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Oh, this is like heaven to me; 
I’ve crossed over Jordan to Canaan’s fair land, 
And this is like heaven to me. 

321 Dili ba kini makahimo kanimong malipayon? Maayo. Paglamano sa 
mga kamot ngadto sa uban, moingon, “Dalaygon ang Ginoo. This is like 
heaven to me.” 

Take the Name of Jesus with you, 
Child of sorrow and of woe; 
It will joy and comfort give you, 
Take it everywhere you go. 
Precious name, O how sweat! 
Hope of earth and joy of heaven; 
Precious name, O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven. 
At the Name of Jesus bowing, 
Falling prostrate at His feet, 
King of kings in heaven we’ll crown Him, 
When our journey is complete. 
Precious name, O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven; 
Precious name, O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven, 

 Karon, sa hilom, uban sa pagduko sa atong mga ulo: 
… the Name of Jesus ever,  
As a shield from every snare; 
When temptations ‘round you gather, 
Just breathe that holy Name in prayer. 
Precious name, O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven; 
Precious name, O how sweet! 
Hope of earth and joy of heaven,  
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1 Aw, wala gayud siya nakahuman niana. Ako miingon, “Naulahi ako 
alang sa akong pagkasal, naulahi gayud ug diyutay, ulahi ug diyutay alang sa 
akong pagkasal, kung mahimo lamang gayud nako nga maulahi alang sa akong 
lubong.” Mao kana ang buot nako sa tinud-anay nga maulahi ako, maulahi sa 
tinuod. Dili, usa kadto ka tawag sa telepono didto sa balay; busa dili ako halos 
makahawa, ug human sila ug ang akong asawa sayo nga mibiya, ako adunay 
daghang mga butang nga gibuhat. Ug unya ang katawhan sa nagkalainlaing 
dapit, nagaampo, ug karon lang misulod; ang pinadayag sa Ginoo miabut sa 
usa ka igsoong lalake, usa ka igsoong babaye nagatindog sa luyo didto, 
masakiton; kamo nahibalo unsay buot nako ipasabut; kini lamang mipadayon, 
mipadayon, mipadayon, mipadayon. Ug wala gani ako makahimo sa 
paglamano sa mga kamot sa uban sa akong mga higala dinhi gikan sa Georgia 
ug sa nagkalainlaing mga dapit sa tibook palibut, sa ibabaw sa Canada. Gibati 
gayud nako ug dili maayo mahitungod nga wala makalamano sa inyong mga 
kamot. 
3 Ug, sa laing bahin, asa dapit sa Fred karong gabii, si Fred Sothmann? 
Fred, nahinumdom ka nianang panahon nga ikaw nagtawag kanako gikan sa 
Canada, milugsong, ug ako nagsulti kanimo nga dili moanhi pinaagi sa kotse? 
Bisan pa man ikaw mianhi; adunay pagkaguba, murag gibungkag ang iyang 
kotse, halos mipatay sa iyang asawa, pamilya, ug nagbali sa iyang ilong, ug 
nagbutang kanilang tanan sa hospital. 
 Dili pa lang dugay sa dihang ako mibiya, sa udto gayud, si Igsoong 
Ben nga nagatindog didto, miduol padulong kanako. Ug si Rosella miadto 
didto; siya miingon, “Ako mopauli na.” 
 Ako miingon, “Rosella.” 
 Siya miingon, “Unsa man diay, Igsoong Branham?” 
 Ako miingon, “Akong gibati ang tinud-anay nga kahibulong 
mahitungod niana.” Nakita ninyo? 
 Miingon, “Bisan unsang butang ang mahitabo?” 
 Ako miingon, “Wala ako nahibalo. Murag alang kanako; Usa ka 
butang ang nagpasidaan kanako.” 
5 Siya nagtawag kanako sa miaging pipila ka mga minuto; siya adunay 
aksidente. Ug busa, walay usa nga nasakitan, apan kini anaa sa kamot sa 
Ginoo. Ang iyang sakyanan nadalin-as (Didto sa amihanan ang tanang dapit 
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yelohon), ug ang iyang sakyanan nadalin-as latas sa dalan sa paspas kaayo 
niini nga paagi. Ug siya misinggit, “O Ginoo, tabangi ako.” Ang sakyanan 
mituyok pagbalik niini nga paagi pag-usab, mibalik ug miadto sa iyang husto 
nga dalan, ug misugod pagdagan nga maayo. Siya mipadayon pagpadagan diha 
sa dalan, ug siya miingon, “Tan-awa, tan-awa, gipasalamatan gayud nako nga 
nakagawas gikan niana, tungod kay ang ubang mga sakyanan nga mipadagan 
nianang mao ra nga agianan, nagapanglupad gayud.” Ug siya miabut latas sa 
dalan, ug unya siya mihunong didto aron… Ako nagatoo, ngadto sa usa ka 
butang. Siya mihunong didto aron pagkuha sa iyang kape kon usa ka butang. 
Ug sa wala pa gayud siya nakagawas nianang sakyanan, laing sakyanan 
mibangga gayud sa likod sa iyang sakyanan, ug laing usa sa likod sa iyang 
sakyanan, ug laing usa sa likod sa iyang sakyanan, ug didto silang tanan 
nagtapok. Apan siya miingon siya natay-og ug diyutay, apan wala nasakitan, 
apan siya buot magpasalamat sa Ginoo, ug nagtawag ug nagsulti ngadto sa 
iglesia aron sa pagpasalamat sa Ginoo nga siya wala naunsa kon bisan unsang 
butang, ug nagapangamuyo sa iglesia sa pagpadayon sa pag-ampo nga siya 
makauli sa pinuy-anan. Nakita ninyo, siya usa ka bag-ong drayber; bag-o pa 
lang siya nakakuha sa iyang lisensya. Busa—busa mapasalamaton ako kaayo. 
6 Apan kini sa kanunay adunay sangputanan niadtong gihatagan ug mga 
pasidaan sa Ginoo. Miingon, “Buyno,” siya miingon, “Ako wala makatrabaho 
ug usa ka adlaw nga trabaho.” Unsa ang usa ka adlaw nga trabaho? Labaw pa 
ug bili kaysa niana aron sa pag-ayo sa likod sa sakyanan. Nakita ninyo? Busa 
kini ang labing maayo sa—sa paghimo kanimo… Pagpabilin sa Ginoo. Dili ba 
kana tinuod? Kung Siya magsulti kanato sa bisan unsang butang, labing maayo 
nga kita magpabilin niini. Tungod kay Siya sa kanunay husto. Dili ba Siya? Sa 
kanunay husto. 
7 Karon, oh, kini ingon nga—nahimong ingon nga usa ka 
kahibulongang semana. Wala lamang ako nasayud unsaon sa pagpahayag sa 
akong kaugalingon ngadto sa Dios ug ngadto kaninyong katawhan alang 
niining kahibulongang semana. Mao kini ang usa sa labing malipayong walo 
ka mga adlaw nga sukad ako nagwali sa akong kinabuhi. Mao kana ang tinuod. 
Ako—ako nakakat-on ug maayo sa Ginoo ug sa Iyang malomong kalooy, ug 
ang tanan nga Iyang gibuhat alang kanato, ug aron nga makakita sa Iyang 
Espiritu nga nagapamuhat balik diha sa iglesia. Ug ako malipayon kaayo nga 
makakita sa mga gasa nga nagsugod sa nagpanglihok balik diha sa iglesia pag-
usab. Nakita ninyo? 
 Karon, sa makausa didto, sa dihang ikaw milakaw, murag adunay usa 
ka tawo nga misulod, nga—nga nagahugaw niini, kamo nahibalo, sila 
magasugod lamang sa pagbuhat ug bisan unsang butang. Ug sa dihang ikaw 
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Lose all their guilty stain. 
The dying thief rejoiced to see 
That fountain in his day; 
And there may I, though vile as he, 
Wash all my sins away. 
Wash all my sins away,  
Wash all my sins away; 
And sinners plunged beneath that flood, 
Lose all my sins away. 

319 Karon, ipataas ang inyong mga kamot ngadto sa Dios ug ihatag 
lamang Kaniya ang pagdayeg; moingon, “Salamat Kanimo, Ginoo. Ako 
nagatindog; ako nagahatag Kanimo sa pagdayeg. Nagapasalamat ako Kanimo 
sa Imong mga panalanangin, alang sa Imong pagkamaayo, ug sa paghatag 
kanako sa bautismo sa Espiritu Santo.” Salamat Kanimo, Ginoo. Salamat 
Kanimo, Ginoo. Salamat kanimo, minahal nga Dios, sa paghatag kanamo… 
Ikaw nagtuman sa Imong saad. Ikaw miingon sa ingon niini. Kami mitoo 
Kanimo. Salamat Kanimo, Jesus. 
320 Dili ba kamo malipayon? Moingon, “Dalaygon ang Ginoo.” Teddy, 
tugoti ako sa pag-awit sa makausa pa, “We find many people who can’t 
understand, This Is Like heaven To Me.” 

We find many people who can’t understand 
Why we are so happy ang free; 
We’ve crossed over Jordan to Canaan’s fair land, 
And this is like heaven to me. 
Oh, this is like heaven to me, 
Oh, this is like heaven to me; 
Well, we’ve crossed over Jordan to Canaan’s fair land, 
And this is like heaven to me. 
Oh, when I get happy, I sing and I shout, 
The devil don’t believe it, I see; 
But I’m filled with the Spirit, there isn’t a doubt, 
And that’s what’s the matter with me. 
Oh, that’s what’s the matter with me, (Dalaygon ang Dios.) 
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makadawat sa gahum sa kahitas-an, makadawat sa gahum sa pagkinabuhi sa 
usa ka Cristohanong kinabuhi, aron makadawat sa gahum sa pagbontog sa 
pagpanulay. Sumala sa alawiton nga among ginaawit lang karon, “They 
gathered in the upper room and was praying in His Name, they were baptized 
with the Holy Ghost and power for service came.” Mao kana ang ilang 
gikinahanglan, gahum sa pag-alagad nga moabut diha kanila. 
 Ako nagaampo Kanimo, Amahan, ingon nga Imong ulipon, maingon 
nga Imong nakita sila nga nagpataas sa ilang mga kamot… Sila naghimo ug 
panaad ngadto Kanimo ug saad nga sila dili gayud moundang; nga dili nila 
kini ipadaplin, apan sila magaampo hangtud Ikaw magapuno kanila, Ginoo, 
ako nagaampo nga sila dili mobiya niining simbahan hangtud mahitabo kana, 
ug sila maania dinhi gayud hangtud ang matag-usa ka kalag mapuno sa 
Espiritu Santo. Tugoti kini, Ginoo. 
316 Ikaw mao ang Dios, ang Makagagahum sa tanan; ikaw nagpadayag sa 
unod aron sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Ikaw nabanhaw sa ikatulo ka 
adlaw, mikayab sa kahitas-an. Ug Ikaw ania dinhi karong gabii sa among 
taliwala, ug sa Ngalan sa Espiritu Santo. Ug kami nagaampo, Amahan, nga 
Ikaw, among bililhong Ginoo, magapuno sa matag-usa kanila uban sa Imong 
Kaugalingon. Ug hinaut sila mahimong usa—usa ka panalangin sa Imong 
Gingharian ug sa kalibutan nga umalabot. Ug usa niana ka adlaw sa dihang 
Ikaw sa katapusan moabut sa katapusan sa dalan, nga kana mahimong karong 
panahona bisan pa niana, kami wala nahibalo kung kanus-a kini. Apan hinaut 
nga ako makahimo, Ginoo, mahimong mahilakip niadtong makauban sa 
pagsakgaw. Hinaut ang matag-usa ka tawo diha sa Diosnong Presensya ug ang 
tanan nga napuno sa Espiritu, nga nasakop sa Dios, masakgaw. 
 Dawata kini karong gabii, Amahan. Sila mga Imo karon. Akong 
gitugyan sila Kanimo, sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Amen. 
318 Karon, buot ko nga ang uban kaninyo nga nagatindog kauban niining 
katawhan, nga adunay Espiritu Santo, motindog, mopandong sa inyong mga 
kamot kanila. 

… a fountain filled with blood, 
Drawn from Immanuel’s veins, 
And sinners plunged beneath that flood, 
Lose all their guilty stain. 
Lose all their guilty stain, 
Lose all their guilty stain; 
And sinners plunged beneath that flood, 
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dili magpasidungog nianang mga gasa, ang Dios dili magpasidungog kanimo. 
Nakita ninyo? Tinuod kana. Kinahanglan imo kining tul-iron. Ug ang paagi 
nga kita magbuhat niini mao nga sa dihang kini anaa sa kahusay, sa paagi nga 
sila nagsulti ug mga dila, dili lamang sa pagkutlo sa Kasulatan, apan sa 
pagsulti ug usa ka butang nga magakahitabo. Ug kung—kung ikaw magpabilin 
lamang nga tinud-anay nga matinahuron uban niana, kini magsugod nga… 
Kung bisan kinsa wala diha sa kahusay diha sa iglesia, ang Espiritu Santo 
magapamulong niini gayud ug motug-an kanila kinsa kini. Ug nga sila—sila 
mobati nga gilatigo ug moadto sa halaran. Mao kana unsa ang bulohaton 
niadtong mga gasa. 
9 Ug aron nga makita ang atong pastor dinhi, si Igsoong Neville, siya 
maulawon, maulawon nga matang nga lalake. Ug tug-anan ko kamo; siya—
murag siya dili gayud makabaton niini sa dihang kini moabut sa Pentecostes. 
Apan sa makita siya nga nagabarug ug naghubad sa mga dila ug nagpropesiya, 
tug-anan ko kamo, siya nakaabut na sa halayo. Tinuod. 
 Magaampo kita alang sa atong pastor. 
 Ug makita ang mga gasa nga magasugod sa pagtungha diha sa iglesia. 
Ug laing gamayng, mapainubsanong igsoon dinhi, ania siya dinhi, kinahanglan 
nga maania siya dinhi sa usa ka dapit. Ako nagtoo nga ania siya; siya sa 
kanunay ania. Siya usa ka mapainubsanon kaayo nga tawo, naandan nga 
nahimong usa ka trustee dinhi sa iglesia, si Igsoong Higginbotham, usa ka 
bililhon, diosnon nga tawo. Ug sa nakita nga siya nakadawat sa gasa sa 
pagsulti ug mga dila, kinsa ang nakahunahuna gayud nga kanang Igsoong 
Higginbotham nakabuhat niana? Usa ka maulawon, maulawon nga tawo, dili 
buot nga mailhan sa bisan asang dapit, nga nagapahilayo. Apan tan-awa, ang 
Dios makahimo sa pagkuha sa usa ka tawo sama niana ug gamiton siya 
(Nakita ninyo?), tungod kay dili siya buot mobuhat niana sa nahaunang bahin. 
Kung buot siya nga mobuhat niini, tingali mogula siya nga sinalibay nga 
sanina. Apan samtang nga siya mogula nga diin siya dili buot nga mobuhat 
niini, tingali ang Dios makahimo sa paggamit kaniya sama niana. 
 Si Junie ania dinhi, oh, siya anaa sa luyo sa poste gikan kanako. 
12 Akong masulti kini. Nakadungog ako ug daghang mga tawo nga 
nagapamulong ug mga dila. Ug ako nagtoo nga kini gikan sa Dios, tungod kay 
dili ka makahimo ug tingog nga walay kahulogan kini ug usa ka butang ngadto 
sa ubang tawo, sa ubang dapit. Kamo nahibalo, ang Biblia miingon walay usa 
ka tingog nga walay kahulogan; nagpasabut nga walay usa ka tingog nga wala 
magkahulogan ug usa ka butang. Usahay ako mahibulong giunsa kana sa 
pagkahimo hangtud ako miadto sa Africa ug nakadungog sa tanan nga mga 
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kabanha, ug akong nakaplagan nga kini gikan sa tingog sa usa ka may 
kinabuhi. Usahay kini usa ka tingog sa Manulonda ug uban pa. 
13 Apan si Junie Jackson, usa ka maulawon, mahinay, manggiulawon, 
banikanhong magwawali gikan didto sa Methodista nga simbahan, sa ubos—
ubos sa Elizabeth, Indiana, didto sa luyo sa kalasangan, mahilom, dili mosulti, 
medyo mahinay, ug murag tan-awon sama sa… Akong nakita siya usahay, 
buot ko nga kuhaon ko siya, maglamano kaniya, moingon, “Pagsulti, Junie, 
ayaw lamang paglingkod diha ug motan-aw kanako sama niana.” Kami 
milingkod sa usa ka tuod sa kalasangan, ug siya milingkod didto ug miingon, 
“Buyno,… Ako nagtoo… kining tanan maayo man.” 
 Ako moingon, “O Junie, akong—akong gibati sama nga; tugoti ako sa 
pagsulti niini alang kanimo, nakita nimo. Ikaw-ikaw hinay ra kaayo alang 
kanako. Nakita nimo?” Ug ang Dios naghatag kaniya ug usa—usa—usa ka 
gasa sa pagsulti ug mga dila; wala gayud ako makadungog nga labing tin-aw 
nga pinulongan sa tibook nakong kinabuhi. Nakita ninyo? 
16 Bantayi Siya diha sa iglesia. Nakita ninyo kanang babaye nga 
namulong ganihang buntag nga wala makaila sa laing babaye? Ug wala 
nahibalo sa laing usa, ug diha lamang sa tingog nga kini gipamulong; ug sa 
dihang kini gihubad, diha sa mao ra nga tingog, ang mga titik nga A, E, I, O, 
U., ang mga panulbok, mao ra gayud, miabut pagbalik. Ug ang mga mensahe 
hingpit ngadto sa iglesia. Nakita ninyo giunsa kana? Angay kita magpasalamat 
ngadto sa Dios. Karon, ayaw ipauna ang imong dughan. Kung imong buhaton 
kana, nagpanghambog ka sa imong kaugalingon; madakpan ka sa yawa. 
Magpainubsanon lamang; moingon, “O Ginoo, ibutang ako sa luyo; ayaw 
gayud ako ituboy sa dili pa ang panahon.” 
 Dili gayud Siya motugot nga ikaw dili maanaa sa kahusay. Kung 
buhaton nimo, usahay, kana dili—kana dili mahinungdanon. Kung buhaton 
nimo, oo, ang pastor dinhi maga—magasulti kanimo. Nakita ninyo, ang—ang 
mga gasa dili mahitabo sa dihang ikaw—sa dihang ikaw magwali. Kasagaran, 
kung ang mga gasa magalihok ug maayo diha sa iglesia, kami makigtagbo 
kaninyo sa dugayng panahon sa dili pa ang laing panimbahon; tugoti ang 
Ginoo magapamuhat kaninyo didto (Nakita ninyo?), tungod kay niining bahin 
kini dili makasamok gayud. Karon, samtang kita ania sa kongregasyon, usahay 
kinahanglan pugngan nimo ang imong kaugalingon sa makadiyut. Apan kung 
ang Dios adunay mensahe, sa ubang dapit kon kon sa lain Iyang ipagula kini 
(Nakita ninyo?); pasagdi lamang Siya, apan buhata kini sumala sa pagtudlo sa 
Biblia. Ug si Igsoong Neville tingali magatudlo nianang mga butang, nga 
among tinguhaon nga buhaton kini. Akong tinguhaon sa pagtabang kaniya 
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No other fount I know, 
Nothing but the blood of Jesus. 

 [Si Igsoong Branham nagsugod sa paghumm sa alawiton—Ed.] 
Nothing but the blood of Jesus; 
This is all my righteousness, 
Nothing but the blood of Jesus. (Aduna pa bay lain?) 
Oh, precious is… (Walay makahimo sa pagbarug, igsoon 
lalake, igsoong babaye. Ang kalibutan nagakaunlod; siya 
nawala.)… as snow; 
No other fount I know, 
Nothing but the blood of Jesus. 

311 Hinayhinay, Teddy, kung mahimo nimo, “There is A Fountain Filled 
With Blood, drawn from Immanuel’s veins.” 
 Karon, mga higala, kamo nga nagatindog nga—nga nagatinguha sa 
pagdawat sa katam-is sa Ginoong Jesus. Ang mao ra nga Biblia nga nagatug-
an kanato nga kining mga butang mahitabo, natuman tukma gayud sa paagi sa 
Iyang pagsaad niini. “Karon, ang saad,” miingon si Pedro, “ngadto kaninyo, ug 
sa inyong mga anak, ug ngadto kanila nga atua sa halayo, ug sa matag-usa nga 
ginatawag sa Ginoo.” 
 Kamo mitindog tungod kay nagkinahanglan kamo sa panalangin sa 
Dios. Ug ingon nga Iyang ulipon, ako nagaampo alang kaninyo. Ako 
magaampo nga ang Dios magahatag kaninyo sa bautismo sa Espiritu Santo. 
Ug ambut lang kung inyong mahimo kini diha sa inyong kasingkasing, kung 
kamo sinsero, kung kamo makahimo niining saad ngadto sa Dios: “Dios, ako, 
gikan niining panahona, nagatindog, nagapangita niining bautismo sa Espiritu 
Santo, ako sa kanunay magaampo ug magpaabut hangtud Ikaw magpuno 
kanako sa Espiritu Santo.” Himoon ba kanang saad ngadto sa Dios pinaagi sa 
pagpataas sa inyong mga kamot? “Ako sa kanunay magaampo, sa kanunay, 
hangtud Ikaw magpuno kanako sa katam-is ug pagkamaayo sa Espiritu.” 
314 Akong ihalad ang akong pag-ampo alang kaninyo samtang kita 
magaduko sa atong mga ulo. Among langitnong Amahan, sila mao ang mga 
tropeyo sa Imong Presensya. Sila nahibalo nga kining Mga Pulong tinuod 
tungod kay sila Imo. Sila nahibalo nga sila gihatag sa Espiritu Santo, tungod 
kay sila mao ang Pulong sa Dios. Ug sila mitoo nga sila nagkinahanglan 
Kanimo, nga sila nagkinahanglan sa katam-is sa Espiritu Santo sa ilang 
kinabuhi aron makahatag kanila sa makabontog nga gahum. Ug sila 
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kami magahalad ug pag-ampo alang kaninyo? Siya miingon nga Siya, 
magahimo niining mensahe ug Siya buot nga magpamatuod sa Iyang Pulong 
ngadto kaninyo. Kung adunay uban dinhi nga wala makaila Kaniya ug wala 
makadawat sa Iyang Espiritu, Siya namulong kaninyo. 
 Oo, kanang usa sa luyo didto, mahimo ba nga motindog ka, igsoong 
lalake. [Ang igsoong lalake diha sa kongregasyon namulong—Ed.] Siya buot 
nga mabautismohan sa Espiritu Santo, mao ba kana, igsoong lalake? Ang Dios 
magapanalangin kanimo. Pagtindog diha sa imong dapit. Aduna pa bay lain 
nga buot motindog ug moingon, “Buot ako nga mabautismohan sa Espiritu 
Santo.” Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong lalake. Ang Dios 
magapanalangin kanimo. Tindog lamang. Pagpabilin lamang nga magatindog. 
Aduna pa bay uban pa nga buot modawat sa Espiritu Santo ug mabautismohan, 
buot nga mahinumdoman sa atong mga pag-ampo karon dayon, aron 
mabautismohan sa Espiritu Santo? Aduna pa bay lain, sa dili pa ako mosulti 
unsay akong pagataposon, nga buot motindog ug maapil? 

Oh, would you be numbered as one of His fold? (Buhaton ba 
nimo kini?) 
Be spotless within, be watching and waiting that sight to 
behold; 
He’s coming again. 

309 Siya mobalik pag-usab. Buot ka ba nga mahimong Iyang kaaway kon 
buot ka ba nga mahimong Iyang anak? Ang usa ka masuk-anong Dios nianang 
kabuntagon, walay lain gawas sa Dugo ni Jesus nga Iyang ilhon. Siya dili 
gayud… Ang imong pagkamembro walay pulos ngadto Kaniya. Walay lain 
gawas sa Dugo… 

Oh, precious is that flow 
That makes me white as snow; (…?...) 
No other fount I know, 
Nothing but the blood of Jesus. 
What can wash away my sin? 
Nothing but the blood of Jesus; 
What can make me whole again? 
Nothing but the blood of Jesus. 
Oh, precious is the flow 
That makes me white as snow; 
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kutob sa among mahimo, tanan kanato magkahiusa, sa pagpagula niini ug 
ipakita kaninyo unsaon niini sa paggamit. 
18 Maarang-arang ba ang imong gibati, akong igsoon nga Polish? 
 Maayo kana. oh, giunsa sa Dios sa pagpanalangin kaniya. Walo ka 
tuig ang milabay, giingnan siya nga dunay usa ka butang nga mahitabo. Siya 
nalibog gayud, ug usa ka tinuoray nga trinitarian. Ug ang Ginoo misulti sa 
miaging adlaw, “Adunay usa ka tawo nga moabut; siya adunay itom nga 
buhok ug tabunon nga mata, dakung tawo. Ayaw siya isalikway; Ako 
nagpadala kaniya nganha kanimo.” Akong gikuha ang Kasulatan diin gayud 
siya nalibog, nagbutang ako ug usa ka papel ug gibutang kini didto. Taudtaud 
siya miabut. 
 Ang akong asawa miingon, “Adunay usa ka tawo sa gawas nga 
makigkita kanimo.” 
 Ako miingon, “Mao kana siya; pasudla siya.” 
19 Ug siya—siya nagtug-an kanako unsa ang gisulti kaniya diha—sa 
ilalum sa dihug sa Espiritu Santo. Giunsa niya sa kanunay sa pagtoo ug 
nagkupot sa mensahe, ug uban pa, taliwala sa iyang katawhan; bisan pa niana 
gisaway, siya nagpabilin gayud niini. Miingon, usa ka panahon kaniadto, diha 
sa panagkatigum, nga ako nakigsulti kaniya ug nagtawag sa iyang ngalan. Ug 
giunsa nako gayud sa pagsulti niana nga ngalan, wala ako nahibalo. Siya 
miingon kinahanglan nga akong ilitok ang titik, kon ubang butang kon sa lain 
bahin, diha sa panagkatigum. Siya nagkugos ug usa ka batang masuso sa iyang 
bukton nga adunay sakit sa iyang nawong, ug miingon nga ang gamayng bata 
nahinlo sa hingpit, sa hingpit gayud. Ug giunsa sa Ginoo… 
 Ug ako miingon, “Buyno, ang butang nga imong gikinahanglan karon 
mao ang pag-adto sa simbahan ug magpabautismo sa Ngalan sa Ginoong Jesu-
Cristo.” 
 Akong nahinagbo siya dili pa lang dugay didto sa tumoy sa bukid, 
tungod kay siya mikanaug, nagpabautismo sa Ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo. 
Karon, siya hingpit natagbaw, maayo ang pamati, mipauli sa pinuy-anan. Ako 
naglaum siya maghubad alang kanako sa Poland sa umalabot nga mga adlaw, 
ug sa Germany, ug balik niadtong mga dapit didto. Ang Ginoo 
magapanalangin kanimo, akong igsoon. 
22 Daghan kaayong dagku ug datu nga mga butang nga gibuhat sa Ginoo. 
Aron sa pagtan-aw gayud sa Iyang—Iyang kalooy, ug giunsa niini gikan sa 
sidlakan, kasadpan, amihanan, ug habagatan, Siya nagamando sa Iyang 
minahal nga mga anak; miabot nga nagkahiusa, migula, natay-og. Daghan pa 
kaayo ang mahimong isulti… 
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 Karon, ayaw kalimti, sa sunod Dominggo sa gabii, ang atong Ginoo 
motugot, sa sunod Dominggo sa gabii, kita adunay—sunod Dominggo sa 
buntag, diay, usa ka serbisyo sa pagpang-ayo. Ang hinungdan akong gisulti 
kana diha niana, tingali kung dunay daghan kaayo alang sa Dominggo sa 
buntag ako adunay Dominggo sa gabii nga pagahimoon usab. Nakita ninyo? 
Apan kung mahimo nakong tanan sila sa Dominggo sa buntag, nan, maayo. 
 Sa Mierkules sa gabii mao ang tunga-tunga sa semana nga tigum sa 
pag-ampo. Karon, kaninyo katawhan nga ania dinhi sa palibut sa pinuy-anan; 
kamong katawhan nga nagkatigum dinhi; adunay kamoy tigum sa pag-ampo. 
Ayaw ninyo sipyata kana; pagpabilin gayud uban niini (Nakita ninyo?) ug pag-
ampo, pangitaa ang pagkigsandurot ngadto sa Dios. Ayaw itugot gayud ang 
pagkapanatiko nga motakod sa inyong taliwala. Pagpabilin… Adunay tinuod 
nga daku uyamut sa pagdawat sa usa ka mini (Nakita ninyo?); ayaw—ayaw 
pag-adto sa sayup nga bahin. Pagpabilin gayud… 
25 Nakadungog ako sa nabantog nga “Amen” nga akong nadunggan sa 
mga katuigan, Igsoong Russell Creech. Sila nagtug-an kanako nga si Patty usa 
sa nagsulti ug mga dila balik didto sa miaging gabii. Patty, asa ka dapit? Ania 
ka ba dinhi pinangga? Oo, tan-awa, wala gani ako mahibalo kaniya kung 
akong nakita siya. Apan ako nagatoo akong gikugos siya ug gihalad siya 
ngadto sa Ginoo, dinhi gayud. “Ug siya usa ka batan-ong babaye,” si Meda 
miingon, “usa ka batan-on, matahum, batan-ong babaye,” uban sa gahum sa 
Espiritu Santo diha kaniya, nagasulti sa… Russell, ikaw usa ka datu nga tawo. 
Oo, ikaw. 
 Asa dapit si Igsoong babayeng Creech? Wala ako makakita kaniya. 
Ania ba siya? Tua sa luyo. O Igsoong babayeng Creech, giunsa nako sa 
pagpasalamat nga ang Dios naghatag kanimo ug usa ka anak sama niana, oo, 
ikaw wala makaamgo giunsa—giunsa sa pagpasalamat. Sa edad diin ang 
batan-ong mga babaye nga mag-agik-ik ug magkatawa ug unsa pa, kamo 
nahibalo, kauban sa pundok sa walay pulos nga mga lalake ug sa ilang walay 
pulos nga tupi sa buhok ug tanang butang, ug sama niana; ug kining gamayng 
bata dinhi uban sa gahum sa Espiritu Santo, nagasulti ug mga dila sa sulod 
dinhi. Oh, tan-awa. 
 Um. Pila ang mga lalake karong gabii, mga Pentecostal nga mga 
magwawali, nga magahatag sa ilang tibook kinabuhi kung ilang makita ang 
ilang batan-ong anak nga babaye nga moadto sa mga rock-and-roll. 
28 Hatagi ug bili gayud—gayud kana, igsoon. Ako nahibalo unsa ang 
imong ginabuhat didto sa Interstate; ako nagbuhat sa mao ra nga butang, 
nagtrabaho uban sa kalisdanan kada adlaw. Apan, igsoon, sa pagpadaku sa 
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One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
They were gathered in the upper room, 
All praying in His Name, 
They were baptized with the Holy Ghost, 
And power for service came; 
Now, what He did for them that day 
He’ll do for you the same, 
I’m so glad that I can say… (Karon, magalamano kita sa mga 
kamot, sa atubangan, likod, ug sa palibut.) 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them; 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Oh, one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them; 
Well, one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them; 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 

 Dili ba kamo malipayon nga kamo usa kanila? [Ang kongregasyon 
mitubag, “Oo. Amen. Hallelujah.”—Ed.]…?... banha nga pundok. 
306 [Usa ka igsoong lalake nagsulti sa laing pinulongan. Usa ka igsoong 
lalake naghatag sa kahulogan—Ed.] 
 Giunsa namo sa pagpasalamat Kanimo, Amahan, alang sa Imong 
pagkamaayo ug mga kalooy kanamo, ang mga dili takus. Sa pagtoo nga Ikaw 
nagapamatuod sa Imong mensahe karon, Ginoo, nagasaad sa katawhan. Ako 
nagaampo, Dios, nga imong kalooy magapahaluna kanila. 
307 Kung adunay bisan kinsa dinhi nga wala makaila Kaniya ingon nga 
Manluluwas, buot ninyong makaplagan Siya karon dayon diha sa inyong mga 
kasingkasing ingon nga Manluluwas, mahimo ba kamo nga motindog samtang 
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 Busa sa dihang ako nabautismohan… Usa ka Baptist nga magwawali 
nagbautismo kanako. Ako miingon, “Buot ako nga magpabautismo sa Ngalan 
sa Ginoong Jesu-Cristo.” Si Dr. Roy E. Davis nagbautismo kanako sa Ngalan 
ni Ginoong Jesu-Cristo sa dihang ako usa pa ka bata. Nakita ninyo? Tinuod 
kana. Busa ako—ako nagatoo niini; ako nagpabilin niini; ug ako nahibalo nga 
mao kini ang kamatuoran. Mao kini ang walay katapusang Pulong sa Dios. 
Tinuod kana. Tinuod kana. 
303 Ako malipayon nga ako makasulti nga ako usa kanila. 

I’m one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them; 
I’m one of them, one of them,  
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Though these people may not learn to be, 
Or boast of worldly fame, 
They have all received their Pentecost, 
Baptized in Jesus’ Name; 
And are telling now, both far and wide, 
His power is yet the same, 
I’m so glad that I can say… (Malipayon ba kamo? Kung kamo 
malipayon, ipataas ang inyong kamot.) 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them; 
One of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them. 
Come, my brother, seek this blessing 
That will cleanse your heart from sin, 
That will start the joy-bells ringing 
And will keep your soul aflame; 
Oh, glory to His name, 
And I’m glad that I can say I’m one of them. 
Oh, one of them, one of them, 
I’m so glad that I can say I’m one of them, (Hallelujah.) 
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mga kabataan… Apan hinumdomi, ang Dios matinumanon, adunay madawat 
nga ganti. Oo, sa pagkatinuod. “Ako magabayad.” 
 Ang Dios magapanalangin kanimo, Patty. Pinangga, ako—ako wala 
mahibalo kung ako nakakita kanimo, ako nagtoo, apan ayaw gayud pagbiya 
nianang tul-id nga dalan, pinangga. Ayaw gayud tugoti ang yawa sa pagbutang 
ug bisan—bisan unsang butang diha kanimo, sama sa sa usa ka bulawan nga 
mansanas, tungod kay kini mahimong usa ka lemon. Nakita ninyo? Isalibay 
ang butang ug biyai kini sama niana. Itutok ang imong mga mata kang Cristo, 
didto gayud sa krus. Ug pagpadayon, kay ang takna haduol na, Nakita ninyo? 
30 Daghan kaayong mga butang sa pagpahamatngon nga akong masulti, 
sa mga panalangin sa Dios. Wala ako makahimo sa pagbisita ug daghan, ug 
niining tibook semana wala ako makaampo ug lapas sa kalim-an ka katawhan, 
ako nagtoo, ug ang mga pagsulod ug mga paggawas, ug mga kalit nga 
panghitabo ug unsa ang mosulod, ug uban pa, apan ako nagkapuliki sa 
pagtuon. Apan karon, sunod Dominggo, kami magaampo alang sa katawhan 
ug mangamuyo sa Ginoo sa pagkanaug ug magahatag kanato sa dakung 
gahum, ug magpadayag sa Iyang kaugalingon kanato sunod Dominggo sa 
buntag, itugot sa Ginoo. 
31 Oh, gikaligutgutan ko gayud ang pagsugod niining kapanahonan sa 
iglesia, tungod kay nahibalo ako nga kana ang mao ang katapusan kanila. 
Ug… Karon, dinhi niini, kini mao ang mahimo nga—nga panghinapos sa Pito 
ka Kapanahonan sa Iglesia. Nakapahimulos ba kamo niini? [Ang 
kongregasyon mitubag, “Amen.”—Ed.] Karon, hinumdomi, ako moingon niini 
sa katapusan maingon sa akong gibuhat sa sinugdanan: tingali adunay daghang 
mga butang—tingali adunay daghang mga butang nga kamo sa mahugtanon 
dili mouyon kanako, apan ayaw kini kupti batok kanako. Nakita ninyo? 
Higugmaa lamang ako bisan pa man, tungod kay kini dili makahimo ug bisan 
unsang kalainan kung unsay imong pagabuhaton kon unsay imong isulti; ako 
naghunahuna ug mao ra gihapon gayud alang kanimo; kung bisan unsang 
butang, dugang pa (Nakita ninyo?), ug sila… Ako naghunahuna ug labaw pa 
alang kanimo. Apan nahigugma alang kanimo; ang Dios nahibalo niana. 
Walay usa ka tawo nga makahimo sa pagtawag sa Ngalan ni Jesu-Cristo apan 
kung giunsa nako ang paghigugma kaniya. Nakita ninyo? 
32 Ug dili gayud ako buot nga makabaton ug bisan unsang kapaitan kon 
pagkalain, bisan nga kita sa hugtanon dili magkauyon. Kung kita magalingkod 
sa usa ka lamesa ug ang usa magakaon ug usa ka matang sa pie, ug ang usa, 
laing matang, kana mahimong labing maayo dinhi. Nakita ninyo? Sa dihang 
kini moadto sa pagpakig-inambitay ngadto sa matag-usa, kita nahigugma 
ngadto sa matag-usa. Ug kung wala nato gibuhat kana, nan kinahanglan 
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buhaton nato kana. Ug kung—dili gayud kita makaabut sa unahan diha sa Dios 
hangtud nga buhaton nato kana. 
 Ayaw gayud hikalimti; ayaw kalimti nga ang labing daku nga gasa sa 
tanang mga gasa mao ang gugma. “Kung ako magasulti sa mga dila sa mga 
tawo ug sa mga manolunda, ipasunog ang akong lawas aron himoong halad, 
makasabut sa tanang kahibalo, ug uban pa, ako walay pulos. Busa… Apan sa 
dihang moabut ang hingpit nga mao ang gugma…” Kung ang tanang 
espirituhanong mga gasa dili masemento diha sa gugma, kini dili mokupot. 
Bisan unsa nga laing semento mahugno, “Apan ang gugma magapadayon 
hangtud sa kahangturan.” Nakita ninyo, kana mao ang I Mga Taga Corinto 13. 
34 Karon, karong gabii, sa pagsulod niining dakung kapanahonan sa 
iglesia. Oh, tan-awa. Karon, kita tingali anaa na sa mga 15 minuto human 
(karong gabii) sa ika 9. Ug karon, sa pagkatinuod mangayo ug pasaylo nga kita 
walay igong lawak, apan—sa pagpahimutang sa tanan, pagpalingkod sa tanan, 
diay, apan wala gayud kita niini, ug tingali sa umalabot mahimo nato. 
 Apan karon buot ko mohangyo kaninyo ug pabor. Nakita ninyo ang 
akong baruganan, ug kamo nahibalo unsay mahitabo kanako sa umalabot 
(Nakita ninyo?), ug ang takna haduol na kaayo. Nakita ninyo? Karon, buot ko 
nga buhaton ninyo kini; sa kanunay pag-ampo kamo alang kanako. Ug 
hinumdomi, ako nahimong matinud-anon maingon nga ako nahibalo unsaon sa 
pagkamatinud-anon. Nakita ninyo? Ug ako nakaamgo nga ako dili na bata 
gayud; ako kalim-an ug usa ang panuigon. Ug ako—ako sa dihang akong… 
Ako dili makalakaw gawas kung ang Dios magtawag kanako. Ug ako 
molakaw sa paagi nga Iyang pagbuot ang akong pagaadtoan, ug mao kana. 
Nakita ninyo? Apan ako kinahanglan magmatinud-anon ug magtug-an sa 
kamatuoran, sa walay pagtagad unsay sangputanan. Busa ako nasayud nga kini 
usa ka mamingawon nga paglakaw usahay, apan samtang Siya uban kanimo 
unsay kalainan ang mahimo niini? Nakita ninyo? 
36 Karon, sa dili pa kita mosulod niining dakung kapanahonan sa iglesia, 
unsa kaha kung kita motindog karon alang sa pag-ampo, sa makadiyut pag-
usab. Kana makahimo kaninyo sa pag-unat sa inyong lawas ug mobati ug 
maarang-arang. Sa pagtapos sa panimbahon, adunay bay… Pila dinhi ang buot 
nga mahinumdoman atubangan sa Dios? Ipataas ang inyong mga kamot 
ngadto sa Dios, “Hinumdomi ako, O Ginoo, sa katapusan sa kapanahonan. Sa 
dihang ang kinabuhi matapos tanan, hinumdomi ako.” 
37 Among langitnong Amahan, wala kamiy mga dila nga igo nga 
makapadayag sa among pagpasalamat alang sa Presensya sa buhi nga Dios nga 
anaa sa among taliwala niining miaging semana, alang sa mga butang nga 
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297 Busa sa dihang sila moadto aron pagkuha sa Espiritu Santo, moadto 
aron sa pag-ampo, sama sa mga simbahan, ang dakung maanindot nga mga 
simbahan nga ginabuhat karon, ang mga organisasyon… Sa dihang sila 
moadto aron sa pagkuha sa Lana, ang Pamanhon miabut. Busa sila nagtinguha 
sa pagkuha niini karon gayud, dagkung mga simbahan, mga organisasyon, 
dagkung internasyonal nga mga tigum mahitungod niini diha—diha sa 
organisado nga mga simbahan, miingon, “Kinahanglan mobalik kita ngadto sa 
Pentecostal nga panalangin. Kinahanglan kita makabaton sa Langitnong mga 
mag-aayo diha sa iglesia. Kinahanglan kita magabaton ug mga mamumulong 
ug mga dila. Kinahanglan kita makabaton niining tanang espirituhanong mga 
gasa diha sa atong iglesia, ug kinahanglan nga magasugod kita sa paghimo ug 
mga tigum ug magsugod sa pagbuhat niini.” Sila magatukod ug mga konsilyo, 
ug magsugod sa pagbuhat niini. Samtang sila molakaw sa pagbuhat niana, mao 
kana ang maong panahon nga ang Pamanhonon moabut ug mokuha niadtong 
adunay Lana sa ilang mga lamparahan ug mopahilayo.  
           Unya sila moabut, ug unsay nahitabo? Sila gisalibay didto labawng 
kangitngitan sa gowa (ang panahon sa dakung kasakitan) diin didto ang 
paghilak ug pagminatay ug pagkagot sa mga ngipon, samtang ang Pangasaw-
onon atua sa langit, Oh, tan-awa. 
299 Unya sa katapusan nianang tulo ug tunga ka tuig, Siya moabut sama sa 
gibuhat ni Jose ug nagpakita sa Iyang kaugalingon ngadto sa Iyang mga 
igsoon. Silang tanan managhilak, ug sila moingon… Ilang ipalain ang ilang 
mga pamilya, ug maghilak, ug—ug moingon, “Asa nimo nakuha kanang mga 
ulat?” Ug—ug ang nagadughang… Ang mga nagadughang Kaniya makakita 
Kaniya, ug Siya magpaila sa Iyang kaugalingon ngadto sa Iyang iglesia, nga 
sila nagtukmod Kaniya pagawas. Ug Siya sa gihapon nagatindog, nagatuktok, 
miingon, “Aduna pa bay tawo diha sa sulod, ang makahimo sa pag-bli ug 
pasudlon Ako ug makighinabi uban kaniya?” 
301 Oh, ako malipayon, mapasalamaton kaayo niana mahitungod—
daghang mga tuig ang milabay, mga kaluhaan ug walo ka mga tuig ang 
milabay, akong gibati kanang pagtuktok sa akong kasingkasing. Ug ako… 
Siya misulod; ako nakigsalo uban Kaniya ug Siya uban kanako sukad niadto. 
Ug akong nadawat ang Pentecostal nga panalangin, nakadawat sa Espiritu 
Santo. Nabautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa mga 
sala, ang mao lamang nga panahon nga ako gayud nabautismohan sa akong 
kinabuhi, makausa. Sa dihang gamayng bata pa ako, walay tawo nga nagsulti 
kanako nga dunay tulo ka Dios. Dili, dili ka makahimo sa pagdughit niana sa 
akong… Dili ka makahatag niini ngadto sa bisan kinsa nga nahibalo sa bisan 
unsa—nga nahibalo kung unsa ang Dios. Tinuod kana. 
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kitang tanan usab nianang adlaw, kamong mga Methodista, mga Baptist, bisan 
unsa ka man, “Bisan kinsa nga moabli sa pultahan, ako mosulod ug makigsalo 
uban kaniya.” 
 Hinaut nga kita mahilakip, akong mga igsoon, akong mga igsoong 
babaye, hinaut kita mahilakip nianang gamayng panon niana nga adlaw. 
Hinaut nga mahimong bahin nianang gamayng panon nga magapaabut sa 
dihang Siya moanhi, ingon nga Siya moanhi sa pagkuha niini latas sa 
kalibutan. Kay ang—ang pagsakgaw mahimong sa tibook kalibutan. “Adunay 
duha diha sa higdaanan; Akong kuhaon ang usa; duha sa uma, ug Akong 
kuhaon ang usa.” Nagpakita nga kini mahimong gabii sa usa ka bahin ug 
adlaw sa laing bahin. Nakita ninyo? “Busa duha diha sa higdaanan, duha diha 
sa uma.” Nakita ninyo? “Akong kuhaon ang usa sa matag-usa.” 
293 Ug ingon sa akong gisulti ganihang buntag, ikaw magabiyahe diha sa 
dalan usa niini ka mga adlaw, makighinabi sa inahan, ug ikaw motan-aw sa 
palibut, siya nawala. Ikaw magalingkod sa lamesa, magainom sa imong—
imong kape kon magakaon sa imong pamahaw, kon—kon ubang butang, ug 
ang nahaunang butang kamo nahibalo, motan-aw sa palibut ug si papa wala na 
didto. Mao kana ang tukma gayud. Kini moabut, ug kita wala nahibalo unsang 
panahona. Apan ang butang niini, sa dihang mahuman na nan matapos na; 
unya wala nay lain pa nga imong mabuhat mahitungod niini. Ikaw moingon, 
“Nadunggan nako kana sa dugayng panahon pa.” Apan imong madunggan kini 
sa imong katapusang higayon. Tinuod kana. Kini mahitabo gayud, tungod kay 
Kini mao ang Pulong sa Ginoo. Ug hinumdomi, napakyas ba kini sa bisan 
unsang higayon gikan niining walo ka mga gabii nga ako nagawali, apan 
unsa—unsa ang gisulti ni Jesus dinhi, kinahanglan matuman, ug mahitabo sa 
matag kapanahonan sa iglesia sa tukma gayud? 
294 Ug atong makita kining kapanahonan sa iglesia ngadto gayud niini, ug 
sa maong takna… Bisan niining kabuntagon sa pagtipo sa mga ulay, sa maong 
panahon nga ang nakatulog nga ulay, sa dihang dunay singgit nga nag-ingon, 
“Ania karon, ang Pamanhonon nagaanhi,” ang pag-anhi sa Ginoo, ang pagwali 
sa Pulong… Ug unya unsay nahitabo? Ang panahon haduol na, mga bomba 
atomika ug tanang butang naandam na; ang mga magwawali nagadagan sa 
mga kadalanan ug nagsugod sa pagsinggit sa mensahe. 
 Ug sa dihadiha nga ilang gibuhat, ang dakung iglesia unya, ang 
nakatulog nga ulay, miingon, “Oh, maayo, kami Presbyterian gayud sa 
dugayng panahon; tingali among tun-an ug sutaon. Oo, kamo nahibalo, ako 
nagatoo kita nagkinahanglan gayud sa Espiritu Santo.” Ug sila nagasulat ug 
mga polyeto ug tanang butang mahitungod Niini karon, sa pagsugod. Ug sila 
miingon, “Dili, paigo lang kini kanamo.” 
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among nahikat-onan gikan Kanimo, giunsa Nimo sa pagpadayag sa Imong 
kaugalingon ngadto kanamo latas sa panahon, ug giunsa Nimo sa paghimo sa 
Imong Pulong nga tin-aw kaayo ngadto kanamo. Giunsa namo sa pagpaabut 
Kanimo, ug giunsa sa—sa pagtinguha namo sa pagpadayag sa among gugma 
ug napakyas sa pagbuhat niini, Ginoo, tungod kay ang tawhanong mga dila dili 
makabuhat niini. Bisan gani sa pagluwas kanamo, ug Ikaw… Bisan gani sa 
paghatag kanamo ug kagutom alang Kanimo… Kay nahisulat kini diha sa 
Pulong, “Bulahan sila nga gigutom, (sa pagkagutom lamang, kini usa ka 
panalangin) gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung.” Unya Ikaw naghimo 
nianang dakung pagkutlo, “Kay sila pagabusgon.” Karon, kami nagatoo niana, 
Ginoo. Pasayloa kami sa among mga kakulangon. 
 Ug samtang kami mosulod karong gabii sa—ngadto niining 
katapusang kapanahonan sa iglesia, nga mao ang Laodicea, human among 
nakita ang Mga Kasulatan ug ang kasaysayan miigo sa matag panahon sa 
tukma gayud. Busa Amahan, kami nasayud sa kinutlo gikan sa Imong dakung 
pagpanagna dinhi niining katapusang panahon; kini mahimo sama lamang sa 
nahitabo sa laing unom ka mga kapanahonan. Amahan, ako nagaampo nga 
Imong tugotan ang Espiritu Santo sa pag-anhi kanamo karong gabii, ug 
magapanalangin kanamo samtang kami magapaabut Kanimo. Sa Ngalan ni 
Jesus. Amen. (Salamat. Makahimo na kamo sa paglingkod) 
39 Kung itugot sa Dios, ang basahon mahimong… Sa madali kutob sa 
atong mahimo. Si Igsoong Leo wala nagkopya pinaagi sa teyp, kondili pinaagi 
sa estenograpiya, gikan niana ngadto sa sulat pinaagi sa makinilya, unya 
ngadto sa basahon. 
 Ug sa laing bahin, si Rosella sa dili madugay magpagula sa iyang 
basahon, “An Alcoholic Saved.” Tanan kaninyo nahinumdom sa iyang 
sugilanon, giunsa niana nga ang Espiritu Santo nagtawag kaniya diha sa tigum. 
Siya wala na dawata sa upat ka labing daku nga institution sa pag-atiman sa 
mga palahubog, ug wala na dawata sa mga hospital nga anaa diha sa Chicago. 
Ug ang Ginoong Jesus, sa usa ka pilok sa panahon, nagkuha niining tanan 
gikan kaniya. Siya miadto sa bilanggoan ngadto sa laing mga dapit, nagsulti sa 
katawhan kung giunsa sa Dios sa pagpalingkawas, nagsulti ngadto sa mga 
palahubog ug uban pa. Siya nahimong—pinaagi sa iyang pagpamatuod, 
nakakabig ug daghang katawhan ngadto sa Dios. 
41 Karon, ang nahaunang kapanahonan sa iglesia, makahimo ba kamo sa 
pagtug-an kung unsa kini? Efeso. Ang ikaduha? Esmirna. Ikatulo? Pergamo. 
Ikaupat? Tiatira. Ikalima? Sardis. Ikaunom? Filadelfia. Ikapito? Laodicea. 
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 Ang nahauna gikan sa A.D. 55 ngadto sa 170, ang Efeso; ang Esmirna, 
170 ngadto sa 312; Pergamo, 312 ngadto sa 606; Tiatira, 606 ngadto sa 520. 
Sardis, 520 ngadto sa 1750; Filadelfia, 1750 ngadto sa unom… -06; karon, kini 
nagsugod ang kapanahonan sa Laodicea, naglambi, ug sa miaging gabii kita 
naghisgut sa diyutayng paglambi. Karon, kita, karong gabii, magahisgut sa 
katapusan sa Laodicea. 
43 Kita nagatoo nga ang iglesia sa Laodicea nagsugod sa A.D. 1906. Ako 
motag-an… Karon, hinumdomi, “tag-an kon predict,” ilabina kamo nga 
nagapaminaw sa teyp. Wala ako miingon nga kini mahitabo, apan motag-an 
nga kini matapos sa 1977, nga ang iglesia sa hingpit nga mogbiya sa tinoohan, 
ug nga siya isuka gikan sa baba sa Dios. Ug ang ikaduhang pag-anhi, kon ang 
pagsakgaw ni Cristo, moabut sa bisan unsang panahona. Karon, ako 
mahimong masipyat niana sa usa ka tuig; ako mahimong masipyat sa kaluhaan 
ka tuig, ako mahimong masipyat niini sa usa ka gatus ka tuig. Wala ako 
nasayud diin. Apan ako motag-an nga sumala sa usa ka panan-awon nga Iyang 
gipakita kanako, ug sa pagkuha nianang panahon, sumala sa pag-uswag niini, 
ako moingon nga kini mahitabo taliwala sa ’33 ug ’77. Labing—labing menos, 
kining dakung nasud maghimo ug usa ka gubat nga makapabungkag niini 
ngadto sa mga tipik. Nakita ninyo? Karon, kana haduol na; kini duol na gayud 
kaayo. Ug ako mahimo masayup; ako nagtag-an lang. Ang tanan nga 
nakasabut moingon, “Amen” kung kamo nakasabut. [Ang kongregasyon 
miingon, “Amen.”—Ed.] Nakita ninyo? 
44 Apan ang Ginoo nagpakita kanako ug usa ka panan-awon sa dakung 
gamhanan nga babaye, sa ’33, 1933, kini anaa sa pamantalaan. Giunsa nianang 
Roosevelt nga maoy hinungdan… Siya ang mitabang sa pag-aghat sa kalibutan 
sa pag-adto sa gubat. Giunsa nianang Mussolini sa paghimo sa iyang unang 
pagsulong ngadto sa Ethiopia, ug nga iyang makuha kini, apan siya moabut sa 
makauulaw nga katapusan. Ug giunsa nianang tulo ka mga ismo (Nazismo, 
Facismo, ug Komunismo) ang tanan moadto sa Komunismo. Ug pila ang ania 
dinhi nahinumdom kanako nga nakapahimo kaninyo nga motindog, ug 
moingon niini sama niana, “Bantayi ang Russia. Bantayi ang Russia, ang hari 
sa amihanan. Bantayi ang Russia, ang hari sa amihanan. Bantayi ang Russia, 
ang hari sa amihanan”? Pila ang nakadungog kanako nga nagsulti gayud niini, 
nga nagwarawara niana? Ang mga ang karaang mga igsoon (Nakita ninyo?), 
balik sa nahaunang bahin sa iglesia. Mitindog gayud didto ug nagwarawara 
niini pag-usab ug usab, “Bantayi ang Russia, ang hari sa amihanan. Nakita 
ninyo, unsay iyang pagabuhaton, kay ang tanang nianang ismo motapok 
ngadto sa Russia.” 
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286 Unya ako miingon, “Kinahanglan ako moadto sa Jeffersonville ug 
magsulat niining basahon, tungod kay ako wala mahibalo unsa ka gidugayon 
ako mahimong ania dinhi. Apan kung akong ipahayag kini ug kini masulat, 
human ako mawala ang Mga Pulong buhi nga magapadayon.” Akong nakuha 
ang kasaysayan ug gisulat ug kini anaa diha sa basahon. Ug ako mianhi dinhi 
sa pagdala niini sa iglesia aron pangitaon ang dihug sa Espiritu Santo, tungod 
kay ako wala nahibalo niining mga butang sa akong kaugalingon. Mao kana 
ang tinuod. Kana diha sa Ngalan sa Ginoo, tinuod kana, “Ako wala nahibalo 
kanila.” 
 Karon, akong gibati nga nakalingkawas. Akong gibati nga ang Dios 
nagdala kanato sa mensahe. Ako nagtoo nga ang takna ania na alang sa 
pagpadayag sa Dios aron mapasundayag sa atong taliwala. Ug ako wala 
nahibalo unsa ka gidugayon kini, apan ang takna haduol na. 
288 Kita magapaabut alang nianang labing daku nga motungha. Tingali 
moabut siya dinhi sa akong adlaw; tingali siya moabut diha sa mas batan-ong 
adlaw. Wala ako nahibalo. Tingali siya ania sa atong taliwala karon; dili kita 
makasulti. Ang Espiritu Santo ania dinhi sa pagmando kanato hangtud nianang 
panahon, ug sa dihang kining lider nga magadala kanato siya sa gihapon 
madihugan sa Espiritu Santo; ang Elias, sa pagkatinuod, nga moabut. Apan 
siya mahimong usa ka—ang lider nga mopaliso sa mga kasingkasing balik 
ngadto sa mensahe sa Amahan, balik ngadto sa mensahe sa atong langitnong 
Amahan sa adlaw sa Pentecostes sa dihang Siya mibubo sa Iyang Espiritu. 
 Diin kanang gamayng linya, akong gidibuho kini ingon ka haduol 
kutob sa akong mahimo pinaagi sa kasaysayan ug Biblia, ug nagpakita nianang 
butang nga miabut latas sa mga kapanahonan sa iglesia, ug mao kini karon, 
nagpakita nga ang mga denominasyon usa ka tunglo atubangan sa Dios. Ako 
naglaum nga kana mapahiluna sa inyong hunahuna, pinaagi sa Biblia, pinaagi 
sa mga buhat sa mga apostoles, pinaagi sa kasaysayan ug sa tanan. Nga… 
290 Ug wala gayuy usa ka higayon nga ang Dios nag-organisa sa Iyang 
iglesia. Ang inahan sa organisadong mga iglesia mao ang Romano Catolica 
nga herarkiya. Ang iglesia Romano Catolica, mao kini ang inahan sa mga 
organisasyon. Ug sa dihadiha ang revival mibulag diha sa bisan asa nga 
pundok sa Protestante, sila moadto balik gayud ug magbuhat sa mao gihapon 
nga butang. Ug ang Biblia miingon siya usa ka bigaon. Ug siya… Siya adunay 
mga anak nga babaye nga mga iglesia gikan kaniya. Sila mga babaye nga 
mahimong mga bigaon. Anaa siya. Busa kita nagapahimutang… 
291 Apan Siya usab miingon niini: “Ayaw kahadlok, diyutayng panon, kay 
gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.” Busa 
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maluwas, tungod kay kay Siya magkuha kanila ingon nga usa ka nasud, dili 
ingon nga tagsatagsa ka tawo. Apan ngadto kaninyo ug kanako kini tagsatagsa, 
tungod kay Siya moadto sa mga Judio. 
           Mga Buhat, diha sa Basahon sa Mga Buhat, Siya miadto sa mga Gentil 
aron pagkuha ug usa ka katawhan gikan sa mga Gentil alang sa Iyang Ngalan, 
Iyang Pangasaw-onon. “Usa ka katawhan,” usa dinhi, usa didto, usa ibabaw 
didto, ug Siya magtagad kanato ingon nga tagsatagsa ka tawo, ug sa walay 
pagtagad sa kaliwat, kredo, kon bulok. Siya magtagad kanato ingon nga 
tinagsa ka tawo; mao kini ang Iyang pongpong sa mga bulak nga ibutang diha 
sa Iyang altar. Apan ingon sa mga Judio, Siya sa kanunay magtagad sa Israel 
ingon nga usa ka nasud; sila mao ang usa ka nasud sa katawhan, ang Iyang 
nasud.      
282 Ako malipayon karong gabii nga kita nakabaton niining mensahe. Ug 
malipayon kaayo ako nga kamo mitambong, ug ang inyong pagtambong 
gikalipay gayud kaayo nako. Ako mapasalamaton sa Makagagahum sa tanan 
nga Dios nga gitugotan Niya ako nga makakita kung unsa ang akong nakita, 
ug ingon nga makahimo sa pagpahayag ngadto niining iglesia, ug karon wala 
na kini sa akong kasingkasing. Kay sa ubang higayon ang Espritu Santo 
naghatag ug luwan sa akong kasingkasing; dili ako makahimo sa pagkuha 
niini; kinahanglan nga akong tumanon na lang kini. 
 Adunay duha ka butang nga akong gibati nga gimandoan sa pagbuhat: 
Moadto sa Shreveport, Louisiana, alang sa usa ka tigum uban kang Igsoong 
Moore. Ang akong asawa nagalingkod didto makasugilon kaninyo. Sa mga 
semana ako halos makahilak, buot maodto sa Shreveport. Ngano? Ug bisan 
kinsa nga anaa didto sa Shreveport nahibalo ngano karon. Sila wala gayud 
nakakita kon nakadungog ug bisan unsang butang sama niini, mga magwawali 
miabut gikan sa tanang dapit, mga Baptist ug nagkalainlaing mga matang. Usa 
ka tawo miingon siya nagsugod sa pagbutang sa iyang kamot diha sa kahon sa 
yelo, ug ang Espiritu Santo mianha kaniya ug miingon, “Lakaw ngadto sa 
Shreveport, Louisiana; tug-anan ka didto kung unsay pagabuhaton.” Nagsulti 
kaniya sa akong ngalan ug asa dapit makita… Miingon, “Siya magatug-an 
kanimo unsay buhaton.” 
  Ako miingon, “Ang biawan abli sa ilalum sa hagdanan. 
Nagkinahanglan ikaw sa bautismo sa Espiritu Santo.” Ug didto… 
 Busa ang mga butang sama niana, katawhan nagsulti, ug—ug mga 
profesiya ug mga butang sa pagtag-an sa mga butang nga nahitabo didto gayud 
sa atong taliwala. 
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45 Unya ako miingon, nga kining nasud sa katapusan makiggubat sa 
Germany. Ug ang Germany magtukod ug usa ka sementadong pader. Ug mao 
kana ang Maginot Line, napulog usa ka tuig sa wala pa gayud kini gisugdan sa 
pagtukod, napulog usa ka tuig sa wala pa kini gisugdan. Ug ako miingon, 
“Ang mga Americano maglisod gayud kaayo sa pagbontog niana nga linya.” 
Ang uban niining mga igsoong lalake dinhi anaa didto nianang linya, si 
Igsoong Roy Roberson ug uban kanila; pangutan-a sila unsay nahitabo. Sila sa 
segurado anaa didto. buyno. “Apan sa katapusan,” ako miingon, “kita 
makadaug ug mahimong usa sa mananaug nianang gubat taliwala kanato ug 
Germany. 
46 Karon, ako miingon, “Unya human nianang panahon, nga ang syensya 
sa tinuoray mouswag.” Nahimo nila; sila naghimo ug bomba atomika ug 
tanang butang. Ako miingon, “Nianang panahona sa ilang pag-uswag, sila 
makahimo sa usa… Mga sakyanan sa walay hunong magsugod sa paghulma 
sama sa usa ka itlog.” Ug inyong nahinumdoman ang dakung karaang tabon sa 
awto sa 1933, ang dakung likod miabut sama niini ug ang ligid nga reserba sa 
likod niini? Tan-awa giunsa niini karon (Nakita ninyo?), mahapsay (Nakita 
ninyo?), sama sa usa ka itlog. Ug ako miingon, “Sa katapusan sila maka 
imbento ug usa ka sakyanan nga dili na kinahanglan magbutang ug manobela 
diha niini. Akong nakita ang usa ka pamilya nga nagpadagan sa dalan diha sa 
usa ka bildo nga atop nga sakyanan, dakung maayo nga tan-awon nga mga 
dalan ug mga maayong sakyanan. Ug sila naglingkod, nagtan-aw ngadto sa 
matag-usa, ug ang sakyanan nagadagan sa iyang kaugalingon, nagadagan 
palibut sa mga kurbada ug tanang butang.” Ug ilang nahimo ang sakyanan 
karon gayud; kini human na naimbento. Sila nakahimo na sa sakyanan. Ug ako 
miingon kaniadto, “Oh, giunsa sa syensya sa pag-uswag niana nga adlaw.” 
47 Ako miingon, “Unya akong nakita ang usa… Sila magtugot sa mga 
babaye ug nagtugot sa mga babaye sa pagboto. Ug pinaagi sa pagboto, sila 
makapili sa sayup nga tawo niining umalabot nga mga adlaw.” Ug inyong 
nahimo sa miaging piniliay. Mao kadto ang mga boto sa babaye nga nagpili 
kang Kennedy. Nahibalo kita niana (Nakita ninyo?), taliwala sa hiwi nga mga 
makina ug mga butang nga gipang-ayo, nga ang F—FBI nagbutyag. Ug giunsa 
nga mahimo sa bisan kinsa… Ngano nga dili sila magbuhat ug usa ka butang 
mahitungod niini? Nganong walay gisulti nga usa ka butang? Ha, nahadlok 
nga dunay mawad-an sa ilang trabaho. Nakita ninyo, kini usa lamang ka 
pundok sa mga politico, nadunot ngadto sa kinauyokan. Mao lamang kana. 
Segurado. 
48 Walay—walay—walay, pasayloa ako. Walay kaluwasan dinhi niining 
nasud; walay kaluwasan diha sa bisan asa nga nasud. Ang kaluwasan anaa diha 
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kang Jesu-Cristo ug Kaniya lamang. Nakita ninyo? Mao kana ang tinuod. 
Karon, ako mapasalamaton sa America. Mas palabihon ko pa nga magpuyo 
dinhi kay sa bisan asa nga dapit sa kalibutan, tungod kay—gawas sa Canada. 
Canada ug ang Estados Unidos kaluha; nahibalo kita niana, ang mga silingang 
nasud, maanindot nga dapit, apan ako—ako nagatoo mas palabihon sa 
pagpuyo dinhi kay sa bisan asa nga akong nahibaloan, tungod kay kini mao 
ang akong pinuy-anan. Ako malipayon nga ako usa ka Americano, ug 
mapasalamaton alang niini. Apan tug-anan ko kamo; kini nagkinahanglan ug 
tugbang nga revival; kini segurado nagkinahanglan. Ug kini dili makakuha 
niini. Dili, sir. Siya dili na gayud makabangon pag-usab. Dili, sir. Siya wala 
na. nahinumdom kamo, mga lima ka tuig ang milabay sa Chicago; anaa kana 
sa teyp. Nakuha kini, Gene. Ako miingon, “Ilang dawaton Kini niining tuiga, o 
sa hugot sila dili modawat.” Ug ilang nabuhat kini (Nakita ninyo?), ug ilang 
buhaton kini hangtud sa katapusan makatagbo siya sa iyang katapusan. 
49 Apan adunay motungha nga usa gamhanan nga babaye. Karon, 
hinumdomi, kini anaa usab sa teyp. Usa ka gamhanan nga babaye, dakung 
babaye, siya mahimong Presidente, kon kini mahimong usa ka babaye nga 
nagrepresenta sa iglesia Catolica (nga ako naghunahuna nga mao kini) nga 
maoy mogahum dinhi sa umalabot ug siya magamando niining nasud. Kining 
nasud usa ka nasud nga babaye. Ang bandila gihimo sa usa ka babaye; ang 
iyang numero napulog tulo. Siya nagsugod sa, napulog tulo ka mga bitoon, 
napulog tulo ka mga budlis, napulog tulo ka mga kolonya. Tanang butang 
napulog tulo, napulog tulo, napulog tulo, paingon gayud sa ubos. Napulog tulo 
ka mga bitoon sa iyang kuarta nga dolyar karon. Tanang butang napulog tulo. 
Mao kana ang numero napulog tulo, ug makita sa ika-13 nga capitulo sa 
Pinadayag: sa hingpit napulog tulo. Tanang butang mao ang “babaye, babaye, 
babaye, babaye, babaye,” paingon gayud sa ubos. Ug siya mag-okupar sa 
tanang mga buhatan. Siya mag-okupar sa Hollywood. Siya mag-okupar sa 
nasud. Siya mag-okupar sa mga buhatan. Siya mag-okupar sa tanang butang; 
managsama nga katungod uban sa lalake, magboto uban sa lalake, maglihok 
sama sa lalake, moinom sama sa lalake, bisan unsang butang pa. Ug ang—
paon gayud alang sa iglesia Catolica, alang sa pagsimba sa usa ka babaye. Sila 
nagasimba na sa usa ka babaye bisan pa man. Siya ang labing… Ang bigaon 
nga babaye mao ang labing maayo nga paon nga ang yawa aduna. Siya labing 
magil-ad kay sa tanang mga tagayanan nga anaa sukad. Siya makapadala ug 
dugang mga kalag ngadto sa hades kay sa tanang tagayanan sa nasud. Tinuod 
kana. 
51 Ang usa ka maayong babaye mao ang mutya diha sa purongpurong sa 
lalake,” miingon ang labing maalam nga lalake sa yuta. Ang usa ka lalake 
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276 Si Jesus dili motindog sa gawas sa imong pultahan ug magatuktok sa 
tanang panahon. Adunay usa ka panahon nga Siya mapuno ug motalikod, unya 
ikaw mao na ang magtuktok apan dili gayud nimo makaplagan Siya. Umari 
samtang adunay panahon. Umari samtang adunay nagatuktok. Ayaw 
pagkompromiso sa bisan unsang butang gawas sa bautismo sa Espiritu Santo 
sama sa ilang nabatonan sa Pentecostes, uban sa samang matang sa bautismo 
sa tubig, ang samang mga butang nga ilang gibuhat didto. Ayaw itugot ang 
bisan unsang butang nga mabutang sa imong kasingkasing gawas niana. 
277 Karon, ngadto kaninyo akong mga higala nga mga Catolico, tugoti ako 
sa pagsulti kaninyo ug usa ka butang; kamo nagatoo sa birhin Maria. Si birhin 
Maria, ingon nga inahan ni Jesu-Cristo, kinahanglan moadto sa Pentecostes ug 
mahimong mapuno sa Espiritu Santo, ug siya milihok sama sa usa ka hubog 
nga tawo. Siya usa sa usa ka gatus ug kaluhaan kanila, nga nabautismohan sa 
Espiritu Santo, nagasulti ug mga dila ug milihok sama sa babayeng hubog 
didto, ilalum sa Espiritu sa Dios. Ug ang birhin Maria kinahanglan moagi 
nianang han-ay aron makaadto sa himaya, unsaon ninyo nga makasulod niini 
sa bisan unsang butang gawas niana? Hunahunaa kini. Tinuod kana. 
 Baptist… Kanang Baptist nga magwawali balik dinhi nga buot nga 
makaseguro nga kini gikasulti ngadto sa mga Baptist usab. Kana alang kang 
bisan kinsa, sa walay pagtagad kung kinsa kini. 
 Busa pinaagi sa pagpasakop lamang sa simbahan, ug molitok ug usa 
ka kredo, ug moadto sa simbahan matag dominggo sa buntag, dili makahimo 
ug usa ka patak nga kaayohan. Makahimo ka lamang ug pagbugalbugal sa 
Dios. Mahimong usa ka tinuod nga Cristohanon kon dili na lang gayud. 
Mahimo ka nga mainit kon mabugnaw. Mahimong gawas… Tungod kay dili 
ka mahimong… Wala ka gayud makakita sa usa ka itom-puti nga langgam; ni 
ikaw makakita sa usa ka hubog-dili hubog nga tawo; ikaw dili gayud makakita 
sa usa ka makasasala-balaan. Dili, ikaw dili; sila dili makahimo kanila. Asa 
niining duha ikaw mapuno sa Espiritu Santo ug ang Dios magpuyo sa sulod 
nimo, kon ikaw dili gayud. Ikaw—ikaw mao kon ikaw dili mao. 
280 Busa tungod niana ikaw kinahanglan—ikaw kinahanglan 
mahinumdom nga si Jesus nagatindog sa imong pultahan, ug hinumdomi ang 
Dios nagasaad dinhi nga Siya mahimo dinhi niining mga adlaw, tungod sa 
unsa? Isalikway. Unsay hinungdan sa Israel nga giputol gikan sa orihinal nga 
kahoy? Tungod kay sila nagsalikway Pentecostal nga mensahe ni Pablo. Ug 
motoo ba kamo nga kini mao ang katapusang kapanahonan nga iglesia? Ang 
Biblia miingon sa ingon niini. Ug unsay ilang—mahitabo ngadto kanila? Sila 
pagaputlon tungod sa pagsalikway sa Pentecostal nga mensahe, ug unya ang 
Dios mobalik pag-usab ngadto sa mga Judio. Ug ang tanang Israel unya 
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 Kay kon ikaw giputol gikan sa usa ka kahoy nga sa kinaiya, ngadto sa 
olibo nga maayo, unsa ka labaw pa gayud nga igasumpay kining mga sangang 
tiunay balik ngadto sa ilang tiunayng punoan sa olibo.] 
 Hmn. 
 [Kay dili ko buot, mga igsoon, nga dili ninyo masabtan ang tinagoan 
nga mao kini: nga ang katig-a anha sa usa ka bahin sa Israel hangtud sa 
panahon sa mahisulod na ang hingpit gidaghanon sa mga Gentil,  
 Ug unya pagaluwason ang tibuok Israel, ingon sa nahisulat: “Ang 
Manluluwas moabut gikan sa Sion; pagahinginlan niya ang pagkadili diosnon 
gikan kang Jacob” “Ug mao unya kini ang pakigsaad ko uban kanila sa diha 
nga kuhaon ko na ang ilang mga sala—Ed.] 
272 Nakuha ninyo kini? Si Pablo miingon, “Kung ang Israel mitungha ug 
nakakita sa mga ilhanan sa Espiritu Santo, ug giputol…” Hinumdomi, tungod 
kay sila nagsalikway sa mensahe ni Pablo (bautismo sa Ngalan ni Jesus, 
paghinulsol ug bautismo Ngalan ni Jesus, mga ilhanan ug mga katingalahan 
naganunot sa nagatoo), ug sila nagsalikway niini… Ug sila miingon, “Tan-
awa, kami moliso ngadto sa mga Gentil.” Tinuod ba kana? 
           Atong tan-awon, ako nagtoo kini anaa sa—diin sila unang gitawag nga 
mga Cristohanon mao didto sa Efeso, tinuod kana, sa Antioquia. 
274 Karon, karon, kung—kung ang unang kahoy balaan, ang mga sanga 
niini balaan, ang orihinal nga kahoy, ug tungod kay sila wala motoo sa 
Pentecostal nga mensahe nga giwali ni Pablo (Tinuod ba kana?), ang Dios 
nagputol kanila ug nagkuha sa ihalas nga kahoyng olibo, nga mao ang mga 
Gentil, kita, ug nagsumpay kanato aron kita mabuhi gikan sa sustansya niana 
nga kahoy… 
 Karon, unsa pa ba gayud ka labaw pa dinhi niining adlaw sa dihang 
kita nagsalikway sa Pentecostal nga mensahe nga miabut gikan sa mga 
kapanahonan sa iglesia, unsa pa ba gayud ka labaw pa nga ang Dios makahimo 
sa pagkuha nianang ihalas nga kahoy gikan niini bisan unsaon, ug tugotan ang 
laing usa nga makasulod? Tungod kay Siya magasalikway niini tungod sa 
pagkadili matinoohon. Karon, idugtong kana uban sa leksyon ganihang 
buntag. Nahibalo ba kamo asa kita nagabarug karon, dili ba kamo? Kita ania sa 
katapusang panahon alang sa pagkuha sa Gentil nga iglesia, ang pagsakgaw 
niini; ug ang pagtungha sa Espiritu Santo nga moanha sa mga Judio, ug si 
Jesus magpaila sa Iyang kaugalingon, sa pagtimri sa usa ka gatus ug kap-atan 
ug upat ka libo. Nakita ninyo. Magpabalik sa orihinal nga kahoy balik 
ngadto—ang panalangin ngadto sa Israel pag-usab. 
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angayng motahud sa usa ka maayong babaye. Nakita ninyo? “Apan ang usa ka 
dautan maoy tubig diha sa Iyang dugo,” ug ang Iyang dugo mao ang iyang 
kinabuhi. Kamong mga lalake nga adunay maayong mga asawa, wala kamo 
mahibalo unsaon ninyo sa pagpasalamat sa Dios alang sa usa ka maayong 
asawa. Kay kung ang Dios mohatag sa usa ka lalake sa bisan unsang butang 
nga maayo alang sa usa ka katabang, Iya kining buhaton. Apan ang usa ka 
babaye mao ang labing maayo nga katabang nga ikahatag sa Dios ngadto sa 
lalake. Apan sa dihang sila mahimong…   
52 Siya mao ang anaa sa tanaman sa Eden nga gipili ni Satanas ingon nga 
iyang galamiton. Wala niya kuhaa ang lalake; siya nagkuha sa babaye. Ngano 
nga dili siya miadto kang Adam ug gihatagan siya ug dakung tinguha? Siya 
miadto sa babaye ug naghatag kaniya (Nakita ninyo?), tungod kay mao kana 
ang iyang gipili. Ang Dios nagkuha sa lalake, ug si Satanas nagkuha sa 
babaye. 
           Ug tan-awa paingon sa ubos, ug sa katapusan… Sa dihang ang 
Babilonia gitukod sa sinugdanan, ang sinulat ni Hislop “Ang duha ka 
Babilonia,” ang usa ka babaye… Sa dihang kini moabut ngadto sa 
kapanahonan, karon kini mao ang pagkatapos sa kapanahonan sa Gentil… Ang 
Babilonia nagsugod sama niana, ug natapus sa pagsimba ug babaye (Maria) 
diha sa iglesia. Unsang matang sa adlaw ang atong ginapuy-an. 
54 Karon, ang Laodicea, ang—ang kapanahonan sa Laodicea, ang pulong 
nagkahulogan “dagaang.” Kini nagmauswagon, ug naghunahuna nga walay 
nakulang kaniya. Apan ang Biblia miingon nga siya alaut, buta, makalolooy, 
ug hubo. Unsa ka matang nga kahimtang. 
 Ang ganti alang kanila nga nagmadaugon dinhi niining kapanahonan 
sa iglesia, mao ang pagpalingkod diha sa trono uban sa Ginoo. 
 Karon, ang bitoon, kon ang manolunda, kon mensahero niining 
kapanahonan sa iglesia, wala maila. 
 Karon, ang mensahero sa nahaunang kapanahonan sa iglesia, kinsa 
man kana? si Pablo, sa Efeso. Sa Esmirna? Si Irenaeus. Pergamo? San Martin. 
Tiatira? Columba. Sardis? Luther. Filadefia? Wesley. Ug dinhi sa—niining 
Laodicea, wala pa kita nahibalo, ug tingali dili mahibaloan hangtud mahuman 
kining tanan. 
58 Apan buot lamang ihatag nako ang akong kinutlo kung unsa kining 
manolunda, nga atong ginapaabut. Maayo ba kini? [Ang kongregasyon 
miingon, “Oo! Amen.”—Ed.] Ingon nga kita dunay gamayng panahon, ako 
nagsulat lamang ug gamayng kinutlo dinhi nga akong nahunahunaan. Ang 
manolunda niining iglesia sa Laodicea, sa pagtapos niini… Karon, siya 
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motungha sa katapusan sa kapanahonan, sama sa uban kanila, sama sa Biblia. 
Siya motungha sa katapusan sa kapanahonan. Dili sa sinugdanan niini, sa 
katapusan niini, tungod kay ang manolunda sa kanunay motungha aron sa 
pagbadlong kanila sa ilang nabuhat. “Ngadto sa—ngadto sa manolunda sa 
iglesia sa Laodicea isulat mo kini.” Nakita ninyo? 
 “Ngadto sa manolunda sa iglesia sa Esmirna isulat mo kini.” Nakita 
ninyo? Matag-usa alang ngadto sa manolunda sa katapusan sa kapanahonan. Si 
Pablo, sa katapusan sa kapanahonan. Ug ngadto paubos, sa katapusan sa 
kapanahonan. Ang paglambi, sa katapusan sa kapanahonan. Katapusan sa 
kapanahonan, mao kana ang nakapahimo niini nga maglambi. Nakita ninyo, 
“Ngadto sa manolunda,” nagpamulong kung unsa kadto. Nakita ninyo, sa 
paghisgut niini gayud dinhi, naghimo sa paglambi sama sa hagdanan paingon 
sa itaas, ang pito ka kapanahonan sa iglesia… 
61 Karon, kining manolunda nga motungha dinhi niining adlaw, buot ko 
nga… Ako adunay usa ka butang nga gisulat dinhi; buot ko lamang nga 
basahon kini. Apan siya mahibaloan sa katapusang bahin sa kapanahonan. Ug 
tungod kay kita haduol na kaayo ngadto niana, haduol kaayo ngadto nianang 
Kahayag nga kapanahonan, kana tingali siya ania na sa yuta karon. Wala kita 
makaila kaniya. Siya mahimong usa—usa ka gamhanan nga manalagna nga 
gisalikway sa kalibutan nga iglesia, kay sila magapadayon sa ilang sala ug sa 
katapusan isuka gikan sa baba sa Dios, gikan sa baba sa Dios nga mao ang 
Iyang Presensya. 
 Ako nagatoo kini mahimong sama kang Elias. Akong ihatag ang 
akong mga katarungan ngano. Karon, atong paklion dinhi sa Basahon sa 
Malaquias, sa makadiyut. Akong ihatag kaninyo ngano nga ako nagtoo nga 
kini mao ang gidihugan sa Espiritu ni Elias. Karon, buot ko ibutang ninyo ang 
inyong—inyong kalo sa grasya karon. Sa ika-upat nga capitulo sa Malaquias, 
karon, paminaw samtang ako mobasa, ug diha sa inyong Biblia. Karon, 
hunahunaa pagmaayo sa sunod pipila ka mga minuto karon, sa dili pa kita 
moadto sa kapanahonan sa iglesia. 
 Kay ania karon, ang adlaw moabut na, nga nagasunog daw hudno; ug 
ang tanang mga palabilabihon,… ang tanang nanagbuhat sa kadautan 
mangahimong tuod sa balili; ug ang adlaw nga moabut magasunog kanila, 
nagaingon si Jehova sa mga panon, nga kini dili magbilim kanila bisan gamut, 
ni sanga. 
 Unsay Iyang gisulti? Siya namulong ngadto sa usa ka adlaw nga 
moabut (Mouyon ba kamo niana?), ngadto sa usa ka adlaw sa pag-anhi sa 
Ginoo. 
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ngano? Pagkadili matinoohon. Ug mao kana ang orihinal nga tuod, ang 
orihinal nga kahoy, ang Israel. 
270 Ug dili ba si Pablo namulong didto? Kinsa ang nakakuha sa Kasulatan 
dinha? Nakuha kini, Pat? Pagtindog ug basaha gikan sa ika-15 ngadto sa ika-
27 nga verseculo. 
 [Si Igsoong Pat nagbasa sa mosunod nga mga Kasulatan: 
 Kay kon ang pagsalikway kanila misangpot sa pagkapinasig-uli sa 
kalibutan ngadto sa Dios, unsa pa gayud kondili nga ang pagdawat kanila 
mosangpot ngadto sa kinabuhi gikan sa kamatayon? 
 Kon nabalaan man ang unang hakop sa minasa, mao man usab ang 
tibook minasa; ug kon nabalaan man ang gamut, mao man usab ang mga 
sanga. 
 Apan kon ang pipila ka mga sanga gipamutol, ug ikaw, nga salingsing 
sa olibo nga ihalas, gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa 
kabahandianon sa kahoyng olibo; 
 Nan, ayaw pagpasigarbohi ang mga sanga. Kon magpasigarbo man 
gayud ikaw, hinumdomi nga dili baya ikaw ang nagsapnay sa punoan, 
hinonoa ang punoan mao ang nagsapnay kanimo. 
 Magaingon ikaw, “Ang mga sanga gipamutol aron ikasumpay ako 
diha sa ilang dapit.—Ed.] 
271 [Si Igsoong Pat nagpadayon sa pagbasa; 
 Tinuod kana. sila gipamutol,…] Paminaw, “Pakadili matinoohon.” 
Tinuod kana, padayon. 
[tungod sa ilang pagkadili matinoohon, apan ikaw nagabarug pinaagi lamang 
sa pagtoo. Busa ayaw pagpahitaas, hinonoa pagbarug nga mahadlokon: 
 Kay kon wala man gani kaloy-i sa Dios ang mga sangang tiunay, dili 
usab ikaw niya pagakaloy-an. 
 Busa timan-i ang pagkamapuangoron ug pagkamapiuton sa Dios: 
mapiuton kanila nga mga nangatumba, apan mapuangoron ang Dios kanimo, 
basta magapadayon ikaw diha sa iyang pagkamapuangoron; kay kon dili man, 
ikaw usab pagaputlon. 
 Ug bisan pa gani ang uban kanila, kon dili sila magpabilin sa 
pagkadili matinoohon, igasumpay sila niini, kay ang Dios makahimo man sa 
pagsumpay kanila pag-usab. 
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ang mensahe ngadto sa matag kapanahonan sa iglesia nagbadlong sa 
denominasyolismo. Matag mensahe ngadto sa iglesia, ang iglesia sa kanunay 
anaa sa pagdaus-us ug dili magpatalinghug ngadto niini. Ang—ang mensahe 
ngadto sa iglesia mao ang dili pagtagad sa mga denominasyon. Ug kini 
naghimo ug mestiso nga mga Cristohanon, gitawag kono (Tinuod kana.), kinsa 
walay kahibalo mahitungod sa Dios kon sa Espiritu Santo. Mao kana ang 
ingon ka tinuod maingon nga ako nagabarug dinhi sa plataporma karong gabii. 
Ang maayo kaayo nga dagaang mga membro, nga igasuka lamang gikan sa 
Iyang baba… 
264 Si Pablo nagpasidaan, ang mga Gentil usa ka sanga. Karon, buot ko 
nga ang uban kaninyo, kung mahimo ninyo, sa pagpakli ngadto sa Mga Taga-
Roma, sa ika-11 nga capitulo, sa ika-15 ngadto sa ika-27 nga verseculo, aron 
gayud nga inyong mamarkahan kini, kamong tanan. Ug unya ingon nga lawom 
na ang kagabhion, akong kutloon kini kaninyo karon sa dili pa mag-uli, tungod 
kay kini usa ka… Karon, Mga Taga-Roma, kung buot ninyo nga isulat kini, 
11:15 ngadto sa 20—ngadto sa 27. Si Pablo nagsulti kanila, nagsulti, 
namulong ngadto sa mga Gentil didto, ang mga Roma, siya miingon, “Kung 
ang Dios…” Karon, paminaw samtang kita magatapos sa mga kapanahonan sa 
iglesia. Si Pablo miingon, “Kung ang Dios wala gani magpagawas sa orihinal 
nga kahoyng olibo, apan giputol kini tungod sa pagkadili matinohoon.”… 
Tinuod ba kana? Unsay hinungdan nga sila giputol? Tungod kay sila 
nagsalikway sa Pentecostes. Tinuod ba kana? Sa adlaw sa Pentecostes sila 
nagbiaybiay ug gipasipad-an ang Espiritu Santo. Sa dihang si Jesus ania dinhi 
sa yuta, Siya miingon… Sila nagtawag—nagtawag Kaniya nga Beelzebub, 
miingon nga Siya usa ka yawa; “Siya usa ka himamalad,” bisan unsa pa. 
 Siya miingon, “Ako magapasaylo kaninyo niana, apan sa dihang ang 
Espiritu Santo moabut ayaw kamo pagsulti ug batok Niini; tungod kay sa 
dihang kamo mosulti ug batok Niini, dili kamo pagapasayloon.” 
268 Ug hinumdomi sa dihang sa Jesus nagsugo sa Iyang mga tinun-an sa 
dili pag-adto ngadto sa mga Gentil (Tinuod ba kana?), apan moadto hinoon 
ngadto sa nawalang karnero sa Israel. Giunsa nila sa paghukom sa ilang 
kaugalingon? Pinaagi sa pagpasipala sa Espiritu Santo, nagtawag sa Espritu sa 
Dios nga usa ka mahugawng butang. Nagbiaybiay Kaniya sa dihang sila 
nagsayaw diha sa Espiritu, ug uban pa, sa adlaw sa Pentecostes. Ang mao ra 
nga syudad nga nagbiaybiay niini, si Titu nagpatay kanila didto, ug ang ilang 
dugo mibanaw hangtud ngadto sa ganghaan. Sila nagkaon sa ilang 
kaugalingong mga bata ug tanang butang nianang mao ra nga century. Tinuod 
kana. Usa sa labing daku nga mga nasud sa kalibutan nga nahimong labing 
ubos, ug nahisalaag ngadto sa mat—upat ka mga hangin sa yuta. Tungod kay 
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 Apan alang kaninyo… 
64 Karon, bantayi, karon Siya namulong balik ngadto sa Israel. Karon, 
unsay Iyang gisulti? 
 Kay ania karon, ang adlaw moabut… (sa umalabot)… nga 
nagasunog… 
 Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan… ang Adlaw sa 
pagkamatarung mosubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako; ug 
kamo manggula, ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating vaca sa 
toril. 
 Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan; kay sila mangahimong abo 
sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong 
pagahimoon kini, nagaingon si Jehova sa mga panon. (Dili… Ang adlaw nga 
siya magasunog sa yuta, nga kita magatunob ibabaw sa ilang mga abo. Mao 
kana ang milenyum, sa pagkatinuod. Nakita ninyo?) 
 Hinumdomi… ang kasugon ni Moises ang akong alagad, nga akong 
gisugo… kaniya didto sa Horeb alang sa tibook Israel, bisan ang kabalaoran 
ug ang mga tulomanon. 
 Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa 
moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. 
 Ug iyang pabalikon ang kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga 
bata, ug ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan; tingali 
unya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut. 
 Ang katapusan sa Daang Tugon. 
65 Karon si Jesus miingon… Mateo 17:10, namulong mahitungod niini. 
Ang tanang mga Judio nagapaabut nianang pag-abut ni Elias. Karon, bantayai 
unsa ang giingon ni Jesus mahitungod niini, Mateo 17:10. Magasugod kita sa 
ika-9 nga verseculo, Mateo 17:9: 
 Ug sa naglugsong sila sa bukid, gibaoran sila ni Jesus nga nag-ingon, 
“Ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa… ayaw ninyo ninyo isugilon ang 
panan-awon kang bisan kinsa,… (Nakita ninyo, “Ayaw isugilon kini. Kamo 
nahibalo, apan itago kini ninyo.”)… Ayaw ninyo isugilon ang panan-awon 
kang bisan kinsa, hangtud nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na gikan sa mga 
patay.” (Ayaw itug-an kini.) 
 Ug gipangutana siya sa mga tinun-an nga nanag-ingon, “Nan, 
nganong magaingon man ang mga escriba nga si Elias kinahanglan kono nga 
mouna usa sa pag-anhi? (Ngano nga si Elias kinahanglan moanhi pag-una sa 
dili moanhi kining Cristo, ang Adlaw sa pagkamatarung? Ngano nga misulti 
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sila niini? Ania na Ikaw dinhi karon, ug ang mga escriba miingon nga—nga si 
Elias mouna pag-anhi.) 
 Karon, bantayi: 
 Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Tinuod nga si Elias 
kinahanglan magaanhi, ug igapasiuli niya ang tanang mga butang;  
 Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na, ug wala sila makaila 
kaniya,.. (Nakita ninyo? Wala Siya miingon kung kinsa Siya. Nakita 
ninyo?)… hinonoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama sa 
kaagi ang Anak sa Tawo magaantus diha sa ilang mga kamot. 
 Ug ang mga tinun-an nakasabut nga nagsulti siya kanila mahitungod 
kang Jaun Bautista. (Karon, karon, si Juan Bautista mao ang Elias nga 
moanhi.) 
66 Karon, bantayi, mobalik ako ngadto sa ika-4 nga capitulo sa 
Malaquias, pag-usab. Karon, hinumdomi, Siya miingon dinhi nga sa dili pa 
moabut ang daku ug bantugan, makalilisang nga adlaw sa Ginoo, “Akong 
ipadala kaninyo si Elias ang manalagna.” Sa ika-5 nga verseculo: 
 Ania karon, akong ipadala kaninyo… ang manalagna… Akong 
ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabut ang daku ug 
makalilisang nga adlaw sa… 
 [Ang kongregasyon miingon , “GINOO.”—Ed.] 
 Asa nato makaplagan ang adlaw sa Ginoo? Sa katapusan sa 
kapanahonan. Nahinumdom kamo giunsa nato sa paghisgut Kaniya nga 
nakasuot ug puti nga peluka, nahibalo kamo, ug—ug sa Iyang dughan, ang 
gibakus sa dughan. Nahinumdom kamo niana? Ug atong napamatud-an sa 
Biblia nga kini dili usa ka adlawng igpapahulay, ni dili usab Dominggo; kadto 
mao ang adlaw sa Ginoo. Tinuod ba kana? Ug mao kana ang adlaw nga Siya 
moabut ingon nga Maghuhukom, ug pagahampakon ang yuta pinaagi sa 
tunglo. Tinuod ba kana? 
 Ug akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabut 
ang daku ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo: 
68 Karon, bantayi ang duha ka bahin sa pag-anhi ni Elias. Karon, kung 
imong mabantayan, ang tibook Kasulatan adunay duha ka bahin nga 
kahulogan. “Apan Kining mga butanga gililong sa mga makinaadmanon ug sa 
mga masinabuton, ug gipadayag hinoon ngadto sa mga gagmayng bata.” Dili 
ba kamo motoo niana? Karon, kupti ang Malaquias 4 dinha gayud. 
 Ug karon, mobalik kita sa Mateo 2 sa makadiyut, sa sunod gayud nga 
pahina, Mateo 2. Ako nagtoo nga buot nakong ipasabut Lucas 2 inay sa Mateo 
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nagpalagpot Kaniya sa gawas ug sila wala gayud nakalimot Kaniya. Ug ang 
iglesia… 
 Karon, unsay atong buhaton aron makabalik Siya pagsulod? Kung 
Siya anaa sa gawas sa Pentecostal nga iglesia karon, unsay atong buhaton aron 
makabalik Siya sa sulod? Nagkinahanglan ba kini sa nagkahiusa nga boto sa 
katawhan sa pagpabalik Kaniya? Nagkinahanglan ba kini sa pagpili sa usa ka 
bag-ong papa, bag-ong cardinal? Kon tingali nagkinahanglan kini—
nagkinahanglan kini sa pagtungha sa usa ka bag-ong denominasyon. Ang usa 
ka bag-ong denominasyon dili makahimo niini; ang usa ka bag-ong—ang 
usa—ang usa—ang usa—ang usa ka bag-ong cardinal dili makahimo niini; 
ang usa ka pastor dili makahimo niini; ang sinuholan ug maayo nga 
ebanghilista dili makahimo niini. Walay bisan unsang butang nga makahimo 
gawas sa imong kaugalingon. Unsaon nato sa pagpasulod Kaniya? Dili pinaagi 
sa boto. Dili, sir. Dili kita magboto sa pagpabalik pasulod kang Jesus, tungod 
kay Siya dili mosulod. 
 Patalinghugi kini, mao kini, “Kung bisan kinsa nga tawo 
mopatalinghug sa Akong tingog ug moabli sa pultahan.” Karon, kita nahibalo 
kung unsa ang pultahan kaniadto. “Kung adunay bisan kinsang tawo nga 
moabli sa pultahan, magpatalinghug sa Akong tingog…” 
 Dili—dili nga “kung bisan kinsang iglesia, kung bisan kinsa nga 
organisasyon…” Dili, sir. Siya dili makigsabut kanila; sila mga patay ug 
nawala gikan pagsugod. Siya nagdumot niini, Siya sa kanunay nagdumot niini. 
Siya miingon Siya nagdumot niini. Siya nagdumot niini bisan karong 
kagabhion. 
262 “Apan kung bisan kinsang tawo,” bisan kinsang Methodista nga tawo, 
bisan kinsang Baptist nga tawo, bisan kinsang Presbyterian nga tawo, bisan 
kinsang Catolico nga tawo, bisan kinsang Church of God nga tawo, Nazarene 
nga tawo, Pentecostal nga tawo. “Bisan kinsang tawo nga magapatalinghug sa 
Akong tingog ug moabli sa pultahan, Ako mosulod ug makigsalo sa pagkaon 
uban kaniya ug siya uban Kanako.” Mao kana ang mensahe ngadto sa 
Pentecostal nga iglesia. Dili sa pagtinguha sa pagbuhi sa Pentecostal nga 
organisasyon, apan sa pagbuhi sa Pentecostal nga panalangin diha sa 
kasingkasing sa matag-usa ka tawo. Mao lamang kana ang paagi. “Ug Ako 
makigsalo sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban Kanako.” 
263 Unsa ang mensahero ngadto sa iglesia—mensahe ngadto sa iglesia nga 
gitudlo kanato kaniadto, gitudlo—gitudlo kanato? Dili ang pagtubo diha sa 
Espiritu. Dili, sir. Ang pagdaus-us sa Espiritu; kita adunay pagdaus-us sa 
tanang panahon. Ang meteda—ang—ang mga mensahero ngadto sa iglesia ug 
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gambalay. Sila datu. Sila nagatutok sa bantugang organisayon diin sila 
nahisakop, nagtinguha sa pagpadaku niini, nangita ug dugang mga membro 
aron makasulod, ug sila wala nasipyat sa pag-ila Kaniya. Wala, wala. Sila wala 
makalimot sa pagsulti ug mga dila. Sila wala makalimot sa dakung, 
gamhanang mga mensahe sa Dios Kinsa motugkad ngadto sa kasingkasing ug 
mosirkunsida sa kasingksing, motangtang sa mga butang sa kalibutan ug 
mopakpak kanimo sama sa usa ka lugas sa mais. Oh, sila… 
255 Kung ikaw magwali sama niana sa ilang simbahan, sila mopalagpot 
kanimo. Ug mao kana ang paagi sa pagwali sa Espiritu Santo. Si Jesus 
miingon, “Kamong kaliwat sa bitin. Kamong—kamong mga halas diha sa 
sagbot.” Ug si Juan nagbuhat usab, ug ang dakung dinihugan nga tawo, sa 
kanunay motangtang sa panit nila. Tinuod kana. 
 Apan sila wala makalimot Kaniya, tungod kay sila wala niana. Nakita 
ninyo? Busa sila adunay usa ka butang nga nagapikpik sa ilang likod, ug 
moingon, “Magpasakop ka lamang, ibutang ang imong ngalan dinhi, ug—ug 
kami modawat kanimo sa pagkamembro. Ug kuhaa ang imong papeles gikan 
sa laing simbahan ug kami modawat kanimo, ug—ug uban pa. Karon, pila ang 
imong isaad kada tuig?” Nakita ninyo, mao kana, “Datu, walay nakulang.” Oh, 
apan kamo nagkinahanglan ug labing daku nga butang ug wala nakabaton 
niini, si Jesus nagatindog sa gawas nagtinguha nga makabalik sa sulod uban sa 
Pentecostes. 
257 Sa inyong paghunahuna unsay mahitabo gayud diha sa Methodista nga 
iglesia kung ang Espiritu Santo mopuno sa iglesia, ug sila magsugod sa 
pagsinggit, molukso, mosulti ug mga dila ug molihok sama sa usa ka hubog, 
pundok sa hubog nga katawhan? Oo, ang—ang Komperensya mopalagpot 
nianang Methodista nga iglesia gawas sa Komperensya. Kamo nahibalo niana. 
Unsay mahitabo sa Baptist nga iglesia kung kini mahitabo? Mao gihapon nga 
butang. Mga Pentecostal? Oo, adunay daghan kanila nga ang mahitabo mao 
gihapon nga butang. Segurado. Oo, sir, dili sila modawat nianang walay pulos. 
Sila moingon, “Oo, ilang mahugawan ang among mga alpombra.” Uh-huh, 
segurado. Tan-awa. Tan-awa. Unsa ka makalolooyng pundok sila. Tinuod 
kana. 
258 Buyno, buyno, Siya sa makausa uban kanila, Siya nagalakaw uban 
kanila sa taliwala sa pito ka mga kandiliro nga bulawan. Ug mao kini ang 
tubag: 
 Ang mga denominasyon ug ang ilang kalibutanong mga butang, ang 
ilang mga obispo, mga cardinal, ug tanan nilang pagkakalibutanon, 
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2. Akong nasulat kini dinhi, apan ako nagdali-dali sa milabayng pila ka gutlo, 
ug ang Espiritu Santo anaa sa lawak uban kanako, ug ako adunay dakung 
panahon gayud. Busa akong ipasabut 2, atong tan-awon kung mao ba kini. 
Karon, tugoti ako sa pagtuon dinhi sa makadiyut. Mateo 2, dili mao kana ang 
akong gipangita, dili ba? Karon, kadiyut lang, akong kuhaon kini sa… Tagai 
ako ug diyutayng panahon dinhi, tungod kay buot ko nga makaseguro kamo 
nga makakita niini, nga ang Kasulatan adunay duha ka bahin nga kahulogan 
Niini. Ang Pagsimba kang Ann; Ang Pagbalik ngadto sa Nasaret; Ang Pasko; 
Ang Pagpang-alagad ni Juan. Karon, akong tan-awon kung akong gipasabut 
mao ang Lucas. Ako nakabasa sa usa ka dapit ug… Akong gipasabut Marcos 
inay Lucas, tingali Lucas. Apan buot ko nga inyong kuhaon kining Kasulatan 
aron nga—nga kamo masayud nga kini mao ang buhat sa Ginoo, nga Siya 
nagbuhat niini nga paagi. Karon, sultihan ko kamo sa unsay akong gipangita, 
mao ang “Gikan sa Egipto Akong gitawag ang Akong anak.” Usa ka tawo nga 
dunay sinulat sa daplin nga sa madali makaadto niini kon makakaplag niini? 
“Gikan sa Egipto Akong gitawag ang akong anak, akong gitawag ang Akong 
anak.” Karon sa makadiyut lang. 
70 [Usa ka igsoong lalake miingon, “Lucas 1:17, inay sa 2. Buot ko nga 
moadto sa ika-14, kana diin… Mao kana, igsoon. Mao kana ang tukma gayud, 
Lucas 1:17. buyno. Karon, karon mahimong markahan kini. Karon, unsa kini, 
kini gawas sa mga panalangin sa Ginoo, nga kadto gipanalanginan. 
 Ug mabatonan mo ang kalipay ug pagmaya, ug daghan ang 
magakalipay sa iyang pagkatawo; 
 Kay siya mahimo man nga bantugan sa atubangan sa Ginoo, ug siya 
dili magainom ug bino ni sa ilimnong maisug,  
           Kining tawo nga moabut pagatudloan gikan sa iyang pagkahimugso sa 
dili pag-inom kon dili magbuhat ug bisan unsang butang nga may kalabutan sa 
sala sama niana. Nasabtan ninyo kini? 
           … ug siya mapuno sa Espiritu Santo, bisan sukad pa sa iyang 
pagkahimugso. 
 Ug daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto sa 
Ginoo nga ilang Dios, 
 Ug siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron 
sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug 
sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana 
alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam. 
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 Karon, karon atong nasabut nga siya nagprofesiya, ug si Juan mao 
kanang tawhana. Tinuod ba kana? Si Juan mao si Elias niana nga adlaw nga 
moabut. 
73 Karon, nahibaloan usab nato nga ang Kasulatan usahay nagpasabut ug 
duha ka butang. Mosulti ako ug usa ka butang, sama didto sa Mateo diin Kini 
miingon, “Gikan sa Egipto Akong gitawag ang Akong anak.” Buyno, ako 
nagtoo mao kana ang akong gipangita, “Gikan sa Egipto Akong gitawag ang 
Akong anak.” Ug unya kung imong tan-awon kanang “anak” sa reperensya 
didto, Siya mao… Kini dili… kini mobalik ngadto sa Hosea, nga wala 
nagpasabut kang Jesus nga Iyang Anak; kini—kini ang Israel nga Iyang anak, 
“Gikan sa Egipto Iyang gitawag ang Israel.” Apan kini adunay duha ka bahin 
nga kahulogan ug usa ka mas daku nga pagsabut ngadto niini sa dihang kini 
nagpasabut ug sa paghisgut sa—sa pag-anhi ni Jesus, nga mas daku kay sa—
kay sa Israel, sa dihang Iyang gitawag ang Israel paggula. Buyno. 
74 Karon, nakaplagan usab nato nga sila adunay, diha sa Iyang 
nahaunang pag-anhi dili mao ang dapit sa adlaw sa Ginoo. Tinuod ba kana? 
karon, balik ngadto sa Malaquias, atong tul-iron kini pag-una, “Pag-anhi sa 
adlaw sa Ginoo.” Karon, bantayi ang duha ka bahin sa Iyang pag-anhi, ang 
Iyang unang pag-anhi ug Iyang ikaduha. Naandam ba ninyo ang inyong 
espirituhanong panghunahuna? Ika-6 nga verseculo karon. 
 Iyang… Siya magpadala kang Elias sa dili pa moabut ang daku ug 
makalilisang nga adlaw sa Ginoo:… (Tinuod ba kana?)  
 Karon, atong nasabut nga kana dili si Juan, tungod kay kini dili mao 
ang makalilisang nga adlaw sa Ginoo, dili ba kini? Ug wala usab gisunog Niya 
ang yuta. Busa kini wala nagpasabut sa usa ka pagtan-awng daan, kon—kon 
laing umalabot nga pag-anhi ni Juan—kon kang—kang Elias. Tinuod ba kana? 
Tungod kay Siya miingon, “Akong ipadala si Elias, ug Akong pagasunogon 
ang tibook yuta, ug akong pagalimpyohan kini gayud, ug kamo magatunob 
ibabaw sa ilang mga abo.” Mao kana ang melinyum; nahibalo kita niana. 
Human ang bomba atomika magbungkag niini ngadto sa mga tipik, nan ang 
yuta mahimong—mahimong matul-id. Ug adunay mahimong usa ka dakung 
adlaw dinhi sa yuta, ug ang iglesia magahari uban kang Jesus sa yuta sa usa ka 
libo ka tuig. Tinuod ba kana? “Apan sa dili pa moabut kanang daku ug 
makalilisang nga adlaw sa Ginoo, sa dihang kini mabungkag, Akong ipadala 
kaninyo si Elias ang manalagna.” Tinuod ba kana? Busa kini wala nagpasabut 
kang Juan Bautista niana nga kahimtang, tungod kay ang makalilisang nga 
adlaw sa Ginoo dili mao kadto kaniadto: wala pa ang duha ka libo ka tuig. 
Tinuod ba kana? 
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nagatoo Siya mibati ug diyutayng kahayahay. O Dios, buot ako nga maanaa 
didto. Ako makahimo sa paghugas kanila pag-usab. Oo, sir. 
 Boy, dili ba ang usa ka babaye adunay malisod nga panahon sa 
pagpahid uban sa iyang buhok karong panahona? Kinahanglan iyang ipaduol 
ug maayo ang iyang ulo aron adunay igong buhok sa pagpahid niini. Tungod 
kay iyang giputol kining tanan. 
251 Apan didto, ang mga tiil ni Jesus, walay tawo nagtagad… 
(masinawayon), nagalingkod nga sinalikway, kanang baho sa Iyang mga tiil. 
Iyang gihugasan Siya. Human Siya—human Siya nahugasan, Siya mitan-aw sa 
babaye nga daw miingon nga, “Maayo.” 
 Mitan-aw sa unahan, miingon, “Simon, may usa ka butang nga ikasulti 
Ko kanimo. Ikaw nagdapit Kanako dinhi, ug wala ka gayud motagbo Kanako 
didto sa pultahan, wala ka maghatag Kanako ug bisan tubig aron mahugasan 
ang Akong mga tiil. Wala nimo gayud gidihugan ang Akong ulo sa dihang 
Ako misulod, wala nagkuha sa pagba gikan sa kainit sa adlaw gikan Kanako. 
Wala ka gayud mohatag ug bisan halok sa pag-abiabi Kanako sa dihang Ako 
misulod. Apan kining pobreng babaye (Oh, tan-awa.), kining tagagawas, usa 
ka bigaon sa dalan, siya walay tubig aron sa paghugas sa Akong mga tiil, 
iyang gihugasan kini pinaagi sa iyang mga luha. Siya walay bisan unsa aron sa 
pagpahid sa mga tiil, iyang gigamit ang iyang buhok; siya nagpahid sa mga 
tiil. Sa kanunay mihalok sa Akong mga tiil. Karon, buot Ako mosulti kanimo: 
ang iyang mga sala, nga daghan, gipasaylo na kaniya.” Tinuod kana, wala 
magsulti mahitungod kang Simon. “Ang imong mga sala, nga daghan, 
gipasaylo.” 
253 Ug karon sa dihang si Jesus; nagatindog sa gawas sa pultahan sa 
Pentecostal nga mga organisasyon, Baptist nga mga organisasyon, Methodista 
nga mga organisasyon, nagtinguha nga makasulod pagbalik uban sa 
Pentecostes pag-usab, ug ang katawhan milabay lang Kaniya. Human sa 
inyong—ang inyong pagkakalibutanon ug uban pa nagtuklod Kaniya pagawas 
sa iglesia, Siya nagatindog, nagtinguha, mituaw nga makabalik pag-usab. Ug, 
oh, mao kini ang labing makalolooyng butang nga akong nakita sukad sa 
akong kinabuhi. Wala nagkinahanglan Kaniya. Siya, sa gawas, nagatuktok, 
nagtinguha sa pagsulod. Mao kana ang mao gihapon nga butang nga Iyang 
gitinguha nga buhaton. Ngano? Ngano? Siya anaa sa gawas. 
254 Sila wala gayud nagpalagpot Kaniya sa gawas. Sila sa gihapon 
nagaawit Kaniya, nagwali mahitungod Kaniya, apan wala gayud nakalimot 
Kaniya diha sa ilang presensya. Tinuod kana. Sila lamang nagapadayon. 
Ngano? Sila mubog tinan-awan. Sila nagatutok sa ilang dagkung mga 
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Iyang gihugasan ang Iyang mga tiil, sa matag karon ug unya siya [Si Igsoong 
Branham naghimo ug tingog sa paghalok—Ed.] mohalok sa Iyang mga tiil, 
naghugas sa Iyang mga tiil sama niana. 
243 Si Jesus uban sa Iyang mahugawng mga tiil, ug walay tawo nga 
nagtagad ngadto niini. Ug karon Siya nagdala ug usa ka mahugawng ngalan 
ingon nga usa ka holy-roller, usa ka butang kon laing butang sama niana, ug 
ang mga tawo dili mangahas sa pagbarug alang Kaniya. 

This consecrated cross I’ll bear, 
Till death shall set me free, 
I’ll take the way with the Lord’s despised few, 
I’ve started in with Jesus, 
O, Lord, You take me through. (Ipalampos ako, Ginoo, bisan 
unsa may bili niini.) 
I have, like Jacob, a pillow, a stone. What difference does it 
make? What He did for me. 

 Ug kining pobreng bigaon didto, nagahilak, nagdangoyngoy. Ug ang 
nahaunang butang kamo nahibalo, ania mitindog si Simon, ang dakung tawo 
nga angayng… nagdapit Kaniya sa pagtambong, miingon, “Uhm, uhm, uhm, 
uhm. Kana nagpakita kung Siya usa ka profeta kon dili, Iyang mahibaloan 
unsang matang sa pagkababaye kini.” Kana salingkapaw. 
246 Busa human sa siya natapos… Ug si Jesus wala gayud milihok sa 
Iyang mga tiil; Siya milingkod lamang ug mitan-aw kaniya ug nagpaniid 
kaniya. Oh, nakagusto ako niana. Dili ang mga dagkung mga butang nga atong 
ginabuhat; mao kining mga gamayng butang nga atong gibiyaan nga wala 
mahuman usahay. Siya mitan-aw kaniya, nagtan-aw lamang kaniya nga 
naglingkod didto. Walay tawo nga nagtagad Kaniya; sa katapusan, ang babaye 
sa sulod didto nagahilak ug naghugas sa Iyang mga tiil, nagtagad ngadto niini, 
nakakuhag pagtagad sa katawhan. Ug Siya nagpaniid kaniya; Siya wala gayud 
mibungat ug usa ka pulong. 
 Si Simon mibarug sa likod didto, miingon, “Uhm. Tan-awon nato 
kung Siya usa ka profeta kon dili, dili ba kamo? Miingon kaninyo. Miingon 
kaninyo. Kung siya usa ka profeta, iyang mahibaloan kung kinsa kanang 
babaye. Nakita ninyo, kita mao ang dakung iglesia dinhi. Nakita ninyo, kita 
nahibalo kaayo. Kita nahibalo nga siya dili usa ka profeta, Siya angayng 
mahibalo niini.” 
248 Human siya… Human siya natapos, ang mga luha sa paghinulsol 
midagayday sa iyang nawong, naghugas sa mga tiil ni Jesus. Siya… Ako 
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76 Karon, bantayi ang sunod nga verseculo, ug kung kamo mahimong 
tinuoray nga espirituhanon karon… Karon, kini usa ka sulat sa paghigugma, 
ug kinahanglan ikaw mobasa taliwala sa mga linya ug unya kini mahimong 
husto. Kamo nahibalo unsay buot ko nga ipasabut. Hinumdomi unsay giingon 
nako sa Kasulatan, “Si Jesus nagpasalamat tungod kay Iyang gitago Kini gikan 
sa mga makinaadmanon ug—ug sa mga masinabuton, gipadayag Kini ngadto 
sa mga bata”? 
 Maingon sa kasagaran nga gihatag nako nga ilustrasyon mahitungod 
sa akong asawa sa dihang siya magsulat alang kanako; akong makita unsay 
iyang ginasulti diha sa sulat, apan ako nagbasa taliwala sa mga linya aron 
mahibaloan unsay buot niya nga ipasabut (Nakita ninyo?), tungod kay ako 
nahigugma kaniya, ug ako—ako nahibalo sa iyang kinaiya. Ug kinahanglan 
mahibalo ikaw sa kinaiya sa Dios ug mahigugma Kaniya, unya ang Mga 
Kasulatan mobarug diha gayud kanimo. Siya magpadayag Niini. 
77 Karon, bantayi ang sunod nga verseculo: 
 Ug iyang pabalikon ang mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa 
mga bata,… (Karon, bantayi.)… ug ang mga kasingkasing sa mga anak 
ngadto sa mga amahan,… (Nakita ninyo?) 
 Karon, sa dihang si Juan mianhi ingon nga Elias, iyang gipabalik ang 
mga kasingksing sa mga Israel, ang mga kasingkasing sa mga anak nga 
kaniadto midawat sa iyang mensahe, ang mga kasingkasing sa mga amahan 
ngadto sa mga anak. Apan sa dihang siya moanhi niining panahona, siya 
magapabalik sa mga kasingkasing sa iglesia balik ngadto sa Pentecostal nga 
mga amahan. Nakita ninyo, mao kini ang vice versa niana. Nakuha ba ninyo? 
Karon, basaha kini. 
 Karon, pamati ug maayo karon: 
 Ug iyang pabalikon ang mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa 
mga anak,… 
80 Ang karaang sacerdote; iyang pagasultian sila nga… Oh, kini… “Oo, 
ang Dios makahimo pagpaliwat ug mga anak alang kang Abraham gikan 
niining mga bato. Wala ka ba makahunahuna nga ikaw makahimo…” Nakita 
ninyo? Karon, iyang kuhaon ang mga kasingkasing sa daang gikubalan nga 
sacerdote ug ipabalik ang ilang mga kasingkasing ngadto sa pagtoo nga 
nabatonan sa mga anak dinhi. Nakita ninyo, karon, tanan niini nga 
nabautismohan ug nagapaabut sa pag-anhi sa Mesias, “Kinsay nagpasidaan 
kaninyo, kamong mga kaliwat sa bitin, sa pagkalagiw gikan sa kapungot nga 
umalabot?” Oh, tan-awa. Karon, nakita ninyo, siya magapabalik sa mga 
kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak. 
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 “Ug ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa mga amahan…” 
 Karon, sa dihang kining dakung Elias moanhi sa katapusan niining 
kapanahonan, iyang pagadal-on ang mensahe sa Pentecostes sa pagpabalik sa 
mga anak ngadto sa pagtoo sa mga amahan, tungod kay siya magabadlong 
kanila nga sila wala magkupot niining mao ra nga pagtoo nga anaa balik didto 
sa sinugdanan. Amen. Karon, ako nagtoo nga kita nakasabut ug maayo nga 
kini mao si Elias. Dili ba kita? Karon, kita nahibalo niini. 
82 Kini dili mahitabo karon (Nakita ninyo?), ang makalilisang nga adlaw sa 
Ginoo dili pa moabut. Usahay ako matingala, “Kining tawo usa lang ba ka 
magwawali, unya?” Si Elias nagbuhat ug mga milagro, walay pagwali. Apan 
sa dihang ang Espiritu anaa diha kang Juan, Kini nagbuhat ug tanang pagwali 
ug walay mga milagro. Ngano? Si Jesus ang magasunod kaniya; Siya ang 
magbuhat ug mga milagro, “Kay ang Adlaw sa pagkamatarung mosidlak,” siya 
miingon, “uban sa kaayohan sa Iyang mga pako.” Busa si Juan dili 
magkinahanglan nga magbuhat ug mga milagro; siya lamang nagpahibalo sa 
pag-anhi ni Cristo. Ug sila… 
 Karon, hinumdomi, ug kining si Juan—kon kining Elias nga moanhi, 
masaypan sa pagsabut; siya mahimong dakung gamhanan nga tawo sa 
atubangan sa Ginoo hangtud ang katawhan magtoo nga siya gayud ang 
Mesias. 
 Tungod kay ang iyang mga suod nga mga higala miingon ngadto kaniya, 
“Ikaw mao ang Mesias.” 
 Siya miingon, “Ako dili takus sa pagbadbad sa Iyang mga sapatos, apan 
Siya moanhi sunod kanako.” 
 Tungod kay sila ilalum sa pagdahum kaniadto aron makakita sa Mesias. 
Sila nagtoo ang Mesias moabut. Sa dihang ilang nakita kining dakung 
katingalahan nga mitungha sa ilang taliwala, sila miingon, “Siya mao ang 
Mesias.” Si Juan miingon, “Ako dili mao Siya. Apan Siya moanhi sunod 
kanako.” 
 Oh, tan-awa. Nakuha ninyo kini? Busa ang iyang suod nga mga higala 
nagtoo nga siya mao ang Mesias. 
89 Karon, matikdi ang laing butang nga mahitabo diha sa kahimtang niini; 
siya moabut sa dili pa gayud ang Adlaw sa Ginoo. Karon, ang yuta wala gayud 
nasunog sa mga adlaw ni Juan, busa kini mahitabo sa umalabot. Sa dihang siya 
moabut sa unang higayon, siya magwali lamang; sa ikaduhang higayon, siya—
siya magwali ug magpakita ug mga ilhanan nga gisaad ni Jesu-Cristo. Buyno, 
karon, atong tan-awon ang kinaiya, unsa kini, ang kinaiya niining profeta nga 
moanhi. 
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nakapasubo sa iyang kasingkasing. Siya miingon, “Mao kana ang Tawo nga 
nagapasaylo nianang babaye sa iyang mga sala. Mao kana ang Tawo nga 
akong nadunggan nga nagpamuhat ug kaayohan. Ngano nga wala nila gitagad 
Siya?” 
 Tungod sa mga obispo ug tanan kanila anaa sa palibut, ilang 
gipalagpot Siya pagawas. Didto Siya… Sila nagdapit Kaniya sa pag-tambong. 
 Mao kana ang paagi nga atong ginabuhat. Atong gidapit Siya sa 
pagtambong sa atong mga panagkatigum, apan unya sa dihang Siya 
motambong atong ikaulaw Siya. “Oh, dili, kanang Igsoong babayeng Jones 
mao, sila nagtoo nga ako usa ka holy-roller.” Kamong mga maut. Tinuod 
kana. “Ako mahadlok nga ako magsulti ug mga dila ug tawgon ako nga usa ka 
tawong dila.” Ikaw usa ka makalolooyng alaot.  
 Karon, hinumdomi, mao kini ang pagsulod. Nakita ninyo? Ug ikaw 
makalolooy, alaot, kabus, hubo, ug buta, ug wala nahibalo niini. 
239 Si Jesus naglingkod didto uban sa wala mahugasi nga mga tiil. Ug ang 
usa ka bigaon sa dalan, akong makita nga siya milakaw, atong—atong 
hisgutan siya sa makadiyut. Akong makita siya nga miadto sa tindahan, ug 
siya miingon, “Ako…” Ug ang mga luha nagsugod sa pagdagayday sa iyang 
nawong, ug siya miingon, “Ako—ako dili makahimo niini. Kung—kung 
akong dal-on kining butang didto, Siya nasayud diin akong nakuha kining 
kuarta. Siya nasayud giunsa nako sa pagkuha niini, apan mao lamang kining 
butang nga akong maabut.” 
 Mao lamang kana ang Iyang gikinahanglan. Mao lamang kana ang 
Iyang gikinahanglan. Siya dili magpakisayud. Moduol lamang ikaw, “Walay 
bisan unsang butang nga akong madala.” 
241 Siya nakakuha ug haplas pahumot ug iyang gidala kini. Ug siya 
miadto didto ug siya naghunahuna, “Oh, kung ako lamang makakita Kaniya.” 
Unya mipayuhot siya pasulod ug nakasulod sa ubang dapit. 
 Ug, wala, sila wala mag-abiabi Kaniya. Busa iyang gikuha ang botilya 
nga alabastro ug gibuak kini ug gibutang kini diha sa iyang—diha sa Iyang 
mga tiil, ug nagsugod sa paghugas sa Iyang mga tiil. Ug siya misugod sa 
paghilak, “Oh, segurado nga mao kini Siya. 
 Mao kana ang akong nabasa sa kanunay diha sa Biblia. Ako nasayud 
nga Siya nakaila niini.” Ug ang unang butang kamo nahibalo… Unsa ka 
matahum nga tubig alang sa Iyang mga tiil, mga luha sa paghinulsol nagatulo 
sa Iyang mga tiil. Wala siyay trapo aron ipahid sa Iyang mga tiil, busa siya 
mikab-ot ug migunit sa iyang buhok. Ang maanindot nga mga kulong sa 
buhok nangatangtang, mga luha midagayday sa iyang nawong sama niana. 
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organisa niini, ug naghimo ug organisasyon gikan niini, ug namatay dayon, ug 
ang Dios wala na gayud manghilabot niini. Mao kana ang tukma gayud. 
 Ug dinhi ania Siya sa katapusang kapanahonan sa iglesia, nagatindog 
sa gawas sa pultahan, ang Dios nga Makagagahum sa tanan. Kana—kana 
makapahugno sa akong kasingkasing sa paghunahuna niana, ang akong Ginoo 
nagatindog sa gawas sa pultahan sa Iyang kaugalingong iglesia, human nga 
gituklod pagawas sa pultahan pinaagi sa pagkakalibutanon, ug pagkabugnaw, 
ug denominasyon, ug pagkawalay pagkabana, nagatindog sa gawas sa 
pultahan, nagatuktok, nagatinguha nga makabilk pagsulod. Sa dihang ako 
naghunahuna niana dili pa lang dugay, midungo sa akong lamesa, nagsugod sa 
paghilak. Ug ako naghunahuna… 
231 Sa makadaghan ako naghunahuna, sa dihang si Jesus nagalingkod diha 
nianang balay sa Faresio didto, walay nagtagad Kaniya didto, apan Siya 
adunay mahugawng mga tiil. Wala sila mitagbo Kaniya sa pultahan ug 
naghugas sa Iyang mga tiil ug nagdihug Kaniya, sa pagkuha sa mga hugaw sa 
mga mananap ug mga butang diin Siya nagalakaw; ang Iyang bisti mikahig sa 
palibut, nagdala nianang baho sa dalan diin ang mga kabayo ug uban pa 
nagapanaw, ug—ug nakakuha nianang baho diha Kaniya. 
 Sila sa kanunay nagahugas sa ilang tiil; mao kana ang nabatasan. Ug 
ang tiil-maghuhugas sa tiil nagapabilin sa pultahan. Ug sa dihang ang tawo 
moabut, sila magahugas sa iyang tiil, ug mokab-ot didto ug magkuha ug usa ka 
parisan sa sapin sa tiil nga mohaum kaniya, ipasuot kini. Ug sila magdihug sa 
iyang ulo, ug sila—ug maghimo kaniya nga maayo simhoton, ug ang sunog sa 
iyang liog gikan sa kainit sa adlaw, sudlayon ang iyang buhok. Siya ipasulod. 
233 Ug ang pag-abiabi sa dinapit, karon, mao kini ang paagi. Tindog dinhi 
sa makadiyut, Pat, buot ko nga ipakita kaninyo ang usa ka butang. Mao kini 
ang paagi sa ilang pagbuhat niini. Sila mag-abiabi kaniya sama niini. Karon, 
ako nagtoo… Dili, dinhing dapita, ako nagatoo kini sama sa usa ka butang 
niining pagkahan-ay dinhi, sa pag-abiabi sama niini (Nakita ninyo?), ug 
mohalog ang matag-usa. Ug siya giabiabi. 
 Apan sa dihang si Jesus miadto ngadto niining kombira, sama sa pag-
adto sa Pentecostal nga kombira dinhi, walay nakamatikod Kaniya. Sila 
interesado kaayo sa ilang mga bulohaton, ang mga obispo ug uban pa anaa 
didto. Ug didto Siya nagalingkod didto sa suuk; sila halos dili makaila Kaniya 
didto, uban sa Iyang mga tiil nga baho, hugaw ang tanan Kaniya, abogon. 
235 Ug unya adunay usa ka pobreng bigaon sa ubos sa dalan, misaka 
didto; siya adunay diyutay lamang nga kuarta. Ug siya mitan-aw didto ug 
iyang nakita si Jesus nga nagalingkod didto uban sa mahugawng mga tiil. Kini 
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 Karon, kita natagbaw nga ang manolunda niining katapusang 
kapanahonan, gitagna gikan sa Daang Tugon; karon, ang uban kanila wala. Si 
Pablo, Irenaeus, sila wala gitagna. Apan niining katapusang kapanahonan, sa 
katapusan sa kahingpitan, ang katapusan sa kalibutan, kini usa ka makalilisang 
nga panahon nga atong mabatonan sa unahan lang gayud kanato, hantud kining 
manolunda niining kapanahonan nga gitagna balik sa Kasulatan, ang Daang 
kasu—Kasulatan, ang katapusan niining kapanahona. Kining Elias, ang usa ka 
dakung dinihugan. 
91 Karon, bantayi. Unsang matang sa kinaiya nga nabatonan ni Elias? 
Nahauna, siya mahimong gamhanang profeta nga matinud-anon ngadto sa 
Pulong sa Dios, kay si Elias matinud-anon ug si Juan matinud-anon. Tinuod 
kana. Nagbuhat ug mga ilahanan ug mga katingalahan, magapabalik sa mga 
kasingkasing sa mga anak ngadto sa p—pagtoo sa mga Pentecostal nga mga 
amahan. Iyang pagadumtan ang denominasyon sama sa gibuhat ni Elias. 
Tinuod kana, siya magapabalik. Ako nagtoo nga kita magsugod gayud 
paghisgut mahitungod kaniya karon, ug panahon na niini nga moabut. Iyang 
pagadumtan ang mga denominasyon. Si Elias magdumot kanila, ug mao usab 
si Juan nagdumot sa mga denominasyon. 
 Si Juan miingon, “Ayaw pag-anhi, maghunahuna, ‘Karon, kami kaliwat 
ni Abraham ingon nga among amahan.’ Kamong mga Fariseo ug mga 
Saduceo, kamong mga bitin (mga bitin sa sagbut sa laing pagkapulong.), kay 
sultian ko kamo, ang Dios makahimo sa pagpaliwat ug mga anak ni Abraham 
gikan niining mga bato.” 
 Si Elias miingon, “Silang tanan nahisalaag, matag-usa kanila. Walay 
nahibilin gawas kanako lamang.” Oh, tan-awa. 
 Siya usab magadumot sa mga maluhong mga babaye. Si Elias nagbuhat 
niini: si Jezabel. Tinuod ba kana? Si Juan nagbuhat niini: si Herodias. Silang 
duha mga profeta, ang Espiritu, ang mao ra nga Espiritu. Sila nagdumot sa 
denominasyonal nga kalibutan, ang iglesia sa kalibutan. Sila nagdumot, usab, 
sa maluhong, walay ayo nga mga babaye. Sila… Usa ka butang diha sa ilang 
Espiritu nagatuaw batok nianang butang. Si Jezabel nagapangita sa ulo ni Elias 
ug magaputol niini; ug siya usab nagpaputol sa ulo ni Juan, si Herodias 
nagbuhat niini. Silang duha… 
95 Kining profeta mahimong mahigugmaon sa kalasangan, sama kang 
Elias; nagpuyo sa kalasangan nga nag-inusara: si Juan, sa kalasangan nga nag-
inusara. Ug kita nasayud nga kini mao ang Elias. Buyno. 
 Ug kining profeta mao ang magpabilin nga matinud-anon sa Pulong sa 
Dios. Oo, siya magpabilin Niini, sa tibook Pulong. Alang sa unsa? Sa 
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pagpabalik sa pagtoo ngadto sa iglesia sa Efeso, nga tanan nawala niining 
panahona, pagtoo diha sa iglesia nga adunay Pultahang inablihan sa atubangan 
niini ug nagsalikway niini. 
 Dili ingon nga makinaadmanon nga tawo: si Elias dili usa ka 
makinaadmanon nga tawo, ang Tisbinhon. Si Juan dili usa ka makinaadmanon 
nga tawo. Lucas 1:67, ang Biblia miingon nga siya—nga ang bata anaa sa… 
Sa dihang siya gipanganak, siya miadto sa kalasangan, anaa sa kalasangan 
hangtud sa adlaw nga siya nagpakita ngadto sa Israel. Tinuod kana. Usa—
Lucas 1:67 ngadto sa ika-80 nga verseculo, kung buot ninyo nga markahan 
kini. 
98 Kining profeta usab dunay lain-laig matang sa buot. Si Elias, human siya 
adunay dakung tigum, walay bisan kinsa nga makasabut kaniya. Si Elias 
adunay dili masabtan nga kinaiya. Sa dihang miadto didto ug nagpakanaug sa 
kalayo gikan sa langit ug gisunog ang mga halaran ni Baal ug tanang butang, 
siya midalagan ngadto sa kalasangan ug siya miingon, “Ginoo, ako dili mas 
maayo kay sa akong mga amahan; tugoti ako nga mamatay.” Tinuod ba kana? 
Ug si Juan… Siya—siya milingkod ilalum sa kahoyng enebro, ug human sa 
dakung revival, karon siya buot nga mamatay. 
 Ug si Juan, sa dihang sila nagbanlud kaniya sa bilanggoan, kining 
dautang babaye, siya milingkod didto ug nagsugod sa pagduhaduha. Ako 
nagtoo nga si Pember kon usa kanila miingon, “Ang iyang mata nga agila 
nahanap didto sa bilanggoan.” Iyang gipadala ang uban sa iyang mga tinu-an. 
100 Ug, oo, siya nagpahayag Niini, “Mao kana ang Cordero sa Dios nga 
nagakuha sa sala sa kalibutan.” Si Juan nakakita sa Haligi sa Kalayo nga anaa 
sa ibabaw Kaniya sama sa usa ka Salampati, ug kini mikanaug, ug mipahaluna 
sa ibabaw Kaniya: nakasaksi niining tanan, ug miingon, “Mao kana ang 
Cordero sa Dios.” Ug miingon, “Ako kinahanglan magpabautismo Kanimo, ug 
nganong mianhi Ka kanako?” 
 “Itugot lamang kini karon.” 
 Apan sa dihang sila nagbanlud kaniya sa bilanggoan, nagsugod siya sa 
pagduhaduha sa madali gayud (Nakita ninyo?), medyo malisod, maglisod sa 
pagsabut kaniya. Ug sa dihang gibuhat nila, siya miingon, “Lakaw ug 
panguntan-a Siya kung Siya ba gayud tinuoray nga Mesias, kon kinahanglan 
pa kita magpaabut ug lain?” Sa tukma gayud nga gibuhat ni Elias (Nakita 
ninyo?), mao ra gayud. 
 Nakita ninyo, usa ka matang nga lain-laig buot nga tawo, busa kita 
mibati ug kaguol alang kaniya, tungod kay kita nahibalo kung unsa kana. 
buyno. 
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labaw pa nga makasusubo kaysa niini, nga makita ang Manluluwas sa 
kalibutan gipalagpot sa Iyang kaugalingon nga iglesia, ang kapanahonan sa 
Laodicea. Human nga Siya nagsulti kanila unsay ilang gibuhat, ang ilang 
pagkadatu ug tanang butang, ug unsa sila, ug giunsa nga sila dagaang ug uban 
pa, ug sila—sila adunay—sila… Siya wala nagsuka kanila; sila nagsuka 
Kaniya. Ug dinhi, uban sa tanan niana, sa gihapon nagatuktok sa pultahan, 
nagtinguha nga makabalik sa pagsulod. Alang sa unsa? Sa paghatag kanila sa 
Kinabuhing Dayon. Ang mga nagpatay Kaniya didto sa Kalbaryo, Siya 
nagtinguha sa pagluwas sa ilang mga kalag. Mao kini ang labing makatandog 
nga hulagway nga akong nakita sukad sa akong kinabuhi, nga sukad 
nahunahunaan. 
227 Gipalagpot, asa nga dapit nga Siya gipalagpot? Karon, paminaw, 
higala. Kung dili kini kahibudngan. Kuhaa ang hulagway niini; ipatidlom kini 
sa inyong kasingkasing. Ang atong Manluluwas, sa dihang Siya ania sa yuta, 
Siya gipalagpot sa Iyang kaugalingong nasud. Siya gisalikway; Siya 
gipalagpot. Ang kalibutan nagpalagpot Kaniya ug gilansang Siya. Ug karon, 
gikan sa Iyang kaugalingong iglesia, Siya gipalagpot. Siya wala gikinahanglan 
sa bisan asang dapit: wala magkinahanglan Kaniya. Sila nakabaton ug usa ka 
denominasyon; sila wala nagkinahanglan Kaniya. Sila adunay papa, unsay 
ilang kinahanglan pa Kaniya? Sila adunay arsobispo, ug punoang magtatan-
aw. Wala na sila nagkinahanglan sa Espiritu Santo. Wala na sila 
nagkinahanglan Niana gayud. Si Cristo, ang Espiritu Santo, sila wala 
nagkinahanglan Kaniya. Busa ilang… 
 Ako wala nagtoo nga sila mitindog ug nagpalagpot Kaniya pagawas, 
tungod kay sila nakalimot Kaniya. Sila wala nakalimot Kaniya, tungod kay sila 
sa gihapon naga-awit ug mga alawiton alang Kaniya; ang magwawali sa 
gihapon nagapamulong mahitungod Kaniya, busa sila wala nakalimot Kaniya. 
Apan ang ilang kaugalingong pagkakalibutanon ug ang ilang organisasyon, 
nag-organisa, miingon, “Ang mga adlaw sa mga milagro milabay na ug walay 
maong usa ka butang sama niini ug niana.”… 
229 Mangutana ako kaninyo. Matag revival nga sukad miabut, bisan kinsa 
kaninyo nga mga magsusulat sa kasaysayan… Karon, gikan didto paingon 
dinhi, kining mga iglesia, matag revival nga sukad miabut, ang—kini sa 
kanunay gipadala gawas sa organisasyon. Bisan kinsa nga tawo nga sukad 
nagsugod sa revival anaa sa gawas sa mga organisasyon. Ug sa matag panahon 
nga magsugod ang usa—usa ka revival, sila adunay mga ilhanan ug mga 
milagro sa pagsulti ug mga dila ug mga kaayohan, ug uban pa sama niana, nga 
nagakahitabo. Sa dihadiha nga kanang magtutukod namatay, unya sila nag-
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magapabarug lamang gikan kaninyo (Amen.) sa Iyang kaugalingon nagapili, 
nagapuno niini sa Espiritu Santo, ug ipahimutang siya ingon nga punoang 
magbalantay ibabaw niini. Magapadala… Siya miingon, “Tambagan ko ikaw 
nga gikan Kanako magpalit ka ug maputing bisti.” Ang Biblia miingon, “ Ang 
mga maputing bisti mao ang pagkamatarung sa mga balaan.” 
223 Karon, ako nagatoo nga kita… Atong kuhaon ang mahitungod sa—
mahitungod sa ika-19 nga verseculo karon. Ako nagatoo kini mahitungod sa 
ika-20 nga verseculo nga ania kita, ang pinakamaayo nga akong makita. Oo, 
oo, ug ang pahinapos niini. Karon, paghilom ug maayo karon ug pamati karon 
samtang kita magabuhat niini. Pamati: 
 Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon may 
magapatalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako 
ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako. 
 Ang magamadaugon pagatugotan ko sa paglingkod sa akong trono 
uban kanako, maingon nga ako usab nagmadaugon ug milingkod uban sa 
akong Amahan diha sa iyang trono. 
 Ang adunay igdulongog, kinahanglan magpatinghug sa sulti sa 
Espiritu ngadto sa mga iglesia. 
 Mao kini ang usa sa mga labing mahinungdanon nga mga pahayag nga 
akong nakita sukad diha sa Bag-ong Tugon. Buot ko nga inyong mamatikdan, 
“Ako nagatindog sa pultahan ug nagatuktok.” Kini sa kasagaran gigamit, nga 
usa ka kinutlo alang sa pag-awhag sa mga makasasala. Tinuod ba kana? Atong 
suginlan ang mga makasasala, “Si Jesus anaa sa pultahan , nagatuktok.” Apan 
dinhi Siya nagatuktok sa pultahan sa iglesia kay Siya sa makausa nagalakaw 
uban kanila, apan sila uban sa ilang organisasyon ug pagkakalibutanon ug 
pagkabugnaw nagpalagpot Kaniya. Siya anaa sa gawas sa iglesia. 
225 Karon, hinumdomi, sa nahaunang bahin sa iglesia, samtang kita 
magatapos, Siya nagalakaw sa taliwala sa pito ka mga kandiliro nga bulawan 
(Tinuod ba kana?), ang pito ka kapanahonan sa iglesia. Ug sa katapusan dinhi, 
atong makaplagan Siya sa gawas sa iglesia. Sa gawas, sila nagbalibad—
nagpalagpot Kaniya. Oo, Siya nagatindog sa gawas nagtinguha nga 
makasulod. Usa ka makalolooyng hulagway, ang Manluluwas sa kalibutan, 
nagatindog sa gawas sa iglesia nga Iyang gipalit sa Iyang kaugalingong Dugo. 
Makauulaw kanila. 
 “Ako nagatindog sa pultahan ug nagatuktok.” Human nga gituklod 
pagawas kon gipalagpot, unya nagtinguha nga makasulod pagbalik, nag-
aginod pagbalik ug mituktok sa pultahan. Kini mao ang labing mahinuklogon 
nga natala diha sa Bag-ong Tugon. Ako nagtoo walay bisan unsang butang nga 
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105 Karon, karon, sa… Ang—ang iglesia, sa iyang pagpadayag… Mas 
maayo nga biyaan ko kana. Sa iyang pagpadayag, ang—ang iglesia… Sa 
dihang nagpaila siya sa iyang kaugalingon, kining gamhanang Elias nga 
ipadala sa Dios kanato, sa dihang magpaila siya sa iyang kaugalingon sama sa 
gibuhat ni Elias, ang iglesia andam nga pagaluwason, pagaluwason gikan sa 
mga kamot sa paganismo. Tinuod ba kana? Sa dihang siya motungha didto ug 
moingon, “Atong pamatud-an kung Kinsa ang Dios,” si Elias magluwas sa 
iglesia. Ug si Juan, sama gayud sa gibuhat ni Juan, siya miingon sa dihang 
iyang nakita si Jesus, siya miingon, “Kinahanglan ako magakunhod samtang 
Siya kinahanglan magatubo.” Si Juan nagsugod pagwali ug nagpaila sa iyang 
kaugalingon sa dili pa moabut ang Ginoo, sa katapusan gayud, ang 
pagpadayag. Buyno.       
105 Karon, atong nakaplagan nga si Elias kinahanglan magpasabut sa 
kapanahonan ngadto niining iglesia… Sa pagpamatuod nga kini mao si Elias, 
si Elias human sa iyang pagpanagna… Si Elias dili kinahanglan mamatay; siya 
gisakgaw ug gidala ngadto sa langit, ug usa ka tipo sa iglesia sa katapusan 
niining Elias nga moabut. Sa katapusan sa iyang panahon, ang iglesia 
pagasakgawon, nga dili makaagi sa mga landong sa kamatayon. Mao kini ang 
pagsakgaw. Ako nagtoo ang dakung Elias, ang dakung profeta nga moabut, 
mahimong dinihogan nga Elias nga gipanagna alang sa katapusang adlaw. 
Amen. Ako nagtoo nga siya mao, sa dihang siya moabut, ang manolunda, kon 
ang mensahero ngadto sa iglesia sa katapusang mga adlaw (usa ka sinalikway, 
gipakaalaot nga katawhan, maingon nga maadtoan niining iglesia ug human 
na). Ako nagtoo si Elias gisaad diha sa Biblia nga moabut dinhi niini nga 
adlaw. Motoo ba kamo niana? 
106 Karon, moadto kita karon ngadto sa Laodicea, ug atong makita unsay 
ikasulti sa atong Ginoo karong gabii mahitungod sa Laodicea, usa ka 
Laodicea. Buyno, ang pangumusta ngadto sa iglesia: 
 … ngadto sa manolunda sa Ginoo… 
 Ang ika-14 nga verseculo ngadto sa ika-3 nga capitulo sa Pinadayag: 
 … ngadto sa manolunda sa Ginoo… sa Laodicea isulat kini; mao kini 
ang mga pulong sa Amen, ang kasaligan ug tinuod nga saksi, ang sugdanan sa 
mga binuhat sa Dios; 
 Oh, tan-awa. Atong nakuha ang tanang… Kung atong mahisgutan ang 
tanang gabii dinha niana gayud, giunsa sa Ginoo sa pagpadayag niana 
kanato… Bantayi. 
 Ang “Amen” mao ang “Katapusan.” Siya nagpakita gikan kaniadto 
hangtud karon diha sa nagkalain-laing mga butang, apan dinhi sa katapusang 
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kapanahonan sa iglesia diin kini miingon, “Ako mao… Mao kini ang 
katapusan; Ako mao ang Katapusan.” 
110 Karon, aron sa pagpakita nga Siya mao ang “Nahauna” usab, maingon 
nga Siya mao, Siya mao ang sinugdanan sa kabuhatan sa Dios. Oh, nasakpan 
ba ninyo kini? Nakita ninyo? Unsaon sa Dios nga malalang tungod kay Siya 
usa ka Espiritu? Unsaon sa pagkahimo Niya? Siya—Siya walay katapusan. 
Siya wala gayud gilalang; Siya dili gayud pagalalangon, tungod kay Siya Dios 
sa sinugdanan. Apan Siya nga maoy sinugdanan sa kabuhatan sa Dios mao si 
Jesu-Cristo sa dihang Siya nagpadayag, sa dihang ang Dios nagpuyo diha 
Kaniya. Siya mao ang kabuhatan sa Dios. Oh, tan-awa. Nakita ninyo? “Ang 
Nahauna ug ang Katapusan, ang Amen, ang sinugdanan sa kabuhatan sa Dios.” 
Sa dihang ang Dios naglalang sa Iyang kaugalingon ug usa ka lawas, Siya 
mikanaug ug nagpuyo sa sulod niini, mao kana ang sinugdanan sa kabuhatan 
sa Dios. Nakita ninyo? Oh, dili ba Siya kahibulongan? 
111 Karon, atong makaplagan sa sinugdan Siya nagpakita sa Iyang pagka-
Dios dinhi gayud, “Ako ang Makagagahum sa tanan. Ako mao Siya ang sa 
Kaniadto, ang sa Karon, ug ang sa Umalabot, ang Makagagahum sa tanan,” 
ngadto sa iglesia sa Efeso: miingon niini sa tulo ka higayon. Tinuod ba kana? 
Mitungha gayud ngadto sa Laodicea ug miingon, “Ako mao ang Amen. Ako 
mao ang Nahauna balik dinhi; Ako mao ang Katapusan ibabaw dinhi. Ug Ako 
mao ang sinugdanan sa kabuhatan sa Dios. Latas sa mga kapanahonan sa 
iglesia nga atong nabatonan, kamo makat-on nga Ako mao ang Dios, ang Dios 
naglalang diha sa porma nga tawo. Ako mao ang sinugdanan sa kabuhatan sa 
Dios.” Amen. 
 Kana makapahimo sa usa ka Presbyterian sa pagsinggit. Hunahuna 
lamang kini. “Sinugdanan sa kabuhatan sa Dios…” Karon, ako… Oh, giunsa 
nako nga makagusto niana, ang kabuhatan sa Dios, sa dihang ang Dios 
gilalang, sa dihang ang Dios nahimong unod diha kang Jesu-Cristo ug 
nagpuyo uban kanato. 
113 Karon, karon, ang sunod verseculo mahimo nga, ngadto sa laing mga 
iglesia, pagrekomendar, apan Siya wala magrekomendar niining iglesia. Siya 
adunay sumbong batok niini, dili usa ka pagrekomendar. Siya wala 
magrekomendar niini sa walay pulos, niining kapanahonan sa Laodicea. Uban 
sa Kahayag nga ilang nabatonan ug mibalik gikan niini, wala sila 
magkinahanglan ug bisan unsang pagrekomendar. Uh-huh. Sila 
nagkinahanglan ug pagbadlong, ug ilang nakuha kini. Siya adunay sumbong 
alang niining iglesia, dili usa ka pagre—pagrekomendar. 
 Karon, akong basahon ang ika-15 ug ika-16 nga verseculo dinhi karon.  
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 Ako miingon, “Sila sa gihapon nagbaligya ug maayong mga butang ug 
naghimo ug mga makinang panahi. Kana dili igong pasumangil alang niana.” 
217 Ang Biblia miingon, “Bisan kinsa ang magatan-awg babaye uban sa 
pangibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong 
kasingkasing.” Tinuod ba kana? Buyno, unya, kung ang babaye magbisti sa 
iyang kaugalingon nga seksi ug magpakita sa iyang kaugalingon atubangan sa 
usa ka tawo, kinsa ang basolon alang niini? Ang babaye mao ang basolon; siya 
ang nagbuhat niini. Mao kana ang tukma gayud. 
 Karon, ikaw tingali mahimong maputli ingon sa usa ka lirio ngadto sa 
imong bana. Ikaw tingali usa ka batan-ong babaye nga wala gayud makabuhat 
ug bisan unsang dautang buhat sa imong kinabuhi, mahimong usa ka ulay sa 
dihang ikaw nakigminyo sa imong bana. Apan kung ikaw magbisti ug sama 
niana, siya nakapanapaw na uban kanimo diha sa iyang kasingkasing. Kanang 
makasasala nagatan-aw kanimo. Ingon nga Cristohanon tingali ikaw nakabaton 
sa pinakamaayong tabas nga bisti nga anaa sa syudad, pinakamaayo sa mga 
panaptong de lana, apan kini dili makapahimong usa ka balaan sa Dios sa 
pagbisti sama niana. 
219 [Blangko.nga.dapit.sa.teyp—Ed.] Oh, oo, ayaw pagduol ngadto sa 
anak sa Dios… 
           “Oh, dili,” sila moingon. Buyno, sila moingon, “Ang among iglesia…” 
Kamong maayog mga pamisti? Sila miingon nga sila mao. Sila datu, walay 
nakulang. Segurado. Oo, sila miingon, “Bisan ang among pastor molakaw nga 
uban sa dakung bantog nga bisti. Tanan sa choir  nagalakaw uban sa dakung 
bantog nga mga bisti.” Ug ang yawa anaa sa ilalum niini. Uh-huh. Uh-huh, 
tinuod kana. Oh. Um. Buyno, maarang-arang pa nga ako dili mosulti nianang 
usa, aron…?... Buyno. Oh, tanan niining dakung mga butang, binistihang 
choir, sinuholang mga choir, kinahanglan suholan sila aron moawit. 
Kinahanglan mohatag sa daku uyamot sa magwawali kondili siya makakuha 
ug laing presyo nga mohatag kaniya ug dugang gamay pa. Iyang tigumon ang 
board of trustee ug moingon, “Karon, mga igsoon, ako—ako… Kamo maayo 
kaayo kanako dinhi; kamo naghatag daghan kaayo nga ginatus matag semana,” 
kon ubang butang sama niana. “Apan ang laing Presbyterian nga simbahan sa 
Pres… (gitawag nga “Pentecostal” kon bisan unsa man kini) latas dinhi, sila—
sila nagsaad kanako nga sila maghatag kanako ug dugang pa.” Oh, tan-awa. 
222 Unya unsa ang nakuha sa pobreng balaan? Unsang kahigayonan ang 
ilang nakuha? Unsa ang anaa sa pobreng gamayng iglesia nga napuno sa 
Espiritu Santo, unsang matang sa kahigayonan ang ilang nakuha? Dili sila 
makaabut sa bisan unsang butang nga sama niana. Busa ang Ginoo 
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sa Pentecostes, ug sultihan kamo; siya usa ka lunsayng kaliwat, nga 
Pentecostal. Amen. Buot ako mahimong Pentecostes gikan sa ibabaw sa akong 
ulo ngadto sa mga lapalapa sa akong tiil. Wala ako nagpasabut sa 
denominasyonal nga Pentecostes. Ako nagpasabut sa tinuod nga gahum sa 
nabanhawng Cristo, ang tinuod nga Pentecostal nga panalangin. 
 Haplas sa mata, makaabli sa atong mga mata aron kita makahimo sa 
pagtan-aw pagbalik ug makita diin kini gikan. Ikaw nagatan-aw lamang unsa 
ang iglesia karon; tan-aw pagbalik ug makita diin kini gikan, unya padayon sa 
paglihok paingon sa Dios ug ikaw makapahilayo gikan niini. Oo. Sir. 
208 Buyno, akong namatikdan ang laing butang, miingon, “Sila mga 
hubo—hubo, ug wala nahibalo niini. Segurado. Oh, hubo ug wala nahibalo 
niini? Karon, kanang tawhana usa ka buang. Kung ang usa ka tawo alaot, buta, 
makalolooy, hubo, karon, kung siya—kung siya nahibalo niini, siya 
makatabang sa iyang kaugalingon; apan kung siya wala nahibalo niini, ang 
pobre nga tawo nabuang. Tinuod ba kana? Whew. Kana medyo maisug. 
Nabuang, siya dili mahibalo sa pagtabang sa iyang kaugalingon. 
 Kung inyong makita ang usa ka tawo nga molakaw sa dalan, kabus 
makalolooy, buta, alaot, ug hubo, ug ikaw moingon, “Igsoon, ikaw hubo. “Oh, 
ako ba? Oh, oh, igsoon tabangi ko sa ubang dapit; tabangi ko nga mabistihan.” 
211 Apan sa dihang moadto ka kanila ug “Moingon, nakadawat ba kamo 
sa Espritu Santo sukad nga mitoo kamo?” “Unsa ka, usa ka holy-roller? 
Buyno, moingon, unsay buot nimong ipasabut? Ayaw pagsulti kanako sa 
ingon niana; ako Presbyterian; ako Baptist; ako gikan sa mao kini-ug-mao 
kana ug mao kini-ug-mao kana.” 
 Hubo ug wala nahibalo niini. Karon, wala gayud ako nagsulti niana. 
Ang Biblia miingon niana mahitungod niining kapanahonan, “Hubo, ug wala 
nahibalo niini. Umari, pagpalit ug ubang bisti gikan Kanako,” Siya miingon, 
“maputing bisti.” Ang maputing bisti iya sa mga balaan; mao kini ang 
pagkamatarung sa mga balaan. Nakita ninyo? Hubo? Oh, segurado. Oo, sir. 
Oh, ikaw moingon, “Igsoong Branham, dili ang among iglesia; kini mao ang 
labing maayog bisti sa syudad.” Dili ako magduhaduha niana; uban sa 
pinakaulahing mga urog, ang labing maayo nga tinabas nga materyales ang 
pinakaulahing ginasuot sa bida sa Hollywood, seksi kaayo nga ikaw modani sa 
matag tawo diha sa dalan. Uh-huh. Oo, segurado. 
 Usa ka ginang miingon kanako, miingon, “Igsoong Branham, buot 
nimong isugilon kanako? Karon, kita mopalit niining mga bisti gikan sa 
tindahan ug mao lamang kanang tanan ang mahimo nimong mapalit.” 
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 Nasayud ako sa imong mga nabuhat…” nga ikaw dili mabugnaw ug 
dili usab mainit. Kon mabugnaw ka pa unta o maiinit. (Sa laing pagkapulong, 
“Ayaw—ayaw gayud nga mahimong dagaang.”) 
 Ug kay ikaw dagaang man lamang, dili mabugnaw ug dili usab 
mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba. 
 (Um.) 
 Ug gitudlo… Pagrekomendar ba kana? Usa kana ka pagbadlong 
ngadto niining dili diosnong kapanahonan sa Laodicea, ang labing dautan sa 
tibook pundok. Ang tanan kanila ilalum sa mga kasakit ug tanang butang nga 
ilang naangkon, sila walay bisan unsang butang; sila mga kabus, 
nagdumoloong nga nagbisti sa mga panit sa karnero ug mga panit sa kanding, 
ug mga timawa, ug gipanggabas ug gisunog ngadto sa kamatayon, ug gipakaon 
ngadto sa mga leon, ug tanang butang pa, ug sa gihapon nagbarug sa ilang 
pagtoo. Ug kining pundok datu ug walay nakulang, ug tanang butang pa, ug 
usa ka bigaon. Tinuod kana. 
116 Karon, kita makakuha ug usa ka dakung leksyon ako naglaum ang 
Ginoo magatabang kanato dinhi niini. Siya—siya miingon, “tungod kay ikaw 
dili mainit ug dili usab mabugnaw, dagaang…” 
 Sama sa gatas… Nakita ninyo? Ang usa ka bugnawng tubig maayo. 
Dili ba kini? Ang init nga gatas maayo alang kanimo. Apan ang dagaang nga 
gatas makapasuka kanimo. 
 Ako nahinumdom usa ka gabii ako nagsakit didto sa sapa, mga 
napulog lima ka tuig ang milabay. Ako anaa diha sa gamayng balong-balong 
nga baroto, nagapuyo didto. ako nagsakit, ug sila miabut, ang akong bayaw 
nga lalake nagdala kanako ngadto kang Dr. Isler. 
 Miingon, “Unsay nahitabo?” 
 Ako miingon, “Sakit kaayo ang akong tiyan.” 
 Miingon, “Pag-inom ug usa ka baso nga dagaang nga gatas.” Oh, 
igsoon. Ang dagaang nga gatas, kini makapasuka kanako, busa nahabwa ang 
tanan nga anaa sa akong sulod. 
121 Karon, ang Dios miingon, “Mas palabihon Ko pa nga ikaw mainit, 
tinuod nga mainit kaayo, kon bugnaw kaayo, mahimong usa niana kon sa lain. 
Dili dagaang, tungod kay ikaw makapasuka Kanako.” Mao kana ang gibuhat 
niining kapanahonan sa iglesia alang sa Dios, nakapahimo Kaniya nga 
magsuka. Nakita ninyo? Mahimong asa sa duha… Ayaw paghimong—ayaw 
paghimo nga mapula… Mahimong mapula sa kainit o dili mahimong dagaang. 
Dagaang kon init… Tungod kay ikaw makapasuka Kanako.” 
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 Ang kabugnaw sa Anglican church sa mga adlaw ni John Wesley 
nagtukmod kaniya sa paghimo ug mga panagkatigum sa bisan asang dapit, 
tungod kay kini mabugnaw, walay kainit. 
 Ang kabugnaw sa Methodist church nakapahimo kang William Booth 
nga mahimong usa ka mapula sa kainit nga magsasangyaw sa kaluwasan. 
Nakita ninyo, ang Dios miingon, “Kung dili ikaw moduol ug maghinulsol, 
Akong kuhaon ang kandiliro. Akong kuhaon kini ug ihatag kini ngadto sa 
ubang tawo.” Busa sa dihang ang Methodist church dili modawat sa 
pagkabalaan ni John Wesley, si William Booth miabut dayon uban sa 
Salvation Army ug nagkuha kaniya. Tinuod kana. Ngano? Sila nag-organisa 
niini (Mao kana gayud.), naghimo ug organisasyon gikan niini, ug ang Dios 
miingon, “Akong gidumtan kanang butang.” 
125 Busa didto si William Booth mitungha ug nagpunit niini, ug ang 
Salvation Army, kaniadto unsay iyang gibuhat? Ang mao gihapon nga butang, 
miliso ug nag-organisa niini pag-usab. Ug sunod kaniya miabut ang mga 
Campbellite, ug sila milungtad sa makadiyut; ug unya si John Smith uban sa 
mga Baptist; ug human niana miabut ang mga Nazarene; ug unya human sa 
mga Nazarene miabut ang Pentecost. Ang mga Nazarene, unsay ilang 
gibuhat? Nagtukod sa ilang pundok sa mao ra nga paagi, naghimo ug 
denominasyon niini. 
 Unsay mitungha nianang panahon? Duha ka gagmayng mga sanga, 
Church of God ug uban pa mitubo gikan didto. Unsay ilang gibuhat? Nag-
organisa, busa Iyang gipasagdan lamang sila. Tinuod kana. 
 Karon, kita moadto dinhi sa katapusan; makakuha kamo ug usa ka 
butang nga tinuoray nga kusgan sa pipila ka minuto. Buyno. 
130 Buyno, buot Niya nga ikaw mapula sa kainit kon—kon mabugnaw 
kaayo: asa sa usa kon sa lain. Ayaw pagdagaang. Ayaw gayud pagpakaaron-
ingnon sa usa ka butang nga wala diha kanimo; mahimong diha sa kainit alang 
sa Dios kon mobalik ngadto sa—diha sa—diha sa organisasyon. Dili—dili 
mahimong dagaang. 
 Mao ra gihapon kining butang karon. Mao kana ang mao ra nga 
butang nga nahitabo dinhi niining mga iglesia karon. Wala Siya 
magkinahanglan ug dagaang. Mao kana ang naadtoan sa Pentecost, usa ka 
dagaang nga kahimtang. Sila naggamit ug piano kaniadto sa wala madugay, ug 
pipila ka mga banda, ug nagpatugtog sa makadiyut; ug nakakuha ug igong 
musika, ubang tawo makapatindog, kamo nahibalo, ug moingon, “Dalaygon 
ang Ginoo. Hallelujah.” Uh-huh. Ug ang musika miundang, “Uh, uh, uh,” mao 
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Haw. Haw. Haw.” Walay pagkamaloloy-on diha kaniya. Siya usa ka mestiso; 
siya mao ang taliwala sa kabayo ug sa asno. Mao kana kung unsay hinungdan 
karon, inyong hiusahon ang Nicolaita ug Laodicea, ug inyong makuha ang usa 
ka asno pag-usab. Ang atong gikinahanglan… Tinuod kana. Sila wala 
nahibalo. Imong tug-anan sila mahitungod sa Langitnong kaayohan, ang 
bautismo sa Ngalan ni Jesus; moingon, “Haw. Haw. Ang akong pastor dili… 
Haw. Haw. Kami dili motoo niana ingon nga mga Presbyterian.” Mga 
ignorante, mao kana unsay mahimong itawag nimo kaniya. Apan kamo…?... 
203 Akong gikaligutgutan ang usa ka mula. Apan sultihan ko kamo; ako 
nakaangay sa usa ka maayo, buotan nga lunsayng kaliwat nga kabayo; boy, 
makahimo ka sa pagtudlo kaniya ug usa ka butang. Makatudlo ka kaniya 
unsaon sa pagluhod, ug maghimo ug sirko, ug halos makabuhat sama sa 
mahimo sa tawo, tungod kay siya… Siya nahibalo sa usa ka butang. Siya usa 
ka lunsayng kaliwat. Ang mula dili mahibalo kung kinsa ang iyang amahan 
kon sa iyang inahan, ug siya dili makapaliwat sa iyang kaugalingon. Mao kana 
ang paagi uban niining karaan, mabugnaw, pormal nga mga denominasyon; 
dili sila makahimo gayud sa pagbangon pag-usab. Sa dihadiha nga ang iglesia 
mahimong usa ka denominasyon, kini patay. Kini dili na gayud makabangon. 
Unsa kini? Kini usa ka mestiso. 
 Si Martin Luther maayo man, apan sa dihang siya naorganisa, unsay 
iyang gibuhat? Ang Methodista maayo man, sa dihang siya naorganisa, unsay 
iyang gibuhat? Ang Pentecostes maayo man apan sa dihang imong 
organisahon kini, unsay imong gibuhat? Imong gimestiso kini ug imong 
gipaliwat kini ngadto sa Nicolaita nga iglesia Catolica. Sa tukma gayud kung 
unsay imong gibuhat. Nagbaton sa iyang paagi sa bautismo nagbaton sa iyang 
mga pamaagi ug mga lihok, ug ang Biblia miingon, “Ikaw usa ka anak nga 
babaye sa bigaon, usa ka dautang babaye: anak nga babaye sa bigaon.” Sa 
tukma gayud. 
205 Ang maayong lunsayng kaliwat nga kabayo, oo, siya but-an. Oh, siya 
maayo; nakaangay ako kaniya. Magbutang sa iyang ulo diha sa imong abaga, 
usa ka mahigugmaon, buotan. Ngano? Siya nahibalo kung kinsa ang iyang 
papa; siya nahibalo kung kinsa ang iyang lolo; siya nahibalo kung kinsa ang 
iyang lolo. Siya nahibalo sa iyang kagikan; siya usa ka lunsayng kaliwat.  
 Ug gusto ako nga makakita sa usa ka tinuod nga lunsayng kaliwat nga 
Cristohanon, dili magbitbit sa iyang mga sulat, siya usa ka Methodista sa 
miaging semana, ug Baptist niining semana, ug Pentecostal sunod semana, ug 
Pilgrim Holiness sunod semana. Siya wala nahibalo kinsa ang iyang papa kon 
kinsa ang iyang mama. Apan tugoti sa pagsulti kaninyo: ang tawo nga 
gipanganak sa Espiritu sa Dios makahimo sa pagtultol balik ngadto sa adlaw 
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masahion ang among mga mata (Nakita ninyo?), hangtud kini matapos ug 
trabaho. Ug taudtaud mahimong makakita na, mabukas ang akong mga mata. 
Nagkuha… Ang sebo sa coon maoy nagpabuka niini. 
198 Suginlan ko kamo; kita adunay makalilisang nga huros sa hangin. 
Nakita ninyo? Adunay makalilisang nga katugnaw nga mohuros sa nasud, ang 
huros sa hangin nga miingon, “Ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. 
Walay usa ka butang maingon sa Espiritu Santo, ug walay pagsulti ug mga 
dila. Walay bautismo sa Ngalan sa Ginoong Jesus.” Ug, oh, tanang matang sa 
huros sa hangin, ug kini makapapikot sa daghang mga mata uban sa ubang 
matang sa espirituhanong pagkabugnaw. Kini nagkinahanglan ug labaw pa sa 
sebo sa coon aron sa pag-abli sa ilang mga mata, igsoon. Kini nagkinahanglan 
sa lab-as nga bautismo sa bautismo sa Espiritu Santo…?... aron sa pagmasahe 
sa inyong mga mata ug makahimo kanila nga makakita, magkuha sa 
pagkamubog tinan-awan gikan kaninyo aron kamo makahimo nga makakita sa 
Pulong sa Dios nga mao ang matuod. Tinuod kana, Oh, “Tambagan ko ikaw 
nga moanhi magkuha ug tambal sa mata gikan Kanako, aron madihogan ang 
inyong mga mata.” Nakita ninyo? Oh. 
199 Ang mga doktor sa teolohiya adunay ilang kaugalingong teyolohiya, 
ug ang ilang mga pahumot ug mga butang, apan kini nagkinahanglan ug labaw 
pa niana. Kini nagkinahanglan sa Espiritu Sano aron makahatag ug 
espirituhanong panan-awon aron makakita sa langitnong mga gahum nga 
molihok. Ang Espiritu Santo, ang haplas sa Espiritu Santo. Ang haplas mao 
ang usa ka bagtok nga lana; kita nahibalo niana; ug unya ang Espiritu Santo 
mao ang Lana sa Dios. 
 Ug ang tanang mga teyolohiya ug ang pahumot, “O igsoon, minahal, 
ikaw maayo man. Walay kadautan sa… Tanang butang maayo man. Apan kita 
adunay labing daku nga simbahan nga anaa sa syudad.” Kanang haplas dili 
magsilbi. Dili. Kana makapahimo kanimo dinhi nga mubog tinan-awan, ug 
moingon, “Oo, kami nakabaton sa labing daku nga simbahan.” Apan unsa ang 
mahitungod sa paghukom nga moabut sa dihang ikaw patubagon sa Dios, 
kamo nga mga membro sa iglesia sa Laodicea? 
 Dili ako makasulti ug daghan kaayo dinhi, apan ako anaa sa teyp ug 
moadto latas sa kalibutan (Nakita ninyo?),  busa namulong ngadto sa mga 
pipila nga milyon nga katawhan niining panahona. Nakita ninyo? 
202 Busa unya mao kana: Laodicea, dagaang, nagabalik sa pagpakasala, 
mubog tinan-awan, ambut lang unsa ang tanan: ang mga mula. Ang mula usa 
ka mestiso; siya walay igong kabuot gikan sa pagsugod. Makahimo ka pagsulti 
kaniya, ug iyang ipatindog ang iyang mga dalunggan, ug molakaw, “Haw. 
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kana. Oh, tan-awa, nakapahimo gayud sa Dios magsakit ang Iyang tiyan. 
Buyno. 
132 Walay daghang nahitabo kaniadto, ingon nga—ingon nga usa ka 
mapulang mainit nga revival nga nahitabo kanila, apan sila adunay daghang 
mekanika nga makinarya dinhi niining iglesia (Nakita ninyo?), tungod kay sila 
datu ug, oh, tan-awa, sila nagkahiusa ug naghimo ug dagkung mga tigum ug 
tanang butang. Sila adunay maayong panahon dinhi niining iglesia; kanang 
tanan tinuod; apan kining tanan mga mekanika nga makinarya. Apan walay 
kainit sa Espiritu Santo. Nakita ninyo? 
 Tan-awa dinhi unsay Iyang gisulti dinhi, nakita ninyo: 
 Nasayud ako sa imong mga buhat,… ikaw dili mabugnaw ug dili usab 
mainit: kon mabugnaw ka pa unta o mainit. 
 Ug kay ikaw dagaang man lamang,… dili mabugnaw ug dili usab 
mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba. (Nakita ninyo?) 
 Karon, Siya miingon, “Kon mabugnaw ka pa unta o mainit. Ug kay 
ikaw dili man, papahawaon ka gayud Nako—Nako, mao lamang kana, 
paphaon gayud gikan sa Akong baba.” 
135 Karon, sila adunay daghang kuarta; sila adunay dagkung mga 
gambalay; sila adunay mga dagkung mga butang nga nagapadayon; apan wala 
silay kainit sa Espiritu Santo. Oh, sila adunay makinarya, usa—usa ka 
kamandoan. Oh, tan-awa. Sila nakahimo sa paghiusa sa iglesia. Boy, sila 
nakabaton sa labing daku nga mga gambalay nga sukad ilang naangkon, ug 
ang mga butang nagapadayon, apan walay Espiritu Santo. Nakita ninyo? Mao 
kana ang gipadala sa Dios, ang Espiritu Santo. 
 Karon, samtang kita magapadayon dinhi niining ika-16 nga 
verseculo… 
 Sila adunay tanang matang sa mga pundok nga gitugyanan. “Oh, kita 
nakabaton ug usa ka dakung kamandoan diha niana. Ang mga tigulang nga 
mga kababayen-an nga kapunongan sa pagtabang, ug usa—ang dula nga 
pinochle sa mga batan-ong lalake, ug—ug ang dula nga bunco matag Biernes 
sa gabii, ug ang—ang dula nga basketball sa Dominggo sa gabii ug uban pa. 
Ug, oh, kita nakabaton ug—ug kapungongan sa mga lalake nga tabian. Ug, oh, 
kita nakabaton sa tanang matang sa mga butang.” 
137 Sultian ko kamo; siya napuno, sa mga kapunongan, ug mga club, ug 
unsa pa man, apan walay kainit sa Espiritu Santo. Nakita ninyo, nakabaton 
kamo ug dakung kamandoan, apan wala kamoy bisan unsang butang dinha nga 
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ipainit kaninyo. Kamo nahimong mainit ngadto sa kalibutan apan dili sa Dios; 
mao kana ang hinungdan nga sila dagaang. 
 Oh, kamo nakabaton ug daghang mga membro kay sa inyong 
nabatonan sukad. “Segurado, boy. Oo, kita makakuha ug dugang usa ka 
milyon sa ‘44,” miingon ang mga Baptist. Apan—apan unsay inyong nakuha? 
Usa ka dakung makina. 
 Diha gayud sa mao ra nga iglesia diin akong nadunggan kanang sulti 
nga gihimo, sila mag-undang ug napulo ka minuto aron mahatagan ang pastor 
ug panahon sa paggula, aron sa pagtabako, ug mobalik sa sulod pag-usab. 
Nakita ninyo? Nakita ninyo. Ang Biblia sa tin-aw naghukom nianang butang. 
“Kung inyong hugawan kining lawas…” 
140 Ang doktor nagsaway niini ug miingon nga kini napuno sa kanser. Sila 
miadto sa radio ug miingon, “Ang salaan sa tawong naghunahuna.” 
 Ingon sa gisulti ni Billy Graham, “Siya usa ka buang sa paghunahuna 
nianang paagi sa sinugdanan.” Busa… 
 “Salaan sa tawong naghunahuna,” ang usa ka tawong naghunahuna 
dili gayud magtabako niini. Tinuod kana. Kini nagkinahanglan sa ikaduhang 
panghunahuna. Apan siya nagsulti sa mga kababayen-an nga kini makapahimo 
kanila nga mopayat ug maayo, kamo nahibalo, aron nga sila makahimo sa 
pagsuot sa uban niining bag-ong matang sa mga bistida nga ilang nabatonan. 
Boy, kana nakapahalin niini. Daghang mga babaye nga nagtabako kaysa mga 
lalake karon, ug ang usa ka babaye motabako tulo ngadto sa usa ngadto sa 
lalake. Mao kana ang tinuod gayud, tungod kay siya buot nga mopayat. Wala 
siya makaamgo nga mao kanang TB ug kanser ug ubang butang nga 
nakapahimo kaniya nianang paagi, sama lamang sa usa ka bata nga porma, 
mosulod diha kaniya, nagakaon kaniya sama niana, nagapatay kaniya. Walay 
usa ka butang nga mogula gikan niini kondili dautan. Tinuod kana. Nakita 
ninyo? Apan kana mao ang—mao ang usa ka salaan sa tawong naghunahuna.” 
Oh, tan-awa. 
143 “Dili. Dili. Dili,” ikaw moingon, “apan kami adunay… Igsoong 
Branham, ako mosupak niana. Kami adunay dagkung mga tigum. Tan-awa 
unsay nakuha ni Billy Graham latas sa nasud.” Oh, segurado, usa ka dakung 
kamandoan, sinuholan nga mga ebanghilista, binayran nga mga song leader. 
 Oo, sila nagsuhol ug ebanghilista. “Buyno, pila ang inyong ihatag 
kanako kung ako moanha ug maghimo ug revival? Buyno, kung kamo dili 
makahatag ug daghang linibo ka mga dolyar, dili gayud ako moanha. Tinuod 
kana. Ug kinsay imong ipadumala sa pag-awit? Buyno, ikaw moadto ug 
suholan si mao kini-ug-mao kana, siya usa ka bantugang solista. Inyong 
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tugotan sila nga makakita sa Pulong. Sila nahibalo unsaon sa pag-ingon 
“aaaaamen” sa tukma gayud. Sila adunay pahumot; sila nakabaton sa tanang 
haplas; apan sila nagkinahanglan ug diyutayng tambal sa ilang mga mata, ug 
kini makapabukas kanila.” 
194 Naandan kaniadto, sa dihang diyutayng bata pa ako… Akong gisulti 
kini, ako nagtoo; akong nasulti kini tingali sa iglesia. Miabut lang sa akong 
hunahuna karon. Ako nagdaku sa kabukiran sa Kentucky, sa usa ka bahin, ug 
kami nagpuyo sa karaang tabla nga gidikitdikit nga balay. Si mama, siya 
nakadungog… Kami adunay usa ka—adunay karaang gamayng dapit sa itaas, 
ug kami adunay kutson nga gikan—nga gikan sa dagami. Ug unya sa ibabaw 
nianang kutson sa dagami adunay binalhiboan nga punda. Ambut lang kung 
nahibalo kamo unsa ang binalhiboang punda kon wala kon sa dagaming 
kutson; ang karaang katri, kami pobra kaayo. Si papa ug si mama adunay 
higdaanan sa silong. Ug busa kami mosaka sa gamayng hagdanan ug 
makaabut sa itaas, ug si mama magbutang, ubang—ubang—usahay, usa ka 
lona nga nagtabon sa mga butang, aron sa pag-amping sa… Nahibalo kamo, 
kamo makatindog—makahigda didto ug mag-ihap sa mga bitoon taliwala sa 
gidikitdkit nga tabla diha sa kahayag sa bulan, nahibalo kamo, ug sa dagkung 
mga buslot sa atop sama niana. 
195 Ug busa sa dihang may nyebe kini kon ubang butang, kon mag-ulan, 
kaming mga bata mosuksok ilalum niining—niining lona, nahibalo kamo, 
aron—aron dili mabasa. Ug usahay ang huros sa hangin nga molusot nianang 
mga buslot, kami makakuha ug sip-on, ug ang among mga mata mapikot, 
nahibalo kamo, masampongan sa katugnaw, nana sa among mga mata. Ug 
busa si mama magtawag kanamo pagkabuntag sa pagkanaug. Ako moingon, 
“Dili ako makanaug mama, tungod kay ang akong mga mata napikot.” 
Adunay—adunay butang sa sulod niini, nahibalo kamo, nana sa mata. Dili 
makapabuka kanila, nahibalo kamo. Usa ka bata nga nagahigda didto, ug ako 
ug si Humpy ug ang uban nagtinguha sa pag-abli sa among mga mata ug kami 
dili makahimo niini, nabutaan. 
196 Ang akong lolo usa ka maglilit-ag; siya nagalit-ag ug mga coon, mga 
raccoon. Ug mao kana ang tambal sa tanan diha sa among balay, mao ang sebo 
sa coon. Among ginasebohan ang mga sapatos sa sebo sa coon. Ug kung ikaw 
adunay hutoy, sila magbutang ug gamayng salong diha niini ug kinahanglan 
imong tunlon kini, aron, alang sa hutoy. 
 Ug unya sa dihang ang among mga mata mapikot tanan, si mama 
magkuha niining butang… “Buyno, kadiyut lang, pinangga.” Siya modalagan 
ngadto sa kusina ug mokuha niiining dakung karaan nga garapon sa sebo sa 
coon ug itak-ang kini didto, ug painiton kini ug maayo. Ug siya mosaka ug 
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inulay sa nagdilaab nga hudno, nga miagi latas sa kalayo sa kamatayon, nga 
miagi latas sa Kalbaryo, migula)… 
189 Kadaghanan niining bulawan karon bulingon, kini makutkot, kini 
mataya. Kung kini inyong markahan, Santiago… Santiago 5:1 ngadto sa 4, ug 
inyong makuha kung unsa kini, miingon, “Panglakaw kamo, kamong mga 
datu, karon sa pag-anhi sa Ginoo, paghilak ug pagminatay kay ang inyong 
pagkaalaot moabut kaninyo, ang inyong bulawan nagkadunot diha kaninyo.” 
Nakita ninyo, kanang matang sa bulawan nga madunot. Apan ang bulawan nga 
ihatag ni Jesus mao ang Espiritu Santo, ang bulawang Lana sa Espritu, ibubo 
diha sa inyong kasingkasing. Ug—ug, oh, tan-awa, magtambag kanimo, 
“Umari, pagpalit gikan Kanako ug bulawan, kung buot ka; mahimong datu.” 
Oh, oo. 
191 Usab sila mga buta. Karon, kana usa ka dautang paagi nga mahitabo. 
Ako wala nagtoo nga kining mga Cristohanon mga buta kaayo ingon nga sila 
mubo ug tinan-awan. Ako nagtoo nga sila mubog tinan-awan. Ang butang 
lamang nga mahimong makita nila mao ang ilang dagkung mga gambalay. 
Ang butang lamang nga ilang makita mao ang ilang dagkung kongregasyon. 
Ang butang lamang nga ilang makita mao ang gidayandayanan ug maayo nga 
choir uban sa tanan sa iyang dagkung mga bisti ug ubang mga butang. Ako 
nagtoo nga sila mubog tinan-awan; sila halos dili makakita ibabaw sa ilang 
ilong. Ako wala magtoo nga sila mga buta; sila mubog tinan-awan lamang. 
Tanan nga ilang makita mao ang ilang… “Buyno, nahibalo kamo kung unsa? 
Kami nasakop ngadto sa Mao kini-ug mao-kana.” Ang ilang dakung 
denominasyon, ang ilang dakung pundok, daghang mga membro, ilang Sunday 
school, ilang maanindot nga mga gambalay… 
192 “Apan sila nagkinahanglan sa Espiritu Santo,” si Jesus miingon. Sila 
nagkinahanglan sa Espiritu Santo. Busa ang Ginoo miingon ngadto kanila, 
“Mga mata, kamo mao… Ang mga mata daut kaayo, ug kamo mubog tinan-
awan kaayo nga kamo dili makakita ug bisan unsang butang gawas sa inyong 
dagkung gambalay dinhi ug inyong dakung maanindot nga kongregasyon, ug 
inyong—ang mayor sa syudad ang tanan nga mag-adtoan sa inyong simbahan, 
ug nakabaton ka ug mga bantugang tawo. Ug nakalimot kamo Kanako. Apan 
kung kamo mao kanang buta, ug ang inyong mga mata mao kana kadaut, 
baligyaan ko kamo ug tambal sa mata.” Oo. 
 Nakita ninyo, kini katingad-an sa mga doktor sa teyolohiya nga walay 
bisan unsang butang niana, dili ba? Sila adunay daghang pahumot, adunay 
daghang teyolohiya. Apan sila nagkinahanglan  ug tambal sa mata, ang 
Espiritu sa Santo sa Dios, sa pagmasahe sa ilang mga mata ug matugotan sila 
nga makakita sa pag-anhi sa Ginoo, tugotan sila nga makakita sa Biblia, 
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suholan siya aron… Siya magdani sa katunga sa akong pundok siya maghimo 
sa iyang kaugalingon.” 
 Sinuholan nga mga solista, sinuholan nga mga ebanghilista, oo, kini 
moabut sa usa ka dapit nga ang pagluwas sa kalag usa ka nesgosyo. Ang 
pagluwas ug kalag dili usa ka nesgosyo sa iglesia; mao kini ang gahum sa 
Espiritu Santo diha sa iglesia. Ang pagluwas ug kalag iya sa Dios; dili nimo 
kini mapalit ug kuarta. Dili, sir. Dili… Ang tanan niini, mao ang mga buhat, 
mga buhat, mga buhat, sinuholan nga ebanghilista, sinuholan nga mga song 
leader, sinuholan nga mga choir, tanang butang pa. Ang Dios wala 
nagkinahanglan niana; niining tanang mga binuhatan. Ang Dios wala 
magkinahanglan ug mga binuhatan; Siya buot nga ang Espiritu Santo 
magapamuhat diha kaninyo. Tinuod kana. 
146 Ika-17 nga verseculo miingon.  
 Kay ikaw nagkanayon, ako datu,… mauswagon, ug walay nakulang 
kanako; sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaut,… (Oh.)… makalolooy,… 
kabus,… buta, ug hubo: (Um, um.) 
 Sila nagtoo nga sila datu, kining Pentecostal dinhi niining mga iglesia 
sa katapusang panahon. Sila nagtoo… Ug sa gawas sila mao. Oo, sir. Sila datu. 
Hunahunaa lamang ang iglesia, kaniadto pipila ka mga tuig ang milabay, 
gihinginlan gikan sa usa ka dapit ngadto sa usa ka dapit, adunay malisod nga 
panahon. Apan karon sila nakaangkon ug uban sa labing daku nga mga 
gambalay nga anaa. 
148 Inyong nakita diin ang Assemblies of God gikan dinhi, nga kaniadto 
naanad sa ilang dapit diha sa ordinaryo nga kahoy nga gambalay, usa ka 
butang sama niini dinhi, ug karon, sila nagtugod ug unom ka milyon ka dolyar 
nga gambalay, ug sila miingon nga si Jesus moabut karon dayon. Ang inyong 
mga binuhatan nagpamatuod nga kamo wala motoo niana. Pagkasalingkapaw, 
nagtukod ug milyon ka dolyar nga mga gambalay ug mga butang sama niana 
ug moingon, “Si Jesus moabut karon dayon.” Ug ang kabus nga mga 
misyonero didto sa natad nga walay mga sapatos sa ilang mga tiil, ug 
nagkinabuhi sa duha ka rasyon sa bugas kada semana; mokaon duha ka beses 
sa usa ka semana aron dal-on latas sa mga kalasangan ug mga butang sama 
niana, sa pagdala niini ngadto sa mga igsoon. Ug kita magtukod ug unom ka 
milyon nga dolyar nga mga gambalay, ug ang iglesia uban sa dakung, bildong 
binugkan nga mga bintana, ug tanang butang pa, ug pagbutang niini dinha 
niana. Oh, makakuha ka gani ug daghan kaayong kuarta hangtud usahay sila 
magbutang ug mga kapunongan sa pautang diha gayud sa ilang mga iglesia. 
Tinuod kana. 
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 Dunay doktor sa sulod didto aron sa pagsusi sa ilang ebanghilista kon 
sa ilang mga misyonero… Sa dihang ubang tawo ang buot moadto ngadto sa 
natad, sila maghatag kaniya ug usa ka doktor nga pasulit aron makita kung 
siya—kon sikyatra, aron makita kung siya—oh, kung siya sa pangisip 
nakakuha sa iyang IQ sa husto. Nakita ninyo? Ang Espiritu Santo magsusi 
niana; wala ikaw magkinahanglan ug usa ka sikyatra. 
150 “Apan kita datu ug walay nakulang.” Oh, segurado. Ikaw adunay 
daghang kuarta. Sa gawas, datu kaayo, adunay dagkung mga gambalay, 
bildong binugkan nga mga bintana… 
 Ug batid nga mga magwawali. Oh, tan-awa. Tan-awa, sultian ko 
kamo; sila batid sa tinud-anay. Sila makahimo sa pagbarug ug mamulong sa 
tibook gabii dili mosulti ug usa ka butang. Nakita ninyo? Sa dihang sila 
motindog… Buot ko nga ipasabut mahitungod sa mga butang nga dili angayng 
isulti. Nakita ninyo? Mobarug, ug uban niining butang, ug mamulong 
mahitungod sa usa ka gamayng mao kini-ug-mao kana ug kining mao kana-ug-
mao kini. Ug nahibalo kamo giunsa kini. Sinuholang mga mag-aawit… 
Tinuod kana. Buyno. Apan moadto sa pulpito, batid nga mga magwawali. 
Kung sila dili magasuot ug terno nga tuxedo uban sa kwelyo nga pinaliso, ug 
ubang matang sa amerikana nga may daw ikog, oo, ang ilang kongregasyon 
mibati ug tinuoray nga kaulaw. 
152 Ug kadtong mga mag-aawit nga migula didto, silang mga babaye, 
mugbog mga buhok sama kang Jezabel, dunay igong pintura sa ilang nawong 
nga makapintura sa kwadra. Diha-diha sa paghukas sa ilang bisti, sila nagsuot 
ug mga short ug bisti sa lalake, ug ang Biblia miingon, “Kung ang usa ka 
babaye magasuot sa bisti sa usa ka lalake, kini usa ka dulomtanan diha sa 
Iyang panan-aw.” Magalakaw sa dalan uban sa ilang ilong nga pinahangad, 
kung kini moulan kini maglumos kanila: maigmat, arogante, dautan ug gawi 
nga mga Jezabel. Mao kana ang hinungdan nga kita walay revival; kini usa ka 
dakung tipik sa buhat sa makinarya. Oh, tingali adunay tingog sama sa usa ka 
punoang manolunda, ug ang Dios magapanubag kanimo niana. Kining mga 
Elvis Presley ug uban pa, ug mga Ernie Ford, kon bisan unsang ilang gitawag 
kanila gikan dinhi uban niining maayong mga tingog ug gigamit nila alang sa 
yawa, ang Dios miingon, “Pagapanilngon Ko kana sa ilang mga kamot.” 
154 Ang katarungan ako nagtahud sa buta nga Fanny Crosby, siya wala 
gayud magbaligya sa iyang gasa ngadto sa kalibutan. Siya nag—naghatag niini 
ngadto sa Dios. 
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among Sunday school, unsa ka daku kini.” Unsay kaayohan ang mahimo niini 
kung wala sila makabaton sa Espiritu Santo? “Datu, nagmauswagon, walay 
nakulang,” mao kana ang gisulti Niya. “Kamo naghunahuna niana, apan sa 
walay pagkahibalo nga ikaw kabus, alaot, makalolooy, buta, hubo. Ug wala 
mahibalo niini.” Nakita ninyo? Mao kana. 
184 Oh, segurado, sila moingon, “Nahibalo kamo kung unsa? Kami 
kaniadto naanad nga… Ang gamayng simbahan nga kami naanad sa paggamit 
anaa sa luyo nga bahin; mao kini ang daku karon.” Ug sultihan ko kamo, 
walay luwan alang sa mga kalag, apan gikinahanglan nila nga maatiman kining 
tanang dagkung mga butang, ang tanan kinahanglan maatiman, apan walay 
luwan alang sa mga kalag nga nawala. Tan-awa, unsay—unsay naadtoan 
niining iglesia. 
 Sila walay mga luwan alang sa mga kalag, apan sila dunay luwan sa 
mga bahandi. Tinuod kana. sila adunay sayup nga luwan. Sila adunay luwan sa 
ilang mga bahandi apan walay luwan alang sa mga kalag nga nawala. Ang 
Kasulatan miingon, “Wala sila nahibalo nga sila alaot (Oh.), makalolooy, 
buta.” 
186 Sila nagtoo nga sila makabaton ug kuarta ug makabig ang kalibutan. 
“Oh, kung kita makakuha ug usa ka programa, nga kita makakuha ug daghang 
kuarta dinhi, ako nagtoo nga kita makahimo…?... pagkabig sa kalibutan. Kung 
ang uban sa mga datu nga katawhan sa among iglesia, Igsoong Branham, kung 
kami lamang makaaghat kanila sa pagtambayayong, ug ako nagtoo nga kami 
makasugod sa usa ka katilingban nga makahimo—nga makahimo sa paglibot 
ug—ug makabig ang kalibutan. Kami makahimo sa pagkuha ug mga eroplano 
ug magdala ug literatura sa tibook Africa ug mga butang sama niana. Kung 
kami lamang adunay kuarta…” 
 Igsoon, ang kalibutan dili makabig pinaagi sa kuarta. Ang kalibutan 
makabig pinaagi sa Espiritu Santo, gamhanan nga pagwali sa Espiritu Santo ug 
sa krus mao lamang ang makabig sa kalibutan. Mao kana ang programa sa 
Dios alang kapanahonan sa iglesia sa Laodicea kon sa bisan unsang 
kapanahonan sa iglesia. Oo, sir. 
188 Sila nagkinahanglan sa Espiritu Santo. Oh, sila moingon, “Kami 
mao—adunay bulawan.” Kana mao ang bulawan, apan dili ang husto nga 
matang. Karon, busa sila gisugo ni Jesus, “Ako nasayud nga ikaw datu, ug 
adunay bulawan, ug walay nakulang, apan… 
 Busa tambagan ko ikaw nga gikan kanako magpalit kag bulawan nga 
inulay sa kalayo,… (usa ka laing matang sa bulawan, oo, usa ka bulawan nga 
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 Ug pagkataudtaud, ang pastor miingon, “Uhm. Uhm. Uhm.” Siya 
miingon, “Ang mga Cristohanon sa tanang pangidaron kinahanglan 
magmaisugon, dungganan, maayo nga mga Cristohanon,” kon ubang matang 
niana nga kahimtang. 
 Ang babaye miingon, “Dalaygon ang Dios. Tinuod kana.” Ug silang 
tanan mitan-aw sa palibut. 
 Ug siya, “Uhm,” mitan-aw ngadto sa iyang diyakono. Ug kanang 
diyakono adunay ideya. Miadto ug gibitbit ang babaye sa iyang bukton, ug 
gipagawas siya sa pultahan, miingon, “Nagasamoksamok ka sa pastor.” 
 Ikaw patay ug wala nahibalo niini. Oo. Oh, unsay mahimong kantidad 
sa inyong binugkan nga bildo nga mga bintana? Unsa ang inyong mga 
maayong lingkoranan? Ug unsay nagakahitabo sa inyong dagkung mga 
kongregasyon? Diretso gayud ngadto sa impyerno, sama sa usa ka gitgit 
ngadto sa iyang kahon. Kay kung ikaw walay Espiritu sa Dios, ikaw mawala. 
Gawas kung ikaw matawo pag-usab dili ka makakita sa Gingharian sa Dios. 
 Kana mapait. Sama kini nga ako naanad sa pagtumar ug castor oil, ako 
miingon, “Mama, dili ako makaagwanta niini.” 
 Siya miingon, “Kung kini dili makahimo kanimo nga masakiton, kini 
dili makahatag kanimo ug kaayohan.” Busa ako nagtoo nga mao kana usab ang 
paagi niini. 
181 Oh, kung ikaw makapamulong ngadto kanila… Oh, dagku, maanindot 
nga mga gambalay, ug uban pa, oh, sila—sila—oh, sila… Moadto sa ilang 
simbahan, ikaw makaingon… Moadto ka sa ilang simbahan ug moingon, 
“Buyno, sultian ko kamo; kamo mga Pentecostal?” 
 “Oh, oo. Uh-huh. Segurado, kami mga Pentecostal.” 
 “Nagatoo ba kamo sa pagpakatawo pag-usab?” 
 “Oo.” 
 “Buyno, buot ko magpakita kaninyo ug usa ka butang…” 
 “Oh, tan-awa kining gambalay. Nahibalo ba kamo pila ang kantidad sa 
gambalay—niining gambalay? Kana nagkinahanglan sa tulo ka bahin sa usa ka 
milyon ka dolyares sa pagtukod niini? Nahibalo kamo, kaniadto wala kami 
niana nga paagi. Kami—kami sa naandan kaniadto anaa diha sa daplin sa 
agianan.” Uh-huh, ug tan-aw sa palibut, imong makaplagan kining tanang 
dagkung mga butang nga ilang nabatonan. Oo, sir. Ug unya sila moingon, “Oh, 
kami—kami nakabaton niining tanang dagkung mga butang.” Apan, wala silay 
luwan alang sa mga kalag nga nawala. Sila sa kanunay buot nga magpakita 
kung pila ang mga gambalay nga ilang nabatonan. “Tan-awa ang talaan sa 
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 Daghan niining katawhan, batid nga mga mag-aawit, batid nga mga 
tawo, bantugang mga tawo, ug uban pa, inay sa paggamit sa ilang gasa alang 
sa Dios, ang yawa nagtuis kanila, ug sila anaa didto nagpamuhat alang kaniya. 
 Mga personalidad, radio ug telebisyon nga mga personalidad, 
nagbaligya sa ilang kaugalingon, didto alang sa kalibutan inay sa paghatag 
niini ngadto sa Dios. Ang uban kanila moadto sa simbahan, moadto sa 
simbahan ug magsuot ug dagkung maayong bisti, mogula didto ug moawit 
sama niana, ug mobalik dayon ug moawit ug rock-and-roll sa sunod gabii. 
Ingon nga mga mag-aawit nga atong nahibaloan, nasakop ngadto sa ubang 
mga simbahan, mogula didto ug maghimo kanila ug mga hulagway, mga 
salida, mogula didto ug moawit ug mga rock-and-roll. Ang mga hari sa rock-
and-roll, ug nag-angkon nga relihiyoso. Usa kini ka laang sa yawa. 
156 Usa ka tawo adunay igong—igong maayong buot ibabaw dinhi, nga 
miingon nga siya mahimong usa ka magwawali, miadto sa Dominggo sa 
buntag ug nagwali, ug unya miadto didto ug—ug miadto sa sibya sa radyo ug 
nag-awit ug mga awit nga rock-and-roll ug tanang butang sama niana, busa sa 
katapusan siya nagkuha ug pistola ug nagpusil sa iyang ulo ug migawas ang 
utok. Tinuod kana. Tinuod kana. Siya—siya adunay dugang… Siya adunay 
igong pamuot ingon sa gibuhat sa mga baboy bisan pa man; sa dihang misulod 
kanila ang yawa ug sila midalagan palugsong sa tubig ug nangalumos. Ang 
ubang mga tawo wala gani makabaton niana. 
 Ako nahibalo kaninyo… Dili ko—ko buot nga mahimong malisod 
kana, apan, igsoong lalake, igsoong babaye, kinahanglan imong ipalalum ang 
butang, ug himoon kini—himoon kini nga usa—himoon kini nga motapot. 
Amen. Mao kini ang adlaw nga atong gipuy-an. Ako nagtoo kung si Jesus 
nagtawag kang Herodes nga karaang singgalong, ug si Juan nagtawag kanila 
nga kaliwat sa bitin… Buyno. 
158 Sila adunay mga dagkung mga gambalay, bildong binugkan nga 
bintana, batid nga mga magwawali, sinuholan nga mga mag-aawit. Oo, sir. 
Unsay nakuha nila niini? Unsa ang anaa niini? Walay Espiritu Santo. 
Motindog didto ug mogula ug magsuot ug mga short, ug mosulod ug moawit 
sa choir, kamong makalolooy nga salingkapaw. Oo, sir. Tinuod kana. 
 Ug, ikaw nga magwawali, nga moadto sa usa ka panagkatigum tungod 
kay sila magahatag ug daghang kuarta kay kanila nga nagbuhat sa ubang dapit. 
Ikaw nga lampingasan, ikaw dili angayan nga motungtong sa pulpito…?... 
Kuarta. “Kung dili ka makagahin ug daghan kaayo nga linibo ka dolyar, 
buyno, dili kami makaanha. Ang among—among—among mga manedyer ug 
uban pa moanha, kung ikaw makagahin sa kuarta moanha kami. Kung dili ako 
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makakuha ug hingpit nga pagtambayayong sa tanan, dili ako moanha. Kung 
ang tanan dili motambayayong sa hingpit, tanan sa mga simbahan, aron, ako 
adunay daghang kuarta aron makatagbo sa akong mga utang, dili ako 
moanha.” 
 Igsoon, ang tinuod nga tawo sa Dios moadto kung ang Espiritu Santo 
magamando kaniya, sa walay pagtagad kung unsa ang…?... kung siya mokaon 
ug biskwet ug moinom sa tubig sa atabay. Tinuod kana, siya usa ka ulipon sa 
Dios. 
161 Apan ang katawhan naghigot sa ilang kaugalingon sa pagsibya, ug 
radio, ug telebisyon, ug tanang matang sa mga butang sa kalibutan, hangtud 
nga sila kinahanglan makakuha nianang matang sa kuarta. Mao kana ang 
tukma gayud. Nakita ninyo? Kana dili iya sa Dios. Siya miingon, “Oh, ikaw 
datu, walay nakulang.” Segurado, apan ang importanting butang nga imong 
gikinahanglan, wala nimo maangkon. Tinuod kana. Apan ikaw wala nahibalo 
niini. Nakita ninyo, “Datu, walay nakulang.” Gisuholan sa pagbuhat sa mga 
butang nga ilang ginabuhat, pagdula ug baraha. “Oh,” ikaw moingon, “kita 
adunay dagkung mga kongregasyon.” Oh, segurado. Oo, sir. “Pinaka labing 
daku sa kongregasyon… Oo—oo, nahibalo kamo, ang mayor sa syudad mag-
adtoan sa among simbahan.” Uh-huh. Tinuod kana. “Oo, kamo nahibalo, si 
Mao kini-ug-mao kana, sa dihang sila moanhi sa lungsod, sila moanhi sa 
among simbahan.” Uh-huh. “Ang tanang mga bantugang tawo anaa sa among 
simbahan.” 
 Oo, ug tugoti ang kabus, balaan nga nagakinahanglan mosulod sa 
simbahan, ug sila usa ka pagbadlong kanimo. Wala gani ikaw magkinahanglan 
kanila didto. Mahadlok ikaw nga dunay usa ka tawo nga moingon, “Amen” 
samtang ikaw nagawali. 
164 Sama sa usa ka ginang nga akong nabasa sa usa ka gamayng basahon 
dinhi; siya misulod sa usa ka simbahan. Ang iyang mga anak, siya nagpatubo 
kanila diha sa kinaraang paagi nga simbahan didto sa kalasangan sa usa ka 
dapit diin sila tinuoray nga diosnon. Busa ang… Usa ka batan-ong tawo 
miabut usa niana ka adlaw ug naminyo sa babaye, miingon nga siya nasakop 
sa simbahan, nahibalo kamo, usa sa dagkung mga simbahan sa mao ra nga 
denimonasyon gawas sa syudad. Busa iyang giingnan ang inahan nga siya usa 
ka Cristohanon. Busa iyang giminyo ang anak nga babaye ug gidala siya 
pagawas. 
 Buyno, sa katapusan iyang gilutas siya gikan sa karaang banikanhong 
simbahan didto sa mga kabukiran pagawas paingon dinhi, niining dakung 
maayong simbahan, mao ra nga ngalan; apan balik didto sila adunay Espiritu 
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Santo; sa gawas dinhi sila walay bisan unsang butang. Busa sa dihang sila 
miabut, niining dakung maayong simbahan… 
166 Busa ang inahan miingon, usa niana ka adlaw, siya milugsong aron—
aron sa pakigkita sa iyang anak nga babaye. Buyno, sila nahibulong unsa ang 
anaa diha sa kalibutan nga ilang gibuhat kaniya. Busa sa dihang siya 
milugsong siya tan-awon sama sa usa ka butang nga gikan sa karaang 
handumanan nga basahon, usa sa mga gamayng, taas ug liog nga mga bisti, 
kamo nahibalo, nawong daw sibuyas nga mahapsay sama niana (nga pinanitan, 
kamo nahibalo). Ug sa dihang siya milugsong, ug siya miingon, “Buyno, 
hallelujah, pinangga. Kumusta ang inyong pagpuyo?” Buyno, siya miingon, 
“Karon, sa buntag mao ang Dominggo.” Miingon, “Kamong tanan maodto sa 
tigum, dili ba? 
 Ang bana miingon, “Unsay atong buhaton kaniya?” Nakita ninyo? 
Miingon, “Dili nato madala siya didto nga sama niana.” Ug miingon, “Buyno, 
wala ako mahibalo unsay buhaton.” Buyno, siya miingon, “Mama, sultian ko 
ikaw, kami…” 
 “Oh,” siya… Siya miingon… Miingon, “Akong nakita ang usa sa 
kanto didto. Moadto lamang ako didto.” 
 Ug siya miingon, “Oh, buyno, atong buhaton kini.” 
170 Busa sa dihang sila misulod; ilang gipauna siya, tungod kay naulaw 
kaniya. Ania siya milatas sa dalan uban nianang palda, kamo nahibalo, ug ang 
iyang Biblia nga gisipitan niya. Apan, igsoon, tingali ang iyang ngalan wala 
diha sa “Who’s Who,” apan ginahunahuna ko nga ang iyang ngalan anaa sa 
Basahon sa Kinabuhi sa Cordero. Mao kana ang labing hinungdanong butang. 
 Sa dihang misulod siya sa simbahan, mikuha siya ug lingkoranan ug 
milingkod, kamo nahibalo, ug miabli sa Biblia, ug nagsugod siya sa pagbasa. 
Ug ang tanan nagsugod sa pagtan-aw sa palibut, naghunahuna nga dunay 
ubang matang sa karaang butang ang nahulog sa usa ka dapit. Nagtan-aw sa 
palibut sama niana, ug “Oh, tan-awa.” Uban sa tanan nilang mga maayong 
bisti ug uban pa. mitan-aw sa luyo ug nakita kining gamayng inahan nga 
nagalingkod didto, dakung pahiyom sa iyang nawong, kamo nahibalo, 
nagabasa sa Biblia. Oo. 
172 Ug ang pastor, pagkataudtaud, human sila nakahuman sa tanang laing 
mga butang, sa katapusan siya adunay napulog lima ka mga minuto sa 
pagpamulong. Busa siya mitindog ug siya miingon, “Ang Ginoo maayo.” 
 Ang babaye miingon, “Dalaygon ang Dios. Tinuod kana. hallelujah.” 
Ug mitaas ang ilang liog sama sa gansa nga laki, mitan-aw sa palibut, “Kinsa 
kadto?” 


