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1 … ang hari. Ang akong igsoong lalake nagtug-an lamang kanako nga 
adunay—kining mga panyo alang sa usa ka tawo nga himalatyon sa kanser. 
Busa kami magaampo alang kanila karong taud-taud. [Si igsoong Neville 
miingon, “Adunay duha ka mga hangyo diha gayud sa laing bahin.”—Ed.] 
Duha ka mga hangyo? Buyno, buyno, sir. Ug akong ibutang sila dinhi aron sa 
pag-ampo usab kanila. 
2 Ug unya usa ka tawo mipasa ug usa ka sulat, mianhi ug mipasa sa usa 
ka sulat nianang—mahitungod sa mga serbisyo ugma. Kaninyo nga mianhi 
dinhi sa pagbisita kanamo, kami malipayon gayud nga kamo makaanhi sa 
ikaduha ang takna sa kahaponon, ugma sa hapon, sila adunay pagahimoon nga 
mga serbisyo sa teyp. Kung wala kamoy pagabuhaton, kini mao ang usa sa 
mga mensahe nga wala gayud ninyo napatalinghugan nga ipatugtog ug adunay 
tigum sa pag-ampo, ug—ug kami nagapaabut sa usa ka maayong panahon 
ugma sa ikaduha ang takna sa kahaponon. Kini usa ka panahon nga medyo 
magkapuliki ako, tungod kay ugma (Nakita ninyo?), akong pagahisgutan sa 
Dominggo sa buntag, ug usab sa Dominggo sa gabii, ug ugma sa gabii usab, 
ang tanan sa kasaysayan niadtong mga iglesia. 
3 Ug karon, sa Dominggo sa buntag, itugot sa Ginoo, kita magapaabut 
sa usa ka dakung panahon, tungod kay ang Dominggo sa buntag ingon nga 
atong pahulay, medyo pahulay gikan sa Sabado sa gabii… mao ang 
kapanahonan sa iglesia sa Laodicea. Apan sa Dominggo sa buntag buot 
nakong hisgutan: Ang Nahikatulog Nga Ulay, ug Ang Pagkabanhaw. Ang 
upat… Usa ka Gatus ug Kap-atan ug upat ka Libo, ug kadtong tanang 
nabadbad nga mga tumoy nga nagdugtong sa mensahe sa Dominggo sa 
buntag. Ang serbisyo magasugod sa ikasiyam ang takna. Mao ba kana, pastor? 
Sa ikasiyam ang takna, sa Dominggo sa buntag, atong buot pagahisgutan 
kanang mga butang sama sa “Unsay mahitabo sa nahikatulog nga ulay, ug 
unsay mahitabo sa but-an nga ulay? Kanus-a sila mobalik? Kon asa motungha 
ang usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo?” Ug daghang mga butang sama 
niana sa Dominggo sa buntag, aron sa pagtinguha sa pagdugtong niana, diin 
kana motakdo niining mensahe. Unya sa Dominggo sa gabii kita magahisgut 
sa katapusang dakung manulonda sa mensahe ngadto sa Laodicea. Sa 
Dominggo sa gabii, itugot sa Ginoo. 
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4 Ug karon, ugma sa hapon mao ang serbisyo dinhi, usa ka teyp nga 
serbisyo. Si Igsoong Gene nagsulti kanako nga sila—kita magsugod sa 
ikaduha ang takna sa hapon ugma. Ug kamong katawhan nga gusto moanhi 
aron makapaminaw sa mga mensahe, makabaton ug pag-ampo palibut sa altar, 
kamo nga nagapangita sa Espiritu Santo kon ubang butang, kahibulongan nga 
butang. Ang simbahan maanindot ug mahigalaon, bukas, ug andam alang kang 
bisan kinsa sa bisan unsang panahon nga buot moanhi ug mag-ampo ug 
mangita sa Ginoo. Ang simbahan bukas ug nagapaabut. Ug kami—kami 
nagapaabut kaninyo, magbutang niini sama niana, magapaabut kaninyo ugma 
sa hapon. 
5 Kon sa bisan unsang panahon nga kamo buot moanhi sa simbahan 
aron sa pag-ampo, oo, kini sa kanunay andam. Ug kung kini mahitabo nga ang 
mga pultahan sirado kon ubang butang, tabok lamang sa dalan didto, ang 
akong igsoon nga mao ang nagabantay niini. Sa akong paghunahuna kini mao 
ang 411, ako nagatoo niana… Kon 811… Mao ba kana… 811, sa kan—kanto 
gayud gikan sa simbahan dinhi: 811. Oo, siya… Ang… Ang iyang asawa 
adunay yawi, kung ilang pagaablihan ang pultahan ug kini nakandadohan, 
apan ilang ginabiyaan kini nga bukas, tingali sa buntag, bukas kini. Human sa 
serbisyo, pagasirad-an sa gabii aron dili masudlan ug pagadulaan sa mga 
kabataan, kamo nahibalo, ug buk-on ang mga bintana ug uban pa; kamo 
nahibalo unsa ang mga kabataan, ilabina niining panahona. Busa among 
pagasirad-an kini mahitungod niana. Dili unta buot namo pagasirad-an ang 
pultahan sa simbahan sa bisan unsang panahon. Tingali sa dihang maayo na 
ang laing usa, among atimanon kini aron nga kini mahimong lahi na unya, ug 
kita… Dunay usa ka tawo nga mahimong maanaa didto sa tanang panahon 
aron nga ang katawhan makahimo sa pag-anhi ug mag-ampo, ug mangita ug 
kaayohan, mangita sa Espiritu Santo. Kamo nga walay Espiritu Santo sa 
inyong kinabuhi, moanhi dinhi, magpabilin dinhi, magpabilin lamang sa 
tibook gabii kung buot kamo, magpabilin lamang hangtud nga kamo 
makadawat Niini. 
7 Kinsa kadtong ania dinhi dili pa lang dugay nga nagaawit, “God all 
over me, and God everywhere”? Ako naghunahuna nga ang pagsakgaw 
nahiabut na. Ako nagatan-aw sa palibut aron sa pagtan-aw kung adunay tawo 
sa palibut. Kini sa tinuoray kahibulongan; ako nakadayeg niana. Ikaw 
makahimo sa pagtindog kadiyut mahitungod niana halos sa bisan unsang 
panahon. Oo, sir. Kana mao… Ako nakaabut gayud sa tukmang panahon aron 
makapatalinghug niana. 
 Ug ako wala makatambong sa tanang maayong pag-awit niining mga 
tigum, tungod kay ako tingali naghunahuna nga… Oh, kay ako daghag mga 

 



ANG KAPANAHONAN SA IGLESIA  SA SARDIS 3 
 
bulohaton, kamo nahibalo unsa kini. Ang katawhan—katawhan moanhi dinhi 
pinaagi sa eroplano, pinaagi sa tren, pinaagi… Kamo—kamo dili gayud 
mahibalo niini (Nakita ninyo?), tungod kay kini miabut lamang dinhi pinaagi 
sa telepono; ikaw kinahanglan moadto ngadto kanila, makigtagbo kanila, ug 
mag-ampo kanila, sa bisan asa nga dapit. Kini sa kanunay gayud 
magapadayon, ug unya magatinguha sa pagtuon usab; kini makahimo ug usa 
ka problema. Apan kami sa kanunay malipayon sa pagpakigtagbo sa katawhan 
ug magbuhat unsay among mahimo nga buhaton alang kanila, tungod kay kini 
mao ang… Mao kana ang among… Kami mao ang alagad sa publiko alang sa 
Ginoong Jesu-Cristo ngadto sa Iyang katawhan dinhi niining panahona. Ug 
kami gusto nga mobuhat ug dugang pa kay sa among nabuhat na, apan dili 
kami makahimo. 
9 Ang usa ka ministro sa dinalian mianhi ganihang buntag, ginerbyos, 
nawad-an sa kadasig, maayong tawo. Ug tungod kay siya… Nasobrahan gayud 
siya sa trabaho. Nakakuha… Nagsugod sa pagtindog, ug ang iyang gamayng 
batang babaye nagatindog diha sa lawak, siya nagasugod sa pagbiyobiyo. Siya 
adunay gisuot nga pula nga pajama; miingon ang katapusang butang nga iyang 
nahinumdoman mao ang usa ka gamayng tuldok nga pula nga nagbiyo palibut, 
palibut, palibut, palibut, sama niana: migula. Nakita ninyo? Ug busa ilang 
gidala siya pagdali. Busa kini mao—kini mao ang sobra gayud nga 
pagtrabaho. Nakita ninyo? Imong hinumdoman ang imong lawasnong 
kahimtang ug kami—kami buot… Kami nagtoo nga ang tibook luwan 
nakapatong kanamo. Apan kamo nahibalo, ang mga alagad sa Dios anaa sa 
bisan asa nga dapit aron sa pag-atiman sa uban niana, ug busa kami nagabuhat 
sa among pinakamaayo nga among mahimo nga buhaton. Apan ang 
mapuangoron nga ministro nga nagatinguha sa pagbuhat sa tanan niya nga 
mahimo dinhi niining katapusang mga adlaw alang sa iyang Ginoo. Ako 
segurado… Ug ang Ginoo nagpahigawas kaniya didto gayud, ug naayo, 
nagpabalik kaniya gayud sa normal ug naayo, mipauli, nga naghugyaw. 
10 Ug, oh, usa ka dakung butang nahitabo karong adlawa. Dili ko buot 
gayud magsugod niadtong mga butang, apan… Kamo nahibalo, ako nagsulti 
sa akong asawa, ako miingon, “Karon, adunay usa ka tawo nga moadto didto, 
ug siya usa ka lalake, mubo, dakung tawo, itom ug buhok ug itom ang mga 
mata; siya mobasa nianang ilhanan ug magsugod… Apan imong tawagon siya. 
Nakita ninyo?” Ako miingon, “Tungod kay ang Ginoo adunay mensahe alang 
kaniya.” Ug akong pagabuksan ang Biblia, ug ako miingon, “Akong ibutang 
kining mga butang dinhi aron inyong makita nga mao kana ang tukma gayud 
unsa ang buot sa Ginoo nga iyang buhaton.”  
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11 Walo ka tuig ang milabay, usa ka Polish nga tawo gikan sa Poland, 
midaku sa Poland… Sa usa ka tigum siya miadto sa plataporma ug siya 
miingon… Kon ang Espiritu Santo mitan-aw kaniya, nagsulti kaniya, miingon, 
“Ikaw nalibog gayud.” Mao kana unsa… Siya naghunahuna nga ako misulti 
niini, apan ang Espiritu Santo ang misulti. Kini nagpabilin kaniya, ug sa 
katapusan nagdala kaniya gikan sa syudad sa Kansas ngadto sa gambalay sa 
miaging gabii, ug unya siya sa tinuoray nalibog sa dihang siya nakadungog 
mahitungod sa bautismo sa tubig. Siya miadto ngadto sa iyang hotel; ug ang 
Espiritu Santo miingon, “Bumangon ka karon ug moadto didto.” Dunay usa ka 
tawo nga buot mouban kaniya, apan siya nagdumili niini, tungod kay diha sa 
panan-awon siya moanhi sa iyang kaugalingon. Nakita ninyo? Ug busa… Ug 
siya but-an nga tawo-gusto nga mobasa sa ilhanan, nagsugod sa pagbalik 
pahilayo, ug ang akong asawa mitawag kaniya, ug ako miadto sa pultahan; ako 
miingon, “Mao kana—mao kana siya; pasudla siya.” 
 Siya miingon, “Unsay kinahanglan nako nga buhaton?” Human nga 
siya nakakita, siya miingon, “Karon, akong nakita kini.” 
 Ako miingon, “Buot ko nga ipakita kaninyo kini aron inyong 
mahibaloan karon. Nakita ninyo?” Ako miingon, “Ang Ginoo nagsulti kanako 
nga ikaw moanhi.” Ug siya nangutana kaniya… Ako miingon, “Karon, mao 
kini ang Kasulatan. Basaha kini gayud dinhi sa dili pa ikaw molakaw.” 
14 Buyno, siya ania dinhi aron mabautismohan sa Ngalan sa Ginoong 
Jesu-Cristo. Busa…?... Siya tingali nagalingkod nga ania karon, sumala sa 
akong nahibaloan. Ania ka ba dinhi, igsoon? Usa ka igsoon, usa ka Polish nga 
igsoon. Huh? Oo, sa luyo sa kanto dinhi. Segurado. Tindog… Ipataas ang 
imong kamot aron sila makakita kanimo dinha. Buyno. Busa nakita ninyo, ang 
Espiritu Santo… Kana mahitabo gayud sa tanang panahon. Daghan sa 
katawhan nagtoo nga ang mga panan-awon moabut gayud diha sa plataporma. 
Oh, kana dili mao ang pagsugod niini. Unsa ang mahitungod niini, Igsoong 
Leo? Sa bisan asang dapit gayud. Nakita ninyo? Buyno, kini mao ang gamay 
nga dapit mahitungod niini dinhi. Kini mao lamang diin ang usa ka gamayng 
butang nga mahitabo. Gikan dinha diin kini magakahitabo sa tibook adlaw ug 
gabii. Nakita ninyo? Pangutan-a ang akong asawa, ug siya, sila, ug ang akong 
silingan diha sa luyo, si Igsoong Wood, ug tanan niadtong anaa sa palibut. Oh, 
tan-awa. Mao kini ang gamayng—gamayng nga butang dinhi; mao kini ang 
dagkung mga butang nga nahitabo didto. Karon, ug ang katunga wala pa 
gayud gikatug-an. Oh. Ako malipayon kaayo sa nahibaloan gayud nga ang 
atong Ginoo sa dili madugay moanhi, ug kita magauban Kaniya hangtud sa 
kahangturan unya; dili hangtud sa kahangturan, apan sa walay katapusan, sa 
walay katapusan. 
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Precious name, (precious Name)… (O how sweet.) 
Hope of earth and joy of heaven; 
Precious name, (That precious Name), how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven. 
Take the Name of Jesus with you, 
As a shield from every snare; 
When temptations ‘round you gather, 
Breathe that holy name in prayer. (Praise God.) 
Precious name, (precious Name)… (O how sweet.) 
Hope of earth and joy of heaven; 
Precious name, (precious Name), O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven. 

213 Pamatii kanang verseculo. 
Take the Name of Jesus with you, 
As a shield from every snare; 
When temptations around you gather, 
Breathe that holy name in prayer. 

 Oh, atong pagaawiton kini pag-usab. 
Take the Name of Jesus with you, 
As a shield from every snare; 
When temptations ‘round you gather, 
Breathe that holy name in prayer. (Magaduko kita sa atong 
mga ulo karon.) 
Precious name, (precious Name), O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven; 
Precious name, O how sweet! (How sweet!) 
Hope of earth and joy of heaven.       
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Oh, come, to this fountain so rich and sweet;  
Just cast your poor soul at the Saviour’s feet; 
Oh, plunge in today, and be made complete; 
Glory to… (Karon, magaduko kita sa atong mga ulo, ipataas 
lamang ang atong mga kamot karon.) 
Glory to His name! (glory, glory) 
… (O God, precious Name!) 
There to my heart was the blood applied; 
Glory to His name! 

207 Himaya sa Dios. Magatindog kita. Oh, sa makadiyut lamang; 
magpaabut lamang… [Mga dila ug paghubad mitungha—Ed.] Oo, Amahan. 
 Karon, kung adunay uban nga wala nahibalo kung unsa kana, mao 
kana ang Pentecostes, ang Espiritu Santo nagapamulong. Si Jesus miingon, 
“Panglakaw kamo sa tibook kalibutan, iwali ang Maayong Balita. Kining mga 
ilhanan maganunot kanila nga mitoo. Sila magapamulong ug bag-ong mga 
pinulongan, magapandong sa masakiton, ug sila mangaayo.” Tanan niining 
mga butanga nga Iyang gipamulong, kini matuman. 
 Oh, ako malipayon kaayo. Nakita ba ninyo ang Espiritu Santo nga 
miabut, nagpamatuod nianang Pulong? Usa ka Kahayag, dawata kini, ayaw—
ayaw pagduhaduha niini. Dawata lamang kini, ug Siya magaatiman kanimo 
ingon nga usa ka anak ug magatul-id kanimo. Dili ba kana ang katam-is sa 
Espiritu Santo karon? Mao kini ang Espiritu Santo ibabaw kanato karon. 
 Ako nahinumdom usa ka higayon diha sa Biblia, sila wala nahibalo 
asa nga dalan kanang butang nagapadulong, ang kaaway nagkahiduol, ug ang 
Espiritu Santo mikunsad sa usa ka tawo sama niana ug nagtug-an kanila sa 
tukma gayud kung asa moadto. Ug sila miadto didto, ug ang Dios naglibog sa 
laing kasundalohan ug nagbontog kanila. Tinuod kana. 
 Oh, kita sa gihapon nagkinabuhi sa mga adlaw sa Biblia, dili ba kita? 
Ug sa kanunay, samtang ang Espiritu Santo anaa didto… 
212 Oh, magatindog kita samtang kita magaawit… 

Take the Name of Jesus with… (Hinumdomi ang Mensahe.) 
Child of sorrow and of woe; 
It will joy and comfort give you, 
Take it everywhere you go. 
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15 Karon, itugot sa Ginoo, ako nagatoo mao kini ang ika-napulog walo, 
Dominggo, usa ka semana. Dominggo, usa ka semana, ang ika-napulog 
walo… Ako adunay makalilisang nga pakiggubat; si Satanas nagtinguha sa 
paghatag kanako niining kalintura nga sila nakakuha niini sa palibut dinhi; ako 
nagapadayon sa pagpabalik niini ngadto kaniya; ug siya naghatag niini kanako, 
ug ako naghatag balik niini ngadto kaniya. Busa… Ug busa ako adunay gamay 
nga pakiggubat. Busa kita makiggubat niini sunod semana. Ug unya, itugot sa 
Ginoo, sa sunod Dominggo, sa ika-napulog walo… Ug karon, kita 
magatinguha sa paghimo ug serbisyo sa pag-ampo alang sa masakiton nga 
katawhan, tungod kay sila—ang mga butang kinahanglanon ug kinahanglanon, 
ug ang dinaliang kinahanglanon among paningkamotan sa pag-atiman sa 
madali kutob sa among mahimo, ang mga takna sa, tanang takna sa gabii ug 
tanang butang nga sila moanhi ug mopauli. Busa sa ika-napulog walo kita 
adunay naandan nga serbisyo sa pagpang-ayo. Ug kung kamo adunay mga 
minahal sa kinabuhi nga buot mapaampoan, oo, dal-a sila, kon paanhia sila 
nianang panahona. 
16 Karon, daghan sa mga katawhan sa Jeffersonville nagsulti kanako, 
miingon sila nga moanhi dinhi sa tukmang panahon, mga ikalima ang takna, 
miingon sila nga walay dapit gani alang sa ilang mga sakyanan kon…?... Busa 
sila… Ako miingon… Buyno, kamo… Kini mao ang atong nagabisita nga 
mga igsoon gikan sa bisan asa nga dapit, katawhan, daghang mga ministro.” 
Ako miingon, “Sila--sila nagpahimutang sa pagpanudlo mahitungod niini.” Ug 
kami nagatinguha sa paghisgut sa mga importanting butang. Ug unyang 
taudtaud, oo, kita makabaton niini diha sa basahon nga porma aron kamo 
makabasa niini, tungod kay sa gabii… Kamo nakamatikod sa miaging mga 
gabii, ako nagatinguha sa pagdaginot sa akong tingog (Nakita ninyo?), tungod 
nianang dakung pinakasangkoanan, mao kana unsa ang akong buot makita; 
didto diin ang pinadayag ni Cristo mahimo dinhi niining kapanahonan (Nakita 
ninyo?), kung unsa kini. 
18 Ug karon, sa dili pa kita magsugod sa pagbasa sa mga Kasulatan… Ug 
ako nahibalo ugma mao ang dakung adlaw sa komersyo sa dihang kitang tanan 
kinahanglan moadto ug mamalit sa atong Sabado sa gabii nga mga makaon. 
Ug kinahanglan atong mapalit sila sa Sabado sa hapon kon Sabado sa buntag, 
aron kita mahimong may kagawasan sa pag-anhi sa simbahan sa Sabado sa 
gabii. Busa kita magatinguha sa pagtapos nga sayo karong gabii aron dili kamo 
kapuyon ug maayo ugma sa pagkuha niini, ug unya makabalik sa serbisyo sa 
hapon kauban sa mga kaigsoonan dinhi uban sa mga teyp ug—ug usab ugma 
sa gabii. 
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 Karon, mahimo nga kita motindog lamang alang sa pag-ampo, kung 
mahimo ninyo. Ambut lang, sa dili pa kita mag-ampo, kung adunay bisan usa 
dinhi nga adunay pinasahi nga mga hangyo sa pagpaampo, ipataas ang inyong 
kamot kung buot ninyo nga mahibaloan. Ang Dios nakakita. Karon, inyong 
makita kung kita ania sa nagkinahanglan nga kalibutan kon dili, mga igsoon. 
Ako nagtoo nga kasiyam-an ug lima kon kasiyam-an ug walo ka persentahe sa 
mga tigpaminaw nagpataas sa ilang mga kamot alang sa… Karon, hinumdomi, 
dili ka gani makalihok nga dili mahibaloan kini sa Dios. Nakita ninyo? Siya 
nahibalo sa imong mga katuyoan; siya nahibalo unsa ang imong ginapangayo. 
Magaduko kita sa atong mga ulo. 
20 Tugob sa grasya nga Amahang langitnon, kami magaduol sa Imong 
pagkabalaan karong gabhiona, sa Imong trono, pinaagi sa Imong saad nga 
Ikaw miingon nga ikaw magpatalinghug, ug kung kami motoo, Ikaw 
magahatag sa among ginapangayo. Ug kami nagasugid sa tanan namong mga 
kasaypanan. Kami nakaamgo, Ginoo, nga kami dili—kami dili takus sa bisan 
unsa sa Imong mga panalangin. Kami—kami dili takus. Kaming tanan dili 
takus, ug kami wala moanhi ingon nga kami—kami takus ug—ug nga kami 
nakabuhat ug usa ka dakung butang. O Amahan, sa dihang nagatutok kami sa 
Kalbaryo, nga nagakuha sa tanan namong pagkadaku pahilayo kanamo; 
kami—kami walay nahibaloan sa bisan unsang butang gawas kang Cristo ug 
Kaniya nga gilansang. Unya sa dihang among nakita nga Siya nabanhaw sa 
ikatulo nga adlaw sumala sa mga Kasulatan alang sa among pagkamatarung, 
mibalik human sa kap-atan ka mga adlaw diha sa porma nga Espiritu Santo 
aron sa pagpuyo uban kanamo hangtud sa Iyang makita nga pagtungha sa 
kalangitan sa katapusang panahon… Ug among nakita nga ang katapusang 
panahon sa tinuoray nagkadali sa pagpahiduol karon. Ug kami mao ang 
pinakamalipayon nga katawhan, Ginoo, tungod kay—kay Ikaw naghatag 
kanamo niining dakung kahigayonan. 
21 Ako mapasalamaton kaayo, Amahan, nga kining nagpaminaw nga 
katawhan uban sa nagaduko nga mga kasingkasing ug nagapatalinghug…?... 
Ug unya, Ginoo, ako nagaampo nga Ikaw magabalaan sa akong mga ngabil 
karong gabii ug sa matag gabii ug matag panahon nga ako moanhi sa Imong 
pulpito aron sa pagpamulong sa Imong katawhan; tungod kay, Ginoo, ayaw 
gayud ako pasultia ug bisan unsang butang nga sayup. Sa gihapon Ikaw 
adunay gahum sa pagtak-um sa mga baba sama sa Imong gibuhat didto sa 
langub sa leon uban kang Daniel. Ug kung ako magasulti gayud ug bisan 
unsang butang nga dili subay sa Imong kabubot-on, tak-uma ang akong baba, 
Ginoo, aron ako dili makapamulong niini. Kuhaa ang akong mga 
panghunahuna; ibutang ako sa husto nga dalan, Ginoo, diin dili ako 
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Ug minggawas sila didto ug nagpinusilay sa matag-usa ka tudlo sa tiil, ug 
tanang butang pa, ug peligroso man nga mahimong luwas; naghimo ug tul-id 
nga linya didto, ug nagpinustahay ug tag lima ka dolyar kung kinsa kanila ang 
malakaw ug tul-id niini, ug sila dili makahimo sa paglakaw nga tul-id didto 
sama niana, kamo nahibalo. Ug mao kana ang gibuhat nila hangtud silang 
tanan nahuwasan, human nga nakuha nila ang ilang kuarta. 
 Ug ako anaa didto ug silang tanan nanag-inum; ug ako miadto sa parke 
ug milingkod. Ako naghunahuna, “Tan-awa, tan-awa…” Mga katloan ka 
katuigan ang milabay, kon katloan ug lima, sa akong banabana, katloan ug 
lima ka katuigan ang milabay. Ug ako milingkod diha nianang usa ka parke. 
Ang Phoenix usa ka gamayng dapit pa niadto; kami gikan sa Wickenburg sa 
ubos didto. ako milingkod didto, ug dunay usa ka katsila nga babaye nga 
miabut nga nagkapaykapay paingon didto; ug ako naglingkod didto, kining 
dakung kalo anaa sa likod sa akong ulo. Siya milabay ug mihulog niining 
gamayng panyo, kamo nahibalo. Ako miingon, “Hey, imong nahulog ang 
imong panyo.” Ako dili interesado. 
203 Ako nakadungog ug usa ka gamayng saba sa dalan didto, ug miadto 
didto. Ug didto adunay usa ka lalake nga nakabig gikan sa baligyaanan didto, 
mga marka sa tibook niyang nawong, ug mga luha midagayday sa iyang mga 
aping didto, nagtugtog sa gitara, nagaawit: 
  Glory to His name! 
 Oh, tan-awa. Ang mga luha midagayday sa iyang nawong, siya 
mihunong ug miingon, “Igsoon, dili ikaw mahibalo hangtud nga imong 
madawat kining kahibulongang Cristo”: 
  Glory to His name! 
 Ug akong gihukas kanang dakung kalo ug milakaw ako pahilayo. Oh, 
tan-awa. Dili ka makatago gikan Kaniya. Ikaw gayud tingali mogula ug 
magsugid niini. Oh, Siya kahibulongan. Oo, Siya mao. 

I am so wondrously saved from sin, 
Jesus so sweetly abides… (magapuyo sa sulod) 
There at the cross where He took me in; 
Glory to His name! 
Glory to His name! (Name) 
Glory to His name! 
Oh, there to my heart was the blood applied; 
Glory to His name! 
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Glory to His name! 
 Oh, tan-awa. Ako malipayon alang niana. Dili ba kamo? Malipayon 
kaayo nga ako makahimo sa pagduol niining Tuboran nga datu kaayo ug 
matam-is, magbutang sa akong kabus nga kalag diha sa tiilan sa Manluluwas. 
195 Nahinumdom ako usa niana ka adlaw ingon nga usa ka gamayng bata, 
mga napulog walo ang panuigon, milayas gikan sa Ginoo. Ako miadto sa 
kasadpan; buot ako… Ang akong amahan tigpangabayo, ug buot ako nga 
mogawas ug mosakay ug kabayo. Adunay usa ka butang nga gikauhaw sa 
akong kasingkasing. Oh, tug-anan ko kamo. 
 Ako miadto sa Baptist nga magwawali; siya miingon, “Tindog ug pag-
ingon lamang, si Jesus mao ang Anak sa Dios; among ibutang ang imong 
ngalan sa basahon.” Kana wala makatagbaw kanako. 
 Bisan asa ako miadto sa usa ka tawo… Ang Sabadista, miadto sa 
pagpakigkita kaniya, usa ka maayong tawo, si Igsoong Barker, matahum nga 
igsoon; siya miingon, “Billy, dali ug dawata ang igpapahulay sa Ginoo.” (Ako 
nakabaton karon.) Apan siya miingon, “Ang adlawng igpapahulay…” Ug ako 
naghunahuna, “Oh, tan-awa, kana sa gihapon dili makahimo.” Nakita ninyo? 
198 Ako miadto sa kasadpan, ug ako naghunahuna… Nakaabut didto 
nianang gabii; kami anaa sa pagpaningub sa mga baka. Ug, kamo nahibalo, 
imong kuhaon ang imong seya sa kabayo ug imong bag, ug ipahiluna kini, ug 
gamiton ang imong seya alang sa usa ka unlan. Ug ako nagahigda sa ilalum sa 
mga kahoyng pino nianang gabii. Ako ang bantay sa adlaw, ug busa ang mga 
bantay sa gabii naghipos sa mga baka. Ug adunay usa ka tigulang tawo nga 
gitawag ug “Slim,” gikan sa Texas, siya adunay usa—usa ka gitara didto ug 
siya nagtugtog: 
 … Glory to His name! 
 Ug laing tawo didto naglukot ug papel, naghuyop niini. [Si Igsoong 
Branham nag hum sa, “Glory to His Name”—Ed.] Sila nanag-awit ug laing 
mga alawiton, mga awit sa cowboy, ug nag-awit nianang “Down at the Cross.” 
 Ako miliso, nagbutang sa akong habol ibabaw sa akong ulo sama 
niini. Ako mitan-aw sa gawas, kamo nahibalo; murag ang mga bitoon 
nagabitay diha gayud duol sa ibabaw sa mga kahoy diha sa mga bukid. 
Kanang karaang walay katapusang honghong sa mga pinong kahoy; ako 
nakadungog Kaniya nga misinggit, “Adam, asa ka?” 
201 Mga tulo ka semana human niana, ako miadto ngadto sa syudad, ug 
ang tanang mga lalake nangahubog, ug ako wala moinum. Gikinahanglan nako 
nga akong silang dal-on tanan pauli, gitapok sila sa sakyanan, bisan pa man. 
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magapamulong sa bisan unsang butang gawas sa kamatuoran. Kay ako 
nakaamgo nga diha nianang dakung adlaw kining katawhan nagapaabut sa 
unahan ibabaw sa—nagapaabut sumala sa pagpang-alagad nga akong gikawali 
na ngadto kanila. Kung Ikaw moanhi aron—aron sa pagkuha sa bisan kinsa sa 
Imong mga bitoon, ug sa Imong mga manulonda, sa Imong mga ministro, sa 
Imong mga alagad, una sa tanan sila pagasusihon sumala niining mga mensahe 
nga among giwali dinhi. Sila manubag ngadto Kanimo, ang Imong mga 
alagad. 
 Karon, Amahan, ako nagaampo nga Imong pasultion ang Espiritu 
Santo ug dili ang mga tawo. Sirkunsidaha ang among mga kasingkasing nga 
kami makahimo sa pagpatalinghug Kaniya. Ako magapatalinghug, Amahan. 
Ako nagaampo nga Ikaw magaayo sa masakiton ug sa gisakit. Tanan nga 
gikinahanglan sa katawhan, sa bisan asa, tugoti ang Imong grasya ug kalooy 
magauban kanila. Tagboa ang tanang mga hangyo nga gipahibalo karong gabii 
pinaagi sa pagpataas sa kamot. Sa gawas latas sa nasud samtang daghan ang 
uban nga nagaantus, bisan kadtong nagrepresenta niining mga panyo, ug 
kining mga hangyo nga akong gipandongan dinhi, tugoti ang Espiritu Santo 
magatubag, Amahan, ug ayoha ang masakiton. Pamulong kanamo karon 
pinaagi sa sinulat nga Pulong pinaagi sa Espiritu Santo, gipangamuyo namo sa 
Ngalan  ni Jesus. Amen. (Makalingkod na.) 
23 Karon, karong gabii usa kini ka medyo mainit dinhi sa simbahan. Ang 
dakung kapanahonan sa iglesia sa Laodicea ang mosunod… Ug karong gabii 
kita magahisgut nianang laing dakung kapanahonan sa iglesia nga mao ang—
ang ikalima nga kapanahonan sa iglesia. Atong nahisgutan na ang nahaunang 
kapanahonan sa iglesia nga mao ang Efeso. Tingali akong mabasa kini pag-
usab sa sinugdanan; silang tanan nahisulat. Ug busa ako buot nga mobasa 
kanila alang kaninyo nga buot mosusi sa inyong mga papel. 
24 Ang nahaunang kapanahonan sa iglesia mao ang kapanahonan sa 
iglesia sa Efeso, gikan sa A.D. 55 ngadto sa 170, si Pablo ingon nga bitoon, ug 
kini mao ang nahaunang kapanahonan sa iglesia. “Mga buhat nga walay 
gugma” mao ang riklamo sa Dios. Ang ganti mao ang Kahoy sa Kinabuhi. 
           Ang ikaduhang kapanahonan sa iglesia mao ang gikan sa 170 ngadto sa 
312, si Irenaeus ingon nga mensahero sa panahon. Ug ang riklamo mao ang 
paglu—mao ang mga kasakitan ug ang ginalutos nga iglesia. Ang ganti, 
purongpurong sa Kinabuhi. 
 Ang ikatulo nga kapanahonan sa iglesia mao ang Pergamo, si San 
Martin ingon nga mensahero ngadto nianang iglesia. Ang  kapanahonan sa 
iglesia gikan sa 312 ngadto sa 606. Ang riklamo mao ang mini nga doktrina, si 
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Satanas nagpahiluna sa iyang patukoranan sa Papado nga pagmando, ug ang 
pagminyo sa iglesia ug sa estado. Ang ganti mao ang tinagoan nga mana ug 
ang usa ka puti nga bato. 
 Ug ang ikaupat nga kapanahonan sa iglesia mao ang Tiatira; si 
Columba ingon nga manulonda ngadto nianang kapanahonan sa iglesia, ang 
mensahero; 606 ngadto sa 1520. Ug ang kapanahonan sa iglesia mao ang 
matintalong Papado, ang mangitngit nga mga kapanahonan. (Sa miaging gabii, 
kamo nahibalo, sa mangitngit nga mga kapanahonan…) Ug ang ganti mao ang 
gahum sa pagmando ibabaw sa mga kanasuran, ug ang Bitoon sa Kabuntagon, 
ngadto sa manulonda. 
28 Karon, niining gabhiona, kita magasugod sa ikalima nga kapanahonan 
sa iglesia, nga mao ang kapanahonan sa iglesia sa Sardis, S-a-r-d-i-s, Sardis. 
Ug ang manulonda ngadto niining kapanahonan sa iglesia, si Martin Luther, 
nahimong mas ilado ngadto sa makinaadmanon sa Biblia, kon sa magtutudlo, 
kon sa kinabag-ang katawhan, diay, karong panahona. Ug kanang 
kapanahonan sa iglesia nagsugod sa 1520 ug natapos sa 1750, 1520 ngadto sa 
1750; ug ang kapanahonan sa gitawag nato nga Kapanahonan sa Pagreporma. 
Ug ang riklamo mao ang paggamit sa ilang kaugalingong ngalan. Ug ang ganti 
alang sa diyutayng salin nga nahibilin, mao ang paglakaw sa Iyang atubangan 
diha sa maputing bisti, ug ang mga ngalan anaa diha sa Basahon sa Kinabuhi 
sa Cordero. Hinaut ang Dios magapalangin kanato samtang magahisgut karon. 
 Karon, kita magasugod sa nahaunang verseculo sa ikatulo nga 
capitulo, niining kapanahonan sa iglesia, ang mensahe ngadto sa Sardis, ang 
panahon sa reforma, usa ka gamayng salin nga matinoohon nga nahibilin, 
halos gayud mawala. 
30 Karon, ngadto sa uban nga mga bag-ohan, tingali makasulti kamo 
mahitungod niini dinhi, nga—aron nga kamo dili mahimong maulahi dinhi 
niini… Kini hinoon dili kompleto, ug usahay kami miabut nga diin kami 
makahimo pagbutang sa among mga mensahe diha sa—mag dibuho niini sa 
pisara, moanhi pagkahapon ug ayohon kini; himoon kini tingali sa Dominggo. 
Karon, matag-usa niini nagrepresenta sa—sa kapanahonan sa iglesia: usa, 
duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Dinhi magasugod sa Filadefia… 
           Ug sa ibabaw dinhi nagrepresenta sa—sa Pentecostal nga gahum, kon 
usa ka iglesia nga anaa sa Pentecostes. Kini usa ka medyo dakung iglesia sa 
sinugdanan, apan sila nagsugod sa usa—usa—usa ka denominasyonal nga 
espiritu nga miabut sa ilang taliwala, nagatinguha sa pagdomina sa iglesia, nga 
gitawag nga ang mga buhat sa mga Nicolaita. Makadungog ba kamo kanako 
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Down there for cleansing from sin I cried; 
Oh, there to my heart was the blood applied; 
Glory to his Name! 
Glory to His Name! (Iyang bililhong Ngalan) 
Oh, glory to… (Atong piyongon ang atong mga mata karon ug 
moawit niini.) 
Oh, there to my heart was the blood applied; 
Glory to His Name! 
I am so wondrously saved from sin, 
Jesus so sweetly abides within, 
There at the cross where He took me in;  
Glory to his Name! 
Glory to His Name! (kanang bililhong Ngalan) 
Glory to His Name! (bililhong Ngalan) 
There to my heart was the blood applied; 
Glory to his Name! 

 Karon, samtang kita magaawit niining sunod nga verseculo, 
paglamano sa mga kamot sa ubang tawo sa inyong atubangan, sa luyo ninyo, 
sa mga kilid ninyo. 

Come, to this fountain so rich and sweet; 
Cast thy poor soul at the Saviour’s feet; 
Oh, plunge in today, and be made complete; 
Glory to His name! 
Glory to His name! (kanang bililhong Ngalan) 
Glory to His precious name! 
There to my heart was the blood applied;  
Glory to His name! 

 Oh, nahigugma ako niana. Dili ba kamo? 
Glory to His… (bililhong Ngalan) 
Glory to His name! (Himaya.) 
… to my heart was the blood applied; 
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That power was spoken with love upon the sea; 
And the blind was made to see, I know it could only be 
The mercy of that Man from Galilee. 

 Awita kini uban kanako. 
Oh, I love that Man from Galilee, of Galilee, 
For He’s done so very much for me. 
He’s forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within; 
Oh, I love, I love that Man of Galilee. 

189 Wala ba kamo nahigugma niini? Oh, tan-awa. Kining Maayong Balita 
sa Espiritu Santo, oh, ako nahigugma niini. Nahigugma ako Kaniya sa tibook 
nakong kinabuhi. Ug ako malipayon kaayo karong gabii nga naihap ako uban 
kanila, ug kita nahiusa ingon nga mga igsoong lalake ug mga igsoong babaye. 
Baptist, Methodista, Pre—Catolico, Presbyterian, bisan unsa pa man, ang Dios 
nagdala kanato gikan sa tanang matang sa kinabuhi ug nagdala kanato dinhi 
niining dakung pagpakig-ambitay sa Espiritu Santo. Dili sa pagpasakop ngadto 
sa bisan asa nga denominasyon, kana igo ra ngadto kanila unsay ilang buhaton, 
apan kita anaa sa espirituhanong Gingharian. Kita nabautismohan ngadto sa 
lawas ni Jesu-Cristo pinaagi sa Espiritu Santo. Kinsa mao? Methodista, 
Baptist, Presbyterian, ug bisan kinsa ang buot, paanhia siya. 
 Ug si Jesus miingon, “Ang tanan nga gikahatag sa Amahan Kanako 
magaduol Kanako, ug walay usa kanila nga mawala, ug Akong pagabanhawon 
sila pag-usab sa katapusang adlaw.” Oh, tan-awa. Naanad kita sa pag-awit sa 
usa ka karaang alawiton dinhi sa altar. Ambut lang kung kita makahimo sa 
pag-awit niini kon dili, “Room, yes, there is room, there’s room at the fountain 
for me.” Nakagusto ba kamo sa mga karaang mga alawiton sama niana? 
Hatagi kami ug paningog, ubang tawo nga kahibalo sa pagsugod niini. Asa ang 
atong piyanista? Anaa ba siya dinhi? Kon si Igsoong Teddy, kon bisan kinsa 
kanila dinhi? Oh, tan-awa, dili nako—nako makita siya sa bisan asang dapit. 

Room, room, yes, there is room, 
There’s room at the fountain for thee; 
Oh, room, room, yes, there is room, 
There’s room at the fountain for thee. 

191 Nakagusto ba kamo nianang nga mga karaang mga alawiton? Ako 
nakagusto niini usab. 

Down at the cross where my Saviour died,  
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diha sa likod? Oo? Buyno. Ang mga buhat sa Nicolaita. Karon, kini dili pa usa 
ka doktrina. 
 Ug unya atong gihisgutan ang Pulong ug gitugkad kini, unsa ang “mga 
buhat,” unsa ang “Nicolaita.” Kana usa ka langyaw nga ngalan ngadto kanato, 
“Nicolaita,” busa akong gikuha ang Griego ug gitugkad kini. Ug ang “Nico” 
nagkahulogan nga “Pagbontog, kon pagdaug, kon pagpalagpot sa usa ka 
butang.” Nicolaita, “laita” mao ang iglesia, “katawhan.” Nicolaita, usa—usa ka 
mga buhat nga nagatinguha sa pagbontog sa katawhan ug magbutang sa tanang 
panalangin… Ug bugtong usa lamang nga makabasa sa Biblia, ang bugtong 
usa nga makahatag sa paghubad mao ang obispo kon ubang dakung punoang 
tawo sa iglesia. 
32 Unya atong nakaplagan sa ikaduhang kapanahonan sa iglesia nga kini 
nagsugod sa pagpuga pagawas. Kini mao sa gihapon ang Pentecostes; ug mao 
mao kini ang mga denominasyon: “d.” 
 Karon, sa ikatulo nga kapanahonan sa iglesia, ang Pergamo, ang 
Pentecostes halos gipuga pagawas. Apan ang doktrina sa denominasyon, kini 
gikan sa usa ka mga buhat dinhi nahimong, hangtud nahimong usa ka doktrina 
dinhi. Sila naminyo… Ang… Kining pundok dinhi nga nagbontog sa 
Pentecostal nga mga pundok… 
 Karon, sa paagi ako nagasulti niana, mga igsoon, mao kana ang 
matinud-anong hitabo. Sumala kana sa sagradong mga sinulat sa mga 
kasaysayan. Ang mga basahon sa “Konsilyo sa Nicea,” “Basahon sa mga 
Martir” ni Foxe ug sa tanang dakung karaang mga sinulat. Ako nakabaton sa 
ubang pinakakaraan mga manuskrito nga anaa. Ug ang matag-usa… Ako 
moingon kini dili mao… Dili sa pagsulti nga karon, ang Pentecostes. Kana 
wala nagpasabut… Sa dihang ako miingon Pentecostes, kana wala nagpasabut 
niining organisasyon sa panahon nga atong gipuy-an. Kana sama lamang 
gayud nga sad-an sa uban kanila. Apan ako nagpasabut sa tinuod nga 
Pentecostal, ang tinuod nga Espiritu sa Dios uban sa orihinal nga doktrina, 
uban sa orihinal nga mga panalangin, uban sa orihinal nga mga ngalan, uban sa 
tanang butang sa tukma gayud nga paagi kini nagsugod sa sinugdanan sama 
nga kini nahitabo sa Biblia. 
35 Karon, tungod niana sa dihang kita moabut niining kapanahonan, 
makita ba ninyo unsa ka halayo ang Pentecostes? Makita ba ninyo diha sa 
luyo? Makakita ba kamo diha sa luyo? Buyno. Karon, dinhi miabut, sa 
miaging gabii, ang dakung kapanahonan nga atong nahisgutan dinhi, si 
Constantino, Constantino, “C-o-n-s,” akong ibutang kini. Siya, ingon nga usa 
ka pagano, mao—gihangyo kining mga Cristohanon dinhi (kadtong adunay 
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doktrina nga Nicolaita) kung sila magaampo nga siya makadaug sa usa ka 
gubat, oo, siya mahimong usa ka Cristohanon. Niana nga panahon sa dihang 
anaa siya sa panggubatan, siya nagdamgo nga siya kinahanglan… Pinaagi sa 
puti nga krus nga gibutang sa iyang atubangan, siya miingon, “Pinaagi niini 
ikaw magmadaugon.” Ug mao kana ang tinuod. Unya iyang gipukaw ang 
iyang kasundalohan ug nagpintura sa ilang mga taming ug usa ka puti nga 
krus, ug mao kana ang dapit sa pagkahimugso kon ang sinugdanan sa 
Catolicong han-ay karong panahona, gitawag nga Knights of Columbos. 
36 Karon, karon, si Constantino, adunay… Dili ka makakutlo ug usa ka 
butang gikan sa mga kasaysayan mahitungod kaniya ingon nga nakabig. Siya 
walay pulos gawas sa usa ka malimbungon nga politiko. Anaa diha sa iyang 
hunahuna ang ideya sa—sa paghiusa sa iyang gingharian ug himoon kini nga 
gamhanan. Busa siya sa iyang kaugalingon, ingon nga usa ka pagano, 
nagasimba ug mga diosdios; unya iyang nakita nga ang doktrina sa Nicolaita 
nga halos nagmalamposon sa usa ka dapit, busa iyang gigamit ang mao 
gihapon nga taktika nga atong nakaplagan sa miaging gabii. 
 Ug si Jesus nagtagna niini tulo ka gatus ug upat ka mga katuigan sa 
wala pa kini nahitabo, nga siya magpanudlo sa doktrina ni Balaam, giunsa ni 
Balaam sa paglimbong sa mga anak sa Israel, nagpahimo kanila sa pagbuhat 
ug mga pagpakighilawas ug—ug naghalad—nagkuha sa mga butang nga 
gikahalad ngadto sa mga diosdios, unsa ang tinuoray niini nga ginasimba. Sa 
pagpadayon, sila nagayukbo ngadto sa mga diosdios, nagbutang pagbalik sa 
mga diosdios diha sa Cristohanong iglesia; sama lamang sa gibuhat ni Balaam 
balik didto, naghimo sa Israel sa pagbuhat ug mga pagpakighilawas, sa pag-
adto ngadto niining dakung fiesta sa diosdios. 
38 Oo, si Constantino naghimo sa mao gihapon nga butang uban sa iyang 
taktika, ug siya nagmugna ug usa ka iglesia. Siya naghatag ug daku uyamot sa 
Konsilyo sa Nicea, ug tungod niana sila… Siya naghimo sa—sa daghang mga 
dagkung mga gambalay nga iyang nabatonan, ug iyang gihimo kini nga mga 
simbahan. Ug unya siya naghimo ug usa ka dakung marmol nga halaran, 
gidayandayanan ug mga bulawan ug mga mutya. Ibabaw didto nagbutang siya 
ug sama sa usa ka trono, ug naghimo siya ug usa ka tawo nga pangulo sama sa 
usa… Siya gitawag kaniadto nga usa ka obispo. Ug sila nagbutang kaniya diha 
niining trono. Si Boniface III gipalingkod sa trono. Dili lamang nga nagalakaw 
uban sa bisti sama sa—sa gibuhat sa mag-uuma, apan sila naghimo alang 
kaniya ug usa—usa dakung maanindot nga bisti ug gibistihan siya sama sa usa 
ka dios, ug gipalingkod siya didto, ug gitawag siya nga “Vicar.” Vicar, kon 
ang “Vicarius Filii Dei,” kini nagkahulogan nga “Puli sa Anak sa Dios.” 
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mo pa nga mahimong usa kanila ug adunay pakigbisug sama sa imong 
ginabuhat?” 
 Moingon ako, “Ako malipayon kaayo nga ako makahimo sa pagsulti 
nga ako usa kanila.” Human sa napulo ka libo ka tuig, unya unsa? Apan kini 
walay katapusan. Giunsa kini sa pag-abut, igsoon? Oh, kini miabut pinaagi sa 
Dugo. Tinuod kana. Kini miabut sa dugayng panahon, ug kini miabut pinaagi 
sa pagkahimong unod sa Dios ug nagpuyo uban kanato. 
187  In a manger long ago, I know it’s 

really so, 
A babe was born to save man from their sins. 
John saw Him on the shore, the Lamb forevermore, 
Oh, Christ, the Crucified of Calvary. 
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee, 
For He’s done so very much for me. 
He’s forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within; 
Oh, I love, I love that Man from Galilee. 
The woman at the well, He all her sins did tell, 
(Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa 
kahangturan.) 
How five husbands she had at that time. 
She was forgiven of every sin, and a deep peace placed within; 
She cried, “Come see this Man from Galilee.” 
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee, 
For He’s done so very much for me. 
He’s forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within; 
Oh, I love, I love that Man from Galilee. 
A Publican went to pray in the temple there one day, 
He cried, “O Lord, be merciful to me.” 
He was forgiven for every sin, and a deep peace came within; 
He said, “Come, see this Man from Galilee.” 

           Nakagusto ako niana. Dili ba kamo? 
The lame was made to walk, the dumb was made to talk, 
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He’ll do for you the same, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Oh, 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. 

 Miadto ba sila sa mga seminaryo? Wala. Uban kanila dili gani 
makasulat sa ilang kaugalingon nga ngalan. Tinuod kana. Si Pedro dili 
makamao. Ang Biblia miingon nga siya ignorante ug walay hibangkaagan nga 
tawo, siya ug si Juan. Apan sila kinahanglan magpatalinghug ngadto kanila, 
tungod kay sila nasayud nga sila nakig-uban kang Jesus. 

Though these people may not learn to be (edukado), 
Or boast of worldly fame (“Oh, dalaygon ang Dios, ako 
nakabaton ug daghan kaayo nga mao-kini-ug-mao-kana.”) 
They have all received their Pentecost, 
Baptized in Jesus’ Name; 
And they’re telling now, both far and wide,  
His power is yet the same, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, 
Oh, one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them; 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 

185 Dili ba malipayon kamo tungod niini? Malipayon kaayo nga 
mahimong usa kanila. Mas palabihon ko pa nga mahimong usa kanila kay sa 
bisan unsang butang nga akong nahibaloan. Oh, mas palabihon ko pa nga ako 
mahimong usa kanila kay sa mahimong Presidente sa Estados Unidos kon 
mahimong hari sa tibook kalibutan. Ako… Kung ang Ginoo magalakaw dinhi, 
moingon, “Ikaw akong ipabalik ngadto sa kaluhaan ang panuigon ug himoon 
ka nga punoang maglalantaw, usa ka hari sa tibook kalibutan, ug hatagan ikaw 
ug napulo ka libo ka katuigan sa—sa kinabuhi ibabaw niining yuta, aron sa 
pagpabilin sa kaluhaan ang panuigon, wala gayuy usa ka adlaw nga sakit, 
kaguol, ug ang tanan mahimong kalipay ug tanang butang, ug hari sa tibook 
kalibutan, sa pagkinabuhi sa napulo ka libo ka katuigan; kon mas palabihon 
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39 Karon, alang kaniya nga may kaalam, idibuho, isulat kana: 
VICARIUS FILII DEI. Ug unya sa dihang magbutang ka ug linya sa ilalum 
dinhi ug sumaha ang mga numero, ug ikaw makakuha sa tukma gayud unsa 
ang gisulti sa Dios sa marka sa mapintas nga mananap: 666. Nakita ninyo, 
Vicarius Filii… Karon, ako nakaadto sa Roma ug nakaadto sa Vatican. Ug ang 
tulo ka nagpatongpatong nga korona: ang gahum ibabaw sa hades, langit, ug 
purgatoryo… Nakita ninyo? Nakakita sa korona, nakakita sa bisti, nakita didto 
gayud… 
 Sa pagkatinuod, sa Huwebes sa hapon sa ikatulo ang takna gikatakda 
nga akong mahimamat ang katapusang papa nga anaa didto.  Si Baron Von 
Blomberg adunay… Ug siya miingon, “Karon, sa dihang ikaw moadto, 
Igsoong Branham, ang nahaunang butang nga imong pagabuhaton mao ang 
pagluhod ug mohalok nianang singsing.” 
 Ako miingon, “Dili mahimo kana. Dili mahimo kana. Hikalimti na 
lang kana.” Ako miingon, “Ako mohatag… Ako walay ikasulti batok sa tawo, 
siya…?...” Apan ako miingon, “Adunay usa ka butang, ako makahatag sa usa 
ka tawo sa iyang titulo. Kung siya usa ka “Reverend,” kana maayo man, usa 
ka “obispo, Elder, Doctor,” bisan unsa pa man, ako malipayon nga mosaludo 
sa usa ka tawo, apan sa paghimo ug usa ka pagsimba ngadto sa usa ka tawo? 
Utangan ako sa akong pagpasidungog ngadto sa usa ka Tawo nga si Jesu-
Cristo. Mao lamang kana ang bugtong Tawo nga akong pagaludhan—
pagaludhan.” Ako miingon, “Hikalimti na lang kana. Ayaw lang ipadayon 
kini.” Dili ako makahimo sa pagbuhat niana. Ug busa ako… 
 Human ako nakabalik akong nakaplagan nga adunay usa ka dakung 
Amerikano nga nagbuhat usab niana, sa Teddy Roosevelt. Siya nagdumili sa 
pagbuhat niini sa hinungdan… Hinumdomi nga diha sa kasaysayan? Nga siya 
midumili sa pakigkita sa Papa tungod kay siya kinahanglan mohalok sa iyang 
singsing kon… Sila aduna niini diha sa kumagko sa tiil usab, kamo nahibalo. 
Busa… Oh, dili. Dili mahimo kana. Busa tungod niana… 
43 Bisan pa niana, diha sa… Karon, maingon si Balaam… Unya atong 
nakaplagan sa miaging gabii, diha sa… Karon, nahauna dinhi, sa dili pa kita 
mobiya dinhi, ilang gihiusa kining iglesia ug nagminyo, nakakuha ug ubang 
pagano nga mga ideya, pagano nga mga diosdios nga anaa diha sa iglesia. Ang 
dios sa Jupiter, ang dios sa adlaw, ang dios sa Mars, ang dios sa Venus, ug 
tanan niadtong mga larawan sa mga diosdios, ug iyang gikuha silang tanan 
gikan sa pagano nga mga simbahan; ug nagbutang ug Pablo, Pedro, birhin 
Maria, tanan niadto, ug miingon, “Ania ang inyong halili tungod kay si Jesus 
nag-ingon kang Pedro, ‘Akong ihatag kanimo ang mga yawi,’ ug siya mao 
apostolikanhong manununod.” Mao kana sa gihapon ang doktrina sa Catolico 
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hangtud niining adlawa. Ug sila nagbutang ug mga diosdios. Ug unsa ang 
ilang gibuhat? Nagdala sa pagsimba ug diosdios ngadto sa Cristiyanismo, 
gitawag kono nga Cristiyanismo; dili ang tinuod nga Cristiyanismo, tungod 
kay, ang diyutayng mga Pentecostal… 
44 Karon, hinumdomi, ako wala… Ako wala mosulti, ang mga Baptist, 
mga Methodista, Presbyterian nga silang tanan. Apan ang tinuod, matuod nga 
pagtulon-an sa Dios mao ang Pentecostes; mao kaniadto, mao karon, ug sa 
kanunay mao gayud. Mao kana diin ang iglesia nagsugod, dinhi gayud uban sa 
Pentecostal nga gahum. 
 Karon, ikaw moingon, “Tinuod ba kana, Igsoong Branham?” 
Gihangyo ko ikaw sa pagkuha sa mga kasaysayan, ug tan-awa gikan sa bul-og 
sa panahon ngadto dinhi, ug susiha kung ang matag-usa niadtong tinuod nga 
mga anak sa Dios wala ba nagkupot nianang Pentecostal nga panalangin, 
nagsulti ug mga dila, naghubad ug mga dila, adunay mga ilhanan ug mga 
katingalahan, nabautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Tanang butang nga 
gibuhat sa mga apostoles, ilang gibuhat usab, gikan gayud didto. Mao kana 
ang hinungdan, sa pagbasa sa kasaysayan, akong gikuha si Pablo, ug Irenaeus, 
ug—ug—ug ngadto kang San Martin, Columba; matag-usa niadtong mga 
tawo, paingon ngadto niining kapanahonan dinhi, adunay mga ilhanan ug mga 
katingalahan. 
46 Buyno. Siya miingon ang—ang mikropono adunay gamayng… 
Maarang-arang na ba? Buyno. Wala, sila naglingolingo sa ilang ulo; dili gayud 
sila makadungog karon, Bill. Buyno. Makahimo ba kamo… Mao ba kini… 
Karon, makadungog na ba kamo karon? Karon, unsa man kana? Maarang-
arang na ba kana? Maarang-arang na ba… Ang tanan miingon, “Maayo, 
Bone.” Kana usa ka marka batok kanimo. Buyno, maayo. 
47 Karon, dinhi niining kapanahonan kaniadto sa dihang siya naghimo 
niining dakung butang, ug nagbutang niining tawo dinhi ingon nga obispo sa 
ibabaw sa tanang mga simbahan, nagahatag kanila ug daghang mga kuarta ug 
uban pa, ug nagsaad kanila, ug nahimo ang paghiusa sa simbahan ug sa estado, 
ug gitugotan ang simbahan sa pagmando sa estado. Naghimo kaniya nga usa 
ka dakung tawo… Busa didto mao ang tukma gayud… Unsay gibuhat ni 
Constantino mao ang mao gihapon nga butang nga atong makaplagan dinhi sa 
laing iglesia, mao kana ang gisulti sa Dios; nga diha sa mga adlaw ni Elias, 
nga ilang gitugotan kanang babaye nga si Jezabel sa pagbuntog sa Iyang mga 
kaanakan; kana nahitabo sa mangitngit nga kapanahonan. Ug tan-awa dinhi 
asa ang Pentecostes karon. Tan-awa, tan-awa, natabunan sa kangitngit kini 
gayud. Ug halos sa usa ka libo ka katuigan, kini… Gikan sa mga 500 ngadto sa 
1500, tinuod, kana 606 ngadto sa 530—520, mao ang tukma nga mga numero, 
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179 Karon, sila adunay mga kahayag ibabaw sa mga kahayag, ug ang 
Cristohanong mga kahayag, apan ang matag-usa kanila mobalik gayud ngadto 
nianang organisasyon. Apan adunay usa nga mobarug batok niini (Oo, sir), ug 
iyang uyogon ang nahibilin gikan didto ingon ka segurado nga ako nagabarug 
dinhi niining pulpito. Tinuod kana. Ug siya mobalik ngadto sa sinugdanan. Ug 
akong kuhaon ang mga Kasulatan ug pamatud-an kaninyo nga iyang buhaton 
kana, ang manulonda sa iglesia sa Laodecia (Tinuod kana.), mobalik gayud 
ngadto sa orihinal ug bangonon kining butang dinhi pag-usab. Tinuod kana. 
180 Apan si Luther nag-uyog sa iglesia pagawas, ang nakaikyas: ang 
nakaikyas, usa ka lakang, pagkabala—pagkamatarung. Ang nakaikyas, iyang 
nakuha ang usa ka tiil gikan sa paganismo. Maayo kana. Ang sunod higayon, 
kini nagkuha sa duha ka tiil pagawas. Mao lamang kana. 
 Sama lamang… Namatikdan ba ninyo diha sa Biblia adunay—adunay 
tubig nga migula sa luyo sa templo? Ug siya miingon iyang nakita ang tubig 
kutob sa iyang mga tuhod; sunod ang tubig kutob sa iyang hawak; ug sa sunod 
higayon, kini milapaw sa iyang ulo. Apan sa dihang kini milapaw sa iyang ulo, 
kinahanglan moadto siya sa usa ka dapit nga siya makalangoy. Nakita ninyo, 
siya kinahanglan molangoy. 
 Busa kita nagkaduol ngadto sa usa ka dapit nga kinahanglan molangoy 
kay kondili mangalumos. Mao lamang kana. Kini molumos kanimo kon mag-
anod kanimo pahilayo gayud, kon magdala kanimo sa sulod sa usa ka dapit. 
Busa maglangoy kon malunod. Hallelujah. Oh, ako malipayon kaayo sa 
Espiritu Santo. Dili ba kamo? 

I’m so glad that I can say I’m one of them. 
I’m one of them,… (Unsang sila? Dili kini, kana, kon kana, 
kon kana.) 
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. 

183 Dili ba kana pamation nga maayo? Paminaw. 
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 
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uban sa mga ilhanan nga nagasunod. Ang Lutherano nga iglesia wala gayud 
makabaton niini. Sila wala gayud makabaton niini; ug sila wala gayud 
makabaton niini diha sa kapanahonan ni Wesley. Sila nakabaton lamang niini 
sa kapanahonan sa Laodecia. 
 Karon, sa dihang kita makaadto niana, kita mobalik dayon diha sa 
Mga Kasulatan ug ipakita kaninyo sa tukma gayud giunsa nila sa pagsaad 
niini. Sila walay—wala nagpahiuli sa Espiritu Santo nga revival. 
176 Sila mibiya sa gikan sa mga diosdios; ug sila mitalikod gikan sa mga 
diosdios; tinuod kana. Ilang gitangtang ang mga diosdios gikan sa simbahan: 
Maria, Jose, ug—ug Pedro, Pablo, ug tanan kanila. Sila mitalikod gikan sa 
mga diosdios, apan sila wala moliso ngadto sa nabanhawng Cristo. Si Luther 
nagpatalikod kanila gikan sa mga diosdios, apan ngadto sa labi pa nga sama sa 
politico, kon sa usa ka—kon sa usa ka denominasyon, kon organisasyon 
ngadto sa paghimo sa ilang kaugalingon sa lain lamang nga organisasyon (usa 
ka larawan sama sa nahauna) ug nagtinguha sa pagpalabaw ug daku niini 
pinaagi sa denominasyon. 
 Ug karon sila sa gihapon nakigbisug. Ang mga Methodista sa gihapon 
buot nga ang tanang mga Baptist mahimong Methodista. Ug tanang Lutherano 
buot nga ang tanang Baptist ug Methodista nga mahimong Lutherano. Ang 
Pentecostal buot nga ang tanang Baptist, Lutherano, ug tanang butang pa 
mahimong Pentecostal. Nakita ninyo, kini nagapadayon lamang sa pagdugang 
ngadto sa imong denominasyon. Apan dili kana ang programa sa Dios kay ang 
pagpahiuli mao ang pagpabalik nianang gikan sa sinugdanan. 
178 Tan-awa. Banhawa kana. Kung kining basahon mahulog ngadto sa 
salog, karon sa pagkuha ug laing basahon ug magpuli sa iyang dapit dili 
pagpahiuli, pagkabanhaw. Kinahanglan iyang kuhaon ang mao ra nga butang 
nga nahulog. Amen. Busa kung ang iglesia namatay latas sa mangitngit nga 
kapanahonan, nahimong pagano sa hingpit balik dinhi, nan ang pagpahiuli, 
ang… Mao kana ang pagreporma, pagbag-o; apan ang mahimong mareporma 
ug ang pagkatawo pag-usab duha ka nagkalainlaing butang. Nakita ninyo? 
Ilang gidala pagbalik ang pagreporma, pagbag-o, napahilayo gikan sa daghan 
nilang diosdios ug uban pa, apan sila wala gayud nagdala pagbalik sa Espiritu 
Santo diha sa iglesia. Oh, dalaygon ang Ngalan sa Ginoo. Igsoong lalake, 
igsoong babaye, nakita ba ninyo kini? Sila wala gayud nagpabalik sa Espiritu 
Santo, tungod kay ang tinuoray nga nagdala sa tinuod nga Kahayag sa 
Maayong Balita… Ibutang ang inyong kalo karon. Ang nagdala sa tinuod nga 
Kahayag sa Maayong Balita mao ang manulonda sa iglesia sa ubos dinhi. Ug 
inyong makita kana sa Dominggo. 
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apan diha gayud sa usa ka libo ka katuigan. Sila… madugoon nga mga 
paglutos… Basaha ang kasaysayan. 
48 Karon, usa ka Catolico magatug-an kaninyo nga ang Cristohanong 
iglesia, sila mao ang Cristohanong iglesia. Sila mao ang denominasyonal nga 
Cristohanong iglesia. Apan ang tinuod nga mga Pentecostal gipalagpot, 
gipamatay, ug gipangbuno, ug gipapatay pinaagi sa mga papa ug mga obispo 
ug uban pa, madugoon ingon sa nahitabo. 
 Karon, usa niana ka adlaw pagatumbasan ko kini sa akong kinabuhi 
(Nakita ninyo?) sa pagsulti niana. Apan mao kana ang usa ka butang segurado; 
ako nasayud asa ako mopadulong, ug kana nga ako… Nakita ninyo? 
Nagapadayon lamang sa pagtulo ang dugo. Apan nagkahiduol na ang takna 
karon, nga sa inyong nakita sumala sa unsay nagakahitabo sa nasud kini dili na 
madugay. Ayaw gayud kamo pagtalikod niana. Mao kana ang kamatuoran. 
Pagpabilin gayud uban niini. Isagol ang inyong dugo sama kanila niadtong 
adlaw. 
50 Karon, dinhi niini inyong nakita unsay nahitabo. Unya dinhi niini ang 
Jezabel nga doktrina misulod. Si Jezabel usa ka babaye, usa ka pagano kinsa… 
Si Ahab nagbuhat sa mao gihapon nga butang nga gibuhat ni Constantino: 
nagminyo niining babaye aron sa pagpalig-on sa iyang gingharian, ug nagdala 
ug pagsimba ug mga diosdios ngadto sa Israel sa tukma gayud nga gibuhat ni 
Constantino balik didto. Ug ang Pentecostes halos nawala sa hingpit. 
 Karon, ang Dios nagpabangon kang Martin Luther. Buot ko nga 
inyong mamatikdan nga giunsa kini sa paggula gikan dinhi ug halos nawala sa 
hingpit, unya halos nakasugod dinhi, ug mitungha ngadto dinhi. Nakita ninyo? 
Ug akong gimarkahan kana tungod kay kini usa ka—kini usa ka dakung 
leksyon alang sa Dominggo sa gabii, itugot sa Dios. 
52 Karon, karon, ako nagatoo kita medyo nakaagpas karon diin kita 
nahimutang. Karon, dinhi niini gayud mao ang—ang mangitngit nga 
kapanahonan, gikan sa 1500—gikan sa 606 ngadto sa 1520. Dinhi niini gayud. 
Akong gibutang kini dinhi aron inyong… 606 ngadto sa 1520, mao kana ang 
mangitngit nga kapanahonan, kining iglesia dinhi gayud, ang mangitngit nga 
kapanahonan. Karon, kining iglesia nga atong pagahisgutan karon mao ang 
Lutherano nga iglesia. 
 Karon, halos ang tanan balik didto, kadtong katawhan namatay sa… 
Kining mga tawo sama kang Irenaeus, ug Martin, ug Columba, ug sila 
nangamatay. Ug karon, magkuha ka ug bisan kinsang tawo nga buot nimo, 
magsusi balik sa bisan unsang kasaysayan nga buot nimo, kung kini tinuod nga 
kasaysayan, ug sa dihang sila magsulti kanimo nga si San Patrick usa ka 
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Catolico, sila wala nahibalo unsay ilang gipanulti. Si San Patrick nagprotesta 
sa iglesia Catolica, ug wala gayud miadto sa Roma, ug mahugtanon gayud nga 
misupak sa ilang doktrina. Mao kini ang tinuod gayud. Pag-adto sa amihanan 
nga Englaterra—kon Ireland karong panahona, ug inyong makita ang mao 
gihapon nga butang. Si San Patrick usa ka tawo sa Dios. Apan si San Patrick, 
sa dihang gisulti niini dinhi nga siya—siya nagpalayas sa mga halas gikan 
Ireland, kana usa ka tinumotumo nga sugilanon. 
54 Pila kaninyo ang nakabasa ug nakadungog mahitungod kang William 
Tell nga nagpusil ug usa ka mansanas nga gipatong sa ulo sa iyang anak nga 
lalake? Kana usa ka Catolico nga tinumotumo nga sugilanon, wala gayuy 
katinuoran bisan usa ka pulong niini. Ako anaa gayud didto diin kini gitoohan 
nga nahitabo. Gisulat kini didto, “Usa ka tinumotumo nga sugilanon, dili sa 
ingon,” didto sa Switzerland. Si Billy ug ako nakalingkod gayud didto sa 
daplin sa Lanaw sa Lucerne diin iyang gibuhat ang—ang mga butang. Mao 
nga, iyang gipusil ang tawo, tinuod kana, apan dili ang mansanas diha sa ulo sa 
iyang anak. Kana tinumotumo nga sugilanon, minaomao nga tinohoan ug 
ubang mga butang; kini wala gayud nahitabo. Busa sila walay dokumento 
mahitungod niini diin kini nahitabo kon bisan unsang butang, nga ila gayud 
nga nabuhat kini. Ug kini sa tinuoray nagbutyag kaniya didto ug nagtug-an 
unsa kini kaniadto. Karon, apan dinhi niini, ug wala gayuy tinuod nga 
kasaysayan nga nagsulti nga iyang gibuhat. 
55 Busa karon dinhi niini, sa kapanahonan sa iglesia, mao kana diin kini 
halos mawala, halos hingpit mawala. Karon, kining mga butang dinhi human 
sa halos sa usa ka libo ka mga tuig sa kangitngit ug kadulom ug pagkawala, ug 
uban pa sama niana, ang iglesia medyo nawad-an sa pagpana-aw kang 
Irenaeus. Siya usa ka dakung tawo, usa ka tawong diosnon. Mao usab ang 
daghan nga mga ginatusan niadtong bililhong mga balaan nga naghalad sa 
ilang dugo sa kinabuhi sa kinabubot-on gayud, nagabarug dinha nianang natad, 
kutob sa ilang mahimo (Nakita ninyo?), alang kang Cristo, alang sa bautismo 
sa Ngalan ni Jesu-Cristo, alang sa pagsulti ug mga dila, ang pagkabanhaw ni 
Jesu-Cristo nga nagpuyo diha sa kinabuhi ug sa Iyang Langitnong Presensya 
didto, samtang ang katawhan nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga 
Cristohanon nagalutos kanila. Tinuod kana. Mao kana ang tukma gayud. 
56 Oh, kini usa ka—kini usa ka nademonyohan nga legion gikan sa 
hades, nga wala ako nahibalo kung angayan sa unsa. Mitungha sama niana ug 
naporma sa ilang kaugalingon ug naghimo sa ilang kaugalingon, “nagtawag sa 
iyang kaugalingon nga usa ka profeta nga babaye,” usa ka Langitnong 
maghuhubad sa Pulong, walay bisan kinsa nga nahibalo gawas kanila. 
Nagtawag sa iyang kaugalingon, apan siya usa ka bakakon. Nakita ninyo? 

ANG KAPANAHONAN SA IGLESIA  SA SARDIS 39 
 
tungod kay ang Iyang grasya nagahatag Niini kanako. Mao kana ang bato. 
“Ibabaw niining bato Akong pagatukoron ang Akong iglesia,” siya miingon. 
170 Buyno, pagkamatarung… Buyno. Ang butang niini mao, human sila 
nakapalugwa ug ubang butang nga dili nila kini tugotan nga mamatay, mao 
kana, sila nakabaton ug Biblia diha sa ilang kamot pag-usab. Ang mga 
Lutherano nagbuhat niana. Ug laing butang, sila nakabaton sa doktrina sa 
pagkamatarung pinaagi sa pagtoo. Mao kana ang gitudlo ni Luther; ang tanan 
nahibalo niana; mao kana ang iyang doktrina. Pagka… Wala ba ninyo makita 
unsa ka hingpit kana? Ug unya miabut si Wesley uban sa pagkabalaan; unya 
miabut ang Pentecostal uban sa bautismo sa Espiritu Santo. Nakita ninyo? Sa 
hingpit gayud… Karon, ako… 
171 “Ikaw adunay pipila ka mga butang, pagkupot kanila karon, ug—ug 
ayaw tugoti kini nga mamatay. Kung dili magkupot ngadto niana, Ako moabut 
sa hinanali sama sa usa ka kawatan, ug ikaw mobalik gayud ngadto sa 
denominasyon pag-usab.” Ug mao kana ang ilang gibuhat, sa tukma gayud, 
mibalik. “Ikaw mibalik gayud ngadto sa Nicolaita pag-usab, tungod kay ikaw 
mibalik ngadto sa denominasyon. Padayon sa pagkupot. Padayon sa pagbasa 
nianang Biblia, ug padayon sa pagkamatarung, ug pagpadayon ngadto sa 
unahan.” Apan adunay usa ka diyutayng nahibilin nga migula didto, usa ka 
diyutayng nahibilin. 
 Human sa unang miabut si Luther, ug unya miabut si Zwingli, ug 
dayon paubos, si Calvin, ug sunod, ug uban pa, ug ngadto kang Wesley. Apan 
adunay usa ka diyutayng nahibilin nga migula didto nga nagtudlo sa 
pagkabalaan. Ug gikan sa pagkabalaan miabut ang diyutayng nahibilin nga 
mipadayon ngadto sa Espiritu Santo. Nakita ninyo, kanang diyutayng 
nahibilin, nga nagapadayon didto, nag-amping niana—niana nga mabuhi. 
Buyno. 
173 Apan ikatulo, sila nagdala ug daghan kaayo nga pagano nga mga 
porma sa doktrina uban kanila, uban niini, sama sa denominasyon, mini nga 
bautismo. Karon, sila migula nga nagwisikwisik ug—kon uban pa sama niana, 
ug Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sila nagdala sa katekismo. Sa pagkatinuod 
adunay… Sa pagkatinuod sila haum sa ngalan—uban sa—unsay gisulti ni 
Jesus dinhi, “Ikaw adunay usa ka ngalan nga imong gikinabuhi, apan ikaw 
patay.” Mao kana ang husto. Buyno. 
174 Ikaupat, tinuod kana nga ang pagreporma mipapha sa daghan sa ilang 
hinashasang mga relikyas, ug—ug mga tulomanon, ug uban pa, apan kini 
napakyas diha sa iglesia ug ang pagpahiuli sa pagpalugwa sa reporma; kini 
napakyas sa pagpahiuli pagbalik sa bug-os nga Maayong Balita nga nagatudlo 
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165 Busa karon, ang Lutherano nga revival, ang ilang gusto, sa paglig-
on… Karon, ikaw nakabaton sa Biblia diha sa imong kamot, karon basaha 
Kini. Tohoi Kini. Ayaw Kini ibutang sa estante, moingon, “Buyno, kami 
adunay Biblia.” Kana dili makahatag kanimo ug kaayohan. Adunay daghan 
kaayo nga mga Lutherano sa Pentecostes karong panahona, gipasagdan ang 
Biblia ug mitoo sa gisulti sa ubang tawo mahitungod Niini. Igsoon, basaha ang 
Pulong. “Susiha ang Mga Kasulatan, kay sila mao ang nagpanghimatuod 
mahitungod Kanako,” miingon si Jesus. “Diha kanila kamo nanagdahum nga 
kamo makabaton sa Kinabuhing Dayon.” Mao kana ang butang nga buhaton: 
magbasa sa Pulong. Karon, Siya miingon, “Kupti kana, ug ayaw—ayaw tugoti 
kana nga makaipsot.” 
166 Ug laing butang nga Iyang buot nga kuptan nila, nga adunay gamayng 
kusog nga nahibilin kanila, mao… Ang ikaduhang butang nga gibuhat sa 
Lutherano nga revival, kini nagdala sa doktrina sa pagkamatarung ngadto sa 
kahayag. Ang Catolico wala modawat sa pagkamatarung; mao kana ang iglesia 
Catolica. 
 Sama lamang nianang pari, ilang gipasulti siya sa kahanginan dinhi 
usa niana ka panahon. Siya miingon, “Walay laing kaluwasan sa bisan asa pa 
gawas diha sa iglesia Catolica.” Ang kaluwasan anaa diha kang Cristo, dili 
diha sa iglesia Catolica, dili diha sa Protestante nga iglesia. Kini anaa diha 
kang Cristo, ang kaluwasan. Apan ang Catolico nagatoo… Sila wala 
manumbaling unsa ang gisulti sa Biblia; ilang gitoohan unsa ang gisulti sa 
iglesia. Nakita ninyo? Ug dili kamo makasulti ngadto kanila, tungod kay walay 
paagi; walay paagi sa pagsulti ngadto kanila. Sila dili magtagad. Sila adunay… 
Sila magsulti kaninyo sa ilang katekismo, bisan unsang butang sama niana; sa 
dihang kini moabut ngadto sa Biblia, sila—sila magsalikway lamang Niana, 
“Mao kini ang gisulti sa iglesia.”…?... 
168 Si Jesus miingon, niining maong butang si Jesus sa Iyang kaugalingon 
miingon, “Kung bisan kinsang tawo magakuha ug bisan unsang butang kon 
magadugang ug bisan unsang butang ngadto Niini, pagakuhaon ang iyang 
bahin sa Basahon sa Kinabuhi.” Si Jesus miingon, “Himoa ang pulong sa tawo 
nga mahimong bakak, ug ang Akong Pulong mahimong kamatuoran. Ang mga 
langit ug ang yuta mahanaw, apan ang Akong Pulong dili gayud mahanaw.” 
Tinuod ba kana? Oh, nakita ninyo, igsoon. 
 Ako usa ka magtotoo sa Pulong sa Dios. Tinuod kana. Ug dili lamang 
kanang Pulong nga gisulti sa Dios dinhi, ug ako nangamuyo sa langitnong 
Amahan sa paghatag kanako sa Espiritu Santo aron sa pagpamatuod niana nga 
Pulong, aron maghimo kang Cristo nga mopuyo dinhi kanako. Busa ako 
nahibalo ako nakabaton sa Kinabuhing Dayon, dili tungod kay ako takus Niini, 
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Apan diha sa mao gihapon nga higayon, adunay Iyang manulonda didto nga 
may kamatuoran. Ang kamatuoran sa kanunay mobalik ngadto dinhi (Nakita 
ninyo?), sa kanunay mobalik ngadto sa orihinal, tungod kay ang Dios dili 
gayud mag-usab gikan niana. 
 Karon, ug atong nakaplagan usab sa miaging gabii, sa dili pa kita 
mobiya niini, aron kini mapahiluna sa inyong kasingkasing. Dili lamang nga… 
Diha sa tipo, si Jezabel, siya adunay anak nga babaye. Nahinumdom kamo 
niana? Sa Pinadayag 13, nag-ingon nga kining mibiya sa pagtoo nga iglesia, 
ang Roma, adunay mga anak nga mga babaye. Siya usa ka inahan sa mga 
bigaon. Tinuod ba kana? Si Jezabel adunay anak nga babaye, ug unsay gibuhat 
ni Jezabel sa iyang anak nga babaye? Nakita ninyo, kanang tanang mga 
butang, mga tipo ug mga landong? Si Jezabel nakakita nga ang iyang anak nga 
babaye naminyo kang Joram, nga mao ang anak ni Josaphat sa Juda. 
58 Ang Israel nabahin niadtong higayona, sama niini. Dinhi mao ang 
Jerusalem, ug dinhi mao ang Juda. Oo, si Ahab ania dinhi, ug si Joram ania 
dinhi. Buyno, si Jezabel nagbontog niini, tanang Israel nagbaton ug mga 
diosdios. Unya… (Tanan gawas kang Elias ug kanang diyutayng matinohoong 
pundok…) Buyno. Karon, dinhi sa pikas bahin mao si Joram sa Juda; ug sa 
dihang si Jezabel nakabaton ug anak nga babaye pinaagi kang Ahab, iyang 
gikuha kining babaye ug gipaminyo siya ngadto sa anak nga lalake ni Joram—
kon ngadto sa anak nga lalake ni Josaphat nga mao si Joram, ug nagdala sa 
pagsimba ug diosdios ngadto sa Juda, ug nagbutang ug pagano nga mga 
halaran sa Jerusalem. 
 Mao kana ang tukma gayud nga gibuhat sa iglesia Catolica. Siya 
mikapyot sa iyang denominasyon nga doktrina ug uban pa, ug mipalagpot sa 
Espiritu Santo gikan sa iglesia dinhi uban sa iyang anak nga babaye 
(Lutherano, Methodista, Baptist, Pentecostal, ug uban pa). Mao kana ang 
tukma gayud nga iyang gibuhat. Ang Biblia miingon, “Siya usa ka inahan sa 
mga bigaon.” 
 Karon, susiha lamang ninyo ang Mga Kasulatan. Kung kamo—makita 
ninyo ang bisan unsang butang nga sa bisan unsang laing paagi sukwahi diha 
sa Kasulatan ug sa kasaysayan nga mitakdo gayud diha sa mao nga higayon, 
umari kamo kanako ingon nga maayong tawo. Nakita ninyo? Tinuod kana. 
Kana wala didto. 
61 Kining mga denominasyon mao ang makahilo nga mga butang nga 
atong nabatonan sa Protestantismo, nagtinguha sa paghimo sa tawo nga 
magamando sa iglesia, laing usa—usa ka larawan sama sa naglingkod nianang 
trono. Ang punoang obispo, ang punoang maglalantaw sa Pentecostes, 
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“Buyno, karon, ipakita kanako, unsa ang iyang doktrina? Oh, siya 
nagbautismo sa Ngalan ni Jesus? Dili siya makasulod dinhi. Dili, sir, igsoon.” 
Imong balibaran kini. Kinahanglan ilang balibaran kini usab. “Angayng 
mahibaloan ninyo, bisan kinsa kaninyo dili moadto nianang panagkatigum 
didto. Balibari. Bisan unsa ka masakiton ikaw, pagpahilayo, bisan unsay 
ginabuhat sa Dios. Kung dili kamo motan-aw pinaagi sa among mga 
antiyohos, oo, dili gayud kamo makakita.” Busa usa ka larawan ngadto sa 
mapintas nga mananap… Ug ang larawan adunay kinabuhi aron sa pagsulti. 
Mao kana ang tinuod gayud. Kamo wala maghunahuna nga siya makahimo sa 
pagsulti, pagsupak lamang kaniya sa makadiyut sa usa ka higayon. Ikaw 
segurado gayud nga maanaa sa kagubot. 
62 Nahinumdom ako, sa Tulsa, Oklahoma, ako… Oh, ako adunay 
makalilisang nga kasamok didto, ang mga denominasyon nagsugod sa 
pagsamok didto. Ug ako anaa niining gambalay usa niana ka adlaw, ug akong 
nakita ang usa—usa ka panan-awon. Akong nakita ang usa—usa ka gamayng, 
nindot, gamayng iring, ug siya nagahigda sa unlan, ug siya ang pinakanindot 
nga gamayng iring. Ug ako milakaw paingon didto (ug ako mahadlokon sa 
iring), ug ako miadto didto ug ako nagsugod sa pagkahig sa iyang balhibo, ug 
siya miingon, “purr, purr.” Kamo nahibalo giunsa nila sa pagbuhat niana, 
maghimo ug kataw-anang pagbanha, nahibalo kamo. Ug ako naghapohap 
kaniya, ako miingon, “Matahum, gamayng iring.” Ug siya miingon, “purr,” 
ingon ka anindot, nahibalo kamo. Ug ako mitan-aw sa luyo sa iyang unlan, 
kini miingon, “Pentecostal nga iring.” Buyno, ako naghunahuna, “Karon, dili 
ba kana kahibudngan. Karon, kini usa ka panan-awon.” 
 Ug Usa ka butang miingon, “Samtang ikaw magkahig sa iyang balhibo 
nianing paagi, maayo siya; apan karon, kung buot ikaw makakita unsa siya, 
kahiga ang iyang balhibo pabalik.” Nakita ninyo? Busa sa dihang akong 
gikahig ang iyang balhibo pabalik, ang mga mata nanglurat, berde, ug siya usa 
ka mangtas nga nagabarug didto nga nasuko kanako kutob sa iyang mahimo 
(Nakita ninyo?), kahigon lamang ang iyang balhibo pabalik makadiyut. Sultian 
siya nga ang iyang bautismo sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo iya sa yawa 
ug iya sa iglesia Catolica, bantayi unsay mahitabo kaniya. Nakita ninyo, kini 
makapaukyab. 
 Ako miadto ug miingon kang Igsoong Gene ug kanila, didto sa 
pasilyo, si Igsoong Leo ug kanila, ako miingon, “Ako sa pagkatinuod adunay 
tinuod nga panan-awon sa Pentecostal nga mga denominasyon.” 
66 Karon, ang ikatulo nga capitulo, kita sa nahauna… Ang Sardis usa ka 
patay nga iglesia. Kini patay tungod kay kini napatay niining panahona. 
Gamay lamang gayud nga inat sa Kinabuhi, atong makaplagan sa pipila ka 
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ka babaye magpaputol sa iyang buhok sama sa usa ka lalake… Ang Dios buot 
nga ang babaye tan-awon nga sama sa usa ka babaye, magbisti sama sa usa ka 
babaye, maglihok sama sa usa ka babaye. 
160 Ug Siya dili buot sa usa ka lalake nga dunay dakung nagabitay sa ulo 
sama niini, ug sama sa usa ka pato nga nagalingkod sa luyo sa iyang ulo sama 
niana. Siya buot nga pagatan-awon nga tan-awon siya sama sa usa ka lalake. 
Oo, sir. Tan-awa, sila nagbisti sa bisti sa babaye gayud hangtud lisod 
mahibaloan unsang sekso sila. Kini—kini makalolooy, kining mga beatniks ug 
tanang butang nga atong nabatonan karon. Dili ikatingala kita nagkinabuhi sa 
katapusang panahon; wala nay butang nga nahibilin niining kalibutan gawas sa 
pagbubo sa Dios sa Iyang kapungot ibabaw niini ug magsunog kaniya. Mao 
lang kana. Walay laing buhaton pa sa usa ka matarung ug balaan nga Dios. 
 Ilang gibiaybiayan ang Dugo sa Ginoong Jesu-Cristo. Sila sa ilang 
kaugalingon naghimo ug dogma. Sila nakasulod ngadto sa usa ka 
organisasyon. Ug ang daang—ubang daang balaan nga amahan uban sa 
iyang—karaang wala maminyo uban sa iyang kwelyo nga pinaliso palibut, 
motungha ug mosulti kanila, “Akong bulahan nga mga anak.” Kana 
nagpasabut nga dili labaw pa kay sa usa ka anay ang nagasulti niini. 
 Ako magatug-an kaninyo, ang gikinahanglan nato karon mao ang 
pagbalik ngadto sa Biblia ug sa Espiritu Santo, igsoon, ug ang gahum sa 
nabanhawng Cristo nga moabut ngadto sa iglesia nga nagapamuhat sa mga 
ilhanan ug mga katingalahan ug mga milagro. Amen. Mao kana ang Maayong 
Balita. Oo. 
163 Nagpalugwa… busa… Oo, tinuod kana, kini nahitabo. Ang—ang—
ang revival nagbuhat ug ubang maayong mga butang didto, kanang revival. 
Apan kini wala nagpalugwa sa Espiritu Santo. Sila wala nagpalugwa niana 
hangtud dinhi niining kapanahonan sa Laodecia, diha sa Pentecostal nga 
kapanahonan. Apan kini nagbuhat ug usa ka butang. Kining revival naghimo 
ug ubang mga butang nga Iyang gisulti, “Ayaw tugoti kini nga mamatay 
karon, pagmakusganon, padayon sa pagdugang ngadto niini.” Nakita ninyo? 
 Kini nagpalugwa sa usa ka libre nga Biblia ngadto sa katawhan pag-
usab. Ang kapanahonan nga Lutherano nagpalugwa sa libre nga Biblia. Sila 
naghimo sa ilang pag-imprenta ug nagsugod sa paghatag sa kalibutan sa 
Biblia. Ang Dios magapanalangin sa mga Lutherano alang niana. Oo, sir. Ilang 
gibutang pagbalik ang Biblia ngadto sa mga kamot sa katawhan pag-usab; nga 
kaniadto alang lamang sa pari. Dili gayud bisan sa pagtan-aw Niini; tungod 
kay mao kini ang gisulti sa papa, ug siya mao ang dios; busa bisan unsa ang 
iyang gipanulti, kana pagatumanon. 
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ka butang sama niana sila mas ubos pa kay sa mga mananap. Ug ako… Sa 
dihang ako napulog pito, napulog walo ang panuigon, ako nakakita ug usa—
usa ka babaye nga naglakaw sa dalan, ako mitabok sa pikas nga bahin; ako 
miingon, “Kanang bitin nga nahimaho.” Nakita ninyo? Ug ako nahimong usa 
ka tinuod nga madinumtanon. Apan sa dihang akong nadawat ang Dios sa 
akong kasingkasing, ang Dios nagpahibalo kanako nga Siya adunay ubang 
mga mutya gikan dinha; Siya adunay ubang tinuod nga mga kababayen-an. 
Silang tanan wala naghugawhugaw sa ilang kaugalingon sama niana; salamat 
sa Dios alang niana. 
154 Sa dihang ako nakaadto sa Africa, sa dihang ako nakaadto sa 
Switzerland, ug sa dihang ako nakaadto sa Roma; gipangutana ako 
mahitungod niini, “Hey, miingon, Igsoong Branham, wala ba kamoy 
maligdong nga kababayen-an sa America? Tanang alawiton naggikan didto, 
adunay usa ka butang nga mahugaw mahitungod sa inyong kababayen-an.” 
 Ako miingon, “Mao kana ang mga Americano. Apan kami adunay 
laing gingharian nga anaa didto; mao kana ang gingharian sa Dios, ug sila mga 
ginang ngadto sa kinauyokan.” Sila mga… 
156 Ang Biblia miingon, diha—diha sa mga profeta, miingon… Ako 
nagtoo kini anaa sa ikalima nga capitulo sa Isaias (Dili ako segurado, kini anaa 
ba sa ikalima kon ikaunom nga capitulo didto.), nagahisgut mahitungod sa, 
“Bulahan kanang anak sa babaye sa Sion, nga makaikyas nianang adlaw gikan 
nianang tanang mga butang.” Giunsa niya sa paglakaw diha sa kadalanan; nga 
walay medias; siya mag-ikid-ikid samtang siya magalakaw, mopalabyog sama 
niana, ug mga butang nga iyang buhaton, tukma gayud sa paagi nga ilang 
gibuhat karon, sa hingpit gayud. Magsuot ug mga bisti sama sa usa ka lalake, 
nga dulomtanan sa Dios… 
157 Akong nakita ang usa ka relihiyosong kapunongan, nga adunay 
ginahimo nga usa ka—ubang matang sa usa ka pagsaulog nga ilang ginahimo 
matag gabii, ug kining mga kababayen-an nangadto uban niining mga 
knickerbockers…Kon—kon unsa—unsa kanang mga butanga nga ilang 
ginatawag? Dili mga short, apan laing butang. Oo, mga nagasuot ug pedal, 
kon kanang mga butanga didto… Oh… Sila nagkinahanglan ug pedal, buyno; 
igsoon, mao kana ka lapad. Tinuod kana. Ang ulo mogimaw ug… Tawo nga 
nagalakaw, ug mao kana gayud ilang gikinahanglan. Tinuod kana. 
 Apan oh, ikaw, moingon, “Buyno karon, ako nagtoo nga kini mas 
desente alang sa usa ka babaye sa pagsuot niana kay sa pagsuot ug palda.” 
 Ang Dios miingon, “Kini usa ka dulomtanan diha sa Iyang panan-aw 
alang sa usa ka babaye nga magsuot ug usa ka bisti…” Ug sa dihang ang usa 
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mga minuto unsa kini, sa makadiyut lamang. Gikan sa 1520 ngadto sa 1750 
mao kining kapanahonan sa Sardis. Ug ang bitoon, kon ang manulonda sa… 
Ang bitoon nga anaa sa Iyang kamot, nga mao ang manulonda kon mensahero 
nianang kapanahonan sa iglesia… Tin-aw ba gayud nga nasabtan nga ang 
bitoon mao ang manulonda, ug ang manulonda mao ang mensahero ngadto 
nianang kapanahonan? Maayo. Maayo. 
67 Karon, atong nahuman na ang Konsilyo sa Nicea. Siya namatay balik 
didto, ug ang tanan miadto ngadto sa gahum ug himaya, ang iglesia ug estado 
nahiusa. Ug aduna bay bisan kinsa nga nahinumdom unsay giingon sa leksyon 
sa miaging gabii, unsa ang hunahuna sa kinadaghanan niadtong katawhan? 
Ang milenyum ania na. Ug ang tanang… Pagpatungha sa milenyum nga walay 
pag-anhi ni Cristo. Nakita ninyo? Ang pag-anhi ni Cristo mao ang 
makapatungha sa milenyum, nahaunang butang. 
 Ug niadtong mga adlaw sila adunay… Kung imong kuhaon ang 
kasaysayan, inyong makaplagan nga sila adunay mini nga mga Jesus nga 
mitungha ug tanang butang pa. Nakita ninyo? Ug sila naghunahuna gani nga 
ang papa mao si Jesus, nagtawag kaniya nga usa ka halili, “Puli sa Anak sa 
Dios.” Oo, dakung balaan nga dios, ingon nga, nagalingkod didto. 
68 Suginlan ko kamo ug usa ka butang. Ang Biblia miingon nga sa 
dihang moabut si Jesus, sa dili pa Siya moabut adunay motungha nga mini nga 
mga profeta, ug adunay motungha nga mini nga mga Jesus. Tinuod kana. 
“Tan-awa, dinhi…” Apan tugoti ako sa pagbutang gayud niini sa inyong 
kasingkasing: wala gayuy Jesus nga motunob niining yuta hangtud ang iglesia 
masakgaw ug mawala. Karon, ibutang lamang kana sa alimpatakan, tungod 
kay adunay motungha nga mga mini nga cristo. Apan si Jesus dili moanhi sa 
yuta; tungod kay ang trumpeta motingog, ug Siya dili gayud moanhi; kita 
makigtagbo Kaniya diha sa kahanginan (ang iglesia wala na). Ug sa dihang si 
Jesus magpakita, kini mao ang pagbalik. Ang mga Gentil makigtagbo Kaniya 
sa kahanginan, ug unya kita mokayab. Ug si Jesus mao—dili gayud motunob 
sa iyang mga tiil sa yuta hangtud ang iglesia pagasakgawon ug mopauli sa 
pinuy-anan ug ang panihapon sa kasal didto sa langit, ug unya Siya—unya 
Siya mobalik sa Judio nga nasalin. 
69 Busa karon, kini natapos na, ang Konsilyo sa Nicea, ang iglesia nga—
nga nailalum sa papadong paghari sa halos usa ka libo ka tuig. Ilang napatay 
ang tanan nga misupak kanila. Tinuod kana. Ikaw kinahanglan magpailalum 
niana kondili ikaw—ikaw pagapatyon, sama sa gibuhat ni Jezabel ngadto sa 
Israel. 
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 Ang Espiritu Santo mibiya gawas sa pipila gayud niining 
kapanahonan, sama kang Elias ug ang salin sa Israel nga wala mopiko sa tuhod 
ngadto kang Baal. Kung gusto ninyo nga basahon nako kana dinhi, kana anaa 
sa I Mga Hari sa ikanapulog siyam nga capitulo ug sa ikanapulog walo nga 
verseculo, sa dihang si Elias nagabarug balik didto sa langub, ug siya miingon, 
“Ginoo, sila—sila nagpatay sa tanan Nimo nga mga profeta. Sila nagbuhat sa 
tanang butang, ug ako—ako lamang ang nag-inusara. Ug ako lamang ang 
nakaikyas.” Apan ang Dios nagsulti kaniya nga Siya adunay pipila ka gatus 
nga wala pa nagapiko sa ilang tuhod ngadto kang Baal diha sa kadaghanan 
didto. 
71 Ug busa, sa Sardis, kita magsugod karon. Ang pinakapulong nga 
“Sardis,” ang nahaunang verseculo, ang pulong “Sardis,” sa termino nga 
English, nagkahulogan, kung buot kamo nga mosusi niini nagkahulogan nga 
“ang nakaikyas.” Ang tinuod nga Sardis mao “ang mga nakaikyas.” Mao kana 
unsa ang kahulogan sa Sardis (Buyno), “ang nakaikyas.”—karon, nakita ninyo 
ug “ang nakaikyas.” 
 Karon, kita magasugod sa ika-nahauna. Atong pagatawgon kini nga 
kapanahonan sa Pagreporma, ug kini haum kaayo nga butang alang niining 
pagreporma kung atong tawagon kini niana, tungod kay kini mao… Ang 
nagreporma mao ang mga nakaikyas nga migula ug nakaikyas gikan niini. 
73 Karon atong kuhaon ang nahaunang verseculo. 
 … ngadto sa manulonda sa iglesia sa Sardis isulat kini;ang may pito 
ka mga espiritu sa Dios, ug may pito ka mga bitoon, nagaingon niining mga 
butanga: Naila ko ang imong mga buhat, nga ikaw may ngalan nga imong 
gikinabuhi, ug patay ka. 
 Karon, ang pagpangumosta. Karon, ang pito ka mga Espiritu mao ang 
mga… Ang pito ka Espiritu ug ang pito ka mga bitoon… Ang mga Espiritu 
mao ang mga manulonda nga miadto ngadto sa mga bitoon nga mao ang mga 
mensahero: pito ka Espiritu, pito ka nagkalainlain nga mga higayon ang 
Espiritu Santo nagadihug ug mensahero, nga mao ang usa ka bitoon sa iyang 
adlaw. Ang usa—usa ka Espiritu walay katapusan, ug ang bitoon nga gibuhat 
alang sa katuyoan sa pagdan-ag sa Kahayag diha sa kangitngit niining mga 
kapanahonan sa iglesia diin ang ang mga kandiliro ug mga bitoon 
nagrepresenta. Ang manulonda, ang Espiritu, mao ang miadto sa bitoon ug 
nagdan-ag sa Kahayag sa Espiritu Santo pinaagi sa bitoon ngadto nianang 
kapanahonan sa iglesia. Nga tingali kamo nahibulong kinsa ang pito ka mga 
Espiritu, mao kini ang pito ka mga mensahero sa pito ka kapanahonan sa 
iglesia. Nakita ninyo? Karon, ug sa matag panahon nga ang bitoon motungha, 
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dila, nagahubad ug mga dila, ug nagabuhat ug mao ra nga mga butang nga 
ilang gibuhat sa sinugdanan. 
150 Nakapakapoy ba ako kaninyo? [Ang kongregasyon mitubag, 
“Wala”—Ed.] Buyno. Karon matikdi, wala nila gipabalik ang Espiritu Santo 
nga revival; sila nagpagula ug usa ka bag-ong kapanahonan sa iglesia. Sila 
nagpagula ug usa ka sinakmit, nakaikyas gikan sa Romano nga herarkiya aron 
paghimo sa usa ka Protestante nga herarkiya. Mao lamang kana ang usa ka 
butang nga ilang gibuhat: miambak gikan sa kaserola ngadto sa kalayo. Nakita 
ninyo? Mao kana—mao kana ang tinuod. Sa tukma gayud. Si Jezabel 
nagpahimugso sa usa ka anak nga babaye. Ug karon, ayaw paghunahuna nga 
ako nagsulti lamang niini aron—aron maglihok nga maalamon. Ako nagsulti 
niini tungod kay ang Biblia nagsulti sa ingon niini. Ang Biblia, diha sa Mga 
Pinadayag 17, miingon siya mao ang usa ka inahan sa mga bigaon. Si Jesus 
miingon dinhi, “Sama lamang kang Jezabel, mao usab siya.” Ug siya nanganak 
ug mga babaye nga naghugawhugaw sa—sa nasud nga wala pa nahugawan. 
Karon, mao kana ang tukma gayud nga gihimo sa Protestantismo ngadto sa 
tinuod nga Espiritu sa Dios; kini naghugaw sa butang ug nagbutang niini balik 
gayud ngadto sa laing organisasyon. Nga, kung itugot sa Dios, sa Dominggo sa 
buntag, buot ko nga ipakita kaninyo nga—nga—nga sila maghimo ug usa ka 
larawan ngadto sa mapintas nga mananap, ug ang mapintas nga mananap mao 
ang Roma. Ug sila naghimo ug usa ka larawan sama niana. Unsa kadto? Usa 
ka organisasyon. Oh, ako naglaum nga motuhop kana ngadto sa inyong mga 
kasingkasing, katawhan. 
152 Karon matingala kamo nga ako nakigbisug sa mapig-uton gayud batok 
sa organisasyon sa tibook kong kinabuhi; ako wala nasayud sa akong 
kaugalingon. Apan dunay usa ka butang nga nagatuaw sa sulod nako; dili ako 
makapugong niini. Nahibulong ako, kanunay nahibulong, ngano nga—sa 
kanunay ako nakigbatok sa kababayen-an? Nakita ninyo, sa tibook nakong 
kinabuhi… Dili ang… Wala ako nagpasabut sa tinuod ka mga kababayen-an; 
akong buot ipasabut kini mahitabo unta, kamo nahibalo, ang ilang moralidad 
nagakahugno ug tanang butang, kamo nahibalo. Mao kana ang matang ako… 
Usa ka butang sa sulod kanako… 
 Sa dihang ako gamay, diyutay, nga bata, didto, ug nakita ang mga 
kababayen-an didto ibabaw sa dalan, ug sila nahibalo nga ang ilang mga bana 
milakaw nagtrabaho, ug sila nakig-uban sa laing mga lalake, nag-inuman; diha 
sa daplin sa dalan, ug sila nakig-uban sa paglakawlakaw pasaka ug panaug sa 
dalan, nagpahuwas sa ilang kaugalingon nga igo lang makauli sa balay aron sa 
paglung-ag ug panihapon sa ilang bana. Ako miingon nga sila dili takus nga 
malagbasan ug hinlo nga bala. Tinuod kana. Ako miingon sa pagbuhat ug usa 



34 
 
Catolica aron sa pagpabalik sa Espiritu Santo ug gahum diha sa iglesia, tungod 
kay ilang gisalikway Kini. Nakita ninyo? Kini usa ka politikanhong 
panaghugpong. Mao kana ang ilang… Kini segurado nga mohaom, “Ikaw 
adunay usa ka ngalan nga imong gikinabuhi apan ikaw patay.” Sa laing 
pagkapulong, siya lamang nagpagula sa Protestante nga denominasyon; mao 
lang kana. Siya nagpagula sa usa ka anak nga babaye gikan sa iglesia, gikan 
sa… Siya nagpagula sa usa ka bigaon gikan sa inahan nga bigaon. Mao kana 
ang tukma gayud nga nahitabo. Siya nagpagula kang Athalia gikan kang 
Jezabel. 
148 Karon, bisan kinsa nga nakabasa sa Pagreporma nahibalo niana nga 
mao kana, tungod kay siya lamang sa kasayon… Pipila sa karaang mga 
relikyas ug mga lagda nga—ug mga seremonya, siya sa kasayon naglaglag 
kanila, apan sa pagdala sa Espiritu Santo balik diha sa iglesia sama niini 
kaniadto balik dinhi, wala niya buhata kini. Wala, sir. Kini labaw pa ka usa ka 
politikanhong pag-ipsot kay sa espirituhanong pag-ipsot. Kini usa ka politika 
inay sa Espiritu Santo. Siya wala pa nakasulod sa iglesia. O igsoon, Siya wala 
mobalik; Siya mibalik dinhi, dili sa ibabaw didto. 
149 Karon, kadto usa ka politikanhong panaghugpong, apan kadto dili 
alang sa balaang Mga Kasulatan ug sa—ug sa Espiritu 
Santo. Kadto usa ka politikanhong panaghugpong nga iyang gilaglag ang 
ubang karaang relikyas sa krusipiho, ug “Mga himaya ka Maria,” ug tanan 
niana. Apan siya sa gihapon nagdala ug katekismo. Siya sa gihapon nagdala 
niining… Unsay pagtawag ninyo niini? Pagkonsagrasyon sa mga serbisyo kon 
bisan unsa man kini didto sa dihang sila moadto sa—sa kaadlawon sa Pasko sa 
pagkabanhaw, ug ang pastor nagapanghinaut kanila ug usa ka “Malipayong 
Pasko,” kamo nahibalo. “Dili na sila makita hangtud sa panahon sa Pasko,” 
siya miingon, kamo nahibalo. Kini usa… Oh, pagkumpir--pagkumpirma sa 
serbisyo, mao ang akong buot ipasabut. Magkuha kanila ug magkumpirma 
kanila, maghatag kanila sa nahaunang pagkalawat ug magkumpirma kanila. 
Walay usa ka butang sama sa pagkumpirma. Ang pagkumpirma lamang nga 
gihisgutan sa Biblia, diha—diha sa Biblia, mao sa dihang ang Dios 
nagkumpirma sa Iyang Pulong uban sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga 
naganunot kanila. Mao kana ang pagkumpirma, dili ang pagkumpirma sa 
pagpasakop ngadto sa usa ka Lutherano nga iglesia. Mao kana ang Dios 
nagkumpirma sa Iyang Pulong diha kaninyo. “Ug ang Dios magapamuhat 
uban kanila (Marcos 16), nagkumpirma sa Pulong uban sa mga ilhanan nga 
naganunot.” Mao kana ang pagkumpirma sa Pentecostal nga iglesia. Mao kana 
ang pagkumpirma… Ang Dios nagkumpirma sa Iyang kaugalingon nga buhi 
ingon sa usa nagabuhat ug milagro nga Dios diha sa iglesia, nagpanulti ug mga 
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ang Espiritu Santo mokanaug ug magdihug nianang bitoon ug himoon kini nga 
tukma gayud sama sa nahitabo sa nahauna. 
75 Karon, tugoti ako—tugoti ako sa pagpanghimatuod niana kaninyo. Si 
Pablo miingon… Kung kamo buot mahibalo unsang matang sa bitoon kini, 
tungod kay hinumdomi, si Satanas usa ka bitoon usab, bitoon sa kabuntagon… 
Karon, matikdi, si Pablo miingon… Motoo ba kamo nga siya mao ang bitoon 
sa iglesia sa Efeso? Siya miingon, karon, kung buot kamo mahibalo kung kini 
tinuod ba kon dili. Sa Mga Taga Galacia 1:8, si Pablo miingon, nagapamulong 
didto, human sa iyang paggikan, ug pagasudlon ug mabangis nga mga lobo ug 
uban pa, siya miingon, “Kung adunay manulonda nga mokanaug gikan sa 
langit ug magatudlo ug laing maayong balita…” Karon, kamo nahibalo, kining 
tawo nga moanhi, tan-awon sama sa usa ka manulonda, usa ka dakung halili. 
Siya miingon, “Bisan kung kinsa kini, kung bisan kinsa nga manulonda kon 
bisan kinsang tawo nga moanhi ug magtudlo sa bisan unsang laing butang nga 
lahi niining Maayong Balita nga among gikatudlo kaninyo, ipatunglo siya.” 
Tinuod ba kana? 
76 Si Pablo mao ang nagsaysay kanila nga magpabautismo pag-usab 
kung wala pa sila nabautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo, moduol ug 
magpabautismo pag-usab aron madawat ang Espritu Santo, Mga Buhat 19:5. 
Siya usab mao ang nagpandong sa mga kamot sa katawhan, ug mga gasa, ug 
nagpahaluna sa iglesia diha sa kahusay uban sa pagpamuhat ug mga milagro, 
Langitnong kaayohan, gasa sa mga dila, paghubad sa mga dila. Tinuod ba 
kana? I Mga Taga Corinto 12, nakita ninyo unsa ang gisulti ni Pablo. I Mga 
Taga Corinto 12, ug inyong makaplagan kini. Siya nagpahiluna sa iglesia… 
Ang Dios nagpahiluna diha sa iglesia niining dagkung mga gasa; ug si Pablo 
nagpahiluna niini sa kahusay, ug nagbutang kanila sa kahusay aron sila 
managpamuhat alang sa himaya sa Dios. Si Pablo ang nagsulti niana. Unya 
kung ang bisan kinsang tawo, bisan unsa nga denominasyon nga siya nasakop, 
nga nagtinguha sa pagsulti kaninyo nga milabay na ang mga adlaw sa pagsulti 
ug mga dila, paghubad ug mga dila, Langitnong kaayohan, ug mga milagro, ug 
ang pagsaksi sa Espiritu Santo ingon sa bautismo, ipatunglo siya. Kay ang mao 
ra nga Espiritu nga anaa kang Pablo ang mao gihapon nga Espiritu ang 
gipadala ngadto sa sunod nga kapanahonan sa iglesia, ang mao gihapon ngadto 
sa sunod nga kapanahonan sa iglesia, ug mao gihapon ngadto sa katapusang 
kapanahonan sa iglesia. Ang mao gihapon nga Espiritu, ang Espiritu Santo. 
Motoo ba kamo niana? 
77 Kung inyong namatikdan kini, gisulat kini dinhi. Ang magsusulat 
nahibalo. Tan-awa, ang “pito ka mga Espiritu.” Bantayi: capital “E.” Espiritu 
Santo, usa lamang. Uh-huh. Ang mao ra nga Espiritu Santo mianhi sa pito ka 
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higayon ngadto sa tanang pito ka mga kapanahonan sa iglesia nga nagadala sa 
mao ra nga Kahayag. Nakuha ninyo kini? Pito ka mga kapanahonan sa iglesia, 
pito ka beses kining Espiritu Santo magadala niining mao ra nga Mensahe, nga 
pagatunglohon ang bisan kinsa nga magausab Niini. 
 Karon, nakita ninyo kung kana nagdala sa pinadayag sa tibook butang. 
Siya miingon, “Bisan kinsa nga magataktak kon magadugang ngadto niini, 
pagakuhaon (ang iyang bahin) gikan sa Basahon sa Kinabuhi.” Mao kana ang 
tibook butang nga gihisgutan. Busa walay dapit alang kanimo aron sa 
paglaktaw kon pagpuga sa bisan unsa pa nga dapit (Nakita ninyo?), tungod kay 
mao na kana kini. Mao kana ang gisulti sa Dios; mao kana unsa ang gisulti sa 
Espiritu; ug mao kana ang gisulti sa mga iglesia. Karon, kung ikaw mamugos 
sa bisan unsang laing matang sa doktrina kaysa gitudlo ni Pablo, kini sayup. 
Ang Biblia husto. Ang iyang kinabuhi… Si Jesus miingon, “Akong 
pagakuhaon ang iyang bahin gikan sa Basahon sa Kinabuhi.” 
 Karon, ikaw moingon, “Unsang bahin sa Basahon sa Kinabuhi?” 
80 Adunay daghang katawhan nga ang ilang mga ngalan anaa sa Basahon 
sa Kinabuhi nga segurado mapakyas. Nahibalo ba kamo niana, dili ba? 
Nahinumdom kamo sa pagtudlo sa miaging gabii? Nakuha ba ninyo kini? 
Tingali moadto kita niana, dili maayo pa nga paminawon; dili pa maayo nga 
pamation. Nakita ninyo? 
 Si Judas Iscariote mao ang anak ni Satanas; siya mao ang yawa nga 
nadayag diha sa unod. Si Je—ang Biblia nagsulti nga siya mao. Ang Biblia 
miingon nga siya gikapakatawo nga anak sa pagkalaglag. 
 Bantayi kini sa makadiyut. Karon, dinhing dapita si Jesus; dinhi mao 
ang tulisan sa Iyang too; dinhi ang usa sa Iyang wala. Karon, sa dihang… Si 
Jesus mao ang Anak sa Dios. Tinuod ba kana? Karon, ang ubang katawhan 
nakakita lamang sa tulo ka mga krus, apan adunay upat: upat ka mga krus. 
Karon, unsa ang krus? Mao ang kahoy. Tinuod ba kana? Ang Biblia miingon, 
“Tinunglo siya nga nagabitay sa kahoy.” Giputol kini, apan kini usa ka kahoy. 
Tinuod ba kana? Buyno. Sa ubos dinhi, sa tiilan sa bungtod, mibarug ang laing 
usa. Si Judas nagbitay sa iyang kaugalingon diha sa kahoyng sicomoro. Tinuod 
ba kana? 
 Tan-awa. Ania dinhi mao ang Anak sa Dios; gikan sa langit, mibalik 
ngadto sa langit, gidala uban Kaniya ang mahinulsolon nga makasasala. Ania 
dinhi ang anak sa pagkalaglag; gikan sa impyerno, mibalik ngadto sa 
impyerno, gidala uban kaniya  (“Kung Ikaw mao ang.”) ang dili mahinulsolon 
nga makasasala (Nakita ninyo?), ang dili mahinulsolon nga makasasala, “Kung 
Ikaw mao ang Anak sa Dios, luwasa ang Imong kaugalingon ug kami usab.” 
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misunod kanila. Mao kana ang mga tawo nga nagbuhat niini (Nakita ninyo?); 
ang ikaduhang hugna ang nagbuhat niini. Ang tinuod nga manulonda sa 
Kahayag dili gayud maghimo ug usa ka organisasyon. Inyong makaplagan 
dinhi—dinhi niining Pentecostal nga kapanahonan kung unsa ang migula sa 
katapusan nianang organisasyon usab (Nakita ninyo?) sa dihang ang Espiritu 
Santo magapadayag niini kanato. 
145 Karon, Siya miingon, “Ikaw adunay gamay na lang kaayo nga 
kinabuhi nga nahibilin, gamay gayud kaayo. Kini hapit na mamatay; kini 
nagkaupos; kini pagkamatarung lamang. Ila ka nga malabyog sa bisan unsa 
nga paagi. Wala pa ikaw makabaton ug bisan unsa nga Kinabuhi pa, tungod 
kay ikaw nagbaton ug sayup nga ngalan. Apan ikaw—ikaw sa labing menos 
gisakmit pagawas. Nakita ninyo, ikaw… Ikaw—ikaw nakaikyas sa iglesia 
Romano. Ikaw nakaikyas sa tanan nianang dogma, ikaw sa labing menos 
nakagula niana ka halayo.” Karon, kamo nagabasa sa mao ra nga Biblia. 
Karon, apan ang mao ra nga Biblia nga nagatudlo sa Espiritu Santo… Siya 
wala gayud naghukom kanila alang sa unsay anaa kanila. “Pagkupot lamang 
ngadto niana hangtud Ako moabut. Nakita ninyo, magpadayon lamang sa 
pagkupot.” 
146 Karon, ang kapanahonan sa iglesia nagsugod sa mga 1520, sa dihang 
ang kinatibok-ang iglesia Romana Catolica anaa sa iyang hingpit nga 
pagmando. Kana milungtad hangtud sa Octobre sa ika-katloan ug usa (kung 
inyong isulat kining tanan), Octobre sa ika-katloan ug usa, 1570 A.D., sa 
dihang si Martin Luther naglansang sa iyang kasiyam-an ug lima ka pahayag-
lantugian sa pultahan sa simbahan sa Wittenberg, Germany, ug gikan nianang 
panahona ang Pagreporma nagsugod. Nakuha ba ninyo kadtong mga petsa? 
Akong usbon kini aron kamo makasegurado: Ika-katloan ug usa sa Octobre, 
1570 A.D., sa dihang gilansang ni Martin Luther ang iyang ikasiyam-an ug 
lima ka pahayag-lantugian sa pultahan sa simbahan sa Wittenberg, W-i-t-t-e-n-
b-u-r-g, Wittenberg, Germany. Gikan nianang petsa ang Pagreporma 
nagsugod; ang kalayo nagsugod sa paglupad. Siya nagprotesta nianang iglesia 
Catolica nga nagabarug didto, kanang tinta sa pluma sama niana, siya miingon, 
“Kini ba ang balaang lawas ni Cristo? Kini usa ka ostya ug usa ka gamayng 
bino.” Ug whammy, iyang gilabay kini diha sa salog. Tinuod kana. 
147 Siya nagprotesta sa iglesia Catolica, ug ang—pinaagi niana nagsugod 
ang gamayng pagsakmit pagula gikan niadto. Buyno, tan-awa, kini nagsugod. 
Apan kini mas labi pa nga pag-ipsot alang sa politikanhong gahum kay sa 
alang sa tinuod nga iglesia, alang sa Cristohanong mga sumbanan. Sila lamang 
nakigbisug alang sa usa ka politikanhong katungod sa paggula sa iglesia ug 
naghimo ug laing iglesia. Sila wala gayud nagreporma, migula sa iglesia 



32 
 
 Sa ingon niini ang magamadaugon pagasul-oban ug mga bisti nga 
maputi, ug ang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa 
kinabuhi, hinonoa igatug-an ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong 
Amahan ug sa atubangan sa iyang mga manulonda. 
 Karon, “ang pipila ka mga ngalan…” Diyutay lamang kaayo, gamayng 
salin nga nahibilin nga wala modawat sa—modawat—nga wala madaug sa 
doktrina sa Catolico. Buyno. 
141 Karon, kita mianhi aron sa paghisgut sa pagreporma. Buot ako nga… 
Wala nako hisguti ang kasinatian ni Luther aron akong mahilakip kini dinhi. 
Karon, ang sunod nga verseculo miingon: 
 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magapatalinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia. 
 Ang Dios, nagtinguha sa pagpasidaan dinhi sa pagpahilayo gikan 
niining Nicolaitismo, magpahilayo gikan didto, magbantay sa mga bisti nga 
dili mahugawan gikan sa bisan unsang butang sa kalibutan, magpabilin lamang 
nga gawasnon diha Kaniya, ug Siya magamando kanila ug maggiya kanila. 
Karon, mao kana ang nahaunang sinugdanan. 
143 Karon, pinaagi sa reporma buot nakong ipasabut ang mga nakaikyas, 
ang mga tawo nga nakaikyas bisan diha sa iglesia sa Sardis, kon… Nakasabut 
ba kamo unsay akong buot ipasabut? Kadtong katawhan nga sa gihapon 
nakaikyas nianang makalilisang nga butang… Karon, karon, atong hisgutan 
kini pag-usab ugma sa gabii ug dal-on kini dinhi diha sa—ngadto sa 
Pentecostal nga kapanahonan, ug ipakita kaninyo nga mao gayud kini. Karon, 
adunay uban niining mga butang, nga atong hisgutan dinhi, ug giunsa nila sa 
pag-ikyas niini. Karon, hisgutan kana nato diha sa sunod kapanahonan. Nakita 
ninyo, kinahanglan atong hisgutan kini aron sa paghimo nga magkauban kini. 
Kung dili kamo, nan kamo—kamo—kamo—kamo masipyat sa paghatag sa—
sa katawhan—sa paghan-ay niini diha nianang sunod nga kapanahonan. Nakita 
ninyo? Kinahanglan inyong mabatonan kini ingon sa gikahatag sa Biblia niini 
dinhi. Nakita ninyo? Buyno. 
144 Karon, ang mga nakaikyas ang Iyang gihisgutan. Kana mao kining 
ania gayud dinhi, kini diyutay kaayo nga pundok dinhi nga nagkinabuhi 
pinaagi sa pagkamatarung. Karon, tan-awa. Sila migula; sila nakakita sa 
Kahayag; si Luther miliso gayud… Ug human sa kamatayon ni Luther, dili si 
Luther; si Luther wala gayud naghimo ug organisasyon; kini mao ang pundok 
nga misunod kaniya. Si Wesley wala gayud naghimo ug organisasyon; kini 
mao kanang gropo nga misunod kaniya. Sila nga mga karaang magtutukod sa 
Pentecostes wala gayud naghimo ug organisasyon; kini mao ang gropo nga 
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 Kining usa miingon, “Kita…” (nagwali, kanang magwawali sa 
Maayong Balita) “Kita angayan sa atong gibuhat, apan kining Tawo walay 
nabuhat.” “Ginoo, hinumdomi ako kung Ikaw makaadto na sa Imong 
Gingharian.” Kinsa kana? 
85 Ang ubang… Sa makadiyut sa miaging gabii kon sa wala pa moabut 
ang gabii… Mao kini ang Abel sa Dios; kini mao ang Cain sa yawa. Maingon 
nga gipatay ni Cain si Abel diha sa halaran, si Judas nagpatay kang Jesus diha 
sa halaran. Tinuod kana. Ang aso miutbo gayud balik didto sa Eden ug 
nagpahiluna dinhi pag-usab karon. Mao kana ang tukma gayud. 
 Oh, kini mahimayaon, kanang karaang dalan, kanang bulahang karaan 
nga dalan, nga puno gayud sa himaya. 
 Karon, karon, atong makaplagan dinhi (Pasayloa ako.) nga kining 
iglesia sa Sardis, ngadto sa manulonda, Siya miingon, “Ang pito ka mga 
Espiritu; Siya nga adunay pito ka mga Espiritu…” 
 … ngadto sa manulonda sa iglesia sa Sardis isulat kini; Mao kini ang 
mga pulong sa nagabaton sa pito ka Espiritu sa Dios,… 
88 Ug karon pila ang nahibalo nga ang Dios usa ka Espiritu? Segurado. 
Ang Dios, ang Espiritu Santo: ang Dios, Amahan, ang Espiritu Santo, tanan 
mao ra nga Persona, tungod kay si Maria nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. 
Karon, ang—apan ang Dios naggamit niining Espiritu Santo diha sa pito ka 
nagkalainlaing ebanghilikanhong mga Kahayag ngadto sa iglesia, pito ka 
kapanahonan sa  iglesia. 
 Karon, ikaw moingon, “Ang Dios wala nagbuhat niana.” Oh, oo, 
igsoon. 
 Tan-awa. Siya naggamit sa Espiritu ni Elias, ug sa dihang si Elesio 
mika—si Elias mikayab, si Elesio nakadawat sa duha ka pilo Niini. Ug sa 
dihang si Elesio nagsakit ug namatay, unya Kini mibalik pag-usab kang Juan 
Bautista: mao ra nga butang, naghimo kaniya nga molihok gayud sama sa 
gibuhat ni Elias, nagpuyo sa kamingawan ug uban pa. Tinuod ba kana? Ug 
gitagna nga mobalik pag-usab sa katapusang adlaw. Nakita ninyo? Ang Dios 
naggamit sa Espiritu gayud. 
91 Ug si Jesus mao ang gidihugan sa Espiritu Santo, nagapamuhat ug 
maayo. Tinuod ba kana? Ug mao gihapon nga Espiritu Santo nga anaa diha 
kang Jesus, nga mibalik gayud sa iglesia sa adlaw sa Pentecostes, mobalik 
gayud ngadto sa sunod kapanahonan, sa sunod kapanahonan, sa sunod 
kapanahonan. Ug unsa Kini? Ang mao ra ug usa ka Espiritu Santo. Oh, wala 
ba ninyo makita ang Dios ibabaw kanato, diha sa Amahan; ang Dios uban 
kanato, diha sa Anak; ang Dios sa sulod nato, diha sa Espiritu Santo. Mao kini 
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ang tulo ka katungdanan, ug dili tulo ka mga dios. Nakita ninyo? Kanang tulo 
ka titulo, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, nasakop sa usa ka Ngalan: Jesu-
Cristo. Buyno. 
92 Karon, bantayi karon samtang kita magapadayon. “Ang pito ka 
Espiritu,” miingon Siya nga nagkupot… Sa laing pagkapulong, “nagkupot sa 
Iyang mga mensahero,” mga mensahero nga pagadihugan sa Espiritu Santo, 
uban sa mao ra nga Espiritu Santo nga si Pablo, ang nahauna nga gidihugan, 
ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ug ikapito, tanan kanila anaa 
sa Iyang toong kamot (Oh.), nagakuha sa ilang gahum ug sa ilang Kahayag 
gikan sa Iyang toong kamot. 
 Karon, Siya mikayab ngadto sa kahitas-an. Ug si Felipe miingon, sa 
dihang siya himalatyon—kon si Esteban miingon, “Akong nakita ang mga 
langit nabuksan, ug ang—ug si Jesus nagalingkod sa toong kamot sa Dios.” 
Karon, kini wala nagpasabut nga ang Dios adunay daku kaayo nga toong 
kamot, ug Siya nagalingkod ibabaw niini; apan ang “toong kamot” 
nagkahulogan nga toong kamot sa gahum ug pagbulot-an. 
94 Kanang lawas nga gilalang sa Dios… “Dili motugot nga ang Akong 
Balaan moagig pagkadunot, ni Akong pagabiyaan ang Iyang kalag didto sa 
hades,” apan nagbanhaw Kaniya nagpahiluna Kaniya sa dapit sa Espiritu diha 
sa altar. Bantayi. Sa dihang ilang nakita ang—Siya nga naglingkod sa altar, ug 
adunay Basahon diha sa Iyang kamot, ug walay tawo sa yuta kon sa ilalum sa 
yuta, kon sa bisan asa nga makahimo kon takus bisan gani sa pagtan-aw sa 
Basahon; apan ang Cordero nga daw gipatay Kini gikan sa pagkatukod sa 
kalibutan, balik didto sa sinugdanan sa dihang Siya sa nahauna nagsugod 
niining gitubos nga lawas, miduol ug mikuha niini gikan sa toong kamot 
Kaniya nga naglingkod sa trono, ug Siya naglingkod. Amen. Nakita ninyo. 
Mao kana ang Kasulatan. Matahum kini gayud. Nakita ninyo? 
95 Karon, “Siya nga magmadaugon magalingkod uban Kanako sa Akong 
trono, maingon nga Ako nagmadaugon ug naglingkod sa trono sa Akong 
Amahan.” Sa laing pagkapulong, “Akong gikuha dinhi sa Akong lawas ang 
Espiritu Santo. Ako nagmadaugon sa tanang butang sa kalibutan batok sa 
pagtintal pinaagi sa Espiritu Santo, ug nakadaug. (Ug diha Kaniya sa 
pagkalawas nagapuyo ang kinatibok-an nga pagka-Dios.) Tanang gahum sa 
mga langit ug sa yuta gikahatag ngadto sa Akong mga kamot,” Siya miingon. 
Ang tanang gahum… Nan ang Dios walay gahum kung Siya laing persona. 
Kay ang Biblia miingon, Si Jesus miingon human sa Iyang pagkabanhaw, nga 
“Ang tanang gahum sa langit ug sa yuta, ang tanan, gihatag sa Akong kamot.” 
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 Buyno, karon, unsa kining ania dinhi? Siya miingon, “Buyno, karon,” 
ang Pentecostal miingon, “Wala ako magkinahanglan kanimo mga Methodista 
kon kamo nga mga Lutherano.” Apan human nianang tanan, ang pinaka 
kinabuhi nga anaa diha sa duha ka gagmayng mga dahon nakatabang sa 
paghimo sa banay ug ang kinabuhi nga anaa diha sa banay naghimo sa mais. 
Busa, inyong makita, kining tanan programa sa Dios. Sila adunay Espiritu 
Santo potentially; mao usab si Wesley ilalum sa pagkabalaan; apan karong 
panahona kini nagdala pagbalik sa pagsulti ug mga dila ug ang pagpahiuli sa 
sinugdanan balik dinhi, ang mao ra nga Espiritu Santo (Nakita ninyo?), ang 
matuod. Amen. Oo. 
136 Buyno, “Kupti ug maayo ang imong napatalinghugan, kondili kini 
mamatay.” 
 Karon, ang ikaupat nga verseculo, ako nagatoo mao kini: 
 Hinoon aduna kay pila ka mga ngalan diha sa Sardis, mga tawo nga 
wala maghugawhugaw sa ilang mga bisti; ug sinul-ubag maputi, kini sila 
managpanglakaw uban kanako, sanglit takus man sila niini. 
 Karon, ayaw paghimo ug denominasyon gikan niini. Dili kami buot 
nga mobuhat niana.” Dili, ako… Ako—ako nakabasa sa sayup nga verseculo, 
dili ba ako, kon nabuhat ba nako? Oo, oo, tinuod kana. Oo. Buyno. Oo, “Diha 
sa Sardis, nga wala maghugawhugaw sa ilang mga bisti.” Adunay pipila kanila 
nga sa gihapon dili magayukbo ngadto nianang butang, ug nagpabilin sa ilang 
kaugalingon nga putli ug mahinlo, ang karaang timailhan gikan pa balik sa 
Pentecostes, ang napuno sa Espiritu. Ang daghan kanila kaniadto sa 
kapanahonan ni Luther nagsugod sa pag-iya-iya. Unsay ilang gibuhat? 
Nagsugod pagbalik gayud sama sa gisulti sa Biblia, naglihok sama sa ilang 
inahan, mibalik gayud, nagsugod sa ilang mga denominasyon. Apan pipila 
kanila mibarug gayud, nga dili nila pagabuhaton kini; sila nagpabilin gayud 
alang sa Dios. Sila miingon… Siya miingon, “Buyno, maayo, nakabaton ka ug 
pipila ka mga ngalan, ug sila takus sa paglakaw sa Akong atubangan, nagbisti 
ug maputi.” 
 Ayaw paghimo ug usa ka denominasyon. Ayaw pagbaton sa doktrina 
sa Nicolaita karon. Ayaw pagsugod sa imong denominasyon pag-usab, apan 
pagpabilin nga gawasnon diha sa Dios. Tugoti ang Espiritu Santo sa pagmando 
kanimo samtang ikaw nagapadayon. Adunay pipila kanila nga sa gihapon 
nahibilin. 
139 Karon, ang ikalima nga verseculo, ako nagtoo: 
 Atong tan-awon karon. 
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gikuha ang tanang mga gamut gikan niini ug tanang butang, ug unya siya 
nagtanum ug mais. Kada buntag siya miadto sa pultahan ug mitan-aw kung 
siya aduna nay mais nga mitubo. Ang nahaunang butang kamo nahibalo usa 
niana ka buntag, duha ka gagmayng dahon ang migimaw.” (Bisan kinsa nga 
nakatanum ug mais… Diin si George Wright ug sila, Roy Slaughter ug sila? 
Nahibalo kamo, ang duha ka mga dahon nga migimaw.) “’Oh,’ siya miingon, 
‘Dalaygon ang Dios sa akong uma nga mais.’” Ako miingon, “Anaa ba siyay 
usa ka uma nga mais?”  
 Siya miingon, “Buyno sa usa ka paagi.” 
 Ako miingon, “anaa pero dili makita, oo.” Ako miingon, “Mao kana 
kamo mga Lutherano diha sa nahaunang pagreporma, ang migimaw nga 
gamayng dahon.” Nakita ninyo? “Buyno,” ako miingon, “taudtaud kanang 
mais motubo.” Wala ako nagsulti kaniya mahitungod sa pagkalaya (Nakita 
ninyo?); gitug-anan lamang nako siya nga ang mais mitubo. 
132 Busa ako miingon, “Ang mais mitubo, ug sa wala madugay kini 
nakabaton ug banay. Ug ang banay mitan-aw pagbalik ngadto sa dahon ug 
miingon, ‘Ah-ha-ha, wala kay butang nga nabatonan, kamong karaang sa 
ngalan lamang nga mga Lutherano.’ Nakita ninyo? Miingon, ‘Ako mao ang… 
Ako—ako mao ang magsasanay, ang dakung panahon sa misyonaryo.’ Ang 
hangin mihuros, ug ang gamayng banay natumba sama niana ug nahulog; mao 
kana ang Wesley, pagkabalaan.” Nakita ninyo? Mao kana ang pinakadakung 
misyonaryo nga atong nabatonan sukad, mao ang iglesia nga Wesley, sa 
panahon ni Wesley, bisan pa milabaw niining kapanahonan. Ang Wesley nga 
kapanahonan sa iglesia, kini usa ka misyonaryo nga kapanahonan, ug kini 
mikaylap. Unsay gibuhat niini? Kini nagpakaylap niini. 
 Nakita ninyo, bisan ang kinaiyahan nagpamatuod niining tulo didto 
gayud. Ang kinaiyahan sa iyang kaugalingon, ang Dios sa sinugdanan 
naghimo niini aron kini mahimong mao kana nga paagi. Dili na gani 
kinahanglan nga magbaton ka ug Biblia; mahimong motan-aw ka sa 
kinaiyahan ug makita kung asa kana. Nakita ninyo? 
134 Ug unya—ug human niana samtang kini nahulog didto, ug unsa ang 
migula? Mitungha ang usa ka puso sa mais; kini adunay mga lugas diha niini; 
mao kana ang pundok sa Pentecostal. Karon, ang pundok sa Pentecostal mao 
ang mao ra nga matang sa pundok sa ubos dinhi. Gikan dinhi siya adunay duha 
ka dahon, si Luther; dinhi siya adunay banay, si Wesley; ug dinhi siya adunay 
lugas sa mais (Unsa?) sa tukma gayud nga sama kini balik dinhi, mao ra nga 
butang. 
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 Ug si Jesus mianhi gikan sa langit uban sa napulo ka libo ka napulo ka 
libo sa Iyang mga balaan, ug ang Biblia miingon ang mga langit walay sulod 
sa may tunga sa takna. Nan asa kining dakung tawo, ang Dios? Uh-huh. Nakita 
ninyo, Siya anaa kang Cristo. Segurado. 
97 Ug maingon nga kita nagmadaugon pinaagi sa Espiritu Santo sama 
nga Siya aduna, kita magalingkod uban Kaniya maingon nga Siya naglingkod 
sa trono ni David, sa paglingkod ug pagmando uban Kaniya sama lamang sa 
Iyang gibuhat didto (Amen.) uban sa gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang 
yuta. “Ug ang—ang yuta nag-agulo, nagpaabut sa pagpadayag sa mga anak sa 
Dios, nga mapadayag ang mga anak sa Dios.” 
 Tungod kay bisan pa man sa tanan, kining kalibutan wala gihatag 
alang sa Dios sa pagmando. Atong mamatikdan. Tinuod kana. Kinsa ang dios 
sa yuta? Ang tawo. Mao kana ang iyang gingharian. Tanan, tanang butang sa 
yuta nailalum ngadto sa tawo. Pinaagi sa sala siya nahulog; pinaagi sa gahum 
sa pagtubos ni Cristo siya nahibalik pag-usab (Tinuod kana.), tungod kay ang 
yuta iya sa tawo, gihatag kini ngadto kaniya, ug siya mao ang magahari 
ibabaw sa tanang butang. Ug ang tibook kinaiyahan nag-agulo, nagapaabut 
nianang panahon nga sa dihang ang mga anak sa Dios mapadayag pag-usab. 
Oh, tan-awa. Magpadayag sa mga anak sa Dios… Karon, mas maayo nga 
biyaan nato kana karon. 
98 Apan ang mga mensahero anaa sa Iyang toong kamot, nagapaabut. 
Bisan asa sila ipadala Niya, sila mamulong sa mao ra nga butang. Kay ang 
Espiritu Santo nga anaa kang Cristo… Oh, ang Espiritu nga anaa kang Cristo, 
sa dihang Siya mibiya, Siya miingon, “Sa diyutayng panahon ug ang kalibutan 
(‘kosmos,’ ang Griego nga pulong nga nagkahulogan ‘kahimtang sa 
kalibutan’; dili ang yuta, ang kalibutan, ang kahimtang sa kalibutan) dili na 
makakita Kanako gayud. Mga denominasyon, kon unsa pa man, dili na 
makakita Kanako gayud. Bisan pa niana kamo makakita Kanako (ang iglesia, 
ang magtotoo), kay Ako… (‘Ako,’ personal pronoun mao ang husto) Ako 
magauban kaninyo, bisan diha kaninyo, ngadto sa katapusan sa kalibutan,” si 
Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. 
Nakita ninyo kini? 
99 Nan kung kana mao ang Espiritu Santo ni Cristo sa adlaw sa 
Pentecostes nga nagbuhat niadtong mga butang, mao kini ang Espiritu Santo ni 
Cristo nga nagpalugwa dinhi, ang Espiritu Santo ni Cristo sa gihapon nagkupot 
dinhi, ug paubos dinhi ug ngadto sa katapusan sa kalibutan. Ang mao ra nga 
Espiritu Santo nga nagpuno kang Pablo sa Espiritu Santo ug sa mga butang 
nga iyang gibuhat, magapuno niining usa, si Irenaeus puno sa Espiritu Santo, 
nagpuno kang Martin sa Espiritu Santo, nagpuno sa uban kanila sa Espiritu 
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Santo, ug Kini magpuno kanimo ug kanako sa Espiritu Santo, ug mao kini ang 
Pentecostal nga panalangin gikan sa usa ka kapanahonan sa iglesia ngadto sa 
lain: Alpha ug Omega, ang Katapusan ug ang Sinugdanan, ug ang Tanan, 
Gamut ug Kaliwat ni David, Bitoon sa Kabuntagon, Rosas sa Saron, Lirio sa 
Kapatagan, unsa pa, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Siya nga mao kaniadto, 
nga Mao karon, ug ang Umalabot, ang Alpha, Omega, Tanan, ang Tanan sa 
tanan. 
 Oh, tan-awa. Makapahimo kana kanako sa pag-awit ug alawiton. 

Oh, who do you say that I am, (miingon si Jesus) from whence 
did you say that I came, 
Do you know My Father, or can you tell His Name? 
He said: I’m Alpha and Omega, the beginning from the end, 
I AM the whole creation, and Jesus is the Name. 
I AM that spoke to moses in a burning bush of fire, 
I AM the God of Abraham, the bright ang Morning Star. 
(Tinuod kana.) 
I AM the Rose of Sharon, and From whence did you say that I 
come? 
I AM the whole creation, but Jesus is the Name. 

100 Ang tanang pamilya sa mga langit ug yuta nahigut ngadto nianang usa 
ka malukpanong, bulahang, napuno sa Espiritu Santo, nauyog, ginganlan 
pinaagi sa Espiritu Santo, gipamulong pinaagi sa Espiritu Santo, natawo 
pinaagi sa Ngalan sa Espiritu Santo. Tinuod kana. Gitugot sa Dios nga ang 
tanang pamilya sa langit ug yuta, ug tanang butang, nga ang tanang tuhod 
magapiko nianang Ngalan. Ug wala nay laing Ngalan nga gihatag ilalum sa 
langit nga pinaagi niini ang tawo maluwas: dili gayud, angay gayud, apan 
kinahanglan maluwas. Oh, Ako nahigugma niini. Maayo gayud kini. Buyno. 
101 “Diha sa Iyang toong kamot…” Karon, nakaplagan ba ninyo? Kini usa 
ka Pentecostal nga iglesia; gahum, mga ilhanan, mga katingalahan 
gipangbuhat. Karon, kita… Milatas ngadto sa mangitngit nga mga 
kapanahonan diin Kini halos nawala. Karon, atong kuhaon kining ikaduha nga 
verseculo. Oh, ako nagatoo kita magapadayon sa—sa makadiyut niining 
nahauna pa. 
 Naila ko ang imong mga buhat, nga ikaw may ngalan nga imong 
gikinabuhi, ug patay ka. 
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pagkabanhaw. Sila magalakaw diha sa Kahayag nga kinahanglan ilang 
pagalakwan, busa sila motungha. 
123 Karon, ako nakadungog ug daghanan nga Pentecostal nga katawhan 
nga nagwali sa bautismo nga nagaingon, “Sila nga mga Lutherano ug uban pa 
dili makatungha.” Oh, oo. Ako nahibalo sa usa ka gamayng sugilanon 
mahitungod kang Doktor Aegery didto, sa dihang akong gisuginlan siya… 
Siya miingon, “Unsa man kita?” Ako miingon… Ikaw nahibalo, sila nagtukod 
nianang dakung Lutherano nga seminaryo didto, ang Bethany, sa Minneapolis. 
Ug siya miingon, “Buyno, kita nga mga Lutherano unsay atong nabatonan?” 
 Ako miingon, “Buyno, tug-anan ko ikaw. Ako nagatoo ikaw 
nakabaton kang Cristo.” 
 Ug siya miingon, “Buyno, gikinahanglan namo—gikinahanglan namo 
ang Espiritu Santo.” Siya miingon, “Sa imong paghunahuna nabatonan kaha 
namo kini?” 
 Ako miingon, “Potentially.” Ug ako miingon, “Kamo nagatoo Niini.” 
 Siya miingon, “Buyno, unsay buot nimo ipasabut?” 
128 Karon, sila adunay linibo ka hektarya didto nga ang mga estudyante… 
Kung dili sila makahimo—makahimo pagbayad sa bayranan, ilang ipatrabaho 
sila ug magtanum ug mais. Ako miingon, “Buyno…” Didto adunay dagkung 
mga lamesa. Sila naghatag kanako niining smorgasbord nga panihapon didto 
nianang dakung seminaryo, ug didto adunay maayo kaayo nga mga tawo. Si 
Doktor Aegery nagalingkod dinhi, ug si Igsoong Jack Moore ibabaw dinhi, 
tungod kay ako nagalingkod duol kaniya diin kung siya adunay ipamulong nga 
ubang dagkung mga pulong nga dili nako mahibaloan, akong kuhiton si Jack 
sa akong tiil ug tan-awon unsa ang iyang gisulti. Nakita ninyo? Busa tungod 
niana, ako miingon… 
 Siya naglingkod sunod kanako, ug siya miingon, “Buyno, unsa ang 
among gikinahanglang buhaton, mao ang pagpangita ug usa ka butang dinhi.” 
Miingon, “Kami gigutom sa Dios.” Ug miingon, “Kami miadto, usa ka pundok 
kanamong mga igsoon milupad ngadto sa California; among nahinagbo ang 
tawo nga nagsulat sa basahon.” (Ako nahibalo kaniya.) Siya miingon, “Buot 
kami nga makakita ug ubang mga gasa nga magalihok.” Siya miingon, ‘Ako 
wala makabaton ug bisan usa kanila,’ miingon, ‘Ako nagsulat lamang 
mahitungod kanila.” Siya miingon… Ug miingon, “Unya sa dihang miabut 
didto ug among nakita kini, kami gigutom. Nagkinahanglan kami sa Dios.” 
130 Ug ako miingon, “Buyno, usa niana ka higayon adunay usa ka tawo 
nga miadto.” Kamo nahibalo, diha sa iyang kaugalingong yuta didto. Nakita 
ninyo? “Usa ka tawo miadto ug nagbugwal sa usa ka dakung uma. Ug iyang 
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Tubig. Ang sunod nga butang? Dugo. Tinuod ba kana? Sunod nga butang? 
Espiritu. Tinuod kana. 
 Unsa ang migula sa lawas ni Jesus sa dihang Siya namatay? Ilang 
gidughang ang Iyang kilid, ug tubig ug Dugo ang migula, “Ug ngadto sa 
Imong mga kamot igatugyan Ko ang Akong Espiritu”: Tubig, Dugo, Espiritu. 
 “Busa, sanglit namatarung man kita pinaagi sa pagtoo (Mga Taga 
Roma 5:1), kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-
Cristo,” pagkamatarung. Pagkabalaan, Mga Hebreohanon 13:12 ug 13, “Si 
Jesus nag-antus didto sa gawas sa ganghaan aron sa pagbalaan sa tawo pinaagi 
sa Iyang kaugalingong Dugo” Lucas 24:49, “Apan pagpabilin una kamo sa 
syudad hangtud nga masul-oban kamog gahum gikan sa kahitas-an. Human 
makunsaran kamo sa Espiritu Santo, nan kamo mahimong Akong mga saksi sa 
Jerusalem, sa Judea, Samar…” 
 Dili nga sa dihang kamo mahimong obispo, dili nga sa dihang kamo 
mahimong diyakono, dili nga sa dihang kamo mahimong pastor, dili nga sa 
dihang kamo mahimong papa, “Apan sa human nga makunsaran kamo sa 
Espiritu Santo, unya kamo mahimong mga saksi.” Mahimo ka lamang 
makasaksi sa imong simbahan ug sa imong kredo, kini usa ka… Kung ikaw 
usa lamang ka diyakono, kung ikaw usa lamang ka pastor, kung ikaw usa 
lamang ka papa, kon ikaw… Ikaw napamatuod ug usa ka kredo. Apan sa 
dihang ikaw makunsaran sa Espiritu Santo, nan ikaw nagapamatuod Kaniya. 
Ug ang mga buhat nga Iyang gibuhat, pagabuhaton usab nimo, tungod kay ang 
Iyang Kinabuhi anaa diha kanimo. Oh, oh. Tan-awa, tan-awa. Sama niana. Oo, 
sir. Oh, akong nakuha kini, dugang pa niini dinhi, ako nagatoo, kaysa imong 
nabuhat didto. Gibati gayud nako ug maayo Kini. 
121 “Mga butang nga haduol na mamatay, kupti sila.” Karon, siya miingon 
dinhi, karon sa ikatulo nga verseculo: 
 Hinumdomi kung giunsa mo pagdawat ug pagpamati,… (Nakagusto 
ako niana.)… ug batoni ug hinulsoli. Busa kung ikaw dili magtukaw, moanha 
ako kanimo nga ingon sa kawatan, ug dili mo hibaloan kung unsang taknaa 
ang igaanha ko kanimo. 
 “Kupti ug maayo ang imong pagkamatarung; pagpabilin ngadto niini.” 
Ayaw pasagdi ang katawhan nga magapatid niana pahilayo gikan kaniya. 
“Kana usab nga imong nadawat ug napatalinghugan.” Sila nagbasa sa mao ra 
nga Biblia nga atong gibasa. Nakita ninyo? Apan wala nila gayud gidawat ang 
tanan Niini, tungod kay Kini wala gipadayag ngadto kanila. Kini dili alang sa 
ilang kapanahonan. Mao kana ang hinungdan nga sila motungha diha sa 
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 Paklia ngadto sa sunod iglesia dinhi; imong makaplagan, “Apan wala 
ka maglimod sa Akong Ngalan.” Ang nagasunod nga iglesia, “Wala 
magalimod sa Akong Ngalan.” Apan dinhi sa iglesia, “Ikaw adunay ngalan.” 
Bantayi dinhi. Ang iglesia nagbantay sa Iyang Ngalan; kining iglesia 
nagbantay sa Iyang Ngalan; kining iglesia nagbantay sa Iyang Ngalan; ug 
kining iglesia milatas sa usa ka mangitngit nga kapanahonan ug walay butang 
nga gihisgutan mahitungod niini; sa dihang sila migula ngadto sa Kinabuhi 
dinhi niining dapita, ang nahaunang diyutay nga nakaikyas, sa dihang si Luther 
nagbira kanila pagula, “Ikaw adunay ngalan nga imong gikinabuhi, apan ikaw 
patay.” Karon, unsay ngalan nga ilang gigamit human sila miundang sa 
paggamit sa Ngalan ni Jesus? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ug walay bisan 
usa ka butang sama niana. Kini usa ka patay—kini usa ka patay nga 
teyolohiya. 
103 Tug-ani ako: ang Amahan usa ba ka ngalan? Pila ang amahan dinhi? 
Ipataas ang inyong kamot. Kinsa kaninyo nga ang ngalan amahan? Mga anak? 
Ug mga tawo, mao kana—kana kung unsa kini. Dili… Ang Ngalan Niini dili 
Espiritu Santo, mao kana kung unsa kini; Kini mao ang Espiritu Santo. Ang 
Ngalan… Ang Espiritu Santo dili usa ka ngalan; ang Espiritu Santo usa ka 
titulo; Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. 
 Busa inyong makita dinha, kini sama lamang sa kinahiladman nga 
walay kinutoban nga walay katapusan nga pagkaanak. Walay usa ka butang 
sama sa walay katapusan nga pagkaanak. Ang usa ka anak gipanganak; dili 
mahimo gayud nga walay katapusan. 
105 Walay usa ka butang sama niana, ingon sa akong gisulti sa miaging 
gabii, sama sa walay katapusan nga impyerno. Giunsa ninyo gayud pagkakuha 
sa walay katapusang impyerno? Sa kanunay adunay usa ka impyerno. Ang 
Biblia miingon nga kini gilalang alang sa yawa ug sa iyang mga manulonda. 
Sa kanunay adunay usa ka impyerno; kung adunay usa, adunay—kinahanglan 
adunay usa sa sinugdanan. Ug unsa… Kinsa ang naggamit niini balik didto sa 
dihang—sa dihang Siya mao ang EL, Elah, Elohim, “ang Usa nga 
kinaugalingong milungtad,” sa dihang walay bisan unsang butang pa? Nan ang 
impyerno kinahanglan maanaa gayud uban Kaniya didto. Nakita ninyo? Ang 
impyerno gilalang alang sa yawa ug sa iyang mga manulonda. Ug ang tanang 
dautan igatambog ngadto niini. Mao kana ang tukma gayud. Sila pagasilotan 
tingali sa usa ka gatus ka milyon ka mga tuig alang sa ilang nabuhat. Apan 
moabut ang usa ka panahon nga sila makaangkon sa ikaduhang kamatayon. 
Walay bisan unsang butang nga mahibilin kanila. Tanang butang nga adunay 
sinugdanan adunay katapusan. Busa sa dihang kita makadawat sa Kinabuhing 
Dayon, kita nakadawat nianang cosmic nga kahayag nga anaa didto sa wala pa 
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gayud ang usa ka molekula. Kanang Kahayag sa Dios mosulod sa atong 
kasingkasing nga magalamdag kanato aron kita makakita kang Jesus. Ang 
Biblia miingon kita dili makakita sa tanang butang, apan kita makakita kang 
Jesus. 
106 Karon, Siya miingon, “Ako nasayud nga… Ako mao Siya nga adunay 
pito ka mga Espiritu nga nagapadala ngadto sa pito ka mga iglesia. Ako 
nahibalo sa tanang nimong mga buhat ug sa tanan mahitungod niini, apan ikaw 
nakabaton ug usa ka ngalan nga imong gikinabuhi apan ikaw patay.” Karon, 
hinumdomi, kinsang kapanahonan kini? Martin Luther, ang Lutherano nga 
kapanahonan. 
 Karon, sila gihukman sa sinugdanan. Sila wala gani makasugod; sila 
patay sa pagsugod. Dili na sila kinahanglan mamatay; sila patay gikan sa 
pagsugod. Nakita ninyo? 
107 Karon, matikdi kini. Karon, atong basahon ang sunod verseculo: 
 Pagtukaw. Magmatinukawon ka ug lig-onon mo ang mga butang nga 
nanghibilin, nga haduol na mamatay: kay ako walay nakita nga bisan usa sa 
imong mga buhat nga hingpit sa atubangan sa akong Dios. 
 Karon, siya naghisgut ngadto kang Luther karon. Kitang tanan nag-
angkon nga kini—kini mao ang Lutherano nga kapanahonan; mao kana ang 
panahon sa reporma. Karon, unsay Iyang gisulti? “Ikaw nagdala sa usa ka mini 
nga ngalan nga imong gikinabuhi, apan ikaw patay.” Unsay ilang gibuhat? 
Ilang gibutang kini pagbalik gayud ngadto sa denominasyon pag-usab. Ang 
kaldero dili makaingon sa takuri nga itom; ayaw kanunay paghisgut sa 
Catolico (Nakita ninyo?), tungod kay ikaw mibalik gayud ngadto niini, nga 
nagagamit sa mao ra nga mga kredo ug mga ngalan. Ug buyno, si Luther 
nagdala sa daghan sa mga katekismo ug tanang butang pa nga ang iglesia 
Catolica aduna ug nagbaton ug usa ka ngalan sa iyang kaugalingon. Nakita 
ninyo, “Ikaw adunay ngalan nga imong gikinabuhi, nga gikan niining patay 
nga usa ka libo ka katuigan dinhi, ug ikaw sa gihapon nagakupot niana nga 
ngalan. Ikaw nakabaton ug usa ka ngalan,” hinumdomi? 
 Aron maseguro nga kana tinuod, ang laing mga iglesia, miingon, 
“Gibantayan nimo ang Akong Ngalan.” Niining kapanahonan ilang nawala 
kini. Ug migula dinhi ug miingon, “Ikaw nakabaton ug laing ngalan nga imong 
gikinabuhi, apan ikaw patay.” 
110 Oh, kamong mga Methodista, mga Baptist, Presbyterian, mga 
Lutherano, ug Pentecostes, paghinulsol ug magpabautismo sa Ngalan sa 
Ginoong Jesu-Cristo alang sa kapasayloanan sa inyong mga sala. Pahilayo 
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kamo sa mga patayng mga kredo ug mga butang nga iya sa iglesia Catolica 
nga pagaut-uton ug ang tanang nga iyang mga anak nga babaye uban niini. 
 Walay bisan usa nga makahimo sa pagsulti nga Amahan, Anak, ug 
Espiritu Santo, sila nga mga matang… Ug kanang butang, ug ilang gitawag 
kini nga balaang trinidad. Trinidad? Buot ko nga dunay usa ka tawo nga 
mangita sa pulong “Trinidad” diha sa Biblia, ug umanhi ug sultian ako 
mahitungod niini, pangitaon lamang ang pulong “Trinidad.’ Kini wala gani 
dinha. Walay usa ka butang nga sama niana. 
112 Karon, karon. 
 …ug haduol nga mamatay:… 
 “Kupti kanang imong nabatonan; si Luther nagbira kanimo pagawas. 
Pagkupot ngadto niana, tungod kay kini haduol na mamatay. Ikaw… Sila 
magpugos kaninyo sa pagbalik gayud ngadto niini pag-usab. Pagkupot ngadto 
niana; kini haduol na nga mamatay.” 
 Karon: 
 … ug Ako walay nakita nga bisan usa sa imong mga buhat nga hingpit 
sa atubangan sa Akong Dios. 
 Dili ba kana matahum? Oh, tan-awa. Nahigugma ako niana. Dili 
hingpit, ngano? Sila gipakamatarung; si Luther nagwali sa pagkamatarung; 
ikaw kinahanglan mabalaan ug unya mapuno sa Espiritu Santo. Ug unya sila 
dili na sa ilang kaugalingon; sila gihingpit pinaagi sa Espiritu Santo nga anaa 
kanila. Dili ang—dili ang Cristohanon mao hingpit; kini mao ang hingpit ang 
Espritu Santo nga anaa kanila. Nakita ninyo? Mao kana unsa… Sa gikaingon 
ko na, “Dili ang bukid balaan; ang balaang Dios nga anaa sa bukid. Dili ang 
iglesia balaan, dili ang katawhan balaan, apan ang Espiritu Santo diha sa 
iglesia ug diha sa katawhan.” Mao kana ang balaan nga bahin. Nakita ninyo? 
116 “Karon, wala akoy nakaplagan sa imong mga buhat nga hingpit. Wala 
ikaw makaabut sa kahingpitan.” Tungod kay atong makaplagan karon nga sila 
adunay pagkamatarong dinhi gayud, pagkamatarung. Kini mao… Dili, 
pasayloa ako. Ang pagkamatarung ania dinhi gayud ilalum kang Luther; ug 
ang pagkabalaan ania dinhi; ug dinhi mao ang Espiritu Santo. Nakita ninyo? 
Karon, kanang tulo ka elemento nga nagpamuhat nianang tulo ka kapanahonan 
sa iglesia, mao kana ang nagtagik sa bug-os nga pagkahimugso. Sila lamang 
gipanamkon ingon nga diyutayng binhi diha sa sabakan sa inahan. Tinuod 
kana, ang Espiritu Santo nagpahimugso… 
117 Karon, buot ko nga mangutana kaninyo ug usa ka butang. Sa dihang 
ang natural nga paghimugso mahitabo, unsay unang butang nga mahitabo? 


