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Hope of earth and joy of heaven. 

 

ANG KAPANAHONAN SA IGLESIA SA 
ESMIRNA 

 
1 Labing mahimayaon nga Amahan, kami malipayon karong gabhiona 
sa masayran nga kami adunay Kinabuhing walay kamatayon. Ang Kinabuhi sa 
among Dios nabahinbahin pinaagi sa dila nga mga kalayo ug nagpatong sa 
ibabaw sa matag-usa kanila, ug silang tanan napuno sa Balaang Espiritu ug 
nagsugod sa pagsulti sa laing mga pinulongan sumala sa gipalitok kanila sa 
Espiritu. O Amahan, unsaon namo sa pagpasalamat Kanimo sa Imong 
pagbahinbahin sa Imong Kaugalingon diha sa iglesia. Dili ikatingala nga ang 
atong Ginoo nagsulti, “Nianang adlawa inyong mahibaloan nga Ako anaa sa 
Amahan, ug ang Amahan ania Kanako, Ako anaa kaninyo, ug kamo ania 
Kanako.” Giunsa sa Dios sa langit pagpuyo diha sa Iyang katawhan: “Sa 
hamubong panahon ang kalibutan dili na makakita Kanako, apan kamo 
makakita Kanako, kay Ako magauban kaninyo, bisan sa katapusan sa 
kalibutan.” Diha sa matag kapanahonan sa iglesia Ikaw anaa, ang mao sa 
gihapon kagahapon, karon, ug sa kahangturan, ug kami mahibalo Kanimo 
pinaagi sa mga buhat nga Imong nahimo. “Kining mga ilhanan maganunot 
kanila nga nagatoo.”  
2 Ginoo, sa nakita—sa nakita ang kinasangkoan sa tanang kapanahonan, 
ang panahon hapit na matapos ug ang walay katapusan mobanus. Dios nga 
Amahan, kami malipayon kaayo sa pagkasayod nga kami nagapuyo diha 
nianang nahibilin niining panahona, nakita namo ang among kinabuhi ug sa 
nakita ang matang sa mga tinguha nga ania kanamo, ang mga motibo nga 
among nabatonan, ug ang Espiritu Santo nga nagamando niini. Dios, hinaut 
karong gabhiona diha sa imong Langitnong Presensya nga ang matag usa ka 
tawo makaila niining kapanahonan sa iglesia nga diin kami nagakinabuhi ug sa 
madali mokalagiw ngadto kang Ginoong Jesus, kay kini sa dayag kaayo 
nahisulat, nga, “Ang Ngalan sa Ginoo usa ka malig-ong Tore, ang matarong 
modangop ngadto Niini ug sila maluwas.” 

O Dios, umari ka karong gabhiona ug dihugi ang among pagkatawo, 
Ginoo. Paanhia ang mga nagalatagaw, nga nagakalibog ug maayo, O Ginoo; 
tan-awa ang kabus nga karnero, Ginoo, sila wala masayud kung unsay toohan; 
ang ilang magbalantay nagatawag sa bisan asa nga dapit. Kami nagaampo, 
Amahan, nga ilang madungog kanang dakung Magbalantay sa mga panon, ang 
Ginoong Jesus, ang Iyang gamhanang  Espiritu nga nagasulti karong 
kagabhion nga, nagaingon, “Akong Anak, umari ka Kanako, ug Ako 
magahatag kanimo ug Kapahulayan, Ang Kapahulayan nga nagatimri kanimo 
sa walay katapusang padulnganan,” Dili igatuyatuya diha sa kalibutan sumala 
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sa atong nakita nga ang panahon nagakatapos na karon. Tugoti kini, Amahan. 
Pakigsulti pinaagi sa mamumulong, ug patalinghugi ang  mga dalunggan 
niadtong nagapaminaw, kay kaming tanan nagapaminaw. Sa Ngalan ni Jesus 
kami nagaampo. Amen. (Mahimo na kamo sa paglingkod) 
4 Karon, karong kagabhion kita magatuon sa ikaduhang kapanahonan sa 
iglesia. Nakita ko nga kadaghanan nagasulat sa mga importanteng mga butang; 
mao kini ang hinungdan nga gusto nako nga maklaro kini sa matag higayon. 

Karon, ang ikaduhang kapanahonan sa iglesia gitawag nga  iglesia sa 
Esmirna. Ug kini nahitabo, ang kapanahonan sa Esmirna nagsugod sa dihang 
ang kapanahonan sa Efeso natapos. Kining kapanahonan sa Efeso nagsugod 
gikan A.D. 55 hangtod A.D. 170. Ang kapanahonan sa Esmirna misugod 
niadtong 170 hangtud sa 312. Kini nga iglesia mao ang ginalutos nga iglesia, 
ang nagsul-ob sa purongpurong sa pagkamartir ug ang iglesia sa kasakitan. Ug 
ang Dios nagsaad ngadto—ngadto sa pinili nga iglesia diha niini, mao ang 
paghatag niini sa purongpurong sa Kinabuhi. 
6 Ang matag usa ka iglesia adunay usa ka bitoon nga gikuptan sa kamot 
sa Dios, nga nagtimaan sa mensahero ngadto nianang kapanahonan sa  iglesia. 
Ang pinakalabing maayo nga akong nahunahunaan nga mensahero sa 
kapanahonan sa iglesia sa Efeso (tungod kay ang Biblia wala magsulti kung 
kinsa sila), mao si Pablo, tungod kay siya nagtukod sa iglesia sa Efeso ug siya 
mao ang ministro nianang kapanahonan sa iglesia, nga nagdala sa Kahayag 
ngadto sa Iglesia, nga si San Juan gikuha gikan didto. Ug unya si Polycarp, ug 
paubos—Polycarp, diay, ngadto paubos… 
7 Karon, ang kapanahonan sa Esmirna, ako mitoo uban sa tanang—nga 
akong nakaplagan, mao si Irenaeus. Ug karon, buot ko nga ihatag kaninyo ang 
hinungdan nganong akong gipili si Irenaeus imbes nga si Polycarp. Karon, ang 
tanang tinugyanan sa simbahan buot isipon ( ug ang mga magtutudlo sa Biblia) 
nga ang manulonda mao si Polycarp. Karon, si Polycarp mao ang tinun-an ni 
Juan; mao kana ang tinuod. Ug si Polycarp nagpamatuod niini; siya usa ka 
martir; ila siyang gidunggab ubos sa kasingkasing ug gipatay siya. Karon, apan 
siya usa ka maayong tawo, usa ka halangdong tawo, diosnon nga tawo, 
malomo, walay pagduhaduha siya usa sa mga bantogang Cristohanon nga 
atong nabatonan sukad. Ug wala kitay ikaingon nga supak mahitungod sa 
iyang kinabuhi. 

Ang hinungdan nga si Irenaeus akong gipili: tungod kay ako mitoo 
nga si Irenaeus mas labing duol sa Balaang Kasulatan kay sa kang Polycarp. 
Tungod kay si Polycarp mihirig nga mahigalaon ngadto sa Romanhong ideya 
sa pagtukod ug organisasyon. Ug—ug si Irenaeus lig-on nga misupak niini; 
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 Siya miingon, “Akong hikapon ang agi sa mga lansang diha Kaniya.” 
Unya siya mitalikod; ug nagsugod ug paglakaw pagbalik; siya miingon: 

I shall know Him, I shall know Him, 
And redeemed by His side I shall stand; 
I shall know Him, I shall know him 
By the prints of the nails in His hands. 

204 O akong Jesus, uban niadtong bililhong lima ka mga samad, nagadugo 
alang kanako didto sa halayo, unsaon nako sa paglimod nianang bililhon nga 
Usa? Tugoti ako nga mamatay; tugoti ako nga moadto sa… Tugoti ako nga 
moadto sa dalan sa bisan unsang butang, apan ayaw gayud ako tugoti sa 
paglimod nianang bililhong Usa didto sa halayo nga nagpakamatay alang 
kanako. Oo. 
 Ug samtang mobiya kamo karong kagabhion, buot ba kamo nga “Take 
The Name Of Jesus With You.” Buyno, igsoong babaye. Magatindog kita 
karon, mga tigpaminaw. 

Take the Name of Jesus with you, 
Child of sorrow and of woe; 
It will joy and comfort give you, 
Take it everywhere you go. 
Precious Name (Precious Name), O how sweet! (O how 
sweet) 
Hope of earth and joy heaven; 
Precious Name (Precious Name), O how sweet! (How sweet) 
Hope of earth and joy of heaven 

 Karon, samtang kita magaduko sa atong mga ulo sa malumo 
magaawit, 

At the Name of Jesus bowing, 
Falling prostate at His feet, 
Kings of kings in heaven we’ll crown Him. 
When our journey is complete 
Precious Name, O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven; 
Precious Name, O how sweet! 
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He will take your every care,  
Oh, don’t forget your family prayer. 

196 [Usa ka igsoong babaye namulong, “Igsoong Branham, mahimo ba 
ako nga mosulti ug usa ka butang?”—Ed.] Segurado makahimo ka, igsoong 
babaye. [Ang igsoong babaye nagsugod sa pagsulti. 
Blangko.nga.dapit.sa.teyp—Ed.] Igsoong babayeng Nash, kana maayo kaayo. 
Oh, kung ikaw lamang… 

If we trust ang never doubt, 
He will surely bring you out; 
Just take your burden to the Lord and leave them there. 
Leave them there, leave it there, 
Take your burden to the Lord and leave them there; 
If we trust and never doubt,  
He will surely bring you out; 
Take your burden to the Lord and leave them there. 

197 Wala ba kamo makagusto kanila nga mga karaang mga himno? Oh, 
ako lamang… Ako nagatoo kanila nga mga tawo nga mipunit sa pluma ug 
gidihugan sa Espiritu Santo aron sa pagbasa niana. Sama kang Fanny Crosby 
nga buta sa dihang ang mga kalibutanong katawhan nianang adlaw nagtinguha 
nga pasulaton siya ug kalibutanong mga alawiton, miingon, “Oo, ikaw 
mahimong adunahan nga babaye.” 
 Siya miingon, “Akong gihalad ang akong kinabuhi ngadto kang Cristo 
ug ang tanan kong talento.” Siya usa ka buta, kamo nahibalo. Miingon, 
“Ako—ako utangan sa akong kinabuhi ug tanan ngadto kang Cristo.” Siya 
miingon… Ug unya sila nasuko kaniya tungod kay iyang gisalikway ang 
maong kahigayonan. Wala niya gibaligya ang iyang pagkapanganay sama 
kang Mr. Presley ug kanila nga nagabuhat, apan siya—siya nag-amping sa 
iyang kaligdong. Busa siya—siya… Sila—sila mibiya kaniya, miingon, “Unya 
sa dihang ikaw moadto sa langit, kung adunay usa ka dapit sama niana,” 
miingon, “kung ikaw sama nga ikaw ania dinhi, ikaw mahimong buta.” 
Miingon, “Unsa kaha kung ikaw buta,” miingon, “Unsaon nimo sa pag-ila 
Kaniya?” 
 Siya miingon, “Ako makaila Kaniya. Ako makaila Kaniya.”  
 Miingon, “Unsa kaha kung ikaw buta? Unsa kaha kung ikaw buta?” 
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siya bug-os nga misaway niini. Ug unya, sa atong nahibaloan, ang dakung 
paglantugi nagagikan sa Konsilyo sa Nicea; usa sa gikalantugian mao ang Dios 
tulo ba kon ang Dios usa. Ug si Irenaeus midapig nga ang Dios mao ang Dios 
karon ug Usa lang gayud.    
9 Buot kong basahon gikan sa The Ante-Nicene Fathers, unang bolyom, 
pahina 412, usa lamang ka hamubong kinutlo; kung buot ninyo kanang isulat, 
unang bolyom sa The Ni—ice—Nicene Fathers.” Ug didto sa ika napulo ug 
duha nga pahina, ug mao kini ang…Kung gusto ninyo ang bolyom, kini anaa 
diha sa katapusang bahin sa ikatulong bolyom. Mahimo ninyong basahon ang 
tibuok butang; adunay pipila ka mga capitulo niini, kon pipila ka han-ay sa 
mga pulong niini. Karon, ako magsugod ug basa dapit sa kataposan, mga 
katapusang kaluhaan, katloan ka mga verseculo niini. Dili ko kini pagabasahon 
tanan, apan bahin lang niini. 

“Ang tanang mga panultihon sa ingon usab nagdala—nagdala sa usa 
ka titulo sa mao ra nga Persona”; (nakita ninyo, siya nagtinguha sa pagsulti 
niining ilang gitawag Kaniya nga Amahan, Anak, Espiritu Santo, ug siya 
miingon, “Kanang mga titulo, dili mga ngalan, mga titulo sa usa ka Persona. 
“Mao kana ang hustong gitudlo bisan pa karong adlawa.) “pananglitan” (ug 
unya diha sa parentesis), “Ang Ginoo sa gahum, Ang Ginoong Amahan sa 
tanan, Dios nga Makagagahum sa tanan, Labing Hataas, Magmumugna, Ang 
Magbubuhat, ug uban pa nga solosama niini. Kini dili mga ngalan ug mga 
titulo sa pagpulipuli sa nagkalaing persona, apan sa usa ug sa mao sa gihapon 
(Amen.) pinaagi sa ngalan nga ang usa ka Dios, Amahan, mao…Siya—Siya 
Kinsa ang tanan niining mga butang…nagahatag sa tanan nga…sa may 
kinabuhi, ang panalangin sa tanang may kinabuhi.” 
10 Si Irenaeus miingon nga kining tanang mga titulo milangkob ngadto sa 
usa ka Ngalan, ubos sa usa ka Dios, ug sila mga titulo lamang kung unsa Siya. 
Siya mao ang Rosas sa Saron. Mao kana Siya. Kana usa ka titulo. Siya mao 
ang Bitoon sa Kabuntagon. Siya mao ang Alpa; Siya mao ang Omega. Kana 
mao ang mga titulo kung unsa Siya. Siya Amahan. Siya Anak. Siya ang 
Espiritu Santo. Apan adunay usa lamang ka Dios, usa ka Dios, Ug ang Iyang 
Ngalan Usa. Ug mao kana ang usa ka hinungdan nga akong nahunahunaan nga 
si Irenaeus husto sa iyang—sa iyang pagpaniid niini kon paghubad sa 
Kasulatan.   
11 Lain pang butang nga buot ko nga basahon kaninyo, makita kini diha 
sa libro nga: “How Did It Happen?” ni R.C. Hazeltine, ang kasaysayan sa 
nahaunang mga iglesia. Ug dinhi sa pahina 180, “Ang espirituhanong mga 
Gasa Diha kang Irenaeus’ Panahon, A.D. 177 hangtud 202.” Karon, ang 
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hinungdan nga kini akong gikutlo, kini ginateyp (Nakita ninyo?), ug—ug kini 
pagahimoon nga mga libro.  
 “Mao kini sa panahon ni Irenaeus nga ang kadaghanang 
apostolikanhong iglesia sa Pranses nakabaton sa tanang gasa sa Espiritu 
Santo.” Kana gikan sa iyang pagpanudlo. Nakita ninyo? “Ang membro sa 
iglesia ni Irenaeus sa Lyons (Mao kana ang Lyon, France.) nagpanulti ug mga 
dila. Dili talagsaon nga makakita sa usa ka patay nga mabuhi pagbalik. Ang 
pagpang-ayo mao—ang pagpang-ayo mao ang inadlaw adlaw nga panghitabo 
diha sa tanang ebanghelikanhong—ebanghelikanhong mga simbahan sa bisan 
asa. (Nga si Irenaeus nahibalo unsaon pagpanudlo.) Ang mga milagro sa 
kanunay nahitabo. Sa pagkatinuod, kadtong mga kasimbahanan wala gayuy 
higayon nga walay milagrosong pagpadayag sa Presensya sa Dios pinaagi sa 
panan-awon, kon labaw nga kalugwayan sa mga elemento sa kinaiyahan, ug sa 
usa ka milagro, aron sa pagpahinumdom sa mga ebanghelikanhong 
Cristohanon niana nga adlaw nga sila Iyang hinigugmang mga tinun-an. Apan 
gikan sa kasaysayan sa milabay, dili kita makapupo ug usa ka hitabo sa 
pagbanhaw gikan sa patay diha sa nahaunang Romano nga simbahan.” 
 Mao kana ang katawhan nga wala—dili interesado diha sa bisan asa 
nga baruganan; sila lamang nagatug-an sa kamatuoran. Mao kana ang mga 
magsusulat sa kasaysayan. 
13 Mao kana ngano ako nagtoo nga si Irenaeus, tungod kay (Nakita 
ninyo?), siya adunay mao ra nga pagtoo nga gipatuman ni Pablo ug sa mga 
tinun-an. Mao kana ang hinungdan nga ako nagatoo nga siya mao ang 
manulonda sa iglesia sa Esmirna, tungod kay siya mao—siya adunay mao ra 
nga subay sa Kasulatan nga mga pagpanudlo pinasikad sa Pulong sa Dios nga 
nagapalugwa sa mao ra gihapon nga butang sa tanang panahon. Kung imong 
dawaton ang pormula sa Dios ug ipatuman ngadto sa letra, bisan unsay isulti 
sa mga kasimbahan, tumana lamang kini sa paagi nga kini gisulti, kini 
magapalugwa sa mao ra gihapon nga butang. Ug mao kana unsa ang  gibuhat 
ni Irenaeus. 
14 Karon, ako nagtoo nga si Polycarp usa ka maayong tawo, nakasabut 
kamo; apan ako miingon nga siya mihirig kaayo sa pag-organisa sa iglesia, ug 
sama sa mga Nicolaita nga ginabuhat. Sila nagaorganisa sa iglesia, ug—ug 
nagahiusa sa pagkaigsoon. Nga sa kaisipan murag husto, apan (Nakita ninyo?), 
ang Espiritu layo ra kaayo ngadto sa kaisipan hangtud ang—ikaw dili gani 
makahunahuna nga ang—ang Espiritu. “Ang Akong hataas nga mga hunahuna 
mas labaw pa kay sa inyong mga pamaagi.” Busa adunay usa lamang ka paagi 
nga buhaton; mao ang pagsunod lamang Kaniya subay sa blueprint. Mao kana 
ang tinuod. 
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tingali ang Espiritu Santo namulong ug uban pa. Apan kini sayo pa, kini mga 
kaluhaan ka mga minuto human sa ikasiyam. Ug sa kasagaran ako ania dinhi 
alas 10 kon alas 11, busa kana sayo kaayo dinhi. Busa nakapahimulos ba kamo 
sa—sa—sa mga mensahe sa Ginoo? Ug kamo ba sa tinud-anay? Kini ba 
nakapakaon sa inyong kalag. 
 Ang Dios magapanalangin kaninyo, akong mga anak. Kamo nahibalo, 
ako nahigugma kaninyo sa tibook nakong kasingkasing. Ug usahay sa dihang 
ang Espiritu nagkupot kanako, Kini modulot sa duha… Mao kana ang paagi sa 
Pulong; Kini mahait sama sa duhay sulab nga espada. Kini modulot nga 
moabut, nagapaingon, pasulod, pagawas, sa tanang paagi. Apan mao kana ang 
nagatuli kanato. Ang pagtuli mao ang pagputol sa sobra nga unod, ang mga 
butang nga dili angay natong batonan. 
 Karon, buot ko nga inyong mamatikdan. Napatalinghugan ba ninyo 
ang Espiritu sa paghubad karong gabii? “Undanga kanang kabuang.” Kana 
nagatuli. Magmatinuoron kamo. Kitang tanan makalapas sa linya, apan ang 
Dios nasayud unsaon sa pagsapsap sa mga bukol gikan kanato, dili ba Siya? 
Siya sa pagkatinuod nagabuhat. Ako mapasalamaton alang niini. Dili ba 
kamo? 
193 Ikaw ba ang piyanista dinhi? Dili nako makita… Si Teddy ba… Wala 
nako makita siya dinhi sa bisan asa. Kini—kini ba… Buyno igsoong babaye, 
kung buot ikaw. Mao ba kana ang imong anak nga babaye, Igsoong Daulton? 
Umagad nga babaye. Maayo kaayo gamayng ginang, malipayon kaayo nga 
ikaw usa ka Cristohanon. Buyno, unsa ang atong maayo, daang pagpaluwat 
nga alawiton? Atong sulayan ang usa, sa dili pa gayud buhaton nato karon. 
Kadiyut lang, igsoong babaye, sa dili pa kita moawit ug “Take The Name Of 
Jesus With You.” 
 Pila ang nahibalo sa “Don’t Forget The Family Prayer”? Pila ang 
nagaampo sa inyong pamilya, sa inyong pamilya nga pag-ampo? Oh, kana 
maayo. Atong sulayan kini makausa, sama lamang sa karaang mga panahon 
karon. 

Don’t forget the family prayer, 
Jesus wants to meet you there;  
He will take your every care, 
Oh, don’t forget the family prayer. 

 Nakagusto kamo niana? Atong sulayan kini pag-usab: 
Don’t forget the family prayer, 
Jesus wants to meet you there; (Duna kay pakigtagbo karon) 
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 Makita ninyo unsa ka masignutanon ang Espiritu Santo, giunsa niini 
paghimo niini nga husto sa katapusan? Nakita ninyo? Ang Biblia nag-ingon, 
“Tugoti kini—ang—sila nga magsulti ug mga dila mahimong tinagurha kon, 
tulo sa labing daghan. Nakita ninyo? Ang mensahe wala gisulti samtang ako 
nagasulti, human nga kining tanan natapos. Karon, mao kana ang paagi nga 
kini angayng mahitabo, ang tanan magmatinahuron ug maayo ug 
magpatalinghug unsa ang gisulti sa Espiritu. Unya unsa ang mahitabo? Ang 
mga makasasala motindog ug maghinulsol. Oh, hunahunaa. Ang Espiritu 
Santo sa Iyang kaugalingon, dili sa pagkuha niini… Bisan ngadto sa Pulong 
nga miabut ug naghimo ug pagpadayag. 
 Ako nahibalo sa uban niining katawhan nga nagasulti ug mga dila. 
Ako nahibalo sa tanang tulo kanila nga namulong; ug ako—ako nahibalo sa 
mga nagahatag ug paghubad; ako nahibalo sa ilang kinabuhi nga walay sala 
atubangan sa Dios. Si Igsoong Neville dinhi, ang atong pastor, usa ka 
Methodista nga ministro; usa ka Methodista nga ministro, nagalingkod dinhi, 
nakadawat sa Espiritu Santo. Si Junie, ibabaw dinhi, Igsoong Jackson, laing 
Methodista nga magwawali nakadawat sa Espiritu Santo (Tinuod kana.) uban 
sa gasa sa mga  dila ug mga paghubad. 
188 Ug inyong namatikdan giunsa nila pagbaton sa ilang  simbahan, ang 
matag-usa matinahuron, sa dihang ang Dios nagapamulong. Inyong makita 
giunsa Niya sa pagpamulong sumala lamang gayud sa Biblia; usa; ang 
mensahe dili lamang tukma, Siya mamulong niini pag-usab, apan dili Siya 
mamulong niini sa makatulo ka higayon (Nakita ninyo?) sumala ngadto sa 
Kasulatan diha. Nakita ninyo, Siya magahatag nianang mensahe, ug Siya dili 
maghimo niini nga magkagubot, kay ang espiritu sa mga profeta nailalum 
ngadto sa profeta. Ang tanan maminaw ug sa hilom… 
 Karon, mao kana ang paagi ang iglesia mabutang sa kahusay. Karon, 
ngadto kaninyong katawhan nga tingali ania dinhi gikan sa halayo, nga 
nakadungog kanako nga namulong niini, mao kana ang paagi nga kinahanglan 
buhaton. Nakita ninyo, ang mensahe magapadayon. Nakita ninyo ang resulta? 
Mahitabo kini dayon gayud. Usa ka butang ang mahitabo, sa tukma lamang 
gayud sama sa pag-ila kon bisan unsang lain nga espiritu. Dili ba Siya 
kahibulongan? Oh, ako malipayon kaayo nga mahibalo nga ang mao gihapon 
nga butang nga gisugo ni San Pablo balik dinhi, wala mamatay dayon dinhi: sa 
gihapon mao sa gihapon nga butang. Oh, ako malipayon kaayo ako makahimo 
sa pagsulti nga ako usa kanila. Dili ba kamo? Buyno.  
190 Karon, ugma sa gabii sa alas 7, atong pagahisgutan ang kapanahonan 
sa Laodicea, ug mao kana ang kapanahonan sa pagminyo. Buot ko nga kamo 
moanhi kung mahimo ninyo. Ako medyo naulahi karong gabii, tungod kay 
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15 Karon, kita tingali maghunahuna, kung kamo mogikan dinhi… Kung 
ako moadto sa Chicago karong gabii, tingali ako mogikan dinhi ug magkuha 
ako ug compass ug moingon, “Karon, atong tan-awon, ang Chicago ania 
dinhing dapita. Buyno, ako mogikan dayon.” Dili ako makagula sa 
Jeffersonville. Nakita ninyo? Kinahanglan magkuha ako ug mapa sa dalan. Ug 
kini mao… adunay gipahiluna—dalan nga gibutang nga ako makahimo nga 
moadto sa Chicago sa unom kon pito ka mga oras sa pagbihaye pinaagi sa 
awto, apan dili ako makaagi sa bisan asa nga  dalan. Ang eroplano makaagi sa 
bisan asa nga paagi; siya adunay usa—usa ka agianan sa hangin kon sa usa ka 
gihabogon ug mga butang nga siya makalupad, sa usa ka ang-ang nga siya 
kinahanglan nga magpabilin. 
 Adunay usa ka agianan nga gihimo, ug ang Dios adunay agianan. Ang 
Dios adunay agianan alang sa Iyang iglesia, alang sa Iyang katawhan. Ug wala 
gayud Niya kini gihimo aron pagamandoan sa mga papa, mga cardinal, 
arsobispo, kon punoang mga magtatan-aw. Ang Espiritu Santo mao ang 
Magtutudlo sa iglesia sa buhi nga Dios, sa pagmatuto niini. Ug ang tanang 
pagkabalaan dili moadto sa usa ka cardinal kon usa ka pari, aron paghimo 
kaniya nga usa ka balaan nga tawo diha sa—diha sa iglesia sa bisan unsang 
butang. Ang katawhan adunay katungod gayud—may dakung katungod sa 
Espiritu Santo sama sa bisan kinsang magwawali, pastor, diyakono, 
tinugyanan, unsa pa man. Ang katawhan… 
17 Ug ang katarungan sila nagtawag niini nga Nicolaita… Ingon sa atong 
nahisgutan kagabii, ang Nicolaita, atong gikuha ang kahulogan ug gikuha kini 
gikan sa Griego. Ug ang N-i-c-k-o, “Nicko,” nga nagkahulogan “pagdaug kon 
pagbuntog.” Unsa? N-i-c-k-o, Nico-laita, katawhan: pagbontog sa katawhan, 
ug sa pagdaug niini pinaagi sa paghatag kanila ug usa han-ay sa mga tawo, 
mga klerigo nga magatudlo kanila ug mag… Sila maghimo sa ilang 
kaugalingong hukom. Mao kana giunsa sa paghimo ang Konsilyo sa Nicea. 
Tungod kay daghan ang naghiusa ug naghimo ug paghan-ay sa ranggo diha sa 
Konsilyo sa Nicea. Kita dili—dili maghisgut ug maayo mahitungod niini, 
tungod kay kanang Konsilyo sa Nicea pagahisgutan sa Huwebes sa gabii.   
 Apan dinha diin ang iglesia Romano Catolica naporma, gikan sa usa 
ka gropo sa katawhan nga mga nakabig ni San Pablo, ug ni Irenaeus, ug San 
Martin, ug paubos. Sila mga nakabig nga mga Cristohanon ngadto sa—gikan 
sa paganismo ngadto sa Cristiyanismo, apan buot birahon ang iglesia ngadto 
sa—sa Daang Tugon nga porma sa pagpang-alagad, sama sa pagbaton ug mga 
labawng pari, ug—ug sa apostolikanhong mga paghalili, sama sa usa ka papa 
ngadto sa laing papa, sa laing papa. Kung kita makahimo sa paghisgut pinaagi 
niining Biblia, inyong makaplagan nga mao kana ang tukma gayud nga 
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kamatuoran ug giunsa sa Dios sa paghukom niining butang gikan sa 
sinugdanan gayud; ug sa miaging gabii sa kapanahonan sa iglesia, miingon, 
“Akong gidumtan kini.” Ug mao usab ang gibuhat sa iglesia. 
19 Ang Dios wala gayud nagtinguha nga ang iglesia pagadumalahan 
pinaagi sa mga tawo. Ang Dios ang magadumala sa Iyang iglesia, ug Siya 
magadumala niini pinaagi sa mga gasa sa Espiritu. Ang mga gasa sa Espiritu 
anaa diha sa iglesia aron sa pagtul-id sa espiritu. Siya adunay lima ka mga 
pagpang-alagad nga mga opisina diha sa Iyang iglesia. Ang nahauna kanila 
mao ang mga apostoles, kon, mga misyonaryo. Ang misyonaryo mao ang 
pinakahataas nga pagtawag, apostoles. Ang pulong “misyonaryo” 
nagkahulogan nga “pinadala”; “apostoles” nagkahulogan nga “pinadala.” 
Ngano nga nagpatawag sila nga misyonaryo, wala ako nahibalo. Apan sila 
mga apostoles. Buyno. Mga apostoles, mga profeta, mga magtutudlo, mga 
ebanghilista, mga pastor, karon, mao kana ang pinili nga mga opisina sa Dios 
ngadto sa Iyang iglesia. Unya diha sa matag local nga iglesia adunay siyam ka 
mga espirituhanong mga gasa nga mitungha sa taliwala sa katawhan, nga mao 
ang, kahibalo, kaalam, mga gasa sa pagpang-ayo, pagpamuhat ug mga 
milagro, pagsulti ug mga dila, paghubad sa mga dila. Ug tanan niining mga 
butang moadto sa matag local nga lawas. Ug ang matag usa ka tawo diha sa 
iglesia adunay tagsatagsa ka pagpang-alagad, ug ang matag-usa ka pagpang-
alagad magauban sa ubang pagpang-alagad aron sa paglig-on sa Lawas ni 
Jesu-Cristo. Ug wala gayud… 
21 Karon, hinumdomi kini, nga dinhi sa… Ako magadibuho niining mga 
linya karong gabii. Ang nahaunang iglesia, Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, 
Sardis, Filadefia, Laodicea… Karon, hinumdomi samtang kini nagapadayon, 
kining iglesia adunay kahupnganan sa Espiritu, apan sa katapusan sa 
kapanahonan sa iglesia atong makaplagan nga Kini giduot sa pagpagula. Sa 
sunod nga kapanahonan sa iglesia giduot ug dugang gamay pa, dugang gamay 
pa, hangtud adunay gamay na lang gayud nga tulbok. “Ikaw adunay pipila ka 
mga butang,” Siya miingon. Oh, sa dihang kita makaadto ngadto nianang 
kapanahonan sa iglesia sa Tiatira… 
22 Karon, human kana miabut, ang Dios nagpatindog ug usa ka Aleman 
pinaagi sa usa ka ngalan ni Martin Luther nga mipabalik sa iglesia pag-usab. 
Kini nagsugod ug pagawas ug dugang gamay pa; siya nagwali sa 
pagkamatarung; subay niana mitungha si Martin Luther, nga nagwali sa 
pagkamatarung. Subay niana mitungha si John Wesley ug nagwali ug 
pagkabalaan. Unya dinhi niining kapanahonan sa iglesia, sila mibalik gayud 
pag-usab sa bautismo sa Espiritu Santo pag-usab, uban sa mao gihapon nga 
mga ilhanan ug mga katingalahan. Dinhi diin kini miadto latas sa usa ka libo 
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And purchased… (Duna pa bay buot motindog, moingon, 
“Akong gikinahanglan Siya karon, aron higugmaon Siya.”)… 
salvation 
On Calvarys… (Ang Dios magapanalangin kanimo igsoong 
babaye. Ang Dios magapanalangin kanimo didto sa luyo, 
batan-ong ginang) 
I love Him… (Kini mao… Siya nga adunay igdulongog, 
kinahanglan magpatalinghug sa gisulti sa Espiritu ngadto sa 
iglesia.) 
… He first loved me 
And purchased my salvation 
On Calvary’s… 

183 Among langitnong Amahan, ingon nga Imong nakita kining tulo nga 
nagatindog, O Dios, ako nagaampo Kanimo nga mahimong maloloy-on, O 
walay katapusan, ug magahatag ngadto kanila sa pasaylo sa tanang sala, ug 
kaluwasan, ang Espiritu Santo sa ilang kinabuhi, nga sila dili matandog sa 
ikaduhang kamatayon. Sila makaamgo, Ginoo karong gabii samtang sila 
nagatindog didto, nga—nga adunay usa ka butang nga nagakahiduol. Ang 
Espiritu Santo nagahatag ug pasidaan. Aron makita ang Espiritu sa Dios nga 
mokanaug taliwala sa katawhan, makita kini nga magapamuhat sumala lamang 
sa Mga Kasulatan, sa tulo lamang ka mga mensahe ug magtapos. O Dios, usa 
ka mensahe ngadto sa matag tawo. 
 Karon, Amahan, kami nagaampo kanimo nga mahimong maloloy-on. 
Tugoti kanang bililhong Espiritu magpabilin sa among taliwala. Hinaut kami 
magatahud Niini, Dios; tugoti kini. Dawata kining mga kalag ngadto sa Imong 
pagbantay, Amahan; sila mga bunga sa mensahe karong kagabhion, ug sa 
mensahe gikan sa Espiritu Santo nga gipamulong sa taliwala kanamo. Ug kami 
nangamuyo, Amahan, Dios, nga Ikaw magauban kanila sa tanang mga adlaw 
sa ilang kinabuhi. Ug hinaut, sa kalibutan nga walay pagkatapos hinaut kita 
magkita didto, maluwas pinaagi sa Dugo ug grasya ni Cristo. Among itugyan 
sila ngadto Kanimo karon, Amahan; pun-a sila sa Imong Espiritu Santo. Kay 
kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus. Amen. 
185 Ang Dios magapanalangin kaninyo, akong mga igsoon. Kinsa man 
kadtong haduol niadtong katawhan nga nagatindog, mga Cristohanon, 
paglamano sa ilang mga kamot sa dihang sila magalingkod, maghatag kanila—
magapanghinaut kanila ug kabulahanan sa Dios. 
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(Mao kana ngano nga ako nagawali niini.) it’s dripping with 
blood, 
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood, 
The blood of disciples who died for the truth, 
This Holy Ghost Gospel keeps dripping with blood. 
The first one to die for this Holy Ghost plan, 
Was John the Baptist, but he died like a man; 
Then came the Lord Jesus, they crucified Him, 
He taught that the Spirit would save man from sin. 
There was Peter and Paul, and John the Divine, 
They gave up their lives so this Gospel could shine; 
They mingled their blood, like the prophets of old, 
So the true Word of God could honest be told. 
There’s souls under the altar (kining mga martir) crying, 
“How long?” 
For the Lord to punish those who’ve done wrong; (Paminaw. 
Pagdali.) 
But there’s going to be more who will give their life’s blood 
For this Holy Ghost Gospel and its crimson flood. 
It’s dripping with blood, yes it’s dripping with blood,  
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood,  
The blood of disciples who died for the truth, 
This Holy Ghost Gospel keeps dripping with blood. 

181  Oh, adunay mahimong… [Adunay mga dila ug mga paghubad 
nagapadayon—Ed.] Amen. [Mga dila ug paghubad nagapadayon—Ed.] Amen.  
Himaya. Amen, amen. Oo. Amen. “Siya nga dunay igdulongog, kinahanglan 
magpatalinghug sa gisulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.” 

I love Him… (Pagsimba karon, makita ninyo unsay Iyang 
pagabuhaton. Kung ikaw wala pa gayud nahigugma Kaniya, 
buot ba ikaw nga mahigugma Kaniya karon? Mahimo ba nga 
motindog ka karon ug moila Kaniya, dawaton Siya ingon nga 
imong Manluluwas?)… me, (Ang Dios magapanalangin 
kanimo, igsoon.) 
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ug lima ka gatus nga mga katuigan sa mangitngit nga mga kapanahonan. Ug 
dinha diin ang pinakamangitngit—kon ang pinakahataas nga panahon sa 
iglesia nga atong nabatonan diha sa mga kapanahonan sa iglesia. Unya dinhi 
diin kini nagasugod sa pagtungha, pagkamatarung, pagkabalaan, bautismo sa 
Espiritu Santo. Ug ang Biblia nag-ingon nga sa katapusan niining 
kapanahonan, nga kining gamayng minoriya dinhi pagapugaon tungod kay ang 
mao gihapon nga iglesia sa Pentecostes magasugod sa pagbuhat sa mao 
gihapon nga butang nga sila nagsugod sa pagbuhat dinhi: Nicolaita. (O Dios, 
tak-uma ang akong baba hangtud makaabut ako ngadto niana.) Nakita ninyo? 
Unsay akong makita didto… Nakita ninyo, hangtud nga inyong makita dinhi… 
Ug akong ipakita kaninyo nga ang mensahero niining kapanahonan sa iglesia 
magadumot sa mga denominasyon. Ang Espiritu mopatindog diha sa mga 
anak. Kini sa kanunay nahitabo. Ug karon, kita adunay usa… 
23 Karon, kung inyong namatikdan kini, unsa kini ka daku dinhi, migula, 
ug sa katapusan nalumos hangtud nawala. Unya kini misugod pagbalik. Si 
Luther nga nagbitad niini pagbalik; pagkamatarung, pagkabalaan, bautismo sa 
Espiritu Santo, ug unya dayon sa katapusang panahon, siya naglumos niini 
gayud, hangtud kini halos kompleto nga nawala dinhi, usa lamang ka gamayng 
tipik dinha, ug mao kana sa dihang Siya misinggit nga kung dili Niya pamub-
on ang bulohaton tungod sa mga pinili, walay unod nga maluwas. Nakita 
ninyo? Nakita ninyo, diha gayud sa katapusan nga panahon. Karon, ibutang 
kana sa inyong hunahuna. 
24 Karon, kita magasugod dinhi sa kapanahonan sa iglesia Esmirna. 
Nahauna buot ko nga bahinbahinon kini dinhi sa ubang papel nga ako—nga 
ania kanako. Karon, ang ikaduha nga kapanahonan sa iglesia ingon nga 
Esmirna, ug ako nagatoo nga kamong tanan mouyon uban kanako (kon ako 
naglaum nga kamo mouyon, kon sa tungatunga, bisan unsaon) nga si Irenaeus 
mao ang bitoon nianang kapanahonan sa iglesia. Siya mao ang mensahero sa 
iglesia tungod kay siya nagpakaylap sa nasud, ngadto sa Pranses (Gaul), 
pasulod didto, ug nagtukod ug mga simbahan, ug ang matag-usa gitukod 
ibabaw sa bautismo sa Espiritu Santo, sa pagsulti ug mga dila, pagbanhaw sa 
patay, pag-ayo sa masakiton, paghunong sa mga ulan, paghimo ug mga 
milagro adlaw-adlaw. Sila nasayud nga ang buhi nga Dios nagpuyo taliwala sa 
katawhan. Mao kana ang usa ka tawo sa Dios, tungod kay si Jesus miingon, 
“Walay tawo nga makahimo sa pagbuhat niining mga buhat gawas kung ang 
Dios magauban kaniya.” Si Nicodemo ang nagsulti niana kang Jesus. 
25 Karon, ang syudad sa pamatigayon, usa ka pamatigayon nga lutsanan 
paingon ngadto sa Lydia ug ngadto sa kasadpan, ang ikatulo nga pinakadaku 
nga syudad sa Asya, usa ka dakung dunggoanan nga syudad, ilado sa 
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pagkaadunahan, mga templo, mga gambalay, mga tunghaan, medesina, ug 
syensya. Ang mga Judio nagpuyo sa—sa Esmirna, ug sila nag-ebanghelyo sa 
katawhan sa Esmirna. Si Polycarp mao ang nahaunang obispo sa Esmirna. Si 
Polycarp ug ang ubang matinoohong mga alagad nagtukod sa lawom nga 
pagtoo sa Dios diha sa nanagpanoo nga mga taga Esmirna. Ang mga 
nahaunang mga amahan sa iglesia nagamaymay sa kamatuoran ngadto sa 
Esmirna. 
 Ang kapanahonan sa iglesia sa Esmirna, ang ngalan sa iglesia mao ang 
Samaria—Esmirna, diay, nga nagkahulogan “mapait, mirra.” Kini dunay 
kalabutan sa patay, tungod kay sila nagakamatay. 
26 Usa ka ginalutos nga iglesia, ang Dios nagtawag kanila nga ginalutos. 
Ang Dios nagasud-ong kanila nga sila ginalutos ug nagahatag ug grasya aron 
makasugakod niini. Siya nagasud-ong sa ilang mga kasakitan ug nagahatag ug 
kadaugan ibabaw sa kamatayon, nagasud-ong sa ilang kakabus ug nagahatag 
kanila ug mga kadatu diha Kaniya. Ang iglesia sa Esmirna nakalabang latas sa 
nagdilaab nga hudno sa mga kasakitan, apan usa ka matam-is mahumot nga 
alimyon ngadto Kaniya. Mao kana ang nahibilin karon, dili ang daang iglesia 
sa Esmirna; ang nahibilin lamang ang akong gihisgutan. Ang dakung napulo 
ka mga adlaw sa kasakitan nagpasabut “napulo ka mga tuig nga madugoon nga 
paglutos.” 
 Ambut lang kung makahimo ako sa paglitok sa titik niining ngalan, 
kon sa paglitok niini, kon dili. Mao kini ang emperador nianang panahon; ako 
nagatoo nga mao ang pinakadugoon sa tanan kanila sukad kang Nero sa tuig 
67, D-i-o-c-l-e-t-i-a-n, sa tuig 303 ngadto sa 312 A.D. 
28 Ang Dios nagatambag sa Esmirna nga magmatinumanon ngadto sa 
kamatayon, maingon nga Siya nagmatinumanon ngadto sa kamatayon, “Ug 
Ako magahatag kanimo ug purongpurong sa Kinabuhi, maingon nga ang 
Amahan nagahatag Kanako.” Ang Dios nagasaad sa magmadaugon sa mga 
kasakitan, sa pagdaug sa ikaduhang kamatayon, “Ayaw kahadlok kanila nga 
makahimo sa pagpatay sa lawas, apan Siya nga makahimo sa paglaglag sa 
kalag—pagpatay sa kalag.” Kini… Ang mga taga Esmirna nagmalahutayon 
ngadto sa katapusan, “Ayaw kahadlok sa mga tawo, ug pagahatagan kamo ug 
purongpurong sa Kinabuhi” Ang paglutos sa Cristiyanismo diha sa mga 
kapanahonan nga nagatipo diha sa mga kapanahonan sa Esmirna, importante 
kaayo. Atong pagahisgutan kini sa dili madugay, itugot sa Ginoo. 
 Karon, kung ang uban kaninyo wala makakuha niini tungod kay kung 
ako nagsulat kanila sa paspas kaayo alang sa uban, nan kami—kami… Kamo 
segurado nga makahimo sa pagkuha gikan kanamo sa bisan unsang panahon 
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 Karon, kita sa matinud-anon magaawit, kamo nahibalo. 

One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, (Hallelujah.) 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 

178 Buot ba ikaw nga mahimong usa ka martir alang Kaniya, sa Esmirna? 
Kung kini moabut sa usa ka dapit nga ikaw kinahanglan moatubang sa 
kamatayon kon kuhaon kini pagbalik, imo bang atubangon kini? Oo, sir. O 
Dios, kini maoy kalipay. Oo. Mao kana ang paagi nga buot ko nga adtoan, 
diha gayud sa pulpito. Tinuod kana. Ako nagtoo nga akong nakuha kini ug 
miadto aron sa pagkuha niini sa Alemanya dinhi dili pa lang dugay. Oh, sila 
nagpusil kanako pinaagi sa panan-aw sa kagabhion, ug ang mga Aleman nga 
mga sundalo midalagan palibut kanako ug nagpugong sama niana. Ako 
naghunahuna, “Unsa ka kahibulongan nga butang nga mahitabo kini nga 
magpakamatay ako alang sa akong Ginoo dinhi gayud sa natad.” Oh, tan-awa. 
Unsa ka—unsa ka kahibulongan nga butang.        
178 Buyno, tugoti ako sa pag-awit kaninyo ug usa ka diyutayng awit. 
Mahimo ba? Anaa ba kamo—anaa bay panahon kamo alang lamang sa 
diyutayng himno? Buyno. Ako dili makaawit niini; akong isulti kini. Oh, ako 
sa kanunay gusto nga moawit. Ug usa niining mga adlaw sa dihang ikaw 
makaabut ngadto sa imong matahum nga dakung pinuy-anan ibabaw didto sa 
paraiso, didto sa tumoy sa mga kakahoyan didto, diin si Russell Creech ug ako 
maanaa dinhi niining pagpangayam, kamo nahibalo. Didto sa tumoy sa mga 
kakahoyan adunay gamayng payag ibabaw didto nga si Igsoong Neville 
nagaawit mahitungod sa, “Tukori Ako ug Payag diha sa Kanto (Ako 
naghunahuna nga siya naghisgut mahitungod sa akong dapit.) sa Yutang 
himaya.” Usa niining mga buntag sa dihang ikaw magalakaw sa imong dakung 
balkon ibabaw didto, ug motan-aw sa palibut sama niana, sa ubos didto sa 
kanto ikaw makadungog ug usa ka tawo nga magaawit: 

Amazing grace, how sweet the sound, 
That saved a wretch like me! 

 Ikaw moingon, “Oo, dalaygon ang Dios, si Igsoong Branham 
nakahimo niini. Atua siya; ako nakadungog kaniya nga nagatindog ibabaw 
didto karon gayud, nagaawit “Kahibulongang grasya.” Kini mao ang 
kahibulongang grasya nga nagdala kanako didto. Tinuod kana. 
180                But it’s dripping with blood, yes,  
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One of them, I’m one of them, (Hallelujah) 
One of them, I’m one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them.  

 Pila ang malipayon niana karong kagabhion? Oh, tan-awa. 
Come, my brother, seek this blessing 
That will cleanse your heart from sin, 
That will start the joy-bells ringing 
And will keep your soul on flame; 
Oh, it’s burning now within my heart,  
Oh, glory to His Name, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
I’m one of them, I’m one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, (Hallelujah.) 
One of them, I’m one of them,  
I’m so glad that I can say I’m one of them. 

175 Karon, samtang kita magaawit niining sunod nga verseculo, buot ko 
nga kamo maglamano sa mga kamot, sama sa inyong ginabuhat kada gabii, 
ang tanan nga mga Methodista, ug Baptist, ug Presbyterian. Paglamano ngadto 
sa uban, ug magmahigalaon kung mahimo. Karon, matinuoron lamang gayud, 
tinuod nga mahigalaon, ingon nga maabiabihon karon samtang kita magaawit 
niini. 

I’m one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them; 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Though these people may not learn to be, 
Or boast of worldly fame, 
They have all received their Pentecost, 
Baptized in Jesus’ Name; 
And they’re telling now, both far and wide, 
His power is yet the same, 
I’m so glad that I can say I’m one of… 
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kung buot ninyo; kita malipayon sa—sa paghatag kanila ngadto kaninyo. 
(Pasayloa ako.) 
30 Karon, sa ikaduhang capitulo ug sa ikawalo nga verseculo kita 
magasugod karong gabii. Karon, unsay atong gibiyaan Kaniya kagabii? Siya 
sa pagkatinuod—nagdumot nianang Nicolaita. Tinuod ba kana? Karon, unsay 
gibuhat sa Dios? Unsay atong nakaplagan pag-una? Ang pinadayag ni Jesu-
Cristo, Kinsa mao Siya, Unsa mao Siya. Karon, ang sunod nga dakung butang 
nga atong makaplagan, nga Siya nagadumot sa bisan unsang butang nga 
magbutang ug bisan unsang butang nga magamando ibabaw sa Iyang iglesia 
gawas sa Iyang kaugalingon. Siya usa ka abughoan nga Dios. Buot unta ako 
mohunong, tungod kay kita adunay upat ka mga verseculo lamang dinhi, sa 
pagkutlo lamang ug usa ka diyutayng usa ka butang. Pila ang nakahinumdom 
sa dihang ang maayong profeta nga si Samuel, sa dihang ang tanan nga Israel 
buot nga molihok sama sa uban sa kalibutan? Nahinumdom kamo niana? Ug 
ang profeta nagsulti kanila, miingon, “Kamo nasayup.” Apan sila buot 
molihok sama sa mga Filistihanon ug sama sa—sa uban kanila. Buyno, mao 
kana sa tukma gayud unsa ang nahitabo dinhi niining pinakanahaunang 
kapanahonan sa iglesia. Kini katingad-an nga ang katawhan dili buot nga ang 
Dios magamando kanila. Buot sila nga mosunod… Nangita sila ug ubang 
tawo. Ang Israel, nakahimo sa pinakadakung sayup nga sukad nahimo niini, sa 
dihang ang grasya nagatagana na kanila ug usa ka profeta, usa ka pangulo, 
nagatagana kanila ug usa ka karnero ingon nga halad sa pagtabon sa sala, ug 
nagatagana kanila ug pagkaon gikan sa mga langit, ug ang tanang mga 
maayong butang nga ang grasya nagatagana kanila; ug sa gihapon diha sa 
Exodus 19 sila nagkinahanglan ug kasugoan. Buot sila nga maghimo ug mga 
doktor sa pagkadiosnon, ug magbaton ug ubang mga tawo; sila buot 
magabuhat ug usa ka butang ngadto niini usab. 
32 Ang tawo sa kanunay nagatinguha sa paglupig sa Magbubuhat nga 
nagahimo kaniya, ug siya walay gibuhat nga butang apan sa pagpatay sa iyang 
kaugalingon. Sumala sa pipila ka mga Dominggo ako nagwali sa—sa “Mestiso 
nga Relihiyon.” Mao kana ang tukma gayud. Kung ikaw magmestiso ug bisan 
unsang butang, dili ka gayud makahimo, kini natapos na. Kini natapos na; kini 
dili na makabalik gayud. Ang usa ka mula dili makahimo nga manganak ug 
balik ug makabaton ug laing mula, tungod kay siya—siya usa ka mula; siya 
usa ka mestiso. Ang mestiso nga mais, dili ka makapalugwa ug mestiso nga 
mais gikan sa mestiso nga mais. Kini dili gani… Tingali kini molugwa, apan 
kini—oh, kini dili maayo gayud. Dili ka makahimo niini. Bisan unsang butang 
nga mestiso dili maayo.  
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 Ug ang mestiso nga relihiyon walay hinungdan. Samtang nga ikaw 
magatinguha ug pagdugang ug usa ka butang ngadto sa unsay gisulti sa Dios, 
kon magbuhat ug usa ka butang nga ang Dios dili buot nga imong 
pagabuhaton, kini usa ka mestiso nga relihiyon. Kini tingali nindot tan-awon. 
Oh, ang mestiso nga mais mohawod sa tiunay nga mais. Ang tigulang nga 
mula molupig sa duha ka mga kabayo. Buyno, mao kana… Kini dili magsilbi, 
igsoon; ang grasya mao ang nagluwas kanato: dili pinaagi sa mga buhat nga 
kita naluwas, apan pinaagi sa grasya. Busa kana tingali… 
 Ako naglaum nga kamo dili maghunahuna niining mga gisulti… 
Kamo—kamo nagalingkod nga gipangkapoy, ug akong—akong gibati kini 
dinhi sa ibabaw. Nakita ninyo? Tungod kay adunay mga Presbyterian, mga 
Methodista, ug tanang matang ania dinhi. Kita nahibalo niana. Ug busa gibati 
nako—nako kini. Ug kinahanglan mopahulay kamo sa inyong kaugalingon sa 
makadiyot makausa sa mubong panahon, sa pagtangtang sama niana. 
34 Karon, pamati. Bisan unsang butang nga mestiso walay pulos. 
Kinahanglan imong kuhaon ang orihinal, sa paagi sa paghimo sa Dios niini, 
unya ikaw makakuha ug usa ka butang nga tinuod. Karon, atong nakaplagan 
nga kining iglesia sa Israel, samtang sila mipadayon, ang Dios nagpakaon 
kanila. Ug sa katapusan ilang gilantaw ang mga Filistihanon, ug ang mga 
Amorehanon, ug ang—ang ubang katawhan, ug miingon, “Nagkinahanglan 
kami ug usa ka hari. Sila nakabaton ug usa ka butang nga wala kanamo.” 
 Mao kana ang mao gihapon nga butang nga gibuhat sa katawhan 
karong panahona. Usa niining… Ang atong mga igsoong babaye motan-aw sa 
telebisyon ug makita si Gloria Swanson, kon bisan kinsa sila, ang uban kanila 
nga mga babaye uban sa usa ka matang sa bisti nga ginasuot, ug sila dili 
makaagwanta niini hangtud nga makabaton ug usa. Nakita ninyo? Inyong 
makita ang ubang babaye sa poblasyon, “Oh, dili ba kana nindot?” Unsay 
imong labut kung unsa ang iyang buot nga ibisti? Mao kana ang kinaiya sa 
katawhan. Ako miingon kini mao ang adlaw sa—sa pagpanundog: ang usa ka 
tawo buot nga mosundog sa laing tawo. Imong kuhaon ang… Adunay daghan 
kaayo nga mga Elvis Presley karon, ako—ako magasulti kaninyo, dili ninyo 
sila mapansak sa mga bagon inatupan, tungod kay siya nahimong ilado: 
kalibutanon nga mga pagpanundog. 
37 Kita adunay mao gihapon nga butang diha sa relihiyon. Ang… Ako 
nagabasa sa kasaysayan ni Martin Luther, ug bisan kinsa kaninyo nga mga 
magsusulat sa kasaysayan nahibalo. Sila miingon kini dili usa ka tinago nga 
butang nga si Luther nagprotesta sa iglesia Catolica, apan ang pinakadakung 
tinago, siya makahimo sa pagtuboy sa iyang ulo ibabaw sa tanang 
pagkapanatiko nga misunod sa iyang revival ug sa gihapon nagpabilin uban sa 
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167 Usa ka tawo nangutana kanako usa ka higayon, miingon, “Igsoong 
Branham, ikaw nagsulti kanilang katawhan, ‘Lakaw balik ngadto sa simbahan 
nga Methodista.’” 
 Ako miingon, “Segurado. Pasagdi sila nga magsalikway kanila, ug sila 
walay dapit nga kaadtoan.” Busa unya kamo mahibalo, segurado. Busa lakaw 
pagbalik; dili magdugay. Nakita ninyo? Dili kini magdugay; sila mahibalik 
pag-usab. 
 Kamo nahibalo, usa ka higayon diha sa arka, ang dapit sa kasigurohan, 
si Noe… Adunay usa ka dakung lunop nga miabut. Ug busa si Noe nagpagula 
sa uwak gikan sa arka, ug siya mipadayon lamang nga naglibotlibot. Ngano, 
siya natagbaw, tungod kay siya kumakaon ug patay sa pagsugod pa. siya 
makahimo sa paglupad gikan sa usa ka patayng lawas, ug mokaon kutob 
mapuno ang tiyan gikan niining mula, ug moadto ibabaw niining—niining 
karnero, ug mokaon kutob mapuno ang tiyan gikan kaniya, ug ubang butang 
pa, sa dihang aduna lamang tanang matang sa patayng lawas nga anaa sa 
palibut. 
 Busa ang uwak magtugdon lamang didto ug maglibotlibot, “Boy, ako 
adunay pagsaulog tanan sa akong kaugalingon,” ug nagakalakala lamang 
pahilayo. 
172 Apan sa dihang ilang gipagula ang gamayng salampati, siya usa ka 
lahi ug kinaiya. Kana baho, siya dili makasugakod niini. Um. Ngano? Ang 
salampati walay apdo. Siya dili makatunaw niini, busa ang butang lamang nga 
iyang mahimo mao ang pagbalik dayon ngadto sa arka ug modumbol sa 
pultahan. Moadto lamang sa bisan asa sa gusto ninyo. Usa lamang ka butang 
nga akong ihangyo kaninyo nga buhaton mao nga mosulod lamang ngadto sa 
Gingharian, ug ako nasayud diin kamo moadto. Dili kamo makasugakod niini 
gayud, igsoon; ikaw moingon, “Ako nakalabang sa nagaulang nga linya; 
akong gibiyaan kining kalibutan.” Oo, sir. Segurado kini. 
174                Oh, they were gathered in the upper  

room, 
All praying in His Name, 
They were baptized with the Holy Ghost, 
And power for service came; 
Now, what He did for them that day 
He’ll do for you the same,  
I’m so glad that I can say I’m one of them. (Dili ba kamo?) 



38 
 

It’s a wonderful time for you, 
What a wonderful time for me; 
If we all prepare to meet Jesus our King, 
What a wonderful time it will be. 

Dinhi, atong tan-awon kung kita makaawit niana: 
A wonderful time for you, 
A wonderful time for me; 
If we all prepare to meet Jesus our King,  
What a wonderful time it will be. (Dili ba kana 
kahibulongan?) 
O won’t it be wonderful there, 
Having no burdens to bear? 
Joyously singing with heart-bells all ringing, 
O won’t it be wonderful there? 

165 Pila kaninyo ang nahibalo nga kamo makauli sa balay? Pila ang 
nahibalo nga kamo makagula nianang pultahan? Kamo wala nahibalo. Pila ang 
nahibalo kung kamo makagula, makabalik ba kamo pag-usab? Dili kamo 
makatug-an. Busa ayawg pakyasa kining gabii; ayawg pakyasa ang Dios dinhi 
niining kagabhion, kay kini tingali ang katapusang gabii nga ikaw dunay 
panahon kon higayon. Asa ikaw paingon? Ang Basahon lamang dinhi sa 
kalibutan nga makahimo kanimo pagtug-an kung unsa kini, mao kining 
bulahang karaang Biblia dinhi. Ug mao kana ang Biblia nga atong ginatoohan; 
mao kana ang Dios nga atong ginatoohan. 
 Ug kung ikaw wala nahisulod nianang Pangasaw-onon, nahisulod 
niining gamayng pundok sa mga minoriya, sa ubos dinhi karong panahona nga 
ginapiit pinaagi sa mga kredo, ug mga denominasyon, ug uban pa, kung—
kung—kung ikaw wala diha nianang gamayng gropo… Karon, dili 
kinahanglan magpasakop ka niining Tabernaculo; dili kinahanglan nga 
mapasakop ka sa bisan unsang butang. Kinahanglan lang ikaw matawo 
nianang Gingharian. Karon, kung nagkinahanglan ka sa imong pakig-ambitay 
diha sa mga Methodista, mga Baptist, Presbyterian, bisan asa nga imong gusto, 
anaa ra kanimo. Nakita ninyo, gusto ka makig-ambitay uban sa bisan kinsa nga 
buot nimo. Apan tug-anan ko kamo ug usa ka butang: sa dihang ikaw natawo 
pag-usab, kamo nahibalo, “Ang mga langgam sa mao ra nga balhibo…” Tan-
awa. 
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Pulong. Mao kana ang milagro, giunsa sa Dios pagbantay kaniya nga mahinlo 
ug matarung. 
38 Karon, busa sila miadto ngadto niining Samuel. Sila miingon, “Hatagi 
kami ug usa ka prop—kon hatagi kami ug usa—usa ka hari.” Ug ang Ginoo 
nagsulti kaniya nga Iyang gisalikway kanang panghunahuna, sa tukma lamang 
gayud unsa ang Iyang pagsalikway dinhi sa organisasyon. Sama lamang sa 
pagsalikway Niya niana, Siya nagsalikway sa organisasyon. Siya wala 
magsalikway sa organismo, apan organisasyon. 
 Ang organismo, kinahanglan mabatonan nato kana. Apan dili kita 
magbaton ug organisasyon, tungod kay kini nagabutang ug mga utlanan: 
“Kami Mao kini-ug-mao kana.” Cristohanon ka ba? “Ako Baptist.” Kana wala 
nagpasabut nga labaw pa sa usa ka baboy diha sa usa ka tangkal. Kana walay 
kalabutan niini, dili gayud. Ang usa ka Cristohanon… Ako nangutana sa usa 
ka batang babaye usa ka gabii diha sa plataporma, “Ikaw usa ba ka 
Cristohanon?” 
 Siya miingon, “Oo, pasabton ko ikaw, ako nagasindi ug kandila kada 
gabii,” sama nga kana adunay kalabutan sa Cristiyanismo. 
 Laing tawo miingon, “Buyno, ako usa ka Amerikano. Sa segurado.” 
Buyno, kana walay kalabutan niini, dili mao kana nga butang. Ikaw 
Cristohanon tungod kay nasakop ngadto sa laing Gingharian. Tinuod kana. Ug 
ikaw—ikaw anaa sa laing Gingharian sa ibabaw. 
43 Karon, unsa ang gibuhat ni Samuel? Sama lamang sa mao gihapon nga 
butang nga gibuhat sa Dios dinhi. Si Samuel nagpatigum sa Israel: siya 
miingon, “Karon, patalinghugi ako. Buot ko mangutana kaninyo ug usa ka 
butang. Aduna bay usa ka higayon nga ako nagsugilon kaninyo ug bisan 
unsang butang nga dili tinuod?” Miingon, “Karon, ako ang profeta sa Dios sa 
inyong taliwala. Tug-ani ako sa usa ka higayon nga ako nagasulti kaninyo ug 
bisan unsang butang sa Ngalan sa Ginoo nga wala natuman.” Mao kana unsa 
ang gisulti ni Samuel ngadto kanila. Siya miingon, “Ug wala ba ang Dios 
nagpakaon kaninyo ug nag-atiman kaninyo ug nagbuhat sa tanan niining mga 
butang?” Miingon, “Kamo nagabuhat ug sala pinaagi sa pagtinguha sa 
paglihok sama sa laing mga kanasuran.” 
 “Oh…” sila miingon. 
 Siya miingon, “Buot ko nga mangutana kaninyo ug ubang butang pa. 
Nagakuha ba ako ug bisan unsa nga salapi gikan kaninyo? Kon ako ba 
nagatug-an kaninyo ug bisan unsang butang sa Ngalan sa Ginoo nga wala 
natuman?” 
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 Sila miingon, “Wala. Wala ka gayud nagkuha sa among salapi; tinuod 
kana. Ug ikaw wala gayud nagsugilon kanamo ug bisan unsang butang sa 
Ngalan sa Ginoo nga wala natuman.” 
 Siya miingon, “Nan patalinghugi ako. Kamo nakasala pinaagi sa 
pagtinguha sa paglihok sama sa uban kanila.” Apan buot sila makabaton ug 
usa ka hari bisan unsaon. Sa walay pagtagad kung kini husto ba kon sayup, 
sila—sila buot nga mopatuman sa ilang gihunahuna. Mao kana ang mao 
gihapon nga butang nga ang iglesia nagbuhat gayud dinhi sa Efeso, ilang 
gidawat ang doktrina sa Nicolaita. Ug sa dihang ilang gibuhat, kini nagtukmod 
kanila ngadto gayud sa pagkabig sa paganismo ug Cristiyanismo sa paghiusa 
ug maoy hinungdan sa usa ka libo ug lima ka gatus ka mga katuigan sa 
mangitngit nga mga kapanahonan. Ug sa dihang si Luther mibunlot kanila 
pagawas, kung ang ikaduha nga hugna sa mga Lutherano wala magabuhat sa 
mao gihapon nga butang nga ilang gibuhat balik didto sa Efeso. Sa tukma 
gayud. 
49 Karon, kung inyong namatikdan, ang kandiliro wala nahimutang sama 
niana. Sila nagsugod dinhi niining paagi ug mitungha. Buyno, ang pinakataas 
nga usa halayo gikan diin siya nagatindog mao kining usa ibabaw dinhi. Ug 
ang Cristiyanismo sa inanay nawala sa dihang kini miadto gikan diin Siya 
mibarug diha sa porma nga krus, sa dihang nakita nato Siya diha sa ikaupat 
nga capitulo, diha sa porma nga krus sama niini. Ug kini mao ang Iyang toong 
kamot; mao kana ang Iyang wala nga kamot. Karon, dinhi, ang Iyang kamot 
anaa niining iglesia ug anaa nianang iglesia. Siya mao ang Alpha ug ang 
Omega, ug sa pagkatinuod, ang tanan anaa sa taliwala niini usab, ang tanang 
ubang mga letra. Apan Siya sa piho miingon Alpha ug Omega. Adunay usa ka 
balangaw ibabaw sa Iyang ulo, nga mao ang Iyang pakigsaad. 
50 Karon, kung inyong namatikdan, ang kahayag sa Pentecostes, sa paagi 
nagsugod kini, sa inanay nawala. Kining mga tawo, Irenaeus, Polycarp, tanan 
sa uban kanila nagtimri sa ilang pagpamatuod uban sa ilang dugo, hangtud kini 
sa katapusan nagtukmod sa Cristiyanismo ngadto sa pinakamangitngit nga 
mga adlaw. 
 Karon, tan-awa, ang nahaunang kapanahonan sa laing bahin nianang 
dakung bungtod, miabut ang diyutayng Kahayag, dugang Kahayag, ug dugang 
Kahayag. Makita ninyo giunsa kini sa pagsugod pag-usab, nga miabut nianang 
adlaw. Ug karon sa katapusan niining kapanahonan, kini nagtagna dinhi nga 
kini moabut ngadto sa Laodicea, usa ka dagaang. Karon, ania na kini. Ngano, 
kung kining butang dinhi nagdala kanila ngadto niini, ngano nga atong 
gikinahanglan kana dinhi sa Pentecostes? 
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 Karon, kung ang Dios… Pila ang nagatoo nga ang iglesia nagsugod sa 
Pentecostes? Buyno. Pila ang nagatoo nga ang Dios nagduso sa iglesia sa 
Pentecostes? Buyno, sir. Nan kung kana mao ang nahaunang iglesia sa Dios, 
ug mao kana ang Iyang gitawag nga usa ka iglesia, ug Siya mao ang Punoan 
karon, kita mga sanga, kung ang Punoan magasalingsing ug laing sanga, unsa 
man kini? Pentecostal. Kana wala magpasabut ug usa ka butang (Nakita 
ninyo?); kana usa lamang ka ngalan. Apan samtang ikaw nakabaton sa 
Pentecostal nga kasinatian diha sa imong kasingkasing, ang Pentecostes diha 
sa imong kalag nagahatag kanimo ug Kinabuhing Dayon, unya ang Dios 
nagasaad kanimo nga ikaw dili gayud matandog sa ikaduhang kamatayon; nga 
ikaw nakabaton ug kinabuhing Dayon ug dili matandog sa ikaduhang 
kamatayon nakita ninyo? Ikaw nakabaton… Ikaw…  
 “Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios.” Karon, ayaw 
pagsakita Kini, pagbuhat ug mga butang nga sayup. Kung ikaw magbuhat, 
ikaw magabayad alang niini; tungod kay ang Biblia nag-ingon, “Ayaw ninyo 
pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa 
adlaw sa pagtubos.” Tinod ba kana? “Ayaw pagsakita ang Espiritu Santo.” 
161 Oh, kini mahimong usa ka kahibulongan nga adlaw, usa ka adlaw, usa 
niining mga panahona. Aron sa pagpakita kaninyo nga ang pagkabanhaw 
mahitabo sa tibook kalibutan, “Adunay duha diha sa uma, ug Akong kuhaon 
ang usa; ug duha diha sa higdaanan, ug Akong kuhaon ang usa.” Nakita ninyo, 
mahimo kining gabii sa usa ka dapit ug kahayag sa adlaw sa pikas bahin sa 
kalibutan; kini mahimong tibook kalibutan nga pagkabanhaw, kanang 
pagsakgaw. Ang trumpeta sa Dios patingogon, ug ang matag-usa niini, niining 
gamayng iglesia dinhi, dinhi, dinhi, ug bisan kanang gamayng pundok nga 
milatas paingon didto, ug migula dinhi, dinhi, dinhi. 
           Sa dihang kanang ulay, kanang ulay sa dihang iyang makita ang 
ikapitong pagtukaw nga… Karon, hinumdomi, adunay pito ka mga ulay. 
Tinuod ba kana? Akong buot ipasabut, lima ka mga ulay nga migula… Napulo 
ka mga ulay nga migula sa pagsugat sa Ginoo; ang lima but-an ug ang lima 
boangboang. Tinuod ba kana? Ug karon, bisan diha sa mga pagtukaw, adunay 
pito ka mga pagtukaw. Ug sa katapusan sa ikapitong pagtukaw… Ang uban 
nahikatulog gikan niining pagtukaw, kining usa, kining usa, kining usa, ug 
kana… Ang ikapito nga pagtukaw, adunay usa ka tingog nga nag-ingon, “Tan-
awa, ang Pamanhonon miabut, panggula kamo ug sugata ninyo Siya.” Ug sila 
mibangon ug naghikay sa ilang mga lamparahan. Ug ang tanang uban niini 
mibangon latas dinhi. Oh, dili ba kana usa ka kahibulongan nga panahon. 
163 Karon, kita naanad sa pag-awit sa usa ka gamayng alawiton: 
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mawala. Unsa ang mga kimika nianang kinabuhi? Ako dili motoo kini adunay 
bisan unsang kimika. Kini kinahanglan mahimong espirituhanon. 
 Ug unya, diha niana, sa katapusan kini sa hingpit mahimulag ug 
mawala. Mao kana unsa ang gisulti sa Biblia. “Ang kalag nga makasala, kini 
mamatay.” Ug sila nga magamadaugon dinhi niining mga kapanahonan sa 
iglesia dinhi, walay gahum sa pagdaut kaniya ang ikaduhang kamatayon. Ang 
lawas mamatay pag-una; ang kalag mamatay sunod; ug kini mawala. Nakita 
ninyo? Karon, motoo ba kamo nga ang Biblia nagsulti niana? 
154 Karon, hinumdomi, kung ang impyerno walay katapusan, nan ang 
Biblia sayup sa dihang kini nagsulti nga ang impyerno gilalang. Ug unya kung 
ang usa ka tawo pagasunogon sa walay katapusan sa impyerno, nan siya 
kinahanglan makabaton ug Kinabuhing Dayon aron mahimong mobati nga 
sunogon. Tinuod ba kana? Usa (Tinuod kana.), usa lamang ka Kinabuhing 
Dayon. 
 Karon, ayaw paglakaw ug moingon, “Si Igsoong Branham dili motoo 
sa impyerno.” Si Igsoong Branham mitoo sa impyerno. Ang Biblia nagatudlo 
nga adunay impyerno. Ingon lamang ka segurado nga adunay usa—usa ka 
dapit alang sa kapahulayan, adunay usa ka dapit sa—sa pagsilot. Ug ang Dios 
sa pagkatinuod magsilot sa kalag nga nakasala Kaniya. Ug sa pagsalikway 
kang Jesu-Cristo ingon nga imong Manluluwas, ikaw sa pagkatinuod 
pagasilotan alang niini. Apan adunay panahon sa dihang ikaw mawala. Apan 
unsa ka daghan ka mga milyon ka mga katuigan nga ikaw mobalik ngadto 
niana, wala ako nasayud. Apan usa ka panahon… 
156 Ikaw usa ka linalang nga anaa sa panahon hangtud nga ikaw matawo 
pag-usab; unya ikaw linalang nga walay katapusan. Ug ang bugtong paagi nga 
makuha kini nimo mao nga mabatonan ang bahin sa Dios diha kanimo, ingon 
nga Kinabuhing Dayon. Nakita ninyo kini? Sa pagkatinuod.  
           Siya nga adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa gisulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia; 
           Nahigugma ako Kaniya. Dili ba kamo? Ako malipayon kaayo nga 
nakabaton sa Kinabuhing Dayon. Kana dili na gayud makahasol kanako, 
tungod kay kita nakabaton ug Kinabuhing Dayon karon. Ug ako nahibalo 
niana, ug ako masaligon nga ang tanan makabaton niini, tanan kanato.  
158 Si Irenaeus, oo, ako adunay gisulat dinhi kang Irenaeus, mahitungod 
sa “basaha kining kasaysayan.” Nga ang hinungdan si Irenaeus gipili tungod 
kay siya adunay mga ilhanan sa orihinal nga Pentecostal nga iglesia nga 
naganununot kaniya. 
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 Ug kamo nahibalo ang Biblia miingon nga adunay mapintas nga 
mananap. Ug kita nahibalo nga mao kana ang papa sa Roma. Mao kana ang 
tinuod gayud. Ug unya sila magporma ug usa ka larawan ngadto sa mapintas 
nga mananap. Unsa ang usa ka larawan? Usa ka butang nga gihimo sama niini. 
Ug mao kana ang kaabinan sa mga kasimbahanan, ug ang Pentecostes anaa 
diha niini. Moabut ang panahon diin nga magpasakop ka sa organisasyon o 
kondili dili ka makahimo sa pag-abli sa imong pultahan. Karon, inyong makita 
kung kana dili tinuod. Mao kana ang hinungdan nga among gimakmak kini 
ngadto sa kamatayon. Oo, sir. Kamo… Sila magahimo gani ug mas labing 
dautan kay sa niana; sila magatinguha nga lisoron ka ug maayo, hangtud sila 
magtinguha sa—dili pagtugot kaninyo sa pagpalit kon pagbaligya gawas kung 
kamo adunay marka nianang organisasyon diha kanimo. Kini magadala niini 
gayud dinhi. 
53 Sa tukma lamang gayud sama nianang adlaw, sila nagsunog kanila, 
sila… Ako nakabarug didto nianang natad dulaanan, naghilak sama sa usa ka 
bata sa dihang ako nagatan-aw didto diin ang mga magbubugno magalingkod 
nianang daang natad dulaanan  didto. Ug—ug makita ang tanang mga butang, 
ug nahibalo nga daghan sa akong Cristohanon nga mga igsoon gipakaon sa 
mga leon, ug—ug nagkuniskunis kanila diha yuta didto, ug ang mga babaye ug 
gamayng mga kabataan ug ubang mga butang. Ako naghunahuna, kung silang 
tanan mokanaug didto diha sa pagtoo, tugotan ko ba nga sila moadto didto? 
Dili, sir, igsoon. Dios, tugoti ako sa pagbarug sa pagtoo nga sa makausa 
gikatugyan ngadto sa mga balaan, kanang mao sa gihapon nga butang, bisan pa 
kung kini dili inila. 
54 Usa ka tawo kanunay nagasulti, “Buyno…” Usa ka tawo nagsulti dili 
pa lang dugay… Oh, giunsa sa daghang mga bantugang ministro sa natad 
nagtawag kanako ug miingon, “Igsoong Branham, kung dili ka moundang 
niana, ang tanang organisasyon makigbatok kanimo.” 
 “Ngano,” ako miingon, “adunay Usa nga dili makigbatok, mao kanang 
Usa nga anaa sa langit. Mao kanang Usa nga akong gipangita.” Nakita ninyo? 
Karon, ako nahigugma sa katawhan sa matag organisasyon. Segurado. Apan 
nagasugilon ba ako sukad kaninyo sa bisan unsang butang nga ang Ginoo—sa 
Ngalan sa Ginoo, nga wala nahitabo? Nagpakilimos ba ako sukad ug kuarta? 
Nan pahilayo sa mga organisasyon. Magpabilin kamo nga gawasnon diha kang 
Cristo; tugoti ang Espiritu Santo sa kanunay magalihok sa sulod ug sa gawas 
sa iglesia. 
56 Usa lamang ka butang mahitungod niana, kuhaa ang tanang gamayng 
kalainan palayo gikan kaninyo. Gagmay nga mga ismo, ug gagmayng 
katingad-ang mga pagbati sa taliwala kaninyo alang sa mga  igsoon, ug mga 
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butang sama niana, tay-oga kini pahilayo. Ayaw tugoti nga dunay gamut sa 
kapaitan nga makasulod sa inyong kalag. Kung inyong buhaton, kini 
magakutkut kaninyo. Tinuod. Pagpadayon diha sa gugma. Dili ko igsapayan 
unsaon pagdumot ug maayo sa katawhan kaninyo; higugmaa ninyo sila bisan 
pa man. Kung dili kamo makahimo niana, nagkinahanglan kamo—kamo dili—
kamo—kamo—dili tinimrihan; anaa pa kamo sa walay kasegurohan nga dapit. 
Busa pamalik kamo ug pagpatimri sa maayo gayud sa Dugo ni Cristo. Kini 
magahinlo kaninyo gikan sa tanang mga gamut sa kapaitan. Oo. 
57 Karon, tan-awa, apan kami nagatinguha pag-usab. Ang Pentecostal 
nga panalangin gibubo sa mga 1906, diha nianang dapita didto. Adunay usa ka 
ministro nga nagalingkod uban kanato karong gabii, usa ka misyonaryo gikan 
sa Tibet, usa sa… Ako wala magsulti niini tungod kay ania ang iyang 
presensya. Ako naglaum nga wala siya makauli. Ako nagtoo nga siya ania pa 
dinhi, nga magapamulong kanato sa makadiyut sa dili pa ako mokanaug. Ug 
kanang tawo nahinumdom sa nahaunang Pentecostes. Walay bisan unsa nga 
organisasyon didto; ang tanan nagkahiusa sa tanang butang. Oh, unsa ka sayon 
kini sa paghimo ug sayup nga lakang didto gayud, ug unsa ka maayo kini tan-
awon ngadto sa maalamon. 
58 Tan-awa, diyutay ang nahibaloan sa Israel sa dihang sila nanagbarug 
didto sa pangpang, nga nga nagasinggit… Karon, ikaw moingon, “Kining 
matang sa relihiyon usa ka butang nga bag-o.” Oo, kini mao ang pinakakaraan 
nga anaa. Segurado. Bisan sa wala pa nabuhat ang kalibutan, sila nagasinggit 
ug nagadayeg sa Dios. Ang Dios miingon sa ingon niini, nangutana kang Job, 
“Diin man siya sa dihang ang—sa dihang ang mga bitoon sa kabuntagon 
nagkadungan sa pag-awit ug ang mga anak sa Dios nanagsinggit sa kalipay.” 
Kana mao sa  wala pa gihimo ang kalibutan. 
59 Apan tan-awa ang Israel karon, nakakita ug mga milagro. Mao kana 
ang nahaunang Pentecostes: ang Israel, ang Pentecostes niana nga adlaw. 
Karon, sila gipagula gikan sa Egipto. Ang Dios nagapanalangin kanila, 
nagahatag kanila sa tanang mga matang sa dagkung mga ilhanan ug mga 
katingalahan, ug nagluwas kanila. Ug sa dihang  sila mibarug ibabaw nianang 
pangpang ug adunay Pentecostal nga tigum… Ilang gibuhat. Karon, paminaw. 
Si Moises nag-awit diha sa Espiritu, ug si Miriam nagkuha ug tamborin ug 
midalagan diha sa pangpang, nagadukdok niining tamborin, nagasayaw diha sa 
Espiritu; ug ang mga anak nga babaye sa Israel nanagsunod kaniya, nagasayaw 
diha sa Espiritu. Ug kung kana dili usa ka Pentecostal nga panagkatigum, ako 
wala makakita gayud ug usa. 
 Diyutay ang ilang pagtoo nga ang—ang yuta sa saad kap-atan ka mga 
katuigan unahan kanila. Kadto mga kap-atan ka mga milya lamang. Apan kini 
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Karon, apan kana dili mahimong hangtud sa—kini dili mahimong walay 
katapusan. Kini mahimong… Ang Biblia wala gayud nagsulti nga kini walay 
katapusan; kini nag-ingon hangtud sa kahangturan nga impyerno. Ayaw isulti 
ang pulong “walay katapusan”; kini giingon usa ka hangtud sa kahangturan 
nga impyerno. Karon, kini giandam alang sa yawa ug sa iyang mga 
manulonda; ang hangtud sa kahangturan nga impyerno, dili usa ka walay 
katapusan. 
 Karon, human… Kanang kalaga tingali mahimong pagasakiton didto 
tungod sa iyang binuhatan sa napulo ka milyon ka mga katuigan, kay alang sa 
tanan nga akong nahibaloan. Wala ako nahibalo unsa ang hangtud sa 
kahangturan diha sa panan-aw sa Dios. Kini tingali mahimong lima ka mga 
minuto; kini tingali usa ka milyon ka mga katuigan; kini tingali napulo ka 
milyon ka mga katuigan; apan dunay moabut nga panahon sa dihang kanang 
kalaga mawala. 
150 Mao kini unsa ang gisulti sa Biblia. Nakita ninyo, nakita ninyo?  
 Kaniya nga magamadaugon, walay gahum sa pagdaut kaniya ang 
ikaduhang kamatayon. 
 Ang nahaunang kamatayon nagpahimulag kanato gikan sa atong mga 
minahal sa kinabuhi. Kita moadto sa Presensya sa Dios, dili gayud nga 
mopahilayo sa Iyang Presensya. Nakita ninyo? Karon, kung adunay ikaduhang 
kamatayon, nan kini mao ang kamatayon sa kalag. Ug unya siya nga 
magmadaugon sa kalibutan, kon magmadaugon sa mga butang sa kalibutan, 
adunay Kinabuhing Dayon ug dili matandog sa ikaduhang kamatayon. Mao 
kana: Kinabuhing Dayon. Apan ang—ang makasasala… Ang Biblia miingon, 
“Ang babaye nga mapatuyangon sa iyang kaugalingon, patay na samtang buhi 
pa siya.” Tinuod ba kana? “Ang kalag nga makasala, kini mamatay.” Unsa ang 
mamatay? Hingpit nga pagkabulag, wala na. Nakita ninyo? Karon, kini 
poohon, mao ang tinuod. Kini pagapoohon; mawala kini. Unsa ka dugay kini 
nga mahimo? Kini moagi sa mao gihapon nga paagi sa dihang kini mitungha, 
ug kini moabut sa usa ka dapit hangtud wala nay bisan unsang butang nga 
mahibilin niini. Kini mobalik ngadto gikan sa unsa gibuhat kini. 
152 Mahimo nga mokuha kita ug selula, ug buakon ang selula ngadto sa 
usa ka selula, ngadto sa laing selula, hangtud ikaw moabut ngadto sa 
nahaunang selula; buakon kanang selula, unya imong makuha ang kimika sa 
dugo; ikaw moabut ngadto sa nagkalainlain nga mga kimika sa dugo, ug unya 
ikaw moabut ngadto sa usa ka gamayng bahin sa sulod nianang selula nga mao 
ang kinabuhi. Dili sila makakaplag niana. Sila wala masayud mahitungod 
niana. Karon, kanang kinabuhi sa katapusan moabut sa usa dapit hangtud kini 
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ug naghimo kaniya sa pagwali sa Maayong Balita… Ang Dugo ni Jesu-Cristo 
nagahinlo kanato… 
145 Sa dihang ania Siya sa yuta, Siya miadto sa pinakaubos nga anaa sa 
syudad, ug ngadto sa pinakaubos nga katawhan nga anaa, ug sila naghatag 
Kaniya sa pinakaubos nga ngalan nga anaa. Tinuod kana. Sila nagbuhat kaniya 
sa pinakadautan ug nagtawag Kaniya sa pinakadautan nga ngalan nga 
mahimong tawagon: Beelzebub, usa ka yawa. Ang pinakaubos nga ilang 
matawag Kaniya, ang tawo naghatag Kaniya. 
 Apan ang Dios nagbanhaw Kaniya, ug naghatag Kaniya sa trono nga 
hataas kaayo hangtud nga Siya motan-aw paubos aron makita ang langit 
(Amen. Himaya.); ug naghatag Kaniya sa Ngalan nga labaw sa tanang ngalan 
nga…?... diha sa langit ug diha sa yuta; ug ang tanang pamilya sa langit ug 
yuta gipangalan Kaniya. Mao kana unsa ang hunahuna sa tawo mahitungod 
Kaniya; mao kana unsa ang hunahuna sa Dios mahitungod Kaniya. O Dios, 
tugoti nga ang akong mga hunahuna mahisama Kanimo, Amahan. Oo, sir. O 
bililhong Ngalan… 
147 Karon, “Siya nga motoo Kanako may Kinabuhing Dayon.” Karon, 
kung adunay usa lamang ka matang sa Kinabuhing Dayon, ug imong 
nabatonan kini ug kita nagapangita niini pinaagi kang Jesu-Cristo; mao kana 
ang Kinabuhi sa Dios, unya sa dihang kanang dugo nga selula migula sa Anak 
sa Dios, ug kanang gamayng Jehova nga anaa sa sulod niining tawo nga 
gitawag ug Jesus (sa dihang diha Kaniya nagpuyo ang Kinatibok-an nga 
pagka-Dios sa pagkalawas), ug karon sa dihang kita midawat nianang Dugo 
alang sa kapasayloan sa atong mga sala, kanang Espiritu nga anaa dili usa ka 
Tawo, apan sa Dios… Himaya. Ang Biblia miingon, “Ang Dugo sa Dios.” Usa 
ka tawo miingon, “Inyong nahinumdoman, ayaw pagsulti ug bisan unsang 
butang mahitungod sa mga Judio, tungod kay Siya usa ka Judio.” Dili Siya 
Judio kon Gentil; Siya Dios. Tinuod kana. Siya ang gilalang nga Dugo. Ang 
Dios naghimo niini nga espesyal. Kini ang Iyang kaugalingon, ug pinaagi 
nianang gilalang nga Dugo atong gidawat kini ingon nga atong kapasayloan 
tungod kay Siya namatay alang kanato. Kanang Dugo nga selula migula, 
nagpagula nianang Espiritu Santo aron mobalik ngadto kanato, ug karon kita 
mga anak nga lalake ug mga anak nga babaye sa Dios pinaagi sa pagkatawo 
diha sa Espiritu. Unya ang Kinabuhi nga iya sa Dios, nga walay sinugdanan 
kon kini wala gayud katapusan, maako ug maimo pinaagi sa grasya sa Dios 
diha kang Jesu-Cristo. Nakita ninyo. 
149 Karon, ang impyerno, kita mobalik ngadto niana sa makadiyot. Ako 
magtug-an kaninyo nga—nga walay mahimo… Ako nagatoo sa nagdilaab nga 
impyerno. Oo, sir, ang Biblia nag-ingon sa ingon niini, ang linaw nga kalayo. 
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nagdala kanila sa kap-atan ka mga tuig sa pagkuha sa kap-atan ka mga milya 
tungod kay sila nagpili sa sayup nga butang. Sila nagpili nga makabaton ug 
kasugoan inay sa pagtugot sa Espiritu Santo sa  pagmando kanila, ang Haligi 
sa Kalayo nagadala kanila ug nagagiya kanila. Sila buot nga makabaton ug usa 
ka butang nga buhaton sa ilang kaugalingon; sila buot makabaton ug mga pari, 
ug mga halangdon, ug gamayng teyolohiya nga nahimo nilang kagubtan, inay 
sa pagtugot lamang kanila sa Espiritu Santo nga magamando kanila. Sila anaa 
diha sa Espiritu; ang Dios nagatagana sa tanang butang; apan sila 
nagkinahanglan makabaton ug usa ka butang nga buhaton ngadto niini 
60 Sama lamang sa pagmestiso pag-usab. Ayaw hilabti ang baka. Ayaw 
hilabti ang kabayo. Ayaw hilabti ang pagkaon. Sila… Ang syensya nag-
angkon diha sa “Reader’s Digest,” ang sinulat mahitungod niini, kung sila 
magapadayon sa pagsagol sa pagkaon, ug ang katawhan magakaon niini… 
Sama sa mga manok, sila makakuha nianang dili maayo nga manok hangtud 
ang manok dili makabaton ug mga pako ug mga tiil. Ug kung kini mangitlog, 
kini mangitlog ug patay sa iyang kaugalingon; kini mabuhi lamang sa usa ka 
tuig. Ug ang unod humok kaayo nga ikaw halos dili makakaon niini. Ug ang 
katawhan nagakaon niini, kini nagatuis sa katawhan. Tinuod kana.  
 Kamo nahibalo, ang mga bayot ug mga tomboy misaka ug mga kap-
atan ka porsento sa Tinipong Bansa sa miaging tuig. Ug nahibalo ba kamo nga 
ang syensya nag-angkon nga ang mga babaye nagakalapad ang ilang mga 
abaga ug nagkagamay ang balat-ang, ug ang mga lalake nagkagamay ang mga 
abaga ug nagkalapad ang mga balat-ang? Kamo nagakaon sa ginatuis nga 
binhi; kamo nagakaon sa ginatuis nga pagkaon. Ang inyong lawas gihimo aron 
molampos pinaagi sa natural nga butang. Ug unsay ginabuhat niini? Kini 
nagausab bisan sa natural nga lihok sa mga lalake ug mga babaye, hangtud sa 
Hollywood, bisan sa atong gobyerno, ug tanang butang napuno sa mga 
pagtuis. Unsay iyang ginabuhat? Sila nagadala niini sa ilang kaugalingon 
pinaagi sa ilang kaugalingong kahoy sa kahibalo, nagapatay sa ilang 
kaugalingon. 
62 Balik ngadto sa sinugdanan. Ayaw hilabti ang kinaiyahan. Ayaw 
hilabti ang Dios. Ipabilin ang iglesia diha sa Espiritu Santo. Ug pahilayo gikan 
niining mga obispo ug mga papa ug tanang matang sa mga doktrina. Balik 
ngadto diin kita nagsugod. Balik. Si Jesus mobalik gayud… Ikaw moingon 
“Ako usa ka Methodista.” 
 Siya moingon, “Dili kana mao sa sinugdan.” Unsa man ang anaa sa 
sinugdan? Usa ka Pentecostal nga kasinatian sa  bautismo sa Espiritu Santo. 
Mao kana ang paagi nga kini nagsugod. Nakita ninyo, kita nagtuis niini. Oh, 
kini makapahimo nga mas maanindot. Segurado. Kanang gamayng iglesia nga 
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nagabarug didto nagasayaw ug nagasinggit; ug diha sa kadalanan, ug ang 
katawhan nagalabay kanila ug mga bato, nagabiaybiay kanila, ug tanang 
butang sama niana. Kana dili makhimo nga mas maanindot, “Apan karon kita 
nakabaton sa nabantog nga “Doxology,” ug ang Kredo sa mga Apostoles, ug, 
oh, Doktor sa Ph. D., L.L., doble nga L.D. Mao kini-ug-mao kana alang sa 
atong pastor.” Ug mogula ug “aaaaamen,” sama sa usa ka baka nga gibikugan, 
ug mopadayon sama niana, tanan niadtong matang sa mga butang. Pasayloa 
ako, wala nako—wala nako tuyoa sa pagsulti niana. Pasayloa ako; wala nako 
tuyoa sa pagsulti sama niana. Nakita ninyo? Wala nako tuyoa kana. Kana dili 
maayo ngadto sa usa ka sulogoon sa Dios. 
68 Apan tan-awa, tanan kanila, ako… miabut lamang sa akong hunahuna. 
Nakita ninyo? Apan mobarug ug mosulti sa tanang nagkalainlaing mga butang 
sama niana, ug magbansay sa atubangan sa… Kamo nahibalo, moingon, 
“Karon, dili, ikaw dili mosulti niana sa husto. ‘aaaaamen.’” Ako nakagusto sa 
daang Pentecostal nga panagkatigum diin ang gahum sa Dios mikanaug, ug 
ikaw magatiyabaw, ug magasinggit, ug magadayeg sa Dios, nga makabaton ug 
usa ka dakung panahon. Mao kana ang paagi ang Espiritu magakupot sa 
katawhan. Apan kita… Dili ka na halos makadungog ug “Amen,”; kini usa ka 
“aaaaamen.” Bisan pa man, mao kana diin kita nakakuha. Nakita ninyo? 
Kining mga organisasyon motapot gayud… 
69 Karon, dili ba—aduna bay profesiya mahitungod niana? 
Nahinumduman ninyo ang profesiya ni Pablo kagabii? “Ako nahibalo nga sa 
makagikan na gani ako, pagasudlon kamog mabangis nga mga lobo nga dili 
malooy sa panon; ug gikan ra gayud kaninyo, kaninyo—diha gayud sa 
kaugalingong iglesia (kanila nga iglesia Romana Catolica, nga mogula) 
motungha sa taliwala kaninyo ug magpamira ug mga tinun-an ngadto kanila.” 
Ug ang mga lobo nga gihisgutan ni Pablo, atong nakaplagan, nahimong mga 
Nikolaita. 
 Patalinghugi ang Espiritu ang nagasulti pinaagi sa profeta pag-usab, 
“Sa kaulahian nga mga adlaw managpangabut ang mga panahon nga malisud. 
Kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon (Ako si 
Doktor Mao kini-ug-mao kana, ayaw ako ug suginli mahitungod niini karon. 
Ako magpasabut kanimo; ako usa ka Presbyterian. Hallelujah.’ Kon, ‘Ako usa 
ka Pentecostal.’)” Unsay kalainan ang mahimo niana, kung ikaw  dili 
Pentecostal sa kinaiya, ang kasinatian niini? Nakita ninyo? Oo, sir, “Ako 
nasakop sa Assemblies. Ako nasakop sa Iglesia sa Dios.” Buyno, unsay 
kalainan nga mahimo niana ngadto sa Dios? Kinahanglan nga masakop ka sa 
Gingharian sa ibabaw didto. Nakita ninyo? Tinuod kana. 
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naghunahuna nga kita mga inilang mga tawo, ipahangad ang imong ilong sa 
itaas; kung kini moulan, kini magalumos kanimo; ug unya maghunahuna nga 
ikaw inila nga tawo. Ug si Jehova nahimutang diha sa pasungan, ibabaw sa 
usa—usa ka pundok sa kinalibang sa mga mananap, nagahilak sama sa usa ka 
gamayng—bisan unsa nga gamayng bata. Kini angay nga makapaalinggat. 
Mao kana ang ilhanan. Ang Dios miingon, “Ako magahatag kaninyo ug walay 
katapusang ilhanan.” Mao kana ang tinuod nga ilhanan: si Jehova, nagadula 
ingon nga usa ka batang lalake. Si Jehova, si Jehova nagatrabo diha pandayan, 
naggabas ug kahoy sama sa karpentero. Hallelujah. Tan-awa, oh, tan-awa. Si 
Jehova nagahugas sa mga tiil sa mga mangingisda. “Ako magahatag ug usa ka 
ilhanan.” 
 “Oh, apan kita kinahanglan magbaton ug mga ministro, kamo 
nahibalo, uban sa mga kupo ug sa tanan nga mga kard 
—mga kwelyo, ug…” nakita ninyo? Oh. 
143 “Ako magahatag kaninyo ug walay katapusan nga ilhanan.” Si Jehova 
nga nagatindog diha sa mga hawanan nga giluwaan ang Iyang nawong; si 
Jehova nga gihuboan diha sa lawas taliwala sa mga kalangitan ug yuta; Siya 
gitamay diha sa kaulawan sa krus. Kita adunay dibuho Kaniya nga adunay 
gamay nga hapin palibot Kaniya; sa pagkatinuod mao lamang kana ang 
gibuhat sa magkukulit. Sila naghukas Kaniya nga hubo, nagpakaulaw Kaniya. 
Oh, kanang pundok sa mga salingkapaw sa dihang kanang taknaa miabut. Mao 
kini ang adlaw sa tawo; ang adlaw sa Dios magaabut; si Jehova, si Jehova 
himalatyon, walay nahitabo; si Jehova nag-ampo, walay nahitabo. Tinuod 
kana. Kini angay nga makapaalinggat. Mao kana ang walay katapusang 
ilhanan. Mao kana ang ilhanan nga ang tanang mga tawo angay nga mahibalo. 
Unya Siya namatay; si Jehova namatay. Unya ang yuta nagsugod sa pagtay-og. 
Oh, tan-awa. 
144 Unya siya mibangon gikan sa lubnganan ug misaka sa kahitas-an, si 
Jehova, mibalik diha sa porma nga Espiritu Santo aron magpuyo diha sa Iyang 
iglesia, taliwala sa Iyang katawhan. Himaya. Si Jehova nagalakaw taliwala sa 
iglesia, nagatugkad sa mga hunahuna sa ilang salabutan; si Jehova nagaayo sa 
masakiton; si Jehova nagasulti pinaagi sa mga ngabil hangtud ang tawo dili na 
makapugong sa iyang kaugalingon; si Jehova mibalik sa pag-anhi sa pagsulti 
ug English ug naghubad niini. Hm. Nagkinahanglan ug ilhanan? Amen. Nga si 
Jehova mikanaug ngadto sa usa ka bigaon, nagpabangon kaniya, diin siya—
diin siya ubos kaayo hangtud ang mga iro dili motan-aw kaniya, ug naghinlo 
kaniya sama kaputi sa nyebe, ug naghatag kaniya sa usa ka kasingkasing sama 
kaputli sa usa ka lirio. Oh, tan-awa. Si Jehova, nagkuha sa usa ka palahubog 
nga nagahigda diha sa agianan ug ang mga langaw nagatugdon sa iyang baba, 
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 Kana sa akong gikaingon, mao kana ang hinungdan kita adunay 
daghan kaayo nga daan, mabugnaw, pormal nga mga simbahan karong 
panahona. Sila nakakuha niining Nikolaita nga ideya, nakabaton ug usa ka 
pundok nga mga salag nga napuno sa nadunot nga mga itlog, ug sila dili gayud 
mapusa, tungod kay sila dili… Ikaw makahimo ug bisan unsang butang ngadto 
kanila (tawgon sila nga mga obispo, mga diyakono, ug bisan unsa pa man), 
sila dili gayud motoo sa mga ilhanan nga maganunot sa mga nagatoo, tungod 
kay wala gayud sila nakig-uban sa Bana, si Jesu-Cristo. Kung sila nabinhian 
uban nianang Bana sa gahum sa Dios… 
137 Sa dihang kanang Dugo nga selula nahimulag didto sa Kalbaryo, ug 
kanang Kinabuhi nga anaa didto, ang gamayng Jehova… Oh, angay nga kini 
makapaalinggat. 
 Kamo nahibalo, ang tanan nagapangita ug usa ka ilhanan. Dili ba sila? 
Ang matag-usa moingon, “Oh, pakitai ako ug usa ka ilhanan.” Ang mga Judio 
miingon, “Pakitai ako ug usa ka ilhanan.” 
 Tugoti ako sa paghatag kaninyo ug ilhanan. Ang Dios naghatag 
kaninyo ug usa ka ilahanan sa usa ka higayon. Sila nangayo ug usa ka ilhanan. 
Ang Israel nangayo ug usa ka ilhanan. Siya nagsulti sa profeta, “Ako 
magahatag kanila ug walay katapusang ilhanan: usa ka ulay manamkon. Usa 
ka ulay manamkon ug magaanak ug usa ka Anak nga lalake. (Amen.) Siya 
pagatawgon nga Emmanuel, ‘Ang Dios uban kanato.’” Ang pinakadakung 
ilhanan nga sukad gihatag… 
 Sa dihang ang Dios, ang Maglalalang sa mga langit ug sa yuta, 
nagbuhat sa solar system… Pagbarug didto sa Bukid sa Palomar ug pagtan-aw 
pinaagi sa teleskopyo ngadto sa ibabaw sa halayo, ug imong makita ang usa ka 
gatus ug kaluhaan ka mga milyon ka mga tuig sa light space. Imong himoon 
kana ngadto sa mga milya, ug luyo niana anaa gihapon ang mga bulan, mga 
bitoon, ug mga kalibutan, ug Siya nagbuhat kanilang tanan, naghuyop lamang 
kanila gikan sa Iyang mga kamot, sama niana. Oo. 
141 Ug ang dakung Maglalalang nahimong akong Manluluwas, mianha 
nianang gamayng dugo nga selula, dili pinaagi sa usa ka tawo, apan mianha 
nga ulay ngadto sa usa ka babaye; ug nagkuha niining gamayng malo gikan sa 
babaye, ug nagporma sa Iyang kaugalingon ug usa ka gamayng balay ug 
nagpuyo niini. Oh, kini—kini angay nga makapaalinggat. Jehova, si Jehova 
ibabaw sa pundok sa mga kinalibang diha sa kwadra, nagahilak: si Jehova diha 
sa pasungan sa dagami. Mao kana ang hangtud sa kahangturan nga ilhanan, 
uban niining dagku’g mga ulo nga katawhan. Si Jehova, ang Dios, usa ka 
naghilak nga bata (Hallelujah.) diha sa mabaho nga pasungan. Ug unya kita 
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71 Karon, kung—kung inyong makita, sila—tanan niining mga butang 
usa lamang ka katipun-ogan sa—sa paghudyaka… Karon, kini nag-ingon, 
“Sila mga gahig-ulo, hambugiro, mahigugmaon sa kalingawan labi pa kay sa 
paghigugma sa Dios.” Oh, sila dili makaadto sa simbahan sa Dominggo sa 
gabii samtang adunay ubang maayong programa sa telebisyon. Oh, tan-awa. 
Sa kanunay sila… Bisan ang mga kasimbahanan adunay mga panon nga 
magdudula ug bola, ug mga panihapon nga sopa, ug mga salosalo, ug 
“mahigugmaon sa kalingawan labi pa kay sa paghigugma sa Dios, dili 
malukmay, tigbutangbutang, dili mapugnganon, mapintas, walay gugma sa 
maayo.” Nagatamay niadtong (Nakita ninyo?), nagatamay niadtong, 
nagalumos kanila: nagatamay niadtong mga maayo. 
 Oh, ikaw moingon, “Sila mga komunista, igsoon.” Oh, dili. Oh, dili. 
73 Mga gahig-ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan labi pa 
kay sa paghigugma sa Dios, dili malukmay, tigbutangbutang, dili 
mapugnganon, mapintas, nagatamay niadtong mga maayo, nga nagabaton sa 
dagway (denominasyonal nga kasinatian. Nakita ninyo?)—nga nagbaton sa 
dagway sa pagka-diosnon, apan nagadumili sa gahum niini. 
 Unsa ang mahitabo kanila dinhi niining panahona? Nakita ninyo, “Nga 
nagbaton sa dagway sa pagka-diosnon.” Moadto sa simbahan sa diniyos gayud 
nga imong mahimo sa Dominggo, ug magsuot ug short sa Dominggo sa 
hapon, ug maglampas sa nataran. Ug ang pastor mogawas, magsigarilyo, ug 
unya mobalik… Oh. “Nga nagbaton sa dagway sa pagka-diosnon…” 
 “Buyno, pastor, sila adunay simbahan sa ibabaw didto, sila nagsugilon 
nga ang ginang naayo sa miaging adlaw gikan sa taho…” 
 “Binuang. Ang mga adlaw sa mga milagro milabay na.” 
 “Ngano, kamo nahibalo kung unsa? Ako—ako miadto sa gamayng 
simbahan sa miaging gabii, kanang gamayng nga misyon sa ubos sa kanto, ug 
adunay usa ka tawo nga mitindog didto ug nagsulti ug usa ka butang, …” 
 “Oh, pinangga, ayaw gayud pagpakig-uban nianang matang nga sama 
niana. Kana mga irong buang. Tan-awa, ayaw pagpakabuang niana. Kana mga 
holy-rollers. Ayaw gayud…” 
79 “Nga nagabaton ug dagway sa pagka-diosnon ug nagapanghimakak sa 
gahum niini, likayi kining maong mga tawhana. Kay ang mga tawong ingon 
kanila mao ang magapanakasaka sa kabalayan ug magapamihag sa mga 
mahuyang babaye nga nahimug-atan sa mga sala ug ginadaldal sa nagkalain-
laing pangibog, nga kanunayng managtoon apan bisan unsaon dili gayud 
managpakakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran.” Mao kana ang tinuod gayud. 
Nakita ninyo: kapunongan sa pagtabang sa mga kababayen-an, kining 
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kapunongan, kana. Ang kabus nga iglesia adunay daghan kaayo nga mga 
kapunongan nga kini dili na gani makawali sa Maayong Balita. Ang pastor 
adunay kaluhaan ka mga minuto na lamang sa pagwali, ug siya magasulti ug 
ubang butang pa. Nakita ninyo? Kung siya modumili, ang konseho sa 
diyakono makigtagbo kaniya. Oo, sir. 
 O igsoon, unsay mahimo sa maayong pastor karong panahona? Sa 
pagbuhat lamang sa pinakamaayo nga iyang buhaton sa pagbarug ug sa 
pagputol sa mga sanga diin asa nila gusto, ug pasagdan ang mga tipaka nga 
mahulog diin gusto nila; ug ilabyog kini pagawas didto. Mao kanang tanan. 
Oo, sir. Tinuod kana. Ayaw ipalingkawas ang bisan kinsa; iwali lamang ang 
Pulong ug pagpabilin gayud uban Niini, imakmak lamang gayud kini. 
Ipalagpot ka nila sa bilanggoan, iwali kini sa bilanggoan. Ipalagpot ka 
nila…?... Bisan asa ikaw moadto, pagpadayon lamang, pagwali. Tinuod kana. 
Karon, mao kana unsa ang nahitabo. Nakita ninyo, nagapapha niini. 
81 Karon, kita nagkahiduol ngadto sa—sa kapanahonan sa Esmirna, sa 
ikawalo nga verseculo: 
 … ngadto sa Manulonda sa iglesia sa Esmirna isulat mo kini; mao 
kini ang mga pulong niya nga mao ang sinugdanan ug ang katapusan, ang 
namatay ug ang nabuhi pag-usab; 
 Buot ko nga inyong mamatikdan sa matag panahon nga Siya 
nagpailaila sa Iyang kaugalingon ngadto sa usa ka kapanahonan sa iglesia, 
Siya nagbutang ug usa ka butang mahitungod sa Iyang pagka-Dios. Mao kana 
ang nahaunang butang Iyang gitinguha ang pagpadayag ngadto sa iglesia; mao 
kana—mao kana, ang Iyang pagka-Dios. Siya Dios. Nakita ninyo ang dakung 
gikalantugian balik dinhi nga si Irenaeus ug sila nga nagkaguliyang 
mahitungod niana? Sila nagtinguha sa pagsulti nga ang Dios ug ang tulo ka 
mga cosmic, ug kini mao ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ug ang Dios 
dinhi niini. Siya miingon, “Walay usa ka butang sama niana. Kini mga titulo 
sa usa ka Dios, ug mao kana ang Makagagahum sa tanan nga Dios.” Tinuod 
kana. Busa ikaw dili… Sila sa kanunay aduna niana. Ug ang Dios dinhi sa 
sinugdanan nagapaila sa Iyang kaugalingon sa usa sa Iyang—Iyang pagka-
Dios. Inyong makita siya nga nagpaila sa Iyang kaugalingon nahauna dinhi, 
“Ako ang mao sa kaniadto, ang sa karon, ug ang sa umalabot. Ako ang 
makagagahum sa tanan.” Dinhi Siya nagsugod sa kapanahonan sa Esmirna 
karon. 
83 Karon, patalinghugi Siya, “Ako…” 
 … ngadto sa Manulonda sa iglesia sa Esmirna… (Ug kita nagatoo 
niana nga mao si Irenaeus.)… isulat mo kini;  
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 Karon, sa Daang Tugon, sila magdala ug usa ka karnero; iyang 
ipahiluna kini, iyang ibutang ang iyang kamot ibabaw niini, ang magasimba; 
ang sacerdote maggulgol sa iyang liog, ug iyang mabati ang pagdugo, ug 
madunggan ang tiyabaw niini. Ug kini mamatay, ug iyang mabati ang 
gamayng lawas niini nga mogahi, ug siya mamatay. Siya nahibalo nga siya 
mao unta kadto; ang karnero mikuha sa iyang dapit. Ang sacerdote magkuha 
sa dugo, ibutang kini sa halaran, ug—ug ang aso mosaka, ug mao kadto ang 
usa ka pag-ampo sa kapasayloanan alang sa nag… 
[Blangko.nga.dapit.sa.teyp—Ed.]…?... 
           Ang kinabuhi sa mananap dili makabalik diha sa usa ka tawo ug 
motakdo sa tawhanong espiritu, tungod kay kini usa ka mananap nga espiritu. 
Ang mananap nga kinabuhi ug tawhanong kinabuhi dili makahimo niini. Apan 
sa dihang ang usa… Mao kana ang hinungdan siya mopahawa uban sa mao 
gihapon nga tinguha sa pagpakasala, mao gihapon nga butang. Moduol alang 
sa paghimo ug pagpanapaw, ug maghalad sa iyang halad, ug mopahawa uban 
sa mao gihapon nga butang diha sa iyang hunahuna. Tinuod kana. 
133 Apan dinhi ang magasimba… O Iglesia sa Dios, ayaw kapakyas sa 
pagkuha niini. Ang magasimba, sa makausa sa tinuoray magalakaw diha sa 
Anak sa Dios ug pinaagi sa pagtoo magabutang sa iyang mga kamot Kaniya 
(Oh, tan-awa.), motutok sa Iyang nawong uban nianang luwa nga anaa sa 
Iyang nawong, ang Dugo miagay sa Iyang nawong, mibati sa mga kasakit, 
“Akong Dios! Akong Dios! Nganong gisalikway Mo  
Ako?” O, igsoon, sa dihang inyong makita unsa ang bili nga nagpakamatay 
alang kanimo, ug Kinsa kadto, Emmanuel, ang Dios nagpakamatay sa imong 
dapit… 
 Unya unsa ang nahitabo? Ang magasimba unya, sa dihang ang Dugo 
nga selula nahimulag diha sa Anak sa Dios… Unsa ang paghimo nianang 
Dugo nga selula? 
 Unsa ikaw? Ikaw usa ka gamayng selula nga gikan sa imong amahan. 
Ang babaye walay hemoglobin. Ang—ang babaye nagapalugwa lamang ug 
itlog; ang incubator, siya mao ang magdala sa piso. Apan ang dugo nagagikan 
sa lalake; mao kana ang hinungdan ang—ang bata magadala sa ngalan sa 
amahan. Ug ang—ang babaye nga makigminyo ngadto sa usa ka lalake, 
magadala sa iyang ngalan, alang sa mga anak; siya mahimong usa ka 
incubator alang sa anak nga iyang ipahimugso alang sa lalake. 
136 Apan sama sa akong gikaingon: ang usa ka inahan nga manok 
mangitlog, apan kung siya wala giupahan sa sunoy, kini dili mapusa. 
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sa yawa ug sa iyang mga manulonda. Ang impyerno gibuhat; kini dili walay 
katapusan. Ug ako dili motoo nga ang tawo sa walay katapusan pagasilotan. 
128 Ako nagatoo nga ang Biblia sa tin-aw nagsulti dinhi, nga siya nga 
nagmadaugon walay gahum sa pagdaut kaniya ang ikaduhang kamatayon. 
Karon, ang “kamatayon.” Ang pulong “kamatayon” gikan sa—mao kini; kini 
mao ang “pagkahimulag.” Karon, sa dihang kita nahimulag gikan sa Dios diha 
sa sala, kita patay na; ang Biblia miingon sa ingon niini. Kita nahimulag gikan 
sa Dios; kita naputol; kita patay diha sa sala ug sa mga paglapas; kita mga 
langyaw ngadto sa Dios ug sa Iyang lungsod. Ug unya sa dihang atong 
gidawat ang Dios ug nakabaton ug Kinabuhing Dayon, kita Iyang mga anak ug 
bahin Kaniya. 
129 Ang akong gamayng batang lalake, si Joseph, bahin kanako, bisan 
unsay akong—iyang pagabuhaton. Siya… Ako tingali… Tingali siya walay… 
Kung ako usa ka bantugang datu nga tawo ug adunay daghang panulondon, 
siya tingali makapanunod sa bisan unsang butang; apan sa gihapon siya usa ka 
anak; siya bahin kanako. Segurado, siya bahin kanako. Karon, ako dili gayud 
makahimo sa paglimod kaniya maingon nga ako dili makahimo sa paglimod sa 
akong kaugalingon, tungod kay siya bahin kanako. Ang pag-usisa sa dugo 
magpakita nga siya akoa. Nakita ninyo? Ug ang pag-usisa sa dugo magpakita 
kung ikaw iya sa Dios kon dili. Nakita ninyo? Kamo mga anak sa Dios ug 
kamo adunay Kinabuhing Dayon. Apan ang kalag nga makasala, kanang 
kalaga pagabulagon. Tinuod kana? Nan kini wala na gayud. Karon, tan-awa. 
Bisan unsang butang nga adunay sinugdanan adunay katapusan, tungod kay 
ang bisan unsang butang nga adunay sinugdanan gilalang. Apan ang Dios wala 
gilalang; Siya sa kanunay Dios. Walay usa ka dapit nga Siya gilalang. Ug ang 
bugtong paagi nga kita makabaton gayud ug Kinabuhing Dayon mao ang 
mahimong bahin nianang paglalang. Himaya. Oh, kung kita makakita niini. 
Nakita ninyo unsa ang gibuhat sa Espiritu Santo kaninyo? Mao kini ang 
Espiritu Santo, ang Maglalalang sa Iyang kaugalingon, ang Dios Amahan diha 
sa porma nga usa ka Espiritu, gitawag nga Espiritu Santo tungod kay kini anaa 
diha sa lawas nga gitawag ug Jesus, ang Iyang Anak; nga Iyang gilalang si 
Jesus, ang lawas, mao kana ang hinungdan kini kinahanglan mamatay. Ang 
Dios nagpuyo dinhi niining tawhanon nga unod, ug ang dugo nga selula 
nahimulag, ug ang Kinabuhi sa dugo nga selula mibalik. 
131 Mao kana ang hinungdan nga ang daang magasimba diha sa Daang 
Tugon dili makapahilayo… Siya mopahilayo uban sa mao gihapon nga 
pagkahinukman nga iyang nabatonan sa dihang siya mianhi. Apan diha sa 
Bag-ong Tugon, miingon sa Mga Taga Hebreohanon, nga, ang magasimba sa 
makausa gihinloan wala na gayud konsensya sa sala. 
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 Mao kini ang mga pulong niya nga mao ang sinugdanan ug ang 
Katapusan,… (Nakita ninyo, nagpailaila sa Iyang kaugalingon, “Ako mao ang 
Dios karon niining kapanahonan sa iglesia. Dili ako gusto ug upat kon lima ka 
nagkalainlain nga mga dios dinhi. Ako mao ang Dios. Nakita ninyo, mao kana 
kini.”)… nga namatay, ug nabuhi; (Amen) 
 Karon, mao kana ang—ang pasiuna. Karon, karon, “Esmirna” 
nagkahulogan “kapaitan,” ug gikan sa pulong nga mirra—mirra. Ug ang—ang 
nahaunang iglesia, ang nahaunang iglesia, ug—gibiyaan ang ilang nahaunang 
gugma, ang iglesia sa Efeso. Ug kining iglesia sa sinugdanan adunay “gamut 
sa kapaitan” nga miabut kanila tungod kay kining iglesia, ang punoan nga 
iglesia, ang daku nga bahin, ang mayoriya kanila sa kanunay, nagamakmak 
batok sa Espiritu Santo nga nagamando sa iglesia, ug sila buot nga 
magamando sa ilang kaugalingon. Sila buot magpahimutang ug usa ka 
pagkapari; sila buot molihok sama sa gibuhat sa katawhan sa Daang Tugon. 
Sila nagkinahanglan ug mga pari. 
 Sila… Kung ang pagano nga mga dios… Balik didto diin sila gikabig, 
sila adunay mga pari ug uban pa—sa Jupiter, ug mga pari, ug sa Venus, ug 
uban pa; sila—sila—sila buot nga magadala kanila sa samang butang aron 
paghimo kanila niining mga tawo. Nakita ninyo, ang tibook butang pagano sa 
pagsugod. Tanan mga pagano kadtong mga pari ug mga butang sama niana. 
Apan—apan ang iglesia sa buhi nga Dios, kini mga langyaw ngadto kanila. Si 
Cristo mao ang atong Sacerdote, ang atong Labawng Sacerdote. Kita adunay 
usa ka labawng Sacerdote, usa ka talad usab nga atong ginakaonan. 
85 Karon, kining iglesia nagsugod nga dunay gamut sa kapaitan. Ngano? 
Kini mapait batok niadtong buot nga magapadayon uban sa Espiritu Santo. 
Ang gugma nagakahanaw, ug sila nagatinguha sa pagbaylo niini ngadto sa 
mga kredo ug mga denominasyon, nagpahilayo gikan sa pagmando sa Espiritu 
Santo. Hunahunaa kana. Mao kana ngano ang—ang—ang kapaitan anaa 
kanila. Buyno. 
 Karon, ang nahaunang iglesia, kining—ang kapaitan nagsugod sa 
pagkamang pasulod; sa ikaduhang iglesia, ug dugang gamay pa. Ug, sa 
katapusan, kini mipahuyot pasulod gayud tungod kay sila nagahimo ug mas 
maayong iglesia; sila naghunahuna nga sila nakahimo. Niana gayud sila dunay 
usa ka butang nga gipasidunggan, ang bantugang Romano nga katawhan 
nakahimo sa pagsulod. Ngano? Sila adunay papa; sila adunay—sila adunay 
dagkung mga tawo, mga cardinal, ug uban pa. Sila nagasuot ug maayong bisti. 
Sila mipahilayo gikan sa tanang kasaba ug tanang butang nga ilang nabatonan: 
mahilom kaayo. Nagpakita nga sila nagakamatay. Ug busa sila gihimong 
gipasidunggan, ug sila naghimo ug maayong pundok. Ang nahaunang butang 
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balik didto, sila adunay tibook butang diha sa usa ka daku nga 
eklesiyastikanhong denominasyon, ang malukpanon nga iglesia Romano, ang 
iglesia Romana Catolica diha sa mangitngit nga kapanahonan. Ug, unya, sila 
adunay mga halangdon nga mga tawo; sila adunay mga ranggo.  
87 Oh, kini mas maanindot kay sa dihang sila naanad sa pagtindog sa 
kadalanan, ug magalakaw uban sa panit sa karnero, ug mga panit sa kanding, 
ug timawa, ug ginawataswatas pinaagi sa gabas, ug—ug gibiaybiay, ug 
ginatamay, ug sama sa gisulti ni Pablo diha sa Mga Hebreohanon capitulo 11. 
Oo, kining bantog, dakung, nindot nga pagkabisti nga iglesia, uban sa mga 
nagwas nga ginasuot, ug—ug tanan niining uban nga butang nga sila sama 
niana… Segurado sila tan-awon nga halangdon, “Father, Reverend, Doctor, si 
father Mao kini-ug-mao kana.” Oh, tan-awa. Sila makahimo pagbutang ug 
tinuod nga iro didto apan, nakita ninyo, kini usa ka mestiso nga butang: 
mestiso. Nakita ninyo,  kini walay kinabuhi niini dinhi. Sila dili na makabalik 
gayud; mao kana ang hinungdan sila dili gayud makabangon. Ang Lutherano 
nga revival dili na gayud makabangon pag-usab. Ang Wesley nga revival dili 
na gayud makabangon pag-usab. Ang Nasareno nga revival dili na 
makabangon pag-usab. Ngano? Tungod kay kamo mipatay niini. Kamo 
nagsagol niini uban sa kalibutan, uban sa Nikolaita nga ideya, sa dili pagtugot 
sa Espiritu Santo sa Iyang paagi. Tinuod kana. Inyong gimistiso ang iglesia, ug 
kamo dili makapaliwat sa iyang kaugalingon balik pag-usab. Sa dihang 
magpaliwat kamo, kamo makabaton ug dugang mga Methodista; ang mga 
Baptist magpaliwat, makabaton ug dugang mga Baptist; ang Catolico 
magpaliwat, makabaton ug dugang Catolico; makabaton ug samang butang. 
Apan tug-anan ko kamo ug usa ka butang; sa dihang ang Espiritu Santo 
moanhi, kini magadala ug bag-ong pagkatawo ug bag-ong Kinabuhi, usa ka 
Persona… Ang  bautismo sa Espiritu magadala sa iglesia balik ngadto sa iyang 
kaugalingon pag-usab, magbutang sa pagbalik sa Kinabuhi diha niini. 
 Ang mestiso nga mais walay kinabuhi diha niini. Ang kinabuhi nga 
anaa niini nagakawala. Karon, atong mahisgutan kana pag-abut sa mangitngit 
nga kapanahonan didto, “Unsa ang diyutay nga anaa kanimo, kupti kini,” Siya 
miingon. Kini ilang pagapug-on pagawas. Karon, apan kini dili makapaliwat 
sa iyang kaugalingon pag-usab. Karon, ang… 
91 Apan ang Lawas ni Jesu-Cristo dili, dili kini usa ka organisasyon. Ang 
Lawas ni Jesus usa ka espirituhanon nga Lawas; kini usa ka Lawas sa—ug usa 
ka Gingharian nga usa ka espirituhanon nga Gingharian nga gipahiluna ni 
Jesu-Cristo diha sa yuta ingon nga Hari niining Gingharian, ang Labawng 
Sacerdote aron sa paghalad ug mga halad alang sa pumapanaw dinhi niining 
Gingharian. Siya mao ang Profeta, ang Pulong nga nagawali sa Kamatuoran ug 
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 Karon, ako adunay ikasulti nga usa ka butang dinhi, nga aron nga… 
Kung ako nagatoo diha sa akong kasingkasing ug dili isulti kini, nan ako usa 
ka salingkapaw. Nakita ninyo? Buot ko nga mamatikdan ninyo ang usa ka 
butang dinhi sa Kasulatan. Ako nagatoo kini usa sa pinakadakung mga 
tanghaga alang kanako sa dugayng panahon hangtud akong nakaplagan. 
Karon, atong pagabasahon pagmaayo karon. Nakita ninyo?  
 Ang adunay igdulongog,… (sa laing pagkapulong, “ang adunay 
dalunggan sa pagpatalinghug”; nakita ninyo, kana bukas ngadto sa Espiritu)… 
kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga 
iglesia;…(Karon, nakita ninyo, kining mao gihapon nga butang, kining 
paglutos ug tanang butang miabut. Matag bahin niini nagalambi diha sa matag 
iglesia, ang mga iglesia.)… sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia; Siya 
nga magamadaugon… (Sa unsang iglesia? Efeso? Oo. Buyno. Esmirna? Oo, 
tanan kanila)… Siya nga magamadaugon…(diha sa tanan nga mga  iglesia)… 
walay gahum sa pagdaut kaniya ang ikaduhang kamatayon. Siya nga anaa 
diha sa iglesia sa Laodecia nga magmadaugon sa unsa? Magmadaugon sa mga 
Nikolaita, magmadaugon sa mga butang sa kalibutan, magmadaugon niining 
mga denominasyon, magmadaugon niining mga pagkapari, magmadaugon sa 
tanang butang sa kalibutan, ug magsalikway, ug nahigugma kang Cristo, walay 
gahum sa pagdaut kaniya ang ikaduhang kamatayon. Ngano? Siya nakabaton 
sa Kinabuhing Dayon. Ang Kinabuhing Dayon dili mamatay.  Si Jesus 
miingon, “Siya nga nagapatalinghug Kanako adunay Kinabuhing Dayon, dili 
gayud mamatay. Akong pagabanhawon siya sa kaulahiang adlaw.” 
126 Karon, karon, adunay… Karon, daghan kaninyo mahimong mosupak 
niini, apan buot ko nga inyong hunahunaon ug maayo sa dili pa kamo 
maghimo sa inyong desisyon. Nakita ninyo? Ako magasulti ug usa ka butang 
karon. 
 Mao kana ang hinungdan ako dili motoo nga adunay walay katapusan 
nga impyerno. Dili mahimong adunay walay katapusan nga impyerno. Tungod 
kay kung adunay walay katapusan nga impyerno, nan sa kanunay adunay 
walay katapusang impyerno, tungod kay ang walay katapusan… Adunay usa 
lamang ka matang sa Kinabuhing Dayon kon Walay Katapusang Kinabuhi, ug 
mao kana ang atong gipanglimbasugan. Ug kung ikaw masunog hangtud sa 
kahangturan ug sa walay katapusan, nan ikaw adunay Kinabuhing Dayon nga 
masunog; nan kini mao ang Dios nga masunog. Dili ka makabaton ug walay 
katapusang impyerno, ug ang Biblia sa tin-aw nagsulti nga ang impyerno 
gilalang. Ug kung kini gilalang, kini dili walay katapusan. Bisan unsang 
butang nga walay katapusan wala gayud gilalang; kini sa kanunay mao gayud; 
kini walay katapusan. Ug ang Biblia nagsulti nga ang impyerno gilalang alang 
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adlaw. Himoa ang pagkamaunongon kanako… (Namatikdan ba ninyo nga dili 
“hangtud”? Dili “hangtud” sa kamatayon, apan “ngadto” sa kamatayon. 
Nakuha ba ninyo kini?)   bisan ngadto sa kamatayon,… (Nakita ninyo, ug 
ilang gibuhat.) 
 Karon, Siya miingon, si Satanas… Namatikdan ba ninyo kinsa Siya—
kinsa Iyang giingnan nga mao ang nagabuhat niini? Karon, kining sinagoga ni 
Satanas mao ang mga Nikolaita. Kita nasayud niana. Dili ba mao kini? 
Adunay usa ka organisasyon, ang pagkapari nga motungha nga maghimo 
niining katawhan nga moantus, nga maghimo niining katawhan nga 
magaantus, ug sila magmatinud-anon sa Maayong Balita bisan ngadto sa 
kamatayon. Namatikdan ba ninyo diha sa seremonyas sa kasal, “dili hangtud 
sa kamatayon kita magkauban,” apan “ngadto sa kamatayon kita 
magakauban.” Nakita ninyo? Karon, “ngadto” ug “hangtud” may kalainan. 
Karon, sila kinahanglan magmatinud-anon ngadto kang Cristo ngadto sa  
kamatayon. “Moadto gayud ngadto sa kamatayon uban niini. Ayaw kahadlok, 
kay Ako magahatag kanimo ug purongpurong.” 
122 Karon, kining napulo ka mga adlaw nga ilang gisulti mahitungod 
dinhi, ang napulo ka mga adlaw. Ang usa ka adlaw nagrepresenta ug usa ka 
tuig. Ug ang napulo ka mga adlaw mao ang napulo ka mga tuig sa paghari 
niining D-i-o-c-l-e-a-t-i-o-n, Diocletian, Diocletian? Diocletian, mao kana ang 
bantugang emperador nga naghari diha sa katapusang… Buyno, adunay pipila 
ka mga emperador nga naghari sa panahon sa kapanahonan sa iglesia sa Efeso. 
Ug si Nero, ako nagatoo, mao ang usa. Ug kining Diocletian dinhi mao ang 
katapusan nga naghari diha sa katapusang napulo ka mga tuig, ug siya mao ang 
pinakamadugoong maglulutos sa tanan kanila. Siya midapig lamang uban 
niining pundok, ug sila—sila nagpatay sa mga Cristohanon ug gipamatay sila; 
ilang gipangsunog sila; ug  sila—sila nagbuhat sa tanang butang, ug kini mao 
ang napulo ka mga tuig nga pinakamadugoong pagpanglutos. Ug ang iyang 
panahon ug ang paghari gikan sa 302 hangtud sa 312. Kana nagtapus sa 
kapanahonan sa Esmirna uban sa pagbanus ni Constantino. Ug siya mitungha 
sa 312; si Constantino. Mao kana ang napulo ka mga adlaw sa mga kasakitan. 
Ug kini nagsugod kang Nero ug natapus sa usa ka Diocletian. Kini nagsugod 
diha… Si Nero diha sa mga A.D. 64 sa dihang si Nero mibanus sa trono. 
123 Karon, ang ikanapulo ug usa mao ang usa ka saad. Karon, atong 
kuhaon kini sa dili pa kita magtapos: 
 Ang adunay igdulongog kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia. Kaniya nga magamadaugon, walay gahum sa 
pagdaut kaniya ang ikaduhang kamatayon. 
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nagadala sa Kahayag sa Dios dinhi niining Gingharian; ug Siya Profeta, 
Sacerdote, ug Hari niining Gingharian. Ug unsaon nato pagsulod niining 
Gingharian? Pinaagi sa denominasyon? Pinaagi sa sulat? Pinaagi sa paglamano 
sa kamot? Apan pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibautismo ngadto sa 
usa ka Lawas nga mao ang usa ka espirituhanon nga Lawas ni Jesu-Cristo, ug 
kita gibautismohan pasulod didto, dili pinaagi sa  tubig, dili pinaagi sa 
pagwisikwisik, dili pinaagi sa pagbubo, dili pinaagi sa bisan unsang matang sa  
bautismo sa tubig, apan pinaagi sa usa ka Espiritu, Espiritu Santo, kitang tanan 
gibautismo ngadto sa usa ka Lawas: 1 Mga Taga Corinto 12. Oo, kita 
gibautismo ngadto niining Lawas pinaagi sa usa ka Espiritu, ang Espiritu 
Santo; nan kita dili moadto sa bisan unsang butang apan kang Cristo. Ikaw iya 
ni Cristo. Kini usa ka espirituhanon nga Gingharian sa Dios nga gitukod, nga 
kita misulod ngadto niini pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Nahigugma 
ako niana. Hm. 
92  There are people almost everywhere,  

Whose hearts are all on flame 
With the fire that fell on Pentecost, 
That cleansed and made them clean; 
Oh, it’s burning now within my heart,  
O glory to His Name! 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
I’m one of them, I’m one of them, 
(Halleljah.) 
One of them, I’m one of them, 
Now, I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Though these people may not learn to be (D.D.D., Ph. D., 
Nakita ninyo?)… may not learn to be, 
Or boast of worldly fame,  
They all received their Pentecost, 
Baptized in Jesus’ Name: 
And are telling now both far and wide,  
His power is yet the same, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 

 Malipayon ba kamo? Oo, sir. Usa lamang kanila, mao lang kana. 
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93 Ako nahinumdom nga nagalakaw didto sa Memphis, kanang gamay, 
tigulang nga itom nga babaye ang iyang ulo nagasandig didto, siya miingon, 
“Maayong buntag, pastor.” 
 Ako miingon, “Giunsa nimo pagkahibalo nga ako pastor?” 
 Siya miingon, “Ang Ginoo nagtug-an kanako nga ang Iyang pastor 
moanhi niini nga dalan, magakalo ug tabunon nga kalo, magabitbit ug maleta.” 
Miingon, “Ako nasayud ikaw mao siya sa dihang ako nakakita kanimo nga 
nagapadulong dinhi.” Nakita ninyo? Oh,  siya usa kanila. Tinuod kana. Oh, 
unsa ka maayo ang Dios. 
96 Karon, ako nagatoo ug usa ka butang… [Si Igsoong Branham nagbasa 
ug usa ka sulat nga gihatag kaniya—Ed.] “Ang gamayng batang babaye nga 
imong giampoan sa Dominggo sa gabii gikan sa Bedford, gitoohan nga bag-o 
pa lang namatay. Dili kini… Palihug kung mahimo mag-ampo.” Usa ka 
gamayng batang babaye nga among… Ilang gipaampoan dinhi sa Dominggo 
sa gabii, gikan sa Bedford bag-o pa lang namatay,” sila miingon. Magaampo 
kita: 
 Ginoong Jesus, ako magaampo bisan pa man, sa ubang paagi, Ginoo, 
tugoti ang among mga pag-ampo madungog alang nianang bata. Among 
itugyan kanang gamayng bata ngadto Kanimo, among Amahang Dios. Ug 
kami naghunahuna niadtong katawhan nga ania dinhi ug nagaampo ug 
nagapangamuyo sa pag-ampo alang nianang gamayng batang babaye. 
Amahang Dios, ako nagapangamuyo nga—nga kining balita dili matinuod, 
Amahan; wala kami nahibalo, apan ako nagaampo nga Ikaw malooy, ug 
magahatag ug kusog, ug tugoti ang gamayng bata mobangon ug mabuhi alang 
sa himaya sa Dios. Sa Ngalan ni Jesu-Cristo among gipangayo kini. Amen. 
Hinaut ang Ginoong Jesus magadugang sa Iyang mga panalangin. 
98 Karon, ang  iglesia… Karon, ang ngalan sa iglesia dunay kalabutan sa 
iyang kinaiya. Namatikdan ba ninyo ang kahulogan sa Esmirna “pait”? Ug 
inyong namatikdan ang matag-usa sa iglesia karon, kini mao ang—ang ngalan 
sa iglesia nga dunay kalabutan sa kinaiya sa iglesia. Ako makahimo sa pagsulti 
ug usa ka butang dinhi; apan mas maayo nga dili ko, tungod kay masaypan 
ninyo ako. Nakita ninyo? 
 Ang imong ngalan mao usab. Tingali wala ikaw nahibalo niini, apan 
kini may kalabutan. Oh, oo. Ikaw moingon karon, “Kini usa ka 
numerolohiya.” Dili, kini dili. Sa dihang si Jacob nahimugso nga mao ang 
“limbongan”; apan sa dihang siya nakigbugno sa Manulonda, ang Dios nag-ilis 
sa iyang ngalan ngadto sa Israel, “usa ka prinsepe.” Tinuod ba kana? Si Saul 
mao ang “Saul sa Tarsus,” usa ka dili maayong tawo; apan sa dihang miduol 
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mahitabo mga gatusan ka mga katuigan sa ulahi. Nakita ninyo? Apan sa diha 
nga ang Dios magapamulong sa bisan unsang butang, kini kinahanglan nga 
mahitabo. 
117 Dinha diin ang atong pagtoo magasukad, diha gayud sa Pulong sa 
Dios. Ang Dios magatuman sa matag saad. Bisan unsay… Tingali ikaw 
moingon nga kini mahitabo gayud dinhi, apan tingali kana dili mao ang 
panahon sa Dios alang niini nga mahitabo. “Apan ang Akong Pulong nga 
magagula sa Akong baba kini dili mobalik kanako nga walay kapuslanan.” 
Ang Dios sa kanunay magapasidungog sa Iyang Pulong, ug anaa sa Iyang 
kaugalingong maayong panahon kini magaani. 
 Busa kining katawhan mao ang nahaunang iglesia, apan diha nianang 
iglesia mao ang kinaiya nga molugwa sa iglesia sa Esmirna sa ulahi. Karon, 
sila magapurongpurong sa purongpurong sa pagkamartir; daghan kanila 
pagapatyon. 
118 Karon, atong kuhaon ang—ang ikanapulo nga verseculo, samtang  kita 
magabasa niini: 
 Ayaw kalisangi ang mga butang… (ang sinagoga ni Satanas)… nga sa 
dili madugay imo nang pagaantuson. Tan-awa, ang uban kaninyo hapit na 
ibanlud sa yawa ngadto sa bilanggoan, aron masulayan kamo, ug pagasakiton 
kamo sulod sa napulo ka adlaw. Himoa ang pagkamaunongon kanako bisan 
ngadto sa kamatayon, ug hatagan ko ikaw sa purongpurong nga kinabuhi. 
 Oh, tan-awa. Sila gisultian nga dili mahadlok sa dihang sila 
pagatawgon nga mamatay alang sa ilang—ilang relihiyon. Karon, Igsoong 
babayeng Wood,  bisan asa man ikaw, ako nagalaum nga kini makatabang 
kanimo. Si Igsoong babayeng Wood nagsulti kanako sa miaging adlaw, siya 
dili halos makasabut ngano ang uban gipalingkawas ug ang uban wala. Usahay 
ikaw kinahanglan mahibalo… Ang Dios nagsugilon niining katawhan, “Karon, 
ayaw kamo kahadlok, tungod kay si Satanas magabanlud kaninyo didto, 
tungod kana niining Nikolaita nga moabut, magatukmod kaninyo, tungod kay 
Ako magatugot nga mamatay kamo alang sa Akong katuyoan. Apan ako 
magahatag kanimo ug purongpurong sa Kinabuhi nianang adlaw.” Busa 
ayawg… 
120 Karon, bantayi, Siya miingon… Karon, kung inyong namatikdan 
samtang kita magabasa niining ikanapulo nga verseculo. Tugoti ako sa  
pagbasa niini pag-usab. 
 Ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo nang 
pagaantuson. Tan-awa, ang uban kaninyo hapit na ibanlud sa yawa ngadto sa 
bilangoan, aron masulayan kamo, ug pagasakiton kamo sulod sa napulo ka 



26 
 
mao kana ang ikawalo—ikasiyam nga verseculo. Buyno, karon ang paglutos, 
ang ikasiyam nga verseculo: 
 Ako nasayud sa imong mga nabuhat, ang imong mga kasakit,…. 
Kakabus, (apan ikaw datu)… (Oh, tan-awa.)… Ako… (Karon, Siya nagsulti 
ngadto sa iglesia karon, ang tinuod nga iglesia, dili sa uban; gidumtan nila 
kadtong mga buhat sa Nikolaita.) 
 Ako nasayud sa ilang pagpasipala nga sila mga Judio, apan dili diay, 
hinonoa sinagoga sila ni Satanas. 
 Karon, sila nagreklamo. Sila mga kabus. Ang… Ilang nakuha ang 
tanan nga ilang nabatonan. Sila nagtukod sa ilang gamay nga simbahan sama 
niini; ug ingon nga sila usa  ka gamay nga gropo, sila nagpapahawa kanila, ang 
nakabaton ug dagkung simbahan, nagpalagpot kanila. Ug Siya miingon, “Ako 
nasayud. Ako nasayud nga kamo kinahanglan managkatigum diha sa kanto; 
kamo magtigum diha sa agianan kon sa bisan asa pa nga mahimo ninyo.” (Ug 
ako nakaadto sa mga katakumba diin sila kinahanglan magtagbo; moadto sa 
ilalum sa yuta ug magtigum didto.) “Ako nasayud sa imong mga kasakit, apan 
ikaw nahimong datu pinaagi nianang mga kasakit.” Oh, tan-awa. Tug-ani ako 
sa bisan unsa nga panahon nga ang paglutos moabut sa iglesia nga kini 
magapalig-on niini. Sa kanunay kini nagpalig-on sa iglesia diha sa mga 
kasakitan. “Ako nasayud sa imong mga kasakitan, apan ikaw datu.” Ngano? 
Ikaw nagkupot Kanako; ikaw datu. Apan ang imong mga kasakit wala 
nakatandog kanimo.” 
115  Karon, ang… Sa inyong namatikdan, ang mga Nikolaita nakabaton sa 
ilang kaugalingon ug sinagoga karon. Ug ang Biblia nagaingon sa ingon niini 
dinhi. Namatikdan ba ninyo kini dinhi sa ikasiyam nga verseculo? 
 … apan dili diay, apan sinagoga ni Satanas. Uh-huh, ang tinuod nga 
iglesia gipalagpot. Ang mga Nikolaita ang mipuli, ug ang—sila nagpalagpot sa 
katawhan nga dunay Espiritu Santo; busa sa ingon niana, sila—sila dili 
magamit alang kanila. Kung ang Esmirna diha sa Asya nahibalo lamang nga 
ang mga butang—kanang purongpurong sa pagkamartir nagapaabut kanila, 
sila magpanglingolingo. Nakita ninyo? Karon, sa laing pagkapulong, unsa… 
Sa  dihang kining profesiya gisulat ug gipadala, ug ang iglesia magkupot niini, 
ug sila makakita nga sila mao ang magasuot sa purongpurong sa pagkamartir, 
oo, sila—oo, kini makapalisang kanila ngadto sa kamatayon. Sila magapangita 
sa bisan unsang panahon alang niini. Wala moabut sa ilang kapanahonan. 
Unya tingali uban kanila moingon, “Buyno, kamo nahibalo, kamo nahibalo, 
ako magtug-an kaninyo, kanang profeta nasayup. Si Juan nasayup, siya—
siya—tungod kay kini wala nahitabo kanato dinhi sa Esmirna.” Ngano, kini 
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siya ngadto kang Jesus, siya gitawag nga, “Pablo.” Ang ngalan ni Simon mao 
ang “Simon”; sa dihang miduol siya ngadto kang Jesus, siya gitawag nga 
Pedro, “usa ka gamayng bato.” Oh, oo, sir. Ang… Ang imong ngalan may 
kalabutan unsay imong… Kini adunay kalabutan sa imong kinaiya. 
100 Ug kining iglesia gitawag nga Esmirna tungod kay kini himalatyon. 
“Esmirna” nagkahulogan nga “Kapaitan.” Sa laing mga pulong, usa ka gamut 
sa kapaitan ang mitungha ug nagalumos niini; kini anaa sa iyang dalan 
paingon ngadto sa mirra. Mao kana unsa ang ilang ihaplas sa mga lawas: ang 
mirra. Nakita ninyo? Kini mao ang mirra. Ang incienso usa ka pangdihug. Ang 
mirra ginagamit—ginagamit sa pagdihug sa patay nga mga lawas human nga 
giembalsamar nila sila ug uban pa. May kalabutan sa kamatayon, ug ang 
iglesia himalatyon. 
 Ug, oh, wala ba ninyo makita sila karong panahona, mga higala, ang 
dakung kalihokan sa Pentecostal nga adunay Kinabuhi sa milabayng pipila ka 
mga tuig, wala ba ninyo nakita nga kini gidihugan karon ug mirra? Nakita 
ninyo? Ang samang pangdihug nga ania niining iglesia dinhi mianhi ug 
nagdihug niining usa dinhi; himalatyon tungod kay sila mibalik ngadto sa 
eklesiyastikanhong mga trapo, ug naghukas sa ilang puti nga mga bisti nga 
balaan. Ang gamayng katawhan nga nagabarug didto, ug ang usa ka tinuod nga 
Espiritu Santo, nagalitok ug mga dila, ug nagapadayag sa Dios. Ug, igsoon, 
sila matinud-anon. sila—sila sa bug-os tinuod; ikaw makasalig kanila bisan 
asa. Karon, ikaw wala mahibalo unsa ang saligan ug kinsa ang saligan. Nakita 
ninyo? Adunay usa ka butang nga nahitabo. Usa ka butang nga nahitabo. Unsa 
kini? Sila gidihugan  sa mirra, sa kapaitan. Nagabarug ug usa… 
102 Unsay nakaingon niini? Dunay usa nga misulod; adunay usa—usa ka 
iglesia nga gitawag, ang nahauna mao ang General Council. Unya ilang 
gitawag kini nga Assemblies of God. Gikan sa Church of God, unya sila 
misugod pagtan-aw sa tabok ug moingon, “Ikaw Assemblies.” Ang usa 
moingon, “Ikaw Church of God.” Unya gikan niana mitungha ang United 
Pentecostal Church of God. Ug unya ang nahaunang butang nga imong 
mahibaloan, inay sa pagdawat ug magalakaw niini, oo, sila nag-organisa sa 
ilang kaugalingon hangtud sila dili makahimo sa pagdawat sa Kahayag. 
 Karon, sa dihang ang—ang bautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo 
gipatuman inay sa Amahan, Anak, Espiritu Santo ngadto sa Assemblies of 
God, ilang gibarugan na kini busa sila dila makausab niini. Ug sila nahibalo 
nga kini ang kamatuoran. Ako nagahagit sa bisan kinsa kanila sa pagpakita nga 
kini dili husto pinaagi sa Biblia. Kini mao ang hingpit nga kamatuoran. Apan 
unsa ang ilang mahimo nga buhaton? Sila dili makahimo niini. Nakita ninyo, 
ilang bungkagon ang ilang kredo; sila dili makahimo. 
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104 Unya unsay gibuhat sa Oneness? Inay sa pagdawat niini ug 
mopadayon sa unahan, sila nagmagahi. “Dalaygon ang Dios hangtud sa 
kahangturan. Nakabaton kami ug Kahayag, ug kamo wala. Kami mao ang…” 
Unsay ilang gibuhat? Sila nag-organisa niini. Dili ka makaorganisa sa Dios. 
Ang Dios walay porma gani. Ang Biblia miingon. Wala, walay bisan unsang 
pormal mahitungod sa Dios… 
 Karon, ug ang Assemblies nagtinguha sa pag-organisa Kaniya ug 
kanila—nga ilang—nga ilang tinuod nga iglesia. Ug unya ang Oneness 
miabut, nagtinguha sa pag-organisa, ug sila dunay dugang Kahayag. Busa 
unsay ilang gibuhat? Sila nagpaburot niini pinaagi sa ilang kaugalingong 
hinakog, mapait nga paagi sila naghimo niini. Inay sa paghatag niini uban sa 
asin ug katam-is, sila nagtinguha sa pagpakigbulag sa laing usa, nga dili 
manghilabot kaniya. Ug mao kana unsa ang nabuhat niini. Unya ang 
nahaunang butang nga imong nahibaloan, mitungha ang laing usa, sila 
nakakuha niini, ug karon sila nabungkag. Ang usa moingon, “Siya moanhi nga 
magsakay sa puti nga kabayo.” Ang laing usa moingon, “ Siya moanhi diha sa 
maputi nga panganod. Dalaygon ang Dios, ako magsugod ug pagtukod ug 
organisasyon dinhi.” Nakita ninyo unsa ang paagi nga ilang gibuhat? Kini 
nagpakatap ug mirra—mirra. Unsay gibuhat niini? Kini nagtak-op sa 
pagkaigsoon. 
106 Ang daghang mga babaye, lalake karong kagabhion diha sa 
Assemblies of God buot nga moanhi ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-
Cristo, nahibalo nga kini ang kamatuoran sa Dios. Sila palagputon kung sila 
magbuhat niini. 
 Ug daghang mga Oneness sa… Karon, ako dili Oneness. Ako dili 
motoo sa paagi sa Oneness nga ilang gibuhat. Ako wala motoo kang Jesus 
sama sa ilang gisulti, “Jesus”; adunay daghang mga Jesus. Kini mao ang 
Ginoong Jesu-Cristo. Tinuod kana. Karon, ug ako dili… Ako nagatoo niana 
lahi kay sa ilang ginabuhat. Sila nagbautismo sa Ngalan ni Jesus, sa Ngalan ni 
Jesus alang sa pagpakatawo pag-usab, nga ingon nga gibautismohan ang 
pagpakatawo pag-usab magadala pasulod kang Cristo ngadto kanimo pinaagi 
sa imong pagpabautismo sa tubig. Ako dili motoo niana. Ako nagatoo ang 
pagpakatawo pag-usab moabut pinaagi sa Dugo ni Jesu-Cristo pinaagi sa 
Espiritu Santo. Tinuod kana. Ang bautismo mao lamang ang sa gawas nga 
buhat sa binuhatan sa pagpakatawo pag-usab sa sulod nga human na nga 
nabuhat. Nakita ninyo? Busa ako dili mouyon niana. Kana maayo, apan silang 
tanan akong mga igsoon. 
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108 Sa dihang sa nahauna ako nagsugod ingon nga Baptist nga 
magwawali, sila mianhi ug miingon, “Igsoong Branham, ikaw mianhi dinhi; 
kami—kami nakabaton niini; kami nagdala niini dinhi.” 
 Ako miingon, “Walay bisan usa kaninyo, ako nagatindog sa taliwala 
sa duha ka mga gropo ug moingon, ‘Kita mga igsoon.’” Ayaw pagtagad unsa, 
ako dili magtagad kung ang usa ka tawo dili mouyon, kana dili makahimo ug 
usa ka tulbok nga kalainan alang kanako; siya sa gihapon akong igsoon. 
 Ako adunay igsoon nga gusto ug apple pie; ako nakagusto kaayo sa 
cherry, apan dili ko makigbulag kaniya. Siya makahimo sa pagkaon sa iyang 
apple pie ug ako mokaon sa cherry pie. Ug ako magbutang ug makalaway nga 
karneng baka sa ibabaw sa akoa. Kung dili siya gusto niini, oo siya mahimong 
makabaton niini. Kamo nahibalo niana… Unsa kini? Binatil nga pagkaon ang 
ibutang nila ibabaw niini, kamo nahibalo, binatil nga krema. Nakaangay ako 
niini. Nagkatigulang na kaayo karon sa pagkaon niini, apan kini usa ka… 
Apan ako—ako—ako… Mao kana ang akong gusto. Kung siya dili 
makaangay niini, siya dili kinahanglan mokaon niini. Kana maayo man; ako 
mokaon sa akoa. Apan siya sa gihapon akong  igsoon. Tinuod kana. 
 Ug busa ako—ako nakaangay niana; ako gusto ug pakig-ambitay. 
Apan sa dihang kita maghimo ug mga linya sama niini ug moingon, “Dili, kini 
mao ang among denominasyon,” ug dili mokab-ot ug maglamano sa sunod nga 
tawo, ug moingon, “Dalaygon ang Dios, igsoon.” Tan-awa. Mao kana sa 
dihang ikaw molitok ug pakig-ambitay. Kung dili ka, ikaw nakakuha nianang 
gamut sa kapaitan sama sa taga Esmirna nga nakabaton balik didto, ug ikaw 
nakahimo sa mao gihapon nga butang. Buyno, busa ang ilang ngalan mao ang 
“pait.” 
112 Ang mga Nikolaita nagapadayon sa paglumos kanila hangtud sa 
mangitngit nga mga kapanahonan. Ang kapanahonan ni Luther nagpagula sa 
nahaunang lakang sa grasya, usa ka gamayng Kahayag nagsugod sa pagsidlak. 
Unya miabut, human niana miabut sa John Wesley uban sa Pagkabalaan, 
mitubo ug diyutayng mas mahayag. Ug unya miabut ang bautismo sa Espiritu 
Santo uban sa mga Pentecostal, nagdala pagbalik pag-usab sa pagtoo sa mga 
amahan. Apan dili sila makahimo sa pagpadayon niini niana nga paagi; mao 
nga sila kinahanghan nga mag-organisa niini; ug unya sila nagsugod dayon 
pagbalik ngadto sa Nikolaita pag-usab, tukma gayud lamang unsa ang giingon 
sa Biblia nga ilang pagabuhaton. 
113 Karon, ako kinahanglan magbantay dinhi kondili makakuha niini—sa 
dakung panahon sa paghisgut. Kita moadto sa ikaduhang verseculo, kon ang—


