Andam Ka na Ba? –
Unsa ang kamatuoran
mahitungod sa COVID
Daghan sa mga tawo
karon nakahibalo nga
hapit na mubalik si Jesu-Cristo apan wala sila
mahibalo unsa’y mahitabo o mga ilhanan sa dili
pa Cya mubalik ug unsaon pag-andam sa
kaugalingon alang niining hitaboa. Kini tungod
kay giilad ni Satanas ang tibook kalibutan.
Pinadayag 12:9. Ang mga hunahuna sa tawo
tua mitumong sa mga kalibutanong ambisyon ug
kalingawan.
Usa sa pinakamaayo nga limbong ni Satanas
karon panahona mao ang COVID. Ang mga
pangulo sa tibook kalibutan nagkahiusa niini mao
nga makita nato naa lockdown, pagsul-ob sa
mask, faceshield, pagbarug layo sa uban (6feet)
ug uban pa kunuhay nga pamaagi nga dili
matakdan sa virus apan kini diay mga pamaagi
nga ang mga tawo makat-on sa pagtuman kay
kondili ka motoman dili ka makahimo sa
paglakaw ngadto sa laing lugar. Ang ilang sunod
nga lakang mao ang pagbakuna diin ang mga
tawo wala makahibalo nga kini maoy kabahin sa
Agenda 21 o plano nga kuhaan ang ang
gidaghanon sa mga tawo sa kalibutan.
Ang mga tawo wala makahibalo nga ang COVID
maoy isa ka paagi sa pagkontrol ug sa pag-usab
sa hunahuna sa mga tawo. Pinaagi niini, ang
mga tawo maanad sa pagtuman sa mga
patakaran nga nahiusahan sa tibook kalibutan ug
sa pag-andam kanila alang sa pagpatuman sa
pagsimba sa Domingo nga mao ang ilang
katapusang sulosyon sa pagsulbad sa mga
problem nga gidala sa “climate change” ug sa
COVID. Ang gingharian ni Satanas nakigbatok
sa Gingharian sa Dios. Ang COVID gigamit ni
Satanas aron sa pagpahiusa sa kalibutan diha
sa bakak. Kini usa ka paagi aron ang tibook
kalibutan makainom sa bino

(doktrina/bakak/principyo) sa kopa sa Vatican.
Pinadayag 17.
Apan taliwala sa paglimbong ni Satanas karon,
ang atong Dios sa Langit naghatag ug mga giya
alang sa Iyang katawhan aron ilang tumanon ug
sila dili malimbungan ni Satanas ug sa iyang
mga ahente. Ang maayong balita mahitungod sa
Iyang gingharian igamantala gayud ngadto sa
tibook kalibutan ug ang katapusan muabot na.
Matthew 24:14. Aha makita kini inga Balita? Kini
Mabasa nato sa Pinadayag 14 ug 18. Adunay 3
ka manulunda nga nakigbatok sa Sistema sa
COVID ni Satanas karon. Kini nga mga
manulunda nagdoot kanato paingon sa
pagsimba sa Magbubuhat ug sa pagbutyag sa
sayop nga pagsimba ngadto sa tawo pinaagi sa
usa ka katukuran nga nagpatay sa daghang mga
tawo nga midumili sa pagsimba Papa sa Roma.
1. UNANG MANULUNDA –
Pinadayag 14:6-7 … kini siya may gidalang
walay katapusang Maayong Balita aron imantala
ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa tanang
kanasuran ug kabanayan ug pinulongan ug
katawhan. 7Ug sa makusog nga tingog siya nagingon, "Kahadloki ninyo ang Dios ug kaniya
ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabut na ang
takna sa iyang paghukom; ug simbaha ninyo
siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa
dagat ug sa mga tuburan sa tubig."
Kahadloki ang Dios. Unsaon?
Ecclesiastes 12:13 – Bantayi ang Iyang mga
sugo kay mao kini ang tibook katungdanan sa
tawo
Kaniya ihatag ninyo ang himaya
1 Corinto 10:31 –pagkaon ug ilimnon ug
pagkinabuhi kinahanglan muhaum diha sa
kabobot-on sa Dios. Ayaw hugawi imong lawas.
Orihinal nga Pagkaon: Genesis 1:29. Kini nga
klase sa pagkaon makatabang nga ikaw dali
makasabot sa kamatuoran ug dili ka
malimbungan. Daniel 1. Pagkaon nga Gitogot:

Leviticus 11. Gitogot sa Dios apan kini dili mao
ang pinakamaayo nga pagkaon tungod kay
daghan gihapon ang nagsakit pinaagi sa
pagkaon sa karne nga gitogot sa Dios.
Dulumtanan: Leviticus 11. Nagsulti sa mga
mananap nga mahugaw ug dulumtanan. Kini nga
pagkaon 100% makatabon sa panabot ug dili
ikaw makakita sa kamatuoran gikan sa Dios.

Takna sa Paghukom
Daniel 7:10; Ecclesiastes 12:14; 2 Corinto
5:10 – si Jesu-Kristo mao ang Labawng
Sacerdote nga naghukom karon ug nag-abli sa
mga libro sa mga tawo nga miangkon nga
nakaila Kaniya. Sa dili na madugay kini nga
trabaho Niya matapos na ug ang kaluwasan
masira na. Daniel 12:1.
Simbaha Siya
Exodo 20:8-11; Genesis 2:2-3 – Gibalaan sa
Dios ang ikapitong adlaw, gipahulayan Niya ug
gipanalinginan Niya kini. Unsang adlawa ang
ikapito? Sabado. Isaiah 58:13-14. Kini mao ang
“Lord’s Day” nga mao ang timailhan tali Kaniya
ug sa Iyang katawhan. Ezekiel 12:12, 20.
2. IKADUHANG MANULUNDA
Pinadayag 14:8 … "Nagun-ob, nagun-ob na ang
bantugang Babilonia, ang babaye nga mao ang
nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa
iyang mahugawng kaulag."
Unsa ang Babilonya: Genesis 11:6-9;
Pinadayag 18:2, usa ka kahitamtang sa
pagkalibug, puy-anan sa mga dautang espiritu,
kangitngit ug pag-apostasiya. Kini nga katukuran
nagsimba sa binuhat sa Dios inay nga ang Dios
maoy simbahon. Siya usab adunay bino nga
iyang gipainom ngadto sa tanang kanasuran.
Ang sentral nga doctrina niini nga katukuran mao
ang Trinity (usa ka pagano nga dios) aron
simbahon kini diha sa pagano nga Adlaw sa
“SUN” o gitawag nga Domingo (SUN-day)

https://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/c
atechism/p3s2c1a3.htm)

balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa
Dios ug sa tinoohan ni Jesus.

Dios nga nanagtuman sa Iyang mga sugo ug dili
sa sugo sa tawo.

Ang Vatican usab adunay mga ahente nga
gitawag ug mga mini nga profeta. Titus 2:1;
Matthew 24:11; Revelation 16:13. Kini sila mao
ang mga nangahulog nga iglesya tungod kay
ilang gidawat ang iyang bino sa pagsimba’g
diosdios ilabina sa paghatag pagtahud sa Papa
pinaagi sa pagsimba’g Domingo.

Mananap nga Mapintas = Nasud, Gingharian.
Daniel 7:24

Unsa ang mahitabo sa mudawat sa marka? Sila
makadawat sa katapusang 7 ka mga hampak.
Pinadayag 16.

“Ang pagsimba’g Domingo sa mga
Protestante maoy paghatud nga ilang gihatag
alang sa gahum sa iglesya Catoliko.”
Monsignor Louis Segur, ‘Plain Talk about the
Protestantism of Today’, p. 213.
Ang uban nga mga iglesya nga wala magsimba
sa Domingo apan nagdawat sa uban pa’ng bino
sa Babilonya usab gitawag nga mga anak sa
Babilonya ug kini naglangkob sa iglesya SDA
tungod kay siya nahulog ngadto sa pagapostasiya pinaagi sa pag-apil sa kalihukan sa
pulitka, pagsaulog sa mga pagano’ng
kasaulugan, pagkakalibutanon, ug uban pa.
Ang dakung singgit sa manulunda sa Pinadayag
18:4 nagsulti nga kon ikaw membro ani mga
iglesya (Babilonya ug mga anak niini), gumuwa
ikaw katawhan Ko, mao ang gisulti sa Dios aron
ikaw dili makaambit sa ilang silot o mga hampak.
3. IKATULONG MANULUNDA
Pinadayag 14:9-12 …"Kon adunay mosimba sa
mapintas nga mananap ug sa iyang larawan, ug
pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya
usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios, …
siya pagasakiton pinaagi sa kalayo ug asupri …
ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtud sa
kahangturan; ug sila dili makatagamtam sa
pahulay, sa magabii ug sa maadlaw, sila nga
mosimba sa mapintas nga mananap ug sa
iyang larawan, ug ang bisan kinsa nga
minarkahan sa iyang ngalan. Ania niini ang
agda alang sa pagkamainantuson sa mga

Kini nga mananap nga mapintas gihulagway diha
sa Pinadayag 17 nga adunay babaye nga
nagkabayo niini. Babaye = “iglesya”. Sa ato pa,
kini nga nasud gigamhan ug usa ka iglesya.
Aduna’y usa lamang ka nasud sa tibook
kalibutan nga ang pangulo niini pangulo usab sa
usa ka iglesya. Kini mao ang nasud sa Roma
diin gigamhan sa Papa nga mao ang lider sa
iglesyang Katoliko. Kini nga nasud-iglesya
adunay MARKA.
"Ang Domingo mao ang MARKA sa among
gahum… ang iglesya mas labaw pa kaysa
Bibliya, ug ang pagbalhin sa pagbantay sa
Sabado ngadto sa Domingo mao’y usa ka
pamatood alang niini nga katinooran." Catholic
Record of London, Ontario Sept 1,1923
Unsaon sa usa ka tawo ang pagkadawat sa
marka sa mapintas nga mananap diha sa ilang
agtang? Unsa ang anaa sa atong agtang? Ang
atong utok! Kini mao ang dapit diin kini magahimo
sa matugtanon nga pagpili sa pagsimba sa Dios
diha sa ikapitong Adlaw sa semana nga mao ang
Adlawng Igpapahulay (Exo 20:8-11) o diha sa
adlaw sa ADLAW (SUN), busa mao ang
pagsimba sa Domingo!
Unsaon nato pagkadawat sa marka sa mapintas
nga mananap diha sa atong kamot? Diha sa
propesiya sa Bibliya ang kamot usa ka timaan sa
pagpugos kanato batok sa atong kabubut-on aron
makahimo kita sa pagtrabaho (Ecc 9:10) nga kon
kita dili tugotan sa pagtrabaho, kita dili makahimo
sa pagpalit ni sa pagpamaligya. Pin 13:17.
Kinsa ang dili mudawat sa marka? Pinadayag
14:12. Kadto lamang mga balaang katawhan sa

Ang Sistema sa pagpatuman sa Balaod sa
pagsimba’g Domingo ipatuman sumala sa tagna
ug ang COVID gigamit nga dalan aron matuman
kini. Sa pagdaghan sa lingla, ang mga tawo
mangita’g paagi sa pagsulbad niini pinaagi sa
pagpatuman sa Balaod sa Domingo nga mao
kunuhay ang sulbad nga ma normal ang ilang
kinabuhi apan kini usa ka lit-ag nga magpaunlod
sa kalibutan diha sa pagsupak batok sa mga
sugo sa Dios.
Ang virus nga ilang gipaila nga sakit sa lawas
diay usa ka sakit sa panggoberno sa kalibutan
aron kini mausab ug mahimong socialismo.
Kinahanglan nga usabon ang panggoberno aron
ang mga tawo sayon nga kontrolon aron kon
panahon na sa pagpamugos sa pagsimba’g
Domingo, dili na kini lisud nila nga ipatuman.
Mga higala kini gisulti namo karon aron sa
pagkatuman niini motoo na kamo. Juan 14:29.
Mamili ikaw karon, dawaton mo ba ang silyo sa
Ginoo nga mao ang pagbalaan sa Sabado? O sa
pagdawat sa marka sa Mapintas nga Mananap
sa panahon nga ipatuman na kini sa balaod
Hinaut imong pilion ang Dios inay sa tawo!
Andama imong kaugalingon.
Unsaon pag-andam?
Basaha ang Pulong sa Dios (Bibliya)
Toohi ang nahisulat niini (Pagtoo)
Tumana ang gisulat niini (Bunga sa Pagtoo)
Juan 14:15; Pinadayag 22:14; Mateo 7:16;
Santiago 2:18;20
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