
NITUO AKO NI SISTER ELLEN G. WHITE, GIDAWAT 

 KO ANG NGALAN NI YAHWEH UG NI YAHSHUA 

(Sinulat ni Brod. Ephraim O. Licayan) 

Kinsa kini si Sister Ellen G. White? Siya mao ang giila nga founder sa Seventh 

Day Adventist Church, diin ako kanhi nahisakop. 

Daghang mga Seventh Day Adventists (Reform, Davidian ug Mother Church) 

ang nagdumili pagdawat sa ngalan ni Yahweh ug ni Yahshua. Ang ilang rason? Tungod 

kuno kay si Sister Ellen G. White wala naggamit sa ngalan ni Yahweh ug ni Yahshua. 

Alang kanila si Sister White usa ka profeta nga gisugo sa Langitnong Amahan. 

Alang kanila ang mga sinulat ni Sister White mao ang “Spirit of Prophesy”, busa ilang 

gituohan nga walay sayup ang iyang mga sinulat. Tungod kay si Sister White naggamit 

man sa mga ngalan Jehovah, Lord, God ug Jesus Christ, sila usab padayon paggamit 

niining maong mga ngalan. 

Ako kanhi usa ka Sabadista. Kaniadto hangtud karon, daku ang akong pagtahud 

ni Sister Ellen G. White. Siya usa lamang ka Grade III o Grade IV nga estudyante. Apan 

siya nakasulat sa daghang mga libro nga bisan pa ang mga Ph.D’s, Professors, Elders, 

Pastors, Priests, Scientists ug Presidents dili makatumbas. 

Aduna akoy completo nga mga libro sa mga sinulat ni Sister White. Sa akong 

pagtuon sa iyang mga sinulat, akong nakita ang kahalangdon sa mga kamatuoran nga 

iyang gimensahe. Nag-una niini mao ang atong panginahanglan sa usa ka Manluluwas, 

ang mga principyo sa panglawas, ug ang pagka-mapinugnganon sa kaugalingon. 

Tungod sa mga sinulat ni Sister White nga akong gibasa ug nasabtan, wala gayud 

ako naglisod pagbiya sa ngalan nga Jehovah, Lord, God, ug Jesus Christ. Tungod sa 

iyang mga sinulat, wala ako nagmakuli pagdawat ug paghigugma sa ngalan ni 

YAHWEH ug ni YAHSHUA. Ngano man? Tungod kay akong nasabtan nga si Sister 

Ellen G. White wala magpadaku sa iyang mga sinulat. Hinonoa, ang iyang gipadaku 

mao gayud ang KAMATUORAN gikan sa BALAANG KASULATAN. 

Si Sister White wala usab magpadaku sa General Conference, o mga pangulo sa 

relihiyon o sa iyang mga sinulat. Hinonoa, ang iyang gipadaku mao lamang ang 

Balaang Kasulatan, ang pagsusi ug pagtuon niini, ug ang pagdawat ug paghigugma 

sa Kamatuoran. 

Atong kutloon dinihi ang pipila sa iyang mga sinulat nga nagpadayag sa 

kinatibuk-an nga tumong ug tinguha ni Sister Ellen G. White:  

1.) The Great Controversy, 1984 edition 

Chapter 37, pages 458-459 

“None but those who have fortified the mind with the truths of the 

Scriptures (not truths of her writings) will stand through the last great conflict.” 

Binisaya: “Walay tawo nga makabarog sa katapusang dakung away gawas 

lamang niadtong nalig-on ang salabutan sa mga kamatuoran sa Biblia.” 

“But the multitudes do not want Bible truth, because it interferes with the 

desires of the sinful, world-loving heart; and Satan supplies the deceptions which 

they love.” 
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Binisaya: “Ang mga tawo dili gusto sa kamatuoran sa Biblia, tungod kay 

kini makasamok sa mga handum sa makasasala nga kasingkasing nga nahigugma 

sa kalibutan; ug si Satanas magahatag sa mga limbong nga ilang gihigugma.” 

 

 “But the Almighty will have a people upon the earth to maintain the Bible, 

and the Bible only (not her writings also), as the standard of all doctrines and 

the basis of all reforms. The opinions of learned men, the deductions of science, 

the creeds or decisions of ecclesiastical councils… not one, or all of these should 

be regarded as evidence for, or against any point of religious faith.” 

 Binisaya: “Apan ang Labawng Makagagahum may mga tawo sa kalibutan 

nga magahupot sa Bibia, ug ang Biblia lamang, ingon nga sulondan sa tanang 

pagtulon-an ug pasikaranan sa tanang reforma. Ang mga hunahuna sa 

makinaadmanon nga mga tawo, ang mga kahibalo sa sensya, ang mga sugo o 

gikauyonan sa mga konseho sa iglesya… walay usa, ni tanan niini nga angay 

paga-ilhon nga kamatuoran pabor, o batok sa bisan unsang bahin sa 

rehiliyosong pagtuo.” 

 

 “Satan is constantly endeavoring to attract attention to man in the place of 

the Almighty. He leads the people to look to bishops, to pastors, to professors of 

theology as their guides instead of searching the Scriptures to learn their duty 

for themselves. Then by controlling the minds of these leaders, Satan can 

influence the multitudes according to his evil will.” 

 Binisaya: “Si Satanas kanunay naninguha pagdani sa atensyon ngadto sa 

mga tawo imbis ngadto sa Labawng Makagagahum. Gipangulohan ni Satanas ang 

mga tawo pagtan-aw sa mga obispo, pastor, mga magtutudlo sa tinuohan, ingon 

nga ilang mga magmamando, imbis tun-an ang Balaang Kasulatan aron pagkat-on 

sa ilang katungdanan alang sa ilang kaugalingon. Unya, tungod sa pagkontrolar sa 

mga salabutan niining maong mga pangulo, kamandoan ni Satanas ang 

kadaghanan sumala sa iyang dautang kabubut-on.” 

 

2.) Testimonies on Sabbath School Work, page 62 

Counsels on Sabbath School Work, page 25 

 

 “There is yet much truth to be revealed to the people in this time of peril 

and darkness. But it is Satan’s determined effort to prevent the light of truth from 

shining into the hearts of men… Precious truths that have long been in obscurity 

are to be revealed in a light that will make manifest their sacred worth.” 

 Binisaya: “Duna pay mga bililhon kaayong kamatuoran nga ipadayag 

ngadto sa mga tawo niining panahon sa kakuyaw ug kangitngit. Apan si Satanas 

hugot nga naningkamot pag-ali sa kahayag sa kamatuoran aron kini dili 

mosidlak ngadto sa kasingkasing sa katawhan… Bililhong mga kamatuoran nga 

sa dugayng panahon natago ipadayag ra unya diha sa kahayag nga magapakita 

sa ilang balaan nga bili.” 

 

3.) Evangelism, page 257 

 

“Little heed is given to the Bible, and the Almighty has given a lesser light 

(Sister White’s writings) to lead men and women to the greater light (the Bible).” 



Binisaya: “Diyutay nga pagtagad ang gihatag ngadto sa Biblia, ug ang 

Labawng Makagagahum naghatag sa diyutay nga kahayag (mga sinulat ni Sister 

White) aron pagdala sa mga tawo ngadto sa mas daku nga kahayag (Balaang 

Kasulatan) 

 

 Higala, aduna pay daghan nga atong puwede kutloon. Apan kining tutulo nga 

atong gikutlo, igo na kaayo nga makahatag kanato sa lunsay nga pagsabot sa tinguha ug 

tumong ni Sister White ug sa iyang mga sinulat. 

 Si Sister White nasayup sa iyang paggamit sa ngalan nga Jehovah, Lord, God ug 

Jesus Christ. Apan ang maong sayop wala isipa ni Amahang Yahweh nga sala ni Sister 

White. Ngano man? Tungod kay ang sayop ni Sister White sala sa pagkaburong o 

pagka-inocente. Ug matud pa sa Buhat 17:30, gipituk-pitukan lamang ni Amahang 

Yahweh ang atong sala sa pagkaburong o pagka-inocente. 

 Usab ang Yachanan 9:41 nagmatuod nga kon ang kahayag sa kamatuoran wala 

pa moabot, ang atong sala batok sa maong kamatuoran nga wala pa moabot dili isipon 

ni Yahshua nga sala batok kanato. Ania ang pahayag sa Yachanan 9:41: “Kon mga 

buta pa kamo wala unta kamoy sala. Apan karon naga-ingon kamo, ‘makakita kami’, 

busa nagpabelen ang inyong pagkasad-an.” 

 Si Sister Ellen G. White wala maabti sa kahayag sa ngalan ni Yahweh ug ni 

Yahshua. Busa si Sister White walay sala niining puntoha. 

 Apan kita karon naabtan na sa kahayag sa ngalan ni Yahweh ug ni Yahshua. Wala 

na kitay ikarason, ni ika-pangulipas nga kita inocente pa, o burong, o buta sa maong 

kahayag! 

 Si Sister White usab nagsulat nga may dugang pa nga mga bililhong kamatuoran 

nga moabot. Basaha pagbalik ang kutlo no.2. Kining maong mga kamatuoran nga 

niabot tapus gipapahulay ni Abba Yahweh si Sister Ellen G. White diha sa abog, mao 

ang kamatuoran sa Ngalan ni Yahweh ug ni Yahshua. Ug usab ang kamatuoran sa 

Pagtigum Pagbalik sa Tibook Israel. 

 Higala, apil sa katawhan nga nahigugma sa kamatuoran. Dawata ang Ngalan ni 

YAHWEH ug ni YAHSHUA. Ug apil sa katawhan nga Israel nga pagatigumon 

pagbalik niining katapusang mga adlaw. HalleluYah! Amien! 
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