ALPHA AND OMEGA
[ Alfa ug ang Omeaga]
Malakias 3:6 “ Kay ako si Jehovah,walay pagkabalhin: busa
kamo,o mga anak ni Jacob wala mangaut-ut”
Hebreohanon 13:6 “ Si Jesucristo mao sa gihapon ,kagahapon ug
karon ug hangtud sa kahangturan”
Pinadayag 1:8-11 “Ako mao ang Alfa ug ang Omega” nagaingon ang
Ginoon Diyos,nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa
umalabut,ang Makagagahum sa tanan.[9] Ako si Juan nga inyong
igsoon,ug ang inyong kauban diha kang Jesus sa pakig-ambitay sa
kasakit ug sa gingharian ug sa pagantus.Ako didto sa pulu sa Patmos
tungod sa pulong sa Diyos ug sa panghimatuud mahitungod kang
Jesus.[10] Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu,ug gikan sa akong
luyo nadungog ko ang usa ka makusug nga tingog ga daw
trumpeta,[11] nga nagaingon,” Ang makita mo isulat sa usa ka
basahon ug ipadala kini ngadto sa pito ka iglesia,sa Efeso ug sa
Esmirna ug sa Pergamo us sa Tiatira ug sa Sardis ug sa Filadelfia ug
sa Laodicia”
Pinadayag 21;6 “ Ug Siya miingon kanako,”Natapus na”Ako mao
ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan ug ang katapusan.Kaniya nga
giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa
tubig sa kinabuhi”
Pinadayag 22:12-14 “Tan-awa,moabot ako sa dili madugay,nga
nagadala sa akong ipamalus,sa pagbayad ngadto sa matag-usa sumala
sa iyang binuhatan.[13] Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang
nahauna ug nahaulahi,ang sinugdan ug ang katapusan.[14]
Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila
sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi,ug
sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan.
Kining Biblikal nga tinodlo-an nga may kalabutan sa Alfa ug ang
Omega,ang prinsipyo nga tunay ug importante nga pinadayag nga
atong nadawat gikan sa Diyos.Sa pagka-tinuod,sa mga mosunod nga
mga kinutlo,atong madungog si Igsoon Branham nga naghimo sa
mga pipila ka mga puntos nga angay natong apalandungan.

Punto # 1. Siya nagingon,” Mao kini ang labing daku sa tanang mga
pinadayag tungod kay nagtudlo kini sa labing hataas nga pagkaDiyos Ni Ginoong Jesucristo”
Punto # 2. Nagingon siya,” Kini mao ang nahiuna nga kinahanglan
inyong masayran tungod kay naghisgot kini bahin sa labing hataas sa
pagka-Diyos ni Gonppng Jesucristo.Siya nagingon,”Ako ang Alfa ug
ang Omega,ang nahauna sa tanang pinadayag” Kinahanglan nga
imong mailhan kon kinsa Siya aron ka makaila sa tingog Niya kon
imo kining madungan.
Punto # 3. Siya miingon,” Ako ang sinugdan ug ang katapusan.Ako
ang Alfa ug ang omega,ang sinugdan ug ang katapusan.Busa,kon
unsa ang Iyang gibuhat sa nahauna,buhaton usab Niya sa
katapusan,tungod kay dili man S iya nagabalhin.
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“Diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo”… Karon,atong nadungog
kini.Unsa kini? Ug unsa man ang iyang nabuhat? Gibalhin na siya
karon sa isla,diha sa Espiritu ngadto sa adlaw sa Ginoo.Ug sa dihang
miabut na siya sa adlaw sa Ginoo,iyang nadungog ang tingog sa
trumpeta.Unsa man kini? Adunay usang tiliabot.Ang usang
gamhanan ang tiliabot.Mitingog ang trumpeta,adunay usang tiliabot
na.Ug iyang gitotokan kini.Hallelujah…Trumpeta,nagaingon
kini,”ako ang Alfa ug ang Omega; ang sinugdan ug ang
katapusan…[ Hmm.Dili kini pagpahibalo sa ikaduhang bahin,o ang
ikatulong bahin,apan usa lamang kining bahin.” Ako mao ang Alfa
ug ang Omega;sa wala ko pa ipakita ang uban kaninyo,gusto kong
ipahibalo kon kinsa ako”. Amen] Ang labing daku sa tanang mga
pinadayag mao ang pagka-Diyos ,ang labing hataas sa pagka-Diyos
ni Ginoong Jesucristo.Dili ka makaabut sa primerong tugkaran
hangtud nga mutoo ka niini,padayon ka sa panaw…Mao kana ang
giingon ni Pedro “ [Paghinulsul kamo,ug unya makita mo
ang Iyang pagka-Diyos.Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo
sa kapasaylo-anan sa inyong mga sala,aron maandam ka sa paglakaw
diha sa Espiritu.Ang primerong butang nga imong masayrn mao
ang pagka-Diyos no Kristo.”Ako ang Alfa ug ang Omega” Gikan
ako sa A ug sa Z; Wala nay lain.ako lamang.Ako ang anaa sa
sinugdan;ug ako man ang katapusan.Ako mao ang kaniadto,ang

karon ug ang umaabut,ang labing gamhanan”. Hunahunaa kini.Mao
kin ang gisulti sa trumpeta.
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“ Juan,pag-andam.Misulod ka na diha sa Espiritu.May mga
butang nga ipahayag kanimo.Unsa man kini? Ang tingog sa
trumpeta,ang sinugdan sa tanan.”Ako ang Alfa ug ang Omega”.Ang
sinugdanan sa tanang pinadayag.[Oh, makasasala,yukbo,paghinulsul
karon sa dili pa ulahi ang tanan].Ako ang Alfa ug ang Omega”.Mao
kana ang sinugdan aron makaila siya[Juan] kon kinsa Siya.[Kinsa
king tiliabot?Mao ba kini ang Hari nga si Jesus? Ang haring
Diyos?Ang haring balaang Espiritu?]Nagingon Siya,Ako ang
tanan.Ako mao ang A hangtud sa Z. Ako ang sinugdanan ug ang
katapusan.Ako ang walay kinutuban,ang walay katapusan”. Sa dili
madugay ato Siyang masud-ong sa Iyang pito ka pilo nga
pagpakatawo Niya ug bantayi kon unsa Siya kaniadto.”Ako mao ang
sinugdan” Ako mao ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan ug ang
katapusan.Anaa na Ako sa wala pa ang sinugdan;ug human
niana,wala nay katapusan,atua gihapon ako”,sa uban pang mga
pulong,Ang nahauna ug ang katapusan"…ug.. unsa may imong
nakita,isulat sa basahon,ug ipadala… sa mga pito ka mga iglesia nga
anaa sa Asia;sa Efeso,Smirna,Pergamo,Tiatira,Sardis,Filadelfia ug sa
Laodecia.
147” Karon,ang nahiuna sa tanang mga pinadayag mao ang
pagkagamhanang pagka-Diyos ni Jesucristo.Kinahanglan.imong
masayran kon kinsa Siya kon imong madungog ang tingog.Karon,ang
maong tingog nga milanog didto sa bukid sa Sinai,mao rang tingog
ang milanog didto sa bukid sa Pagbalhin,mao Siya,Siya ang sama sa
anak sa tawo.Karon,tan-awa kining mosunod nga versiculo.Karon,ug
unya ako miliso…[kapitulo 1:12] Atong biyaan sa makadali kining
mga iglesia sa pipila ka minuto tungod kay sa tibuok niining
simanaha,makaabot kita sa nianang mga iglesia.Molabay lamang kita
diha.Apan Siya miingon,Ako moagak kanimo sa pagpadala niining
mensahe nga Akong gipakita kanimo” Kinsa Siya? “Ako mao ang
sinugdan ug ang katapusan”Ako ang gamhanan sa tanan.Ako ang
gamhanang Diyos.Miabut Ako sa pagtug-an kanainyo sa paghatag sa
mensahe sa pito ka iglesia nga anaa sa Asia…Karon,may mga iglesia
ngadto kauban sa ilang kinaiyahan nga nagpaila niining umaabot nga
panahon sa iglesia.

Karon,nganong maghisgot man si Igsoon Branham kanato nga ang
Alfa ug ang Omega nga pasikaran maoy labing hinungdanong
pasikaran nga angay natong mahibaw-an? Ato nang nakita nga kining
pasikaran may kalabutan kauban sa maong lintunganay sa atong
Ginoong Jesucristo kon kinsa ba kini Siya.Karon,nasayod kita nga
Siya mao ra ang kagahapon,karon ug sawalay katapusan,ug sa
nagbasa kita sa Malakias 3:6” Ako ang Ginoo nga walay
pagkabalhin.” Ug si Igsoon Branham nagingon,dili kita makaamgo
kon unsa ang buhaton kauban sa Iyang tingog kon dili kita makaila
kon kinsa Siya.
# 1] aron kita makasabut sa adlaw ug ang takna diin kita nagkinabuhi
# 2] aron nga makahimo kita sa pag-ila kun unsay nabuhat sa pagkakaron,niining adlaw diin kita nagkinabuhi.
# 3] kinahanglan makaila kita Kaniya.Ug Iyang gijulagway ang
Iyang kaugalingon kang Juan ngadto sa isla sa Patmos kauban sa mga
pulong nga nagaingon,” Ako ang Alfa ug ang Omega,ang sinugdan
ug ang katapusan”. Paminaw,wala Siyaa nagingon nga Siya anaa sa
taliwala kondili nagingon Siya , nga Siya mao ang sinugdan ug ang
katapusan.
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“ Ang Alfa nahimong Omega.Ang nahiuna nahimong katapusan;ug
ang katapusan mao ang nahiuna.Ang misulod nga binhi miabot sa
usang klaseng proceso ug mibalik ug nahimong binhi usab.May binhi
nga natisok ngadto sa Harden sa Eden ug namatay,mibalik kini,usab
nga binhi ngadto sa hingpit nga binhi—and ikaduhang Adan 172Ang nahaunang si Eva nga nahulog,nga maoy gigamit sa ikaduhang
repormasyon nga nagdalag anak,karon nahimong matuud nga Nobya
usab,mao kadtong binhi,mibalik na usab sa sinugdanan,ang
pulong.Ang Alfa ug ang Omega mao ra kini Siya.Siya
nagingon,”Ako ang Alfa ug ang Omega” Wala Siya maghisgot sa
tunga-tunga niini,’”Ako ang Alfa ug ang Omega,ang nahauna ug ang
katapusan.Mao ra kini.Ang primerong ministeryo ug ang katapusang
ministeryo mao ra kini sila.Ang nahaunang mensahe ug ang ikaduhaang katapusang mensahe sulusama kini sila.”Ako atua sa Alfa;Ako
anaa sa Omega.Moabot ang panahon nga dili na matawag nga adlaw
o gabii ba,apan sa panahon sa kagab-ihon mahimo kini nga kahayag”
Alfa ug Omega;nahimong sinugdan ug katapusan. Oh mga igsoon.

Karon,atong namatikdan nga si Igsoon Branham nagpunting niini nga
Siya mao ang sinugdan ug katapusan,apan wala kini Siya sa tungatunga.Nagaingon siya,ang Alfa nahimong Omega.Unya nagpadayon
siya,ang nahaunang mensahe ug ang katapusan nahimong sulusama
kini sila.Tinoud kin tungod kay si Jesucristo mao Siya
kagahapon,karon ug sa kahangturan.Busa,kon ang mensahe karon
mao ang pagpadayag ni Jesucristo,nan kining pinadayag maoy
nagpaila Kaniya kon kinsa Siya.Apan kon Siya nagbalhin,nan ang
nahaunang mensahe ug ang katapusan mahimong adunay
kinalahi.Busa.atong hisayran nga ang nahauna ug katapusang
mensahe mao ra kini sila ug kanang mensahe maoy nagpahayag kon
kinsa Siya sa atong taliwala.Atong masiguro kini tungod kay ang
naahauna ug ang katapusang mensahe mao ra kini sila ug kanang
mensahe maoy nagpahayag kon kinsa Siya sa atong taliwala,unya
kinhanglan masayud kita nga ang katapusang mensahe mao kini ang
nagpasundayag Kaniya nga Siya ania na.Kon Siya ania na,nana
magabuhat Siya sa samang paagi ug magahimo sa samang buhat nga
Iyang gibuhat kaniadto.Usbon nato nga sa mga mosunod nga mga
kinutlo,atong madungog si Igsoon Branham nga magpamatuud king
mao rang hunahuna nga king ministeryo subli-on kini niining mga
takna

