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among kabus nga tawhanong mga kasingkasing dili makalitok unsay gibati sa 
among sulod, kay giunsa Nimo sa paghugas kanamo sa Imong kaugalingong 
Dugo. Kami mga langyaw, Ginoo. Kami—kami nahigugma sa mga butang sa 
kalibutan, ug kaming tanan—tanan nagumon sa mga butang sa kalibutan, ug 
Ikaw mikanaug pinaagi sa Imong grasya ug ang Imong bililhong balaang mga 
kamot mikab-ut kanamo nga anaa diha sa hugaw sa sala, nagkuha kanamo, 
nagpili kanamo, naghugas kanamo, naghinlo kanamo, nagbutang ug bag-ong 
Espiritu sa sulod namo, ug nagpahiluna sa among pagbati sa mga butang sa 
itaas. Giunsa namo sa paghigugma Kanimo, Ginoo.” 
 Dinhi niining kapanahonan, malimbongon, nga wala nay bisan unsang 
butang pa sa kalibutan nga nahibilin alang kanamo, Ginoo. Walay nahibilin 
alang sa kalibutan; mao kini—mao kini—mao kini ang katapusang panahon. 
Among makita pinaagi sa Biblia, matag kapanahonan matapos. Kita ania na sa 
katapusan, nagapadulong sa madali. Dili na madugay hangtud si Jesus moabut. 
O Dios, ipasilaub ang among mga kasingkasing; ayaw tugoti nga kami dili 
molihok. Ako nagtoo, unsa ang buhaton sa dakung San Pablo kung siya ania 
dinhi karong gabii ug makita ang mga butang? Giunsa nga siya… Kanang 
tawo, ilang gibilanggo siya sa wala pa ang kahayag sa adlaw; siya migula ug 
moanhi dinhi aron sa pagsulti sa katawhan sa pag-andam sa pag-abut sa Ginoo.  
289 Niining taknaa, Ginoo adunay daghang masakiton, tungod kay ania 
dinhi ang mga panyo ug mga hangyo nga nakabutang dinhi. Ako nagaampo 
nga Ikaw magaayo sa matag-usa kanila, Amahan. Kami nahibalo nga mao 
kana ang bahin sa Imong pagpang-alagad nga Imong gipamatud-an nga ang 
pagkadili masayup mao ang kamatuoran, ang mga ilhanan naganunot sa mga 
nagatoo. Gikan sa lawas ni Pablo sila nagkuha sa mga panyo ug mga apron ug 
gipadala ngadto sa masakiton, ug ang mga mahugawng espiritu nanagpanggula 
gikan kanila, ug sila nangaayo, tungod kay ang katawhan nagatoo sa buhi nga 
Dios. Tugoti kini pag-usab karong kagabhion, Amahan, ingon sa pagtugyan ko 
kanila ngadto Kanimo, Ginoo, pinaagi kang Jesu-Cristo. 
 Ug karon, Ginoo, ako nagaampo nga Ikaw magabutang sa among mga 
kalag diha sa Imong kamot, hugasi kami, plansaha kami, tungod kay kini 
miingon nga Ikaw moanhi alang sa usa ka iglesia nga walay buling kon kunot. 
Tuguti ang init nga plansa sa Espiritu Santo magaplansa gayud sa tanang kunot 
gikan kanamo ug kami maandam alang sa pag-abut sa Anak sa tawo. 
 Karon, Amahan, kami nagaampo nga ang Imong mga panalangin 
maanaa kanamo. Magasimba uban kanamo, Amahan. Kami magasimba 
Kanimo. Kami nagatindog karong kagabhion ug magatugyan sa among mga 
kasingkasing. Kami…                        
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1 Ang igsoon milakaw ug nagkuha alang kanako ug mainit nga cherry 
pie. Tug-anan ko kamo; may kaayohan sa pagsugyot. Kini mao ang… Unsa 
ang mahitungod niana, Igsoong Neville? Anaa siya. Nakita ninyo? Murag ang 
cherry pie medyo paborito alang kanako. Maayo gyud kini kaayo. Sama 
lamang sa akong gisulti sa dihang ako mokaon ug cherry pie, karon, usahay 
adunay liso kini. Karon, dili nako—dili nako ilabay ang cherry pie; ilabay 
lamang nako ang liso ug mopadayon sa pagkaon sa cherry pie. 
 Mao kana ang paagi nga buot ko nga inyong pagabuhaton mahitungod 
niining mga mensahe. Sa dihang kamo makahinagbo… Padayon lamang uban 
kanako; sa dihang kamo makahinagbo ug usa ka butang nga dili kamo 
makatulon niini gayud, oo, buyno, ayaw lang ilabay ang tibook butang; ilabay 
lamang kanang bahin (ang liso), ug padayon lamang pagkaon sa pie. Oo, mao 
kana ang paagi. Nakita ninyo? 
 Sa dihang kamo… Nakagusto ba kamo ug manok, piniritong manok? 
Halos tanan nakagusto. Buyno tungod niana, sa dihang mokaon kamo ug 
manok, makaabut kamo sa bukog; dili ninyo ilabay ang manok; ilabay lamang 
ninyo ang bukog. Dili ba mao kana, Pat? Ilabay lamang ninyo ang bukog, ug 
mopadayon sa pagkaon sa manok. 
 Buyno, kita malipayon tungod kay kita makakaon sa Pagkaon nga 
walay bukog kon liso sa sulod Niini. Ang tinapay nga mikanaug gikan sa 
langit, gitawag nga mana, nga milukop sa tanan uban sa katam-is sa langit. 
 Nahibalo kamo, ako nagatoo nga si David miingon usa niana ka 
higayon, “Kini matam-is sama sa Dugos sa Bato.” Oh, tan-awa igsoon, 
natilawan naba nimo ang…” Nakita ninyo, sama lamang… Matam-is sama sa 
dugos sa bato. “Dugos sa Bato, akong igsoon.” Mao kana ang paagi. 
6 Karon, nahibalo kamo, nahibulong ako—ako usa niana ka higayon 
unsay ipasabut niana “dugos sa bato.” Ug ako naghunahuna, “Buyno, tingali 
sila nakakaplag ug balayan sa putyokan usa niana ka higayon diha sa bato.” 
Apan sa dihang gitugkad kini, ako nakabaton ug gamayng dihug mahitungod 
niini. Ako… Dili nianang panahon nga akong gipangita kini, apan sa 
kadugayan akong nakaplagan nga ang matag-usa sa mga magbalantay sa 
karnero nga adunay karnero… 
 Adunay usa ka butang mahitungod niini, kamo nahibalo, ang atong 
mga lawas gihimo gikan sa abug sa yuta. Tanang—tanang buhing binuhat 
gikan sa yuta. Ug didto anaa kining mga magbalantay sa karnero, nagatoo nga 
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ang apog makatabang sa karnero sa dihang adunay dili maayo niini, kamo 
nahibalo, magsakit, kon ubang butang kon laing butang. Buot nila nga ipatilap 
kini sa bato. Nakita ninyo ang karnero nga nagabuhat niana, moadto sa 
pagtilap sa bato. Ug aron ang karnero motilap sa bato, buboan nila ug dugos 
ang bato. Unya ang karnero moadto aron pagtilap sa dugos, ug unya siya 
makatilap usab sa bato (Nakita ninyo?), sa dihang—sa dihang siya motilap sa 
dugos. 
7 Buyno, kita nakabaton ug tibook kasulatan nga napuno sa Dugos 
dinhi. Atong ibutang kini sa Bato, dili diha sa bisan asa nga iglesia; diha sa 
Bato, si Jesu-Cristo. Ug kamo nga mga karnero magatilap karon, ug kamo—
kamo makaangkon ug kaayohan dihadiha gayud. Ang tanang kagubot sa sala 
mawala sa dihang kamo motilap—motilap sa Bato. Mao lamang kana ang 
inyong pagabuhaton. Usa ka butang mahitungod sa bato nga adunay kaayohan 
niini: kaayohan. Sa mga adlaw nga minglabay, sa wala pa silay inyeksyon sa 
rabies, ang ilang naandan nga gamiton ang gitawag nga “batong buang.” Sa 
dihang ang usa ka tawo mapaakan sa buang nga iro, oo, ilang butangan siya 
niining batong buang. Ug karon, kung ang batong buang… Kung ang batong 
buang motapot, siya mamaayo; kung kini dili motapot, nan ang pasyente grabe 
na kaayo, kini—kini mamatay. 
 Busa mao usab kana ang paagi karong panahona. Ang labing dautan 
nga paak nga akong nahibaloan dili ang sa iro nga buang, apan ang yawa. Ug 
kita adunay Bato alang niana: Bato sa Kapanahonan. Pagkupot lamang ngadto 
Niini. Samtang ikaw magpabilin nga magkupot, ikaw mamaayo. Ayaw gayud 
pagbuhi ug pagbiya; padayon lamang sa pagkupot. Pagkupot ngadto Niini, 
ug—ug ikaw—ikaw mamaayo. 
10 Karon, sa dili pa kita moadto sa atong leksyon sa kagabhion, ug—ug 
magatindog kita sa makadiyut, kung mahimo, alang sa usa ka pag-ampo. 
 Dili ba ikaw ang igsoong babaye ni Robert Daugherty, dili ba, dinhi? 
Siya nagtawag kanako kagahapon, ako nagatoo nga mao, ug nagsulti 
mahitungod nga siya nagkinahanglan ug pag-ampo. Ug ako—ako wala 
nahibalo; ikaw tan-awon nga sama kaniya. Ako wala nahibalo kung ikaw ba 
siya kon dili. Nakita ko ikaw dinhi sa miaging gabii. 
12 Karon, pila ang buot nga mahinumdoman sa atubangan sa Dios, kon 
buot nga ang Dios mahinumdom kaninyo, diay? Lamang…  
 Langitnong namong Amahan, maingon—maingon nga ang among 
song leader didto sa Chicago sa naandan moawit sa, “Remember me when 
tears are falling down,” Ginoo, hinumdomi ako karon. Sa takna sa kamatayon, 
diha sa… Sa tibook kinabuhi, buot kami nga Ikaw mahinumdom kanamo, 
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 Adunay daghang maayo kaayong mga babaye dinhi niining gambalay 
karong gabii, maayo kaayo, apan adunay usa kanila nga akoa; siya nakabaton 
sa akong ngalan. Ako naglaum nga nakuha ninyo kana. Siya nagdala sa akong 
ngalan; mao usab ang Iyang Pangasaw-onon. Buyno. 
284 Igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios,… nga mao ang 
bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan… kon, ang siyudad sa akong Dios, nga 
mao ang bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa Dios… gikan sa langit gikan 
sa Dios… gikan sa langit gikan sa akong Dios: ug igasulat diha kaniya ang 
akong bag-ong ngalan. 
 Labing maayo nga pasagdan ko kana, dili ba? Buyno. Matikdi, 
“kaniya” kana singular. Karon, kung ikaw mobalik ngadto sa Pinadayag 2:17 
sa makadiyut, tun-an lamang pag-usab sa makadiyut: 
 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatalinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon pagahatagan ko sa mana 
nga tinagoan, ug pagahatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti, nga 
sinulatan ug usa ka bag-ong ngalan nga dili masabut ni bisan kinsa gawas 
kaniya nga maoy magadawat niini. 
285 Wala ba kamo nahigugma Kaniya? Dili ba Siya kahibulongan? 

I love Him, I love Him 
Because He first Loved me 
And purchased my salvation 
On Calvary’s tree. 

 Nahibalo kamo, nahigugma ako sa pag-awit diha sa Espiritu human sa 
tigum ikaw adunay—mao kana ang pagbadlong ug tanang butang. Dili ba 
kamo? Oh, giunsa nako sa paghigugma nga maanaa diha sa Espiritu. Ang 
Pulong (Nakita ninyo?), ang Pulong mikunsad karon; karon ang butang 
lamang nga gikinahanglan Niini mao ang umog (Nakita ninyo?), mga 
pagdayeg, unya magsugod sa pagtubo. Nakita ninyo? Oh, wala ba kamo 
nahigugma Kaniya? Atong ipataas ang atong mga kamot ug awiton kana. 

I love Him, I love Him 
Because He first loved me 
And purchased my salvation 
On Calvary’s tree. 

287 Oh, magaduko lamang kita sa atong ulo ug moingon: “Amahan, 
nahigugma kami Kanimo. Nahigugma kami kanimo. Oh, giunsa Ka namo sa 
paghigugma. Nagapasalamat kami gayud Kanimo, Ginoo. Oh, ang among—
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kini. Nakita ninyo, nakita ninyo?)… Akong ibutang kaniya ang ngalan sa 
siyudad sa akong Dios,… 
 “Ang Siyudad,” Siya mipadayon sa pagsulti, “nga mao ang Bag-ong 
Jerusalem (Nakita ninyo?) ang Bag-ong Jerusalem. Akong ibutang kaniya ang 
Bag-ong Jerusalem.” Karon, ang Pangasaw-onon, kon ang iglesia, mao ang 
Bag-ong Jerusalem. Pila ang nahibalo niana? Ang iglesia sa iyang kaugalingon 
mao ang Bag-ong Jerusalem. Motoo ba kamo niana? 
279 Atong pamatud-an kini. Pinadayag 21, ako nagtoo mao kini ang atong 
gikinahanglan. Buyno, atong tan-awon pagbalik dinhi aron atong mapakita. 
Ang Biblia miingon, “Pamatud-i ang tanang butang.” Nakita ninyo? Karon, 
Pinadayag 21. Oh, paminaw niini… Paminaw gayud niini, kung buot ninyo 
nga makita unsa kining Iyang Siyudad (Ngalan sa Dios). 
 Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang… ang unang 
langit ug ang unang yuta nangahanaw na man; ug ang dagat wala na. 
 Ug nakita ko ang balaang siyudad, ang bag-ong Jerusalem, nga 
nanaug gikan sa langit gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-
onon nga gidayandayanan alang sa iyang pamanhonon. 
 Ang bag-ong—bag-ong iglesia mao ang Gentil nga iglesia, ang 
Pangasaw-onon. Ang Pangasaw-onon mao ang Gentil, ug ang mga Gentil 
nakabaton sa Iyang Ngalan. Siya nagkuha ug usa ka katawhan gikan sa mga 
Gentil alang sa Iyang Ngalan. Motoo ba kamo niana? 
 Kung dili kamo motoo niini, paklia ngadto sa Mga Buhat 15:14 ug 
makaplagan ninyo. Mga Buhat 15:14, kung buot ninyo mopakli ngadto niini sa 
makadiyut, ug kita… Unya inyong… Mga Buhat sa ika-15 nga capitulo ug sa 
ika-14 nga verseculo, ako nagatoo atong makita kini. Unya kita andam sa 
pagtapos. Mga buhat 15 ug ang ika-14 nga verseculo… 
 Ug sa pagkatapos nilag sulti, si Santiago mitubag, “Mga igsoon, 
paminawa ako ninyo. 
 Gikasugilon kanato ni Simeon ang kaagi sa unang pagduaw sa Dios 
ngadto sa mga Gentil aron sa pagsagop ug usa ka katawhan gikan kanila 
alang sa iyang ngalan. (Buyno, anaa Siya. Oh.) 
282 Karon, ako nagtoo nga kana duol na gayud kaayo sa katapusan niini, 
ug karon kita magtapos sa pagsulti nga kining… Atong tan-awon. 
 Ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan 
sa siyudad sa akong Dios… (Nga ang tanan mao ra: Jesus, Jesus, Jesus: ang 
Pangasaw-onon naminyo ngadto kang Jesus, nahimo kining Mrs. Jesus, ug 
uban pa. Nakita ninyo?) 
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Ginoo. Hinumdomi kami dili ingon nga mga makasasala, ingon nga unsa 
kami, apan buot kami nga Ikaw mahinumdom kanamo ingon nga nagasugod 
nga mga Cristohanon, nga kami midawat kang Jesu-Cristo, Imong Anak, ug 
among Manluluwas, alang sa among—aron mahimong among halad pagpasig-
uli alang sa among mga sala. Nga kami mahibalo nga mao kana ang mao 
lamang—mao lamang nga higayon nga among mabatonan, ang mao lamang 
nga dalan, ang mao lamang nga paagi sa kaluwasan. Kini dili pinaagi sa bisan 
unsa nga iglesia kon pinaagi sa bisan unsang laing mekanika nga mga himan, 
kon bisan unsang organisasyon, apan pinaagi kang Jesu-Cristo, ug Kaniya 
lamang. 
 Busa kami magaduol diha sa Iyang Ngalan karong gabii, 
nagapangamuyo nga Ikaw magapanalangin kanamo samtang kami magatigum 
sa among kaugalingon sa pagtuon sa Imong Pulong ug aron mahibalo unsa ang 
gikatagana alang kanamo karong gabii, aron kami makahimo sa pagtukod sa 
among—among espirituhanon nga mga lawas ngadto sa usa ka buhi nga 
iglesia, usa ka iglesia diin Ikaw makahimo sa pagpuyo, ug mosulod, ug mobati 
ug hamugaway, magalakaw taliwala sa Imong katawhan, magasulti kanamo 
unsay buhaton, ug mahibalo nga among buhaton kini dayon. 
 Ug kami nahigugma Kanimo, Amahan, apan kami nahibalo nga kami 
wala diha sa hustong kahimtang pa nga Ikaw makapamulong kanamo maingon 
sa Imong gusto. Busa kami nagaampo nga Ikaw magasirkunsida; nga mao, 
putlon ang tanan niining pagkabinuang, tanan kapin sa unod pahilayo kanamo 
karong gabii, aron kami mahimong sa bug-os mahalad ngadto Kanimo, nga 
Ikaw mahimong mogamit kanamo sa bisan unsang panahon. Ug kami 
nagaampo nga ang higayon mao karong gabii, Amahan, nga Ikaw magagamit 
kanamo sa pagdala niining bugon sa bulawan gikan sa Biblia, ug magapasinaw 
kanila, ug tugoti ang katawhan nga makakita sa kahayag ni Cristo dinhi niining 
dakung kapanahonan sa iglesia. Kini among gipangamuyo sa Ngalan ni Jesus. 
Amen. 
16  Karon, kita maghisgut sa mga kapanahonan sa iglesia karon paingon 
ngadto sa kapanahonan sa iglesia karong gabii nga mao ang ikaunom nga 
kapanahonan sa iglesia. Ugma sa gabii magatapus sa mga kapanahonan sa 
iglesia, magahisgut ug usa kada gabii, Lunes hangtud sa Dominggo… Ug 
karong gabii ang kapanahonan sa iglesia mao ang gitawag nga ang 
Kapanahonan sa Iglesia sa Filadelfia. Ug ang bitoon kon ang—ang mensahero, 
manulondang mensahero ngadto nianang kapanahonan sa iglesia, kita nagatoo, 
sa mahinuklogon, sa tibook natong kasingkasing, mao si John Wesley. 
 Ang kapanahonan sa iglesia nagsugod sa 1750 sa dihang ang 
Lutherano nga kapanahonan sa iglesia natapus ug ang Wesleyan nga 
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kapanahonan sa iglesia milungtad ngadto sa usa ka dapit sa 1900, mga 1906 
A.D. Ug unya nagsugod gikan niana, ang Laodecia. 
 Ug karon, ang kapanahonan mao ang kapanahonan sa, kapanahonan sa 
gugmang inigsoon, ang dakung misyonero nga kapanahonan ug ang inablihan 
nga pultahan nga kapanahonan. Ug ang ganti mao ang—ang haligi, naghimo 
ug haligi, ug ang pinadayag sa tulo ka mga Ngalan: ang Ngalan sa Dios, ang 
Ngalan sa Siyudad sa Dios, ug ang Bag-ong ngalan sa Dios, mao ang 
pinadayag nga gihatag ngadto niining iglesia, niining kapanahonan. Ug karon, 
ang iglesia… Kining kapanahonan nagsugod diha sa Pinadayag 3:7 paingon 
ngadto sa ika 13 nga verseculo, ug lakip ang ika 13 ka verseculo, Pinadayag 
3:7 ngadto sa 13. 
18 Karon, gibalikan nato kini sa pagtoon sa makadiyut sa panahon sa 
kagabhion, sa pagbalik. Ug ang kapanahonan sa iglesia, nahauna mao ang 
kapanahonan sa iglesia sa Efeso. Aduna bay bisan kinsa nga makahimo sa 
pagsulti dayon kinsa ang manulonda kon ang Kahayag, ministro nianang 
kapanahonan sa iglesia? Si Pablo. Ang kapanahonan sa iglesia sa Efeso, A.D. 
55 ngadto sa 170. Ang hinungdan akong gibutang ang 55, mao kana sa dihang 
siya nagtukod sa iglesia sa Efeso ug ang—ug ang nagkalainlaing mga iglesia 
subay didto. 
 Buyno, ang ikaduhang kapanahonan sa iglesia mao ang Esmirna. 
Aduna bay nakahinumdom kinsa ang manulonda nianang kapanahonan sa 
iglesia, bisan kinsa sa klase? Si Irenaeus, mao ang husto. Buyno, kini gikan sa 
170 ngadto sa 312. 
 Ang ikatulong kapanahonan sa iglesia mao ang kapanahonan sa iglesia 
sa Pergamo. Kinsa ang nakahinumdom, sa klase, kinsa ang balaan nianang 
kapanahonan sa iglesia? Si San Martin mao ang husto. Gikan sa 312 ngadto sa 
606… 
 Ug unya ang sunod nga kapanahonan sa iglesia mao ang Tiatira. 
Aduna bay nakahinumdom sa balaan ug ang mensahero, manulonda nianang 
kapanahonan? Si Columba, mao ang husto. Ug kana gikan sa 606 ngadto sa 
1520. 
 Ang sunod mao ang kapanahonan sa iglesia sa Sardis, nga mao ang 
gihisgutan sa miaging gabii. Ug bisan kinsa… Dayag lamang, kamo nahibalo 
kinsa ang manulonda nianang kapanahonan sa iglesia. Nakahinumdom kamo? 
Si Martin Luther. Ug unya ang iyang kapanahonan mao ang 1520 ngadto sa 
1750. 
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“Mao kini sila ang nanagpakalabang sa dagkung kasakitan; ug ilang mga tag-
as nga bisti gilabhan nila gipaputi sa dugo sa Cordero. 
 Tungod niini anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios… (sa sulod sa 
balay dinhi),… ug magaalagad kaniya sa maadlaw ug sa magabii sulod sa 
iyang templo; ug ang nagalingkod sa trono magapanalipod kanila pinaagi sa 
iyang pagkaanaa. 
 (Murag sila gigutom sa makadiyut dili ba?)… Sila dili na gutomon… 
(Himaya.)… ug dili na usab pagauhawon; dili na sila pagahasulon sa adlaw, 
ni sa bisan unsang makasunog nga kainit. 
 Kay ang Cordero nga anaa sa kinataliwad-an sa trono magapakaon 
kanila, ug… magatultol kanila ngadto sa mga tuboran sa mga tubig: ug 
pagapahiran sa Dios…  tanang luha sa ilang mga mata… (Mao kana; mao 
kana ang Pangasaw-onon. Oh, tan-awa. Unsa ka matahum. Ang Pangasaw-
onon…) 
276 Atong tan-awon dinhi unsa ang Iyang gisulti dinhi karon, aron kita 
makasegurado nga kita dili masipyat niini karon, sa ika-12: 
 Siya nga magamadaugon, akong pagahimoon nga haligi diha sa 
templo sa akong Dios; ug… dili na siya makagula niini:… (Ang Pangasaw-
onon nagatindog didto uban sa Pamanhonon…  Oh.) 
 Oh, oh, kung kita makahimo—adunay panahon sa paghisgut niana. 
Ako adunay basahon didto. Diha sa Pinadayag, miingon, “Tanang mga hari sa 
yuta magadala sa ilang mga himaya ngadto niini.” Kana sama, diha sa tipo, 
ang banay ni Levi: ang tanan kanila magabayad ug mga ikapulo ngadto kaniya 
(Nakita ninyo?); gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa lain, usa ka adlawng 
igpapahulay ngadto sa lain, sila moadto aron sa pagsimba. Unsa ka adlaw nga 
umalabot. Buyno. “Ug ako…” Atong tan-awon, “Dili na makagula gayud.” 
Buyno. 
277 … usa ka haligi diha sa templo sa akong Dios,… ug igasulat ko diha 
kaniya ang ngalan sa akong Dios,… 
 Karon, unsa ang Ngalan sa Dios? Jesus. Kung buot ninyo nga isulat 
kini (Kita naulahi na ug diyutay.), “Jesus.” Efeso 3:15 miingon nga sa langit 
ug yuta tanan ginganlan ug Jesus. Nakita ninyo? Buyno. Buyno. Karon. 
Buyno. 
 … ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem 
nga nanaug gikan sa langit gikan sa akong Dios, ug akong ibutang kaniya… 
(Oh, imong makita nga kining tanan mao ra nga Ngalan, kung nakuha na ninyo 
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duha”—Ed.] Buyno, unsa ang napulog duha pilopiloon ug napulog duha? Usa 
ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo. Ug silang tanan mga anak sa Israel; si 
Juan nahibalo kanila, matag-usa; siya usa ka Judio. 
272 Tapus niini… ania karon, dihay usa ka dakung panon sa katawhan 
nga walay bisan kinsa nga makaihap,… (Ania miabut ang mga Gentil.)… 
gikan sa tanang kanasuran,… sa kabanayan ug katawhan,… mga pinulongan, 
nga sa atubangan sa Dios nanagtindog ug… sa Cordero, nanagsul-ob ug 
maputi ug tag-as nga mga bisti, ug nanagdalag mga palwa diha sa ilang mga 
kamot; 
 Mao kana sila nga mga kabus nga mga binuhat balik didto nga 
namatay, ug ang mga leon nanagpangaon kanila, ug tanang butang pa alang 
niining Maayong Balita sa Espiritu Santo nga nagapadayon sa pagpatulo ug 
dugo. Kaliboan ka pilo sa kaliboan sa gagmayng mga bata nga ang ilang mga 
ulo nangabungkag diha sa mga kadalanan ug tanang butang pa, didto sila 
mibarug, nagsul-ob ug maputing bisti, ug nanagdalag mga palwa diha sa ilang 
mga kamot. Nakita ninyo? Oh, tan-awa. 
 Ug sila nanagsinggit sa makusog nga tingog nga nanag-ingon, “Ang 
kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono,… gikan sa 
Cordero. 
 Ug ang tanang mga manolunda nanagtindog nga nanag-alirong sa 
trono ug sa mga anciano ug sa upat ka mga buhing binuhat,… mihapa sila… 
mihapa atubangan sa trono ug ang Dios ilang gisimba. 
 Paminaw, kung kamo wala magtoo nga kini usa ka Pentecostal nga 
panagkatigum: 
 Nga nanag-ingon—nga nanag-ingon, “Amen! Ang pagdalayeg… 
himaya…kaalam… pagpasalamat… kadungganan… pagbulot-an… kagahum, 
ipahinungod ngadto sa among Dios hangtud sa kahangturan. Amen.” (Whew. 
Daw sama nga sila adunay camp meeting didto, dili ba?) 
274 … usa sa mga anciano nga—nga mitubag, nangutana kanako,… kon, 
nga nag-ingon kanako, “Kinsa man kini sila nga nanagsul-ob ug mga bisting 
maputi ug tag-as, ug diin man sila gikan?... (“Karon, ikaw usa ka Judio; 
nahibalo sa tanang napulog duha ka mga banay. Karon, kinsa kini? Asa sila 
gikan? Dili sa banay ni Benjamin ug uban pa, kinsa kini sila dinhi?”) 
 Ug si Juan…?... 
 Ako mitubag ngadto kaniya, “Senyor, nasayud ikaw… (“Nagkuha 
kini—kini kanako. Ako—ako…” Nakita ninyo?)… Ug siya miingon kanako, 
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 Ug karong gabii ania kita sa kapanahonan sa iglesia sa Filadelfia, nga 
diin si John Wesley, ang mensahero nianang adlaw, gikan sa 1750 ngadto sa 
1906 A.D., ug mao kini ang kapanahonan sa inigsoong gugma. 
 Karon, atong nakaplagan nga ang matag-usa niining mga iglesia, mga 
kapanahonan sa iglesia, nagpadayag sa kinaiya nianang iglesia. Kini nagtug-an 
unsa kanang iglesia ug ang mga taras sa iglesia, ang mga kinaiya, diay, sa 
iglesia. 
25 Karon, sa miaging gabii mao si Martin Luther. Ako… Dinhi niini, 
ako… Ang hinungdan akong gihisgutan kini ug ang mga igsoong lalake 
nagbutang niini sa teyp… Ako nagtuon sa tibook adlaw. Ug kamo moingon, 
“Sa tibook adlaw nianang gamayng kasaysayan lamang nga imong gihatag 
dinhi?” Dili. Ang makasaysayong mga punto moadto diha sa basahon. Nakita 
ninyo? Dinhi niini, ako… Ang hinungdan sa pagkuha dinhi, aron sa pagkuha 
niining mga butang pinaagi sa dihug sa atubangan kaninyong katawhan, diin 
kita nagkatigum aron sa pagkuha sa dinihugang bahin niini. Ang kasaysayan, 
ako makahimo sa pagbasa niana gikan sa basahon, apan dinhi diin ako nangita 
sa dihug; unya kita makakuha niini gikan sa teyp. Unya kita makakuha sa… 
Kita makakuha… Diha sa basahon unya, kita makakuha sa makasaysayong 
hitabo mahitungod niini ug ang dihug usab sa Espiritu Santo magahatag kanato 
samtang kita nagkatigum dinhi, niining langitnong mga dapit diha kang Cristo 
Jesus. Ug ako nagatoo nga angay kini aron makahimo ug gamayng paghubit 
niining mga kapanahonan sa iglesia. Ug ang Ginoo magatugyan sa Iyang mga 
panalangin ngadto niini. 
26 Karon, ang… Sa miaging gabii, ang kapanahonan sa iglesia ingon nga 
mao ang kapanahonan sa iglesia sa Sardis, sa tinuoray sa Griego gitawag nga, 
“Ang nakaikyas,” apan ako nagatoo nga ang English nga paghubad mao ang 
“patay.” Karon, kini mao ang patay nga iglesia ug ang nakaikyas, tungod kay 
kini mao ang iglesia nga namatay ilalum sa papado nga paghari nga atong 
gitawag nga mangitngit nga mga kapanahonan; diin ang Cristiyanismo anaa sa 
kinaubsang pagkaus-us niini sukad gayud kaniadto kon bisan pa gayud sa 
umalabut, bisan pa diha sa kapanahonan sa iglesia sa Laodicea. 
27 Karon, bisan pa adunay usa sa makaalinggat nga mga butang, ibutang 
sa inyong hunahuna nga kining mga kapanahonan sa iglesia nagsugod, ug 
bisan unsa ang anaa nianang usa ka kapanahonan sa iglesia kini moadto 
paingon sa matag-usa ka kapanahonan sa iglesia, ug ang matag-usa ka mga 
kapanahonan sa iglesia nagalambi ngadto sa matag-usa. Kung kamo magtuon 
sa kasaysayan sikbit sa basahon, inyong makaplagan. 
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 Kini naglambi sama niini, naglambi ibabaw sa matag-usa. Ug ang usa 
ka kapanahonan sa iglesia nga matapos, ug ang manulonda nga motungha 
taliwala didto magtawag nianang iglesia pagbalik ngadto sa pagtoo nga sa 
makausa nawala niini. Kini sa kanunay nahitabo. 
 Tan-awa ang Judas, ang katapusang basahon sa Biblia (Nakita 
ninyo?), hangtud ikaw makaabut sa Pinadayag didto. Si Judas miingon, “Ako 
nagsulat ngadto—nagsulat ngadto kaninyo nga kamo makigbisug sa 
pagpanalipod sa tinohoan nga sa makausa ra ug sa dayon gitugyan ngadto sa 
mga balaan.” Ang paglambi, taliwala sa mga apostoles ug ang pag-abut sa 
Pinadayag, tungod kay ang kadaghanan sa mga apostoles nangamatay na 
kaniadto (Nakita ninyo?), nawala na. Usa nga nabuhi nianang panahona, mao 
si San Juan nga Langitnon, nga mao ang tigpadayag kon ang magsusulat nga 
nakabaton sa Pinadayag gikan sa Manulonda sa Ginoo sa pagsulat sa Basahon 
sa Pinadayag. 
30 Karon, nakita ninyo, sila naglambi ang usa ngadto sa matag-usa. Busa 
karon kamo… Ako nagtoo kamo nakamatikod niana ug nakuha kini, maingon 
sa akong paghisgut. Giunsa niana bisan dinhi sa—sa kapanahonan sa Sardis, 
mao kana ang kapanahonan sa pagminyo. Sa pagkatinuod, ang iglesia wala 
gayud moabut ngadto sa bug-os nga pagkaanaa hangtud sa Tiatira, apan kini 
naminyo sa Sardis. Ug ang Sardis nagkahulogan sa—sa usa nga—usa ka 
pagminyo. 
 Karon, karon, kung inyong namatikdan kini nagminyo dinhi, ug unya 
milambi ngadto nianang kapanahonan didto. Ug inyong namatikdan si Luther, 
kagabii, migula uban sa usa ka patay nga ngalan, usa ka ngalan sa patay, ug 
unya ang nakaikyas. Nakita ninyo, kini adunay patay nga iglesia balik dinhi, 
ug ang nakaikyas nga gamayng nahibilin nga nakagula dinhi niining 
kapanahonan dinhi. 
 Ug karong gabii samtang kita magatapos sa kapanahonan sa Filadelfia, 
kini nagadala sa pagsugod sa kapanahonan sa Laodicea. 
33 Unya ugma sa gabii sa dihang kini mogula sa—sa katapusan gayud, 
inyong namatikdan, ang manulonda motungha gayud sa katapusang panahon, 
ug sa katapusang panahon gayud, sa pagbadlong sa iglesia sa pagkawala sa 
nahaunang gugma niini ug giunsa kini sa pagpahilayo gikan sa Dios sama sa 
gibuhat nila didto, sa mga kapanahonan. Ug nianang panahona pagasakgawon 
ang iglesia; ang iglesia pagasakgawon sa panahon sa mensahe. Ug busa kita—
kita nagakaduol nianang kapanahonan karon. Nakuha ba ninyo kana? Buyno. 
Nakita ninyo? Buyno. Nakita ninyo, sa panahon gayud sa—sa manulonda sa 
iglesia, ang mensahero sa kapanahonan, motungha aron sa pagbadlong kanila 
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sa Pulong.” Amen. Nakagusto ako niana, igsoon. Maayo kini. Tingali molihok 
ako nga kataw-anan; ako—apan akong gibati nga maayo. Buyno. 
268 … pagahimoon siya nga usa… Siya nga magamadaugon, akong 
pagahimoon nga haligi diha sa templo sa akong Dios; ug dili na siya 
magagula niini:… (Unsa kana? Kung siya usa ka haligi, dili na siya makagula 
gayud. Siya mao ang Pangasaw-onon. Tinuod kana.) 
 Ingon nga ang kapanahonan sa Efeso nakabaton, sama kang Pablo nga 
nagtudlo kanila diha sa Mga Buhat… Karon, kadiyut lang. Kung ikaw 
mahimong usa ka haligi… Ako adunay laing Kasulatan dinhi nga buot ko nga 
makuha ninyo sa dili pa kita moadto sa Pangasaw-onon. Karon, kung siya 
mahimong usa ka haligi, ikaw mobalik ngadto sa Efeso, ikaw mobalik ngadto 
sa kapanahonan nga diin si Pablo anaa didto. ug si Pablo, ang manulonda sa 
Efeso, nga mao ang sinugdanan sa iglesia, ang patukoranan, siya nagtudlo 
kanila, “Kung sila nabautismohan sa bisan unsang laing paagi gawas sa 
Ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo: kinahanglan magpabautismo pag-usab.” 
Tinuod kana, Mga Buhat 9—kon 5:19—kon 19:5, diay. Sa Mga Taga-Galacia 
1:8, siya miingon kung usa ka manolunda magatudlo ug bisan unsang butang 
pa, ipatunglo siya. Ang… 
269 Sila mao usab ang Pangasaw-onon nga anaa sa templo. Karon, moadto 
kita sa Pinadayag sa ika-7 nga capitulo, tan-awon kung sila Pangasaw-onon, sa 
ika-7 nga capitulo sa Pinadayag. 
 Karon, tingali ako, ako—ako… Atong gihisgutan dinhi ang salin sa 
Israel, usa ka gatus ug kap-atan ug upat ka libo, ug uban pa, apan atong—
atong laktawan kana sa makadiyut ug moadto dinhi sa ika-12 nga verseculo. 
Miingon, usa kini ka Pentecostal nga tigum didto. Mao kini ang katawhan 
nga… Oh. Nakita ninyo?. Buyno, magasugod kita dinhi sa ika-9 nga 
verseculo, tungod kay ang nahauna alang ngadto sa Israel, ug adunay usa ka 
gatus ug kap-atan ug upat ka libo kanila nga natimrihan, nga atong hisgutan 
ugma. 
 Tapus niini mitan-aw ako, ug ania karon, dihay usa ka dakung panon 
sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap,… 
271 Karon, nahinumdom kamo, gikan sa 4 ngadto sa 8 mao ang Israel, nga 
mao ang mga eunoco, ang mga guwardiya sa templo. Nakita ninyo? Atong 
hisgutan kini sa buntag, itugot sa Ginoo. Karon, inyong makita, ug silang 
tanan napulog duha ka mga kabanayan. Ang banay ni Juda, Siya nagtimri ug 
napulog duha; Ruben, Siya nagtimri ug napulog duha; kang Gad Siya nagtimri 
ug napulog duha; ug kang Levi; ug Zabulon; ug Benjamen, napulog duha. Ug 
pila ang mga banay ang Israel? [Ang kongregasyon mitubag, “Napulog 
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 Oh, atong kuhaon kini pulong sa pulong dinhi sa makadiyut. 
Makaantus ba kamo uban kanako niana ka dugay, sa makadiyut lang gayud? 
Ako nasayud nga mainit dinha, ug kamo nahibalo mainit dinhi usab sa itaas. 
Apan atong tan-awon. 
 Pagahimoon ko… Siya nga magamadaugon akong pagahimoon nga 
hiligi diha sa templo sa akong Dios,… 
 Haligi… Usa ka haligi, kon usa ka patukoranan. Patukoranan diha sa 
templo sa balay, kon balay sa Dios. “Sa templo sa akong Dios,” kon, “sa balay 
sa akong Dios.” Usa kini ka haligi, ang patukoranan. Mao kini kadtong 
midawat sa Pulong nga ilang nadungog sa verseculo 8, ug mibalik ngadto sa 
patukoranan. 
266 Karon, atong kuhaon ang Mga Taga-Efeso 2:19, diha sa iglesia sa 
Efeso. Nahibalo kamo, kinahanglan mobalik kamo ngadto sa Efeso; mao kana 
ang sinugdanan. Tinuod ba kana? Buyno; mobalik kita ngadto sa Efeso diin 
anaa si Pablo, ang iglesia nga iyang gitukod. Ug atong tan-awon karon kung 
asa kita dapit. Buyno, ang iglesia sa Efeso. Mobalik kita karon ug tan-awon 
unsa kining patukoranan balik didto, ug tan-awon unsa ang gisulti ni Pablo 
mahitungod sa patukoranan balik sa nahaunang kapanahonan sa iglesia didto. 
karon, siya nakigsulti ngadto sa mga taga Efeso. 
 Busa, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili 
mga katagilungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios; 
 Kamo mga tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang… 
(Lutherano, oh… ang Baptist… Karon, kadiyut, nalibog ako, dili ba?)… 
Tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga profeta, 
nga niini si Jesu-Cristo ang ulohang bato sa pamag-ang; 
267 Tanang butang miadto sa Pultahan, si Jesus. “Ug siya nga 
magamadaugon pagahimoon ko nga haligi.” Sa laing pagkapulong, bahin sa 
patukoranan, “Unsa ang akong ihatag kaniya? Akong ibutang diha kaniya ang 
doktrina sa mga apostoles ug mga profeta gikan sa sinugdanan, ug hatagan 
siya ug pinadayag.” Unsa ang gisulti sa mga profeta mahitungod Kaniya? Siya 
ang Magtatambag, Prinsepe sa Pagkigdait, Dios nga Makagagahum, Amahan 
nga walay katapusan. Mao kana ang ilang gisulti: ang mga profeta, ang mga 
apostoles. “Ug siya nga magamadaugon sa tanan niining mga sinagoga ni 
Satanas, magpabilin nga gawasnon ug makatutok ngadto sa Pultahan, 
pagahimoon Ko siya nga usa ka haligi; akong ibutang siya diha sa patukoranan 
sa Akong Pulong diha sa balay sa Akong Dios.” Oh, tan-awa. “Akong ibutang 
gayud siya didto diha nianang haligi sa patukoranan, diin sila magapabilin diha 
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sa pagkawala sa ilang nahaunang gugma, nagdala—nagtinguha sa pagdala 
kanila pagbalik… 
 Mao gihapon nga butang nga buhaton sa mensahero karong gabii; ang 
manulondang mensahero mitungha sa pagbalik aron sa pagbadlong  kanila, 
matag kapanahonan sama niana, alang sa ilang nabuhat. Busa kana naghimo 
nga maglambi ngadto sa matag-usa sama niana, sama sa pagsaka sa usa ka 
hagdanan, kini nagpahiluna nga maglambi sama niana, paingon sa itaas. 
35 Karon, ako nakakuha ug usa ka hamubong bahin sa kasaysayan dinhi 
sa mensahero karong gabii, kang John Wesley. Si John Wesley mao ang 
bitoon sa kapanahonan. Ug siya nahimugso sa Hunyo 17, 1703, sa kombento 
sa Epworth, England. Siya mao ang ika-napulog lima nga anak sa napulog 
siyam. Si John ug Susanna Wesley, amahan ug inahan… Amahan, usa ka 
magwawali; inahan, usa ka gikahalad nga balaan; bisan sa napulog siyam nga 
mga kabataan nga pagaatimanon, siya nakakaplag ug daghang panahon pinaagi 
sa iyang nagkapuliki nga bulohaton sa adlaw aron sa pagtudlo sa iyang mga 
anak sa mga leksyon sa Biblia, ug mga sugilanon sa Biblia, ug mag-ampo 
alang kanila. Mao kana ang nakapahimo sa mga batang lalake kung unsa sila. 
Ang dakung magsusulat sa alawiton, si Charles, iyang igsoon, kinsa naghatag 
sa kalibutan sa ubang labing mahinuklogong mga awit nga atong nabatonan… 
36 Si John, ang kaabag ni George Whitefield… 
Si John—John Wesley ug George—George Whitefield sa tinuoray ang 
nahanang magtutukod niining Methodista—kon ang pagkabalaan. 
 Si John nagabangon ug sayo kada buntag; sulod sa kan-uman ka 
katuigan siya nagabangon kada alas 4 sa kabuntagon. Mao kana ang usa ka 
butang nga ang iglesia nahulog. Nagabangon sa alas 4 sa kabuntagon ug 
mowali pag-abut sa alas 5 sa buntag sulod sa kalim-an ka mga tuig nga 
sagonson. Ug usahay siya mowali gikan sa duha kon upat ka mga higayon sa 
usa ka adlaw. Gikasulti sa katawhan sa England nga siya nagasakay ug kabayo 
sa upat ka libo ug lima ka gatus ka English nga mga milya kada tuig aron 
pagwali sa Maayong Balita. Upat ka libo ug lima ka gatus ka milya (Kanang 
English nga mga milya; kamo nahibalo sila mas taas kay sa atoa.) aron sa 
pagwali sa Maayong Balita… 
38 Daghang mga basahon sa iyang—nga gisulat sa pagpakaulaw 
mahitungod kaniya sa iyang adlaw, nagadaut kaniya, nagbiaybiay kaniya. 
Apan sa dugayng panahon sila gikalimtan na karon; mao usab ang ilang mga 
magsusulat. Dili ka makahimo ug bisan unsang butang batok sa anak sa Dios 
ug malampos niini; ikaw—ikaw nakig-away lamang sa hangin. Ang Dios 
magapalampos kanila bisan unsaon. 
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 Siya gitawag nga usa ka Methodista tungod sa iyang mga pamaagi sa 
paghimo ug mga butang. Gikasugilon kini nga sa iyang tibook kinabuhi siya 
nakawali ug sobra pa sa kap-atan ka libo ka mga wali. Hunahunaa kana: kap-
atan ka libo nga mga wali. Dihadiha sa iyang pagpanaw sa 1791, ang 
Methodista nga denominasyon minggamut sa kalibutan ug sinugdanan sa 
Methodista nga iglesia. Unya, sa pagkatinuod, ang Asbury ug daghan pa anaa 
diha nianang panahona. 
40 Karon, kung atong namatikdan ang pangumosta ngadto niining iglesia, 
samtang kita magasugod karon sa ikapito nga verseculo, ang mensahero sa 
Filadelfia. Ang tinuod nga iglesia diha sa… Ang tinuod nga iglesia diha sa 
nagpamatuod nga iglesia, kini mao ang tinuod nga iglesia nga nagapamatuod. 
 … ngadto sa manulonda sa iglesia sa Filadelfia isulat kini;… 
 Kuhaon ko ang inyong pagtagad ngadto sa paglambi, sa matag-usa, 
karon. Karon, inyong makuha kini dinhi, ang manulonda… Kung inyong 
bantayan ang pamaagi sa iyang pagpatungha sa kapanahonan sa Methodista 
nga kapanahonan nga nagalambi, ug milapas ug gamay sa Filadelfia—kon 
ngadto sa Laodicea, ang Pentecostal nga kapanahonan. Unya ugma sa gabii, 
ang Pentecostal nga mensahero mobalik aron sa pagbadlong niini tungod sa 
pagkahulog, maingon nga kining kapanahonan nagbadlong kanila gikan sa 
pagkahulog balik dinhi sa Sardis, ang Lutherano nga kapanahonan, ang 
naglambi. 
42 Inigsoong gugma… Kini usa ka dakung kapanahonan sa mga 
misyonero ug mga misyon. Ang kalibutan wala gayud makakita sa panahon; 
bisan gani sa pag-adto niini ngadto sa atong panahon karon, nga sa dihang ang 
kalibutan nakakita gayud sa usa ka panahon sa mga misyonero sa bisan diing 
dapit. Sa katapusan, oh, ako moingon sa katapusang usa ka gatus ug kalim-an 
ka katuigan, kini nahimong usa sa labing bantugang mga panahon sa 
kasaysayan sa kalibutan alang sa mga misyonero nga nangadto sa tanang mga 
bahin sa kalibutan sa pagwali sa Maayong Balita. Kini nahimong… 
 Kutob sa tinitik, maingon nga sa tinuoray nagakahitabo gayud, 
nagapadala sa mensahe sa Maayong Balita diha sa papel ug mga polyeto ug 
mga basahon ug uban pa, ang Maayong Balita sa kaniadto pa miadto sa matag 
nasud ilalum sa mga langit, kaniadto pa. Busa, inyong nakita, kana 
nagpamatuod nga kana dili mao ang gihisgutan ni Jesus. Siya wala gayud 
miingon nga panglakaw sa tibook kalibutan ug maghimo ug mga Bible school. 
Ni Siya miingon nga panglakaw sa tibook kalibutan ug maghatag ug mga 
basahon. Kanang mga butang maayo man. 
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260 Ug didto sa Bag-ong Jerusalem, ang mga hari sa yuta magadala sa 
ilang himaya ngadto sa siyudad didto. Oh, kahibulongan kini. Atong… Kung 
buot ninyong kuhaon kana… Nakita ninyo, ang mga purongpurong 
magasidlak gayud sama sa mga bitoon. Ug ang Daniel 12:3 naghatag ug usa ka 
dakung paghulagway niini, kung buot ninyong isulat kini. Tingali kita adunay 
panahon sa pipila ka mga minuto sa pagkuha niini. Atong kuhaon ang Daniel, 
unsay iyang gisulti dinhi sa ika-12 nga capitulo sa Daniel. Buyno. Magsugod 
kita sa nahauna, sa ika-12 nga capitulo: 
 Ug niadtong panahona si Michael… (Nakita ninyo? Oh, kamo 
nahibalo kinsa kana.)… motindog, ang dakung principe nga nagatindog alang 
sa mga anak sa imong katawohan; ug moabut ang usa ka panahon sa 
kasamok,… (Unsa kini? Human gayud niini: kasakitan.)… nga ang ingon wala 
pa gayud mahatabo sukad nga may usa ka nasud bisan hangtud nianang mao 
nga panahon: ug niadtong panahona pagaluwason ang imong katawohan, ang 
tanan nga hingkaplagan nga nanghisulat sa basahon. 
 Ug daghan kanila nga nangatulog sa abug sa yuta mahigmata, ang 
uban ngadto sa walay-katapusang kinabuhi, ug ang uban ngadto sa kaulawan 
ug sa hangtud sa kahangturan nga pagtamay. 
 Ug sila nga mga manggialamon modan-ag ingon sa kahayag sa 
hawan sa kalangitan; ug sila nga makakabig sa daghanan ngadto sa 
pagkamatarung, mangahimong sama sa mga bitoon sa mga katuigan nga 
walay katapusan. 
 Oh, igsoon, mao kana ang inyong purongpurong, kanang 
mahimayaong purongpurong sa Kinabuhing Dayon: purongpurong sa 
Kinabuhing Dayon. 
262 Ika-12 nga verseculo, sa madali gayud sa dili pa kita… Ug unya ako 
nagtoo nga kita moadto human niana unya. 
 Siya nga magamadaugon, akong pagahimoon nga haligi diha sa 
templo sa akong Dios,… 
 Karon, kita moadto niini sa madali gayud, tungod kay ako nakalapas 
na ug lima ka minuto. Apan makahimo kamo sa pagkatulog sa makadiyut sa 
buntag, dili ba kamo? Mama, imong patulogon siya. Kamo makabangon nga 
maayo, apan si papa medyo magahi nga makabangon. Apan pasagdi lamang 
siya nga makatulog sa makadiyut. Pag-ipsot sa madali gayud ug andama ang 
iyang kape, kon bisan unsa ang iyang buhaton; siya mahimong diha sa 
maayong kamuut. 
264 Siya nga magamadaugon, akong pagahimoon nga haligi diha sa 
templo sa akong Dios,…  
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sa pagpamarka sa mapintas nga mananap), tungod kay kini usa ka boykoteyo. 
Nakita ninyo? 
 … nga hapit na moabut… nga hapit na moabut sa tibook kalibutan, sa 
pagsulay sa mga nanagpuyo sa yuta. 
 Moanha na ako sa dili madugay; kupti pag-ayo ang imong nabatonan, 
aron walay makaagaw sa imong purongpurong. 
256 Karon, kining dakung pagpanulay, ang takna sa pagpanulay nga 
moabut sa tibook kalibutan, moadto ngadto sa kasakitan (Sa pipila ka mga 
minuto atong makita kini.), moadto ngadto sa kasakitan, ug ang kasakitan dili 
moabut sa mga adlaw ni Wesley. Busa unsang kapanahonan ania kita karon? 
Unsa kining Pultahan nga gibutang sa atubangan? Kini taliwala sa Wesley ug 
ang—diin ang iglesia nagapaingon karon, ug nakasulod na, sa kapanahonan sa 
Laodicea. Apan kining gamayng dapit dinhi, nga mao ang katapusang katloan 
ug lima, kap-atan ka mga katuigan, mao ang inablihang pultahan nga gibutang 
sa atubangan sa katawhan aron mosulod, ug ang Dios magkuha sa nahibilin ug 
selyohan kini. Ug sila mosulod ngadto sa dagaang, ug Iyang iluwa sila gikan 
sa Iyang baba. Ang bulohaton pakubson, malalin ang iglesia, ug ania moabut 
ang anticristo molihok alang sa paglaglag. Sa hingpit gayud, mohaum sa 
tibook Biblia gayud. 
257 Buyno. Karon, ug ania dinhi ang pagtungha sa nahikatulog nga ulay. 
Usab dinhi nagpamatuod nga ang katapusan sa kapanahonan sa mga iglesia 
mobalhin ngadto sa unang bahin sa Pentecostes, kay sila moadto ngadto sa 
dakung kasakitan nga moabut sa—nga diin dili moabut sa kapanahonan ni 
Wesley. 
 Ika-11 nga verseculo, buyno, “purongpurong sa Kinabuhi.” Ang—ang 
ika-11 nga verseculo miingon. 
 Ania karon, ako moabut sa madali:… (Unsa? Sa madali human niini 
karon. Nakita ninyo?) 
 Ania karon, ako… kupti pag-ayo ang imong nabatonan… (Kupti 
kini.)… nga walay makaagaw sa imong purongpurong. 
 Unsa ang purongpurong? Unsa ang purongpurong? Kini usa—kini 
usa—kini usa… “Purongpurong” nagkahulogan nga “ikaw adunay—adunay 
gingharian.” Ikaw usa ka hari kung ikaw gipurongpurongan. Nakita ninyo? Ug 
kita mga anak sa Dios sa dihang kita purongpurongan sa Kinabuhing Dayon, 
ug ang atong gingharian mao ang yuta: “Maghimo kaninyo nga mga sacerdote 
ug mga hari ngadto sa Dios.” Tinuod ba kana. Busa nakita ninyo. 
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44 Apan ang Iyang sugo ngadto sa iglesia mao ang, “Panglakaw sa tibook 
kalibutan ug iwali ang Maayong Balita.” Ug ang Maayong Balita dili ang 
kinatibok-ang Pulong, apan kini naghimo sa Pulong nga modangat sa 
Kinabuhi. Nakita ninyo? Tungod kay si Jesus miingon dihadiha, “Kining mga 
ilhanan maganunot kanila nga nagatoo.” Kamo nahibalo, sa Marcos 16, ang 
Iyang katapusan—Iyang katapusang misyon ngadto sa iglesia mao ang, 
“Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatoo.” Ang Iyang nahaunang 
sugo ngadto sa iglesia sa ika-10 nga capitulo mao ang, “Ayohon ang 
masakiton, banhawon ang patay, maghingilin ug mga yawa; maingon nga 
nadawat ninyo nga walay bayad, panghatag nga walay bayad.” Ug ang Iyang 
katapusang mensahe ngadto sa iglesia mao ang, “Panglakaw sa tibook 
kalibutan ug iwali ang Maayong Balita ngadto sa tanang binuhat. Siya nga 
motoo ug magpabautismo maluwas; siya nga motoo dili pagahukman; ug 
kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatoo.” 
 Dili ba katingad-an nga daghan ang nagputol niana nga bahin dinha? 
“Ug” mao ang usa ka conjunction nga nagdugtong sa imong han-ay sa mga 
pulong. Nakita ninyo? Karon, Siya miingon, (Daghan sa mga ministro 
moingon, “Panglakaw ug iwali ang Maayong Balita”), “Siya nga motoo ug 
magpabautismo maluwas, ug siya nga motoo dili pagahukman, ug kining mga 
ilhanan maganunot kanila (maganunot)—maganunot (kanila) nga mitoo. Sa 
Akong Ngalan sila magahingilin ug mga yawa; sila mamulong ug bag-ong 
mga pinulongan. Makakupot silag mga bitin, kon makainum ug makahilo nga 
butang, kini dili makadaut kanila; kung magapandong sila sa ilang mga kamot 
sa masakiton, sila mamaayo.” Mga ilhanan sa buhi nga Dios magalihok sa 
taliwala sa katawhan… Oh, unsa ka halayo karon? Ngadto sa tibook kalibutan. 
Nakuha ninyo kini? Sa tibook kalibutan. 
46 Busa tungod niana, sa dihang ako mosulti nga ang Pentecostal nga 
mensahe, dili ang Pentecostal nga organisasyon karon, ang Pentecostal nga 
mensahe mao lamang ang tinuod ng mensahe nga gikan sa Dios… Karon tan-
awa, sa Marcos 16, kung inyong basahon Kini dinha. Buyno, dinhi gayud si 
Jesus nagsugo sa Iyang iglesia, “Panglakaw sa tibook kalibutan, iwali ang 
Maayong Balita; kining mga ilhanan” pagsulti ug mga dila, pag-ayo sa 
masakiton, pagbuhat ug mga milagro…” Molungtad hangtud kanus-a? 
“Tibook kalibutan.” Pila—pila ka daghan? “Ngadto sa tanang binuhat.” Mao 
kanang tanan gikan dinhi sa ubos paingon ngadto sa katapusan dinhi, ngadto sa 
katapusan. Buyno. Kining mga ilhanan maganunot lamang niining iglesia? 
“Kanila nga motoo sa tibook kalibutan. Tibook kalibutan, ngadto sa tanang 
binuhat, kining mga ilhanan maganunot kanila,” dili kini, kanila nga mitoo. 
Busa kini mao ang Pentecostal nga iglesia. Nakita ninyo, nakita ninyo? 



10 
 
47 Karon, atong nahisgutan dinhi niining kapanahonan dinhi gayud diin 
kita ania karong kagabhion sa Filadelfia, P-h-i-l, ang kapanahonan sa iglesia sa 
Filadefia. Dinha nianang kapanahonan, gi-ebanghelyohan ug gi-misyonerohan 
tanan ang tibook kalibutan sa literatura. 
 Si Jesus miingon, “Sa dihang ang Maayong Balita gikawali na (kining 
Maayong Balita gikawali na) ngadto sa tibook kalibutan alang sa pagsaksi 
alang Kanako, nan moabut na ang katapusan.” Nan tungod niana, kung mao 
kana ang iyang ginahisgutan, sa pagpakaylap sa literatura, pagpadala ug mga 
misyonero uban sa pagbasa, pagsulat, aritmetika, panghatag ug mga polyeto, 
ug paghimo sa katawhan nga maglamano ug motoo nga adunay Dios; ug kung 
mao lamang kanang tanan, nan siya milapas na gayud sa Iyang pag-anhi. 
Nakita ninyo? Busa kini nagpakita nga ang Maayong Balita… Si Pablo 
miingon, “Ang Maayong Balita wala moabut pinaagi sa pulong lamang, apan 
pinaagi sa gahum ug mga pagpadayag sa Espiritu Santo.” 
 Unya sa dihang si Jesus miingon, “Panglakaw sa tibook kalibutan ug 
iwali ang Maayong Balita,” Siya miingon, “Panglakaw sa tibook kalibutan ug 
magpasundayag.” Oh, ako nakagusto niana. Magpasundayag sa gahum sa 
Maayong Balita, pagkuha sa Pulong, nga unsa ang gisulti Niini, ug ipakita sa 
katawhan unsa ang gisulti Niini, ug unya himoon Kini nga mapadayag ngadto 
kanila. Oh, mao kana ang paagi. Kana nagpamatuod Niini. 
50 Oh, sa dihang ang bantugang Morse Reedheed, nagabarug sa akong 
lawak nianang adlaw, ang presidente sa Sudan Missions, ang labing daku sa 
kalibutan; sa dihang siya miingon, “Igsoong Branham, ikaw ingon nga usa ka 
Baptist, kinahanglan ikaw mahibalo unsa ang kamatuoran.” 
  Ako miingon, “Ang Biblia mao ang Kamatuoran.” 
 Ug siya miingon, “Buyno…” Siya miingon, “Unsa ang nakuha niining 
mga Pentecostal?” 
 Ako miingon “Ang Espiritu Santo.” Nakita ninyo? 
 Ug busa siya miingon, “Oh, akong nakita sila nga nagguba sa 
kasangkapan sa balay ug gisipa ang mga butang.” 
 Ako miingon, “Oo. Ang usa lamang ka butang mao, nga kamong mga 
tawo nagpugong sa inyong kaugalingon ug nagpahilayo sa inyong kaugalingon 
gikan kanila. Sila adunay daghang alisngaw; sila makahimo sa pagpatuyok sa 
ligid ug makabuhat ug ubang butang, apan ilang pabuthon kining tanan sa 
pagsilbato.” Nakita ninyo? Ako miingon, “Kung ilang ipahaluna siya dinhi, 
sila adunay mga ilhanan, mga katingalahan, ug mga milagro, ug tanang 
butang. Apan sila wala nahibalo unsaon sa pagbuhat niini; kinahanglan kini 
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 Si Jesus miingon, “Daghan moanhi Kanako nianang adlaw, moingon, 
‘Ginoo, Ginoo, dili ba ako nagpagula ug mga yawa pinaagi sa Imong Ngalan 
ug nagbuhat ug dagkung mga buhat’?” 
 Siya miingon, “Kung nakahimo kamo, wala Ako nahibalo mahitungod 
niini. Pahilayo kamo gikan Kanako, kamong mamumuhat ug dautan; wala ko 
kamo igkaila.” Segurado. 
 Oh, igsoon, “Hiktin ang pultahan, ug sigpit ang dalan, apan diyutay 
lamang ang makatultol niini.” Kita magahisgut niining diyutay, tungod kay 
ania kita sa katapusang kapanahonan diin adunay diyutay lamang. Dawata 
kini, palihug, akong mga igsoon. 
252 Ayaw paghunahuna nga ako nagabarug dinhi… Palabihon ko pa… 
Kung ako pa, ako—ako… Alang kanako, makahimo ako sa pagkompromiso sa 
akong kaugalingon ug moingon, “Atong dawaton ang Assemblies of God kon 
ubang kalihokan, mag-ipon lamang ngadto kanila ug makig-uban kanila.” 
Apan oh, igsoon, alaut ako kung akong buhaton kana. Alaut ako. Nahibalo ako 
ug maarang-arang pa kay sa niana. Ang Dios magtambog kanako didto sa 
impyerno sa pagbuhat nianang butang sama niana. Oo, sir. Kung buhaton ko 
man—kinahanglan akong selyohan ang akong pagpamatuod uban sa akong 
kinabuhi, akong pagaselyohan gayud kini, mao lamang kana. Tungod kay 
adunay Usa ka butang sa sulod kanako; dili ako makabuhat ug dugang pa kay 
sa bisan unsang butang sa kalibutan. 
 Ako nasayud nga mao kini ang kamatuoran, ug kinahanglan ako 
mobarug kung unsa ang kamatuoran, ug ang Biblia nagapamatuod niini. Ang 
organisasyon batok kanako, apan ang Biblia nag-ingon nga kini matuod. 
“Himoa ang tanang pulong sa tawo bakak ug ang Iyang pulong matuod.” Mao 
kana ang kamatuoran; mao kana; magpabilin lamang niana. 
254 … maghimo kanila… sinagoga ni Satanas,… (Buyno.)… ug sila 
mahibalo… paanhaon sa imong tiilan ug… mahibalo nga ako… nahigugma 
kanimo. 
 Tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa 
pagkamainantuson, pagabantayan ko ikaw… (kanang diyutayng nahibilin)… 
nga mahilikay gikan sa takna sa pagsulay,… 
 Ang iglesia moabut sa usa ka dapit diin ikaw kinahanglan mosulod 
niining organisasyon kon—kon mahimong… Ikaw—ikaw kinahanglan 
makabaton niini, igsoon. Mao lamang kana. Ikaw mahimong organisasyon kon 
modawat sa marka sa mapintas nga mananap, kon modawat… Ikaw 
moorganisa niini, kon mosulod sa denominasyon (nga sa pagkatinuod moadto 
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 Si Judas, sa dihang siya ania dinhi sa yuta, siya nakahinagbo kang 
Jesus, naghimo ug pagsugid nga siya usa ka magtotoo ni Jesus, ug nahimong 
tresurero, nagadala sa tanang kuarta. Tinuod ba kana? Kamong tanan nahibalo 
niana. Karon, kung siya mitoo kang Jesu-Cristo, siya midawat (sa binakak) sa 
pagkamatarung. Tinuod ba kana? Sa Mga Taga-Roma 5:1, “Busa, sanglit 
namatarung man kita pinaagi sa pagtoo…” Tinuod kana. Buyno. 
245 Karon, unya usa ka butang, sa San Juan 17:17, si Jesus nagbalaan 
kanila pinaagi sa kamatuoran, Siya miingon, “Ang Imong Pulong 
kamatuoran,” ug Siya mao ang Pulong. 
 Ug Siya naghatag kanila ug gahum batok sa mga mahugawng espiritu, 
sa paglakaw ug maghimo ug mga serbisyo sa pagpang-ayo, ug magpagula ug 
mga yawa, ug—ug magbuhat sa tanang matang sa mga milagro. Ug sa dihang 
sila mibalik, si Judas uban kanila… Karon, bantayi, mga Nazarene, Wesleyan 
Methodist… Mibalik, nagsadya, ug hilabihang kalipay, ug nagdayeg sa Dios, 
ug nagsinggit tungod kay ang mga yawa nagpailalum ngadto kanila. Ug si 
Jesus miingon, “Ayaw pagmaya tungod kay ang mga yawa nagpailalum 
kaninyo; apan pagmaya tungod kay ang inyong ngalan nahisulat sa Basahon sa 
Kinabuhi.” 
 Ug hinumdomi si Judas usa kanila. Nakita ninyo, siya makahimo sa 
paglimbong sa iglesia hangtud gayud ngadto niana. Siya nanagpamuhat diha 
subay gayud nianang dapita, kamo nahibalo, apan sa dihang moabut kini 
ngadto sa Pentecostes siya nagpakita sa iyang mga bulok. Mao kana ang 
gibuhat niya gayud sa Sinugdanan, diha sa Methodista nga iglesia, ug unsay 
iyang gibuhat sa Lutherano nga iglesia, ug unsay iyang gibuhat sa Nasareno 
nga iglesia, ug mga Iglesia sa Dios ug uban pa, miabut ngadto sa pagkabalaan; 
sa dihang kini miabut ngadto sa bautismo sa Espiritu Santo sa pagsulti ug mga 
dila, ug magbaton ug mga ilhanan ug mga katingalahan, sila nagsalikway niini. 
248 Sila maghimo ug Langitnong kaayohan alang kanimo. Sa pagkatinuod, 
si Judas nagbuhat usab. Nakita ninyo? Apan sa dihang… Adunay daghang 
mga Langitnong kaayohan nga nanggula karon, igsoon, motindog hangtud 
duha ka oras ug moingon, “Ang imong mga tanum mangasunog kung dili ka 
magahatag kanila ug 50 ka dolyar matag gabii,” ang tanang matang nianang 
mga butanga, kana iya sa yawa. Segurado mao gayud kana. Ako nagatoo sa 
Langitnong kaayohan sa tibook nakong kasingkasing. Apan kanang butanga 
iya sa yawa; sa pagkatinuod, kana iya sa yawa. Ayaw tagda unsa ka daghan 
ang imong mabuhat, kon unsa ka daghang dugang pa; si Judas nagpagulag 
mga yawa usab. 
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moadto sa usa ka dapit, busa sila lamang—magsinggit niini lamang, 
magpabuto niini.” 
 Hm, mas palabihon ko pa nga pabuthon kini kaysa pagpugong niini, 
ug mawalay alisngaw sa pagpabuto niini, dili ba kamo? Sama sa tigulang nga 
tawo nga sa naandan nagsulti, “Mas palabihon ko pa nga mahadlok sa usa ka 
gamayng ulbo sa kalayo… mas palabihon ko pa nga adunay gamayng ulbo sa 
kalayo kaysa walay kalayo gayud.” 
53 Ang problema niini karong panahona, kita nagtinguha sa pagpintal ug 
usa ka kalayo, moingon, “Kamo nahibalo, balik sa mga adlaw sa Pentecostes, 
sila nagbuhat niini.” Karon, unsay kaayohan niini sa pagpakita ngadto sa 
tawong mikurog sa katugnaw (mikurog sa katugnaw ngadto sa kamatayon) sa 
usa ka pintura nga kalayo? Kini dili makatabang kaniya bisan gamay. Dili. 
Kinahanglan ikaw makabaton… Kinahanglan makabaton siya ug kalayo sa 
iyang kaugalingon. Ug kung adunay gahum sa Dios nga makahimo sa mga 
Pentecostal sa magpamuhat alang sa Dios, ug mobuhat sa mga buhat ug mga 
ilhanan nga ilang gibuhat; kung ikaw dili lamang magpintal sa hulagway, apan 
dal-on ang hulagway ngadto sa pagkatinuod nga panghitabo ngadto kanila, sila 
makabaton ug mao ra nga kasinatian, mao ra nga kaluwasan, motimri sa ilang 
pagpamatuod sa paagi nga ilang gibuhat. Nakita ninyo? Apan imong pagadal-
on kini ngadto kanila. Dili ka makabutang niini balik sa ubang kaliwatan, apan 
dal-on kini dinhi. 
54 Karon, atong makaplagan nga kining kapanahonan sa inigsoong 
gugma mao ang usa sa dakung misyonero nga kapanahonan. Si Jesus miingon, 
“Ngadto sa tibook kalibutan, ug ngadto sa tibook kabuhatan, ug kining mga 
ilhanan maganunot.” 
 Karon, samtang kita magasusi sa kasaysayan ug sa Biblia, buot ko nga 
mangutana kaninyo: dili ba kada gabii… Atong nabasa diha sa Biblia dinhi 
unsa ang gisulti ni Jesus kang Juan nga mahitabo, ug dinhi gayud atong gikuha 
ang kasaysayan ug gipamatud-an nga kini nahitabo sa tukma gayud. Mao kana 
ang hinungdan ako adunay panahon sa pagsusi niining—niining mga tawo 
aron makita diin kanang alagad sa Dios nga nagdala gayud niining mensahe, 
apan anaa siya didto. Siya anaa didto, maingon sa gisulti sa Biblia: bantayi ang 
mensahe sama lamang sa sinugdan, ayaw gayud pagbinuang niini. 
 Ug unya atong nakita kini nga halos mawala na, Siya nagtawag 
nianang mao ra nga kapanahonan, usa ka patayng kapanahonan, mangitngit, ug 
uban pa. Ug unya migula ang usa ka gamayng kahayag, unya usa ka gamayng 
dugang pa nga kusog, ug unya miadto sa Pentecostal (tinuod nga kasinatian) 
pag-usab sa katapusang panahon; ug unya ang Pangasaw-onon pagasakgawon, 
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ug Kini mawala; ug ang kasakitan mobalik pag-usab (buyno), ang dakung 
kasakitan nga moabut sa tibook kalibutan. 
57 Karon, ang dakung misyonero nga kapanahonan, inigsoong gugma, 
ang kapanahonan sa mga misyon… Tugoti ako sa paghingalan kaninyo ug 
ubang bantugang mga tawo ug akong—akong gisulat ang ilang mga ngalan 
dinhi: John Wesley; George Whitfield—Whitefield; siya anaa sa mga 1739; 
Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, kanang dakung misyonero 
nga miadto sa India sa 1773, David Livingstone sa South Africa. Nakita ninyo, 
tanan kadto, ang uban niadtong mga bantugang tawo. Ako adunay daghang 
mga ngalan nila dinhi nga mga bantugang tawo nga nagkinabuhi nianang 
inigsoong gugma; nga ang itom nga tawo, ang puti nga tawo, ang tabunon nga 
tawo, ang dalag nga tawo, tanan nga mga pader nabungkag, ug kining mga 
tawo miadto ngadto sa natad sa misyon. Inigsoong gugma, nahiadto ngadto sa 
tanang mga nasud bisan asa, ug kini nagbukas ngadto kanila aron sila 
makaadto. Laing binuksang pultahan nga kapanahonan, tungod kay sila dili… 
Sa una sila dili makahimo niini, ang papa ug—ug papado sa Roma ug uban pa 
nagsirado niini hangtud nga dili sila makaadto. Apan diha nianang 
kapanahonan ang mga pultahan nabuksan, tungod kay Siya miingon nga kini 
mao ang binuksan nga pultahan nga kapanahonan. 
58 Sila nagbukas sa daghang mga pultahan sa panahon nianang 
kapanahonan: ang pultahan ngadto sa Maayong Balita, ang pultahan ngadto sa 
natad sa mga misyon, ang—ang—ang pultahan balik ngadto kang Cristo; ug 
tanang butang nabuksan nianang kapanahonan. Ug makita ninyo unsa ang 
ilang gibuhat, ang ilang mga igsoon nakabuhat ug dakung bulohaton gikan 
niini. 
 Ug gikan kang John Wesley, ang bitoon human sa kapanahonan sa 
Sardis, human siya miabut sa pagpukaw kanila gikan sa kapanahonan sa 
Sardis, kay sa miaging usa ka gatus ug kalim-an ka mga katuigan ang mga 
misyonero (nga walay laing panahon kon kapanahonan kaniadto) naglukop sa 
tibook yuta. Hunahunaa kana. Matag nasud ilalum sa mga langit nakadungog 
sa Pulong. Kini nagkompleto sa miaging daghang, daghang, daghang mga 
katuigan (Nakita ninyo?), apan dili ang Maayong Balita, sa Pulong lamang. 
“Ang letra makapatay apan ang Espiritu magahatag ug Kinabuhi.” Nakita 
ninyo? 
60 Sa dihang ako mibarug didto sa South Africa, didto nianang 
plataporma nianang adlawa ug nakita didto ang mga linibo ka pilo ka mga libo 
nga nagalingkod didto, mga Mohammedan. Ug akong nahinagbo ug usa ka 
Mohammedan nga misyonero. Ug kining Mohammedan nga misyonero 
miingon, “Oh, alang nianang bililhong kalag.” Karon, kanang tawo anaa na 
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aron makuha kanang paglimbong nga siya makasulod sa iglesia niining 
panahon. Karon, si Jesus miingon, “Sila mga sinagoga ni Satanas.” Oh, tan-
awa. Nakapakugang ba kini? Sila mga sinagoga ni Satanas. Mao kana si Judas 
nagpakaaron-ingnon nga usa ka Cristohanon. 
 Unsa ang giapas ni Judas? Mao ang salapi. Ang labing daku nga 
nagbira sa daghan niining mga butang karon mao ang kuarta. Tan-awa ang 
Assemblies of God, nagtukod ug unom ka milyon nga dolyar nga gambalay 
dinhi, ug nagtudlo sa pag-anhi sa Ginoo sa dili madugay. Oh, ang mga bomba 
anaa sa mga sab-itanan sa pagbungkag kanato, ug magtukod ug unom ka 
milyon ka dolyar nga gambalay. Oh, tan-awa. Buyno, datu ug wala 
magkinahanglan… Atong hisgutan kana ugma sa gabii, itugot sa Dios. 
240 Karon, matikdi dinhi. Oh, tan-awa unsa ka dagku ang mga simbahan, 
niining dagkung mga organisasyon. Ilang gilangkub ang tanan nilang kuarta 
ug… Oh, kalooy. Sila nahimong mga bilyonaryo gayud, bisan gani mga 
pamuhonan, mga kapunongan sa pautang sa ilang taliwala, ug tanang butang, 
nagpautang ug kuarta ug uban pang mga butang, ang mga simbahan. Igsoon, 
kana dili apostolikanhon alang kanako. 
 Si Pedro miingon, “Salapi ug bulawan wala ako, apan usa ka butang 
ang ania kanako…” Ihatag kana kanako, ug kuhaa ang tanan nimong kuarta. 
Tinuod kana. “Salapi ug bulawan wala ako, apan usa ka butang ang ania 
kanako nga ihatag ko kanimo: Sa Ngalan ni Jesu-Cristo…” Mao kana ang anaa 
kaniya: ang pinadayag niini. “Ihatag ko kanimo: Sa Ngalan ni Jesu-Cristo 
tindog ug lumakaw.” 
242 Buyno. Karon, atong makaplagan dinhi nga sila mga sinagoga ni 
Satanas. Karon, giunsa nga sila nahimong sinagoga ni Satanas? Karon, si 
Judas sa dihang siya moanhi… Karon, tan-awa. Sa panahon sa pag-abut ni 
Jesus sa talan-awon, si Judas miabut sa talan-awon. Namatikdan ba ninyo 
kana? Ug sa panahon nga si Jesus nawala sa talan-awon, si Judas nawala sa 
talan-awon. Sa panahon nga ang Espiritu Santo mibalik sa talan-awon pag-
usab, si Judas mibalik sa talan-awon, espiritu sa anticristo, sa pagpamuhat diha 
usab sa mga anak sa pagkamasupilon, wala magtagad sa Biblia, apan nagtagad 
sa—sa denominasyon. Nakita ninyo? Ug sila naghimo alang kanila ug usa ka 
sinagoga. Ug si Jesus miingon dinhi nga kini mao ang sinagoga ni Satanas. 
Diin? Nagalingkod dinhi niining kapanahonan dinhi. Giunsa sa pagsugod niini 
balik dinhi? Pinaagi sa organisasyon. Mao kana ang mao ra nga butang nga 
gibuhat dinhi. “Usa ka sinagoga ni Satanas,” Nakuha ninyo kini? 
 “Ang sinagoga ni Satanas,” Siya miingon, “nga miingon nga sila 
napuno sa Espritu.” Karon, giunsa nila sa pagsulti niana? 
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nanagpamakak; ug pagapaanhion Ko sila… managsimba sila sa atbang sa 
Imong mga tiil,… 
 Wala ba kamo nahinumdom sa nahikatulog nga ulay sa dihang siya 
nahigmata? Karon, hinumdomi, unsay gitawag kaniya? Adunay napulo kanila 
nga miadto sa pagtagbo sa Pamanhonon. Tinuod ba kana? Ang lima but-an, 
adunay Lana sa ilang lamparahan. Pila ang nahibalo unsay kahulogan sa lana 
diha sa Biblia? Espiritu. Karon, ang usa dili makasulti, “Wala ka nabalaan, ug 
ako dili…” Silang tanan nabalaan, matag-usa kanila, tanan nabalaan; apan ang 
lima but-an nga nakabaton ug kaalam sa pinadayag aron makaabut nianang 
Pultahan (Nakita ninyo?), aron mapuno sa Espiritu. Sila adunay lana sa ilang 
mga lamparahan, ug ang uban walay Lana. Ug sa dihang sila nahigmata, oo, 
sila miadto kanila, miingon, “Oh. Oh, hatagi kami sa inyong Espiritu Santo, 
Lana. Hatagi kami.” 
 Miingon, Oo, “Gikasubo ko, igsoong babaye, igo lamang sa akong 
kaugalingon. Ako segurado walay bisan unsang kapin nga ihatag.” 
234 Busa… ug samtang… Sila miingon, “Lakaw pag-ampo.” Ug samtang 
sila milakaw sa pagkuha, miabut ang Pamanhonon, ug sila misulod ngadto sa 
panihapon sa kasal; ug sila nahibilin sa gawas, diin sila moadto latas sa 
panahon sa kasakitan sa… 
 Tan-awa sa makadiyut lang, dugang pa nga mga verseculo, ug inyong 
makita sila moadto gayud ngadto sa panahon sa kasakitan. Nakita ninyo? 
 Karon, ang nakatulog… Atong hisgutan kana sa buntag. Oo, ako 
nagtoo nga labing maayo kung kita magpaabut alang niana, tungod kay kita 
moabut dinhi karon sa panahon (Buyno.) sa pagtapos. 
236 Karon, atong tan-awon: 
 Ania karon, akong… ug sila nakaplagan nga sila mga bakakon, (nga 
sila walay Espiritu Santo.) 
 Usa lamang ka gamayng butang dinhi, palihug, samtang ania kitang 
tanan. Si Judas Iscariote, sa akong gikaingon sa miaging gabii, mao ang anak 
sa pagkalaglag. Unya sa dihang siya… Ug si Jesu-Cristo natawo nga Anak sa 
Dios. Unya ang Dios nagpuyo diha kang Cristo. Tinuod ba kana? Ang… Si 
Satanas nagpuyo kang Judas. Kung  Siya mao ang Anak sa Dios; natawo nga 
Anak sa Dios, ang nahimong unod nga Anak sa Dios, unya si Satanas natawo 
nga anak sa pagkalaglag: siya ang nahimong unod—ang anak sa pagkalaglag, 
si Satanas, ang yawa. 
238 Karon, kung inyong namatikdan, siya nakig-uban kang Jesus ug 
nahimong usa kanila. Nakita ninyo? Karon, ang hinungdan gibuhat niya kana, 
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didto mga katuigan ug mga katuigan, ug nakakabig ug usa ka Mohammedan 
ngadto kang Cristo. Tungod kay ang mga Mohammedan mitungha gikan sa 
Medianhon ug Persiahanon, maingon nga ang ilang mga balaod dili mausab ni 
dili kini mabalhin; sa dihang sila usa ka Mohammedan, sila usa ka 
Mohammedan sa tanang panahon. 
 Busa sila aduna nianang kalag nga gihisgutan niining igsoon, 
nagabarug didto sa hawanan sa Pretoria, ang capital sa South Africa. Kana 
didto sa—sa gawasnong estado, ang gawasnong estado, estado sa Orange, ug 
didto sa Transvaal. 
 Ug kami miadto gikan didto, ngadto sa Capetown ug Bloemfontein, ug 
latas nianang dalan; ug mibalik latas sa Grahamstown, east London, ug unya 
ngadto—balik ngadto sa Johannesburg pag-usab human kami mibiya sa—sa 
Capetown, ug miabut sa baybayon. 
63 Buyno, ang katapusang lungsod nga among giadto mao ang Durban, 
diin among gitigum ang kadaghanan nga mga lumad, adunay usa ka gatus 
ngadto sa kaluhaan ka mga libo nga mga lumad nga naglingkod didto, mga 
Mohammedan, mga lumad, kami adunay… Sila sa mga semana kinahanglan 
motabok… Ang karerahan, labing daku kay sa Churchill Downs, ikaduha nga 
labing daku sa kalibutan; ang London nakakuha sa pinakalabing daku, sa 
South Africa, ug unya ang Churchill Downs. Unya sila adunay mga koral 
tungod kay sila adunay mga gubat taliwala sa mga tribo, ug ang kapolisan 
(duha kon tulo ka gatus ka mga guwardiya) nagabarug didto nagapalayas sa 
matag-usa ka tribo ngadto sa mga koral aron sila dili mag-away ang usa ngadto 
sa usa, ug kuhaan ug hinagiban sila, uban sa ilang mga bangkaw ug mga 
hinagiban ug uban pa nga ilang ginadala. Nagalingkod sa yuta didto, ang usa 
nagatan-aw lahos sa koral ngadto sa laing tribo, mga gubat sa mga tribo. Ang 
ilang mga punoan, nga ginakarga sa ubang tawo, nga adunay nagapaypay 
kanila sama niana, ug usab ang rayna. Ang rayna sa Rhodesia miadto uban sa 
kaluhaan ug pito ka sakyanan, kon mga tren, kon mga karuwahe nga napuno sa 
katawhan gikan sa Rhodesia, sa pagtambong sa tigum. Ug ang usa—usa ka 
espesyal nga tren miadto. 
64 Ang Ginoo nagapamuhat ug dagkung mga butang, dagkung mga 
katingalahan ug mga ilhanan. Ug unsa ang atong nakaplagan? Si Sidney 
Smith, ang mayor sa Durban, miadto nianang adlawa, ako miingon, “Unsa ang 
anaa nianang tawhana, kanang gamayng tag nga anaa palibut sa iyang liog?” 
Usa ka itom nga tawo, ingon sa ginatawag namo dinhi, sa Negro nga kaliwat… 
Mao kana ngano nga ako anaa didto aron sa pagwali kanila. Ug daghan kanila 
walay mga bisti gayud, walay bisan usa ka butang, mga lalake ug mga babaye. 
Busa sila… Siya adunay diosdios nga ginadala sa iyang bukton; siya adunay 
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tag sa iyang liog. Ako miingon, “Unsa man na sila, para sa unsa kanang mga 
tag sa ilang liog?” 
 Miingon, “Sila mga Cristohanon.” 
 Ako miingon, “Cristohanon? Nga adunay diosdios diha sa iyang 
kamot?” 
 Siya miingon, “Buyno, karon, Igsoong Branham, Ako… Siya usa ka 
Shangai,” miingon, “Ako makahimo sa pagsulti sa iyang pinulongan.” 
Miingon, “Moadto kita didto, ug ikaw makig-istorya kaniya, tawga siya sa 
bisan unsang butang nga imong gusto. Pakighinabi lamang kaniya sama nga 
nagapangutana ikaw kaniya sa bisan unsang butang; sultian nako siya, unya 
sultian ko ikaw pagbalik kung unsa ang iyang giingon.” 
68 Busa ako miingon, “Komusta ka, Thomas?” Ug akong gitawag siya 
nga Thomas, tungod kay ako naghunahuna nga kana maayo pagkahaum nga 
ngalan. Ug ako miingon—ako miingon, “Komusta—komusta ka Thomas?” Ug 
siya mitan-aw kanako. Ug ako miingon, “Ikaw—ikaw ba usa ka Cristohanon?” 
 “Oo,” siya—siya usa ka Cristohanon. 
 Ug ako miingon… Oh, sa pagkatinuod, siya wala nahibalo kanako. 
Siya wala gayud—walay usa kanila nga nakakita pa kanamo. Busa ako 
miingon, “Unsay ginabuhat nimo nianang diosdios?” 
 Siya, “Oh, ang iyang—iyang amahan maoy nagdala niini.” Nakita 
ninyo, kini—kini dios. Nakita ninyo? 
 Ug ako miingon, “Dili ba… Ang imong amahan ang nagdala niini,” 
ako miingon, “Buyno, kana—kana walay kapasikaran nga imong pagadal-on 
kana. Ikaw usa ka Cristohanon, dili angay nga magbitbit ka niana.” 
 Siya miingon, “Buyno, usa ka adlaw ang leon migukod sa iyang 
amahan, ug siya nagdaub ug gamay nga kalayo ug naglitok sa pag-ampo nga 
ang diwatahan nagsulti kaniya ngadto niining diosdios, ug ang diosdios 
nagpalayas sa leon pahilayo.” Ang mga mananap nagpatay ug daghan kanila 
didto. ug siya… 
74 Ug ako miingon, “Tan-awa, ang—dili--dili ang pag-ampo nga ang 
diwatahan nagtug-an kanimo; ang kalayo mao ang nagpadagan sa leon 
pahilayo.” Ako miingon, “Ang leon mahadlok ug kalayo.” Ug ako miingon, 
“Ingon nga usa ka Cristohanon, Thomas, dili ka angay nga magbitbit niana. 
Wala kay kalabutan niana.” 
 Ug siya miingon, “Oh, buyno,” siya miingon, “kung si Amoyah…” 
Mao kana ang dili makita nga gahum, “ang among Dios nga dili namo 
makita.” “Amoyah” nagpasabut ug usa ka butang, “usa ka gahum sama sa 
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 Buyno, ikaw moingon, “Kami nasakop sa Unang iglesia.” Dili ako 
magtagad pila ka mga iglesia nga imong nasakopan, walay kalabutan kana sa 
Pulong sa Dios nga dili magkuha kon magdugang. Tinuod kana, “Mga 
sinagoga ni Satanas…” 
227 Ako naglaum nga ako wala nakapasakit kaninyo. Dili—dili ko buot 
gayud nga magsulti sama niana, apan adunay—adunay Usa ka butang sa sulod 
nako ang nag-aghat kanako sa pagbuhat niini. Wala ako nasayud ngano nga 
gibuhat nako kini. Apan ako… Nahibalo kamo dili ko gusto nga mobuhat 
niana. Akong gibati nga daw malisang sa dihang akong isulti kini, apan bisan 
pa niana kinahanglan akong isulti kini. Adunay Usa ka butang dinhi sa sulod 
nga makahimo kanako sa pagsulti niini. Sa kanunay gikaligutgotan ko ang 
pagbadlong sa mga babaye. Akong—akong gibati kini busa… Ang usa ka 
babaye makahimo sa paghilak, ug gibati gayud nako ang kalisang. 
Gikaligutgotan gayud nako ang pagbadlong sa mga babaye, apan adunay Usa 
ka butang sa sulod nga nakapahimo kanako sa pagbuhat niini, ang Espiritu 
Santo. 
 Ug ako mitan-aw dinhi sa Pulong; ako naghunahuna, “Ginoo, kung 
ako nasayup, ipakita kini kanako. Ayaw tugoti ako sa pagbuhat niana nga 
magapadayon sama niana. Ang katawhan dili… Ako dili… Gihigugma ko ang 
katawhan. Nasayud Ikaw nga ako nahigugma kanila. Ayaw ako tugoti nga 
makapasakit kang bisan kinsa. Dios, nasayud Ikaw nga ako dili mobuhat 
niana.” 
 Apan ang Espiritu Santo mibarug ug miingon, “Pagbarug nianang 
Pulong. Pagpabilin dinha. Pagpabilin gayud dinha nianang Pulong. 
 Ug ako miingon, “Oo, Ginoo. Kung kini… Ikaw mao ang akong 
labing maayong Higala. Ikaw lamang ang Usa nga akong… Ikaw mao ang 
akong tinuod nga Higala nga maga—ang Usa nga magatabang kanako sa 
dihang kining kinabuhi magakahanaw, busa ako magabarug diha gayud uban 
Kanimo, Ginoo.” 
 Ania ako mianhi. Dili ko buot nga makapasakit, apan palihug ayaw 
ako pagsaypa sa dihang ako magabadlong sa mga organisasyon ug uban pang 
mga butang. Sa wala pa ako nahibalo sa bisan unsang butang mahitungod 
niini, sa tibook nakong kinabuhi sa akong pagbadlong niini, wala gayud 
magtoo niini. Mao kana ang hinungdan ako dili mobuhat niini. Ug… Buyno. 
Salamat sa Dios sa pagpahilayo kanako gikan niini. 
232 Ania karon, Akong himoon sila kadtong iya sa sinagoga ni Satanas, 
nga nag-ingon nga sila… (Napuno sa Espiritu),… apan dili diay, hinonoa… 
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 Kay ang tinuod nga Judio mao kadtong tawo nga Judio diha sa 
kinasuloran sa iyang pagkatawo, ug ang tinuod nga sirkunsisyon maoy… iya 
sa kasingkasing, espirituhanon ug dili sumala sa mga letra sa kasugoan. Siya 
magadawat sa pagdalayeg nga dili… Siya magadawat sa pagdalayeg nga dili 
gikan sa tawo kondili sa Dios. 
 Unsa ang usa—unsa ang usa ka Judio? Ang napuno sa Espiritu, 
Espiritu Santo nga Cristohanon. Nahibalo ako nga kamo ania dinhi human 
nianang kapanahonan sa pagkabalaan nga sila miingon nga nakabaton sa 
Espiritu Santo, apan… Siya misulti niini; wala gayud Ako. Sila miingon sila 
adunay Espiritu Santo nga walay mga ilhanan nga naganunot, apan Siya 
miingon nga sila mga bakakon. “Kining mga ilhanan maganunot kanila nga 
nagatoo.” Dili makahimo Siya nga magbakak. Oh, igsoon. Kana nakapabuta 
kanimo. Nakita ninyo? Oh, tan-awa. 
 Akong… Ania karon, igahatag ko gikan sa sinagoga ni Satanas, ang 
mga nanag-ingon nga Judio sila,… (“Nga sila miingon nga sila napuno sa 
Espiritu nga mga Cristohanon, moingon… Ang  sinagoga, ang organisasyon, 
Akong himoon sila nga miingon nga sila nakabaton sa Espiritu Santo, ug tanan 
nga naorganisa—naorganisa didto. Wala pa gani sila nakabaton ug pinadayag 
pa.” Nakita ninyo? Buyno.)… Ako magaingon… kanila nga miingon nga sila 
mga Judio… (kon mga Cristohanon)… apan dili diay, hinonoa 
nanagpamakak; tan-awa, akong himoon sila… pagapaanhion ko sila, ug 
managsimba sila sa atbang sa imong mga tiil, ug mahibaloan nila nga 
gihigugma ko ikaw. 
224 Dinhi gayud kini akong pagahisgutan sa buntag nga mensahe. Diha 
gayud mao kana ang nahikatulog nga mga ulay. Nakakita ba kamo niini? 
Kanus-a kini nahitabo? Sa katapusang panahon. Oh, sa dihang sila migula… 
Mao kini dinhi… Nakita ninyo? Sila gimatarung pinaagi sa pagtoo, nabalaan 
pinaagi dinhi, apan wala nakasulod sa inablihang Pultahan. Nakita ninyo kini? 
Namatarung pinaagi sa pagtoo pinaagi kang Luther; nabalaan pinaagi sa 
kapanahonan ni Wesley… 
 Daghan kanila nga bililhong Nazarene, Pilgrim Holiness, Wesleyan 
Methodist, ug uban pa, tanan kanila nagkinabuhi nga maayo, mahinlo nga 
kinabuhi, nabalaan, ug naghunahuna nga nakabaton sa Espiritu Santo; ug 
makadungog sa usa ka tawo nga nagsulti ug mga dila, kon ubang butang, sila 
magkatawa kaniya, magbiaybiay kaniya ug moingon nga iya kini sa yawa. 
Igsoon, ikaw nagselyo sa imong kalaglagan sa dihang imong gibuhat kana. 
Ikaw nagpasipala sa Espiritu Santo, nga kini dili mapasaylo. 

Ang Kapanahonan sa Iglesia sa Filadelfia 15 
 
hangin.” Miingon, “Kung—kung si Amoyah mapakyas, kini dili.” Busa siya 
nagbitbit kanilang duha, “Kung ang usa dili magsilbi, ang laing usa 
makahimo.” Karon, mao kana ang kusog sa Cristiyanismo. Uh-huh. Oo. Oh, 
tan-awa. 
76 Apan unya nianang kahaponon, sa dihang ang Espiritu Santo 
mikanaug sa tigum diha sa karerahan ug nagsugod sa pagbutyag sa mga 
tinagoan sa kasingkasing, human nga gihisgutan ang Kasulatan… 
 Mga usa ka takna, diin kini nakahimo kanako sa napulog lima ka 
minuto, tungod kay sila adunay napulog lima ka nagkalainlaing mga 
maghuhubad alang niini sa paghubad. Busa ako—ako mamulong sama sa, “Si 
Jesu-Cristo ang Anak sa Dios”; ug kining usa moingon, “bah, bah, bah, bah, 
bah”; kining usa, “gloo, gloo, gloo, gloo”; ug unya, “um, um, um,” sama 
niana; ang tanan nagpasabut nga “Si Jesu-Cristo mao ang Anak sa Dios”; sa 
mga maghuhubad. Kinahanglan akong isulat ang akong katapusang gisulti; 
ako wala mahibalo kung asa na siya dapit, ug unya magpaabut hangtud nga 
sila mahuman. 
78 Ug sa dihang mahuman na kini, ako miingon, “Karon, ang misyonero 
nagsulti kaninyo sa usa ka Jesus nga mianhi aron pagluwas kaninyo.” Imong 
makita sila nga magtinan-away ang usa ngadto sa usa, kamo nahibalo, 
nagkalainlaing mga tribo, ug tanan paingon sa itaas ug ngadto sa ubos sama 
niana. Ako miingon, “Ang misyonero nagsulti kaninyo mahitungod niana. 
Apan ang misyonero ba… Sa pagbasa niining Basahon, nakita ba ninyo dinha 
diin Siya usa ka dakung Mag-aayo ug miingon nga Siya magpuyo lahus sa 
kapanahonan diha sa katawhan hangtud Siya mobalik pag-usab? ‘Ang mga 
buhat nga Akong gibuhat pagabuhaton usab ninyo’? Kamo nga nagadawat 
gayud kang Cristo ingon nga inyong Manluluwas, uban nianang mga tag nga 
ginasuot, buot ba kamo nga makakita kang Jesus nga mobalik dinhi karon ug 
magalakaw sa taliwala sa katawhan ug magabuhat ug mao ra nga butang nga 
Iyang gibuhat sa dihang ania pa Siya sa yuta? 
 Oh, tanan kanila, “Segurado.” Buot sila nga makakita niana. Nakita 
ninyo? Gusto sila niana. 
 Ako miingon, “Nan kung Iyang buhaton kini, magagamit kanato dinhi 
sa pagbuhat sa mao ra nga butang nga Iyang gibuhat sa dihang dinhi pa Siya sa 
yuta, motoo ba kamo sa Iyang Pulong?” 
 “Oh, segurado.” Nakita ninyo, ang mga Mohammedan nagalingkod 
didto… 
82 Ang nahaunang—ikaduhang tawo sa plataporma mao ang usa ka 
Mohammedan nga babaye. Ang Espiritu Santo namulong, ako miingon ngadto 
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sa babaye; ako miingon, “Karon, ikaw nahibalo nga ako wala makaila kanimo; 
ako dili gani makapamulong sa imong pinulongan.” Ug siya miangkon niana. 
           Siya adunay pula nga tulpok diha gayud sa taliwala sa iyang mga mata 
dinhi, nga nagpasabut siya usa ka lubos-kaliwat ug usa ka Mohammedan. Busa 
ako miingon, “Buyno, karon, alang sa pag-ayo kanimo, ako dili makaayo 
kanimo.” Apan ako miingon, “Nakasabut ka ba sa—unsa ang akong giingon 
ganihang hapon, ang mensahe?” 
 Ug siya—siya nakigsulti balik sa Mohammedan nga maghuhubad 
nga… Siya usa ka Indian, mao kana siya. Siya miingon, “Oo, siya nakasabut. 
Siya nakabasa sa Bag-ong Tugon.” Oh, oo. Uh-huh. 
 Nakita ninyo, sila mitoo usab sa Dios. Sila usab mga kaliwat ni 
Abraham. Nakita ninyo? Apan miingon… Nan Siya mitoo sa Dios, apan siya 
mitoo nga si Mohammed ang Iyang profeta. Ug kita mitoo kang Jesus nga 
Iyang Anak. Nakita ninyo? Busa siya miingon, “Oh, siya—siya mitoo sa 
Dios.” 
86 Ug ako miingon, “Nan kung ikaw nahibalo sa Daang Tugon ug 
nahibalo unsa ang Dios diha sa mga tawo kaniadto, sa mga kapanahonan nga 
minglabay, nan si Jesus, nga among gitawag nga Cristo, mao ang Dios ug 
profeta. Oo, ilang gipatay Siya. Ikaw naghunahuna nga wala sila nakahimo, 
tungod kay ikaw miingon siya nakasakay sa kabayong maputi ug mipahilayo. 
Mao kana ang gitudlo sa imong pari, nga Siya wala gayud namatay. Karon… 
Ug siya namatay sa kasagaran nga kamatayon didto sa ubang dapit, sa ulahing 
mga tuig.” 
 Ako miingon, “Nagatoo ka niana. Apan kining Jesus, sa paagi—
sumala sa Bag-ong Tugon, Siya namatay ug nabanhaw pag-usab, ug nagpadala 
sa Iyang Espiritu balik ngadto sa Iyang iglesia.” Karon, nakuha nimo sila. 
Nakita ninyo? Mao kana ang tukma gayud giunsa sa paghagit nianang 
Mohammedan si Billy Graham, (Nakita ninyo?) mao ra nga butang, mao ra 
nga prinsipyo. 
 Ako miingon, “Karon, kung… Si Mohammed wala gayud naghimo ug 
bisan unsa nga mga saad. Apan si Jesus nagsaad kanato, nga ang mao ra nga 
mga buhat nga Iyang gibuhat, atong pagabuhaton usab. Karon, nahinumdom 
kamo sa Iyang gisulti sa San Juan 5:19, ‘Ako dili magabuhat ug bisan unsang 
butang gawas kung ipakita sa Amahan Kanako.’” Ako miingon, “Karon, kung 
si Jesus moanhi ug ipakita kanako unsa ang imong sakit, kon ngano nga ania 
ka dinhi, magatug-an sa imong sangputanan, unsa ang imong kagahapon, ug 
unsa ang imong umalabot, ug kung Siya makahimo sa pagtug-an kanimo unsa 
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 Dinha atong nakuha kini: “Wala maglimod sa Akong Ngalan.” Ang 
ngalan napadayag na, mipahilayo sa karaang patayng Sardis nga 
denominasyon, ug miadto ngadto sa buhing iglesia. 
 Karon, atong kuhaon ang ika-siyam nga verseculo. Karon atong 
pagatan-awon karon; kita moadto ngadto sa usa ka butang nga peligroso 
kaayo. 
 Tan-awa, igahatag ko gikan sa sinagoga ni Satanas, ang mga nanag-
ingon nga Judio sila, ug dili man diay, kondili nanagbakak sila; ania karon, 
pagapaanhion ko sila, ug managsimba sila atbang sa imong mga tiil, ug 
mahibaloan nila nga gihigugma ko ikaw. 
 Adunay usa ka maayong gabii nga puno gayud didto. Bantayi. Unsa 
sila karon? Sila nga Iyang gisultihan, nga nakakaplag sa Iyang Ngalan human 
sa tanan niining panahon dinhi, miduol sa inablihang Pultahan nga si Jesu-
Cristo, nakabaton sa Pulong sa Kinabuhi, napuno sa Espiritu Santo, ug karon 
Siya miingon, “Diha sa taliwala kaninyo adunay anaa diha sa sinagoga ni 
Satanas.” 
218 Karon, akong igsoon, kung buot kamo mobalik ngadto sa—sa 
Pergamo, sa Pinadayag 2:13, sa makadiyut, ug tugoti ako sa pagpakita kaninyo 
dinhi unsa gayud kana: ang denominasyon. 
 Nasayud ako sa imong mga binuhatan, ug sa dapit nga imong gipuy-
an, bisan sa dapit diin anaa ang trono ni Satanas:… 
 Nakita ninyo. Kanang Laodicea—kon, buot ko ipasabut kanang iglesia 
nga kapanahonan sa Nicolaita diin sila nagdenominasyon… Ug bantayi, sa 
pagpakita nga sila usa ka iglesia, usa ka sinagoga, usa ka iglesia, usa ka iglesia 
nga denominasyon (Oh, igsoon.), ang sinagoga ni Satanas. Nan ang mga buhat 
sa denominasyon iya sa yawa. Dili ang mga Cristohanon karon, hinumdomi, 
sila mga Cristohanon. Apan denominasyon sa iyang kaugalingon… Buyno. 
Karon, namatikdan ba ninyo nga Siya miingon, “Anaa diha sa inyong taliwala 
nga nag-ingon nga sila mga Judio, apan inyong nakaplagan nga sila mga 
bakakon.” 
221 Karon, hinumdomi, ang dakung manolunda… Karon, kinsay iyang 
gisultihan? Kining katapusang iglesia, kining inablihang pultahan taliwala sa 
duha ka iglesia. 
 Karon, kinsa ang nagtudlo sa nahaunang iglesia? Si Pablo. Karon, 
moadto kita sa Mga Taga-Roma 2:29 ug tan-awon kung unsa ang Judio, aron 
kamo makasegurado nga nahibalo nga kini—kini dili akong kaugalingon nga 
panghunahuna mahitungod niini. Mga Taga-Roma sa ikaduha nga capitulo ug 
sa ika-29 nga verseculo sa Mga Taga-Roma. Buyno, ania na kita. 
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sila ngadto kanila, lakaw ug paghimo ug novena kon ubang butang, kon sa 
paagi nga imong gibuhat?” Dili, sir. 
205 Si Pedro miingon, “Paghinulsol.” Amen. Mao kana ang yawi, 
“Paghinulsol, ang matag-usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-
Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug unya madawat ninyo ang 
gasa sa Espiritu Santo.” Ang yawi “mihagtik” dinhi sa yuta, ug “mihagtik” sa 
langit. Mao kana. 
 Mao kana ang hinungdan sa dihang si Pablo nakahinagbo sa uban nga 
human na nabautismohan sa mao ra nga tawo nga nagbautismo kang Jesus, 
siya miingon, “Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mitoo na 
kamo?” 
 Sila miingon, “Wala. Wala man gani kami makadungog nga aduna 
diay Espiritu Santo.” 
 Siya miingon, “Ngadto ba diay sa unsa…” Inyong kuhaon ang inyong 
Griego nga Pulong, miingon, “Giunsa kamo sa pagbautismo?” 
 Sila miingon, “Ngadto kang Juan.” 
 Miingon, dili na kana magsilbi gayud. Ang langit nasirado na. 
Kinahanglan kamo moanhi ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo.” 
 Ug sa ilang pagkadungog niini; sila gibautismohan pag-usab sa Ngalan 
ni Jesu-Cristo.” 
 Ug sa dihang gibuhat nila kini, si Pablo mipandong sa iyang mga 
kamot kanila; ang Espiritu Santo mikunsad kanila, ug sila nanagpanulti sa 
laing mga pinulongan ug nanaghimog profesiya. 
 Oh, igsoon, kana balik ngadto sa sinugdanan. Mao gayud kana. Mao 
kana ang inablihang pultahan nga gipahimutang dinhi. Sa hiyograpiya tinuod 
kini, ang mga Kahayag sa kagabhion, ug ang matag Kasulatan diha sa Biblia 
nagatudlo gayud ngadto niini. 
213 Makahimo kita sa pagbarug dinhi sa mga oras, ug kita adunay napulog 
lima ka mga minuto nga dugang pa, ug mga katloan ug lima ka nagkalain-
laing komentaryo dinhi. Ug busa atong pagahisgutan sila sa buntag kung kita 
dili makahisgut kanila karong gabii. 
 Buyno. 
 Karon, buyno. 
 … ug walay tawo nga makasira niini; nasayud ako nga ikaw diyutay 
rag kusog, ngani gibantayan mo ang akong pulong,… (Buyno?)… ug wala mo 
ilimod ang akong ngalan. 
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ang imong umalabot—unsa imong kagahapon, segurado ikaw motoo unsa ang 
mahitabo sa umalabot.” 
 Siya miingon, “Tinuod kana.” Nakita ninyo, pinaagi sa maghuhubad. 
 Ug ako miingon, “Buyno, hinaut Siya magabuhat niini.” 
89 Ug tanan sila nga mga Mohammedan mitindog gayud, nagapanid, 
kamo nahibalo. Ug sa diha ang Espiritu Santo miingon, “Ang imong bana, 
mubo, dakung tawo nga may itom nga bungot… Ikaw miadto sa doktor, mga 
tulo ka adlaw ang milabay.” Miingon, “Ikaw adunay duha ka mga anak. Siya 
nag-eksamen kanimo; siya miingon nga ikaw adunay usa ka cyst diha sa 
tagoangkan.” 
 Siya mitan-aw paubos ug nagduko sa iyang ulo; siya miingon, 
“Tinuod kana.” 
 Ug ako miingon, “Karon, ikaw mobasa sa Bag-ong Tugon, dili ba 
kana sama kang Jesu-Cristo nga nagtug-an sa babaye diha sa atabay?” 
 “Tinuod kana.” 
 Ug ako miingon, “Buyno, ngano nga mianhi ikaw kanako ingon nga 
usa ka Cristohanon? Nganong wala ikaw miadto sa imong profeta nga 
Mohammedan?” 
 Siya miingon, “Ako nagtoo nga ikaw makatabang kanako.” 
 Ug ako miingon, “Ako dili makatabang kanimo. Apan kung imong 
dawaton kining Jesus nga ania karon, Kinsa mao ang nahibalo sa imong 
kinabuhi ug nahibalo sa tanan mahitungod kanimo, Siya makatabang kanimo.’ 
 Siya miingon, “Akong dawaton si Jesus ingon nga akong 
Manluluwas.” 
 Mao kana ang nakahimo niini. Mao kana. Napulo ka libo nga mga 
Mohammedan miduol kang Cristo nianang kahaponon. Nakita ninyo? Mga 
katloan ka mga tuig sa natad sa misyon, ug kini mipaliso pinaagi sa literatura, 
diin sa lima ka minuto napulo ka libo miduol pinaagi sa Maayong Balita nga 
nahimong napadayag. 
98 Ang Dios wala gayud nagsulti kanato sa pagtukod ug mga simbahan, 
wala gayud nagsulti kanato sa paghimo ug mga tunghaan. Silang tanan maayo. 
Mga hospital ug uban pa, ang Dios nahibalo nga kita nagkinahanglan kanila; 
mao kana ang Iyang programa; apan ang sugo sa iglesia mao ang pagsangyaw 
sa Maayong Balita. Apan kami nanghatag ug mga polyeto, mga basahon gikan 
sa Asbury, kining maayong gamayng dapit dinhi diin… Ang Dios 
magapanalangin kanilang mga katawhan, kanang gamayng Methodista nga 
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kolehiyo dinhi sa Wilmore, Kentucky, mao ang usa sa labingmaayo, 
espirituhanon, gamayng mga dapit diha sa kalibutan, ako nagatoo, niining 
panahona. Sila mga maayong mga tawo. 
99 Ako migula gikan sa… Nakalimut ako sa… Rhodesia kadto, apan 
wala ako nahibalo sa ngalan sa lungsod. Billy, nakahinumdom ka ba niini? 
Salisbury, mao kana, New Salisbury. Siya mao ang akong memorya. New 
Salibury, Rhodesia… Ug kami migula sa Rhodesia, ug ako nakakita ug 
Amerikano nga pasaporte sa dihang kami misakay sa eroplano, usa ka lalake 
ug tulo ka mga babaye. Ug ako miingon—milakaw ngadto kanila ug miingon, 
“Kumosta kamo.” Ako miingon, “Akong nakita nga kamo adunay Amerikano 
nga pasaporte.” 
 Siya miingon, “Makasulti ka ug English.” 
 Ako miingon, “Oo,” Ako miingon, “Ako—ako usa ka Amerikano.” 
 Siya miingon, “Buyno, maayo kana.” 
 Ako miingon, “Nagabiyahe ka ba.” 
 Siya miingon, “Dili, kami mga misyonero.” 
 Ako miingon, “Oh, unsa ka maanindot.” Ako miingon, “Malipayon 
kaayo nga nahimamat kamo.” Ug ako miingon, “Diin kamo gikan? Unsang 
simbahan, kon ikaw adunay organisasyon, kon gawasnon lamang?” 
 Siya miingon, “Dili, kami mga Methodista. Gikan kami sa Wilmore, 
Kentucky.” 
 Ako miingon, “Kini halos anaa lang sa luyo sa among pinuy-anan.” 
Ako miingon… 
 Siya miingon, “Dili ka ba mao kanang Igsoong Branham dinhi?” 
 Ako miingon, “Oo, sir. Tinuod kana.” Ug kana—kana ang nakatambal 
kaniya diha gayud (Nakita ninyo?); siya dili na makahimo sa pagsulti ug 
dugang pa. Ug akong—akong nakita ang iyang linihokan, mitan-aw ngadto sa 
mga babaye; sila nagtinan-away ang matag-usa kanila sama niana. Ako 
miingon, “Kadiyut lang, anak.” Siya usa lamang ka batan-ong lalake. Ug ako 
miingon… Ug ang mga babaye. Ug ako miingon, “Buot ako mamulong 
kanimo sa makadiyut sa mga prinsipyo ingon nga kita mga Cristohanon, ug 
kita ania dinhi alang sa mao ra nga dakung katuyoan. Buot ako mangutana 
kaninyong tulo ka mga babaye ug kanimo batan-ong lalake, makahimo ba 
kamo sa Ngalan sa Ginoong Jesus… Ikaw miingon nga ikaw duha na ka tuig 
dinhi. Makatudlo ka ba ug usa ka kalag nga imong nakabig ngadto sa Ginoo: 
usa ka kalag?” Dili sila makahimo: dili bisag usa ka kalag. 
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nabautismohan sa diha sa Catolico nga pagtoo. Tinuod kana, dili diha sa 
Cristohanong bautismo, wala gayud…?... 
197 Karon, sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan napuno sa Espiritu Santo, 
ug nagsulti ug mga dila, ug—ug naglihok nga daw sila mga hubog. Ug sila 
nangahubog; sila nahubog sa bag-ong Bino, ang bag-ong Bino nga gikan sa 
langit gikan sa Canaan sa kahitas-an. Ug sa dihang silang tanan nanagsiyagit, 
ug nagsinggit, ug naglihok nga daw sila mga hubog ug uban pa, si Pedro 
mitindog sa taliwala kanila ug nagsulti kanila nga sila dili mga hubog, apan 
sila—apan sila… Mao kini ang gisulti sa profeta nga mahitabo nga Iyang 
ibubo ang Iyang Espiritu. Ug karon, sila—sila miingon, “Mga igsoon, unsa 
may among pagabuhaton? Mga igsoon, unsa may among pagabuhaton?” Mao 
kana ang pangutana. “Unsaon namo sa pagkuha Niini? Kinsa ang adunay mga 
yawi?” 
 “Umanhi ka dinhi, Simon. Ikaw adunay mga yawi; kuhaa kana diha sa 
imong kilid. Unsay imong ikasulti?” 
 Karon, hinumdomi, si Jesu-Cristo miingon, “Kung imong 
pagabugkoson dinhi sa yuta, Akong pagabugkoson kini sa langit. Kung imong 
pagaluagan kini dinhi sa yuta, Akong pagaluagan kini sa langit.” Kung Siya 
Dios, Siya magatuman sa Iyang Pulong.” 
200 Karon, kamong mga Catolico nga mga pari, ipakita kanako ang inyong 
pagpasaylo sa sala. Usa ka Catolico nga pari nagsulti kanako usa ka higayon, 
miingon, “Dili ba si Jesus miingon, ‘Bisan kinsa ganing mga sala ang inyong 
pasayloon, kini pagasayloon’?” 
 Ako miingon, “Siya miingon niini.” 
 “’Kinsa ganing mga sala ang inyong pagahawiran, kini 
pagahawiran’?” 
 “Oo.” 
 “Kana mao nga bisan kinsa ang inyong pasayloon, sila mapasaylo; 
bisan kinsa nga dili ninyo pasayloon, sila dili mapasaylo.” 
 Ako miingon, “Mao kana ang tinuod gayud nga gisulti niini.” 
 Siya miingon, “Nan dili ba si Cristo naghatag sa Iyang iglesia, nga 
kami mao ang Iyang iglesia, nga adunay gahum sa pagpasaylo sa mga sala 
dinhi sa yuta?” 
 “Sa pagkatinuod Iyang gibuhat.” Ako miingon, “Karon, kung ikaw 
magapasaylo kanila sa samang paagi nga sila nagapasaylo kanila, ako mouyon 
kanimo.” Oo. Ako miingon, “Giunsa nila sa pagpasaylo kanila? Nagsulti ba 
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192 Kinsa ang Iyang Ngalan? Karon, kinsa ang Juan ug Maria nga 
nagpuyo nga malipayon sukad kaniadto? Kinsa ang Ngalan sa Amahan, ang 
Anak, Espiritu Santo? Sa dihang si Jesus natawo dinhi sa yuta, Siya mao ang 
Cristo ang Ginoo. Sa iyang pagpasirkunsidar, walo ka adlaw ang milabay, ang 
Iyang inahan naghatag Kaniya sa Ngalan ug ang Iyang amahan naghatag 
Kaniya sa Ngalan nga Jesus. Siya mao si Jesu-Cristo, ang Ginoong Jesu-
Cristo. 
 Siya mao ang Ginoo. Sa dihang siya natawo, Siya mao ang Cristo nga 
Ginoo. Ug unya sa dihang Siya midawat sa Iyang Ngalan nga Jesus, kana 
naghimo Kaniya nga Jesu-Cristo nga Ginoo. Mao kana ang tukma gayud unsa 
ang gipadayag ngadto kang Pedro; siya nahibalo kung kinsa si Juan ug Maria 
sa dihang Siya miingon, “Panglakaw kamo, magpamautismo sa Ngalan sa 
Amahan, Anak, Espiritu Santo.” Aron kini mapadayag tungod kay si Jesus 
nasayud nga si Pedro adunay gasa sa pinadayag. Siya nasayud, tungod kay kini 
human na gipadayag ngadto Kaniya pinaagi sa Espiritu sa kahitas-an. Ug sa 
dihang nakita sa Dios nga ang tawo makahimo sa pagdawat sa mga pinadayag 
gikan sa kahitas-an, Siya makasalig nianang tawo, magbuhat ug usa ka butang 
kaniya; sa dihang kini ipadayag ngadto kaniya, tungod kay Siya miingon, 
“Walay tawo nga makahimo sa pagpadayag niini gawas sa Iyang Amahan.” 
Ang Dios mao lamang ang makahimo sa pagpadayag niini, ug Siya nasayud 
kang Pedro ug—ang adunay kontak sa Espiritu. Busa siya… 
 Si Pedro nasayud sa pinadayag, unya siya miadto didto ug siya 
miingon, “Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo sa Ngalan ni Jesu-Cristo 
alang sa kapasayloan sa inyong mga sala.” 
195 Karon, pipila ka adlaw sa wala pa kana, si Jesus nagsulti kang Pedro 
(sa mao ra nga higayon sa dihang Siya nagtug-an kaniya Kinsa ang pinadayag, 
“Ibabaw niining bato Akong pagatukoron ang Akong iglesia, ug ang mga 
ganghaan sa hades dili makabontog niini”), “Ug sultihan ko ikaw, nga ikaw 
mao si Pedro, ug hatagan Ko ikaw sa mga yawi (Oh.), mga yawi sa 
Gingharian. Hatagan Ko ikaw sa mga yawi. Unsay pagabugkoson dinhi sa 
yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Unsay pagaluagan dinhi sa 
yuta, Akong pagaluagan didto sa langit.” 
 Unya sa adlaw sa Pentecostes, sa inauguration sa iglesia, napulo ka 
adlaw human si Jesus miingon, “Panglakaw kamo magpamautismo sa—sa 
Ngalan sa Amahan, anak, Espiritu Santo,” si Pedro pinaagi sa espirituhanong 
pinadayag nahibalo nga walay usa ka butang maingon sa ngalan sa “Amahan, 
Anak, Espiritu Santo.” Buyno, walay bisan kinsa nga naghunahuna niana 
gawas sa kapanahonan sa Catolico lamang. Ug ang matag-usa ka tawo nga 
nabautismohan sa ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo sa pagkatinuod 
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 Ako miingon, “Dili ko buot nga magpasakit sa inyong buot, dili 
gayud.” Ug ako miingon, “Ako nakadayeg sa unsay inyong ginabuhat; apan 
kamong mga babaye angay nga magpabilin sa balay nga magatabang sa 
inyong mga inahan sa pag-atiman sa kusina. Mao kana ang tinuod gayud. Wala 
kamoy katungod dinhi. Mao kana gayud.” 
106 Ug walay bisan kinsa nga may katungod sa pag-adto sa mga natad 
gawas kung sila nakadawat sa Espiritu Santo ug nagasangyaw sa gahum sa 
mga pagpadayag, tungod kay kini mao lamang ang butang nga—nga 
makapalihok niadtong katawhan. Ug tan-awa unsa ang mga pagpanggubot nga 
inyong nabatonan karon ug tanang butang; tungod kay ang tinuod nga 
Maayong Balita wala mawali ngadto kanila. Nahatag ngadto kanila diha sa 
porma nga pulong, oo, ug tan-awa kung unsa kana? Mao kana ang pagpadayon 
sa—sa nakaikyas sa kapanahonan ni Luther, diin kini naghatag sa kalibutan sa 
kagawasan sa pamantala (Tinuod kana.)—kon libre nga Biblia. 
107 Karon, karon, ang kapanahonan, ang dakung kapanahonan… Karon, 
magasugod kita karon. Ako nagatoo kita anaa sa… Mao kana ang 
pagpangumosta, ang ikapito nga verseculo. Paingon… 
 … ngadto sa… Filadelfia isulat kini; mao kini ang mga pulong 
niadtong Balaan ug Tinuod, nga mao ang nagabaton sa yawi ni David, ang 
makaabli ug walay bisan kinsa nga makasira, ang magasira ug walay bisan 
kinsa nga makaabli. 
 Medyo bug-at nga pagpahayag, dili ba? Mobalik ako—ako ngadto 
niana sa makadiyut, tungod kay kini—kini gigamit dinhi sa unahan sa 
Kasulatan dinhi. 
 Nasayud ako sa imong mga nabuhat. Tan-awa, gibutang ko sa imong 
atubangan ang usa ka pultahan nga inablihan, nga walay bisan kinsa nga 
makasira. Nasayud ako nga ikaw diyutay rag kusog, ngani gibantayan mo ang 
akong sulti ug wala mo ilimod ang akong ngalan. 
 Karon, karon, bantayi ang—ang panahon nga moabut karon, human sa 
dakung misyonero nga kalihokan nga mikaylap latas sa mga nasud sa 
gugmang inigsoon, sa pagdawat unsay anaa kanila. Walay pagsupak niini, 
bahin sa literatura ug sa bisan unsa pa man, ngadto sa nagkalainlaing mga 
bahin sa kalibutan. Karon, ang denominasyon nga iglesia mibalik ngadto sa 
edukasyon, sa mga buhat pag-usab (Nakita ninyo?), mibalik. 
 Human ang dakung denominasyon gitukod, si Jesus nagbutang ug usa 
ka inablihang pultahan. Human sa pagtungha sa Wesley nga kapanahonan, ug 
ang Methodista nga iglesia natukod sa yuta, migamot, mitubo, naghimo sa usa 
ka dakung iglesia nga mao kini karong panahona, usa sa labing daku taliwala 
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sa Protestante nga mga simbahan, ug nianang panahona, ang butang nga 
nahitabo sa dihang si Jesus nagbutang ug inablihang pultahan alang sa iglesia 
sa wala pa sila nakasulod ngadto sa kapanahonan sa Laodecia. 
111 Ang hinungdan ako nagsulti niining paagiha, aron kamo makakita 
unsay buot ko nga ipasabut sa paglambi. Nakita ninyo? Gikan kini sa pultahan 
sa kapanahonan sa misyonero. Apan, nakita ninyo, Siya—siya nagsulti kaniya 
nga Siya adunay yawi ni David ug uban pa. Apan dinhi Siya miingon nga Siya 
nagbutang atubangan sa iglesia karon, human nianang misyonero nga 
kapanahonan, ug kang Whitfield, ug—ug tanan niadtong uban pa, ug Finney, 
ug Sankey, ug Moody ngadto paubos (Si Moody ingon nga usa sa katapusan), 
paingon karon nga Siya nagbutang ug inablihan nga pultahan atubangan sa 
iglesia. Oh, ania dinhi diin nga kamo magbantay karon. Kini mao gayud ang 
paglambi taliwala sa Filadelfia ug ang kapanahonan sa Laodecia. 
112 Si Jesus mao ang Pultahan. Karon, kung mopakli kamo uban kanako 
ngadto sa Juan 10:17… Atong palig-onon kini karon ug segurohon nga daghan 
kaninyo motoo. Ug unya ubang tawo moingon, “Buyno, ako—ako wala 
gayud… Siya misulti lamang niana.” Buot ko nga basahon kini: sa ika-napulo 
nga capitulo ug ika-napulog pito nga verseculo sa Juan: Juan 10:17. Buyno, 
atong basahon kining mga Pulong. Pasayloa ako, Juan 10:7, dili 17. 
           Busa si Jesus miusab pag-ingon kanila… Sa pagkatinuod, sa 
pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ako mao ang pultahan alang sa 
mga karnero. 
 Mao kana ang balik ngadto sa panalangin. Unsaon nato sa pagsulod 
ngadto kang Cristo? Unsa Siya? Ang toril. Usahay ako nahibulong mahitungod 
niana, “Unsa? Ingon nga usa ka tawo, mahimo ba nga Pultahan Siya?” Karon, 
didto sa—didto sa mga nasud sa sidlakan, akong nakaplagan usa niana ka 
adlaw akong namatikdan nga ang magbalantay sa karnero, sa panahon sa 
kagabhion iyang dal-on ang mga karnero sa sulod sa toril, ipasulod sila agi sa 
pultahan. Ug sa dihang napasulod na niya ang tanang karnero didto, iyang 
iphon silang tanan aron mahibaloan nga ang tanan nakasulod na. Unya 
mohigda siya diha sa pultahan. Walay makahimo sa pagduol ngadto sa mga 
karnero, kon bisan kinsa nga karnero nga makagula nga dili siya maagian. 
Busa si Jesus mao ang Pultahan (Nakita ninyo?) sa toril. 
114 Ug ako nagsakay sa usa ka gamayng British nga jeep, ug ako miingon 
sa tawo; ako miingon, “Mao kadto ang…” Ang mga magbalantay sa mga 
karnero milugsong ngadto sa siyudad, ug dunay mipito, ug ang tanan 
nagpreno, ug ako naghunahuna, “Unsay nahitabo?” Ug usa diay ka 
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 Nagasunod ba kamo kanako sa pagbasa? Paminaw pagmaayo: 
 Sa diha… ang iyang inahan nga si Maria kaslonon pa kang Jose,… 
siya hingkaplagan nga… sa wala mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon 
sa Anak sa Dios nga Amahan. 
 Mabasa ba kana sa ingon niana? Nakaplagan nga nagsamkon pinaagi 
sa unsa? [Ang kongregasyon miingon, “Espiritu Santo.”—Ed.] Buyno, ako 
nagtoo nga dunay tawo miingon nga kini mao ang Iyang Amahan. Karon, 
kung ang Espiritu Santo usa ka persona, ug ang Amahan lahi nga persona, nan 
Siya adunay duha ka Amahan. Unsay inyong makuha? Usa ka mansibado nga 
anak. “Oh,” ikaw moingon, “Sila makahimo ug sayup nga pagpatik dinha.” 
Buyno: 
 Ug si Jose nga iyang bana, sanglit tawo man siyang matarung ug 
dili… ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahunahuna sa pagpakigbulag 
kaniya sa hilum. 
 Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka 
manolunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, “Jose, 
anak ni David. Ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang 
iyang gisamkon gikan sa [Ang kongregasyon miingon, “Espiritu Santo.”—Ed.] 
190 “Sa baba sa duha kon tulo ka mga saksi, himoa ang matag pulong 
mapalig-on.” Huh? Ang Espiritu Santo mao ang Iyang Amahan. Buyno, Siya 
miingon ang Dios mao ang Iyang Amahan. Karon, kung silang duha 
magkalahi nga persona, asa kanilang duha ang Iyang Amahan? Huh. Nakita 
ninyo kung asa kamo. Nagbitay gayud kamo sa inyong kaugalingon diha sa 
tungutunga sa kahanginan. Nakita ninyo? Karon, kinahanglan ikaw moingon 
nga ang Espiritu Santo mao ang Dios sa Iyang kaugalingon. Mao kana ang 
Espiritu Santo, nga mao ang Dios. (Karon, ikaw dunay duha na karon, inay sa 
tulo.) Buyno. Buyno, sa ika-21 nga verseculo: 
 ... kanang iyang gisamkon… (Kinsa ang nagbutang… Kinsa ang 
nagpasamkon niini kaniya? Ang Espiritu Santo. Buyno.) 
 Ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong 
paganganlan si… (Ngalan)… JESUS: kay siya mao man ang magaluwas sa 
iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. 
 … kining tanan nahitabo,… Karon, kining tanan nahitabo tuman sa 
gisulti sa Ginoo pinaagi sa profeta, nga nag-ingon, 
 “Tan-awa, usa ka birhin magasamkon ug magaanak sa usa ka bata 
nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emanuel,”… nga ang 
kahulogan… Ang Dios uban kanato. 
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mao ang pagbalik ngadto sa nahaunang bahin sa basahon ug basahon kini. 
Tinuod ba kana? 
 Buyno, unya diha sa katapusang basahon sa Mateo, ang katapusang 
verseculo, nga gisulti ni Jesus, “Panglakaw kamo, ug himoang tinun-an ang 
tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa Ngalan sa Amahan, ug sa 
Anak, ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga 
Akong gisugo kaninyo.” Karon, kung—kung ang Amahan dili ngalan, ang 
Anak dili ngalan, ug ang Espiritu Santo dili ngalan, mas maayo nga mobalik 
ngadto sa nahaunang bahin sa Basahon. Nakita ninyo? Karon, kung kita 
mobalik ngadto sa nahaunang bahin sa Basahon, unang capitulo sa Mateo, 
makaplagan nimo kini. 
185 Buot ako maghatag niining gamayng ilustrasyon kung adunay tawo 
dinhi nga wala pa nakakita niini. Tan-awa kini, mao kini ang Amahan; mao 
kini ang Anak; ug mao kini ang Espiritu Santo. Mao kana ang giingon ni Jesus 
sa Mateo 28:19. Tinuod ba kana? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Karon, Kinsa 
kini? Amahan. Paminaw. Amahan, Espiritu Santo, Anak. Karon, Kinsa kini? 
Espiritu Santo. Kinsa kini? [Ang kongregasyon miingon, “Amahan”—Ed.] 
Kinsa kini? [Ang kongregasyon miingon, “Anak”—Ed.] Anak. Buyno. Karon, 
kini mao ang Amahan ni Kinsa? Jesu-Cristo. Tinuod ba kana? 
 Karon, Mateo sa nahaunang capitulo, ika-28 nga verseculo, atong 
pagabasahon kini. Atong kuhaon ang sugilanon sa gugma karon ug tan-awon 
unsa ang mabasa niini. Atong tan-awon Kinsa—Kinsa kining tawhana nga—
sa—nga Siya miingon, “Panglakaw ug pagpamautismo kanila sa Ngalan sa 
Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.” Buyno. Karon, ang nahaunang 
capitulo sa Mateo nagsugod sa mga kagikanan: 
 Ang basahon sa kagikanan ni Jesu-Cristo, nga anak ni David, nga 
anak ni Abraham. 
 Si Abraham mao ang anak ni Isaac;… si Isaac amahan ni Jacob;… 
 Ug mipadayon ug mipadayon ug mipadayon, hangtud kini miabut 
ngadto sa—sa ika-18 nga verseculo. Karon, inyong makita, kamo mopadayon 
dinhi sa ika-17 nga verseculo: 
 Busa ang tanang kaliwatan sukad kang Abraham hangtud kang David, 
napulog-upat ka kaliwatan; ug sukad kang David hangtud sa paglalin kanila 
ngadto sa Babilonia… napulog-upat ka kaliwatan; ug… sa paglalin ngadto sa 
Babilonia hangtud kang Cristo, napulog-upat ka kaliwatan. 
 Ug ang pag-anak kang Jesu-Cristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi: 
sa diha… ang iyang inahan nga si Maria kaslonon pa kang Jose,… 
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magbalantay sa mga karnero milugsong ngadto sa lungsod uban sa iyang mga 
karnero. 
 Karon, didto sa sidlakan, dili sama dinhi. Ilang ibutang ang tanan 
nilang ipamaligya diha sa kilid gawas—gawas sa ilang tindahan sa mga 
palengke. Ug anaa dinha ang mga mansanas ug mga abokado, ug unsa pa nga 
mga matang sa prutas, ug mga ubas nga nagtapok diha sa sab-itanan sama 
niini. Ug ang magtag-usa nga nagabaligya magatindog didto ug magabira 
kanimo aron sa pagpalit sa iyang mga prutas ug uban pa. 
116 Buyno, kining magbalantay sa karnero, siya misugod paglakaw 
nianang dakung dalan. Ako miingon, “Igsoon, ania dinhi diin moabut ang 
kagubot; motindog ako ug motan-aw niini.” 
 Ug ang igsoon nga uban kanako miingon, “Makugang ka, Igsoong 
Branham. Bantayi.” Ang tanan mihunong. Ang magbalantay sa karnero 
milakaw, nga walay pagtagad, tanang mga karnero misunod gayud kaniya, 
nagsunod kaniya. Ug kung mohimo siya sa paghunong sama niini ug moliso, 
tanan—ang karnero nga anaa gayud sa iyang luyo mohunong, ug ang sunod 
mosunod kaniya, ang sunod mosunod kaniya, ug ang sunod usab ug moliso. 
 Oh, mao kana ang paagi sa pagsunod nato sa Magbalantay sa karnero. 
Tinuod kana. Motabok gayud sa tungatunga nianang dalan aron adunay 
kuhaon sa pikas nga daplin, ug ang mga karnero nagasunod kaniya sama 
lamang sa usa ka iro. Sila nagatan-aw niadtong mga baligya, apan sila 
nagasunod sa magbalantay sa karnero. Oh, nakagusto ako niana. Nakita ninyo? 
Ako miingon, “Oh, igsoon, ako manghinaut nga ako makahimo gayud sa 
pagsulti niining pinulongan; ako mowali gayud karon.” Nakita ninyo? Oo, 
siya—siya dili moliso sa too kon sa wala, apan magpabilin gayud sunod sa 
magbalantay sa karnero. 
119 Mao kana ang gibuhat sa iglesia gikan pa kaniadto; nagapabilin sunod 
sa Magbalantay sa Karnero, ang Espiritu Santo nga nagamando kanato ngadto 
sa Kinabuhing Dayon; dili sa pagliso tungod kay kini usa ka dakung 
mabulakbulakon nga iglesia, ug kining usa adunay mao kini-ug-mao kana, 
daghang mga doktor ug mao kini-ug-mao kana sama niana, apan nagpabilin 
gayud sunod sa Magbalantay sa karnero. Bisan asa moadto ang Magbalantay 
sa karnero, ang karnero mosunod, “Ang Akong karnero nakaila sa Akong 
tingog, ug sa dumoloong sila dili mosunod.” Tinuod kana. siya… Kanang 
magbalantay sa karnero nahibalo sa mga pag-agumod ug tanang butang pa nga 
makahimo nianang karnero sa pagbinuutan. 
 Unya sa dihang siya mogula sa siyudad, kini usa ka katingalahang 
butang, akong nakita sa—sa natad didto ang ubang mga tawo nga nagpahiluna; 
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sila adunay mga asno, ug mga baka, ug mga baboy, ug karnero, ug mga 
kanding, ug tanang butang didto. Ug ako miingon, “Buyno, unsay gibuhat 
nianang mga tawo didto?” 
 Siya miingon, “Mga magbalantay sa karnero.” 
 Ako miingon, “Magbalantay sa karnero nagaatiman ug mga asno?” 
 Ug siya miingon, “Oo, sir.” 
 Buyno, ako miingon, “Ako—ako nagtoo ang usa ka magbalantay sa 
karnero alang lamang sa karnero.” 
 Siya miingon, “Dili. ‘Ang magbalantay sa karnero’ mao ang usa ka 
‘magbalantay sa kahayupan, tigpasibsib.’ Ug sa inyong nasud gitawag sila nga 
mga cowboy ug—ug mga butang sama niana.” 
 Ako miingon, “Oh, akong nakita, ang usa ka magbalantay sa karnero 
mao ang magbalantay sa kahayupan.” 
 “Oo.” 
 “Siya nagabantay sa kahayupan.” 
 “Tinuod kana.” Siya miingon, “Ang katingalahang butang mao ang sa 
panahon sa kagabhion, diin kamo—kini makapakugang… Kamo ingon nga 
ministro, ug mahimong sultihan ko kamo ug usa ka butang.” Siya miingon, 
“Sa dihang ang kagabhion moabut… Tinuod nga siya nagapastor sa matag-usa 
kanila, nagamando kanila ug nagatabang kanila ug tan-awon nga sila 
makakuha ug maayong mga butang sa tibook adlaw. Apan sa dihang ang 
panahon sa kagabhion moabut ang—tanan sa—ang mga mula, ug ang mga 
asno, ug ang—ang mga kamelyo, ug bisan unsa ang iyang nabatonan, ibilin sa 
gawas sa natad. Apan iyang tigumon ang karnero ug pagadal-on sila ngadto sa 
toril.” 
123 “Oh,” ako miingon, “Ginoo, himoa ako nga magbalantay sa karnero, 
bisan unsay Imong buhaton.” Nakita ninyo? Kay sa dihang ang panahon sa 
kagabhion moabut, buot ako moadto sa toril. Mosulod sa Pultahan; moagi sa 
Pultahan. Juan 17:7 dinhi, kon—kon Siya miingon, “Ako mao…” Kon 10:7, 
diay, Siya miingon, 
 … Ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. 
 Ang tanan nga nahiuna una kanako, sila mga kawatan ug mga tulisan, 
apan ang mga karnero wala magpatalinghug kanila. 
 Ako mao ang pultahan; kon adunay mosulod agi kanako, siya 
maluwas; ug siya mosulod ug mogula ug makakaplag siyag masibsib. 
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gikan sa patay, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo: “Ngalan sa Amahan, Anak, 
Espritu Santo,” kana dili gani masabut. Nakita ninyo, gihatag kini didto alang 
sa usa ka pinadayag. Ang Iyang tibook Basahon nasulat pinaagi sa pinadayag. 
Mao kana unsa kini; Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon. 
180 Karon, Siya miingon, “Panglakaw ug bautismohi ang katawhan sa 
Ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo,” Mateo 28:19. Karon, unsa nga 
ngalan nianang mga ngalan ang imong gamiton? Karon, halos tanan sa 
trinitarian nga katawhan nagbautismo, “Sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa 
Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo.” Wala gani kana sa Kasulatan. Pangutan-a 
ang bisan kinsa nga tawo, tan-awa kung kini dili… Kini sa ngalan, singular, 
dili mga ngalan:Ngalan. Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. 
Nakita ninyo? Buyno. Ang Amahan dili usa ka Ngalan; ang Anak dili usa ka 
Ngalan; ang Espiritu Santo dili usa ka Ngalan. Busa unsa kini? Usa ka butang 
nga patay. Walay ngalan niini. Apan pinaagi nianang mga titulo… 
181 Pinaagi sa Kinabuhi ni Cristo, kini nagpadayag. Ug si Pedro adunay… 
Siya mibarug didto nga may mga yawi sa—sa Gingharian sa langit diha sa 
iyang kamot, ug ang Gingharian mao ang Espiritu Santo; anaa diha sa iyang 
kilid ang mga yawi sa Gingharian. Sa laing pagkapulong, ang pinadayag, 
tungod kay si Jesus nagtug-an kaniya. Oh, igsoon, wala ba nimo makita kana? 
Si Pedro mao ang nabulahan sa pinadayag sa kamatuoran. Ug didto siya 
nagabarug gayud didto, ug siya nakadungog kang Jesus nga miingon, 
“Panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa 
pagpamautismo kanila sa Ngalan sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.” 
 Si Pedro miliso ug miingon, “Ginoo, ako segurado nga nakabaton ug 
mga yawi dinhi. Ako nakabaton ug pinadayag kung unsay ipasabut niana, 
tungod kay ako nahibalo nga ang Amahan dili ngalan, Anak dili ngalan, ug 
ang Espiritu Santo dili ngalan, apan ako nahibalo unsa ang Ngalan niana. Busa 
ako magabautismo kaninyo sa Ngalan  ni Ginoong Jesu-Cristo.” Amen. 
Whew. Tinuod kana. 
183 Karon, sama lamang kini kung ikaw magabasa ug usa ka sugilanon sa 
gugma. Ug ikaw… Mao kana ang katapusang basahon sa Mateo, katapusang 
bahin sa Mateo. Kung ikaw magkuha ug usa ka sugilanon sa gugma, ang uban 
kaninyo mga babaye… Ako nahibalo nga wala kamo magbuhat niini; segurado 
dili kamo magabuhat niana; dili, dili. Nakita ninyo? Apan kung inyong 
nabuhat kini sa dihang makasasala pa kamo (Nakita ninyo?), inyong napunit 
ang sugilanon sa… Kamo nahibalo, sa dihang bata pa kamo nga babaye, ug 
inyong mapunit kining sugilanon, miingon, “Si Juan ug Maria nagpuyo nga 
malipayon sukad kaniadto.” Huh. Kinsa si Juan ug Maria? Karon, adunay usa 
lamang ka butang alang kanimo sa pagkahibalo kung kinsa si Juan ug Maria; 



34 
 
miatubang, paggukod kanako. Ug kining squirrel adunay puti nga hikot sa 
iyang liog. Ug kanang gamayng butang nakahigda didto ug mitay-og sa iyang 
ulo ka duha kon ka tulo ka higayon, mitan-aw kanako, ug siya midalagan 
kutob sa iyang mahimo, ngadto gayud sa kalasangan. 
 Kamo nahibalo, kanang tigulang nga babaye tingali nagpasabut sa 
iglesia. Tingali mao kini? Nagtinguha siya sa pagtamak kanako; nakaikyas ako 
gikan kaniya bisan pa man. Ug… Apan oh, usa lamang ka gamayng kahayag, 
apan igo na nga mahibaloan nga—nga… Ako nahibalo nga ako miadto sa 
dalan, ug siya buot nga mopatay kanako didto, ug akong giliso ang akong Ford 
palibut sa madali gayud; ug kini dunay ginaguyod sa likod niini, sa kalit 
mipaliso sa tibook butang ug miagi sa laing dalan, mipahilayo gikan kaniya 
aron dili madakpan ako. Nakahimo gayud sa pag-ikyas. 
176 “Karon, ikaw adunay diyutayng kusog nga nahibilin, busa imong 
gamiton kining kusog sa tinuoray gayud nga motalikod sa taliwala sa duha ka 
denominasyon.” Namatikdan ba ninyo, “Bantayi ang Iyang Pulong”? 
Matngoni ang sunod nga verseculo karon.  
 ... nga ikaw diyutay rag kusog, ngani gibantayan mo ang akong 
pulong,… 
 “Bantayi ang Akong Pulong,” mao kana giunsa nila pagbaton sa ilang 
kusog. Mao kana giunsa nila pagbaton sa pinadayag. Ang nakabaton ug Biblia 
sa dihang si Luther nagprinta sa Biblia, ug kini, ug kini miabut ngadto sa 
kapanahonan ni Wesley ug uban pa, nakabaton sila Niini ug nagbantay sa 
Pulong; ug nakakita sa pinadayag ni Jesu-Cristo ingon nga Dios nga nahimong 
unod sa taliwala kanato, ug ang bautismo sa tubig sa Ngalan ni Jesus, busa sila 
miadto ngadto gayud kaniya. Nakita ninyo. Sila—sila nakabaton sa Iyang 
Ngalan. Nakita ninyo? Oo, kini klaro gayud ingon—klaro kay sa pagbasa sa 
pamantalaan. Nakita ninyo? Ug dili ka makalimod niini, tungod kay dinhi 
gayud gihulagway kini dinhi gayud sa Biblia, ug ania kini dinhi gayud, ug kita 
nakabaton… Kini usa ka kasaysayan. Mao kana ang tukma gayud diin ang 
Pentecostal nga iglesia nagsugod, nakabaton sa iyang ngalan; mga 1908, 10, 
12, dinhang dapita, nagsugod kini sa pagkahulog. 
178 Karon, buyno. 
 … ug wala ilimod ang ngalan… wala ilimod ang Akong Ngalan… 
 Karon, nakagusto ako niana. Nakabaton sa—nakabaton sa yawi ni 
David karon; Siya makahimo sa pagtuman sa Iyang Pulong ug—ug magbutang 
kaninyo ngadto sa Gingharian. Ang iyang Ngalan gipadayag na. Sila migula sa 
iglesia nga adunay ngalan nga sila patay, ug karon nakasulod sa iglesia nga 
nakabaton ug Ngalan, nga mao, nakabaton ug Kinabuhi? Nakita ninyo? Gula 
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 “Karon, gipahiluna niining iglesia, taliwala sa kapanahonan sa 
Filadelfia ug sa kapanahonan sa Laodecia, ang usa ka inablihang pultahan.” 
Oh, nakuha ba ninyo kini karon? Ug gitagaan ba ninyo ug maampingon nga 
paghinuktok sa hugot kaayo gayud? Pamati karon; kini maayo. Sultihan ko 
kamo; mao kini ang Dugos diha sa Bato, pagkuha gayud sa mga bugon sa 
bulawan ug pasidlakon sila. 
125 “Ako mao ang Pultahan alang sa mga karnero.” Unsa kanang Pultahan 
nga gipahiluna karon? Mobalik kita sa atong mga panghunahuna. Ug gikan 
nianang dakung misyonero nga kapanahonan sa mga Methodista, nga kana 
mikaylap sa tibook nasud uban sa mensahe sa pagkabalaan, si Luther pinaagi 
sa pagkamatarung; si Wesley miabut uban sa mensahe sa pagkabalaan. Ug sa 
katapusan sa Methodista nga kapanahonan, sa dihang kini migamot ug 
misugod pagtungha ang usa ka dakung organisasyon… Ug sa dihang ang bisan 
unsa nga iglesia… 
 Karon, pamati, kana maisug. Apan buot ako nga dunay usa ka tawo sa 
pagpakita kanako sa bisan asa pinaagi sa pagkutlo sa kasaysayan. Ang bisan 
asa nga iglesia nga gimugna gayud sa Dios, mitungha sa Pentecostal nga paagi 
nga walay bisan unsa nga organisasyon; ug sa dihang kini giorganisa, kini 
namatay ug dili na gayud mobangon pag-usab. Oh, ang pagpamembro 
mipadayon, apan sila wala gayuy revival. Ang revival ni Luther wala gayud 
nakapabangon, ni ang Methodista nga revival wala gayud mibangon. Dili, sir. 
Sila nag-organisa niini, diin ang Dios miingon diha sa mga kapanahonan sa 
iglesia nga Siya nagdumot niana nga butang, ang doktrina sa Nicolaita. 
127 Karon, hinumdomi, kita wala nakigbatok kang bisan kinsa. Ang 
maayong katawhan nagkatibulaag. Ang mga karnero sa Dios anaa sa tanang 
dapit. Tinuod kana. Mao kana. Mga Methodista, mga Baptist, bisan unsa man 
sila, sila katawhan sa Dios kung sila natawo pag-usab sa Espiritu sa Dios, sila 
katawhan sa Dios; apan ang mga organisasyon nagpugong kanila. Ug magdala 
ug sulat gikan sa Methodista ngadto sa Baptist ngadto sa Campbellite, ug uban 
pa, hangtud magisi nila—nila ang ilang mga sulat sa pagdaladala niini gikan sa 
usa ka dapit ngadto sa usa ka dapit. 
128 Buyno, giunsa sa pagsulti sa Ginoo sa katapusan nianang 
kapanahonan, “Ako mao ang Pultahan alang sa mga karnero.” Karon, unsa ang 
pultahan nga giablihan mahitungod kang Jesus, sa taliwala gayud niining duha 
ka mga kapanahonan? 1906, sa dihang ang Methodista nga kapanahonan ug—
ug—ug kang Dwight Moody ug kanila nga nawala sa eksena, adunay 
mitungha nga usa ka pagbutho sa katawhan nga nakadawat sa Espiritu Santo, 
nagapanulti ug mga dila ug mga butang nga mibalik ngadto sa iglesia. Kana 
anaa sa mga 1906, subay niana. 



24 
 
 Buyno, unsay nahitabo kaniadto? Human kana nagsugod pagtungha, 
ang nahauna nga butang kamo nahibalo, ilang giorganisa ang daang General 
Council nga misulod, gitawag karon nga Assemblies of God (Nakita ninyo?), 
gikan nianang iglesia nga naglambi. Ug unsa ang nahitabo kaniadto? Siya 
nagbutang ug pultahang inablihan, usa ka pultahang inablihan. 
130 Karon, basahon nato kini, ug akong ipasabut kini pulong sa pulong sa 
paagi gayud sa paghisgut Niya niini. Nakita ninyo, “Tan-awa…” 
 Atong tan-awon: 
 … walay tawo nga makasira;… 
 … gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga 
inablihan,… 
 Anaa kini sa pikas nga bahin. 
 Nasayud ako sa imong mga nabuhat. Tan-awa, gibutang ko sa imong 
atubangan ang usa ka pultahan nga inablihan, nga walay bisan kinsa nga 
makasira:… 
 “Usa ka pultahang inablihan,” unsa kini? Mao kana ang pinadayag sa 
pagkalabing gamhanan nga pagka-Dios ni Jesu-Cristo, dili ingon nga ikaduha 
nga persona sa trinidad, apan ingon nga Dios sa Iyang kaugalingon nga 
nahimong unod ug nagpuyo uban kanato. Ug ang pinadayag… 
 Karon, kung inyong namatikdan, sa makadiyut, basahon nato sa 
unahan ug diyutay. 
 … makasira niini:… ug adunay gamayng kusog,… ug wala maglimod 
sa akong ngalan. 
 Sa nahaunang higayon ang Ngalan nga gihisgutan karon sukad niining 
kapanahonan balik dinhi, nawad-an sa iyang Ngalan; ug si Luther mitungha 
uban sa usa ka ngalan nga siya buhi apan patay (Tinuod ba kana?), Amahan, 
Anak, ug Espiritu Santo. Dinhi migula ang Ngalan ni Jesus pag-usab sa 
taliwala niining duha ka mga kapanahonan dinhi, sa taliwala: ang inablihang 
pultahan. Karon, mao kini ang pinadayag kung unsa Siya, ang Pagka-Dios, ang 
mga pinadayag sa Iyang pagka-Dios. 
135 Karon, mao kana ang Iyang gipadayag sa pinakaunang kapanahonan 
sa iglesia. Karon, bantayi. Maingon nga si Juan nakakita Kaniya nga 
nagatindog, ang pito ka mga kandilirong bulawan, Siya nagatindog uban sa 
Iyang mga kamot nga nagadupa. Ania dinhi ang unang kandiliro, ikaduha, 
ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, uban sa Iyang mga kamot nga 
nagdupa diha sa porma nga krus. Siya miingon, “Ako mao ang Alpha ug ang 
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All one body we; 
One in hope and doctrine, (ang doktrina sa Biblia) 
One in charity. 

 Nakagusto ako nianang karaang alawiton, “Onward, Christian 
Soldiers.” 
 Oo, sir. 
171 Ang katapusan sa Laodicea, sila mibalik ngadto sa mga buhat pag-
usab, kon ang Pentecostal nga mga denominasyon mibalik ngadto sa 
denominasyon. Atong kuhaon ang verseculo 15. Akong nakuha dinhi, 
“Verseculo 15 sa Pinadayag 3.” Ug tan-awon kung kana dili ba mao. 
Pinadayag 3, ug—ug—kon atong tan-awon kung akong nasulat kana sa husto. 
Pinadayag… Oh, dili, dili, dili, nasayup ako—ako, verseculo 15. Verseculo 15 
sa mao ra nga capitulo, nagpakita sa mao ra nga butang dinhi. Oo, uh-huh: 
 Nasayud ako sa imong mga nabuhat, nga ikaw dili mabugnaw ug dili 
usab mainit:… 
 “Nasayud Ako sa Imong mga nabuhat.” Nagpakita nga mibalik sila 
ngadto sa ilang nahaunang butang pag-usab, mibalik uban sa ilang kusog ug 
mibalik ngadto sa Pentecostal nga mga denominasyon, ang ika 15 nga 
verseculo sa—sa mao ra nga capitulo. Buyno. 
173 Taliwala sa duha ka mga kapanahonan sila nakabaton ug diyutayng 
kusog, taliwala sa duha ka denominasyonal nga doktrina sa Nicolaita nga 
kapanahonan. Karon, sa dihang ang Lutherano naporma dinhi, mibalik ngadto 
sa Nicolaita, ang dagkung mga arsobispo ug uban pa, ug subay niana miabut si 
Wesley, ug sila nagporma sa arsobispo sa Canterbury, ug ang tanan niining 
nagkalainlaing bantugan, “Oh, kami mao kanang…” diha sa mga simbahan ug 
uban pa, ug diha—diha nianang kapanahonan. Unya dinhi sa Pentecostal, sila 
mibalik gayud ngadto sa mao ra nga butang pag-usab, tanan nila nga mga 
dagkung mga denominasyon, ang doktrina sa Nicolaita. Apan taliwala niining 
duha ka kapanahonan Siya nag-abli sa pultahan ug naghatag sa iglesia ug 
diyutayng kusog aron mabuhi hangtud nga kini maglingolingo sa iyang ulo, 
motan-aw sa unahan, tan-awon kung asa kini nga dapit, magbaton ug 
pinadayag. Moliso ug tan-awon kung adunay bisan unsa nga pagkapukan, 
kamo nahibalo, ang nahaunang butang kamo nahibalo, siya magsugod sa 
pagtay-og sa iyang ulo ug motan-aw sa palibut ug maglingolingo sa iyang ulo. 
174 Sa laing bahin, ako nagdamgo sa miaging gabii. Charlie, ako nagtoo 
nga ako nakapusil ug usa ka squirrel, nahulog siya gikan sa sanga. Ug ako 
nakakita ang usa ka tigulang babaye didto. Oh, siya nasuko gayud kanako; siya 
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 Oh. Miingon ngadto niining gamayng pundok dinhi, “Ikaw nakabaton 
ug diyutayng kusog karon.” Unsay ipasabut niana? Sama lamang sa usa ka 
tawo nga namatay, medyo milihok sa iyang kaugalingon, nabuhi, nag-anam 
nga mibalik ang kinabuhi, nabuhi. Ikaw migula gikan sa karaang patay nga 
mga kredo ug tanang butang; ikaw nagsugod nga nabuhi ug diyutay, maglihok 
sa imong kaugalingon, medyo magpukaw sa imong kaugalingon. “Ikaw 
diyutay rag kusog, apan gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan 
karon.” Sa dihang sila migula gikan sa—sa Lutheranismo, ug papalismo, ug 
tanan niadtong laing mga ismo, ug—ug Methodista, ug tanang butang, siya 
miingon, “Gibutang Ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan; karon ikaw 
nakabaton ug diyutayng kusog, unsay imong pagabuhaton mahitungod niini? 
Gibutang kini sa imong atubangan, makahimo ka sa pagsulod ug sa paggawas, 
asa niini ang gusto nimo. Gibutang ang pultahan sa imong atubangan. Ikaw 
adunay diyutayng kusog, bag-o pa lang nahibalik ang kinabuhi, ikaw nagsugod 
pa lang…” 
167 Busa mao kini ang nahitabo sa unang iglesia. Matikdi sa katapusan sa 
kapanahonan sa Laodicea, mibalik ngadto sa mga buhat pag-usab. Karon, kung 
inyong namatikdan dinhi, sa—sa pagpakita nga kining iglesia anaa sa taliwala 
niining duha, kung kamo makaadto sa kapanahonan sa Laodicea, kon sa 
kapanahonan sa iglesia sa Laodicea, “Nasayud ako sa imong mga nabuhat,” 
diha gayud sa katapusan sa kapanahonan sa Laodicea. Unsa kini? “Ang imong 
mga buhat, ug ang dapit sa trono ni Satanas.” Unsa ang trono ni Satanas? 
Nakita ninyo, mibalik gayud didto sa denominasyon pag-usab. 
 Kamong mga Assemblies of God, ug Pentecostal Oneness, ug ang 
Church of God, oh, nakita ba ninyo, mga igsoon, unsay inyong gibuhat? 
Mibalik gayud kamo ngadto sa butang nga gidumtan sa Dios, nagbungkag sa 
pagka-igsoon. Tan-awa ang Assemblies of God, ang usa sa labing maayo sa 
katawhan sa kalibutan mao ang Assemblies of God. Tan-awa kanang United 
Pentecostal nga simbahan, usa sa maayo kaayo nga katawhan nga mahinagbo 
sa imong kinabuhi. Tan-awa ang Church of God. Ug tungod nianang mga 
organisasyon, sila nagkagubot, nagsininggitay, nag-inawayay ang matag-usa, 
ug magtawag ang matag-usa nga “tugdonanan sa buitre” ug “puy-anan sa 
ilaga.” Oo, kini usa ka makauulaw. 
 Usa ka butang nga gidumtan sa Dios mao ang pagpugas ug 
pagpakiglalis taliwala sa mga kaigsoonan. Ug mao kana ang tinuod. Ug mao 
kana ang gibuhat sa mga organisasyon: nagpugas ug pakiglalis taliwala sa mga 
kaigsoonan. Angay nga kita mobarug sa taliwala ug moingon, “Kita mga 
igsoon.” 

We are not divided,  
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Omega.” Sa laing pagkapulong, “Ako labing gamhanan sa sinugdan; ako 
labing gamhanan sa katapusan.” 
 Ang mga Kahayag mosubang sa sidlakan ug mosalop sa kasadpan. 
Kini usa ka mangiub, mangitngit nga panahon, apan “Kini mahimong Kahayag 
diha sa panahon sa kagabhion.” Ang mao ra nga gahum sa Maayong Balita nga 
misubang dinhi sa usa kamot sa sidlakan, nagasidlak karon sa laing kamot sa 
kasadpan, “Alpha ug Omega, Ako mao ang A ug ako mao ang Z.” Diha sa 
Iyang kamot… Nakuha ninyo Kini? 
136 Karon, unsay Iyang gibuhat sa unang capitulo sa Pinadayag? Siya 
nagpadayag sa Iyang pagka-Dios ngadto sa nahaunang iglesia; ang Efeso. 
Tinuod ba kana? Apan, karon matikdi. Sa matag-usa niining mga iglesia nga 
mitungha latas dinhi, Siya nagpadayag sa Iyang kaugalingon diha sa pagka-
Dios lamang diha sa Iyang mahimayaong porma; apan dinhi sa katapusang 
usa, Siya nahimong Z, balik ngadto sa orihinal nga sinugdanan pag-usab 
(Nakita ninyo?), “Ang Nahauna ug ang Naulahi.” Sa nahaunang kapanahonan, 
karon sa katapusang kapanahonan, kay Siya miingon, “Ako mao ang Nahauna 
ug ang Naulahi.” Ug… 
 Apan ikaw moingon, “Giunsa kana sa pagkahitabo? Unsang tawhana 
ang nagbutang niana?” Usa kana ka pinadayag. Daghan kaninyo dinhi 
nakadawat niini, tungod kay ang Iyang… Ako magasulti ug usa ka butang 
karon. Tan-awa. Ang Iyang kinatibok-ang iglesia natukod ibabaw sa 
Langitnong mga pinadayag sa Iyang kaugalingon. Tinuod ba kana? Kung dili 
kamo motoo niana, atong paklion ang Mateo 16:18; inyong makita sa 
makadiyut gayud nga ang tibook pinadayag natukod ibabaw sa Iyang 
kaugalingon; ang Iyang kinatibok-ang iglesia natukod ibabaw sa mga 
pinadayag sa Iyang kaugalingon. 
 Karon, magasugod kita dinhi sa… Magasugod kita, ingnon ta, sa mga 
ika-14 nga verseculo. 
 Ug sila miingon, ang uban miingon… ikaw mao si Juan Bautista:… 
(Ang—ang pangutana mao…) 
 … si Jesus, miingon sa… sa kayutaan sa Cesarea ni Filipo, ang iyang 
mga tinun-an gipangutana niya nga nag-ingon, kinsa man kono…ang Anak sa 
Tawo?... (ika-13 nga verseculo, ug mao kana ang 16:13 karon.) 
 Ug sila miingon,… 
138 Karon, bantayi, mao kini ang unang dapit sa iglesia diin si Jesus 
namulong, ug ang—ngadto sa Pinadayag mao ang katapusan. 
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 Ug siya miingon, ang uban miingon… ikaw mao si Juan Bautista 
kono: ug ang uban, si Elias kono; ug ang uban, si Jeremias kono, ug ang 
uban…ug—ug… kon usa sa mga profeta. 
 Siya miingon ngadto--ngadto kanila… (ang tanan, tibook pundok)… 
apan kamo, unsay inyong sulti, kinsa man ako? 
 Si Simon mitubag nga nag-ingon, “Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa 
Dios nga buhi.” (Oh, tan-awa.) 
 Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Dalaygon ikaw, Simon—
simon Barjona:… Kay wala kini ipadayag kanimog tawo, kondili gipadayag 
kini kanimo sa Akong Amahan nga anaa sa langit. 
 Oh, tan-awa. “Dili gayud nimo makuha kini gikan sa usa ka 
seminaryo. Walay laing paagi nga mabatonan nimo gayud kini, Simon, anak ni 
Jonas; ang paagi lamang nga mabatonan nimo kini, mao ang espirituhanon nga 
pinadayag nga gipadayag kanimo gikan sa langit nga Ako mao Siya.” Si Jesus 
miingon, “Kung dili kamo motoo nga Ako mao Siya, mangamatay kamo sa 
inyong mga sala. (Mao kana ang tinuod gayud.) Ako mao Siya.” 
 Ako magaingon… kanimo,… ikaw mao si Pedro,… ibabaw niining 
bato Akong pagatukoron ang Akong iglesia; ug ang mga ganghaan sa hades 
dili makabontog niini. 
 Unsa kini? Espirituhanon, espirituhanon, ang espirituhanong 
kamatuoran, ang Pulong sa Ginoo. 
141 Karon, atong makaplagan nga dinhi niining dakung pinadayag nga ang 
Dios naghatag dinhi ngadto sa iglesia dinhi niining katapusang mga adlaw, nga 
ang Dios nagpadala ug nagpadayag sa iyang kaugalingon sa inablihang 
Pultahan taliwala sa duha ka mga kapanahonan. Kini wala sa—sa 
kapanahonan sa Laodicea; ni sa laing kapanahonan, ang kapanahonan sa 
Filadelfia; apan kini anaa sa taliwala, ang paglambi, tungod kay ang… Akong 
pamatud-an kini sa unahan ug diyutay, ug inyong makuha kini. Nakita ninyo? 
Himoon kini nato nga maanindot, sa segurado gayud nga kamo dili 
makapugong sa pagtan-aw niini, kung buot gayud kamo nga motan-aw niini. 
Nakita ninyo? Buyno. 
 Karon, ang pinadayag sa Iyang kaugalingon diin Iyang gitukod ang 
Iyang iglesia. Pila ang nahibalo niana nga tinuod karon? Siya nagtukod sa 
Iyang iglesia ibabaw sa pinadayag sa Iyang kaugalingon. 
143 Buyno. Karon, unsay Iyang gisulti? “Walay tawo nga makasira niini.” 
 Nasayud ako sa imong mga nabuhat, tan-awa, gibutang ko sa imong 
atubangan ang usa ka pultahan nga inablihan,… 
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niini karon, apan pasagdan kini. Sa buntag giunsa nianang tawo nga nakasulod 
nianang dapit gikan sa panihapon sa kasal… kon, alang sa panihapon sa 
kasal… 
 Buyno, “Strait is the gate; narrow is the way.” Ang tubig mao ang 
ganghaan, ang pultahan ngadto sa Ginoong Dios. 
162 “Gibutang Ko ang pultahan nga inablihan. Ako adunay mga yawi. Ako 
lamang ang makahimo sa pag-abli niini; Ako lamang ang makapadayag niini; 
Ako adunay mga yawi.” Tinuod ba kana. “Walay tawo nga makaanhi Kanako 
gawas ang Akong Amahan magadani kaniya, ug ang tanan nga gikahatag 
Kanako sa Amahan magaduol Kanako.” Walay tawo nga maluwas, pinaagi 
lamang kang Jesu-Cristo, dili pinaagi sa bisan unsang iglesia, bisan unsang 
organisasyon, bisan unsang obispo, papa, pinaagi gayud kang Jesu-Cristo. 
Anaa Kaniya ang yawi; Siya mao lamang ang makahimo… Ang mga yawi sa 
unsa? Si David, sa umalabot nga milenyum diin Siya magalingkod sa Trono ni 
David. “Ania Kanako ang yawi ni David; Ako nag-abli niining pultahan ug 
walay bisan kinsa nga makasira niini. Walay tawo nga makaabli niini gawas 
Kanako, ug walay tawo nga makasira niini gawas Kanako.” 
163 Giunsa kini sa pagkahimo? Unsaon sa bisan kinsang tawo sa 
pakahibalo Kaniya nga mao ang Cristo gawas kung Siya magpadayag sa Iyang 
kaugalingon ngadto Kaniya? Nakita ninyo? Siya nagpadayag sa Iyang 
kaugalingon. Anaa Kaniya ang yawi. Siya makaabli niini kon pasagdan nga 
inablihan. Nakita ninyo? “Anaa Kanako ang yawi sa pultahan. Ako mao ang 
pultahan. Ako mao ang Dalan. Ako mao ang Kamatuoran. Ako mao ang 
Kahayag. (Oh.) Ako mao ang Alpha. Ako mao ang Omega. Ako mao ang 
nahauna ug ang naulahi. Ako mao ang Amahan. Ako mao ang Anak. Ako mao 
ang Espiritu Santo. AKO MAO, dili ako kaniadto kon sa umalabot. AKO 
MAN ANG MAO AKO, mao kana…?... ang tibook butang. AKO MAO, dili 
ako kaniadto kon sa umalabot. AKO MAO, kana nagpasabut sa buhing 
presensya ngadto sa walay katapusan. Nakita ninyo? AKO MAO. Mao sa 
gihapon kaniadto, mao sa gihapon sa umalabot; Ako mao sa gihapon maingon 
nga Ako mao sa gihapon kaniadto ug mao sa gihapon sa umalabot.” Nakita 
ninyo? Siya—Siya ang AKO MAO gayud. 
164 Adunay mga yawi ni David ngadto sa Gingharian; walay tawo nga 
makasira niini. Ang ikapito nga verseculo nagpamatuod niana (Buyno.), nga 
anaa Kaniya ang mga yawi ni David, “Walay tawo nga makasira.” 
 Karon, atong tan-awon unsa ang sunod nga butang: 
 … nga ikaw diyutay rag kusog,… 



30 
 
155 Ang pinadayag sa Iyang kaugalingon, sa Iyang labing gamhanang 
pagka-Dios. Unsay Iyang gibuhat niini? Dili gayud ako makahimo sa pagbiya 
niini bisan unsaon. Siya nagpadayag niini sa iglesia sa Efeso. Tinuod ba kana? 
Ug mao kana sa dihang ang Kahayag unang misidlak, ang Cristohanong 
Kahayag. Tinuod ba kana? Ang kapanahonan sa Espiritu Santo nagsugod 
gayud dinhi sa Efeso. 
 Ug ang profeta miingon nga adunay adlaw nga dili gabii ni adlaw, 
apan sa kagabhion ang Kahayag mobalik pag-usab.” Nakita ninyo kini? Nakita 
ninyo? Apan tan-awa, kining adlaw nga mangiub, mitungha latas didto, tanan 
niini dinhi nga mangiub nga mga organisasyon ug tanang butang; apan sa 
katapusang mga adlaw ibabaw dinhi, sa halayo dinhi siya nagbutang nianang 
pultahan nga inablihan. Si Jesus miingon, “Ako mao kanang Pultahan.” 
157 Nakadungog ba kamo Kaniya nga miingon, “Ako mao ang Pultahan. 
Ako mao ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang Kahayag”? Nakita ninyo? 
Nakadungog ba kamo Kaniya nga miingon, “Strait is the gate, and narrow is 
the way”? Namatikdan ba ninyo giunsa sa pag spelling kanang strait? S-t-r-a-
i-t: tubig. Ang “strait” nagkahulogan ug “tubig.” S-t-r-a-i-g-h-t. Nakita 
ninyo? Strait, “Ang tubig mao ang dalan. Ug kanang tubig mao ang pultahan, 
ug hiktin ang dalan.” Unsa ang tubig? Mao ang ganghaan, ang pultahan. 
Nakita ninyo, sa pag-abli… “Sa Ngalan sa Ginoong Jesus mao ang dalan, 
pinaagi sa tubig. Strait is the gate, narrow is the way, that…” Si Jesus… 
“Water is the gate, sa Ngalan ni Ginoong Jesus, sa pagsulod niini.” 
 “Paghinulsol ang matag-usa kaninyo ug magpabautismo sa Ngalan ni 
Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo, 
samtang kamo magatutok paingon sa Kalbaryo, ang gasa sa Espiritu Santo. 
Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak. (Ang uban kanila 
miingon, ‘Alang lamang sa mga apostoles.’) alang kaninyo ug sa inyong mga 
anak, ug ngadto kanila nga atua sa halayo, sa matag-usa nga pagatawgon sa 
Ginoo nga atong Dios.” Ang saad alang ngadto sa tanan, kung ikaw moagi sa 
mao ra nga dalan nga mabasa sa Reseta. Tinuod kana. 
159 Ayaw pag-ingon, “Buyno, ako molusot sa luyo niini nga dalan.” 
Adunay usa ka tawo usa ka higayon nga milusot sa luyo, kamo nahibalo, ug 
nakaagi sa lain nga dalan. Nahibalo ba kamo niana? Nakabasa ba kamo sa 
sambingay mahitungod niini? Adunay usa ka tawo nga miagi sa luyo ug 
nakaagi sa laing dalan. 
 Karon, sa sidlakan, sa dihang sila—sila anaa sa panihapon sa kasal… 
Atong hisgutan kini sa buntag, sa panihapon sa kasal, giunsa nianang tawo nga 
nakasulod didto. Atong tinguhaon kana sa paghisgut sa buntag. Ako mosulti 
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 Unsa ang inablihang pultahan? Ang pinadayag sa labing gamhanang 
pagka-Dios ni Jesu-Cristo. Unsay Iyang gisulti ngadto sa Iyang unang iglesia 
balik dinhi, balik niining kapanahonan? Siya miingon, “Ako mao Siya ang sa 
kaniadto, ang sa karon, ug ang sa umalabot. Ako mao ang nahauna ug ang 
naulahi. Ako mao ang makakagahum sa ngatanan.” Siya misulti niini sa tulo 
ka nagkalainlaing mga higayon, naghimo sa Iyang kaugalingong pagka-Dios 
ngadto sa Iyang nahaunang iglesia dinhi; sa wala pa Siya moadto sa 
katapusang kapanahonan sa iglesia, Siya miingon, “Gibutang Ko sa imong 
atubangan ang usa ka pultahang inablihan.” Kung buot kamo makakita sa 
pinadayag, mao kini dinhi, diin Siya nagtukod sa Iyang iglesia. Ug ang paagi 
lamang nga Siya magdala sa Iyang iglesia, mao ang pagbalik sa pinadayag 
kung Kinsa Siya. Sa tinuoray. 
144 Tan-awa. Sa dihang si Abraham naghimo ug pakigsaad—kon ang Dios 
naghimo ug pakigsaad kang Abraham nianang adlaw nga siya miingon, 
“Unsaon pagkahitabo niining mga butanga, tungod kay ako tigulang na, ug ang 
akong manununod lamang mao kining—kining ulipon sa Damascus nga akong 
nabatonan dinhi, si Eliezer?” Miingon, “Ako tigulang, ug Ikaw nagsaad 
kanako ug usa ka anak. Unsaon nimo sa pagbuhat niini? Unsaon niini sa 
pagkahitabo?” 
 Ug hinumdomi siya nahikatulog; usa ka lawom nga katulogon miabut 
kaniya sama sa mahiabut sa matag-usa ka lalake: kamatayon. Ug unya iyang 
namatikdan, sa iyang atubangan miagi ang—ang nag-aso nga hudno; ang 
matag-usa ka makasasala angayan nga moadto sa impyerno. Siya nagpatay ug 
usa ka mananap, usa ka nati nga baye nga vaca, usa ka baye nga kanding, ug 
usa ka toro nga karnero, ug usa ka tokmo, ug usa ka kuyabog nga salampati. 
Wala niya gibulag ang tokmo ug ang kuyabog nga salampati. Ug unya kining 
gamayng maputi nga Kahayag miadto sa atubangan didto, ug miadto ngadto-
nganhi taliwala niining gipikas nga mga mananap, nagpamatuod sa pakigsaad 
kang Abraham. 
146 Karon, sa Japan, kung dunay usa ka hapon nga tawo dinhi, kamo 
nahibalo unsaon nila sa paghimo ug pakigsaad sa Japan? Maglabay ug asin 
ang matag-usa kanila. Magkuha ug gamayng tibod sa asin, ug maglingkod 
didto, mag-istoryahanay sila, “Buhaton ba nimo ang mao kini-ug-mao kana?” 
 “Oo, ako magabuhat niini-ug-niana.” Unya sila magbuhat ug 
pakigsaad, magkuha ug asin, ug ilabay kini ngadto sa usa, tungod kay ang asin 
usa ka nagapreserba. Nakita ninyo? Buyno. Sila maglabay ug asin ngadto sa 
matag-usa; mao kana ang pakigsaad. 
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 Sa America, giunsa namo sa paghimo ug pakigsaad dinhi, kami 
moingon, “Buyno, buhaton ba nimo ang usa ka butang?”  
 “Ako magabuhat ug usa ka butang.” Ug ang nahaunang butang kamo 
nahibalo, maglamano kami sa matag-usa ka kamot, “Maglamano tungod 
niini.” Mao kana ang pakigsaad. 
148 Apan sa sidlakan, ang paagi nga sila maghimo ug usa ka pakigsaad, 
sila magsulat ug usa ka butang. Ug sila magsulat ug usa ka kontrata, ug sila 
magpatay ug usa ka mananap sa panahon ni Abraham. Ilang pikason ang 
mananap ug mobarug sa taliwala niini, magsulat niining kontrata, ug gision 
kini sama niini. Kuhaon sa usa ang usa ka bahin, ug ang usa ngadto sa laing 
tawo. Ug unya sila maghimo ug panumpa niana, mahimo ang ilang mga lawas 
nga mahisama sa niining patay nga mananap kung sila mapakyas sa pagtuman 
sa niining kontrata. Ug karon, ang paagi lamang nga kining kontrata 
mahimong… Dili ka gayud makakopya niini. Kinahanglan nga kini mohaum 
gayud sa dihang isumpay kini. 
149 Karon, unsa ang gipakita sa Dios kang Abraham sa unsay Iyang 
pagabuhaton? Nga Iyang kuhaon ang Kaliwat ni Abraham, gikan kang Isaac 
ngadto kang Jesus, ug Siya magdala Kaniya ngadto sa Kalbaryo, ug didto 
Iyang pikason Siya. Iyang gikuha ang Espiritu gikan Kaniya, pahilayo sa 
lawas; Iyang gibanhaw ang lawas ug nagpahimutang niini sa toong kamot sa 
Pagkahalangdon sa kahitas-an, ug gipadala balik ang Espiritu Santo ngadto sa 
iglesia. Mao kana ang pakigsaad sa Dios, nagpikas niini: atong nabatonan ang 
Espiritu; Iyang nabatonan ang lawas. Ug sa dihang Kini miakub pag-usab, ang 
Espiritu nga ania kanato magaipon Kaniya ingon nga Pangasaw-onon. Amen. 
Dili bisan unsang denominasyon nga motapot ngadto Niini gayud. Dili, sir. 
Kini lubos nga walay sambog, ang Espiritu Santo sa pagkatawo. Mao lamang 
kana. Mao kana ang pakigsaad. 
150 Karon, karon, atong makaplagan nga Siya miingon, “Gibutang Ko sa 
imong atubangan ang usa ka pultahan nga inablihan.” Dili ko manumbaling 
unsa ka daghan ang minugna sa tawo nga mga organisasyon nga mitungha, 
kon mga denominasyon, bisan ang mga ganghaan sa hades dili makasira niini. 
Usa lamang ka paagi nga nga madaug kini, magpasakop niini. Mao lamang 
kana. Dili ka makapasakop niini, busa kinahanglan nga ikaw matawo ngadto 
niini. Tinuod. Busa walay bisan kinsa nga makapahunong gayud nianang 
mensahe sa labing gamhanang pagka-Dios ug sa bautismo sa Ngalan ni Jesu-
Cristo. Ang mga ganghaan sa hades dili gayud makabontog niini. 
 Ikaw moingon, “Giunsa nimo sa pagkahibalo nga kini tinuod?” Tukma 
gayud kini sa Pulong, ug walay bisan kinsa pa nga makasulti ug bisan unsang 
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butang mahitungod niini. Sa tukma gayud. Mao kini ang Pulong. Walay dapit 
diin ang bisan kinsa nga nabautismohan sa Ngalan sa Amahan, Anak, ug 
Espiritu Santo. 
152 Kining dakung San Pablo, ang manulonda sa Efeso,, nagsugo sa 
matag-usa ka tawo nga wala mabautismo, bisan sa unsa nga paagi ikaw 
gibautismohan, kung ikaw wala mabautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo, siya 
nagsugo kaninyo sa pagduol ug magpabautismo pag-usab sa Ngalan ni Jesu-
Cristo. Siya miingon, “Kung usa ka manolunda nga gikan sa langit moanhi ug 
magtudlo sa bisan unsang butang pa, ipatunglo siya.” 
 Busa imong makita unsa ang gianhi sa manolunda dinhi niining 
katapusang mga adlaw, unsang matang sa mensahe nga anaa kaniya sa dihang 
siya motungha. Kita tingali magapaingon niini ngadto kaniya. Apan sultihan 
ko kamo, sa dihang siya moabut, siya magawali sa bautismo sa Ngalan ni Jesu-
Cristo. Kung dili kamo motoo niini, moanhi kamo ugma sa gabii ug tugoti ako 
sa pagpakita kaninyo pinaagi sa Kasulatan. Siya sa pagkatinuod magabuhat. 
Ug ang pagsirkunsidar sa kasingkasing, ug Langitnong mga milagro, ug mga 
pagpamuhat ug mga gahum sama gayud sa ilang nabatonan sa adlaw sa 
Pentecostes, ang orihinal nga panalangin moabut gayud pagbalik ngadto 
nianang diyutayng nasalin aron sa pagdala niini ngadto sa himaya. Kanang 
kontrata motakdo sa tukma gayud sa dihang kini gigisi sa nahaunang paagi. 
154 Oh, nahigugma ako kaniya. Ako malipayon kaayo, malipayon kaayo, 
ako—ako dili makapahayag niini sa maayo gayud. Ako malipayon kaayo nga 
ako makahimo sa pagsulti nga ako usa kanila. Malipayon kaayo ako. 
 Gipanghinaut unta nako nga ang tanang mga kaigsoonan nako 
mahisama niana. Ako nagapanghinaut nga mahimo nako ang akong mga 
igsoong lalake ug mga igsoong babaye dinhi, akong mga bililhong mga higala 
sa kalibutan, nga makakita niining dakung butang. Ako—ako—ako buot—ako 
andam karong gabii, ang Dios nasayud niini. Ako adunay gamayng batang 
lalake nga si Joseph nga atimanon; ug gamayng batang babaye nga si Sarah ug 
Rebekah; usa ka matahum nga asawa nga dili nako pagabiyaan; apan kung ako 
mahibalo nga ang akong mga igsoon latas—ang katawhan nga akong nailhan 
niining kalibutan, makadawat niana ug motoo niini, ug mapuno sa Espiritu 
Santo, andam ako sa paglakaw gayud karon. Mao kana ang tinuod gayud. 
Nakita ninyo? Oh, kung ako lamang… Ug ikaw dili… Kung ikaw mosulti sa 
maaghop, sila maghunahuna nga ikaw magtinguha sa pagbutang ug usa ka 
butang ngadto kanila. Ug—ug adunay usa lamang ka butang nga buhaton; mao 
ang magpabilin sa Pulong ug ilansang kini didto. Mao kana ang tinuod gayud; 
magpabilin gayud niini. Oh, giunsa nako sa paghigugma Kaniya. 


