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1 Buyno. Karon, alang kanako, mas maayo nga palongon kini. Buyno. 
 Malipayon kaayo kita nga ania na usab kita karong kagabhion diha sa 
pag-alagad sa Ginoo. Ug sa miaging gabii akong gibati ug maayo nga ang 
milenyum miabut. Ug busa karon kita adunay uban nga, ako nagatoo nga 
adunay mga pangutana dinhi, ug akong gibutang sila sa akong bulsa busa… 
Ako—ako nagtoo nga kini pag-ampo, nga pagaampoan. Ug kita… Ug akong 
tinguhaon sa pagtubag kutob sa ako—sa akong mahimo. 
3 Pagsulti, kung imong gitug-anan si Doc kung iyang gipalong kana, nga 
ang—silaw dinhi kanako, aron dili ako maigo sa sugang pinunting. Kamo 
nahibalo. Kamo nahibalo, ako dili usa sa mga sugang pinunting nga mga 
magwawali dinhi. Busa karon, mas maayo nga wala kini, sa akong 
paghunahuna. Sa miaging… 
           Ako ang naghangyo niini, Doc. Ako nagbasul; ako—ako nagbasul. 
Nakita ninyo? Oh, oh, hulat. Imong lisoon kana didto ug pasigaon kini? [Si 
Igsoong Branham nakig-istorya sa iyang igsoong lalake, si Doc—Ed.] Oh, 
buyno, pasagdi lamang kini. Oo. Maayo, pasagdi lamang kini. Oh, dili. Karon, 
ayaw ipaubos kini. Karon, ako nakaangay niana sa mas arang-arang pa. 
Usahay… Ug ako dili gusto nga ang usa ka suga nga mosilaw diha gayud sa 
imong nawong, kamo nahibalo.  Ug kini mosiga diin ako makahimo nga 
makakita ug mas arang-arang. Nagapasalamat ako kanimo, sir. Nakapahago 
kana kaniya. 
5 Kamo nahibalo, dili kamo makahuman niining mga kapanahonan sa 
iglesia. Ug karong adlawa sa dihang ako nagtuon niining usa, ako miingon sa 
akong asawa; “Oh, tan-awa. Ako--ako nakakuha ug igong mga teksto aron 
mowali ug kalim-an ka mga wali gikan gayud niining usa.” Nakita ninyo? Ug 
sila lamang… Walay paagi nga buhaton kini, apan hisgutan lamang ang mga 
importanting bahin, ug tingali sa dihang kami magsulat diha sa libro nan 
among tinguhaon sa pagbutang ug dugang pa niini. 
6 Dili ka nako makita dinhi, igsoon. Komusta ka, Igsoong West? 
Nakadungog ako ug maayong balita karon lang, nga ang katapusang pamilya 
ni Igsoong Daulton nakasulod, ang laing batang lalake—ang laing batang 
babaye. Kana napulo, dili ba? Siyam. Nahinumdom kamo nga kana ilalum sa 
bag-ong pagpang-alagad sa dihang ang Ginoo nagsulti kaniya didto nga ang—
iyang pamilya maluwas. Ako nagaampo alang kanila, nagabarug didto wala 
nahibalo kung unsa ang akong ginapanulti; ang Espiritu Santo miingon, 
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“Ihatag Ko kanimo ang imong pamilya.” Nakita ninyo? Ug—ug mao kana, 
ang tanan kanila. Nakita ninyo giunsa sa pagbuhat sa Ginoo? Nakita ninyo, 
ang Iyang mga Pulong hingpit; sila dili gayud, dili gayud mapakyas. Buyno, 
dili kita buot moadto sa Langitnong kaayohan nga bahin; atong tinguhaon nga 
magpabilin samtang—niining bahin, sa pagpanagna nga bahin. 
7 Karon, karong gabii akong tinguhaon nga mamulong lamang, ug kung 
mahimo, ug kita moadto ngadto sa makasaysayang mga bahin niining dakung 
kapanahonan sa iglesia, sa ikaduhang—kon ang ikatulong kapanahonan sa 
iglesia nga atong hisgutan karong gabii. Gikalipay ba ninyo kini? Karon, ako 
napuno gayud. Ako sa tinuod gayud naghunahuna nga kini kahibulongan 
giunsa sa Ginoong Jesus sa pagpanalangin kanato ug naghatag kanato niining 
mga butang, ug gikalipay nato kini uban sa tibook natong kasingkasing, sa 
pagpahibalo kanato sa dili pa ang panahon nga mahitabo sa umalabot. Siya 
nahibalo sa katapusan gikan sa sinugdanan, ug kita malipayon kaayo alang 
niana. Busa kita nagasalig ang Ginoo magapanalangin kanato. 
8 Ug namatikdan ba ninyo sa miaging gabii ang Espiritu Santo naghatag 
kanato (human ang serbisyo natapos) tulo ka mga mensahe ug tulo ka mga 
kalag, sa tukma gayud. Ug sa dihang ang Espiritu nagapamulong, unya kini 
mibalik sa katapusang paghubad, nagsubli, miingon, “Unsa ang gipamulong 
ngadto sa mga iglesia…” Kon, “Ang adunay igdulongog, kinahanglan 
magpatalinghug sa gisulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia.” Tukma… Ug ang 
Espiritu nagapamulong pinaagi sa mga gasa sa iglesia… Oh, hinaut ang iglesia 
magkupot niana sa matinahuron karon (Nakita ninyo?); magpabilin lamang 
niini nga matinahuron. Magmaampingon; si Satanas moanhi, siya magtinguha 
kanimo nga mahulog sa halalum nga utlanan niini. Seguradoha nga kini 
Espiritu Santo sa matag higayon. Ug kung kini Espiritu Santo, Siya 
magapamulong diretso ngadto sa usa ka butang nga nagakahitabo. Kini alang 
sa pagpalig-on sa iglesia. Nakita ninyo? Ug unya kung kamo magmatinahuron 
uban niana, unya ang Dios magahatag ug dugang kanimo ug dugang pa. 
Nakita ninyo, nagapadayon lamang sa pagdugang ug dugang pa. Nakita ninyo, 
nagapadayon lamang sa pagdugang ug dugang pa. Ug samtang… 
9 Karon, dunay tawo nga nagtawag ug nangutana, ang katawhan karong 
panahona nagatawag ug nangutana kanus-a pagahimoon ang mga serbisyo sa 
pagpang-ayo. Karon, sa dihang kining mga serbisyo mahuman, sa sunod 
Dominggo sa gabii, ako mopahilayo alang sa pipila ka mga adlaw alang sa 
pagpahulay sa akong tutonlan sa makadiyut, ug sa sunod Dominggo, itugot sa 
Ginoo, kita adunay serbisyo sa pagpang-ayo, sa sunod Dominggo sa buntag. 
Kana sa… Wala nahibalo unsa kanang adlawa, apan kini usa ka semana 
gikan—sa ikanapulog walo, Dominggo sa buntag. Husto ba kana, Igsoong 
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Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me,  
Counselelor, Prince of Peace, Mighty God is He; 
Oh, saving me, keeping me from all sin and shame,  
Wonderful is my Redeemer, praise His Name. 

 Oh, unsa ka kahibulongan. 
Oh, wonderful, wonderful, that Jesus is to me, 
He’s the Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is 
He; 
He’s saving me, keeping me from all sin and shame,  
Wonderful is my Redeemer, praise His Name. 

330 Kitang tanan magadungan sa pagsulti, “Dalaygon ang Iyang Ngalan.” 
Dalaygon ang Iyang Ngalan. Akong Manunubos… Hinumdomi ugma sa gabii 
alas 7. Hangtud unya, hangtud mobalik kamo pag-usab, buhata kini. 

Take the Name of Jesus with you, 
Child of sorrow and of woe; 
It will joy and comfort give… (…?... mahimong uban 
kaninyo, mga igsoon, ang Dios…?...)… go. 
Precious Name (precious name), O how sweet. (O how sweet.) 
Hope of earth and joy of heaven. 

 Samtang kita magaduko sa atong mga ulo karon sa pag-ampo alang sa 
katapusang awit kon katapusang estropa… 

At the Name of Jesus bowing,  
Falling prostate at… (Ginoong Dios, ayoha kini, Ginoo, 
samtang kami…?...)… we’ll crown Him, 
Oh, when our journey is complete.  
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There to sing forever of His saving grace; 
On the streets of glory let me lift my voice;  
Cares all past, home at last, ever to rejoice,  
Oh, I want to see Him, look… (Pila ang mobuhat?) 
There to sing forever of His saving grace;  
On the streets of glory let me lift my voice; 
Cares all past, home at last, ever to rejoice. 

325 Karon, samtang magalamo kamo sa usag usa, sa atubangan, sa likod, 
ug sa palibut, uban sa tanang Methodidta, Baptist, Presbyterian, bisan unsa 
man kini... 

As I travel through this land, singing as I go, 
Oh, pointing souls to Cal… (dili sa iglesia, Kalbaryo), to the 
crimson flow, 
Many arrows pierce my soul from without, within; 
Oh, but my Lord leads me on, to Him I must cling.  

 Magatindog kita karon. 
Oh, I want to see Him, look upon His face, 
There to sing forever… (Atong ibayaw ang atong mga 
kamot.)… saving grace; 
On the streets of glory let me lift my voice; 
Cares all past, home at last, ever to rejoice. 

327 Oh, giunsa nako sa paghiguma Siya. Giunsa nako sa paghigugma Siya. 
Kahibulongan, kahibulongan. 

Wonderful, wonderful, Jesus is to me, 
The Counselor, Prince of Peace, Mighty God is He; 
Oh, saving me, and keeping me from all sin and shame,  
Wonderful is my Redeemer, praise His Name. 
I once was lost, now I’m found, free from condemnation, 
Jesus gives liberty and a full salvation;  
Saving me and keeping me, oh, from all sin and shame, 
Wonderful is my Redeemer, praise His… (Ang tanan, sa 
makusog gayud.) 
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Neville? [Si Igsoong Neville mitubag, “Oo, sir.”—Ed.] Dominggo sa buntag 
sa ikanapulog walo, pag-ampo alang sa masakiton… 
 Ug dinhi niini, ang atong pastor dinhi, wala ako makahigayon sa 
pagsulti kaayo mahitungod kaniya, apan buot ko nga kamong tanan sa 
pagtinguha sa paghimamat sa atong pastor. Siya sa pagkatinuod usa—usa ka 
tinuod nga igsoon diha kang Cristo. Kita malipayon nga nakabaton ug usa ka 
igsoon nga namatuto diha sa Methodista nga kasinatian uban sa pagkabalaan. 
Ug kitang tanan nahibalo kang Orman Neville ug ang tanan sa palibut dinhi 
nahibalo usab. Walay bisan kinsa nga makasaway sa iyang kinabuhi. Ako… 
Dili siya buot nga ako mosulti niana, apan bisan pa niana mas palabihon ko pa 
nga mohatag kaniya sa usa ka gamayng rosas karon, kay sa tibook girnalda sa 
human siya mopanaw. Nakita ninyo? Ug karon mao ang panahon. 
11 Usa ka gabii ako migula sa simbahan ug dunay usa ka tawo miingon, 
“O Igsoong Branham, ako segurado nga nagtamud nianang wali.” 
 Ako miingon, “Salamat kanimo.” 
 Ug busa dunay tawo nga nagtingdog sa pultahan (Daghan nang mga 
katuigan ang milabay, dinhi sa Tabernaculo.), usa ka ministro, miingon, “Oo, 
Dalaygon ang Dios, dili ko gusto nga dunay bisan kinsa nga magasulti kanako 
niana.” Siya miingon, “Buot ako nga ang tanang himaya moadto ngadto sa 
Dios.” 
 Ako miingon, “Oo, kini kinahanglan gayud.” Nakita ninyo? Ug ako 
miingon, “Oo, ako nakagusto niini sa akong kaugalingon.” Ako miingon, “Sa 
tinuoray ako nakauyon niini.” Ug ako miingon, “Ako kinahanglan nga 
magmatinud-anon.” 
 Ug siya miingon—siya miingon, “Buyno, ako dili gusto sa katawhan 
nga mosulti niana mahitungod kanako, dalaygon ang Dios.”  
           Ako miingon, “Adunay usa lamang ka kalainan taliwala kanako ug 
kanimo: “Ako matinuoron mahitungod niini, ug ikaw dili.” 
 Bisan kinsa nakagusto… Kung magkuha ka ug gamayng bata, 
maghinambog kaniya ug diyutay, magabuhat siya ug maarang-arang nga 
trabaho (Nakita ninyo?)…?... Nakita ninyo? Ug ang Dios, sa kanunay, 
gikalipay Niya sa pagsulti sa Iyang mga anak sa dihang magabuhat siya ug 
husto. Ug buot Niya nga sultihan sila sa dihang sila makabuhat ug sayup, busa 
nganong dili sultian sila sa dihang sila magabuhat ug maayo? Nakita ninyo? 
18 Busa ako sa pagkatinuod nagapasalamat sa Dios alang kang Igsoong 
Neville ingon nga pastor niining panon dinhi sa Tabernaculo. Ug sa nakita 
kanang tawo, Methodista, ang iyang kasinatian, mahinay sa… Oo, sama 
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lamang nga buot mokaon diha sa gamayng tindahan nga dili mao. Busa… 
Apan makaplagan pinaagi sa—sa dakung Espiritu Santo, ug karon pag-adto 
ngadto nianang mga gasa; ug unsa ka batid ang Espiritu Santo sa paggamit 
kaniya sa dihang wala niya gamita ang iyang kaugalingong hunahuna. Bantayi 
ang paghubad uban sa mao ra nga ritmo, ug mao ra nga pataas ug paubos, 
sama sa mga kangalan ug mga pulingalan, ug uban pa, ug nagtubag niini balik 
dayon pag-usab. 
 Ug kining gamayng igsoon, ako wala maghunahuna siya si… Junior 
Jackson oo, ako nagpabilin nga naghilom, Junie. Nagapasalamat ako sa Dios 
alang kang Junie Jackson. Ang igsoon sa pagkatinuod adunay usa dakung gasa 
gikan sa Dios.  
20 Ug sa kanunay gayud nagpabilin nga mapainubsanon. Karon, ang 
matag-usa diha sa iglesia adunay usa ka butang nga buhaton; apan ayaw gayud 
biraha kini padaplin alang sa ubang butang pa. Pasagdi kini nga mopahibagay 
diha sa uban diha sa iglesia; kini alang sa Dios, tanang mga butang. Nakita 
ninyo, nakita ninyo? Ayaw tugoti ang tanan nga buot mamulong ug mga dila, 
tanan mohubad. 
 Pagtinguha ug pagbuhat sa usa ka butang maayo ug magpabilin 
lamang nga maayo; dili magbaton ug pagkamadinauton, walay pagdumot; 
ayaw tugoti ang bisan unsa nga kapaitan. Bisan unsa ka dautan ang tawo ug 
unsa ka dautan sila nga magsulti mahitungod kanimo, ayaw gayud 
paghunahuna ug dautan diha sa imong kasingkasing batok kanila; tungod kay 
diha dayon ang yawa mopahimutang dayon sa sulod, ug magabuhat ug usa ka 
butang dinha. Magpabilin lamang nga kini matabunan uban sa diosnong 
gugma, pagsugid, ug maghimo ug husto, ug magbuhat ug maayo lamang 
ngadto sa nagbuhat ug dautan ngadto kanimo. “Kung ikaw nagbuhat ug maayo 
lamang niadtong nagbuhat ug maayo kanimo, ngano,” Si Jesus miingon, “dili 
ba ang mga maniningil ug buhis nagbuhat sa mao gihapon?” Nakita ninyo, ang 
mga makasasala, bisan kinsa makahimo sa pagbuhat ug maayo niadtong 
nagbuhat ug maayo kanila. Apan pagmaayo ngadto niadtong dili maayo 
kanimo; pagbuhat ug usa ka butang alang niadtong wala magbuhat ug bisan 
unsang butang alang kanimo. Pagsulti ug maayong pulong alang sa tawo nga 
mosulti ug dautan batok kanimo, ug niana nga paagi imong mapahilayo ang 
tanang kapaitan gikan sa imong kasingkasing; ug sa kanunay ikaw anaa diha sa 
gugma uban sa tanan. Samtang ikaw nagpabilin diha sa gugma… 
22 Karon, ikaw moingon, Buyno, sila nagbuhat…” Kita dili 
maghuhukom; Ang Dios mao ang maghuhukom. Ug ikaw buot nga kanang 
kabus nga tawo nga pagahinginlan, buot ba ikaw? Sa pagkatinuod dili, bisan 
pa man kung kinsa sila. Dili ka gusto niana, busa tinguhaa nga mahimong 

Ang Kapanahonan sa Iglesia sa Pergamo 61 
 
sila wala makaila Kaniya. Nakita ninyo? Siya miingon, “Kung wala Ako 
magbuhat sa mga buhat sa Akong Amahan, nan ayaw kamo pagtoo Kanako; 
apan kung Ako nagabuhat sa mga buhat sa Akong Amahan, ug dili kamo 
motoo Kanako, nan tohoi ang mga buhat.” Tinuod ba kana? 
321 Oh, dili ba kini kahibulongan. Ang Basahon sa Pinadayag… Karon, 
nakita ba ninyo kung asa ang mga iglesia? Nakita ninyo giunsa nila sa 
paggawas nga nagdasok? Nakita ninyo giunsa sa iglesia paggula gikan dinhi? 
Karon, mao kini ang kapanahonan nga atong pagaadtoan ugma sa gabii, itugot 
sa Ginoo. 
 Karon, gikasubo nako nga gipugngan ko kamo sa dugay kaayo, apan 
ako—ako—ako naglaum nga kamo—kamo makatuon sa ubang butang. Ug 
pagsulat sa mga gihisgutan, nga sa dihang… Ako aduna pay dugang dinhi, 
mga tulo kon dugang upat pa ka mga pahina, apan ako wala nay panahon sa 
paghisgut niini. Ug tungod kay kini nagkalawom na sa gabii, ug kini mga 
napulo ug pito ka mga minuto karon hangtud. Apan atong ibutang kini sa 
basahon, bisan pa man, ug busa kita—kita makahisgut niini. 
323 Karon, pila ang nahigugma Kaniya uban sa tibook ninyong 
kasingkasing? Pila ang nagatoo Kaniya uban sa tibook ninyong kasingkasing? 
Oh. Karon, nagtoo ba kamo nga ako mibarug gayud dinhi tungod kay kita dili 
organisasyon, nga kita dili usa ka organisasyon, ug mosulti niadtong mga 
butanga? Nakasabut ba kamo karon, mga igsoon, ngano ako—ako, sa akong 
tibook kinabuhi ako nakig-away batok niana nga butang? Nakita ninyo, mao 
kadto ang Espiritu Santo. Dili ako makasabut niini sa akong kaugalingon; wala 
ako nahibalo niini hangtud sa pipila ka adlaw ang milabay. Nakita ninyo? Ako 
wala nahibalo kung unsa ang nagpabuhat kanako niana; ako wala nahibalo 
ngano sa kanunay ako nagasinggit batok sa mga babaye nga nagakinabuhi sa 
sayup ug uban pa; ako wala nahibalo niini; ako nahibalo na karon. Nakita 
ninyo? 
324 Karon, ang Ginoo nasayud nga kining mga butanga mga sayup. Dinhi 
sila gikuha gayud sa kasaysayan, ug mahimo… Ang Biblia miingon… Karon, 
tan-awa dinhi. Ang Biblia nagpasidaan nga kining mga butanga magakahitabo. 
Karon, kita nahibalo niana, dili ba kita? Unya atong kuhaon ang kasaysayan 
nianang kasaysayan, ug makita nga kini nahitabo tukma gayud sa paagi nga 
gisulti sa Biblia. Tinuod ba kana? Buyno, unya, sa dihang kita makaadto dinhi 
ngadto sa atong kapanahonan sa iglesia, kini mahitabo sa tukma gayud nga 
paagi nga ang Dios misulti niini nga kini mahitabo. Nagatoo ba kamo niana? 
Oh. Dili ba kamo buot… 

Oh, I want to see Him, look upon His face, 
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 “Usa ka ngalan nga bag-o, usa ka bag-o nga ngalan nga nasulat diha 
niining bato nga walay bisan kinsa nga nahibalo apan siya sa iyang 
kaugalingon.” Siya nasayud kung kinsa siya, apan siya dili makatug-an sa 
uban. Nakita ninyo, nakita ninyo? Walay nasayud gawas sa iyang kaugalingon. 
Nakita ninyo? Si Pedro nasayud nga siya adunay mga yawi, apan wala ka 
makadungog kaniya nga nanghambog mahitungod niini. Nakita ninyo? Kining 
mga tawo nanghambog mahitungod kung unsa sila sa kasagaran walay pulos. 
“Usa ka maputing bato, ug diha niini anaa ang usa ka bag-ong ngalan,” dili 
iyang kaugalingon nga ngalan, apan siya mao ang ubang tawo pa (Nakita 
ninyo?) nga siya lamang sa iyang kaugalingon nasayud (siya nga nakabaton sa 
bato, ang ngalan). Nakita ninyo, espesyal nga mana aron sa pagpakaon sa 
iglesia, hinumdomi. 
316 Hinumdomi sa dihang nahitabo kini ngadto niining iglesia; mao kadto 
ang mao ra nga kapanahonan, mao ra nga panahon nga Kini gipadayag nga ang 
mga Nicolaita nagpahimutang sa ilang kaugalingon ug usa ka pangulo sa ilang 
iglesia, usa ka papa, ug naghatag kaniya sa usa ka maputing bato sa ubos, 
ilalum kaniya, usa ka marmol nga halaran (Tinuod ba kana?) ug 
gidayandayanan kini uban sa mga perno, ug mga butang sama niana, nga 
bililhon ngadto kaniya. 
 Apan kining manulonda sa Ginoo nasayud kinsa siya, usa ka anak sa 
Dios, pinaagi—pinaagi sa pinadayag ni Jesu-Cristo. 
 Ug sa dihang—dihang ang mga Nicolaita nagbutang ug ilang pangulo 
ug nagbutang ug usa ka marmol nga bato sa iyang tiilan (Nakita ninyo?), ang 
Dios nagpahimutang sa Iyang napuno sa Espiritu nga pangulo alang sa Iyang 
napuno nga Espiritu nga pundok: ang Iyang mga manulonda; ug gipahimutang 
diha kaniya ang usa ka timri sa usa ka ngalan, apan kinahanglan iyang 
ipadayag kini. Kinahanglan iyang pagatagoan kini ngadto sa iyang 
kaugalingon. Nakita ninyo? “Walay tawo nga nahibalo gawas sa iyang 
kaugalingon,” ug kini gipamulong ngadto sa manulonda sa iglesia. Ambut 
kaha kung si Luther nahibalo niana? Ambut kaha kung si Wesley nahibalo 
niini? Ambut kung—kung ang laing dagkung mga manulonda? 
320 Ug ako nahibulong karong panahona, kung diha… Moabut sa 
kalibutan sa dili madugay, ang dakung manulonda sa Kahayag nga moanhi 
kanato, nga magamando kanato pagawas, ug usa ka dakung Espiritu Santo nga 
moabut diha sa gahum, ug magamando kanato ngadto kang Ginoong Jesu-
Cristo. Tingali siya wala nahibalo niini, apan siya maanaa dinhi sa ubang mga 
adlaw. Siya maka… Ang Dios nagpaila kaniya. Dili niya kinahanglan ipaila 
ang iyang kaugalingon; ang Dios magpaila kaniya. Ang Dios magapamatuod 
sa Iyang mga iya. Mao kana ang Iyang gisulti sa dihang si Jesus ania dinhi ug 
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buotan ngadto kanila. “Ug ang gugma nagatabon sa kapid-an ka mga sala.” 
Oo, sir. Ang gugma, mao kana ka maayo gayud, Cristohanon, diosnong 
gugma… 
 Kung ang usa ka tawo moanhi ug magtawag kanimo nga usa ka holy-
roller ug tanang matang sa mga ngalan… Karon, karon ayaw gayud paglihok 
nga sama niini. Nakita ninyo? Kung dili ka molihok nga sama niini, pahilayo 
lamang. Apan diha sa imong kasingkasing, kinahanglan ikaw maanaa sa dapit 
nga ikaw moingon, “Buyno, kini… Karon, tingali, igsoon, kung ikaw 
nakasabut diha sa paagi nga akong gibuhat, ikaw mobati sama sa akong 
gibuhat mahitungod niini.” Nakita ninyo? Ug magmatinud-anon lamang nga 
mahigalaon ngadto kaniya, apan padayon nga sama niana. Ug bisan tuod nga 
kita mahimong may kalainan maingon ka halayo gikan sa sidlakan ngadto sa 
kasadpan, kana dili makahimo ug bisan unsang kalainan. 
24 Sa akong gikaingon sa miaging gabii, ako adunay usa ka igsoon nga 
usa ka… Siya usa ka dakung tawo: si Melvin; siya taas, bulagaw ug buhok. 
Karon, kami dili managsama nga tan-awon murag kami walay kalabutan sa 
bisan unsa gayud. Ug may kalainan ang among--among mga gana, ug ang 
among mga tinguha may kalainan; apan bisan pa ang iyang inahan mao ang 
akong inahan; ang iyang amahan akong amahan; siya akong igsoong lalake. 
Nakita ninyo? Tungod kay kami natawo sa mao ra nga pamilya. 
 Karon, kami managkalahi. Si Melvin dili usa ka Cristohanon, ug siya 
gusto ug baseball, lumba sa kabayo, ug mga butang sama niana. Ug ako—ako 
nagtoo gusto siya ug puto nga tsokolate, busa ako segurado nga kami 
managkalahi niana. Busa ako—ako dili gusto ug lumba sa kabayo kon 
baseball. Gusto ako ug pagpangisda ug pagpangayam. Nakita ninyo? Ug siya 
dili moliso sa iyang kamot alang niana, ug ako dili moliso sa akong kamot 
alang sa lain. Busa tungod niana (Nakita ninyo?), apan siya nakagusto ug puto 
nga tsokolate ug ako nakagusto ug cherry. Tungod niana… 
26 Karon, wala ako magsugyot. Nakita ninyo? Apan ako miingon nga usa 
ka higayon diha sa usa ka panagtigum sa usa ka dapit, nga ako gusto ug puto 
nga tsokolate, ug sa sunod gabii, ug ako adunay mga lima ka mga tsokolate—
kon mga puto nga cherry, ug ako adunay upat kon lima ka mga puto nga 
cherry nga giluto sa mga igsoong babaye ug gidala kanako. Tan-awa, di ba 
kami adunay usa ka fiesta didto sa akong lawak. Oo. Apan wala nako tuyoa 
kini niana nga paagi. Nakita ninyo? 
 Busa akong buot ipakita lamang kaninyo ang kalainan. Nakita ninyo? 
Apan bisan kung unsa siya, ako nahigugma kaniya; siya akong igsoon. Ug 
busa siya dili usa ka Cristohanon tungod kay siya nakakita sa mga butang diha 
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sa laing kahayag. Ako nakakita ug mga butang diha sa Kahayag ni Cristo; apan 
bisan pa ako dili makaingon nga siya dili akong igsoon, tungod kay kami mga 
igsoon nga natawo sa mao ra nga pamilya. 
28 Karon, sa miaging gabii, sa katapusan ako nakahimo ug usa ka kinutlo. 
Ug hinumdomi karon, ang nahaunang mensahe nga miabut ngadto sa iglesia 
human sa uban nga imong nahibaloan, gawas didto sa Kentucky, mao nga 
adunay misteryosong mga butang niining panagkatigum nga makapakugang sa 
daghan. Nahinumdom kamo niana? Kini anaa sa teyp karon. Nakita ninyo? Sa 
miaging gabii ang usa kanila gibutyag. Busa kini murag mihunong sa 
makadiyut lamang, apan ako segurado nga inyong nakuha kini; tungod kay 
ang Espiritu Santo mao ang nagdala, nga mao kana ang mahitabo: Usa ka 
walay katapusan nga impyerno, walay usa ka butang diha sa Biblia. 
 Walay usa ka walay katapusan nga impyerno. Kung ikaw adunay 
walay katapusang… Kung ikaw masunog sa impyerno sa walay katapusan, 
nan kinahanglan magbaton ka ug Kinabuhing Dayon aron maanaa didto, kung 
ikaw mabuhi. Ug adunay usa lamang ka matang sa Kinabuhing Dayon; mao 
kana ang Dios. Nakita ninyo? Busa ug tungod niana ang Biblia wala nagtudlo 
sa walay katapusang impyerno; kini nagtudlo sa hangtud sa kahangturan nga 
impyerno. Kana tingali mahinong napulo ka libo ka milyon ka mga katuigan; 
wala ako nasayud, apan kini kinahanglan nga matapos. 
 Tungod kay kinahanglan nako kini nga pagahisgutan sa sulod didto. 
Gipahilayo nako kini gikan sa mga simbahan ug ang mga butang hangtud 
ako… Kini anaa ra kanako sa pagsulti niini. Unya adunay pipila ka mga 
butang dinhi nga anaa ra kanako sa pagsulti niini, ug busa tungod niana matag 
gabii atong makaplagan sila. 
31 Apan karon, gikan karong gabii paingon sa unahan, magsugod sa 
pagpahiluna sa inyong espirituhanong panghunahuna (Nakita ninyo?); tugoti 
ang Espiritu Santo sa pagpatuhop gayud sa sulod. Ug tungod niana kung ikaw 
makadungog niini ug dili mouyon niini, pagpahilayo lamang ug moingon, 
“Pobreng Igsoong Branham, siya—siya sa pagkatinuod wala nahibalo.” Ug 
imong buhaton kana, ug unya akong… Ug unya ang Ginoo magpahibalo 
kanako sa kamatuoran, apan ikaw mosimpatiya lamang kanako, ug ayaw—
ayaw ako isalikway. Busa tungod niana kana tingali tinuod usab, apan, oh, ako 
adunay usa ka maayong panahon sa paghunahuna niining paagi. Busa kini 
naghimo lamang sa pagtakdo sa matag tumoy. Ug ako… Oh, ako tingali 
mahimong masayup; apan tingali adunay molugwa sa usa ka dapit nga wala 
nako nahibaloan, busa tingali kamo nahibalo, ug magaampo kamo nga ang 
Ginoo magapakita kanako niini.  
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maghuhugas nga tawo, kinsa mao Siya. Ug unya kita maghunahuna nga kita 
inilang tawo. Kita kinahanglan mahimong Doktor, Ph.D. Mao-kini-ug-mao-
kana. Oh. Tan-awa. Kana dili mao si Cristo. Kana wala nagpasundayag sa 
mahigugma—mahigugmaong Jesu-Cristo. Siya nahimong ulipon ngadto sa 
tanan. Tinuod kana. Nagtudlo kanato sa panag-ingnan nga kita kinahanglan 
magabuhat ngadto sa usag usa maingon nga Siya nagabuhat ngadto kanato. 
Oh, mao kana—mao kana ang akong Ginoo. Unsa ang nakapahimo Kaniya 
nga daku, tungod kay Siya naghimo sa Iyang kaugalingon nga gamay. Nakita 
ninyo, mao kana ang nakapahimo Kaniya. 
311 Ako adunay pribiliheyo nga nakahimamat sa ubang bantugang tawo sa 
akong kinabuhi, ug ako adunay ubang pribiliheyo sa pagkighimamat sa mga 
tawo nga naghunahuna nga sila mga bantugan. Ang tinuod nga dakung tawo 
nagatinghuha sa paghimo kanimo nga daku ug siya walay pulos. Nakita ninyo? 
Nakighimamat sa mga hari, ug uban pa, ug ang mga tawo nga mga tinuod nga 
dagkung mga tawo…?.... Nakahinagbo sa tinuod nga malig-on nga mga 
Cristohanon, tinapakan ug mga bisti, ug mga butang sama niana, ug uban 
kanila moadto sa pulpito nga sama sa usa ka kaban. Ug unya… Nakita ninyo? 
Oh, tan-awa. Oo, ug uban pa… Buyno. 
312 Ang mana nga tinagoan, usa ka gamayng butang nga espesyal. Unsa 
ang espesyal? Dili ubang butang aron… Ang mga panalangin sa Espiritu 
Santo? Oh, dili, kana alang sa tibook kongregasyon. Apan ang mana nga 
tinagoan mao ang pinasahi nga pinadayag, tungod kay siya kinahanglan 
magatudlo sa uban. Nakita ninyo? Mao ang dyutayng dugang pa nga kahibalo 
sa Kasulatan, nga siya makahimo sa pagtudlo sa uban. Siya kinahanglan 
gayud. Tinuod ba kana? Dili ka gayud magkinabuhi nga labaw pa sa imong 
pastor. Hinumdoman gayud ninyo kana. Nakita ninyo? Ug busa… Tungod kay 
siya ang magbalantay nga nagpakaon kaninyo. Kung siya ang magbalantay, 
siya kinahanglan masayud diin ang mana, aron sa pagpakaon sa—sa karnero. 
Tinuod ba kana? Karon, usa ka gamayng espesyal… Ug bantayi kini sa 
makadiyut lang, ang pinadayag, ang mana nga tinagoan. 
313 Karon, puting bato, siya kinahanglan makabaton ug usa ka puti nga 
bato, kining manulonda kinahanglan makabaton. Usa ka maputing bato, usa 
kana ka bato, dili ba kini? Ug a… Tinuod kana, kaputli. 
 Siya—siya nakahinagbo sa usa ka tawo usa ka higayon ug ang iyang 
ngalan mao  si Simon, ug Iyang ilisdan ang iyang ngalan ngadto sa Bato, 
“Pedro.” Ngano? Siya adunay mga yawi. Tinuod ba kana? Iyang giilisdan ang 
iyang ngalan ug gihimo siya nga usa ka bato. Tinuod ba kana? Si Pedro 
adunay mga yawi, tungod kay siya mao ang adunay mga yawi, ngadto sa 
gingharian. 
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iglesia, ang pinadayag sa Pulong (Nakita ninyo?), ang pinadayag sa Pulong 
gihatag ngadto sa Manulonda nianang kapanahonan, kay kini natago gikan sa 
tanang dapit, ug gipadayag pagbalik (ang mana nga tinagoan) ngadto… Kini 
gipamulong ngadto sa manulonda sa iglesia. Nakita ninyo? Nakuha ninyo 
kini? Kini usa ka diyutayng mas daku nga pinadayag kung unsa si Cristo, 
tingali usa ka diyutayng mas habug nga pagtawag. 
306 Ambut kaha kung si Luther nag-organisa niana? Ambut kaha kung si 
Wesley nagbuhat niana sa iyang adlaw? Oh. Ambut kaha kung si San Martin 
nag-ila niini? Si Irenaeus? Karon, kamo nahibalo, ang iglesia wala naghimo 
nga santo niadtong mga tawhana; dili sila mga santo ngadto kanila; apan sila 
ang adunay mga ilhanan nga naganunot. Ilang gikuha ang ilang—ilang 
kaugalingong mga obispo, ug uban pa, aron mahimong santo. 
 Oo, dinhi dili pa lang dugay, usa ka babaye miadto aron sa pagkuha sa 
kinabuhi ni San Martin diha sa English nga tindahan ug basahon. Ug sa 
dihang… Siya miingon, “San Martin.” 
 Ug ang tawo mikuha gikan sa butanganan, miingon, “Siya dili kaayo 
ilado sa kasaysayan; siya wala gihimong santo.” Nakita ninyo? Hangtud 
gihapon niining adlawa; apan anaa sa Dios ang iyang ngalan; ang Dios 
nasayud kinsa siya. 
309 Nakita ninyo, mao kana ang kalainan. Ang ubang tawo buot nga ang 
ilang mga ngalan anaa sa ubang dagku nga ubang butang, apan ang katawhan 
sa Dios buot nga magalikay nianang matang sa butang. Sila dili gusto sa 
dagkung bantugang mga butang, ug dagkung bantugang ubang butang; sila 
buot nga mahimong mapainubsanon, kanang pagpaubos. Ang dalan—ang 
dalan paitaas mao ang paubos. “Siya nga nagpaubos sa iyang kaugalingon 
igapahitaas; siya nga magapahitaas sa iyang kaugalingon igapahiubos.” 
Nagapahiubos sa iyang kaugalingon… Ayaw pagtinguha nga mahimong usa 
ka dakung ubang butang; tinguhaa nga mahimong usa ka gamayng ubang 
butang, apan himoa kung unsa ikaw. Nakita ninyo? Tinguhaa nga mahimong 
gamay diha sa pana-aw sa Dios; tinguhaa nga mahimong gamay diha sa imong 
kaugalingong panan-aw; ang tanang tawo labaw kanimo. “Siya nga pinadaku 
kaninyo kinahanglan mag-alagad kaninyo tanan.” 
 Kinsa ang mahimong labing daku kay kang Jesu-Cristo Kinsa 
nagabakus sa Iyang kaugalingon ug nanghugas sa tiil sa Iyang mga tinun-an? 
Siya nahimong usa ka tawong maghuhugas ug tiil? Ang Dios sa langit, ang 
Magbubuhat sa mga langit ug yuta, nagahugas sa hugawng mga tiil sa mga 
mangingisda (Oh.), uban sa kinalibang ug uban pa, ug abog sa mga dalan, diin 
ang ilang mga bisti nasaghid niini, ug nagahugas sa pagkuha niini; usa ka 
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 Ug karon, ug labaw sa tanang mga butang, ang usa ngadto sa matag-
usa magapadayon sa pag-ampo, ug ayaw gayud tugoti ang yawa nga makakita 
ug bisan unsang kapaitan sa bisan asa nga dapit. Nakita ninyo? Bantayi ang 
inyong mga kalag nga maputli niining panahona, kay kita ania sa talitapos nga 
mga takna sa kasaysayan niining kalibutan. Nakita ninyo? Ania na kita sa 
katapusan, mga higala, sa walay landong sa pagduhaduha. 
33 Samtang nagapadayon kita sa paghisgut niining mga kapanahonan sa 
iglesia, atong makaplagan sa dili madugay, ug tingali sa kinatibok-ang bahin 
niini karong gabii. Kita sa dugang kung kulang magahisgut ug magkuha ug 
kaagi diin kita magatapos niini; ug karon, ug karong gabii kita magapadayag 
ug ubang tinuod nga espirituhanong mga butang. Hinumdomi karon, akong 
gisulti kini, kinahanglan inyong isul-ob ang espirituhanong panghunahuna. 
Apan bantayi ang Mga Kasulatan. Kinihanglan maanaa kini sa Mga Kasulatan, 
ug kinahanglan moagi kini sa Mga Kasulatan. Nakita ninyo? Karon, 
hinumdomi ang—ang kahibalo lamang sa Pulong, sa pagsulti, “Buyno, ako 
nakatuon ug high school. Ako nakatuon sa Bible school. Ako nakatuon sa 
college.” Kana walay kwenta. Ang tanang mga Faresio ug mga Saduceo 
naghimo sa mao ra nga butang ug nasipyat sa pag-ila kang Jesus sa milyon ka 
mga milya. Nakita ninyo? 
34 Ang Mga Kasulatan, ang pinadayag sa Mga Kasulatan gitago gikan sa 
mga mata sa makinaadmanon ug masibuton, ug gipadayag kini ngadto sa mga 
bata. Busa tugoti nga kamo ug ako mahimong mga bata ug mohabwa lamang 
sa atong mga kasingkasing, ug mosulti, “Ginoo, Ikaw—Ikaw magasulti 
kanamo, ug kami magapatalinghug.” Ug unya sakmita ang espirituhanong mga 
butang. Karon, hinumdomi kana. Ang mga pulong nga gisulti gikan karong 
gabii ngadto sa unahan, sakmita ang espirituhanong mga butang, tungod kay 
moadto kita sa dakung tinago nga kapanahonan sa iglesia. 
35 Karon, sa akong paghunahuna mao kanang tanan. Karon, hinumdomi 
ugma sa gabii, kita anaa sa laing kapanahonan sa iglesia kada gabii. Ug ako 
segurado nga kita adunay daghang panahon ugma sa paghisgut niini sa tibook 
adlaw, ug unya ugma sa gabii usab. Apan, karon, nakita ninyo, daghan kanila 
magatrabaho, ug akong tinguhaon lamang sa paghisgut sa importanting mga 
bahin niining mensahe, kuhaon ang mga dapit nga gipamulong mahitungod 
dinhi, nga mahimong makuha ninyo ang usa kanila ug magapadayon lamang 
paghisgut niini hangtud dili na kini masulti kung asa kini mopaingon. Nakita 
ninyo? Apan… Ug unya magtoon kamo niini sa inyong balay, ug ako 
magaampo alang kaninyo, ug kamo magaampo alang kanako, ug ang Dios 
magapanalangin kanatong tanan ingon nga Iyang nagato mga anak nga 
nagatoo. 
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 Karon, sa dili pa kita magsugod, ambut lang kaha kung kini malisod 
kaayo alang kaninyo kung kita motindog. 
36 Ug nahibalo ba kamo ngano nga ako gusto nga motindog ug mag-
ampo? Si Jesus miingon, “Sa dihang motindog kamo sa pag-ampo, pag-ampo, 
‘Among Amahan nga anaa sa langit… Unya magpinasayloay ang usa ug usa.’” 
Nakita ninyo? Ug unya si Gedion nagpili sa iyang kasundalohan usa niana ka 
higayon pinaagi sa pagpili niadtong nagtikubo ug mitila sa tubig, kon kadtong 
mitindog ug miinom sa tubid pinaagi sa kamot. Nakita ninyo? Busa kadtong 
mitikubo, sila nagayukbo sa atubangan sa mga diosdios, ug siya nahibalo nga 
sila dili angay nga moadto. Busa kadtong mitindog uban sa ilang mga mata 
nga nagapaniid sa tanang panahon. Mao kana ang paagi nga atong buhaton: 
motindog ug magaampo. Karon, ako nagatoo diha sa pagluhod ug mag-ampo 
usab; apan, sa pagtindog ug magaampo, ako nagatoo nga kini dunay buot 
ipasabut gayud nga usa usa ka butang alang kanato bisan pa man. Magaduko 
kita sa atong mga ulo karon, matag-usa ka kasingkasing magaduko usab. 
37 Madagayaong Amahan nga langitnon, ingon nga kami karon sa 
maugdang magaduol sa Imong trono sa hustisya… Ug kami wala moduol aron 
sa pagpangamuyo Kanimo ug hustisya, tungod kay kaming tanan mangaut-ut, 
apan kami moduol, nagapangamuyo ug kalooy, O Ginoo. Ibubo kanamo 
karong gabhiona ang Imong Espiritu Santo, dili tungod kay kami takus, apan 
tungod kay kami dili takus, ug nakaamgo niini, ug nakaila niini, ug moduol 
dili sa among kaugalingon nga ngalan, tungod kay kini dili paigo. Kami walay 
hustisya kon—kon walay bisan unsa; ang among kinatas-ang pagkamatarung 
mga trapo diha sa Imong panan-aw. Busa sa mapaubsanon kami magaduol sa 
Ngalan ni Ginoong Jesus, nga magadala Kaniya sa among atubangan, ang 
Dugo sa Iyang pakigsaad, nga magadala niini diha sa among mga 
kasingkasing, ug magaingon, “Dios, magmaloloy-on kanamo nga mga 
makasasala nga nagapangamuyo sa kalooy sa panahon sa kagul-anan.” Kana 
sa dihang usa ka adlaw ang katapusang wali igawali, wala kami nasayud kung 
kanus-a kini; sa katapusang panahon udunay usa ka tingog nga mopasibaw 
diha sa kahanginan; ang Biblia pagatak-upan diha sa pulpito; wala nay 
mobukas niini, ug ang trumpeta pagapatingogon; ang adlaw mosalop. O Dios, 
unya tagoi ako, O Bato sa kapanahonan, nianang taknaa. 
38 Ug among nakita nga walay kaikyasan karon, walay bisan unsang 
butang apan pinaagi Kanimo. Among nakita ang mga nasud nagkagubot. 
Among nakita nga natuman ang Biblia. Among nakita ang Israel nahigmata. 
Among nakita ang Mensahe ngadto sa iglesia. Ug ang takna hapit na gayud 
mapupos diha sa panahon sa dagkung mga butang nga igapadayag, ug ang Pito 
ka mga Timri mabuksan. 
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 Ug ako miingon, “Oh.” Ako miingon, “Nan ako mahadlok niini?” 
 Ug siya miingon, “Kami magapaabut dinhi sa pag-anhi sa Ginoo.” 
300 Ako miingon, “Buot ko nga makita Siya.” 
 Miingon, “Dili ka makakita Kaniya karon,” apan miingon, “sa dili 
madugay Siya moanhi. Kami nagapaabut Kaniya. Apan sa dihang Siya 
moanhi, Siya moanha kanimo pag-una. Ikaw paghukman sumala sa Maayong 
Balita nga imong ginawali, ug kami ang imong mga sakup.” 
 “Buyno,” ako miingon, “ang buot nimong ipasabut ako mao ang may 
tulobagon alang niining tanan?” 
 “Tanan kanamo.” 
 Ako miingon, “Buyno, ang matag-usa…” 
 Siya miingon, “Ikaw gipakatawo nga usa ka pangulo.” 
 Ug ako miingon, “Buyno, ang matag-usa ba may tulobagon?” 
 Siya miingon, “Ang matag pangulo.” 
Ako miingon, “Unsa ang mahitungod kang San Pablo?” 
 Miingon, “Siya ang manubag alang sa iyang kapanahonan.” 
 “Buyno,” ako miingon, “Ako nagawali sa mao ra nga Maayong Balita 
nga iyang giwali.” 
 Ug dunay mga minilyon ka mga tingog mipatugbaw, miingon, “Kami 
nagabarug niana.” Nakita ninyo? Mao kana, “nagabarug.” Busa ang 
manulonda sa Dios, ang mensahero ngadto sa iglesia, mao ang manubag kung 
siya wala nagawali sa Pulong. Buyno. 
303 “Mana nga tinagoan.” Atong tagaan ug paghubad nga pinakamaayo 
kutob sa atong mahimo. Unsa ang tipo sa mana nga tinagoan? Ang tinagoan 
nga mana nga gibutang diha sa usa ka dapit—kon sa tinapay nga binutang-sa-
atubangan-sa-Dios, diha sa Biblia, nga alang lamang sa sacerdote. Pila ang 
nasayud niana? Nakita ninyo? Karon, kadto dili alang sa… Sila adunay tinapay 
alang sa kongregasyon, apan adunay pinasahi nga tinapay alang sa sacerdote. 
Tinuod ba kana? 
 Kini mao ang pinasahi nga tinapay, mana nga tinagoan. Unsa kini? 
Kinsa ang inyong Mana? Si Cristo. Buyno, San Juan sa ika 6 nga capitulo, ika 
48 ngadto sa ika 50 nga verseculo, kung inyong isulat kini, si Jesus miingon 
Siya mao, “ang Tinapay nga nanaug gikan sa Dios gikan sa langit,” ang Mana. 
305 Buyno, unsa ang mana nga tinagoan? Ang mana nga dili ihatag ngadto 
sa tanang kongregasyon. Ang pinadayag gibubo ngadto sa manulonda sa 
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 Ang nahaunang butang nga buot ko nga inyong mahinumdoman: nga 
ang matag-usa niining mga mensahe wala gipamulong ngadto sa iglesia, apan 
ngadto sa manulonda sa iglesia. Tan-awa pagbalik dinhi, ang nahauna, ang 
iglesia sa Ef… Ngadto sa iglesia… Ngadto sa… 
 Ngadto sa Manulonda sa iglesia sa Efeso… (tinuod kana?) 
 Buyno, ang sunod nga kapanohan sa iglesia, ang ika 8 nga verseculo: 
 … ngadto sa Manulonda sa iglesia sa Esmirna… 
 Buyno, ug ang ika 12 nga verseculo: 
 Ngadto sa Manulonda sa Pergamo… (Tinuod ba kana?) 
 Ang mensahe gipamulong ngadto sa pangulo sa iglesia. Ang Dios 
magatabang nianang tawo nga nagabitad palayo gikan nianang mensahe. Apan 
kini gihatag ngadto sa manulonda, ug ang manulonda anaa diha sa Iyang 
kamot ug ilalum sa Iyang Kaugalingon nga pagbuot, ug nagahatag sa 
malamposong gahum gikan Kaniya, gikan sa Iyang toong kamot. Sila ang 
Iyang toong kamot; nga mao, sila anaa diha sa labing gamhanang gahum 
samtang sila ania dinhi sa yuta; tungod kay sila ang mga Kahayag gikan 
Kaniya, nga nagahatag sa Kahayag ngadto nianang kapanahonan. Nakita 
ninyo, “Ngadto sa Manulonda sa iglesia…” gipamulong ngadto sa bitoon sa 
kapanahonan nga may kapangakohan. Ang manulonda sa iglesia adunay 
tulobagon kung siya dili magwali sa Pulong. Tinuod kana. Ug kanang 
manulonda manubag sa hukmanan. 
290 Pila ang nahinumdom sa panan-awon dinhi dili pa lang dugay 
mahitungod… Tan-awa dinhi. Sa dihang ako—sa dihang ako nagahigda sa 
higdaanan, ang Espiritu Santo miabut; ug mitan-aw pagbalik, ang akong asawa 
atua didto. Ug ako didto nagahigda didto, ug miadto sa Presensya didto, ug 
akong nakita kadtong tanang katawhan. Ug nahinumdon kamo nga ako 
nagasulti niana? Tanan kaninyo nahinumdom. Nakita ninyo? 
 Ug ako miingon, “Ngano, nga sila…” 
 Ug ako, “Sila mga imo.” 
 Ug ako miingon, “Tanan kanila mga Branham?” 
 Siya miingon, “Dili.” Adunay mga milyon kanila. Siya miingon, “Mao 
kana ang imong mga nakabig.” 
Ug ako miingon, “Mga nakabig?” 
 “Nakita ninyo kanang babaye nga imong gidayeg ug maayo didto, 
batan-on ug matahum,” miingon, “siya milapas na ug kasiyam-an sa dihang 
imong gidala ngadto kang Cristo.” 
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           Dios, Dios, O Dios, malooy ka kanamo; kami nagapangamuyo sa 
kalooy. Ug ingon nga Imong sulogoon, ako nagapangamuyo sa kalooy alang 
sa matag-usa diha sa Langitnong Presensya karong kagabhion. Dios, hinaut 
walay usa ka tawo sa taliwala kanamo nga adunay sala diha sa ilang kalag, 
apan hinaut mahinloan gayud karon pinaagi sa Dugo sa Ginoong Jesus, nga 
kitang tanan makahimo sa pagtagbo diha nianang bulahang dapit sa luyo 
nianang panganud. 
 Ug samtang ako magaduol niining Kasulatan karong kagabhion, 
Amahan, oh, ako dili takus. Dios, walay usa kanamo nga takus. Kami nag-
angkon nga walay alamag kami, Amahan, apan kami sa maugdang nagasalig 
sa Espiritu Santo nga Siya magapadayag kanamo. Samtang kami magbukas 
pinaagi sa among—among inutok nga kahibalo nga Ikaw magahatag kanamo, 
sa kasaysayan, hinaut ang Espiritu Santo magahatag sa espirituhanon nga 
pagkabutang diha sa among mga kasingkasing. Tugoti kini, Amahan, kay kami 
nagapaabut Kanimo diha sa Ngalan ni Jesus nga Imong Anak. Amen. 
(Makahimo na sa paglingkod) 
41 Sa ikaduhang capitulo sa Basahon sa Pinadayag, ug sa ikaduhang 
iglesia, ang ikatulong kapanahonan sa iglesia. Magsugod… [Usa ka igsoong 
babaye namulong sa laing pinulongan—Ed.] Pasayloa ako. 
 Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon ang Imong Ngalan. 
Umanhi ang Imong gingharian. Pagabuhaton ang Imong kabubut-on dinhi sa 
yuta, maingon sa langit. Kami nagapangamuyo Kanimo nga makig-uban 
kanamo, Amahan, ug panalangini kami, ug tabangi kami nga mahimong 
maalamaon nga mga batid nga magtutukod niining panahona sa dakung kagul-
anan sa taliwala sa katawhan. Sa dihang ang kalibog ug ang tanan ipahamtang, 
tabangi kami nga maanaa diha sa among pinakamaayo, Ginoo, nga mahimong 
Imong mga ulipon pinaagi sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. 
 Karon, ako nagsulti niana sa nahauna, nga angay ninyong mahibaloan. 
Namatikdan ba ninyo nga ang paghubad wala moabut ngadto sa Pulong? Ang 
atong igsoong babaye gidihugan sa Espirtitu Santo, sa walay duhaduha, apan 
siya naghatag sa  mensahe human ang Pulong miabut. Nakita ninyo? Ikaw 
diyutay lang gayud nga nahilayo sa pagpahiluna sa butang. Karon, kana maayo 
man, igsoong babaye, bisan kinsa man ikaw. Ang Espiritu Santo diha kanimo, 
oh, malisod kaayo kini sa pagpugong niini sama niana; ako nahibalo. Sama 
lamang kini… Nakita ninyo, apan kini maayo man; apan tingali imong gibati 
kini bisan sa wala pa kita nagsugod. Nakita ninyo? Ug mao kana ang hinugdan 
(Nakita ninyo?), kini mobalik sa dihang ang Espiritu magpamuhat. Ang mga 
espiritu sa nagaprofesiya nailalum ngadto sa mga profeta. Nakita ninyo? Mao 
kana ikaw. 



10 
 
44 Karon, tingali ang Espiritu Santo magadihug kanimo pag-usab, ako 
magalaum nga Siya magahimo, sa dili pa gayud mahuman ang panimbahon. 
Ug inyong bantayan ang paghubad nga moabut (Nakita ninyo?), tungod kay 
kini anaa gayud diha sa kahusay. Nakita ninyo? Apan kita magaduol sa Pulong 
(Nakita ninyo?), dinhi. Busa karon, kana sa tinuoray iya sa Dios; kini sa 
pagkatinuod; ako nagatoo niini ug mibati niini sa tibook nakong kasingkasing, 
tungod kay akong gibati ang pagbalik niini. Nakita ninyo? Apan ang Espiritu 
Santo… Dili pa panahon kini. Siya adunay mensahe sa igsoong babaye alang 
sa iglesia, apan ania dinhi diin Siya magapamuhat sa Iyang mensahe karon. 
Nakita ninyo, Siya dili magalibog sa Iyang kaugalingon; Iyang ibutang ang 
tanang butang diha sa kahusay. Ako segurado nga ang tanan nakasabut (Nakita 
ninyo?), kana husto gayud. 
45 Karon, diha sa—diha sa ikaduhang capitulo sa Basahon sa Pinadayag, 
ug kita… Magsugod kita karong kagabhion diha sa—diha sa kapanahonan sa 
Pergamo, sa ika napulog duha nga capitulo. Karon, kagabii atong gibiyaan ang 
ika napulog usa ka verseculo. 
 Ang adunay igdulongog kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia. Kaniya nga magamadaugon, walay gahum sa 
pagdaut kaniya ang ikaduhang kamatayon. 
 Karon, diha sa nahaunang kapanahonan sa iglesia, atong nakaplagan 
nga nagsugod ang Nicolaita. Ang Dios nagpadayag sa Iyang kaugalingon 
ingon nga… Si Jesus nagpadayag sa Iyang kaugalingon ingon nga 
Makagagahum sa tanan nga Dios: walay lain, walay mga bahin, walay mga 
tipik sa Dios, Siya Dios nga nag-inusara. 
47 Karon, diha sa miaging gabii nga kapanahonan sa iglesia, atong 
nakaplagan nga Siya nagatindog sa pultahan, ug Siya nagsulat niining mga 
butang ngadto sa iglesia, ug nagsulti kanila sa ilang kakabus. Apan Siya 
miingon sila aduna niining Nicolaita, ug uban pa, nga Iyang gidumtan. 
 Kagabii sila ang mga—nagasuot sa purongpurong sa pagkamartir. 
Siya nagsulti kanila nga dili mahadlok ngadto sa kamatayon, nga Siya—Siya 
magauban kanila. Ug unya sa katapusan Siya miingon, “Siya nga 
magmadaugon, Siya nga magmadaugon walay gahum sa pagdaut ang 
ikaduhang kamatayon.” 
49 Karon, kung adunay usa ka kamatayon, ug kita nahibalo mahitungod 
niini, nan adunay laing kamatayon sa usa ka dapit; tungod kay sa usa ka 
kamatayon kita mamatay dinhi sa unod; sa ikaduhang kamatayon kita 
mamatay niini diha sa espiritu, ang kalag. Kini mao ang, “Ug ang kalag nga 
makasala, kini sa pagkatinuod mamatay.” Ang mamatay sa hingpit gayud 
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tanan, nga mao ang… Wala madugay gitawag siya nga papa, apan siya usa—
usa ka obispo kaniadto. Ug si Boniface III mao ang usa nga nahimong unang 
papa. 
 Unya atong nakaplagan nga dinhi siya nagpahimutang didto nga ingon 
nga usa ka tinuoray nga usa ka papa ibabaw… Usa ka dios nga ilang nabaton 
diha sa tawhanon nga porma, sila adunay dakung altar. Sila adunay mga 
pagkadatu. Sila adunay dakung, gamhanan, marmol nga mga halaran, ug 
gidayandayanan sa mga mutya, ug uban pa ibabaw sa tanan niini. Ug sila 
adunay dagkung mga simbahan. Sila nagamando sa estado. Ug nahibalo kamo 
kung unsa? Ang pulong mikaylap nga mao kana ang milenyum, nga ang 
tanang mga saad ngadto kanila nga mga kabus nga mga Judio, nga ang Dios 
nagsalikway kanila (nga Iyang giingon nga Siya dili gayud makahimo niini), 
ug nagtinguha sa pagpatungha sa milenyum sa dili pa moabut ang Ginoong 
Jesus. Sa dihang si Jesus moanhi mao ang pag-abut sa milenyum. 
282 Mao kana ang dapit nga natawhan sa postmillennnium. Ug mao kana 
ang hinungdan ang Catolico wala magatudlo sa pag-anhi ni Jesus hangtud 
niining adlawa. Kining tanan anaa diha sa iglesia. Mao kini ang millennium. 
Ang iglesia nakapanag-iya sa tanang butang. Mao na kini. Nakita ninyo, 
postmillennium. (Oh, tan-awa) walay pagbalik ni Jesu-Cristo. Kini milungtad 
hangtud sa pagpatay kang Constantino nga miabut taliwala sa 312 ug—ug… 
A.D. 312 ug 606. Unya si Boniface III gihimo nga obispo sa tibook kalibutan 
kon papa ibabaw sa tibook kalibutan nga iglesia. 
283 Ako nagatoo nga atong mahuman kining verseculo, ug unya akong 
makuha kini. Dalaygon ang Dios nakita ninyo? Busa karon, ako magapabilin 
sa makadiyut lamang. Ika 17 nga verseculo… 
 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magapatalinghug sa gisulti sa 
Espiritu—Espiritu ngadto sa mga iglesia; ang magamadaugon pagahatagn ko 
sa mana nga tinagoan, ug pagahatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga 
puti, nga sinulatan ug usa ka bag-ong ngalan nga dili masabut ni bisan kinsa 
gawas kaniya nga maoy magadawat niini. 
 Magpaabut ba hinoon kamo hangtud ugma sa gabii, kon karon na? 
[Ang kongregasyon mitubag, “Karon.”—Ed.] Buyno. 
285 Langitnong Amahan, ako nagaampo nga Ikaw magatugot sa katawhan 
nga makasabut karon, sa Ngalan ni Ginoong Jesus, nga sila makasabut sa bisan 
asa nga dapit (ug diin kining mga teyp moadto), nga sila mahibalo nga ako—
ako namulong niini tungod kay kini—kini mao ang Langitnong paghubad nga 
Imong gikahatag kanako. Amen. 
286 … siya nga magmadaugon… 
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Protestante sa gihapon nahulog alang niana, ubang butang sama niana. 
Segurado, sila magbuhat, magkuha niini gayud pahilayo gikan sa Kasulatan 
ngadto sa ubang dapit pa. Oh, tan-awa. Ako… Kita—kita mohunong usa sa 
makadiyut. Buyno. 
276 Ania dinhi ang usa ka gamayng butang nga akong buot hisgutan. Kita 
moadto sa katapusan niining verseculo dinhi sa madali gayud. Makahimo ba 
kita niini? Oo. Buyno, ako magadali gayud, sa tinud-anay magdali gayud 
karon, ug kamo… Atong ig-on ang pinaka importanteng bahin Niini. Buyno. 
Asa na kita karon? 
 Apan adunay pipila ka mga butang nga akong ikabatok kanimo,… 
Balaam,… (Tinuod kana, akong nakuha kana.)… Diha usab kanimo… ang 
doktrina sa Nicolaita… 
 Paghinusol;… kondili ako… moabut… sa madali, ug… gubaton ikaw 
pinaagi sa espada sa akong baba. Ang adunay igdulongog kinahanglan 
magapatalinghug sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia;…  
 Tan-awa. Dinhi sa dihang si Constantino nagbuhat niini, kini 
kaniadto… Sa dihang sila naghimo niining dakung fiesta… Ako—ako 
lamang… Ako nagsugod sa pagpahilayo gikan niana; ako magahulat sa dili pa 
nako basahon kana tungod kay ang Espiritu Santo nagapadayon sa paglihok 
pagbalik; mao kana ang hinungdan akong gibuhat ang akong gibuhat 
kaganiha; miingon, “Ayaw pagkupti kana pagbalik.” Busa ania kini mitungha. 
Uh-huh, uh-huh. Buyno. Ang katarungan… 
278 Sa dihang sila nagpahimutang niining dakung butang (Buot ko nga 
sultihan kamo unsay nahitabo aron kamo makasabut.) mao kana ang 
pagkatawo sa postmillenium. Tungod kay ang iglesia nahimong datu; kini datu 
ingon nga nahimo kini. Ug kini unsa? Gamhanan. Kini mipaibabaw sa estado; 
ang estado ug ang iglesia nagkausa. 
 Karon, ang Dios uban sa usa ka gingharian? Ug dili ba si Jesus 
miingon nga sila… Ang matag-usa niining mga nasud iya, nagsulti kang Jesus 
sa ingon niini, ug nagpakita Kaniya sa mga gingharian sa kalibutan, miingon, 
“Ang matag-usa kanila akoa. Akong pagabuhaton ngadto kanila ang bisan 
unsang butang nga akong buot pagabuhaton.” Ug unya usahon ang Dios ug 
ang yawa? Oh, dili ka makahimo niini. Sa pagkatinuod, dili ka. Mao kana ang 
hinungdan nga ang estado naorganisa. Ang Dios dili mao kining mga 
organisasyon. Sa pagkatinuod dili, dili ka makahimo niini. 
280 Apan ilang nabatonan kini kaniadto; sila adunay ilang iglesia nga 
gitawag ug Cristiyanismo; ilang gihiusa kini uban sa nasud, ang tibook 
emperador sa Roma, tanan niini. Ang dakung obispo didto nga ibabaw niining 
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mawala gikan sa pagkaanaa (Nakita ninyo?), ikaw—ikaw… Ang kamatayon 
nagkahulogan nga pagakuhaon pahilayo; kini mao—kini mao—kini mao ang 
gipahilayo, gitagoan palayo. Nan sa dihang ang atong mga hinigugma 
mamatay, sila nawala gikan sa pagkaanaa sumala sa atong nahibaloan. Atong 
gitawag kana nga kamatayon. 
 Apan ang usa ka Cristohanon dili mamatay. Walay Kasulatan nga ang 
usa ka Cristohanon mamatay, tungod kay siya nakabaton ug Kinabuhing 
Dayon. Sa dihang ang usa ka makasasala mamatay, siya natapos na, ug ang 
iyang kalag sa katapusan mamatay. Apan sa dihang ang usa ka Cristohanon 
mamatay, siya nagapaabut lamang kang Jesus nga mobalik pag-usab. Oh, ako 
nagalaum ako adunay panahon nga moadto niana sa katapusan niining panan-
awon karong kagabhion, moadto diin kita mobalik; ug inyong makita kini, 
giunsa niini sa pagdala nianang mao ra nga butang sa ikaduhang kamatayon. 
Kining mao ra nga capitulo nga kita ania karong gabii magadala ug mao ra nga 
butang, ug adunay usa ka matahum nga espirituhanong pagpahimutang dinhi. 
51 Karon, karon, niining gabii, kita magabasa niining sulat sa madali 
gayud, tungod kay ako adunay ubang—ubang kasayuran sa kasaysayan nga 
nahauna buot natong hisgutan ug tinguhaon nga dili kamo magpabilin ug 
dugay kaayo. Karon, sa… Human sa panimbahon, sa bisan unsang higayon 
nga ako magabasa niini nga paspas ra kaayo, kung buot ninyo nga makabaton 
ug kopya niini, si Igsoong Mercier dinhi anaa niining tanan; akong ihatag 
dayon kaniya ang mga kopya; ug siya makahimo, tungod kay siya nagasulat sa 
basahon, siya magahatag bisan kinsa kaninyo—kaninyo nga nagkinahanglan 
niini. Kana mahimong maayo, Igsoong Mercier. 
52 Ika napulog duha ka verseculo… 
 “Ug ngadto sa manolunda sa iglesia sa Pergamo, isulat mo kini: mao 
kini ang mga pulong sa nagabaton sa mahait nga espada nga duhay sulab; 
 Nasayud ako sa dapit nga imong gipuy-an, sa dapit diin anaa ang 
trono ni Satanas. Hinoon gihawiran mo ang akong ngalan ug wala mo ilimod 
ang imong pagtoo kanako bisan pa sa mga adlaw ni Antipas nga akong saksi, 
ang akong sinaligan, nga gipatay diha kaninyo, sa dapit diin nagapuyo si 
Satanas. 
 Apan aduna akoy pipila ka butang kanimo nga mao kini: anaa diha 
kanimo ang pipila nga nanagsunod sa tuloohan ni Balaam nga mao ang 
nagtudlo kang Balac sa pagbutang ug kapangdolan sa atubangan sa mga anak 
ni Israel, pinaagi sa pagdani kanila sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa 
mga larawan ug sa paghimog pakighilawas. 
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 Maingon man usab anaa usab kanimo ang pipila nga nanagsunod sa 
pagtolon-an… (Mao kini ang mga binuhatan balik didto sa Efeso, karon kini 
nahimong usa ka pagtolon-an.)… pagtolon-an sa mga Nicolaita… 
(Nahinumdom kamo nga ako nagsugilon kaninyo sa miaging gabii, giunsa 
niini sa pagsulod ngadto niana? Ang mga binuhatan didto sa Efeso karon kini 
usa na ka pagtolon-an.)… ang—ang pagtolon-an sa mga Nicolaita, nga mga 
butang nga akong ginadumtan. (Um.) 
 Busa paghinulsol; kay kon dili, anhaon ko ikaw sa madali ug gubaton 
ko sila… (dili ang tinuod nga iglesia)… sila  pinaagi sa espada sa akong baba. 
 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagahatagan ko sa mana 
nga tinagoan, ug pagahatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti, nga 
sinulatan ug usa ka bag-ong ngalan nga dili masabut ni bisan kinsa gawas 
kaniya nga maoy magadawat niini. 
 Karon, ang Ginoo magadugang sa Iyang panalangin ngadto Niini, ug 
tabangi kami karon samtang kami nagatinguha… 
53 Karon, sa kaagi niining iglesia. Mao kini ang ikatulo nga kapanahonan 
sa iglesia, nga gitawag ug Pergamo. Ug ang panahon nga kining iglesia 
mitungha gikan sa 312, A.D. ngadto sa 606.  
 Ang kapanahonan mao ang: mini nga doktrina, ang bakak ni Satanas, 
ang sukaranan sa pagbulot-an sa papa, ug ang pagminyo sa iglesia ug sa 
estado. 
 Ang ganti mao ang tinagaon nga mana, usa ka maputing bato. 
 Ug ang bitoon, ang Manolunda ngadto niining iglesia, pinaagi sa tanan 
nga ang Espiritu Santo nagtugot nga akong buhaton, akong gipili si San 
Martin. Mao kini ang—ang pinadayag nga gihatag kanako mahitungod niini, 
tungod kay sa pagbasa sa laing mga balaan nianang panahona. Akong gipili si 
San Martin tungod kay siya usa ka diosnon nga tawo; sa akong panghunahuna 
siya napulo ka beses nga labaw pa nga apostoles kay kang San Patrick. 
 Karon, si San Patrick pag-umangkon ni San Martin; ang igsoong 
babaye ni San Martin mao ang inahan ni San Patrick. Ug si San Martin mao 
ang… Sa pagkatinuod, mao kana ang uyoan ni San Patrick. 
58 Karon, ang iyang pagkinabuhi gikan sa A.D. 315 ngadto sa 399. 
Karon, mao kini ang hinungdan akong gipili siya nga gipalabi kay sa ubang 
mga balaan nianang panahona tungod sa paagi sa pagbarug sa iyang 
kaugalingon. Ug ilalum sa dihug sa Dios, ako dili motoo nga… 
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nga panahon sama sa dihang ang mga karnero ug tanang butang pa natawo: sa 
Abril) ngadto balik palayo sa Diyembre 25. Ug sa gihapon nagsimba sa 
Christmas, karon kini Santa Claus. Ug unsa… Oh, kalooy. Nakita ninyo? Sa 
gihapon dugang mga fiesta nga pagano gidugang ngadto niini. Mao lamang 
kanang tanan. Mao kana. Gidapit, Balaam, “Kamo adunay doktrina ni Balaam 
diha kaninyo.” Mao kana. (O Dios, ipadayag lamang kini, Amahan. Nakita 
ninyo?) Ang adlawng natawhan gikan sa Abril hangtud… 
271 Karon, ang mga magsusulat sa kasaysayan miingon nga “Tanang 
pagpamatuod nga si Jesus natawo sa bulan sa Abril sa dihang tanang laing 
kinabuhi motungha.” Apan ilang giilisdan kini balik ngadto sa Disyembre 25, 
lima ka adlaw human (Nakita ninyo?)human sa pagano nga dios, aron sila 
makabutang sa ilang mga seremonya pag-usa: paganismo ug Cristiyanismo. 
Ug ang Catolisismo walay pulos diha sa kalibutan apan usa ka pundok sa 
pagano nga mga matootoohon ug Cristiyanismo nga mga sinalikway nga 
giusa. Husto kana. Tinuod kana. Ug ang mga Protestante nga nagasundog 
ngadto niini mao ang tukma gayud nga anak nga babaye sa inahan nga bigaon. 
Mao gayud kana. 
           Karon, ang Dios magatabang kanato nga mahimong tinuod nga 
nagaprotesta batok sa bisan unsang butang nga dili diosnon. Nakita ninyo? Oh. 
273 Ug aron sa paghimo sa espirituhanon nga pagpadapat uban niini, 
nahibalo ba kamo unsa ang gisulti sa obispo? Ang obispo miingon, “Kami 
dunay katungod niini tungod kay siya mao ang Adlaw sa pagkamatarung.” 
Umm. Oh, sila nakakuha ug lutsanan, sama sa gihimo nila sa Amahan, Anak, 
Espiritu Santo, diha sa Mateo 28:19, mao ra nga matang, tukma. Segurado, sila 
nakakuha sa usa ka lutsanan; sila kinahanglan magbaton ug ubang matang sa 
espirituhanon nga pagpadapat. Nakita ninyo? Apan kini dili… Ang Biblia 
miingon, “Diha sa baba sa duha kon tulo ka mga saksi mamalig-on ang matag-
usa ka pulong.” Ang Dios miingon niini didto, ug Siya miingon niini sa tulo ka 
higayon. Kung ang Dios magpamatuod ug ubang butang pa, Iyang gidala si 
Pedro, Santiago, ug Juan; tanang butang nga Iyang gibuhat, Siya adunay duha 
ngadto sa tulo ka mga saksi aron sa pagpamatuod sa tanang butang nga Iyang 
gibuhat, tanan diha sa Kasulatan. Tinuod kana. 
 Apan, makita ninyo, kadtong gamayng mga butang kinahanglan 
motungha didto aron sila makahimo sa pagpunit niini aron mahimong mao 
kana. Ang Dios nasayud niini sa wala pa matukod ang kalibutan. Ilang nakuha 
kini, ang espirituhanon nga pagpadapat, “Tungod kay siya mao ang (S-o-n) 
Anak sa Dios, ato lamang kuhaon ang pagano (s-u-n) adlaw nga natawhan sa 
adlaw ug himoon kini nga (S-o-n) adlawng natawhan sa Anak, ug tungod siya 
mao ang (S-u-n) adlaw sa pagkamatarung.’” Um-um. Nahibalo kamo, ang mga 
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265 Karon, ang fiesta ni Constantino adunay usa ka pagano nga fiesta. 
Buyno. Ang Pergamo gidapit. Ug ang—matikdi karon dinhi… 
 Ako adunay usa ka butang nga gisulat dinhi; akong biyaan una kini 
karon. Buyno. Buyno. Ako nagatinguha lamang sa pagpangita niining gisulat 
dinhi sa usa ka butang nga akong gibutang. 
 Ang Pergamo gidapit. Buyno, sila gidapit ngadto sa fiesta human sa 
Konsilyo sa Nicea. Sila gidapit ngadto sa fiesta sa Winter Solstice, nga 
nagkahulogan ang adlaw, ang pagsimba sa adlaw, nga usa ka pagano nga dios, 
nga mahulog sa ika kaluhaan ug usa sa Disyembre, ang pinakamubo nga adlaw 
sa tuig. Ug ang mga tuig… Ang maong panahon dili mausab hangtud sa ika 
kaluhaan ug lima sa Disyembre. Ang tanang mga pagano nagasaulog niini, ang 
adlawng natawhan sa dios nga adlaw. Ang adlawng natawhan sa dios sa adlaw 
mao ang pinakamubo nga adlaw sa tuig, Disyembre 21. Ug ang bisan kinsa 
nga nakabasa gayud sa kasaysayan sa mga iglesia nahibalo nga ang mga 
pagano nagasimba niana nga adlaw. Usa kini ka pagsaulog. 
 Oo, ang mga Romano adunay—sila adunay dagkung mga dula, ang 
Romano nga mga sirko. Pila ang nakakita niini dinhi, bisan unsa man kini 
dinhi dili pa lang dugay, sila adunay, “Ben Hur”? Nakita ninyo? Karon, ang 
Romano nga mga sirko; mao kana ang unsay anaa sa mga Romano nianang 
panahon sa adlaw, sa paghandom sa adlawng natawhan sa dios sa adlaw. 
Nakita ninyo? 
269 Ug karon… Ug sila naghimo ug usa ka dakung fiesta didto ug gidapit 
ang mga Nicolaita sa pagtungas didto. Oh. Dili ba kini tukma? “Ang pagtulon-
an ni Balaam nga anaa diha kaninyo,” (Nakita ninyo?), nagsugilon sa Pergamo 
unsay anaa kanila, ang dagkung mga lumba. Sila naghunahuna nga… Kining 
mga Nicolaita naghunahuna, “Buyno, karon, kana maayo. Kining dakung 
fiesta ginasaulog kada tuig?” “Oo.” Busa unya uban sa pagdapit ngadto sa—
sa—sa gitawag kono nga arsobispo, kon bisan unsa man siya kaniadto, ug 
tanang butang, ilang gihimo kini nga nagapadayon nga butang, aron sa pagdala 
sa mga pakighilawas, nagadala sa pagpanapaw, nagaporma ngadto sa iglesia 
Catolica, nga ang matag Protestante nga denominasyon usa ka membro niini 
(organisasyon). Ang Dios walay organisasyon, ug nagdumot sa pinakangalan 
niini. Ang Biblia nag-ingon sa ingon niini. 
 Ug sa dihang gibuhat nila kana, unsay nahitabo? Sila—sila miingon 
karon… Sila kinahanglan adunay espirituhanon nga pagpadapat, busa ilang 
ilisdan ang (Ginoong Jesus) S-o-n of God nga adlawng natawhan gikan sa 
Abril (nga ang tanang maayong mga scholar nahibalo, ug bisan kinsa nga 
adunay espirituhanon nga mga pinadayag, nga Siya natawo diha sa kinaiyahan 
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 Karon, ang iglesia Catolica wala naghimo kaniya nga santo; sila wala 
moila kaniya, ug mao kana ang laing hinungdan nga akong gipili siya. Uh-huh, 
uh-huh. Ug ang tanan niini nga atong makita, nga nakabaton ug espirituhanon 
nga pagpang-alagad, nga ang nag-unang iglesia nagsalikway. Ang—ang 
Nicolaita nga iglesia nagslikway niini, tungod niining mga butanga; sila mga 
espirituhanon. Ug maingon sa pagdibuho nako dinhi, ang iglesia gipuga 
pagawas, ug ang doktrina sa Nicolaita anaa sa mayoriya; ug ang tinuod nga 
iglesia anaa sa minoriya, ug sa kanunay mao gayud. 
 Ug maingon sa akong gisulti gikan sa sinugdanan, si Jesus ang 
miingon nga, “Ayaw kahadlok, diyutayng panon; kay gikahimut-an sa inyong 
Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.” Mao kana ngano nga akong 
gipahinungod ang Gingharian ngadto sa usa ka espirituhanon nga Gingharian. 
Ug kita—adunay usa ka espirituhanon nga Gingharian, ug malipayon kaayo 
kita niana, ug usa ka Hari niining Gingharian. Hinumdomi, Siya mao ang Hari 
sa mga balaan (ang mga gibalaan); Siya mao ang ilang Hari Kinsa nagamando 
niini. 
61 Ang kinabuhi ni San Martin mao ang usa sa pinakadaku nga milagro 
nga makapuno sa mga kinabuhi kang bisan kinsa diha sa mga kapanahonan sa 
iglesia. Gikan kang San Pablo, siya ang usa sa mga pinaka espirituhanon nga 
tawo. Siya mao… Usa sa iyang nahaunang mga milagro mao ang… Siya usa 
ka sundalo sa pagsugod, ako nagatoo. Ug unya usa ka adlaw siya milabay ug 
dunay usa ka tawo, usa—usa ka tawo nga naghigda sa dalan nga gitugnawan 
ug nagkurog, ug ang tanang katawhan nga buot, kon, dili buot motabang, apan 
siya nakahimo sa pagtabang sa tawo, sila milabay lamang kaniya sama sa—sa 
gibuhat sa sacerdote ug Levihanon diha sa Maayong Samarianhon. Apan sa 
dihang si San Martin milabay, nga nakaamgo sa iyang katungdanan ingon nga 
Cristohanong magtotoo, siya udunay usa ka kupo, usa ka kupo sa iyang mga 
abaga; iyang giputol kini sa duha ka bahin pinaagi sa iyang espada ug gihatag 
ang katunga niini ngadto sa makililimos; iyang gisuot ang laing katunga. Ug 
nianang gabii nagsugod ang iyang pagpang-alagad, kay si Jesu-Cristo 
nagpakita kaniya diha sa usa ka panan-awon, naputos nianang mao ra nga 
kupo nga iyang gibahin sa duha; nga diin natuman ang Kasulatan, “Maingon 
nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gamay niining akong mga 
igsoon, gibuhat usab ninyo kini Kanako.” 
63 Busa kuhaa kana alang sa usa ka pagtolon-an. Bisan unsa man ang 
imong gibuhat ngadto sa ubang tawo, imong gibuhat kini ngadto kang Cristo. 
Hinumdomi lamang. Karon, ikaw… Atong isulti kana sa pagdungan [Si 
Igsoong Branham ug ang kongregasyon nagdungan sa pagsulti—Ed.]: “Unsay 
imong gibuhat ngadto sa uban, imong gibuhat ngadto kang Cristo.” Busa bisan 
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unsay iyang gihunahuna mahitungod kanimo, mao kana unsa ang imong 
gihunahuna mahitungod kaniya (Nakita ninyo?), kana magadala ug 
panalanagin. 
64 Mao kana ang iyang nahaunang milagro ug ang pagsugod sa iyang 
pagpang-alagad. Adunay pay daghan kaayo niini; ako—ako walay panahon. 
Tungod kay buot ko nga makabalik kamo ugma sa gabii ug sa matag gabii, 
busa dili ko buot nga pugngan kamo sa dugay kaayo. 
 Buyno, ang sunod nga milagro nga akong gipili aron ipamulong 
karong kagabhion. Siya sa hingpit nagwala sa paganismo, ug siya hugtanon 
nga supak sa iglesia sa Roma. Siya sa hingpit dili mouyon sa tanan nga mga 
obispo sa nahaunang iglesia sa Roma,  siya—sila nagakalibutanon ug uban pa 
sama niana, ug siya misupak kanila. Siya sa pagkatinuod nakigbatok kanila. 
Mao ka na ang milagro nga iyang gikinabuhi diha kanila bisan diha sa matang 
sa mga panahon. Karon… 
67 Apan siya naglaglag ug usa ka pagano nga ashera usa niana ka adlaw, 
ug naglumpag sa usa ka pagano nga halaran, ug dunay usa ka sagrado nga 
kahoy nga nagatindog tapad sa pagano nga halaran. Ug iyang giputol ang 
kahoy aron matumba, ug daghan ang nagatan-aw nga misupak niini. Siya 
miingon, “Kung ako usa ka tawo sa Dios, ihikot ako sa dapit diin ang kahoy 
mihirig ug pasagdi ang kahoy nga matumba kanako. Kung ako usa ka tawo sa 
Dios… Kung ako dili usa ka tawo sa Dios, ang kahoy mopatay kanako. Kung 
ako usa ka tawo sa Dios, ang akong Dios makahimo sa pagliso nianang kahoy 
sa bisan asa.” Usa ka hagit gayud… Busa sila nagsugod sa pagputol sa kahoy; 
ug sa dihang ang kahoy nagsugod ug katumba, kini miliso ug gitumbahan ang 
pundok sa nagatan-aw ug mipatay kanila. Ang Dios miliso niini paingon sa 
bungtod: usa ka milagro. Oh, sa tanan nga higayon adunay mga milagro diha 
sa iyang mga tigum. 
68 Laing milagro nga akong pagahisgutan, mao ang mahitungod sa usa ka 
patayng bata nga siya miubo sa iyang lawas diha sa patay. Ug kini mibalik nga 
nabuhi pag-usab, human siya nag-ampo sa usa ka panahon alang niining bata. 
 Laing usa nga bantugan alang kanako, mao ang emperador. Ug siya 
nagpalihok sa pagpatay sa napuno sa Espiritu Santo nga katawhan. Ug sa 
pagkatinuod siya mao ang—ang  toong kamot sa obispo sa nahaunang iglesia 
sa Roma nianang panahona, ug siya sa tinuoray usa ka papa sa wala pa tawaga 
ug usa ka papa. Ang iyang ngalan mao si D-a-m-a-s-u-r, ug iyang 
gipahamtangan ang tanang mga Cristohanon sa kamatayon nga iyang 
madakpan. Ug—ug ang asawa sa emperador, usa ka pagano, ug dunay 
kangitngit nga mipaibabaw sa iyang kaugalingong kasingkasing… 
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 Nakita ninyo, tukma gayud, tukma gayud sa unsay gibuhat ni 
Constantino. Sa hingpit. Mao kana ang hinungdan sa doktrina ni Balaam. 
260 Unsay ilang gibuhat? Unya sila… Ang pagtudlo ni Balac miabut sa 
taliwala sa Israel, ug sila nag-imbeta sa tanang mga Israelinhon ngadto niining 
dakung fiesta, ang ilang dakung kombira, oh, ubang dakung salosalo, 
masabang salasalo didto, oo, kining mga Israelita nga katawhan nagsugod sa 
pagkakita niining maanyag, seksi nga pamisti nga Moabihanon nga mga 
babaye. Oo, dili sama sa ilang naandan nga mga babaye sa ubos didto. Oh, sila 
tan-awon nga maanyag kaayo. Tan-awa. Giunsa sila sa pagkahimo ug, oh, 
ginsa nila sa pagpasundayag sa ilang kaugalingon. Ug sila naibog niini ug 
nagsugod sa pagbuhat ug pagpanapaw. Ug si Balaam nahibalo kung ang Dios 
dili makatunglo kanila, iyang dal-an sila ngadto sa iyang denominasyonal nga 
dapit ug makapahimo sa pagsilaub sa kapungot sa Dios aron patyon sila; 
pasagdi ang Dios sa Iyang kaugalingon nga mopatay kanila, kung siya 
makahimo gayud nga sila mapahilayo gikan sa kamatuoran. 
261 Ug sa dihang ikaw mogula ug magpasakop sa simbahan inay sa 
pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo, ikaw patay. Dili alang kaninyo, apan 
alang dinhi; akong ipatidlum kana sa makadiyut: Ikaw adunay usa ka ngalan,” 
miingon ngadto kang Luther dinhi, ang Sardis nga kapanahonan. Ang pulong 
nga Sardis nagkahulogan nga “patay.” “Ikaw adunay ngalan nga ikaw buhi, 
apan ikaw patay.” Mao kana ang gisulti sa Dios. Nakita ninyo? 
 Ug sa dihang sila nakabuhat ug espirituhanon nga mga pakighilawas 
didto, ang iglesia naminyo gikan sa bautismo sa Espiritu Santo ngadto sa usa 
ka denominasyon; sila nahimong patay. Mao kana. Mao kana ang gisulti sa 
Biblia; mao kana ang gisulti sa Dios, nga nagapamulong ngadto sa mga 
iglesia. 
 Karon, buot ko lamang mobasa ug usa ka butang dinhi alang kaninyo, 
nga ako… 
264 Ug ang Dios, unsay Iyang gibuhat? Ug karon, sa dihang ilang gibuhat 
kini, ang dautang butang, ug sila anaa sa pagpanapaw, ang Dios nagpatay sa 
kap-atan ug duha ka libo, sa pagbuhat ug pagpanapaw. Ug unsay gipamulong 
niini dinhi sa iglesia? Ang espirituhanon nga pagpanapaw, nga kamo nag-
angkon nga usa ka Cristohanon ug sa gihapon nagkinabuhi sama sa kalibutan. 
O igsoon, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Pahilayo gikan niining daang mga 
kredo ug mga butang; sila patay (moasoy sa Apostles’ Creed, kon ubang 
matang sa kredo, ug mosulti ug pipila ka nga pag-ampo nga sinulat gikan sa 
usa ka basahon sa pag-ampo; Siya miingon, “Pag-ampo.” Pag-ampo. Buyno. 
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ngadto niining denominasyon, nahibalo ba kamo unsay gibuhat ni Balaam? 
Karon, pamati ug maayo, siya nagapaduol ug maayo ug maayo. Karon, unsay 
gibuhat ni Balaam, siya naghimo sa mao ra nga butang nga ilang gibuhat dinhi 
sa Konsilyo sa Nicea. Mao kana ang hinungdan Siya miingon, “Kamo 
nakabaton sa doktrina ni Balaam ug niadtong mga Nicolaita.” 
 Karon, ang mga Nicolaita mao ang katawhan nga mibiya ug buot 
maghimo ug mga organisasyon ug—ug uban pa. Nga, sa katapusan nagtukod 
sa pinakadaku nga organisasyon sa kalibutan. Ug unsay ilang gihimo niini? 
Catolico. Ug unsa ang kahulogan sa pulong “catolico”? “Sa kinatibok-an.” 
Ang organisayon sa tibook kalibutan, natukod, “Ang tanan niining mga 
butanga kinahanglan moadto ngadto sa usa ka iglesia.” Karon, kung inyong 
namatikdan. Oh, ako… Magapadayon lamang kamo. 
255 Tan-awa. Unsa ang Babilonia? Kinsa ang nagtukod? Si Nimrod. 
Unsay iyang gibuhat? Siya naghimo ug usa ka dakung tore, ug usa ka dakung 
syudad, ug naghimo sa ubang tanang syudad sa paghatag ug buhis ngadto 
niining syudad. Organisasyon, mao kana ang mga kaagi mahitungod niini. Ug 
dinhi gayud kini miingon, “Ang bigaon nga naghimo sa tanang mga nasud sa 
pag-inom sa iyang mga pakighilawas.” Ang iyang pag-panapaw nga iyang 
gibuhat, nag-angkon kono nga usa ka Cristohanon ug naghatag sa maong 
butang sama niana: katekismo, mga basahon sa pag-ampo, ug tanang butang 
pa… Ug ang mga Protestante mitungha usab, mao gihapon nga butang, 
nagasunod gayud sa iyang mga tunob. 
256 Buyno, kita moadto ug diyutay sa unahan karon. Buyno, buyno. Siya 
miingon karon, nga, “Kini mao ang mga doktrina ni Balaam.” 
 Karon, unsay gibuhat ni Balaam sa dihang iyang nakaplagan nga siya 
dili makahimo—nga siya dili makahimo sa pagtunglo sa Israel? Iyang 
gisultian sa Balac nga kini mahimong maayong ideya alang kaniya sa pag-
imbeta niining katawhan ngadto sa usa ka fiesta sa usa ka dios. Sila adunay 
usa—sila adunay usa—usa ka dakung fiesta didto; sila mga—diin ilang 
pagahimoon. Ug sila—ug sila… ang fiesta gitawag nga fiesta sa Baal-p-e-o-r, 
Baal-peor. Ako nagatoo p—peor, Baal-peor. Kini usa—usa ka fiesta sa 
pagsimba. 
 Ug si Balaam miingon, “Karon, ako magtug-an kanimo, Balac; ako 
magahatag kanimo ug maayong ideya. Kung ikaw lamang—kung ikaw… Ang 
Dios dili makatunglo kanila, mao kana ang tanan niana, busa tug-anan ko ikaw 
unsay atong buhaton. Dili kita makapahawa kanila; apan kung imo lamang 
imbetahan sila didto, imong mapabalit-ad ang tibook butang ngadto sa imong 
paagi.” 
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 Ug sa dihang kini si San Martin miadto aron sa pagpakilooy. Ang 
iyang asawa nagbutang kaniya sunod niini aron siya makahimo sa pagpakilooy 
alang niining mga Cristohanon nga dili pagapatyon. Ug sa dihang sa katapusan 
siya nakaduol kaniya, wala kini nagsilbi, tungod kay siya usa lamang ka toong 
kamot niining papa; busa iyang gipatay kadtong napuno sa Espiritu Santo nga 
mga Cristohanon bisan pa man.  
71 Apan si San Martin buot nga makighinabi kaniya, ug ang mga 
guwardiya nagpugong kaniya diha sa ganghaan. Unya si San Martin mihapa, 
ug nagpabilin didto, ug nag-ampo hangtud ang Dios nagpakita kaniya aron 
mosulod. Sa dihang mibangon siya gikan didto, siya milakaw paingon sa 
gitak-opan nga mga pultahan, ug ang mga pultahan miabli sa ilang 
kaugalingon, ug milakaw agi niini pasulod. 
 Karon, mao kini ang kasaysayan; dili lamang kini nga adunay nagsulat 
mahitungod kaniya, ug ingon lamang ka gamay… Kung bisan unsang butang, 
sila mahimong makadaut, kung kining ubang iglesia mahimo nga magahisgut; 
kon ang, ako moingon, labing minus, ilabina sa papado nga iglesia, sila dili 
maghisgut nianang mga butanga. Apan nakita ninyo, ang kasaysayan nagkutlo 
sa kamatuoran. Nakita ninyo? 
73 Ug kining tawhana milakaw pasulod dayon, si San Martin, ug diha 
gayud sa matag guwardiya, sa tanang butang pa, padulong gayud didto sa 
atubangan sa emperador. Ug ang emperador dili motahud sa alagad sa Dios. 
Kamo nahibalo, kana—kana dili—kana dili maayong batasan. Busa milingiw 
lamang siya ug dili gani motahud kaniya. Nahibalo kamo unsay gibuhat sa 
Dios? Si San Martin buot makig-istorya kaniya, ug siya mipadayon lamang sa 
paglingiw sa iyang ulo, ug ang Dios buot nga kining pagano motahud sa Iyang 
alagad. Busa iyang gipasilaob ang iyang lingkoranan ug nagpaso kini kaniya, 
ug nakapatindog kaniya, naghimo kaniya nga motindog. 
 Karon, mao kana ang kasaysayan sa Biblia, “Konsilyo sa Nicea.” Siya 
kinahanglan motahud sa alagad sa Dios; Siya naghimo kaniya sa pagpatindog. 
Kini nagsunog sa lingkoranan diin siya naglingkod; ang sunog mipaso sa iyang 
lawas ug nagsunog sa ilalum sa iyang lingkoranan, ug siya kinahanglan 
molukso gikan didto. Ang Dios adunay paagi sa pagbuhat ug mga butang, 
nahibalo kamo. Uh-huh. “Ang Dios makahimo sa pagpaliwat ug mga anak 
alang kang Abraham gikan niining mga bato.” Ug nahinumdom kamo, kanang 
mao gihapon nga Dios anaa sa atong taliwala karong gabii. Mao kini ang mao 
ra nga Dios. Buyno. 
75 Ug unya ang lain nga akong nagustohan, ug unya ako mohunong. Ako 
adunay uban dinhi, apan ako lamang… Karon, mao kini ang usa nga akong 
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kinaham kaayo. Samtang siya usa niana ka adlaw nagpaabut sa iyang 
katawhan diha sa pag-ampo sa iyang lawak tun-anan… 
 Ug siya—siya usa ka dakung tawo, ug siya nagadumala niining 
napuno sa Espiritu Santo nga iglesia sa Tours, tanan… Oh, siya mao—adunay 
katawhan nga tanan napuno sa Espiritu, tanan sa iyang kongregasyon. Ug 
tanan palibut sa tibook kalungsoran, ang mga Cristohanon naghimo ug mga 
milagro ug mga ilhanan ug mga katingalahan. 
 Nakita ninyo, ang Dios namulong sa Iyang mensahero; ang mensahero 
namulong ngadto sa katawhan. Ug unya mao kana ang nahitabo. Nakita ninyo? 
Siya—siya naghimo sa katawhan ug siya nga managsama diha sa Dios (Nakita 
ninyo?), ang Espiritu Santo nagadagayday sa ilang pundok. 
78 Daghang higayon sa dihang sila gipamatay, sila mibarug sa ministro 
gikan sa ilang taliwala, sama niana, ug gipatay silang tanan sa pagdungan. Ug 
unsa ka dautan ang ilang gibuhat ngadto sa katawhan: sila nagsunog kanila. 
Ilang gikuha ang mga lalake ug gilansang sila sa mga troso, ug gibuhian ang 
ihalas nga mga iro, kon—ug gipasagdan sila nga mokaon gikan sa likod sa 
tawo, nagabitad sa ilang mga tinae sa dili pa ang tawo mamatay. Nagkuha sa 
mga babaye, naglaplap sa ilang dughan, ug pasagdan sila nga motindog didto 
samtang ang ilang mga kasingkasing magapitik, ug nag-ulpot-ulpot lamang 
hangtud sila manghay-ad, patay, sama niana. Nagkuha sa ilang mga anak gikan 
sa mga inahan ug gipakaon sila ngadto sa mga baboy ug ubang mga butang, 
pasagdan ang mga inahan sa pagtindog ug patan-awon niini. Ug tanang mga 
matang… 
79 Karon, dili ka makahunahuna nga ang katawhan nga nag-angkon nga 
Cristohanon magabuhat niana. Apan paminaw, ang Biblia miingon, si Jesus 
miingon, “Kini mahitabo nga sila mopatay kaninyo, naghunahuna nga sila 
nagbuhat ug pag-alagad sa Dios.” Nahinumdom kamo, kanang mao ra nga 
Jesus nga nagsulti niana, pinaagi sa mao ra nga Espiritu, nagtagna niini pag-
usab sa katapusan nga panahon. Kini kinahanglan moabut. Kung kining uban 
mitukma gayud sa hingpit diha sa Kasulatan, bantayi ug tan-awa kung kini dili 
ba mosibo sa tukma gayud sa Kasulatan ug sa kasaysayan. Ang Dios nagsulti 
nga kini mahitabo, dinhi ang kasaysayan nagsulti nga kini nahitabo; ang Dios 
nagsulti nga kini mahitabo dinhi, ug ania dinhi diin kini nahitabo (Nakita 
ninyo?), sa tukma gayud. Unya unsa ang atong buhaton sa dihang kita moadto 
sa kapanahonan sa iglesia sa Laodicea (Nakita ninyo?), asa na kita karon, ug 
ang mga panghimaraut ug mga butang nga gipahayag aron sa pagkuha niini? 
80 Busa karon, unya dinhi, siya anaa sa sulod didto nagaampo samtang 
ang iyang kongregasyon nagapaabut. Ug dunay usa ka makililimos nga miduol 
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mga kanto, ang gamayng misyon. Pahilayo gikan sa kal-ang, sila nagpalagpot 
kanila; ang Dios buot nga sila moadto sa ubang dapit pa (Nakita ninyo?), mga 
lumalangyaw. Tinuod kana. 
241 Didto sa Jamaica, dili pa lang dugay, udunay usa ka maayong 
Pentecostal nga doktor sa pagkadiosnon nga nagabarug didto. Ug ako miingon, 
“Oh, giunsa sa Ginoo sa pagpanalangin ang nahaunang Pentecostal nga iglesia: 
sila walay bisan unsang butang.” Ako miingon, “Sila mga lumalangyaw 
lamang.” 
 Siya miingon, “Oo, igsoon.” (Mahigugmaon nga maayong igsoon) 
 Ug siya miingon, “Ako—ako buot lamang magpakita kanimo diin  
ikaw nasayup.” 
 Ako miingon, “Oh, ako malipayon kaayo niana. Ako—ako sa kanunay 
buot mahibalo kung asa ako nasayup, tungod kay ang Dios nahibalo nga ako--
ako dili buot nga masayup.” Ako miingon, “Buyno, kung ako nasayup, ako 
segurado nga buot mahibalo niini, igsoon. Salamat kanimo.” 
 Ikaw miingon, “Ikaw nagapadayon sa pagdayeg niadtong mga 
Pentecostal nga mga katawhan.” 
 Ako miingon, “Oo.” 
 Siya miingon, “Sila nakahimo sa pinakangilngig nga sayup nga ilang 
nahimo sukad sa dihang ilang gibaligya ang ilang mga kabtangan.” Miingon, 
“Sa dihang miabut ang paglutos, sila wala na gani usa ka pinuy-anan nga 
pagaadtoan. Sila walay dapit nga pagaadtoan, ug sila nagalangyaw sa bisan 
diin.” 
 Ako miingon, “Sumala lang gayud sa kabubot-on sa Dios.”  
 Siya miingon, “Ngano?” 
 Ako miingon, Kung sila adunay usa ka pinuy-anan sila mobalik, apan 
sila kinahanglan moadto gikan dinhi ug paingon didto, nagapakaylap sa mga 
balita, sa bisan asa, nga ang Espiritu Santo miabut.” 
 Ayaw ko ingna nga ang Dios nasayup. Siya dili gayud masayup. Siya 
nahibalo niini unsaon sa pagbuhat niini. Ilang gibaligya ang ilang mga 
kabtangan ug nahimong mga latagaw, nagapakaylap sa mga balita ngadto sa 
nahibaloan nga tibook kalibutan pinaagi kanila nga mga lumalangyaw nga 
nagbiya sa tanang butang aron makaangkon sa Espiritu Santo. Ang katawhan 
wala nahisakop ngadto sa usa ka denominasyon. Nakita ninyo? 
253 Karon, hinumdomi, ang denominasyon mao ang gitawag sa Dios nga 
“Nasudlan sa doktrina ni Balaam.” Buyno, sa dihang dili niya mapasulod sila 
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nakabaton ug mao gihapon nga butang didto, apan sila wala mosulti ug bisan 
unsang butang mahitungod niini. Nakita ninyo? Busa siya nagpakita lamang sa 
dautang bahin. Apan Siya miingon, “Isulti lamang unsay Akong isulti.” Ug si 
Balaam anaa diha sa Espiritu, ug napunawan; ug inay sa pagtunglo sa Israel, 
siya nagpanalangin niini. Amen. Mao kana siya. 
237 Karon, kung ang Dios magabalus—kon adunay mga pagtamud ngadto 
sa usa ka fundamental, kining mga high school, ug dagkung mga seminaryo, 
ug kolehiyo, ug mga Ph.D. ug mga D.L.D. ug, oh, tanang matang sa mga 
D.D…. Buyno, unsa kaha kung Siya adunay pagtamud niana, buyno, unya, 
kamo makahimo… Siya kinahanglan magtamud kanila. Nakita ninyo? Apan 
Siya nagtamud ug nakapanalangin na niining katawhan uban sa usa ka 
panalangin, tungod kay ang Espiritu, ang Hari… Sila miingon, “Adunay usa 
ka singgit sa Hari diha sa kampo.” Oh, unsa? Unsa? “Ang Hari sa mga 
balaan.” Mga paghugyaw ug kalipay, sa unsa? Laing Gingharian. 
 Akong ipamatuod kaninyo nga sila dili mga denominasyonal. Gusto ba 
ninyo nga buhaton nako kana? Ako naghunahuna nga ako magbutang ug 
Kasulatan dinhi alang niana. Oo, sir. Tugoti ako sa pagmatuod ngadto kaninyo 
nga ang Israel dili… Mobalik kita ngadto sa Numeros, aron kamo makakita 
nga sila dili. Sila… Karon, ang Moab mao ang usa ka dakung denominasyon. 
Atong kuhaon ang Numeros 23:9; akong kuhaon ang—ang ikawalo nga 
verseculo niini. 
 Ug unsaon nako—unsaon nako sa pagtunglo, miingon si Balaam, 
kinsa ang Dios wala nagtunglo? Kon unsaon nako sa pagsupak, kinsa ang Dios 
wala nagasupak? (Uh-huh.) 
 Karon, pamati unsay—unsay Iyang gisulti. 
 Kay—kay gikan sa kinatumyan sa mga kapangpangan akong nakita 
siya,… (Mao kana ang Dios. Dili gikan sa ubos sa walog, apan gikan sa 
kinatumyan sa mga kapangpangan. Oh, ang Iyang mata nagatutok sa langgam 
nga gorion, ug ako nasayud nga Siya nagabantay kanako.)… gikan sa 
kinatumyan sa mga kapangpangan akong nakita Siya,… Amen. Dili gikan sa 
ubang… gikan sa luyo sa ubang walog aron ikaw makahimo nga makakita sa 
ilang likod nga bahin; “Akong nakita ang tibook butang,” ang Dios 
miingon.)… gikan sa kinatumyan sa mga kapangpangan akong nakita Siya, ug 
gikan gikan sa mga kabungturan ako nakatan-aw Kaniya: Ania karon, kana 
maoy usa ka katawohan nga nagpuyo nga nag-inusara, ug dili pagaisipon uban 
sa mga nasud. (Hallelujah.) 
 Mao gayud kana? Sila dili usa ka denominasyon: “mga nasud.” Oh, 
mga lumalangyaw diha sa mga tolda, mga agianang masigpit, diha sa dalan sa 
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sa pultahan ug mituktok sa iyang pultahan, ug iyang giablihan ang pultahan 
(ug siya dunay giatiman), ug siya nagsulti kaniya nga siya nagkinahanglan ug 
usa—usa ka bisti. Siya hubo ug walay bisan unsa; kadto tingtugnaw, ug siya 
miingon… Siya iyang gipaadto aron sa pagpakigkita sa punoang diyakono. Ug 
ang punoang diyakono nasuko kaniya ug gipapahawa siya. Ug sa dihang iyang 
gibuhat, kini midalagan palibut; siya mibalik pag-usab ug nagsugilon kang San 
Martin nga ang—nga ang—ang diyakono nagpalayas kaniya. 
 Ug tungod niana, nianang panahona, kining punoan nga diyakono 
mibalik sa pagsulod ug nagsulti kaniya nga medyo nasuko, nga, “Ang imong 
kongregasyon nagpaabut kanimo. Imong gipasagdan sila nga nagapaabut.” 
Apan siya anaa diha sa pag-ampo. Mas maayo nga siya magpabilin sa pag-
ampo hangtud iyang mabati ang pagmando sa Dios aron sa paggula. 
82 Ug kining makililimos mibalik ngadto sa pultahan. Ug si San Martin 
naghukas sa iyang kaugalingon nga maayong bisti, ug naghatag niini ngadto sa 
makililimos, ug ang—ang—ang punoang diyakono kinahanglan nga mokuha 
ug laing bisti ug dal-on ngadto kang San Martin. Busa siya kinahanglan 
mokuha ug bisti bisan pa man, ug ipasuot kang San Martin. Ug siya nagsuot 
ug minos pa nga bisti sa atubangan sa katawhan inay sa iyang maayong bisti. 
Nakita ninyo kini nagpakita lamang: sa paghatag sa pinakamaayo nga anaa 
kanimo (Nakita ninyo?); ihatag ang imong kinabuhi; ihatag ang imong 
panahon; ihatag ang tanang butang ngadto kang Cristo. Ug kanang mao ra 
gihapon nga Espiritu nga nagpuyo kang Cristo nagpuyo diha kaninyo, ug—ug 
ang imong impluwensya sa imong kasilinganan ug sa katawhan nga imong 
nakig-atubang, mahimong sama gayud kang Cristo hangtud kini magapamuhat 
sa mao gihapon nga butang nga gibuhat ni Cristo. 
84 Sa katapusan kini nahitabo nga ang katawhan naagian sa landong sa 
alagad sa Dios nangaayo (Tinuod—tinuod kana.), nga adunay dakung gahum 
sa gugma sa palibut kanila. Ug sila miingon nga sa dihang si San Martin 
nagwali, human siya migula nga nagsuot sa labing minos nga bisti, nga ang 
tibook kongregasyon nakamatikod ug usa ka dan-ag sa Kahayag sa palibut 
kaniya (Uh-huh. Nakita ninyo, nakita ninyo?), tungod kay siya nagbuhat sa 
insakto nga butang. 
 Sa kanunay pagbuhat ug maayo, ang imong katungdanan sa Dios; 
paghunahuna ug maayo, mao kana ang imong katungdanan sa imong 
kaugalingon; ug kinahanglan nga makabuhat ka sa insaktong butang. Tinuod 
kana, kinahanglan lamang nga imong buhaton. 
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86 Karon, kita buot nga magsugod karon sa pagtinguha sa paghisgut niini 
diha sa canon nga mga pagpahayag karong gabii, tungod kay Kini naghisgut 
dinhi sa kusganon kaayo. 
 Karon, ngadto sa Manolunda sa Pergamo, isulat kini; mao kini ang 
mga pulong sa nagabaton sa mahait nga espada… espada… mahait nga 
espada nga duhay sulab; 
 Karon, buot ko nga mamatikdan ninyo nga Siya nagpaila sa Iyang 
kaugalingon pag-usab karong gabii diha sa pagka-Dios. Matag iglesia mao ang 
usa sa Iyang mahimayaong kahimtang: ang Usa nga anaay napulog duha ka 
mga bitoon, kon—kon “pito ka mga bitoon diha sa Iyang kamot, Siya nga 
adunay mahait nga espada nga duhay sulab” (Nakita ninyo?), laing usa ka 
butang, “Siya nga adunay mga tiil nga tumbaga, ang mga mata sama sa kalayo 
nga nagasiga.” Siya nagpaila sa Iyang kaugalingon balik ngadto sa Iyang 
pagka-Dios. 
88 Karon, ikaw moingon, “Asa man ang pagka-Dios nahimutang dinhi, 
‘Siya nga adunay mahait nga espada nga duhay sulab nga nagagula sa Iyang 
baba’?” 
 Buyno, ang Espada mao ang Pulong. Mga Taga Hebreohanon 4, atong 
gihisgutan kini sa sinugdanan sa dihang atong gituki kanang Iyang pagka-
Dios. Ang espada nga atong makita diha sa Mga Taga Hebreohanon 4:12, mao 
kana ang, “Ang Pulong sa Dios mahait pa kay sa duhay sulab nga espada.” 
Tinuod ba kana? Mao kana ang Pulong sa Dios. Mao ba kana? Karon, bantayi, 
kamo adunay… Kuhaa kining mga hubad. Karon, subaya kanang Pulong, San 
Juan 1, “Sa sinugdan (balik didto) mao na ang Pulong,” nga nagbuhat sa mga 
langit ug yuta. Tinuod ba kana? “Ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong 
Dios. Ug ang pagka-Dios nahimong unod ug nagpuyo uban kanato.” Tinuod 
ba kana? “Ang Pulong nahimong unod ug nagpuyo uban kanato.” 
 Ug dinhi Siya nagabarug dinhi, ang Usa sa sinugdan, “Isulti kini 
ngadto sa manolunda sa iglesia sa—sa Perga—Pergamo. Isulti kini ngadto 
kaniya, Ako mao ang Pulong sa Dios.” Oh, atong makita siya diha sa 
Pinadayag, nga mikanaug uban sa Iyang bisti nga gituslob sa Dugo, ang 
purongpurong anaa diha sa Iyang ulo, nagasakay sa maputing kabayo, ug sa 
iyang dapidapi nahisulat kini, “Ang Pulong sa Dios.” Oh, nakagusto ako niana. 
Siya mao ang Pulong, ang Pulong sa Dios. Busa makita nato kining Pagka-
Dios sa sinugdan, sa pagpaila sa Iyang kaugalingon, Siya mao ang Pulong. 
91 Karon, kung Siya mao ang buhing Pulong, nan kining gisulat sa Biblia 
bahin Kaniya; nan kung ikaw makadawat niini ngadto Kaniya, nga mao ang 
Pulong, kining Pulong nga miabut ngadto kaninyo pinaagi sa pagtoo naghimo 
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230 Mao kana ang mao ra gihapon nga butang nga nahitabo dinhi, sa 
Konsilyo sa Nicea; mga Nicolaita, sa ngalan lamang nga Cristiyanismo. Ug 
ang Espiritu Santo mianhi pagbalik ug miingon, “Kamo nakabaton sa doktrina 
ni Balaam sa taliwala ninyo. (Nakita ninyo?) Ug kamo… Akong gidumtan ang 
mga binuhatan sa mga Nicolaita, ang mga doktrina nga ilang nabatonan, 
tungod kay kini ang doktrina ni Balaam nga nagatudlo sa mga anak sa Israel 
aron mapangdol.” Giunsa niya sa pagbuhat niini? Unya sa dihang siya miadto 
aron sa pagtunglo nianang katawhan, ang Dios miingon, “Akong gapuson ang 
imong dila; dili ikaw makasulti ug bisan unsang butang gawas sa Akong 
ipamulong kanimo. Dili ikaw makatunglo sa akong gipanalanginan.” Siya 
mitan-aw sa ubos didto. 
 Ug tan-awa kining salingkapaw. Oh, kita makahimo gayud sa 
paghisgut niini. Nakita ninyo? Tan-awa kining haring Balac, ang—ang—
ang—ang pangulo sa tanan niini, nagsugilon dinhi niining mini nga profeta, 
miingon, “Kanaug didto ug tan-awa lamang ang likod nga bahin nila.”  
233 Mao kana ang paagi ang—ang dagkung mga kasimbahanan buot nga 
mosulti ngadto sa gamayng minoriya sa Dios. “Nahibalo kamo unsa? Ako 
nahibalo sa usa kanila. Boy, nahibalo kamo unsay iyang nabuhat? Siya--siya 
nagbuhat niini, ug siya nagbuhat niana. Sila nga mga Pentecostal. Segurado.” 
Oh, apan kung ikaw nahibalo lamang sa kamatuoran mahitungod kanila, apan 
ang mga papel ug mga butang naghimo niana sa pagpahilom. Apan tugoti ang 
gamayng Pentecostal mogula sa husto nga panahon, ug bantayi unsaon sa 
tibook nasud sa pagtabitabi niini. Segurado. Oo, sir. 
 Apan karon matikdi, siya miingon, “Tan-awa lamang ang likod nga 
mga bahin, ang likod, ang labing dautang bahin niini.” 
 Si Balaam miingon, “Oo, motan-aw lamang ako sa likod nga bahin, 
kanang dautan nga bahin nga ilang gibuhat. Mao kana ang akong buhaton; 
motan-aw lamang ako sa ilang—ilang mga talamayon, sa ilang dili maayo.” 
Tungod kay kung siya magatan-aw sa dili maayo, sila dili mao. Tinuod kana. 
Sila nagbuhat sa tanang sala sa matag-adlaw. Apan unsa ang napakyas niya 
nga makita, siya napakyas nga makakita nianang gibunalan nga Bato, kanang 
Tumbaga nga Bitin, kanang kalipay sa Hari sa taliwala nila: kaayohan, mga 
ilhanan, mga katingalahan, ug kanang Haligi sa Kalayo nga anaa sa ibabaw 
nila. 
 Kanang gibutaan nga profeta dili makahimo sa pagkakita niini. Dili, 
sir. Apan siya nakakita sa mahugawng bahin kanila, “Oo, ako nahibalo sa usa 
nga mitaban sa asawa sa usa ka tawo. Ako—ako nahibalo niini; siya nagkawat 
ug kuarta.” Tinuod kana. Tinuod kana. Ako miangkon niana; apan sila 
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 O Balaam… Umm. Nakita ninyo, ang Dios sa kanunay nagapamulong 
diha sa lain mga pinulongan ngadto sa katawhan. Siya nagbuhat niini sa mga 
adlaw sa… Kamo moingon, “Kana alang lamang sa Pentecostal.” Oh, dili. 
Dili, dili. Sa fiesta ni Belsasar Siya namulong ug mga laing pinulongan, 
nagsulat niini sa bongbong. Sila adunay tawo didto nga adunay gasa sa 
paghubad, busa siya naghubad niini alang kanila, nagtug-an kanila unsa kadto. 
Mao gihapon nga butang karong panahona. 
225 Busa ingon nga walay maghuhubad ngadto niini, ang Dios nagtugot 
lamang niining Balaam nga mahigmata (kining cardinal) ug nakaamgo unsa 
kadto. Ug nahibalo ba kamo nga kanang tawong buta mipadayon bisan pa 
man? Segurado. Mao kana ang paagi nga ilang gibuhat karong panahona, mao 
gihapon ng butang, ang mga Moabihahon, mga Nicolaita, mipadayon gayud. 
Ug sila mipadayon pagpaingon didto, ug siya miadto… 
 Karon, bantayi, kung ang Dios kinahanglan magtagad sa 
pundamentalismo, Siya may katungod sa pagpanalangin sa Moab; tungod kay 
matikdi, si Balaam nagtukod ug pito ka mga halaran. Kana tukma gayud, ang 
numero pito: pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Nakita ninyo giunsa ang 
espirituhanon nga pagpadapat? Karon, kupti kana karon. Espirituhanon nga 
pagpadapat, ako moadto niini sa makadiyut diha sa usa ka magahi nga dapit. 
Nakita ninyo? Ang espirituhanon nga pagpadapat… Pito ka mga halaran, pito 
ka mga lakeng baka (Mahinlo nga mga mananap), ug pito ka mga lakeng 
kanding, nagasulti sa pag-anhi ni Cristo, mga gatusan ka mga katuigan sa wala 
pa Siya mianhi. 
227 Apan sila mitoo. Unsay ilang gitoohan? Sila nagatoo diha kang Jehova 
nga Dios. Unsa pa ang ilang gitoohan? Sila nagatoo nga ang mahinlo nga 
halad ang kinahanglan nga ihalad. Tinuod kana. Ug sila nag-angkon nga sila 
nagtoo nga ang Mesias moanhi, tungod kay sila nagahalad sa usa—usa ka 
lakeng karnero (nga mao ang toro nga karnero). Tinuod kana? 
 Karon, makig-uban ka lamang sa usa ka Baptist sa usa ka higayon, 
pangitaa kung sila wala ba nagbuhat sa mao gihapon nga butang. Tinuod 
gayud kana. 
 Buyno, karon unsa ang kalainan? Ania ang Israel anaa sa tiilan sa 
bungtod, nagahalad sa mao ra gihapon nga mga halad nga ilang ginahalad 
didto, nagaampo sa mao ra gihapon nga Dios. Wala ba nakita ninyo ang mga 
Nicolaita, ang mestiso? Nakita ninyo kini? Wala ba ninyo nakita ang tinuod 
nga espirituhanon? Unsa ang kalainan kanila? Ang usa kanila naganunot ang 
mga ilhanan. Ang laing usa adunay porma; ang laing usa adunay mga ilhanan 
nga naganunot. 
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Niini nga buhi, tungod kay ang… Oh, kupti Kana. Ang Pulong mosulod diha 
kanimo, kung ang Espiritu Santo anaa diha, kini buhi sa dihang Kini mosulod, 
ug ang matag saad tinuod. Walay bisan unsang butang… “Tungod niana, kung 
ikaw moingon niining bukid ‘Bumalhin ka,’ ug dili magduhaduha diha sa 
imong kasingkasing.” Tungod kay unsa? Ikaw ang pagka-Dios nga namulong. 
Nagatoo ka ba niini? Ang Biblia miingon sa ingon niini. Ug bisan unsa ang 
imong isulti matuman kung ikaw dili magduhaduha, kung mahimo nimo ang 
tanan sa—sa kalibutanong bisyo gikan kanimo, tugotan ang Espiritu Santo 
maghimo kanimo nga hingpit nga anak nga lalake kon anak nga babaye sa 
Dios (walay kalibutanon, walay paghukom, walay pagduhaduha). Unya unsa 
kini? Dili na kini ikaw; kini mao ang Dios diha sa sulod kanimo. Unya imong 
dawaton ang Iyang Pulong; kini usa ka saad, ug moingon, “Amahan, kini 
Imong saad.” “Satanas…” Kinahanglan dunay mobalhin. Nakita ninyo, nakita 
ninyo? 
92 Karon, dili ka makahimo niana hangtud ang Dios magapadayag 
kanimo unsa ang kahimutang. Nakita ninyo? Unya sa dihang imong 
mahibaloan unsa ang kahimutang, unya ikaw makahimo sa pagsulti, sama 
kang Jesus… Siya mao ang Pulong. Tinuod ba kana? Apan bisan pa niana si 
Jesus, ang Tawo, ang Tabernaculo, miingon, “Wala Akoy ginabuhat sa Akong 
kaugalingong pagbulot-an gawas ang Amahan magpakita Kanako.” 
 Unya kini dili mao ang Pulong hangtud Kini mapadayag kanimo. 
Nakuha ninyo kini? Dili ikatingala ang katawhan moingon “Ang mga adlaw sa 
mga milagro milabay na,” ang Pulong wala mapadayag ngadto kanila. Dili 
ikatingala sila dili makatoo sa Espiritu Santo; ang Pulong wala mapadayag 
ngadto kanila. Dili ikatingala sila dili makakita sa pinadayag sa bautismo sa 
Ngalan ni Jesu-Cristo; ang Pulong wala pa mapadayag ngadto kanila; ug bisan 
pa niana sila walay usa ka Kasulatan nga kaadtoan; walay usa ka dapit diin ang 
bisan kinsang tawo nabautismohan gayud sa bisan unsang laing paagi. 
94 Ug mahitungod sa Espiritu Santo, ang Biblia miingon nga walay tawo 
nga makahimo sa pagtawag kang Jesus nga Cristo, pinaagi lamang sa Espiritu 
Santo, ug unya ang katawhan moingon nga dili sila motoo nga ang Espiritu 
Santo husto. Nakita ninyo? Nakita ninyo, kini wala gibuhat alang kanila. Si 
Jesus miingon, “Walay tawo nga makaanhi Kanako gawas ang Akong Amahan 
magadani kaniya. Ug ang tanan nga gikahatag (panahong nangagi) kanako sa 
Amahan moanhi Kanako.” Oh, dili ba kana matahum. “Ang tanan nga 
gikahatag Kanako sa Amahan, moanhi Kanako. Walay usa kanila nga mawala 
gawas sa anak sa pagkalaglag, ug Ako… (Siya gipakatawo alang niana nga 
katuyoan.), ug ako magabanhaw kaniya sa kaulahiang adlaw.” 
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 Oh, tan-awa. Anaa diha diin ang atong mga ngalan gibutang sa 
Basahon sa Kinabuhi gikan sa pagkatukod sa kalibutan. Dili ba kana matahum. 
Unsaon nato sa pagduhaduha? 
96 O Dios, kuhaa ang pagduhaduha gikan sa among taliwala; 
sirkunsidaha ang among kabus nga tawhanong mga kasingkasing hangtud wala 
nay pagduhaduha sa among taliwala. Mao kana ang akong pag-ampo. 
Tangtanga ang matag duhaduha, Ginoo. Tugoti ako nga mabuhi nga 
mahigugmaon, mapainubsanon, ug magalakaw ingon—ingon sa usa ka 
cordero sa Dios dinhi sa yuta. Tugoti—tugoti ako nga magalakaw sama sa 
Iyang paglakaw. Tugoti ako nga mamulong sama sa Iyang pagpamulong. 
Tugoti ang akong mga motibo mahisama sa Iyang mga motibo. Tugoti—tugoti 
ako… Tugoti ang uban nga makakaplag kang Jesus dinhi kanako. Tugoti ako 
sa pagtangtang sa akong kaugalingon ug makakaplag niini diha Kanimo: ug 
maliminan gayud kaayo ngadto kang Cristo hangtud wala nay lawak alang sa 
pagduhaduha, ang unsa lamang ang Iyang isulti.  
 Karon, ayaw paggawas dinhi ug moingon, “Himaya sa Dios. 
Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Makita nimo unsay akong buhaton? Himaya 
sa Dios.” Wala pa ka makabaton niini. Dili mao kana ang paagi nga Iyang 
gibuhat kini, dili: nagpagula sa Iyang dughan ug moingon, “Makita ninyo 
unsay akong buhaton? Oo, sir. Ako mao ang Anak.” Dili. Wala gayud siya 
magkuha ug pagdayeg alang sa walay pulos; Iyang gihatag kini ngadto sa 
Dios; Siya naglakaw nga mapainubsanon ug mahigugmaon sa palibut Kaniya 
hangtud ang katawhan nahigugma gayud nga maanaa palibut Kaniya. Karon, 
ang Iyang kaaway lamang… Ug Iyang gihigugma sila hangtud bisan niana 
Siya nagaampo alang kanila sa kanunay, sa tanang panahon. Ug mao kana ang 
inyong Panag-ingnan, ang akong Panag-ingnan, sa pagbuhat ngadto sa uban 
maingon sa pagbuhat Niya ngadto kanato. 
98 Karon, buot natong mamatikdan dinhi pag-usab karon sa ikaduha nga 
verseculo, kana mao ang ika napulog tulo… 
 Ako nahibalo sa imong mga buhat, ug—ug sa dapit nga imong gipuy-
an, bisan… Ang trono ni Satanas… hinoon gihawiran mo ang akong ngalan, 
ug wala ilimod ang akong pagtoo,… 
 Nakita ninyo, sila nagpuyo diin anaa ang trono ni Satanas, ug sa 
gihapon sila naghawid sa Ngalan ni Jesus. Nakita ninyo? “Ug wala ilimod ang 
Akong pagtoo…” Unsang matang sa pagtoo ang Iyang gihatag kanila? 
Pentecostal nga pagtoo, sa sinugdan. Sila adunay Nicolaita nga pagtoo didto, 
usa ka iglesia nga organisasyon mitungha ilalum sa organisasyon; apan Siya 
miingon, “Pahilayo kamo niana; inyong gidumtan kini, ug busa Ako usab. Ug 
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216 Unya si Balaam nagsugod sa iyang panaw, miambak ngadto sa iyang 
mula—kon dili sa iyang mula, sa iyang asno, siya miadto. Ug ang nahaunang 
butang, kamo nahibalo, ang Manulonda sa Ginoo mitindog diha sa dalan. Ug, 
kamo nahibalo, kanang profeta, kanang papa, obispo, cardinal, bisan unsa man 
siya, gibutaan kaayo ngadto sa espirituhanon nga mga butang, sa paghunahuna 
nga siya moadto aron matuboy, tungod kay siya nagpuyo didto sa sapa sa 
Euphrates. Ako nagtoo nga siya naghunahuna nga kana panulondon, sama sa 
“Ibabaw niining bato Akong pagatukoron ang Akong iglesia, Pedro,” kon diha 
sa ubang bato nga atua sa Roma, kon ubang butang. Apan sa dihang miabut 
siya ngadto sa dapit, adunay mitindog nga Manulonda nga milanit ug espada, 
ug siya nabutaan ug maayo nga siya dili makakita niini. Ug ang mula miipit sa 
iyang tiil diha sa pader. Ug unya iyang gipalakaw siya pag-usab, ug ang—ang 
Manulonda mitindog diha sa dalan pag-usab. Ang Dios nagababag sa matag 
pultahan. Ug kining mula sa gihapon mibalik. Ug siya miambak pagnaug, ug 
mikuha sa iyang sungkod, ug nagsugod pagbunal kaniya pinaagi niini. Kining 
gamayng asno, mihigda didto, nga gibunalan sa ulo… 
217 Ug akong ipakita kaninyo unsay nakapausab kaniya, unsay nakahimo 
kaniya nga makaila, kon nagtug-an kaniya asa siya nasayup, Iyang gipasulti sa 
mga dila kanang mula: dili ang mula, siya usa ka asno. Ayaw isulti nga siya 
usa ka mula; siya dili makahimo sa pagbaton niini; siya usa ka mestiso. Nakita 
ninyo, siya mao ang orihinal nga kaliwat. 
 Ang Moab uban sa mga ilhanan nga milabay, tanang butang milabay. 
Ang Israel adunay mga ilhanan nga naganunot. 
 Apan kining gamayng asno mitalikod ug miingon, “Dili ba ako mao 
ang imong asno? Nagahimo ba ako sukad…” Ug kana—kana nagbuta sa 
obispo nga nagasakay didto, sa gihapon nagbunal nianang mula; ug ang mula 
nagsulti kaniya diha sa laing mga pinulongan. 
 Ug siya miingon, “Oo, ikaw—ikaw akong asno.” 
           “Ug wala ba—wala ba ako—wala ba ako nagapasakay kanimo, kon 
gipakyas ba nako sukad ikaw?” 
 “Wala, wala ikaw. Apan kung anaa pa akoy espada, patyon ko ikaw. 
Akong paundangon kining panagkatigum. Ako paingon didto aron sa 
pagpahunong nianang pundok sa holy-rollers gikan sa pag-agi niining yutaa. 
Ako kining idat-og kanimo.” Nakita ninyo? 
223 Ug ang nahaunang butang nahibalo kamo, nahitabo nga siya mitan-aw 
sa palibut; siya naghunahuna, “Buyno, kini kataw-anan. Ako nakadungog nga 
kanang mula nagsulti.” 
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 Unya unsay gibuhat sa… Si haring Balac napungot kaayo, ug dili 
gusto ug usa ka panagkatigum sama niana diha sa iyang simbahan kon sa 
iyang yuta. Busa unsay iyang gibuhat? Siya nagpaadto ngadto sa papa, kon 
ngadto sa obispo, si Balaam, ang sinuholan nga profeta, ang nahigugma sa 
salapi labaw pa sa paghigugma sa Dios. Ug si haring Balac nagsulti kaniya, 
“Kung ikaw moanhi dinhi ug tunglohon kining katawhan, buhaton ko ikaw 
nga usa ka bantugang tawo.” Ug ang Dios namulong ngadto kang Balac… Ug 
ambut lang kung adunay nahitabo nga ubang… Buot nakong ipasabut si 
Balaam… Ambut lang pila ang mga Balaam dinhi sa kalibutan karong gabii? 
Methodista nga mga ministro, Baptist nga mga ministro, Catolico nga mga pari 
(Kalooy.) nga nahibalo nga ang Dios… Kung kamo nakabasa sa mao ra nga 
kasaysayan ug mao ra nga basahon nga akong nabasa… si Balaam… 
210 Karon, matikdi. Unya siya miingon, “Umari ka ug tungloha ang 
katawhan.” 
 Ug si Balaam miingon, “Oh, akong pangutan-on ang Dios.” 
 Ang Dios miingon, “Ayaw pag-adto.” 
 Apan sa pagkasunod nga buntag, siya miingon—miadto ug nagsulti sa 
pari, kon sa—sa hari. 
 Ug siya mibalik, miingon, “Oh, ako—ako magahimo kanimo nga usa 
ka bantugan nga tawo.” 
 Busa si Balaam mipadayon sa paghangyo; ug ang Dios miingon, “Sige 
paglakaw; pag-adto didto.” 
 Nakita ninyo, kung ikaw dili mosunod sa kamatuoran… Kamo 
naghunahuna, mga Nicolaita, tungod kay ang Dios nagapamuhat alang 
kaninyo sa unsay inyong ginabuhat sama niana… Adunay orihinal nga 
kamatuoran. Imo lamang gibuhat ang gitugotan nga kabubut-on sa Dios. Ikaw 
moingon, “Ang Dios nagahatag kanato sa Espiritu Santo,” kon “Siya 
nagapanalangin kanato, ug kita nabautismohan sa ngalan sa Amahan, Anak, ug 
Espiritu Santo.” Kamong mga Balaam (Nakita ninyo?): doktrina ni Balaam. 
Ang Dios nagsulti kaniya human nga siya nahimong mapahitas-on kaayo. 
Iyang gipasagdan lamang siya sa pag-adto, sa pagbitay sa iyang kaugalingon. 
Kinahanglan ikaw mobalik ngadto sa kamatuoran, ang patukoranan nga 
kamatuoran, balik ngadto sa Biblia. “Oh, Siya nagapanalangin kanato. Ug…” 
Oh, ako nahibalo niana. 
 Iyang gibuhat, nagsulti kang Balaam, miingon, “Sige lakaw. Kung 
gusto ka nga moadto, kung kana… Gusto ka nga moadto niana nga dalan, ug 
ikaw nagkinahanglan sa imong organisasyon sa dalan, kuhaa kini; padayon.” 
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wala ninyo ilimod ang Akong Ngalan; kamo wala moadto sa ilang karaang 
kulto ug uban pang mga butang; kamo nagpabilin gayud nga tul-id sa Akong 
Ngalan. Ug kamo sa gihapon nakabaton sa Akong pagtoo sama sa 
sinugdanan.” Oh, nakagusto ako niana. 
 … Wala maglimod sa akong pagtoo, bisan sa mga adlaw ni Antipas 
ang akong sinaligan nga… (ako nagtoo kamo maglitok niana nga A-n-t-i-p-a-
s)… nga gipatay diha kaninyo, sa dapit diin nagapuyo si Satanas. 
100 Ako mohonong dinha sa makadiyut. “Ang trono ni Satanas.” Buot kita 
nga mobansay niining mga butanga; buot ko nga inyong makuha kini. 
Seguradoha nga buhaton ninyo karon. “Trono ni Satanas…” Karon, ang Dios 
nagpahayag sa Genesis diin ang trono ni Satanas, ug kana anaa sa Babilonia. 
Kini sa kanunay mao ang trono ni Satanas, ug sa Pinadayag kini mao sa 
gihapon nga butang. Apan kung inyong namatikdan, ang Babilonia nag-balhin 
sa iyang kaugalingon gikan sa pagano ngadto sa papa. 
 Ug karon sa nag-unang mga katuigan, kon sa wala pa gayud kini 
nahitabo (pipila ka mga tuig), ang trono ni Satanas nagtukod sa dakung… Ako 
nagtoo nga tawgon ninyo siya nga hari-sacerdote sa Caldeahanon. Ang 
herarkiya sa Babilonia nagbalhin sa iyang trono sa dihang ang mga 
Persiahanon naggukod kaniya, ug siya mibiya sa Babilonia. Ang iyang ngalan 
mao si A-t-t-a-l-u-s, Attalus, ang dakung hari-sacerdote sa Babilonia. Sa 
dihang ang mga Persiahanon miabut ug midaug sa Babilonia, naggukod sa 
mga Caldeahanon, si Attalus, ang ilang hari-sacerdote, mikalagiw ug midala sa 
iyang trono ngadto sa Pergamo. “Ang trono ni Satanas diin kamo nanagpuyo.” 
Nakuha ninyo kini?  
102 Karon, mao kana ngano ako mibalik aron sa pagkuha niining 
kasaysayan gikan sa kasaysayan sa iglesia, sa pagpangita diin—sa unsa ang 
nahitabo sa dihang Siya miingon, “Kamo nagpuyo diin anaa ang trono ni 
Satanas.” 
           Ako naghunahuna, “Buyno, asa kaha kana, ang usa ka butang, trono ni 
Satanas?” Unya akong nakaplagan nga kining dakung hari, human siya 
mikalagiw gikan sa nagmadaugong Persiahanon nga nag-ilog (sumala sa 
panan-awon ni Daniel), siya mianhi niining syudad sa Pergamo, sa Roma, ug 
didto naghimo sa iyang punoang buhatan. Si Satanas nagbalhin sa iyang 
punoang buhatan gikan sa Babilonia ngadto sa Pergamo, diin (sa umalabot) 
siya magsugod sa bag-ong Babilonia. Oh, tan-awa. Karon, inyong nakuha ang 
kaagi diin asa kita. Buyno. 
 Karon, ug didto iyang gipatay kining kahibulongan nga igsoon, 
gipatay didto, si Antipas 
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105 Unya nag-usab sa iyang pamaagi… Nahauna siya usa ka maglulutos sa 
mga Cristohanon. Oh, giunsa niya sa pagdumot sa Cristiyanismo. Ug siya usa 
ka hari-sacerdote sa iyang kaugalingon, pagano sa kinaiya, ug sa pagkatinuod 
siya nag-usab sa iyang kinaiya ug nakig-abin kang Constantino. 
 Si Constantino sa kanunay giila nga (ug pinaagi sa papa karong 
panahona) nagmugna sa Knight’s of Columbus, karon, ang usa nga naghatag 
ug madugoon nga panumpa. Apan si Constantino (Ako mosulti niini uban sa 
pagtahud ug pagtamud.), sa akong kaugalingon sa pagbasa niini gikan sa 
kasaysayan, wala gayud nakabig. 
107 Karon, siya nagdamgo usa niana ka gabii, nga kung siya… Siya 
nakakita ug usa ka krus, ug miingon nga pinaagi niini siya makadaug sa gubat; 
ug tungod kay siya nagasaad sa pagtabang sa mga Cristohanon, kung sila mag-
ampo alang kaniya aron makadaug niana nga gubat. Ug ako mitindog didto sa 
tulay, nga diin siya, sa pikas bahin sa tulay, natulog, nagdamgo niining damgo, 
ug nahigmata, ug nagpintal ug usa ka maputing krus diha sa mga taming niya 
ug sa tanang manggugubat niya. Ug didto diin nagsugod ang Knights of 
Columbus nga diin ilalum sa pagbulot-an sa Romana Catolica. Apan wala 
gayud nagbuhat ug usa ka butang nga relihiyoso; ang mao lamang nga butang 
nga iyang gibuhat gayud nga nahisulat sa kasaysayan, ingon sa akong nakita 
gayud, mao, siya nagbutang ug krus sa ibabaw sa simbahan sa Santa Sophia. 
(Uh.) 
 Apan siya usa ka politiko, ug sa dihang siya mao na ang emperador sa 
Roma nianang panahona, siya ug ang iyang pagano nga pari, nagkaabin ug 
nagpasulod diha sa dagaang nga iglesia nga gitawag ug Nicolaita nianang 
panahona (Ang Cristiyanismo, nga mihirig paingon sa pagkapari), ug nga 
gipangita sa iglesia. Ug atong nahisgutan sa umaabut nga mga pagtoon sa 
iglesia sa Efeso, ug sa uban pa, ug—ug sa Esmirna, kanang mga Nicolaita… 
108 Karon, ang mga Nicolaita nahimong—dili usa ka mga binuhatan sama 
nga kini balik sa sinugdanan dinhi, apan dinhi nahimong usa ka doktrina. 
Dinhi kini usa ka mga binuhatan; sila nagtinguha lamang sa pagpasulod niini; 
apan ibabaw dinhi sa ikatulong kapanahonan sa iglesia kini nahimong 
doktrina: halangdong mga pari, dagkung mga tawo; wala pa tawga ug mga 
papa karon; apan sila gitawag, sama sa, arsobispo, dagkung mga tawo, 
nahibalo kamo, inila. Ug ang ilang doktrina mao ang—mao ang, nga kini sa 
ngalan lamang. 
 Sila nagsugod sa pagpahilayo gikan sa napuno sa Espiritu, gimandoan 
sa Espiritu Santo nga iglesia. Ilang gipapahawa ang anaa diha sa minoriya ug 
nagtawag kanila nga mga erehes, tungod kay dili sila mouyon uban kanila nga 
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204 Tan-awa unsa ang gibuhat ni Miriam, ang profeta nga babaye. Karon, 
hinumdomi, siya usa ka profeta nga babaye. Siya nagkuha ug tamborin ug 
nagsugod sa pagpatingog sa tamborin ug nagsayaw diha sa Espiritu, ug ang 
mga anak nga mga babaye sa Israel nagsunod kaniya diha sa pangpang, 
nagpatingog sa mga tamborin, ug nagasayaw diha sa Espritu: tinuod nga 
Pentecostal. 
 Ug unya kung inyong namatikdan sa dihang sila miabut sa Moab. 
Karon, kita mobalik… Kita ania sa Kasulatan karon, sa doktrina ni Balaam. 
Ug ang Moab—Moab igsoon sa Israel. Pila ang nahibalo asa gikan ang Moab? 
Buyno. Ang moab ang akong pagatawgon nga mestiso, tungod kay kanang 
Moab nagsugod gikan sa mga anak nga babaye ni Lot. Si Lot nakabaton ug usa 
ka bata pinaagi sa iyang kaugalingon nga anak nga babaye, adunay duha ka 
mga bata. Ug si Moab ang usa kanila, ug siya naghimo ug usa ka nasud nga 
Moab, ang tribo. Ug sa pagkatinuod, si Lot pag-umangkon ni Abraham, nga sa 
pagkatinuod gikan nianang mao ra nga kagikanan. Kita nahibalo niana. 
 Karon, buot ko nga inyong mamatikdan nga nga sila dili mga pagano, 
ingon sa uban natong pagpasundayag dili pa dugay… Hinumdomi, sila mga 
magtotoo. Karon, sa dihang miabut ang Israel dinhi paingon sa ilang dalan 
ngadto sa yuta sa saad, nga anaa gayud sa ilang dalan diha sa katungdanan, ug 
dinhi ania ang Moab nga anaa gayud sa ilang agianan. Sila nagpadala ug mga 
mensahero ngadto sa Moab ug miingon, “Tugoti kami nga molabay sa inyong 
kayutaan. Kami inyong igsoon.” 
206 Karon, ang Moab nagrepresenta sa mga Nicolaita. Karon, inyong 
makita sa dili madugay. Ang Israel nagrepresenta sa tinuod nga iglesia. Ug si 
Balaam mao ang usa sa mga obispo, mga papa (Bantayi ug tan-awa karon.), 
kalibutanon nga Cristiyanismo. Karon, atong namatikdan nga siya dunay gasa; 
walay pagduhaduha mahitungod niini. Daghan kanila maayong mga 
mamumulong, mga doktor sa pilosopiya, ug—ug bantugang mga tawo. Dili 
kamo makalimod niana. Apan “Nga nagabaton sa dagway sa pagkadiosnon 
apan nagapanghimakak sa gahum niini.” 
 Pagkupot ngadto nianang orihinal nga Pentecostes. Ayaw pagpahilayo 
gikan niana. Sa dihang buhaton nimo kana, ikaw mawala. Pagpabilin sa 
panalangin. Mao kana, ang nagapanalangin sa panalangin. 
208 Karon, matikdi samtang sila nagapanaw. Sila miabut ngadto niining 
pormal nga mestiso nga iglesia, ug sila miingon, “Kami molabay paingon 
ngadto sa usa ka revival. Kami moadto sa yuta sa saad, motugot ba kamo nga 
moagi kami? Kung ang among mga kahayopan mokaon ug bisan unsang 
sagbot, kung sila moinom ug bisan unsang tubig, pagabayran namo kini.” 
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199 Karon, sa diyutayng pagpadayon sa unahan karon. Ang Cristohanong 
iglesia naminyo ngadto sa usa—ngadto sa usa—ngadto sa Babilonia. 
“Pergamo” nagkahulogan nga “naminyo.” 
 Karon, ang doktrina ni Balaam. “Anaa diha kanimo ang mga 
nanagsunod sa doktrina ni Balaam.” 
 Oh, ako nahigugma gayud niining mga butanga. Oh, kung kamo 
makahimo lamang sa pagpabilin sa diyutayng hataas pa sa usa (Nakita ninyo?), 
apan kamo lamang… Buot kamo nga inyong makita kini ug unya mopadayon 
ngadto sa ubang butang pa, tungod kay kini napuno gayud—gayud sa 
bulawanong mga pagtolon-an. Ako usa ka tigsuhid ug bulawan; ako gusto nga 
mokalot niining mga mga bugon sa bulawan, ug ipasilak sila, ug ipasinaw sila 
sama niini, ug motan-aw kanila. Ug matag-usa kanila magadan-ag kang Jesu-
Cristo, matag-usa kanila. Nakita ninyo? Matag-usa kanila nagadan-ag kang 
Jesu-Cristo. Siya mao ang Alpha ug ang Omega, matag kilate sa bulawan diha 
sa bugon. Tinuod kana. Siya ang matag tipik niini. Mao kana ang hinungdan 
Siya ang Dios nga nahimong unod sa atong taliwala. 
202 Karon, aron nga makuha… Ako—ako dili magkuha ug panahon alang 
niini, tungod kay ako adunay… Akong nakita nga ikasiyam na ang takna. Ug 
ako—ako adunay laing butang nga akong buot hisgutan karong gabii, kung 
itugot sa Dios. Ug buot ko nga inyong isulat kini ug inyong basahon kini 
ugma; inyong isulat ang Numeros 22 ngadto sa 25. Buot ko nga inyong 
basahon kana karon, ug mahimo kamo sa pagsunod kanako. Ug karon—ug 
karon sa Numeros 22 ngadto sa 25. Kita nahibalo nga ang Israel… Ang Israel 
mao ang pinili nga katawhan sa Dios. Tinuod ba kana? Sila ang mga… Sila 
mga Pentecostal. Sila adunay Espiritu sa ilang taliwala. Nahinumdom kamo sa 
mensahe sa miaging gabii, giunsa nianang Moises sa dihang siya mitabok sa 
Mapulang Dagat, kon sa Patayng Dagat, ug nakaplagan sa iyang luyo didto sa 
Mapulang Dagat, ang dugo (nagrepresenta sa dugo), sa tanang mga kapatas 
nga nagadagmal kaniya ug sa tanang mga anak sa Israel… Si Moises mibayaw 
sa iyang kamot ug miawit diha sa Espiritu. Oh, matag-usa kanato mahimong 
usa ka Moises sa dihang kita motan-aw pagbalik sa mapulang Dugo ni 
Ginoong Jesus ug makita ang tanang daang hubog, tanang daang botelya, 
tanang daang dautang babaye, tanang daang mahugawng butang nga atong 
nabuhat gayud sa atong kinabuhi, tanan namatay diha sa Dugo sa Ginoong 
Jesus. Makahimo kanato sa pag-awit diha sa Espiritu. Mga sigarilyo, mga 
tabako, ug mga dautang mga batasan, ug tanang butang pa namatay diha sa 
Dugo ni Ginoong Jesus, unya makabayaw kita sa atong mga kamot ug moawit 
diha sa Espritu. Nakita ninyo? 
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magbaton niining dagkung mga denominasyon. Apan ang iglesia buot 
magpabilin nga gawasnon ilalum sa pagbulot-an, ilalum sa gahum sa Espiritu 
Santo ingon nga si Cristo nagsaad kanila nga Siya magauban kanila, ug mao 
kana ang ilang Hari (Oh.), ilang hari. 
110 Ang tinuod nga iglesia wala gayud mag-usab sa iyang kinaiya, dili 
mahimong dumalahan pinaagi sa ubang hunta sa—sa… Wala ako mahibalo 
unsay pagtawag ninyo kanila karon. Sila mga cardinal, ug mga obispo, ug mga 
papa, mga dili masayup. Kita nagatoo nga dunay Usa nga dili masayup; Siya 
mao ang atong Hari; Siya mao si Jesu-Cristo nga ania kanato karon diha sa 
porma nga Espiritu Santo: ang Dios ania sa sulod kanato, nagkinabuhi sa 
taliwala kanato, nagamando kanato ug nagagiya kanato ngadto sa mga tubig sa 
Kinabuhi, nagpadayag sa Iyang kaugalingon; nagpakita, sama sa Iyang gibuhat 
niadtong unang mga balaan ug mga martir, nga Siya mao ang Ginoong Dios sa 
kabuhatan, nagaayo sa masakiton, nagbanhaw sa patay, nagpakita ug mga 
panan-awon, nagpagula ug mga yawa. 
111 Walay usa ka higayon nga nakahimo gayud sa pagpupo, sa tanang mga 
obispo sa Nicolaita nga iglesia nga nagporma sa herarkiya sa Roma, ang 
papa… Walay usa ka higayon diha sa kasaysayan nga kita adunay talaan sa 
bisan asa niadtong mga obispo nga nagabanhaw gayud ug patay, kon bisan 
unsang butang sama niana, tungod kay si Cristo, ang Pagkabanhaw, wala diha 
sa ilang mga kasingkasing. Sila nakig-abin ug mipahilayo ngadto sa 
denominasyon, nagbaligya sa ilang pagkapanganay. Apan ang iglesia sa buhi 
nga Dios adunay gahum ni Cristo. Ang laing iglesia adunay mga hatag-as nga 
mga katungdanan diha niini; apan ang tinuod nga iglesia nagpabilin uban sa 
Espiritu. Nakasabut ba kamo? Buyno. 
112 Karon, kining… Busa si Constantino, sa paghiusa sa iyang empiryo, 
mao kini ang iyang gibuhat. Iyang gikuha kadtong mga Nicolaita, ug miadto 
kanila (nga mao ang sa ngalan lamang nga Cristiyanismo). Nakasabut ba kamo 
sa tin-aw niini? Sila mga Cristohanon, gitawag kono nga nag-angkon nga mga 
Cristohanon nga walay Espiritu Santo. Oh, maayo unta nga kana motidlum sa 
sulod aron dili ninyo kini mapahilayo. Nakita ninyo? Kadto mga Cristohanon, 
denominasyonal nga mga Cristohanon nga walay Espiritu Santo. Sila mga 
Cristohanon sa ngalan lamang, sila mga Cristohanon pinaagi sa ilang 
panagkatigum; sila dunay communion; ug sila nagtuman sa mga lagda, apan 
nagsalikway sa pagdumala sa Espiritu Santo. Sila walay mga ilhanan ug mga 
katingalahan sa ilang taliwala; sila nag-angkon nga kadtong mga butanga 
milabay na, nga sila kinahanglan magtukod ug iglesia alang sa pagmando. Kita 
moadto niini sa makadiyut, unsang matang sa pagmando. Nakita ninyo? 
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113 Karon, busa tungod niana ang iglesia sa Espiritu Santo kinahanglan 
mopahilayo sa iyang kaugalingon gikan sa maong mga butang. Apan sa 
Pergamo, kining tanan gipamulong ngadto sa manolunda sa iglesia sa 
Pergamo. Nakita ninyo, tungod kay kini mao ang iyang katungdanan karon sa 
pagbuhat niini. 
 Apan si Constantino dili interesado sa Cristiyanismo; siya buot nga 
magdala sa iyang pagano nga mga kagikanan, iyang pagano nga iglesia… Ug 
ang Laodicea nga nagamut ug—kon ang Nicolaita nga nagamut ug napasukad 
ngadto sa Roma ug nakabuhat ug dakung pagpasundayag, ug daghan sa 
katawhang mga Cristohanon nga mga magtotoo (gitawag kono), sa ngalan 
lamang… Ug ang tinuod nga iglesia anaa sa minoriya, sa kanunay kaniadto ug 
sa kanunay mao gayud. Ako magapaabut sa makadiyut, tugotan kana nga 
mahomol sa tinuod nga lawom. Nakita ninyo? 
 Hinumdomi, ang tinuod nga iglesia sa kanunay usa ka gamayng 
pundok nga gitulod pagawas sa laing mga iglesia. Ang tinuod nga iglesia wala 
gayud maorganisa, tungod kay kini dili organisado; kini mao ang mystical nga 
Lawas ni Jesu-Cristo nga nagkinabuhi sa yuta, ang Espiritu Santo nagalihok sa 
sulod niining mga membro. Busa dili ka makaorganisa kang Cristo, dili ka 
makahimo niini. Buot ko nga kuptan ninyo kana alang nianang kapanahonan 
sa Laodicea, karon. Ug hinumdomi kini ug kupti kini, tungod kay matag 
Pulong nga akong gipamulong anaa niining teyp. 
116 Ug karon, hinumdomi, ibutang kini sa hunahuna: ang tinuod nga 
iglesia wala gayud naorganisa. Ang iglesia Catolica mao ang nahaunang 
organisasyon nga sukad nahibaloan sa kalibutan, wala gayud kaniadto nga 
adunay organisasyon, ug kini mao ang inahan nga iglesia sumala sa gisulti sa 
mga Catolico nga mao kini. Mao kini ang inahan nga iglesia, inahan sa 
organisasyon nga mga simbahan. Ang biblia nag-ingon nga siya mao, busa dili 
ka makalalis niana. Sa dihang sila mosulti nga mao kana ang inahan nga 
iglesia, mao kana ang inahan nga iglesia. Siya gihulagway diha Pinadayag 17; 
kita moadto kaniya sa walay langan. Buyno. 
117 Karon, busa si Constantino, uban niini diha sa iyang hunahuna aron sa 
paglig-on sa iyang empiryo (sumala sa kanunay nga gibuhat sa Roma, aron sa 
pagkupot sa mga yawi ngadto sa kalibutan), kinahanglan iyang dal-on ang 
iyang pagano nga mga ideya ug dal-on ang Cristohanon nga mga ideya, ug sa 
ubang paagi gihiusa sila, aron sa paghiusa niining tanan ug maghimo sa iyang 
kaugalingon ug usa ka empiryo nga mahimong labaw sa tanan. Nakita ninyo? 
Tung—tungod kay siya… Kana maghimo kaniya nga pinakadakung pangulo 
sa kalibutan: si Constantino. 
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 Karon, atong hisgutan… Siya miingon, “Anaa usab kanimo ang pipila 
nga nanagsunod sa tuloohan ni Balaam.” Atong hisgutan kana. 
 Adunay panahon pa ba kita? Ako magadali gayud kutob sa akong 
mahimo. Kon mahimong makapaabut ba kamo hinoon ug tan-awon kung kita 
makahimo sa pagbalik sa buntag? Pila ang gusto nga mopadayon lamang kita 
hinoon sa diyutayng hataas pa? Atong… Buyno, karon ako—ako nasayud nga 
init dinhi karon. Ug kung ikaw nagalingkod gihapon ug nainitan, unsay imong 
paghunahuna dinhi sa ibabaw? Nakita ninyo? Apan oh, tan-awa, kita 
nagtinguha sa pagpahilayo gikan nianang dapit nga mainit. Mao—mao kana 
unsa kini, tungod kay kita walay katapusan. 
196 Karon, karon sa pagkatinuod sa dihang sila nagtukod sa usa ka iglesia 
sama niana, unsay nahitabo? Karon, pamati ug maayo, akong mga anak. Unsay 
nahitabo? Oo, sa pagkatinuod, kana nagkuha sa Espiritu Santo gikan gayud sa 
iglesia. Dili ikatingala walay usa sa ilang mga obispo nagbanhaw sa patay kon 
nagbuhat ug mga milagro. Ug sila nagahisgut sa uban niining mga balaan nga 
anaa sa ilang iglesia, sila nagprotesta kanila, apan ilang giangkon sila. 
 Tan-awa si Joan of Arc, kanang batan-ong babaye. Ako mangutana 
kaninyong katawhang Catolico, kon kamong mga Protestante, bisan kinsa 
kaninyo. Si Joan of Arc, sa iyang panahon, walay bisan unsang butang didto sa 
Pransya apan ang iglesia Catolica; ilang gipapha ang mga balaan. Apan ang 
Dios nagalihok nianang batan-ong babaye ug siya anaay Espiritu Santo. Ug 
unsay iyang gibuhat? Siya makahimo sa pagtagna sa mga butang, ang Ginoo 
magahatag kaniya ug mga panan-awon ug motag-an niini. Siya nagaampo sa 
masakiton. Siya nag-ampo sa gamayng bata nga namatay, ug kini nabuhi pag-
usab. Mao kana ang Pentecostal. Nakita ninyo? Ug unsay gibuhat sa iglesia 
Catolica ngadto kaniya tungod kay siya nagprotesta sa iglesia Catolica? Ilang 
gihukman siya ug gisunog siya sa estaka ingon nga usa ka diwatahan. 
198 Ug karon ikaw moingon, “Saint Joan of Arc.” Duha ka gatos ka mga 
katuigan ang milabay, sa dihang ang iglesia nakaamgo sa ilang gibuhat, ug 
siya usa ka Balaan, oh, sa pagkatinuod, sila nagbuhat ug paghinulsol tungod 
niini; ilang gikalot ang mga lawas niadtong mga pari nga nagtugot sa iyang 
kamatayon ug gilabay sila didto sa sapa. Naghunahuna ba kamo nga kana 
nagahugas gayud sa dugo sa ilang mga kamot? Ang Biblia miingon, “Ang—
ang dugo sa matag martir nakaplagan diha kaniya.” Mao kana ang gisulti sa 
Manulonda sa Ginoo nga nakaplagan diha sa Babilonia, “Tanang pagpatay, 
martir, ug tanang balaan ni Cristo nga gi martir, nakaplagan gayud dinhi gikan 
sa kapanahonan sa Nicolaita ngadto sa unahan, matag martir.” Hunahunaa 
kana. (Salamat kanimo, Igsoong Ben.) Karon, hunahunaa kana. 
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kongregasyon miingon, “Amen.”—Ed.] Tinuod kana. Karon, aron gayud nga 
akong mabatonan ang inyong pulong nga kamo… 
190 Nakita ninyo, usa ka inahan sa mga bigaon? Pinaagi sa paghimog mga 
pakighilawas batok sa Pulong sa Dios. Kung ang Pulong sa Dios miingon, 
“Paghinulsol ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo,” ug ang matag-usa 
ka tawo nabautismohan sa Ngalan ni Jesus, ug unya inyong gamiton ang 
Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, kana pagpamiga. Tinuod ba kana? Ug kung 
ang Biblia nagbautismo pinaagi sa paglubong (“baptize,” gikan sa Griego nga 
Pulong), nan giunsa ninyo pagkuha ang pagwisikwisik ug pagbubo? Asa kana 
gikan? Kung inyong gipuli ang paglamano sa mga kamot, kon magbutang ug 
ostya diha sa inyong dila ug magtulon niini, kon laing usa ka butang sama 
niana alang sa Espiritu Santo, ug ang Espiritu Santo mikanaug gikan sa langit 
ingon sa huros sa makusog nga hangin ug nagpuno sa katawhan, ug 
nagsinggit, ug naglihok sama sa usa ka hubog nga tawo; ug inyong gipuli ang 
paglamano sa mga kamot, kon ibutang ang  inyong sulat diha sa usa ka 
simbahan, kon ubang butang sama niana; unsaon gayud ninyo sa paghigula sa 
paghimog espirituhanon nga mga pakighilawas? 
191 Karon, pangutan-a lamang ang imong kaugalingon niana. Tay-oga ang 
imong mga panghunahuna; buksi ang imong kasingking ug magmatinud-anon, 
igsoon. Kita ania sa katapusan sa dalan. Kining mga panagkatigum wala 
gipahimutang dinhi nga walay kapuslanan; sila gipahimutang sa Dios. Ako 
nagatoo niini gayud ingon nga segurado ako—kamo nagatoo kanako nga 
Iyang alagad. Ug ako namulong niini sa Ngalan ni Jesus, nga ang Dios 
nagbutang sa akong kasingkasing sa pag-anhi dinhi. Ug ako wala magkuha ug 
usa ka centavo sa pagbuhat niini. Ako—ako—ako—ako mahimong wala dinhi 
ug magaampo sa masakiton sa ubang dapit, kon ubang butang sama niana. 
Kon ako mahimong atua sa halayo nangisda, ug magakuha sa akong kuwarta; 
magakuha sa akong suweldo gikan sa simbahan. Apan ang Dios nagbutang 
niini sa akong kasingkasing; ako dili makahimo sa pagpahilayo gikan niini, sa 
kanunay nagatuaw kanako, ug ako nagabuhat sa tanan nga akong mahimo. 
Ako ania dinhi sa Ngalan sa Ginoo, nagabuhat sa tanang butang nga akong 
nahibaloan. Ayaw kini ipalabay kanimo. 
192 Karon, Protestante, nakita ba ninyo unsa ang akong ipasabut sa 
Catolico ug Protestante nga iglesia? Sama… Ang usa sama lamang gayud sa 
laing usa. Tinuod gayud kana. 
 Karon, nagkahulogan naminyo, “Pergamo” nagkahulogan nga 
“naminyo.” 
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 Ug sumala sa pagkakabig, siya—siya usa ka politiko, apan dili usa ka 
balaan sa Dios, sumala sa uban kanila nga nagtinguha sa paghimo kaniya. Siya 
dili mao. Walay usa ka butang gayud nga iyang gibuhat nga bisan gani alang 
kanako pamation nga murag Cristiyanismo. Busa sa usa sa simbahan sa mga 
Nicolaita siya nagbutang ug usa ka krus; sumala sa bisan unsang butang pa nga 
sukad iyang gibuhat nga tan-awon nga Cristiyanismo, wala gayud ako nakakita 
niini; gawas nianang gabii siya nagpintal sa krus sa iyang mga taming didto 
dayon tungod kay siya adunay usa ka damgo; ang mga Cristohanon nagaampo 
alang kaniya nga siya magmadaugon sa gubat. 
 Karon, tungod niana kini naglig-on sa iyang empiryo. Ug unya aron sa 
pagbuhat niini, iyang gipasulod ang pagano nga mga seremonya ngadto sa 
Nicolaita nga Cristohanong iglesia. Ako magtawag niini nga ang sa ngalan 
lamang nga denominasyonal nga iglesia nga naporma. Siya nagdala sa pagano 
nga mga seremonya ngadto niining Nicolaita nga iglesia, ug mao kana ang 
pagkahimugso sa Catolisismo. 
120 Karon, igsoon, ako nagkutlo sa kasaysayan. Ako adunay mga linibo 
nga Catolico nga mga higala, ug sila mga higala sama sa higala nga mga 
Protestante. Apan ang mga Protestante dili makasinggit; pagpaabut lamang 
hangtud mahuman karong gabii. Nakita ninyo, nakita ninyo? Makita ninyo nga 
sila nagbuhat sa mao gihapon nga butang. Ang kolon dili makasulti sa kaldero 
nga bulingon (Nakita ninyo?), tungod kay kini—kini mao lamang gihapon nga 
butang; ang mao ra nga espiritu anaa sa taliwala kanila. Ug unya kamo 
makakita ngano nga ako sa kanunay nagsaway nianang butang. Tungod kay 
kini sayup. Ang Espiritu nga ania kanako, kung… Ako nagtinguha sa, ug usa 
ka butang sa sulod nako nagatuaw; ako dili gayud makapugong mahitungod 
niini, sa kanunay, tungod kay… 
121 Dagkung mga tawo, dagkung mga relihiyosong mga pangulo nagsulti 
kanako, “Madaot nimo ang imong pagpang-alagad. Igsoong Branham, ikaw 
magabuhat ug mga butang” miingon, “dili kana—kana imong bulohaton. Ang 
Dios nagtawag kanimo sa pag-ampo alang sa masakiton.” 
 Ang Dios nagtawag kanako sa pagbuhat ug labaw pa kay sa pag-ampo 
alang sa masakiton. Ang sakit usa lamang ka butang nga akong mahimong 
makuha ang pagkabana sa katawhan; mao lang kana. Ang sakit, pag-ampo sa 
masakiton usa ka gamayng butang. Nakita ninyo? Ang mensahe mao ang 
atong pagahisgutan. Kanang mga butang mobalik; ang sakit, ang masakiton 
nga tawo, ang tawo mahimong maayo ug mamatay pag-usab. Apan ang tawo 
nga natawo sa Espiritu sa Dios adunay Kinabuhing Dayon. Busa ang dili 
lamang moadto sa palibut aron sa pag-ayo sa masakiton sama niana. Kana gasa 
gayud diha sa iglesia alang sa lokal nga lawas; nahauna, ug unya ang laing usa, 
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ug unya sa laing usa, unya sa laing usa. Nakita ninyo? Kana, mga gasa nga 
moadto sa tibook iglesia. Apan kini labaw pa niana, ug ako naglaum nga 
inyong makuha kini. Buyno. 
123 Ang pagkahimugso sa Catolisismo… Aron sa pagbuhat niini, aron 
makuha ang mga Cristohanon ug usab makuha ang mga pagano, sa paghiusa 
kanila ug maghimo ug usa ka iglesia… 
 Oh, maayo unta anaa kana kanako karon, usa ka papel nga gibutang 
dinhi sa miaging gabii. Dalhon unta nako kini, ug akong nakalimtan kini; 
daghan kaayo nga mga butang nga nahimutang sa lawak didto. Sila naghimo 
sa pinakamao ra nga butang karon gayud, ug kamo nagsugod niini sa dihang 
inyong pilion ang katapusang tawo nga inyong pilion. Sila naglihok karon sa 
pagpangita ug Biblia nga dili makasakit sa Catolico, ni sa Judio, ni sa 
Protestante. Sila maghimo ug Biblia nga mohaom sa tibook butang. Dili ba 
ninyo makita ang kaigmat sa laing Constantino? Ang kasaysayan nagasubli 
lamang sa iyang kaugalingon pagbalik. Karon, makita ninyo, akong nakuha 
ang… Nadungog ba kamo nga ako nagbasa niini sa miaging gabii, dili ba 
kamo? Ug akong—akong nakuha kini sa balay, ug sila nagatrabaho niini sa 
dugayng panahon. 
125 Karon, sila namulong sa ‘62 sila… Ug matikdi nga ang Papa Juan 
XXII nagpasalig—naghangyo sa tanang mga anak nga babaye nga 
kasimbahanan nga mobalik pauli ngadto sa inahan nga iglesia. Ayawg kaguol 
siya mouli. Sila mouli. Siya mobalik. Sila nahibalik na. Dili na kinahanglan 
nga mobalik sila; sila atua na didto karon. 
 Sama sa akong gipamulong, “Kining nasud miingon, ‘Buyno, kung si 
Mr. Kennedy mapili, ang mga Catolico mosakmit sa gahum.’” Mosakmit sa 
gahum? Gibuhat na nila kini sa dugayng panahon ug wala kamo nahibalo 
mahitungod niini. Kinsa ang nagabayad sa ilang mga magtutudlo? Giunsa nila 
sa pagbaton niining mga butang aron makaadto sa ilang mga tunghaan? Ug 
kamo nga nagabayad ug buhis ang nagabayad niini. Oh, ilalum gayud sa 
inyong ilong (nakita ninyo?), sama niana. Oh, tan-awa, giunsa niya pagbuhat 
pasulod. Ang Biblia nag-ingon nga kuhaon kini pinaagi sa mga pag-ulo-olo, ug 
iyang gibuhat. Nakita ninyo? Tinuod kana. Nakita ninyo, nagabayad sa buhis 
sa walay pulos. Busa, oh, adunay daghan kaayo nga ikasulti dinhi. Ako lamang 
nga laktawon ang ubang mga dapit, ug mobalik pag-usab aron hisgutan. 
127 Aron nga kining butanga magalihok, si Constantino naghimog daghan 
nga kalibutanong mga kalingawan aron sa pagkuha sa pagtagad sa pagano ug 
mga Cristohanon ngadto sa iglesia. Espirituhanon nga panghunahuna ba 
kamo? Naghunahuna ba kamo? Dili ba kana mao ang mensahe sa takna? Ang 
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184 [Blangko.nga.dapit.sa.teyp—Ed.]… sa ilang iglesia. Oo, sir. Miingon, 
“Dili ba ang iglesia gitawag diha sa Biblia nga Babilonia?” Nakita ninyo, diha 
sa ilang kaugalingong basahon. Buyno. Karon, kung siya usa ka mahugaw, usa 
ka bigaon, ug siya inahan sa mga bigaon, siya kinahanglan dunay mga anak 
nga babaye. Ug kung sila mga anak nga babaye, sila mga babaye; sila mga 
iglesia. Karon, asa gikan ang Protestante nga iglesia? Tinuod ba kana? Unsay 
kalainan taliwala sa usa—usa ka bigaon ug sa usa ka puta? Mao ra gihapon 
nga butang. 
186 Si Martin Luther migula, aron sa pagbalhin, aron sa paghatag sa tinuod 
nga iglesia sa kahigayonan; si Wesley; paingon ngadto sa Pentecostes; ug ang 
matag-usa kanila mibalik gayud ngadto nianang Nicolaita nga ideya sa pag-
organisa ug mga punoang mga maglalantaw, ug tanang butang pa, ug mibalik 
gayud sa mao ra nga bautismo nga sila gibautismohan, mao ra nga porma, mao 
ra nga mga seremonya, bisan gani daghan kanila uban nga may mga katekismo 
ug “maghimaya ka Maria.” Dili maghimaya ka Maria, apan… Unsa kini nga 
mahitungod sa mao ra nga butang? Kanang Kredo sa mga Apostoles… Pakitai 
ako ug Kredo sa mga Apostoles diha sa Biblia, igsoon. Kung—kung sila 
adunay usa ka kredo, kini mao ang Mga Buhat 2:38; mao kana ang ilang 
ginasugo ngadto sa matag-usa nga buhaton. Asa man kamo nakadungog sa 
apostoles nga naghimo ug kredo, nga nagaingon, “Ako nagatoo sa santa iglesia 
Roman Catolica. Ako nagatoo sa pagpakighinabi sa mga balaan”? 
 Sa dihang si Pedro, ang adunay mga yawi, miingon, “Wala nay laing 
tigpataliwala taliwala sa Dios ug sa tawo, apan si Cristo Jesus.” 
188 Apan tan-awa ang mga Protestante nga mga iglesia. Unsay ilang 
gibuhat? Sila dili matagbaw. Matag-usa kanila nga migula, migula nga adunay 
Pentecostal nga panalangin. Mao kana ang tinuod gayud. Bisan gani si Martin 
Luther nagasulti ug mga dila. Mao kana ang tinuod gayud. Nangayog pasaylo 
sa iyang kaugalingon, miingon, “Dios, kining mga makahahadlok nga mga 
pulong nga akong ginalitok, wala ako nahibalo sa akong ginapanglitok.” 
Nakita ninyo? Segurado, siya mitoo niini. Sa pagkatinuod, siya nagbuhat. 
 Karon, lahus ngadto sa kapanahonan sila adunay Espiritu, apan sila sa 
kanunay mibulag ug naghimo ug mga organisasyon human ang ilang mga 
unang mga magtutukod nawala. Kung imong tugotan ang iglesia Lutherano 
nga magapadayon, ug dili mag-organisa niini, kini mahimong Pentecostal. 
Unsa ang Pentecostal nga iglesia, akong buot ipasabut ang tinuod nga 
Pentecostal? Dili ang denominasyon, karon, kini maingon sa kolon ug caldero 
pag-usab. Nakita ninyo? Apan sila nagbuhat ug mao ra gihapon nga butang, ug 
kana nagbutang kanila balik gayud ngadto sa mga Nicolaita sama lamang sa 
gibuhat nila sa sinugdanan. Pila ang nakakita niana? Moingon “Amen.” [Ang 
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 … nga adunay napulo ka mga sungay ug pito ka mga ulo ug ang mga 
ulo napuno sa mga ngalan sa pasipala. 
 Karon, ang pito ka mga ulo mao ang pito ka mga bukid diin ang 
syudad nagalingkod. Ug kining babaye usa ka syudad, kita nahibalo. 
 Ug ang babaye nagbistig purpora…  
 Ang babaye… Ang mapintas nga mananap mapula, apan ang babaye 
nagbistig purpora. Karon, dili ba nagpahimangno ako kaninyo sa miaging 
adlaw, nga adunay tulo ka mga tabil? Wala ako nasayud kung unsa ka 
gidugayon ako mabuhi, apan hinumdomi kini. Maingon nga ako nagatug-an 
kaninyo sa miaging mga katuigan, “Bantayi ang Russia.”… Adunay tulo ka 
mga tabil; hinumdomi kini. Adunay puthaw nga tabil (Iron curtain). Adunay 
kawayan nga tabil (bamboo curtain) (ang pula nga tsina ug uban). Ug adunay 
purpura nga tabil (purple curtain); bantayi ninyo kanang tabil; mao kana ang 
malimbongon. Daku kaayo… 
181 …. Ang babaye nagbistig purpora…escarlata,… may mga dayandayan 
nga bulawan… mga batong hamili ug mga mutya,… (Nahinumdom kamo 
kanako nga namulong balik dinhi unsa ang nahaunang halaran sa Nicolaita? 
Nakita ninyo? Ang babaye ingon nga iglesia)… may gikuptan siya nga usa ka 
kopa nga bulawan… (Nahinumdom kamo? Ang halaran gihal-opan ug 
bulawan; ang kopa, nga iyang gipanghatag sa katawhan.)… nga napuno sa 
kangil-aran ug mga kahugawan sa iyang pagmakihilawason:  
 Mao kana ang iyang gipanghatag ngadto sa katawhan; ilang ginatulon 
kini. Segurado. Nangahubog gikan niini, nangahubog gayud. Tanan nianang 
pundok sa mga Irish, ug Pranses, ug uban pa, putlon ang imong ubol-ubol 
kung ikaw mosulti ug usa ka butang batok niana nga iglesia. Segurado, 
magahimo niana. Nakita ninyo? 
 Ug diha sa iyang agtang nahisulat ang nga ngalan:TINAGO, 
BABILONIA… 
 Karon, diin man mibalhin ang Babilonia? Gikan sa Babilonia ngadto 
sa Pergamo, ug nahimong… Si Satanas nagbalhin sa iyang trono… Oh, hinaut 
nga kita makahuman sa tibook Pinadayag, aron kamo makakita niini. 
 …BABILONIA NGA BANTUGAN, ANG INAHAN SA MGA 
BIGAON… USA KA INAHAN SA MGA BIGAON UG SA MGA KANGIL-
ARAN SA YUTA.  
 Unsa siya? Usa ka inahan sa mga bigaon. Sila dili mga anak nga 
lalake. Dili ba sila? 

Ang Kapanahonan sa Iglesia sa Pergamo 27 
 
iglesia adunay bunco games, mga salosalo, panghatag ug mga sakyanan, ug 
aron lamang mahimong masagol, paghiusa nianang gahum pagbalik hangtud 
sila makahimo ug usa ka paghunat nga dapit. Dinhi lamang gayud… 
 Karon, mao kana ang kasaysayan, ang uban walay—walay wasay nga 
pagabairon; sila lamang nagakutlo unsay nahitabo. Apan iyang gibuhat kini: 
naghiusa sa iglesia pinaagi sa pagbaton sa kalibutanong mga kalingawan aron 
sa paghiusa sa Nicolaita nga iglesia. Karon, hinumdomi, dili siya makatandog 
sa natawo pag-usab nga iglesia, dili sir, dili sa bisan asa kanila. Apan ang 
pormal nga Nicolaita nga iglesia nahulog gikan niini. 
129 Ug unsay anaa sa atong Protestante nga mga iglesia ? Soup suppers, 
mga kalingawan, skating (Oh, tan-awa), rag sales, ug tanang butang pa. Nakita 
ninyo? Karon, kamo nahibalo nga mao kana ang kamatuoran. Buyno karon, 
kung kana—kung kana mao ang Pulong sa Dios, mga higala, mao kini ang 
kamatuoran. Ug ang tanang Protestante nga mga simbahan sad-an. Nakita 
ninyo? 
 Karon, wala gayud sa plano sa Dios aron sa—sa pagbaton ug soup 
suppers ug mga sayawan diha sa mga basements, ug ang tanan nga anaa didto 
nagasuhol sa pastor ug ubang mga butang. Kung ang katawhan gitudloan 
lamang sa pagbayad sa ilang mga ikapulo, mao lang kana ang tanan nga 
mahimong anaa niini. Mao kana ang plano sa Dios. Apan ang Dios adunay 
plano, apan ang tawo buot nga mohimo sa iyang kaugalingong plano, 
nagamestiso sa plano sa Dios. Buyno. 
131 Karon, sa pagbuhat niini sila nagkahiusa ug naghimo sa unang—
nagmugna sa unang iglesia Catolica sa ulahi. Unya sa nahaunang dakung 
Konsilyo sa Nicea… Sa dihang akong nabasa kana, miluhod gayud ako. Ang 
dakung Konsilyo sa Nicea nahitabo sa A.D. 325; tanan kanila gihiusa; ang 
mga obispo ug mga amahan sa Cristohanong pagtoo gihiusa sa Nicea. Mao 
kana ang hinungdan kini gitawag nga Konsilyo sa Nicea, sa A.D. 325. Ug mga 
usa ka libo ug lima ka gatus ka mga delegado, ug ang katawhan milabaw ug 
gidaghanon sa mga obispo lima ngadto sa usa diha sa delegasyon; apan bisan 
pa niana, pinaagi sa mga Nicolaita (ang mabugnaw ug sa ngalan lamang) ug 
ang politikanhong plano ni Costantino, ilang nalupig sa boto ang tinuod nga 
iglesia, ug nagmadaugon, ug nagpahamtang pinaagi sa mga obispo sa balaang 
lagda sa mga tawo; nagkuha niining—sa Espiritu Santo gikan sa 
panagkatigum, ug gibutang kini diha sa mga obispo, mga cardinal, ug mga 
papa, ug uban pa. 
132 Ang mao ra nga hiwi nga gibuhat nga ang partido Democrata naghimo 
niining katapusang butang… Karon, mao kana ang tinuod. Karon, kita dili… 
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ako… Ug ang mga Republicano usab mahimong ingon ka barot. Apan ako 
magahisgut mahitungod sa usa ka butang  nga ilang gipamatud-an (Si Edgar 
Hoover) sa California ug daghang ubang mga dapit: sila adunay mga makina 
sa pagboto nga gibutang diin ikaw moboto kang Mr. Nixon; ikaw kinahanglan 
moboto kang—kang Mr. Kennedy sa mao gihapon nga panahon. Siya walay 
dag-anan. Buyno, karon nga ilang gipamatud-an nga kana sayup, nan nganong 
wala sila nagbuhat ug usa ka butang mahitungod niini? Kita nagkinabuhi sa 
maong takna; mao kana kini. Kita ania sa katapusan. Sila nahibalo niini; sila 
nagpamatuod nga sila hiwi, ug karon sila walay gibuhat mahitungod niini. 
133 Mao kana ang usa ka hiwi nga pundok balik didto, ug ania ang 
pagkahimugso niini pag-usab, sa pagkuha ug usa ka tawo, sa pagkuha ug usa 
ka doktrina: doktrina nga Nicolaita, nga diin kaniadto usa—usa lamang ka 
binuhatan, karon kini nahimong usa ka doktrina. Sa mga adlaw ni Al Smith 
kini usa ka binuhatan, apan karon kini usa ka doktrina Uh-huh, uh-huh. Karon, 
ania kini, kini ania kanato. “Oh, siya mahimong usa ka jim-dandy nga 
presidente,” walay duhaduha mahitungod niana sa akong hunahuna; sa 
pagkatinuod, ug sa sunod nga termino, hangtud siya makahimo sa paghiusa, 
nagkuha niining pagano ug sa ngalan lamang nga Cristohanon sa paghiusa. 
 Sila nagahimo ug mga Biblia aron sa pagtinguha sa paghiusa niini, ang 
mga papa, ang mga cardinal. Ang arsobispo sa Englaterra, ang arsobispo sa 
Canterbury, akong nahimamat siya, nakiglamano kaniya, nakighinabi kaniya, 
sa akong kaugalingon, sa dihang ako atua sa Englaterra; ang pantalon moabut 
halos sa iyang balata-ang, ug (oh) usa ka matang nga kataw-anag panaput nga 
tawo. Apan siya miadto sa pagbisita sa papa, ang nahaunang higayon nga sila 
mibisita sa gatusan ka mga katuigan. Unsa kini? Kita ania na sa katapusang 
takna. 
135 Mao kana ngano ako nagabarug dinhi karong kagabhion inay sa gawas 
dinhi diha sa plataporma sa ubang dapit pa nga nagatinguha sa pagwali ug pag-
ampo sa masakiton. Ug ako dili makahimamat kanilang tanan sa plataporma 
(niining mga mensahe sa pagbalikbalik), ug mao kana ang hinungdan atong 
gibutang kini sa teyp ug gipadala kini ngadto sa kalibutan, nga sila mahimong 
mapahimangnoan ug mobalik ngadto sa pagtoo. 
 Bisan sa katapusang Cristohanong kapanahonan, sa Judas, sa wala pa 
ang Basahon sa Pinadayag gisulat; si San Judas, ang gitoohan nga igsoon 
(oloigsoon) ni Jesus, miingon, “Buot ako nga makigbisug kamo sa 
pagpanalipod sa tinohoan nga sa makausa ra ug sa dayon gitugyan ngadto sa 
mga balaan.” Sila nagsugod sa pagpahilayo gikan niini human sa kamatayon 
sa Ginoong Jesus. Ug karon unsa na ka halayo kini karong kagabhion? Nakita 
ninyo? 
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 Karon, nahauna nga butang, ang Dios kinahanglan molihok latas sa 
nasud, magapakita ug mga ilhanan, mga katingalahan, ug mga milagro, nga 
ang mga katawhan kinahanglan masayud. Ang mga karnero sa Dios nakaila sa 
Iyang Tingog; sila nakaila; sila nakaila sa tukma gayud. Kinahanglan ikaw 
makakaplag nahauna… Ikaw mogula nga walay nahibaloan, unya ikaw 
lamang…Unsay imong buhaton? Ikaw nakahimo ug dugang kadaut sukad 
kaniadto. Pasagdi kini… Pasagdi ang Dios sa pag-atiman niana. Nakita ninyo? 
173 “Ipakita ko kanimo ang paghukom sa bantugang bigaon.” Karon, 
kung siya mao kana, nan siya usa ka babaye nga nag-angkon ug usa ka butang 
nga… Siya nakahimo ug pagpanapaw. Tinuod ba kana? Buyno, unya, kung 
kini usa ka iglesia, siya nakahimo ug pagpanapaw batok sa Dios. Tinuod ba 
kana? Nan ang pagpanapaw mao ang mga pagpakighilawas, espirituhanon nga 
mga pagpakighilawas: siya nagatudlo ug usa ka butang nga dili tinuod. Mao 
kana ang mga Nicolaita. Nakita ninyo kini nga miabut dinhi? Nagabutang ug 
mga papa, ug mga pari, ug nagpagawas sa Espiritu Santo: “Ang mga adlaw sa 
mga milagro milabay na,” ug ang Biblia miingon, “Si Jesu-Cristo mao sa 
gihapon kagahapon, karon ug hangtud sa kahangturan.” Ang Biblia miingon, 
“Paghinulsol, ug magpabautismo ang matag-usa kaninyo sa Ngalan ni Jesu-
Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala”; siya miingon, “Amahan, 
Anak, ug Espiritu Santo,” iwisik, ibubo ug oh, tan-awa. Nakita ninyo? 
174 Karon, bantayi unsa ang ginabuhat niining babaye.  
 … kang kinsa nakighilawas ang mga hari sa yuta, ug sa kang kinsang 
bino sa pagkamakihilawason nangahubog ang mga nanagpuyo sa yuta. 
 “Nangahubog…” Magpatay kanimo, magbutang kanimo ngadto sa 
kamatayon, magpusil kanimo, kon bisan unsang butang pa, igsoon. Sila sa 
hingpit nangahubog nianang butang. Nakita ninyo? 
 Ang bino, mao kana ang iyang ginapanghatag (Nakita ninyo?), ang 
iyang bino sa mga pakighilawas. “Tug-anan ko ikaw ug usa ka butang. Ang 
akong inahan usa ka Catolico, ug ako…” Buyno. 
 Karon, ikaw moingon, “Kana makalilisang.” Karon, kadiyut lang, mga 
Protestante. Ako nagapamulong niini dinhi sa mga teyp. Nakita ninyo? 
177 Ug iya akong gidala diha sa Espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, 
ug didto nakita ko—nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka 
mapintas nga mananap nga mapula,… 
 Karon, unsa ang pulong nga “mapula” nagtimaan? Kini nagtimaan sa 
pagkaharianon. Nagkahulogan… Akong ipasabut, nagkahulogan “harianon, 
matinud-anon nga harianon” (Nakita ninyo?), sama sa mga hari ug uban pa. 
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 Karon, kadiyut lang; mohunong kita sa makadiyut, sa lain pa. Ug 
mopakli kita karon ngadto sa Pinadayag, ika 17 nga capitulo, sa makadiyut. 
Mopakli deretso gayud ngadto niini. Karon, mao kini ang pinadayag sa unsa? 
Jesu-Cristo ngadto sa Iyang mga iglesia. Samtang ako magabasa, paminaw 
pag-ayo. 
 Ug ang usa sa pito ka mga manolunda nga may pito ka mga panaksan 
miabut ug miingon kanako,… Umari ka, ipakita ko… kanimo ang hukom batok 
sa bantugang dautan nga babaye nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang 
katubigan: 
 Karon, aron ako adunay saksi, pila ang nahibalo nga ang usa ka 
babaye diha sa Biblia, sa matag higayon nga kini gihatag nga usa ka simbolo, 
nagkahulogan ug iglesia? Buyno. Pila ang nahibalo nga ang dakung bigaon, 
dinhi sa mao gihapon nga capitulo, mao ang syudad nga nagalingkod sa pito 
ka mga bungtod? Buyno.  
 Ug karon, pila ang nahibalo nga ang Biblia miingon nga ang mga 
tubig, dinhi siya nagalingkod sa daghang mga katubigan; dili usa ka tubig, 
apan mga katubigan… Ug “mga katubigan” nagkahulogan “ang katawhan.” 
Ngano, kuhaa ang ika 15 nga capitulo, inyong makita dinhi; ang ika 15 ka 
verseculo lamang. Nakita ninyo? 
 Ug siya miingon kanako. Ang imong nakita nga mga tubig, diin 
nagalingkod ang dautang babaye, kini sila mao ang mga tawo ug ang mga 
panon, ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulongan. (Nakita ninyo, nakita 
ninyo?) 
170 Karon, kining babaye usa ka masupilon. Dili ba siya? Karon, kini usa 
ka pagpanudlo, busa kinahanglan ipadaplin ang inyong konsyensya karon. 
Nakita ninyo? Unsa kanang mahugawng babaye nga gitawag nga bigaon? Mao 
ang babaye nga dili matinud-anon ngadto sa iyang kaminyoon. Karon, ang 
iglesia, ang iglesia Catolica nagaangkon nga Pangasaw-onon ug Asawa ni 
Cristo. Bisan ang mga madre nagapaputol sa ilang buhok ug walay mga 
pagbati; ang ilang tanang pagbati ngadto kang Cristo. Tinuod ba kana? 
Segurado. Bisan kinsa… 
 Ako gikan sa Catolico nga kaagi. Nakita ninyo? Ako adunay ilang 
“Facts Of Our Faith,” ug ilang mga basahon; ug ang inyong mga Protestante, 
ug mga Baptist, ug bisan unsay inyong ginatoohan anaa didto sa akong tun-
anan. Busa akong ginatun-an kini, aron kung adunay bisan kinsa nga mosulti 
sa bisan unsang butang. “Whoop.” Ako makapaluyo kaninyo dayon ngadto sa 
inyong kaugalingon butang. Nakita ninyo? Busa miabut na ang takna alang 
niini nga mogula. 
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137 Karon, kining nahaunang Konsilyo sa Nicea, ug kini sa A.D. 330--
335. Mga usa ka libo ug lima ka gatus ka mga delegado ug mga obispo 
nagtambong sa tigum, apan sila nagpaibabaw kanila diha sa malibogon, 
magubot nga konsilyo. Ug sila nagpaibabaw kanila ug nagpili nga ang mga 
Nicolaita nagsakmit; ug mao kana ang pagkuha sa tibook iglesia, ug nagbutang 
niini ilalum sa pagdumala sa mga papa, kon—kon mga obispo, kon ubang 
butang; pagsakmit sa gahum gikan sa iglesia ug gihatag kini ngadto sa mga 
obispo, nga ang mga obispo magamando ug mao lamang ang adunay bisan 
unsang butang nga makasulti bahin niini. Namatikdan ba ninyo ang iglesia 
Catolica karong panahona? Dili ka makabasa niana nga Biblia, dili kana alang 
kanimo sa paghubad. Alang kana sa mga obispo. Nakita ninyo asa kini gikan? 
Karon, inyong makita unsa ang mga Nicolaita sa tinuoray sa dili pa kini 
magsugod sa pag-agaak ug pagkamang. Kini nahimugso gayud didto. Tinuod 
kana. Ug kadto usa ka matang sa Cristiyanismo: mao sa gihapon. 
           Ug unya ang mga protestante nagsunod gayud niini. Ang Biblia, diha sa 
Pinadayag 17, nag-ingon ang inahan ug ang mga anak nga babaye. Moadto 
kita niana karong taudtaud, itugut sa Ginoo. Karon, inyong namatikdan kini 
nga mao ra gihapon karong panahona; sila ang mipuli sa pagdumala. Karon, si 
Constantino naggamit sa taktika ni Balaam. 
140 Karon, buot ako nga maminaw kamo pag-ayo kutob sa mahimo ninyo. 
Karon, Siya miingon dinhi sa Biblia, “Kupti pagmaayo ang Akong pagtoo.” 
Karon. 
 …adunay pila ka butang batok kanimo nga mao kini,  tungod kay anaa 
diha kanimo didto ang pipila nga… tungod kay anaa diha kanimo didto ang 
pipila nga… (Dili dinhi, apan didto; sila anaa kanila, “kamo nakabaton kanila 
diha sa—diha sa iglesia sa Pergamo.” Nakita ninyo?)… nanagsunod sa 
pagtolon-an ni Balaam, nga mao ang nagtudlo kang Balac sa pagbutang ug 
kapangdolan sa atubangan sa mga anak ni Israel, pinaagi sa pagdani kanila 
sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga larawan ug sa paghimog 
pakighilawas. 
 Karon, si Constantino naghimo sa mao gihapon nga taktika nga 
gibuhat ni Balaam. Sila adunay tigum human niining tigum sa Konsilyo dinhi 
nga ang mga obispo gibutang ibabaw sa mga kasimbahanan, ug uban pa, sa 
pagmando niini, ug sa pagkuha sa tanang pagbulot-an gikan sa katawhan. Ug 
sila walay panghunahuna sa ilang kaugalingon, ni sila adunay bisan unsay 
katungod sa paghubad sa Mga Kasulatan. Ug kining tanan moadto sa mga pari, 
nga mao ang maghubad sa Mga Kasulatan. 
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142 Sa katapusan, wala magdugay, sila naghimo ug usa ka pangulong pari, 
ug sila—usa ka halili, nga mao ang papa. Apan karon sila nakaabut sa usa ka 
dapit diin ilang gibutang, nga ang—ang tanang kahibalo alang lamang sa pari, 
ug ang kongregasyon kinahanglan dili mobasa sa Biblia; walay silay 
pagabuhaton, ug, sa dayag, sila—ang Biblia ginadili ngadto kanila. Ug karon 
sila—sila nagkuha niining tanan alang sa ilang kaugalingon ug kini gibotohan 
tungod kay kini maayo tan-awon. 
 Maayo kini tan-awon tungod kay sila datu, ug uban pa, ug siya 
naghatag sa… Niining dakung tigum, sa dihang siya nagpatawag kanila, si 
Constantino naghatag sa mga obispo ug mga nindot nga mga gambalay; siya 
nakabaton ug mga salapi ug—ug tanan niining dakung mga dapit sa dagkung, 
sama sa mga gambalay, siya nagahatag niini ngadto sa iglesia, nga ilang 
mahimong magamit sila ingon—ingon nga mga tigumanan sa iglesia. Oh, sila 
adunay mga maanindot nga mga gambalay, tanan maayong pagkahiluna, ug 
uban pa, busa iyang gihatag sila ngadto sa iglesia. 
144 Gawas pa niana, iyang gibistihan kining mga obispo sa dagkung mga 
bisti, ug mga pang-ilalum nga mga bisti ug mga butang ngadto kanila. Ug 
gawas pa niana, siya nagbutang kanila sa ibabaw—kon nagtukod ug hatag-as 
nga dapit sama niini, ug nagbutang kanila sa ibabaw didto ingon nga diosdios. 
Ug sa ubos kanila siya naghimo ug marmol nga mga halaran, sa ubos kanila. 
Ug siya nagbuhat niining tanan nga pagkabig gikan sa pagano nga ideya, ug sa 
pagdala sa Cristiyanismo ngadto niini pinaagi sa pagkuha sa ilang mga obispo. 
Nakita ninyo? Ilang gikuha lamang ang diosdios ug gibutang ang obispo 
(Nakita ninyo?), naghimo kaniya ug halaran, ang mao ra nga butang, ug 
naghimo kaniya nga dios. Nagbutang sa obispo, siya ang adunay ikasulti 
lamang, nagbisti kaniya ug maayo ug naghimo kaniya nga tan-awon sama sa 
usa ka dios. Inay sa pagbutang kaniya ingon nga ilang pagano nga mga dios, 
siya nagbutang kaniya ug usa ka kupo sama sa gisuot ni Jesus. Nakita ninyo? 
Ug sila naghimo kaniya nga tan-awon gayud sama sa diosdios nga 
nagalingkod didto. 
 Oh, inyong mahanduraw giunsa sa pagsulti sa pagano, “Buyno, ako 
mooyon niana; adunay usa ka tawo nga makahimo sa pagsulti balik kanato. 
Kita nakig-istorya sa diosdios, apan kining tawhana makahimo sa pag-istorya 
balik kanato.” 
146 Giunsa sa paghunahuna sa nga Cristohanon, “Buyno, maayo man. 
Karon, makahimo kita sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga gusto natong 
buhaton, tungod kay anaa ang atong dios. Kita makahimo lamang… Kita 
makahimo sa pag-sulti kaniya; siya makahimo sa pagsulti balik kanato unsay 
buhaton. Kung kita makasala, kita magatug-an kaniya mahitungod niini, 
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kumkum gikan sa sako ug ipatubo kini sa uma, usa ka kumkum gikan sa sako 
nga ang makina mao ang naghimo, ug gikan dinhi nga ang makina nga 
naghimo makahimo sa maong matang sa mais nga biskwit, tinapay nga mais. 
Ug sa pagkatinuod mahimong dal-on sila ngadto sa laboratoryo ug pikason 
sila, ang mga lugas, ug dili ka makasulti sa kalahian sa usa ngadto sa usa: sila 
adunay managsamang gidaghanon sa petroleum, managsamang—
managsamang gidaghanon sa calcium, ug—ug umog; tanang butang nga anaa 
sa usa ka lugas, kini anaa sa laing usa. 
 Siya miingon, “Ang mao lamang nga piho nga paagi nga mahibaloan 
nga diin ang mitubo sa uma, ug diin ang gihimo sa makina: itanum ang duha 
ka mga kumkum. Ug sa makagamut na sila, ug ang usa nga gihimo sa makina 
dili motubo pag-usab; apan ang usa nga gipatubo sa Dios mabuhi pag-usab.” 
Ngano? Tungod kay wala kini na germitized. 
164 Ug tingali ikaw tan-awon murag usa Cristohanon, maglihok murag 
Cristohanon, ug magbuhat ug tanang maayong binuhatan nga imong mabuhat, 
ug magkinabuhi nga matinud-anon sa imong simbahan; apan gawas kung ikaw 
ma germitized sa Espiritu Santo, ang Kinabuhi sa Dios, ang Kinabuhing Dayon 
moanha kanimo; dili pinaagi sa pagkompisal, apan pinaagi sa gasa sa Espiritu 
Santo… Unsaon nimo sa pagkuha niini? Ang doktor miingon sa adlaw sa 
Pentecostes, nga nagsulat sa reseta, “Paghinulsol, ug magpabautismo, ang 
matag-usa kaninyo, sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ug madawat ninyo ang gasa sa 
Espiritu Santo,” ang gasa sa Espiritu Santo, nga mao ang Kinabuhing Dayon. 
Mao lamang kana ang butang nga banhawon sa Dios. Mao lamang kana ang 
butang nga adunay Kinabuhi nga Iyang mabanhaw. Nakita ninyo? Mao 
lamang kana ang butang nga mahimo. Ako naglaum nga kana klaro. Dios, 
itugot nga kini maklaro. 
165 Karon, ang mga Nicolaita kaniadto adunay sa ngalan lamang nga 
bahin, ug sila naminyo ngadto sa pagano nga iglesia, nga nagpasulod sa 
pagano nga mga halaran, naghimog mga Cristohanon nga mga halaran; 
nagpasulod sa pagano nga dios, ug naghimo niini nga mamulong ug magsulti 
diha sa porma nga obispo: magalingkod didto, bistihan kini ug himoon kini 
nga murag usa ka dios. Nakita ninyo? Kini dili ang unsa ang anaa sa gawas; 
kini ang unsa ang anaa sa sulod (Nakita ninyo?), ang sa sulod, ang Kinabuhi. 
           Buyno, kini nahimo didto, ug mao kana ang dapit nga nahimugso ang 
nahaunang iglesia Catolica, nga mao ang inahan sa tanang iglesia nga mga 
denominasyon. 
167 Karon, ikaw moingon, “Buyno, karon, Igsoong Branham, nan samtang 
ako dili Catolico…” 
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159 Ikaw moingon, “Ngano, dili ba ang usa ka pari mahimong 
magbalantay sa karnero?” Unsang matang sa pagkaon ang iyang gipakaon 
kanimo? Nakuha ba nimo ang mao ra nga resulta nga ilang nabatonan sa adlaw 
sa Pentecostes? Sa pagkatinuod wala. “Himaya ka Maria,” kinsa bay nakakita 
niana sa Pentecostes? Mga novena, tanan kining pagwisikwisik, pagbubo, 
paggamit sa tulo ka Dios (Amahan, Anak, Espiritu Santo), asa gayud ninyo 
nakuha kana sa Pentecostes? Si Jesus miingon, “Busa ang tibook banay sa 
Israel kinahanglan masayud sa tinuoray gayud nga sa Dios si Jesus gihimong 
Ginoo ug Cristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa krus.” Tinuod kana. Asa 
kita nakakuha nianang mga butanga? Kini usa ka Nicolaita gikan sa pagsugod, 
ug naporma ngadto sa Catolisismo. 
160 Karon, ikaw moingon, “Buyno, ako segurado nga malipayon nga ako 
wala sa ilang taliwala.” Karon, ayaw gayud pagpakasegurado. Nakita ninyo? 
Karon, hinumdomi: Cristiyanismo, Nicolaita. Karon, nakuha ba ninyo ang 
sugilanon? Paminaw ug maayo sa dili pa kita moadto sa unahan. Buot ko nga 
makuha ninyo kini kung kita makapabilin dinhi hangtud tungang gabii. 
Busa…?.... Busa ang… Tungod kay, igsoon, mao kini ang inyong kalag. 
Makahimo ikaw sa pagsulti, “Oo, ako nasakop sa…” Kana dili—dili mao 
kana. Kung wala ka makabaton sa Espiritu Santo, igsoon, dili ako 
manumbaling kung pila ka mga simbahan ang imong napasakopan; ikaw 
nawala. Kung ikaw wala natawo pag-usab sa Espiritu sa Dios pinaagi sa 
bautismo sa Espiritu Santo, ikaw nawala; tungod kay ikaw wala nakabaton sa 
Kinabuhing Dayon. Ug ang Kinabuhing Dayon ang mao lamang nga butang 
nga banhawon sa Dios, tungod kay mao lamang kini ang Kinabuhi nga 
nahibilin.  
161 Kung ang usa ka lugas sa mais… Sumala sa akong gikutlo dinhi, ang 
Takna sa Agrikultura… Pila ang nahinumdom kang Igsoong Spurgeon, ang 
Methodista nga magwawali didto sa Henryville? Usa ka kahibulongang 
kinaiya… Nagalingkod kami sa ice cream fountain sa Red Furnish, usa niana 
ka adlaw, nagakaon ug ice cream; ug kami nagahisgut mahitungod sa akong 
panagkatigum didto, ug misibya ang Takna sa Agrikultura. Ug ang Red 
Furnish adunay gamayng speaker nga gipatingog, ug ang—ang iyang radyo 
gipahiluna didto. Ug sila nagahisgut… Sa pagkatinuod ang sibya nagagikan sa 
Louisville. Apan ang 4-H Club nakakuha ug makina nga makahimo sa usa ka 
lugas sa mais nga mabutangan nila ug calcium, ug mga petroleum, ug tanang 
butang ngadto sa mais, ug maghimo niini nga tan-awon kini nga tukma gayud 
sama sa gihimo kini gikan… 
162 Ang 4-H nakabaton niini, ang syensya nakahingpit niini nga ang mais 
tan-awon nga tinuod gayud nga ikaw makahimo sa pagkuha ug usa ka 
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magahatag kaniya ug usa ka gamayng butang, ug usa ka gamayng—magbuhat 
ug gamayng novena kon ubang butang; ug ang nahaunang butang kamo 
nahibalo, maayo man ang tanan kanato, ug mobalik ug mobati nga gawasnon 
pag-usab. Dili na kinahanglan nga maguol.” 
 Oh, kana maayo tan-awon, segurado. Ug kini sa gihapon nagabuhat 
ngadto sa kalibutanong panghunahuna, apan dili nimo gayud madughit niana 
ang natawo pag-usab nga anak sa Dios. Dili gayud sila makahimo sa…?... kay 
siya nasayud Kaniya nga iyang ginatoohan ug nagtoo nga Siya makahimo sa 
pagbantay sa iyang gikatugyan ngadto Kaniya batok niana nga adlaw. Ug sa 
pagtalikod sa mga butang nga nangagi, kita makapadayon sa unahan paingon 
sa hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Cristo. Amen. Oh, unsa ka 
mapasalamaton ako. 
148 Marmol nga halaran sa ilalum kaniya, nagalingkod sa ibabaw dinhi, 
maayo kaayo nga pagkabisti, maanindot nga simbahan… Oh, tan-awa, silang 
tanan maayo sa pagkahiluna. Buyno. Ug kining halaran gihal-opan, kining 
marmol nga halaran, matahum (Angayng makakita kamo niini, mao ra gihapon 
nga butang.), gihal-opan ug bulawan, ug gidayandayanan ug mga mutya, mga 
alahas dinhi niining halaran: matahum. Haom kaayo kini ngadto sa mga 
Nicolaita ug ngadto sa mga pagano. Nakita ninyo unsay iyang gibuhat? Iyang 
gisagop ang pagano nga mga seremonya, ang pagano nga mga ideya, ug 
nagsagop ug Cristiyanismo, ang bugnawng sa ngalan lamang nga walay 
nahibaloan, walay Espiritu Santo nga magamando kanila; ug naghimo kanila 
ug usa ka dios dinhi sa yuta, ug naghimo ug halaran alang kanila, ug usa ka 
dios aron molingkod didto aron sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Espirituhanon 
ba kamo? Nakasabut ba kamo unsay buot nako ipasabut? Nakita ninyo kung 
unsa kini? Ang sala nga nagapasaylo dinhi sa yuta. 
 Wala ako magkutlo niana gikan sa akong hunahuna; mao kana ang 
kasaysayan. Makahatag ako ug pahina ug numero sa sagrado nga kasaysayan, 
sa mao gihapon nga ako makahimo sa pagsaysay kaninyo kang George 
Washington, ug kang Abraham Lincoln, ug ang Gubat sa Gettysburg, ug uban 
pa. Segurado, tanan kadtong mga butanga mga kasaysayan nga akong gikutlo 
dinhi. 
149 Karon, nan kadto haom kaayo ngadto… Dili ngadto niining natawo 
pag-usab nga iglesia, dili, sir. Oo, sa dihang sila nagbutang sa ibabaw didto 
karon, nga mahimong pangulong obispo, sa pagsaulo ug mga seremonya, sa 
pagkatinuod kana nagpakalagiw sa Tibook Maayong Balita gikan niini. Kini 
nagabuhat gihapon karong panahona. Ang mga kapanahonan nagdala niini, 
nagalapi lamang (Nakita ninyo?), laing dagway, sa laing panahon. Oh, sa 
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dihang nagbutang sila ug usa ka halangdon didto sama sa usa ka dios, ug siya 
adunay pipila ka mga seremonya nga ginalitok… 
 Ug matikdi nga ang mga pagano nagaampo sa ilang mga patay nga 
mga kagikanan. Ug ang Protentante nga simbahan nga motindog ug moingon, 
“Ako nagatoo sa santa iglesia Romana Catolica ug ang pakighinabi sa mga 
balaan…” Kamo, nga mga Methodista, taboni ang inyong nawong, mga 
Presbyterian, ug mga Lutherano. Ang bisan unsang butang nga nangaliya sa 
patay espiritismo. Segurado. Apan karon, ang Protestante dili makatawa sa 
Catolico; siya naghimo sa mao ra nga butang, naghimo niining pagsugid nga 
siya nagtoo sa mao ra nga butang: nagbautismo balik ngadto sa iglesia 
Catolica pinaagi sa iyang bautismo sa tubig, nagsalikway, ang nagbiaybiay sa 
katawhan nga nagtinguha sa pagkinabuhi niana nga husto; moadto sa 
simbahan ug makita ang katawhan nga nagasinggit ilalum sa gahum sa Dios, 
ug motindog sa gawas ug magbiaybiay niini. Tanan niana… 
151 Nakita ninyo, ang mga espiritu dili mamatay; ang katawhan mamatay, 
apan dili ang mga espiritu. Nakita ninyo? Ang Espiritu Santo, Kini dili 
mamatay. Kini anaa kang Jesus; karon Kini anaa sa Iyang iglesia, sa kanunay 
maanaa hangtud Siya moanhi alang sa Iyang iglesia, tungod kay Kini bahin 
Kaniya. Nakita ninyo? Kadtong mga maglulutos, sila—sila nagbiaybiay kanila 
balik didto niana nga adlaw; sila sa gihapon buhi dinhi karong panahona. Ang 
Dios magkuha sa Iyang tawo apan dili ang Iyang Espiritu gikan sa yuta. Ang 
yawa magkuha sa iyang tawo apan dili gayud magkuha sa espiritu gikan sa 
yuta. 
 Kadtong mga pari nga nagtugot sa pagpatay kang Jesus, nga nag-ingon 
nga Siya manghihimalad, kon usa ka yawa, silang mga tawhana mga 
relihiyoso ingon nga relihiyoso kaayo. Tinuod kana. Sila nahibalo nianang 
Kasulatan pinaagi sa letra, apan sila wala nahibalo sa tinuod nga paghubad 
Niini. Sila adunay ilang kaugalingong ideya, ug sila dili maminaw kang bisan 
kinsa pa. Ug unya sila nakakita Kaniya ug nahibalo… Giunsa nila sa 
pagkapakyas sa pagkakita nga si Jesus dili mohaom ngadto sa tanang butang 
nga ang matag profeta nagsulti gayud mahitungod Kaniya? Apan sila mga 
buta. Ug ang Dios miingon Siya nagbuta sa ilang mga mata alang usa ka 
katuyoan, aron nga kita adunay kahigayonan alang sa kaluwasan. 
153 Karon, ang Biblia nagtagna pag-usab nga Siya—nga kita anaa dinhi 
niining kapanahonan nga Pentecostal, hubo, makalolooy, ug wala nahibalo 
niini. Mao kana ang kahimtang sa iglesia, ang Filadelfia. Oh, kamong sa 
ngalan lamang nga mga Baptist, mga Presbyterian, ug mga Pentecostal… 
Nakita ninyo. Usahay dili kana alang kaninyo nga nagalingkod dinhi; ginateyp 
ang akong gipamulong (Nakita ninyo?), ug ako nahibalo kung asa kini 
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mopadulong. Nakita ninyo? Paghinulsol. Balik ngadto sa Biblia. Balik ngadto 
kang Cristo. 
154 Buyno, apan unsa ang nahitabo, ang Tibook Maayong Balita 
gipalagpot. Ang mga ilhanan ug mga katingalahan diha sa iglesia giwagtang, 
ug sa dihang ang dunay Espiritu Santo nga pundok gipalagpot gikan sa 
taliwala sa uban, unya sila dili moangkon nga adunay panahon nga nahitabo 
kana. Ug mao kini niana nga… Ug sila nagabuhat sa mao gihapon nga butang 
karong panahona. Mao kini sa tukma gayud. Wala ba ninyo nakita ang espiritu 
niini? Sumala sa akong gikasulti sa sinugdanan, ipahaluna ang inyong 
espirituhanong panghunahuna; tugoti ang Dios sa pagbukas sa inyong 
kasingkasing. Ayaw pagpihig; paglingkod ug paminaw; moingon, “Espiritu 
Santo, ipadayag kanako. Akong nakita kini, mao na kini.” 
155 Mga seremonya, asa? Mga Baptist, Presbyterian, bisan mga 
Pentecostal, nahimo lamang nga usa ka relihiyoso nga seremonya. Ang butang 
lamang nga ilang buhaton mao ang pagpatugtog sa piano, ubang butang ug lain 
pa, molukso pataas-ug-paubos sa makadiyut; ug sa dihang ang piano 
mohunong, uh: mogawas, maglimbong, mangawat, magbakak, tanang butang 
pa. Apan ang tinuod… Ug igong kaisug sa pakig-away sa buzz saw, maghisgut 
sa tanang tawo ug tanang butang… Nakita ninyo? Dili lamang ang mga 
Methodista, Baptist, Presbyterian, Catolico, apan Pentecostal nga iglesia diha 
sa kapanahonan sa Laodicea dinhi… 
 Oh, nganong dili man kamo mobalik ngadto sa ginabuhat sa inyong 
mga katigulangan? Nganong dili kita mobalik ngadto sa tinuod nga 
Pentecostes nga nagabalaan ug nagapuno sa Espiritu Santo, nga nagadala kang 
Cristo ngadto kanato? Mao kana ang atong gikinahanglan. Buyno. Karon. Mao 
gihapon karong panahona… 
157 Karon, ang pulong “Pergamo” nagkahulogan, “naminyo.” Ang 
pinakapulong “Pergamo” nagkahulogan “naminyo.” Ang Cristiyanismo (nga 
mao, ang bahin sa mga Nicolaita, ang sa ngalan lamang nga bahin) naminyo sa 
estado uban sa pagano nga mga seremonya. Pagano nga mga seremonya… Ug 
mao kini ang pagkahimugso sa iglesia Catolica niana nga adlaw. 
 Karon, bisan kinsa nahibalo nga ang iglesia Catolica namugna sa 
konsilyo sa Nicea. Sa wala pa kana, kini gitawag ug Nicolaita sa Dios; nga 
nagkahulogan nga “nico—nico,” “pagbontog, pagdaug kon pagpukan sa 
katawhan.” Ug sa dihang sila nagbuhat niana, wala sila nagkinahanglan sa 
Espiritu sa taliwala sa katawhan, ug ang “mga pastor,” nga nagkahulogan 
“mga magbalantay sa karnero,” aron pagtugot sa Espiritu Santo… 


