SI JESUS NAG-INGON..”Ug karon gisultihan ko kamo sa wala
pa kini mahitabo, aron nga kon kini mahitabo na, managpanoo
kamo.” (Juan 14:29)
Sa dakung kasubo, usa ka yano nga kamatuoran sa kinabuhi nga
kadaghanan sa katawhan managpanoo lamang human sa
panghitabo sa usa ka butang. Ang karaan nga sinultihan “motoo
ko kon makakita ko” ginabalik balik pagsulti sukad pa kaniadto.
Apan pag-andam pag ayo sa pagkakita niini dinhi ug karon. Apan,
sa dili pa kini, pipila ka mga sundanan ang kinahanglan nga
iplastar aron sa paglikay sa pagduha-duha. Ang Bibliya nagtudlo
kanato nga “…walay profesiya diha sa kasulatan nga arang
kahimoan sa kinaugalingon nga
pagpanabut. 2 Peter 1:20
Isip Kristohanon, kita gisultihan nga dili gayud
maghatag sa atong kaugalingon nga
panghuna-huna mahitungod sa mga
kahulugan sa mga simbolo sa profesiya.
Kinahanglan atong tugotan ang Pulong sa Dios nga maoy
maghatag niini ug kahulugan. Ang atong kaugalingon nga
pagpanabot walay pulos. Ang kamatuoran mao, nga adunay 404
ka mga bersikulo sa libro sa Pinadayag, ug sa 404 ka mga
bersikulo, 278 niini nagdala ug daghang mensahe mahitungod sa
tagna nianang libroha. Kahibalo ba kamo nga ang tanang 278 ka
mga bersikulo makaplagan halos matag pulong sa laing libro sa
Bibliya? Sa laing pagkasuti, ANG BIBLIYA NAGHUBAD SA
IYANG KAUGALINGON SA HINGPIT GAYUD. Kinahanglan dili
nato tugotan ang usa ka tawo nga maghatag sa iyang
kaugalingon nga opinion o pagpanabot sa mga kahulugan sa
profesiya sa Bibliya. Kinahanglan atong tugotan ang Bibliya nga
maghubad sa Bibliya. Ngani, mao na ang pamaagi ni Jesus sa
pagtudlo sa kamatuoran diha sa Bibliya sa Iyang pagbisita kanato
2000 tuig ang milabay. Mao usab na ang pamaagi kon unsaon
pagpadayag sa mga mini nga magtutudlo. Paminawa lang ang
ilahang gisulti, dayon ablihi ang Bibliya aron makita nimo kon ang
ilang gisulti nahiuyon ba sa Kasulatan mahitungod sa simbolo sa
profesiya.
Si Peter Stoner nag-ingon sa iyang libro “Science Speaks”
(Moody Press 1963) nga kon adunay lamang 8 ka mga profesiya
sa tibuok Bibliya aduna lamang 1 sa 1,000,000,000,000,000,000
nga higayon nga adunay usa ka tawo nga makatuman sa tanang
8 ka profesiya. Iya dayon gipahayag unsa ka daku niining
numeroha pinaagi sa pagsugyot sa paghulagway sa tibuok estado
sa Texas (263 000 milya quadrado) gilubong 2 ka tiil ang kalalum
ang mga plata nga sinsilyo. Karon, pintali ug pula ang usa ka

sinsilyo ug isagol sa ubang sinsilyo. Dayon tabuni ang mata sa
usa ka tawo ug ibutang siya sa bisan asa nga lugar sa estado.
Dayon sultihi ang tawo nga siya mo byahe bisan asa sa Texas
taman sa iyang makaya. Ang iyang buluhaton mao nga iyang
mapunitan ang usa ka sinsilyo ug kini kinahanglan mao ang pula
nga sinsilyo. Kinahanglan insakto gayud siya 100% sa pirmiro nga
pagsulay!
Mas sayon pa sa iyaha ang pagbuhat niana kaysa sa 8 ka mga
profesiya nga matuman sa usa ka tawo. Ingon-ana ka
kahibulongan ang Kristohanon nga profesiya. Ang kamatuoran
mao, ang sosamang pagkwenta magamit ngadto sa Anticristo.
Niining balasahon atong palaluman ang atong pagtoon. Atong
tan-awon ang NAPULO ug USA ka mga profesiya mahitungod sa
Anticristo aron atong makita kon aduna ba usa ka pagkabuhi dinhi
sa yuta nga muhaom sa tanang napulo ug usa ka mga profesiya.
Pinaagi niini, hinaut ang tanang pagduhaduha mawala.
PROFESIYA #1
“…nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka
mapintas nga mananap..” Pinadayag 17:3
Sanglit ang Bibiya maghubad man sa iyang kaugalingon nga mga
simbolo mahitungod sa mga simbolo sa profesiya, unsa man ang
gisulti niini mahitungod sa “babaye” ug sa “mananap nga
mapintas”?
BABAYE = IGLESYA
Jeremias 6:2 nag-ingon, “Ang maanyag ug mahuyang nga dalaga,
ang anak nga babaye sa Sion.”
MANANAP NGA MAPINTAS = NASUD/GINGHARIAN
Daniel 7:17 nag-ingon “Kining dagkung mga mananap, nga upat,
mao ang upat ka mga hari. “
Si Daniel nag-ingon nga ang babaye
(iglesya) makigtipon sa mananap nga
mapintas (nasud). Asa dapit sa yuta nga
atong makita ang iglesya ug nasud
nahiusa isip usa ka pulitikanhon nga pagkabuhi karon? Ang
Daniel 7:23 usab nagsulti nga pinaagi niini mahimo kining usa ka
sahi nga nasud sa kaniadto ug sa human niini. Kini nga
katumanan makita lamang nato sa nasud nga gitawag ug Cyudad
sa VATICAN. Dugang pa, ang Cyudad sa Vatican gitawag usab
ug Iglesya Romano Katoliko.
PROFESIYA #2
“….nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa usa ka
mapintas nga mananap nga mapula..ug kini may pito ka buok
ulo..” Pinadayag 17:3

Si Apostol Juan nagpahayag nga ang mananap nga mapintas
(nasud) nga gilingkuran niining babaye (iglesya) nga adunay pito
ka mga ulo. Unsa man ang gipasabot sa pito ka ulo niini nga
tagna? Sa panahon niining panan-awon, ang manulunda
nagpahayag unsa ang pasabot sa pito ka mga ulo. Sa unahan sa
bersikulo nwebi sa maong libro, si Juan nag-ingon “ang pito ka
mga ulo mao ang pito ka mga bungtod diin ang babaye
naglingkod” (ang “bukid” usab gihubad nga “bungtod”, tan-aw ang
Strong’s Concordance #3735 aron sa pagpamatuod)
Ang Iglesya Romano Katoliko niangkon….
“Kini anaa sa Cyudad sa Roma, nga gitawag ‘Ang Cyudad sa Pito
ka mga bungtod’, nga ang tibuok lugar sa centro sa Vatican karon
nahamutang.” Catholic Enclycopedia p529
PROFESIYA #3
“…ang ngalan sa mananap nga mapintas o ang numero sa
iyang ngalan… usa ka numero sa tawo; ang iyang numero
unom ka gatus ug kan-uman ug unom. “ Pinadayag 13:17-18
Ang profesiya nag-ingon nga adunay usa ka tawo nga anaa sa ulo
niining iglesya ug nasud nga pagkabuhi nga adunay pangalan
uban sa numero. Ang bili niini mao ang 666. Ang kamatuoran mao
nga ang goberno sa Vatican kinahangan sa kanunay adunay
papa nga mubarog isip pangulo. Sa dihang ang papa mamatay,
ang bag-o nga papa pagapilion dayon aron mubarog sa posisyon
sosama sa miaging papa. Iyang dalhon ang iyang katungdanan,
iyang titulo, ug iyang pangalan bisan sa kamatayon. Ang tanang
papa adunay sosama nga titulo sa katungdanan sa pagka papa.
Unsa man ang pangalan nga iang kinahanglan nga pagadalhon?
Ang mga letra nga nakasulat sa kalo sa Papa mao kini:
‘VICARIUS FILII DEI’ nga mao ang LATINO para sa ‘PULI SA
ANAK SA DIOS’. Ang Katoliko naghupot nga ang iglesya, diin kini
usa ka katilingban nga dayag, gikinahanglan nga adunay dayag
nga pangulo. Si Cristo, sa wala pa Siya mikayab ngadto sa langit,
nagpili ni San Pedro aron mahimong Iyang representante… Mao
nga sa Obispo sa Roma, nga mao ang ulo sa iglesya, gihatag
ang titulo ‘PULI NI CRISTO’” Our Sunday Visitor, (Catholic
Weekly) “Bureau of Information,” Huntington, Ind. April 18, 1915
Makapaikag nga butang mahitungod sa Pinulongan nga Latin
mao nga kini adunay letra sa Alpabeto ug Romano nga numero
nga sistema.
VICARIVS FILII DEI ~ “Puli sa Anak sa Dios”
V=5
F=0
D = 500
I =1
I =1
E=0
C = 100
L = 50
I =1
A=0
I =1
R=0
I =1
I =1
V=5
S = 0_______
__________
___________
TOTAL = 112
TOTAL = 53
TOTAL = 501
GRAND TOTAL = 112 + 53 + 501 = 666

PROFESIYA #4
“Ug nakita ko nga may migimaw sa dagat nga usa ka mapintas
nga mananap nga may pito kabuok ulo… ug may mapasipalahon
nga ngalan diha sa iyang mga ulo.” Pinadayag 13:1
Ang profesiya nagsulti nga kini nga mananap nga mapintas sa
ibabaw sa pito ka bungtod mahimong usa ka mapasipalahon nga
mananap. Giunsa sa Bibliya paghubad ang pagpasipala? Adunay
duha ka mga hubad:
(1.) Sa dihang ang tawo muangkon nga Siya Dios.
“Kaniya mitubag ang mga Judio nga nanag-ingon, ‘Batoon ikaw
namo dili tungod sa imaong pagbuhat ug mayo, kondili tungod sa
pagpasipala batok sa Dios; kay ikaw nagpaka-Dios, nga tawo
ka ra man unta.” Juan 10:33
(2.) Sa dihang ang tawo muangkon sa abilidad nga
makapasaylo ug mga sala.
“…Kinsa ba kini siya nga nagasultig mga pasipala? Kinsa bay
arang makapasaylog mga sala kondili ang Dios ra?” Luke 5:21
(1.) Ang Papa ba miangkon nga dios dinhi sa yuta?
“Ang Romano nga Papa nagahukom sa tanang katawhan,
apan dili pagahukman ni bisan kinsa. Among gisulti, giasoy,
gihubad ug gipahayag: nga mahisakop ngadto sa Romano nga
Papa nga sa tanang tawo nga binuhat gikinahanglan alang sa
kaluwasan nga kini gisulti ni Cristo ‘ug imong nabuntog ang
tanang butang ubos sa iyang mga tiil’ mahimong ma suta diri
kanako.. Ako adunay kagahumn gikan sa Hari sa tanang
mga Hari. Ako ang tanan sa tanan ug labaw sa tanan, aron
nga ang Dios mismo ug ako, ang puli sa Dios, adunay usa
lamang ka katiguman, ug ako arang makabuhat sa tanan nga
mabuhat sa Dios” – The Bull Unam Sanctam.. isyo ni Papa
Boniface VIII
“Ang Papa ug ang Dios managsama ra, mao nga siya adunay
tanang kagahum sa langit ug sa yuta.” Pope Pius V. quoted in
Barclay, Chapter XXVII, p.218 “Cities Petrus Bertanous”
“Ang Papa dili lamang representati ni Jesu-Cristo, siya mao si
Jesu-Cristo mismo, natago ubos sa tabil sa unod.” Catholic
National, July 1895

(2.)

Ang Papa ba miangkon sa katakus nga mupasaylo ug sala?

‘Kini nga mahukmanon nga kagahum magalangkob bisan pa
sa gahum sa pagpasaylo ug sala.” The Catholic Encyclopedia
vol 12, article “Pope” p.265
“Ang Dios mismo napugos sa pagpabilin diha sa hukom sa
iyang mga pari ug bisan sa dili pagpasaylo o sa pagpasaylo,
(sala) sumala sa ilang pagbalibad sa paghatag ug pagpasaylo,
kon ang mahinulsulon arang makahimo niini.” Liguori, Duties
and Dignities of the Priest, p. 27

PROFESIYA #5, 6, & 7
“.. ang mapintas nga mananap tungod
kay kini mao man ang sa kaniadto,
dili mao ang sa karon, ug mao ang
sa umalabut.” Pinadayag 17:8
Ang profesiya nagpahayag dinhi nga kining mananap nga
mapintas mahimong usa ka gahum sa maka usa, (kaniadto) ug
mahimong dili aktibo, (dili mao ang sa karon), ug dayon mobalik
sa pagkagamhanan (sa umalabot). Kini ba nga kasaysayan
magpamatuod sa tulo ka mga panghitabo diha sa Vaticano?
KANIADTO: Ang Vaticano nahimong usa ka iglesya ug nasud
nga gahum. “Si Vigilius…misaka ngadto sa lingkuranan sa
papa (538 A.D.) ubos sa military nga proteksyon ni Belisarius.”
History of the Christian Church, Vol 3, p. 327
DILI MAO ANG SA KARON: Ang Vaticano nawagtangan sa
iglesya ug nasud nga gahum.
“Sa 1798 si Heneral Berthier … nagpapas sa papanhon nga
goberno, ug nagtukod sa kalibutanon nga goberno.” ---Encyclopedia Britannica 1941 edition
ANG SA UMALABOT: Ang Vaticano naka-angkon pag-usab sa
iglesya ug nasud nga gahum.
“… karong buntaga adunay lahi na usab nga labawng pangulo,
magawasnon nga nasud sa kalibutan… Si Premier Mussolini..
ug si Cardinal Gasparri, nipirma… ang labaw nga gawasnong
nasud sa Cyudad sa Vaticano.. ngadto sa pagkabuhi.” New
York Times, July 7, 1929
Ang Vaticano “kaniadto” usa ka gahum gikan sa 538AD ngadto sa
1798AD. Kini kaniadto “dili” usa ka gahum gikan sa 1798AD
ngadto sa 1929AD. Dayon sa 1929AD atong nakita nga kini
“karon” na gamhanan pag usab.
PROFESIYA #8
“…gitugotan sa pagpatuman sa iyang pagbulot-an sulod sa kapatan ug duha ka bulan… sa pagpakiggubat batok sa mga
balaan…”Pinadayag 13:5-7
Sa profesiya ang usa ka adlaw = usa ka tuig. (Ezequiel 4:6 ug
Numberos 14:34). Ang usa ka biblikanhon nga bulan = 30 adlaw.
(Genesis 7:11 & Genesis 8:3,4. Bahina ang 5 bulan sa 150 ka
adlaw niadtong lunop ni Noe, ug imong makuha ang 30 adlaw
matag bulan.) Pasabot, 43 bulan = 1260 tuig sa profesiya. (Dan
7:25 & Pinadayag 12:6 sa pagsusi sa 1260 tuig).
Niadtong Marso 12, 2000, Si Papa Juan II miangkon sa tibuok
kalibutan nga “mea culpa” nga ang Vaticano sa pagkatinuod
mipatay sa minilyon ka mga tawo sa mga tuig 538 AD ngadto sa
1798 AD. Karon kwentaha kini. 1798 kuhai ug 538 = ang 1260 ka
mga tuig diin ang Roma gitugutan sa pakiggubat sa mga balaan”

“Tungod sa pagpanudlo sa pagtoo nga supak sa pagpanudlo sa
Iglesya sa Roma, ang kasaysayan nagasulat sa pagkasinakit sa
kapin 100 milyon ka tawo.” Brief Bible Readings for the Home
p.16
PROFESIYA #9
“Siya (mananap nga mapintas).. magahunahuna sa pag-usab sa
mga panahon ug sa Kasuguan.” Daniel 7:25
Si Daniel nag-ingon nga ang Vaticano magahunahuna nga
makabaton sa gahum sa pag-usab sa mga “panahon ug sa
Kasuguan”. Ila ba kining gihunahuna?
“Ang Papa adunay gahum sa pag-usab sa mga panahon, sa
pagwagtang (pag-usab) sa mga balaod.” - -Decretal, de
Tranlatic Episcop. Cap. (The Pope can modify divine law.)
Ferraris' Ecclesiastical Dictionary.
“Ang Papa adunay dakung awtoridad ug gahum nga siya makausab, magpahayg o maghubad bisan pa ang diosnong mga
kasuguan.” -Lucius Ferraris, Prompta Ribliotheca, "Papa," art. 2,
translated
“Ang Bibliya nagaingon, Hinumdumi nga imong pagabalaanon
ang Adlawng Igpapahulay. Ang Iglesya Katoliko nagaingon,
Dili! Pinaagi sa akong langitnong gahum Ako nagwala sa
Adlawng Igpapahulay, ug nagmando kaninyo nga inyong
pagabantayan ang unang adlaw sa semana. Ug ania, ang
tibuok sibilisado nga kalibutan miyukbo sa kabalaan nga pagka
matinumanon ngadto sa mando sa balaan nga Iglesya
Katoliko.” Fr Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral College,
Kansas City, Mo., History of the Sabbath, p. 802
“Ang Domingo usa ka katukuran sa Katoliko ug ang iyang pag
angkon niini sa pagbantay mapamatud-an lamang sa Katoliko
nga prinsipyo. Gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan sa
Kasulatan, walay bisan usa ka pasahe nga nagpamatuod sa
pagbalhin sa sinimana nga publikong pagsimba gikan sa
katapusang adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw.” –
Catholic Press, Sydney, Australia, August, 1990
PROFESIYA #10
“Ug diha sa iyang agtang nahisulat ang tinago nga ngalan
“BABILONYA NGA BANTUGAN, ANG INAHAN SA MGA
DAUTAN NGA BABAYE UG SA MGA KANGIL-ARAN SA
YUTA.” Pinadayag 17:5
Atong nahibaloan sa sinugdan nga ang “babaye = iglesya” sa
profesiya. Ang babayeng bigaon usa gihapon ka babaye, apan dili
putli tungod kay siya nakabuhat sa espirituhanong pagpanapaw
batok ni Jesus nga iyang pamanhonon. (Tan-awa Pinadayag
18:23) ang tanang iglesya ba sa kalibutan nakabuhat ug
pagpanapaw pinaagi sa pgbuhat sa gimando nga ipahubat kanila
gikan sa inahan nga Roma?

“Kon wala pa siya nianang gahum, dili unta siya makabuhat niana
diin ang tanang modern nga relihiyoso nga tawo miuyon
kaniya – dili unta niya mailisan ang pagbantay sa Domingo, nga
ang unang adlaw sa semana, alang sa pagbantay sa Sabado sa
kapitong adlaw, usa ka pag-usab nga walay kagahum gikan sa
Kasulatan.” -Rev. Stephan Keenan, A Doctrinal Catechism, "On
the Obedience Due to the Church," chap.2, p. 174. Imprimatur,
John Cardinal McCloskey,
archbishop of New York
“Ang Papa naila nga may kagahum sa tanan diha sa
Kristohanong kalibutan pinaagi sa Anglikanhon ug Romano
Katoliko nga komisyon kagahapon diin naghulagway kaniya isip
gasa nga pagadawaton sa tanang mga Iglesya.. Kon ang usa ka
nahiusa nga kristohanong iglesya namugna, kinahanglan nga
ang Obispo sa Roma ang makagawi sa pagkalabaw sa tibuok
kalibutan.” The Rt Rev Cormac Murphy-O'Connor, Bishop of
Arundel and Brighton and the other co-chairman, added: "The
primacy of the Pope is a gift to be shared." -Electronic TelegraphUK News May 13, 1999 Oliver Poole
Ang UNITED RELIGIONS INITIATIVE napirmahan niadtng
Hunyo 26, 2000. Sa pagpirma nianang dokumento, ang papa
nahimong kinatibuk-ang may gahum sa tanang mga
Kristohanong denominasyon dinhi sa yuta. Ang Vaticano mao
karon ang kontrola sa hiniusang iglesya nga ang inyong iglesya
membro niini.
PROFESIYA #11
“… napulo ka mga hari,…nakadawat ug pagbulut-an ingon nga
mga hari sulod sa usa ka takna, kauban sa mapintas nga
mananap.” Pinadayag 17:12
Ang profesiya nagtagna dinhi nga sa dili pa ang katapusan, ang
Romano Katoliko maghimo ug kinatibuk-ang balaod pinaagi sa
pagbahin sa kalibutan ngadto sa napulo ka mga gingharian.
“Ang Pundok nagsugod niadtong Abril 1968 sa dihang ang mga
pangulo sa napulo ka nagka lain laing nasud nagtigum didto sa
Roma. Ang kapunungan nag angkon nga adunay sulbad sa
kalinaw ug kadagaya sa kalibutan. Ang Pundok sa Roma uban
sa buluhaton sa pag bantay sa panaghiusa sa tibuok kalibutan..
ang hukom ug sugyot sa pundok sa matag panahon sa pinasahi,
ug mga taho nga gitago sa maayo gayud, nga gipadala ngadto sa
mga pangulo aron ipatuman.. Niadtong Septembre 17, 1973 ang
pundok nagpagawas ug usa ka taho nga ang uluhan,
Panagpundok ug Modelo sa Sistema sa tibuok kalibutan. Ang
dokumento nagpadayag nga ang Pundok nagbahin sa kalibutan
ngadto sa napulo ka mga politikanhon nga mga rehiyon, nga
nagapunting sa mga “gingharian”.
Sumala sa pinakaulahi ng panagtigum sa Pundok sa Roma, ang
planeta sa hilum nabahin sa NAPULO KA MGA BULAG BULAG
NGA GINGHARIAN.
Gingharian 1: Canada ug America
Gingharian 2. Europa – Kasadpang Europa

Gingharian 3. Japan
Gingharian 4. Australia, New Zealand, Habagatang Africa,
Israel ug Isla sa Pacifico
Gingharian 5. Silangang Europa
Gingharian 6. Latino America, Mehico, Sentral ug Habagatang
America
Ginghariam 7. Amihang Africa ug Middle East
Gingharian 8. Central Africa
Gingharian 9. Habagatan ug Habagatan-Silangang Asya
Gingharian 10. Central Asya
Ang Bibliya klaro nga nagsulti sa 2 Tesalonica 2:3 “Ayaw kamo
pagpalimbong ni bisan kinsa sa unsang paagi; kay kadtong
adlawa dili pa moabut hangtud nga mahitabo una ang pagsupil,
ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasn..”
Ang katilingban karon nagpamatuod nga adunay “pagsupil” gikan
sa pagtoo sa tanang klase sa pagkinabuhi. Imo usab makita
niining balasahon nga ang AntiCristo napadayag ngadto sa
katawhan sa Dios sumala sa nasaad. Tugnod kay ang
Kristohanong profesiya insakto man gayud, ngano daghan man
ang nagbaliwala niini? (Tan-awa ang profesiya sa Amos 8:11
alang sa rason)
Kon gusto ka ug dugang kahibalo kon unsaon nimo pag-andam
alang sa ikaduhang pag-anhi ni Jesu-Cristo, o kon ikaw magtotoo
na nga nanginahanglan ug dugang kamatuoran sa profesiya
mahitungod sa pagkabinuhat o mga plano sa AntiCristo nga
imong mapahat ngadto sa uban, ayaw kaikog pagsulat sa:
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