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1 Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Adunay bay usa kaninyo 
dinhi nga nagamaneho ug usa—usa ka Dodge, bag-o nga Dodge, ang 
numero sa lisensya WX-2129, nga giparada latas sa dalan didto, nga 
nabiyaan nga nagasiga ang mga suga, mga pangunahang suga ug tanan 
nga nagasiga. Ug kung dunay usa ka tawo nga nagmaneho nianang 
sakyanan, oo, ikaw mogawas ug palongon ang imong mga suga. Kini anaa 
lamang sa wala nga bahin sa dalan, diha gayud sa Eight Street. Ako 
nagtoo nga kana usa ka numero sa New Albany, WX-2129. Usa ka pula 
nga Dodge, bag-o nga Dodge, kana labing minos usa ka ’59, ’60 kon anaa 
diha nianang dapita. Ug ako wala mahibalo kung adunay usa ka tawo sa 
sulod dinhi kon adunay usa ka tawo nga karon lang—gikan sa ubang 
dapit. Buyno, mao kadto. Ug busa kana usa ka maayong butang. Karon, 
ako wala nagsulti nga ang mga babaye nakalimot niana, tungod kay ako 
nakabuhat usab. 
2 Buyno, sa pagkatinuod maayo nga makabalik pag-usab karong 
gabii sa pagsimba, ug makabaton niining maayong panahon sa pakig-
ambitay nga nagkahiusa diha sa Pulong. Nalipay ba kamo niini? [ang 
kongregasyon miingon, “Amen”—Ed.] Oh, tinuod kana; kita adunay usa 
ka kahibulongan, kahibulongan nga panahon. Ug karon, kita nagasalig 
nga ang Dios magatabang kanato sa pagpadayon sa unahan. 
 Karon, ang akong igsoong lalake milakaw ug nagkuha ug usa ka 
pisara dinhi, apan kini—kini mubo ra kaayo; kini dili makaabut sa igong 
kataas. Busa ugma, sige, akong sulayan sa pag-ayo niini dinhi, sa 
pagpahitaas niini sa ibabaw ug himoon kini aron… Buot ko nga 
magdibuho ug ubang nagkalainlain nga mga butang nga buot nako nga 
isaysay, busa kamo makahimo lamang—ug kamo makasiguro lamang 
gayud nga kamo sa tinuod makakuha niini. 
4 Adunay usa ka… Sa miaging gabii, kon sa miaging adlaw kadto, 
ang akong gamayng batang babaye, si Sarah, nga medyo matahum. Ang 
inahan ug ako nagatan-aw sa usa ka gamayng papel; siya nagkuha sa 
akong mga gipangsulat. Ug iyang nakuha ang tanang butang, Isaias ug 
Mateo ug tanang butang. Ug sa katapusan gayud sa—sa papel, nga anaa 
kaniya, “Ug—ug ang kamatayon… Ang lubnganan wala nay kadaugan 
diha niini, ug ang kamatayon gikuhaan sa iyang ikot.” Siya anaa sa mga 
pito ka tuig ang panuigon. Ug unya siya inay nga adunay “Revelation,” 
siya miingon, “Ang basahon sa revolutions.” Buyno, kana nagpakita nga 
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sila interesado sa pagtinguha nga makakuha ug usa ka butang bisan 
unsaon, dili ba sila? Ako nagtoo nga ang gamayng batang babaye ni 
Igsoong Collins, siya nagalingkod sa luyo didto, sila nagsulat ug 
“revolutions”? Dili ba sila… “Adlaw sa revolutions.” Si Igsoong Neville 
miingon. Siya miuyon kaniya. Ako nagatoo nga kitang tanan magabuhat 
niana. 
5 Buyno, kita sa pagkatinuod adunay usa ka dakung kahigayonan. 
Tan-awa, ang Ginoo mao ang panalangin. Ako miadto sa pagtuon niini 
ganihang buntag diha sa usa ka lawak, human gayud akong gihatod ang 
mga bata sa tunghaan, ug migula sa dili pa dugay; nga adunay usa ka 
kahibulongang higayon. Sa miaging gabii, nagtuon nga medyo halawom 
na ang gabii usab. 
 Ug mga ikaduha ug tunga ang takna sa kabuntagon ubang 
katawhan gikan sa amihanan milugsong; ilang gipaampo kami—
gipaampo ako alang sa usa ka gamayng batang babaye nga himalatyon. 
Ug ako segurado nga ang Ginoo magaayo kaniya. Sila milugsong gikan pa 
gayud sa Bedford, Indiana, aron sa paghangyo nga maampoan ang 
gamayng batang babaye. Duha ka mga lalake nakatambong sa pagsimba 
kagabii ug nagmaneho nga mipauli pagtungas hangtud didto, ug unya 
mibalik paglugsong, unya mibalik pag-usab hangtud didto, tingali 
nagmaneho sa tibook gabii. Ug busa maayo nga nahibaloan nga ang 
katawhan adunay nianang matang sa pagsalig ug nagatoo sa Dios. 
7 Oh, usa kini ka dakung adlaw nga kita nagkinabuhi. Ug kita 
nagapaabut karon, niining mga kapanahonan sa iglesia aron makakuha 
gayud ug dugang ug dugang pa. 
 Karon, kita maningkamot sa pagsugod ug diyutayng sayo matag 
gabii, aron kita makagawas ug sayo. Nakaangay ba kamo niana sa mas 
maayo pa? Ug kana makahimo sa katawhan nga dunay trabaho, makauli 
sa balay aron sila makahimo sa pag-adto sa trabaho. Sa miaging gabii kita 
nakagawas sa mga ikalima, napulo ka minuto human sa ikasiyam, kon sa 
labing menos ako nakatapos. 
 Ug kita malipayon kaayo sa tanang nagbisita nga mga ministro 
nga ania uban kanato karong gabii. Ug ako—ako… Si Igsoong Junior 
Jackson, Igsoong Carpenter, ug ang atong igsoon gikan sa iglesia didto, ug 
daghan pang uban sa plataporma dinhi ug sa gawas sa tigumanan. 
9 Ug ako gikasuginlan karong adlawa nga ang akong usa ka 
bililhong higala nga nakig-uban kanako sa mga dapit sa pagpamuhat, 
gikan sa kinasuloran sa Tsina si Igsoong lalake ug Igsoong babaye 
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ako sa kaugdang nagasalig diha sa mga kahimoan ni Jesu-Cristo Kinsa 
mao ang akong Manluluwas, akong Dios, akong Hari. Ako nahiguma 
Kaniya. Amen.” 
298 Ugma sa gabii sa ikapito ang takna, itugot sa Ginoo, atong 
pagahisgutan ang iglesia sa Esmirna. 

We shall meet on that beautiful shore, (By and by): 
In the sweet by and by, 
We shall meet on that beautiful shore. 

 Karon, sa hinay, matag-usa, sa matam-ison: 
Oh, to our bountiful Father above,  
We will offer our tribute of praise, 
For the glorious gift of His love… 
And the blessings that hallow our day, 
In the sweet by and by,  
We shall meet on that beautiful shore;  
In the sweet by and by,  
We shall meet on that beautiful shore. 
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294  In the sweet by and by, 

We shall meet on that beautiful shore; 
In the sweet by and by, 
We shall meet on that beautiful shore. 

 Nahigugma ba kamo sa karaang mga alawiton sa simbahan? Oh. 
To our bountiful father above,  
We will offer our tribute of praise, 
For the glorious gift of His love,  
And the blessings that hallow our day. 
In the sweet by and by, 
We shall meet on that beautiful shore. 

 Karon, paglamano sa mga kamot sa ubang tawo palibut kaninyo, 
palibut sa tanan sama niana. Kana maayo. 

… sweet by and by (Moingon, “Ako makigtagbo kanimo 
igsoon.”) 
We shall meet on that  beautiful shore; 
In the sweet by and by, 
We shall meet on that  beautiful shore. 
We shall sing on that beautiful shore,  
The  melodious song… (Ang matag-usa magaawit karon.) 
And our spirit shall sorrow no more, 
Not a sigh for our blessings of rest. 

 Matag-usa, uban sa pagpataas sa inyong mga kamot: 
In the sweet by and by, 
We shall meet on that beautiful shore; 
In the sweet by and by, 
We shall meet on that beautiful shore. 

297 Uban sa pagduko sa atong mga ulo karon, atong isulti kini [Ang 
kongregasyon nagsabat kang Igsoong Branham—Ed.]: “Ginoong Jesus, 
ako nahigugma Kanimo. Ako nagatoo nga si Jesu-Cristo mao ang Anak sa 
Dios, ang Dios nagpadayag diha sa unod aron pagkuha sa akong mga sala. 
Ako wala magsalig sa akong mga kahimoan; ako walay kahimoan; apan 
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Andrew anaa sa panagtigum sa miaging gabii. Unsa ka kahibulongan nga 
panahon nga aduna kami didto sa Jamaica niining miaging tuig. Kami 
adunay dakung higayon; ako nakaabut didto sa ilang panimalay. Ug tan-
awa, kung—ambut lang kung si Igsoong lalake ug Igsoong babaye 
Andrew anaa karong gabii dinhi sa—dinhi sa panagkatigum? Kining 
gambalay wala matukod sa husto gayud, busa… Oo, nagalingkod didto 
halayo sa luyo. Ambut lang kung kamo makatindog ug dugay sa inyong 
mga tiil, Igsoong lalake ug Igsoong babaye Andrew, sa makadiyut lamang. 
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Malipayon kaayo kami nga makakita 
kaninyo, Igsoong lalake ug Igsoong babaye Andrew. Ako nagdapit kanila 
sa pag-anhi sa miaging tuig sa dihang ako anaa didto. 
10 Karon, sa dili pagsulti diha sa ilang Presensya (Ako magasulti ug 
dugang, apan ako dili mosulti niini karon.), apan sila mao ang akong 
ginatawag nga tinuod nga mga misyonaryo. Kung sila makaanhi ugma sa 
gabii, pasultion sila sa dili pa kami makasulod. Buot ko nga 
mapatalinghugan ninyo unsa sa tinuoray ang buot ipasabut sa mga dapit 
sa mga pagpamuhat, sa dihang sila didto sa ilaya hangtud sila walay bisan 
unsang butang nga… Buyno, sila… Ako nagtoo kini mga tuig ug mga tuig 
ug mga katuigan nga sila anaa didto, ug sila wala gayud makakita bisan 
ug awto, kon usa ka tren, kon bisan unsang butang pa sa mga tuig ug mga 
katuigan. Ug giunsa ni igsoong babaye nga maghimo ug tinapay gikan 
sa… Giunsa niya sa paggaling niini. Ug… Karon, kana usa ka tinuod nga 
misyonaryo. Si Igsoong lalake Andrew adunay dagum ug tanod, ug siya 
usa ka doktor; siya nagtahi kanilang tanan sa dihang sila nangasamad. Ug 
ako nagtoo sa dihang ang bata—mga kabataan miuban, si Igsoong babaye 
Andrew tingali usa ka mananabang ug si Igsoong lalake Andrew doktor. 
Sila nagasalig lamang kanila. 
11 Ug unya sa dihang ang mga misyon gikan sa Inglaterra, ang 
Pentecostal nga mga Misyon sa Inglaterra miingon nga sila mga tigulang 
na kaayo nga mobalik sa natad (Ako nagasulti lamang unsa gayud ka 
misyonaryo sila.), sila wala magkuha ug lingkoranan ug maglingkod sa 
kasayon, sila mibalik dayon ngadto sa ilang kaugalingon, balik ngadto sa 
Jamaica ug gikan didto misyonaryo na karon. Si Igsoong Fred Sothmann 
ug ako dinhi adunay kahigayon sa pag-adto sa ilang panimalay ug 
nakabisita uban kanila, ug unsa ka matahum nga higayon nga ilang 
gipakita kanamo; ingon—ingon katam-is ingon nga mga Cristohanon. Ug 
ako magatug-an kaninyo; dili ako mosulti kaninyo aron… Masbali pa nga 
mohatag ako ug bulak nga rosas karon kay sa usa ka girnalda human nga 
sila motaliwan. Ako magatug-an kaninyo; sila sa tinuoray mga 
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Cristohanon. Ug ako nagsulti sa akong asawa nga si Igsoong babaye 
Andrew usa sa mga pinakamatam-ison, pinakaanindot nga Cristohanong 
babaye nga ang usa ka tawo makahinagbo. Siya usa lamang… Ang iyang 
kinaiya naumol ngadto kang Cristo usab; ug si Igsoong lalake Andrew 
usab. Busa ako segurado kung kamong tanan makakita kanila nga 
nagatindog lamang; buot ako nga ang tanan niining iglesia nga molamano 
sa ilang mga kamot ug pagpatalinghug kanila sa dili pa sila molakaw. 
12 Karon, ugma, itugot sa Ginoo. Oo, kita… Ugma sa gabii kita 
magasugod niining ikaduhang kapanahonan sa iglesia. Karong gabii kita 
magasugod sa nahaunang kapanahonan sa iglesia. Ako segurado ang 
Ginoo adunay panalangin nga gitagana alang kanato. Ug hinumdomi, sa 
gikaingon ko na kaniadto, usahay dinhi niining mga butang kita tingali 
dili magkauyon kanila kung sumala sa teyolohiya ang hisgutan. Ug halos 
sa tanan sa akong mga pakigkita gikan sa katoohan nga mga magsusulat 
sa kasaysayan, nga sa tinuoray wala nagadapig sa bisan asa nga partido; 
sila lamang nagsulat sa tinuod nga mga  nahitabo, bisan unsa man kadto, 
unsa ang ginabuhat sa mga kasimbahanan. Ug ako… sa dayag lamang, 
ang Langitnon nga bahin sa paghubad, ako sa akong kaugalingon 
nagtinguha sa pagbutang niini ibabaw didto, ug sa pinakamaayo nga 
akong nahibaloan. Ug usahay kung ako mamulong sa usa ka diyutayng 
kapig-ot kon dinalidali, kon sama niana, dili nako tuyo ang pagbuhat 
nianang paagi. Ang matag-usa nahibalo niana, nga nasayud kanako, nga 
wala nako tuyoa ang pagbuhat niana. Buot ko lamang… Apan aron sa 
paghimo sa usa ka punto nga mapabarug, kamo… Sama lamang sa 
paglansang ug usa ka lansang diha sa tabla, kung imo lamang ipataput 
dinha, dili kini mohawid. Kinahanglan imo kining dukdokon ug ipadulot 
kini aron kini mohawid. Ug mao kana ang akong gitinguha nga buhaton. 
 Busa kini—kini dili nga ako nagtinguha sa pagsupak, tungod kay 
ako namulong alang sa tanang mga denominasyon ug uban pa, busa kini 
dili… Kana… 
14 Sa kanunay ako miingon, sama sa pagpatik sa mga baka. Ako 
nahinumdom sa mga tuig kaniadto ako nagalingkod usa niana ka adlaw 
sa dihang sila mao—adunay pagpaningub, nagdala sa mga baka ngadto sa 
kalasangan, ug ako nakatabang sa pag-abug sa mga baka hangtud ngadto 
sa, padulong sa koral diin ang Kapunungan sa Hereford nagpasabsab nga 
ilang ginatawag nga ang Makasamok nga Walog sa Sapa. Ug ako 
nagalingkod didto uban sa akong tiil nga nagatamak sa tamakanan sa siya 
sa kabayo, nga nagatan-aw sa nagkabayo samtang siya nagatan-aw 
niining mga baka nga milakaw paingon sa koral. 
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Ang Dios magasunog nianang butang sa segurado gayud sama sa 
kalibutan. Oo, sir. Oo, gayud. Ug inyong makita kini nga pagadakpon sa 
kalayo hangtud maut-ut. Nakita ninyo? Sa tukma gayud . 
292 Apan sa ulamabot nga mahimayaong adlaw Siya moabut. Ug 
hinumdomi, paminaw; adunay pito ka mga kapanahonan sa iglesia. 
Tinuod ba kana? Adunay pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Ug 
hinumdomi sa dihang sila moadto sa pagsugat sa Pangasaw-onon—
Pamanhonon, ang uban nahikatulog diha sa nahaunang pagtukaw 
(Tinuod ba kana?), sa ikaduhang pagtukaw, ikatulo (wala—wala 
namatay, nahikatulog), ikatulo nga pagtukaw, ikaupat nga pagtukaw, 
ikalima nga pagtukaw, ikaunom nga pagtukaw; ug diha sa ikapito nga 
pagtukaw usa ka tingog miabut, “Tan-awa, ang Pamanhonon miabut. 
Panggula kamo ug sugata ninyo siya.” Unsay nahitabo? Kadtong tanang 
mga ulay nga nahikatulog, nahigmata. 

On that bright and cloudless morning when the dead in 
Christ shall rise (walay mga panganod, ang Kahayag sa 
kagabhion magadan-ag) 
And the morning breaks Eternal, bright and fair; 
When the saved on earth shall gather to their homes 
beyond the sky, 
When the roll is called up yonder, 
When the roll is called up yonder, 
When the roll is called up yonder, 
When the roll is called up yonder, 
When the roll is called up yonder, I’ll be there. 
Let us labor for the Master from the dawn till setting sun,  
Let us talk of all His wondrous love and care; 
Then  when all of life is over, and our work on earth is 
done,  
When the roll is called up yonder,… (Ipataas karon ang 
inyong mga kamot tanang mga anak sa Dios.) 
When the roll is called up yonder,  
When the roll is called up yonder, 
When the roll is called up yonder,  
When the roll is called up yonder, I’ll be there. (Oh.) 
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 Mao kana ang hinungdan sila adunay daghan kaayo nga patay 
nga mga simbahan, daghan kaayo nga patay nga mga membro. Inyong 
gidungagan ang tambal, ug nagkuha ug daghan kaayo gikan niini 
hangtud ang Reseta dili na iya sa iyang kaugalingon gayud; dili na gani 
kini makaayo. Paglamano sa mga kamot, ug pagpasakop sa mga 
simbahan, ug pagwisikwisik, oh, kalooy, dili kana ang Reseta; kana 
kamatayon. Kung nagkinahanglan ka sa Kinabuhi ug nagkinahanglan sa 
Espritu Santo, sunda unsa ang gisulti sa Dios nga pagabuhaton. Dawata 
ang Reseta. Mao kana ang tukma nga paagi nga iyang gisulti, “Ayawg 
dugangi kini kon kuhaan kini.” Unya ania miabut ang Pinadayag ug 
miingon, “Bisan kinsa ang magakuha kon magadugang, pagakuhaon (ang 
iyang bahin) gikan sa Basahon sa Kinabuhi.” Oh, tan-awa, mao kana ang 
punoan nga Doktor. Oh, ako nahigugma Kaniya. Dili ba kamo? 
288 Oh, ngadto nianang dakung kapanahonan sa kapanahonan sa 
Efeso, sa dihang kining erehiya nagasugod lamang sa pagkamang 
pasulod, aron sa paghimo ug mga organisasyon. Ug ang mga pastor ug 
mga diyakono—kon dili mga diyakono, apan ang pastor—dili mga 
pastor… Apan mga Cardinal, mga obispo, mga papa, mga magtatan-aw 
sa iglesia, magasulti sa Espiritu Santo, magasulti sa iglesia, “Karon, dili 
kamo makahimo niana dinhi.” Kinsa ang agalon bisan pa man? 
 Si Pedro gipangutana usa niana ka higayon. Miingon, “Dili na 
gayud kamo makawali pa sa Ngalan ni Jesus. Makahimo kamo sa pagwali 
kung gusto ninyo, apan dili sa Ngalan ni Jesus.” Oh, ang yawa nagadumot 
niana nga Ngalan. 
 Si Pedro miingon, “Husto ba kini alang kanako sa…” Ang Biblia 
miingon, “Si Pedro nga napuno sa (sa denominasyon? Oh, sa) Espiritu 
Santo.” Miingon, “Paghulat, ako moadto ug makigkita sa punoang 
magtatan-aw, tan-awon kung unsay iyang isulti kanako nga buhaton 
mahitungod niini.” 
291 Tugoti ako sa pagsulti kaninyo. Nahibalo ba kamo nga ang 
Assemblies of God adunay doktor sa sakit sa kaisipan, aron sa pagtan-aw 
kung kanang tawhana sa pangisip angayan nga mahimong usa ka 
misyonaryo? Ang Pentecostal Assemblies of God. Pila ang nakadungog 
niana? Segurado, kini nabaniog, ang matag-usa nahibalo. Segurado. 
Kinsa ang motan-aw sa misyonaryo ug mahimong maghuhukom, ang 
doktor sa sakit sa pangisip kon ang Espiritu Santo? Nakita ninyo, mao 
kana ang iyong makuha sa pagbaton ug mga tawo (Nakita ninyo?), 
hinimo sa tawo nga mga teyoriya, hinimo sa tawo nga mga doktrina. 
Paghulat hangtud kita makaabut nianang Pentecostal nga kapanahonan. 
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 Karon, ikaw kinahanglan makaangkon… Mao kana sa dihang 
ikaw moadto sa kayutaan sa gobyerno, ug ikaw makahimo sa pagtapok ug 
usa ka tonelada nga kumpay sa dili ka pa makabutang sa usa ka baka sa 
sibsibanan. Ug matag-usa ka ranso nagahimo ug daghan kaayo nga 
kumpay, daghan kaayo nga mga baka, unya sila makahimo sa pagbaton 
kanila. 
16 Karon, sila moadto didto uban sa tanang matang sa mga patik 
diha kanila. Ang uban kanila adunay “Bar X.” Si Mr. Grimes sunod 
gayud kanamo didto adunay “Diamond T,” usa ka T sa tumoy, usa ka 
diamante. Adunay nianang “Lazy K,” didto gayud sa Masamok nga Sapa. 
Ang amoa mao ang “Turkey Tack.” Sa ubos lamang kanamo mao ang 
“Tripod.” Ug didto ang tanang matang sa patik nga miagi nianang 
ganghaan. 
 Ug akong namatikdan ang nagkabayo wala gayud nagtagad 
niadtong mga patik; siya wala gayud nagtan-aw kanila. Sa ubang 
panahon sila anaa sa wala nga bahin sa baka, busa siya dili makahimo 
nga makakita sa patik. Busa kini—kini dili nga siya wala magtan-aw sa 
patik. Apan usa ka butang nga siya segurado, nga walay baka nga moagi 
didto gawas nga kini adunay ilhanan sa iyang dalunggan. Kini 
kinahanglan mahimong usa ka lubos nga kaliwat nga Hereford kondili 
kini dili makasulod nianang kalasangan. Ang patik dili kaayo makahimo 
ug kalainan, apan kini mao ang dugo nga ilhanan. 
 Ug ako nagatoo nga mao kini ang mahitabo sa paghukom. Dili 
kung unsa ang patik nga anaa kanato, apan Siya magatan-aw sa Dugo nga 
ilhanan, “Sa dihang ako makakita sa Dugo, ako molabay kanimo.” 
 [Si Igsoong Branham nakigsulti ngadto kang Igsoong Gene 
mahitungod sa sistema sa mikropono—Ed.] Karon, may gamay ba ako 
nga sayup, Gene, ako ba? Lanog. Buyno… Mao kini ang pag-usab 
taliwala sa duha, tinuod ba kana? Sige. Salamat kanimo Igsoong Gene, 
sige. 
18 Karon, kita magatinguha nga makagawas nga sayo pag-usab 
karong gabii, aron kita makahimo pagbalik ugma sa gabii ug maghisgut 
niining mga kapanahonan. Ug ako magatug-an kaninyo; malisod kini 
kaayo alang kanako sa pagpugong sa uban niining dagkung mga butang 
nga mabutang diha sa kilid sa dalan: sa pagtinguha lamang nga makuha 
silang tanan sa usa ka gabii. Kamo nahibalo, mao kana ang matang sa 
akong kinaiya, apan kita magaanam-anam ug diyutay hangtud sa matag 
gabii. 
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 Karon, sa dili pa kita magasugod sa pag-abli niining labing 
importante nga Basahon, tingali kung kita makahimo sa pagtindog sa 
makadiyut alang sa pag-usab sa inyong dapit ug kini usa—samtang kita 
magatindog, niadtong makahimo. Ug kita magaduko sa atong mga ulo 
karon, sa mahinuklogon, alang sa usa ka pulong sa pag-ampo. 
20 Among langitnong Amahan, kami nagapaduol pag-usab sa Imong 
dakung balaang trono, miduol nga walay pagtoo, tungod kay kami 
miduol, tungod kay kami gidapit sa pagduol. Dili kami makaingon nga 
kami miduol sa ngalan sa usa ka simbahan kon usa ka denominasyon, kon 
sa ngalan niining simbahan, kon sa among kaugalingon nga ngalan, 
tungod kay kami dili makasegurado niana, nga kami makahimo niining 
mga tigpaminaw nga makapaduol sa Dios kon dili. Apan sa diha nga si 
Jesus nagsulti kanamo, “Pangayo kamo sa bisan unsang butang sa 
Amahan pinaagi sa Akong Ngalan, Akong pagabuhaton kini,” unya kami 
mahibalo nga makaduol sa Ngalan ni Jesus, Ikaw magapatalinghug 
kanamo, Amahan. 
 Kami malipayon kaayo samtang kami nagabasa sa mga 
gipamatay sa mga adlaw nga nangagi, giunsa nila sa pagtimri ang ilang 
pagpamatuod uban sa ilang dugo; unya, Amahan, kini nakapahimo 
kanamo sa pagbati nga kami nagabuhat ug diyutay kaayo niining adlaw. 
Ug ako nagaampo Kanimo, Ginoo, nga Ikaw magapasaylo sa among—kon 
sa among pagpabaya, ingon nga kami, mahitungod sa Imong bulohaton. 
Ug kami nagaampo nga ikaw magadihug kanamo samtang kami 
magabasa sa Imong Pulong, ug makakita sa pag-antus nga miabut sa mga 
adlaw nga nangagi pinaagi sa paghiusa sa mga balaan niining dakung 
gitubos nga iglesia sa buhi nga Dios. 
22 Nagaampo ako Kanimo, langitnong Amahan, nga mamulong 
karong gabii pinaagi kanamo tungod kay kami wala nasayud unsay isulti; 
kami nagapaabut lamang ug kami nangamuyo niining pag-ampo dinhi 
tungod kay kami anaa sa Presensya sa Dios sa Iyang iglesia, ug kami 
nangamuyo nga ang Espiritu Santo nga anaa niining katawhan 
magahiusa sa iyang mga gahum karong gabii ug magatay-og sa Maayong 
Balita ngadto sa matag kasingkasing, nga magahatag kanamo ug bag-ong 
baruganan ug usa ka bag-ong pagkupot alang sa kapanahonan nga 
moabut. Tugoti kini, Ginoo, kay kami nakakita sa kahoyng igira nga 
nanalingsing, ug ang Israel nahimong usa ka nasud, ug ang mga adlaw sa 
Gentil nagakaupos ug ginaihap, ug kami nagapaabut alang sa pag-anhi sa 
dakung Manunubos, ang among Ginoong Jesu-Cristo.  
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nga babaye ug mga ulipon nga lalake igabubo Ko ang Akong Espiritu, ug 
sila magaprofesiya. Ug Ako magapakita ug mga ilhanan diha sa ibabaw sa 
mga langit, ug diha sa ilalum sa yuta: kalayo, ug aso, ug gabon. Ug 
mahitabo nga bisan kinsa ang magasangpit sa ngalan sa Ginoo 
maluwas.’” 
282 Ug dugang pa wala ba siya nagsulti mahitungod kang David, siya 
miingon, “Si patriarka David nakakita nang daan niini, ug siya miingon, 
‘Usab ang akong unod magapuyo sa kasigurohan, tungod kay dili Mo 
pagabiyaan ang akong kalag sa sheol, ni motugot nga ang Imong balaan 
makakita sa pagkadunot.’ Tugoti ako nga sa gawasnon mamulong 
kaninyo, mga igsoon, mahitungod sa patriarka nga si David. Siya 
namatay ug gilubong, ug ang iyang lubnganan ania uban kanato hangtud 
niining adlawa. Nakita ninyo, apan siya, ingon nga siya usa ka profeta, 
nakakita sa pagkabanhaw ni Cristo. Hibaloi ninyo, nga kining Jesus, nga 
inyong gilansang sa krus uban sa dautan nga mga kamot, ang Dios 
naghimo Kaniya nga Ginoo ug Cristo.” Sa dihang ilang napatalinghugan 
kini, sila gisakitan sa ilang kasingkasing, ug miingon, “Mga igsoon,” kon, 
“Dr. Simon Pedro, sulati kami ug Reseta. Unsaon namo sa pagkuha Niini? 
Nagkinahanglan kami ug kaayohan sa sala.” Oh. 
284 Karon,  bantayi siya, unsay iyang gisulti. Karon, inyong 
makaplagan diin kining mga kasimbahanan nasimang sa agianan. Siya 
miingon, “Kadiyut lang. Ako magasulat ug usa ka Reseta, ug kini 
mahimong walay katapusan nga Reseta. Kini alang kaninyo, ug sa inyong 
mga anak, ug ngadto kanila nga atua sa halayo, ug sa matag-usa nga 
pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios.” 
 Unsay iyang gisulti? Giunsa niya sa pagpahiluna niini? Sama ba 
sa Catolico nga anaa niini? Sama sa Baptist nga anaa niini? Sama ba sa 
Methodist nga anaa niini? Matag-usa kanila nagdugang ug ubang butang 
kon nagkuha ug ubang butang gikan Niini. Sama sa mga Pentecostal ba? 
Sila nagkuha ug nagdugang. Apan unsay iyang gisulti? “Paghinulsol, ang 
matag-usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa 
kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu 
Santo.” Ang walay katapusan nga Reseta, “Kini alang kaninyo, ug ngadto 
sa inyong mga anak; kini molungtad ngadto sa tanan latas sa matag 
kapanahonan sa iglesia; ihatag kini ngadto sa matag-usa kanila.” 
286 O Dios, hinloi ang akong mga kamot. Hinloi ang akong 
kasingkasing. Hinaut, kung kini makahimo sa matag higala nga akong 
nabatonan, nga makahimo ako sa paghatag sa Reseta sa paagi nga ang 
Doktor nagsulti nga ihatag kini.  
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Paghinulsol, ang matag-usa kaninyo,” siya miingon, “ug magpabautismo 
sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala.” 
276 Tugoti ako sa pagsulti kaninyo sa usa ka butang. Ingon sa akong 
gipamulong sa miaging adlaw mahitungod sa reseta sa doktor. Ang 
katawhan dili gusto nga modawat sa reseta sa doktor. Kung siya adunay 
tambal nga makaayo sa imong sakit, ug ikaw mapakyas pag-usab—dili 
modawat niini, kini dili sayup sa doktor nga ikaw mamatay. Dili, sir. Kini 
imong sayup, tungod kay ikaw nagdumili niini sa pagdawat. 
 Ug karon, kung ang doktor magsulat ug reseta ug siya—ug imong 
dal-on kana ngadto sa albularyo, ug siya magbutang ug ubang butang 
diha nga dili angayng ibutang dinha, kini mopatay kanimo. Tinuod ba 
kana? Kanang doktor nagtuon niana hangtud siya nahibalo sa daghan 
kaayo niana nga reseta nga makapatay nianang kagaw nga anaa sa imong 
lawas; ug adunay igong tambal nga mopakgang sa hilo nga mopatay 
nianang kagaw nga  dili mopatay kanimo. Ug kinahanglan nga kini 
mahimong tupong. Kung imong butangan ug daghang tambal, kini dili 
makaayo sa pasyente; magbutang ug daghang hilo, kini makapatay 
kaniya. Kinahanglan kini mahimong balanse. 
278 Ang pangutana mao, “Wala bay balsamo sa Galaad? Wala bay 
mananambal didto?” Miingon ang profeta. “Nan ngano ang sakit sa 
Akong anak nga babaye wala naayo.” Unsay nahitabo sa iglesia? Unsay 
nahitabo nga kita adunay daghan kaayo nga karaang masakiton nga mga 
iglesia? Tungod kay kita adunay daghang  mga mini nga mga albularyo 
nga nagahatag ug sayup nga reseta. Tinuod kana. Siya wala gayud 
miingon Amahan, Anak, Espiritu Santo. Siya… 
 Unsa ang anaa sa Reseta? Ania si Pedro. Pila ang nahibalo  nga 
anaa kaniya ang mga yawi sa Gingharian? Si Jesus miingon sa ingon 
niini. Unsay Iyang gisulti? Sa laing pagkapulong, siya adunay tinta sa 
pluma sa Reseta. 
 Sa dihang ilang nadungog kining tanang kabanha (sila nagsinggit, 
nagsiyagit, nagsulti ug mga dila, ug adunay usa ka higayon), ug sila 
miingon, “Kining mga tawhana nangabasdak sa  bag-ong bino.” 
 Si Pedro miingon, “Kini wala nangabasdak sa bag-ong bino 
sumala sa inyong gitoohan, sa makita nga kini ikatulo pa nga takna  sa 
adlaw. Apan mao kini ang gipamulong sa profeta nga si Joel, “Ug kini 
mahitabo sa katapusang adlaw,’ miingon ang Dios, ‘Akong igabubo ang 
Akong Espiritu ibabaw sa tanang unod. Ang inyong mga anak nga lalake 
ug mga anak nga babaye magaprofesiya, ug ibabaw sa Akong mga ulipon 

Ang Kapanahonansa Iglesia sa Efeso 7 
 
           Paglakaw sa taliwala kanamo, Ginoo. Sa gikaingon karong gabii, 
“Ikaw nagalakaw sa taliwala sa mga kandiliro,” unya paglakaw sa among 
taliwala karong gabii, Ginoo, ug pasidan-i ang among mga kasingkasing 
sa dautan nga anaa sa unahan, ug hatagi kami ug pagsabut sa Imong 
Pulong, kami nangamuyo niini sa Ngalan ni Jesus. Amen. (Makahimo na 
kamo sa paglingkod) 
24 Karon, sa gikaingon ko na, matag-adlaw ako nagatinguha gayud 
nga makahimo sa pagsulat ug daghan diha sa papel kutob sa akong 
mahimo sa mga panahon, mga dapit, ug uban pa, tungod kay kini usa ka 
makasaysayong hitabo nga atong pagahisgutan. Kini nahimong usa ka 
kasaysayan, ug karon kita moanhi, usab magasunod niini ngadto sa 
panahon. 
 Karon, sa Dominggo sa buntag ug Dominggo sa hapon—kon 
Dominggo sa gabii, diay, kita adunay usa ka mahimayaong higayon. Ako 
segurado kita makahimo. Ako nakahimo, sa akong kaugalingon. 
26 Ug sa Pinadayag… Karon, unsa ang atong ginatun-an? Ang 
Pinadayag ni Jesu-Cristo. Ug unsa ang atong nakaplagan nga ang Dios 
nagpakita sa pinadayag kung Kinsa Siya? Ang nahaunang butang nga 
atong nakaplagan sa tanang mga pinadayag, nga ang Dios nagpadayag 
kung Kinsa Siya, nga si Jesus dili ikatulo nga persona sa trinidad; Siya 
ang trinidad sa kinatibok-an. Siya ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. 
Ug mao kana ang pinadayag: Upat ka higayon gipamulong sa mao 
gihapon nga capitulo, nga Siya mao ang makagagahum sa tanan nga Dios, 
Siya ang sa kaniadto, ang sa karon, ug ang umalabot, ang Gamut ug 
Kaliwat ni David. 
27 Karon, atong makaplagan dinhi niining mga butang kita 
magatinguha pagpatin-aw sa tibook butang, tungod kay ako wala 
mahibalo kanus-a kita makapatalinghug niini pag-usab, tingali dili na 
gayud, hangtud ang panahon wala na ug mahanaw ngadto sa eternidad. 
Ug karon, sumala sa akong gikaingon, tingali adunay daghang mga 
igsoon, mga magtutudlo nga mas labing takus sa pagpamulong niini kay 
kanako, ug tingali makahimo pagkuha ug maarang-arang nga paghubad 
ngadto niini, apan ang Dios nagbutang niini sa akong kasingkasing aron 
sa pagbuhat niini;  ug tungod niana, ako mahimong usa ka salingkapaw 
kung ako dili mosulti sa tukma lamang  unsa ang akong gihunahuna nga 
husto. Nakita ninyo? Busa ako—ako buot nga maklaro sa kanunay 
atubangan sa Dios sa tanang panahon, nga “Ako wala maglikay,” sumala 
sa gisulti ni Pablo, “sa pagpasidaan kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa 
mga luha, nga ang iglesia mahimong may baruganan.” Unya kung adunay 
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bisan kinsa nga mawala, ang dugo dili paninglon sa akong mga kamot, 
tungod kay buot ko nga dili paninglon sa dugo sa tanang tawo nianang 
panahona. Busa kung ikaw dili mouyon, oo, diha lamang sa usa ka nindot 
mahigalaong paagi; kana mahimong maayo. Karon, apan, tingali ang 
Ginoo magapadayag ug usa ka butang nga makatabang kanatong tanan. 
28 Karon, ang nahaunang butang, atong makita nga Siya 
nagpadayag sa Iyang kaugalingon. Karon, kita nakasabut kung Kinsa 
Siya. 
 Karon, sa ubos, ako naghimo ug pagkutlo mahitungod sa 
pagwisikwisik, ug bautismo sa “ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu 
Santo” ingon nga usa ka Catolico nga bautismo ug dili usa ka Protestante 
kon usa ka Bag-ong Tugon nga bautismo, ako naglaum ako nakahimo 
niana nga klaro. Ug ako mangutana sa bisan kinsa nga tawo nga 
makapakita ug usa ka teksto sa Kasulatan diin ang bisan kinsang tawo 
nga nabautismohan gayud diha sa Biblia kon hangtud sa Konseho sa 
Laodecia diin ilang gitukod ang iglesia Catolica, diin bisan kinsang tawo 
nabautismohan gayud sa ngalan sa “Amahan, Anak,  
Espiritu Santo,” palihug pag-anhi ipakita kanako. Ug ako magbutang sa 
akong likod sa, “usa ka mini nga profeta,” ug magalakaw sa kadalanan. 
 Karon, ako maghimo niana, dili sa mapig-uton, apan sa pagpakita 
lamang kaninyo nga mao kini ang Kamatuoran. Nakita ninyo? 
30 Karon, nianang higayona ang Biblia nagpadayag Kaniya dinhi, 
nga Siya mao ang labing gamhanan nga Dios nga nahimong unod sa atong 
taliwala. Nakita ninyo? Walay Amahan, Anak, Espiritu Santo, dili tulo ka 
mga dios, kondili usa ka Dios nga gibahinbahin sa tulo ka mga dapit. Usa 
kini ka Dios nga nagabuhat sa tulo ka mga katungdanan: ang pagka 
Amahan, pagka Anak, ug ang Espiritu Santo. Ang Dios mikanaug gikan 
sa tanaman sa Eden, nagtinguha nga Siya makabalik ngadto sa 
tawhanong mga kasingkasing, aron magpuyo ug mahimong mga anak nga 
lalake ug mga anak nga babaye sa Dios pag-usab uban Kaniya, mao kana 
ang Dios ibabaw kanato, Dios uban kanato, ang Dios sa sulod nato. Mao 
kana ang kalainan. Nakita ninyo?  
 Ug karon kadtong mga butang… Ug ang Biblia nagapadayag nga 
ug sa hingpit miingon kini sa nahaunang capitulo sa Pinadayag, nga mao 
lamang ang Basahon sa Biblia, diha sa Bag-ong Tugon, ang tibook talaan 
sa Bag-ong Tugon, mao lamang ang Basahon nga si Jesus nagbutang sa 
Iyang kaugalingong timri ibabaw niini. Ug Siya miingon, ang nahauna 
Niini, “Bulahan siya nga nagabasa ug siya nga nagapatalinghug.” Ug sa 
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 Karon, ang sibilisasyon miabut gikan sa sidlakan paingon ngadto 
sa kasadpan, ug karon kita ania sa kasadpang baybayon. Dili na kita 
makaadto sa unahan; kita nakalabang na, kita nakabalik na sa sidlakan 
pag-usab. Dili na kita makaadto pa sa unahan; kita ania sa kasadpang 
baybayon. 
274 Karon, ang Biblia miingon, “Sa panahon sa kagabhion ang 
Kahayag moabut.” Karon, unsang matang sa adlaw ang mosidlak sa 
panahon sa kagabhion? Mao kini ang mao ra gihapon nga adlaw. Tinuod 
ba kana? Buyno, human niana unsa ang gisaad sa Dios? Karon, kita 
moadto ngadto niini, kupti kini, dinhi gayud niining kapanahonan. Ang 
Biblia miingon sa ingon niini; ako magapamatuod niini dinhi niining 
kapanahonan sa iglesia samtang kita magapadayon, nga sa panahon sa 
kagabhion adunay moabut nga Kahayag nga mosubang diha sa kasadpan 
nga magadala pagbalik sa Anak sa pagkamatarung pag-usab uban sa 
kaayohan diha sa Iyang mga pako. Ug ang mao gihapon nga mga ilhanan 
ug ang mao gihapon nga mga katingalahan nga gibuhat dinhi sa 
kasadpan, uban sa laing pagbubo sa Espiritu Santo sa katapusang adlaw. 

It shall be Light in the evening time, 
The path to glory you will surely find; 
In that water way, It’s the Light today,  
Buried in the precious Name of Jesus.  
Young ang old, repent all your sins, 
The Holy Ghost will surely enter in; 
The evening Lights have come, 
It is a fact that God and Christ are one. 
Oh, it shall be Light in the evening time, 
That path to glory you will surely find; 
In this water way is the Light today, 
Buried in the precious Name of Jesus.  
Young and old, repent of all your sins, 
The Holy Ghost will surely enter in;  
Those evening Lights have come… 

 Ang mao gihapon nga butang nga gisulti ni Pedro, “Angay nga 
mahibaloan ninyo, nga ang Dios naghimo niining maong Jesus, Kinsa 
inyong gilansang sa krus, gibuhat sa Dios nga Ginoo ug Cristo. 
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gahong, kana magkuha sa tanang napulog unom ka mga petrolyo, ug mga 
kahayag nga cosmic, ug tanang butang gikan kanimo, ang Dios 
magabanhaw niini. “Ang mga buhok sa inyong ulo naihap.” Amen. Ang 
Dios magabanhaw niini. 
 Karon, tan-awa dinhi. Karon, kung ang tanang tawo mamatay 
pinaagi sa babaye, nan ang tanang tawo mabuhi pinaagi sa usa ka Lalake. 
Mag-ambit sa babaye diha nianang matang sa kinabuhi, kamo nahibalo 
nga kamo mamatay. Walay paagi nga makagawas gikan niini; ikaw 
mamatay. Ug sa ingon ka segurado nga ikaw moambit Niana, ikaw 
mabuhi; walay paagi nga makagawas gikan niini; kinahanglan ikaw 
mabuhi. Amen. Kung kana sa positibo magapalugwa sa kamatayon, kini 
magapalugwa sa positibo nga Kinabuhi. Mao lamang kana ang paagi nga 
ikaw mahimong makadawat niini, mao ang pagbaton sa Kinabuhi. 
270 Karon, ang profeta miingon, nga, “Mahimong Kahayag kini sa 
panahon sa kagabhion.” Karon, tan-awa.  Siya miingon adunay usa ka 
adlaw nga mahimong mangiub; dili kini pagatawgon nga adlaw kon gabii. 
Kini usa matang nga mapanganuron, gabonon, mabugnawng adlaw, apan 
bisan niana ang adlaw nagahatag sa iyang Kahayag. Ibabaw sa mga 
gabon ug mga panganod ug uban pa, ang adlaw nagahatag sa iyang 
Kahayag. Kini magahatag sa iyang igong Kahayag nga ikaw makahimo sa 
paglakaw, ug ikaw makahimo nga makakita unsaon sa paglakaw sa 
palibut, ug uban pa, apan bisan pa niini kini—kini dili mahayag, dili 
maanindot nga adlaw. Nakita ninyo? Karon, halos walay mabuhi niana 
nga adlaw. 
 Makatanum ikaw sa bisan unsang butang diin ang adlaw dili 
mosidlak niini, kini maihid. Tinuod ba kana? Kamong mga mag-uuma 
nahibalo niana. Ibutang kanang mais diha sa landong kon sa ubang dapit; 
bantayi, kini maihid. Fred, angay nga mahibalo ka niana pinaagi sa 
imong trigo. Imong ibutang kini didto, ug kung ikaw adunay usa ka 
dautang ting-init, oh, mabugnaw ug nagaulan, kini magaihid niini. 
272 Buyno, mao kana ang hinungdan sa iglesia latas niining mga 
kapanahonan; kini nahimong ihid. Kini naihid pinaagi sa mga 
denominasyon, “Ibutang ang imong ngalan diha sa libro. Kami dunay 
igong Kahayag aron  mahibalo nga adunay Dios.” Malipayon ako niana. 
“Kita adunay igong Kahayag aron mahibalo nga adunay Cristo; adunay 
umalabot nga paghukom. Kita adunay Kahayag; busa among gibutang 
ang among mga ngalan diha sa mga libro; kami nagalamano sa mga 
kamot sa pastor, uban pa, ug nagbuhat niana.” Buyno, apan karon kini 
panahon sa kagabhion. 

Ang Kapanahonansa Iglesia sa Efeso 9 
 
katapusan Siya miingon, “Kung bisan kinsang tawo magakuha ug bisan 
unsang bahin Niini kon magadugang ug bisan unsang butang ngadto 
Niini, ang mao usab pagakuhaon, ang iyang bahin gikan sa Basahon sa 
Kinabuhi.” Busa usa kini ka tunglo alang sa bisan kinsa sa pagkuha sa 
bisan unsang butang; mao kini ang kompleto nga Basahon ni Jesu-Cristo. 
Busa kung himoon nato Siya nga tulo, kamo nahibalo unsa ang mahitabo. 
Nakita ninyo, ang imong ngalan pagakuhaon. 
32 Ug walay usa, walay Protestante, walay nag-una nga iglesia nga 
nagatoo gayud sa tulo ka dios. Usa kini ka dakung gikalantuigan sa 
Konsilyo sa Nicea, ug ang duha kanila nagkabulag, gikan niining dalan, 
sumala sa gikaingon. Ang trinitarian, ang katawhan nga nagtoo sa 
trinidad, nga sa katapusan nagtukod sa iglesia Catolica, sila miadto sa 
hingpit nga trinidad, naghimo sa Dios nga tulo ka persona. Ug adunay 
nagtoo usa nga nagtoo nga ang Dios usa, ug sila miadto sa laing dapit aron 
mahimong unitarian. Ang duha kanila sayup. Ang Dios dili… 
 Si Jesus dili mahimong Iyang kaugalingong amahan, ug dili usab 
si Jesus adunay amahan ug Siya ingon—mahimong tulo ka dios. Kini—
kini dili magsilbi. Tungod kay kung Siya adunay amahan, ug ang amahan 
laing persona gawas Kaniya, nan Siya adunay—ug ang Espiritu Santo 
lain usab, Siya usa ka mansibado nga anak. Ang Biblia miingon nga ang 
Espiritu Santo mao ang Iyang Amahan. Ug kung kita adunay Espiritu 
Santo, nan kini dili ang Espiritu Santo; kini mao ang Amahan sa sulod 
kanato diha sa ngalan sa Espiritu Santo sa sulod nato nagpuyo, tungod 
kay kini sa makausa diha sa usa ka tawo nga gitawag ug Espiritu, Kini 
mibalik ug Kini anaa na sa sulod kanato karon, ang mao ra nga Jehovah 
nga Dios. Nakita ninyo? 
34 Walay tulo ka dios. Ang tulo ka dios pagano ug iya sa Gentil, ug 
kini gisagop. Ug kung ikaw lamang magpabilin sa tibook semana ug sa 
walay pagpihig, apan magbantay, kuhaon kini sa kasaysayan. Kuhaon 
ang mao ra gihapon nga mga kasaysayan nga akong gibuhat kon bisan 
kinsang tawo, bisan unsa nga kasaysayan. Aron lamang masayud niini. 
Tanang kasaysayan nagkauyon. Sila nga mga magsusulat sa kasaysayan 
walay gidapigan sa bisan unsang gropo; sila lamang interesado sa 
pagsulat sa mga hitabo, unsay nahitabo. Ug bantayi sa tukma gayud 
giunsa nianang butang nga mipayuhot kang Luther ug migula kang 
Wesley, ug unya nabutyag sa katapusang mga adlaw, ang bautismo sa 
“ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.” Bantayi lamang diin kini 
miabut ngadto sa iglesia Catolica sa kapanahonan sa kangitngitan, migula 
kang Luther, ngadto kang Wesley, apan taliwala kang Wesley ug sa 
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Laodicea (sa katapusan) kini ibutyag. Tinuod kana. Karon, ug kining 
tanang kasaysayan, ug dili lamang kasaysayan, apan kini mao ang Biblia. 
35 Ug karon, karong gabii kita nagkahiduol sa pito ka mga 
kapanahonan sa iglesia nga mao ang pito ka mga iglesia nga anaa sa Asia 
minor niana nga panahon sa pagsulat sa Basahon. Kining mga iglesia, 
nianang panahona, adunay mga kinaiya sa mga kapanahonan sa iglesia 
nga moabut, tungod kana… Adunay dugang mga iglesia kay niana, ang 
iglesia sa Colosas ug daghang mga lain pa nianang panahona, apan ang 
Dios nagpunit niining mga iglesia tungod sa ilang mga kinaiya. 
 Karon, atong makaplagan nga Siya nagatindog sa taliwala sa pito 
ka bulawan nga mga kandiliro, anaa sa Iyang kamot ang pito ka mga 
bitoon. Ug kanang pito ka mga bitoon, Siya miingon, sa ika kaluhaan nga 
verseculo sa nahaunang capitulo, nga sila ang mga pito ka mga 
Manulonda ngadto sa pito ka mga iglesia. 
37 Karon, diha sa Biblia sila wala makasabut niining Pinadayag. 
Tungod kay unsay kaayohan nga buhaton kanila sa pagbantay ug 
magpaabut kung sila nahibalo nga dunay linibo ka mga katuigan sa wala 
pa si Jesus miabut? Kini wala gikahatag kanila. 
 Ug ako mosulti niini, kaninyong mga katawhan dinhi, kamo nga 
mga Catolico nga katawhan, kaninyo nga mga Lutherano, kaninyo nga 
mga Methodista, ug uban pa, kini wala gikahatag ngadto kang Martin 
Luther, ang Kahayag nga anaa sa Pulong karong panahona. Ni kini 
gikahatag ngadto kang John Wesley. Si John Wesley nagwali sa 
pagkabalaan nga gilabyan ni Luther. Ug ang Kahayag miabut maingon 
nga kita nagkinahanglan sa Kahayag. Ang Dios namulong Niini, ug Kini 
wala mabuksi kanato tungod kay Kini natago gikan sa atong mga mata 
hangtud sa adlaw nga ang Dios makahimo sa pagpadayag niini. Ambut 
unsa kaha ang mahitabo human kita mobiya? Oo, ako nasayud niana nga 
adunay daghan kaayo—kaayo nga dugang pa nga wala nato nahibaloan. 
Tinuod kana. Adunay Pito ka mga Timri, kung atong kuhaon lamang ang 
tibook Basahon sa Pinadayag, nga gitimrihan sa likod sa Basahon. Kini 
wala gani, wala nahisulat diha sa Basahon. Ug ang mga Timri 
pagabuksan sa panahon sa kapanahonan sa iglesia, ug ang pito ka 
katapusang mga tinago sa Dios igapadayag. Oh, gusto ko nga magpabilin 
niini sa tibook tingtugnaw ug maghisgut Niini. Oo, sir. Ang pito ka mga 
kapanahonan sa iglesia… 
39 Maingon nga si Daniel nakadungog sa pito ka mga dalogdog ug 
gidid-an; ug si Juan nakadungog sa mga tingog, ug kining Basahon 

Ang Kapanahonansa Iglesia sa Efeso 55 
 
dayon paibabaw, ug miabut ngadto sa baybayon sa kasadpan, ug dayon 
mibalik pag-usab; usa ka hingpit nga numero nga walo diin ang Maayong 
Balita miadto. Karon, ang sibilisasyon nagalakaw uban sa adlaw. Pila ang 
nahibalo niana? Kamo gikatudloan niana ug nahibalo niini. Ang 
pinakatigulang nga sibilisasyon nga atong nabatonan mao ang Tsina, ug 
unya gikan niana siya miadto dayon latas sa sidlakan. Ug sa dihang ang 
Espiritu Santo, dili ang s-u-n, kondili ang S-o-n…   
265 Sa dihang ang adlaw, ang s-u-n, nagsugod ug pagsidlak latas sa 
gabon ug tun-og sa gabii, bisan kung asa nahimutang ang binhi, kini 
mabuhi, tungod kay tanang botanika nga kinabuhi mabuhi pinaagi sa 
adlaw. Kita nahibalo niana. Makahimo ka sa pagbubo ug semento diha sa 
usa ka bahin sa sagbot, ug sunod nga tingpanalingsing asa man ang 
sagbot? Anaa gayud sa kilid sa semento. Ngano? Tungod nianang 
kinabuhi nga anaa sa ilalum didto. Dili ka makatago sa tinuod nga 
kinabuhi. Kanang gamay nga kinabuhi, sa dihadiha nga kini nahibalo nga 
ang adlaw mosidlak didto, kini mokamang sa halos tunga sa hut-ong sa 
mga kabalayan, nga nagakamang ilalum nianang semento, hangtud kini 
makahimo sa pagpatuyhakaw sa iyang ulo ibabaw ngadto sa hangin ug 
magadayeg sa Dios. 
 Dili ka makatago sa Kinabuhi. Tinuod kana, ang Kinabuhi. Sa 
dihang ikaw natawo pag-usab dili ka makatago niini. Usa ka butang ang 
motuaw sa dihang ikaw nakabaton sa Kinabuhi. 
267 Karon, ang tanang butang mga patay na karon, ug ang—ang 
gagmayng mga binhi mibuswak, ang iyang unod nadunot, ug kini patay, 
apan ang kinabuhi anaa gihapon didto. Karon, sa dihang ang adlaw 
magsugod sa pagsidlak sa panahon sa tingpamulak, ang gamayng mga 
bulak mobutho, ug ang tanang butang mopatuyhakaw sa ilang ulo pag-
usab, gikan sa ilalum sa mga liki, gikan sa ilalum sa mga troso, gikan sa 
ilalum sa mga bato, kini mobangon pag-usab ug mabuhi pag-usab 
(Tinuod ba kana?), tungod kay ang s-u-n misidlak. 
 Karon, usa niana ka adlaw ang S-o-n mosidlak, nga mao ang Mag-
uugmad sa Kinabuhing Dayon, ug tanang butang nga nabuhi ngadto 
Kaniya alang sa Kinabuhing Dayon, Siya miingon, “Akong 
pagabanhawon kini sa katapusang adlaw.” Nakita ninyo unsay buot nako 
ipasabut? Ang Kinabuhing Dayon magabanhaw sa katapusang mga 
adlaw. Kung sila magalubong kanimo diha sa dagat, ilang sunogon ang 
inyong lawas ug isalibay kini ngadto sa upat ka mga hangin sa yuta, ang 
Dios magabanhaw niini sa katapusang mga adlaw. Kung ikaw ipabusog sa 
tiyan sa gigutom nga leon, kon—kon ilabay ngadto sa nagdilaab nga mga 
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 Sila mipadayon sa pagkaon sa kahoy sa kahibalo ug nagakamatay. 
Apan sa dihadiha nga sila mahimong makaduol ngadto niining Kahoy, 
sila mabuhi hangtud sa kahangturan. 
 Busa karon, inay sa usa ka Manulonda nga nagaabug kanila 
pahilayo gikan niining Kahoy; kini anaa sa gawas nagaabug kanila 
paingon ngadto niining Kahoy; ang mga manulonda sa mga iglesia, 
“Ngadto sa matag tawo,” nagadala kanila balik ngadto sa Ngalan ni Jesu-
Cristo Kinsa mao ang Kahoy sa Kinabuhi nga nagatindog diha sa paraiso 
sa Dios. Whew. Tan-awa. Naglaum ako nga nakuha ninyo kana. Ang 
Kahoy sa Kinabuhi, nga nagatindog diha sa paraiso sa Dios, nga kamo 
makahimo sa pag-ambit Kaniya ug mahimong anak nga lalake ug anak 
nga babaye sa Dios ug mabuhi sa kahangturan. “Siya nga 
magapatalinghug sa Akong mga Pulong ug magatoo Kaniya nga 
nagpadala Kanako adunay Kinabuhing Dayon, ug dili na gayud 
mahinukman, apan milabay na gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi.” 
262 Igsoong lalake, igsoong babaye, karon ako—ako… Segurado, 
ako… Ako—ako nakasamad kaninyo, nakapasakit kaninyo. Wala nako—
nako tuyoa sa pagbuhat niini niana nga paagi. Nakita ninyo? Ang Dios 
nahibalo niana, apan kinahanglan akong buhaton kini niining paagi aron 
kamo makakita asa nga dapit kita. Ako wala nagtoo nga dugay pa kaayo 
ang atong pagpuyo. Ako wala magtinguha nga kamo mahimong dili 
Cristohanon tungod kay kamo nasakop sa usa ka organisasyon. Dili kana 
mao. Ang katawhan nabiktima sa mga nahitabo. Sila wala mahibalo 
unsay buhaton; tanan nilang mga ginikanan sa kanunay nagabuhat sa 
pagpasakop sa simbahan ug ubang mga butang. 
 Apan, igsoon, usa ka butang sa dili pa kita mobiya, tugoti ako sa 
paghisgut niining usa pa ka kinutlo. Ang profeta miingon… Nagatoo ka 
ba sa mga profeta? Ang Biblia miingon sa pagpatalinghug kanila. Ang 
profeta miingon nga moabut ang usa ka panahon nga dili adlaw ug dili 
gabii, apan kini mahimong usa ka mangiub nga adlaw. Apan sa panahon 
sa kahaponon, sa dili gayud mosalop ang adlaw, motungha ang Kahayag. 
Tinuod ba kana? 
264 Karon, tan-awa unsay atong nabatonan. Karon, atong tan-awon 
gayud. Giunsa sa adlaw… Asa ang adlaw mosubang? Sa hiyograpiya diha 
sa sidlakan. Tinuod ba kana? Kini mosalop sa kasadpan. Akong 
gipanghinaut ako adunay… Akong dal-on ang mapa ugma sa gabii ug 
ipakita kaninyo. Sa dihang ang Espiritu Santo miabut sa Jerusalem, Kini 
naghimo ug hingpit nga numero nga walo, ang Iyang mga giagian. Kini 
miadto deretso dayon latas ngadto sa Ireland, dayon palibut pabalik, 
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gitimrihan, ug ang likod sa basahon gitimrihan sa Pito ka mga Timri; 
apan sa mga adlaw niining mga Timri nga pagabuksan, ang tinago sa Dios 
matuman. Sa laing pagkapulong, ang Dios magpadayag ngadto sa Iyang 
iglesia, dili diha sa tulo ka persona, apan ingon nga usa ka Persona. Ang 
tinago sa Dios mapadayag, ug sa dihang kana sa hingpit mapadayag, unya 
ang pito ka mga tinago mabuksan ngadto sa iglesia; tungod kay diha 
niana, ang iglesia magkinabuhi ilalum sa pagdasig sa Espiritu Santo, Siya 
magalihok sa sulod ug gawas ug magpakita sa Iyang mga ilhanan ingon 
nga buhi ug anaa sa atong taliwala, magkinabuhi taliwala kanato, ug kita 
unya magasimba sa buhi nga Cristo nga anaa sa atong taliwala. 
40 Ayaw gayud pagtan-aw sa dagkung mga iglesia ug dagkung mga 
butang. Sa dihang makaadto niining kapanahonan sa Pentecostal, sa 
pagkatinuod kamo makakita diin sila nawala. Ang iglesia nga “Laodicea” 
nagkahulogan nga “datu, walay nakulang,” ug hubo, alaot, buta, 
makalolooy, ug wala mahibalo niini. Nakita ninyo? Ilang giapas ang sama 
sa dagkung kuwarta, ug mga gambalay, ug tanang butang pa, sa dihang 
ang iglesia sa kanunay nahimong basura sa yuta. Sila gikasilagan sa 
tanang katawhan, gisalikway, diha sa mga agianan, bisan asa nga dapit 
sila mahimong magpuyo. Basaha ang Mga Taga Hebreohanon 11 ug 
kuhaon ang katapusang unom kon walo ka mga verseculo niini, giunsa 
nga, “Sila naglaaglaag sa mga deserto, ug—ug nagsuot ug mga panit sa 
karnero ug mga panit sa kanding, ug nahimong timawa, ug gisamok, ug 
ginasakit.” Kadtong katawhan didto, unsaon sa pagbarug ang atong 
pagpamatuod batok kanila sa panahon sa paghukom (Nakita ninyo?), 
kadtong katawhan diha nianang panahona? 
42 Karon, dinhi niining kapanahonan sa iglesia… Kita adunay pito 
ka mga kapanahonan. Karon, buot ko nga ipahiluna kini. Ambut lang 
kung makita ninyo kini gikan dinhi; tingali kung ang uban kaninyo 
makahimo. Nagduhaduha kaayo ako niini, apan tinguhaon nako nga 
mahimo kini (Ako nahibalo kamo dili makahimo, nga nagalingkod 
dinhi.), himoon kini nga pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Akong 
gunitan kini sa akong kamot aron kamo makasabut. 
 Nagsugod kini, ang iglesia nagsugod sa Pentecostes. Aduna bay 
bisan kinsa nga magasupak niana? Dili, sir. Ang iglesia nagsugod sa 
Pentecostes uban sa Pentecostal nga panalangin, ug gisugo ni Jesu-Cristo 
sa pagpadayon hangtud sa katapusang adlaw uban sa mao ra nga 
mensahe ug ang mao ra nga panalangin nga nagapamuhat kanila: ang 
Iyang katapusang sugo ngadto sa Iyang iglesia, Marcos 16, “Panglakaw 
kamo sa tibook kalibutan.” Ngadto kang kinsa? “Sa tibook kabuhatan.” 
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Itom, tabonon, dalag, puti, bisan unsa nga binuhat kini, iwali ang 
Maayong Balita sa tibook kabuhatan. “Kining mga ilhanan maganunot 
kanila nga nagatoo.” Karon, karong gabii kita magatandog niana, 
magasugod lamang paghisgut karong gabii. Kada gabii magatabas ug mas 
daku nga bahin niini hangtud kita makaabut sa atong kaugalingong 
kapanahonan sa iglesia. Karon, atong makaplagan nga mao kana ang 
Iyang sugo. 
44 Karon, ang nahaunang kapanahonan sa iglesia mao ang Efeso. 
Ang ikaduha nga kapanahonan sa iglesia mao ang Esmirna. Ang ikatulo 
nga kapanahonan sa iglesia mao ang Pergamo. Ang ikaupat nga 
kapanahonan sa iglesia mao ang Tiatira. Ang ikalima nga kapanahonan 
sa iglesia mao ang Sardis. Ug ang ikaunom nga kapanahonan sa iglesia 
mao ang Filadelfia. Ug ang ikapito nga kapanahonan sa iglesia mao ang 
Laodicea. 
 Karon, ang nahaunang kapanahonan sa iglesia nagsugod sa mga 
A.D. 53, sa dihang si Pablo nagtukod sa iglesia sa—sa Efeso. Sa iyang 
misyonaryo nga panaw siya nagtukod sa iglesia sa—sa Efeso, ang iglesia 
sa Efeso, ug nagpastor niini hangtud sa dihang siya gipunggotan sa 66—
naghimo kaniya nga mga kaluhaan ug duha ka mga tuig nga nagpastor sa 
iglesia sa Efeso. Human sa iyang kamatayon gisuginlan kita nga si San 
Pablo—kon San Juan nahimong pastor sa iglesia ug nagdala niini ngadto 
niining kapanahonan, ug ang kapanahonan sa iglesia milapas ngadto sa 
170. 
46 Dayon human sa Kapanahonan sa Iglesia sa Efeso, gikan sa A.D. 
53 hangtud A.D. 170, dayon nagsugod ang Kapanahonan sa Iglesia sa 
Esmirna nga milungtad gikan sa A.D. 170 hangtud A.D. 312. Unya miabut 
ang Kapanahonan sa Iglesia sa Pergamo, ug ang Kapanahonan sa Iglesia 
sa Pergamo nagsugod sa 312 ug milungtad hangtud A.D. 606. Unya 
miabut ang Kapanahonan sa Iglesia sa Tiatira, ug ang kapanahonan sa 
iglesia sa Tiatira nagsugod sa 606 ug miabut ngadto sa 1520, ang mga 
kapanahonan sa kangitngit. Ug human niana ang Kapanahonan sa Iglesia 
sa Sardis nagsugod sa 1520 ug milungtad hangtud sa 1750, ang Lutherano 
nga kapanahonan. Human niana gikan sa 1750, ang sunod kapanahonan 
nga miabut mao ang Filadelfia, ang Wesley nga kapanahonan; nga 
nagsugod sa 1750 ug milungtad hangtud 1906. Ug sa 1906 ang 
kapanahonan sa iglesia sa Laodicea nagsugod, ug ako wala nasayud 
kanus-a kini matapos, apan ako magatag-an nga kini matapos sa 1977. 
Ako magatag-an, nga ang Ginoo wala magtug-an kanako, apan ako 
magatag-an niini sumala sa usa ka panan-awon nga gipakita kanako 
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 Bantayi unsay nahitabo human niana, bantayi ang kaliwatan ni 
Cain. Latas nianang kaliwatan nga misunod human kang Cain, mga 
syentista ug bantugang mga tawo. Basaha ang Biblia. Sila nagatukod ug 
mga balay; sila nagapamuhat pinaagi sa metal, ug sila mga syentista. 
Apan ang matag-usa nga gikan kang Seth (nga si Abel namatay, usa ka 
tipo ni Jesus, namatay; ug si Abel namatay, ug si Seth misunod sa iyang 
dapit: kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw)… gikan kaniya; 
mitungha ang mapainubsanon nga mga mag-uuma, mga magbalantay sa 
mga karnero mitungha pinaagi niana. 
257 Karon, si Jesus miingon, “Ang inyong mga amahan nagakaon ug 
manna didto sa kamingawan ug silang tanan nangamatay. Apan Ako mao 
kanang Tinapay sa Kinabuhi (Unsang Tinapay sa Kinabuhi? Gikan sa 
Eden.), nga ang tawo mahimong mokaon niining Tinapay ug dili gayud 
mamatay.” Karon, ang Dios nagbutang ug Manulonda palibut nianang 
Kahoy sa Kinabuhi aron sa pagbantay niini, nga walay usa nga 
makahimo sa paghikap niini, basig sila mokaon nianang Kahoy ug 
mabuhi hangtud sa kahangturan. Tinuod ba kana? 
 Tungod kay sila nagapadayon niini nga kahoy ug mamatay. 
Tinuod ba kana? Tungod kay samtang sila magakaon niana, sila 
mamatay. Ug segurado gayud kamo mamatay tungod kay kamo 
nagakaon gikan nianang kahoy sa pag-ila… 
 Karon, atong tan-awon kanang kahoy sa kahibalo karon. Tan-awa 
unsay gibuhat niini. Karon, atong tan-awon unsay gibuhat niini. Ang 
nahaunang butang, atong tan-awon, kini… Buyno, atong tan-awon ang 
usa nga ilang… Kini nakainbento ug polbora sa pusil. Kini nagapatay sa 
atong mga kaubanan. Tinuod kana, nagpatay sa usag-usa pinaagi sa 
polbora nga gikan sa kahoy sa kahibalo. Ang sunod nga butang nga atong 
nabuhat, tan-awa, atong tan-awon, kita—kita nakainbento ug awto gikan 
sa kahoy sa kahibalo. Kini nagapatay labaw pa kay sa nahimo sa polbora. 
Oh, oo. Karon, kita adunay bomba nga hidroheno. Ang Dios wala 
magalaglag; ang tawo nagalaglag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang 
kahibalo. 
259 Apan kanang tanan iya sa Dios, ang Dios mopabangon niini pag-
usab; walay mawala sa Dios. Si Jesus miingon sa ingon niana. Tinuod 
kana, “Siya nga mokaon niining Tinapay adunay Kinabuhing Dayon, ug 
Akong pagabanhawon siya pag-usab sa katapusang adlaw.” Mao kana 
ang Iyang saad. Karon, ang Dios… 
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iglesia, matag dapit, matag kasingkasing, “AKO MAO,” dili “Ako 
kaniadto” kon “Ako mahimong Ako.” “Ako mao karon maingon nga Ako 
sa kanunay mao. (Nakita ninyo?) Sa kanunay, AKO MAO.”  
250 Sila miingon, “Ang among mga amahan… Kami wala makaila 
kanimo. Kami nahibalo nga ikaw usa ka yawa.” Miingon, “Ang among 
mga amahan nagakaon ug manna sa kamingawan sulod sa kap-atan ka 
mga katuigan.” 
 Si Jesus miingon, “Ug matag-usa kanila nangamatay.” Tinuod 
kana? “Silang tanan nangamatay. Apan Ako (Oh.), Ako mao ang Tinapay 
sa Kinabuhi nga mikanaug gikan sa Dios gikan sa langit. Kung… Usa ka 
Tinapay sa Kinabuhi… Kung ang usa ka tawo mokaon niining Tinapay 
siya dili gayud mamatay.” 
 “Ihatag ba niining tawhana ang iyang lawas, aron ipakaon kana? 
Karon, siya nabuang, segurado gayud.” 
 Ang Tinapay sa Kinabuhi gikan sa Kahoy sa Kinabuhi, diin sila 
nagakaon, gikan sa tanaman sa Eden. Siya mao ang Kahoy sa Kinabuhi. 
Karon, kung ang Kahoy sa Kinabuhi usa ka Persona, nan ang kahoy sa 
pag-ila sa maayo ug sa dautan usa ka persona. Karon, nag-ingon ang bitin 
walay usa ka kaliwat. Kung ang kinabuhi moabut pinaagi sa lalake, ang 
kamatayon miabut pinaagi sa babaye. Buyno, ang babaye mao ang kahoy 
sa kamatayon. 
254 Sa dihadiha nga—nga kining bitin naghugaw kaniya, nga diin 
iyang gibuhat (ang bitin), ang babaye miingon, “Ang bitin naglimbong 
kanako.” Tinuod kana. Dili usa ka halas; siya ang labing malalangon  sa 
tanang mga mananap; siya anaa sa taliwala sa unggoy ug sa tawo. Ang 
binhi sa mananap dili mosagol sa babaye; dili kini makahimo; apan 
kining bitin makahimo; siya sunod nga naglingkit ngadto niini. Ug ang 
Dios nagtunglo kaniya, Siya naghimo kaniya nga magakamang sa iyang 
tiyan, ug walay mga tiil, ug nagkuha sa tanan niyang bukog ug nag-usab 
niini gikan sa tanang butang sama sa usa ka tawo. Ang syensya 
nagtinguha sa pagkalot niini diha sa kapatagan… Mao kana ang natago 
diha sa mga tinago sa Dios, diha sa taliwala sa paraiso sa Dios. Mao kana 
ang inyong pinadayag. 
255 Ang babaye nanganak sa iyang nahaunang anak nga mao si Cain 
(Tinuod ba kana?), ang anak ni Satanas, anak ni Satanas. Kung sila dili 
mao, asa gikan—asa gikan kanang dautan? Gikan kang Adam nga mao 
ang anak sa Dios? Gikan sa yawa, iyang amahan. Ug siya nagpatay; ang 
nahaunang mamumuno mao ang yawa, ang anak sa yawa. 
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pipila ka mga tuig ang milabay, nga ang lima niadtong mga butang (gikan 
sa pito)—human na nga nahitabo… 
47 Pila ang nahinumdom nianang panan-awon dinhi sa simbahan? 
Segurado. Miingon nga giunsa nga bisan si Kennedy makadaug niining 
katapusang piniliay. Giunsa nga ang mga babaye gitugotan sa pagboto. 
Giunsa nga si Roosevelt magdala sa kalibutan ngadto sa gubat. Giunsa 
nga si Mussolini mosulong ngadto sa Ethiopia, ang iyang nahaunang 
pagsulong, ug makadaug niini; mao kana ang katapusan; siya mamatay 
human niana. Giunsa niining dagkung mga ismo nga motungha ug tanan 
mahulog ngadto sa komunismo; Hitlerismo, ug Mussolini, ug Nasismo, ug 
uban pa, tanan mahulog ngadto sa komunismo. Ug napulo ug usa ka tuig 
sa wala pa kana, kini miingon nga kita moadto sa gubat batok sa 
Alemanya, ug ang Alemanya magtukod ug simentado nga salipdanan, ang 
Linya sa Maginot. Kini nahitabo nianang paagiha. Dayon miingon, 
human niana, moabut sa usa ka dapit nga—nahitabo nga ang syensya 
magauswag sa hilabihan hangtud sila makainbento ug sakyanan, ang mga 
sakyanan mahimong sama sa “itlog” sa tanang panahon. Ug kanang 
panan-awon gisugilon dinhi diin ang Iglesia ni Cristo nagabarug karon, sa 
daang pinuy-anan sa mga ilo. Si Charlie Kurn, tingali ania sa gambalay 
karong gabii, nagpuyo nianang dapit niadtong panahona. 
 Usa ka Dominggo sa buntag mga ikapito ang takna kini nahitabo. 
Ug Kini nahitabo, “Unya moabut nga mahitabo nga sila makainbento ug 
sakyanan nga  sila dili na magkinahanglan ug manebela diha niini; kini 
pagamandoan pinaagi sa ubang matang sa gahum.” Nahimo nila kini 
karon. Nahimo nila kini karon, ug usa ka batobalani nga gahum, 
gimandoan sa radar. Dili na gani sila… Ipahiluna lamang ang imong 
radar ngadto kung diin ka mopadulong, kini magdala sa imong 
kaugalingon; dili na kinahanglan magmanebela ka niini. 
48 Karon, ug kini gisulti didto, “Nianang panahona, adunay 
mahimong usa ka dakung babaye nga mobarug sa Estados Unidos.” Ug 
siya maanindot ug bisti ug matahum, apan siya mapintas sa iyang 
kasingkasing. Ug ako adunay gisal-ot diha sa panan-awon, sa dalag nga 
papel, miingon, “tingali ang iglesia Catolica.” Ug ang mga kababayen-an 
ingon nga gitugotan sa pagboto makatabang sa papili sa sayup nga tawo 
alang niining nasud. Ug mao kana ang ilang gibuhat. Sa tukma gayud. 
Karon, miingon, “Mao kana ang mahimong sinugdanan.” 
 Karon, laing butang ang gisulti niini, nga… Unya human gayud 
niana, akong nakita kining nasud nahimong usa ka utbo sa aso, 
nabungkag gayud ngadto sa mga tipik. Karon, kung kining mga butang 
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nahitabo, busa mahitabo kining uban. Kita anaa… Mao kana ang 
hinungdan ania ako dinhi karong gabii nagatinguha sa pagdala niini ug 
magpahimutang niini ngadto niining katawhan sa Jeffersonville, tungod 
kay ako nangandam sa pagsulod sa mga natad sa misyon pag-usab sa dili 
madugay, ug wala nasayud unsang panahona nga ako mahimong 
pagatawgon kon pagasakgawon. Ako—ako… Kita wala nahibalo niana. 
Ug ako buot nga mahimong segurado nga ako—itugot nga ang iglesia 
mahibalo sa takna nga ilang gipuy-an, tungod kay ang Makagagahum sa 
tanan nga Dios magapaningil niini kanako. 
50 Karon, karon, matag-usa niining mga iglesia, sumala sa Kasulatan 
didto, adunay usa ka manulonda. Ug ang manulonda usa ka… Pila ang 
nahibalo unsa ang kahulogan sa “manulonda”? Kini usa ka “mensahero,” 
usa ka mensahero. Ug adunay—adunay pito ka mga manulonda ngadto sa 
pito ka mga iglesia, nagkahulogan “pito ka mga mensahero.” Karon, ug 
sila mao ang mga bitoon sa Iyang kamot. Ug diha sa Iyang kamot 
kining—kining napulog duha—kining pito ka mga bitoon mao ang 
magaaninag sa Kahayag sa Iyang Presensya diha sa kahayag sa 
kagabhion nga diin kita nagkinabuhi, maingon ang mga bitoon 
nagaaninag sa kahayag sa adlaw ngadto sa kalibutan, naghimo niini nga 
kahayag aron kita makahimo sa paglakaw, ug makasuroy sa panahon sa 
kagabhion. 
 Karon, atong makaplagan unya, nga sa sulod niining panahona, 
nga ang matag-usa niadtong mga manulonda adunay posisyon ug dapit. 
Ug, mga igsoon, karong gabii dili kita makaabut ngadto niini, tungod kay 
kita nahibalo nga kining manulonda sa nahaunang iglesia, apan kini 
mahimong usa ka misteryoso ug mahimayaon nga butang nga 
makaplagan ug makuha gikan sa kasaysayan sa inyong atubangan, ang 
mga manulonda niining lain nga mga iglesia. Ang manulonda sa 
nahaunang  iglesia mao si San Pablo; siya nagtukod niini, ang mensahero 
sa Dios. Ang manulonda sa iglesia sa Efeso mao si San Pablo. Ang 
iglesia… Karon, ang katarungan ako… 
52 Karon, kamo tingali dili mouyon niining uban, apan ako 
naglingkod didto sa mga adlaw ug mga adlaw ilalum sa dihug hangtud 
akong gibati ang Espiritu Santo nga mihasmag kanako ug nagdihug 
kanako alang niini. Mao kana ang hinungdan ako nahibalo. Ug bantayi 
kining mga tawo nga gipili, kung ikaw magsusulat sa kasaysayan, sila… 
Ang mao ra gihapon nga mga tawo nga akong gibutang dinhi, ug nahibalo 
pinaagi sa pinadayag nga sila mga manulonda ngadto sa iglesia, sila 
adunay mao ra nga pagpang-alagad nga gibuhat niining mga tawo sa 
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kini, si Jesus miingon, “Ako mao ang—ang ang Tinapay sa Kinabuhi.” 
Karon, hinumdomi. 
 Karon, kita mogamit niining duha ka mga poste ingon nga 
simbolo dinhi. Busa sa dili pa magtapos karon. Karon, sa akong toong 
kamot mao ang kahoy diha sa tanaman nga gitawag nga Kahoy sa 
Kinabuhi; sa akong wala nga kamot mao ang kahoy diha sa tanaman nga 
gitawag nga kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Pila ang nahibalo 
nga ang Biblia nagsulti nga adunay usa ka Kahoy sa Kinabuhi ug usa ka 
kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan? Karon, ang tawo magkinabuhi 
pinaagi niining Kahoy sa Kinabuhi, dili sa pagtandog sa kahoy sa pag-ila 
sa maayo ug sa dautan. Tinuod ba kana? Ug sa nahaunang higayon nga 
siya naghikap niini, siya nagpahimulag sa iyang kaugalingon gikan sa 
iyang Magbubuhat. Nawala kaniya ang iyang—iyang pakig-ambitay uban 
sa Dios sa dihang siya nagkuha sa nahaunang pagkaon sa kahibalo. 
Karon, paghunahuna ug maayo karon. Ug kamo nga nagasulat, ako 
magahatag ug panahon aron kamo makakuha niini, tungod kay dili ko 
buot nga masipyat kamo niini. 
245 Si Jesus, diha sa San Juan 6… Sila nagainum gikan sa tubod, ug 
nagaisa sa ilang mga kamot ug naghimog pagbiaybiay didto, nga ang 
ilang mga amahan nagainum gikan sa espirituhanon nga Bato, ug uban 
pa. Siya miingon, “Ako mao kanang Bato nga anaa didto sa 
kamingawan.” 
 Ug sila miingon, “Dinhi Ikaw moingon nga Ikaw anaa na sa wala 
pa si Abraham, ug Ikaw usa ka tawo nga wala pa molapas ug kalim-an 
ang panuigon. Ug Ikaw miingon nga Imong nakita si Abraham? Kami 
nahibalo nga—karon, nga, ikaw nabuang; ikaw usa ka yawa.” Nakita 
ninyo? 
 Siya miingon, “Sa wala pa si Abraham, MAO NA AKO.” AKO 
MAO anaa diha sa kahoyng talungon uban kang Moises: AKO MAO ang 
anaa sa nagdilaab nga kahoyng talungon. “Sa wala pa si Abraham, MAO 
NA AKO.” Dili, “Ako kaniadto.” 
 Karon, Kamong katawhan nga nagaingon nga ang mga adlaw sa 
mga milagro milabay na, kinahanglan inyong himoon kanang Kasulatan 
nga moingon, “Ako mao ang dakung Ako kaniadto.” Nakita ninyo? 
 Dili “Ako kaniadto,” kon “Ako mahimong Ako”; “AKO MAO,” 
mao kana ang sa tanang panahon. Siya walay katapusan. Ang Pulong 
“AKO MAO,” mao ang walay katapusan, tanan sa ilang kapanahonan, sa 
tanang panahon, diha sa tanan sa pito ka kandilirong bulawan, matag 
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 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magapatalinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagatugotan ko sa 
pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi nga anaa sa 
paraiso sa Dios. 
 Karon, tan-awa, mga higala; mao kini ang paagi nga ikaw 
magmadaugon. Nahauna kinahanglan ikaw magmadaugon, unya ikaw 
makahimo sa pagkaon sa bunga. Mao kini ang nagmadaugon. 
Nahinumdoman ninyo sa miaging gabii, ang atong pagtudlo sa miaging 
gabii? Si Juan kinahanglan maanaa sa Espiritu sa dili pa siya makakita sa 
bisan unsang butang. Ug giunsa nimo sa paglingkod, magaingon, “Kung 
sila dili Baptist, dili ako maminaw kaniya. Kung siya dili motudlo sa sibo 
gayud unsa ang ginatudlo sa akong  simbahan, ako…” Ikaw—ikaw—
ikaw dili magmadaugon; wala pa ikaw nakabaton sa Espiritu. Kamong 
tanan wala diha sa kahusay. 
 Maanaa sa Espiritu ug moingon, “Ginoong Jesus, nahigugma ako 
kanimo; karon ipadayag nganhi kanako ang bisan unsang butang nga 
Imong makita nga haum, ipadala kanako.” Unya ikaw—unya ikaw 
mahimong maayo. Tinuod kana. 
242 Matikdi, tulo ka higayon ang Biblia nagapamulong sa—sa Kahoy 
sa kinabuhi diha sa Genesis, tulo ka higayon diha sa Basahon sa 
Pinadayag. Sa miaging gabii kita naghisgut niana. Nakahinumdom mo? 
Sa Dominggo, kagahapon. Ang mao lamang… Ang yawa nagadumot sa 
matag bahin sa Kasulatan, apan labi pa nga gidumtan niya ang Genesis 
ug Pinadayag. Iyang giataki ang Genesis tungod sa pagkatinuod niini, 
tungod kay buot niya nga ang katawhan motoo nga Kini dili mao; “Ang 
Genesis wala moabut sa paagi nga ang Dios miingon sumala sa ilang 
gibuhat, adunay usa ka butang pa nga maoy hinungdan niining paglalang 
ug  ubang butang.” Unya siya nagaataki niini nianang paagi. Ug iyang 
kuhaon ang katawhan pahilayo gikan sa Mga Pinadayag tungod kay kini 
nagpadayg kang Jesus ingon nga Dios, ug siya ingon nga yawa ug siya 
pagalaglagon, ug ang himaya sa gibalaan nga iglesia nga mopauli ngadto 
sa Dios, ug ang paglaglag sa mini nga profeta, ug tanan kanila nga 
nagabakak ug nagbuhat sa tanang butang itambog ngadto sa linaw nga 
kalayo. Dili ikatingala siya nagaabug kanila pahilayo gikan niini. Apan 
hinumdomi, sa gihisgutan sa matag dapit nagahisgut kini sa Kahoy sa 
Kinabuhi diha sa paraiso. 
243 Karon, atong hisgutan kini sa makadiyut, ug karon ang “Kahoy.” 
Sa San Juan sa ikaunom nga capitulo, kung buot ninyo nga markahan 
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sinugdanan. Ug kanang pagpang-alagad dili mausab; kini kinahanglan 
magpabilin sa Pentecostes hangtud sa katapusan. 
53 Karon, ang mga magsusulat sa kasaysayan nga nagalingkod dinhi 
dili mouyon kanako niining tawhana; apan sa iglesia sa Esmirna, si 
Irenaeus kinsa ako nahibalo nga kana mao ang manulonda niana nga 
adlaw. Si Polycarp, daghan kaninyo makaingon nga kini mao si Polycarp, 
hinoon, kamo moingon mao kini siya. Apan si Polycarp mas mihirig 
ngadto sa organisasyon ug ngadto sa moabut nga Catolico nga relihiyon. 
Apan si Irenaeus usa ka tawo nga nagalitok ug mga dila, ug adunay 
gahum sa Dios, ug ang mga ilhanan naganunot kaniya. Mao kana. Siya 
manulonda sa kahayag sa Dios, ug iyang gipakita ang Kahayag human si 
Polycarp gilansang sa krus kon gipatay, gibuno, unya si Irenaeus usa sa 
iyang mga estudyante, ug si Polycarp estudyante ni San Pablo—kon San 
Juan. Ug unya si Irenaeus misunod sa iyang dapit, ug iyang gidala ang 
Kahayag. 
54 Ug ang manulonda sa kahayag sa—sa Pergamo mao ang 
bantugang San Martin. Ako wala magtoo nga adunay usa ka mas daku 
nga tawo nga nabuhi sa yuta, gawas kang Jesu-Cristo, kay kang San 
Martin. Gahum? Ang mamumuno miadto kaniya aron sa pagpunggot sa 
iyang ulo (Siya nagatoo sa mga ilhanan ug mga katingalahan, ug sa 
Pentecostal nga panalangin.), ug sa dihang sila miadto aron, sila 
magpatay kaniya, iyang gihubo ang iyang kupo ug gitahan ang iyang liog 
ngadto kanila. Ug sa dihang ang mamumuno milanit sa iyang espada aron 
sa pagpunggot sa iyang liog, ang gahum sa Dios naglabay kaniya palayo 
gikan kaniya, ug siya mikamang aron sa pagpakilooy…?... Siya mao ang 
manulonda ngadto sa iglesia. 
 Uban nga mga butang. Bantayi giunsa niya… Usa sa iyang mga 
kaigsoonan gibitay, siya anaa sa dalan sa pagtinguha sa pagpangita 
kaniya, tan-awa unsay nahitabo. Ug sa dihang nakaabut didto, sila human 
na nagbitay kaniya. Siya nagbuy-od, patay, ug ang iyang mga mata 
milugwa. Siya miadto kaniya, ug miluhod, ug mibutang sa iyang lawas 
ngadto sa iyang lawas sa usa ka takna, nga nagaampo sa Dios. Ug ang 
gahum sa Dios miabut sa tawo, ug siya mibangon ug gigunitan ang iyang 
kamot ug milakaw uban kaniya sama niana. Mao kana ang kasaysayan, 
sama lamang kang George Washington, Abraham Lincoln, kon unsa pay 
dugang. Mao kini ang kasaysayan.  
 Oo, sir. Si San Martin mao ang manulonda ngadto sa iglesia sa 
Pergamo, diin ang pakigminyo sa iglesia nga nagdala kanila ngadto sa 
Catolisismo human niana. 
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57 Ang manulonda sa iglesia sa—sa Tiatira mao si Columba. Ang 
manulonda sa iglesia sa Sardis, ang patay nga iglesia… Ang pulong 
“Sardis” nagkahulogan “patay,” migula uban sa usa ka ngalan, dili Iyang 
ngalan, “Apan usa ka ngalan nga imong gikinabuhi, apan ikaw patay.” 
Bantayi giunsa nila sa pagpagula nianang bautismo niana nga adlaw. 
Nakita ninyo, gikan niini. Ang manulonda sa iglesia sa Sardis mao si 
Martin Luther, ang nahaunang tigreporma. 
 Ug ang manulonda sa iglesia sa—sa Laodicea wala pa nahibaloan. 
Kini mahibaloan sa umalabot nga adlaw, apan tingali siya… sa yuta… 
[Blangko.nga dapit.sa.teyp—Ed.]… mahibalo nga kini mao ang 
kapanahonan nga atong gipuy-an. Ang Dios magabuhat sa paghukom 
niana. 
61 Karon, matikdi karon, ug kita moadto karon sa mga Kasulatan, 
balik ngadto sa nahaunang kapanahonan sa iglesia. Karon, buot ko… 
Ako adunay gagmay nga mga butang nga nasulat dinhi nga tinguha ko 
nga maminaw kamo ug maayo. 
 Ang nahaunang iglesia, ang iglesia sa Efeso, ang mga buhat sa 
iglesia, unsa ang gihukom sa Dios kanila, mao ang mga buhat nga walay 
gugma. Ang ilang ganti mao ang Kahoy sa Kinabuhi. 
 Ang iglesia sa Esmirna mao ang ginalutos nga iglesia, miagi sa 
kasakitan: ang ganti mao ang purongpurong sa Kinabuhi. 
 Ang ikatulo nga iglesia, Pergamo, ang kapanahonan sa mini nga 
doctrina, ang bakak ni Satanas, ang pagkatukod sa pagdumala sa papa, 
ang pagminyo sa iglesia ug nasud. Ang ganti mao ang natago nga manna 
ug usa ka puti nga bato. 
 Ang iglesia sa Tiatira mao ang iglesia nga gibuntog sa papa, ang 
mga kapanahonan sa kangitngit: ang ganti mao ang gahum ug pagmando 
sa mga kanasuran ug ang Bitoon sa Kabuntagon. Mao kana ang gamayng 
minoriya nga nakalatas. 
66 Ang iglesia sa Sardis mao ang kapanahonan sa reporma, ang 
dakung misyonaryo—kon dili misyonaryo, apan ang natago nga mga 
ngalan; sila adunay ilang kaugalingong mga ngalan. Ug ang ganti mao 
ang maputing bisti, ug ang ngalan anaa sa Basahon sa Kinabuhi (nga diin 
anaa diha sa paghukom). Atong nahisgutan kana sa miaging adlaw, ang 
Basahon sa Kinabuhi. Ikaw pagahukman  gikan sa Basahon sa Kinabuhi. 
Ang mga balaan pagasakgawon nga dili makaagi niana, sila dili moadto 
niana. 
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nagsigarilyo, nag-inom, nagasulti ug bakak, pagbaraha, pagbaton ug 
diyutayng kalingawan, nagapadayon… Oh, kalooy. Kana kalibutanon, 
mini nga mga profeta, mga higala. Oo, sir. 
234 Ang dalan sa Dios mao ang pagkabalaan. Angay nga mahibaloan 
ngadto sa matag-usa ka membro dinhi sa lawas ni Cristo: hangtud kamo 
magkinabuhi sa usa ka balaan nga kinabuhi, ang Dios dili modawat sa 
inyong halad. Ang halad kinahanglan igahalad pinaagi sa balaan nga mga 
kamot. Kana mao ang…?... husto. Ang labawng sacerdote sa dili pa siya 
makasulod aron sa paghalad, siya kinahanglan mahimong balaan, ug 
gikahalad, ug dinihugan, ug napahumotan, ug tanang butang, sa dili pa 
gani siya makalakaw diha sa Presensya sa Dios sa paghalad ug usa ka 
halad. Tinuod ba kana? Unya unsaon nimo sa paggula dinhi ug 
maglimbong, ug mangawat, ug makiglantugi, ug makig-away sa imong 
mga silingan, ug tanang butang pa, ug magabuhat sa paagi sa imong 
ginabuhat, ug unya mosulod ug moingon, “O Ginoong Dios. Dalaygon si 
Jesus. Hallelujah.” 
 Ang katawhan moingon, “Akong nakita sila nga nagasulti ug mga 
dila.” Kana sa gihapon wala nagpasabut nga sila nakabaton sa Espiritu 
Santo. Ang Espiritu Santo mao ang Kinabuhi. 
236 Ang Biblia nagaingon, “Ang ulan moabut sa yuta aron sa pag-
andam niini, sa pag-ugmad niini alang ngadto sa giandaman niini (Mga 
Hebreohanon 6), apan ang mga sampinit ug mga kadyapa nga hapit na 
matinunglo, kinsang katapusan mao ang pagkasunog…” Ang adlaw 
nagasidlak sa matarung ug sa dili matarung. Ang ulan mahulog ngadto sa 
matarung ug sa dili matarung. Ang ulan moabut aron sa paghimo sa inani 
nga trigo (sa atong pagtawag niini), ug matag sagbot nga anaa diha sa 
uma, kung ang trigo giuhaw, unya ang sagbot giuhaw. Ug ang mao ra 
gihapon nga ulan nga naghatag ug tubig sa trigo, nagahatag ug tubig sa—
sa mga sagbot usab. Ang gamayng trigo mopataas sa iyang tingog ug 
mosinggit, “Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Hallelujah. Ako malipayon 
kaayo nga nakakuha niining ulan.” 
 Ang sagbot mosinggit, “Himaya sa Dios. Dalaygon ang Dios. 
Hallelujah. Ako malipayon nga nakakuha niini.” 
 Apan pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. Tinuod 
kana. Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. 
239 Ikapito nga verseculo, ug unya kita magatapus; kini mao ang 
katapusan sa kapanahonan sa iglesia. Karon, kita mahimong mga lima ka 
mga minuto nga ulahi, kon napulo, kadiyut lang. 
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 Ang mga Protestante naghimo sa mao gihapon. Sila nagtinguha 
nga mahimong—magpikpik sa ilang pastor diha sa likod ug magkinabuhi 
sama sa uban sa kalibutan. Ug siya wala na mahibalo mahitungod sa Dios 
kay sa iyang gibuhat, pasagdan nga magpabilin sa iyang simbahan ug 
magtawag kanila nga mga membro sa iyang simbahan, ug tugotan sila sa 
pagpabilin didto ug nagpamatuod kanila nga sila naluwas. Giunsa nila sa 
pagmahay nianang adlawa kung sila wala matawo pag-usab. Kung walay 
Espiritu Santo ikaw mawala. Walay tawo nga makahimo sa pagsulti, “Si 
Jesus mao ang Cristo,” pinaagi lamang sa Espiritu Santo. 
231 Ang tinuod nga iglesia sa Efeso wala malimbongi pinaagi niining 
hinashasan, maalamong nga mga pagpamulong, Siya… Sila nagdumot 
niini. Sila wala malimbongi; sila nahibalo; ang tinuod nga iglesia wala. 
 Ang mini nga pinadayag nga anaa niining mga tawhana, nga 
gitawag Nicolaita, nga wala nakig-alayon sa Pulong sa Dios. Tug-ani ako 
diin gayud nimo makita ang usa ka pari diha sa kompisalanan  nga  
gitudlo dinhi sa Biblia. 
 Asa kamo makakita sukad sa pagwisikwisik nga ginatudlo dinhi 
sa Biblia alang sa pagpasaylo sa mga sala? Asa ninyo makita sukad ang 
bisan kinsa nga tawo nga nabautismohan sa ngalan sa Amahan, Anak, 
Espritu Santo alang sa kapasayloanan sa inyong mga sala? Asa ninyo 
makita sukad, sa paghatag sa toong kamot sa pakig-ambitay, ug 
magbutang sa ilang ngalan diha sa libro sa simbahan? Asa ninyo makita 
sukad kining tanang mga butang? Unsa kini? Kini mao ang pagkapari, 
kon usa—usa ka klerigo nga dili husto sa Pulong. Ug sila mga Nicolaita, 
ug ang Dios miingon, “Akong gidumtan sila.” 
 Balik ngadto sa Pulong. Oh, ako—ako nahibalo nga kana 
kusganon, mga igsoon, apan ako—ako—ako dili ang manubag; 
pakiglantugi Kaniya.  
233 Mini nga pinadayag, dili uban sa Pulong, apan tawga sila nga mga 
bakakon, mini nga mga apostoles, mga mini nga mga profeta. Apan ang 
tinuod nga iglesia nagapabilin ngadto sa orihinal nga pagpanudlo ni San 
Pablo ug sa bautismo sa Espiritu Santo uban sa mga ilhanan nga 
naganunot ug nagapanghimatuod sa Pulong nga gitudlo ni Pablo. Amen. 
Ipakita kanako  diin ang Dios nagapamatuod gayud sa pulong nga 
wisikwisik. Ipakita kanako diin ang Dios nga nagapamatuod gayud, ug 
nagpadala sa pagsulti sa mga dila ug dagkung mga butang, pinaagi 
lamang sa paglamano sa mga kamot sa pastor sa ubang dapit ug 
pagbutang sa inyong ngalan diha sa libro, ug sa gihapon nagausap, 
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 Ang kapanahonan sa iglesia sa Filadelfia mao ang inigsoong 
paghigugma, ang kapanahonan sa dakung sugo, ug ang dakung 
kapanahonan sa misyonaryo, ang inablihan nga pultahan. Ug ang ganti 
mao ang usa—usa ka haligi. Nagbutyag sa mga ngalan sa Dios nga 
mahitabo sa panahon—sa panahon niining kapanahonan, sa dihang kini 
natapos sa mga 1906. Buyno. 
 Ang kapanahonan sa Laodicea mao ang dagaang nga iglesia, datu, 
mauswagon walay nakulang, apan alaut, kabus, buta, ug makalolooy, ug 
hubo. Ug ang ganti mao ang paglingkod sa trono uban sa Ginoo, kadtong 
nagmadaugon nianang kapanahonan. 
69 Karon, sa pagbahinbahin karong gabii aron mapakita kaninyo sa 
diyutay mahitungod sa pagsimba karong gabii, kita moadto sa ikaduhang 
capitulo, ang nahaunang kapanahonan sa iglesia. Karon, kita… Siya 
gipadayag ug kita nahibalo Kinsa Siya; Siya mao ang Dios.  
 Karon ang kapanahonan sa iglesia nagsugod sumala  sa akong 
gipamulong, sa mga 53 ngadto sa 170. Ug (a) ang siyudad sa Efeso, usa sa 
tulo ka mga dagkung syudad sa Asya, kasagaran gitawag nga ikatulo nga 
siyudad sa Cristohanong pagtoo (Nahauna ang Jerusalem; ikaduha, 
Antioquia; ug ang ikatulo, Efeso.). (c) usa ka siyudad sa dakung patigayon 
ug pamalit-pamaligya… (e) Ang pamunoan mao ang Romano. (f) ang 
pinulongan Gresyanhon. Ang mga magsusulat sa kasaysayan nagatoo nga 
si Juan, Maria, Pedro, Andres, ug Felipe nga tanan sila gilubong didto. Ug 
ang Efeso nabantog sa iyang katahum. 
72 Ang Cristiyanismo sa Efeso mao hinungdan diin ang mga Judio 
nagpuyo, sa Efeso. Ug kini natukod sa mga A.D. 53 kon 55. Ang 
Cristiyanismo gitanum didto pinaagi kang San Pablo. Sa ulahi, si San 
Pablo nagpuyo ug tulo ka tuig sa Efeso. Ang pagpanudlo ni Pablo 
naghimo ug dakung gahum ngadto sa mga magtotoo sa Efeso. Sunod, si 
Timoteo mao ang nahaunang obispo sa iglesia sa Efeso. Si Pablo nagsulat 
ngadto sa iglesia sa Efeso. Sa panahon ni Pablo kini usa ka dakung iglesia.  
 “Efeso” nagkahulogan, ang ngalan “Efeso” nagkahulogan nga 
“nagpasagad, nagkahaguka, mibalik sa naandan,” gitawag sa Dios, “Ang 
mibalik sa naandan nga iglesia.” Ang Dios—Dios miila sa nahauna sa 
ilang mga buhat, ang ilang paghago, ug ang ilang pagpailub. Ang Ginoo 
nagbadlong sa ilang pagkinabuhi—pagbiya sa ilang nahaunang gugma, sa 
pagbalik sa naandan, ug sa dili pagdala sa Kahayag. Ang Efeso dili usa ka 
nalimbongan nga iglesia; kini napakyas sa iyang kaugalingon pinaagi sa 
wala pagpadayon diha sa hingpit nga gugma. 
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74 Ang kalangkuban sa mga bunga sa Efeso: walay gugma, magadala 
ngadto sa pagbiya sa tinohoan. Ang mga saad: Ang paraiso gisaad ngadto 
sa magmadaugon sa mga balaan sa Efeso sa kapanahonan sa iglesia, 
pagahatagan sa Kahoy sa Kinbuhi.  
 Ania ang usa ka matahum nga butang. Ang Kahoy sa Kinabuhi 
gihisgutan makatulo ka higayon sa Genesis, tulo ka higayon sa Pinadayag. 
Ang nahaunang higayon kini gihisgutan sa—sa Genesis mao sa Eden, ug 
si Cristo mao ang Kahoy. Ang tulo ka higayon kini gihisgutan sa Mga 
Pinadayag, mao nga si Cristo anaa sa paraiso. Oh, kana datu. Ang Ginoo 
magapanalangin. 
76 Karon, kita magasugod sa ikaduha nga capitulo, ang iglesia sa 
Efeso: 
 Ngadto sa manulonda sa iglesia sa Efeso, isulat mo kini; mao kini 
ang mga pulong sa nagkupot ug pito ka mga bitoon diha sa iyang too nga 
kamot, ang nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga kandilirong bulawan: 
 Si Juan mao ang—ang mensahero nianang panahona. Ang 
nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga kandilirong bulawan mao si Jesu-
Cristo, ang makagagahum sa tanan nga Dios. Unsay iyang ginabuhat? 
Wala Siya nagsulti nga Siya nagalakaw sa usa ka kandiliro; Siya 
nagalakaw sa taliwala kanilang tanan. Unsa ang buot ipasabut niana? 
Nga Siya ang mao sa gihapon nga Dios kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan, ug diha sa matag kapanahonan sa iglesia ngadto sa matag 
magtotoo. Siya moanha ngadto—uban sa Espiritu Santo ngadto sa matag 
kapanahonan ug ngadto sa matag tawo: mao sa gihapon, karon, ug 
hangtud sa kahangturan. 
78 “Nagkupot diha sa Iyang toong kamot…” “Toong kamot” 
nagkahulogan sa Iyang “awtoridad ug gahum.” Nagkupot sa Iyang toong 
kamot, ilalum sa pagmando, ang pito ka mga mensahero ngadto sa pito ka 
mga kapanahonan sa iglesia. Oh, nakagusto ako niana. Nakita Siya nga 
nagalakaw palibut niining pito ka mga kapanahonan, ang Cristo, 
naghimo sa Iyang kaugalingon nga madayag ngadto sa Iyang katawhan 
latas niining mangitngit nga kapanahonan, latas sa matag kapanahonan; 
samtang ang iglesia nahimong sa ngalan lamang ug mibiya, ang uban 
miadto sa usa ka dalan ug ang uban ngadto sa lain, apan kanang gamayng 
minoriya sa iglesia sa gihapon nagpabilin, ug si Cristo nagapamuhat 
kanila, nagpanghimatuod sa Iyang Pulong; nagamando niini gayud. 
79 Masayon kini kaayo nga makita giunsa nato pagkuha sa unsa ang 
atong nabatonan karong panahona, sa dihang kamo magtuon niini. 
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cardinal, arsobispo, kon punoang magtatan-aw. Ang mga tinuod 
nagadumot niining mga butang. Ug ang Dios miuyon niini alang kanila ug 
miingon, “Akong gidumtan usab kini.” Tungod kay Siya ang angayng 
himoong punoang magtatan-aw, ang arsobispo, ang papa. Siya 
nagapamuhat sa matag-usa ka tawo, dili usa ka organisasyon, apan sa usa 
ka tawo. 
 Karon, sa katingalahan… Paminaw, samtang kita magakaduol ug 
maayo. Kita adunay usa pa ka verseculo. 
227 Dinhi kita adunay dogma sa Catolisismo nga nagasugod, sa 
pagbanusbanus sa pagka apostoles. Pila ang nahibalo niana? 
Apostolikanhong… Karon, ang Catolico moingon nga ang papa karong 
panahona mao ang manununod ni Pedro: apostolikanhong 
pagbanusbanus. Walay usa ka butang sama niana. Giunsa sa inyong 
kalibutanon, kaulag… Giunsa niini nga si Esau ug si Jacob natawo sa usa 
ka balaan nga amahan ug usa ka balaan nga inahan, ug usa kanila usa ka 
Cristohanon ug ang laing usa usa ka yawa? Nakita ninyo? Giunsa kini sa 
pagkahimo? Tungod kay ang sala mao ang sala, ug ang sekso mao ang 
sekso, apan ang Dios mao ang naghatag sa pagpakatawo. 
 Ang Dios nagpili kanato gikan sa pagkatukod sa kalibutan. 
Nahibalo ba kamo niana? Pagpaabut hangtud kita makabasa niining mga 
magsusulat sa kasaysayan, ug tan-awon giunsa ni Irenaeus, giunsa niya 
paghatag ug pagdayeg sa Dios sa pagpili kaniya sa wala pa matukod ang 
kalibutan; giunsa niana nga si San Martin, ug tanan niadto, nagahatag 
Kaniya ug pagdayeg, sa Dios, sa pagdayeg. Miingon, “Tungod kay…” ug 
ang katawhan nagasulti mahitungod kaniya, nagaingon, “Siya gipili sa 
wala pa matukod ang kalibutan.” Mao kana ang Kasulatan. Kadtong mga 
kaigsoonan nga nalinya uban sa Dios. Apan kining karaang itom nga 
iglesia nga mitungha latas niining usa la libo ug lima ka gatus ka mga 
katuigan sa mga panahon sa kangitngitan, nga naglumos sa tibook butang 
sama sa usa ka suga nga nagaaso, nagalumos sa mga kahayag. “Apan kini 
mahimong Kahayag sa panahon sa kagabhion,” ang Ginoo miingon. 
229 Apostolikanhong pagbanusbanus, usa human sa laing usa; usa ka 
papa, ug kinahanglan kini maanaa sa kaliwatan sa mga papa sa dili pa 
ikaw mahimong usa ka papa. Oh, tan-awa, tan-awa. Kana walay 
hinungdan. Ang—ang katawhan… dili ang balaan ug matarung, apan 
ang… Himoa ang—himoa ang mga pari magaampo alang kanila ug 
magapalingkawas sa ilang mga sala, magapasaylo sa ilang mga sala, 
magabayad ug kwarta alang sa pagkompisal. 
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 Oo, bisan ang kinaiyahan nagaangkon niining mga kapanahonan 
sa iglesia. Ang Methodista migula gikan sa kaguliyang—kon, akong 
ipasabut, ang Lutherano nakagula gikan sa kaguliyang, ang Methodista 
nagauyog sa iyang gugmang inigsoon, ug panahon sa ebanghilyo, ug 
ang—ug ang panahon sa—sa misyonaryo. Ang labing daku nga panahon 
sa misyonaryo nga ang kalibutan nahibalo gayud mao ang panahon sa 
Methodista. Tinuod kana. Nagauyog sa iyang malo… 
223 Unsay nahitabo didto? Gikan nianang malo mitungha ang usa 
lugas sa mais, ang mga Pentecostal, usa ka lugas, sama lamang sa maong 
butang nga gitisok. Dili usa ka dahon, dili usa ka banay, apan usa ka 
lugas. Ug karon, ang—ang mga Pentecostal nakakuha ug agup-up diha sa 
tibook nga lugas, hangtud kini—dili ka makahimo gani halos nga 
makakakita sa lugas. Panahon na kini sa paghinlo. Amen. Unsa ang ilang 
gibuhat? Naghimo sa samang butang nga gihimo sa Methodista. Ang usa 
nag-organisa kanila sa usa ka pundok, miingon, “Kami mga Assembly of 
God.” Ang laing usa, “Kami Pentecostal Holiness.” Laing usa, “Kami 
Oneness.” “Kami Twoness.” Ug—ug adunay daghan kaayo niini, ug 
daghan kaayo kanila (tan-awa,) nagasakay sa usa ka bugdo sa likod nga 
kamelyo, duha ka bugdo, tulo ka bugdo, tanang butang… Oh, adunay 
kan-oman, kon katloan, kon kap-atan nga nagkalainlain nga mga 
organisasyon diha kanila. 
224 Unsay ilang gibuhat? Naglabay niini balik gayud ngadto sa 
Romanismo pag-usab, nabautismohan sa bautismo sa iglesia Romana 
Catolica. Ako mangutana sa bisan kinsang Pentecostal sa pagpakita 
kanako diin bisan kinsang tawo diha sa Biblia nga nabautismohan sa 
ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ako mangutana sa bisan 
kinsang obispo, cardinal, bisan kinsa nga magtutudlo, sa pagpakita 
kanako kung asa kini sukad, sukad nga nahimo gawas sa iglesia Catolica. 
Ug si Luther nagdala niini uban kaniya; siya nagdala sa katekismo ug 
tanang butang pa gikan niini. Ang mga Methodista nagapadayon uban 
niini. Mga Pentecostal angay kamo nga maulaw. Panglimpyo. Balik 
ngadto sa Pulong. Paghinulsol kondili ang Dios magakuha sa kandiliro 
pahilayo gikan kanimo, ang Kahayag nga imong nabatonan. Amen. 
Buyno. 
225 Nagkuha sa Espiritu Santo ingon nga usa ka pangulo ug naghatag 
kanila ug usa ka balaan nga han-ay sa mga tawo, ug nagbutang kanila 
ibabaw sa katawhan, ug wala magtawag kanila nga pastor, mga 
magbalantay (Kita angayng pagatawgon nga mga pastor, “mga 
magbalantay,” ang kahulogan sa pulong nga “pastor.”), apan father, 
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Karon, dinhi sa sinugdanan… Ako nagatoo nga tanan kaninyo makakita 
dinhi niini kahitaas. Ang ikaduha nga kapanahonan, ikatulo, ikaupat, 
ikalima, ikaunom, ikapito nga kapanahonan. Karon, kung inyong 
namatikdan kini ug maayo, ang iglesia nagsugod sa Pentecostes. Pila ang 
nagatoo niana? Inyong makita unsa ang nahitabo sa Pentecostes, unya 
atong bantayan ang iglesia samtang kini nagapadayon. Kini nagsugod ug 
kawala ug dugang gamay, nagpahilayo ug diyutay, nagpahilayo ug 
diyutay; diyutay lamang, kini nagkawala sama niana ingon nga ang 
tinuod nga matuod nga iglesia nga migula. 
 Karon, ang Cristo… Bisan unsa ka gamay ang iglesia, “Bisan asa 
ang duha kon tulo nga managkatigum tungod sa Akong Ngalan, Ako anaa 
sa ilang taliwala.” Sa dihang sila managkatigum sa unsa? Sa ngalan sa 
Methodista? Ngalan sa Baptist? Ngalan sa Pentecostal? Ngalan ni Jesus. 
Bisan asa ang duha kon tulo managkatigum, bisan unsa ka gamay niini… 
Ug sila mahimong diyutay kaayo sa katapusang mga adlaw, hangtud Siya 
miingon Siya kinahanglan moanhi sa madali ug pamub-on ang bulohaton 
kondili walay unod nga maluwas alang sa pagsakgaw. “Bisan asa ang 
duha kon tulo managkatigum sa Akong Ngalan.” 
81 Karon, ang nahaunang hugna, ang mga apostoles. Karon, atong 
makita kini sa sinugdanan, sa Pentecostes. Siya nagalakaw palibut, ang 
mao sa gihapon nga dakung Dios, ang mao sa gihapon nga dagkung mga 
ilhanan ang mahitabo sa tanan niining kapanahonan tungod kay Siya 
nagalakaw taliwala sa matag kapanahonan. Panalangin sa unsa? Ang 
Iyang katawhan nga nagatigum sa Iyang Ngalan.  
 Buot ko nga inyong bantayan kini samtang kita moadto latas sa 
iglesia. Kining iglesia adunay Ngalan ni Jesus. Kining iglesia adunay 
Ngalan ni Jesus. Kining iglesia adunay Ngalan ni Jesus. Ug nawala Kini sa 
iglesia. Kining iglesia nga migula, ang Lutherano nga kapanahonan, uban 
sa “usa ka ngalan imong gikinabuhi apan ikaw patay.” Ug kini 
nagapadayon hangtud sa katapusan niining kapanahonan; ug taliwala 
niining kapanahonan ug niining kapanahonan adunay pultahan nga 
inablihan nga gipahiluna aron magpabalik nianang Ngalan pag-usab 
ngadto sa iglesia. Karon, bantayi ug tan-awa kung kana dili tinuod, 
human nga atong makuha kini dinhi sa Mga Kasulatan. Didto taliwala 
sa—sa mga kapanahonan… 
83 Karon, ugma sa gabii akong tinguhaon nga mapahiluna kini dinhi 
aron kitang tanan makahimo nga makakita niini. Ug ako moanhi tingali 
ugma sa hapon ug magdibuho alang—sa uban nga—kon mga plano nga 
akong buot ipamulong kaninyo. Ug kung bisan kinsa kaninyo adunay mga 
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kasaysayan, dal-a sila. Kondili pangadto sa librariya ug isulat ninyo kon 
sa ubang dapit, ug kuhaon ang kasaysayan, ug basaha kini, ug tan-awon 
kung kini husto. 
84 Karon, ang nahunang verseculo. Unsay Iyang ginabuhat? Siya 
nangumosta kanila. 
 Ngadto—ngadto sa manulonda sa iglesia sa Efeso…(ngadto kang 
Juan)… isulat mo kini; Mao kini ang mga pulong sa nagkupot ug pito ka 
mga bitoon diha sa iyang too nga kamot, ang nagalakaw sa taliwala sa pito 
ka mga kandilirong bulawan: (Kini usa ka pagpangumosta.) 
 Karon, ang ikaduha nga verseculo ug ang ikatulo nga verseculo, 
Siya nagdayeg kanila. 
 Nasayud ako sa imong mga nabuhat, sa imong paghago… ikaw dili 
makapailub sa dautan nga mga tawo hinonoa ginausisa mo ang mga nanag-
ingon nga sila mga apostoles apan dili diay, ug nasuta mo sila nga mga 
mini: 
 Nakita ninyo, kanang pagsupil nagsugod na diha sa nahaunang 
kapanahonan, human na nga nagsugod didto; tungod kay ang pinili ug 
tinuod nga iglesia nga buot magabantay sa mga lagda sa Biblia, ug 
nagabantay sa mga Pulong nga gisulti ni Jesus sa Iyang pagpamatuod, sila 
nagsugod na sa pagbiya. Usa ka butang ang nagsugod nga mahitabo, ug 
adunay mga mini nga mga magtutudlo nga mitungha, katawhan nga 
nagtudlo sa sayup, sukwahi ngadto sa Kasulatan, nagtinguha sa pagdala 
ug usa ka butang kon magdugang ug usa ka butang. 
 Mao kana ang hinungdan Iyang gihatag kining pinadayag ngadto 
sa  iglesia ug miingon, “Bisan kinsa ang magakuha kon magadugang 
ngadto, pagakuhaon ang imong bahin gikan sa Basahon sa Kinabuhi.” 
Kana ang pagkawala, igsoon. Ayaw gayud panghilabot sa Pulong sa Dios. 
Bisan kinsa ang masakitan Niini kon unsa kasakit Kini, isulti lamang kini 
bisan unsa pa man. Sa mao lamang nga paagi nga kini gikasulat, mao 
kana ang paagi. Kita wala magkinahanglan sa bisan unsang usa ka 
butang nga daku pa; kita wala magkinahanglan ug bisan kinsa nga pari 
kon bisan unsang butang sa paghubad niini kanato. Ang Dios Espiritu 
Santo mao ang maghuhubad. Siya ang nagahatag ug paghubad. 
88 Karon, kung inyong namatikdan, sa pagbiya sa mga pagkadautan 
ug nakaplagan ang mini nga mga profeta, human nga gipamatud-an nga 
sila mini, nga nagabaton sa dagway sa tinohoan… Nakita ninyo giunsa sa 
iglesia pagsugod nga mahimong sa ngalan lamang nianang panahona? 
Sila nagsugod sa pagpakgang ilalum sa pagdasig sa Espiritu Santo, 
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gitawag “holy-rollers.” Kamo mga Methodista nagbuhat niana; sila 
nangapukan diha sa salog ilalum sa gahum sa Dios, ug sila magalabay ug 
tubig sa ilang nawong ug paypayan sila. Tinuod kana. Ug sila 
nagawilikwilk ug maayo ilalum niini, hangtud sila nakakuha sa—
ginatawag, “sila adunay mga pagwilikwilik.” Sila—ang katawhan nga 
magwilikwilk ug mapukan ilalum sa gahum sa Espiritu Santo. Mao kana 
ang kasaysayan sa Methodista. Gikan dinha mitungha  ang mga Quaker 
ug uban pa nga anaa karon. 
217 Sila nag-organisa niini. Ilang gihimo kini nga Methodista, 
kinaraan nga Methodista, ug kining matang sa Methodista, ug kanang 
matang sa Methodista, hangtud kini nahimong ubos kaayo hangtud ang 
katawhan nga Methodista buot nga kuhaon ang “Dugo” gikan sa ilang 
mga alawiton. 
 Dinhi sa miaging gabii sa usa ka programa sa telebisyon (Ang 
akong mama nagtawag kanako), sila dunay usa ka Methodista nga pastor, 
dinhi gayud sa Indiana, nagatudlo ug rock-and-roll diha sa simbahan. 
Miingon, “Usa kini ka makauulaw nga kita nangapakyas nga makakita 
niining matahum nga arte nga maanaa diha sa  iglesia.” Mao kana ang 
yawa ug usa ka mini nga profeta. Tinuod. Dili sa pagsakit sa inyong mga 
pagbati, apan, igsoon, mao kana ang kamatuoran sa Dios. Palabihon ko 
pa nga masuko kamo ug diyutay niining paagi ug makapahimo kaninyo 
nga magtuon sa Kasulatan, tingali mahimong matul-id diha sa Dios, kay 
sa mawala sa katapusan. Dili tingali kamo makagusto kanako karon, 
apan sa umalabot nga adlaw ikaw mogakus kanako, moingon, “Igsoong 
Branham, kana tinuod.” Dinhi mao kini gayud dinhi, ug sila 
nagapadulong ngadto niana. Mao kana diin sila… Didto lamang kini. Ang 
Biblia miingon nga sila magabuhat niana. 
220 Unya gikan kang Wesley, kung si Wesley nagbuhat niana, unya 
subay niana miabut ang mga Pentecostal. Sila nakabaton sa pagpahiuli sa 
mga gasa, nagsugod ug pagsulti sa mga dila, ang bautismo sa Espiritu 
Santo.  
 Sama lamang sa usa ka lugas sa mais nga migula gikan sa yuta. 
Ang nahaunang butang, kini madunot, magapalugwa ug pipila ka mga 
dahon. Unya kini… Kamo adunay uma sa mais. Kanang dahon motubo 
ug mopagula ug banay. Ang nahauna mao ang Lutherano. Ang banay, 
unsa kini? Methodista; ang malo, ang gugmang inigsoon, ang ebanghilyo, 
ang malo nga moadto ngadto sa uban. 
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nahibalo nga kana mao ang Roma, tungod kay siya nagalingkod sa pito ka 
mga bungtod, ug tanang butang tukma lamang gayud, usa ka tawo nga 
anaa kaniya, ug mao ang numero sa mapintas nga mananap, ug uban pa. 
kitang tanan nahibalo nga gikan sa nangagi nga mga pagtudlo kung kinsa 
kini. Apan ang makasusubo nga butang mao kini, siya inahan sa mga 
bigaon. Mao kini ang iyang sinugdanan dinhi gayud, nagsugod sa Roma 
ingon nga usa ka pundok nga mga Cristohanon, gitawag kono nga mga 
Cristohanon. 
214 Paminaw. Ang Dios nagatabang kanako aron mahimo kini nga 
tinuod. Usa ka pundok sa mga Cristohanon diha sa usa ka iglesia sama 
niini, sila nahimong pormal, ug lahi, ug mibiya, ug naghimo sa ilang 
kaugalingon ug usa ka organisasyon, ug unya nakighiusa niana uban sa 
nasud sa panahon sa kangitngitan. Ug ang nasud ug ang iglesia nahimong 
usa sa unsa? Cristohanon nga iglesia, nga kini ginatawag “Santa iglesia 
Catolica”  (Ang pulong “catolica” mao ang pulong nga nagkahulogan “sa 
kinatibok-an.”), ang dakung kinatibok-ang Cristohanon nga iglesia, ug 
nagtawag sa katawhan nga nagsultig mga dila, ug nagasinggit, ug nag-ayo 
ug masakiton, ug uban pa, nga mga erehes. Ug sa katapusan naghimo 
niini sa pinugsanay niana nga paagi hangtud ang bisan kinsa nga 
madakpan nga nagasimba niana nga paagi ilabay ngadto sa langub sa 
leon kung sila dili mogakus sa catolisismo. Kana miabut sa tanan niining 
gatusan ka mga katuigan balik didto nianang paglutos. Apan kanang  
iglesia wala gayud namatay. Dili nimo mapatay kini. Ang Dios miingon 
nga kini mabuhi hangtud sa katapusan ug unya Siya magahatag niini sa 
usa ka purongpurong sa Kinabuhi. Miabut latas niadtong mga 
kapanahonan sa paglutos… 
215  Unya subay niana miabut si Martin Luther aron sa pagpadayon 
sa kapanahonan, ug iyang gipagawas ang iglesia pinaagi sa 
pagkamatarung. Unsay nahitabo sa dihang si Luther namatay? Sila nag-
organisa niini, naghimo niini nga usa ka iglesia lutherano; sila naghimog 
doctrina. Sa dihang sila nag-organisa niini, unsay ilang gibuhat? 
Naghatag niini ug usa ka pagpanganak balik gayud ngadto sa Romanismo 
pag-usab. Sa tukma gayud. 
 Unya ang Espiritu Santo migula niana, ug si Wesley nakakita 
niini. Ug si Wesley, ug Whitfield, ug George Whitfield, ug daghan 
niadtong lain pa, ug—ug si Asbury, ug daghan kanila nga mga bantugang 
magdadasig. Ilang giluwas ang kalibutan niana nga panahon. Sila dunay 
revival diha sa kapanahonan sa Filadelfia nga nagluwas sa Englaterra ug 
sa Tinipong Bansa usab. Sila adunay mga tigum diin sila gipalagpot ug 
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nagsugod sa pag-aghat sa katawhan sa pagbiaybiay kanila. Buyno, dili ba 
si Jesus miingon, “Bulahan kamo sa dihang kamo pagalutoson tungod sa 
pagkamatarung”? Siya wala gayud  miingon nga magsugod sa ngalan 
lamang. Siya miingon, “Managkalipay, ug malipayon sa daku uyamot, 
kay sila nagalutos sa mga profeta nga miuna kaninyo.” Siya miingon diha 
sa mga kabulahanan sa Mateo 5, “Bulahan kamo.” Oo, sa pagbaton ug 
katawhan sa pagbiaybiay kanimo tungod kay ikaw nahigugma sa 
Ginoong Jesus maoy usa ka panalangin tungod lamang sa pagsulti nila 
niini. Sila lamang… Sa dihang sila magatunglo kanimo, sila magadala ug 
panalangin kanimo. Kini mosumbalik kanila, sama nga kini nahitabo 
kang Balaam nianang panahona. Kini—kini mosumbalik kanila. Sa 
dihang sila magtinguha sa pagbiaybiay kanimo ingon nga usa ka 
Cristohanon, oo, kini mosumbalik kanila, ug ang Dios magahatag ug 
panalangin, tungod kay “Bulahan kamo sa dihang ang mga tawo 
magalutos kaninyo tungod sa Akong Ngalan.” Tungod sa Iyang Ngalan, 
“Bulahan kamo.” 
90 Karon, atong makaplagan nga sila buot nga magsugod ug 
mahimong makabaton sa dagway sa pagkadiosnon. 
 Karon, ako mahimong mohunong dayon dinhi ug mosulti ug usa 
ka butang: tohoi ako makahimo, namatikdan ba ninyo nga sa matag 
revival… Karon, igsoong mga ministro, susiha kini. Sa matag revival 
nagapalugwa ug kaluha: si Esau ug si Jacob. Ang buot ipasabut nako si 
Isaac inay kang—Isaac ug Rebekah, inay kang Jacob. Si Isaac ug 
Rebekah nanganak ug kaluha. Ang ilang amahan balaan; ang inahan 
balaan; apan sila nanganak ug duha ka lalake: si Esau ug si Jacob. 
 Karon, ang duha kanila relihiyoso. Apan si Esau, sa dihang kini 
miabut sa mga buhat ug mga binuhatan, ingon nga usa ka maayong 
legalista, siya tingali usa ka mas maayo nga batang lalake sa tanang paagi 
kay kang Jacob. Nahibalo kamo niana? Si Jacob usa lamang ka batang 
lalake nga nagasunodsunod sa iyang inahan sa tanang panahon. Apan si 
Esau milakaw ug nagtrabaho, milakaw ug nangayam sa karneng usa ug 
naghatag ngadto sa iyang tigulang nga amahan nga usa ka profeta; siya 
nagtinguha sa pag-atiman kaniya. Apan si Jacob adunay usa ka butang 
lamang sa iyang hunahuna; siya nagkinahanglan nianang 
pagkapanganay. Ug si Esau nagtamay niini. 
93 Karon, wala ba ninyo makita ang natural nga tawo, adunay duha 
ka matang sa katawhan nga migula sa matag revival. Adunay usa ka 
natural nga tawo, ug siya moanha sa altar ug moingon, “Oo, sir, ako 
nagdawat kang Cristo ingon nga akong Manluluwas.” Siya mogula, ug 
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unsa ang mahitabo kaniya? Ang nahaunang butang nga inyong 
mahibaloan, siya mosangpot ngadto sa ubang maayong mabugnaw, sa 
ngalan lamang nga iglesia tungod kay siya naghunahuna, “Buyno, kung 
ako magpasakop sa iglesia, ako maayo gayud ingon sa uban nga tawo. Dili 
ba ako maayo gayud sama kang Mao-kini ug mao-kana? Unsay kalainan 
nga mahimo niini samtang ako nagpasakop ngadto sa iglesia ug naghimo 
sa akong pagsugid?” Oo, kini usa ka dakung kalainan. Kinahanglan ikaw 
matawo pag-usab. Kinahanglan ikaw makabaton nianang 
pagkapanganay. 
 Ug si Jacob wala manumbaling unsa ka daku nga siya gibiaybiay. 
Siya nagkinahanglan nianang pagkapanganay, ug dili niya igsapayan 
unsaon niya ka kinahanglan nga kuhaon kini. 
95 Karon, daghan sa katawhan dili buot nga makuha ang 
pagkapanganay, tungod kay sila naghunahuna nga kini usa ka gamay 
lamang nga dili tinamud. Dili sila buot moadto sa altar ug mohilak ug 
diyutay, kon moadto nga walay pipila ka mga pagkaon, ug—ug laing usa 
ka butang. Sila—sila—sila dili buot nga mobuhat niini. Ang daghan sa 
mga babaye uban sa daghan sa, kamo nahibalo, dunay mani—mik-ap, sila 
naghunahuna kung sila maghilak ilang mahugasan kini, ibutang kini pag-
usab. Oo, sila… kini mao… Ug ako wala nagpasabut sa pagsulti niana sa 
pagpasipala; ako naglaum nga kini dili pamation niana nga paagi; apan 
mao kana ang kamatuoran. Sila dili gayud gusto niini. 
 Dili sila gusto sa bag-ong pagkatawo, tungod kay ang bag-ong 
pagkatawo usa ka matang nga nagkagubot. Sama kini sa bisan unsang 
lain nga pagkatawo. Bisan unsa nga pagkatawo usa ka nagkagubot, ako 
dili manumbaling kung asa kini. Kung kini diha sa tangkal sa baboy, kon 
diha sa kuwadra, kon sa pinakamaayong dapit, gidayandayanan nga 
lawak sa hospital, kini usa ka nagkagubot. 
 Ug busa ang bag-ong pagkatawo usa ka nagkagubot. Amen. Kini 
makapahimo kanimo sa pagbuhat ug mga butang nga wala nimo 
hunahunaa nga buhaton: motindog sa usa ka daplin ug magdukdok ug 
tamborin, kon moawit “Himaya sa Dios. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. 
Dalaygon ang Dios.” Oo, ikaw maglihok sama sa usa ka buang. Mao kana 
ang nahitabo sa mga apostoles; mao kana ang nahitabo kang birhen 
Maria; siya milihok sama nga siya hubog. Siya usa ka nakapagubot sa 
katilingban, apan nagkinahanglan kini ug kagubot aron ang kinabuhi 
molugwa. Amen. 
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obispo ug mga papa ug mga pari, aron… Sila mahimong  balaan, ug ang 
kongregasyon magkinabuhi sa bisan unsang paagi nga ilang—ilang gusto. 
Ug sila magabayad sa mga pari, ug siya magaampo kanila aron 
makagawas sa impiyerno, ug tanang butang sama niana. Ug kini usa ka 
Nicolaita. Ang Dios miingon, “Akong gidumtan kana.” Karon, pamati. 
 “Tan-awon nako, ug ikaw miingon, ‘Ang Dios miingon nga Siya 
nagdumot niini’?” Karon atong tan-awon kung Iyang gibuhat. 
 Apan kini ang anaa kanimo, nga imong ginadumtan ang mga buhat 
sa mga Nicolaita, nga gidumtan ko usab. 
 Ang Dios nagadumot sa usa ka organisasyon. Tinuod kana? 
Karon, inyong nakita gayud sa tukma unsay ilang pagabuhaton; nakita 
ninyo unsay ilang gibuhat. Karon, bantayi latas sa iglesia kung sila wala 
nagbuhat niana. Siya nagdumot sa organisasyon. 
 Siya nga adunay igdulongog, magpatalinghug sa ginaingon sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia;… 
212 Karon, ang mga lobo nga ginaingon ni Pablo nahimong mga 
Nicolaita. Sila nagatinguha sa pagmugna ug usa pagkapari sama sa 
Levitikanhong pagkapari, nga wala diha sa doctrina sa bag-ong Tugon. 
Amen. Ang pulong nga “Nico,” ang Griego nga pulong “Nico” 
nagkahulogan “aron sa pagdaug, pagbuntog.” Pagbuntog sa unsa? Sa 
kongregasyon, sa Espiritu Santo: kuhaon gikan sa iglesia ang 
nabanhawng Ginoo uban sa mga ilhanan ug mga katingalahan taliwala sa 
mga magtotoo, ug magbutang ug mga tawo nga gibotohan aron 
mahimong papa, kon usa ka carnal—cardinal, kon usa ka magtatan-aw, 
nagtinguha sa pagkuha sa Espiritu Santo pahilayo gikan sa kongregasyon 
ug ihatag kini sa usa ka han-ay nga gitawag nga balaang han-ay sa mga 
tawo, nga magbutang kanila ibabaw sa kongregasyon; dili sa pagtawag 
kanila nga mga pastor nga ang kahulogan “mga magbalantay sa 
karnero,” apan “father”; nga si Jesus miingon, “Ayaw kamo pagtawag ug 
tawo nga amahan dinhi sa yuta.” Nakita ninyo kanang dautan nga 
butang? Ug unsa ang atong nabuhat? 
213 Oh, kung kita makahimo sa paghunong. Hinaut kita wala niining 
tanang mga gabii nga nabukot sama niini; buot ko nga maghisgut ugma 
sa gabii sa ika napulogduha nga capitulo sa Pinadayag ug ipakita kaninyo 
kanang karaang bigaong babaye nga nagalingkod didto, ang bigaon. Ug 
siya… Ang katarungan nga siya mao, tungod kay siya naghimog mga 
pagpakighilawas, ug nagtawag sa iyang kugalingon nga usa ka balo, ug 
usab siya usa ka inahan sa mga bigaon. Tinuod ba kana? Karon, kita 
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nagatoo kini anaa sa… Ako dili segurado karon kung kini anaa sa Mga 
Taga Tesalonica sa nahaunang capitulo ug sa ikawalo nga verseculo. 
“Kung kami kon usa ka manulonda nga gikan sa langit ug magawali sa 
bisan unsang laing maayong balita, kung usa ka manulonda manaug 
gikan sa langit magawali sa bisan unsang maayong balita nga lahi kay sa 
niini” (kay sa pagsugo sa mga tawo nga mabautismohan pag-usab sa 
Ngalan ni Jesu-Cristo, ug ang Maayong Balita nga giwali ni Pablo)… 
Kung bisan kinsang manulonda nga gikan sa langit (Dili usa ka… bisan 
pa usa ka obispo, kon usa ka cardinal, kon usa ka punoang magtatan-aw, 
kon usa ka pastor, kon—kon usa ka butang)… Kung usa ka manulonda 
monaug gikan sa langit ug magawali sa laing maayong balita gawas niini, 
ipatunglo siya.” Tinuod kana. Tinuod ba kana? Unsay iyang gisulti, mao 
kana ang Mga Taga Galacia 1:8, kung buot ninyo nga isulat kana, makita 
ninyo unsa ang gisulti ni Pablo. 
204 Karon, dinhi siya miingon… Karon, sa ika 27, ako nagatoo sa ika 
27 nga verseculo:  
 Kay wala ko man ililong kaninyo ang tibook pagbulot-an sa Dios. 
 Karon, paminaw unsa kining… Kini usa ka profesiya.  
 Tagda ninyo ang inyong kaugalingong ug ang tibook panon, 
ibabaw… nga niini ang Espiritu Santo… naghimo kaninyong mga 
magbalantay, aron pasibsibon ang iglesia sa Dios, nga iyang gipalit pinaagi 
sa iyang kaugalingong dugo. 
 Kinsa ang nagpalit?  Kinsang Dugo kana? Ang Biblia miingon 
kini mao ang Dugo sa Dios. Ang Dios, uban sa Iyang kaugalingon nga 
Dugo… Tinuod ba kana? 
 … pasibsibon ang iglesia sa Dios, nga iyang gipalit pinaagi sa iyang 
kaugalingong dugo. 
 Nahibalo ako nga, sa tapus sa akong paggikan, pagasudlon kamo sa 
mga lobo nga mabangis nga dili malooy sa panon. 
 Ug gikan ra gayud kaninyo…(Bantayi, kanang tawhana makahimo 
sa pagtan-aw lahus niana ug makakita ninang butang nga magaabut.)… 
ra gayud kaninyo adunay managpanindog nga mga tawo nga magasulti ug 
mga binalit-ad aron sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. 
208 [Blangko.nga dapit.sa.teyp—Ed.] Mga tuig ang milabay samtang 
siya… [Blangko.nga dapit.sa.teyp—Ed.] Kon usa ka pundok sa mga tawo 
nga buot maghimo ug organisasyon ug mokuha sa—sa pagkabalaanon ug 
sa Espiritu Santo pahilayo gikan sa iglesia, ug ibutang kini diha sa mga 
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97 Gawas kon ang bisan unsang butang mamatay ug madunot, ang 
kinabuhi dili molugwa niini. Gawas kon ang usa ka tawo mamatay ug 
madunot sa iyang kaugalingong mga hunahuna, si Cristo dili makasulod 
sa iyang kasingkasing. Sa dihang ikaw magtinguha sa paghunahuna alang 
sa imong kaugalingon, “Karon, kung ako mopaingon sa altar ug moingon, 
‘Oo, Ginoo, ako—ako usa ka maayong tawo; Ikaw akong dawaton. Ako 
nagabayad sa akong mga ikapulo. Akong ginabuhat kini,’” kinahanglan 
ikaw mamatay ug madunot diha gayud sa imong mga hunahuna. Tugoti 
ang Espiritu Santo nga magmando ug buhata lamang ang bisan unsa nga 
ipabuhat Niya kanimo. Himoa nga matang sa nagkagubot uban niini. 
Kana pamation nga makalilisang, dili pagpasipala, apan kini mao ang 
kamatuoran. Mao lamang kini ang paagi nga akong nahibaloan unsaon sa 
pagmakmak sa butang aron mahimo nga kamo makasabut niini. 
 Unsa pa ka labi pa ka nagkagubot kaysa sa nianang pundok sa 
mga Judio nianang adlawa, kay sa makita kining katawhan nga migula 
uban sa nagkabungabunga nga mga ngabil? [Si Igsoong Branham 
nagpasundayag unsa ang pagbungabunga—Ed.]…?... Laing pinulongan, 
naglihok sama sa hubog nga katawhan. [Si Igsoong Branham 
nagpasundayag giunsa sa paglihok sa usa ka tawong hubog—Ed.] Mao 
kana ang tukma gayud kung unsa ang ilang ginabuhat. Sila tan-awon nga 
nagkagubot. 
 Ug siya miingon, “Kini bang mga tawhana nangabasdak sa bag-
ong bino?” 
100 Apan ang usa mibarug sa iyang kaugalingon, siya miingon, 
“Angay ninyong mahibaloan, ug patalinghugi ang akong mga pulong; kini 
wala nangahubog  sama sa inyong ginatoohan nga mao kini.” Apan siya 
miadto dayon sa Kasulatan, “Mao kini unsa ang gipamulong sa profeta 
nga si Joel, ‘Ug kini mahitabo sa katapusang mga adlaw,’ miingon ang 
Dios, ‘Akong pagabuboan sa Akong Espiritu ang tanang katawhan.’” 
 Mao kana ang paagi ang iglesia natawo sa nahauna. Pila ang 
nagatoo nga ang Dios walay kinutoban? Nakita ninyo? Nan Siya dili 
mabalhin. Ug kung mao kana ang Iyang plano sa iglesia sa sinugdan, mao 
kana ang matang sa iglesia nga Iyang mabatonan sa katapusan. Siya dili 
mabalhin. Busa unsaon nimo sa pagpuli sa paglamano sa kamot, kon 
pagwisikwisik, kon—kon ubang laing butang nga kini wala nahitab0o 
didto? Matag usa sa mga apostoles mibalik gayud ngadto niana. 
102 Human sila nagbuhat niining tanan… Ug silang tanan napuno sa 
Espiritu Santo, si Pedro miingon, “Aduna bay makasalanta sa tubig aron 
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dili sila kabautismohan sila nga nanagpakadawat sa Espiritu Santo sama 
kanato?” Ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesu-Cristo. 
Tinuod kana. 
 Sa nagapanaw si Pablo iyang nakaplagan ang katawhan nga 
nagasinggit, dunay dakung panahon, pundok sa mga Baptist nga 
naghimaya sa Dios, ug siya miingon, Mga Buhat 19, siya miingon, 
“Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mitoo na kamo?” 
 Sila miingon, “Wala. Wala man gani kami makadungog nga 
aduna diay Espiritu Santo.” 
 Miingon, “Ngadto ba diay sa unsa ang pagbautismo kaninyo?”  
 Sila mitubag kaniya, “Ngadto sa bautismo ni Juan.” 
 Siya miingon, “Oo, kini dili na gayud magsilbi.” Nakita ninyo? Si 
Pedro human na nagtimri niini sa adlaw sa Pentecostes. Anaa kaniya ang 
yawi. Nakita ninyo? 
 Miingon, “Dili na gayud kini magsilbi; kinahanglan 
mabautismohan kamo pag-usab.” Busa iyang gibautismohan sila pag-
usab sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo, nagpandong sa iyang mga kamot 
ibabaw kanila, ug sila adunay managsama nga resulta sama kanila nga 
ilang nabatonan sa sinugdanan. Napuno sila sa Espiritu Santo; sila 
nagsugod sa pagsulti ug mga dila ug nagprofesiya. 
109 Karon, mao kana ang nahitabo sa iglesia latas sa kapanahonan. 
Karon, kini nagsugod gayud dinhi sa sinugdan. 
 Nasayud Ako sa imong pagpailub. Sa imong makalilisang nga 
pailub sa pag-antus. Ako nasayud niana… Karon, hinumdomi, Ako mao 
Siya nga nagalakaw sa taliwala sa mga kandiliro. Nasayud Ako sa imong 
pailub, ug imong buhat, sa imong paghago, ug sa imong gugma, ug uban 
pa. Nasayud Ako sa tanan nimong gibuhat. Ug nasayud Ako—ako sa 
imong pag-usiha niining mga tawhana nga nagatawag sa ilang 
kaugalingon nga mga profeta, mga apostoles, ug nakaplagan nga sila mga 
bakakon.” Oh, kana walay lipodlipod, dili ba? Ako dili manubag niana; 
Siya mao. Siya miingon nga sila mga bakakon. 
111 Apan ang Biblia miingon, “Susiha ang usa ka tawo. Kung sa 
inyong taliwala adunay espirituhanon kon usa ka profeta, kon siya 
moingon siya profeta, Ako ang Ginoo magapadayag sa Akong 
kaugalingon ngadto kaniya. Ako makigsulti kaniya diha sa mga panan-
awon ug diha sa mga damgo. Ug kung ang iyang gipanulti matuman, nan 
patalinghugi siya; ayaw kahadlok kaniya (Nakita ninyo?), tungod kay 
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paglakaw diha sa Kahayag. “Ang mga ilhanan, mga katingalahan, ug mga 
milagro?” Padayon lamang paglakaw diha sa Kahayag. Nakita ninyo? 
Padayon lamang. Matag higayon nga ikaw makahimo ug usa ka tikang, 
ang Kahayag moambak ug diyutay sa unahan nimo. Siya dili motuklod; 
Siya magauna. Siya mao ang Kahayag. Oh, ako malipayon kaayo niana. 
Dili ba ikaw? Siya mao ang Kahayag, diha Kaniya walay kangitngit. 
199 “Imong gidumtan ang mga buhat sa Nicolaita.” Nahimong usa ka 
doctrina… Karon, atong tan-awon unsa ang gisulti ni Pablo… Karon, 
kansang iglesia… Kinsa ang nagtukod niining iglesia karon? Si Pablo, sa 
Efeso. 
 Mobalik kita karon sa Mga Buhat sa ika kaluhaan nga capitulo, 
kadiyut lang, sa Mga Buhat sa ika kaluhaan nga capitulo, ug tan-awon 
unsa ang gisulti ni Pablo… Nagatoo ba kamo nga si Pablo usa ka profeta? 
Segurado, siya profeta. Sa pagkatinuod, siya profeta. Hinumdomi nianang 
gabii sa panan-awon sa bagyo sa dagat ug uban pa? Karon… Ug sa tanan 
mahitungod niini… Karon, ang ika kaluhaan nga capitulo sa San—sa 
Exod—kon sa Mga Buhat, ug magasugod kita karon mahitungod sa—sa 
ika kaluhaan ug pito nga verseculo, ug paminaw ug maayo samtang kita 
magabasa. Karon, kini mao si Pablo, usa ka profeta, nagatagna unsa ang 
magakahitabo. 
 Kay wala ko man ililong kaninyo ang tanang pagbulot-an sa Dios. 
 Kanang bulahan nga tawo… Oh, buot ko nga mobarug didto 
nianang adlaw ug motan-aw nianang martir nga purongpurong nga 
igabutang sa iyang ulo. Kung adunay usa ka butang nga ako mahimong 
mohilak, nan ako mohilak. Ako mosinggit aron makakita kang Pablo. 

See Saint Paul, that great apostle, 
With his robe made bright ang fair; 
Ang I’m sure there’ll be some shouting 
When we all get there. (Dili ba kamo?) 

202 Karon. 
 Wala ko man ililong kaninyo ang tanang pagbulot-an sa Dios. 
 Tinuod ba kana? Karon, mga Cristohanon, tan-aw dinhing 
dapita; ako mangutana kanimo ug usa ka butang. Kinsa man kini nga 
nagsugo sa katawhan nga nabautismohan sa laing paagi gawas sa Ngalan 
ni Jesu-Cristo sa pagduol ug magpabautismo pag-usab? [Ang 
kongregasyon miingon, “Si Pablo”—Ed.] Siya nagwali sa tibook pagbulot-
an. Tinuod ba kana? Di ba? Ug unsa ang gisulti ni Pablo diha sa, ako 
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ikaw nagatoo, padayon ikaw sa unahan.” Ug siya miingon—siya 
miingon… Ako miingon, “Unsaon nimo sa pagpauli sa balay?” 
 Siya miingon, “Ako molatas sa bungtod. Ako nagapuyo ibabaw… 
Buot ka ba mouban kanako.” Maayong tawo, miingon, “Uban kanako sa 
pagpauli, pagpabilin sa tibook gabii, Igsoong Branham.” 
 Ako miingon, “Buot unta ako, igsoon. Apan ako miingon, “Ako 
motungas dinhi ngadto sa akong uyoan.” Ug siya miingon… Ako miingon, 
“Buot ka ba nga mosakay?” 
 Dili, kinahanglan molatas ako sa bungtod didto, sa ibabaw niini 
nga dalan, ug molugsong sa walog, ug motungas,” kamo nahibalo unsa 
kini didto?” 
 Ug ako miingon, “Buyno,” ako miingon, “unsaon nimo nga 
makaabut didto.” 
 Siya miingon, “Ako motungas sa dalan didto.” 
 “Ngano,” ako miingon, “dili gani nimo makita ang imong kamot 
sa imong atubangan.” Ako miingon, “Unsaon nimo sa pag-adto didto?” 
 Miingon, “Ako adunay parol.” 
 Ako miingon, “Buyno, unsaon nimo… Unsay buhaton nimo, 
pasigaon kanang parol ug unya magalakaw uban niini?” 
 Siya miingon, “Oo, sir” 
 Ako miingon, “Sa dihang imong pasigaon ang suga, mahimo ba 
nimo magunitan kini paitaas sama niini? Gusto ko nga makakita sa imong 
balay.” 
 Siya miingon, “Dili ka makakita niini.” 
 Ako miingon, “Nan unsaon nimo sa pag-abut didto?” 
 “Oh,” siya miingon, “Pasigaon lamang nako ang parol; ug 
samtang ako maglakaw, kini… Magalakaw lamang ako samtang ang 
kahayag…” 
 Ako miingon, “Mao kana gayud.” Amen. Ako miingon, 
“Magalakaw lamang diha sa Kahayag.” 
198 Magapadayon lamang sa paglakaw. Ayaw pagpuyo, dili ka gayud 
makaabut sa bisan asa nga dapit. Kung ikaw naluwas, paglakaw ngadto 
sa pagkabalaan. Ikaw moingon, “Unsaon nako sa pag-abut didto?” 
Padayon lamang sa paglakaw. “Ang bautismo sa Espiritu Santo human sa 
pagkabalaan? Unsaon nako nga makuha kana?” Padayon lamang sa 
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Ako nagauban kaniya. Apan kung kini dili matuman, nan ayaw 
pagpatalinghug kaniya; wala diha kaniya ang Akong Pulong.” Nakita 
ninyo, kung kini Iyang Pulong, kini matuman. 
 Karon, ilang nakaplagan nga kining mga tawhana wala 
nagapamuhat sumala sa Biblia. Nakita ninyo, sila nagatinguha sa 
pagkuha sa ubang butang pa. (Buot ko nga kamo magapatalinghug pag-
ayo karon, diin kita moadto sa bililhong butang sa pipila ka mga minuto.) 
Karon, Siya miingon, “Akong nakita ang imong—nga ikaw adunay 
pagpailub, ug pag-antus ug uban kanila. Imong giusisa sila ug nakaplagan 
nga sila dili mga apostoles. Sila dili.” 
113 Karon, sumala sa pagsugod nako sa pagsulti, sa dili pa kita 
magsugod niini pag-usab, ang matag revival nagapalugwa ug mga kaluha. 
Ang usa espirituhanon nga tawo; ang laing usa mao ang natural nga tawo 
sa yuta, “Ako nagpasakop sa iglesia; ako maayo gayud sama sa kaayo 
kang binsa kinsa.” Ug mao kana unsa ang napalugwa niining revival. Mao 
kana, sa matag revival. Mao kana ang napahigayon ni Luther; mao kana 
ang napahigayon ni Irenaeus; mao kana ang napahigayon ni San Martin; 
mao kana ang nagpahigayon ni Columba; mao kana ang napahigayon ni 
Wesley; ug mao kana ang napahigayon sa Pentecostes. Sa tukma lamang 
gayud.  
 Inyong makita giunsa nila sa pagpakaylap, nagatukod sa ilang 
mga simbahan, ug moadto sa unahan, ug magatukod ug dagkung mga 
maayong dapit, ug (oh, tan-awa) motindog ug magasulti pag-usab sa 
Kredo sa mga Apostoles, “Ako nagatoo sa Santa Iglesia Romana Catolica, 
ug sa  pakighinabi sa mga balaan.” Bisan kinsa nga nagatoo sa 
pakighinabi sa mga balaan usa ka espiritista. Bisan unsang butang nga 
nakighinabi sa patay iya sa yawa. Mao kana ang tinuod gayud. Kita 
adunay usa lamang ka Tigpataliwala taliwala sa Dios ug sa tawo, mao 
kana ang Tawo nga si Jesu-Cristo. Tinuod kana. Mao kana ang gisulti ni 
Pedro. 
115 Ug kamo mga minahal nga Catolico nga katawhan magatawag 
kaniya nga nahaunang papa, ug si Pedro ingon nga nahaunang papa nga 
nagalakaw uban kang Jesus… Ug unya siya miingon, “Walay laing 
Tigpataliwala taliwala sa Dios ug sa tawo.” Ug pinaagi niini, nakabaton 
kamo ug laing napulo ka libo karong panahona. Ngano nga kini nausab 
ug maayo, kung ang iglesia dili masayup ug dili mausab? Ug sa tanan 
ninyong mga mesa gisulti sa latin aron kini dili mausab. Unsay nahitabo? 
Asa man gayud kamo makakita sa Kredo sa mga Apostoles diha sa 
Biblia? Kung ang mga apostoles adunay bisan unsang kredo, mao ang 
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“Paghinulsol, ug magpabautismo ang matag-usa kaninyo, sa Ngalan ni 
Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala.” Walay laing kredo 
nga sukad akong nahibaloan nga napatalinghugan kon sukad nga 
nagsinag-ulong asoy sa bisan unsang butang. 
116 Apan sa dihang kini mitungha ang “santa iglesia Romana 
catolica” ug ang tanan niining laing mga butang, ug ang “Dios nga 
Amahan nga Makagagahum sa tanan nga nagapatunhay sa mga langit ug 
yuta.” Kana walay pulos. Tinuod kana. Kana wala sa Biblia. Walay usa 
ka butang sama niana diha sa Kasulatan. Kini minugna nga kredo nga 
ilang gibugna, apan kini… Tanang mga pag-ampo ug tanang butang 
gihimohimo lamang nga butang. 
 Atong makita karong panahona nga ang atong mga Protestante, 
sa dihang kita moabut niini dinhi, nga maagian gayud sila. Ug sama sa 
giingon ni Billy Graham sa Dominggo, “Ang katawhan nasayup kaayo 
gayud hangtud sila naghunahuna nga sila husto bisan sila sayup.” Tinuod 
kana. Mao kini ang kamatuoran. Ako malipayon nga ako… Sa 
pagkatinuod ako nahibalo nga si Billy Graham nakadawat sa Espiritu 
Santo ilalum kang George Jefferies didto, apan usa niining mga adlaw 
siya mogawas niana. Ang Dios nagagamit kaniya didto karon, tungod kay 
siya makahimo sa pag-uyog nianang gingharian nga walay bisan kinsang 
tawo pa nga makahimo sa pagsulod. Apan inyong makita ang iyang 
pagwali, nga adunay usa ka butang sa luyo niana, tungod kay ang uban 
niini dinhi mga nagalamano nga mga Baptist. Oo, sir. 
118 Karon. 
 Nasayud Ako sa imong mga buhat,… ug ang imong pagpailub,… 
giunsa nga ikaw dili makahimo… 
 Atong tan-awon karon, akong nakuha ang… 
 Nasayud Ako sa imong mga buhat, ug sa imong paghago, ug ang 
imong pagpailub… giunsa nga ikaw dili makapailub kanila nga dautan: ug 
ginausisa mo sila nga nagaingon nga sila mga apostoles, apan dili diay, ug 
nasuta mo nga sila mga bakakon: 
 Iyang nasuta sila nga mga bakakon. Giunsa nila sa pagkahibalo 
niana? Sila wala magkutlo uban sa Pulong. 
 Karon, kung ang usa ka tawo mosulti niana… Kung kining Biblia 
moingon sa Mga Hebreohanon 13:8, “Si Jesu-Cristo mao sa gihapon 
kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan,” ug ang tawo moingon, 
“Aw, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na,” nan kanang tawhana 
usa ka bakakon. 
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gikan sa yuta padulong ngadto sa kawanangan.” Nagatoo ba kamo nga 
ang syensya karong panahona nagatoo niana? Sila nakapadagan sa usa ka 
libo ug kasiyam-an ka milya sa usa ka oras. Sila wala nagatan-aw pabalik 
aron makita unsa ang ilang gisulti kaniadto; sila nagatan-aw pagbalik, 
aron makakita unsa ang ilang mahimong makita sa pagtan-aw sa unahan. 
 Apan ang iglesia sa kanunay buot nga motan-aw pabalik  ug aron 
makita unsa ang gisulti ni Wesley, unsa ang gisulti ni Moody, unsa ang 
gisulti ni Sankey. Ang tanang butang mahimo ngadto sa magatoo; kita 
motutok sa unahan. Ang mao lamang nga butang diha sa Biblia nga 
nagatan-aw pabalik… Nahibalo ba kamo unsang matang sa mananap nga 
kanunay nagatan-aw pabalik? Ang pinakaubos nga kinabuhi. Pila ang 
nahibalo unsa ang pinakaubos nga kinabuhi nga nagalihok? Ang baki. 
Ang baki mao ang pinakaubos nga kinabuhi, ug ang tawo mao ang 
pinakahabug nga kinabuhi. Ug ang baki nagatan-aw pabalik. Ako dili 
gusto nianang karaang ubos nga kinabuhi. Buot ako nga motan-aw sa 
unahan, magatoo, magasalig, magalakaw diha sa Kahayag  maingon nga 
Siya anaa diha sa Kahayag (Amen.), maingon nga Siya nagasidlak sa 
Kahayag. 
177 Usa ka higayon didto sa Kentucky ako adunay panagkatigum, usa 
ka tigulang tawo migula ug miingon, “Oh, ako dili motoo nianang 
kaayohan.” Ug ako miingon, “Buyno, maayo man kana; ikaw usa ka 
Americano.” 
 Siya miingon, “Dili ako—ako motoo sa bisan unsa nga butang 
gawas makakita ako niini.” 
 Ug ako miingon, “Buyno, maayo man kana.” 
 Siya miingon, “Karon, ako walay bisan unsang butang nga 
ikabatok kanimo, apan ako—ako dili motoo sa unsay imong gipanulti.” 
 Ako miingon, “Mao kana ang imong Americano nga katungod; 
dili kinahanglan nga buhaton nimo. 
 Siya miingon, “Karon, ako dili gayud modawat ug bisan unsang 
butang gawas nga ako makahimo nga makakita niini sa tin-aw. Uh-huh?” 
 Ako miingon, “Buyno, kana—kana—kana maayo; tingali gikan 
ka sa Missouri.” 
 Miingon, “Dili, ako taga Kentucky.” Nakita ninyo? 
 “Dili maayo kaayo nga pamation alang sa Kentucky.” Ako 
miingon. “Apan bisan unsaon,” ako miingon, “kung ikaw, nianang paagi 
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didto nianang kahaponon, ug tanan kaninyo nakadungog kaniya, sa walay 
pagkahibalo nga ako nahibalo mahitungod niini. Ang Dios makahimo sa 
pagpadayag sa sulod sa lawak didto sa unsay ilang ginasulti sa ubos didto, 
ug, kamo nahibalo, Siya nagabuhat niini. Umadto ka didto, miingon, 
“Karon, Igsoong Branham, oh, siya usa ka alagad sa Dios. Sa dihang ang 
Espiritu anaa kaniya, siya dinihugan nga profeta; siya segurado nga 
nahibalo; ang Dios nagatug-an kaniya kung unsa ug unsa ang mahitabo; 
apan ang iyang teyolohiya, ayawg pagpaminaw niana.” 
 Unsa ka makaduhaduhaon nga ideya. Unsaon sa usa ka tawo nga 
makahimo sa pagsulti niana? Ngano, ako wala… Buyno, kung ikaw wala 
mahibalo sa liso sa balatong gikan sa kape, ikaw—ikaw mas nahibalo kay 
sa niana. Unsaon nimo sa paghunahuna gayud nianang usa ka butang 
sama niana? “Ngano” Ngano, ang pulong “profeta” sa iyang kaugalingon 
nagkahulogan nga “usa ka Diosnong tigpadayag sa Pulong.” Unsaon 
nimo… Ang Pulong sa Ginoo moabut ngadto sa profeta. Ako wala gayud 
nagsulti nga ako usa niana; sila ang nagsulti niini. Apan mao kana. Nakita 
ninyo? 
173 Giunsa sa mga tawo… Sa pagkupot ug usa ka diyutay nga 
doctrina sa simbahan sa usa ka dapit, tungod kay ang ilang organisasyon 
dili mouyon niini: nagbaligya sa inyong mga pagkapanganay alang sa usa 
platong lugaw, Esau, ikaw nga makalolooy nga salingkapaw. Tinuod 
kana. Sila nagabaligya sa inyong mga pagkapanganay alang sa usa ka 
platong lugaw, alang sa usa platong denominasyon, usa ka platong 
organisasyon nga gidumtan sa Dios. Hinumdomi lamang, ikaw moingon 
“organisasyon?” ang Dios nagadumot niini. Mao kini ang butang nga 
nagapahimulag sa mga igsoon, ug mobungkag… Adunay daghan nga 
Methodista, Baptist, ug Presbyterian, karong gabii buot nga makabaton 
ug pagpakig-ambitay palibut sa lamesa sa Dios. Apan kung sila mobuhat, 
sila palagputon dayon sa nahaunang higayon nga sila magsugod ngadto 
niini. Mao kana ang tinuod gayud. 
 “Si mama nasakop ngadto niini,” ug sila mga apo lamang sa 
pagsugod niini. Oh, tan-awa. Dili ko manumbaling kung asa nasakop si 
mama. Si mama nagkinabuhi diha sa tanan nga kahayag nga iyang 
nabatonan sa iyang adlaw; ikaw nagkinabuhi diha sa laing adlaw. 
175 Ang syensya sa makausa nagpamatuod, mga tulo ka gatus ang 
mga katuigan ang milabay, pinaagi sa pagpatuyok sa usa ka bola palibut 
sa kalibutan, miingon, “Kung bisan—bisan unsa nga sakyanan makahimo 
gayud sa paglihok sa makalilisang nga kakusgon sa katloan ka mga milya 
sa usa ka oras, ang pagbutad sa yuta dili makapugong ug kini moambak 
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 Kung ang Bibia moingon, “Paghinulsol, ug magpabautismo ang 
matag-usa kaninyo sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa 
inyong mga sala,” ug sa matag dapit sa Biblia moingon sa mao gihapon 
nga butang, ug ang matag-usa ka tawo nga nabautismohan diha sa—diha 
sa panahon sa Biblia nabautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ug siya 
nagsugo kanila sa pagpabautismo, pagwisikwisik, kon ubang butang sama 
niana, kanang tawo bakakon, nakaplagan nga usa ka mini nga profeta. 
 Ako naglaum ako wala makapasakit ug mga buot, apan ako… 
Igsoon, ikaw—ikaw—ikaw dili makahimo sa pagbinata niini; kini 
panahon na sa pagtangtang sa guwantis ug magkupot sa Maayong Balita. 
Nakita ninyo? Mao kana ang kamatuoran. 
124 Karon, pakitai ako ug usa ka butang nga lahi. Ipakita kanako diin 
ang usa ka tawo nabautismohan sukad sa bisan unsa laing paagi gawas sa 
Ngalan ni Jesus (Nakita ninyo?), gawas sa iglesia Catolica. Busa kung 
ikaw nabautismohan nianang paagiha, ikaw wala diha sa Cristohanon 
nga iglesia; ikaw anaa sa iglesia Catolica tungod kay nabautismohan ka 
niana. Ang ilang kaugalingon nga “Bisita sa Dominggo,” ang katekismo 
miingon, ang pangutana, “Maluwas ba ang bisan kinsa nga Protestante?” 
Miingon, “Daghan kanila, tungod kay sila nakabaton sa atong bautismo 
ug daghang mga butang sama niana.” Miingon, “Sila nag-angkon sa 
Biblia, ug ang Biblia miingon magbautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ug 
atong gikuha kini ug gibutang niini ang ‘Amahan, Anak, ug Espiritu 
Santo’ sila mikupot ngadto niini. Sa pagkatinuod. Nakita ninyo? Dili 
usa—dili… Kini dili usa ka—kini dili usa ka Cristohanon nga bautismo; 
kini usa ka Catolico nga bautismo. 
 Nakadungog ba kamo kanako sa usa ka gabii, “Nabautismohan ba 
kamo sa Cristohanon nga bautismo?” Cristohanonon nga bautismo, 
Cristo, Jesu-Cristo, dili sa ubang titulo. 
126 Karon, ang ikatulo nga verseculo karon… Buyno, ikaduha ug 
ikatulo nga verseculo… Karon, ang ikatulo nga verseculo… 
 Nasayud ako nga ikaw nagaantus ug nagapailub tungod sa akong 
ngalan, ug nga ikaw wala abutag kataka. 
 “Tungod sa Akong Ngalan.” Iyang Ngalan. Nakita ninyo kanang 
Ngalan nga nagkupot diha niana nga iglesia? Karon, bantayi kini, sa 
dihang kita mahuman niining semana giunsa niana sa pagkawala ug 
moadto ngadto sa laing ngalan. Nakita ninyo? “Adunay—adunay pailub, 
naghago, ug uban pa, ug tungod sa Akong Ngalan.” Siya… Sila naghago 
tungod sa Iyang Ngalan. 
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 Sa pagbantay sa Ngalan ni Jesu-Cristo ibabaw sa bisan unsang 
iglesia, ibabaw sa bisan unsang butang pa, himoon kining nahauna, ug… 
“Bisan unsay…” Ang Biblia miingon, “Bisan unsay imong pagabuhaton 
sa pulong kon sa buhat, buhata kining tanan sa Ngalan ni Ginoong Jesu-
Cristo.” Tinuod ba kana? “Bisan unsay imong pagabuhaton sa pulong 
kon sa buhat…” Kung ikaw magminyo, magminyo sa usa ka tawo. Kung 
dili ka makahimo, kung silang tanan may katahap sa ilang kaminyoon, 
ayaw pagminyo kanila gayud. Nakita ninyo? Kung dili ikaw gawasnon 
nga moingon, “Ako magapahayag kaninyo nga bana ug asawa sa Ngalan 
ni Jesu-Cristo,” papaulia sila. Buyno. Kung buot ka nga mobautismo 
kanila, bautismohi sila sa Ngalan ni Jesus. 
129 Kung ikaw magabuhat ug usa ka butang nga dili ka makabuhat 
pinaagi sa Ngalan ni Jesus, pasagdi kini. Ubang tawo moingon, “Pag-inom 
ug gamay.” Dili ka makahimo niana sa Ngalan ni Jesus, busa ayaw 
buhata kini. Ubang tawo moingon, “Pagdula ug diyutayng mga baraha.” 
Dili ka makahimo niana sa Ngalan ni Jesus, busa ayaw kini buhata. Usa 
ka diyutay, malaw-ay, mahilas nga katistis sa imong salosalo, dili ka 
makahimo niana sa Ngalan ni Jesus, busa ayaw kini buhata. Nakita 
ninyo? Dili ka makasuot ug mga short sa Ngalan ni Jesus, busa ayaw kini 
buhata. Makahimo ako sa pagpadayon, apan kita—nahibalo kamo unsa 
ang akong ginahisgutan. Buyno. Dili kamo makahimo niana. Unsa ang dili 
nimo mabuhat sa Iyang Ngalan, ayaw buhata kini. Tungod kay siya 
miingon, “Bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong ug sa buhat, buhata 
kining tanan sa Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo.” Buyno, karon. 
130 Karon, moadto kita sa… Mao kana ang… Siya nagsugo kanila 
alang niana. Karon, ako magahisgut mahitungod sa sumbong karon diha 
sa ikaupat nga capitulo—kon ikaupat nga verseculo,  diay. 
 Ngani batok kanimo aduna akoy ikasumbong nga mao kini, nga 
imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. 
 Oh. “Ako adunay usa ka butang batok kanimo. Ikaw mapailubon; 
ikaw nagpabilin tungod sa Akong Ngalan.” Dili ba kana ang usa ka 
maayong butang niining Tabernaculo karong panahona? Oo, sir. “Ikaw 
nahimong maayo, ug ikaw adunay dakung pailub, ug nagapas-an sa 
hataas nga panahon, apan ang butang niini mao ang… Ikaw nagpabilin 
tungod sa akong Ngalan. Ako nalipay nianang tanan. Ako—Ako 
nakadayeg kanimo alang niana; kini maayo. Ug Akong nakita nga imong 
giusisa sila nga nagsulti nga sila mga apostoles ug uban pa, ug nakaplagan 
nga sila mga bakakon, dili sila makasugakod sa Pulong. Ako—Ako 
nakadayeg nianang tanan. Apan Ako dunay usa ka butang nga batok 
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 Ako miingon, “Segurado, nahimulag ang iyang ulo gikan sa iyang 
lawas, siya patay na gayud.” 
 Busa human niana siya mipunit ug usa ka lipak, ug nagsugod sa 
pagkab-ot sa ulo aron ilabay kini balik sa sapa, ug sa dihang—kon diha sa 
gamayng sapa. Ug sa dihang iyang gibuhat kini, ang bao nagpahit niini. 
Kamo nahibalo, sila mopahit sa usa ka takna kon duha. Siya miambak 
pabalik; siya miingon, “Hoy. Ikaw nag-ingon nga kini patay na.” 
 Ako miingon, “Mao kana.” 
 Siya miingon, “Apan, siya wala nahibalo niini.” 
 Busa mao kana ang paagi sa daghan sa katawhan: patay apan 
wala nahibalo niini. Mga Nicolaita… Oh, tan-awa. Oh, Siya miingon, 
“Imong gidumtan kana.” Nagkuha sa tanan nga…?... hamiling balaan 
nga mga pari, balaan nga cardinal, balaan nga obispo. 
168 Ug uban kaninyo nga mga Pentecostal, “Ang dakung magtatan-
aw, paanhia siya, ang punoang magtatan-aw, siya magatug-an kanimo 
kung ikaw makabaton ug serbisyo sa kaayohan dinhi kon dili.” 
Hallelujah. Ang Espiritu Santo ang makasulti niana kon dili; mao kana 
ang walay katapusang Pulong sa Dios. 
 “Buyno, Igsoong Branham, kami nagatoo nga ang Biblia 
nagatudlo nga magpabautismo sa Ngalan ni Jesus, apan ang punoang 
magtatan-aw nag-ingon kung kami magasugod niana dinhi sa among 
simbahan, siya mopalagpot pagawas kanamong tanan.” Padayona. 
Tinuod kana. Palabihon ko pa nga palagpoton pagawas dinhi kay sa 
palagpoton pagawas didto, bisan unsaon, busa ikaw tingali sa gihapon 
palagpoton pagawas dinhi. Kung siya magpalagpot pagawas kanimo 
dinhi, ikaw palagpoton pasulod Didto. Busa mao kana ang mao sa 
gihapon nga butang, busa magpabilin uban niini. 
 Buot kami nga mahimong husto. Oh, tan-awa, kini usa ka seryoso 
nga butang, igsoon. Kinahanglan atong buhaton kining butang nga husto. 
Dili gayud kita makahimo pagbaton ug usa ka iglesia hangtud ang Dios 
magbutang ug patukoranan aron mapahiluna kini. Siya dili gayud 
magtukod sa Iyang iglesia ibabaw sa usa ka pundok nga walay pulos. 
Kinahanglan siya moabut diha sa Iyang Pulong kondili Siya dili moabut 
gayud: diha gayud sa Iyang Pulong. 
171 Usa ka tawo, dili pa lang dugay, sa ibabaw didto, miingon, 
“Igsoong Branham, pag-adto sa Chautauqua.” Pila man ang nakaadto sa 
Chautauqua? Oo, tan-awa lamang dinhi, ang ikatulo sa iglesia kon labaw 
pa niana anaa sa Chautauqua. Nga… Karon, kanang tawhana miadto 
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158 Karon, kita mopadayon, ako giordinahan diha sa Baptist nga 
simbahan; magakuha kita ug mga Baptist. Nakita ninyo? Ang 
Methodista, unsay atong buhaton? “Kung ikaw magasugid nga si Jesu-
Cristo mao ang Anak sa Dios, ikaw maluwas.” Ang yawa nagatoo nga 
Siya Anak sa Dios ug nagakurog niini; tingali nagatoo niini labaw pa kay 
sa gibuhat sa mga membro sa simbahan. Ang yawa nagatoo sa samang 
butang ug nagakurog, tungod kay siya nahibalo nga siya pagalaglagon. 
 Karon, atong kuhaon kini sa Methodista nga porma. Unya sila 
moingon nga si Juan wala nagbautismo, nga siya nagwisikwisik. Miingon, 
“Adunay daghan nga pawikan sa nasud, ug—ug ang mga tubig mitungha 
diha sa mga dapit. Ug siya adunay balayan nga gikan sa pawikan.” Ug sa 
tinuoray sila nagwali niana. “Ug nagkuha ug tubig niining balayan sa 
pawikan, kon niining balayan, gikan sa pawikan, ug nagwisikwisik sa 
katawhan.” Oo, walay pulos. Oh, igsoon. 
160 Buyno, dinhi kita magakuha niini, “Ug sa pag-abut na sa adlaw sa 
Pentecostes, silang tanan nagkatigum sa usa ka dapit. Ug ang pastor 
miabut ug nagwali sa usa maanindot nga wali ug moingon, ‘Ihatag 
kanako ang toong kamot sa pakig-ambit, ug atong ibutang ang imong 
ngalan sa libro.’” Dili kana husto nga pamation, dili ba? Tingali imong 
makuha kana… Dili nimo makuha kana diha sa almanake; sila mas 
nahibalo kay sa niana. Ang daang almanake nga Ladies Birthday mas 
husto kay sa mahimo niana. 
 Buyno, unsay hinungdan niana kaniadto? Ang Nicolaita nagadala 
pasulod sa pundok sa mga tawo aron sa pagtuis sa Kasulatan ug naghimo 
ug denominasyon nga ang Dios dili makalihok sa sulod niini. Kini 
namatay dayon didto. Nakita ninyo? Ug gisulti niini dinhi, “Ikaw patay. 
Aduna kay ngalan nga imong gikinabuhi, apan ikaw patay.” Daghan 
kanila mga patay ug wala sila mahibalo niini. 
162 Ako ug ang akong igsoong lalake nangisda sa dihang kami mga 
gagmayng bata pa, dinhi. Ug ako nakakuha ug usa ka bao, ug akong 
giputol ang iyang ulo, gikuha siya gikan sa akong bingwit; dili ko gusto 
magbinuang nianang butang; ug gilabay siya didto sa pangpang. Ug ang 
akong gamay nga igsoon miduol, ug siya miingon, “Unsay imong nakuha 
dili pa lang dugay?” 
 Ako miingon, “Usa ka bao.” 
 Siya miingon, “Siya anaa didto, ug ang iyang ulo anaa sa ibabaw 
didto.” 
 Ug siya misaka didto. Ug siya miingon, “Patay na ba siya?  
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kanimo, ug kana mao nga imong gibiyaan ang imong nahaunang gugma. 
Imong gibiyaan kanang gugma nga anaa kanimo kaniadto diha sa 
karaang maayong paagi. Mga panagkatigum sa Espiritu Santo, ug ikaw 
nagasugod sa pagbalik ngadto nianang naandang batasan, ug mibalik 
uban sa, “Amahan namo…” ug usa… Walay pulos. Nakita ninyo? 
132 Tanan niini dinhi, katilingban, ug dunay usa ka tawo nga mogula 
uban sa dakung kupo diha kanila, kamo nahibalo, aron moawit diha sa 
koro, kamo nahibalo, ang panggalam sa tanan ibabaw sa ilang buhok ug 
tanang butang, ug daghang mik-ap palibut sa ilang nawong, ug sila 
moawit sama nga wala ako nahibalo unsa…  
 Dinhi dili pa lang dugay, kung dili pa kini diha sa panagkatigum 
ni Oral Roberts, ako segurado nga akong pagulaon ang pundok. Ako 
anaa—ako anaa sa…?... Sa katiguman sa Business Men, ug kini gihimo… 
Kami walay… Nianang gabii ako mamulong. Sila dili makahimo niini 
didto sa hotel, ug ilang gidala ako sa—sa gambalay sa Oral Roberts. Ug sa 
dihang ako naglingkod sa tun-anan sa Oral Roberts, adunay pundok sa 
kabataan nga Pentecostal (Oh, batan-ong mga lalake ug mga babaye, 
napulog unom, napulog pito, napulog walo) tanan nagatindog didto; mga 
katloan kon kap-atan kanila nga magaawit ug ubang matang sa 
pasiunang honi pinaagi sa usa ka tawo sama sa gihisgutan ni Becky, 
Tchaikovsky, kon usa ka matang nga mga butang sama niana; ako wala 
nahibalo, uban kanila mga alawiton, maayong pagkahashas nga alawiton. 
Ug dinhi sila, ang mga igsoon magkuha ug mga salapianong halad diha sa 
tigum, ug ang matag-usa niini moadto ug sila dunay usa ka gamayng tasa, 
nagalihok sama nga sila mga buta, ug tanang mga katistis ug pagpinilyo 
nga imong madungog, taliwala kanila nga mga batang lalake ug mga 
batang babaye, ug nakigtabi sa tanang butang. Ug sila nga mga batang 
babaye uban sa igong gibutang nga pintura, makahimo sa pagpintura 
halos sa gambalay sa Oral Roberts. Ug didto sila sama niana, ug 
nagtawag sa ilang kaugalingon Pentecostal. Nakita ninyo? Ilang nawala 
ang ilang nahaunang gugma. 
134 Ako segurado mouyon kang David duPlessis, “Ang Dios walay 
mga apo.” Dili, sir. Kita adunay mga Methodista nga mga apo. Kita 
adunay  mga Baptist nga mga apo. Kita adunay mga Pentecostal nga mga 
apo. Apan ang Dios walay bisan kinsa. Sila mga anak nga lalake ug mga 
anak nga babaye. Dili ka makasunod sa imong mama kon sa imong papa 
tungod kay sila mga maayong lalake ug mga babaye; kinahanglan ikaw 
magabayad sa samang bili nga ilang gibayad. Kinahanglan matawo ka 
sama nga sila natawo. Ang Dios walay mga apo gayud. Ikaw usa ka anak 
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nga lalake ug usa ka anak nga babaye, kon, ikaw dili usa ka apo; mao 
kana ang usa ka butang nga segurado. 
135 Miadto sa usa ka tigum didto, ug sila didto—sa usa ka maayo nga 
Pentecostal Assembly nga simbahan. Boy, angay ninyong makita sila nga 
mga babaye nga nagkatibulaag sa dihang ilang nakita ako nga 
nagapadulong: uban nianang mubo, pugdol nga buhok, ug kadtong 
gamay nga katunga ang bisti, halos sama sa longganisa, kamo nahibalo, 
gipanitan nianang mga bisti sama niana, mga Pentecostal nga mga 
babaye, nagabisti nga seksi kaayo… 
 Ikaw manubag alang niini sa adlaw sa paghukom. Ikaw sad-an sa 
paghimog pagpanapaw. Si Jesus miingon, “Bisan kinsa nga magatan-awg 
babaye uban sa pangibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod 
sa iyang kasingkasing.” Ug kung imong itanyag ang imong kaugalingon 
ngadto sa usa ka lalake sama niana, kinsa ang sad-an, ikaw kon ang 
lalake? Pagtarung. Likayi ang dagway sa dautan. Nakita ninyo? Busa 
mao kana. 
137 Unsay nabuhat? Nawala ang ilang nahaunang gugma. Oh, dili ka 
makahimo sa pagdala kanila ngadto sa usa ka daplin uban sa tamborin 
aron sa pagpakpak sa ilang mga kamot ug magdayeg sa Dios. Oh, dili. 
Sila moawit sa ubang matang nga usa ka hinashasang butang uban sa 
pundok sa mga kupo palibut kanila. Nakita ninyo, ilang nawala ang ilang 
nahaunang gugma. Mao kana ang nahitabo sa nahaunang iglesia. Nakita 
ninyo? 
 Sila magalihok lamang sama sa kalibutan. Sila magbisti sama sa 
kalibutan, tan-awon sama sa kalibutan, maglihok sama sa kalibutan, ug 
adunay kinaham nga artista sa telebisyon, kamo nahibalo; sila dili 
makahimo nga makapugong sa pagtan-aw niini. “We Love Susie” kon 
laing ubang butang, kamo nahibalo, sila kinahanglan nga motan-aw 
gayud niini. Sila magpuyo sa balay ug dili moadto sa panagkatigum sa 
pag-ampo ug tanang butang pa aron makakita niini. Ug kung sila dili, sila 
magasinghag sa ilang pastor, aron tugotan sila nga makagula sa panahon 
hangtud kanang programa moabut aron sila makauli sa balay aron 
makakita niini. Ang paghigugma sa kalibutan labaw sa paghiguma sa 
Dios… 
 Oh, pormal kaayo, dili na gayud sila makaingon, “Amen,”. Tan-
awa, kini makakuha sa ubang mik-ap. Nakita ninyo? Sila wala niini. Dili, 
mao kana ang Pentecostes. Kana dili Baptist. Wala gayud sila niini sa 
pagsugod, ang—ang Presbyterian. Ako nagahisgut mahitungod sa 
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nagatoo akong nasulat kini dinhi.) N-i-c-o, nicko, nga nagpasabut 
“pagdaug kon pagbuntog.” Nico-laita, “pagbuntog kon pagdaug sa 
katawhan.” Unsay gitinguha nila dinhi mao ang pagtinguha sa pagkuha 
sa iglesia diin ang Dios adunay mga pastor, ug ang Espiritu sa Dios 
nagalihok pinaagi sa mga gasa diha sa iglesia sa buhi nga Dios, ug sila 
adunay doctrina nga gisugdan nga sila magbaton ug ubang mga pari, ug 
mga obispo, ug mga papa, ug uban pa. Nga ang Dios miingon nga Iyang 
gidumtan. Iyang gidumtan gihapon kini karon. Nicolaita (Nico, 
“pagbuntog”) kon, “pagpukan sa katawhan.” Ang katawhan mao ang 
iglesia. Pila ang nahibalo nga ang katawhan mao ang iglesia? 
156 Buyno, “Pagpukan kon pagdaug, kon pagkuha sa dapit sa 
katawhan…” Sa laing mga pulong, kuhaon ang tanang pagkabalaan, 
tanan nga gahum gikan sa iglesia, ug ibutang kini ibabaw sa mga pari; 
“Pasagdi ang kongregasyon nga magkinabuhi sa paagi nga buot niini, 
apan ang pari mao ang balaan.” Pagkuha sa Espiritu Santo pahilayo 
gikan sa katawhan uban sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga 
nagasunod kanila, ug kuhaon kana pahilayo ug hatagan sila ug usa balaan 
nga pagkapari: pagkuha sa Espiritu Santo ug ibaylo kini sa pagkapari. 
Nakita ninyo unsa kini? Kini usa ka… Kini sa katapusan nahimong… 
 Dinhi niining iglesia dinhi kini mga buhat; ug dinhing dapita kini 
nahimong doctrina; ug sa Tiatira, kini nagbuntog. Ug sa dihang si Luther 
migula, kini dili makapabilin nianang paagi; kini mibalik dayon ug 
nagbuntog pag-usab: mga obispo, mga cardinal, mga arsobispo. Kinsa sa 
kalibutan ang pangulo sa iglesia sa Dios gawas Kaniya sa Iyang 
kaugalingon? Amen. Whew. Karon, akong gibati nga ako relihiyoso. Ang 
Espiritu Santo gipadala aron sa pagmando sa iglesia, dili lamang ang 
magwawali, ang tibook kongregasyon. Ang magwawali ba lamang ang 
balaan? Ang tibook iglesia adunay Espiritu Santo. 
 Ug inay niana, inay sa pagbaton sa Espiritu aron makahimo niini, 
magkuha sila ug gamayng ostya, ug biskotso, ug ubang bino, ug tawagon 
kini “ang balaang Yukaristiya” nga nagkahulogan “Espiritu Santo.” 
Giunsa diha sa kalibutan nga ang usa ka biskotso ug usa ka bino 
mahimong usa ka espiritu? Karon, kung—kung mao kana ang paagi, 
kinahanglan imong basahon ang Mga Buhat 2 sama niini: “Sa pag-abut 
na sa adlaw sa Pentecostes, ania miabut ang usa ka pari nga Romano, ug 
siya miingon, ‘Ipagawas ang imong dila,’ ug siya magbutang ug ostya diha 
kaniya; iyang imnon ang bino, moingon, ‘karon, kamo nakabaton sa 
Espiritu Santo.’” Karon, karon, kita makahunahuna nga kana 
makalilisang. Mao kana. 
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 “Imong ginadumtan ang mga buhat sa Nicolaita.” Nagalingkod sa 
tun-anan karong adlawa sa ibabaw didto, ako nagsulat ug usa ka butang 
mahitungod niana; buot ko nga maminaw kamo ug maayo karon diha sa 
pipila ka mga pahina dinhi. Ang ikaunom nga verseculo, nagdayeg ug 
nagkauyon; nga ang Dios ug ang iglesia nagkauyon sa usa ka butang, nga 
ilang gidumtan ang mga buhat sa Nicolaita. Ang tinuod nga punoan sa 
parras, ang tinuod nga punoan sa parras, ang tinuod nga iglesia nga anaa 
sa dinhi niining iglesia sa Efeso… 
153 Karon, hinumdomi, matag iglesia adunay iyang mga porma ug 
matag iglesia adunay iyang mga espirituhanon. Nga ang kaluha nga 
matawo sa matag revival ug mga kinabuhi diha sa matag iglesia.  Sila 
nagsugod niini dinhi gayud niining kapanahonan ug matapos kini dinhi 
niining kapanahonan. Ug sa katapusan, ang mga pormal mibontog niini 
diha sa Tiatira nga kapanahonan, ug si Luther nagbunlot niini pagawas 
pag-usab. Ug karon kini milabyog pasulod gayud pagbalik pag-usab. 
Nakita ba ninyo kanang pormal nga relihiyon? Walay kalainan taliwala 
niana ug ang Catolisismo. Kining tanan mao lamang gihapon nga butang. 
Matag organisasyon gimatada gayud ngadto niini. Ang Dios wala gayud 
nag organisa sa Iyang iglesia. Ug mabantayan ninyo ug makita karon 
kung kana dili husto, gipakita lamang kaninyo giunsa sa pagtunglo ang 
usa ka organisasyon. Kini—kini langyaw ngadto sa bag-ong iglesia, ang 
Bag-ong Tugon nga iglesia. Nakita ninyo? 
154 Hinoon… kanimo… Hinoon adunay pabor kanimo nga mao kini, 
nga gidumtan mo ang mga buhat sa mga Nicolaita, nga gidumtan ko usab.   
 Ang tinuod nga punoan nga parras nagadumot sa mga buhat sa 
mga Nicolaita; mao usab ang Dios. Unsa ang mga buhat diha sa iglesia sa 
Efeso, diha sa iglesia sa Mga Taga Efeso, nahimong usa ka doctrina diha 
sa iglesia sa Pergamo. Diha sa Efeso ang nahaunang iglesia, kini mao ang 
mga buhat, diha sa sunod nga iglesia kini nahimong doctrina. 
Nakadungog ba kamo niini? Nakasabut ba kamo niini karon? Kini usa ka 
buhat diha sa Efeso, ug bantayi, dinhi sa Pergamo kini nahimong 
doctrina. Kini nagsugod gayud dinhi diha sa gamayng bata nga porma. 
Karon, sa makadiyut atong makaplagan unsa kana. Dinhi sumala kang 
Pablo mga lobo: “mga buhat sa mga Nicolaita.” 
155 Karon, unsa… Atong pagahisgutan kanang pulong ug 
makaplagan unsay atong makuha sa dili pa kita moadto sa unahan. Ang 
pulong “Nicolaita” usa ka matang nga langyaw alang kanako. Akong 
gikuha ang tanang Griego nga Lexicon nga akong nakaplagan. 
“Nicolaita” gikan sa pulong nga Nicko, N-i-c-k-o (Kadiyut lang, ako 
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Pentecostes. Tinuod kana. Ako nasayud nga kini makalilisang nga 
makadaut, igsoon, apan kita nagkinahanglan ug pagkatawo gikan niining 
butang karon: kinahanglan mamatay sa dili ka pa makabaton ug 
pagkatawo. Nakita ninyo? Mao kini ang kamatuoran. Apan anaa ikaw, 
mibiya sa imong nahaunang gugma. Ako… 
140 Kung ang Dios adunay ikabatok niining iglesia, Siya adunay 
ikabatok nianang usa usab. “Tungod kay imong gibiyaan ang imong 
nahaunang gugma, Ako aduna niini batok kanimo. Ako adunay usa ka 
butang batok kanimo; mao kana ang Akong sumbong. Ikaw kaniadto 
adunay usa ka dakung higayon, apan imong gitugotan ang kalibutan  sa 
pagsugod sa pagpasulod, ug ikaw nagalihok pagsugod ug diyutayng 
pagkapormal. Ikaw sa gihapon nagakupot sa Akong Ngalan, ug ikaw sa 
gihapon nagabuhat sa butang nga husto, ug ikaw adunay dakung 
pagpailub ug uban pa, ug ang imong kahago, ug sama ikaw sa usa ka 
mula, ikaw naghago gayud ug nagbuhat.” Tan-awa, tan-awa, tan-awa. 
 Nakita ninyo, imong gibiyaan ang grasya ug pagtoo ug gahum ug 
gibaylo kini sa paghago ug mga buhat. “Buyno, tug-anan ko kamo, 
Igsoong Branham, ako—ako nagatabang sa matag ilo nga babaye kutob 
sa akong mahimo.” Buyno, kana usa ka maayong butang; Ako nakadayeg 
kanimo alang niana. Apan asa kanang nahaunang gugma nga kaniadto 
anaa kanimo? Nakita ninyo? Asa kanang kalipay nga anaa kanimo 
kaniadto? Maingon nga si David sa makausa mituaw, “O, Ginoo, iuli 
kanako ang kalipay sa imong kaluwasan.” Asa man silang tanan nga mga 
panagtigum sa pag-ampo sa gabii ug ang mga luha diha sa inyong mga 
aping? Tan-awa, ang Biblia nahimong gialikabo ug adunay mga lawalawa 
Kini. Kamo nagabasa sa karaang mga sugilanon sa gugma, ug mga 
butang nga mga balita, ug mga butang nga dili angay nga mahimong 
mamantala ug mabutang sa usa—usa ka basurahan, ug kita nga 
Pentecostal nga katawhan nagpunit kanila ug moagi lamang sa ibabaw 
kanila sama sa usa ka pundok sa mga langaw diha sa basurahan. Tinuod 
kana. 
 Oh, kalooy. Ang atong gikinahanglan mao; Mobalik sa atong 
nahaunang gugma. Balik ngadto sa Pentecostes. Mas maayo nga ako 
mobiya didto. Buyno. Apan kamo nakasabut, “Mibiya nianang 
nahaunang gugma…” 
142 Ang ikaupat nga verseculo, ikalima nga verseculo karon, usa ka 
pagpasidaan, ang ikalima nga verseculo, usa ka pagpasidaan: 
“Hinumdomi ug paghinulsol.” Nakita ninyo? 
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 Busa hinumdomi diin ka gikan mahulog,… (Asa ka gikan? Gikan 
sa Pentecostes ikaw nahulog ngadto kung diin ikaw karon, mibalik sa 
naandan.)… paghinulsol ug buhata ang mga buhat nga imong gihimo 
kaniadto… (balik ngadto sa Pentecostes pag-usab)… Kay kon dili man, 
anhaon ko ikaw ug kuhaon ko ang imong kandiliro gikan sa i-y-a-n-g… 
(Tan-awa kung kinsa kini, dili ba?)… iyang dapit, gawas kon magahinulsol 
ka. 
 Sa laing pagkapulong, kung ikaw adunay napuno sa Dios nga 
pastor, napuno sa Espiritu Santo, ug ikaw nagtinguha sa pagpugong 
kaniya, moingon, “Buyno, kung siya mosulti ug bisan unsang butang 
mahitungod kanamo nga magabutang ug mik-ap, atong palagputon gayud 
siya.” Ayawg kaguol; ang Dios magabuhat niini sa dili pa ikaw may 
kahigayonan sa pagbuhat niana. Siya mogawas ug mowali ngadto sa mga 
bato diha sa dalan sa dili pa siya mopauyon-uyon uban nianang matang 
nga butang. Ikaw nakabaton ug pastor nga sa tinuoray magatug-an 
kanimo sa kamatuoran, angay nga imong tahuron ang Dios ug magpabilin 
diha sa Espiritu, ug magsimba sa Dios, nga nakaamgo nga ikaw mawala 
kung ikaw dili magpatalinghug. Nakita ninyo? 
144 Apan ang katawhan nagkinabuhi karong panahona sama nga 
sila—mao lamang kini ang butang nga ania, “magkinabuhi dinhi sa yuta, 
mao lamang kana.” Ikaw wala makaamgo nga ikaw adunay usa ka kalag 
nga mobiya dinhi ug moadto sa usa ka dapit. Ug ikaw nagtimri sa imong 
padulnganan dinhi gayud, ang paagi nga ikaw nagkinabuhi ug ang paagi 
nga imong gibuhat: nagtipig ug pagdumot, ug dautan, ug tanang butang, 
ug unya modagan ngadto sa simbahan. Oh, kalooy. Whew. Makauulaw 
alang kanimo. 
 Ikaw nagadala ug pagtamay iba—ibabaw sa katuyoan ni Cristo. 
Dili ba kana tinuod? Dili ba gibuhat nato kini? Ang tigpahuyot ug bino 
dili mao ang nagdaut sa iglesia. Dili mao kana. Dili ang bigaon nga mao 
ang nagdaut sa iglesia. Ang katawhan nga nag-angkon nga mga 
Cristohanon mao ang nagdaut sa iglesia. Kita nahibalo unsa ang 
tigpahuyot ug bino, nahibalo unsa ang bigaon. Sa dihang ang atong mga 
igsoong babaye nagabisti ug sama sa usa ka bigaon, mao kana ang 
kalainan; mao kana ang nagdaut sa iglesia. Sa dihang ang mga lalake 
moinum sama sa tigpahuyot ug bino, buyno, nan, mao kana ang nagdaut 
sa iglesia. Sila nag-angkon nga usa ka Cristohanon nan buhata kana. Ang 
katawhan nagatan-aw kanimo niana nga ngalan… “Ang matag-usa nga 
nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa 
pagkadautan.” Nakita ninyo? Pahilayo gikan niini. 
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 Oh, kita nakulangan kaayo, mga igsoon. Ako, ikaw, tanan kanato, 
kita—kita nakulangan sa unsay buot ni Cristo nga atong buhaton. Ug 
dinhi gayud dinhi niining adlaw mao kini ang higayon sa pagsalikway sa 
tanang sala nga nagapiit paglikos kanato. Mga magwawali, tinuod kana, 
mga igsoon…?... Mao kana ang tinuod gayud. 
147 “Hinumdomi ug paghinulsol, kay kon dili man Akong kuhaon ang 
Kahayag sa bitoon diha sa iyang dapit.” Unsa ang iyang dapit? Diha sa 
iglesia. “Apan kung dili ka maghinulsol ug dili mobalik ngadto sa diin 
ikaw sa nahaunang dapit, akong kuhaon ang imong pastor karon dayon 
gikan kanimo ug kuhaon siya gikan sa iyang dapit; Akong ibalhin siya sa 
ubang dapit pa diin iyang—diin magadan-ag ang Akong Kahayag nga 
magasidlak.” Um. Dili ba kana makahinuklog? 
 Panahon kini sa mga kasimbahanan sa paghinulsol. Panahon kini 
alang sa Pentecostes nga papahawaon gikan sa mga pulpito ang mga 
hinashasan nga mga makinaadmanon, ug magkuha ug kinaraan nga 
magwawali nga magatug-an kaninyo sa kamatuoran, dili mopikpik sa 
palibut ug mogamit sa simbahan alang sa usa ka tiket sa pagkaon, dakung 
suweldo, ug ubang butang sama niana, ug sikolohiya, ug pipila ka mga 
lumba sa kabayo, ug sopa nga mga panihapon, ug tanang butang pa. 
Panahon kini sa pagbalik ngadto sa Maayong Balita. Dili nako igsapayan 
unsa ka gamay kamo, “Diin ang duha kon tulo managkatigum, ako—ako 
anaa sa ilang taliwala.” 
 “Paghinulsol, kay kon dili ako moanha ug kuhaon ang kandiliro; 
ipahilayo siya, aron magadan-ag ang iyang kahayag.” 
150 Karon, sa ikaunom nga verseculo. Karon, ania dinhi ang usa nga 
kita may kagubot. Karon, gawas kung ikaw maghinulsol, Siya moanhi ug 
kuhaon ang iyang pastor pahilayo. 
 Hinoon kanimo adunay,… 
 Karon, hinumdomi. Oh, ayawg sipyata kini karon. Kini maoy 
molambigit sa uban niini pag-hiusa ngadto niining kapanahonan diin kita 
ania karon. Nahauna ang tanan maayo ba ang gibati? [Ang kongregasyon 
miingon, “Amen.”—Ed.] Nagadali ba kamo? [Ang kongregasyon miingon, 
“Wala.”—Ed.] Sige, karon. Sige, pag-antus sa makadiyut. [Usa ka igsoon 
diha sa kongregasyon misulti, “Magpabilin sa tibook gabii.”—Ed.] 
Karon… Salamat kanimo. 
 Hinoon adunay pabor kanimo,… (Sila adunay usa ka butang, dili 
ba sila? Karon, unsay anaa kanila?)… nga mao kini, nga gidumtan mo ang 
mga buhat sa mga Nicolaita, nga ginadumtan ko usab. 


