
K  APAHAYAGAN NG PANANAMPALATAY  A  

PATUNGKOL SA KATOTOHANAN

#1. Ang buod ng mga  paniniwalang ito  ay para  sa  layuning ihayag si  Cristo at  ang Kaniyang 
katotohanan (tingnan ang Mat.  10:32,33;  28:20;  Apoc.  19:10;  22:9).  Ang buod na  ito  ay walang 
kapangyarihan sa kaniyang sarili, at hindi kailanaman dapat gamitin upang magtuos ng mga gusot sa 
doktrina.  Ang  salita  ng  Diyos  ang  may  kapangyarihan  sa  pag-aayos  ng  anumang  pagkakaiba  sa 
doktrina  (tingnan  ang  Mat.  22:29;  2  Tim.  3:16).  Ang  mga  pagkakaiba  sa  doktrina  ay  hindi 
pinagpapasiyahan  sa  pamamagitan  ng  demokrasiya  (kung  sinong  nakararami)  bagkus  tanging  sa 
pamamagitan ng bigat ng katunayang masusumpungan sa kasulatan. Dahil “di maaring ang Diyos ay 
magbulaan”, lahat ng Kaniyang mga salita ay katotohanan (Heb. 6:18; tingnan ang Tito 1:2; Mga Awit  
119:142; Jn. 17:17); ibig sabihin nito'y ang lahat ng mga tunay na doktrina ay tutugma sa “bawat 
salitang lumalabas sa bibg ng Diyos” at “sa lahat ng salita ng mga propeta” (Mat. 4:4; Luc. 24:25). 
Tangi sa roon, napaka-mapanganib na bumatay ng doktrina sa isang talata lamang (tingnan ang Isa. 28: 
9-13). Sa katunayan, dahil sa ang Diyos ay “ di maaring magbulaan”, ang isang talata ay sapat na kung 
ito ay naipaliwanag lamang ng wasto; subalit ang mga nahulog na tao ay mabilis kumiling sa maling 
pagpapaliwanag,  kaya bago tumanggap ng anumang doktrina,  mayroon dapat  hanggang “dalawa o 
tatlong mga saksi” mula sa kinasihan na aalalay dito (Deut. 17:6; 19:15; tingnan ang 1 Jn. 5:6,8; Jn.  
15:26; 14:26; 2 Ped.  1:20,21).  Sa kabilang bahagi,  walang doktrina ang dapat  ituro o paniwalaan 
hanggang  may dalawa  o  tatlong  mga  talata  na  walang  kasagutan  (na  magbabangon  ng  masusing 
pagsusuri) ang maibigigay – gaano man karaming mga talata ang tila umaalalay dito ( tingan ang 1  
Ped. 3:15; Mat. 22:12,34; Rom. 3:19; Tito 1:11).

ANG DIYOS

#2. Ang walang hanggang Kadiyosan ay binubuo ng Tatlong Buhay na mga Persona- ang Ama, ang 
Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang Tatlong mga Katauhang ito ay walang hanggang. Ito'y sa pangalan 
ng Diyos- ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu- na ang sinumang tumanggap kay Cristo sa 
pamamagitan ng buhay na pananampalataya ay binabautismohan, at ang Tatlong magkaka-ibang mga 
Kapangyarihan na ito ay tutulong sa pagbabago ng pag-uugali  ng mga tapat na nagpasakop upang 
umaninag sa Kanilang sarili. (Gen. 1:26; Isa. 48:16; Mat. 1:23; 3:16,17; 28:29; Jn. 8:58; 18:5,6;14:  
26; 15:26; Gawa 5: 3,4; 10: 38; 17:22-29; 2 Cor. 13:14; Ef. 4:4-6; Heb. 9:14, 1 Ped. 1:2).

ANG AMA

#3. Ang  ating  maka-langit  na  Ama,  ang  Unang  Persona  ng  Kadiyosan,  ay  isang  Personal, 
Espirituwal na Katauhan, makapangyarihan sa lahat, naka-babatid ng lahat, at walang hanggan; hindi 
masukat sa kaalaman, kabanalan, katarungan, kabutihan, at kaawaan; at hindi nagbabago. Ang mga 
katangian at mga kapangyarihang itinanghal ng Anak at ng Banal na Espiritu ay mga kapahayagan din 
ng Ama. (Gen. 1:1; Mal. 3:6; Jn. 3:16; 14:9; 1 Cor. 8:5,6; 15:28; Ef. 3:9; 4:6; 1 Tim. 1:17; 1 Jn. 4:8;  
Jer. 10:10-12; Heb. 1:1-3).



ANG ANAK

#4. Si Jesucristo, ang Ikalawang Persona ng Kadiyosan, ang walang hanggang Anak ng Diyos, na 
Lumikha ng lahat sa pamamagitan ng Kaniyang Ama, at  ng Banal na Espiritu,  ay ganap na banal 
(Diyos). Kinuha Niya sa Kaniyang sarili ang bumagsak na likas ng tao mula sa binhi ni Abraham; Siya 
ay  ipinaglihi  ng  Banal  na  Espiritu  at  ipinanganak  kay  birheng  Maria  na  anupa't  ganap  na  tao, 
gayunma'y hindi kailanman nagkasala sa anumang pagkakataon, at ang tanging Tagapagligtas mula sa 
kasalanan. Siya ay nabuhay at dumanas ng tukso na tulad sa ibang mga tao, subalit sakdalang nagbigay 
halimbawa ng katuwiran at pag-ibig ng Diyos. Siya ay nagdusa at namatay ng kusa sa krus para sa  
ating mga kasalanan at sa ating lugar (na tumapos sa mga nasusulat na palatuntunan at mga kapistahan 
na mga anino nitong dakilang pangyayari), nabuhay mula sa mga patay, at umakyat sa maka-langit na 
santuario upang mamahala sa ating kalagitnaan. Ang lahat ng paghatol ay ibinigay na sa Kanya. Ang 
kaligtasan ng tao ay tanging sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kaniya at  Siya ay 
paparito sa ikalawang pagkakataon sa kaluwalhatian para sa kahuli-hulihang pagliligtas sa Kaniyang 
bayan. Si Jesus ay kilala sa maraming mga pangalan sa kasulatan, walang isa man ang dapat gamiting 
natatangi kapag tinutukoy ang Tagapagligtas na nakababasa ng mga panukala ng puso.  (Ex. 3:14; 1  
Cro. 28:9; Awit 44:21; Mat. 28:18,19; Jn. 1:1-3, 14; 3:16; 5:22; 8:58; 10:30; 14:1-3; Mic. 5:2; Mat.  
1:21-23; 2:5, 6; 12:34-37; Luc. 1:35; Gawa 4:10-12; Col. 1:15-19; 2:14; 1 Jn. 5:11,12; Ef. 1:9-15;  
2:4-8; Rom. 3:23-26; 5:17; 6:23; 8:27; 1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor. 5:17-21; Fil. 2:5-11; Heb. 1; 2; 4:14,15;  
7:25; 8:1-3; 9:28; 11:3; 1 Ped. 2:21; Apoc. 21; 22:20).

ANG BANAL NA ESPIRITU

#5. Ang Banal na Espiritu, ang Ikatlong Persona ng Kadiyosan, ay kinatawan ni Cristo sa lupa, at 
nag-aakay sa mga makasalanan sa pagsisisi at sa pagsunod sa lahat ng mga hinihiling ng Diyos. Siya  
ang Mang-aaliw na pumapatnubay sa atin sa buong katotohanan at susumbat sa ating mga kasalanan. 
Siya ay aktibo kasama ang Ama at ang Anak sa paglalang, sa pagkakatawang-tao,  at  sa pagtubos. 
Kaniyang kinasihan ang mga sumulat ng Kasulatan at iningatan ito. Kaniyang pinunan ang buhay ni 
Cristo ng kapangyarihan at yaon ding mga tumugon kay Jesus, Kaniyang babaguhin at papalitan sa 
Kaniyang larawan. Siya'y nagbibigay ng mga espirituwal na kaloob sa katawan ni Cristo (ang iglesia), 
binibigyang kapangyarihan sila na sumaksi para kay Jesus.  (Gen 1:1, 2; Mat. 28:18,19; Luc. 1:35;  
4:18; Jn. 3:5; 14:16-18, 26; 15:26, 27; 16:7-15; Gawa 1:8; 10:38; Rom. 1:1-4; 1 Cor. 2:10; 2 Cor.  
3:18; Ef. 4:30; Heb. 9:14; 2 Ped. 1:21).

ANG PAGLALANG

#6. Ang Diyos ang Manlalalang ng lahat ng mga mabuting bagay, at naghayag sa Kasulatan ng 
totoong pangyayari ng Kaniyang mapanglikhang gawain. Sa anim na mga literal na araw nilalang ng 
Panginoon “ang langit at ang lupa” at ang lahat ng mga buhay na bagay na naroroon, at nagpahinga ng 
ika-pitong araw nang unang sanlinggong yaon. Sa ganitong paraan nagmula ang isang linggong pag-
ikot. Ang unang lalaki at babae ay nilalang sa larawan ng Diyos bilang putong na gawa ng paglalang, 
binigyan ng kapamahalaan sa buong sanlibutan,  at  binilinan na ingtan ito.  Nang ang sanlibutan ay 
natapos ito ay “napakabuti” na naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos.  (Gen. 1; 2:1-3; Ex. 20:8-11,  
31; Awit. 19:1, 2; 33:6, 9; 104; Jn. 1:1-3, 14; Col. 1:14-17; Heb. 11:3; 2 Ped. 3:4, 5). 



ANG SALITA NG DIYOS

#7. Ang Biblia (isinalin mula sa mga tinanggap na teksto tulad ng salin na King James) ay ang 
kinasihang salita, bagama't isinulat ng tao, ito ay makapangyarihan, hindi nagkakamaling pahayag ng 
kalooban ng Diyos, at ang buo, sapat, at tanging alituntunin ng pananampalataya at gawa. Ang Banal na 
Kasulatan  ay ang  mga  sukatan  ng  pag-uugali,  ang  subukan ng  karanasan,  ang  makapangyarihang 
tagapag-hayag ng mga doktrina, at ang mapagkakatiwalaang tala ng mga gawa ng Diyos sa kasaysayan. 
Sa  Kaniyang  salita,  ang  Diyos  ay  nagbigay  sa  tao  ng  kaalamang  kailangan  para  sa  kaligtasan. 
Pinangalagaan ng Diyos ang Kaniyang salita at  nangakong hindi ito babalik sa Kaniya  na walang 
bunga. (2 Tim. 3:15-17; 2 Ped. 1:19-21; Awit 119:9,11,105,130; Kaw. 30:5, 6; Jn. 10:35; 17:17; 1 Tes.  
2:13; Isa. 8:20; 55:11; Jer. 15:16; Heb. 4:12).

ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN

#8. Ang kawalang-kamatayan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa salita  ng 
Diyos at ibinibigay bilang isang kaloob mula sa Diyos sa ikalawang pagparito ni Cristo. Ito's hindi 
sinasabing  sa  mga  gawa  tayo  iniligtas.  Ang  pagsunod  ay  ang  bunga  ng  pananampalataya,  ang 
kaligtasan ay ang kaloob ng pananampalataya. (1 Cor. 15:21,22,51-55; Awit 146:3,4; Eccl. 9:5,6,10; 1  
Tim. 6:15,16; 2 Tim. 1:10; 1 Jn. 5:11,12).

ANG KAMATAYAN

#9. Ang sangkatauhan ay mortal (may kamatayan). Kapag ang tao ay namatay sila ay walang malay 
(natutulog).  Lahat  ng  tao,  mabuti  at  masama  ay  kapuwa,  nananatili  sa  libingan  mula  kamatayan 
hanggang sa mga pagkabuhay na mag-uli.  (Eccl. 9:5,6; Awit 115:17; 146:3,4; Job 14:10-12,21,22;  
17:13; Jn. 11:11-14; 1 Tes. 4:13; Jn. 5:28,29; 1 Cor 15:20-23).

ANG PAGBABAGONG-LOOB

#10. Ang lahat ng papasok sa kaharian ng langit ay mga ipinanganak na muli, nabagong mga tao. Sa 
pamamagitan ni Cristo, ang mga mananampalataya  ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan na 
pinagsisihan  at  tinalikuran,  kung  saan,  hanggang  nakasalig  sa  kanilang  kapangyarihan,  ang 
pagpapanumbalik  ay  ginawa.  Si  Cristo  ay  tumatahan  sa  pusong  nabago,  isinusulat  dito  ang  mga 
alituntunin ng kautusan ng Diyos,  nag-aakay sa mananampalataya  na magalak sa pagsunod.  (Mat.  
5:23,24; 6:14,15; 18:3; Jn. 3:3; 2 Cor. 5:17; 6:16; Eze. 33:15; 36:26,27; 1 Ped. 1:23; 2:2; Awit 40:8;  
Heb. 8:10-12; Jn. 14:15; Col. 1:14, 15, 27; 3:16; Gal. 2:20; Ef. 1:7; 3:14-21; 1 Jn. 1:7-9; Isa. 55:6,7).  

ANG PAGLAGONG KRISTIYANO

#11. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin, nagbibigay ng 
liwanag at lakas; sa pamamagitan ng panalangin, ang kaluluwa ay kaisa sa Diyos. Ang mga ito ay ang 
mga itinakda ng langit upang matamo ang pagtatagumpay laban sa kasalanan at para sa pagsulong ng 
pag-uugaling Kristiyano. (Awit 19:7,8; 119:130; Jn. 6:63; 17:17; 1 Ped. 2:2; 1 Tes. 5:17; Luc. 18:1;  
Awit 55:17; Isa. 50:4).



ANG BANAL NA ARAW NG SABBATH

#12. Ang ika-pitong araw ng sanlinggo, kilala ngayon bilang Sabado, ay ang walang hanggang tanda 
ng kapangyarihan ni Cristo bilang Manlalalang, Tagapag-banal, at Manunubos at, anupa't, ang araw ng 
Panginoon; ang tunay na Sadadong Kristiyano, kumakatawan bilang tanda ng buhay na Diyos. Ito ay 
ipinangingilin mula paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sadabo. (Gen.  
2:1-3; Ex. 16:24-31; 20:8-11; Jn. 1:1-3,14; Eze. 20:12,20; Mar. 1:21-32; 2:27,28; Isa. 58:13; Luc.  
4:16; 23:54-56; 24:1; Gawa 17:2; Heb. 4:9-11; Isa. 66:22,23; Lev. 23:32; Apoc. 7:1-8).

ANG KATAWAN NATING TEMPLO

#13. Ang Kristiyano ay kikilalanin ang kaniyang katawan bilang templo ng Banal na Espiritu. Kaya't  
igagalang niya ang Diyos sa pag-aalaga sa kaniyang katawan, na umiiwas mula sa anumang bagay 
tulad ng kape at mga nakalalasing na inumin, ipinagbabawal na mga gamot, tabako sa lahat niyang mga 
anyo, ang dugo at ang taba ng pagkaing laman, at lahat ng mga karumal-dumal na lamang-kati. Ang 
mga Kristiyano ay magsisikap na tumupad sa mga tagubilin ng Diyos patungkol sa original na pagkain 
ng Gen. 1: 29 at 3: 18. (1 Cor. 3:16,17; 6:19,20; 9:25; 10:1-11,31; 2 Cor. 7:1; Gal. 5:17-21; 6:7,8; 1  
Ped. 2:9-12; Lev. 11:1-8; Gawa 11:8; 15:29).

ANG PAG-UUGALING KRISTIYANO

#14. Sa buhay Kristiyano, mayroong ganap na paghiwalay mula sa makasanlibutang mga gawain 
tulad ng masamang paglalaro ng baraha, pag-pasok sa mga teatro/sinehan, pagsasayaw, pagbabasa ng 
novela,  libangang  kumpitisyon,  panonood  ng  mga  walang  saysay  na  programa  sa  telebisyon,  at 
pakikinig sa mahalay,  makasanlibutang awitin  atbp.,  na naglalayong patayin at  puksain ang buhay 
espirituwal. (2 Cor. 6:14-18; 1 Jn. 2:15-17; Sant. 4:4; 2 Tim. 2:19-22; Ef. 5:8-11; Col. 3:5-10).

ANG PANANAMIT AT GAYAK KRISTIYANO

 #15. Ang Kristiyano ay tinawag sa pagpapakabanal at  ang kanilang buhay ay dapat natatangi sa 
pamamagitan ng maingat na kilos at  sa kahinhinan at  sa kapayakan sa pananamit.  Mayroon dapat 
malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pananamit ng lalaki at babae. Siya ay dapat umiwas mula sa 
anumang gayak na labas sa Biblikal na batas ng kahinhinan, at mula sa pagsusuot ng mga hikaw, mga 
kwintas, mga pulseras, mga singsing, makukulay na kosmetiko, at anumang anyo ng pananamit na 
makaka-akit ng pansin sa kanilang mga sarili. Ang kanilang impluwensiya ay lalabas mula sa panloob 
nilang gayak na pag-uugali, na makapagga-ganyak sa iba kay Jesus.  (2 Hari 9:30; Jer. 4:30; 1 Tes.  
3:13; 4:3,7; 5:23; 1 Ped. 2:21; 3:3-5,15; Isa. 3:16-24; 1 Cor. 10:31; 1 Tim. 2:9,10; Deut. 22:5).



ANG PAG-AASAWA

#16. Ang pag-aasawa ay itinakda ng Diyos sa Eden bago ang pagka-hulog, para sa kapakinabangan 
ng katauhan, at ang kabanalan nito ay binantayan ng isa sa mga utos (tingan ang Gen 1:27; 2:18-25;  
Ex 20:14; Kawikaan 18:22; Heb 13:4). Ang tanging saligan lamang sa paghihiwalay sa Kasulatan ay 
“pakikiapid”; pagkatapos ng ganyang paghihiwalay ang walang salang panig ay may karapatan sang-
ayon sa Kasulatan na mag-asawa muli, subalit ito'y “pangangalunya” para sa may salang panig na mag-
asawa muli maaring bago o pagkatapos na ang walang salang panig ay makapag-asawa muli. (tingnan 
ang Mat. 5:31,32; 19:3-12; Mar. 10:2-12; Luc. 16:18; Rom 7:1-3; 1 Cor 7:1-40). Kung mayroon mang 
paghihiwalay bukod sa saligang Biblikal, o basta na lamang pagbubukod na hindi paghihiwalay, ang 
pakikipag-kasundo ang nababagay; subalit kahit na ang dalawa ay manatiling magkahiwalay, sila ay 
mag-asawa pa din sa isa't-isa sa paningin ng Diyos, at dapat kumilos ng naayon (tingnan ang 1 Cor. 7:  
10,11).

ANG BAUTISMO

#17. Ang  bautismo  sa  pamamagitan  ng  paglulubog  ay  tanda  ng  kamatayan,  paglilibing,  at 
pagkabuhay muli  ni  Cristo  at  hayagang nagpapahayag ng pananampalataya  sa Kaniyang nakapag-
liligtas na biyaya at ang pagtalikod sa kasalanan at sa sanlibutan. Kinikilala ito bilang isang kalagayan 
ng pagiging kasapi ng katawan ni Cristo. (Mat .3:13-17; 28:19; Gawa 2:38,41-47; 8:35,39; 16:32,33;  
22:16; Rom. 6:1-11; Gal. 3:27; Col. 3:1-3).

ANG IGLESIA

#18. Ang Biblia ay nagtuturo ng tiyak na samahan sa katawan ni Cristo (ang Iglesia) na binubuo ng 
mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang mga kasapi ng katawan 
ni Cristo ay nagiging taga-ganap ng salita at hindi lamang taga-pakinig. Sang-ayon sa Kaayusan ng 
Ebangelio, ang mga kasapi ng samahang ito ay magkakapatid lahat at nasa ilalim ng banal na tungkulin 
na mapasa-pamamahala ni Cristo, ang ulo ng Iglesia, na may katapatang aalalay sa Kaniyang gawain, 
at makibahagi sa pagpapanatili nito. Kaya nga ang iglesia, na nasa pamamahala ni Cristo at binubuo ng 
mga kapatiran, ay hindi isang hirarkiya subalit itinulad sa iba't-ibang bahagi ng katawan na gumagawa 
sang-ayon sa dikta ng Banal na Espiritu at hindi ng tao. Ang Kaniyang katawan ay hindi dapat maging 
kongregasyonal,  hiwalay  sa  malayang  maliliit  na  mga  bahagi,  subalit  ito'y  dapat  na  maayos, 
gumagawang makina. Kung paanong ang Diyos ang ulo ni Cristo, kaya nga si Cristo ang magiging ulo 
ng bawat lalaki, at ang lalaki ang ulo ng babae. Ang babae ay hindi dapat mang-agaw ng kapangyarihan 
sa lalaki, at ang bawat itinalagang mga pinuno ay may mabuting pagka-tao. Ang mga kasapi ay hindi 
dapat magpabaya sa kanilang mga pagtitipon. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao at kung ang 
isang katawan ng mananampalataya ay maging hindi tapat at masuwayin, nahulog sa pagtalikod, Siya 
ay wala sa ilalim ng tungkulin na ingatan ang Kaniyang mga pangako sa kanila. Yaong mga kasapi ng 
katawan  ni  Cristo  ay hindi  magtataglay  ng  pagiging  kasapi  sa  isang  bumagsak  na  iglesia  subalit 
kanilang tatanggalin ang kanilang pangalan at kanilang mga sarili sa lahat ng pagtalikod. (Awit 40:8-
10; Mat. 16:1-3, 16-18; 18:15-20; 23:37, 38; Ef. 1:10-23; 2:12, 19-22; 3:8-11, 15; 4:11-15; 1 Cor.  
10:4; 11:3; 12:12-28; 14:33-40; 2 Cor. 6:14-18; Tito 1:5-9; Heb. 10:24-27; Gawa 1:8; 2:38, 41, 42;  
4:32-35; 6:1-7; 7:38; Rom. 2:28, 29; 8:15-17; Sant. 1:22; 2 Tim. 2:11, 12; 3:1-13; 1 Ped. 2:3-6; Apoc.  
14:12; 22:14).



ANG MGA KALOOB NA ESPIRITUWAL

#19. Ang iglesia ay hindi darating na walang kaloob. Ang mga kaloob na ito ay ipinag-kaloob ng 
Banal na Espiritu at ibinigay “Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng 
katawan ni Cristo.” Ang pagsasalita ng mga wika ay tangi lamang sa maraming mga kaloob na ibinigay 
ng Banal na Espiritu at ito'y hindi subukan ng pakiki-sama o tanda man ng kaligtasan. Ang presensya 
ng kaloob ng “Espiritu ng Propesiya” (kinasihan at  iningatan ng Banal na Espiritu) ay isa sa mga 
palatandaan ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan. Kinikilala natin na ang kaloob na ito 
ay inihayag sa buhay at gawain ni Ellen G. White.  (Jn. 20:21, 22; 1 Cor. 1:5-7; 12:1-28; Amos 3:7;  
Oseas 12:10,13; Apoc. 12:17; 19:10; Ef. 4:12-13). 

ANG PAGIGING KATIWALA

#20. Ang ikapu ay banal sa Panginoon at ang paraan ng Diyos para alalayan ang Kaniyang gawain. 
Ito ay binubuo ng ika-sampung bahagi ng lahat nating mga kinita at  kinikilala bilang “unang mga 
bunga”; ibinibigay sa Panginoon. Ito'y nagpapa-alala sa atin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga 
bagay. Ang malayang mga handog ay bahagi din ng panukala Diyos para sa pag-alalay sa Kaniyang 
gawain sa buong sanlibutan. (Lev. 27:30-32; Mal. 3:8-12; Bilang 18:20-28; Mat. 23:23; Kaw. 3:9,10;  
1 Cor. 9:13,14; 2 Cor. 9:6,7; Awit 96:8; Luc. 18:12).

ANG HAPUNAN NG PANGINOON

#21. Ang ordinansa ng Hapunan ng Panginoon ay nagpapa-alala  sa kamatayan ng Tagapagligtas 
bilang Kordero ng Diyos (sa ganitong paraan ay pinapalitan ang Pascua); ang pakiki-isa ng mga kasapi 
ng katawan ay mahalaga sa paglago at pakiki-samang Kristiyano. Ito ay dapat unahan ng paghuhugasan 
ng paa bilang isang paghahanda sa taimtim na pagtitipong ito.  (Mat. 26:26-29; 1 Cor. 11:23-30; Jn.  
1:29; 6:48-56; 13:1-17) 

ANG PAGSUSURING PAGHUHUKOM

#22. Sa Kaniyang pag-akyat sa langit, sinimulan ni Cristo ang Kaniyang gawain bilang Mataas na 
Saserdote sa banal na dako ng maka-langit na santuario, kung saan ang santuariong ito ay anti-tipo 
lamang ng maka-lupang santuario sa lumipas na kapanahunan. Kung paanong sa tipo, isang gawain ng 
pagsusuring paghuhukom ang nagpasimula sa pagpasok ni Cristo sa ikalawang bahagi ng Kaniyang 
gawain, sa kabanal-banalang dako, na umaanino sa makalupang paglilingkod sa Araw ng Pagtubos. 
Ang gawaing ito ng pagsusuring paghuhukom sa maka-langit santuario at ang pang-wakas na pagtubos 
ay  nagpasimula  noong  Oktubre  22,  1844,  na  nagsasara  sa  huling  propesiya  ng  Biblia  bago  ang 
pagparito, ang 2300 mga araw at gabi ng Daniel 8: 14. Ang pagsusuring paghuhukom ay kumakatawan 
sa pang-wakas na paghuhukom ng mga tala ng ating buhay (pagsasara ng pinto ng awa) bago ang 
pagdating ni Jesus. (Heb. 4:14; 8:1,2; Lev. 16:2,29; Heb. 9:23,24; Dan. 8:14; 9:24-27; Apoc. 14:6,7;  
22:11).



ANG ESPIRITUWAL NA BABILONIA

#23. Ang propesiya ay nagpapahayag na ang Espirituwal na Babilonia ay binubuo ng isang katawan 
(hindi isang katauhan) na minsang dalisay, na naging tiwali na mayroong maling doktrina (bumagsak 
sa pagtalikod). Ang kapapahan (Iglesia Catolica Romana) ay ang anti-cristo sa propesiya ng Biblia; ito 
ay ang dakilang kapangyarihang nag-usig sa Gitna (Madilim) na Panahon at muli, sa pakikipagka-isa sa 
tumalikod na Protestantismo (bumagsak na mga Iglesiang Kristiyano), ay uusig sa mga banal ng Diyos 
sa huling panahon. Ito yaong pagbabago ng tunay na ika-pitong araw na Sabbath sa huwad na Linggo, 
at  maraming  mga  pagano  at  hindi  Biblikal  na  mga  katuruan  na  kaniyang  ipinakilala  sa  ka-
Kristiyanuhan na siyang tanda niya bilang maka-bago, espirituwal na na Babilonia. Ang espirituwal na 
Babilonia  ay  siya  ding  ina  ng  mga  Patutot,  [tumalikod  na  Protestantismo,  bumagsak  na  mga 
Kristiyanong iglesia]. Anumang iglesia, denominasyon, samahan, grupo, etc. na mayroong kahit isang 
hindi napagsisihang katangian ng Espirituwal na Babilonia tulad ng: kawalang-kamatayan ng kaluluwa, 
walang hanggang pagpapahirap sa masasama, ang pagtanggi sa pag-iral ni Cristo bago ang Kaniyang 
kapanganakan sa Bethlehem, ang pag-pawi sa kautusan ng Diyos, 'Original na kasalanan' (ipinanganak 
na  makasalanan),  pagsanggalang  at  pagtataas  sa  unang  araw  ng  sanlinggo  ng  higit  sa  banal  at 
ipinangiling araw ng Diyos (ang ika-pitong araw na kilala bilang Sabbath), at kapuwa mga kamalian na 
hindi mapatutunayan mula sa mga Kasulatan; ay anak ng dakilang patutot at nag-aakay sa mga tao na 
tatakan ang kanilang mga kasalanan na magbubunga ng kamatayan at impierno.  (1 Jn. 4:2,3; Dan.  
2:40, 41; 7:7, 8, 20-25; 11:31, 36-39, 45; Apoc. 12; 13:1-8; 17; 18:23, 24).

ANG TATAK NG HAYOP

#24. Ang relihiyosong pangingilin  ng unang araw ng sanlinggo,  kilala  ngayon bilang Linggo ay 
ipinakilala ng Kapapahan bilang tanda ng kaniyang kapangyarihan. Kapag ang pangingilin ng Linggo 
ay ipinatupad ng batas sibil ng Estados Unidos, ito ay magiging pang-huling araw na tatak ng hayop. 
(Ex. 31:13; Eze. 20:12,20; Apoc. 7:1-8; 13:11-17; 14:1,9,10).

ANG IKALAWANG PAGPARITO NI CRISTO

#25. Ang ikalawalang pagparito ni Cristo ay ang pag-asa ng iglesia, ang rurok ng ebanghelio, sa 
pagparito ni Cristo ng literal, maingay, makikita sa ulap (hindi kailanman tatapak sa lupa) at kasama 
ang Kaniyang mga banal na anghel. Itinuturo ni Jesus ang mga tanda ng panahon na magpapatunay na 
ang Kaniyang pagdating ay nalalapit na. At ang halos ganap na mga katuparan ng iba't-ibang linya ng 
mga propesiya ay nagpapahiwatig na, “Siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga.” (Jn. 14:1-3; Tito  
2:11-14;  Heb. 9:28;  Gawa 1:9-11;  Apoc.  1:7;  Mat.  25:31; Lucas 9:25;  21:25-33; Mat.  24:14,36-
39,33).



ANG UNANG PAGKA-BUHAY NA MAG-ULI

#26. Ang mga matuwid na namatay ay bubuhaying muli sa ika-lawang pagparito ni Cristo. Kasama 
ang mga matuwid na buhay,  sila  ay aagawing magka-kasama upang salubungin ang Panginoon sa 
hangin, at kasama Niyang pumunta sa langit,  doon upang gugulin ang isang libong mga taon (ang 
millenio).  Ang  masasama  na  nangabubuhay  sa  panahon  ng  pagparito  ni  Cristo  ay  mamatay  sa 
kalualhatian ng Kaniyang pagparito. Ang mga ito, kasama ang mga masasamang nangamatay sa lahat 
ng kapanahunan, ay maghihintay sa huling pagka-buhay na mag-uli, sa pagtatapos ng isang libong mga 
taon. (Apoc. 1:7; Jn. 5:25,28,29; Oseas 13:14; 1 Cor. 15:51-55; 1 Tes. 4:13-18; Jn. 11:24,25; 14:1-3;  
Apoc. 20:4,5,6; Isa. 25:8,9; 2 Tes. 1:7-10; 2:8; Judas 14,15; Apoc. 20:5,12,15; Jn. 5:28,29; Gawa  
24:15; Isa. 24:21,22). 

ANG HULING PAGKA-BUHAY NA MAG-ULI

#27. Sa katapusan ng isang libong mga taon, ang mga sumusunod na pangyayari ay magaganap: a) si 
Cristo at ang mga matutuwid ay ibababa mula sa langit, kasama ang Banal na Lungsod, ang Bagong 
Jerusalem (Apoc. 21:2,10); b) ang masasamang nangamatay ay bubuhaying muli (Apoc. 21:11,12); c) si 
Satanas at ang kaniyang mga anghel at ang masasama ay tatanggap ng huling kabayaran ng kasalanan 
kapag ang apoy galing sa Diyos mula sa langit ay lubusang pupuksa sa kanila, kamatayan at impierno, 
ito ang ikalawang kamatayan (1 Cor. 15:26; Apoc. 20: 7-10,14,15); d) ang apoy na ito, na pupuksa sa 
mga gawa ng kasalanan ay magdadalisay sa lupa (2 Ped. 3:10-14; Mal. 4:1-3; Apoc. 20:4,8).

ANG BAGONG LUPA

#28. Ang lupa na nilinis ng apoy at nilikhang muli ng kapangyarihan ng Diyos, ay magiging walang 
hanggang tahanan ng mga tinubos at ang Diyos mismo ay tatahang kasama nila. (2 Ped. 3:9-13; Isa.  
65:17-25; 35:1-10; 45:18; Mat. 5:5; Mal. 4:1-3; Kaw. 11:31).

ANG ATING PABALITA

#29. Sang-ayon sa hindi nababagong pakikitungo ng Diyos sa katauhan, binibigyang babala sila sa 
mga darating na pangyayari na may kahalagahang naka-aapekto sa kanilang tadhana, Siya ay nagpadala 
ng  kapahayagan  sa  nalalapit  na  pagparito  ni  Cristo.  Ang  paghahandang  pabalita  na  ito  ay 
kinakatawanan ng mga pabalita ng tatlong mga anghel sa Apocalipsis 14. At sa ika-apat na pabalita ng 
anghel sa Apocalipsis 18. Bawat tunay na mananampalataya (ang nalabi ng Diyos) ay magpapahayag 
ng mga pabalitang ito na kasama ang a) ang pagpapahayag sa pagdating ng oras ng paghuhukom, b) 
ang  kaligtasan  sa  pamamagitan  ni  Cristo  at  sa  nalalapit  Niyang  ikalawang  pagparito,  c) isang 
panawagan sa pagsamba sa tunay na Diyos at pagtalikod sa lahat ng mga maling doktrina, Romanismo, 
at paganismo,  d) paglalarawan sa Babilonia at sa kaniyang mga anak at  e) ang babala upang hindi 
tumanggap ng tatak ng hayop at maki-bahagi sa mga salot. Ang pagpapahayag ng mga pabalitang ito ay 
magbubunga sa isang banal na bayan na nagsisitupad sa utos ng Diyos, at may pananampalataya kay 
Jesus; na lubhang nakahiwalay mula sa espirituwal na Babilonia, kanyang mga anak, Paganismo, at 
Romanismo sa anumang anyo, at handa na salubungin si Jesus ng mukhaan na hindi makakakita ng 
kamatayan. Ang bayan ng Diyos ay dapat sumunod sa tinig ng kanilang Punong Pastol at humiwalay 
mula sa pakikisama sa Babilonia at  pumasok sa Kaniyang kawan o tatanggap sila ng mga sumpa. 
(Amos 3:7; Mat. 24:29-34; Apoc. 12; 13; 14; 17:1-18; 18:1-5; 2 Cor. 6:14-18; Zef. 3:13; Micas 4:7,8;  
Isa. 26:2; Apoc. 22:14). 



PERSONAL NA PANGANGARAL
 
#30. Bawat kasapi sa iglesia ay nasa ilalim ng banal na utos mula kay Jesus na gamitin ang kanilang 
mga  talento  sa  personal  na  gawain  ng  pagliligtas  ng  kaluluwa  sa  pagtulong  sa  pagbibigay  ng 
pangkasalukuyang katotohanan ng ebanghelio sa buong sanlibutan. Kapag ang gawaing ito ay natapos 
na at ang ugali ni Cristo ay ganap na mamunga sa Kaniyang bayan, si Jesus ay darating. (Mat. 24:14; 
5:48; 25:14-29; 28:18-20; Apoc. 22:17; Isa. 43:10-12; 2 Cor. 5:17-20; Rom. 10:13-15; Gen. 17:1; Ef.  
4:12,13) 

Ang maikling buod na ito  ay dapat ituring lamang bilang pambungad na pangkalahatang-
ideya. Walang mananampalataya ang dapat kumilala na itong buod na ito ay naglalaman ng buong  
saklaw ng pananampalataya at gawang Kristiyano; sa halip, ang mga mananampalataya ay dapat  
matuto, magmasid, at kahit magturo ng lahat ng mga bagay na ipinag-utos ni Cristo (tingnan ang  
Mateo 28:20). Ang bawat Kristiyano ay dapat magkaroon ng pagtatalaga na pag-aralan ang Salita ng  
Diyos araw-araw  at magpatuloy na “magsilago sa pagka-kilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas  
na si Jesucristo.” (2 Ped. 3:18; tingnan ang Lucas 2:52; Juan 6:48-63; Gawa 17:11; 2 Tim. 2:15).


