ANG MARKA
SA MAPINTAS NGA MANANAP
Unsa ang nasulat sa Bibliya isip paborito nga atake ni Satanas sa
katawhan sa Dios sulod sa linibo ka mga tuig? Sa Ester kapitulo
tres iyang gigamit ang gahum sa goberno aron sa pagsulay ug sa
pagpugos sa katawhan sa Dios aron ilang lapason ang kasuguan
sa Dios. Sumala sa atong nahibaloan, si Mardocheo mipili sa
pagpakamatay diha sa bitayan kaysa maglapas sa ikaduhang
Sugo. Sa Daniel kapitulo tres si Satanas sa gihapon migamit sa
gahum sa goberno aron sa pagsulay ug pagpugos sa katawhan
sa Dios aron ilang lapason ang kasuguan sa Dios. Si Sadrach,
Mesach ug Abednego mipili sa kamatayon diha sa hudnuhan
kaysa sa paglapas sa ikaduhang Sugo. Sa Daniel kapitulo 6, sa
gihapon, si Satanas migamit sa gahum sa goberno sa pagsulay
ug pagpugos sa katawhan sa Dios aron ilang lapason ang
kasuguan sa Dios. Si Daniel mipili sa kamatayon didto sa langob
sa mga liyon kaysa iyang lapason ang unang sugo. Niining tulo ka
mga kaso, ang Dios nagpanalipod sa Iyang mga matinumanon,
ug nagluwas kanila gikan sa kamatayon.
Si Mardocheo gitahud (Ester 6:11; 8:2, 15) ug nahimong “sunod”
ngadto sa hari, (Ester 9:4; 10:2, 3) ug ang iyang mga kaaway
gibitay didto sa bitayan isip lugar sa iya. (Ester 7:9, 10) Samtang
sa nagdilaab nga hudno “pito ka pilo ang kainit” aron sa pagpatay
kanila; si Sadrach, Mesach ug Abednego giubanan sa Anak sa
Dios, ug ang kalayo wala makadaut kanila. (Daniel 3:23-28)
Hinoon, ang mga tawo nga miitsa kanila didto sa nagdilaab nga
kalayo mao ang namatay. (Daniel 3:22) Ang mga liyon nga gutom
didto sa langob gipugngan sa pagpasakit kang Daniel usab.
(Daniel 6:22, 23) Sa laing bahin, ang mga tawo nga misulay sa
pagpugos kang Daniel sa pagpakasala gitambog ngadto sa
langob sa liyon uban ang ilang mga pamilya aron sila pagalamyon
sa mga liyon. (Daniel 6:24)
Sa panahon sa Bag-ong Tugon ang mga Romano nagmando sa
pagsimba sa mga Romanong pangulo. Tungod sa kahadlok,
kadaghanan sa mga katawhan mituman sa mando sa Roma. Sa
Buhat 12:21-22 nag-ingon, “Si Herodes misul-ob sa iyang
harianong bisti, milingkod sa iyang trono, ug mihatag kanilag usa
ka pakigpulong. Ug naninggit ang mga tawo nga nag-ingon, Kana
tingog sa usa ka dios, dili sa tawo.” Nasulat sa kasaysayan ang
dili maihap nga mga Cristohanon nga namatay sa mga Coliseum
tungod sa ilang pagdumili sa paglapas sa unang Sugo pinaagi sa
pagsimba kang Cesar. Sa unahan, adunay tagna sa Pinadayag
13:4 nga nagpahayag nga ang Pagano nga Roma “naghatag ug
gahum” ngadto sa Papado nga Roma. Nasulat kini sa

kasaysayan isip kamatuoran, ug sosama sa Pagano nga mga
Cesar, ang mga Katoliko nga Papa nagpahayag sa ilang
kaugalingon isip mga dios.
“...ang pinakataas nga gahum ug pagmando sa papado
nakuha gikan sa balaod sa mga Cesar.” Lucius Ferraris, in
"Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologica,
Ascetica, Polemica, Rubristica, Historica", Volume V, article on
"Papa, Article II", titled "Concerning the extent of Papal dignity,
authority, or dominion and infallibility", #19, published in PetitMontrouge (Paris) by J. P. Migne, 1858 edition.
“Ang Papa ug ang Dios managsama, mao nga siya adunay
gahum sa Langit ug sa yuta.” Pope Pius V, quoted in Barclay,
Chapter XXVII, p. 218, "Cities Petrus Bertanous".
Uban sa kasiguruhan sa tagna, ang balaod sa Vaticano giawat
gikan sa karaang balaod sa Romano, ug nagmando sa pagsimba
sa mga papa. Tungod sa pagdumili sa paglapas sa Sugo #1, ang
kasaysayan nagpatik sa kapin 500 ka milyon nga gipatay pinaagi
sa mga Papa sa Roma taliwala sa mga tuig 538AD ngadto sa
1798AD.
“Nga ang Iglesya sa Roma nagpatay sa mas daghang mga
inocenteng dugo kaysa laing katukuran nga nabuhi taliwala
sa katawhan, kini dili mapangutana sa Protestante nga may
hanas nga kaalam mahitungod sa kasaysayan... Usa ka
imposibleng butang nga mag porma ug lahi nga pagsabot
sa iyang daghang biktima, ug masiguro gayud nga walay mga
gahum sa panghunahuna nga makasabot gayud sa ilang mga
pag-antos.” W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of
the Spirit of Rationalism in Europe, vol. 2, p. 32, 1910 edition.
(Also see the Catholic Encyclopedia, vol. 12, p. 266.)
Gikan sa napanunod nga kahadlok sa madugo nga kaniadto sa
iglesya Romano, kadaghanan sa mga denominasyon karon
nagtudlo nga ang Balaod sa Dios dili na gikinahanglan. Isip mga
Cristohanon, kinahanglan kita mangutana, nganong si Satanas
mamugos man sa mga katawhan nga ilang lapason ang
Kasuguan sa Dios? Kon atong susihon diha sa Pulong sa Dios,
atong makita nga kini tungod kay si Satanas nakabalo, nga ang
Cristohanon nga nagbantay sa Kasuguan sa Dios dili makadawat
sa natagna nga marka sa mapintas nga mananap! Sa Pinadayag
14:9-11 atong mabasa kon kinsa ang makadawat sa marka. Kini
nag-ingon, “... Ug misunod ang laing manulunda, 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 osa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa
kapungot sa Dios, nga pagatagayon nga walay sambog ngadto

sa kopa sa Iyang kasuko; ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo
ug asupri diha sa atubangan sa mga balaang manolunda ug sa
atubangan sa Cordero. Ug 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.”
Hinumdumi kanunay nga kini naghisgut mahitungod sa
pinakakatapusang mga adlaw sa kasaysayan. Usa ka panahon
diin daghan ang nagwali nga ang Balaod sa Dios dili na
kinahanglan, bisan sila nag-angkon nga ang uban niini nga sugo
sama sa ikaunom “Dili ka magpatay” gikinahanglan paman. Dili
ba si Jesus mismo miingon 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 hangtud ang tanan matuman.”
Giunsa man sa pagwagtang sa Balaod nga mismosi Jesus
miingon nga walay bisan usa ka kudlit nga pagasayloan gikan sa
Kasuguan? Ang tanan ba natuman na sama sa gituohan sa
uban? Si Jesus ba mibalik na? Ang kalibutan ba natapos na? Sa
pagkatinuod wala. Tungod kay ang tanan pagatumanon pa man,
nan ang Iyang kasuguan magamit pa kanila nga nagsunod sa
mando ni Cristo. Ngani, human ang 6 ka mga dekada sukad sa
Kalbaryo, sa dihang daghan ang nagwali nga ang kasuguan
giwala na, ang apostol Juan nagsulti sa 1 Juan 2:4, “Siya nga
nag-ingon, ako nakaila Kaniya, apan wala magbantay sa Iyang
kasuguan, siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran.”
Human gipahat sa mga manulonda ngadto kang Juan sa angay
nga silot sa nakadawat sa marka sa mapintas nga mananap, ang
pinakasunod nga bersikulo nag-ingon, “Ania ang
pagkamainantuson sa mga balaan: ania sila nga nanagbantay
sa kasuguan sa Dios, ug sa pagtoo ni Jesus.” (Pinadayag 14:12)
Ang makapatingala niini mao, nga ang Karaang Tugon usab
naghisgot sa Kasuguan sa Dios isip hinayagang katungdanan sa
tawo diha sa Ecclesiastes 12:13 diin nag ingon, “Ania ang
katapusan sa mga butang: Kahadloki ang Dios ug bantayi ang
Iyang mga sugo: kay kini mao ang tibuok katungdanan sa
tawo.”
Sa Pinadayag 13:16, 17 atong makita nga kini nagsangyaw
mahitungod sa plano ni Satanas sa pagpatuman niini nga marka
diha sa tibuok katawhan. Kini nag-ingon, “...ug nga ang mga
timawa ug mga kadagkuan, mga dato ug mga kabus, mga ulipon
ug mga tawong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan
diha sa too nga kamot o sa agtang, nga tungod niini walay
bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon
anaa kaniya ang maong marka, nga mao ang ngalan sa mapintas
nga mananap o ang numero sa iyang ngalan.” Isip mga
Cristohanon kita kinahanglan mangutana, ngano nga importante

man kaayo kini nga marka, ug unsa man ang tinuod nga taras
niini nga marka? Uban sa paghinumdum sa Biblikanhon nga
rekord ni Satanas, kini nga marka may kalabutan ba usab sa
kasuguan sa Dios sama kaniadto? Epektibo kini sa kadaghanan
kaniadto, nganong dili man karon?
Ang mga pahayag o dokumento sa goberno kinahanglan magdala
sa marka, o opisyal nga silyo sa pagtugot diha kanila aron kini
mailhan nga tinuod. Ug tungod niana, unsa man ang tinuod nga
taras sa usa ka opisyal nga marka o silyo nga gibuhat sa mga
nangulo nga pundok? Sumala sa karaan ug sa bag-o nga balaod,
ang opisyal nga silyo o pirma kinahanglan magdala sa 3 ka
nagkalain-laing taras aron mailhang tinuod. Sila mao ang..

1.
2.
3.

Ang pangalan sa opisyal
Ang titulo sa opisyal
Ang teritoryo sa opisyal

Sama pananglit, sa dihang ang Pangulo sa Estados Unidos
magpirma sa pahayag ngadto sa usa ka balaod, kinahanglan iya
kining mapirmahan, 1. Pangalan “George Washington” 2. Titulo
“Pangulo” 3. Teritoryo “sa Estados Unidos sa Amerika”. Sa
kinatibuk-an ang iyang pirma mabasa, “George Washingon,
Pangulo, sa Estado Unidos sa Amerika.” Kinahanglan ang matag
dokumento mapirmahan niini nga pamaagi aron kini mahimong
ospisyal nga dokumento.
Ang Dios Magbubuhat usab adunay gingharian ug usab legal nga
dokumento nga naglangkob sa Kasuguan alang niana nga
gingharian. Ang legal nga dokumento sa Iyang Balaod mao ang
Napulo ka Sugo. Ang kamatuoran mao, nga ang Kasuguan sa
Dios unang miabot. Ang tanang mga tawo mikopya sa katukurang
paghari sa goberno gikan sa Dios Magbubuhat mismo. Nahitabo
kini sa dugay na nga panahon, nga daghan sa mga tawo ang dili
muila niini nga usa ka kamatuoran karon. Kon atong tanawon
diha sa taliwala sa Kasuguan sa Dios atong makita ang Silyo sa
buhi nga Dios diha sa ikaupat nga Sugo. Dili masayop nga kining
silyo makita diha sa “Kasuguan sa Adlawng Igpapahulay.” Kini
mabasa, “Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit
ug ang yuta...” - Exodo 20:11
Nianang pipila ka mga pulong nga gikulit sa kaugalingong kamot
sa Dios taliwala sa Kasuguan #4, atong makita ang tanang tulo
ka nagkalain-laing taras sa usa ka opisyal nga silyo.

1.

Iyang ngalan = si JEHOVA (Bantayi sa
kasulatan kini nag-ingon, “Ako mao si
Jehova, kini mao ang akong ngalan.” Isaias 42:8

2.
3.

Iyang titulo = MAGBUBUHAT (Bantayi,
“gibuhat ni Jehova” sa bersikulo sa
itaas)
Iyang teritoryo = LANGIT UG YUTA
(Bantayi, “langit ug ang yuta” sa
bersikulo sa itaas)

Sa kinatibuk-an ang Iyang pirma mabasa, “Si Jehova,
Magbubuhat, sa Langit ug sa Yuta.” Ang silyo sa Magbubuhat
klaro nga makita diha sa kasuguan sa Adlawng Igpapahulay sa
Iyang Balaod. Kini opisyal nga pag-angkon sa Iyang kagahum isip
Magbubuhat. Niini wala nay pangutana. Kon atong bantayan ang
Iyang Adlawng Igpapahulay, kita nagpadayag pinaagi sa atong
mga binuhatan nga kita gusto “maghinumdum sa mga buhat sa
Dios.” (Salmo 77:11) Kon imong basahon ang tibuok ikaupat nga
sugo makita diha sa Exodo 20:8-11, imong makita ang
pinakaunang pulong sa kasuguan nga nagtudlo kanato sa pag
“hinumdum” Kaniya isip Magbubuhat pinaagi sa pagbalaan niining
adlawa. Sa pagkatinuod kini usa ka matagnaong pahayag sa
atong Dios. Kon imong tan-awon giunsa pagkalimot sa tibuok
Cristohanong iglesya karon sa pagsimba ug pagtuman Kaniya
pinaagi sa pagbalaan sa Domingo inay sa Iyang Adlawng
Igpapahulay, imong makita nga bisan kaniadto, nakabalo ang
Dios nga ang Iyang mga katawhan matudluan sa paghikalimot
niini. Mao kini ang rason ngano naningkamot si Satanas sa
pagpaubos sa Kasuguan sa Dios diha sa iglesyang Cristohanon.
Mao pud kini usab ngano ang iyang punting sa iyang atake diha
man gayud sa kasuguan sa Adlawng Igpapahulay. Ang pagbantay
niana nga adlaw mao ang dayag nga ilhanan sa pagsimba ngadto
sa Dios Magbubuhat. Kana nakapasuko ni Satanas tungod kay
siya gusto man usab simbahon ug gusto nga “mahisama sa
Halangdon Uyamot.” (Isaias 14:14). Isip mga Cristohanon, kita
nakabalo sukad pa kaniadto nga gusto si Satanas nga simbahon
siya inay sa Magbubuhat.Gibuhat niya kana pinaagi sa mga papa
sa Roma pinaagi sa paggamit sa adlawng igpapahulay nga
Domingo isip sukdanan sa pagtuman. Kon atong bantayan ang
adlawng igpapahulay sa Iglesyang Romano nga mao ang
Domingo, kita miila, miuyon ug oo bisan misimba kita sa papa
sama sa gisulti sa tagna nga maoy buhaton sa kadaghanan dinhi
sa yuta diha sa Pinadayag 13:3. Apan ang Pulong sa Dios yano
diha sa Buhat 5:29 diin kini nag-ingon, “Kinahanglan maoy among
unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tawo.” Sa pagsupak
niini nga mando sa Dios sa Kasulatan, nagpahambog si Satanas
pinaagi sa Roma nga mao lamang ang iglesya nga takus nga
tumanon dinhi sa yuta. Ang kamatuoran mao nga walay bisan usa
ka Kasulatan gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag nga nagingon nga ang Dios nag-usab sa Iyang Adlawng Igpapahulay
nagpamatuod nga ang tawo insakto nga karon sila magsunod sa
tawo inay sa Dios.

“Nag-ingon ang Bibliya, Hindumdumi nga imong pagabalaanon
ang Adlawng Igpapahulay. Ang iglesya Katoliko miingon, 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 pagkamatinumanon
ngadto sa mando sa balaan nga iglesya Katoliko.” Father
Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral College, Kansas City,
History of the Sabbath, p. 802
“...mahimong imong basahon ang Bibliya gikan sa Genesis
ngadto sa Pinadayag, ug dili ikaw makakita ug usa ka linya
nga nagmando sa pagkabalaan sa Domingo. Ang Kasulatan
nagpatuman ug relihiyosong pagbantay sa Sabado, usa ka
adlaw nga wala namo gibalaan.”James Cardinal Gibbons, The
Faith of Our Fathers (1917 ed.), pp. 72, 73.
Karon, unsaon man pagbutang sa marka sa mapintas nga
mananap diha sa mga malinapason? Una kinahanglan ang Roma
makabaton ug kinatibuk-ang gahum nga gikinahanglan mga
opisina sa goberno sa tibuok kalibutan aron sila makabuhat sa
bisan unsang ilang gusto. Apan unsaon man paggahum ni
Satanas sa yano nga tawo, diin mao ang pinakadaghan sa yuta?
Ang mga Nasudnong mga ID nga imong madungog sa mga Balita
sa milabayng mga tuig mahimong sinaligan niining pamaagi sa
paggahum. (Alang sa dugang impormasyon, tanawa...
www..RemnantofGod.org/ID.htm) Niining mga ID nasulat kung
asa ka nagpuyo, mga trabaho kaniadto, edukasyon, kaliwatan,
kasaysayan sa imong panglawas, mga katigayunan, pasaporte,
rekord sa adlawng natawhan, # sa social security, # sa lisensya
sa pagmaneho ug mga sakyanan, marital nga estado, reliyon,
tibuok pamilya ug kriminal nga rekord. Sa hangtud kini magailis
sa inyong tanang mga credit cards ug usab sa paggamit sa mga
salapi. Dili, kini nga kard dili mao ang “marka” mismo. Apan kini
usa ka pamaagi sa pagdili sa pagpamalit ug pagpamaligya sama
sa atong nahibaloan sa Pinadayag 13 giplano ang ilang tagna.
Kini gamiton aron sa paggahum ngadto sa 72 ka mga oras sa
pagpahunong sa imong rekord sa banko. Uban niining mga kard
diin ang mga detalye niini nasulod sa kompyuter alang sa tibuok
kalibutan, kini mahitabo diha-diha dayon bisan asa sa kalibutan.
Napamatud-an sa profesiya nga ang atong kamot nagrepresenta
sa atong tagsa-tagsa nga kagawasan ug panginabuhi. Sama
pananglit, sa Jeremias 38:23 kini nag-ingon, “ug dili ka
makagawas gikan sa ilang kamot, kondili na hidakpan ka sa
kamot sa hari sa Babilonya” Sa Ecclesiastes 9:10 kini nag-ingon
“Bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata
kana uban ang imong kusog; kay didto sa Sheol diin ikaw moadto

walay bulohaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam.” Napahayag
usab sa Kasulatan nga ang hunahuna mao diin kita magabuhat
ug mga desisyon. Sa Hebrohanon 10:16 kini literal nga gisulti nga
ang Dios magasulat sa Iyang Balaod “sa ilang mga hunahuna.”
Nakahibalo ba kamo nga ang mga syentista nagmapa sa utok sa
tawo? Sa pagkatinuod ilang nakaplagan nga ang agtang mao diin
ang mga desisyon ug hukom gibuhat. Sa laing pagkasulti, kita
gisilyohan diha sa agtang sa dihang kita magbuhat sa atong libre
nga desisyon sa pagdawat sa Kasuguan sa Dios o sa kasuguan
sa tawo. Apan kita gimarkahan diha sa tuong kamot sa dihang
kita napugos batok sa atong kabubut-on sa paglapas sa
kasuguan sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang marka usa ka
pagpili sa matag usa ka tawo sa dili madugay. Kini walay kalainan
sa pagpili ni Mardocheo, Sadrach, Mesach, Abednego ug Daniel
sa dugay nang panahon. Ang kasaysayan sa Bibliya
nagpamatuod nga si Satanas sa kanunay naggamit sa mga
kagamhanan sa goberno aron sa pagpatuman sa mga balaod
nga supak sa balaod sa Dios. Walay kalahian niini sa atong
panahon! Alang sa dugang pagpamatuod nga kini giila sa Roma
nga ilang marka, tan-awa kon unsa ang gilang gisulti.
“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
kamatuoran.” Catholic Record of London, Ontario, Sept 1, 1923.
Sama sa kagamhanan sa goberno sa karaang kasaysayan sa
Bibliya; ang Cyudad sa Vatican usab mao ang kagamhanang
nagmando sa tibuok kalibutan. Sa pagkatinuod, mas labaw na
karon tungod kay sila adunay 172 taliwala sa 192 ka mga nasud
nga nakigsaad uban kaniya. Sa pagkatinuod, ang mga pangulo
nakuhaan ug mga larawan samtang sila nanagyukbo ngadto sa
papa isip pamaagi sa pagsimba aron sa pagpamatuod sa ilang
pag-unong ngadto sa kalibutan! Ang rason ngano ang Roma
misulti nga sila mas labaw pa sa Bibliya tungod kay ang tanang
mga magtotoo sa Bibliya nagbalaan man sa Domingo. Nakabalo
sila nga ang nag-imbento niini mao ang Roma, ug nakabalo sila
nga walay Kasulatan nga makapamatuod niini. Mao, nga
nangagpas ang Roma nga mas labaw pa siya sa Bibliya sa
dihang sila musimba sama sa iyang gi-awhag. Kining kinatibukang pag-uyon sa Roma gitagna na nga mahitabo diha sa
Pinadayag 13:3 sa dihang kini nag-ingon, “ug ang mga tawo sa
tibuok yuta sa kahibulong minunot” kaniya sa pagsunod sa iyang
mando.
Ang Roma ba sama sa mga kagamhanang goberno kaniadto
maga-awhag ug usa ka balaod nga supak sa Kasuguan sa Dios?
Ingon-ana ba gayud ka insakto ang profesiya?

“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.
Si Papa Juan II nag-ingon, “Natural nga maningkamot ang
mga Cristohanon sa pagpasiguro nianang “sibil nga
pamalaod” nga nagtahud sa ilang katungdanan sa pagbalaan
sa Domingo.” - Section 67, “Dies Domini”, July 7, 1998
Panapos nga pahinumdum:
Gitagna usab sa Amos 8:11 nga sa katapusang mga adlaw,
kadaghanan sa mga Cristohanon dili “pagpatalinghug sa pulong
ni Jehova”. Kadaghanan sa mga pastor wala makabalo sa
natagna na nga balaod sa Domingo, o sa mga tagna mahitungod
sa plano sa Roma tungod kay sila wala tudlui mahitungod niini
diha sa ilang mga Seminaryo, o Kolehiyo sa pagtuon sa Bibliya.
Tungod kay wala sila matudloi niini, kadaghanan sa mga
Cristohanon ang wala makadungog mahitungod niini sa dihang
sila musimba sa ilang lokal nga iglesya. Makasusubo, kay tungod
niini si Jesus, “muabot ra unya sama sa kawatan sa kagabhion”
ngadto sa pipila nga “ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo:
tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab
ikaw, aron ikaw dili mahimong sacerdote kanako: sanglit imong
hingkalimtan ang Kasugoan sa imong Dios, ako usab mahikalimot
sa imong mga anak.” (Oseas 4:6) Apan hinuon, kon imong tun-an
ang Cristohanong profesiya, ug tumanon mo ang Ginoo nga
imong Dios, ikaw wala diha sa kangitngit diin “sa pag-abot sa
maong adlaw maingon sa kawatan.” - 1 Tesalonica 5:2, 4
Mao kini ang pag-ampo niini nga paninugyanan nga kon ikaw
anaa sa iglesya nga nagbantay sa Domingo, tumana ang “tingog
nga nag-ingon, Gomowa kamo kaniya mga tawo ko, aron dili
kamo mkaapil sa iyang kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa
iyang mga hampak” - Pinadayag 18:4

Kon gusto kamo ug dugang impormasyon mahitungod niiini nga
topiko, palihug bisitahi ang pahina sa website niini nga
paninugyanan …... www.RemnantofGod.org/mark.htm
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