
Ang National ID at ang Tanda ng Hayop

sa inuman ng kaniyang kagalitan; at 
siya'y pahihirapan ng apoy at asupre 
sa harapan ng mga banal na anghel, at 
sa harapan ng Cordero: 11At ang usok 
ng hirap nila ay napaiilanglang mag-
pakailan kailan man; at sila'y walang 
kapahingahan araw at gabi, silang mga 
nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang 
larawan, at sinomang tumatanggap ng 
tanda ng kaniyang pangalan” (Apoka-
lipsis 14:9-11).

Paghambingin ang sumusunod na 
mga talata:

“17At nang huwag makabili o maka-
pagbili ang sinoman, kundi siyang 
mayroong tanda, sa makatuwid ay ng 
pangalan ng hayop o bilang ng kani-
yang pangalan. 18Dito'y may karunun-
gan. Ang may pagkaunawa ay bilangin 

Dahil sa mga pagsisikap na mai-
sakatuparan ang national ID sa 
Pilipinas, marami ang mga kuro-kuro 
ng kahahantungan nito, bakit ito 
ipapatupad at kung ito na ba ang ki-
natakutang Tanda ng Hayop. Marami 
ang walang kaalaman tungkol dito at 
ni hindi narinig o napagtanto na ang 
babala mula sa Biblia patungkol sa 
pagtanggap ng tanda ng hayop ay may 
apat na bahagi.

“9At ang ibang anghel, ang pangatlo, 
ay sumunod sa kanila, na nagsasa-
bi ng malakas na tinig, Kung ang 
sinoman ay sumasamba sa (1) hayop 
at sa kaniyang (2) larawan, at (3) 
tumatanggap ng tanda sa kaniyang 
noo, o sa kaniyang kamay, 10Ay iinom 
din naman siya ng alak ng kagalitan 
ng Dios, na nahahandang walang halo 
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ang bilang ng hayop; sapagka't siyang 
bilang ng isang tao: at ang kaniyang 
bilang ay Anim na raan at anim na pu't 
anim” (Revelation 13:17-18).

“At nakita ko ang gaya ng isang dagat 
na bubog na may halong apoy, at yaong 
nangagtagumpay sa (1) hayop, at sa 
kaniyang (2) larawan, at sa kanyang (3) 
tanda, at sa (4) bilang ng kaniyang pan-
galan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat 
na bubog, na may mga alpa ng Dios” 
(Revelation 15:2).

Sa kabuuan, tayo ay binabalaan na (1) 
huwag sumamba sa hayop (2) ni sa 
kanyang imahe (3) at huwag tanggapin 
ang kanyang tanda (4) o ang bilang ng 
kanyang pangalan.

Kinakailangan na maunawaan natin sino 
ang hayop upang maalaman natin kung 
ano ang kanyang imahe, tanda at bilang 
ng kanyang pangalan.

Ang Hayop

“Sa kapitulo 13 talatang 1-10 ay inilara-
wan ang isa pang hayop na tulad sa 
isang leopardo na pinagkalooban ng 
dragon ng kanyang kapangyarihan, 
luklukan at dakilang awtoridad. Katulad 
ng pinaniniwalaan ng karamihan ng 
mga Protestante, ang simbolong ito ay 
kumakatawan sa kapapahan na siyang 
humalili sa kapangyarihan at luklukan 
at awtoridad na minsang taglay ng si-
naunang emperyo ng Roma” (The Great 
Controversy, p. 439.1).

Sa mga hindi nalalaman ang katunayan 
mula sa Biblia ng pahayag na nabanggit 
patungkol sa pagkakakilanlan ng hayop, 
kami ay maglalathala ng artikulo tung-
kol dito sa mga susunod na panahon. 
Maari din kayong humiling sa taga-
paglathala ng pag-aaral tungkol dito.

Ang Tanda

Hindi natin kailangan manghula kung 
ano ang tanda ng hayop kung alam na-
tin kung sino ang hayop. Alamin natin 
mula sa iglesiya ng Romano Katoliko 
kung ano ang kanilang tanda. 

“Inaamin ng iglesiang Katoliko na siya 
ang nagbago [ng Sabado na ginawang 
Linggo]... at ang hakbang na ito ay 
tanda ng kaniyang kapangyarihan 
at awtoridad sa mga bagay na ukol 
sa relihiyon” (Roman Catholic, H.F. 
Thomas, Chancellor of Cardinal Gib-
bons, Nov. 11, 1895).

Iniisip nila na ang pagbabagong ito ng 
Sabbath mula sa Sabado na ikapitong 
araw patungo sa Linggo na unang 
araw ay tanda ng kanilang kapang-
yarihan. 

“Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, 
ng mga nagsisitupad ng mga utos 

ni ang iyong anak na lalake ni babae, 
ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni 
ang iyong baka, ni ang iyong tagai-
bang lupa na nasa loob ng iyong mga 
pintuang daan: 11Sapagka't sa anim 
na araw ay ginawa ng Panginoon ang 
langit at lupa, ang dagat, at lahat ng 
nangaroon, at nagpahinga sa ikapi-
tong araw; na ano pa't pinagpala ng 
Panginoon ang araw ng sabbath, at 
pinakabanal” (Exodo 20:8-11).

“At inyong ipangilin ang aking mga 
sabbath; at mga magiging tanda sa 
akin at sa inyo, upang inyong maala-
man na ako ang Panginoon ninyong 
Dios” (Ezekiel 20:20).

Bagaman wala silang kapangyarihan na palitan ang utos ng Diyos, 
kung ating kikilalanin ang kanilang palagay na awtoridad sa pamama
gitan ng pangingilin sa araw ng Linggo bilang Sabbath kahit na alam 
natin na wala itong basehan sa Biblia ay tinatanggap natin ang tanda 
ng hayop sa isip (sa noo) o sa pamamagitan ng hayagang pagsunod (sa 
kamay).

ng Dios, at ng pananampalataya kay 
Jesus” (Revelation 14:12). 

Bukod dito, kapag tiningnan natin 
ang katunayan na ang babalang ito 
tungkol sa pagtanggap ng tanda ay 
kabaligtaran ng pagkakakilanlan sa 
bayan ng Diyos na nagsisitupad sa 
Kanyang utos, masasabi natin na ang 
tanda ng hayop ay isang paglabag sa 
utos ng Diyos. Alin sa kautusan ng 
Diyos ang nagpapakilala sa tunay na 
Diyos? Yaong naglalaman ng Kanyang 
titulo, pangalan at nasasakupan at 
yaong Kanyang inaangkin na Kanyang 
tanda o marka.

“8Alalahanin mo ang araw ng sabbath 
upang ipangilin. 9Anim na araw na 
gagawa ka at iyong gagawin ang lahat 
ng iyong gawain. 10Nguni't ang ikap-
itong araw ay sabbath sa Panginoon 
mong Dios: sa araw na iyan ay huwag 
kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, 

Ang Larawan

“11At nakita ko ang ibang hayop na 
umaahon sa lupa; at may dalawang 
sungay na katulad ng sa isang korde-
ro, at siya'y nagsasalitang gaya ng 
dragon. 12At kaniyang isinasagawa ang 
buong kapamahalaan ng unang hayop 
sa kaniyang paningin. At pinasasamba 
niya ang lupa at ang nangananahan 
dito sa unang hayop, na gumaling 
ang sugat na ikamamatay. 13At siya'y 
gumagawa ng mga dakilang tanda, na 
ano pa't nakapagpapababa ng kahit 
apoy mula sa langit hanggang sa lupa 
sa paningin ng mga tao. 14At nadadaya 
niya ang mga nananahan sa lupa dahil 
sa mga tanda na sa kaniya'y ipinag-
kaloob na magawa sa paningin ng 
hayop; na sinasabi sa mga nananahan 
sa lupa, na dapat silang gumawa ng 
isang larawan ng hayop na mayroon 
ng sugat ng tabak at nabuhay. 15At si-
ya'y pinagkaloobang makapagbigay ng 
hininga sa larawan ng hayop, upang 
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anak sa pag-asa ng magandang kinab-
ukasan. Ang gawaing ito ay tinatawag 
na “numerolohiya.”

“Ang numerolohiya ay gawain ng 
mga manghuhula gamit ang mga 
numero”  (https://www.wicca-spiritu-
ality.com/numerology.html).

“Ang numerolohiya na libo-libong 
taon na ay matibay na orakulo para 
sa pagpapahalaga ng personalidad at 
panghuhula” (https://horoscope-divi-
nation.com/numerology).

Ngunit ipinapahayag ng Diyos na ang 
lahat ng panghuhula ay karumaldu-
mal.

“10Huwag makakasumpong sa iyo ng 
sinomang nagpaparaan sa apoy ng 
kaniyang anak na lalake o babae, o 
nanghuhula o nagmamasid ng mga 
pamahiin o enkantador, o manggaga-
way, 11O enkantador ng mga ahas, o 
nakikipagsanggunian sa mga masa-
mang espiritu, o mahiko, o sumasang-
guni sa mga patay. 12Sapagka't sino-
mang gumagawa ng mga bagay na ito 
ay karumaldumal sa Panginoon: at 
dahil sa mga karumaldumal na ito ay 
pinalalayas sila ng Panginoon mong 
Dios sa harap mo” (Deuteronomy 
18:10-12).

Sa mga gumagamit ng numerolo-
hiya at sa kanilang mga tagasunod, 
ang tatlo at tigtatatlo ay bilang na 
kinakatawanan ng kanilang mga 
diyos sapagkat sila ay naniniwala sa 
trinity ng mga diyos. Ang paniniwala 
sa trinity ng mga diyos ay halos pang 
buong mundo katulad ng sa relihiyon 
ng mga Hindu, ang sinaunang relihi-
yon ng mga Ehipto, sa Babilonia, sa 
Gresya, sa Roma at marami pang iba.

Ang konsepto ng trinity ng mga diyos 
ay tila nagmula sa sinaunang Babi-
lonia. Makikita natin ang mga pang-
yayaring ito mula sa mga sinaunang 
sulat tulad ng “Epic of Gilgamesh” 
at sa mga tala na nahukay ng mga 
arkeloyohiya mula sa mga matagal ng 

ang larawan ng hayop ay makapangu-
sap, at maipapatay naman ang lahat 
ng hindi sumasamba sa larawan ng 
hayop” (Revelation 13:11-15).

Sa mga susunod na edisyon, kami 
ay maglalathala ng isang masusing 
pag-aaral patungkol sa una at ikala-
wang hayop at sa larawan, ngunit dito 
ay aking pahapyaw na isasaad: ang 
larawang ito ay itatatag ng ikalawang 
hayop ng Apokalipsis 13 na may su-
ngay na gaya ng tupa (malinaw na 
isang Protestanteng Kristiyanong ban-
sa) na umakyat mula sa lupa (nagka-
roon ng kapangyarihan sa isang lugar 
na may kakaunting naninirahan) sa 
panahon na ang unang hayop (kapap-
ahan) ay nabihag (1798). Ang ikala-
wang hayop na ito na may sungay na 
gaya ng sa tupa ay walang iba kundi 
ang Protestanteng Amerika. Ipinap-
ahayag ng propesiya sa mga talata sa 
taas na ito ay magtatatag ng larawan 
para sa hayop. Ito ay isang sistemang 
relihiyon-politikal na magpapatupad 
ng mga kredo ng relihiyon sa kapang-
yarihan ng pamahalaang sibil.

Ang Bilang - 666

Ang isa pang bagay na ibinababala 
sa atin sa mga propesiyang ito ay ang 
bilang ng kaniyang pangalan. Ang bi-
lang na ito ay 666. Ito ay tinutukoy sa 
3 kaparaanan: bilang ng hayop, bilang 
ng tao at bilang ng pangalan ng tao. 

Sa mga sinaunang wika ng Latin, 
Griyego, Hebreo at iba pa, ang mga 
letra ay mayroong katumbas na 
bilang. (Hanggang ngayon, pinag-
aaralan pa rin sa mga eskwelahan ang 
mga Romano/Latinong pamilang). 
Pinaniniwala ang mga tao na kahit sa 
kaunting bahagi ay maaring matukoy 
ang kanilang tadhana sa pamamagitan 
ng kanilang pangalan at kaarawan. 
Sila ay sumasangguni sa mga mang-
huhula upang malaman ang kanilang 
kapalaran, upang palitan ang kanilang 
pangalan. Pumipili rin sila ng mga 
pangalan na may espesyal na kahulu-
gan ang bilang para sa kanilang mga 

nagwasak na mga bayan ng Mesopo-
tamia at Ehipto.

Nang mamatay ang makapangyari-
hang pinuno ng Babel (si Nimrod na 
siyang nagtayo ng Babel at Nineveh), 
inangkin ni Semiramis na kaniyang 
asawa na ito ay nagtungo sa araw at 
naging diyos araw. Nang mapag-ala-
man ang kaniyang pagdadalang-tao, 
inangkin niya na ang ama ng kanyang 
anak ay ang espirito ng Araw. Ang 
kanyang anak na si Tammuz na 
pinaniniwalaan na araw na nagka-
tawang tao ay sinamba bilang diyos ng 
kapanganakan. Si Semiramis naman 
ay sinamba bilang reyna ng langit at 
diyosa ng kapanganakan. Sinasabi 
niya na nakita niya sa pangitain ang 
isang magulang na puno ng Evergreen 
na tumubo mula sa patay na tuod 
na sumisimbolo sa bagong buhay ni 
Nimrod. Ayon sa kanya, taon-taong 
dinadalaw ni Nimrod ang punong ito 
sa araw ng kanyang kapanganakan at 
nag-iiwan ng mga regalo doon. Ang 
araw ng kapanganakan ng diyos araw 
na ito ay sinasabing sa panahon ng 
yelo kung saan ang mga araw ay umpi
sang nagiging mas mahaba. Doon 
nag-umpisa ang pinaniniwalaan natin 
ngayon na Kapaskuhan mahigit 2000 
taon bago pa ipanganak si Kristo. 
(Paglaon ng panahon, ang Easter ay 
ipinagdiwang din bilang kapanga-
nakan ni Tammuz.) Hindi nagtagal, 
ang Linggo ay naging lingguhang 
piyesta upang parangalan ang diyos 
araw. 

Makikita natin na ang saligan at 
pinagmulan ng trinity ng mga diyos 
(sa pagkamatay ni Nimrod) ay ang 
paniniwala sa kawalang kamatayan ng 
kaluluwa, pakikipag-usap sa mga pa-
tay at pagsamba sa mga patay bilang 
diyos.

Sa Ehipto naman, si Horus ang itinu-
turing na sumusikat na araw, si Isis 
ang katanghaliang araw at si Osiris 
ang palubog na araw  (Egyptian Dei-
ties New International Encyclopedia. 
NY: Dodd, 1917. Volume 7, p. 529).
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Ang pyramid ay mahalaga sa panini-
wala ng mga Ehipto sa kawalang 
kamatayan ng kaluluwa at sa buhay 
pagkatapos ng kamatayan at ang 
drawing nito na may tatlong sulok ay 
nagrerepresenta sa kanilang diyos na 
trinitarian na syang pagpapahayag 
ng isang diyos. Ang kahalagahan ay 
makikita sa katotohanan na ang bawat 
panulukan nito ay 60 degrees kaya’t 
bumubuo sa tatlong 6. 

Sa astrolohiya naman, ang bilang 
na 36 ay may kahalagahan at ang 
kabuuan ng unang 36 na titik na 
pamilang ay 666. Ang mga chart na 
may mga ganitong numerong may 
espesyal na pagkakasunod-sunod ay 
ginagamit ng mga numerolohista sa 
kanilang pagbibilang ng pangalan ng 
mga tao at ng kanilang kaarawan. Ang 
bawat hanay ay may bilang na 111 at 
sa kabuuan ay 666. Para sa mga kul-
tong trinitarian na mga relihiyong ito, 
ang 666 ay kumakatawan sa kanilang 
kultong relihiyon at sa kanilang trini-
tarian na diyos (katulad sa 3 bilog na 
magkakapatong, ang triquetra at ang 
pyramid).

Ang Papa na siyang pinuno ng isang 
relihiyon na kompromiso ng paga-
nong trinitarian na pagsamba sa araw 
at ng Kristiyanismo ay gumamit ng 
pangalan na kapag pinagsama-sama 
ay may bilang na 666 upang maging 
dakila siya sa paningin ng mga suma-
samba sa mga kultong ito.

Linggo ang araw ng pagsamba para sa 
diyos araw na syang pinagmulan ng 
pangalan ng Linggo (Sunday, day of 
the sun). Halos ang buong sanlibutan, 
pagano man at Kristiyano, ay tumang-
gap sa paniniwala ng trinity na diyos 

Trinity ng Babilonia
1. Semiramis
2. Nimrod
3. Tammuz

Trinity ng Ehipto
1. Horus – rising sun
2. Isis (Ra) – midday sun 
3. Osiris – setting sun

Trinity ng India
1. Brahma
2. Vishnu
3. Shiva

Trinity ng Gresiya
1. Zeus
2. Apollo
3. Athena

Trinity ng Roma
1. Jupiter
2. Mars
3. Venus

Iba’t-ibang mga simbolo ang nabuo 
upang kilalanin ang mga tagasunod 
ng mga misteryong relihiyon na ito. 
Ang tatlong mga araw 
na pinagpatong ay syang 
kumakatawan sa 3 bahagi 
ng 3-in-1 na diyos 
araw. Ang bahaging
magkakadikit sa 
simbolo ay ginagamit 
din at ito’y tinawag na 
triquetra. Ito’y ginaga-
mit ng mga kulto, mangkukulam at 
iba pang mga relihiyon na trinitarian. 
Hanggang ngayon, ginagamit ito ng 
mga kulto at Satanista at hiniram din 
ng mga trinitarian na Kristiyanong 
iglesia kasama ang diyos na kinaka-
tawanan nito.

Ang bilang na 6 ay may espesyal na 
kahulugan sa mga paganong trinita-
rian at napag-alaman na ang triquetra 
ay bumubuo ng tatlong 6 na magka-
kapatong.

kasama ang mga simbolo nito at ang 
araw ng pagsamba na siyang tanda 
nito. Ngunit kung sumasamba tayo 
sa huwad na diyos o sa diyos na hindi 
nag-eexist, si Satanas ang tumatanggap 
ng ating pagsamba.

“Subali't sinasabi ko, na ang mga 
bagay na inihahain ng mga Gentil, ay 
kanilang inihahain sa mga demonio, 
at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y 
mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa 
mga demonio” (1 Corinto 10:20).

Sa gayon, ang bilang na 666 na ku-
makatawan sa mga paganong sistema 
ng pagsamba at ang paniniwala sa 
kawalang kamatayan ng kaluluwa at sa 
trinity (ito man ay ang trinity ng Babi-
lonia, Ehipto, India, Gresya, Roma 
o ang modernong Kristiyanismo) ay 
sumisimbolo sa huwad na diyos at sa 
katunayan ay kumakatawan sa pag-
samba kay Satanas. Ito ang dahilan 
kung bakit ito ay ginagamit ng iglesia 
ni Satanas, ng mga mangkukulam at 
ng iba’t-ibang mga kultong organi-
sasyon. 

Kung kaya’t tinatanggap natin ang 
bilang ng hayop na 666 sa ating pag-
samba kay Satanas direkta man bilang 
isang kulto, mangkukulam, atheist o 
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na Sabado kahit alam nating walang 
kautusan na ganito sa Biblia, tinatang-
gap natin ang tanda ng hayop. Ang 
buong mundo ay magkakaisa upang 
suportahan ang pamamahinga sa araw 
ng Linggo. Kasama dito ang Russia, 
India, China, Japan at iba pa., Atheist 
man, Buddhist, Hindu, Shintoist, Ko-
munista, Katoliko o Protestante.

4. Ang pagtanggap sa bilang ng hayop 
ay ang pakikisangkot sa ispirituwalis-
mo sa pamamagitan ng pagsamba sa 
demonyo sa pamamagitan ng kulto sa 
ilalim ng pakikipag-usap sa mga patay 
o sa pagsamba sa mga huwad na trini-
tarian na diyos ng Kristiyano, Hindu, 
Buddhist at iba pa. 

Tinatawagan ng Diyos ang Kanyang 
bayan na lisanin ang mga naguhong 
iglesia sapagkat sila ay naging bahay 
ng mga demonyo.

“2At siya'y sumigaw ng malakas na ti-
nig, na nagsasabi, Naguho, naguho ang 
dakilang Babilonia, at naging tahanan
ng mga demonio, at kulungan ng 
bawa't espiritung karumaldumal, at 
kulungan ng bawa't karumaldumal at 
kasuklamsuklam na mga ibon. 3Sapag
ka't dahil sa alak ng galit ng kaniyang 
pakikiapid ay nangaguho ang lahat 
ng mga bansa; at ang mga hari sa lupa 
ay nangakiapid sa kaniya, at ang mga 
mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman 
dahil sa kapangyarihan ng kaniyang 
kalayawan. 4At narinig ko ang ibang 
tinig na mula sa langit, na nagsasabi, 
Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan 
ko, upang huwag kayong mangaramay 
sa kaniyang mga kasalanan, at huwag 
kayong magsitanggap ng kaniyang 
mga salot: 5Sapagka't ang kaniyang 
mga kasalanan ay umabot hanggang 
sa langit at naalaala ng Dios ang kani-
yang mga katampalasanan (Apokalip-
sis 18:2-5).

“Sa pamamagitan ng 2 matinding 
kamalian—ang kawalang kamatayan 
ng kaluluwa at ang pagpapaging banal 
ng araw ng Linggo—ay dadayain ni 
Satanas ang mga tao. Ang kawalang 

hindi direkta sa pamamagitan ng pag-
tanggap sa mga katuruan ng kulto sa 
kawalang kamatayan ng kaluluwa at 
sa pagsamba sa trinity bilang Kristiya-
no man, Buddhist, Hindu o iba pa. 

Buod

Ang national ID ay maaaring gamitin 
upang kontrolin ang pagbili at pag-
bebenta at iba pang bahagi ng buhay 
ng tao at hindi ito sa ating mabuting 
kapakanan ngunit wala itong kinala-
man sa alinman sa apat na bahagi na 
ibinababala ng Diyos sa atin na hindi 
natin dapat tanggapin. Ang pagtang-
gap ng national ID ay hindi lumalabag 
sa alinman sa kautusan ng Diyos kung 
kaya ito ay hindi pagsuway sa prin-
sipyo. 

1. Ang pagsamba sa hayop ay pagiging 
miyembro ng Romano Katolikong 
iglesia na nakibahagi sa espirito, 
katuruan at pati na rin sa diyos ng 
sinaunang Babilonia.

2. Ang pagsamba sa larawan ng hayop 
ay pagiging miyembro ng alin man sa 
mga tumalikod na Protestanteng igle-
sia na nakibahagi sa espirito, katuruan 
at pati na rin sa diyos ng sinaunang 
Babilonia. Ang mga iglesiang ito ay 
bubuo ng pangrelihiyon at politikal 
na pakikipag-alyansa sa pamahalaang 
sibil, katulad ng ginawa ng Romano 
Katoliko noon, na yuyurak sa konsen-
sya at uusig sa mga lalabag sa kanilang 
mga batas pangrelihiyon. 

3. Ang pagtanggap sa tanda ng hayop 
ay maaring sa kamay sa pamamagitan 
ng pagsunod o sa noo sa pamamagi-
tan ng paniniwala. Ito ay nangyayari 
kung ating kinikilala ang awtoridad 
ng Katoliko o ng mga Protestanteng 
iglesia (na siyang imahe nito) sa pang-
ingilin ng araw ng Linggo sa anumang 
dahilan ito man ay para sa ekonomiya, 
sa kapaligiran, sa araw, sa kalikasan, 
sa paganong trinity, sa kaligtasan sa 
Covid-19 o sa ano pa mang dahilan. 
Kung ating susundin ang kautusang 
sibil kaysa sa Diyos at ating ipangi-
ngilin ang araw ng Linggo sa halip 

kamatayan ng kaluluwa ay syang pun-
dasyon ng ispirituwalismo habang ang 
pagiging banal ng araw ng Linggo ay 
bumubuo ng pakikiisa sa Roma. Ang 
mga Protestante sa Estados Unidos ay 
mangunguna sa pag-abot na kanilang 
kamay upang hawakan ang kamay ng 
Ispirituwalismo at kanilang aabutin 
ang kailaliman upang makipagkamay 
sa kapangyarihan ng Romano at sa 
ilalim ng impluwensya ng tatlong 
pagkakaisang ito, ang bansang ito 
ay susunod sa yapak ng Roma sa 
pagyurak sa karapatan ng konsensya” 
(The Great Controversy, p. 588). 

Mga kaibigan, ang 
pag-sasanib pwersa 
ng mga kapangya-
rihan ni Satanas ay 
nabubuo na at ang 
hayop, ang kanyang 
imahe, tanda at 
bilang ay malapit ng 
igiit sa atin. Hindi 
na magtatagal ang 
panahon. Tayo ba 
ay naghahanda sa ating kahaharapin? 
Ginagawa ba natin lahat ng ating ma-
gagawa upang makaabot sa kadalisa-
yan ng Kristiyanong pag-uugali bago 
pa magsara ang palugit na panahon? 
Maari natin itong maabot sapagkat 
kung hindi ay hindi ibibigay ng Diyos 
sa mga makakapanagumpay ang pa-
ngakong ito:

“2At nakita ko ang gaya ng isang dagat 
na bubog na may halong apoy, at 
yaong nangagtagumpay sa hayop, at 
sa kaniyang larawan, at sa bilang ng 
kaniyang pangalan, ay nangakatayo 
sa tabi ng dagat na bubog, na may 
mga alpa ng Dios. 3At inaawit nila ang 
awit ni Moises na lingkod ng Dios, 
at ang awit ng Cordero, na sinasabi, 
Mga dakila at kagilagilalas ang iyong 
mga gawa, Oh Panginoong Dios, na 
Makapangyarihan sa lahat; matuwid 
at tunay ang iyong mga daan, ikaw na 
Hari ng mga bansa” (Revelation 15:2- 
3). Ω

S A  PA N U L AT  N I  David Sims
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PANANAGUMPAY SA 
KASALANAN

Pamumuhay kay Hesus

Hindi natin maaasahan na mapagtagumpayan ang kasala-
nan kung pinapakain natin ang ating isipan ng mahalay, 
marumi at mga bagay na hindi banal. Kailangan nating 
bantayan ang mga daanan ng isip. Kung nais nating mag 
isip at gumawa ng mga bagay na espirituwal, dapat nating 
pakainin ang ating isipan ng mga bagay na espirituwal. 
Ipinahayag sa kasulatan na si Jesus and dapat nating mas-
dan. Makikita natin Siya sa pamamagitan ng paglalaan ng 
oras sa pag aaral ng Biblia at pananalangin. “Ang salita Mo'y 
aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong mag-
kasala laban sa iyo” (Awit119:11). Sinabi ni Ellen White na, 
“Mabuting maglaan ng isang oras sa bawat araw sa pagba-
baliktanaw sa buhay ni Cristo mula sa sabsaban hanggang 
sa Kalbaryo. Dapat nating tingnan ang bawat punto at 
hayaan ang imahinasyon na makita ng malinaw ang bawat 
eksena lalong higit ang mga huling panahon ng Kanyang 
buhay dito sa lupa. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-al-
ang sa Kanyang mga katuruan at pagdurusa at sa Kanyang 
walang hanggang sakripisyo para sa ating pagtubos, maaari 
nating palakasin ang ating pananampalataya, buhayin ang 
ating pag-ibig at higit tayong mapuspos ng espirito na nag-
bigay lakas sa ating Tagapagligtas. Kung tayo ay maliligtas, 
kinakailangan nating matutunan ang leksyon ng pagsisisi at 

pananampalataya sa paanan ng krus...” (Testimo-
nies for the Church [Vol. 4], p. 374.1).

Dapat din nating matutunan ang isa pang mahala-
gang punto na kung hindi natin ipasasakop ng 
buo ang ating kalooban at buhay sa Diyos, hin-
di tayo makakapanagumpay. Alam ito ni Pablo. 
“Pinamanhikan niya ang mga mananampalataya 
sa Corinto na lubusang magpasakop ng sarili 
sa Diyos sapagkat nalalaman niya na kung ang 

kaluluwa ay mabigo na gawin ang pagsukong ito, ang kas-
alanan ay hindi naiwawaksi, ang mga kagustuhan at mga 
damdamin ay mangingibabaw parin at ang mga tukso ay 
magdadala ng kalituhan sa konsiyensya” (Acts of the Apos-
tles, p. 298.2).
Basahin ang kasunod sa pahina 13

Ako ay nagmula sa isang Kristiyanong pamilya at lumaki 
sa paniniwalang ako ay Kristiyano. At tulad ng karamihan, 
nakikipagbaka din ako sa kasalanan at madalas ay pinang-
hihinaan ng loob kapag nadadaig ako ng aking pagkahilig 
sa kasalanan. Ang paglalakbay Kristiyano ay tila ayos sa iba 
maliban sa akin hanggang sa nalaman ko na hindi lang pala 
ako ang nakakaramdam ng ganito. Narinig ko ang isang 
sermon ni Pastor Jac Colon kung saan ikinuwento niya ang 
tungkol sa isang binatang lumapit sa kanya at nagsabi kung 
paanong ang kanyang paglalakbay Kristiyano ay tila isang 
kabiguan at kung paano siya madalas nadadaig ng kasala-
nan. Ako at ang binatang ito ay may parehong karanasan. 
Tila hindi namin makamit ang pananagumpay laban sa 
aming mga kahinaan at kasalanan. Noon ko napagtanto na 
ito ay karanasan ng marami pang iba. Ngunit bakit nga ba 
ganito? 

Ang unang ginawa ni Pastor Colon nang lumapit sa kanya 
ang binata ay tinanong siya, "Anong uri ng palabas sa TV 
ang pinapanood mo? Anong uri ng mga libro at magazine 
ang binabasa mo? Anong uri ng musika ang pinapakinggan 
mo?" Batas ng kaisipan na kung ano ang ating tinutung-
hayan ay naghuhubog sa atin. At sinasabi sa atin ng Bibliya 
kung sino ang dapat nating tingnan. "Datapuwa't tayong 
lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitinging 
gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, 

ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalu-
walhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa 
Panginoon na Espiritu" (2Cor.3:18). "Na masdan natin si 
Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya..." 
(Hebrews 12:2).  

“Ang iyong salita ay iningatan sa aking puso upang huwag 
akong magkasala laban sa iyo" (Mga Awit 119:11). 

Hindi natin maasahan na mapagtagumpayan ang kasalanan 
kung pinapakain natin ang ating isipan ng mahalay, marumi 
at mga bagay na hindi banal. Kung nais nating mag-isip at gu-
mawa ng mga bagay na espiritwal, dapat nating pakainin ang 
ating isipan ng mga bagay na espiritwal.



A N G  1889 R E V I E W  |  I S Y U  01 |  D I S Y E M B R E  2020 7

MANATILING MALUSOG SA PANAHONG ITO NG PANDEMYA

Isang Haing Buhay

Vitamin D

• “Dati ay iniisip ng mga manana-
liksik na ang Vitamin D ay may papel 
lamang sa ilang mga karamdaman 
ngunit ngayon, kanilang napagtanto 
na ito ay may epekto sa bawat himay-
may ng ating katawan. Nakakaapekto 
ito sa maraming mga receptor ng 
bitamina D na matatagpuan sa buong 
katawan at halos 3,000 genes" (https://
products.mercolamarket.com/vita-
min-d-supplement/).

• Ang sapat na dami ng Vitamin D ay 
maraming naidudulot na kabutihan sa 
ating katawan lalo na sa ating respira-
tory at immune system.

Ang huling punto sa itaas ay nararapat 
na bigyan ng katampatang pansin sa 
panahong ito ng pandemya kung saan 
ang karamihan ay nag-aalala na baka 
sila ay mahawa ng Covid-19.

Isang pag-aaral ang isinagawa ng mga 
mananaliksik mula sa University of 
Chicago noong Mayo 2020 tungkol 
sa 4300 na pasyente ng Covid-19. 
499 sa mga pasyenteng ito ang mga 
sinuri ang level ng Vitamin D noong 
nakaraang taon. Kanilang nakita na 

yaong mga kulang ang Vitamin D at 
hindi nagbago ng kanilang paraan ng 
pamumuhay at halos katulad parin 
ang kakulangan sa Vitamin D ay 
doble ang panganib na magkaroon ng 
Covid-19 (A May 2020 paper pub-
lished on the preprint server MedRx-
iv [which means it’s still awaiting 
peer-review]).

Tandaan: Ang SARS-CoV-2, (severe 
acute respiratory syndrome Coro-
navirus 2) ay uri ng coronavirus na 
nagdudulot ng sakit na COVID-19.

Ayon sa imbestigasyon na iniulat sa 
pahayagan na Nutrients noong May 6, 
2020, mababa ng Vitamin D ng mga 
pasyente na nag positibo sa PCR tests 
para sa SARS-CoV-2 sa Switzerland. 
Bagaman ang PCR tests ay kadalasang 
nagkakaloob ng maling resulta ng 
pagkapositibo, makikita pa rin ang 
kaugnayan ng coronavirus at Vitamin 
D.

Napag-alaman naman ng mga ma-
nanaliksik mula sa Trinity College ng 
Dublin, Ireland na ang pagkakaroon 
ng sapat na Vitamin D ay malaki ang 
naitutulong sa pag-pigil sa cytokine 

“Isang libo ay mabubuwal sa 
iyong siping at sampung libo sa 
iyang kanan; ngunit hindi lalapit 
sa iyo…” (Awit 91:7).

“Sapagka’t Kaniyang ililigtas ka 
sa silo ng paninilo, at sa mapa-
muksang salot…” (Awit 91:3).

Ang pagiging malusog sa gitna ng 
kumakalat na salot ay ipinangako 
ng Diyos sa Kaniyang bayan. Ngunit 
gaya ng ibang mga pangako ng Diyos, 
ang pangakong ito ay may kasamang 
kondisyon. Ang kondisyong ito ay 
nakasaad sa pangalawang talata na 
sinasabi “ang Diyos na siyang aking 
tinitiwalaan.” Ang pagtitiwala ay nag-
papahiwatig ng pagsunod sapagkat 
ang pananampalataya na walang gawa 
ay patay. Karamihan sa mga tao ay 
hindi napagtatanto na ang natural na 
batas na namamahala sa ating kalu-
sugan ay kautusan rin mula sa Diyos 
tulad ng 10 Utos. Ang kalusugan ay 
gantimpala sa pagsunod sa batas ng 
pisikal na pangangatawan at kung 
ating ginagawa ang lahat ng ating 
magagawa, ang Diyos ay magkakaloob 
ng Kaniyang biyaya at ang Kaniyang 
kapangyarihan ang mag iingat sa atin 
mula sa mga salot.

Sikat ng Araw

Ang sapat na pagbibilad sa araw ay 
isa sa mga natural na batas na magpa-
pabuti ng ating kalusugan. Ang mga 
sikat nito ay nagdudulot ng maraming
pakinabang gaya ng maaayos na 
pagdaloy ng dugo,  pagpatay ang 
iba’t-ibang uri ng pathogens at mold 
spores, at iba pa. Ngunit ang pakina-
bang na nais kong ating pansinin ay 
ang pagkakaroon ng Vitamin D mula 
sa sapat na pagpapaaraw.
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Isang Haing Buhay

Paano magkaroon ng Sapat na 
Vitamin D

Sa panahong ito na ang buhay at 
gawain kadalasan ay nasa loob ng mga 
gusali, hindi na nakakapagtaka na ang 
karamihan sa mga tao (lalo na yaong 
mga matitingkad ang kulay ng balat at 
nakatira malayo sa ekwador) ay may 
kakulangan sa Vitamin D. Sa dami ng 
kinakaharap nating mga karamda-
man ngayon lalo na’t may pandemya, 
kung tayo ay kasama sa mga higit na 
posibleng magkulang sa bitaminang 
ito o kung ang paraan ng ating pamu-
muhay ay hindi madalas na lantad 
sa araw, huwag nating ipalagay na 
lamang na nakakasagap tayo ng sapat 
na Vitamin D. May mga website na 
may application na maari mong ilagay 
kung ano ang kulay ng iyong balat, 
saang bahagi ng globo ka nakatira, 
gaano kakapal ang ulap, ilang porsi-
yento ng pagkalantad sa araw at iba 
pa. Doon ay maari mong malaman 
kung gaano katagal ka magpapaaraw 
upang magkaroon ng sapat na bita-
mina na kinakilangan. Mayroon din 
namang mga libreng apps na maaring 
i-download sa cellphone. Tandan na 
may pagkakakaiba ang bawat bansa 
kaya makabubuti na magtiyaga na ala-
min kung ano ang iyong kinakaila-
ngan. Dapat din nating isaalang-alang 
na may mga gamot na nakakaapekto 
sa ating kakayanan na magkaroon 
ng sapat na Vitamin D sa natural na 
pamamaraan.)

Ngunit ang pinakamabuting payo 
na maaring naming maibigay ay ang 
mensahe na ipinagkaloob ng Pangi-
noon sa pamamagitan ng Kaniyang 
mensahero mahigit isang daang taon 
na ang nakalilipas. Hindi lamang 
ito para sa ating kalusugan kundi sa 
marami pang dahilan. Tayo ay pinapa-
yuhan na tumira sa bukid kung saan 
tayo ay maaring magtanin ng ating sa-
riling pagkain at lumayo doon sa mga 
maaring pumigil sa ating kalayaan 

at konsensiya at sa mga masasamang 
tanawin at tunog ng siyudad. Tayo 
ay pinapatungo kung saan maraming 
mga kapaki-pakinabang na gawain 
ang maari nating gawin sa labas ng 
bahay upang magkaroon tayo ng sapat 
na ehersisyo at makasagap ng sikat ng 
araw upang magkaroon ng sapat na 
Vitamin D.

“Ang mga pangkomersyong unyon at 
ang samahan ng sanlibutan ay isang 
silo. Lumayo kayo sa mga yaon mga 
kapatid. Huwag kayong makialam sa 
kanila. Dahil sa mga ito, magiging 
mahirap na para sa ating mga insti-
tusyon na gumawa sa mga siyudad. 
Ang aking babala ay: umalis kayo sa 
siyudad. Huwag kayong mag tayo ng 
mga sanitarium doon. Turuan ninyo 
ang mga tao na lumabas sa mga siyu-
dad at magtungo sa bukid kung saan 
maari silang bumili ng maliit na lupa 
at maging tahanan nila at ng kanilang 
mga anak…

“Ngunit hindi na magtatagal at 
magkakaroon ng mga kaguluhan at 
kalituhan sa mga siyudad, na yaong 
mga magnanais na umalis ay hindi na 
makakaalis. Nararapat nating paghan-
daan ang bagay na ito. Ito ang liwanag 
na ibinigay sa akin” (General Confer-
ence Bulletin, April 6, 1903). Ω

S A  PA N U L AT  N I  David Sims

storm at ang kasunod na matinding 
kahirapan sa paghinga na karaniwang 
dahilan ng kamatayan kapag ang isang 
tao ay nahawahan ng SARS-CoV-2  
(editorial in the Journal of Alimentary 
Pharmacology and Therapeutics, 20 
April 2020).

Malaon nang napag-alaman na ang 
pagkakaroon ng sapat ng Vitamin D 
ay may kaugnayan sa mas mababang 
bilang ng sakit sa baga ngunit ka-
makailan lamang, ang pag aaral na 
nakatutok sa datos ng 780 mga pas-
yente na may SARS-CoV-2 sa hospital 
sa Indonesia ay nagpatunay sa kato-
tohanang ito na talagang may kaug-
nayan ang Vitamin D sa SARS-CoV-2.

Ang kakulangan ng Vitamin D ay 
karaniwan sa mga pasyenteng In-
donesian gaya ng karamihan sa 
mga matingkad ang kulay ng balat. 
Kalahati sa mga sinukat ay walang 
sapat na Vitamin D sa kanilang dugo. 
Napag-alaman na yaong may mga 
vitamin D levels na nasa pagitan ng 
20 ng/mL at 30 ng/mL ay pitong beses 
ang panganib na mamatay kaysa doon 
sa may level na mas mataas sa 30 ng/
mL. Ang pagkakaroon naman ng level 
na mas mababa sa 20 ng/mL ay 12 
beses na mas mataas ang panganib 
na mamatay. Sa mga namatay, 96% ay 
maroong mababang antas ng Vitamin 
D at 96% naman sa mga nabuhay ay 
may sapat na level ng Vitamin D.

Buod

Ang pagkakaroon ng sapat na an-
tas ng Vitamin D sa pamamagitan 
ng pagbibilad sa araw ay isa sa mga 
hakbang upang palakasin ang ating 
immune system at upang maingatan 
tayo mula sa mga sakit sa baga tulad 
ng SARS-CoV-2. Kapag nahawahan 
naman tayo ng virus, ito ay makakatu-
long upang hindi tayo magkaroon ng 
malalang mga sintomas.
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Mula sa Mga Iglesia

Samonte, at Bro. Abner Eddong—sa 
pangunguna ng inordinahang pas-
tor na si Arnel Moñasque. Ang mga 
misyonero ay namamahagi ng mga 
babasahin at iba pang gawain tulad ng 
naka-skedyul buwan-buwan sa Taytay, 
Palawan. Sila rin ang nagsisilbing 
pwersa na gumagawa sa pagtatayo ng 
mga pasilidad para sa Sanitarium.

Upang matugunan ang pangangaila-
ngan at mapaglingkuran ang mga may 
sakit, ang sanitarium ay iminungka-
hing itayo at ito ay pinangalanang Mt. 
Matnor Health Restoration Center na 
nakatayo sa lugar ng mga Llaniguez sa 
Mt. Matnor, Purok 3 Inagawan Sub., 
Puerto Princesa City, Palawan. Sa 
kasalukuyan, ang pagtatayo ng pansa-
mantalang tirahan ay napapatuloy 
at sa lalong madaling panahon, ang 
mga kubo ay itatayo na rin sa lugar. 
Ang mga miyembro ay nagsagawa 
ng bayanihan upang maitayo ang 
nasabing mga gusali. Kasabay nito, 
nag-umpisa na rin ang cleansing 
program upang matugunan ang 
pangangailangan ng mga maysakit 
na humingi ng tulong. Ang programa 
ay isinagawa ng sampung araw at sa 
kanilang pamamalagi, ang katoto-
hanan ay naibahagi sa kanila tuwing 
worship sa umaga at sa gabi. Pito ang 

naging panauhin at nakinabang mula 
sa programa gamit ang natural na 
pamamaraan.

Ang highlight ng kasalukuyang 
gawain dito sa Palawan ay ang pagbu-
bukas ng Medical Missionary Traning 
noong November 23, 2020. Ang mga 
myembro ng iglesya na may iba’t-
ibang mga karanasan at kaalaman ang 
nagsilbing mga tagapagturo. Limang 
kabataan ang napapatuloy sa pagsasa
nay para sa gawaing misyonero upang 
tugunan ang pangangailangan ng 
mga manggawa sa iba’t-ibang bahagi 
ng Palawan at sa iba pang mga lugar 
kung saan may panawagan ang Diyos. 

Isa sa mga katanungan sa kanila nang 
umpisa ay: “Ilang taon ang inyong 
itatalaga sa gawain ng Diyos matapos 
ang inyong pagsasanay?” Nagulat ako 
sa kanilang mga sagot sapagkat hindi 
ko ito inasahan mula sa mga kabata-
an. Karamihan sa kanila ay sumagot 
na “habang-buhay!

Tulungan nyo po nawa kami sa 
pananalangin na nawa patuloy na 
hubugin ng Diyos ang mga kabataang 
ito upang mahanda para sa Kanyang 
gawain. Ang oras ay hindi natin tiyak 
at sa kasalukuyang mga nangyayari sa 
ating mundo, hindi natin alam kung 
posible pa bang magkaroon muli ng 

Ang Higit na Mahalaga
U L AT  N I  Kenny Moñasque

Ang grupo ng mga naniniwala sa 
One True God dito sa Palawan ay 
nagsimulang sumimba ng sama-sama 
noong 2018. Ito ay nagpasimulang 
ginanap sa tahanan nina Sis.Nora at 
Bro. Carson Llaniguez. Bukod sa mga 
bisita, pitong pamilya na nagmula 
sa ibat ibang paglalakbay Kristiyano 
bilang mga nangingilin ng Sabbath 
ang regular na nagpupulong tuwing 
Sabado. Ang ilan ay mula sa iba’t-
ibang repormador at ang iba naman 
ay mula sa SDA church.

Dalawang taon na ang nakalipas at 
ang grupo ay patuloy na lumalago sa 
karunungan ng Diyos ng Biblia at sa 
pangkasalukuyang katotohanan. Ang 
katotohanang aming tinanggap ang 
humihimok sa amin sa pamamagitan 
ng patnubay ng Espiritu ng Diyos na 
abutin at ibahagi ang katotohanan 
upang mapanatiling buhay ang pa-
nanampalatayang ito. 

Ang aming dating maliit na grupo ay 
lumago hanggang sa ang mga serbisyo 
sa Sabado ay nahati sa dalawa: ang 
isa ay binubuo ng tatlong pamilya na 
doon sa bundok sa paligid ng Mt.Mat-
nor nagtatagpo habang ang natitirang 
pangkat ay nanatili sa lugar ng mga 
Llaniguez. 

Ang iglesya ay pumili ng apat na mga 
ama bilang mga misyonero—si Bro. 
Rejesam Nava na syang matanda sa 
iglesya, si Bro. Al Apongan, Bro. Mark 
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ng Sabbath minsan sa mga bahay ng 
mga kapatid, sa ilalim ng mga puno, 
sa tabi ng lawa o baybayin, sa mga 
burol at kahit sa pamamagitan ng 
telepono o video conference.  

Nang ipagkaloob ng Panginoon na 
magkaroon kami ng higit na kaayu-
san, nagpasya kaming magtayo ng 
munting bahay-sambahan. Sa tulong 
ng Panginoon, ang aming mga pana-
langin para sa isang lugar ay Kanyang 
sinagot nang ang isang miyembro 
ng iglesia ay nagkaloob ng maliit na 
lote upang magamit na pagtatayu-
an ng munting sambahan matapos 
naming subukang maghanap ng lote 
na maaaring mabili sa loob ng ilang 
buwan.

Pinagpupulungan na namin ang 
bahay-sambahan na ito kahit hindi 
pa tapos. Noong nakaraang Oktubre 
31, 2020, kami ay nagpasimulang 
magsamba doon upang ganapin ang 
aming ikaapat na anibersaryo bilang 
isang organisadong iglesya. Masaya 
kaming muling makapagsamba ng 
pisikal na magkakasama pagkatapos 

ng pitong buwang na pagkikita-kita sa 
video conference lang. Mahigit isang 
dosenang mga bata at kabataan mula 
sa mga kapitbahay ang dumalo din 
kaya nagkaroon din kami ng espesyal 
na programa para sa kanila sa Sabbath 
School at ganun din ika1:30 – 2:30 ng 
hapon. 

Ibino-broadcast pa rin namin ang am-
ing regular na mga pagsamba (prayer 
meeting tuwing Miyerkules 6 pm, 
Vesper tuwing Biyernes 6 pm at mga 
pagsamba ng araw ng Sabado mula 
9:00 am-12:00nn) para sa kapakanan 
ng mga kapatid na nais makipanam-
bahan kahit na online lamang. Ang 
mga regular na dumadalo at ang mga 
bisita sa virtual ay mula sa iba’t-ibang 
lugar kasama na ang Cavite, Batan-
gas, Cagayan Valley, Iligan, General 
Santos, at minsan maging mga taga 
ibang bansa.

Unti-unti na po naming muling naisa-
sagawa ang mga dating gawain sa loob 

sunod pang pagsasanay. Bilang isang 
iglesya, napagtanto namin na hindi 
dapat ipagpaliban ang pagsasanay sa 
mga kabataan na ito para sa gawain 
ng Diyos.

Nagpapasalamat ako sa Diyos sa 
pribilehiyong maging kabahagi ng 
iglesya dito sa Palawan. Ang bawat 
isa sa amin ay may mga depekto at 
may mga pagkakaiba sa pag-unawa 
sa katotohanan sapagkat nagmula 
kami sa iba’t-ibang mga paglalakbay 
bilang mananampalataya ngunit sa 
biyaya ng Diyos, kami ay nagkakai-
sa sa katotohanan ng Kanyang mga 
Salita at aming isinaisantabi ang 
aming mga personal na pagkakaiba 
upang sumulong bilang isang katawan 
para sa gawain ng Diyos. Ang higit 
na mahalaga ay nagkakaisa kami sa 
pananampalataya sa mga panguna-
hing katotohanan ng Salita ng Diyos 
at naniniwala at nananampalataya sa 
iisang Diyos at kay Hesus na Kanyang 
bugtong na Anak. Aming nadarama 
ang pangangailangang maibahagi 
ang katotohanan sa mga kaluluwang 
aming naaabot. Sa aming karanasan, 
napatunayan namin na may pagkakai-
sa sa pagkakaibaiba at hindi pagkakai-
sa sa pagkakapareho. Ω

Sa Paglipas ng Mga Taon
U L AT  N I  Roned Batasin

Nakita namin ang kabutihan ng Diyos 
at ang Kanyang biyaya sa gitna ng 
mga hamon at laban na kinailangan 
naming harapin bilang isang iglesiya 
sa nakaraang anim na taon mula ng 
aming tanggapin ang katotohanan 
tungkol sa iisang tunay na Diyos. 
Kami ay nagpatuloy bilang iglesya sa 
pangunguna at pangangalaga ng ating 
Panginoon. 

Wala kaming pormal na lugar para sa 
pagtitipon kaya’t kami ay sumasamba 
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Pagkatuto ng Mga 
Ispirituwal na Aral
PATOTO O  N I  Sharnel Jay Sanopao

Hello! Ako si Sharnel Jay Sanopao, isa sa 
tatlong trainees dito sa Waldesian Cen-
ter Philippines. Ako ay nagpapasalamat 
sa Diyos na dinala niya ako dito para 
matuto ng mga bagay na nakatulong sa 
aking ispirituwal na paglago.

Mula sa aking paggawa sa hardin, natuto 
ako ng mga aral na may ispirituwal na 
kahalagahan. Ang manual na gawain tu-
lad ng agrikultura ay nakapagdudulot ng 
kasiyahan kapag nakikita mong lumalaki 
ang iyong mga pananim matapos ang 
iyong paghihirap sa paghahanda ng lupa 
at pag-aalaga sa iyong mga halaman. 
Masaya ang iyong puso sa iyong pag-
tanto kung paano pinagpala ng Diyos 
ang mga gawa ng iyong mga kamay sa 
pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang 
mga pamamaraan sa agrikultura.

Natuto rin akong magtayo ng bahay, ng 
pulidong pagpuputol at pagkikinis ng 
tabla, pagbububong, at iba pang mga 
gawaing pagkakarpintero. Itinuro nito sa 
akin kung paano natin huhubugin ang 
ating pag-uugali sa Tunay na Halimba-
wa ng walang dungis na buhay ng ating 
Panginoong Hesu Kristo. Hindi mada-

ling maabot ang mataas na pamantayan 
na gusto ng Diyos na ating maabot. 
Tayo ay makakaranas ng matinding 
pakikipaglaban sa ating sarili kapag 
ating ipinapako ang ating sariling naisin 
upang pahintulutan ang kalooban ng 
Diyos na syang managana sa ating buhay 
at ipahayag ang buhay ni Kristo at ang 
Kanyang katuwiran sa ating araw-araw 
na pamumuhay. Subalit ang Kanyang 
biyaya ay sapat para sa atin upang tayo 
ay makapanagumpay. “Hindi sa kami ay 
sapat na sa aming sarili, upang isiping 
ang anoman ay mula sa ganang aming 
sarili; kundi ang aming kasapatan ay 
mula sa Dios” (2 Mga Taga-Corinto 3:5).

at sa labas ng iglesia sa ngayon na 
medyo maluwag na at pinapaya-
gan na ng kaunti ang pakikihalu-
bilo. Sa biyaya at pangunguna ng 
Diyos ay nagpapatuloy kaming 
tanggapin ang hamon ng gawain 
habang may panahon sapagkat 
ang gumagawang iglesya ay 
buhay na iglesya. Ang ilan sa 
aming mga plano ay ang pagbisi-
ta upang magkaroon ng pangga-
bing pagsamba sa mga tahanan 
ng mga kapatid at kapitbahayan, 
pagbibigay ng Bible study sa mga 
interesado, pagtuturo sa mga bata 
at buwanang pagbisita sa mga 
kapatid sa kalapit na mga lalaw-
igan.

Mangyaring pakisama po kami 
sa inyong mga panalangin at ang 
gawain dito sa aming lugar sa 
Pangil, Laguna. Amin din pong 
ipinagdarasal na pagpalain ng 
Diyos ang bawat isa sa atin at ang 
iglesya sa kabuuan upang ihanda 
tayo sa paparating na solemneng 
mga kaganapan. Ω
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Mumunting mga 
Karanasan
U L AT  N I  Clyde To-ong

Aming pinasimulan ang gawain para sa 
mga kabataan dito sa Rogongon, Iligan 
City noong Aug 29, 2020 sa pamamagitan 
ng mga awit mula sa kasulatan at mga 
talatang sauluhin. Pinaghahandaan namin 
na sa bawat pag-titipon ay may bago silang 
matututunan tungkol sa kalinisan sa ka-
tawan, tamang pag-uugali at higit sa lahat 

ay ang pagkakilala sa nag-iisang tunay na 
Diyos at sa Kaniyang Anak.

Ngunit dahil hindi namin sila mga anak 
at hindi sila naturuan sa kanilang mga 
tahanan ng mga bagay na ito, kailangan 
ng ibang paraan ng pagtuturo sa kanila 

kung kaya umaasa kami na ang kanilang 
mga magulang ay makakasama rin namin 
sa mga susunod na pagpupulong upang 
aming maturuan din una muna ang mga 
magulang.

May kahirapan din sapagka’t wala kaming 
ginagamit na gabay sa pag-aaral para 
sa mga kabataan kaya umaasa kami na 
magkaroon ng kasanayan o kaya naman 
ay mabigyan ng gabay na maaari naming 
gamitin sa pagtuturo.

Nagpasimula narin kami sa gawain ng 
paggagamot ng iba’t-ibang karamdaman 
sa aming mga kasamahan sa iglesia. Ang 
aming ina ay maysakit sa pag-iisip at ang 
amin namang ama ay may arthritis. Isa sa 
mga kapatid na may kaalaman sa natural 
na panggagamot gamit ang mga halamang 
gamot ay nagturo sa amin kung ano ang 
mabuting gawin. Gumamit kami ng uling, 
Tinospora rumphii, dahon ng pahid, tang-
lad, at tsaa ng betel pepper. Sinisikap din 
naming makakain ng tamang pagkain sa 
regular na oras at sapat na pamamahinga.

Kamakailan lamang, isang 32 taong gulang 
na lalaki ang nagkaroon ng impeksiyon 
sa ihi (UTI). Siya ay naglalabas ng dugo 
at nana sa kaniyang ihi. Kami ay nagbigay 
ng tagubilin na siya ay kumain sa tamang 
panahon ng mga pagkaing mula sa mga 
pananim at uminom sa tamang oras. 
Nilagyan din namin sya ng charcoal sa 
kaniyang pigi, balakang at pelvis sa mag-
damag. Nagbilad din siya sa araw at binig-
yan ng tsaa na gawa sa tanglad. Purihin 
ang Panginoon dahil sa loob lamang ng 2 
araw ay naging mabuti na ang kaniyang 
pakiramdam at siya ay masaya. Ipinabatid 
din namin sa kaniya ang dahilan ng kani-
yang pagkakasakit.

Ang ating mga kapatid dito sa Rogongon 
ay masaya sa maibahagi sa inyo ang mga 
mumunti naming karanasan na ito. Ang 
kaluwalhatian ay ipagkaloob natin sa 
Diyos at sa ating Panginoong Hesu Kristo. 
Siya nawa. Ω

Nagpapasalamat din ako sa 
Diyos sa karanasan ng pagba-
bahagi ng Kanyang salita sa 
pagtuturo ng Bibliya sa mga 
tahanan sa komunidad dito sa 
bundok. Marami sa mga tao 
dito ang magiliw na tatang-
gap sa iyo upang mag-aral 
ng salita ng Diyos. Bagaman 
pinalabo ng mga paganong 
tradisyon mula sa kanilang 
mga ninuno ang kanilang 
pagkabatid sa katotohanan, 
kami ay patuloy na uma-
asang gagawa ang Diyos sa 
kanilang mga puso upang sila 
ay magtalaga kay Kristo. Sa 
aming araw-araw na paghayo, 
madalas kami ay lumalakad 
ng halos isang oras sa mahi-
rap na daan para maabot ang 
kanilang mga bahay ngunit 
ang lahat ng ito ay sulit kung 
sa pamamagitan ng pagliling-
kod sa Diyos ay maliligtas ang 
mga kaluluwa. Tinuturuan 
namin sila sa mga Kasulatan 
sapagkat sa atin ay sinasabi 
na “kinakailangan ng higit 
na pagtuturo kaysa pagseser-
mon” (Gospel Workers, p. 
76.2).

Ang Diyos ay nagkaloob din 
sa amin ng mga pagkakataon 
upang matulungan ang mga 
may sakit sa pamamagitan ng 
panalangin at simpleng mga 
lunas tulad ng paggamit ng 
tubig sa panggagamot. 

Marami pa akong mga kara-
nasan dito, subalit ito muna 
ang nais kong ibahagi sa 
panahong ito. Aking idi-
nadalangin ang patuloy na 
paggawa ng Diyos sa atin sa 
pagnanasa at sa paggawa ng 
Kanyang kaluguran. Ω
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sa mga kapatid sa simbahan ngunit sa 
aking pagkadismaya isang  kapitbahay 
lamang ang dumating (marahil dahil 
sa pagrespeto) at nakinig lamang siya 
ng isang gabi. Dalawang matanda sa 
iglesia ang dumating din. Isa sa kanila 
ay retiradong pastor. Nung sumunod na 
araw, yung pastor lang ang bumalik at 
si Bro. Joe ay hindi natapos sa kanyang 
pagbabahagi sapagkat tinanggihan na 
ito kaagad ng Pastor. 

Minsan, hindi ko maiwasang magtaka 
sa hindi katanyagan ng katotohanan. 
Maging ang aking pinakamalapit na 
kaibigan sa simbahan ay naniniwala na 
ang Trinity ay isang kasinungalingan 
ngunit pinili pa rin niyang manatili 
at pinangatuwiranan niyang ang Dios 
lamang ang nakakabatid ng nilalaman 
ng kanyang puso. 

Ngunit kamakailan lang, sa pamamagi-
tan ng aking anak na lalaki, ang mga 
kabataan mula sa aking dating simba-
han ay nagtanong kung maaari silang 
magsimba kasama kami isang Biyernes 
ng gabi. Aming binasa ang kabanatang 
“Devotional Life of the Remnant" mula 
sa Last Day Events. Pagkatapos ng 
aming pagsamba, ako at ang aking anak 
na si Drecille ay nagbahagi sa kanila 
tungkol sa isang tunay na Diyos at 
binigyan namin sila ng mga babasahin 
na isinulat ni Pastor David Sims (Bible 
Studies to Do at Home, Supplement 
at The Office of Holy Spirit). Hindi ko 
inaasahan na sila ay babalik  pa ngunit 
ako ay nagulat nang bumalik sila ng 
sumunod na Biyernes at sa darating na 
Biyernes, ninanais naming magpasimu-
lang mag Bible study gamit ang aklat 
na Bible Studies to do at Home bilang 
aming gabay sa pag-aaral.

Aking ipinapanalangin na ang kanilang 
puso ay maging mapagtanggap sa kato-
tohanan at nawa buksan ng Panginoong 
Hesu Kristo ang kanilang pang-unawa 
sa pamamagitan ng Kanyang Banal na 
Espiritu. Ω

Pagbabahagi ng 
Katotohanan
PATOTO O  N I  Cleotilde Lacap

“Bawat tagasunod ni Jesus ay may ga-
waing dapat gampanan bilang misyone-
ro para kay Kristo sa loob ng tahanan, 
sa mga kapitbahay, sa pamayanan o 
syudad kung saan siya nakatira. Lahat 
ng nagtalaga sa Diyos ay daluyan ng li-
wanag. Sila ay instrumento ng katwiran 
upang madala sa iba ang liwanag ng ka-
totohanan” (Testimonies for the Church, 
p. 632.2).

Una kong narinig ang mensahe tungkol 
sa isang tunay na Diyos noong 2016 
sa pamamagitan ng aking kaibigan sa 
Leyte. Ang kaniyang anak na babae 
sa USA ay nagpadala sa akin ng mga 
babasahin tungkol sa Ama at sa Anak 
at sa kasinungalingang nakapaloob 
sa trinity. Gayunpaman, hindi ko ito 
masyadong pinansin. Naunawaan ko 
na lamang ito noong 2018 nang akin 
masusing pinag-aralan. Ninais kong 
ibahagi ang katotohanan sa aking mga 
kasama sa simbahan. Kami ng aking 
mga anak ay bumili ng printer para 
i-print ang mga babasahin at kami ay 
nagpasimulang mamahagi sa ilang mga 
kapatid at malalapit na kaibigan sa sim-
bahan. Taimtim rin akong nakipag-
usap sa aming Pastor sa iglesia at binig-
yan ko din siya ng kopya ng mga baba-
sahin. Ako ay medyo nabigo sapagkat 
parang hindi sila interesado. Marahil 
dahil ang aming simbahan ay mission 
church at ang mga miyembro nito 
karamihan ay mga pastor at manggaga-
wa ng misyon. 

Noong Abril ng nakaraang taon, di-
nalaw kami dito sa General Santos City 
ng aking kaibigan sa Leyte kasama ang 
kaniyang pamilya at si Bro. Joe Buhia 
para ibahagi ang katotohanan tungkol 
sa isang tunay na Diyos sa mga tao dito. 
Aking inanyayahan sa aming bahay ang 
aking mga kaibigan, kapit-bahay at ilan 

galing sa pahina 6 (Panana-
gumpay sa Kasalanan)

Mga kaibigan, ang dahilan 
kung bakit maraming Kristi-
yano ang hindi lumalago ay 
dahil hindi sila naglalaan 
ng oras upang masdan si 
Hesus, upang ganap na 
isuko ang kanilang buhay 
sa Kanya at alisin ang mga 
bagay na nakapagpapa-
rumi sa isipan. 

Ang katiyakan ay ipinagka-
loob sa atin. “Bawat mahina, 
nag-aalinlangan at nakiki-
pagpunyaging kaluluwang 
lubusang susuko sa Panginoon 
ay direktang nauugnay sa 
mga ahensyang magbibigay 
kakayahan sa kanya upang 
managumpay. Ang langit ay 
malapit sa kanya at nasa kanya 
ang suporta at tulong ng mga 
anghel ng kahabagan sa bawat 
pagsubok at pangangailangan” 
(Acts of the Apostles, p. 299.1).

Inaanyayahan kita na ipasakop 
mo ng lubos ang iyong kaloo-
ban sa panig ng Diyos. Mag-
desisyon ka na magpasakop 
ng lubos kay Hesus. Maglaan 
ka ng oras sa panalangin at 
pag-aaral ng Biblia. Sa una, 
maaaring hindi ito maging 
kaakit-akit ngunit sinisiguro 
ko sa iyo na habang nadadag-
dagan ang oras na ginugugol 
mo para sa Kanya, masusum-
pungan mo ang iyong puso na 
higit na nauuhaw sa Kanyang 
katuwiran. At makakapana-
gumpay ka mula sa iyong mga 
kasalanan. Ω

S A  PA N U L AT  N I  Krysyll Lacap
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lola, lagi akong nagdadasal gamit ang rosario para sa kalig-
tasan ng kaniyang kaluluwa. Matapos ang 3 buwan, naram-
daman ko na ang aking panalangin ay walang kabuluhan. 
Inisip ko na kung totoong may Diyos na nagmamahal sa 
atin ay bakit niya hinayaan na magkagulo sa aming pami-
lya? Bakit hindi niya sinasagot ang aking mga panalangin? 
Bakit hindi Niya ako tinutulungan sa panahong higit ko 
Siyang kailangan? Diyos ba talaga Siya? Kung talagang 
Diyos Siya ay dapat patunayan Niya sa akin kung ano ang 
kaya Niyang gawin. Dahil sa aking baluktot na kaisipan, tu-
migil na akong manalangin at manampalataya. Sinabi ko sa 
Diyos na pabayaan na Niya ako at umalis na Siya sa buhay 
ko at wag na Niya ako pakialaman.

Makalipas ang 2 taon, 2015, nag-iimpake ako dahil lilipat 
ako sa aking bagong bahay nang nagulat ako na nasa akin 
pa din pala ang aklat na Desire of Ages. Dahil hindi ako 
sigurado kung ano ang gagawin sa aklat ay nag-email ako 
sa aking tagapagturo at tinanong kung gusto niyang ibalik 
ko ang kaniyang aklat. Sabi niya ibinigay na niya ito sa akin 
kaya bahala na ako kung ano ang gawin ko dito. Sinabi din 
niya na 

Hihingi sa Banal na Espiritu ng karunungan? Hindi ko pa 
iyon narinig kailanman at gusto kong subukan. Nanalangin 
ako bago buksan ang aklat. Habang binabasa ko ang mga 
salita, ako ay naliwanagan. Pakiramdam ko na isinulat iyon 
para sa akin. Ang mga salita ay nabuhay. Ang Kabanata 
12: "Ang Tukso" na tungkol sa unang tukso kay Kristo sa 
ilang ang siyang nagpahikayat sa akin. Bakit ako iibigin ng 
sinoman ng gayon na lamang na handang magsakripisyo 
sa ilang para tuksuhin? Umagos ang luha mula sa aking 
mga mata. Habang iniisip ko ang minamahal kong anak 
na babae, alam ko na wala ako ng gayong lakas para mag-

AKO’Y KANIYANG PINANGUNGUNAHAN

Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pag-
kakataon upang maibahagi ang aking patotoo.

Ang pangalan ko ay Adele Kuan at ako ay nakatira sa Kuala 
Lumpur, Malaysia. Ako ay lumaki na isang Katoliko at nag-
aral sa paaralang Katoliko ngunit ako ay tumalikod sa edad 
na 18. Paminsan-minsan ay dumadalo ako ng misa ngunit 
iyon ay pormalismo lamang o kaya dahil ako ay nagi-guilty. 
Ang "Gawa ng Pagsisisi" ang hindi ko mataggap. Kahit gaa-
no karaming beses ako maglabas masok sa silid kung saan 
nangungumpisal ay hindi ko maramdaman ang tunay na 
pagsisisi at wala ring pagbabago sa aking sarili sa halip ay 
naging kahihiyan lamang ito sa akin at nagpatigas ng aking 
puso sa tunay na pagsisisi.

Halos 10 taon akong nag-aral at nagtrabaho sa Singapore 
noong dekada nobenta. Isang araw, isa sa aking tagapagturo 
ay nagsabi sa akin na mali ang araw na aking ipinapangilin, 
na dapat kong ipangilin ang Sabbath, at ang pananalangin 
kay Maria ay pagsamba sa diyos diyosan. Nasaktan ako sa 
kanyang sinabi at ang sakit ay nanatili ng maraming taon. 
Nalaman ko na bilang isang Sabadista ay hindi siya nagtra-
trabaho o nagtutungo kahit saan sa araw ng Sabado mali-
ban sa simbahan. Hindi rin siya nanonood ng sine at may 
mga pagkain na hindi niya kinakain at para siyang nabu-
buhay na gaya ng Hudyo. Iniwasan ko na siya ay isinara 
ang aking pandinig sa kahit anong sinasabi niya tungkol 
sa aking paniniwala. Nang mapansin niya ito, binigyan 
niya ako ng aklat na Desire of Ages na isiniulat ni Ellen G. 
White. Pag uwi ko sa bahay tiningnan ko sa internet kung 
sino siya at ang nakita ko lamang sa screen ay ang salitang 
"kulto" kaya hindi ko na pinansin ang aklat.

Noong 2013, ang aking lola ay nagkasakit ng malubha. 
Noong panahong iyon, ang aming pamilya at mga ka-
mag-anak ay hindi magkasundo kung aling paraan ng pag-
gagamot ang gagamitin upang mapagaling siya. Dahil dun, 
ang aming pamilya ay nahati. Pinaalis ako ng aking ama 
sapagka't ako ay nagdulot ng kaguluhan at ako ay puspos 
ng pagdaramdan. Sa loob ng 3 buwan pagkamatay ng aking 

Bakit hindi ka manalangin at hilingin mo na ipaha-
yag sa iyo ng Banal na Espiritu kung ano ang naka-
sulat sa aklat?



A N G  1889 R E V I E W  |  I S Y U  01 |  D I S Y E M B R E  2020 15

Paglilingkod at Pagtuturo ng Ebanghelyo

nakatulong. Dahil narin sa kalagayan 
ng iglesia, ako ay nanghina at nawalan 
ng pag asa at hindi na kaluguran para 
sa akin ang Sabbath. Matapos ang 
maraming panalangin at pagsusuma-
mo ay huminto na akong magsimba 
noong 2019.

Sa wakas, sa aking personal na pag-
aaral ay nabasa ko ang Christ in His 
Sanctuary ni E.G. White at bumangon 
na naman ang tanong na iyon. "Sino 
ang Banal na Espiritu?" Sa pagkakata-
ong ito, sinabi ko sa sarili kong kaila-
ngan ko na itong malaman. Mga ilang 
linggo ang nakaraan, may article sa in-
ternet na may pamagat na "Ang Banal 
na Espirito ba ay Isang Persona?" 

Ngunit sabi sa Bibliya "At ito ang 
buhay na walang hanggan, na kanilang 
makilala ka na nag iisang tunay na Di-
yos, at si JesuKristo na iyong isinugo" 
(Juan 17:3).

Hindi nagtagal ay inakay ako ng Diyos 
upang makilala ang isang kapatid na 
babae mula sa ibang  simbahan na 
alam na ang katotohanan tungkol sa 
Godhead 2 taon na ang nakakaraan. 

Nang maunawaan ko ng mabuti 
ang Godhead, mas madali ko ng 
naiintindihan ang Biblia.

"...Kung katuwiran sa paningin ng 
Dios na makinig muna sa inyo kay sa 
Dios, inyong hatulan” (Gawa 4:19). 
"Ang Biblia ang tabak ng Espiritu 
na kailanman ay hindi mabibigong 

lupigin ang kaaway. Ito ang tangi 
at tunay na gabay sa lahat ng ating 
pananampalataya at mga gawa. Ang 
dahilan kung bakit ang puso at isipan 
ng tao ay kontrolado ni Satanas ay 
dahil hindi nila ginagawang tagapayo 
ang Salita ng Diyos at ang kanilang 
mga pamamaraan ay hindi nasubok 
ng tunay na subukan. Ipakikita ng 
Biblia kung ano ang dapat nating 
tahakin upang tayo'y maging taga-
pagmana ng kaluwalhatian” (Review 
and Herald, Jan 4, 1881).

Tunay na ang Diyos ay mahabagin 
at mapagbiyaya sa Kaniyang bayan. 
Sa kaniyang pangunguna, ako ay 
Kanyang iniugnay sa mga kapatid 
na may kaparehong paniniwala sa 
Pilipinas, Australia at Kuala Lumpur. 
Nagpapasalamat din ako sa karapa-
tan na ipinagkaloob Niya upang mai-
bahagi ko ang katotohanan sa aking 
pamilya at mga kaibigan. Higit sa la-
hat, nagpapasalamat ako sa Kanyang 
pag-akay sa akin sa daan na dapat 
kong lakaran at sa pananampalataya 
ay maghintay sa pagdating ng ating 
Tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ω

S A  PA N U L AT  N I  Adele Kuan

sakripisyo ng ganun para sa kaniya 
lalo na kung tungkol sa masarap na 
pagkain. Napakaraming tanong sa 
aking isip. Naglista ako ng napakara-
ming tanong sa aking tagapagturo. 
Kaya lang, dahil sa dami ng aking ta-
nong, hindi niya ito nasagot lahat. Ang 
sabi niya ay maghanap ako ng simba-
han ng SDA at humingi ako ng aklat 
na The Great Controversy. Ang aklat 
na iyon ay sapat para masagot lahat ng 
tanong ko. Nagtungo ako sa simbahan 
ng SDA at nagtanong tungkol sa aklat. 
Hindi lamang ako nakatanggap ng ak-
lat kundi inalok din ako na mag Bible 
Study at ako ay nabinyagan matapos
ang isang taon. Mayroon akong 
pag-aalinlangan sa Baptismal Vow no. 
1 ngunit hindi na 
ako nagtanong 
sapagkat iniisip ko 
na ito ang nalabing 
iglesia na nang-
hahawak sa kato-
tohanan bagaman 
alam ko din na 
hindi tayo malilig-
tas sa pamamagi-
tan ng pangalan ng iglesia. 

Noong 2017, may 2 misyonero mula 
sa Thailand na nagbahagi sa akin 
ng mensahe tungkol sa kalusugan. 
Nag-fasting ako ng 1 linggo at tubig 
lamang ang aking ininom, katas 
naman ng prutas nang sumunod na 
linggo at nagpasiya na akong maging 
vegetarian. Nang sumunod na taon 
ay sumali ako sa Prison Ministry. Sa 
aking karanasan, nakita ko na mahi-
rap ipaliwanag ang "Godhead" sa mga 
bagong mananampalataya at sa loob 
ng 3 at kalahating taon ko sa iglesia 
ay nahihirapan akong unawain ang 
Biblia. Ang mga gawain ni Kristo at 
ng Banal na Espiritu ay naghahalo sa 
aking isipan at ako ay tunay na nalito. 
Sino ba ang Banal na Espiritu? Nakin-
ig ako sa Youtube tungkol sa kung sino 
ang Banal na Espiritu mula sa isang 
matandang pastor ngunit hindi ito 

Nang mabasa ko ang kalahati ng article ay napa-
tulala ako sa upuan sa pagkaalam na ang Trinity 
ay hindi pinaniniwalaan ng sinaunang Adventista. 
Naalala ko noong mga panahon na itinuturo sa 
Katekismo ang tungkol sa Trinity. 
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Para sa Kawan

kaniyang pinagpagalan at nahikayat 
kay Kristo na sa katunayan ay maari 
niyang gawin “sapagka’t ang mang-
gagawa ay karapat dapat sa kaniyang 
kaupahan,” at “huwag mong lalagyan 
ng busal ang baka pagkagumigiik.” 
Kaniyang mapatutunayan na: “33hindi 
ko inimbot ang pilak ninoman, o ang 
ginto, o ang pananamit. 34Nalalaman 
din ninyo na ang mga kamay na ito ay 
nangaglilingkod sa mga kinakailangan 
ko, at sa aking mga kasamahan. 35Nag-
bigay halimbawa ako sa inyo sa lahat 
ng mga bagay, na sa ganitong pagpa-
pagal ay dapat kayong magsisaklolo 
sa mahihina, at alalahanin ang mga 
salita ng Panginoong Jesus, na siya rin 
ang may sabi, Lalo pang mapalad ang 
magbigay kay sa tumanggap” (Mga 
Gawa 20:33-35).

Gaano kalaking kaibahan sa mga 
sakim na ministro sa panahon natin 
ngayon na handang tanggapin ang 
maruming salapi at ipagbili ang kani-
lang pagkapanganay kapalit ng mu-
murahing halaga ng mga bagay sa 
lupa. 

Sa napakaraming pagkakataon, si 
Pablo ay walang takot na nagbigay 
ng patotoo sa harapan ng mga gober-
nador, hari, at emperador na hindi 

iniisip ang kaniyang kalayaan o buhay. 
Wala sa kanyang sarili ang kanyang 

paningin at ang tangi niyang nakikita 
ay ang kanyang mga tagapakinig na 
nahaharap sa rehas ng walang hang-
gang katarungan at taglay niya ang 
pasanin ng kanilang mga kaluluwa. 
Habang lulan ng sasakyang dagat ay 
namanhik siya sa Diyos para sa buhay 
ng kaniyang mga kapwa bilanggo 
maging ng mga bantay. Pinalalakas 
niya ang kanilang loob sa kabila ng 
panganib sa kanilang buhay at pinaki-
usapan na sila ay kumain. Nang masi-
ra ang barko, siya ang pinakamasikap 
na mag-ipon ng mga kahoy pansindi 
ng apoy upang maging pampainit.

Tila halos lahat ng napapalapit sa 
kanya ay naaantig sa kanyang sakdal 
na buhay ng pagkalimot sa sarili. 

Maging ang matigas na si Nero ay 
nahikayat pansumandali at hindi siya 
agad hinatulan at isinagawa na la-
mang ito ng mawala na ang kaniyang 
pagkahikayat sa paglipas ng panahon. 
Siya ay muling napuspos ng galit sa 
paglaganap ng Kristiyanismo maging 
sa kaniyang sariling sambahayan. 
Ilan din sa mga marahas na sundalo 
na nag-akay kay Pablo sa kaniyang 
hantungan ay nahikayat sa ebanghelyo 
dahil sa kaniyang magalang, mapag-
patawad at masiyahing katangian at 

hindi nagtagal ay napatunayan ito ng 
kanila ring pagkamatay.

Ang   Mabangong Samyo  ng Buhay ng Isang Ministro

May nagpabatid sa amin kamakailan 
tungkol sa isang Adventista sa komu-
nidad na gumawa ng isang bagay na 
sa tingin niya ay mali. Tinanong niya 
kami, “Tama ba ang ginawa niya?” 
Siya ay natukso na hatulan ang lahat 
ng Adventista kasama na kami dahil 
sa ginawa ng taong iyon.

Kadalasan ay hindi natin napagtatanto 
kung gaano kalayo ang nararating ng 
ating impluwensiya sa iba.

Ngunit naisin man natin o hindi, 
“sa isa tayo ay samyo mula sa 
kamatayan sa ikamamatay; at 
sa iba ay samyong mula sa kabu-
hayan sa ikabubuhay”
(2 Corinto 2:16).

Sa aming pang umagang pagsamba ay 
binabasa namin ang tungkol sa buhay 
ni Pablo mula sa Acts of the Apostles. 
Ang kanyang buhay na kasang-ayon 
sa kanyang mensahe ay may taglay 
na lakas na maging ang kaniyang 
mga kaaway ay natatakot sa kanyang 
impluwensya. Marami ang sumusu-
nod sa kanya saan man sya magtungo 
upang sya ay subukin at hadlangan 
ang kanyang mga gawa. 

Hindi namin mapigilang langhapin 
ang mabangong samyo ng kawalang 
pagkamakasarili sa mga pagpapaha-
yag. Sa gabi, madalas na gumagawa 
ng tolda si Pablo upang suportahan 
ang kanyang sarili, ang kanyang mga 
kamanggagawa at ang mga mahihi-
rap. Hindi nya ginamit ang kanyang 
karapatan bilang ministro upang 
humiling ng suporta sa mga taong 

Si Pablo ay uminon ng malalim sa puspos ng pagsasakripisyong bu-
hay ni Kristo. Sa kanyang mga pahayag kay Timoteo bago siya mama-
tay, kakaunti lamang ang kaniyang nabanggit tungkol sa kaniyang 
mga paghihirap at sa kanyang nalalapit na kamatayan. 
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Sa Hardin

TAHANAN SA BUKID

May layunin ang Diyos kung bakit nais Niya 
na doon tayo manirahan sa lugar na malayo 
sa syudad at sa mga tukso ng sanlibutan, sa 
lugar kung saan ating mararanasan ang ka-
gandahan ng kalikasan na nilikha ng Diyos. 
Nais Nyang matutunan natin ang Kanyang 
mga pamamaraan upang tayo ay lumago sa 
espiritwal at sa temporal.

Kinakailangan na ating matutunan ang mga 
natural na pamamaraan sa agrikultura kung 
paano linangin ang lupa at magtanim ng 
ating sariling pagkain. Ito ay bahagi ng ating 
paghahanda sa nalalapit na kagipitan kung 
saan hindi tayo makapagbebenta at maka-
bibili kung wala tayong tanda ng hayop. 
Binabalaan ba tayo ng Dios sa mga bagay na 
ito? Oo! Mababasa natin ito sa Apocalipsis 
13:17 at sa Adventist Home pahina 141 tala-
tang 4 ni Ellen G. White.

Kinakailangan nating sundin ang mensaheng 
ito ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang 
lingkod hindi lamang para maghanda sa 
parating na kagipitan kundi upang makatu-
long sa ating pagsisikap na maghubog ng 
ugaling katulad ng kay Kristo. Siya ay may 
pangakong mga pagpapala sa mga susunod 
sa Kanyang kalooban at maninirahan sa 
bukid.

Ang paglilinang ng lupa ay nangangailangan 
ng maraming pagtitiyaga upang makamit na-

tin ang biyaya ng karanasan na nais Niyang 
ipagkaloob sa atin. 

"Ang espesyal na pangangailangan ng bawat 
uri ng halaman ay kinakailangan na pag-
aralan. Ang iba’t-ibang uri ng halaman ay 
nangangailangan ng iba’t-ibang uri ng lupa 
at paglilinang. Ang pagsunod sa batayan 
ng bawat uri ay kailangan upang maging 
matagumpay." Sa paglilipat ng halaman, 
dapat na ingatan na hindi masira o masiksik 
ang mga ugat (Adventist Home, p. 142.3). 
Ang mga pananim ay kailangang regular na 
diligan at putulan upang maging mabunga. 
Mahalaga din ang mulching upang hindi ma-
matay ang mga mikroorganismo na nagpapa-
taba sa lupa at nagbibigay benepisyo sa mga 
halaman. Ang halamanan ay dapat panatili-
hing malinis at kinakailangan ding lagyan 
ng natural na mga pangtaboy o pamatay ng 
insekto. Ang pagiging maingat na kinakaila-
ngan sa pag-aalaga sa mga magagandang 
likha na ito ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng 
mga leksyon na makapagpapalago sa ating 
espirituwal.

Ang pagsunod sa salita ng Dios ay mag-
bibigay sa atin ng pagpapala lalong higit 
kung tayo ay mamumuhay sa mapayapang 
lugar sa kabukiran, malayo sa ingay at mga 
tukso ng syudad. Ang ating pagiisip ay tatalas 
at ang ating paguugali ay mahuhubog. Ω

S A  PA N U L AT  N I   Seth B. Sucgang

Ang kaniyang pag-aalala 
ay para sa iglesia at sa 
kanyang mga maiiwan 
na patuloy na maha-
harap sa mga pagsubok 
at kahirapan. Kaniyang 
ipinamanhik:

“2Ipangaral mo ang sali-
ta....3Sapagka't darating 
ang panahon na hindi 
nila titiisin ang magaling 
na aral; kundi, pagka-
karoon nila ng kati ng 
tainga, ay magsisipag-
bunton sila sa kanilang 
sarili ng mga gurong 
ayon sa kanilang sariling 
mga masasamang pita; 
4At ihihiwalay sa katoto-
hanan ang kanilang mga 
tainga, at mga ibabaling 
sa katha. 5Nguni't ikaw 
ay magpigil sa lahat ng 
mga bagay, magtiis ka ng 
mga kahirapan, gawin 
mo ang gawa ng evan-
gelista, ganapin mo ang 
iyong ministerio. 6Sapag-
ka't ako'y iniaalay na, at 
ang panahon ng aking 
pagpanaw ay dumating 
na. 7Nakipagbaka ako 
ng mabuting pakikipag-
baka, natapos ko na ang 
aking takbo, iningatan 
ko ang pananampalata-
ya: 8Buhat ngayon ay na-
tataan sa akin ang pu-
tong na katuwiran, na
ibibigay sa akin ng Pangi
noon na tapat na hukom 
sa araw na yaon; at hindi 
lamang sa akin, kundi sa 
lahat din naman ng mga 
naghahangad sa kani-
yang pagpapakita” (2 
Timoteo 4:2-8). Ω

S A  PA N U L AT  N I 

Pastor David Sims



18 A N G  1889 R E V I E W  |  I S Y U  01 |  D I S Y E M B R E  2020

Opsyong Pangkalusugan

Tayo ay nabubuhay sa Panahon ng 
Pagtubos na tinatawag ding pag-aayu-
no sa panahon ng Matandang Tipan. 
Kung tayo ay kakain sa ikaluluwalhati 
ng Diyos  (1 Cor. 10:31, Apoc. 14:7) at 
kung ating iingatan ang ating kalu-
sugan sa maaring pinakamainam
na kalagayan o upang gumaling sa 
ating mga sakit, ang orihinal na plano 
ng Diyos para sa ating pagkain ang 
pinakamabuting sundin. Ito ang dali-
say at natural na pagkaing vegetarian
(hindi proseso), “na inihanda na 
simple at sa pinakanatural na pama-
maraan.” Ito ang “higit na masustan-
siya at nakakapagpalusog” (Ministry 
of Healing, p. 296.1). Ang diet na ito 
ay kilala ngayon sa tawag na Whole 
Foods Plant-Based Diet.

Sa dami ng naglipanang sakit sa pana-
hon natin ngayon, napakaraming uri 
ng diet ang ipinakikilala kasama na 
ang keto, omnivore, lacto-ovo vege-

tarian, pescatarian, pure vegetarian o 
plant-based (mas kilala sa tawag na 
vegan), whole food plant based, fully 
raw vegan, at iba pa. Ngunit nakaka-
pagtaka na maraming tao sa buong 
mundo ang kumakain pala ng Whole 
Foods Plant-Based at kahit puro hilaw 
para sa kanilang kalusugan at kani-
lang napatunayan na ang resulta nito 
ay tunay na nakamamangha.

ANG PAGKAIN NG MGA PATUNGO SA LANGIT

Siya na lumikha sa tao at nakakaalam 
kung ano ang mga pangangailangan 
nito ay nagtakda kay Adan ng kanyang 
pagkain.” Sa Genesis 1:29 at 3:18 ay 
ating masusumpungan na ang “mga 
butil, prutas, mani at gulay ang bu-
mubuo sa ating pagkain na pinili ng 
ating Tagapaglikha” (Ministry of Heal-
ing, p. 295-296).

Kung ang karne ay kailangan para sa 
ating kalusugan gaya ng pinaniniwa-
laan ng karamihan sa ngayon, bakit 
hindi ito kasama sa ibinigay kina 
Adan at Eba noong pasimula? Tunay 
na ipinahintulot ang pagkain ng karne 
paglaon ng panahon dahil sa tatlong 
kadahilanan: una, sapagkat walang 
mga pananim pagkatapos ng baha; 
pangalawa, bilang bahagi ng mga 
paghahandog sa Matandang Tipan; at 
pangatlo, dahil sa katigasan ng puso 
ng mga tao (Mga Bilang 11:4-6, 32-34, 
Deuteronomio 12:20, Ezekiel  20:25).

Sa ngayon, ang unang dalawang dahi-
lan ay hindi na angkop. Kakain parin 
ba tayo ng karne samantalang mali-
naw na ipinapahayag sa mga patotoo 
na dapat natin itong iwaksi (Testimo-
nies for the Church [Vol. 2], p. 367.1)? 
Itatanong ba natin kung hindi ba 
ito pahihintulutan ng Diyos ngayon 
katulad noon? 

Magkagayun man, nakakalungkot 
na isipin kung paanong ang mga 
nag-aangking taga sunod ni Kristo ay 
hindi ito pinapahalagahan. “Ang ilan 
sa mga hindi Kristiyano ay pinapaha-
lagahan ang bagay na ito ng higit kay-
sa sa mga mananampalataya at mali-
ban na tayo ay gumising, mas mauuna 
pa sila sa atin” (Special Testimonies 
[Series A], no. 11, p. 19.4).

“Kung may panahon man na ang 
pagkain ay nararapat na pinakasim-
pleng uri, ito ay ngayon na. Ang karne 
ay hindi nararapat na ihain sa ating 
mga anak. Ang mga butil at prutas ay 
dapat na ihanda na walang mantika at 
sa pinakaposibleng natural na pama-
maraan. Ito ang nararapat na pagkain 
ng mga nagsasabing naghahanda 
patungong langit” (Testimonies for the 
Church [Vol. 2], p. 352.1). Ω

S A  PA N U L AT  N I  Samaritana Malinay

"Upang malaman natin kung ano ang pinakamabuting pagkain, dapat 
nating pag-aralan ang original na ipinagkaloob ng Diyos para sa tao. 

Kung tayo ay kakain sa ikaluluwalhati ng Diyos at kung ating iingatan 
ang ating kalusugan sa maaaring pinakamainam na kalagayan o upa-
ng gumaling sa ating mga sakit, ang orihinal na plano ng Diyos para sa 
ating pagkain ang pinakamabuting sundin.
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Para sa Mga Kabataan

ang ating kaibig-ibig na Tagapagligtas.
Ang Kaniyang nagliliwanag na mukha 
ay mas maningning kaysa sa sikat 
ng araw at magbibigay ng liwanag sa 
napakagandang Siyudad at sa mga 
nakapalibot doon.

Ang mga bata ay nandoon din. Hindi 
na sila mag-aaway-away. Sila ay magi-
ging mapagmahal at banal. Meron din 
silang koronang ginto sa kanilang ulo 
at alpa sa kanilang kamay.

Mga bata, ang mundong ito ay lilinisin 
sa pamamagitan ng apoy at pagkatapos 
ay magiging higit na napakaganda. 
Ang mga damo na kulay berde ay 
hinding hindi na matutuyo. May mga 
rosas at liryo at iba’t ibang uri ng maga-
gandang bulaklak na hindi nalalanta at 
hindi nawawala ang bango at kaganda-
han.

Ang mga leon na kinatatakutan natin 
ngayon ay mahihigang kasama ng tupa 
at lahat sa Bagong Lupa ay mapayapa 
at nagkakaisa. Ang mga punong kahoy 
doon ay tuwid at matayog at walang 
mga kasiraan.

Ang mga banal ay may koronang ginto 
at panugtog na alpa. Sila ay tutugtog 
gamit ang kanilang gintong alpa at 
aawit ng awit ng pag-ibig at pagtubos 
para sa Diyos. Ang mga kahirapan at 
pagsubok na kanilang naranasan sa 

mundong ito ay hindi na maalala dahil 
sa kaluwalhatian ng Bagong Lupa.

Minamahal na mga bata at kabataan, 
ang magiging tahanan ng mga banal ay 
napakaganda. Gusto mo bang mag-
sikap na makasama doon? Palagi mong 
isipin ang kagandahan ng langit. Kung 
ikaw ay nalulungkot o may mga pag-
subok na nararanasan dito, huwag mo 
iyong isipin sa halip ay ituon mo ang 
iyong isip sa kaluwalhatian ng langit. 
Sa gayon, hindi mo na masyadong 
mararamdaman ang bigat ng iyong 
mga pagsubok at kabiguan sa buhay 
na ito dahil mararamdaman mo na 
mayroon kang tahanan na maluwal-
hati, korona, alpa at mapagmahal na 
Tagapagligtas doon. Magsikap ka na 
makamit ang pamana na ipinapanga-
ko ng Diyos sa mga magmamahal sa 
Kaniya at susunod sa Kaniyang mga 
utos. Ω

S I P I  M U L A  S A  EGW, The Youth Instruc-
tor, October 1, 1852

Ang Kagandahan ng Bagong Lupa 

Hayaan nyong ikwento ko sa inyo ang 
tungkol sa kagandahan ng Bagong 
Lupa.

Ang maluwalhating Bayan ng Diyos ay 
may 12 na mga gate na may napaka-
gagandang perlas. Meron din itong 12 
na poste na may iba’t ibang kulay. Ang 
mga kalsada doon ay purong ginto. 
Nandoon ang trono ng Diyos at mula 
doon ay may napakagandang ilog na 
napakalinaw ng tubig tulad ng kristal. 
Ang mga banal na maliligtas ay ma-
layang iinom ng tubig mula sa ilog ng 
buhay na nakapagpapagaling.

Sa magkabilang gilid ng napakagan-
dang ilog na ito ay ang puno ng buhay. 
Ang mga naligtas na mga banal, yung 
mga umiibig sa Diyos at sumusunod 
sa Kaniyang mga utos dito sa lupa ang 
papasok sa pintuan ng Siyudad at sila 
ay pwedeng kumain ng bunga ng puno 
ng buhay. Ang mga sakit, kalungkutan 
at kamatayan ay hindi na nila marara-
nasan ulit dahil ang dahon ng puno ng 
buhay ay magpapagaling sa kanila.  

Sa lahat ng mga mukha ay makikita 
ang imahe ng kanilang Manunubos 
kaya wala na doong mga mukhang 
namomroblema at nag-aalala dahil 
lahat ay may dalisay na kasiyahan. Ang 
mga anghel ay nandoon ganun din ang 
mga banal na binuhay at ang mga nag-
sakripisyo ng buhay dahil sa pagsunod 
sa Diyos at higit sa lahat ay nandoon 
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Minamahal na mga kabataan, 
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Marami pang ibang mga reklamo ang naitala sa loob ng 
unang 6 na linggo ng pagbabakuna tulad ng:

• Multiple sclerosis
• Lupus
• Encephalitis (pamamaga ng utak)
• Rheumatoid arthritis
• Encephalopathy, may kinalaman sa permanenteng pagka-
sira ng utak

May iba’t-ibang uri ng bakuna katulad ng: 

• buhay ngunit mahinang virus
• patay na virus 
• Protein type
• Animal virus carrier type
• Adenovirus carrier type (genetically altered animal virus 
as a carrier)
• DNA type
• mRNA type

Ang layunin ng lahat ng uri ng mga bakunang ito ay para 
lumikha ng inflammatory response (kung saan ang im-
mune system ay tutugon dahil sa pamamaga sa katawan) 
upang sa ganon ang immune system ay lumikha ng mga 
antibodies (na siyang kikilala at lalaban sa isang partikular 
na virus). Ngunit ang bakuna ay hindi nagdudulot ng labis 
na pamamaga kung kaya’t ang immune system ay nalilito at 
sa halip ay nagiging sanhi upang magkasakit o makaroon 
ng maraming side effects.

KAUNTING LIWANAG SA MADILIM NA PANAHON NG MEDISINA

Minamahal na Editor,

Hayaan mong ibahagi ko sa iyong mga mambabasa ang 
ilang mga katotohanan tungkol sa pagbabakuna. Ngunit 
bago iyon, hayaan mong bigyan kong linaw ang isang popu-
lar na maling kuru-kuro ng karamihan sa atin.

Maling kuru-kuro: Bumaba ang kaso o halos nawala ang 
pagkalat ng maraming sakit na sumalanta sa mundo noong 
1800 at umpisa ng 1900 dahil sa pagkakaroon ng mga baku-
na para sa mga bata at matanda.

Ang chart na ito ay nagpapakita na ang mga karaniwang 
nakakahawang sakit ay papaunti na ang kaso bago pa man 
magkaroon ng mga bakuna para dito.

Sa katotohanan, ang mga bakuna ay maaaring makadagdag 
ng iba pang sakit na hindi nito nilalayong gamutin. Ang 
sumusunod na datos ng survey sa paghahambing ng mga 
nabakunahan at hindi nabakunahan na mga bata ay may 
mahalagang ipinapahiwatig.i

Liham at Katanungan Para sa Editor
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virus spike protein. Ginagawa nila ang kanilang bakuna sa 
mga fetal cell (HEK293 cell lines na nagmula sa aborsyon) 
at nagsasagawa ng mga testing sa mga selyula ng fetus.iii 
Dapat nating isaalang-alang ang malalim na mga medikal at 
moral na isyu na kinapapalooban nito.

Para sa akin, ang pagbabakuna, lalo na ang barbarong 
kasanayan sa paggamit ng mga selyula mula sa malusog na 
pinalaglag na mga sanggol, ay labi ng mga huwad na me-
diko mula sa madilim na kapanahunan. Katulad din ito sa 
paggamit ng langis ng ahas sa pagpapagaling na isinasagawa 
ng mga mangkukulam na doktor.

Ano ba ang prinsipyong pumapaloob sa pagbabakuna? Na 
ikaw ay maaaring gumaling kung ipapasok mo sa iyong 
katawan ang virus o isang bahagi ng virus o isang virus na 
katulad sa naging dahilan upang ikaw ay magkasakit. Ang 
prinsipyong ito ang ay sya ring pangunahing prinsipyo ng 
homeopathy.

“Isang pangunahing paniniwala sa likod ng homeopathy na 
‘ang katulad ay gamot sa katulad’. Sa madaling salita, ang 
isang bagay na nagdudulot ng mga sintomas sa isang malu-
sog na tao ay maaaring — sa maliit na dosis —maging pan-
lunas sa isang karamdaman na may katulad na sintomas. Ito 
ay sinadya upang makapukaw ang natural na panlaban ng 
katawan.”iv

Ano ang sabi ni Ellen White na isa sa nagtatag at kini-
kilalang propeta ng Seventh Day Adventists tungkol sa mga 
prinsipyong ito ng homeopathy na sya ring prinsipyong 
pumapaloob sa pagbabakuna?

“Sa kanilang pagsasanay, ang mga manggagamot ay dapat 
humanap ng mga paraan upang mabawasan ang paggamit 
ng mga gamot sa halip na dagdagan ito. Nang dumating 
si Dr. A sa Health Retreat, isinaisantabi niya ang kanyang 
kaalaman at kasanayan sa kalinisan at kanyang ginamit 
ang kaunting dosis ng homeopathy para sa halos lahat ng 
karamdaman. Taliwas ito sa liwanag na ibinigay ng Diyos. 
Sa gayon ang ating mga kapatid na tinuruan na iwasan 
ang droga sa halos lahat ng anyo ay tumatanggap ng ibang 
edukasyon. Napilitan akong sabihin sa kanya na ang 
kasanayang ito na pagsalalay sa gamot, maging sa malaki 
o maliit na dosis, ay hindi alinsunod sa mga prinsipyo ng 
pagrereporma sa kalusugan. Ang Panginoon ay nagbigay ng 
liwanag hinggil sa pagtatatag ng mga sanitarium kung saan 
ang mga maysakit ay dapat gamutin ayon sa mga prinsipyo 
ng kalinisan. Ang mga tao ay dapat turuan na umasa sa 
mga panlunas na kaloob ng Panginoon, malinis na hangin, 
malinis na tubig, simple at nakapagpapalusog na pagkain.”v

Ang mga virus ay 
hindi maaaring 
dumami sa kanilang 
sarili kung walang se-
lyulang kinakapitan 
kung kaya’t ang mga 
bakuna ay ginagawa 
sa mga kasangkapang 
tulad ng bovine 
serum na galing sa dugo ng similya ng mga baka,ii insek-
to o mga selyula o tisyu ng hayop na kadalasan ay yaong 
mga tinutukoy ng Bibliya bilang "marumi" at iba pa. Isang 
halimbawa nito ang bakuna ni Merck para sa SARS-CoV-2 
na gumagamit ng mga selyula ng unggoy. Ang ilang mga 
kumpanya ay gumagamit ng mga selyula ng fetus o mga 
fetal cell lines sa paggawa at pagtesting sa kanilang mga ba-
kuna. Madalas na kasama sa sangkap ng bakuna ang gelatin 
na mula sa balat at tisyu ng mga hayop at iba pang mga na-
kakalason na sangkap katulad ng formaldehyde, mercury o 
aluminum, atbp. Ang ilang mga tagasiyasat ay tumanggi na 
ang mga selyula ng fetus ay ginagamit sa ilang mga bakuna 
dahil hindi mga bagong laglag na fetal cells ang ginamit 
kundi mga fetal cell line lamang. Ito ay kung saan ang mga 
selyula mula sa mga sanggol na ipinalaglag (na madalas ay 
dekada na ang nakalipas) ay kanilang kinukuha at pina-
palago sa laboratoryo. Ngunit kung paanong ang selyula sa 
iyong katawan ngayon ay ikaw at nananatiling selyula ng 
tao bagaman hindi na ito ang parehong mga selyulang mer-
on ka ng ikaw ay ipinanganak, ay ganundin ang selyula na 
pinarami sa laboratory mula sa mga fetus ay nananatiling 
selyuya ng tao galing sa isang tao na ipinalaglag.

Kamakailan lang, pumirma ng kasunduan ang mga priba-
dong negosyo sa Pilipinas upang bumili ng mga bakuna 
para sa SARS-CoV-2 at may plano pang bumili muli ang 
mahigit sa 200 na mga kumpanya. Habang isinusulat ko 
ito, ang gobyerno ng Pilipinas ay nakikipagkasundo na 
rin sa parehong kumpanya na AstraZeneca at naghihintay 
na lamang na aprubahan ng gobyerno ng UK ang bakuna 
na inaasahang matatapos sa ika-30 ng buwang ito. Isina-
saalang-alang din ng gobyerno ang iba pang mga kumpanya 
na maaaring mapagkunan ng bakuna.

AstraZeneca – Unang Bakuna sa Covid-19 na Binili 
Para sa Pilipinas 

Sa paggawa ng bakuna para sa SARS-CoV-2, ang AstraZe-
neca ay gumagamit ng isang chimpanzee adenovirus-vec-
tored vaccine na ang ibig sabihin ay gumamit ito ng isang 
virus na karaniwang nakakaapekto sa mga unggoy at pag-
katapos ay binago ang genetiko upang dalhin ang corona 

Liham at Katanungan Para sa Editor
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Mga Medikal na Dapat Isaalang-alang sa Paggamit ng 
mga Selyula ng Fetus sa Produksyon ng mga Bakuna

Ang paggamit ng mga selyula ng fetus ay matagal nang 
isinasagawa. Ang ilan sa mga bakunang ginawa (para sa 
Polio, Tigdas, Beke, Rubella, Bulutong Tubig, Shingles, 
Hepatitis A at Rabis) ay ginawa gamit ang mga selyula mula 
sa mga ipinalaglag na fetus o di kaya naman ay naglalaman 
ng DNA, mga protina o kaugnay na mga labi ng selyulang 
pinarami sa laboratoryo na nagmula sa pinalaglag na mga 
fetus ng tao.vi

Ang thimerosol ay isang sangkap sa ilang mga bakuna na 
matagal nang hinihinalang sanhi ng autism kaya noong 
1979, isang bagong bakuna para sa tigdas, beke, Rubel-
la MMR na hindi naglalaman ng thimerosol ay nilikha. 
Ngunit nagkaroon ng malaking pagtaas sa kaso ng autism 
sa USA noong 1983 simula nang palitan ang MMR ng 
MMRII.

“Ang autism sa Estados Unidos ay lomobo ng ganun na la-
mang sa pagitan ng 1983 at 1990 mula 4-5/10,000 hanggang 
1/500. Noong 1988, dalawang dosis ng MMR II ang inire-
komenda para ibakuna sa mga hindi tinalaban ng unang 
turok. Lalo pang tumaas ang kaso ng autism matapos ang 
karagdagan ng ikalawang dosis na ito.

"Nadagdagan ang pagtaas ng insidente ng autism noong 
1995 nang ang bakuna para sa bulutong ay nilikha sa tisyu 
ng fetus ng tao.”vii

"Ang sangkap na rubella ng MMR II ay pinarami sa isang 
cell line ng tao na nagmula sa embryonic na tisyu ng baga 
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(Merck at Co., Inc., 2010). Ang bakunang MMR II ay may-
roong DNA ng tao mula sa cell line.”viii

"Ang DNA ng tao mula sa bakuna ay maaaring makapasok 
sa genes ng matuturukan nito sa pamamagitan ng homolo-
gous recombination, isang proseso na likas na nangyayari 
lamang sa parehong uri. May mga natagpuang hot spot o 
lugar kung saan nakasingit ang DNA sa X chromosome sa 
walong genes na kaugnay ng autism na kasangkot sa nerve 
cell synapse formation, sa pagdebelop ng central nervous 
system, at mitochondrial function (Deisher, 2010).”ix

“Ang mga bakuna na nilikha sa mga cell lines ng fetus ng 
tao ay kontaminado ng hindi katanggap-tanggap na dami 
ng bahagi ng DNA ng mga fetus na ito. Ang genome ng tao 
ay likas na naglalaman ng mga rehiyon na madaling kap-
itan ng doble strand break formation at DNA insertional 
mutagenesis.”x

“Ang antas {ng DNA ng tao mula sa fetus na nanggaling 
sa proseso ng paggawa} sa ating mga anak ay maaaring 
umabot hanggang 5 ng/ml pagkatapos ng pagbabakuna de-
pende sa edad, bigat at dami ng dugo ng bata. Ang antas na 
ito ay kilala upang i-activate ang Toll-like receptor 9 (TLR9) 
na maaaring maging sanhi ng pag-atake ng immune system 
sa kanyang sarili.

"...Ang pagpasok ng mga bahagi ng DNA na mula sa fetus 
ng tao sa isang bata ay maaaring maging sanhin upang 
tumugon ang immune system at mag-react din sa sariling 
DNA ng bata dahil ang nakahawang DNA ay maaaring may 
mga seksyon na halos kapareho sa sariling DNA ng bata...

"Ang pagbabakuna sa ating mga anak ng may DNA na 
mula sa fetus ng tao ay mapanganib na maging sanhi ng 
dalawang dahilan ng sakit na ito:

“1) Insertional mutagenesis: ang DNA na mula sa fetus ng 
tao ay lumalakip sa DNA ng bata at nagdudulot ng mga 
pagbabago. Ang paggamit ng maliit na bahagi ng homolo-
gous recombination sa gene therapy ay nagpakita na kahit 
1.9 ng/ml lang ng mga bahagi ng DNA ay nagreresulta sa 

pagpasok sa genome ng mga stem cell sa lahat 
ng mga daga na tinurukan.

"Ang dami ng mga bahagi ng DNA ng fetus 
ng tao sa ating mga anak pagkatapos na sila ay 
maturukan ng mga bakunang naglalaman ng 
MMR, Varivax (bulutong-tubig) o Hepatitis A 

ay umabot sa antas na lampas sa 1.9 ng / ml.

Ano ba ang mayroon sa dalawang bakunang ito na maaaring 
naging sanhi ng pagtaas ng antas ng autism? DNA ng tao.
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"2) Autoimmune disease: ang DNA na mula sa fetus ng tao 
ay nagiging dahilan upang ang immune system ng isang 
bata ay atakihin ang kanyang sariling katawan.”xii

Ano ang ibig sabihin ng mga siping ito? 

Ang paggamit ng mga selyula ng fetus sa pagga-
wa ng mga bakuna ay sanhi upang ang bakuna ay 
magkaroon ng mga bahagi ng DNA mula sa fetus ng 
tao at ito ay kadalasang nagdudulot ng pag-mutate 
ng mga selyula ng taong babakunahan o di kaya 
nama’y nagiging sanhi para atakihin ng immune 
system ang kanyang sarili.

Naaalala nyo ba ang tungkol sa mad cow disease (Bovine 
Spongiform Encephalopathy o BSE)? "Naniniwala ang mga 
mananaliksik na ang nakakahawang ahente na nagdudulot 
ng mad cow disease ay isang abnormal na bersyon ng isang 
protina na karaniwang matatagpuan sa paligid ng mga sely-
ula at tinatawag na prion. Sa mga kadahilanang hindi pa rin 
alam, ang protina na ito ay nababago at sinisira ang tisyu ng 
central nervous system—ang brain at spinal cord.”xii

“Ilang sandali lamang (1988) at ipinagbawal ng gobyerno 
ang pagpapakain sa mga baka ng protina na nagmula sa 
ibang mga baka at tupa. Sang-ayon sa pag-aaral ukol sa 
epidemya na ginawa ng mga scientist ng MAFF, natukoy 
na ang kanibal na ito kung saan ang hayop ay kumakain ng 
kauri nyang hayop ang tanging maaaring dahilan ng mad 
cow disease o BSE. Sa ngayon ay batid na ang BSE ay isang 
sakit na prion o abnormal na protina ngunit hindi pa rin 
tiyak kung ito ay nagmula sa mga tupa na nahawahan ng 
scrapie o sa iba pa.”xiii

Isang katulad din na kalagayan ng pagkasira ng utak at tisyu 
ng central nervous system ang nakita sa isang tribu ng mga 
kanibal sa Papua New Guinea noong 1960s. "Ang tribung 
ito na kilala bilang mga Fore people ay nagsasagawa ng 
isang ritwal sa libing kung saan kinakain nila ang utak ng 
namatay. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga mi-
yembro ng tribo ay nagsimulang magkaroon ng kuru, isang 
sakit sa utak na dulot ng mga nakakahawang prion o mga 
abnormal na protina na  nagdudulot ng pagkakabutas-butas 
ng utak. Ito ang simula ng epidemya ng kuru sa mga Fore 
people na kung saan 2 porsyento ng kanilang bilang bawat 
taon ang namatay sa rurok nito noong 1950s.”xiv

Sa mga halimbawang ito ng mga maaaring mangyari, ma-
linaw na mapanganib na magpasok tayo sa ating katawan 
ng mga protina at sangkap na may bahagi ng DNA o RNA 
mula sa ating sariling uri.

Mga Bakunang DNA at mRNA

Ang mga bakunang mRNA at DNA ay ganundin o higit na 
masama ngunit tatapusin ko na ang liham na ito at nangan-
gamba ako na maaaring hindi ito malathala

Mga Dapat Isaalang-alang Moral 

Ang simbahang Katoliko ay naglabas ng bagong pahayag 
hinggil sa paggamit ng mga bakunang ginawa sa mga se-
lyula ng fetus. Bagaman sila ay laban sa abortion o pag-
papalaglag, naniniwala silang ang pagbabakuna ay hindi 
sumusuporta sa pagpapalaglag.

"Noong Lunes, ang Vatican ay naglabas ng isang tala mula 
sa Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya na 
inaprubahan ni Papa Francis,...Ang tala ng Kongregasyon 
na iniulat ng Vatican News ay nagsabi, 'Moral at katang-
gap-tanggap ang bakuna para sa COVID-19 na may cell 
lines mula sa pinalaglag na mga fetus na ginamit sa kanil-
ang pagsasaliksik at proseso ng paggawa'.”xv

Sa mga hindi nagbabase ng desisyon tungkol sa pagbaba-
kuna sa mga pahayag mula sa Vatican, ibubuod ko lang ang 
ilang mga katanungang medikal at moral na maaaring nais 
mong isaalang-alang sa iyong pagpapasya kung tatanggap 
ng mga bakuna o hindi. Kung alam mo ang mga sangkap 
nito pati na rin ang mga sangkap na ginamit sa pagmama-
nupaktura ng mga ito, at kung isasaalang-alang ang mga 
prinsipyo kung paano gumagana ang bakuna sa katawan, 
ito ba ay sang-ayon sa pamamaraan ng pagpapagaling ng 
Diyos? Makapagpapalusog ba o moral na ilagay ang mga 
sumusunod sa ating mga katawan?

• Mga virus na karaniwang nakahahawa sa mga hayop at 
hindi sa tao
• Mga organismo na binago ang genetiko 
• Anumang uri ng virus, patay man o buhay, o anuman na 
inilaan upang maging sanhi ng pamamaga (tulad sa mga 
bakuna) 
• Mga bahagi ng selyula, DNA o RNA, mula sa ibang uri 
o ibang tao na alam nating may posibilidad na humalo sa 
ating mga selyula at magdulot ng mga pagbabago at pinsala 
• Mga sangkap (tulad ng mRNA na hindi pa natin na-
pag-usapan dito) na magha-hijack sa ating mga selyula na 
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L E T T E R  F R O M  Anonymous

sanhi upang ito ay gumawa ng bagay na hindi dapat tulad 
ng paggawa ng mga protina galing sa virus
• Anumang nakakalason na metal o kemikal na maaaring 
makapinsala sa anumang bahagi ng ating katawan 
• Anumang pagsasamantala sa ibang nilalang tulad ng pag-
gamit ng mga selyula ng fetus o ng fetal cell lines sa proseso 
man ng pagmamanupaktura o sa pagtesting.

“Marami ang pamamaraan ng panggagamot 
ngunit may isang paraan lamang na inaprubahan 
ng Langit.  Ang mga panlunas ng Diyos ay ang mga 
simpleng ahensya ng kalikasan na hindi magpapahi-
rap o magpapahina sa sistema sa pamamagitan ng 
kanilang mabisang mga katangian. 

Ang dalisay na hangin at tubig, kalinisan, tamang pagka-
in, kadalisayan ng buhay at ang matibay na pagtitiwala sa 
Diyos ang mga panlunas na dahil sa kakulangan nito ay 
libu-libo ang namamatay ngunit ang mga panlunas na ito 
ay lumilipas na sapagkat ang kanilang mahusay na gamit ay 
nangangailangan ng paggawa na hindi ninanais ng mga tao. 
Ang sariwang hangin, ehersisyo, dalisay na tubig at malinis 
at kaaya-ayang kapaligiran ay abot-kaya ng lahat at kaunti 
lamang ang gastos samantalang ang mga gamot ay mahal 
hindi lamang sa presyo kundi pati sa epekto nito sa siste-
ma..”xvi Ω
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