og panimalay; ug dili
nga pugaon ka para sa tanan na, para sa mga pagdayandayan;
ug usa ka babaye nga imo gayud kauban, nga kapares mo.
125 Dugay nang misunop kana kanako, kung unsa kadto. Ang
usa gipili ang usa ka matahum nga babaye, kinaiya usab ang
gipili sa laing usa. Karon, sa ingon niana lang nga pamaagi ka
makapamili. Una, kinaiya ang tan-awon mo ug, dayon na, kung
nahigugma ka kaniya. Maayo man.
126 Himatikdi, ang nahaunang Adan sa Dios kaniadto wala’y
mapilian, para mahimong iyang asawa. Wala siya’y pagpilian.
Gibuhatan lang siya sa Dios og usa, ug dili siya nagpili niini.
Ug nahibaloan nato nga gipasimang siya niini sa Pulong sa
120
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Dios. Wala siya nakaampo bahin niining butanga. Siya—siya—
dili siya niadto pareho nimo ug kanako. Dili siya nakapamili.
Ug usab, tungod niana, gipahilayo siya niini gikan sa husto
niyang kahimtang ingon nga usa ka anak nga lalaki sa Dios.
Ug gibuhat sa babaye kini pinaagi sa pagpakita kaniya sa usa
ka mas moderno nga pamaagi sa pagkinabuhi, usa ka butang
nga dili gayud unta nila gibuhat. Apan ang kinaiya sa babaye
nagpakita nga sayup kini siya. Ang iyang mga tumong ug mga
katuyoan sayup gayud. Ug gihaylo niya ang lalaki, pinaagi sa
iyang mga pagpangatarungan, nga ang nakaplagan niya nga
moderno og bag-ong kahayag, nga supak niadto sa Pulong sa
Dios, maoy mas maayo kono nga pamaagi sa pagkinabuhi.
127 Ug unsa na ka daghan sa mga kababayen-an sa karon,
ug mao usab, sa mga kalalaken-an, nga makaguyod sa usa
ka maayong babaye pahilayo sa Dios, o guyoron ang usa ka
maayong lalaki pahilayo sa Dios, pinaagi sa pagsulti kaniya nga,
“Kining relihiyon, kamong mga batan-ong Pentecostal! Kana
nga relihiyon,” moigon sila, “oh, kinaraan na Kana. Kinaraan
Kini. Ayaw pag-too Niana.” Iampo gyud og maayo sa dili mo pa
minyoan kana nga babaye. Dili mahinungdanon kanako bisan
kung unsa pa siya ka matahum. Mao man usab sa usa ka lalaki.
128 Nahaylo niya ang lalaki nga mapahigawas sa kabubut-on
sa Dios ug naipabuhat kaniya ang butang nga dili niya unta
kaniadto angay buhaton, ug, tungod niini, nahimong hinungdan
sa kamatayon sa tibuok katawohan. Mao kana kon ngano nga
gidilian siya sa Biblia sa pagpanudlo, o sa pagwali, o sa pagdala
sa Pulong sa Dios, sa unsa mang paagi.
129 Kahibalo ako, igsoong babaye, nga daghan kaninyo ang
nagaingon, “Ang Ginoo nagtawag kanako aron sa pagwali.”
130 Dili ako makiglalis kaninyo. Apan sultihan ko kamo, nga ang
Pulong nagaingon nga dili ninyo kini buhaton. “Dili gayud siya
magtudlo, o magkaaduna og unsa man nga pagbulot-an, kondili
magpakahilum lamang siya.”
“Bueno,” moingon mo, “giingnan man ako sa Ginoo nga
buhaton kini.”
131 Ni gamay wala ko kana ginaduhaduhaan. Nadungog n’yo ba
ang akong Mensahe sa miaging gabii mahitungod kang Balaam?
Nakuha ni Balaam ang unang, klaro nga desisyon sa Dios, “Ayaw
buhata kana.” Apan padayon niya kini gipamugos hangtud nga
sa kaulahian giingnan siya sa Dios nga ipadayon na lang.
132 Mahimo kang tugotan sa Dios sa pagwali. Wala ko nagaingon
nga wala Siya mitugot. Apan dili kini sumala sa Iyang
orihinal nga Pulong ug plano. “Kay ang babaye kinahanglan
magpasakup, sumala sa ginaingon sa kasugoan.” Matuod kini.
Busa, dili niya angay buhaton kini.
133 Karon, himatikdi pag-usab kung ginaunsa pagkatipo sa
natural nga pangasaw-onon ang espirituwal. Nagaingon ang
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Pulong, nga, “Gihimo ang babaye alang sa lalaki, ug dili nga ang
lalaki gihimo para sa babaye.”
134 Karon pagahisgotan ko, ug kon ngano, sa pipila ka minuto,
ang bahin sa Pangasaw-onon ni Cristo, apan ginapaninguhaan
ko usà nga ipakita kaninyo ang pasiuna niini.
135 “Gihimo ang babaye para sa lalaki, ug dili nga gihimo ang
lalaki para sa babaye.” Mao kana ang hinungdan, nga ilalum sa
daang kasugoan, nga legal ang pagkaaduna og daghang asawa.
Tan-awa si David niadtong panahon nga may lima ka gatus
ka asawa, ug ingon sa Biblia nga, “Usa siya niadto ka tawo
nga tukma sa kasingkasing sa Dios.” Nga adunay lima ka gatus
ka mga asawa, ug si Solomon nga aduna usab og usa ka libo,
apan dili mahimo nga ang usa sa niining mga kababayen-an
magkaadunay usa pa ka bana.
136 Kuhaa n’yo ang akong teyp mahitungod sa Kasal Ug
Panagbulag. Nga, sa itaas didto sa bukid sa Tucson, dinhi
dili pa lang dugay, atua ako didto nagaampo bahin niini.
Gipaundang nila niadtong higayona ang mga pag-klase, aron
lantawon kadtong Haliging Kalayo nga nagabiyo-biyo sa bukid
ug nagaporma og imbudo, nga nagabalik-balik, nagapataaspaubos. Ang mga tawo dinhi sa palibot nakahibalo niini, didto
sila ug nakita Kini; ug kini sa diha nga gisultihan Niya ako
niadto sa Kamatuoran bahin niining pangutana, mahitungod
sa kasal ug panagbulag. Kung aduna gani usa ka bahin nga
paniining direksyon, ug ang usa paingon-nianang direksyon,
aduna gyu’y Kamatuoran kon asa man. Pagkahuman niadtong
Pito Ka Mga Selyo, gipakita Niya kung unsa ang Kamatuoran
bahin niini.
137 Himatikdi, karon, dili mahimong magkaaduna ang babaye
og bana nga sobra sa usa, tungod kay, “Gihimo ang babaye
para sa lalaki, ug dili nga ang lalaki para sa babaye.” Kadtong
lima ka gatus nga mga babaye asawa tanan ni David, ug usa
kadto ka tipo. Sa dihang molingkod na sa Trono si Cristo
diha sa Milenyum, dili usa ra ang Iyang Pangasaw-onon, pero
mamahimo nga tignapulo ka linibo kini, ang Pangasaw-onon,
ang tanan niini Usa ra. Ug daghang asawa si David kaniadto,
ingon nga mga indibiduwal, apan silang tanan maoy iyang
asawa. Sama sa Lawas sa tibuok nga mga magtotoo nga mao
ang Pangasaw-onon ni Cristo, tungod kay Kini Siya, ang babaye.
Si Cristo usab ang Lalaki. Karon, gibuhat kita para kay Cristo.
Wala gibuhat si Cristo para kanato.
138 Ingon niana ang atong ginapaninguhaan buhaton sa karon
diha sa atong mga libro, nga ginapasibo ang Pulong (nga mao
si Cristo) diha kanato, imbis nga maningkamot nga ipasibo ang
atong kaugalingon sa Pulong. Mao kana ang diperensiya.
139 Sa dihang mopili ang lalaki og usa ka babaye gikan sa usa
ka pamilya, kinahanglan dili siya mosalig sa katahum, tungod
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kay ang katahum malimbongon. Ug ang katahum, ang moderno
og kalibutanong katahum, iya sa Yawa.
“Oh,” nadungog ko nga adunay nagaingon dinha,
“Maghinay-hinay ka dinhi, magwawali!”
140 Ang ginaingon ko nga kining mga butanga dinhi sa yuta,
nga ginatawag og matahum, siguradong iya gayud sa Yawa.
Pamatud-an ko kini kaninyo. Dayon, sa kahayag niining
pagpahayag, atong susihon ang balaang Pulong sa Dios, aron
tan-awon kung husto ba kini o dili. Ug ang uban kaninyong
mga kababayen-an gustong magpatahum kaayo! Makita ninyo
kung asa kini nagagikan. Didto sa sinugdanan, nahibaloan
nato nga pagkamatahum kaayo niadto si Satanas hangtud nga
nalimbongan niya ang mga Manolunda. Ug siya niadto ang
pinakamatahum nga Manolunda sa tanan kanila. Nagpakita
lang, nga anaa kini sa Yawa. Ang Mga Proverbio nag-ingon, ang
ingon ni Solomon, “Malimbongon ang katahum.” Husto kana.
Ang sala matahum. Siguradong, mao gyud. Makabibihag kini.
141 Gusto kong pangutan-on kamo, ug isulti ko ang usa ka
butang dinhi kaninyo. Gusto kong mahimatikdan ninyo, diha
sa pipila ka minuto. Sa tanang mga linalang sa kalibutan, sa
mga kalanggaman, sa mga mananap, makita nato nga diha sa
mananap, sa tanan na gawas sa tawo, lalaki ang maoy matahum,
ug dili ang babaye. Nganong ingon-ana man? Tan-awa ang…
Tan-awa ang usá, ang—ang matahum nga lalaking usá inubanan
sa iyang mga sungay, ug ang gamay’ng baye nga usá. Tanawa ang usa—usa ka himungaan, ang gamay’ng, bakiki nga
himungaan, ug ang dakung sunoy diha sa iyang matahum nga
balhibo. Tan-awa ninyo ang laki nga langgam ug ang baye
nga langgam. Tan-awa ninyo ang laki nga pato ug ang baye
niini. Kita n’yo? Ug wala’y ni usa ka linalang sa kalibutan, nga
binuhat, nga makapanglimbong ug moubos sa ingon ka ubos
sama sa tawong babaye.
142 Karon, igsoong babaye, ayaw pagtindog ug paggawas.
Paabota lamang usà hangtud madungog nato ang kinatumyan
Niini. Kita n’yo? Kita n’yo?
143 Wala na’y bisan unsa man, wala’y babaye gawas sa tawong
babaye, ang mamahimong imoral. Ginatawag n’yo ang iro nga
“usa ka uwagan,” ginatawag n’yo ang baboy “usa—usa ka
baboy,” pero, sa pagka-moral, mas may pagka-moral pa sila kay
sa katunga sa mga artista sa pelikula nga aduna dinhi. Dili gayud
sila mamahimong moral.
144 Ug ang tawong babaye mao ang nalahi, para sa pagpangtuis.
Husto kana. Nakita n’yo na kung asa siya ginadala sa iyang
katahum? Karon, mao kana kon ngano nga, sa karong panahon,
makita nato nga nagakatahum pa samot ang mga kababayenan. Ipananglit n’yo si Pearl O’Brien, nakita n’yo na ba ang iyang
litrato? Ang gitoohan nga pinakamatahum sa Amerika. Wala
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ni usa ka estudyanteng lalaki sa unsa man nga eskwelahan
nga mobutang kaniya sa—sa likuran. Nahibalo ba mo nga
mamaingon niana gayud kini? Nahibalo ba mo nga ang Biblia
nagasulti nga mamaingon niana gayud kini?
Kahibalo ba mo nga nahitabo ang pagkahulog pinaagi
sa babaye didto sa kinasugdanan? Ug ang pagkahulog…
Modangat sa pagkaingon-niana usab ang katapusan, mga
babaye nga nagakaaduna na’y kagahum ug gamhan na ang mga
lalaki, ug uban pa. Kahibalo ba mo nga mao kana ang sulti
sa Kasulatan? [Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.]
Kahibalo ba mo, nga sa adlaw nga magsul-ob siya og mga bisti
nga iya sa lalaki, ug putlan ang iyang buhok, tanan kana nga
mga butang supak sa Pulong sa Dios. Ug kahibalo ba mo nga
ginarepresentar niya ang iglesia? [“Oo.”] Pagmakita n’yo kung
unsa ang ginabuhat sa mga kababayen-an, makita n’yo kung
unsa ang ginabuhat sa iglesia. Eksakto gyud kana. Karon, karon,
ingon niana gyud kana ka matuod sama sa kung unsa ka matuod
ang Pulong sa Dios.
145

Wala’y uban pang babayeng binuhat nga magpaka-ulaw
sama sa mahimo sa tawong babaye. Ug bisan pa man, pinaagi
niana, ingon nga gihimong usa ka-…
146

Dili siya apil niadto sa orihinal nga paglalang. Ang tanang
uban pa nga mga babaye atua niadto sa orihinal nga paglalang:
sa mga langgam, laki ug baye; sa mga mananap, laki ug baye.
Pero, diha sa tawo, lalaki lang ang gibuhat sa Dios, ug aduna
Siya’y gihugot gikan kaniya. Ug ang babaye binuhat lang gikan
sa lalaki, tungod kay wala gyud naghimo ang Dios og ingon
niana nga butang. Susiha ang Kasulatan. Eksakto gayud. Ang
Dios, wala gayud ingon niini, sir, diha sa Iyang orihinal nga
paglalang. Gihugot lang siya didto.
147

Apan kung mapabilin niya sa husto ang iyang kaugalingon,
pagkadakung ganti ang madawat niya kay sa lalaki. Gibutang
siya sa usa ka pagsulay. Miabot ang kamatayon tungod niya.
Siya ang sad-an sa tanang kamatayon. Apan bisan pa man
miliso ang Dios ug migamit og usa aron ibalik pag-usab ang
Kinabuhi; gipadala ang Iyang Anak pinaagi sa babaye, sa usa
nga masinugtanon. Apan ang dautang babaye mao—mao ang
pinakadautan gayud; wala na’y uban pa nga mamahimong ingon
ka mas ubos pa.
148

Si Cain, nga anak ni Satanas, nagdahum nga modawat ang
Dios og katahum. Mao sa gihapon ang pagdahum niya hangtud
karon. Si Cain ang anak ni Satanas. “Oh, mao ba!” moingon
mo. Dili na ta moadto sa mga detalye niana, pero tugoti kong
iplastar kini para kaninyo. Nag-ingon ang Biblia nga siya’y “iya
sa dautan.” Busa, mao na kana. Sige. Karon, siya mao ang anak
ni Satanas. Ug gidahum niya niadto nga, sa paghalad diha sa usa
149
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ka altar ug sa pagpatahum gyud niini para diha sa pagsimba, nga
mao kana ang ilhon sa Dios.
Ang hunahuna nila, mao sa gihapon ang ginahunahuna
nila sa karon. Mao gyud. Kining, “Motukod kami og usa
ka daku nga bilding. Magkaaduna kami og dagkung mga
denominasyon. Tukoron namo ang pinakadakung bilding ug
may pinakamaayong mamisti nga mga miyembro, pinakaedukadong mga ministro.” Usahay napulo ka milyon ka milya
kahalayo niini ang Dios. Husto kana. Bisan pa man, usa ka
iglesia kini.
150

Busa, kung ang ginaila lang sa Dios mao ang pagsimba,
ang pagkamatinuuron, ang paghalad, ingon ka matarung unta
niadto si Cain sama kang Abel. Apan pinaagi kadto sa
pinadayag, mao nga nasabtan niya nga dili kadto mga mansanas
ang gikaon sa iyang mga ginikanan.
151

Aduna ko’y isulti dinhi nga medyo dili maayo alang sa
pandungog sa usa ka ministro, pero isulti ko kini, sa gihapon.
Madungog ko ang uban nga may ginaingon, kanang pagsulti
ko kono og mga pagpakatawa. Wala ko kini ginatuyo. Kini
ang giingon ko, bisan pa, “Kung ang pag-kaon man sa mga
mansanas maoy nagpaamgo sa mga kababayen-an nga hubo sila,
mas maayo nga manghatag kita og mga mansanas pag-usab.”
Kita n’yo? Kita n’yo? Uh-huh. Pasayloa ninyo ako niana, pero
para lang nga malahi kini. Napalangan ko na kamo dinhi, ug
ang paghisgot bahin sa mga kababayen-an, ug uban pa. Ako—
ako—gusto kong magrelaks kamo sa kadali, alang sa sunod nga
hilisgutan. Karon, himatikdan, n’yo. Dili kadto tungod sa mga
mansanas. Nahibalo kita niana.
152

Ang iglesia sa niining panahon, tungod sa iyang mga
nakab-ot na, sama sa tanang uban pang mga tawhanong
kalampusan, nahimo nang maki-siyensya. Ginapaningkamotan
nila ang pagtukod og usa ka maki-siyensya nga iglesia, nga ang
pagdani maoy pinaagi sa mga larawan ug dagkung mga talinis
nga atup. Ug subo kaayo nga ang mga Pentecostal miungot na
niana nga pagkatanggong. Mas maayo pa mo kaniadto nga dala
pa ang tamborin, nga didto lang sa suuk, ug nga gibukotan kamo
sa Espiritu sa Dios. Apan naninguha kamong mopareho na sa
uban pa kanila, tungod kay nahimo na kamong denominasyon.
Mao kana ang nagpaingon-niini. Kita n’yo? Nagapaninguha ang
mga iglesia nga mamahimong maki-siyensya.
153

Ug hinumdumi, samtang nga nagalambo ang tawo tungod sa
siyensya, iyang ginapatay ang iyang kaugalingon adlaw-adlaw.
Sa dihang gihimo niya ang pulbora sa pusil, tan-awa kung unsay
nahimo niini. Sa dihang naghimo siya’g sakyanan, mas daghan
pa ang gipatay niini kay sa pulbora sa pusil. Karon aduna
na siya’y bombang hydrogen. Unsa na kaha ang buhaton niya
pinaagi niana? Husto.
154
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Ug mao man usab ang iglesia, samtang nga nagapaninguha
kini sa paglambo pinaagi sa siyensya, pinaagi sa mga hinimo’g
tawong pamaagi, samot kamong ginapahilayo niini sa Dios,
ug ngadto sa kamatayon, labaw pa kay sa una niadto. Husto
kana. Ayaw pilia ang inyong iglesia sama sa kung giunsa ninyo
pagpili ang inyong asawa. Kita n’yo? Makahibulong ang gihimo
sa siyensya kaniya, pero mas maayong modistansya na kamo sa
inyong iglesia tungod niana; gihimo na niya ang meyk-ap, mga
pulbos, ug tanan nang uban pa niining mga butanga. Pilion n’yo
ang kinaiya sa Iyang Pulong.
155

Karon atong ikumpara ang sa karon nga natural nga
pangasaw-onon sa gitawag nga pangasaw-onong iglesia sa
karong panahon. Ikumpara ang usa ka babayeng, kaslonon sa
karong panahon.
156

Karon, tan-awa kung unsa ang gihimo sa siyensya kaniya.
Migawas siya, una, nga putol na ang iyang buhok, pinaagi
niining usa sa mga alut ni Jacqueline Kennedy, kita n’yo, o mga
ingon niana. Ug nahibalo ba mo kung unsa ang ginasulti sa
Biblia? Sa tinud-anay ginahatagan sa Biblia ang lalaki, kung
gusto niya, sa katungod nga bulagan siya, kung buhaton kana sa
babaye. “Usa siya ka makauulaw nga babaye, nga magpaputol
sa iyang buhok.” Maoy giingon sa Biblia. Husto. Wala ba mo
nakahibalo niana? Huh? Oh, oo! Hilabihan na ang pagwali ko sa
California nga dili pa ninyo mahibaloan kana. Husto kana. Oh,
oo! Unsa ma’y kaayohan ang mahatag niini kanako? Buhaton
man nila kini, sa gihapon. Dili mo mahimong kuhaon ang baboy
ug ilisan ang iyang ngalan, himoon kining carnero. Himatikdi.
157

Kasilagan n’yo ako pagkahuman niini, apan mahibaloan
n’yo na ang Kamatuoran. Kita n’yo?
158

Tan-awa. Atong ikumpara kini. Ania siya nagaabot nga
puno og mga meyk-ap, sa kung unsa nga dili siya’y ingonana, usa ka modernong pangasaw-onon. Pagnahilam-osan ang
iyang nawong, modagan ka pahilayo kaniya, siguro. Mamatay
ka sa kahadlok, pag-tangtangon na kanang mga butanga gikan
kaniya. Ug mao usab ang iglesia sa dakung, pinintalan nga
nawong, usa ka bug-os nga maki-teolohiyang Max Factor. Uhhuh. Pareho silang adunay usa—usa ka matahum, mini nga
nawong diha kanila, hinimo’g tawong katahum ug katahum nga
dili hinimo sa Dios. Wala’y maayong kinaiya bisan asa man sa
duha kanila.
159

Himatikdi, sama gayud ni Satanas, nga may igong kasarang
sa pagpanglimbong, ikumpara ang modernong pangasaw-on
karon diha kaniya: nagasul-ob og mga syort, nagapang meykap, ginapaputlan ang iyang buhok, nagasul-ob og mga bisti
nga iya sa mga lalaki, ug nagapaminaw sa usa ka pastor nga
nagasulti kaniya nga okey lang kini. Maglilimbong kini nga
pastor. Pagaantusan niya kini didto sa mga dapit sa laing
160
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kinabuhi. Husto kana. Ang pagbuhat niana aron manglimbong,
ang mamahimong usa ka butang nga dili man siya ingon-ana.
161 Ingon niana ang ginabuhat sa iglesia, mokuha og mga
halangdong DD., Ph.D., LL.D. Busa moingon kamo, “Ang
among pastor ingon-niini, ingon-niana, ug unsa pa,” wala gyu’y
nahibaloan og unsa man tingale bahin sa Dios sama sa Hottentot
usab nga wala gyu’y unsa mang nahibaloan bahin sa Egyptian
night. Husto kana. Husto. Usa ka kasinatian didto nga pangteolohiyang seminaryo lamang, ug wala gyu’y hibangkaagan
bahin sa Dios.
162 Modernong iglesia ug sa ilang mga meyk-ap pang-teolohiya,
gipang-upaw ang tanang himaya diha sa ilang mga kababayenan, tungod sa ilang mga ricky ug pastor nga aduna sila,
sama og usa na ka Jezabel kung aduna ma’y usa. Buhok
nga pinutlan na, nakapang-short, nakapang meyk-ap, bug-os
nang nakapostura diha sa usa ka pang-teolohiyang porma, sa
ingon niana nakabarog ang iglesia. Husto. Apan ang iyang
espirituhanong kinaiya halayo ra nianang ingon nga tig-atiman
sa panimalay nga pagaanhian ni Jesus Cristo aron dawaton.
163 Kung may Cristohanon man nga magpakasal sa usa ka
babaye nga sama niana, nagapakita lang kini nga nahulog siya
gikan sa grasya. Ang pangtilaw niya bahin sa Dios ug ang
pangtilaw mahitungod sa usa ka panimalay, kung unsay angay
nga panimalay kini, halayo gyud, pag magpakasal siya sa usa ka
babaye nga sama niana. Dili, sir. Siguradong dili gyud mobagay
kini nga babaye sa ginapangandoy sa usa ka Cristohanon.
Pagkaubos kaayo ang iyang espirituhanong kinaiya, patay,
diha sa pang-denominasyon nga katahum ug pagpangibog sa
kalibutan.
164 Dinha eksaktong nakabarog ang iglesia sa karon, nga
gibaligya na ang iyang hinatag-sa-Pulong nga kinaiya ngadto
kang Satanas, para sa usa ka siyentipikong relihiyon nga hinimo
sa tawo. Sa dihang, aduna unta siya og katungod, ingon nga
usa ka iglesia sa Dios, nga magpabilin sa Pulong sa Dios ug
aduna ang Balaang Espiritu nga nagapanglihok diha kanila, nga
maoy nagasolda sa Lawas ngadto sa Pulong ug sa gugma sa Dios.
Imbis nga ingon-ana, iyang gibaligya ang iyang pagkapanganay,
sama kang Esau, ug gipili ang denominasyon, iyang gipasagdan
kini nga buhaton kini, ang bisan unsa man nga gusto niini,
husto, aron lang nga mamahimong inila sama sa gibuhat sa iyang
inahan didto sa Nicaea sa Roma. Ang Pulong sa Dios!
165 Oh, kung giunsa nga nakasulod na kini sa atong kahimtang
Pentecostal! Subo kaayo, pero nakasulod na gayud.
166 Himatikdi, sa kadali lang, ang usa ka madre sa iglesiang
Katoliko. Kanang babaye, aron nga mamahimong usa ka madre,
ug ginasul-ob na kanang ulahing belo, siya’y bug-os nang
nahibaligya ngadto nianang iglesiaha. Siya’y (kalag, lawas,
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ug espiritu) panag-iya na nianang iglesia. Wala na siya’y
iyang kaugalingong pagpanghunahuna. Dili na siya mahimong
magkaaduna pa, sa dihang sul-obon na niya kanang ulahing
belo, wala na siya’y iyang kaugalingong pagpanghunahuna,
wala na siya’y kaugalingong pagbulot-an. Makita dinhi, nga
ginahimo sila ni Satanas nga iyang mga mini, nga daw anggid
sa matuod.
Ang matuod nga Iglesia ni Cristo, ang Pangasaw-onon, bugos nang nahibaligya ngadto Kaniya ug sa Iyang gisaad nga
Pulong, hangtud nga ang mismong hunahuna nga anaa kang
Cristo anaa na sa inyo. Pagkalahi gayud!
167

Ug makita nato sa karon, nga, ang modernong iglesia,
ang modernong iglesia nga iya sa kalibutan. Ang modernong
iglesia nga iya sa kalibutan ug ang espirituwal usab nga Iglesia
parehong buros, aron manganak og mga anak nga lalaki.
168

Ang usa kanila, nga usa ka pangdenominasyon nga
pagkahimugso, magakahitabo, usa sa niining mga adlaw, diha
sa World Council of Churches, nga magpatungha sa kalibutan
og anticristo, pinaagi sa usa ka denominasyon. Mao kana ang
eksakto nga Kamatuoran. Mahimong dili na ako buhi aron
makita kini. Nagatoo akong makita ko pa. Apan, kamo nga
mga batan-on pa, hinumdumi nga nadungog n’yo ang usa ka
ministro nga nagsulti niana. Mahitabo kana sa kaulahian. Ug
mao kana ang marka sa mapintas nga mananap, sa diha nga
ginaporma niya na kanang World Council of Churches. Ug iya
nang igapanganak ang iyang anak nga lalaki, ang anticristo.
169

Ang laing usa usab buros sa Pulong sa Dios ug igapanganak
niya ang Lawas, ang naporma na nga Lawas ni Jesus Cristo, nga
mao ang Pangasaw-onon. Wala pa naporma hangtud sa karon
ang Lawas ni Cristo. Pila man ang nakahibalo niana? Ang lalaki
ug babaye usa ra. Ug si Cristo usa ka Lawas, ang Pulong. Ang
Pangasaw-onon mao kinahanglan ang tanang uban pa nga bahin
nianang Lawasa. Ug ang duha niini, paghiusahon, mamahimong
usa na usab ka Lawas. Sama ni Adan sa sinugdanan kaniadto:
ang lalaki, ang iyang asawa, usa ra. Karon, ang Babaye, ang
matuod nga Pangasaw-onon, bug-os gayud nga nakapahisakup
ngadto Kaniya, wala na Niini gamita ang kaugalingon Niyang
pagpanghunahuna. Ang hunahuna ni Cristo, siyempre, mao ang
Iyang kabubut-on, ug ang Iyang kabubut-on mao ang Iyang
Pulong.
170

Karon tan-awa ang gitawag-kono nga pangasaw-onon nga
pinili sa tawo, ug ikumpara ang espirituwal niini ngadto sa
natural sa karon, usa ka modernong Jezabel nga gilumayan sa
iyang Ahab, matahum nga mga babayeng Max Factor, tanan
na. Tan-awa ang iglesia, mao sa gihapon, wala na’y lain kondili
usa na ka bigaon sa Pulong sa buhing Dios; dagkung mga
denominasyon, dagkung mga bilding, mga kuwartahan, dagku
171

ANG PAGPILI SA USA K A PANGASAW-ONON

31

ang mga suweldo, bug-os nang nahibaligya. Mga kalalaken-ang
nagatindog sa pulpito ginaduso nga okey ra kini, ug pasagdan
silang lusotan kini. Pagpanglimbong gayud, kana lang. Tinuod
nga usa gayud ka buta nga kapanahonan ang Iglesiang Laodicea,
eksakto gayud kung unsay giingon sa Biblia nga mahitabo.
“Miingon, ‘Ako dato. Naglingkod ako sama sa usa ka reyna.
Walay nakulang kanako.’ Ug wala ka ba nakahibalo nga ikaw
kabus, makalolooy, buta, alaut, hubo: ug wala nakahibalo niini.”
Kung dili pa kana ang MAO KINI ANG GINAINGON SA
GINOO, Pinadayag 3, wala ko gayud Kini nabasa. Ingon niana
kung unsa siya, ug wala nakahibalo niini! Hunahunaa kini.
172 Kung sultihan n’yo ang usa ka lalaki o usa ka babaye, diha
sa dalan, nga tumang ka hubo, ug sultihan sila nga hubo sila,
ug moingon sila, “Ayaw panghilabot sa uban,” aba, aduna sila
sa kung unsang diperensiya sa pangutok. Aduna sila sa kung
unsang problema sa pangutok.
173 Ug sa diha nga mabasa n’yo sa Pulong sa Dios, kung unsay
angay buhaton sa mga tawo, ug sa kining bautismo sa Espiritu
Santo nga aduna kita sa karon, ug, ang mga tawo, aba, tanawon ka nila nga daw sa nabuang ka na. Pagsultihan mo sila,
“Kinahanglan n’yong…Kinahanglan nga matawo sila pagusab. Kinahanglan nga toohan nila ang Biblia.”
174 Moingon sila, “Sulugilanon lang kana sa mga Judio, niadto
pang daghan nang mga katuigan ang milabay. Anaa sa among
iglesia ang dalan.” Alaut, makalolooy, buta, hubo, ug wala man
lang nakahibalo niini. Daw sa unsa ka…Ug ang ingon sa Biblia
nga ingon nianang kahimtang ang ilang nadangtan.
Unsaon man sa usa ka matuod nga propeta sa pagkasipyat
nga makita kini? Wala ko kahibalo.
175 Nagasulod na mismo kini sa tanan natong mga kaiglesiahan,
bisa’g asa. Tan-awa lang kini, anaa na gayud sa mga modernong
lakaw. “Ang tigulang na nga bigaon ug ang anak niyang mga
babaye,” sa Pinadayag 17, nga ginahatag sa mga “kabus, buta,
makalolooy” nga mga tawo ang iyang teolohiyang doktrina nga
supak sa Pulong sa Dios. “Ug ilang nakaplagan diha kaniya
ang mga kalag sa mga ulipon, ug sa mga kalalaken-an ug mga
kababayen-an sa—sa tanang dapit.” Imbis nga danihon ang mga
tawo…
176 Ginapanghimatud-an ni Cristo ang Iyang Pulong, nga maoy
nagapadani sa mga tawo. Wala niya ginadani ang mga tawo
diha sa mga kaiglesiahan nga nagakadani sa dagkung mga
denominasyon ug dagkung mga buluhaton, ug dagkung mga
kalihokan ug magarbong mga butang. Apan ang Pulong sa Dios
ang nagadani sa Pangasaw-onon ni Cristo.
177 Karon
himatikdi.
Makapaalinggat
kini
ang—ang
mahimatikdan kung giunsa nga—nga ginapaningkamotan sa
iglesia nga danihon ang pagtagad sa mga tawo pinaagi sa

32

ANG GILI TOK NGA PULONG

matahum nga mga sutana ug naka-unipormeng mga choir, ug
mugbong buhok nga mga babaye ug mga nawong nga pinintalan.
Ug hunahuna nila…Ug mokanta kini nga sama sa Manolunda.
Mamakak nga sama sa yawa, magsuroy-suroy tibuok gabii sa
mga sayawan, nga wala lang kini sa ila. Ug ingon niana sa ilang
hunahuna, “Okey ra man kini. Maanindot kana.” Pero, nakita
n’yo, dili kana mao. Dili kana mao ang Pulong sa Dios.
178 Samtang, ginadani sa matuod nga Pangasaw-onon ang
pagtagad sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa Iyang Pulong. Karon,
himatikdi. Karon himatikdan nato si Cristo.
179 Moingon mo, “Bueno, karon, sa kadali lang, unsaon na man
ang bahin niining katahum nga imong ginahisgotan?”
180 Nag-ingon ang Biblia, diha sa Isaias 53:2, nga, sa dihang
moabot si Jesus, “Wala Siya’y katahum, aron nga ato tinguhaon
Siya.” Husto ba? [Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.]
Wala’y katahum. Kung miabot pa Siya diha sa kalibutanong
katahum, sama kang Satanas sa karon, gitapukan na unta Siya
sa mga tawo ug dawaton Siya sa paagi nga ginabuhat nila sa
iglesia sa karon. Ila Siyang gitoohan na unta, gidawat na unta
Siya, sama sa pagdawat nila kang Satanas sa karon. Siguradong,
buhaton gyud nila. Apan wala Siya miabot sa niana nga matang
sa katahum, kondili kanunay Siyang nagaabot diha sa katahum
sa kinaiya. Kaniadto, si Cristo dili niadto usa ka matahum,
dakuon, himsog, kusganong Lalaki. Wala ang Dios nagapili og
ingon niana nga klase.
181 Nahinumduman ko usa niadto ka higayon ang usa ka propeta
nga miadto didto aron—aron mokuha og usa ka hari, aron
himoon nga usa ka hari ang anak nga lalaki ni Jesse, aron
pangpuli sa usa na usab ka hari, nga si Saul. Ug busa gipagawas
siya ni Jesse, ang taason niyang, dakuon, og makapahimuut nga
anak nga lalaki. Miingon siya, “Mamahimong bagay gyud ang
purongpurong, diha sa iyang ulo.”
182 Miadto na ang propeta aron ibubo ang lana diha niini.
Miingon siya, “Dili siya ang gipili sa Dios.” Ug gisalikway
Niya ang matag usa kanila kaniadto, hangtud nga midangat
siya ngadto sa usa ka gamayon, daan nang bakoon ang abaga,
mapula-pula nga lalaki. Ug iyang gibubo ang maong lana diha
kaniya, ug miingon siya, “Siya ang gipili sa Dios.” Kita n’yo?
Nagapili kita pinaagi sa atong makita. Kinaiya ang ginapili
sa Dios.
183 Kinaiya, wala na gayu’y kinaiya sama kang Jesus Cristo.
Nagakinabuhi kini diha kaninyo ug ginapadayag Siya. Makita
nato nga matuod kini. Dili kalibutanon Niyang katahum ang
nagapadani sa Iyang Pangasaw-onon. Ang Iya kining kinaiya,
ang kinaiya sa Iglesia, nga maoy ginapangita ni Jesus; dili kon
diin may dagkung mga bilding, kon diin nga dagkung mga
denominasyon kini, kon diin daghan kining mga miyembro.
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Nagsaad Siyang makigtagbo bisan asa man nga adunay duha
o kon tulo ang nagakatigum. Mao gayud. Dinha kon diin
ginapahimutang sa matuod nga magtotoo ang iyang mga
paglaum, diha nianang Pulong sa Dios nga gipanghimatud-an
sa Kamatuoran, kung unsa gyud. Ang mamili pinaagi sa Iyang
Pulong, dili kini buhaton sa grupong mahigugmaon sa kalibutan.
Ayaw nila niana.
Dili ikatingala nga nahimulag siya Kaniya, tungod kay wala
niya nakuha ang Iyang pinadayag, ug wala siya niini. Wala
Siya’y pakabana kaniya, kung unsa man siya manglihok ug
mamuhat, ug kung unsa pa ka daghan niining mga butang sa
kalibutan ang aduna siya.
184

Ang Iyang ginapangita mao ang kinaiya niini, ang kinaiya
ni Cristo. Karon, sa kadali lang karon. Mao kini. Nagapili
Siya og usa ka Pangasaw-onon nga mo-replektar sa Iyang
kinaiya, nga ang modernong mga kaiglesiahan sa karon
siguradong napahilayo sa Iyang—Iyang programa dinhi, sa
minilyon ka milya, tungod kay ilang gisalikway Kini ingon
nga mao ang Kamatuoran. Busa giunsa man pagkahitabo niini?
Karon, ginapaabot Niya ang adlaw nga maporma na kana
nga Pangasaw-onon, Mga Hebreohanon 13:8, nga eksaktong
sama gayud sa kung unsa Kini kaniadto, nga sama kaniadto
Kaniya. Kinahanglan nga mamahimo kini nga Iya mismong
unod, mismong mga bukog, mismong Espiritu, mismong tanan
na, sa eksaktong pagkaporma gayud, ug dayon nga silang duha
nahimo nang usa. Hangtud nga dili nahimong ingon niana
ang iglesia, dili pa sila usa. Ang kinaiya Niya, ang Pulong,
alang niining kapanahonan, kinahanglan nga maumol gayud.
Kinahanglan nga maumol Siyang sama sa kung unsa Siya.
185

Karon, sa pagtapus, gusto kong isulti ang hinungdan nga
gisulti ko kining mga butanga, ug akong—tapuson ko na. Sa
miaging gabii, mga alas tres sa buntag, nakamata ako.
186

Ginahagit ko ang si kinsa man kaninyo nga tubagon kini.
Aduna na ba ko’y gisulti kaninyo og bisan unsa man diha sa
Ngalan sa Ginoo kondili nga kung unsa lang ang husto? Kanunay
kining husto. [Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.]
Busa hinaut nga tabangan ako, ang Dios nasayod nga tinuod
kana. Wala’y ni usa, bisan asa man sa kalibutan, sa linibong mga
butang nga naisulti na, nga napakyas Niya sukad ang usa ka
pulong niini. Kanunay kining nagakahitabo sa hingpit gayud.
187

Bisan niadtong atua ako sa Phoenix, sa miaging adlaw, o
mga usa na ka tuig kini ang milabay, ug gisultihan ko kamo
bahin niadtong Mensahe mahitungod—mahitungod sa Unsa Na
Ba’y Oras Kini, Mga Sir? Ug gisultihan kamo bahin sa, “Pito ka
mga Manolunda ang magapakigtagbo didto,” ug ang mamahimo
nga mao ang pag-abli sa Niining mga Selyo, ug kung unsa pa. Ug
didto sa—sa Life nga magasin gimantala ang artikulo bahin niini,
188
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niining dakung Kalayo nga nagapaitaas didto sa kawanangan,
nga traynta ka milya ang kahabogon, baynte siete ka milya
ang kalaparon. Ingon nila nga dili nila masabtan kung unsa
kadto; wala pa nila nahibaloan. Ug adunay naglingkod nga mga
kalalaken-an mismo dinhi niining bilding karong gabhiona, nga
atua mismo didto kauban ko sa pagkahitabo niini, sa ingon ka
eksakto gayud kung unsay gisulti Niini. Gisulti Niya kanako
ang mga butang nga magakahitabo pa lang, ug nahitabo sa
ingon gayud ka eksakto. Kung unsa nga ang matag usa niadtong
mga Selyo maablihan na, ug isulti na ang mga misterio nga
dugay nang gitago sa tanan niadtong mga kapanahonan sa mga
repormador ug uban pa, sa ingon gayud ka eksakto.
Kung unsa nga, nagatindog ako sa itaas niadtong bungtod,
may mga kalalaken-an, tulo o upat kanila nga ania karon ang
nagatindog kaniadto mismo didto, oo, mga sobra pa niana.
Sa nagasaka ako niadto nga bungtod, nag-ingon ang Balaang
Espiritu, “Pudyota kana nga bato.” Nagapangayam kami niadto.
Miingon Siya, “Iitsa kini sa kawanangan, ug ingna, ‘MAO KINI
ANG GINAINGON SA GINOO.’” Gibuhat ko. Mitungha gikan
didto ang usa ka daw sa paimbudo nga hangin. Ingon ko, “Sulod
sa baynte-kuwatro oras, makita n’yo ang kamot sa Dios.” Ania
mismo karon ang mga kalalaken-an nga atua niadto.
189

Pagkasunod nga adlaw, sa mga alas dies, samtang nagtindog
ako didto, miingon ko, “Mangandam kamo. Magpailalum kamo
sa sakyanan didto,” may usa niadto ka beterano. Ingon ko,
“Adunay mahitabo.” Hawan niadto ang kalangitan, hangtud
didto sa itaas sa daku nga dalama. Paubos nga miabot ang usa ka
nagaalimpulos nga Kalayo gikan sa Langit, pagkakusog kaayo
ang pagdahunog Niini, nga miigo sa mga kilid sa dalama nga
sama niana. Ako—nagatindog ako mismo niadto sa ilalum Niini.
Gipuwas ko ang akong kalo, mihangad ako. Atua Kini diha
sa tulo ka piye o upat ka piye ibabaw kanako, ug diretsong
mitapyas palibot niadtong kilid sa dalama nga paingon niana, ug
mibuto. Ug mibalik paitaas sa kawanangan, ug mituyok na usab,
ug mipaubos, sa makatulo ka higayon, napanglampas bisan pa
ang ibabaw sa mga sapinit sa mesquite, nga duha ka gatus ka
yarda ang gitas-on. Nadungog n’yo ba kining mga lalaki nga
nagaingon, “Amen”? Atua sila mismo didto sa pagkahitabo niini,
kita n’yo, ug nagbuto kadto sa makatulo ka higayon.
190

Pagkagawas na nila ilalum niadtong mga sakyanan ug tanan
na, nangbalik sila didto, miingon, “Mahimo kang igoon niadto,
nga bisan lama sa grasa walay mahibilin.”
191

Ingon ko, “Kadto’y—Siya kadto. Nakig-estorya Siya
kanako.” Pinaagi sa alimpulos nagapakig-estorya ang Dios.
Kita n’yo? Ug atua ang mao rang Haligi nga Kalayo nga makita
ninyo diha sa maong larawan, nga atua didto.
192
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Ug sa dihang mipataas Kini, nanag-ingon sila, “Unsa kaha
kadto?”
Ingon ko, “Hampakon na sa paghukom ang West Coast.”
193 Sa ikaduhang adlaw sugod niadto, halos maunlod na ang
Alaska. Kita n’yo? Milampurnas na Kini sa makausa, kaniadto,
sa unang pag-hampak.
194 Kon diin, kinahanglan mobuhat ka og usa ka butang, aron
ilarawan kini. Sama sa usa ka lalaki nga nagbutang og diyutay
nga asin sa tibud, ug nga gihulog kini sa tubig, ug miingon,
“MAO KINI ANG GINAINGON SA GINOO, magkaaduna og
matam-is nga tubig.” Ug ang usa pa, mikuha si Jesus niadto og
tubig ug gibubo kini diha sa usa ka banga, ug—ug nahimo kini
nga bino.
195 Gikinahanglan nga aduna ka’y usa ka butang, aron sa
paglarawan. Mao kana kung unsa kadto, nga mipataas sa
kawanangan ug mipaubos. Kadto ang nagpasugod niadtong
gamay’ng alimpulos. Sulod sa baynte-kuwatro ka oras, giuyog
Niini kadtong bukira hangtud nga mitapyas og usa ka bugdo sa
palibot niini.
196 Si Rev. Mr. Blair nga nagalingkod dinhi, nakalantaw ako
mismo kaniya karon, atua siya didto ug mipudyot pa gani og
pipila ka buok niini, ug uban pa. Ania si Terry Sothman, sila, ug
mga ania dinhi, ug si Billy Paul. Ug mga igsoong lalaki, pipila
sa daghan niining uban pa nga nanaglingkod dinhi, nga atua
mismo didto aron makitang nahitabo kini sa diha nga gitapyasan
Niini kadto.
197 Dili kana tinumotumo. Kamatuoran kana. Dili kana nga sa
kaniadto pa nga panahon sa Biblia. Sa karon kana. Kita n’yo?
[Nagaingon ang kongregasyon, “Amen.”—Ed.] Kanang mao rang
Dios nga kanunay’ng nagpakita kanako sa niining mga butanga,
ug ang mga niini nangatuman, sa ingon ka eksakto gayud. Wala
gayud kini napakyas ni usa ka higayon. Nagahinambog ako
karon Kaniya.
198 Pipila ka semana ang milabay, atua ako niadto sa usa ka
panan-awon. Ug nagatindog ako didto sa usa—usa ka hataas nga
lugar, ug igapakita niadto kanako ang pasiunang pasundayag
sa Iglesia. Ug nahimatikdan ko, may nagapadulong gikan sa
akong…Nagatindog ako niadto nga medyo paingon niining
direksyon, paatubang sa Kasadpan. Ug padulong sa niini nga
direksyon mao ang makalilipay nga grupo sa mga kababayenan, nakabisti og maanindot nga mga sinina, tag-as ang mga
buhok nga maanindot ang pagkabuhayhay sa likod, nakasinina
nga may bukton, ug nakapalda nga hapsay ang pagkalaylay. Ug
silang tanan anaa diha sa usa ka pangmartsa nga tuno, nga mora
og, “Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the
cross of Jesus going on before.” Ug sa pag-agi nila, mitindog
ako, ug aduna sa kung Unsang Butang didto, sa kung unsang
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Espiritu, ang Dios, ug miingon, “Mao kana ang Pangasawonon.” Ug gilantaw ko, ug nalipay ang akong kasingkasing. Ug
nagmartsa Siya paingon niining direksyon, ug miagi Siya sa
luyo ko.
199 Pagkataud-taod, sa diha nga pabalik na siya didto sa
niining direksyon, miingon Kini, “Karon igapakita na ang
pasiunang pagpasundayag sa modernong iglesia.” Ug ania na
nagapadulong ang iglesiang Asiano. Wala pa ko’y nakita og
ingon niadto ka pagkahugaw nga grupo.
200 Ania nagapadulong usab ang uban pa nga kaiglesiahan,
sa nagkalainlaing mga nasud. Makapanlimbawot ang ilang
hitsura.
201 Ug akong—ginasulti ko kini tungod kay katungdanan ko
ang pagsulti sa kamatuoran, sa atubangan sa Dios. Ug sa
dihang gisulti Niya, “Ania na karon nagapadulong ang iglesia
sa Amerika, aron ikapakita ang pasiunang pasundayag.” Kung
aduna pa ko’y nakita og usa ka pundok sa mga yawa, mao
na gyud kadto. Hubo kadto nga mga kababayen-an, nga may
butang nga daw sa abohon ang hitsura, sama sa kolor sa panit
sa elepante. Ug ginagunitan nila kini diha sa ilang atubangan,
nga wala man lang bisti pang-itaas. Ug ilang ginabuhat kini
nga matang sa butang, nga, kining—kining mga sayaw nga
ginasayaw niining mga bata dinhi, nianang tugtog nga twist
ug mga ingon-ana, ug kanang matang sa mga musika nga
ginapatugtog. Ug sa dihang nakita ko si Miss U.S.A. nga
nagapadulong, halos makuyapan ako niadto.
202 Karon, kini ang MAO KINI ANG GINAINGON SA GINOO.
Kung nagatoo kamo nga ako Iyang alagad. Toohan n’yo ako
karon. Dili ko kana isulti kung wala’y unsa mang hinungdan.
Wala’y igong kuwarta sa tibuok kalibutan nga makapasulti
kanako niana kung dili kini matuod.
203 Ug
sa dihang miagi siya, mao na kadto ang
pinakamahugaw’ng butang kon tan-awon nga nakita ko sukad.
Sa hunahuna ko, “Dios, sa ka grabe namo nga pagpaningkamot
ingon nga mga magwawali ug mga kaigsoonang lalaki nga
nanaghago aron ikuha Ka og usa ka Pangasaw-onon, ug dayon
mao lang kana ang pinakamaayong mahimo namo.” Nagsige
siya niadto og kiaykiay, nga ginagunitan kini diha sa iyang
atubangan, sama sa usa sa niining hula nga mga palda sa kung
unsang butang, nga ginagunitan kini diha sa iyang atubangan,
diha sa ubos niyang bahin, nga sama niini, nagasayaw ug
nagakiaykiay sama sa ginabuhat niining mga bata dinhi sa…
diha niining mga malaw-ay nga mga pasundayag nga aduna
sila, nga nagapakiaykiay. Mao kadto si Miss Cristianismo sa
Amerika.
204 Busa hinaut nga tabangan ako, nga pinaagi sa tabang sa
Dios, mao kadto ang hitsura niini diha sa Iyang atubangan.
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Ako—ako gyud…nagsugod akong…hapit na ako niadto
makuyapan. Sa hunahuna ko, “Bisan na niadtong mga
pagpaningkamot, ug mga pagwali, ug mga pag-aghat?” Tanan
sila mugbo ang mga buhok, ug nagsige sila pakiaykiay ug
kung unsa pa ang ginabuhat, nga gigunitan kini diha sa
ilang atubangan. Nangduol sila, kon diin ako nagatindog
niadto kauban niining Personang supernatural. Dili ko Siya
makita. Madungog ko lang Siya nga nagapakigsulti kanako;
nga haduol mismo kanako. Apan pagliko nila niining direksyon,
ginagunitan nila kini. Ug nga nagasige pakiaykiay ug pangatawa
ug nagapadayon sila, nagapadayon nga nanaglihok sama niana,
nga ginagunitan kini diha sa ilang atubangan.
205 Karon, ako nga nagtindog didto sa Iyang Presensya, ug ingon
nga Iyang alagad. “Ug sa tanan kong mga pagpaningkamot,
mao na ba kana ang pinakamaayong nabuhat ko?” Sa hunahuna
ko, “Dios, unsa man ang maayong nahimo niini kanako? Unsa
man ang maayong nabuhat niini? Tanan nang mga paghilak, ug
mga pagpakilooy, ug pagpang-aghat, ug dagkung mga ilhanan
ug mga katingalahan ug mga milagro nga Imo nang gipakita.
Ug kung giunsa ko pagtindog didto, ug mopauli ug mohilak
pagkahuman ko og wali kanila ug ingon na nianang mga butang,
ug unsa ba ang maayong nahimo niini kanako? Ug dayon
mopresenta ako og usa ka butang nga sama niana alang Kanimo,
ingon nga usa ka Pangasaw-onon?”
206 Ug samtang nga nagatindog ako didto, nga nagalantaw,
miagi siya. Ug mahunahuna n’yo lang ang likod niya, nga
wala’y unsa mang gisul-ob, nga ginagunitan kini diha sa iyang
atubangan samtang nagalabay siyang nagasayaw, nga ingon
niana, ngadto niining tugtog nga twist, nga ginapalihok-lihok
niya ang iyang mga kamot og tiil nga sama niana. Ug, siya, oh,
pagkalaw-ay niadto, kung ginaunsa niya kadto pagpanglihok,
ang iyang lawas nga nagauyog-uyog nga sama niana. Karon
akong…
207 Moingon ka, “Unsa ma’y pasabot niini, Igsoong Branham?”
Wala ko kahibalo. Ginasulti ko lang kaninyo kung unsa ang
akong nakita.
208 Ug paglabay niya nga sama niana, gitan-aw ko siya.
Oh, nangluya gyud ko niadto. Mitalikod na lang ako. Sa
hunahuna ko, “Dios, hinukman na gyud ko. Adunay—wala na
kinahanglana nga maningkamot pa ako alang sa unsa pa man
karon. Maayo pa nga moundang na lang ako.”
209 Mrs. Carl Williams, kung ania ka man, ug kadto nga damgo
nga imong gisulti kanako, kaganina lang, nga imong gidamgo sa
miaging gabii, nga nagpabalaka kanimo, mao na kini. Gikuha na
gikan sa akong kamot ang manobela.
210 Dayon, nahunahunaan ko na lang, “Akong—maayo pa nga
hikalimtan ko na lang kini.” Wala na ako.
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Dayon, sa kalit na lang, nadungog ko nga nagapadulong
Kini pag-usab. Ug nagapadulong dinhi nga bahin ang mao rang
Pangasaw-onon nga miagi una sa niini nga direksyon. Ania
silang mga gining nga nagapadulong pag-usab, ug ang matag usa
kanila nakabisti diha sa ilahang pang-nasudnong bistida kung
asa sila gikan, sama sa Switzerland, Germany, ug uban pa, nga
nakasul-ob ang matag usa kanila sa ingon niana nga matang sa
mga bistida, silang tanan tag-as ang mga buhok, eksaktong sama
gayud sa kadtong mga nauna. Ug ania silang nagapadulong,
nga nanaglakaw. “Onward, Christian soldiers, marching as to
war.” Ug sa diha nga silang tanan miagi atubangan sa dapitpasundayagan kon diin kami nakapahimutang niadto, sa kalit
na lang, mitutok ang tanang mata niadtong direksyon. Ug dayon
mibalik na sila, ug sila’y padayon, nga nanagmartsa.
211

Ug samtang misugod na silang nagapaitaas ngadto sa
kalangitan, kining usa mipadulong didto sa pangpang sa usa ka
bungtod ug mipaubos, nga sama niana.
212

Ang mga niini usab misugod pagmartsa paitaas sa
kalangitan. Ug sa diha nga nagamartsa na sila, nahimatikdan ko
ang duha ka babaye didto sa likod, ang hitsura nila daw sa mga
babayeng taga-ubang nasud, mora og Sweden o Switzerland,
o kung asa man. Misugod sila sa paglantaw-lantaw sa palibot,
ug miabot sa…Ingon ko, “Ayaw buhata kana! Ayaw kamo
pagsimang niana nga lakang!” Ug samtang nga nagasinggit
ako nga sama niana, naulian ako, gikan sa maong panan-awon,
nagatindog didto nga nakaingon niana ang akong kamot. Sa
hunahuna ko, “Bueno…”
213

Mao kana ang hinungdan nga nasulti ko kung unsa ang
nasulti ko, karong gabhiona. Gusto kong pangutan-on kamo og
usa ka pangutana. Ulahi na kaha kini kay sa ginahunahuna nato?
Mahimo kaha nga tinawag na Siya ug pinili na, nga naselyohan
na? Wala na’y usa pa nga mosobra, kahibalo na mo. Mahimo ba
kaha kini? Oh, oo. Oh, oo.
214

Hinumdumi kung unsay giingon ko, sa miaging adlaw
niadtong pagpamahaw. Diha sa pagpasanay og lalaki og babaye,
adunay usa ka milyon ka semilya ang nagagawas, usa ka milyon
ka itlog ang nagagawas. Apan usa lang sa mga niini ang
mabuhi, ug, bisan pa man, ang tanan sa mga niini eksaktong
magkapareho: usa sa usa ka milyon. Ang matag-usa sa mga niini,
mao ra nga itlog ug mao ra nga matang sa semilya. Usa ra sa mga
niini ang mabuhi. Ang tanang uban pa mamatay.
215

Wala’y makasulti kung hain nga itlog ang hinog na, ug, oh,
kung unsa na kini. Dios ang kinahanglan modesisyon niana,
kung mamahimo bang lalaki kini o babaye, bulagaw ba o
morena, o mamahimo man nga unsa kini. Dios ang nagadesisyon
niana. Dili nga ang unang nagkatagbo, kondili ang usa nga
unang gidesisyonan sa Dios. Ang usa tingali gikan dinhi, ug
216

ANG PAGPILI SA USA K A PANGASAW-ONON

39

ang usa…Kung nahimatikdan na ninyo, sa test tube, makita
mo silang nagkatagbo. Nakita ko na kini. Ang Dios gayud
ang nagadesisyon niana. Ang usa, ang matag usa sa mga niini,
magkapareho gayud, pero sa pagpili kini. Pinaagi sa pagpili ang
natural nga pagkahimugso. Ang Dios ang nagapili sa usa gikan
sa usa ka milyon.
Sa pagbiya kaniadto sa Israel gikan sa Egipto, sa paingon
na sila didto sa yutang saad, kapin kun kulang duha ka milyon
sila kaniadto nga mga tawo. Napailalum ang matag usa kanila
niadto sa mao rang hinalad nga carnero, o wala na unta
sila nangabuhi. Ang matag usa kanila nanagpatalinghug kang
Moises, nga propeta. Ang matag usa kanila nabautismohan
diha kaniya, didto sa Dagat nga Mapula. Nanagsayaw ang
matag usa kanila, ang mga kababayen-an uban kang Miriam,
pasaka-panaug didto sa lapyahan (niadtong) dagat, niadtong
gilaglag sa Dios ang kaaway. Ang matag usa kanila nanagtindog
niadto kauban ni Moises, ug nadungog siyang nagakanta diha
sa Espiritu. Sila, ang matag usa, ningkaon og manna didto sa
kamingawan, nga nangahulog didto gikan sa Langit. Bag-ong
manna, sa matag gabii, nga maoy usa ka tipo sa Mensahe, ang
matag usa kanila nangaon niini. Pero, sa maong duha ka milyon,
pila man ang nakaabot didto? Duha. Usa sa usa ka milyon.
217

Aduna’y kapin kun kulang og lima ka gatus ka milyon ka
mga Cristiano ang anaa sa kalibutan karong gabhiona, apil na
ang Katoliko ug tanan na. Lima ka gatus ka milyon nga mga
gitawag kono nga mga magtotoo sa kalibutan. Kung moabot man
ang Pagsakgaw karong gabhiona, nagakahulogan kana nga…
kung usa lang sa usa ka milyon ang maapil. Wala ko ginaingon
nga mao gyud kini. Apan kung mao man ugaling, lima ka gatus
ka mga tawo, sa sunod nga baynte kuwatro ka oras, ang mawala.
Wala gyud ka’y mabalitaan bahin niini. Magkaaduna og ingon
niana ka daghan ang mangawala, gayud, nga dili man lang gani
mahibaloan.
218

Kung ingon-ana mamahimong, mahitabo kini kanato,
higala, sama sa nahitabo kaniadto sa dihang miabot si Juan nga
Bautista. Bisan gani ang mga tinun-an nanag-ingon, “Nganong
nagaingon man ang mga Kasulatan, ngano nga ang—ang mga
apostol o ang mga propeta nagaingon, nganong nagaingon man
kini nga kinahanglan moanhi una si Elias ug nga igapasiuli ang
tanang mga butang?”
219

Miingon Siya, “Sultihan Ko kamo nga si Elias nahianhi na,
ug wala ninyo nahibaloan kini.”
220

Usa sa niining mga adlaw mahimo kita mabiyaan nga
nakalingkod dinhi, “Unsa na usab ang mahitungod sa
Pagsakgaw sa dili pa mahitabo ang kasakitan?”
221

“Miabot na kini ug wala n’yo lang kini nahibaloan.”
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Ang tibuok Lawas, naselyohan na, ginapapadayon na lang
Kini nga nakasubay sa paglakaw. Wala ko nagaingon nga ingon
niana kini. Nagalaum ako dili ingon niana kini. Apan, higala,
pagtugotan nang…
222

Kung aduna man kita’y ginabati sa atong kasingkasing,
karong gabhiona, nga ato kinahanglan itul-id ang atong mga
kinabuhi, ug ang mga butang nga atong napangbuhat, tugoti
nga tambagan ko kamo, ingon nga usa ka igsoong ministro.
Ako kining isulti sa una kong higayon, dinhi sa pulpito.
Mas nataas-taasan ko pa karong gabhiona, ang paghisgot
Niini, kay sa nahimo ko sa bisan unsa man, sa unsa mang
higayon, sa unsa mang pamaagi, sa atubangan sa publiko,
tungod nga aduna ko’y bug-os nga kagawasan sa niining mga
panagtigum. Kung nagatoo kamo kanako ingon nga propeta
sa Dios, magpatalinghug kamo sa kung unsa’y akong gisulti
kaninyo. Kung aduna man og gamay nga tagingting nga pagbati
diha sa inyong kasingkasing, pagduol na kamo sa Dios mismo
karon. Buhata n’yo kini.
223

Paghunong kamo sa makadiyut, mga kalalaken-an.
Tan-awa ang inyong—ang inyong mga kredo nga inyong
ginaalagaran. Tan-awa n’yo ang inyong mga iglesia. Eksakto
ba gyud nga nakasubay kini sa Pulong sa Dios? Nasunod n’yo
ba ang tanang kwalipikasyon? Ingnon, “Usa man ako ka maayo
nga tawo.” Mao man usab kaniadto si Nicodemo, ug mao usab
ang tanang uban pa. Sila—mga maayo man sila kaniadto. Kita
n’yo? Wala kana og unsa man nga kahilambigitan Niini.
224

Ug, mga kababayen-an, gusto kong motan-aw kamo sa
espeho, ug tan-awa kung unsa ang gikinahanglan sa Dios nga
ipabuhat sa usa ka babaye. Ug tan-awa diha sa espeho sa Dios,
dili sa espeho sa iglesia ha, diha sa espeho sa Dios; ug tan-awon
mo kung takus ba, sa imong kinabuhi, ingon nga espirituwal nga
Pangasaw-onon ni Jesus Cristo.
225

Mga ministro, hunahunaa ang mao sa gihapon. May
gipanglaktawan ka ba dinhi, aron lang nga makalikay sa
pagpahiubos sa kang kinsa man dinha? Buhaton n’yo kaha
kini kung dili pa nga…ug nga ila kamong ipalagpot sa
iglesia? Kung nagbati ka og ingon niana, bililhon kong
igsoon, ginapahimatngonan ko ikaw, sa Ngalan ni Jesus Cristo,
isalikway kana karon mismo.
226

Ug, gining, kung kulang ka sa sukud sa kuwalipikasyon
sa usa ka Cristohanon, dili ingon nga sa ngalan lang nga
Cristohanon; kondili nagagikan gayud sa imong kasingkasing,
ug nga ang imong kinabuhi eksaktong nakasubay sama dinhi
sa maong sertipiko sa kasal sa Dios nga nagaingon nga kini
kinahanglan mao gyud.
227
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Ug, miyembro sa iglesia, kung dili ingon niana ang imong
iglesia, nga makapasa sa sukud sa kuwalipikasyon sa Pulong sa
Dios, gumula ka niini ug pagsulod kang Cristo.
229 Usa ka mabug-at kini nga pahamatngon. Wala kita kahibalo
kung unsang orasa, ug wala kamo kahibalo kung unsang orasa,
nga kining siyudad usa ka adlaw mapahimutang na dinhi sa
kahiladman niining kadagatan.
230 “Oh, Capernaum,” ang ingon ni Jesus, “ikaw nga gituboy
ngadto sa langit, igaunlod ngadto sa impiyerno. Kay, kung ang
nangahimo nga mga milagro gipangbuhat pa didto sa Sodoma
ug Gomora, milungtad pa unta kini hangtud karong adlawa.” Ug
ang Sodoma, ang Gomora napahimutang na sa kinahiladman sa
Dead Sea. Ug atua na ang Capernaum sa kahiladman sa dagat.
231 Ikaw nga siyudad, nga nagapamahayag nga siyudad kono
sa mga Manolunda, nga gituboy mo ang imong kaugalingon
ngadto sa langit, ug nagpadala sa tanang mahugaw, malaway’ng mga butang sa urog ug mga ingon-ana, hangtud nga
bisan ang mga nasud sa gawas manganhi aron mamudyot sa
atong mga hugaw ug dalhon kini, ang inyong magarbo nga mga
kasimbahanan ug mga tore, ug uban pa, ang mga pamaagi nga
inyong ginapamuhat. Timan-i, moabot ang adlaw nga maunlod
ka sa kinahiladman sa dagat, anaa na sa ilalum n’yo mismo ang
dakung lungag. Nagaaso-aso na ang kapungot sa Dios diha sa
ilalum n’yo mismo. Unsa pa kaha ka dugay Niyang ipapabilin
kining ali nga balas nga nagapugong niana? Sa dihang, ang
kadagatan didto, nga usa ka milya ang kahalawum, modausdos
didto, pasulod hangtud sa Salton Sea. Mamahimong labi pang
grabe kini kay sa ulahing adlaw niadto sa Pompeii. Maghinulsol
ka, Los Angeles.
232 Maghinulsol, ang tanang uban pa kaninyo, ug mangbalik sa
Dios. Anaa na ibabaw sa yuta ang Iyang kapungot. Kalagiw
na mo samtang may panahon pa sa pagpalagiw, ug pagduol
kang Cristo.
Mag-ampo kita.
233 Minahal
nga Dios, samtang, ang akong espiritu,
nagakurog, nagaluha ang akong kasingkasing og mga luha
sa pagpahamatngon. Ipahanugot, O Dios, nga ang maong mga
kalalaken-an ug mga kababayen-an dili unta hunahunaon nga
usa ra ka binuang ang akong gipangsulti, ug ang mga tawo
sa iglesia nga dili unta hunahunaon kini ingon nga usa ka
pagpangdaot o butang nga batok kanila. Hinaut nga makita
nila, Ginoo, nga tungod kini sa gugma.
234 Nagapamatuod Ka alang kanako, Dios nga Makagagahum
sa tanan, nga pabalik-balik ako nagaanhi niining baybayon,
sa kada tuig, nga ginapahayag ang Imong Pulong. Pamatudan Mo ako, O Dios, kung mamahimo kini karong gabhiona,
nga nagsulti ako sa Kamatuoran. Nasayod Ka nga Kamatuoran
228
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kining panan-awon mahitungod sa Pangasaw-onon. Gigamit ko
ang Imong Ngalan dinhi, Ginoo, ug giingon nga MAO KINI ANG
GINAINGON SA GINOO. Ug gibati ko nga nasayod ako, Ginoo,
kung unsa ang akong ginabuhat.
235 Busa akong ginaampo Kanimo, Ginoo, sa Ngalan ni Jesus,
nga mapukaw niining mga tawo ang ilang mga kaugalingon,
karong gabhiona, ug mangalagiw sa maong kapungot nga
umalabot, kay nahisulat na ang Ichabod sa mga pultahan ug
sa mga kanasuran. Aduna na’y itum nga marka ang nahisulat
niini. Nahipasubo nga mibiya niini ang Espiritu sa Dios,
ug gitimbang sila diha sa timbangan ug nakaplagan nga
kulangan. Nahitabo na usab ang maong kumbira ni Haring
Nabucodonosor, inubanan sa mga pagpanghuboghubog nga
kasadyahan ug mga kababayen-an nga halos hubo na, nga
nagapatawag sa ilang kaugalingon nga mga Cristohanon.
236 O Dios sa Langit, kaloy-i ang usa ka makasasala nga
kalibutan ug makasasala nga mga tawo, Ginoo, nga mao
usab kami karong gabhiona. Dios, nagapaningkamot akong
magpatungâ ug nagahangyo alang sa Diosnong kalooy, nga
magapakigsulti Ka sa niining pundok sa mga tawo karong
gabhiona ug tawgon ang pagtagad sa Imong Pangasaw-onon,
Ginoo, aron momartsa sila nga dili sumala sa timailhan sa unsa
mang kredo, kondili pinaagi sa tingog sa Maayong Balita ni
Ginoong Jesus Cristo. Itugot kini, O Dios. Tugoting madayag,
niining gabhiona, nga Ikaw ang Dios, ug ang Imong Pulong
Kamatuoran. Samtang, mahinuklogon, sa atubang niining mga
tawo, among ginatawag ang ilang pagtagad paingon nganha sa
Imong Pulong.
237 Sa Ngalan ni Jesus Cristo, nagaampo ako alang kanila,
Ginoo. Ila Ka nang nakita, sa wala’y ni anino sa pagduhaduha,
nga nanglihok Ka sa taliwala kanila ug gisulti kanila kung
unsa ang anaa sa ilang kasingkasing. Ug nasayod Ka, Ginoo,
niana, karon mismo, kung unsa ang nagakahitabo. Nasayod
Ka nga kana ang Kamatuoran, O Dios. Ug nagaampo ako
Kanimo, sa Ngalan ni Jesus, tugoting mangaliya na usab ang
Balaang Espiritu, Ginoo, ug birahon Mo gikan sa niining mga
mananambong, Ginoo, kadtong ang ilang mga ngalan nahisulat
na didto sa Libro sa Kinabuhi sa Cordero. Itugot kini, O Dios.
Nagaampo ako sa tibuok kong kasingkasing.
238 Kining mga tawo, sa natural, Ginoo, ihatag pa kanako bisan
ang ilang mao na lang gyud nga kuwarta nga duna sila, aron
nga suportahan ang Mensahe. Buhaton nila ang bisan unsa man
nga mahimo nila. Apan, O Dios, paghisgotan na ang pagsunod
Niini, ug pagduol Niini, nagaampo ako, Dios, nga mao na kini
ang gabii nga Imo silang gantihan ug ibubo ang Imong Balaang
Espiritu sa niining konbensyon. Ug hinaut nga wala’y pagsadyasadya o mga paglukso-lukso, kondili ang mga pagdanguyngoy
ug paghilak, ug paghinulsol, pagpangapyot sa mga hawiranan
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sa altar, samtang makita namo ang paghukom nga nagaligid na
sa ilalum namo, karong gabhiona. Itugot kini, Dios. Nagaampo
ako sa ingon ka kinasingkasing nga paagi nga nahibaloan ko, sa
Ngalan ni Jesus Cristo.
Igsoon kong lalaki, babaye, ako—wala na ko nahibalo kung
unsa pa ang mahimo kong isulti, kung nakakaplag man ako og
kahimuut sa inyong atubangan, pinaagi sa gahum sa Dios, kung
nagatoo kamo kanako ingon nga Iyang propeta. Kini ang unang
higayon nga atubang sa publiko nga ako gayud nasulti kini.
Pero nagbati ko og talagsaong pahamatngon sa kung unsa man.
Dili ako hilig sa pagbuhat niini. Kahibalo na mo dili ako ingon
niana. Wala ako nagalihok og ingon niini. Nagpanuko ako sa
pagsulti niana nga Mensahe ug sa pagsulti nianang mga butanga.
Nagsige ko likay-likay ug tanan na, aron nga dili ko mahimo
kini. Apan sa diha nga nasulti na Kini, ug mobarug Kini didto
sa Adlaw na sa Paghukom, ingon nga usa ka saksi nga nagsulti
ako og Kamatuoran. Kana’y MAO KINI ANG GINAINGON SA
GINOONG DIOS!…?…
239

Oh, Pentecost, palagiw na mo alang sa inyong kinabuhi.
Dagan mo ngadto sa mga hawiranan sa altar ug pagtuaw, sa
dili pa kini ulahi, kay moabot ang oras nga mahimo kamong
mohilak ug dili na kini makahatag og kaayohan. Kay gipangita
niadto ni Esau ang maong dapit, sa iyang pagkapanganay, ug
dili kini makaplagan pa. Ako kang ginatugyan, oh, California.
Oh, konbensyon sa Full Gospel Business Men, nga akong
gimahal, nga akong gibiyaan ug gikahangawaan, sa tibuok
kong kasingkasing, ginatugyan ko kamo ngadto kang Jesus
Cristo, karong gabhiona. Pagpangalagiw kamo paingon Kaniya!
Ayaw gayud tugoti ang Yawa nga pabugnawon kamo pahilayo
Niini. Pagpabilin kamo Niini hangtud nga kamo, ang matag
usa, mapuno sa Espiritu Santo, aron nga, mapaduol kamo
Niini ngadto niining Pulong, nga mapatul-id kamong mga
kababayen-an, nga mapatul-id kamong mga kalalaken-an.
Kung nagapamahayag kamo nga aduna kamo’y Espiritu Santo,
ug dili mosubay niining Pulong, lahi kini nga espiritu ang
anaa kaninyo. Ang Espiritu sa Dios anaa sa Iyang Pulong, ang
pagka-Mesias, ang dinihogan nga Pulong. Ang Pangasaw-onon
kinahanglan nga mamahimong usa ka gamay’ng-Mesias, ang
dinihogan nga Pulong.
240

Manindog kita, sa Ngalan ni Ginoong Jesus Cristo. Kung
dili na ninyo madungog pag-usab ang akong tingog…Pero, kon
itugot sa Dios, pabiyahe ako sa Africa, sulod sa pipila ka oras.
Dili na ako makabalik tingali. Wala ko kahibalo. Apan sultihan
ko kamo, sa tibuok kong kasingkasing, nagsulti ako kaninyo
sa Kamatuoran. Wala ko gililong kaninyo ang tanan-tanan nga
giingon sa Dios kanako nga isulti. Ug gipangsulti ko Kini sa
Ngalan sa Ginoo.
241
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Usa kini ka mahinuklogong takna. Dili ko kahibalo kung
unsaon ko pagpahayag niini. Misulay ko pagbiya sa pulpito sa
makatulo o makaupat ka higayon, ug dili ko kini mahimo. Usa
kini ka mahinuklogong oras. Ayaw gayud hikalimti kini. Kini
ang oras nga, tingali, ginabuhat na sa Dios ang ulahi Niyang
pagtawag. Wala ko kahibalo. Pagabuhaton Niya ang kaulahian
Niyang pagpanawag, sa umalabot nga adlaw. Kon kanus-a
man? Wala ko kahibalo. Apan sultihan ko kamo, sumala niana
nga panan-awon, medyo halos kini nga kumpleto na kanang
Pangasaw-onon.
243 Tan-awa ang maong nagapadulong nga sa ngalan lang nga
mga kaiglesiahan. Sa diha nga ang maong nagakatulog nga ulay
miabot aron kumuha og lana, wala na siya nakakuha Niini.
Misulod na ang Pangasaw-onon. Mipataas na ang Pagsakgaw.
“Samtang nangadto sila sa pagpamalit og Lana, miabot ang
Pamanhonon.”
244 Nagakatulog ba kamo? Managmata kamo, dihadiha dayon,
ug maalinaw-nawan kamo. Ug mag-ampo kita, ang matag usa,
ingon nga daw sa himalatyon na kita niining taknaa, sa Ngalan
sa Ginoo. Kita, ang matag usa, mag-ampo sa kinaugalingon
n’yong pamaagi.
245 Dios nga Makagagahum sa tanan, kaloy-i kami. Ginoo,
kaloy-i ako. Kaloy-i kaming tanan. Unsa man nga kaayohan ang
mahimo niini, bisan unsa pa’y buhaton namo, kung mapakyas
kami sa niining mga butanga? Nagatindog ako ug nagahangyo
og kalooy, O Dios, sa dili pa maunlod kining dakung siyudad
ilalum sa dagat ug banlason sa paghukom sa Dios kini nga
baybayon. Nagaampo ako, Dios, nga Imo nang tawagon ang
Imong Pangasaw-onon. Ako silang ginatugyan kanimo karon, sa
Ngalan ni Jesus Cristo. Amen.
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Pahibalo Bahin Sa Katungod Sa Pagmantala
Ang tanang katungod sa pagmantala iyaha lamang sa tagiya. Kining basahona mahimong i-print sa printer sa balay
alang sa personal nga gamit o sa pagpang-apod-apod, nga
walay-bayad, ingon nga usa ka instrumento sa pagpakaylap
sa Ebanghelyo ni Jesus Cristo. Kining basahona dili
mahimong ibaligya, kopyahon nga pang-dinaghan, i-post sa
website, i-store sa usa ka retrieval system, ihubad sa ubang
pinulongan, o gamiton sa pagpangayo og mga amot nga
walay ginapagawas nga kasulatan nga pagpahanugot gikan sa
Voice Of God Recordings®.
Alang sa dugang nga mga kasayuran o alang sa uban pa
nga ginapang-apod-apod nga mga materyales, mahimong
kontakon ang:

Voice Of God R ecordi ngs

P.O. Box 950, Jeffersonville, I ndiana 47131 U.S.A.
www.branham.org

