
Babilonya, pisikal o espirituwal, dili kita maluwas. (tanawa 
Desire of Ages 141). “Imposible nga kon ikaw makighiusa 
sa mga dunot ikaw magapabilin nga putli! Ang Dios ug si 
Kristo ug ang tanang langitnong panon gusto nga ang tawo 
makahibalo nga kon siya makighiusa sa mga dunot siya 
usab mahimong dunot.” Review and Herald, vol. 4, p. 137 
(tanawa usab 2 Korinto 6:14-15; Mateo 6:23). 
 

“Usa ka panalangin o tunglo ang anaa sa atubangan sa 
katawhan sa Dios – usa ka panalangin kon sila mogawas 
gkan sa kalibutan ug mahimong lahi, ug molakaw sa 
dalan sa pagkamatinumanon; ug usa ka tunglo kon sila 
makighiusa sa mga masimbahon ug dios-dios nga nagyatak 
sa hataas nga katungod sa langit.” Testimonies, vol 1, p. 
608-609 
 

“Kon kita molikay gikan sa pagpanghimatuod sa 
Pulong sa Dios, ug modawat sa mga mini nga 
pagtulunan tungod kay gitudlo kini sa mga 
katigulangan, kita nahulog sa hukom nga gipahamtang 
sa Babilonya.” Great Controversy (Dakung Away), p. 536-
537. 
 

Karon, ang pasabot ba niini mobulag ta sa Iglesyang 
SDA tungod sa pagka apostasiya unya mo ipon ta sa lain 
nga simbahan sa SDA sa laing lugar nga paminaw nato dili 
delikado? Dili! Kon ang dugo nga masakiton mo daot sa 
tibuok lawas, usab ang pagkadunot sa kasing-kasing sa 
buluhaton maka apekto sa tibuok sistema sa iglesya! 
(tanawa Testimonies, vol, 4, p. 210). 
 
Uban pa usab, ang iglesya SDA dili mag-usab; walay 
dakung reporma nga mahitabo sa dili pa matapos ang 

panahon sama sa gituohan 
sa uban. Ang hukom nasulti 
na sama sa hukom ngadto 
sa Iglesyang Hudiyo sa 
panahon ni Kristo! (tan-awa 
Mateo 23:28). Ang 
patukuranan ug sistema sa 
Iglesya SDA natukod sa 
balason nga panghunahuna 
sa tawo ug dili sa lig-on nga 
bato nga mao si Kristo, ug 

kini gi sulti gayud ni sis Ellen White sa Special Testimonies, 
Series B#7, p. 57 (December 4, 1905). 

“Usa ka siguradong butang ang hapit na masayran, - 
ang dakung apostasiya, nga nagkadaku ug nagka kusgan, 
ug nga magpadayon hangtod ang Dios mopadayag 
gikan sa langit uban sa singgit.” Mao nga wala gayud 
paglaum nga ang iglesya SDA mausab ug ma reporma! 

 
Usa ka mapalandungon nga profesiya mahitungod sa 

atong kapanahonan karon makita sa Spirit of Prophecy, vol 
4, p 424-425, ug kini nga panghitabo Makita sa atong mga 
mata karon! 

“Linibo ug linibo ang maminaw sa mga butang nga 

wala nila sukad madungog. Sa katingala ilang 
madungog ang pangpanghimatuod nga ang Iglesya 
Babilonya, nahulog tungod sa iyang mga sayop ug mga 
sala , tungod sa iyang pagsalikway sa kamatuoran nga 
gipadalan kaniya gikan sa langit.” Great Controversy 
(Dakung Away), p. 606-607. 
 

Palihug susiha unsang klase nga bunga ang naa sa 
inyong iglesya ug tan-awa sa inyong kaugalingon, sama sa 
giingon ni Kristo sa Mateo 7:16-20. 
 

“Dili pinaagi sa pangalan, kun dili pinaagi sa bunga, nga 
ang bili sa usa ka kahoy mahibaloan. Kun ang bunga walay 
pulos, ang ngalan sa kahoy dili makaluwas kaniya gikan sa 
pagkalaglag.” Desire of Ages, p. 107 
 

Si Kristo dili makapuyo sa atong mga kasing-kasing kon 
kini ubos sa pagkaulipon sa sala o sa mga tawo. 
Kinahanglan kita magtoon sa atong kaugalingon aron atong 
masabtan unsa ang kamatuoran gikan sa sayop (Isaias 
8:20, 2 Timoteo 2:15), ug unya sundon unsa ang insakto: 
“Kinahanglang kita magmasinugtanon sa Dios kaysa sa mga 
tawo.” Buhat 5:29. 
 

Ayaw kamo pagpabilin nga ignorante sa alaut ug 
kalunuron nga barko sa Laodicea – ibuka ang inyong mga 
mata, ug sumunod sa panawagan ni Kristo sa paglukso ug 
balhin ngadto sa laing barko! (tan-awa Testimonies, vol. 5, p. 
571-572). Kinahanglan ang iyang nagsiga nga kahayag 
maoy mo pikas sa panganod sa lingla ug mogiya palayo 
gikan sa malipat-lipatong lit-ag sa kaaway. Umadto kamo 
Kaniya diin Cya naghulat ug nagtawag kaninyo pagawas sa 
ganghaan sa iglesya! (Tan-awa Hebrohanon 13:12-13, 
Isaias 52:11, Mateo 25:6, Pinadayag 18:4). Ang panahon 
hapit na matapos ug ang kaluwasan hapit na masira. Ang 
Dios dili naunya makahulat ug dugay. Mubarog ba kamo nga 
supak Kaniya? Ang inyong pagpili karon maoy timailhan kon 
unsa ang inyong kaugmaon. 
 

“Gumuwa kamo gikan sa Babilonya, ug luwasa ang 
kalag sa matag usa. Ayaw kamo pagkalaglag tungod sa 
iyang mga kalapasan.” Jeremias 51:6 
 

“Bumiya kamo, bumiya kamo!. Kay ngano man nga 
magpakamatay kamo?” Ezequiel 33:11. 
 
Kon gusto pa kamo makahibalo ug daghan pa nga mga 
impormasyon mahitungod sa kamatuoran ug kasaysayan sa 
Iglesya SDA, bisitaha ninyo ang www.sdaapostasy.org o 
sulat kamo sa: 
 

Presents of God Ministry 
P.O Box 522 

Fowler, IN 47944 
www.RemnantofGod.org 

 

 
 
Sa panahon nga isudya kini nga makapaignat nga 
pangutana, kadaghanan sa mga nanag-angkon nga 
Seventh—Day Adventist mo kutlo sa sinulat ni Ellen White 
sa tuig 1893, aron sa pagpamatuod nga ang Iglesya SDA dili 
Babilonya, ni mahimong dunot ang espirituhanong  
kahimtang niini. Kini nga sinulat makita sa 1 Manuscript 
Release p 348-357. 
 

Apan gisulat kini ni Ellen White nga pagpamatuod aron 
sa pagsupak sa usa ka grupo sa mga tawo nga sa tuig 1893 
nasayop pag akusar nga ang iglesya SDA nahimong 
Babilonya niadtong panahona. Ngani sa iyang pagsusi sa 
kahimtang sa iglesya SDA sa tuig 1893, iyang gigamit ang 
mga pulong “niining panahona”. Wala,bisan asa nga lugar 
o panahon sa wala pa o sa nahuman na ang tuig 1893 nga 
siya nag-ingon nga dili tawagon ang iglesya ug Babilonya. Ni 
nagsulat siya ug walay kutub nga saad nga ang Iglesya SDA 
dili mahimong Babilonya! Ginamit ang sentido komon ug sa 
pagsusi sa iyang komentaryo sa kinatibuk-ang kahulugan, 
atong makita nga ang pagpamatuod ni Ellen White walay 
kalabutan sa presenting kahimtang sa organisasyong SDA. 

Kay ngano man? Tungod kay “ang mga saad sa Dios 
nabuhat ubos sa mga kondisyon”. Faith and Works p 47. 
Kon ang Iyang katawhan magpabilin nga matinumanon ug 
masinugtanon sa Iyang kabubut-on, sila Iyang panalanginan 
ug pagabantayan. Apan kon sila dili matinumanon, sila 
walay katungod nga magpaabot nga ang Dios mag tipig 
kanila ingon nga Iyang katawhan. (Upward Look p. 131). 
Kon aduna kamo’y pag duhaduha mahitungod niining 
puntuha, tan-awa lang ang mga Israelhanon! Sila dili na ang 
pinili nga katawhan sa Dios, tungod kay sila nibulag o nag 
apostasiya man gikan Kaniya! Mao nga ang 
panghunahuna nga “pinili nga katawhan sa makausa, pinili 
nga katawhan sa gihapon” usa ka Babilonya’ng bakak nga 
tinudlo sa panahon pa nila Daniel ug sa panahon sa mga 
Hudiyo nga nanagsangyaw nga ang Dios magapuyo diha 
lamang sulod sa simbahan apan lahi ang gisulti sa Dios diha 
sa Mga Buhat 17:24, Mateo 18:20. 
 
Kita usab gipahibalo nga “ang Herusalem usa ka hulagway 
kon unsa ang mahitabo sa Igleysa kon siya magdumili sa 
pagsubay sa kahayag nga gihatag sa Dios kaniya” 
Testimonies vol 8, p. 67-68. Ug nakahibalo ba kamo nga ang 
Herusalem nahimong kabahin sa Babilonya? 
 
 



“Ang Babilonya usab napahamtangan sa sala sa wala 
gitugot nga pakigdugtong sa ‘mga hari sa yuta’. Tungod sa 
iyang pagbiya sa Dios, ug sa iyang pagtipon sa mga 
pagano, ang Iglesya Hudiyo nahimong usa ka babaye’ng 
bigaon, ug ang Roma!. Nakadawat usab sa sosamang 
hukom.” Great Controversy (Dakung Away) p. 382. 
 

Ug si Ellen White usab nagpasidaan nga ang Iglesya 
SDA mahimo pud usab nga Babilonya kon iyang matuman 

ang mga kondisyon sa 
pagka Babilonya. “Ang 
kalibutan kinahanglan 
dili ipa ila-ila sa Iglesya 
ug ipaminyo sa Iglesya. 
Pinaagi sa paghiusa sa 
kalibutan, ang Iglesya 
mahimong dunot, ‘usa 
ka halwa sa matag 
hugaw ug dulumtanang 
langgam’”. Review and 

Herald, Pebrero 26, 1895, vol. 3 p. 233, laray 2 (tan-awa 
Testimonies to Ministers p. 265) 
 

Kining “usa ka halwa sa matag hugaw ug dulumtanang 
langgam” mao kini ang hulagway kon unsa ang Babilonya sa 
Pinadayag 18. 
 

“Kita anaa sa katalagman nga mahimong igsuon sa 
nahulog nga Babilonya, sa pagtugot sa atong mga Iglesya 
nga mahimong madunot ug mapuno sa dautang espiritu, usa 
ka halwa sa matag hugaw ug dulumtanang langgam.” 
Manuscript Releases, vol 21, p. 380. 
 
“Ang Babilonya maingon nga ang ‘inahan sa mga 
bigaon.’ Ang iyang mga anak nagsimbolo sa mga 
iglesya nga nagkupot sa iyang mga doktrina ug 
tradisyon, ug nagsunod sa iyang binuhatan sa 
pagsakripisyo sa kamatuoran ug sa pagtugot sa Dios, 
aron sa pagporma sa wala gitugot nga pakighiusa sa 
alibutan.” Great Controversy (Dakung Away) p. 382-383. 
 
Subo nga pamalandungon, apan ang iyang mga pasidaan 
wala tagda. Ang pag apostasiya sa Iglesyang SDA 
nagsugod sa iyang mga pangulo. Ang Conferensya Heneral 
nagsalig sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga panghunahua 
inay sa pagmando sa Dios. Sa tuig 1888, ilang gisalikway 
ang dakung kahayag nga gihatag sa Dios kanila aron 
pagpatuman sa harianong kagamhanan aron pagmando sa 
tanang katukuran ug mga tinguha sa Iglesya SDA, 
pagpanaliwala sa gahum sama sa mga Katoliko nga papa 
pinaagi sa Vatican. Sa ilang pagbuhat sa ingon, ilang 
gisupak ang kabubut-on sa Dios ug ang Dios nagbadlong 
kanila: 
 

“Nga kining mga tawhana nga mubarug diha sa 
balaang lugar aron mahimong tingog sa Dios ngadto sa mga 
katawhan, nga atong gikatuohan nga kana mao ang 
Konferensya Heneral, kana sauna ra nga panahon! Gusto 

sa Dios nga sila tangtangon.  
 

“Ang Dios wala magbutang ug harianong gahum sa 
atong nahimutangan aron sa pagmando”. General 
Conference Bulletin April 3, 1901 p. 23-26. 
 

“Hunahunaa mga kaigsuonan, nga ang Dios adunay 
katawhan, pinili nga katawhan, Iyang Iglesya, nga ma Iya, 
Iyang salipdanan, nga Iyang gikuptan diri sa kalibutan nga 
puno sa sala ug pakigbatok; ug Iyang gitinguha nga walay 
pagmando nga mailhan niini, walay laing balaod nga 
maila niin, kundili ang Iyaha”. Testimonies to Ministers, 
p. 16 
 

“Mahatungod sa tingog sa Konferensya Heneral, walay 
tingog gikan sa Dios pinaagi niana nga kapunungan nga 
kasaligan.” Manuscript Releases, vol. 17, p. 178. 
 

Ang Iglesya SDA ba naghatag ug pagtagad 
niini nga mga Pasidaan? 

 
Bisan pa niini’ng mga pahimangno gikan sa Dios, ang 
Iglesya SDA nagpadayon sa iyang pagpaduol sa kalibutan, 
ug gipangsagol ug gipang-ilisan ang balaang kalayo sa 
kamatuoran nga gikan sa Dios ngadto sa komon nga 
tradisyon sa mga tawo – sama sa nahitabo sa Iglesya 
Hudiyo (tan-awa Review and Herald, may 18, 1897). Ang 
Iglesya SDA karon nagpadayon pagtubo ngadto sa 
pakighiusa sa kalibutan, ug gusto mo mobasa sa detalye ug 
impormasyon mahitungod sa pag apostasiya sa igleysa, 
tanawa ninyo ang 
www.lightministries.com/SDA/Books/id94.htm o pagpadala 
mo ug sulat sa ulahi nga bahin niining balasahon. 
 
Isip resulta sa ilang mapahitas-on ug dili mahinulsulon nga 
kalapasan, ang balaang presensya ug himaya sa Dios 
mipahawa gikan sa hiniusang kapunungan sa Adbentista. 
Ang Dios mismo, pinaagi sa Iyang profeta, nagpamatuod 
niini sa Testimonies vol. 8, p. 248-250 (April 21, 1903): 
 

“Ngano nga ngitngit man ang panabot sa tinuod nga 
espirituhanong kahimtang sa iglesya? Akong nakita ang 
atong Magtutudlo nagtudlo ngadto sa sapot sa gitawag nga 
pagkamatarong. Iya kini gihubo, ug nakita sa dayag ang 
kahugawan niini. Ug Siya (si Kristo) nag ingon kanako: 
‘Makita ba nimo giunsa nila pag pakaaron-ingnon nga 
pagtabon sa ilang kahugawan ug kadunotan sa kinaiya? 
‘Giunsa sa matinumanong cyudad pagkahimong bigaon! 
Ang balay sa akong Amahan ilang gibuhat nga balay sa 
baligya, usa ka lugar diin ang presensya ug himaya nibiya.’”. 

 
Ngano man? Tungod kay ang igleysa ug ang 

kapanguluhan nakighiusa man sa kalibutan niadto ug karon 
niapil sa National Council of Churches ug World Council of 
Churches ug apil pa ang Ecumenical Movement! (ebidensya 
tan-awa www.lightministries.com/SDA/Booklets/id123.htm) 
 

“Pinaagi sa pagpili sa kalibutan ug ang iyang 
kaibugan, sila nakigbulag gikan sa Dios.” Review and 
Herald, July 13, 1897. (vol. 3, p. 481, laray 1) 
 

“Ang iglesya ug ang kalibutan sosama diha sa 
paglapas sa balaod sa Dios. Mas gipalabi pa sa iglesya 
ang pagpahiuyon sa kalibutan kaysa sa pagpahilayo 
gikan sa iyang naandan ug mga pagpahambog.” 
Manuscript 44, 1900 (Last Day Events from the Letters and 
Manuscripts of EG White p. 55). 
 

“Adlaw-adlaw ang iglesya nakabig ngadto sa 
kalibutan.” Testimonies vol. 8, p. 118-119. (tan-awa usab 
Christ’s Object Lessons p. 315-316) 
 

“Ang sentro nga gahum sa yuta mao ang yawa. Ang 
iyang trono anaa sa taliwala sa kalibutan, diin unta makita 
ang trono sa Dios. Siya gitabangan sa iglesya, kay ang 
iglesya nahiuyon man sa kalibutan, ug naglapas sa 
Balaang Balaod sa Dios.” This Day with God, p. 28 (1900) 
 

“,, ang pulong ‘Babilonya’ nga nasulat sa profesiya 
(Pinadayag 14:8, 18:2) magamit ngadto sa mga iglesya 
sa katapusang mga adlaw nga mahigugmaon sa 
kalibutan.” Patriarchs and Prophets, p. 124 

 
Ug nakahibalo ba kamo nga bisan ang iglesya SDA 

mismo niuyon niini nga 
pamahayag? Sa SDA 
Encyclopedia, vol. 10 sa 
Bible commentary 
Reference Series, p.  
10- 411, ang iglesya  
SDA klaro nga nagsulti 
sa tanan niya nga mga 
membro nga bisan unsa 
nga iglesya nga nga 
adunay labot sa 
hiniusang kalihukan sa 
mga  iglesya sa tibuok kalibutan ug ang pakighiusa sa World 
Council of Churches mahimong kabahin sa bantugang 
Babilonya ug nga katong tanan nga mopili sa pag-alagad sa 
Dios dapat mobulag sila gikan ana nga iglesya. Mao nga 
ang iglesya SDA nagsulti mismo sa iyang kaugalingon nga 
kabahin sa Babilonya pinaagi sa katin-awan ug hukom ug 
nga nagsulti sa iyang tanang membro sa pagbulag gikan 
kaniya! 
 
Kini nga pagbulag maoy dapat mahitabo! “Gumuwa 
kamo mga katawhan ko,” ang Dios nagtawag, “aron dili 
kamo makaambit sa iyang mga kasal-anan ug sa iyang mga 
hampak.” Pinadayag 18:4 (tanawa usab ang 2 Corinto 6:17). 
Kita gisultihan nga mobulag gikan sa mga dunot nga mga 
butang, tungod kay kon kita magpabilin nga kabahin sa 


