
Ang Marka sa Mapintas 
nga Mananap 

 
Makasusubo, sa atong kalibutan karon, sa 
tanang matang sa kinabuhi daghan ang 
natudluan nga ang kinahanglan buhaton alang sa 
usa ka tawo mao lamang ang pagtoo ug sila 
makaadto na sa langit. Kini tinuod ba? Sa 
pagkatinuod dili gayud. Ang kamatuoran niining 
maong butang mao nga “Si Abraham mitoo sa 
Dios, ug kini giisip kaniya nga maoy 
pagkamatarung"; ug siya ginganlan nga higala sa 
Dios.” Santiago 2:23. Ug si apostol Pablo nag-
ingon, “Busa inyong makita nga ang mga tawo 
nga adunay pagtoo mao ang mga anak ni 
Abraham.” Galacia 3:7. Apan ang pagtoo ni 
Abraham napadayag pinaagi sa iyang mga 
binuhatan. “Dili ba si Abraham nga atong 
ginikanan gipakamatarung man tungod sa 
binuhatan, sa paghalad niya kang Isaac nga 
iyang anak diha sa halaran? Masabut mo nga 
ang iyang pagtoo diay naglihok duyog sa iyang 
binuhatan, ug nga ang iyang pagtoo nahingpit 
pinaagi sa iyang binuhatan.”. Santiago 2:21, 22.  
 
Daghan ang napakyas ug nga mapakyas diha sa 
pagkasabot sa relasyon sa pagtoo ug mga 
binuhatan nga manag-uban. Sila miingon, “Too 
lamang kang Kristo, ug ikaw malangit na, nga dili 
na kinahanglan atong tumanon ang sugo.” Apan 
ang tinuod nga pagtoo magpadayag sa 
pagkamatinumanon ngadto sa Dios ug sa Iyang 
hingpit nga kasuguan nga makita diha sa Napulo 
ka mga Sugo. Si Jesus miingon ngadto sa mga 
dili-matinuohong Hudiyo, “Kon mga anak pa 
kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa 
gibuhat ni Abraham.” Juan 8:39. Ug mahitungod 
sa Amahan sa mga matinud-anon ang Ginoo 
miingon, “Kay nagpatalinghug si Abraham sa 
akong tingog, ug gibantayan niya ang akong 
tulomanon, ang akong mga sugo, ang akong 

mga pamatasan, ug ang akong mga balaod..” 
Genesis 26:5 
 
Si disipulo Juan, nga nabuhi nga hingpit diha sa 
gugma, nagsulti kanato, “Kay ang paghigugma 
alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta 
ang iyang mga sugo.” 1 Juan 5:3. Kining gitawag 
nga pagtoo ni Jesu-Kristo nga nag-angkon nga 
nagpalingkawas sa mga tawo gikan sa ilang 
obligasyon sa pagtuman sa Dios kini dili pagtoo, 
apan us aka panaghap. “Kay tungod sa grasya 
kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo” Efeso 2:8. 
Apan “pagtoo patay kon kini walay binuhatan.” 
nag-ingon si apostol Santiago. (Santiago 2:17) 
Si Jesus mismo misulti sa wala pa Siya mianhi 
dinhi sa yuta, “Nagakalipay ako sa pagbuhat sa 
imong kabubut-on, Oh Dios ko; Oo, ang imong 
Kasugoan ania sa sulod sa akong kasingkasing.” 
(Salmo 40:8). Ug human gayud sa Iyang 
pagkayab pag-usab ngadto sa langit, Siya 
miingon, “Gituman ko ang mga sugo sa akong 
Amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang 
gugma.” (Juan 15:10). Ang Kasulatan yano nga 
nag-ingon, “Ug atong mahibaloan nga kita 
nakaila kaniya pinaagi niini: kon kita nagabantay 
sa iyang mga sugo.” (1 Juan 2:3).   
 
Ang kondisyon sa kinabuhing walay-katapusan 
nagpabilin sa mao ra gihapon, sama nga mao 
kini didito sa tanaman sa Eden sa wala pa ang 
pagkahulog sa atong unang ginikanan diin kini 
mao ang hingpit nga pagtuman ngadto sa 
kasuguan sa Dios, hingpit nga 
pagkamatarung. Kon ang kinabuhing walay-
katapusan gitanyag pa sa lain nga kondisyon 
gawas niini, nan ang kalipay sa tibuok uniberso 
mapapeligro. Ang sala dili makaplagan didto sa 
langit. Si Satanas gipagawas gikan sa langit 
tungod sa paglapas sa sugo sa Dios ug sa wala 
paghinulsol gikan niini. Ang sala usa ka balatian, 
kini usa ka sakit nga makahimo sa pagpatay 
kanato gawas kon kita motuaw ngadto sa Dios 
alang sa paghinulsol, sa pagbiya gikan sa sala 
ug sa paghatag sa atong kinabuhi ngadto sa 
Dios.  
 
Ang Dios ug ang Iyang mga anak nakiggubat 
batok sa sala. Unsa man ang sala? “kay ang 
pagpakasala mao may paglapas sa sugo.” 1 
Juan 3:4). Daghan ang nanag-angkon nga ang 
Dios adunay grasya ug Siya mupasaylo kanato 
bisan kon kita magpadayon sa pagpakasala. Ang 

Pulong sa Dios nagsulti diha sa Roma 6:15-16, 
“Nan, unsa man? Magpakasala ba kita kay dili 
man kita ilalum sa kasugoan kondili ilalum sa 
grasya? Palayo kana! Wala ba kamo masayud 
nga kon itugyan ninyo ang inyong kaugalingon 
ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto 
kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya nga 
inyong ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala nga 
nagahatud ngadto sa kamatayon, o iya sa 
pagkamasinugtanon nga nagahatud ngadto sa 
pagkamatarung?” 

 
Ang sugo sa Dios nahimong salamin alang sa 
atong kinabuhi diin kon atong diritso nga 
tanawon ang Napulo ka Sugo kita makadiskobre 
sa pagkahiwi sa atong kinaiya. Kini nagpakita 
kanato nga kita anaa sa sala, ug “ang bayad sa 
sala mao ang kamatayon.” Roma 6:23. Kadtong 
naligotgot batok sa sala mupadayag sa dili-
mausab nga hingpit nga kinaiya sa atong Ginoo. 
Malaquias 3:6. Ang Napulo ka Sugo mao ang 
larawan sa Dios, kini mao ang Iyang kinaiya sa 
gugma nga kinahanglan atong ipadayag ug 
paningkamutan sama sa gisulti sa 2 Timoteo 
3:17, “Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, 
masinangkapan alang sa tanang maayong 
bulohaton.” Si Jesus misulti diha sa Juan 14:15, 
“Kon nahigugma kamo kanako, inyong 
pagatumanon ang akong mga sugo” ug “kon 
gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang 
mga sugo.” Matthew 19:17. Sa pagtan-aw diha 
sa kasuguan atong makita nga ang unang upat 
ka sugo nagtudlo kanato unsaon sa paghigugma 
sa Dios ug ang katapusang unom nagtudlo 
kanato unsaon sa paghigugma sa atong 
isigkatawo. Exodo 20 
 
Aron sa paghigugma sa atong isigkatawo, 
kinahanglan atong tumanon ang katapusang 
unom ka sugo, diin nagsulti diha sa Exodo 
20:12-17, “Tahuron mo ang imong amahan ug 

ang imong inahan, aron magahataas ang imong 
mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni 
Jehova nga imong Dios.” “Dili ka magpatay.”  “Dili 
ka magpanapaw. “ “Dili ka magpangawat.” “Dili 
ka magsaksi ug bakak batok sa imong 
isigkatawo.” “Dili ka maibug sa balay sa imong 
isigkatawo; dili ka maibug sa asawa sa imong 
isigkatawo, ni sa iyang sulogoon nga lalake, ni sa 
iyang sulogoon nga babaye, ni sa iyang vaca, ni 
sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa 
imong isigkatawo.” 
 
Ang paghigugma sa atong Ginoong Jesu-Kristo 
mao ang una ug pinakadaku nga sugo diin atong 
makita nga mao ang unang upat ka sugo sa 
Exodo 20:3-11, “Dili ka magbaton ug lain nga 
mga dios sa atubangan ko.” “Alang kanimo dili ka 
magbuhat ug usa ka larawan nga linilok bisan sa 
dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa 
itaas sa langit, kun dinhi sa ilalum sa yuta, kun sa 
anaa sa tubig sa ilalum sa yuta:” “Dili mo iyukbo 
ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad 
kanila; kay ako si Jehova nga imong Dios, mao 
ang Dios nga abughoan, nga nagadu-aw sa 
pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa 
mga anak, sa ibabaw sa ikatolo ug sa ibabaw 
sa ikaupat ka kaliwatan sa mga nagadumot 
kanako, Ug nagapakita ako sa mahigugmaong 
kalolot alang sa linibo kanila nga nahigugma 
kanako, ug nagabantay sa akong mga sugo.” 
“Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga 
imong Dios sa pasipala.” “Hinumduman mo ang 
adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini. 
Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo 
ang tanan nga imong bulohaton; Apan ang 
adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga 
igpapahulay alang kang Jehova nga imong 
Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, 
bisan ang imong anak nga lalake, bisan ang 
imong anak nga babaye, bisang ang imong 
sulogoon nga lalake, bisan ang imong sulogoon 
nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan 
ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa 
imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw 
gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang 
dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay 
sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni 
Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan 
niya kini.” Ato bang mausab ang Adlawng 
Igpapahualy sa Ginoo human kini Iyang 
gipanalanginan? Dili gayud. “Ania karon, ako 
nakadawat ug sugo sa pagpanalangin: Ug siya 



nagpanalangin, ug ako dili makausab niana.” 
Numeros 23:20   
   
Kita gipasidan-an nga sa katapusang mga adlaw 
adunay pagbiya gikan sa kamatuoran tungod kay 
angkalibutan pinaagi sa pagpanglinga mipili sa 
pagsimba sa Antikristo diha sa kabatok nga 
adlaw sa pagsimba. 2 Tesalonica 2:3-4, “Ayaw 
kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan 
unsang paagi; kay kadtong adlawa dili pa moabut 
hangtud nga mahitabo una ang pag-supil, ug ang 
pagtungha sa tawo sa kalapasan, ang tawong 
pagalaglagon, nga magasupak ug magapahitaas 
sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag 
ug dios o sa bisan unsa nga ginasimba, nga 
tungod niana siya magapahigayon sa paglingkod 
sulod sa templo sa Dios, ug magapahayag nga 
siya Dios.” Daniel 7:25 misulti, ang (Antikristo), 
“Ug siya… magahunahuna sa pag-usab sa mga 
panahon, ug sa Kasugoan.” 
 

Ang papa (Antikristo), ang Mapintas nga 
Mananap (Roma = Daniel 7:23; Pinadayag 13 & 
14), ang Babayeng Bigaon (iglesya Romano 
Katoliko = Pinadayag 17) misulti, 

 “Pinaagi sa akong diosnong gahum Akong 
gipapas ang Adlawng Igpapahulay, ug 
nagmando kaninyo sa pagbantay sa unang 
adlaw sa semana. Ug tanawa, ang tibuok 
sibilisado nga kalibutan miyukbo diha sa 
talahurong pagkamatinumanon ngadto sa 
mando sa balaang iglesya Katoliko!” Father 
Enright, C.S.S.R. Of the Redemptoral College, 
Kansas City, History of the Sabbath, p. 802. 

 

“Ang Domingo usa ka katukuran sa Katoliko 
ug ang iyang angkon sa pagbantay niini 
madepensahan lamang pinaagi sa mga 
prinsipyo sa Katoliko… Sugod sa sinugdanan 
ngadto sa katapusan sa Kasulatan walay bisan 
usa nga pasahe nga nagtugot sa pagbalhin sa 
senimanang publiko nga pagsimba sa 

katapusang adlaw sa semana ngadto sa unang 
adlaw.” (Catholic Press, Sydney, Australia, 
August, 1900.) 

 
Ang Napulo ka Sugo sa Bibliya nagsumada sa 
295 ka pulong, apan ang napulo ka sugo sa 
Romano Katoliko nagsumada lamang sa 77 ka 
pulong. Kini usa ka dayag nga pagsulay sa pag-
usab sa Sugo sa Dios, bisan sa kamatuoran nga 
si Jesu-Cristo mismo nagdeklara sa Mateo 5:18, 
“Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga 
samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, 
walay pagasayloan sa kasugoan bisan usa na 
lang ka kudlit o usa ka tulpok niini…” Ang 
iglesya Katoliko nagkuha sa 218 ka kudlit o 
tulpok gikan sa Sugo sa Dios sama sa gisulti ni 
Daniel nga ilang buhaton sa Daniel 7:25. 
 
Si Satanas nanaglimbong ug nanag-andam sa 
kalibutan sa pagdawat sa “Marka sa Mapintas 
nga Mananap” niining katapusang mga adlaw. 
Pinadayag 12:9.  Unsa ang “Marka sa Mapintas 
nga Mananap”? Pinadayag 14:9-11. “Ug 
misunod ang laing manolunda, ang ikatulo, nga 
nag-ingon sa makusog nga tingog, "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, nga pagatagayon nga walay 
sambog ngadto sa kopa sa iyang kasuko… sila 
nga mosimba sa mapintas nga mananap ug sa 
iyang larawan, ug ang bisan kinsa nga 
minarkahan sa iyang ngalan.” Ang Marka sa 
Mapintas nga Mananap adunay kalabutan sa 
PAGSIMBA! Ang Vatican nagsulti,  

“Ang Domingo mao ang among MARKA sa 
gahum... ang iglesya labaw sa Bibliya, ug kining 
pagbalhin sa pagbantay sa Adlawng 
Igpapahulay maoy usa ka pamatuod niana nga 
katinuoran.” Catholic Record of London, 
Ontario, Sept 1, 1923. 

 
Kinsa sila nga dili makadawat sa Marka sa 
Mapintas nga Mananap? Ang pinakasunod nga 
bersikulo nagsulti, “Ania niini ang agda alang sa 
pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga 
nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa 
tinoohan ni Jesus.” Pinadayag 14:12 
 
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 diin kini magahimo sa 
matugtanon nga pagpili sa pagsimba sa Dios 
diha sa ikapitong Adlaw sa semana nga mao ang 
Adlawng Igpapahulay 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 
propeciya sa Bibliya ang kamot usa ka timaan sa 
pagpugos kanato batok sa atong kabubut-on 
aron kita makahimo sa pagtrabaho 
(Ecclesiastes 9:10) nga kon kita dili tugotan sa 
pagtrabaho, kita dili makahimo sa pagpalit ni sa 
pagpamaligya. Pinadayag 14:9-10. Ang Vatican 
ba nagplano sa pagpatuman sa mga balaod sa 
DOMINGO? 

“Kini nga organisasyon naglaraw sa tanang 
posibleng paagi aron sa pagtabang sa pagtipig 
sa Domingo isip usa ka sibil nga katukuran. 
Ang atong nasudnong seguridad 
nanginahanglan sa aktibo nga suporta sa 
tanang maayong lumulupyo aron sa pagkabuhi 
sa atong Adlawng Igpapahulay nga 
Amerikanhon. Kinahanglan igapatuman ang 
mga balaod sa Domingo.” Kinutlo - “principles 
contained in the Constitution” (then called the 
American Sabbath Union, The Lord's Day 
Alliance, Twenty fifth Report (1913), p6. 

 
Ang Pulong sa Dios nagsulti nga ilang 
pagapatyon kadtong dili motuman sa mando sa 
iglesyang Katoliko diha sa pagsimba sa papa sa 
iyang kabatok nga adlawng igpapahulay. 
Pinadayag 20:4, si apostol Juan nagsulti, 
“…Usab nakita ko ang mga kalag sa mga 
gipamunggotan sa ulo tungod sa ilang 
pagpanghimatuod mahitungod kang Jesus ug 
tungod sa pulong sa Dios, ug nga wala 
mosimba sa mapintas nga mananap o sa 
iyang larawan, ug wala modawat sa iyang marka 
diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot.” 
Ang mga gamit pagpamunggot sa liog anaa na 
sa Amerika. 
www.remnantofgod.org/guillotines.htm 
  
Nota: Ang computer chip mutabang lamang sa 
pagpatuman sa mga balaod sa Domingo. 
 
Adunay duha ka matang sa katawhan nga 
kanunay nabuhi karon sa kalibutan, ang mga 
mapatuyangon, malinapason, mga katawhan nga 

nanaglapas sa kasuguan (Judas 1:4) nga usab 
mag-angkon nga si Jesu-Cristo Manluluwas, ug 
ang usa ka matang mao ang mga matinumanon. 
Asa niini nga matang sa katawhan ang imong 
gihunahuna nga makaadto sa langit? Ang Pulong 
sa Dios nagsulti dha sa Pinadayag 22:14, 
“Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti 
aron makabaton sila sa katungod sa 
pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa 
kinabuhi, ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga 
pultahan.” Unsa ang isulti sa Dios niadtong wala 
naningkamot sa pagtuman sa sugo sa Dios ug sa 
pakigbugno sa maayong bugno labut sa tinuod 
nga pagtoo (1 Timoteo 6:12) nga nanagbuhat sa 
pagkamatinumanon sulod kanato? Mateo 7:23, 
“Ug unya magaingon ako kanila, `Wala ko gayud 
kamo igkaila; pahawa kanako, kamong 
mga mamumuhat ug dautan.” 
 
Kinahanglan kita maghinulsol gikan sa atong 
pagpakasala batok sa Dios. Kon ang Dios anaa 
kanimo Siya magtabang kanimo sa pagbantay sa 
kasuguan aron dayon ikaw makahimo sa 
pagpadayag sa Iyang kinaiya ngado sa kalibutan, 
ikaw mahimong asin ug kahayag ngadto sa 
kalibutan. Mateo 5:13,14. Samtang ang tinuod 
nga Kristohanon magbantay sa sugo sa Dios ug 
makabaton sa tinoohan ni Jesus diin kita 
pagailhon pinaagi sa atong mga bunga ngadto sa 
kalibutan isip balaan ug pinili nga katawhan. 
Pinadayag 14:12; Deuteronomio 14:2; Mateo 
7:16. 
 
Alang sa dugang pagtoon palihug bisitahi 
ang: 

 
www.RemnantofGod.org 
www.SDRMinistries.org 
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