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Ang Kapanahonan sa Iglesia sa Tiatira 
 

 
1 Karon, niining gabii kita… Sa dili pa gayud kita moadto niining 
dakung kapanahonan sa iglesia… Ako—ako naglaum ang atong Ginoo 
magabubo gayud sa Iyang Espiritu kanato ug magapanalangin kanato pag-
usab. Ug kita makahimo lamang sa paghisgut sa importanting mga bahin 
karon, tungod kay diha sa dakung panghitabo nga moabut, kita maania dinhi sa 
gidugayon sa tibook semana. Ug, oh, sa miaging gabii kita adunay usa ka 
mahimayaon nga panahon. 
 Apan karon, sa dili pa gayud kita magabasa sa Mga Kasulatan, 
makahimo kita sa pagbalhin sa atong—sa atong pagkahimutang sa pipila ka 
mga gutlo ug motindog alang sa pulong sa pag-ampo. 
3 Among Amahan nga langitnon nga napuno sa grasya, kami magaduol 
diha sa igo sa tanan nga Ngalan sa Ginoong Jesus, nga nahibalo nga sa 
umalabot nga adlaw Ikaw moanhi. Ug kami nagatinguha sa pag-andam sa mga 
kasingkasing sa katawhan aron makadawat niining dakung pinadayag nga 
Ikaw mao ang buhing Anak sa Dios, dili patay, apan buhi hangtud 
kahangturan; ug nagkinabuhi diha sa Imong iglesia ingon nga saksi sa 
Pentecostes, nianang dakung panahon sa dihang ang panahon sa kahayahay 
moabut gikan sa Presensya sa Ginoo. Kami malipayon kaayo sa pagpahimulos 
sa mga panahon dinhi human sa usa ka libo ug siyam ka gatus ka mga 
katuigan. 
 Ug, Amahan, kami sa mapainubsanon magaduko sa among mga ulo 
diha sa pagtahud niining dagkung mga tawo latas sa mga kapanahonan, 
kadtong mga bitoon nga Imong gikuptan diha sa Imong kamot, nga Imong 
giingon nga mao, ang mga manulonda sa mga kapanahonan sa iglesia, ang 
mga ministro. Giunsa namo sa pagpasalamat Kanimo kang dakung San Pablo 
sa Efeso. Giunsa namo sa pagpasalamat kanimo kang Irenaeus, O Ginoo, si 
Irenaeus ang dakung alagad Nimo; ug kang San Martin; ug karong gabii kang 
San Columba. Ginoo, giunsa namo sa pagpasalamat Kanimo niining mga 
tawo. Diha sa taliwala sa mangitngit nga Romanismo, ang paganismo miabut 
diha sa iglesia, sila sa maisugon mibarug alang sa Pentecostal nga mensahe ug 
mga panalangin, sa pagsulti ug mga dila, ug—ug dagkung mga ilhanan ug mga 
katingalahan, pag-ayo sa masakiton, ug pagbanhaw sa patay. 
5 Daghan kanila, Ginoo, gipanagbitad hangtud nagkabulag ang ilang 
lawas, ug gipangpatay, ug gipakaon ngadto sa mga leon; dagkung mga butang 
ang nahitabo. Ang kalibutan naligo sa dugo sa mga matarung. Ug, Amahan, 
ang ilang dugo nagatuaw karon batok nianang dautang mananapaw nga iglesia. 
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Ug Ikaw miingon, sa umalabot nga adlaw sa dihang Imong ibubo—ang 
Manulonda magabubo sa iyang panaksan ibabaw niini, ug ang—ang dugo sa 
matag martir makaplagan diha niini. 
 Ginoo, tabangi kami nga makabaton—mahimong mainandamon sa 
pagbarug karon, tungod kay ang panahon talitapos na. Samtang among nakita 
kining mapintas nga mananap nga may duha ka sungay nga migula sa yuta, 
dili gikan sa kinabag-an ug mga panon sa katawhan, nga may mga sungay 
sama sa usa ka karnero, apan kini nagpamulong sama sa dragon… Kami 
nagatoo nga ang takna nagakahiduol na karon, Amahan, sa dihang kining mga 
iglesia nagkaabin sa ilang kaugalingon, nagahimo ug usa ka larawan ngadto sa 
mapintas nga mananap; ug kini mahimong makalilisang ngadto nianang 
pundok, Ginoo, nga dili makig-abin niini. Ang pagdumili gayud moabut, apan 
diha nianang taknaa Ikaw nagsaad sa pagkuha sa Imong iglesia. Tabangi kami, 
Ginoo. 
7 Sa wala pa nahulog ang usa ka tulo sa tubig, si Noe anaa na sa arka. Sa 
wala pa mohampak ang kalayo sa Sodoma, si Lot nakahawa na. Amahan, kami 
nagatoo, sa dili pa ang mga gahum sa atomika mobungkag gayud nining yuta 
ngadto sa mga tinipik, ang iglesia wala na dinhi. Kami malipayon gayud 
kaayo, Ginoo. Ug kami nahibalo nga ang mga bomba anaa nagabitay sa sab-
itanan karong gabii. 
 Ug kami makahimo sa pagtutok paingon sa langit ug makita ang Anak 
sa tawo nga magatindog gikan sa Iyang trono aron sa pagsugod pagpaingon sa 
kalibutan alang sa pagsakgaw sa Iyang iglesia, ug mahibalo nga ang Iyang 
bililhong mga tiil dili modapat niining makasasalang yuta nianang panahon; 
kay maingon nga si Rebeca nagasakay sa kamelyo ug mikanaug gikan sa 
kamelyo sa wala pa makaabut sa balay ni Abraham, gikan sa kapatagan siya 
nakigtagbo sa iyang pangasaw-onon. O Dios, ug ang iglesia makigtagbo sa 
atong Pamanhonon diha sa kahanginan, “Kay kita nga mga buhi nga 
managpabilin pa hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga 
mga nangamatay. Ang trompeta sa Dios patingogon, ug unya ang mga 
nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon, ug kita nga mga buhi 
pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa 
pagsugat sa Ginoo diha sa kapatagan, diha sa kahanginan, ug sa ingon niini 
kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.” 
 Oh, tabangi kami, karong gabii, Ginoo. Hatagi kami ug katam-is sa 
among mga espiritu, ug kuhaa ang tanang kapaitan ug pagkawalay pagtagad 
pahilayo gikan kanamo, ug hinaut nga mahimong matunaw gayud kaayo 
pinaagi sa Espiritu Santo. Tugoti ang Manulonda sa Dios magahari karong 
gabii. 
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Mao kini ang tinuod gayud. Tungod kay mao kana ang nahitabo sa nahaunang 
higayon. Matag sanga nga iyang ibunga sa iyang kaugalingon mao ang mga 
orange, matag-usa. Ug ang Biblia nagsulti ug kini adunay napulog duha ka 
mga sanga niini. Oh, malipayon kaayo ako nga magkinabuhi ilalum nianang 
sanga, dili ba kamo? Oo, sir. Oh, kini kahibulongan. 
 Buyno, karon hinumdomi ugma sa gabii ang kapanahonan sa Filadel—
sa Sardis. Ang…?... pagtungha sa Lutherano nga organisasyon, si Martin 
Luther…?...               
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 Nagapasalamat kami Kanimo sa pagpadala niining mga mensahe 
ingon nga usa ka pagpamatuod sa Imong Pulong. Hinaut Ikaw sa kanunay 
mapasidunggan sa among taliwala, Amahan. 
 Hinaut Imo kaming ipahilayo gikan sa tanang kapaitan sa yuta. Himoa 
kami nga mabalaan, nga ang among mga kinabuhi mahimong lunsay ug 
mahinlo ug balaan sa atubangan Kanimo. Tugoti ang Dugo ni Jesu-Cristo 
magabuhat niini alang sa matag-usa kanamo, Ginoo. Kuhaa gikan sa among 
taliwala, kung adunay bisan unsang butang nga dili maayo. Kuhaa kini gikan 
kanamo, Ginoo. Mao kini ang takna sa mga panahon sa pagsusi. Ang katuyoan 
niining mga tigum mao ang pagsusi sa among mga kasingkasing. Ikaw 
miingon, “Ang mga kalayo sa Imong mga mata, nagasusi ug nahibalo sa mga 
pagmando sa kasingkasing.” Sa pagkatinuod Ikaw nagabuhat, Amahan. Ug 
pamulong balik kanamo ug unya magtug-an kanamo sa pag-andam—pag-
andam sa among kaugalingon nga ang takna taliabut. Oh, giunsa namo sa 
pagpasalamat Kanimo alang niini, Amahan. Among pagabuhaton kana uban sa 
tanan nga ania sa sulod namo pinaagi sa Imong grasya. Amen. 
250 Oh, wala ba kamo nahigugma Kaniya? Karon, kung adunay usa ka 
dumoloong sa atong taliwala, mao kana ang paagi nga nahitabo sa sinugdanan. 
Sa dihang si Jesus ania dinhi sa yuta, Siya miingon, usa ka tawo nangatuna 
Kaniya mahitungod sa kaso sa pakigminyo ug pakigbulag kon ubang butang, 
Siya miingon, “Kini dili mao sukad sa sinugdanan.” Kinahanglan mobalik ka 
ngadto sa sinugdanan. 
 Nan kung ang sinugdanan mao ang Pentecostal nga iglesia ug Siya 
mao ang Punoan sa Parras, kita mao ang mga sanga, matag panahon kanang 
Punoan sa Parras magapalugwa ug usa ka iglesia, kini usa ka Pentecostal nga 
iglesia—Pentecostal nga sanga: mao gihapon nga butang sukad sa sinugdanan, 
(Nakita ninyo?), matag panahon. Karon, ikaw makasumpay ug laing mga 
sanga ngadto niini ug kini magapamunga sa iyang bunga. Makahimo ka sa 
pagkuha ug kahoy nga orange ug magbutang ug lemon niini, ug kini 
magabunga ug mga lemon nga nagkinabuhi gikan sa orange nga kinabuhi. 
Magbutang ug grapefruit niini, kini magabunga ug usa ka grapefruit tungod 
kay kini usa ka bunga nga citrus. 
252 Busa kining mga organisasyon, mga denominasyon ug ubang mga 
butang, nga mitapot didto, tawgon kini nga mga Cristohanon, sila makahimo 
sa pagkinabuhi pinaagi sa Cristohanong kinabuhi. Mao kana ang tinuod gayud, 
apan sila managpamunga ug denominasyonal nga mga bunga (Tinuod kana.), 
tungod kay sila mitapot nga sama niana. Apan kung kanang sanga sa iyang 
kaugalingon magapagula gayud sa usa—kon kanang Parras magapagula gayud 
ug sanga, kini mahimong—kini magasulat sa usa ka Basahon sa Mga Buhat. 
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 Ginoo, wala ako nasayud unsay akong isulti ngadto niining mga 
katawhan. Karon, ako adunay mga kasaysayan ug mga butang nga gisulat sa 
Imong gibuhat, apan nagkinahanglan kini Kanimo sa paghubad sa umalabot, 
busa ako nagaampo nga Imong tugotan kini pinaagi sa Ngalan ni Jesu-Cristo. 
Amen. 
11 Karon, magapakli kita karon ngadto sa Basahon sa Pinadayag. Ug ania 
kita karon sa kapanahonan sa—ang kapanahonan sa ikaupat nga iglesia, ang 
Tiatira, ang dakung kapanahonan sa iglesia nga giila ingon nga mangitngit nga 
kapanahonan. Kining kapanahonan sa iglesia nagsugod sa 606 ug natapus sa 
1520. Ako… Sa pagpili niini, mao ang tanan nga akong mahimo. Daghan sa 
mga manggialamon nagkuha—nagkuha kang San Patrick nga mao ang bitoon 
kon ang… matag-usa… Ang pito ka mga bitoon mao ang pito ka mga 
manulonda sa pito ka mga kapanahonan sa iglesia. Atong mahibaloan ugma, sa 
walay pagduhaduha, si Luther; ug unya si Wesley. Wala kita nahibalo kung 
kinsa kining bitoon sa iglesia sa Laodecia. Kini mao… Kita ania na sa 
kapanahonan karon, sukad pa sa 1906 sa pagsugod sa Pentecostes. Apan 
adunay usa ka manulonda nga motungha nga mopapha sa tanang dogma, 
magpaandam sa iglesia aron sa pagpauli sa pinuy-anan. Karon, adunay ubang 
batid sa—sa—diha sa Espiritu, nga motungha uban sa mga ilhanan ug mga 
katingalahan. Karon, ako nagaampo nga ang Dios magatabang kanato karon 
niini. 
13 Sa pagpili niini, sa pagsusi, si San Patrick usa ka dakung tawo. Ug sa 
pagkuha sa karaang  mga manuskrito, si San Patrick dili usa ka Catolico. Siya 
nagprotesta sa iglesia Catolica. Ug sa panahon sa Reporma, kanang dogma nga 
anaa kanila nabutyag, ug nagpamatuod nga si San Patrick nagprotesta sa 
iglesia Catolica. Nga… Si San Patrick sama sa organisasyon nga tawo; siya 
adunay iyang kaugalingon nga tunghaan. Siya sa nahauna… Sa dihang siya 
gibihag diha sa piliw sa dagat, siya, ug ang iyang duha ka gagmayng igsoong 
babaye nga siya wala na gayud makita. Sila gidagit, tingali ngadto sa Roma ug 
gibaligya ingon nga mga ulipon. Siya gibihag usab ug gibaligya ingon nga 
ulipon ug gitagaan ug trabaho sa pagbantay sa mga baboy 
14 Siya nagbansay ug mga iro aron sa pag—pagbantay sa iyang mga 
baboy, ug uban pa; ug iyang ginatudloan ang mga iro sa pagduol kaniya 
pinaagi sa nagkalainlain nga pag-agumod niya ug uban pa. Ug sa katapusan 
nakakita ug paagi sa pag-ikyas ilalum sa baroto, sa dihang ang mga iro 
nagtabon kaniya hangud nakaikyas siya palayo ngadto sa dagat. Sa ulahi 
nakaabut ngadto sa iyang matahum nga dapit, ang Ireland, ug nakaplagan nga 
buhi pa ang iyang inahan ug amahan… Ug si San Patrick usa—usa ka pag-
umangkon sa bantugang San Martin. Nga, usa sa pinakadaku nga atong 
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nabatonan diha sa mga linya sa mga tawo sukad kang Jesu-Cristo, mao si San 
Martin. 
 Ang iyang mga simbahan tanan napuno sa Espiritu Santo; silang tanan 
nagsultig mga dila, adunay mga ilahanan, ug mga katingalahan, ug mga 
milagro, tanang matang gayud sa mga milagro ang nagakahitabo. Siya 
nagkupot sa Pentecostal nga pagtoo diha sa taliwala nianang kapanahonan sa 
iglesia nga naminyo ngadto sa Catolisismo; paganismo ug ang Nicolaita 
naminyo, naghimo ug organisasyon, ug naghimo sa—sa Nicolaita… Ug atong 
gitawag sila nga “Nico,” nagkahulogan “pagbuntog, pagbuntog kon pagpukan 
sa katawhan,” ug nagkuha sa Espiritu Santo pahilayo gikan sa kongregasyon, 
ug ang pari lamang ang balaan, ang tawo lamang. Nakita ninyo? Ug unya sila 
magkinabuhi sa bisan unsang paagi nga ilang gusto, ako nagtoo, ug kung ila 
lamang isugid kini ngadto sa pari. Unya sila… 
16 Nakaplagan sa miaging gabii, nga—nga sila nagpahiluna kanila, nga si 
Constantino nagpahiluna sa nahaunang obispo, ug nagbutang niini—naghatag 
niining mga gambalay ngadto kanila, samtang kami magahatag kaninyo sa 
mga pitsa ug tanang butang nga inyong masulat. Ug unya sila adunay dakung 
fiesta sa solstice didto, nga mao ang ika 21 nga adlaw sa Disyembre, ang 
pinakamubo nga adlaw sa tuig, ug nagpasulod niining erehiya, ingon nga, nga 
Siya mao ang adlaw sa adlaw (Nakita ninyo?) ang—ang adlaw sa 
pagkahimugso sa adlaw, ilang gibalhin ang ang pagkahimugso ni Jesu-Cristo 
gikan sa Abril ngadto sa ika 25 sa Disyembre. Ika 25 sa Disyembre, lahus 
nianang lima ka mga adlaw sa dihang ang mga Romano adunay ilang dakung 
mga pagsaulog, ang sirko, ug uban pa, ug mao kana sa dihang sila aduna 
niining dakung pagano nga fiesta. Ug ilang gibutang kining tawo ingon nga 
usa ka dios sa iyang kaugalingon ibabaw didto ug nagbisti kaniya ug tanang 
butang. Ug sila adunay ilang dios diha gayud kanila. Ug ang—mao kana sa 
dihang ang post-millennium nga katawhan mitungha, didto gayud, tungod kay 
sila naghunahuna nga ang iglesia anaa na sa milenyum didto gayud (Nakita 
ninyo?), tungod kay sila datu, ug walay nakulang, ang estado ug ang iglesia 
tanan nagkauban. 
 “Ang Milenyum nagsugod na,” sa gihapon mao ang pagtulon-an 
hangtud niining adlawa. Nakita ninyo? Karon, ang Milenyum nagsugod na, oo, 
kita nahibalo nga kana sayup. Ang milenyum: ang ikaduhang pag-anhi ni 
Criso magadala sa milenyum. Tinuod kana. 

The earth is groaning, crying for that day of sweet release, 
When our Lord shall come back to earth again. 
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 Miingon, “Sa balay sa Akong mga higala.” 
 “Sila nga nagdughang Kaniya magatutok Kaniya.” 
 Didto Siya magabarug, ang Jose. 
 Siya miingon, “ayawg…” Ingon sa gisulti ni Jose, “Ayaw kasuk-i ang 
inyong mga kaugalingon, tungod kay ang Dios nagbuhat niini aron sa 
pagtunhay sa kinabuhi.” Unsa? Ang Kinabuhi sa iglesia, ang Gentil, “Alang sa 
Iyang Ngalan, usa ka katawhan gikan sa mga Gentil.” 
244 Oh, kita ania na sa katapusan, akong igsoon. Kita ania na dinhi. 
Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Kita magaawit niining maayong karaang 
alawiton, ingon nga Pentecostal nga mga igsoong lalake ug igsoong mga 
babaye. Karon, ikaw moingon, “Buyno, Ako usa ka Baptist.” Apan kung ikaw 
nakabaton sa Pentecostal nga panalangin, ikaw usa ka Pentecostal. Buyno. 
Buyno. 

Blest be the tie that binds 
Our hearts in Christian love; 
The fellowship of kindred minds 
Is like to that above. 

 Karon, paminaw, mga higala. Kung adunay bisan kinsa dinhi sa atong 
taliwala, nga kung bisan asa sa panaw sa kinabuhi, nga adunay gamay nga 
kapaitan nga miabut sa inyong kasingkasing (Patalinghugi ako.), kuhaa kini 
gikan didto karon. Buhata kana; ayaw gayud tugoti ang bisan unsang butang… 
[Mga dila ug paghubad mitungha—Ed.] Amen. [Mga dila ug paghubad 
mitungha pag-usab—Ed.] Amen. Amen. 
246 Ginoong Jesus, nagapasalamat kami Kanimo niining mga mensahe. 
Kini nakapaukyab kanamo, Ginoo sa nahibalo nga wala namo igakaulaw apan 
nagkupot sa pagtoo. Oh, ako nagaampo, Dios, nga ang Espiritu magapadayon 
sa pagpabilin sa iglesia. Himoa kami nga magkasuod ngadto sa matag-usa, 
Amahan. Tagoi kami uban Kanimo. Ug paglakaw sa taliwala kanamo, Ginoo, 
dinhi niining katapusang kapanahonan sa kandiliro nga among ginapuy-an. 
Ikaw mahimong among Kahayag. Pasidlaka kanamo niining dakung mga 
panahon sa kangitngit, Ginoo, kay kami nakaamgo nga kanang kandiliro ug 
mga bitoon nagpasabut sa kangitngit. Ug, Ginoo kami malipayon nga kami 
mga anak sa Kahayag, nagalakaw diha sa Kahayag sa Dios. Kami dili taga 
yuta uban niining mga butang sa yuta, apan kami Imong mga anak. Giunsa 
namo sa pagpasalamat Kanimo niining mga butang. 
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nga walay sulod, nahimutang sama niana, kutob sa akong makita diin ako 
nagatindog.” 
 Ug ako miingon, “Ako motag-an, sumala sa paagi sa panahon nga 
milihok; kini mahimong taliwala niining tuig ’33 ug ’77.” Ug kini kinahanglan 
pagapugaon ug maayo aron makalatas didto. 
 Ug kita nahimutang diha sa sugong nga may polbora, higala. 
 Tanang butang naandam na. 
234 Oh, apan ang atong bililhong Amahan nga langitnon Kinsa mao ang 
nagsaad, Kinsa mao ang nagsaad… Dili ba kini kahibulongan nga mahimong 
alagad ni Cristo? Tanang mga butang nga Iyang gisaad, ug hunahunaa kita 
adunay pribilehiyo ingon nga nagkinabuhi gayud dinhi, Siya nga ania uban 
kanato gayud, nahibalo sa tanang sekreto sa matag kasingkasing, nahibalo sa 
tanan mahitungod kanimo; ang nagdilaab nga mga kalayo modulot lahos sa 
atong mga kasingkasing, nahibalo sa tanan mahitungod kanato, ug nahigugma 
kanato. 
 Dili ba kamo malipayon nga maanaa nianang gamayng minoriya nga 
gropo karong gabii nga nagakupot sa pagtoo? Kay mao kini ang Iyang sugo, 
“Ayaw kahadlok, diyutayng panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang 
paghatag kaninyo sa gingharian. Ug gawas kung kining bulohaton wala pa 
pagkubsi, wala untay tawong maluwas.’ Nakita ninyo, kita ania na gayud sa 
katapusang panahon. 
236 Ang mga Pentecostal nagsugod sa pagkabugnaw, dagaang, giluwa 
gikan sa baba sa Dios… Usa lamang gayud ka gamayng gropo nga gipagula 
dinhi, pipila lang gayud, apan diha niana motungha ang: “Tan-awa, ang 
Pamanhonon miabut.” Ug sa dihang kini miabut, matag-usa niining mga 
pagtukaw, matag pagtukaw niining mga pagtukaw, ngadto sa… Hinumdomi, 
adunay pito ka mga pagtukaw. Ug ania kita dinhi gayud niining katapusang 
pagtukaw. Apan matag-usa niadtong mga ulay balik dinhi mobangon. Amen. 
Oh, unsa kini? Ang mao gihapon nga Espiritu Santo. 
 Unya sa dihang ang iglesia mawala, sama sa atong gihisgutan sa 
Dominggo sa gabii, si Jose nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa Israel, sa 
iyang mga igsoon, iyang gipalakaw ang iyang asawa, tanang butang, ug 
gipadala sila balik ngadto sa palasyo. Ug siya mibarug nga nag-inusara kauban 
sa mga Judio ug miingon, “Ako mao si Jose, ang inyong igsoon.” 
 Ibutang kini diha sa Kasulatan diin kini miingon nga nagpahimutang 
ug adlaw sa pagbalata, ug ang matag panimalay magbalata sa iyang 
kaugalingon. Sila moingon, “Asa Nimo nakuha kanang mga ulat,” miingon, 
“diha sa mga kamot sa… sa Imong mga kamot?” 
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18 Karon, kining dakung balaan dinhi mao si Columba. Siya mao ang 
dakung tawo sa Dios. Karon, ako nakakuha sa iyang kasaysayan nga gisulat 
dinhi. Nahauna, ang ikaupat nga kapanahonan sa iglesia, “Tiatira,” kini 
nagkahulogan “walay pagpakabana, kahagoka, kon mahanap.” Nakita ninyo, 
kadto usa lamang ka dili maayong panahon gikan sa 606 ngadto sa 1500. 
 Ang bitoon mao si Columba, gikan sa Ireland ug Scotland, nga mao 
ang pag-umangkon ni San Martin; ug nagkinabuhi sa mga kan-uman ka mga 
katuigan human kang San Patrick, ug busa ang iyang pagpang-alagad 
nagsugod sa mga kan-uman ka mga tuig human kang San Patrick. Ang 
iyang… 
 Siya wala gayud midawat sa doktrina sa Romano. Siya usa ka dakung 
tawo sa pagtoo. Sila misalikway sa Romano nga pagtolon-an, wala gayud 
miadto sa Roma, ug nagsalikway niini gayud. Maingon nga dili nako makita 
diin gayud nila gihimong santo siya, sama sa ilang gibuhat kang San Martin ug 
uban pa; sila wala naghimo kaniya nga santo ug si Irenaeus tungod kay sila 
anaa pa gihapon diha nianang iglesia nga adunay mga ilhanan ug mga 
katingalahan sa Pentecostes, apan mitoo. Siya wala gayud nagbaton sa 
Romano nga pagpanudlo, sa ilang mga pagpanudlo. Iyang gibatonan ang 
Biblia alang sa pagpanudlo sukad sa iyang diosnong inahan, ang igsoong 
babaye ni San Martin, ug wala gayud nagbaton sa Romano nga mga 
pagpanudlo sa bisan unsang panahon. Iyang ginatudlo kanang mga ilhanan sa 
Marcos 16 nga kinahanglan maganunot sa matag magtotoo. Amen. Ako… 
Mao kanang matang sa tawo nga akong nagustohan, mga magtotoo. Oo, sir. 
 Siya—siya nakadungog sa tingog sa Dios nga nagatawag. Mao kana 
ang laing maayong ilhanan usab. Nakita ninyo? Unya walay bisan unsa nga 
makapugong kaniya human niana; siya nawala…?... siya anaa sa dalan sa 
dihang siya nakadungog sa tingog sa Dios. 
23 Usa ka milagro… Ako adunay pipila nga gisulat dinhi, apan atong 
kuhaon lamang kining usa. Usa ka milagro mao sa dihang siya nakaadto sa usa 
ka syudad nga ang Ginoo nagpaadto kaniya didto, ug ang syudad dili modawat 
kaniya, busa sila migula didto ug nagtinguha sa—nagkuha ug mga musikero, 
ug uban pa, ug nagsirado sa mga ganghaan ug nagtinguha sa pagtabon sa iyang 
tingog pinaagi sa pagpatogtog, sa mga musikero. Ug siya nagsugod sa 
pagwali, ug kini nagtabon sa mga musikero ug ang mga ganghaan nangaabli; 
siya misulod ug nagwali bisan unsaon. Iyang nakabig ang tibook panon. 
 Aniay laing gamayng usa nga akong buot ipamulong. Siya miadto sa 
sulod sa syudad. Ang ilang mga syudad adunay mga pader niadtong mga 
adlawa, sa pagkatinuod. Busa siya miadto sa syudad, ug sila wala nagpasulod 
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kaniya. Siya mibalik, ug ang anak sa punoan nagsakit sa hilabihan, ug sila 
gisugo sa pag-apas sa maayong balaan. Siya mibalik ug nagbutang sa iyang 
kaugalingon ibabaw sa himalatyon nga batang lalake, ug mibalik ang iyang 
kinabuhi. 
25 Ang iyang iglesia napuno sa Espiritu Santo; walay nakulang kaniya; 
kay ang matag membro sa iyang iglesia kinahanglan mapuno sa Espiritu 
Santo. Ug siya nagprotesta ug nagdumot gayud sa herarkiya sa Roma. Ako 
nagatoo nga siya mao ang bitoon sa kapanahonan. Unsay iyang ginabuhat? 
Uban sa pagsultig mga dila, ang bautismo sa Ngalan sa Ginoong Jesus, nga 
nagapatuman sa maong mga butang nga ilang gisugdan. Kung ang Dios walay 
kinutoban, ug mao kana ang paagi sa pagpahiluna Niya sa Iyang iglesia sa 
sinugdanan, kini kinahanglan magpabilin nga mao sa gihapon, ug kini anaa 
(bisan diha sa minoriya) paingon sa ubos; halos mapuga dinhi, mibalik pag-
usab pinaagi kang Luther. 
26 Karon, buot kita nga magasugod karon, ug makita kung kita 
makahimo sa pagsugod sa pagkuha sa uban niining mga verseculo karon 
samtang kita magsugod sa ika 18 nga verseculo. 
 … ngadto sa manulonda sa iglesia sa Tiatira, isulat mo kini;… 
 Namatikdan ba ninyo kining—kining mga pagpahinugod? Kining mga 
mensahe gipahinungod ngadto sa manulonda, kon sa ministro nga nagadala sa 
Kahayag nianang kapanahonan sa iglesia. Nakita ninyo? Karon, sa miaging 
gabii atong nakaplagan sa paghinapos niining laing kapanahonan sa iglesia 
sa—sa Pergamo, nga ang manulonda sa iglesia (diha sa pagmadaugon niining 
kapanahonan sa iglesia) magadawat ug usa ka bato. Ug diha niining bato… 
 Karon, atong gihisgutan kanang bato ug gisimbolo kini, nga 
nagkahulogan nga usa ka “bato.” Unsa kini? Ang manulonda mahimong usa 
sama kang Pedro, nga gitawag ug “bato.” 
29 Nakaplagan nga ang imong Ngalan adunay kalabutan sa imong 
kinabuhi. Karon, ako dili kaayo makahisgut niana, tungod kay ang yawa 
adunay usa ka mini nga numerolohiya; nahibalo kita niana: maghimo sa 
katawhan sa pagsugod sa pagbati, ug uban pa sama niana, diin kini moadto 
ngadto sa espiritismo. Ug ang espiritismo iya sa yawa; nahibalo kita niana. Ug 
mao kana ang paagi, nga inyong mabantayan. Sama nga sila… 
 Ang hinungdan ilang gitawag si Jesus nga usa ka Beelzebub, usa ka 
yawa, tungod kay (Nakita ninyo?), Siya makahimo sa pagtugkad sa mga 
hunahuna sa ilang kaisipan. Nakita ninyo, apan Siya mao ang Pulong sa Dios. 
Ug ang Hebreohanon 4 miingon ang Pulong sa Dios mahait pa kay sa espada 
nga duhay sulab, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyoan sa kasingkasing, 
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imbento ug dagkung mga butang.” Ug ako miingon, “Sa dihang sila 
makabuhat, sila maghimo ug awtomobil, ug ang mga awtomobil sa kadugayan 
maporma (Nahibalo kamo unsa sila tan-awon sa ’33, karon sila…),” miingon, 
“sila mahimong sama sa mga itlog, tan-awon sama sa itlog. Kay akong nakita 
diha sa dakung dalan, usa sa pinakadakung dalan, usa ka sakyanan nga 
nagadagan sa dalan nga walay bisan unsa nga manobela diha niini. Kini 
gipalihok pinaagi sa usa ka puwersa.” Ilang nahimo gayud kini karon…?... 
 Ako miingon, “Nianang panahona… Karon, sila nagtugot sa mga 
babaye sa pagboto; ug ang mga babaye, sa pagboto, sa katapusan…” Ako 
miingon, “Kining nasud mao ang usa ka nasud sa babaye; kini gimarkahan 
pinaagi sa usa ka babaye. Kini usa ka babaye gayud nga giprofesiya, bisan asa; 
ug numero 13 bisan asa diha sa profesiya.” Ug ako miingon, “Kini mao ang 
usa ka nasud sa babaye; siya adunay iyang mga kagawasan dinhi.  Ug siya 
magalaglag niini; siya mao ang pagkalaglag sa kalibutan.” 
225 (Ug, Roy, akong nadawat ang imong mga sulat mahitungod niana, 
kanang dakung babaye nga… “Tanang kaso nga kriminal… Among gi X-ray 
kini karon ngadto sa: tanang kaso nga kriminal nga nahitabo dinhi niining 
Estados Unidos, usa ka babaye ang nagpaluyo niini.” Mao kana ang tinuod 
gayud. Mao kana ang mga dautang mga babaye. Nakita ninyo?... ug uban pa.) 
 Karon, busa tungod niana ako miingon, “Adunay mahitabo nianang 
panahona, ang babaye nianang panahona pagatugotan sa pagboto, ug sila 
mopili sa dili angay nga tawo (Ilang nabuhat kini sa ulahing piniliay. Tinuod 
kana.) nga maoy sinugdanan sa kota. Nianang panahona kini mahitabo nga—
nga adunay motungha nga dakung babaye sa Estados Unidos; siya nagbisti ug 
maanindot (Ug ako nagbutang ug parentesis, tingali ang iglesia Catolica. 
Nakita ninyo?), nga maoy magkuha sa pagdumala ibabaw sa gahum, molupig 
sa uban diha sa Estados Unidos. Siya matahum nga pagatan-awon, apan siya 
madagmalon.” 
227 Ako miingon, “Unya mitan-aw ako pag-usab, ug akong nakita ang 
Estados Unidos nga nabungkag gayud ngadto sa tipaka. Wala nay nahibilin 
niini.” 
 Ug ako nagtagna. “Karon, kini, mao kana ang MAO KINI ANG 
GIPAMULONG SA GINOO.” 
 Ug hunahunaa. Lima niadtong pito ka mga panagna natuman na. 
 Ang iglesia magbantay, sa iglesia Catolica. Ug ang pag-abut sa 
katapusang panahon… 
 Ug ako miingon, “Akong nakita, sama gayud sa mga tuod nga 
nangasunog, bato nga nangabungkag, ug ang tibook Estados Unidos tan-awon 
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The blood of disciples who died for the truth, 
This Holy Ghost Gospel kept dripping with blood. 
There was souls under the altar, crying, “How long?” 
For the Lord to punish those who’ve done wrong; 
But there’s going to be more who will give their life’s blood 
For this Holy Ghost Gospel and its crimson flood. 
Keeps dripping with blood, yes, it’s dripping with blood, 
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood,  
The blood of disciples who died for the truth, 
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood. 

219 Karon, gikan sa panahon sa Pentecostes, ug ang mga martir sa 
Pentecostes, paingon sa iglesia sa Efeso, ngadto sa Pergamo, ngadto sa Tiatira, 
ngadto—ngadto sa Sardis, sa Efeso… kon sa Filadelfia, ug ngadto sa 
Laodicea… Ug karon unsay mahitabo dinhi? Maingon sa gisulti sa Biblia, 
tanang butang nga moabut, ug kining mapintas nga mananap motungha sa 
Estados Unidos. Nahinumdom kamo sa panan-awon nga gibasa dinhi, sa 
1933? Ako nag… Ang simbahan wala pa natukod. Wala mahibalo unsa ang 
panan-awon, nagtawag niini nga usa ka pagpunaw. Ako usa lamang ka batan-
ong Baptist nga magwawali, ug kami… Sa tibook nako nga kinabuhi ako 
nakakita nianang mga panan-awon, ako mangutana kang bisan kinsa sa 
pagtindog ug moingon kung dunay usa gayud nga napakyas niini. Wala, wala 
gayud. Dili kini mahitabo. Nakita ninyo? Dili gayud. 
222 Ug karon, ug samtang ako nagsugod sa Sunday school ako gipunawan. 
Kini nahitabo sa karaang pinuy-anan sa Mason, ang dapit ni Charlie Kurn, sa 
among gamayng pundok. Ug akong nakita kining si Presidente Roosevelt nga 
nagamando sa kalibutan ngadto sa usa ka kalibutanong gubat: nagtagna. Ako 
miingon, “Ug adunay tulo ka mga ismo: ang Nazi, ug ang Fascismo, ug 
Komunismo.” Ako miingon… (Pila ang ania dinhi nahinumdom?) ako 
miingon, “Bantayi ang Komunismo; kining tanan mopaingon didto.” Ako 
miingon, “Ang Ethiopia, si Mussolini mosulong sa Ethiopia, apan siya 
mapakyas.” Ug ako miingon, “Sa katapusan kita moadto sa gubat kauban sa 
Alemanya,” apan ako miingon, “Ang Alemanya naghimo ug kuta, diha sa 
dakung tapok sa semento,” napulog usa ka tuig sa wala pa ang Linya sa 
Maginot gitukod, napulo ka tuig. 
223 Ako miingon, “Unya human sa gubat… Kita sa katapusan makadaug 
niini. Ug human matapos ang gubat, kini matuman nga ang syensya maka-
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ang kaisipan. Nakita ninyo? Siya mao ang Pulong; Siya mao ang buhing 
Pulong; ug ang buhing Pulong moanhi sa sulod nato ug unya Kini adunay 
epekto kanato. Nakita ninyo, mao gihapon… Tungod kay Kini mao ang mao 
gihapon nga Pulong. Nakita ninyo? Kini mao ang mao gihapon nga butang nga 
anaa sa atong taliwala. Mao kana ang paagi. Ug usahay kadtong wala diha 
nianang matang nagasulti ug mga dila, ug ang laing usa naghubad niini. Unsa 
kini? Ang Pulong nahimong unod pag-usab sa atong taliwala.  
31 Ug unya, atong namatikdan nga kining manulonda magadawat—ang 
manulonda sa kapanahonan sa iglesia nga nakadawat sa bato… Kini usa ka 
bato, nagpasabut dili sa iyang kaugalingong pagkamatarung, apan 
kaugalingong pagkamatarung sa Dios. 
 Ug diha niining bato ang usa ka ngalan, usa ka ngalan nga walay usa 
nga nahibalo gawas sa nakadawat niini. Siya nahibalo niini, apan walay bisan 
kinsa pa nga makahibalo niini gawas kaniya. Sa dihang inyong madunggan 
kining mga tawo nga mag-ulog-ulog kanimo, magasulti anaa si—sila si Juan, 
sila si Pablo, sila si Maria, sila mao kini, kana, kon ang lain pa. Ayaw kamo 
pagtoo niini, tungod kay kung mao pa kana, siya dili gayud mosulti 
mahitungod niini. Nakita ninyo? Tinuod kana. Kinahanglan iyang itago kini sa 
iyang kaugalingon. Siya nahibalo; walay nahibalo gawas sa iyang 
kaugalingon, apan siya nahibalo tungod kay ang matag hingpit nga 
nagmadaugon nakadawat ug usa ka bag-ong ngalan diha nianang—diha 
nianang—nianang paagi. 
33 Namatikdan ba ninyo si Abraham kaniadto gitawag ug Abram, apan sa 
dihang gigamit siya sa Dios, Siya nag-usab sa iyang ngalan ngadto kang 
Abraham. S-a-r-r-a mao si Sarra, apan sa dihang ang Dios magagamit kaniya, 
Siya nag-usab sa iyang ngalan ngadto sa S-a-r-r-a-h: Sarah, “prinsesa.” 
Namatikdan ba ninyo si Jacob? “Jacob” mao ang “limbongan.” Esau 
nagkahulogan “pula, balhiboon ug mapula”; pulag ulo, ug mapula ang tanan, 
mao si Esau. Karon, ug si Jacob mao ang “limbongan.” Ug ang “limbongan” 
usa ka maglilimbong.” Dili ba si Esau miingon, “Dili ba ang iyang ngalan 
gitawag nga Jacob, ‘limbongan’?” Apan sa dihang siya nakigbugno sa Ginoo 
sa tibook gabii, ug nagmadaugon, ug gipanalanginan, ang Dios nag-usab sa 
iyang ngalan: Jacob, Israel, “usa ka prinsepe uban sa Dios.” Si Pablo gitawag 
kaniadto ug Saulo hangtud iyang nahinagbo ang Espiritu Santo diha sa porma 
nga Kahayag nga nagasidlak kaniya; ang iyang ngalan giusab gikan sa Saulo 
ngadto sa Pablo. Si Simon, sa dihang nahinagbo si Jesus Siya nag-usab sa 
iyang ngalan ngadto kang Pedro. Kana… 
 Ug sa dihang si Jesus nagmadaugon, ang Iyang ngalan giusab. Ug siya 
magapadayag nianang Ngalan, “Siya nga makig-uban Kaniya, magmadaugon 
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maingon nga Siya nagmadaugon, siya magadawat ug usa ka bag-ong ngalan; 
ug Ako magapadayag sa Akong bag-ong Ngalan ngadto kaniya.” Nakita 
ninyo? Ug ang matag nagmadaugon, akong ipasabut, taliwala sa ingon niana, 
sila nga mga pangulo ug uban pa. Karon, tanang mga ngalan sa mga anak sa 
Israel wala giusab, sa pagkatinuod. Tinuod kana. Apan kadtong hatag-as nga 
mga pangulo, sa dihang sila nagmadaugon, sila nakadawat ug usa ka bag-ong 
ngalan. Nakita ninyo giunsa kini sa pagdugtong sa hingpit gayud? 
35 Ug karon, atong nakaplagan nga Siya usab nakabaton ug mana nga 
tinagoan. Karon, ang mana nga tinagoan nagtipo sa tinapay nga gibutang-sa-
atubangan-sa-Dios. Ang tinapay nga gibutang-sa-atubangan-sa-Dios alang 
lamang sa sacerdote. Ug sila… Kini usa ka espesyal nga butang nga gihimo 
alang sa sacerdote, nga mao, ang mga pangulo; ug kining tawhana 
nagmadaugon. Ang tibook kongregasyon nakabaton ug mana, apan siya 
nakabaton ug usa ka tinagoan nga mana, kon talagsaong pinadayag, oh, kung 
Kinsa si Jesus, ug unsa ang mahitungod Kaniya, tanan mahitungod Kaniya. 
Nakita ninyo, siya nakabaton nianang pinadayag kung  siya nagmadaugon. 
Ngadto sa manulonda, “Kupti ug maayo, kay siya nga…” Siya nga 
nagmadaugon… Gisulti ngadto sa manulonda sa iglesia… Nakita ninyo? 
36 Karon, atong makaplagan unya, karong gabii, kita magasugod: 
 … ngadto sa manulonda sa iglesia sa Tiatira isulat kini;mao kini ang 
mga pulong sa Anak sa Dios, kinsang mga mata…nagasiga nga kalayo, ug 
kinsang mga tiil… sama sa hininisan nga tumbaga; 
 Karon, sa dihang atong nakita Siya nahauna, sa kapanahonan sa Efeso, 
kon diha sa nahaunang sinugdanan sa Mga Pinadayag, atong nakita siya diha 
sa Iyang pito ka pilo nga himaya sa iyang Persona: 
 “Ang buhok…” Atong nakaplagan nga si Juan nakakita Kaniya didto 
sa Adlaw sa Ginoo. 
 Sa dihang Siya miabut karon, Siya usa ka Sacerdote. Sa dihang Siya 
ania sa yuta, Siya usa ka Profeta, Profeta sa Dios. Karon, Iyang giula ang 
Iyang kaugalingon nga Dugo ug miadto sa atubangan sa Amahan, nga 
naghimo Kaniya nga usa ka Sacerdote. Sa dihang Siya mobalik Siya 
mahimong usa ka Hari: Profeta, Sacerdote, ug Hari. Siya mao ang profeta sa 
Dios; Siya mao ang usa ka agila. Siya Sacerdote sa Dios; siya usa ka Cordero. 
Sa dihang Siya mobalik, Siya mahimong Leon, ang Hari (ang banay sa Juda) 
aron sa paghari. 
39 Apan taliwala sa Iyang pagpang-alagad nga Sacerdote, sa dihang ang 
tabernaculo gibiyaan, atong nakaplagan nga Siya nagabarug didto. Ug si Juan 
miingon nga siya anaa sa Espritu diha sa adlaw sa Ginoo; dili ang ikapito nga 
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I’m so glad that I can say I’m one of them; 
I’m one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, 
(Hallelujah.) 
I’m one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 

216 Unsa kining karaang panahon nga relihiyon? Kini nagsugod balik 
dinhi, ug siya midaligdig uban sa Dugo ni Jesu-Cristo. Oh, tan-awa. Oh, unsa 
ka malipayon ako alang sa Maayong Balita. Oh, oo, sir. 

It’s dripping with blood, yes, it’s dripping with blood, 
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood, 
The blood Of (Martyrs, all down), who died for the truth, 
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood.  

 Karon, unsang matang sa Maayong Balita Kini? Sama Kini nga 
nagsugod sa Pentecostes. Nakita ninyo? 

The first one to die for this Holy Ghost plan, 
Was John the Baptist (Siya nakadawat Niini didto sa 
tagoangkan sa iyang inahan, kamo nahibalo.),… died like a 
man; 
Then came the Lord Jesus, they crucified Him, 
He preached that the Spirit would save men from sin. 
Kept dripping with blood, yes, dripping with blood, 
This Holy Ghost is dripping with blood, 
The blood of disciples who died for the truth, 
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood. 

218 Dili kamo maka-organisa niini. Huh-uh. 
There’s Peter and Paul, and John the Divine, 
They gave up their lives so this Gospel could shine; 
They mingled their blood with the prophets of old,  
So the true Word of God could honest be told. 
Kept dripping with blood, yes, dripping with blood,  
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood, 
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One of them, I’m one of them, I’m so glad that I can say I’m 
one of them. 

214 Sila walay dagkung mga edukasyon ug mga butang. 
So these people may not learn to be, 
Or boast of worldly fame,  
They all received their Pentecost, 
Baptized in Jesus’ Name; 
And are telling now, both far and wide, 
His power is yet the same,  
I’m so glad that I can say I’m one of them, 
One of them, I’m one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, 
(Hallelujah.) 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Come, my brother, seek this blessing 
That will cleanse your heart from sin, 
It will start the joy-bells ringing 
And will keep your soul aflame; 
Oh, it’s burning now within my heart, 
Oh, glory to His Name, 
I’m so glad that I… (Karon, makiglamano sa mga kamot sa 
ubang tawo sa atubangan, sa luyo, ug sa palibut.) 
Oh, one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, 
(Hallelujah.) 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
One of them, one of them, (Ang Dios magapamalangin 
kaninyo…?...) 
… one of them, 
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adlaw, dili Dominggo; kanang tanan sayup. Atong nakaplagan, nagsusi niini sa 
Kasulatan; kini mao ang adlaw sa Ginoo. Kini mao ang adlaw sa tawo. Ang 
pag-anhi sa Ginoo mao ang Iyang adlaw. 
 Ug atong nakaplagan siya diha sa adlaw sa Ginoo. Ug, sa dihang siya 
nakakita sa Ginoo, Siya adunay buhok sama ka puti sa nieve. Ug kita nahibalo 
nga kana nagrepresenta sa usa ka Maghuhukom. 
 Laing butang, Siya dili na Sacerdote, tungod kay ang sacerdote may 
bakus sa hawak, nagpasabut sa pag-alagad. Apan Siya may bakus sa Iyang 
dughan, ibabaw dinhi, nga nagpasabut nga Siya usa ka Maghuhukom. Amen. 
Ug atong makita Siya nga nagalakaw diha sa taliwala sa pito ka kandiliro nga 
bulawan.  
 Ug karon, mobalik kita ngadto sa Tigulang sa mga Adlaw, ingon nga 
maputi diha sa paghukom sa trono nga maputi sa dihang si Daniel nakakita 
Kaniya, “Miduol ngadto sa Tigulang sa mga Adlaw Kinsang buhok maputi 
sama sa nieve.” 
 Karon, maputi… Ang karaang mga maghuhukom sa Englaterra sa mga 
katuigan, sa naandan, sa dihang sila moadto sa lingkoranan sa paghukom sila 
nagasuot ug dakung puting peluka, maputi sama sa nieve, tungod kay sila mga 
maghuhukom. Ug si Juan nakakita Kaniya diha sa adlaw sa Ginoo, sa dihang 
Siya usa ka Maghuhukom. Amen. 
44 Karon, atong nakaplagan nga Siya adunay mga mata sama sa kalayo 
nga nagasiga. Kanang mga mata sama sa kalayo nga nagasiga… Kaniadto 
kanang mga mata natabunan sa mga tawhanong mga luha. Kini mahimong 
makabarug ug maghilak sa usa ka tawo nga himalatyon, ug nahibalo nga sa 
sunod lima ka mga minuto siya mabuhi pag-usab; apan tawhanon lamang nga 
pagbati… Apan luyo niana mao ang dakung gahum nga Siya makahimo gayud 
sa pagtan-aw sa kinabuhi sa tawo ug motug-an kaniya kinsa siya ug ang tanan 
mahitungod niini. Tungod kay kini moabut karon dinhi niining hulagway 
ingon nga kalayo. Ang mga mata makahimo sa pagtan-aw ngadto ug nganhi sa 
tibook yuta ug makita ang tanang butang nga nagakahitabo. Asa ka man 
mopaingon sa adlaw sa paghukom? Ang imong mga sala mabutyag diha sa 
imong atubangan. 
 Ug inyong namatikdan diha sa Iyang baba migula, ang usa—usa ka 
mahait nga duhay sulab nga espada, nga atong makaplagan nga mao ang 
Pulong. 
 Atong makita ang Iyang mga tiil mao ang “hininisan nga tumbaga, ug 
uban pa, nga nagkahulogan nga Iyang patukoranan. Siya magapigis sa 
pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga Makagagahum sa Tanan, ug 
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kuhaon ang sala ibabaw Kaniya ug pagatumban, ug molakaw, ug 
magpahimuot sa Dios. Tinuod kana. Ug ang Iyang patukoranan mao ang atong 
patukoranan. 

On Christ, the solid Rock, I stand; (miingon si Eddie Perronet) 
All other grounds is sinking sands. (Tinuod kana.) 

47 Karon, atong makaplagan dinhi, matag panahon sa dihang Siya 
makitagbo sa usa ka kapanahonan sa iglesia, Siya magpailaila kaniya ingon 
nga usa sa Iyang Diosnon nga mga Ngalan. Karon, atong makaplagan balik 
didto, ang nahauna diha sa tanang mga pinadayag mao ang pagka-Dios, ang 
Labing Gamhanan nga pagka-Dios ni Jesu-Cristo: “Ako mao ang sa kaniadto, 
ang sa karon, ug ang umalabot. Ako mao ang Sinugdanan ug ang Katapusan, 
ang Makagagahum sa tanan nga Dios.” Nakita ninyo, ang nahaunang 
pinadayag… Si Juan miliso aron sa pagtan-aw kinsa nakigsulti kaniya. Ang 
nahaunang butang Siya nagpahinungod kaniya sa… Bisan kinsa nga hari, 
sa dihang siya magpailaila, siya—siya magatug-an kinsa siya; bisan kinsa. 
“Ako mao si Mao-kini-ug-mao-kana sa dihang ako mamulong kaninyo; kamo 
wala makaila kanako. Ako mao si William Branham. Ako mao si John Doe,” 
bisan kinsa man kini. 
 Siya miingon, “Ako mao ang Nahauna ug ang Katapusan, Siya nga 
buhi ug namatay, ako nabuhi hangtud sa kahangturan.” Oh, tan-awa. Ang 
pagka-Dios… Dinhi atong makita Siya diha sa Iyang pito ka pilo nga Persona 
sa Iyang mahimayaong kahimtang. Diha sa matag kapanahonan Siya—Siya 
nagaduol kanila diha sa nagkalainlaing kinaiya nianang pagka-Dios, 
nagkalainlaing kinaiya nianang mahimayaong mga kahimtang. 
50 Karon, karong gabii, Siya moabut uban sa kalayo nga nagasiga. Siya 
nagalantaw ngadto sa Laodicea—kon ngadto sa Tiatira. Mao kini ang 
kapanahonan nga ang iglesia naminyo ngadto sa Catolisismo ug paganismo, 
kon Nicolaitismo ug paganismo naminyo ug nagporma ug nagpakatawo sa 
nahaunang iglesia, ang organisado nga iglesia. 
 Ug ang Dios miingon nga ang mga binuhatan sa mga Nicolaita (nga 
anaa diha sa Efeso), nahimong doktrina diha sa gamayng iglesia sa Pergamo, 
ug miingon nga kini usa ka doktrina ni Balaam. Ug si Balaam mao ang 
nagtudlo sa Israel sa pag-adto didto ug naghimo ug mga pagpakighilawas uban 
sa Moab, nga mao ang membro sa dagaang nga iglesia, kon sa inila nga 
iglesia, ang dakung organisasyon. Ug atong makaplagan nga ang Dios miingon 
nga ang Nicolaita nga doktrina nga mao ang—magkuha sa—magbutang sa 
tanang gahum diha sa iglesia ug magpahimutang niini ug maghimo niini nga 
organisasyon, Siya miingon, “Gidumtan ninyo kini, ug gidumtan Ko usab 
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sako nga mga hamburger, ug sa tinuoray adunay pagsadya sa pagpaingon 
didto. Busa ako miambak pagawas ug midalagan didto sa madali gayud aron 
sa pagpalit didto sa tindahan sa hamburger; nagatan-aw sa palibut, 
nagapahulay didto sa mga katloan ka minuto. 
205 Ug busa ako—ako nagsugod sa pagpalit ug mga hamburger, ug ako 
nakadungog sa usa ka tawo nga miingon, “Hello, parson.” Ug ako mitan-aw sa 
palibut, usa ka nagkalo ug gamayng kalo nga pula, nagatindog nga 
nagapamilok sa iyang mga mata, kamo nahibalo, miingon, “Wala ka ba 
makaila kanako?” 
 “Wala gayud ako makaila, anak.” 
 Miduol ug miingon, “Tan-awa ako ug maayo.” 
 Ug ako miingon, “Oo?” Ako miingon, “Wala gayud ako makaila 
kanimo.” 
 Siya miingon, “Ako nakaila kanimo.” Miingon, “Ikaw si Parson 
Branham.” 
 Ug ako miingon, “Oo, tinuod kana.” Ako miingon, “Nakatambong ka 
ba sa usa sa akong mga tigum?” 
 Siya miingon, “Wala, sir.” Miingon, “Nahinumdom ka ba nianang 
buntag ikaw miadto sa balay ug ang akong mama mao…” 
 “Oh.” Ako miingon, “Ikaw dili mao siya?” 
 Miingon, “Oo, mao ako. Oo, mao ako.” Siya miingon, “Parson,” 
miingon, “Ako naayo na, mapiskay, ug mabaskog. Ug dili lamang kana, apan 
ako Cristohanon na karon. Dalaygon ang Ginoo,” siya miingon. 
 Oh… 

They were gathered in the upper room, 
All praying in His Name, 
They were baptized with the Holy Ghost, 
And power for service came; 
Now, what He did for them that day 
He’ll do for you the same, (Wala ba kamo malipay?) 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, 
(Hallelujah.) 
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 Busa kami miluhod, ug siya nagsugod sa pag-ampo. Ug sa dihang siya 
nahuman sa pag-ampo, siya mibangon ug mihalok sa iyang agtang, miingon, 
“Dios, panalangini ang akong bata.” 
 Ug unya siya miingon, “Karon, mahimo ba nga magaampo ka, 
parson?” 
 Ug ako miingon, “Oo, ma’am.” Ug niadtong higayona mga katloan ka 
minuto milapas ang ikawalo, tingali kalim-an ka minuto para mag ikasiyam 
ang takna, ug ako duha ka milya gikan sa dapit, ug—ug ang eroplano mobiya 
sa ikapito ang takna; ug ako wala nahibalo kung makagula ba gayud ako. 
199 Busa akong gibutang ang akong mga kamot ibabaw sa iyang mga tiil; 
ako miingon, “Langitnong Amahan, wala ako makasabut niini. Ug Ikaw… 
Ako—ako unta mosakay sa eroplano kaganiha, duolan sa usa ka takna ug 
tunga ang milabay. Ikaw nagpadayon gayud sa pagsulti, ‘Paglakaw,’ ug mao 
lamang kini nga butang nga akong nakaplagan pa. Ug siya miingon nga 
Ikaw—siya nakakita kanako nga nagapadulong dinhi. Kung kana—kung Ikaw 
mao kana, Ginoo, nan ako wala nahibalo unsay pagabuhaton apan sa pagtapion 
lamang sa batang lalake.” 
 Siya miingon, “Oh, mama,” miingon, “nagsugod ug kahayag dinhi 
karon.” Mga lima ka minuto ang milabay, siya naglingkod sa higdaanan nga 
naggakus sa iyang inahan. 
 Ako miyuhot paggula, midalagan gikan didto, nagpara ug sakyanan, 
naghunahuna ako moadto ug magpaabut lamang, magpaabut ug usa ka adlaw 
kon duha ka mga adlaw. Kamo nahibalo unsa ka lisod kini sa pagsakay sa 
eroplano human gayud sa gubat, busa ako naghunahuna, “Ako magpaabut ug 
pipila ka mga adlaw.” 
 Sa dihang ako nakaabut gayud didto, siya miingon, “Panaw sa 
kahanginan numero 196 para sa Louisville, Kentucky, mobiya karon.” Ang 
Dios nagpugong nianang eroplano sa paglupad alang kanako, sama niana. Oh, 
ako nagatoo niini. 
203 Mga duha ka tuig ang milabay, ako misakay ug tren, paingon ngadto 
sa Arizona, ngadto kang Igsoong Sharritt, didto alang sa usa ka tigum. Ug busa 
sa dihang miadto ako didto, ako mihunong didto sa Memphis. Ug ang tren 
mipadaplin, ingon nga kamong tanan nahibalo unsaon niini sa pagpaingon sa 
habagatan sama niini, ug unya mokambyo ug agianan ug mohonong. Ug ang 
mga sandwich sa tren, mga kan-uman ka centavos matag-usa kanila. Ug ako 
mahimong makapalit kanila sa napulo, napulog lima ka centavos, kamo 
nahibalo, sa bisan asa sa gawas. Busa ako nagpaabut lamang hangtud ang tren 
mohunong aron makapalit ako ug mga sandwich. Ako mopalit ug tunga sa 
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kini.” Siya nagapadayon lamang sa pagsulti, “Dumti kini. Dumti kini. Dumti 
kini.” Ug kini miabut ngadto sa kinatibok-ang paghunat dinhi. Makita giunsa 
sa iglesia sa pagpuga, dinhi gayud hangtud nga kini nahimong usa ka gamayng 
tipik nga butang, ug mao kana ang iglesia nga ania kita karon. 
52 Karon, dinhi niining adlaw nga kining pinadayag miabut, kon ngadto 
niining iglesia, kadto usa ka adlaw nga ang Roma nagtukod ibabaw sa mga 
dagkung mga bato sa ilang dapit sa uhot ug dagami. Apan Siya nagpailaila 
niining iglesia nga Siya sa gihapon nagpabilin nga kalayo nga nagasiga nga 
nagalantaw lahos sa panahon, ug ang Iyang patukoranan dili uhot, dagami, 
apan kini usa ka malig-on, inulay nga tumbaga diha sa nagdilaab nga hudno. 
Ang patukoranan nga malig-on. Nahigugma ako niana. Nahibalo kita asa kita 
nagabarug, 
53 Buyno. 
 Nasayud ako sa imong mga nabuhat, sa imong gugma ug pagtoo ug 
pag-alagad ug pag-antus, ug nga ang imong ulahing mga nabuhat labaw pa 
gani ka daghan kay sa nahauna. 
 Buyno, ang iglesia halos sa hingpit nawagtang, diyutay lang gayud 
kaayo, ug sila mipahilayo gikan sa dagkung espirituhanon nga mga 
panagkatigum, ug kita medyo nagasalig sa mga buhat. Ang Dios dili buot nga 
kita magasalig sa mga binuhatan. Mao kana ang usa—usa ka ilhanan sa 
organismo. “Atong kuhaan si Miss Jones ug ubang kahoy. Ug atong kuhaan si 
Mao-kini-ug-mao-kana, ilang mga anak, ug ubang mga bisti.” Ug kana maayo 
man. Apan ayaw pagsalig niana; ayaw ninyo buhata kana. Igsoon, kana—
kana—kana usa ka maayong mga binuhatan; usa ka maayo, ang maligdong 
nga lungsuranon magabuhat niana. Apan unsa ang makapahimong usa ka 
Cristohanon mao ang natawo pag-usab nga kasinatian, ang bautismo sa 
Espiritu Santo. Buyno. 
 Mikonhod gayud, sila naghimog mga binuhatan inay sa gugma ug 
pagtoo, nagahimo ug dugang pa ug dugang pa sa tanang panahon samtang kini 
nagapadayon. 
57 Buyno. 
 Ako nasayud sa imong mga buhat,… Ako nasayud sa imong pagtoo, 
Ako nasayud sa imong pailub, ug uban pa… 
 Apan karon, atong kuhaon ang ika 20 nga verseculo; paminawa kini. 
 Ngani batok kanimo aduna akoy ikasumbong nga mao kini, nga imo 
lamang gipasagdan ang babaye nga si Jezabel, nga nagaingon nga siya 
profeta ug nga nagapanudlo ug nagapahisalaag sa akong mga ulipon sa 
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paghimog pakighilawas ug sa pagkaon sa mga hinalad ngadto sa mga 
larawan. 
 Karon, ang babaye… Unsa ang atong nakaplagan nga nagrepresenta sa 
babaye sa miaging gabii? Ang iglesia. Karon, karon atong nakaplagan dinhi 
nga sila gitawag nga mga Nicolaita, doktrina ni Balaam; ug karon kini 
nahimong usa ka Jezabel. 
60 Karon, si Jezabel… Kung inyong namatikdan, kini mao ang dakung 
kasaysayan. Karon, kung buot ninyo kini nga isulat, magsugod sa I Mga Hari, 
mahitungod sa—I Mga Hari, mga 16. Si Jezabel dili anak nga babaye ni 
Abraham; ni kining pundok dinhi, ang pagano nga Romano. Ang mga 
Nicolaita mabugnaw, sa ngalan lamang nga pundok nga Cristohanon nga 
nagpalain sa ilang kaugalingon gikan sa tinuod nga mga Cristohanon, nga 
walay pagtoo. Ug ilang buot himoon ang iglesia nga sama sa usa ka balay nga 
abutanan, sa mao gihapon nga ilang nabatonan karon; sama sa balay abutanan, 
walay Espiritu diha niana gayud; “Ang mga adlaw sa nga milagro milabay na. 
Kanang tanan alang sa laing kapanahonan. Aduna kamiy panagkaigsoon.” Usa 
ka maayong Mason, Talagsaon nga Tawo, kon bisan unsang butang sama 
niana nagapalugwa niana. Ug kana maayo man, apan kana dili gayud 
makakuha sa dapit sa bag-ong pagkatawo diha kang Jesu-Cristo, ang 
kaluwasan sa kalag, niining kamatuoran. 
61 Buyno, kining Jezabel, karon, siya dili usa ka anak nga babaye ni 
Abraham, tinuod kana, usa ka prinsesa sa usa ka magsisimba ug diosdios. 
Nianang panahona sa dihang ang harianong pamilya, ang iyang harianong 
pamilya, nabantog pinaagi sa mabangis ug sinalbahis nga pagkamatinuoron 
ngadto kang Balaam. Ang iyang amahan usa ka pari sa diosdios sa A-S-T-A-
R-T-E (Wala ako nahibalo unsaon ninyo sa paglitok niini; napunit lamang 
nako kini sa kasaysayan). Si Ahab naggamit sa iyang taktika sama kang 
Constantino. Kining dakung makagagahum nga nasud nahimutang sunod 
ngadto sa Israel, ug tungod niana…  
 Unsay gibuhat ni Constantino sa miaging gabii? Siya wala nakabig. 
Siya usa ka politico. Unsay iyang gitinguha nga buhaton? Iyang gikuha ang 
mga Cristohanon, sa dihang nagtug-an kaniya nga sila nag-ampo… Ug karon 
didto, hinumdomi, siya mao… Kita nagahisgut karon sa Nicolaita. Ug siya 
miingon kung sila magaampo, ug siya makadaug sa gubat, unya siya 
mahimong—siya mahimong Cristohanon. Siya adunay usa ka damgo. 
Nagpintal sa iyang mga taming ug puti, nianang gabii, sa krus. Diin ang 
Knights of Columbus natawo, diha gayud nianang panahona; karon mao kana 
diin sila nagkuha sa ilang baruganan. Apan wala gayud siya nagbuhat ug bisan 
unsang butang sama sa usa ka Cristohanon. Sa usa sa Nicolaita nga mga 
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makaagwanta, parson: nga mahibalo nga ang akong bata mamatay, mawala.” 
Ug siya miingon, “Ako nahibalo nga ikaw mianhi sa pagtabang kanako, 
tungod kay ang Ginoo nagsulti kanako sa ingon niini.” 
 Ako miingon, “Ako magaampo Kaniya,” ug ako miingon, “tingali ang 
Ginoo magaayo kaniya.” 
 Siya dili interesado niana; siya buot gayud nga siya mobangon ug 
moingon nga siya naluwas. Mao lang kana, nga siya maluwas gayud. Walay 
sapayan, siya kinahanglan nga mopanaw bisan unsaon; sumala sa giingon, sa 
usa ka panahon; samtang nga siya naluwas na. Oh, kung kita lamang 
makabaton nianang panghuhuna. Kanang walay katapusang pinuy-anan sa 
halayo, siya nahibalo nga siya mabuhi pag-usab uban kaniya. 
 Miingon, “Kung ako lamang makadungog kaniya nga moingon nga 
siya naluwas.” Ako miingon, “Magaduko kita.” Ug siya miluhod. Ug akong 
gigunitan ang iyang tiil, ug ang iyang tiil tugnaw kaayo ug tuskig. Ug dili nako 
mabira ang tabon sa ibabaw, usa ka gamayng—gamayng manipis nga habol 
nga iyang gitabon kaniya didto; ug siya nakapurol lamang, kamo nahibalo. 
190 Ug busa siya… Ug siya nagbugsay niana pagbalik sama niana, 
naghunahuna gayud nga siya anaa niini. Iyang gibunlot kana, ug naghunahuna 
nga siya nagabugsay. Siya padayon nga nagasulti, “Mangitngit ug tugnaw,” 
padayon nga nagabugsay. 
           Unya ako—ako mitan-aw kaniya sa makadiyut, ug siya miluhod didto; 
ako miingon, “Tiya, mahimo ba nga manguna ka kanato sa pag-ampo?” 
 Siya miingon, “Oo. Sir.” 
 Siya lamang, ug ako, ug ang batang lalake, ug ang Espiritu Santo diha 
sa lawak mao lang ang tanan. Kanang tigulang nga balaan nag-ampo. Tan-awa. 
Sa dihang nakig-istorya siya Kaniya, kamo mahibalo nga siya nakig-istorya 
Kaniya kaniadto pa. Oo, sir. Siya nahibalo Kinsa ang iyang gikahinabi. Siya 
miingon, “Ginoo, wala ako masayud unsay imong pagabuhaton,” siya 
miingon, “apan ang tanang butang nahitabo sumala sa Imong gisulti.” 
194 Oh, tan-awa. Oh, ako malipayon kaayo. Ako malipayon kaayo nga 
Siya mao sa gihapon nga Jesus balik didto kauban niadtong mga balaan balik 
sa sulod didto. Siya mao sa gihapon nga Jesus karon. 
 Ug wala gayud ako nangutana sa iyang relihiyon, kung siya Baptist, 
Pentecostal, kon unsa. Dili mao kana ang akong tuyo. Ako—ako lamang 
nagasunod sa Espiritu Santo, ug siya nagabuhat sa mao gihapon nga butang. 
Buot kami nga makakita unsay Iyang pagabuhaton. 
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176 Unya sa dihang ako misulod, adunay usa ka timaan nga nagabitay 
didto nianang pultahan, miingon, “Ang Dios magapanalangin sa atong 
panimalay.” Dinhi gayud sa kanto mao ang daang higdaanan ibabaw dinhi, ug 
usa ibabaw dinhi. Dinha mihigda ang usa ka dakung tawo (walay alpombra 
diha sa salog), dakung lalake, maayong tan-awon nga dakung batan-on nga 
nagabarug didto. Sa akong bana-bana siya mitimbang ug usa ka gatus ug 
kapitoan kon kawaloan ka libra, duolan sa unom ka tiil. Ug siya adunay habol 
nga gigunitan sa iyang kamot, nagapadayon sa pag-ingon, “Um. Um.” 
 Ug siya miingon, “Mama’s baby.” 
 Ug ako naghunahuna, “Mama’s baby.” Ug bisan pa niana siya adunay 
usa ka—siya adunay usa ka sosyal nga sakit, syphilis. Ug siya—siya 
himalatyon. 
 Ug iyang gihalokan ang iyang agtang, ug nagpikpik kaniya sama 
niana, miingon, “Mama’s baby.” 
180 Oo, ang akong kasingkasing midaku gayud. Ako naghunahuna, “Oo, 
bisan unsa ka lalum ka diha sa sala, sa gihapon ikaw iyang bata.” Unya ako 
naghunahuna, “Nakita ninyo, bisan pa man unsa ka dautan siya, sa gihapon 
kini iyang ‘Mama’s baby.’” Ug ako naghunahuna, Ang Dios miingon, ‘Ang 
usa ka inahan mahimong makalimot sa iyang masuso nga bata; apan Ako dili 
gayud makalimot kaninyo, kay ang inyong ngalan nasulat diha sa mga palad sa 
Akong kamot.’” Nakita ninyo? Unsaon kini sa pagkahimo. 
 Ako mitan-aw sa kabus nga tigulang nga balaan nagalakaw palibut 
didto. Imong masulti, igsoon, siya walay bisan unsang butang sa balay; apan 
siya adunay usa ka butang diha sa balay nga ang matag balay sa Indiana, bisan 
asa nga kinahanglan makabaton niini; Kini mao ang Dios. Mas palabihon ko 
pa kay sa makabaton ug usa ka dakung maanindot nga panimalay nga adunay 
mga hulagway sa mga babaye, ug tanan niining malaw-ay, mahilas nga mga 
butang. And Daang Biblia napahiluna didto diin kini inablihan, ang karaang 
mga pahina nagkakun-ot sa sulod Niini… 
 Ako mitan-aw kaniya. Ug siya miingon, “Ang parson mianhi aron sa 
pag-ampo kanimo, pinangga.” 
 Siya mipadayon sa pagsulti, “Um. Um. Ngitngit. Um.” 
 Ug ako miingon, “Unsay iyang ginasulti?” 
185 Ug siya miingon, “Siya wala nahibalo. Ang doktor miingon nga siya 
nawala na sa iyang maayong panimuot.” Miingon, “Siya naghunahuna nga 
siya atua sa usa ka dakung lawod sa dagat sa usa ka dapit, ug siya nagabugsay 
sa usa ka baroto, ug siya nawala.” Ug miingon, “Mao kanang dili ako 
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simbahan, gitawag nga Santa Sophia, siya nagbutang ug usa ka krus. Sa 
gikaingon ko kagabii, mao lamang kana ang butang nga iyang gibuhat gayud 
nga pamation nga iyang nabuhat alang sa simbahan, kutob sa akong mahimo 
sa paglili sa bisan asa nga mga pahina sa mga kasaysayan; ug daghang laing 
mga maalamon nagsulti sa mao gihapon nga butang. Kita wala mahibalo ug 
bisan unsang butang mahitungod sa iyang pagkakabig. Karon. 
63 Apan unsay iyang gibuhat? Ang butang nga iyang buot nga buhaton, 
iyang nakita ang kinabag-an sa Roma karon. Karon, tan-awa dinhi, bantayi 
kining taktika. Ug bantayi giunsa sa Biblia sa pagpamatuod niini, ang Dios, 
gatusan ug gatusan ka mga katuigan sa wala pa kini nahitabo. Ug si 
Constantino naggamit sa mao gihapon nga taktika, ang Dios miingon dinhi, 
nga gigamit ni Ahab. 
 Karon, si Constantino nakakita sa dakung bahin sa iyang katawhan 
diin kining mga Nicolaita, mga Cristohanon. Ang uban kanila gitawag ug mga 
erehis, mao kana ang mga Pentecostal; sila mga erehis ug mga holy-rollers, ug 
unsa pa. Dinha diin ang inyong tinuod nga mga ilhanan ug mga katingalahan 
nahimutang. Apan ang iglesia nga natural kaniadto nagapaingon ngadto sa 
organisasyon. Unsay iyang gibuhat? Si Constantino nagbuhat sa maalamon 
nga bahin. Siya miadto didto, ug iyang gikuha ang iyang pagano nga mga 
higala, ug nagkuha sa iyang Cristohanon nga mga higala, ug naghiusa sa mga 
iglesia, nagpahimutang sa usa—usa—nagdala sa paganismo ngadto sa 
Cristiyanismo. 
 Ang Cristiyano ug paganismo naminyo diha sa iglesia sa Pergamo. 
65 Karon, unsay Iyang gisulti dinhi ngadto niini karong gabii? Ang mao 
gihapon nga gibuhat ni Ahab. Si Ahab, sa paglig-on sa iyang gingharian, 
nagminyo kang Jezabel, kining nagsimba ug diosdios: sa paglig-on sa iyang 
gingharian, sa pagkuha ug dugang gahum ngadto sa Israel.  
 Ug mao kana unsa ang gitinguha sa mga simbahan. Inyong makita nga 
diin sila nagtinguha sa paghimo ug usa ka Biblia, ipagula kini sunod tuig sa 
’62? Kana mao ang usa ka Biblia nga makapahimuot sa mga Judio, kini 
makapahimuot sa mga Catolico, ug makapahimuot sa mga Protestante. Oh, 
igsoon. Ako nakakuha ug tinabas nga pamantalaan. Wala nako nadala uban 
kanako karong gabii; nakadungog kamo kanako nga nagbasa niini sa miaging 
gabii. Nakita ninyo. Nakita ninyo? 
67 Oh, kanang mga butang nagtinguha sa pagpadaku, ilang gikuha ang 
balaang mga butang ug nagkatag kanila sa bisan unsa nga paagi sa pagpadaku 
ug maghimo ug daghan nga mga numero. Mao kana unsa ang gibuhat sa 
iglesia. Kini nagdawat sa katawhan ngadto niini sa basihanan sa paglamano sa 
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mga kamot, ug nakabaton ug mga mabudhion ug tanang butang pa, wala 
natawo pag-usab nga katawhan. Apan ngadto sa tinuod nga Lawas ni Cristo, 
nga diin dili usa ka organisasyon, apan ang espirituhanon—mythical nga 
Lawas ni Cristo, mahimo lamang ikaw makasulod didto sa usa ka paagi, ug 
kana pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Tinuod kana. Ug ang mga ilhanan 
nga naganunot sa mga apostoles, naganunot sa iglesia. Tinuod gayud kana. 
68 Karon, kita dili mokompromiso ug moingon, “Buyno, kita moadto ug 
magpasakop uban sa mga Assembly. Kita moadto ug magpasakop sa Oneness. 
Kita moadto ug magpasakop dinhi, kon sa Baptist, kon sa Methodista.” Kita 
magpasakop kang Cristo. Pagpabilin nga gawasnon gikan niining mga butang. 
Tungod kay matag-usa nianang mga organisasyon maayo man, apan sila—sila 
adunay ilang mga doktrina ug ilang mga butang, ug kinahanglan ikaw moadto 
sa pakigkita sa general overseer aron motugot kanimo sa pag-anha nianang 
nasud ug maghimo ug panagkatigum. Kung ikaw dili motudlo nga sibo gayud 
sa ilang gibuhat, palagputon ikaw; dili ka makahimo sa pagpabilin sa Biblia. 
Ang Dios dili makahimo niini; Siya nagdumot niini. Bisan kinsa nga laing 
natawo pag-usab nga Cristohanon magabuhat usab. Daghan niadtong 
katawhan didto sa pagkatinuod buot nga mobuhat, buot nga moalagad, ug buot 
nga makig-ambitay. Apan dili ka makabuhat niini; sila magpalagpot kanimo. 
Buyno, pasagdi nga palagputon ka nila; padayon ug batoni ang Espiritu Santo 
bisan pa man. Mao kana ang tinuod gayud. Apan, makita ninyo, sila—sila buot 
nga kuhaon kanang—kanang dogma. Sila buot nga kuhaon ka ngadto diin 
ikaw makabaton ug daghang kuarta. 
69 Ang mga Baptist adunay usa ka pagya sa ’44: “Dugang usa ka milyon 
pa sa ’44.” Unsay ilang nakuha?  
 Sama lamang sa giingon sa dakung ebanghilista nga si Billy Graham 
sa dihang siya atua sa Louisville, “Ako moadto sa usa ka syudad…” Miingon, 
“Si San Pablo moadto sa usa ka syudad; siya makakabig ug usa; mobalik 
sunod tuig siya—siya nakabaton ug katloan gikan nianang usa; apo-apo-apo-
apo-apo sa tuhod gikan nianang usa nga nakabig.” Siya miingon, “Ako moadto 
sa usa ka syudad, magkabig ug katloan ka libo; ako mobalik sa sunod tuig ug 
dili makakaplag ug katloan.” Ug unsa ang iyang gisulti, siya naghimo ug 
maayong pahayag, apan sa gihapon ako dili motoo nga ang atong bililhong 
igsoon husto. Siya miingon, “Kamong tapulan nga mga magwawali.” Miingon, 
“Ako naghatag kaninyo sa ilang mga ngalan ug pinuy-anan; kamo naglingkod 
sa inyong lamesa nga ang mga tiil gibutang sa ibabaw sa lamesa ug nagsulat 
lamang kanila inay sa pag-adto, ug makighinabi kanila.” 
70 Ako—ako medyo nakadayeg kaniya alang niana. Ako nakaangay sa 
usa ka tawo nga magpakita kung unsa siya, dili usa ka salingkapaw; pagbarug 
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mamatay nga makasasala.’ Ug miingon, “Ako nag-ampo ug nag-ampo,” 
miingon, “Tibook gabii ako nagaampo.” Miingon, “Siya walay panimuot; siya 
walay nahibaloan.” Miingon, “Sa duha ka mga adlaw siya walay panimuot.” 
170 Miingon, “Ako nag-ampo, ako miingon, ‘Ginoo, Ikaw naghagtag 
kanako nianang bata’ ug miingon, ‘sama sa Imong gibuhat sa Sunamitanhon 
nga babaye.’ Miingon, ‘Asa ang imong Elias? Asa ang…’ Miingon, ‘Buyno, 
asa—asa ang motabang kanako?’” 
 Ug miingon, “Ako nakatulog samtang nagluhod.” Ug siya miingon, 
“Ako nagdamgo, ug ang Ginoo namulong kanako,” ug siya miingon, 
“’Gumola ka ug magbarug sa pultahan. Ug adunay usa ka tawo nga 
magalakaw sa dalan, nagakalo ug gamayng tabunon nga kalo ug maitom nga 
terno.’ Siya miingon, ‘Siya makigsulti kanimo.’” 
 Ug siya miingon, “Ako nagatindog dinhi sukad pa sa kaadlawon.” Ug 
ang iyang likod nabasa sa yamog. Ug siya miingon, “Ug makita ko ikaw nga 
nagapadulong dinhi nianang tabunon nga kalo,” siya miingon, “apan magadala 
ka unta ug gamayng maleta.” 
 Ako miingon, “Akong nabilin kini sa hotel.” Nakita ninyo? Ug ako 
miingon, “Ang imong bata nagsakit?” 
 Miingon, “Siya himalatyon.” 
 Ako miingon, “Ang akong ngalan mao si Branham.” Ako miingon, 
“Nahibalo ka kanako?” 
Siya miingon, “Wala, sir, Parson Branham, ako—ako wala gayud makadungog 
mahitungod kanimo.” 
 Ako miingon, “Ako nagaampo sa masakiton.” Siya dili interesado 
mahitungod niana. Dili siya buot nga ang iyang bata nga lalake mamatay nga 
usa ka makasasala. 
175 Misulod ako; sila adunay karaang ganghaan didto nga dunay hikot nga 
mopabalik niini sa pagsira (Tingali daghan kaninyo nga mga taga amihan wala 
nahibalo kung unsa kini.) apan kini mao ang naghimo nga magpabilin nga 
sirado ang ganghaan. Ug ako misulod sa balay, sa gamayng, karaang, duhay 
lawak (tan-awon sama sa gamayng, gitawag namo nga usa ka gamayng 
“shotgun house”) sama sa, nagalingkod didto; adunay usa ka lawak dinhi, ug 
mao kana ang sala, lawak higdaanan ug tanan giusa; ug ang kusina anaa sa 
luyo didto. Sa dihang ako misulod… Kadto usa ka gamayng dapit, ug 
maanindot, tabla ang mga kilid niini. Busa tungod niana… Dili, ako nagatoo 
siya adunay papel nga gibulitan ug alketran ibabaw sa atop; ako nahinumdom 
nga nakakita sa dagkung mga bula, sama sa yamog, nga anaa sa ibabaw niini. 
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One of them, I’m one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, (O Hallelujah.) 
(Ug unsay gikinahanglan Nimo, Ginoo?) 
One of them, I’m one of them, (Nagatoo ba kamo sa 
pagmando sa Espiritu? Oo.) 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 

163 Mga napulog upat ka katuigan na ang milabay karon. Siya milantaw 
gikan sa koral. Ako anaa sa mga, oh, tunga sa eskina sa hut-ong sa kabalayan 
gikan kaniya, ug akong nakita kining tigulang, itom nga ginang nga nagatutok 
gayud kanako, kamo nahibalo. Ako nagpadayon lamang, miundang sa pag-
awit, nagsugod sa paglakaw paubos. Ako nagkaduol kaniya, dagkung mga 
luha nianang daku tambok nga mga aping; siya mitan-aw kanako, miingon, 
“Maayong buntag, parson.” Miliso, ako miingon, “Komusta ka, tiya?” Ug siya 
miingon… Ako miliso; siya mikatawa, kanang dakung pahiyom sa iyang 
nawong. Ako miingon, “Giunsa nimo sa pagkahibalo nga ako usa ka parson?” 
Sa ubos sa habagatan, kamo nahibalo, ang usa ka magwawali gitawag ug 
parson. Miingon, ako miingon, “Giunsa nimo pagkahibalo nga ako usa ka 
parson?” 
 Siya miingon, “Ako nahibalo ikaw moanhi.” 
 Ako miingon, “Giunsa nimo sa pagkahibalo niana? Nakaila ka 
kanako?” 
 Siya miingon, “Wala, sir.” Ug siya miingon, “Ako nahibalo nga ikaw 
moanhi.” Miingon, “Nakadungog ka ba sa sugilanon mahitungod sa babayeng 
Sunamitanhon?” 
 Ako miingon, “Oo, sir.’ 
169 Ug siya miingon, “Buyno,” siya miingon, “Ako mao kanang matang 
sa babaye.” Siya miingon, “Ug ang Ginoo naghatag kanako ug usa ka bata, ug 
ako nagsulti kaniya—nagsulti Kaniya nga akong amomahon siya.” Miingon, 
“Akong gipadaku siya sa pinakamaayo nga akong nahibaloan,” apan miingon, 
“parson, siya nakauban sa dili maayong pundok. Siya nakakuha ug sakit, ug 
kami wala nahibalo mahitungod niini hangtud nga nagkagrabe siya. Ug siya 
himalatyon sa sulod didto diha sa higdaanan.” Miingon, “Siya wala nay 
panimuot karon, duha na ka adlaw. Ug ang doktor mianhi ug miingon kini 
mikaon na sa iyang kasingkasing ug uban pa, nakasagol na sa iyang dugo, 
grabe na kaayo hangtud nga kini nakadaut kaniya ug ang mga tambal nga 
gihatag kaniya dili na ka makatabang kaniya karon.” Ug miingon, “Siya 
himalatyon.” Ug miingon, “Dili ako makaagwanta nga makita siya nga 
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gayud ug magpakahimong unsa ikaw. Ako nakaangay niana. Apan buot ko nga 
isulti nga, “Si Billy, nga miadto didto aron pagkuha nianang nakabig ni Pablo? 
Unsa kadto Billy, kung ikaw lamang moundang ug tugotan sila nga mobalik 
didto ug maglamano sa mga kamot, ug mahigmata ug moingon, ‘Oo, akong 
gidawat si Jesus ingon nga akong personal nga Manluluwas,’ ug pasagdan siya 
nga magpabilin didto hangtud siya mamatay, ug mangadunot, ug matawo pag-
usab sa Espritu Santo, siya makahimo ug bag-ong mga nakabig.” 
 Igsoon, ikaw… Siya usa ka namuswak uban sa kalayo, ug dili ka 
makapalagpot kaniya. Siya sama sa usa ka balay nga nagdilaab diha sa 
makusog nga hangin; dili ka gayud makahimo sa pagpalong niini. Oh, siya 
nagakaylap sa bisan asa nga dapit, igsoon, usa ka tinuod nga nakabig ni Cristo; 
siya dili makahimo nga mag-urong. Siya gayud… Siya nagalihok. Oh, ako 
malipayon kaayo. Oh, tan-awa. Ang kinaraan nga bautismo sa Espiritu Santo 
nga nagapadilaab sa imong kalag (Amen.) tungod kay ako dili makahimo nga 
mag-urong, ang hangin nagpaypay kanimo, usa ka huros sa makusog nga 
hangin nagpadayon sa paghuyop kanimo. Ako nagapadayon lamang sa 
pagsugnod ug kahoy ug nagpadayon sa pagdilaab. Oo, sir. 
 Walay bisan kinsa nga makakuha sa nakabig ni Pablo; si Pablo 
nagdala kanila sa igong kalalum diha kang Cristo hangtud siya namatay ngadto 
sa iyang kaugalingon ug nabuhi diha kang Cristo, ug Siya nagbuhat sa 
nahibilin niini. Tinuod kana. Mao kana unsa kini. 
72 Ang mga Baptist nga mga igsoon maayo man. Apan ang usa ka 
milyon nga dugang pa, unsay maayo nga mahimo niini? Ikaw makakuha ug 
dugang usa ka milyon nga mga ngalan. Buyno, maglingkod lamang ug 
maghimo ug uban kung buot ninyo nga ibutang sila didto. Maayo man kana, 
apan, igsoon, unsay buot nato mao ang mga ngalan nahisulat diha sa Basahon 
sa Kinabuhi sa Cordero, nga gipatay gikan sa pagtukod sa kalibutan, 
nahugasan sa Dugo, napuno sa Espiritu Santo, mga ilhanan ug mga 
katingalahan nga naganunot. 
73 Susiha ang mga kasaysayan. Buot ko nga kamong tanan makakuha sa 
Konsilyo sa Nicea ug makabasa nianang mga butanga, aron makita giunsa 
niadtong mga martir sa pagkupot nianang kalayo sa Pentecostes. Sultihan ko 
kamo karon, igsoon, kamong mga Baptist, mga Methodista, ug bisan unsa ka 
man, ang tinuod nga Kahayag… Dili ang Pentecostal nga organisasyon karon; 
apan ang tinuod, matuod nga Kahayag mao ang Pentecostal nga kasinatian. 
Karon, anaa na sa mga adlaw ug mga adlaw karon nianang mga kasaysayan, 
nagpangita kanila—ngadto sa tanan nga akong makita sa bisan asa, ug mao 
kanang kalayo sa Pentecostes nga nagpabilin nga buhi gikan sa Pentecostes 
paingon ngadto niining panahona. Oo, sir. Ginaduso pagawas… 
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74 Ang uban kanila moingon, “Oo, ang dakung iglesia Catolica 
nakabarug sa mga balud. Oo, kini nagpamatuod nga siya mao ang tinuod nga 
iglesia.” Oo, dili kini katingad-an nga butang alang kanako, uban sa estado ug 
tanang butang pa luyo kaniya siya mahimo nga molungtad. Apan unsa ang—
unsa ang katingad-an nga butang, mao kanang diyutayng pundok nga 
gipalagpot, kanang gamayng minoriya, gipalagpot, gibalhog ngadto sa 
bilanggoan, gipanggabas. Giunsa nila sa paglungtad? Tungod kay ang Espiritu 
sa buhi nga Dios nagalihok diha sa ilang pagkatawo. Ug ang tanang mga 
demonyo sa hades dili makabontog batok niini. “Ibabaw niining bato Akong 
pagatukoron ang Akong iglesia, ug ang mga ganghaan sa hades dili gayud 
makabontog niini.” Mao kana ang matuod nga butang. Mao kana unsa ang 
gihatag sa Espiritu Santo ngadto niining Methodista nga mga magwawali ug 
uban pa dinhi. Kini nakapahimo kanila sa pagbangon, magahimo ug ubang 
butang ngadto kanimo. Dili gayud kini mapakyas. 
75 Si Ahab, kanang salingkapaw… Nakita ninyo, siya miadto, siya 
miingon, “Karon, kung mahiusa lamang nako karon ug makuha kining dakung 
nasud. Ug kung ako makaminyo sa anak nga babaye nianang tigulang nga 
tawo didto, oo, kana—kita—kita mahimong mga higala.” Unsay iyang 
gibuhat? Nagbaligya sa iyang pagkapanganay. 
 Karon, sa dihang kining Protestante nga iglesia mibalik ug nakighiusa 
sa iglesia Catolico, kini magahimo sa mao gihapon nga butang nga gibuhat 
niini balik didto sa unahan. Si Ahab nagkinabuhi sa adlaw nga… 
 Kini nahitabo sa tulo ka higayon. Siya anaa diha sa tungang gabii sa 
kasinatian sa pagpanaw sa Israel, ug dinhi kini miabut sa tungang gabii pag-
usab, ug kita miabut sa tungang gabii pag-usab dinhi. Tulo ka mga kaliwatan 
sa wala pa kini nakasulod dinhi, nakasulod dinhi, ug sa sulod dinhi. 
78 Karon, kung inyong namatikdan, si Ahab naminyo kang Jezabel aron 
sa paglig-on sa iyang katawhan. Mao kana ang tukma gayud unsa ang gibuhat 
ni Constantino. Siya nagmugna sa usa ka bantugang dakung iglesia, ug 
nagkuha sa halaran, ug naghimo ug dakung marmol, gibistihan ug maayo 
kining tawo, ang papa, nagpahimutang kaniya sa ibabaw didto. Ug siya mao 
ang usa ka buhi nga dios; siya makahimo sa pagsulti ngadto kanila, ug—ug 
sila magatug-an sa ilang mga sala ngadto kaniya, ug kana nakapahimuot 
lamang nianang karaang dagaang nga iglesia, ug pahilayo sila milakaw. 
Segurado. Mao kana. Buyno, apan kana wala nakapahimuot nianang tawo nga 
natawo pag-usab, sa dihang ilang gikuha kana ug unya nagdala pasulod sa 
pagano nga mga seremonya sa paglitok ug mga pag-ampo. Unsay ilang 
gibuhat? Ilang gitangtang si Jupiter ug gipuli si Pedro. Ilang gitangtang si 
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Because He loved me 
And purchase my salvation 
On Calvary’s tree. 

156 Dili ba Siya kahibulongan. Gihigugma ko Siya. Karon, ang mga 
butang nga wala nako mahisguti, mao ang anaa diha sa mga basahon, sa 
pagkatinuod, tungod kay dili nato mahisgut ang tibook kapanahonan sa iglesia 
sa usa ka gabii. Medyo wala kaayo mahisguti kini karong gabii, tungod kay 
medyo pagaw ako. Apan oh, dili ba Siya kahibulongan. Hmm. 

There are people almost everywhere,  
Whose hearts are all on flame. 
With the fire that fell on Pentecost, 
That cleansed and made them clean; 
Oh, it’s burning now within my heart,  
Oh, glory to His name. 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Oh, one of them, I’m one of them, (Hallelujah.) 
One of them, one of them,  
I’m so glad that I can say I’m one of them. (Malipayon ba 
kamo?) 

157 Ako nahinumdom nga mianhi gikan sa Chattanooga usa niana ka 
gabii; ug ang eroplano nadautan didto sa—sa—sa Tennessee, nadautan didto 
sa Memphis. Sila nagbutang kanako diha nianang dakung, maanindot nga 
hotel didto, ug nagtawag kanako, miingon, “Ang eroplano molupad sa ikapito 
ang takna sa sunod buntag.” 
 Ug ako nagabarug didto, ako naghunahuna, “Oy. Tan-awa dinhi; 
panahon na kini nianang eroplano sa paglupad.” 
 Ug ang Espiritu Santo sige ug sulti, “Padayon sa paglakaw.” Sama 
lamang sa Iyang gibuhat sa kalasangan sa miaging adlaw didto sa ubos, kamo 
nahibalo. “Padayon lamang sa paglakaw.” Busa mipadayon ako sa paglakaw. 
 Nahitabo nga ako nakalantaw paingon didto sa ubos, sa usa niadtong 
mga balongbalong diin ang mga itom nga katawhan nagapuyo, kabus, didto sa 
ubos. Usa ka tigulang nga tiya Jemina, nga iyang ulo gibugkosan ug kamisita 
sa lalake, nga misandig sa… sama niana… 
 Ug ako mipaingon didto nga nagaawit: 
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gihapon nakabaton sa Pentecostal nga mga panalangin diha sa inyong mga 
kasingkasing. Kupti kana hangtud ako moanha ug maghatag kaninyo ug 
paghupay, kay kining sunod nga kapanahonan magaabut gayud sa sunod 
panahon.”) 
 … kaniya nga magamadaugon ug magatuman sa akong mga 
bulohaton hangtud sa katapusan, ihatag ko ang pangpanggahum ibabaw sa 
kanasuran: 
 Ug iyang pagaharian sila pinaagig olisi sa puthaw, nga magadugmok 
kanila sama sa mga kolon nga pagadukmokon, maingon sa panggahum nga 
nadawat ko gikan sa akong Amahan. 
153 Nakita ninyo, kanang iglesia, maunsa kaha kini sa dihang kanang 
mangitngit nga kapanahonan nga iglesia motungha aron sa pagbarug diha sa 
hukmanan batok nianang pagano nga pundok sa—balik didto? Mapukan ba 
sila. Kanang tumbaga nga mga tiil magatunob gayud didto; tug-anan ko kamo. 
“Siya magadugmok kanila,” ang Biblia miingon.  
 Ug ihatag ko kaniya ang bitoon nga kabugason… (Nahibalo kamo 
kung unsa kana, dili ba kamo? Si Cristo mao ang Bitoon sa Kabugason. 
Buyno.) 
 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia, 
154 Oh, tan-awa. Dili ba kamo malipayon. Medyo ulahi na gayud ang 
panahon. Ako adunay ubang dugang pa, akong pagahisgutan kini tingali ugma 
sa gabii, dinhi niining duha ka libo ka mga tuig didto. 

But He’s the Lily of the Valley, the Bright and morning  
Star, 
He’s the fairest of ten thousand to my soul; 
The Lily of the Valley, in Him alone I see, 
All I need to cleanse and make me fully whole. 
In sorrow He’s comfort, in trouble He’s my stay,  
He tells me every care on Him to roll. Hallelujah.  
He’s the Lily of the Valley, the Bright ang Morning Star, 
He’s the fairest of ten thousand to my soul. 

 Nahigugma kamo kaniya? Oh, ako lamang… 
I love Him… (Karon, magasimba kita Kaniya karon, ang mga 
Pulong ug mensahe…) 
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Venus ug gipuli si Maria. Ug kini nagdala—kini nagdala sa paganismo ngadto 
sa Cristohanong mga han-ay. 
79 Ug sa dihang si Ahab nakigminyo kang Jezabel, siya nagbuhat sa mao 
gihapon…?... Siya nagdala sa pagsimba ug diosdios ngadto sa Israel. Ug unsa 
ang gibuhat ni Jezabel? Siya nagpatay sa matag profeta nga iyang madakpan. 
Tinuod ba kana? Mao usab ang gibuhat sa mga papa. Matag tinuod nga 
Cristohanon nga ilang madakpan, ilang gipatay. 
 Apan adunay usa ka bitoon nianang kapanahonan, ang tigulang nga si 
Elias. Oh, oo, sir. Siya wala nalisang sa pagsulti kanila mahitungod niini. Oo, 
sir. Siya mao ang bitoon sa Dios nianang kapanahonan. Siya nawad-an ug 
kadasig usa niana ka higayon siya miingon, “Ginoo, ako lamang ang usa nga 
nahibilin.” 
 Ang Dios miingon, “Karon, kadiyut lang, kadiyut lang, kadiyut lang, 
Elias. (Uh-huh.) Ako adunay pito ka gatus nga nagtago sa palibut sa unahan. 
Nakita ninyo? Wala ka nahibalo kung asa sila. Sila anaa didto, ang mga 
Fariseo, mga Saduceo, mga Baptist, mga Methodista, ug mga Presbyterian, 
apan ako—ako magakuha kanila didto; pagpaabut lamang. Nakita ninyo? 
Akong kuhaon sila gikan didto. Adunay… Sila—sila—sila Akong mga tawo, 
ug sila dili moduko sa ilang mga tuhod ngadto kang Balaam.” Apan si Elias 
mao ang tingog sa Dios sa nahaunang pag-anhi ni Cristo, ug kini mao ang 
mahimong tipo sa tingog sa ikaduhang pag-anhi ni Cristo pag-usab, sumala sa 
Mga Kasulatan. 
82 Karon, atong makaplagan nga kining Jezabel, sa dihang siya nakaabut 
didto, siya sa tinuoray magabungkag sa tanang halaran sa Dios ug magbutang 
sa iyang kaugalingong mga halaran. Ug adunay mga Israelinhon nga 
nagasimba ug diosdios. Mao kana gayud ang tukma nga gibuhat ni 
Constantino sa dihang iyang gimugna ang iglesia Catolica. Iyang gidala ang 
paganismo ngadto sa—sa Cristiyano nga iglesia, ug adunay mga Cristohanon 
nga nagasimba ug diosdios. Mao kana gayud ang mangitngit nga kapanahonan 
pag-usab: mangitngit nga kapanahonan sa Israel, mangitngit nga kapanahonan 
sa—sa iglesia: nagasimba ngadto sa mga diosdios. Ug si Elias mao ang bitoon 
sa iyang adlaw. 
 Ug maoy hinungdan sa tanang Israel sa pagsimba kang Balaam, ug 
mao usab ang gibuhat sa iglesia Catolica sa Tiatira. 
84 Karon, buot ko nga inyong mamatikdan ang laing butang nga 
kahibudngan dinhi. Akong ginakuha ang akong kasaysayan dinhi. Si Jesus 
miingon nga siya mao—nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa ka profeta nga 
babaye. “Kanang babaye nga si Jezabel, nga nagtawag sa iyang kaugalingon 
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(nagtawag sa iyang kaugalingon) nga usa ka profeta nga babaye.” Karon, 
inyong makita, ang iglesia Catolico wala magtugot sa iyang katawhan sa 
pagbasa sa Biblia, tungod kay sila nag-ingon nga ang pari mao lamang ang 
makahimo sa paghubad sa langitnon nga paghubad nianang Pulong. 
 Buyno, mao kana ang tinuod nga paghubad sa usa ka profeta. Ang 
profeta adunay langitnong paghubad sa Pulong sa Dios. Mao kana ang tinuod 
gayud. Giunsa sa pagtawag sa usa ka tawo ang usa, ubang tawo nga usa ka 
profeta, ug unya moingon sila adunay sayup nga pinadayag? Sama lamang 
gayud sa walay sinugdanan nga pagkaanak. Nakita ninyo? Nakita ninyo? 
Nakita ninyo, kini mao—kini mao ang… Ang “profeta” nagkahulogan “ang 
husto nga Maghuhubad, ang Pulong sa Dios miabut kaniya, ang pinadayag 
miabut kaniya.” Ang pulong “profeta” nagkahulogan “usa ka Manalagna sa 
Langitnong Pulong.” Si Jesus miingon, “Kung anaa diha sa inyong taliwala 
nga usa ka espirituhanon kon usa ka profeta, ako ang Ginoo makigsulti ngadto 
kaniya. Ug kung unsay iyang isulti matuman, nan patalinghugi siya; Ako 
nagauban kaniya. Ug kung kini dili matuman, nan ayaw pagpatalinghug 
kaniya.” Mao lang kana. Mao kana ang—mao kana ang Langitnong Pulong sa 
Dios, ug ang Pulong sa Ginoo moabut ngadto sa mga profeta. 
86 Karon, sila miingon nga kining iglesia kaniadto usa ka profeta. Karon, 
hinumdomi, nagbalhin kini gikan niining Nicolaita karon; kini nagbalhin 
ngadto kaniya (Nakita ninyo kini?), usa ka Jezabel. Karon, sa miaging gabii 
kini usa ka doktrina ni Balaam (Nakita ninyo?), doktrina sa mga Nicolaita ug 
doktrina ni Balaam. 
 Karon, si Balaam mao ang naghimo sa Israel sa pagpakighilawas. Ug 
unsa ang—ang—ang gibuhat sa mga Nicolaita? Naghimo ug organisasyon. Ug 
busa usaha sila ug makabaton ka kaniya, usa ka iglesia. Segurado. Mga 
Pinadayag 17, “Ang dakung bigaon nga naglingkod sa daghang  mga 
katubigan,” babaye, bigaon… Unsa siya, kon giunsa nga siya usa ka bigaon? 
Siya naghimog pagpakighilawas, espirituhanon nga pakighilawas, naghimog 
sayup nga paghubad sa Pulong ngadto sa katawhan. “Pahilayo nianang 
pagkapanatiko. Tinuod kana. 
88 Karon, nakita ninyo, nagtawag siya sa iyang kaugalingon nga usa ka 
profeta nga babaye, “Kami mao ang konsilyo. Kami mao ang konsilyo sa 
Laodicea, ang konsilyo sa mga tawo, ug kami nakadesisyon niini, ug niini, ug 
niana. Busa magpatalinghug kamo kanamo.” Apan… 
 Kanang—kanang pari dinhi, nga nakighisgut kanako mahitungod kang 
Elizabeth Frazier, kon nianang babayeng Frazier. Miingon, “Ang—ang 
cardinal buot masayud kung ikaw—kon ang obispo, kung imong 
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 Atong tan-awon karon, akong—akong nakuha ang ika 23 ka 
verseculo. 
 Ug ang iyang mga anak akong laglagon pinaagig kamatay. Ug unya 
ang tanang mga iglesia makaila nga ako mao ang magsususi sa hunahuna ug 
kasingkasing, ug ako magabalus ra sa matag-usa kaninyo sumala sa 
mahiangay sa inyong mga binuhatan. 
 Apan nganha sa uban kaninyo diha sa Tiatira, sa tanan kaninyo nga 
wala magsunod sa maong tuloohan,… (Unsang matang nga doktrina kini? 
Mga organisasyon, mga obispo, ug mga arsobispo, ug mga papa. Nakita 
ninyo?)  
           “Sa tanan kaninyo nga wala magsunod sa maong tulohoan…” Karon, 
sa Biblia, atong makaplagan sa miaging gabii nga ang Israel, nga milatas sa 
Moab, sila dili usa ka nasud. Sila nanagpuyo sa ibabaw sa nawong sa yuta, ug 
sila usa ka gawasnong katawhan. Tinuod ba kana? Usa ka tipo, nagdumoloong 
diha sa mga tolda ug uban pa… Ang mga gropo sa Pentecostal mao gihapon 
nga paagi, ang tinuod nga Pentecostes, nagdumoloong gikan sa usa ka dapit 
ngadto sa usa ka dapit. Nakita ninyo? Buyno. 
151 Nga wala magsunod sa maong tulohoan… (apan nag-organisa sa ilang 
kaugalingon, ug naghimo ug usa ka dakung organisasyon gikan niini)…, nga 
wala makakat-on sa laglum nga mga butang ni Satanas,… 
 Karon, hinumdomi atong nakaplagan diin ang trono ni Satanas. Sa 
miaging gabii atong gisubay kini gikan sa sinugdanan. Asa ang iyang trono sa 
sinugdanan? Sa Babilonia. Ug ang Babilonia… Sa dihang ang—ang herarkiya, 
ang hari-sacerdote sa Babilonia ginagukod sa nagmadaugong Caldeanhon, siya 
miadto sa Pergamo ug naghimo sa iyang trono…?... nagbalhin sa iyang trono 
gikan sa yuta sa Shinar ngadto sa Pergamo. Atong nabasa kana gayud diha sa 
mga kasaysayan sa miaging gabii. Ug karon, didto siya nagsugod, ug didto 
siya nagsugod, ug siya nagtukod sa iglesia Catolica, nga mao sa gihapon mao 
ang inahan nga Babilonia. Buyno. 
           … ang trono ni Satanas—ug ang trono ni Satanas, sumala sa ilang 
gingalan niini, kaninyo magaingon ako, nga wala akoy laing lulan nga ipapas-
an kaninyo. 
 “Wala nay laing lulan; kadtong nabatonan lang gayud ninyo.” Kining 
gamayng minoriya nga anaa didto (Nakita ninyo?), nga gipuga gayud ug 
maayo dinhi niining mangitngit nga kapanahonan. Karon, kini duolan mga usa 
ka libo ug lima ka gatus ka mga katuigan nga ilang giagian. 
 Mao lamang nga kinahanglan kuptan ninyo pag-ayo ang anaa 
kaninyo, hangtud sa akong pag-anha… (Sa laing pagkapulong, “Kamo sa 
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 Sa laing pagkapulong, tan-awa dinhi. Si Eisenhower nakabaton ug 
dakung ngalan dinhi niining Estados Unidos, apan sa Roma siya walay pulos, 
sa Russia siya walay pulos. 
 Si Khrushchev daku sa Russia, apan sa Estados Unidos siya walay 
pulos. Apan dunay usa ka tawo nga daku sa bisan asa; mao kana ang papa 
(Tinuod kana.), “Mag-organisa kita sa atong kaugalingon ug umanhi ug 
maghiusa.” 
146 Ug ang mapintas nga mananap gihatagan ug baba nga nagpanglitok 
sa mga pulong sa pagpangandak ug pagbugalbugal…  ug siya gitugotan sa 
pagpatuman sa iyang pagbulot-an sulod sa kap-atan ug duha ka bulan. 
 Ug siya mibuka sa iyang mga baba aron sa paglitok ug mga 
pagpasipala batok sa Dios,… (nagatudlo sa doktrina nga mao ang mga sugo sa 
mga tawo; mga gahig ulo, hambugiro, mahigugmaon sa kalingawan; nga 
nagabaton sa dagway sa pagkadiosnon, apan nagadumili sa gahum niini”)… sa 
pagpasipala batok sa iyang ngalan,.. (naggamit sa Amahan, Anak, ug Espiritu 
Santo inay sa Ginoong Jesu-Cristo. Nakita ninyo?)…  ug batok sa iyang puloy-
anan, kanila nga nanagpuyo sa langit. 
 Siya gitugotan usab sa pagpakiggubat batok sa mga balaan,… (ang 
pag-abut sa paglutos.)…  ug sa pagdaug kanila. Ug kaniya gihatag ang 
kagahum aron iyang pagabut-an ang tanang kabanayan,…  ug katawhan ug 
pinulongan ug kanasuran. 
 Ug ang tanang nagapuyo sa yuta—yuta magasimba kaniya, tanan sila 
kansang mga ngalan, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, wala mahisulat 
sa basahon sa kinabuhi. (Oh, oh, oh, oh, oh.) 
 “Pagkatukod sa kalibutan…” Ang atong mga ngalan, kung sila anaa 
gayud sa Basahon, gibutang didto. Si Jesus miingon, “Walay tawo nga 
makaduol Kanako gawas kung ang Akong Amahan magadani pag-una kaniya, 
ug ang tanan nga gikahatag Kanako sa Amahan magaduol Kanako. Ang 
Akong karnero magapatalinghug sa Akong Tingog (Mao kini ang Pagkaon. 
Nakita ninyo?), ug ang dumoloong…” 
 Unya siya moingon, “Buyno, ako nagpasakop gayud sa usa ka 
simbahan, ako maayo sama kanimo.” Dili kana mao ang Pagkaon sa karnero. 
 Mao kini ang Pagkaon sa karnero, “Nagalingkod nga nagkausa diha sa 
langitnong mga dapit diha kang Cristo.” Oh, Siya kahibulongan kaayo. Dili ba 
Siya? Buyno. 
149 Karon, atong humanon sa madali gayud tungod kay kini—kini lapas 
na sa panahon karon. Buyno. “Apan ako moingon…” 
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gibautismohan kining babayeng Frazier.” Miingon, siya buot nga mahimong 
Catolico.” 
 Ako miingon, “Oo, ako nakasabut niana.” 
 Miingon, “Gibautismohan ba—ba nimo siya?” 
 Ako miingon, “Oo, sir.” 
 Miingon, “Giunsa nimo sa pagbautismo kaniya?” 
 Ako miingon, “Diha sa Cristohanong bautismo.” 
 Siya miingon, “Buyno, unsay buot ipasabut nimo niana?” 
 Ako miingon, “Cristohanong bautismo, ang paagi nga gisulti sa Biblia. 
Adunay usa lamang ka paagi aron mabautismohan diha sa Cristohanong 
bautismo. Matag tawo diha sa Biblia gilubong sa tubig sa Ngalan ni Jesu-
Cristo.” 
91 Siya nagsulat, siya nagsugod sa pagsulat sama niana.” Miingon, “Ikaw 
nahibalo, ang iglesia Catolica kaniadto naghimo niana.” 
 Ako miingon, “Kanus-a?” Ako miingon, “Anaa kanako ang tanang 
karaang mga kasaysayan dinhi nga akong mahimong makuptan gikan sa 
London ug bisan asa nga dapit pa.” Busa ako makahimo sa pagtuon sa dihang 
kining taknaa magkaduol, sa dihang usa ka butang ang magakahitabo. Nakita 
ninyo? Ako miingon, “Ako—ako—ako buot masayud asa.” 
 Siya miingon, “Oh,” siya miingon, “diha sa Biblia.” 
 Ako miingon, “Nagsulti ka ba nga…” 
 Siya miingon, “Si Jesus nag-organisa sa iglesia Catolica.” 
 Ako miingon, “Si Pedro ba ang nahaunang papa kaniadto?” 
 Miingon, “Sa labing segurado.” 
 Ako miingon, “Sa akong paghunahuna ang iglesia dili masayup ug dili 
mausab, ug ang tanang mga misa ginalitok sa Latin aron kini dili mausab.” 
 Siya miingon, “Tinuod kana.” 
 Ako miingon, “Buyno, ikaw segurado nakabuhat ug ubang pag-usab 
sukad nianang panahona.” Ako miingon, “Kung kanang Biblia usa ka Catolico 
nga Basahon, nan ako usa ka kinaraan nga Catolico.” Nakita ninyo? Tinuod 
kana. Ako miingon, “Nan ako usa ka kinaraan nga Catolico.” Ug ako miingon, 
“Sa pagkatinuod kini adunay…” 
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96 Siya miingon, “Buyno, karon (Nakita ninyo?), ang Biblia usa lamang 
ka kasaysayan sa iglesia Catolica.” Siya miingon, “Ang Dios anaa sa Iyang 
iglesia.” 
 Ako miingon, “Ang Dios anaa sa Iyang Pulong.” Tinuod kana. 
 “Himoa ang Akong Pulong mahimong tinuod, ug ang pulong sa 
tanang tawo bakak.” Ug dinhi niining Basahon sa Mga Pinadayag mao lamang 
ang Basahon (Tugoti ako sa pagsulti pag-usab niini.) nga si Jesus adunay 
pagtugot. Ug ang nahaunang butang nga Iyang gibuhat mao ang pagpadayag sa 
Iyang pagka-Dios, ug sa hingpit gibuhat Niya kini. Ug siya miingon, “Bisan 
kinsa nga magkuha ug bisan unsang butang gikan Niini kon magdugang 
ngadto Niini, sa mao gihapon nga butang, ang iyang bahin, pagakuhaon gikan 
sa Basahon sa Kinabuhi. Bulahan siya nga nagabasa, kon siya nga 
nagpatalinghug. Ug tinunglo siya nga magadugang ug usa ka butang ngadto 
Niini kon magkuha ug bisan unsang butang gikan Niini.” Nakita ninyo, busa 
inyong makita ang peligro nga bahin. Busa ayaw gayud pagdugang ug bisan 
unsang butang ngadto Niana; pasagdi Kana nianang paagi, ug pagpadayon 
lamang. 
99 Ang Espiritu magapadayag Niini ngadto kanino kung ikaw lamang 
magpainubsanon…?... Nakita ninyo? Tinuod kana. Karon, tungod niana kana 
dili malisud. Ang Dios… Si Jesus nagpasalamat sa Amahan, sa pag-ingon, 
“Ako nagpasalamat Kanimo, Amahan, nga Ikaw nagtago niining mga butang 
gikan sa mga mata sa mga rabi, ug mga obispo, ug mga cardinal, ug sa mga 
punoang magtatan-aw, ug—ug nagpadayag Niini ngadto sa mga bata. Nakita 
ninyo, mao kana ang inyong gusto; Kini usa ka pinadayag sa Dios nga mahimo 
lamang moabut sumala sa Iyang gipamulong didto, “Sumala sa sulti sa mga 
tawo kinsa man Ako?” 
 Siya miingon, “Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa buhi nga Dios.” 
 Siya miingon, “Simon, wala ka gayud nakatuon niana sa seminaryo. 
(Nakita ninyo?) Walay bisan kinsa nga nagtudlo gayud kanimo niana. Kana 
miabut—usa ka pinadayag gikan sa langit. Ug ibabaw niining bato Akong 
pagatukoron ang Akong iglesia, ug ang mga ganghaan sa hades dili gayud 
makabontog Niini.” 
 Mao kana ang tukma gayud nga pinadayag nga nabatonan ni Abel sa 
sinugdanan. Kini pinadayag kaniadto; sa gihapon kini pinadayag; ug kini sa 
kanunay pinadayag. Tinuod kana. 
104 Karon, atong makaplagan dinhi nga siya usa ka babaye karon. Ug ang 
usa ka babaye nagrepresenta ug usa ka iglesia. Tinuod ba kana? Si Cristo 
moanhi alang sa unsa? Pangasaw-onon, usa ka babaye, ulay nga putli. Ug ang 
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gropo nga siya dili makahimo sa pagtandog. Nahibalo kamo niana? Mga 
Pinadayag 13:8. Paminawa kini. Tugoti ako sa pagbasa niini. 
 Ug nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga 
mananap nga may napulo ka buok sungay,…  ug pito ka buok ulo,... Nga may 
napulo ka buok purongpurong diha sa iyang mga sungay, ug may 
mabugalbugalon nga ngalan diha sa iyang ulo. (Mao kana ang pito ka mga 
bungtod; atong gihisgutan kining tanan kagabii, kamo nahibalo) 
 Ug ang mapintas nga mananap nga imong nakita daw usa ka 
leopardo,… ang iyang mga tiil morag—morag mga tiil sa oso, ang iyang 
baba…  morag baba sa leon. Ug kaniya gihatag sa dragon… (nga mao ang 
pula nga yawa nga nagbarog atubangan sa babaye aron iyang subaron ang 
iyang anak, nga mao ang Roma, kitang tanan nahibalo)…  ang iyang gahum 
ug ang iyang trono ug ang dakung pagbulot-an. 
 Ug akong nakita ang usa sa iyang mga ulo daw may samad nga 
ikamatay,… (paganismo. Nakita ninyo?)…  apan naayo ang iyang samad nga 
ikamatay,…(ang papado mipuli sa iyang dapit, nakighiusa sa Cristiyanismo, 
uban sa mga Nicolaita)…  ug ang mga tawo sa tibook yuta sa kahibulong 
minunot sa mapintas nga mananap. 
 Ang Catolisismo mikaylap ngadto sa tanang nasud ilalum sa langit. 
Tinuod kana. Maingon nga si Daniel miingon mahitungod sa puthaw 
nakigsagol ngadto sa yutang kolonon, ug uban pa. 
144 Ug ako magahatag kaninyo ug usa ka gamayng butang mahitungod 
niana, kanang puthaw ug yutang kolonon. Namatikdan ba ninyo, kon gikutlo 
ba nako kini ngadto kaninyo, diha nianang dakung tigum-pakigsabut nga ilang 
gihimo dinhi diin si Khrushchev naghukas sa iyang sapatos ug gibunal kini sa 
lamesa? Adunay lima ka mga sidlakan nga mga nasud nga nagkatigum didto, 
adunay lima ka mga kasadpang mga kanasuran. Si Khrushchev mao ang 
nagpangulo sa sidlakang mga kanasuran; si Eisenhower mao ang nagpangulo 
sa kasadpang kanasuran; adunay duha ka mga dagkung mga pangulo, ang duha 
ka dagkung tudlo sa mga tiil. 
 “Khrushchev,” sa Russia, nagkahulogan nga “yutang kolonon.” 
 “Eisenhower,” sa Ameri—sa English, nagkahulogan nga “puthaw.” 
Kita ania na sa katapusan. 
 Ug ang dragon gisimba sa mga tawo tungod kay ang mapintas nga 
mananap iya mang gihatagan ug pagbulot-an, ug… (Mao kana ang atong 
sunod nga mensahe dinhi sa Tabernaculo, nakasabut kamo.)… ang mapintas 
nga mananap ilang gisimba nga nag-ingon, “Kinsa bay makasama sa 
mapintas nga mananap? Ug kinsa bay makahimo sa pakiggubat kaniya? 
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tanan nga makadawat ug marka (Kining mapintas nga mananap nagbuhat), 
naghimo sa tanan nga makadawat ug marka (kabus, dagku, bisan kinsa man 
siya), sa marka sa mapintas nga mananap,” nga mao ang iglesia Romana 
Catolica. 
 Bisan asa niana kon sila naghimo ug usa ka larawan… Mga Pinadayag 
13:14, sila naghimo ug usa ka larawan ngadto sa mapintas nga mananap. 
Kamo—kamo… ako nagtoo kamong tanan nakabasa niana. Kung kamo wala, 
oo, kita mobalik dayon ug mobasa niini. Mga Pinadayag 13:14. 
 Ug iyang gilimbongan sila nga mga nagapuyo sa yuta, tungod sa mga 
ilhanan nga gihatag kaniya sa pagbuhat sa atubangan sa mapintas nga 
mananap;… (mao kana kining mga katipontiponan sa iglesia)… nga 
nagaingon sa mga nagapuyo sa yuta, nga managbuhat ug usa ka larawan 
alang sa mapintas nga mananap, nga may samad nga ikamatay… 
(paganismo)… pinaagi sa espada, ug nabuhi… (pinaagi sa papado, pagano 
nga Roma ngadto sa papado nga Roma Nakita ninyo?) 
140 Naghimo ug usa ka larawan ngadto kaniya, unsa kini? Mao gayud ang 
ilang ginabuhat karon, sa tukma gayud, nagalihok dinhi niining katipontiponan 
sa mga kasimbahan: tanang mga kasimbahanan nga nasakop niining 
organisasyon, ang tanan moadto ngadto sa usa ka gropo. Karon, sila naghimo 
ug usa ka Biblia. Ug si Pope John nag-imbeta kanilang tanan sa pagbalik. Ang 
arsobispo sa Canterbury, nagalakaw palibut… Nahaunang butang kamo 
nahibalo, ang tibook butang mobalik gayud ngadto sa inahan, tungod kay sila 
mga bigaon gikan sa pagsugod. Nakita ninyo, nakita ninyo, nakita ninyo? Sila 
moingon, “Kitang tanan managhiusa sa usa ka dakung tumong aron sa pakig-
away sa Komunismo.” Ug wala nasayud nga ang Dios nagpatindog sa 
Komunismo (Ako makapamatuod niana pinaagi niining Biblia.), ug nagbutang 
pa gani diha sa ilang mga hunahuna sa pagpanimalos sa mga balaan, sa dugo 
nga ilang giula sa ibabaw sa yuta. Ang Dios nagpasiugda sa Komunismo sa 
samang paagi sa Iyang gibuhat kang Hari Nabucodonosor sa—sa pagkastigo 
sa Israel. Siya nagpatindog sa Komunismo, ug usa niana ka adlaw siya 
magpapha sa Roma gikan sa mapa. Mao kana ang tinuod gayud. Ang Dios 
nagsulti sa ingon niini. Tinuod kana. 
 Ako batok sa komunismo; kini batok sa Dios. Segurado mao kini. 
Apan ayaw pagtagad kaayo nianang Tabil nga Puthaw, apan bantayi kanang 
Tabil nga Purpora. Basaha ang Foxes “Book of Martyrs” ug inyong makita 
nga kana tinuod. 
141 Karon, atong tan-awon diin kita… Ug inyong makita dinhi karon nga 
siya naghimo sa tanang datu, kabus sa pagdawat sa marka; apan adunay usa ka 
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karaang babaye dinhi, siya nag-ankon sa iyang kaugalingon nga mao ang—ang 
iglesia sa Dios; apan unsa siya, siya gidayandayanan sa mga kadatu, ug mutya, 
ug tanang butang, ug adunay kopa sa kahugawan sa iyang mga pakighilawas, 
nga iyang gipahimo ang tanang mga hari sa yuta nga mahubog sa bino niini. 
Tinuod ba kana? 
 Karon, atong makita siya dinhi nga siya gitawag ug Jezabel. Ug si 
Jezabel, ang dautan nga gibuhat ni Jezabel, sa dihang iyang nadakpan ang mga 
Israelinhon, siya nagpapatay kanila, ug nagbuhat sa tanang butang nga iyang 
mahimo, ug—ug nagtukod sa iyang kaugalingong mga halaran. Tinuod ba 
kana? Mao kana ang tukma gayud nga gibuhat sa iglesia Catolica. Sa tukma 
gayud. 
105 Apan karon kita magabasa ug diyutay sa unahan. Kini makapakugang 
kaninyo. Usahay ikaw maihid, kinahanglan mokaon ka ug diyutayng dugang 
pa. 
 … nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa ka profeta nga babaye,… 
(Karon, kung siya miingon, “Ako lamang ang maghuhubad sa Pulong…”),... 
ug nagatudlo ug nagatintal sa akong alagad sa paghimo ug mga 
pakighilawas,… sa pagkaon sa mga gikahalad ngadto sa mga diosdios. 
 Kanang igsoong lalake nga nangutana mahitungod sa bitin, 
mahitungod sa pagkaon sa bunga diha sa tanaman sa Eden, nakita ninyo unsa 
kini (dili ba kamo?) sa dihang siya miingon, “kaon,” dinhi. Unsa kini, kini 
espirituhanon. Nakita ninyo? Ug ang… ug… 
 Ug ako naghatag kaniya sa panahon sa paghinulsol—paghinulsol; ug 
nagdumili siya sa paghinulsol. 
 Tan-awa ibundak ko siya diha sa higdaanan,… (Unsang matang sa 
higdaanan? Sa pagkakalibutanon. Mao kana ang tinuod gayud unsa ang iyang 
nakita.)… ug sila nga nakighilawas kaniya ngadto sa dakung kasakitan, 
gawas kung ilang hinulsolan ang ilang mga binuhatan. (Kana moadto sa 
dakung kasakitan.) 
 Ug… laglagon ang iyang mga anak pinaagig kamatay;… 
107 Whoa. Kaniya sa unsa? Kining karaang babaye adunay mga anak. 
Karon, sa Mga Pinadayag 17… Pila ang daghan… tanan kaninyo ania dinhi sa 
miaging gabii, ako nagtoo. Buyno. Mga Pinadayag 17, kining karaang bigaon 
nga iglesia Catolica, gitawag nga usa—usa ka bigaon, ug siya mao ang inahan 
sa mga bigaon. Dili mahimong mga lalake, sila mga iglesia. 
 Karon, diin ang Lutherano nga iglesia, diin kining tanan gikan? Diin 
gikan ang matag organisasyon? Asa ang sinugdanan niini, ang Laodicea? Ang 
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mga Nicolaita sa katapusan namugna ngadto niana; mao kana ang tukma 
gayud nga mao gihapon nga butang pag-usab. Dili ka makahimo sa pagtabang 
niini, igsoon. “Ayaw kamo paghunahuna sa pag-ingon sa inyong kaugalingon, 
‘Si Abraham among amahan,’ kay sultian ko kamo ang Dios makahimo sa 
pagpaliwat ug mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato.” Nakita 
ninyo? Dili gayud mahimong matabangan… 
109 Karon, siya adunay mga anak. Ang tinuod ba nga Jezabel adunay mga 
anak? Oo, sir. Paminawa. 
 ... ako magalaglag sa iyang mga anak… 
 Unsa? Ang iglesia Catolica, ug ang iyang mga anak mao ang 
Protestante nga mga denominasyon. Nakita ninyo, kini sa tukma gayud, 
tungod kay sila nagabuhat sa mao gihapon nga butang: nagbautismo gayud 
ngadto kaniya pinaagi sa ilang suhi nga bautismo, wala sa Kasulatan nga 
bautismo; naglamano sa mga kamot baylo sa Espiritu Santo; Amahan, Anak, 
ug Espiritu Santo inay sa Jesu-Cristo. Ug naghimo gayud sa tanang butang 
sukwahi ngadto sa Biblia, sa gihapon. Ug sila nagalakaw ngadto gayud niini. 
111 Ang iyang anak nga babaye gitawag ug Athalia, A-T-H-A-L-I-A. Siya 
adunay iyang… Siya, si Jezabel, adunay Athalia nga naminyo ngadto kang 
Joram, ang anak sa hari sa Juda, ug wala magdugay ang mga halaran ni Baalim 
nagbarug sa Jerusalem. Karon, dili na kinahanglan nga moadto ka sa 
kasaysayan alang niana; mao kana ang Biblia. Nakita ninyo? Ang iyang anak 
nga babaye, si Athalia, naminyo sa anak nga lalake ni Josapat, nga mao si 
Joram. Ang ang iyang mga anak nga mga babaye naghimo sa mao gihapon nga 
butang nga iyang gibuhat. 
 Oh, tan-awa. Wala ba kamo nakakita niini? Nakita ninyo giunsa sa 
pagbuhat nila nga mga organisasyon, mga igsoon? Sila milugwa gikan gayud 
pinaagi kang Luther ug kanila, sa tukma gayud, ug nag-organisa sa ilang 
kaugalingon inay sa pagtugot sa Espiritu Santo… Ug ang Pentecostes 
nagbuhat sa tukma gayud sa mao gihapon nga butang. Sila dili gayud 
makatugot sa Espiritu Santo nga magauna ug magapadayon sa Iyang paagi, ug 
mopadayon sa unahan; ug ang matag-usa ka kahayag moabut, magsusi gayud 
niini pinaagi sa Pulong, ug mopadayon. Sila dili makatugot sa Espiritu Santo 
nga magamando; sila kinahanglan maghimo ug usa ka organisasyon ug 
mobulag gikan sa tanang butang pa nga moabut. Mibalik gayud ug 
nakigminyo ngadto nianang butang pag-usab. Sa tukma gayud. Sa dihang 
makaadto kita nianang kapanahonan, bantayi lamang unsay naghulat alang 
kanimo diha sa dalan. Nakita ninyo? Naminyo gayud balik diha… Si Jesus 
miingon dinhi, “Ang iyang… Kining Jezabel, siya nagtawag sa iyang 
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moabut sa bisan asa nga nagkalainlaing organisasyon gayud. Ang Dios migula 
sa gingharian ug nagbanhaw sa usa ka pagano halos nagsugod nianang revival. 
Ug tan-awa unsay gibuhat niini. Nakita ninyo? Sila nga mga organisasyon, sa 
dihang sila nag-organisa, sila mga patay. Siya miingon, “Akong laglagon ang 
iyang mga anak sa kamatay.” Oh, tan-awa… Ako nahibalo kamo… Palihug 
ayawg pagbati ug dautan kanako, apan ako… Kung ako nahibalo niini ug dili 
magtug-an niini, ako usa ka salingkapaw, ug ang Dios magasingil niini 
kanako. Buot ako nga mahisama kang Pablo, nga wala ililong ang tanang 
pagbulot-an sa Dios. Tinuod kana. Buyno. Buyno. 
134 Karon, ug sila nagtukod ug mga halaran sa Jerusalem. Karon, buot ko 
nga makita… Ug sa dihang si Jezabel nakigminyo kang Ahab, siya nagdala ug 
mga larawan alang sa Israel aron pagasimbahon. Mao usab ang gibuhat sa 
Nicolaita nga doktrina, naminyo ngadto sa pagano; nagkuha kang Jupiter, 
gipuli si Pedro; ug Venus, ngadto kang Maria; ug maingon sa gisulti sa Biblia, 
“Siya naghimo sa Israel sa pagpakasala.” 
 Mao usab ang iglesia Catolica naghimo sa tanang mga anak nga 
babaye sa pagminyo ngadto sa organisasyon, ug ang tibook katawhan 
nakasala, sama kang Jezabel ngadto sa iyang anak nga babaye. Buyno. Ug sa 
pagbuhat niini sa dihang ang herarkiya napahiluna, ug si papa Boniface nga—
Boniface nga—nga ikatulo milingkod, ug sila adunay usa—usa ka dios diha sa 
trono, wala na sila nagkinahanglan sa bautismo sa Espiritu Santo diha sa 
iglesia. Tinuod kana. Sila nakabaton ug mga kredo ug mga kalagdaan ug 
nagapadayon. 
136 Ug sa dihang ang organisasyon nagdawat sa mao gihapon nga dogma, 
ilang gipalagpot ang kagawasan sa Espiritu Santo ngadto sa iglesia: Baptist, 
Presbyterian, Methodista, ug uban pa. Sila sa pagkatinuod nagbuhat. Ug sa 
anam-anam atong nakita sila nga nagakalaya ug nagakamatay sama sa giingon 
ni Jesus mahitungod sa parras. Karon, ang tanang mga ilhanan ug mga 
katingalahan sa Espiritu Santo gibutang sa adlaw nga minglabay. Ug sila 
nahimong mga datu sama sa iyang gibuhat. Busa siya naghimo sa tibook 
kalibutan sa pagpakasala, tungod kay siya miadto sa tanang kanasuran, siya ug 
ang iyang mga anak nga babaye. Tinuod kana. 
 Karon, bantayi Siya nga nagtawag kaniya sa laing kapanahonan sa 
iglesia karon. Bantayi Siya nga nagatawag kaniya. Bantayi Siya nagahangyo 
dinhi sa katapusan  ug nagkuha sa Iyang mga salin, tungod sa mga Pinili, 
pipila lamang, nga walay unod nga maluwas kung—ang uban dili. 
138 Sumala sa nahisulat sa Mga Pinadayag 13:6 (moadto ba kamo niana sa 
makadiyut?), nga Siya miingon nga Siya—nga “Kining babaye naghimo sa 
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 Karon, ang tinuod nga mga Nicolaita, ang mga Nicolaita, ang 
mabugnawng sa ngalan lamang nga nagkinahanglan nianang organisasyon, sila 
nagminyo ngadto niini dinhi. Ug karon, matikdi ang mao gihapon nga butang. 
Ilang gikuha si Jezabel dinhi (ang iglesia Catolica), ug paubos dinhi siya 
nagkuha sa iyang anak nga babaye (ang iyang mga organisasyon) ug 
nakigminyo niini gayud ngadto kanila dinhi, ug naghimo ug mao gihapon nga 
butang ngadto kanila. “Maglaglag kanila sa kamatay,” espirituhanon nga 
kamatay. Nag-organisa sa ilang kaugalingon ngadto sa kamatayon, ug ang 
nahaunang butang kamo nahibalo, ang tanang Espiritu nawala. 
129 Tug-ani ako. Tugoti ako sa pagpangutana kaninyo ug usa ka butang, 
bisan kinsa nga magsusulat sa kasaysayan dinhi, nga sa akong nahibaloan 
adunay lima kon unom kaninyo nga nagalingkod dinhi. Buot ako nga moanhi 
ug magpakita kanako ug usa ka Kasulatan, kon—kon—kon usa ka teksto sa—
sa kasaysayan, nga bisan asa kanila nga iglesia nga nahulog gayud ug mibalik 
ngadto sa organisasyon nga mibangon gayud uban sa usa ka revival. Tung-ani 
ako. Sa dihang sila nag-organisa sa ilang kaugalingon, sila aduna ba gayud ug 
usa ka revival human sila nag-organisa? Dili, sir. Ang Espiritu mibiya kanila. 
Akong giapil ang Pentecostal. 
 Sa dihang ang Pentecostal nga mga panalangin gibubo, ug kamong 
tanan nagpamulong ug mga dila, kamong mga tigulang, nga nakabaton sa 
Pentecostal nga mga panalangin ug uban pa. Apan sa wala madugay nga 
nabatonan kanang gitawag ninyo nga Kinatibok-ang Konsilyo. Ang organismo 
maayo man, apan dili ang organisasyon. Nahauna nga butang kamo nahibalo, 
dili ka makaharong niini; kinahanglan mobalik ka gayud ug mahimong usa ka 
anak ni Satanas, ug mag-organisa sa imong kaugalingon. 
131 Ug unya ang laing Kahayag miabut, mahitungod sa Ngalan ni Jesu-
Cristo. Silang tanan naghambog ug miingon, “Dalaygon ang Dios, kung wala 
ka nakabaton sa Ngalan ni Jesus, ikaw maimpyerno. Ug kami nakabaton Niini, 
ug kamo wala nakabaton Niini.” Unsay ilang gibuhat? Namatay gayud dinha 
sa mga wanang, naghimo ug organisasyon gikan niini. Nakita ninyo? Inay sa 
pagtugot sa Kahayag nga modan-ag sa iglesia, kini sa dihadiha mikuha sa 
iyang dapit. Apan kamo nag-organisa sa inyong kaugalingon. Unsa kini? Usa 
ka anak ni Jezabel. Ug silang tanan nangamatay. 
 Karon, buot ako mangutana kaninyo ug usa ka butang. Ang mga 
Assembly of God, kon ang Onesess, kon—kon bisan kinsa kanila mibangon ba 
gayud diha sa usa ka dakung hiniusa nga revival? Wala gayud. Kining 
katapusang revival milabay lamang, nga ang Espiritu Santo mikanaug diha sa 
sapa (daghan kaninyo nga nagalingkod karon) sa 1933, ug kining dakung 
serbisyo sa pagpang-ayo nagakahitabo, nga motay-og sa kalibutan, ug kini dili 
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kaugalingon nga usa ka babayeng profeta, ug Akong ibundak siya diha sa 
higdaanan sa pagkakalibutanon, ug laglagon ang iyang mga anak usab 
(Ayawg… Unsang matang?) uban sa kamatay.” 
113 Unsa, unsang matang sa kamatay nga ilaglag sa iyang mga anak? 
Inyong makita nga sila patay karon, espirituhanon nga patay. Sila walay 
pinadayag. Sila nasayud sa ilang organisasyon; sila nasayud sa ilang 
katekismo; sila nasayud sa ilang doktrina sa iglesia; apan sa dihang kini 
moabut ngadto sa pagkahibalo sa Dios, ang uban kanila wala nahibalo gayud 
mahitungod Niini kay sa usa ka hottentot nga angayng mahibalo mahitungod 
sa Egiptohanon nga kabalyero. Tinuod kana. Sa dihang moabut kini ngadto sa 
tinuoray nga pagkahibalo sa Espiritu Santo, nahibulong, magtawag—buot nga 
motawag sa Espiritu sa Dios nga usa ka manalagna nga bakakon, usa ka yawa, 
sa pag-ila sa mga espiritu, ug mga butang sama niana, ug nagpagula ug mga 
yawa. “Oo, siya wala nasakop sa atong organisasyon. Kanang pundok, oh, 
brroo [Si Igsoong Branham naghulagway.—Ed.].” Nakita ninyo, sila wala 
gayud nahibalo. Ug unya magtawag Niini sa ngalan nga Jesus Only, kon 
ubang matang sa holy-roller, kon—kon ubang matang sa usa ka butang sama 
niana. Wala gayud nahibalo… 
114 Ug ang takna talitapos sa dihang kanang butang igabutyag. Tinuod 
gayud kana. Ang Dios magabuhat niini ingon ka segurado nga ako nagatindog 
luyo niining pulpito, tungod kay Siya magabonlot sa iyang mga anak pagawas 
ingon ka segurado nga ako nagatindog gayud dinhi. Ang Dios sa langit 
nahibalo niana. Nagatoo kamo kanako ingon nga usa ka profeta sa Ginoo, usa 
ka alagad sa Ginoo, magpatalinghug kamo kanako. Siya nga babaye 
nagkahiduol na. oo, sir. 
115 Ang iyang mga anak pagalaglagon uban sa espirituhanon nga kamatay. 
Tan-awa sila: mabugnaw ug sa ngalan lamang. Tan-awa ang… Tan-awa ang 
atong… Dili na kinahanglan nga maghisgut kita mahitungod sa mga Baptist ug 
mga Presbyterian; kita nahibalo nga sila mga patay na sa mga katuigan. 
Unsa… 
 Sa dihang si Luther adunay iyang revival, ang pagkamatarung, kung 
siya lamang… Kung siya nagpadayon lamang, kining—kining dakung 
Pentecostal nga kalihokan karon mao ang Lutherano nga iglesia. Ang Kahayag 
mahimong moabut pinaagi sa pagkabalaan, ingon nga si Wesley nagsunod 
Niini. Nakita ninyo, si Luther dili makahimo sa pagsunod niana. Dili, sir, sila 
mga Lutherano nang daan. 
117 Busa tungod niana si Wesley miabut. Human si Wesley namatay, unya 
unsay nahitabo? Sila nag-organisa niana ug naghimo kang Wesley nga 
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Methodista, Kinaraang Wes… oh, tanang matang sa mga Methodista. Nakita 
ninyo? Ug sa dihang… Adunay usa ka dakung revival, apan sa dihang ilang 
gipasulod ang organisasyon… Unsay nahitabo sa dihang ang Pentecostes 
miabut nga nagsulti ug mga dila ug nagdala sa pagpahiuli sa mga gasa? Dili 
sila makalihok; nagtawag kanila nga mga yawa. 
 Karon, unsay nabuhat sa Pentecostes? Ang mao gihapon nga butang 
ang ilang gibuhat. Ug asa sila? Ingon ka patay gayud sa lansang sa pultahan. 
Oo, sir. Mao kana ang tukma. “Akong ibundag siya diha sa higdaanan sa—
diha sa higdaanan sa kamatay, ug pamatyon sila.” Tugoti—tugoti ako pagbasa 
niana aron nga inyong makita dinhi; ako nagtoo nga kini mao ang ika 22 nga 
verseculo. 
 Ug akong ibundag siya diha sa higdaanag masakiton, ug sila nga 
makighilawas kaniya akong idan-ok ngadto sa dakung kasakitan,… (ang—ang 
dakung kasakitan)… 
119 Mao kana unsay nahitabo. Karon, hinumdomi, tugoti ako sa 
paghunong sa makadiyut, kanang dakung kasakitan mao kanang—kanang 
igabubo didto, kadtong katawhan nga mga nahikatulog nga mga ulay nga 
walay lana sa ilang mga lamparahan; bisan pa niana sila nasakop ngadto sa 
organisasyon, maayong katawhan, nagaadto sa simbahan, tanang butang; apan 
sila motungha alang sa lana, apan ulahi na kaayo. Nakita ninyo, magdan-ok 
kaniya ngadto sa dakung kasakitan; siya moadto niana, ang iglesia Catolica 
makasulod niana, tanan sa iyang mga anak makasulod kauban niya, diha sa 
dakung kasakitan. 
 … gawas kung ilang hinulsolan ang ilang nga binuhatan, 
 Karon, dili ang mga anak nga anaa sa sulod didto; ang iglesia sa iyang 
kaugalingon, ang iyang mga anak mao kana ang organisasyon, dili ang 
katawhan nga anaa sa sulod didto, sama sa kabus nga Catolico, Baptist, 
Presbyterian, kon mga Pentecostal. Ako naguol alang kanila. “Buyno, ako…” 
 “Cristohanon ka ba? 
 “Buyno, Ako Presbyterian.” Oh. 
 Kana walay dugang kalabutan uban niini kay sa pag-ingon nga usa ka 
baboy nga adunay angkasanan diha sa lumbaanan sa kabayo. Busa unsa ang 
anaa diha sa kalibutan nga imong mahimo mahitungod niana? Oo, wala gayuy 
mahimo. Ako wala nagpasabut niana nga kataw-anan, mao kana—kini dili—
dili dapit alang sa pagtiaw-tiaw; kini mao—kini mao ang Maayong Balita. 
Nakita ninyo? Buot ko lang maghatag ug ilustrasyon. Nakita ninyo, apan 
kana—kana tinuod. Nakita ninyo, sila walay—walay mahimo Niini. 
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 “Ako Pentecostal.” 
 Kana walay kalabutan niini. Mahimo ka nga magpasakop ngadto sa 
kap-atan-napulog usa sa ilang mga organisasyon, apan natawo ka ba pag-usab 
diha sa Dios? Sa tinuoray, nahigugma ka ba sa matag-usa uban sa tibook 
nimong kasingkasing, sa imong kalag, ug ikaw nahigugma sa Dios, ug ikaw sa 
matag-adlaw… Bisan pa man sa unsay ginabuhat sa bisan kinsa kanimo? Kung 
ikaw motindog, moingon, “Humm,” sama sa usa ka bansohan, kini nagpakita 
ang Espiritu Santo mipahawa, kung ikaw man gayud makabaton niini. 
123 Tan-awa. 
 … gawas kung iyang hinulsolan ang iyang binuhatan. 
Ug akong laglagon ang iyang mga anak uban sa kamatay;… (Ang iyang mga 
anak, ni Jezabel.) 
 Karon, unsay gibuhat ni Jezabel? Gipaminyo ang iyang anak ngadto sa 
laing han-ay sa Juda, didto sa Juda. Karon, bantayi ang espirituhanong 
pagpadapat. Tingali ako makahimo sa pagdibuho niini. Dinhi, bantayi kini sa 
tinuoray gayud karon. 
 Ania dinhi si Jezabel ug ang Israel. Apan ania dinhi si Juda, usa ka 
laing matang dinhi. Buyno. Karon, ania dinhi mao si Ahab; karon, ania dinhi si 
Jezabel. Karon, siya mianhi pinaagi dinhi ug naghimo sa tanan nga Israel sa 
pagsimba sa diosdios. 
 Mao kana ang gibuhat gayud sa iglesia Catolica balik didto sa iyang 
mga adlaw sa dihang si Constantino nakighiusa sa mga Nicolaita (ang bugnaw 
ug sa ngalan lamang dinhi) ngadto sa—ngadto sa iglesia ug ngadto sa 
paganismo, ug naghimo sa usa ka pagano nga porma nga Cristiyanismo. Dili 
ko buot ang pagsakit sa inyong mga pagbati, katawhan nga Catolico, apan ako 
ang manubag sa atubangan sa Dios. Mao kana ang tibook iglesia Catolica, mao 
ang usa ka pormang pagano sa Cristiyanismo: mga matootoohon, ug mga 
diosdios, ug tanang butang pa (Mao kana ang tinuod gayud.), usa gayud ka 
pagano nga porma. Karon, mao kana ang tinuod. Kung ako himalatyon niining 
gutloa, mao kana ang kamatuoran. Ug ang mga Protestante anaa gayud sa mao 
gihapon nga butang, anaa lamang sa laing matang. 
127 Karon, bantayi unsay gibuhat ni Jezabel. Unya, inyong makita, ang—
ang yawa… Si Jezabel nagtugyan gayud, iyang gikuha ang iyang mga anak 
nga mga babaye. Siya adunay usa ka anak nga natawo dinhi, ug kining anak 
nga babaye miadto dinhi ngadto niining dakung balaan nga tawo, ug nagkuha 
ug nakigminyo sa iyang anak nga lalake, ug nagdala sa mao gihapon nga 
butang dinhi gikan kang Josapat, ngadto dinhi niining bahin. 


