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Bag-ong mga Langit ug Bag-ong 
Yuta

Alang niadtong mga matinud-anong Bible 
Students, ang mga saad sa Diyos importante 
kaayo. Kini ilabi na kay atong nasaksihan ang 
kagubot, kawalay kasigurohan, ug ang dautan 
nga anaa sa tibuok kalibutan nga atong gipuy-
an. Usa sa makahupay nga mga saad sa Bibliya 
makita sa atong teksto-nga ang Diyos magtukod 
og usa ka “bag-ong mga langit” ug “bag-ong 
yuta,” diin ang pagkamatarung, inay sa dautan, 
mopatigbabaw. Si Apostol Pedro migamit sa 
simbolikong pinulongan aron sa paghulagway 

niini nga saad, apan sa mubo kini nagpasabut nga pinaagi sa langitnong 
awtoridad si Kristo magtukod, dinhi sa yuta, usa ka bag-o ug matarung 
nga gobyerno, diin ang mga saad sa Bibliya sa kalinaw “sa yuta” ug 
“kadait sa mga tawo” mahimayaon nga matuman.-Lucas 2:14

Ang pangbukas nga pulong sa atong teksto – “bisan pa niana” - 
mahinungdanon kaayo. Kini nagpakita nga ang bag-ong mga langit ug 
bag-ong yuta nga gisaad sa Ginoo sukwahi sa gihisgutan ni Pedro. Atong 
balikon ang  naunang mga bersikulo sa kapitulo, ang rason nahimong 
dayag kaayo. Gihulagway niya ang usa ka panahon sa kalaglagan ug 
kasamok, nga nag-ingon nga ang usa ka “langit” ug “yuta” mahanaw, ug 
nga “ang mga elemento matunaw uban sa mainit nga kainit.” - 10

Bisan kini nga hulagway sa kalaglagan wala maghatag kanato sa bug-
os nga kahulogan sa paggamit ni Pedro sa pulong nga “bisan pa niana.” 
Ang bug-os nga puwersa niini nga pulong mahimong tataw lamang 
kon atong basahon ang mga bersikulo 3 ug 4, nga mao ang pasiuna sa 
kinatibuk-ang pagtulon-an sa kapitulo . Kining duha ka mga bersikulo 
nag-ingon: “Sa pagkasayud niini sa sinugdan, nga moabut ang katapusan 
nga mga adlaw, nga may mga mabiaybiayon, nga magasunod sa ilang 

“Apan sumala 
sa iyang saad kita 

nagapaabut sa bag-
ong nga langit ug 

usa ka bag-ong yuta 
diin nagapuyo ang 
pagkamatarung.”

—II Pedro 3:13
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kaugalingong mga kailibgon, ug magaingon, hain na ang saad sa iyang 
pag-anhi “? Kay sukad sa pagkamatay sa mga amahan, ang tanang mga 
butang nagapabilin man nga mao ra gihapon sukad pa sa pagkatukod sa 
kalibutan.”  

Sa Buhat 3:20-22, kining mao nga Apostol nga si Pedro gikutlo 
nga nag-ingon nga human sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo adunay 
“mga panahon sa pagpasig-uli sa tanang mga butang,” ug nga kining 
mahimayaong buhat sa pagpahiuli gitagna sa “mga amahan” pinaagi sa 
tanan nga balaan nga mga propeta sa Diyos. Karon, sa iyang ulahi nga 
sulat, si Pedro nagpahibalo kanato nga kon ang Ginoo mobalik ug ang 
iyang ikaduha nga pagkaanaa usa ka kamatuoran, ang uban motamay. 
Wala silay makita nga ebidensya sa presensya ni Kristo, ug maghinapos 
nga ang tanang mga butang nagpadayon ingon niini sukad sa paglalang.

Pinaagi sa pagpamatuod sa mga propeta, ang mga amahan sa Israel 
nagtuo nga ang pag-abot sa Mesiyas moresulta sa madagaya ug 
malungtaron nga mga panalangin sa kalinaw, panglawas ug kinabuhi. 
Usa sa mga pamatuod nga mga teksto niini, nga gikutlo ni Pedro sa iyang 
wali, mao ang saad nga gihimo ngadto ni Abraham nga pinaagi sa iyang 
“binhi ... ang tanan nga mga kaliwatan sa yuta” mapanalanginan. (Buhat 
3:25; Gen.12: 3; 22:18) Busa, kadtong nagtuo niining mga saad nga 
gihimo ngadto sa mga amahan, ug gisubli ni Pedro, adunay katungod sa 
pagdahum nga ang pagbalik ni Kristo moresulta niining gisaad nga mga 
panalangin ngadto sa kalibutan. 

Uban niini nga  panglantaw nga si Pedro miuyon sa diha nga iyang 
gigamit ang pulong “bisan pa niana,” kay siya nagpadayon, “Kita, 
sumala sa iyang saad, mangita alang sa bag-ong mga langit ug usa ka 
bag-ong yuta nga nagpuyo sa pagkamatarung.” Sa wala pa siya moabot 
niini nga punto sa iyang leksyon, hinoon, kita gipahinumduman ni Pedro 
nga adunay mga katalagman sa mga kalihokan sa kalibutan nga mag-una 
ug isip pagpangandam alang sa mga panalangin nga mabatonan pinaagi 
sa mga bag-ong langit ug bag-ong yuta.

Sa pagpresentar niini nga kasayuran, gigamit ni Pedro ang ilustrasyon 
ug pinulongan nga gigamit ni Jesus sa iyang dakong tagna mahitungod 
sa panahon sa iyang pagbalik ug sa katapusan sa karon nga panahon. 
Gihisgotan ni Jesus ang panahon sa iyang ikaduhang presensiya ingon 
nga “mga adlaw sa Anak sa tawo,” ug miingon nga niadtong mga adlawa 
kini mahitabo “sama sa panahon ni Noe,” ug sa “mga adlaw ni Lot.” - 
Lucas 17: 26-30
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Naghisgot niini, si Pedro nag-ingon nga ang mga nagyubit ug nagduda sa 
saad sa iyang presensya “mga wala’y kabangkaagan,”” tungod kay angay 
nilang hatagag pagtagad kining mga ehemplo sa nangagi nga kalaglagan 
nga gigamit ni Jesus sa iyang dakung propesiya. Busa gipahinumduman 
kita ni Pedro sa mga adlaw ni Noe, nga nagaingon, “Pinaagi sa pulong sa 
Diyos ang kalangitan kaniadto, ug ang yuta nga nagbarog gikan sa tubig 
ug diha sa tubig: nga tungod niana ang kalibutan kaniadto, nga napuno sa 
tubig, nangamatay.”- II Ped. 3:5,6 

Unya ang apostol misunod pag-ingon pinaagi sa paghatag kanato sa 
kahulogan niini nga ilustrasyon nga gigamit ni Jesus, ug nagpahibalo 
kanato nga sa “adlaw sa Ginoo,” ang kasamtangan nga “kalangitan 
mahanaw uban sa dakong kasaba, ug ang mga elemento matunaw uban 
sa mainit nga kainit , ang yuta usab ug ang mga buhat nga anaa niini 
pagasunogon.” (Bersoikulo10) Busa, ang kinatibuk-ang leksyon nga 
gipakita ni Pedro klaro. Si Kristo mobalik  gayud aron sa pagtukod 
sa iyang gingharian ug sa pagpanalangin sa tanan nga mga banay sa 
yuta. Bisan pa, aron matuman kini, ang unang buhat sa iyang pagbalik 
mao ang paglaglag sa kalibutan ni Satanas- “ang mga langit ug yuta, 
nga mao karon.” – bersikulo 7

SIMBOLIKANHONG PINULONGAN
Sa atong pagtuon sa propesiya ni Pedro, mahinungdanon ang 

pagkaamgo nga iyang gigamit ang mga termino nga “mga langit,” 
“yuta,” ug “mga elemento” isip mga simbolo sa nagkalainlain nga 
aspeto sa kahan-ayan sa kalibutan. Pananglitan, sa mga bersikulo 5 ug 
6 nga gihisgutan sa ibabaw, iyang gihisgutan ang han-ay sa kalibutan 
-mga langit ug yuta-nga nahanaw sa panahon sa baha. Ang pisikal nga 
kalangitan ug ang pisikal nga yuta wala mahanaw.  Ang nahanaw mao 
ang kasamtangan nila nga gobyerno o kalihokan kaniadto sa wala 
pa ang Lunop. Samtang tinuod nga halos tanan nga mga tawo usab 
namatay, ang punto nga gikuha ni Pedro gikan sa maong katalagman 
mao ang importante nga konsiderasyon nga “ang kalibutan [Greek: 
kosmos, nga nagpasabut nga “hapsay nga kahikayan”] kaniadto, nga 
gilapawan sa tubig, ang nahanaw.”-bersikulo 6

Karon, daghan nga mga estudyante sa propesiya ang nakombinser 
nga ang karon nga henerasyon sa tawhanong kaliwatan nagsaksi sa 
kalaglagan sa laing sistema sa kalibutan, ug nga ang nahitabo sa tibuok 
kalibutan sulod sa daghang mga katuigan mao ang katumanan sa panagna 
sa Bibliya mahitungod niini nga panahon. Sila nagtuo sa pamatood sa 
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Bibliya nga ang yuta mismo “magapadayon sa walay kataposan,” apan 
makita ang pagkahugno sa mga sistema sa kalibutan, ug sa kagubot ug 
sa kinatibuk-ang kagubot sa katilingban bisan asa, ang pagkahugno sa 
gihisgutan ni Apostol Pablo nga “kining daotan nga kalibutan karon .”- 
Eccl. 1:4; Gal. 1:4

Gitagna ni Jesus nga kini moresulta sa usa ka panahon sa “dakung 
kagul-anan,” nga hilabihan ka grabe nga gawas kon taposon pinaagi sa 
pagpangilabot sa Diyos, “walay unod nga maluwas.” (Mateo 24: 21-22) 
Si Apostol Pablo nga miila sa samang yugto sa panahon  nga “adlaw sa 
Ginoo,” nag-ingon nga niining adlawa “kalit nga kalaglagan” modangat 
sa kalibutan “sama sa kasakit sa usa ka babaye nga mabdos.” - I Thess. 
5:1-3

Kini ug ang uban pang mga tagna bahin sa katapusan sa karon nga  
han-ay sa kalibutan tukma nga naghulagway kung unsa ang nahibal-an sa 
mga estudyante sa Biblia nga gakahitabo. Ang una nga mahinungdanon 
sa kalaglagan nagsugod sa 1914, ug miresulta sa pagkapukan sa halos 
tanang mga manununod nga magmamando sa Europa. Ang Ikaduhang 
Gubat sa Kalibutan miresulta sa dugang nga pagpaluya sa sibilisasyon.

Sukad niadtong panahona, daghang mga gubat, dagko ug gagmay, ang 
mibuto sa tibuok kalibutan. Daghan niini nagpadayon karon. Idugang 
nga ang nagkadaghan nga pagkadautan sa kalibutan, ang relihiyosong 
ekstremismo, ang kagubot sa politika, ang kawalay kasegurohan sa 
ekonomiya, ug ang kanunay nga hulga sa nukleyar nga gubat. Ang 
katawhan naningkamot sa pagsulbad sa maong mga problema. Sa 
pagkatinuod, ang dakung kagul-anan nga gitagna ni Jesus labing gipasalig 
kanato.

Ang makahugno nga potensyal sa kahimtang karon sa kalibutan dako 
kaayo. Mahibulong tingali kita kon ang gihisgutan ni Pedro sa “mainit 
nga kainit,” nga maoy hinungdan sa mga elemento sa kalibutan karon 
nga matunaw, tingali dili ngpasabot sa ideya nga literal nga kalaglagan. 
Niini nga panahon sa dakung kagul-anan, “sama sa wala pa sukad sa 
sinugdanan sa kalibutan,” adunay siguradong halapad nga kalaglagan, 
dili igsapayan kung sa unsa kini mahitabo. Apan, kita nagtoo nga si Pedro 
nagsulti sa simbolikanhon nga pinulongan.

ESPIRITUWAL UG YUTAN-ONG MGA SIMBOLO
Ang mga simbolo sa Bibliya gigamit tungod sa ilang katakus sa 

paghulagway sa hilisgutan nga gihisgutan. Sa matag sibilisasyon nga 
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gitukod sa tawo adunay duha ka importante nga aspeto, diin sa Bibliya 
gihulagway sa simbolo nga “mga langit” ug “yuta.” Sa atong nahibal-
an, ang tanang kinabuhi sa literal nga yuta adunay usa ka paagi o lain sa 
mga impluwensya nga gigamit sa mga langit. Ang atong mga panahon, 
ang atong mga tuig, ang atong mga adlaw ug ang atong mga gabii, tanan 
gikontrolar sa kalangitan.

Tungod kay ang tawo gilalang sa dagway sa Diyos, siya sa kinaiyahan 
usa ka binuhat kinsa nagsimba ug nagsalig sa mas taas nga gahum. Bisan 
tuod nga ang tawhanong kaliwat ang nahimong daghan nga nahimulag 
gikan sa matuod nga Diyos, ang Magbubuhat, ang mga tawo nagtahod sa 
relihiyosong mga impluwensya sa ilang mga kalihokan. Sa pipila ka mga 
kaso, kini gipahigayon pinaagi sa nagkalainlaing matang sa mga dios, 
ug sa uban, ang mga gobyerno nga sibil gipahimutang ingon nga mga 
butang nga pagasimbahon ug pagtahod.

Mao kini nga aspeto sa matag sibilisasyon, o kahan-ayan sa kalibutan, 
nga gisimboloan sa Bibliya sa kalangitan, samtang ang ang yuta 
naghulagway sa naorganisar nga katilingban diin labaw o kulang ubos 
sa simbolikanhong mga langit. Kini ang kombinasyon nga gihulagway 
ni Pedro nga usa ka “kalibutan,”o kosmos, sumala sa gipahayag sa 
pinulongan nga Grego. Busa, sa dihang si Pedro naghisgot sa kalangitan 
ug sa yuta nga milabay, ug ang mga elemento natunaw uban sa hilabihan 
nga kainit, wala siya nagsulti kanato nga ang aktwal nga adlaw, bulan, ug 
mga bitoon sa kalangitan, ug ang pisikal nga yuta uban sa tanan nga mga 
elemento niini, ang malaglag. 

Ang pulong nga “elemento,” nga gigamit ni Pedro, naghatag kanato 
ug ideya sa iyang gipasabut, ug kini gibadbad gikan sa Griyego nga 
pulong nga nagpasabut sa “hapsay nga pamaagi.” Ang Apostol Pablo 
migamit niining sama nga pulong sa dihang, sa pagsulat ngadto sa mga 
Kristohanon sa Galacia, siya naghisgot sa pagbalik ngadto sa “mga 
mahuyang ug mga kabus nga mga elemento.” (Galacia 4: 9) Dinhi, siya 
nagtumong sa mga ordinansa sa karaang Balaod ni Moises, diin ang mga 
Kristohanon gawasnon. Ang punto mao nga gigamit ni Pablo ang pulong 
aron paghulagway sa kahan-ayan ug kustombre-elemento-nga diin ang 
usa ka katawhan kaniadto gipangulohan, ug si Pedro naggamit sa termino 
sa susamang paagi.

Hinuon, ang paghisgot ni Pedro sa mga elemento sa kalangitan ug sa 
yuta mas komprehensibo. Kini tungod kay naghisgot siya sa tanang mga 
balaod, moralidad, kustombre, panglantaw, relihiyoso ug sibil, diin ang 



Agosto  2017Ang Banagbanag 8

karon nga han-ay sa katilingban gigiyahan sa tanang panahon, ug siya 
nagsulti kanato nga sa “adlaw sa Ginoo” Kini kinahanglan nga “matunaw 
uban sa mainit nga kainit.”

Sa walay pagkaamgo niini, ang mga tawo sa kalibutan sa milabay nga 
siglo nga adunay pagsabut sa kahulogan sa unsay nahitabo nagpunting 
niini nga usa ka “kalayo.” Atol sa Unang Gubat sa Kalibutan, si 
Presidente Woodrow Wilson miingon, “Ang kalibutan nasunog.” Sa 
dihang ang ikaduhang gubat sa kalibutan nagsugod, ang usa ka estadista 
naghisgot niini nga usa ka “upat ka alarma nga kalayo.”Kini nga simbolo 
gigamit sa mga propesiya  nga nagtagna sa katapusan sa bag-ong han-ay 
sa kalibutan.

Kini nga simbolikong pagtunaw sa mga elemento, siyempre, moresulta 
sa daghang pisikal nga kalaglagan. Ang dagkong mga bahin sa daghang 
mga nasod nahugno sa panahon sa mga gubat, mga rebolusyon, ug 
terorismo nga naghasol sa kalibutan sa panahon sa proseso sa pagtunaw. 
Hinuon, ang labaw ka mahinungdanon mao ang pagkatunaw sa sosyal, 
politikal, relihiyoso ug moral nga mga elemento, nga sa daghang mga 
siglo giisip nga malig-on. Ang mga  siyudad ug mga lungsod ang natukod 
pag-usab, apan ang mga paningkamot nga mapasig-uli ang ubang mga 
elemento niining kalibotana napakyas.

Ang kagul-anan, kahadlok, ug ang kasagaran nga kalibog nagresulta 
gikan sa tanan niining nagkatunaw nga mga elemento sa kalibutan karon. 
Minilyon ang nasuko ug nawad-an sa paglaum tungod sa pagkawalay 
mahimo sa ilang mga lider aron sa paghatag sa kalinaw ug kasegurohan 
nga ilang gihunahuna nga angayan nila nga matagamtaman. Bisan unsa 
nga lebel sa kalig-on nga sa kaniadto daw makita karon sa daghan nga 
mga gitawag nga mga pangulo sa katilingban nga gibase sa wala mausab 
nga mga balaod, mga kustombre, ug mga panglantaw. Tungod niini, 
ang kinatibuk-ang balaod ug kahusay, pagtahod alang sa isigkatawo, ug 
pagkamatugtanon sa nagkalainlain nga mga opinyon, paspas nga nawala 
gikan sa yuta. Kining tanan nga mga kondisyon mao ang labing mga 
ilhanan nga ang pagtunaw sa mga elemento sa kalibutan nag-uswag 
ngadto sa konklusyon nga gipamulong ni Pedro-ang pagkahanaw niini 
nga nga kahan-ayan karon.

DAGHANG MGA ELEMENTO
Sumala sa gisugyot sa nahauna nga mga parapo, kining kalibutan karon 

gilangkoban sa daghang mga elemento, relihiyoso ug sibil. Dili tanan 
sila dautan sa ilang kinatibuk-an, bisan pa sa mga kondisyon sa kalibutan 
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karon. Hangtud nga ang mga sumbanan sa pamatasan ug moral sa Bibliya 
gisunod  taliwala sa katawhan, nakabenepisyo sila sa ingon, sama sa ilang 
mga pangulo. Ang ingon nga positibo nga mga ehemplo, bisan pa niana, 
nagkadiyutay kon itandi sa nagkadaghan nga pagkadaut sa katilingban 
nga atong makita karon. Busa, sa dihang gihisgotan ni Pablo ang atong 
“dautan nga kalibutan,” siya  nagpasabot  nga sa kinatibuk-ang hulagway, 
ang dautan nagadominar. 

Niini nga kalibutan adunay daghang relihiyoso nga mga elemento: 
Kristiyanismo; Islam; Hinduismo; Ang ateyismo-kini mao ang pipila 
lamang sa mga labing bantugan nga mga grupo. Adunay usab daghang 
sibil nga mga elemento: paghago; Kapital; Sosyal; Moral; Politika; ug 
negosyo ug ekonomiya. Wala kini nagkinahanglan ug  pinasahi nga 
pag-ila aron makaamgo nga ang makadaut nga panaglalis, ug bisan ang 
pagpanlupig, anaa karon taliwala sa nagkalainlaing mga elemento, ug 
nga kini sa usa ka dako nga bahin nawala ang kanhi nga panaghiusa ug 
pagkamauyonon sa usag usa nga, sa milabay nga mga siglo, nagduyog 
niini nga kalibutan.

Walay talagsaon nga mga eksepsiyon niini nga uso. Ato lamang gihubit 
ang kinatibuk-ang mga kalamboan, ug kini nagsunod gayud sa susama 
nga sumbanan sa kalibutan. Niini nga nasud ug ang uban pa, ang mga 
dungganon nga mga lalaki ug babaye naghimog mga paningkamot aron 
mapugngan ang pagkabungkag sa sosyal, politikal, moral, ug ekonomiya, 
apan sa kinatibuk-an, diyutay lang ang resulta niini.

KALANGITAN GIUYOG
Taliwala sa daghan nga mga ilhanan nga gihatag ni Jesus sa panahon 

sa iyang ikaduha nga presensya ug sa katapusan sa panahon mao nga 
“ang mga gahum sa langit pagauyogon.” (Lucas 21:24-26) Iyang gitagna 
nga isip resulta niini, ang kahadlok mopuno sa mga kasingkasing sa 
mga tawo. Pagkatinuod kini nga napamatud-an. Kung ang mga tawo sa 
tanang kanasuran karon nagtuo nga ang relihiyoso nga mga elemento sa 
katilingban mahimo, pinaagi sa maayo nga giya, motabang sa pagsulbad 
sa kasamtangang mga problema sa kalibutan, unsa ka dali nga mahanaw 
ang ilang mga kahadlok.

Apan, nahibal-an nila nga dili kini posible. Pipila sa labing halapad 
nga gisunod nga relihiyoso nga mga elemento sa kalibutan nagsuporta 
sa pagpanlupig isip kabahin sa ilang sukaranan sa pagtuo. Ang uban 
pa nga nagtubo nga mga elemento mao ang ateyistikong kinaiya, nga 
adunay gamay o walay pagtahud sa bisan unsang relihiyosong konsepto 



Agosto  2017Ang Banagbanag 10

sa kalibutan nga naglibot kanila. Bisan sa pipila sa labaw nga tradisyonal 
nga mga relihiyon sa kasadpan, nagkadako ang walay pagtagad ug 
pagtahud sa mga prinsipyo sa pagkamatarung. Makasiguro gayud kita 
nga ang mga gahum ug mga impluwensya sa relihiyosong kalibutan, ang 
simbolikong kalangitan, ginakurog.

Ang mga pundok sa determinadong nagasimba nga mga babaye ug  
lalaki akigbahin sa malaumon nga mga panaghisgutan, ug nagpasa sa 
mga resolusyon nga nagapakita kung unsa ang ilang gihunahuna nga 
ang pagpangulo sa ilang tagsa nga mga nasud kinahanglan nga buhaton 
sa nagkalainlain nga mga sitwasyon, apan kini wala paminawa. Bisan 
niadtong  mga nag-angkon nga adunay relihiyon, ang kadaghanan mag-
apil. Pananglitan, sa Estados Unidos, kapin sa 80% sa mga tawo ang 
nag-angkon nga adunay relihiyon, apan 20% lamang ang nag-ingon nga 
sila regular nga nagatambong sa bisan unsang matang sa relihiyosong 
mga serbisyo. Sa daghang ubang mga nasud ang sitwasyon parehong 
makapaluya sa panglantaw sa relihiyosong pag-apil.

Gitawag  nato ang pagtagad niini nga hulagway dili sa pagsaway,  o 
sa paglutos sa mga elemento sa kalibutan karon. Ato lamang gihisgutan  
ang pagtagad sa mga kamatuoran ug kondisyon nga nagtuman sa mga 
panagna sa Bibliya sa mga panghitabo nga mahitabo sa katapusan sa 
karon nga panahon. Maayo na lang, kini nga mga kahimtang sa dili 
madugay matapos, nga maghatag sa dalan sa pagtukod sa langitnong 
panaad nga bag-ong langit ug bag-ong yuta.

BAG-ONG MGA LANGIT UG BAG-ONG YUTA
Uban sa pagtunaw sa nagkalainlaing mga elemento sa kalibutan 

karon mao ang usa ka talagsaon nga pag-uswag sa kahibalo sa tanan 
nga bahin sa imbestigasyon. Kini usab gipanagna diha sa Kasulatan. 
Si Daniel, sa pagsulti bahin sa “panahon sa kasamok,” ug “panahon 
sa katapusan,” miingon nga unya “daghan ang magadalagan ngadto-
nganhi, ug ang kahibalo magauswag.” (Daniel 12:1,4) Usa sa daghang 
mga pananglitan niini anaa sa natad sa siyensang medical. Talagsaon 
nga pag-uswag, ilabi na sa kasadpang kalibutan, sa pagwagtang sa 
mga sakit, pag-atiman sa mga sakit, ug pag-amping. Ang average nga 
gidahum sa kinabuhi sa kadaghanan nga mga nasud adunay tulo ka pilo 
sukad sa katapusan sa ikanapulo ug siyam nga siglo.

Kini wala magpasabut nga ang tawo, sa iyang kaugalingon, makakaplag 
usa ka paagi aron mabuhi sa walay katapusan. Ang gahum sa kinabuhi 
gipahigayon ubos sa pagmando sa Diyos, ug ang panalangin sa 
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kinabuhing walay katapusan makaabot lamang sa katawhan pinaagi sa 
bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nga gisaad sa Diyos. Pagkadaghan 
ang gisaad sa mga panalangin sa Diyos! Ang kalinaw-unibersal ug walay 
katapusan-mahimong usa kanila. Uban sa iyang matinud-anon nga mga 
kaubanan, si Kristo Jesus ang mahimong matarong nga magmamando 
nianang bag-ong han-ay sa kalibutan. Siya namatay alang sa iyang mga 
sakop aron siya makahatag kanila ug kahimsog ug kinabuhi. (I Pedro 
3:18; Juan 5:6-8) Busa, si Kristo magamando, dili sa usa ka himalatyon 
nga kaliwatan, kondili sa usa ka kaliwat nga pagahatagan ug usa ka 
oportunidad nga mapasig-uli sa kahingpitan, mental, moral, ug pisikal, 
ug mabuhi sa walay kataposan.-Lucas19:10; Buhat 3:21; I Tim. 2:3-6

Ngano, adunay mangutana, nga ang bag-ong gingharian, ang bag-
ong han-ay sa kalibutan, nga gihulagway diha sa Bibliya isip usa ka 
bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta? Kini tungod sa samang 
rason nga ang kalibutan sa wala pa ang Lunop ug kining “karon nga 
daotan nga kalibutan” gihulagway sa simbolikong paagi. Ang bag-ong 
kalibutan sa Diyos adunay espirituhanon ug materyal nga aspeto usab. Si 
Kristo, uban sa iyang iglesia, mahimong espirituhanong magmamando 
sa bag-ong mga langit-ang tinubdan sa matarung ug balaan nga mga 
elemento sa bag-ong kalibutan. Ang “simbahan” nga klase gilangkoban 
sa gihulagway ni Pablo nga nag-antus uban ni Kristo, aron sila usab 
maghari uban kaniya.-Roma. 8:17; II Tim. 2:12; Pin. 20:6

Ang Kristo nga klase, si Jesus ug ang iglesia, magamit sa ilang 
gahum sa pagmando pinaagi sa tawhanong mga representante. Kini, 
kita nagtuo, mao ang nabanhaw nga karaang mga propeta, ug uban 
nga matinud-anon nga mga tawo kaniadto. Sa sinugdanan, kini ang 
maglangkob sa matarung nga mga representante ug mga magtutudlo 
sa bag-ong yuta. Apan, sa hinay-hinay, ang tanan nga andam ug 
masulundon sa katawhan mahilakip niini nga “mga prinsipe” sa usa 
ka han-ay sa kalibutan nga gibase sa mga elemento sa kalinaw ug 
pagkamatarung. Ubos sa impluwensya niining mga elemento, ang 
ngalan sa Diyos “pagahinumduman sa tanang mga kaliwatan: busa ang 
mga tawo magadayeg kaniya hangtud sa kahangturan.” - Sal. 45:16,17 

Sumala sa gipatin-aw sa salmista, kining “mga prinsipe” mao 
kadtong giisip kaniadto nga “mga amahan” sa Israel. Mahitungod sa 
ilang posisyon sa bag-ong han-ay sa Diyos, si Jesus miingon nga ang 
katawhan maggikan sa silangan, kasadpan, amihanan, ug habagatan, 
ug “molingkod” uban ni Abraham, Isaac, ug Jacob, ug sa tanang mga 
propeta. (Lucas 13:28,29) Kini nagpakita nga kining matinud-anon 
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nga mga amahan pagailhon sa tanang katawhan ingon nga ilang mga 
magtutudlo ubos ni Kristo.

Ang espirituhanon ug yutan-on nga mga hugna sa gingharian sa 
Diyos, ang bag-ong mga langit ug bag-ong yuta, simolikanhon nga 
gihulagway usab “Sion” ug “Jerusalem.” Gigamit ni Propeta Isaias kini 
nga simbolo, nga nagaingon, “Daghang tawo ang moadto ug moingon, 
duol kamo Manungas kita ngadto sa bukid ni Jehova, ngadto sa balay 
sa Diyos ni Jacob; ug siya magatudlo kanato sa iyang mga dalan, ug 
magalakaw kita sa iyang mga dalan: Kay gikan sa Sion mogula ang 
kasugoan, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.”- Isaias 2:3

Kini tungod kay ang matarung nga mga balaod sa Diyos ipahibalo 
ngadto sa mga tawo, ug ipatuman, aron ang pagkamatarong magapadayon 
ug magpatigbabaw diha sa gisaad nga bag-ong mga langit ug bag-ong 
yuta. Sa tanan nga suok sa kalibutan, kini moresulta sa pagpildi sa “mga 
espada ngadto sa mga punta sa daro,” ug “mga bangkaw ngadto sa mga 
galab,” kay “ang nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, ni 
makakat-on pa sila sa gubat.” - bersikulo 4

Sa matag usa, kini magpasabut nga ang matag tawo molingkod “ilalom 
sa iyang punoan sa paras ug ubos sa iyang kahoy’ng igos; ug walay 
magahadlok kanila: kay ang baba ni Jehova sa mga panon nagsulti 
niini.”  (Miqueas 4: 4) Ang pagpuyo ubos sa kaugalingong punoan sa 
paras ug kahoy nga igos nagsugyot sa kalinaw, seguridad sa ekonomiya, 
ug kauswagan. Karon ang kalibutan napuno sa kahadlok sa umaabot. 
Apan, walay usa nga mahadlok, tungod kay ang tanan makaamgo nga 
ang usa ka bag-ong mando sa kalibutan gipahimutang diin ang balaang 
Cristo mao ang sentro-ang matarong nga magmamando, “ Ang Amahan 
nga walay katapusan,” ug “Ang Prinsipe sa Pakigdait.” Isaias 9:6,7

Ang paghisgot ni Apostol Pedro sa atong pangbukas nga teksto sa 
saad sa Diyos sa usa ka bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta, una 
na nga gihatag ni Isaias. Siya nanagna: “Ania karon, ako nagahimo ug 
bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta; Ug ang unang mga butang 
dili na mahinumduman o moabot sa hunahuna. Pero magkalipay kamo 
ug magsadya sa walay katapusan sa akong gimugna; ... Wala nay bata 
nga mabuhi pa sulod lamang sa pipila ka mga adlaw, O usa ka tigulang 
nga tawo nga dili mabuhi sa iyang mga adlaw; Kay ang bata mamatay 
sa panuigon nga usa ka gatus ka tuig, ug ang makasasala sanglit adunay 
usa ka gatus ka tuig, pagaisipon nga tinunglo. Sila magtukod ug mga 
balay ug magpuyo niini; Magatanom sila ug ubas ug kaunon nila ang 
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mga bunga. Dili sila magtukod ug lain ang magpuyo, Sila dili magtanom 
ug lain ang makakaon; Kay ingon nga ang kinabuhi sa usa ka kahoy, 
mao usab ang mga adlaw sa akong katawhan.”- Isaias  65:17-22, New 
American Standard Bible

Sa Isla sa Patmos, ang Apostol Juan, sa panan-awon, nakakita sa 
katumanan niini nga saad. Samtang ang tagna nga gihatag pinaagi ni 
Isaias nagdeklarar nga sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta wala nay 
“usa ka masuso nga mabuhi sa pipila lamang ka mga adlaw,” si Juan 
gihatagan sa usa ka mas komprehensibo nga panglantaw niini pinaagi 
sa pasalig nga “wala na’y kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni kasakit 
pa: kay ang unang mga butang nangagi na.”- Pin. 21: 1-4

Magpadayon kita sa pagpangita sa gisaad nga bag-ong mga langit 
ug bag-ong yuta. Mao kini ang bag-ong gingharian ug gobyerno nga 
mao lamang ang makasulbad sa kasamok karon nga mga problema sa 
tinunglo ug himalatyon nga kaliwat. Uban niini nga paglaum sa atong 
atubangan, atong masabtan ang kahulogan sa mga panghitabo nga 
hinungdan sa mga elemento sa han-ay sa kalibutan karon nga matunaw, 
ug dili kita mahadlok sa resulta. Sa pagkatinuod, sama sa gitambag 
ni Jesus, ibayaw nato ang atong mga ulo, sa kahibalo nga ang atong 
“kaluwasan haduol na.” - Lucas 21:28                  ■
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Sa panahon niadtong nahaunang  Iglesya, ang 
mga biyuda sa kinatibuk-an, walay kinitaan ug 
kasagaran nagsalig sa mga hinatag  alang sa 
ilang materyal nga mga panginahanglanon. 
Niining bahina, adunay nahitabo nga mga 
“pagbagulbol sa mga Gresyanhon batok sa 
mga Hebreohanon, tungod kay ang ilang 
mga balo gipasagdan sa adlaw-adlaw nga 
pagpangalagad.” (Mga Buhat 6:1) Ang mga 
Gresyanhon mga Kristiyano nga Grego ug 
pinulongan ug dili Judio sa pagkatawo. Wala 
kita motuo sa sitwasyon nga gihulagway sa 
nahisgutan nga bersikulo nga kini  tungod sa 
bisan unsang tinuyo nga pagpihig o pagpasagad 
sa mga biyuda sa Gresya. Kon dili, ang mga 
kalainan sa pinulongan ug kultura tali sa mga 

Gresyanhon ug sa mga Hebreohanon  ang tingali nakahimo sa kalibog ug 
dili pagsinabtanay taliwala sa mga kaigsoonan.

Sa diha nga kini nga isyu gidala kanila, ang mga Apostoles nagpatawag 
dayon sa “panon sa mga tinun-an ngadto kanila, ug miingon,  dili kini 
katarungan nga kita kinahanglan mobiya sa Pulong sa Diyos, ug mag-
alagad. Busa, mga igsoon, pagpili kamo’g pito ka tawo diha kaninyo nga 
inyong hingmatud-an nga maayo, nga puno sa Espiritu ug sa kinaadman, 
nga atong ipahimutang niining bulohatona.”- bersikulo 2,3 

Kini nga rekomendasyon sa mga Apostoles “nakapahimuot sa tibuok 
panon: ug ilang gipili si Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtoo ug 
sa Espiritu Santo, ug si Felipe, ug si Prochorus, ug si Nicanor, ug si 
Timon, ug si Parmenas, ug si Nicolas nga usa ka proselita sa Antioquia.” 
(bersikulo 5) Makapaikag nga atong mamatikdan nga ang pito nga gipili 
sa kadaghanan ang adunay mga ngalan nga Griyego. Dinhi atong makita 

Yabeng Bersikulo:: 
“Busa, mga igsoon, 

pagpili kamog pito ka 
tawo diha kaninyo nga 

inyong hingmatud-
an nga maayo, nga 

puno sa Espiritu ug sa 
kinaadman, nga atong 

ipahimutang niining 
bulohatona.”

—Buhat 6:3, 

Piniling Kasulatan:

Buhat 6:1-8

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Agosto 6, 2017

Pito ka mga Diakono Gipili 
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ang kaalam sa kongregasyon sa mga kaigsoonan sa Unang Iglesya, sa 
tinuyong pagpili sa pito ka mga lalaki nga Grego, nga mas makaila ug 
makatubag sa mga panginahanglan sa mga biyuda sa Gresya.

Ang laing pagtulon-an nga atong makat-unan gikan niini nga asoy 
mao nga ang matag usa nga simbahan, o “ecclesia,” maghunahuna nga 
ang Ginoo mao ang Ulo niini. (Efeso 5:24; Col. 1:18) Busa, ang matag 
kongregasyon sa katawhan sa Ginoo magtinguha sa pag-ila sa kabubut-on 
sa Ulo mahitungod sa tanan nga mga kalihokan niini. Busa, husto gayud 
nga ang kinatibuk-ang mga kalihokan sa usa ka ecclesia kinahanglan 
pagahukman sa kongregasyon, ug dili sa usa ka tawo, ni sa mga anciano 
sa iglesia lamang.-Mat. 18:17; I Tim. 3:15 

Ang pulong nga “deacon” naggikan sa Griyegong pulong nga diakonos, 
nga nagpasabut nga “sulugoon.” Gihisgutan ni Apostol Pablo ang 
mga kuwalipikasyon nga maggiya sa kongregasyon sa pagpili sa mga 
kaigsoonan isip mga diakono. Kini naglakip sa: maayong Kristohanong 
kinaiya, pagkamatinud-anon sa Kamatuoran, ug kadasig alang sa pag-
alagad sa Ginoo ug sa iyang panon. Si Pablo mitapos pinaagi sa pag-
ingon: “Sila nga naggamit sa katungdanan sa usa ka diakono nagpalit 
alang sa ilang kaugalingon sa usa ka maayo nga kahimtang, ug dakung 
kaisug sa pagtoo nga anaa kang Kristo Jesus.” - I Tim. 3:8-13

Gigamit usab ni Apostol Pablo ang samang Gregong pulong sa mas 
lapad nga diwa, sa dihang iyang gipunting ang iyang kaugalingon ug si 
Timoteo isip “mga ministro [diakonos] sa Diyos.” (II Corinto 6:4) Busa, 
nakita nato nga ang tanang matuod nga mga anciano sa iglesia mga dekano 
usab o mga sulugoon. Gigamit ni Jesus kini nga pulong sa mas dako nga 
kahulugan, sa dihang miingon siya sa iyang mga tinun-an: “Ang labing 
dako sa taliwala kaninyo mahimong imong alagad [diakonos].” (Mateo 
23:11) Busa, ang tanan nga mga kinonsagrahan nga mga sumusunod sa 
Ginoo kinahanglan mga alagad, ug uban sa “gugma mag-alagad sa usag 
usa.” - Gal. 5:13        ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Agosto 13, 2017

Si Felipe ug ang Eunoco

Usa ka Deakono nga gihinganlan ug Felipe ang 
nagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Samaria, 
dihang gisugo siya sa usa ka anghel sa Ginoo 
sa pagbiyahe sa habagatan ug sa dalan nga 
“gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza.” (Buhat 
8:5,26) Si Felipe “mitindog ug milakaw ug tan-
awa, usa ka Etiopiahanon nga eunoco ug alagad 
ni Candace, ang rayna sa mga Etiopiahanon, 
nga maoy gitugyanan sa tanang bahandi niini, 
miadto sa Jerusalem sa pagsimba didto, ug 
mopauli sa ilang dapit nga naglingkod sa iyang 
karwahe nga nagbasa sa basahon sa Kasugoan 
kang Isaias nga manalagna.”- bersikulo 27,28

Ang tinguha sa eunuko sa pagsimba sa Diyos 
gipakita dili lamang pinaagi sa pagbiyahe nga 

nag-inusara sa halayo nga distansya gikan sa Etiopia ngadto sa Jerusalem, 
apan labi na pinaagi sa iyang pagtoon ug pagbasa sa Kasulatan. Ang 
kinabatasan niadtong panahona mao ang pagbasa ug kusog. Tataw nga 
samtang nagalakat si Felipe, nabatian niya ang pagbasa sa eunuco gikan 
sa libro niIsaias samtang ang karwahe nilabay.

Pinaagi sa Balaang Espiritu, gisugo sa Ginoo si Felipe, “Duol ug uban 
sa karwahe. Ug si Felipe midalagan ngadto kaniya, ug nadungog niya 
nga kini nagbasa sa basahon ni profeta Isaias.”(Bersikulo 29,30) Ang 
tudling nga gibasa sa eunuko mao: “Siya gidala sama sa usa ka karnero 
ngadto sa pagpamatay; Ug sama sa usa ka nating carnero nga mapula sa 
atubangan sa iyang gerundhon, wala gayud niya buksan ang iyang baba. 
Sa iyang pagpaubos, gikuhaan siya sa iyang paghukom ug kinsa ba ang 
magaasoy sa iyang kaliwatan? kay ang iyang kinabuhi gikuha gikan sa 
yuta.”- bersikulo 32,33; Isaias 53:7-9

Yabeng Bersikulo: 
“Ug si Felipe mibungat 

sa iyang baba, ug 
ang Maayong Balita 

mahitungod kang 
Jesus iyang giwali 

kaniya nga diha 
magsugod sa maong 
bahin sa kasulatan.”

—Buhat 8:35

Piniling Kasulatan:

Buhat 8:26-39
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Si Felipe malulot nga nangutana sa eunuko, “Nakasabut ka ba sa 
imong nabasa?” (Buhat 8:30) Ang eunuko mapainubsanong mitubag, 
“Unsaon ko, gawas kon adunay usa ka tawo nga magagiya kanako? Ug 
iyang gihangyo si Felipe nga mosaka ug molingkod uban kaniya. ... Ug 
mitubag ang eunoco kang Felipe, ug miingon, ... kinsay gipamulong niini 
sa propeta? Ang iyang kaugalingon, o laing tawo?”- bersikulo 31,34 

Ang atong yabeng bersikulo nagsulti kanato nga gipakita ni Felipe sa 
eunoko nga si Propeta Isaias naghisgot mahitungod kang Jesus. Ania ang 
usa ka panig-ingnan sa kasagaran nga pamaagi sa Diyos alang sa pagtudlo 
sa usa ka nagpangita sa kamatuoran. Iyang gigamit ang iyang dinasig nga 
Pulong ingon nga teksto, ug ipadala ang iyang sinugo aron ipatin-aw 
kini. Niini nga bahin, ang pagtahan sa Diyos gipadayag sa mga kasulatan 
nga gibasa sa eunoko. Kini naghatag sa oportunidad alang kang Felipe 
aron sa pagtudlo kaniya, sugod sa sukaranan nga prinsipyo sa doktrina ni 
Cristo-nga si Jesus namatay isip “usa ka lukat alang sa tanan.” - I Tim. 
2:5,6 

Ang pagtudlo ni Felipe ngadto sa eunoco tingali  komprehensibo kaayo. 
Nagtuo kita nga gipasabut usab niya ang espesyal nga pribilehiyo alang 
niadtong hingpit nga nagpahinungod sa ilang kaugalingon karon, niini 
karong Panahon sa Ebanghelyo, aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos 
ug mamahimong, kung matinud-anon ngadto sa kamatayon, kaubang mga 
manununod uban ni Kristo. (Roma 6:3-14; 8: 16,17) Human mahibal-
an ang mahitungod sa langitnong pagtawag ug paghimo sa bug-os nga 
pagpahinungod ngadto sa Diyos, ang eunuko matinguhaon sa paghatag 
sa pagpanghimatuod niini pinaagi sa bautismo sa tubig, o pagtuslob. 
(Mga Buhat 8:36,37) Atong mahinumduman nga ang bautismo sa tubig 
“sa ngalan ni Hesu Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala” gitugotan sa 
Diyos nga nagsugod sa Adlaw sa Pentecostes.-Buhat 2:38

Human mabawtismohan ni Felipe, ang eunuko “nagpadayon sa iyang 
panaw nga malipayon.” (Buhat 8:39) Sa walay duhaduha nalipay usab si 
Felipe nga gigamit siya sa Diyos ingong usa ka pinili nga sudlanan nga 
magdala sa iyang ngalan ngadto sa usa sa iyang minahal nga mga anak. 
Hinaut nga aduna usab kitay mga okasyon alang sa kasadya sa Diyos ug 
sa iyang mga paghatag nga makita nganha kanato sa pagpamatuod sa 
mensahe sa Ebanghelyo.      ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Agosto 20, 2017

Nakita ni Ananias si Saulo nga 
taga Tarsus

Ang sayop nga kasibot ni Saulo nga taga 
Tarsus, dili sumala sa kahibalo, ang nagdala 
kaniya aron madasigong naglutos sa mga 
sumusunod ni Jesus. Samtang nagpanaw si 
Saulo ngadto sa Damasco aron sa pagdakop 
sa bisan kinsa nga mga lalaki o mga babaye 
nga iyang nakita nga nagsunod sa dalan ni 
Kristo, “sa kalit misidlak ang usa ka kahayag 
sa palibot kaniya usa ka kahayag gikan sa 
langit.” Usa ka tingog dayon miingon, “Saulo, 
Saulo, nganong gilutos mo ako?” (Buhat 9:2-
4) Sa dihang gipangutana ni Saulo kung kinsa 
ang nakigsulti kaniya, ang tubag mao: “Ako 
si Jesus nga imong gilutos.”(Bersos 5,6) Si 
Saulo wala magalutos sa Ginoo nga direkta, 
apan siya naglutos sa “lawas ni Kristo,” ang 
iyang mga sumusunod.-1 Cor. 12:12,27

Human si Saulo mitindog, iyang naamgohan 
nga siya buta na. Ug ang mga tawo nga 
kuyog kang Saulo nag-agak sa iyang kamot 

padulong ngadto sa Damasco. (Buhat 9:8) Unsa kadako nga kasubo ug 
pagbasol ang gibati kaha ni Saulo, karon nga iyang naamgohan nga ang 
mga tawo nga iyang gigukod ug gilutosd sa pagkatinuod mao ang tinuod 
nga mga magsisimba sa Diyos. Usa ka pamatuod niini mao nga sulod 
sa tulo ka adlaw si Saulo “wala mokaon ni moinom.” (Bersikulo 9) Ang 
kasagaran nga tawo mahimong mabuhi hangtud sa daghang semana 
nga walay pagkaon. Hinoon, pipila ka mga tawo ang makalahutay, o 
makalikay sa grabe nga mga sangputanan sa panglawas, nga dili mag-
inom sulod sa tulo o upat ka mga adlaw. Apan, ang Diyos wala motugot 

Yabeng Bersikulo: 
“Busa si Ananias miadto 
ug misulod sa balay. Ug 

sa nagpandong siya sa 
iyang mga kamot diha 
kaniya, siya miingon, 

“Igsoon Saulo, ang 
Ginoong Jesus nga 

mitungha kanimo 
sa dalan nga imong 

giagian paingon dinhi, 
nagpaanhi kanako aron 

ikaw mahiulian sa imong 
igtatan-aw ug mapuno ka 

sa Espiritu Santo.”

—Buhat 9:17

Piniling Kasulatan:

Buhat 9:10-20



Agosto  2017Ang Banagbanag 19

nga mamatay si Saulo o mag-antos sa sakit gikan sa iyang paglikay sa 
pagkaon ug pag-inom. Hinunoa, gipadala sa Diyos si Ananias, usa sa 
iyang mapainubsanon ug masinugtanong mga sulugoon nga nagpuyo sa 
Damasco, aron mangilabot.-bersikulo10

Ang Ginoo miingon kang Ananias, “Lakaw ngadto sa dalan nga 
gitawag nga Tul-id, ug pakisayud diha sa balay ni Judas alang sa usa nga 
gitawag ug Saulo, sa Tarsus.” Si Saulo nag-ampo niining panahona, ug 
sa usa ka paagi ang Diyos nagpaila kaniya nga usa ka tawo nga ginganlag 
Ananias moabot ug gamiton aron mapasig-uli ang iyang panan-awon. 
(Bersikulo 11,12) Sa kabalaka, si Ananias mitubag, “Ginoo, nadungog ko 
sa kadaghanan niining tawhana, unsa kadako nga kadaotan ang nahimo 
niya sa imong mga santos sa Jerusalem: ug siya may awtoridad gikan sa 
mga pangulong pari sa paglutos sa tanan nga gatawag sa imong ngalan.”- 
bersikulo 13,14

Ang Ginoo nagpasalig kang Ananias, nga nag-ingon, “Lumakaw ka; 
kay usa siya ka piniling sudlanan alang kanako, aron madala ang akong 
ngalan atubangan sa mga Gentil, ug sa mga hari, ug sa mga anak sa 
Israel.” (Bersikulo 15) Ang atong yabeng bersikulo nagpakita nga gidais 
si Ananias, ug miadto kang Saulo sumala sa gisugo sa Ginoo. Iyang 
gisultian si Saulo nga siya gipadala ni Jesus, ug mao ang instrumento 
nga gamiton sa Diyos aron ibalik ang iyang panan-aw. Gisultihan usab 
ni Ananias si Saulo nga siya mapuno sa Balaan nga Espiritu sa Diyos. 
“Ug dihadiha gikan sa iyang mga mata may nangatagak nga morag mga 
himbis, ug siya nahiulian sa iyang panan-aw. Busa mibangon siya ug 
gibautismohan .” – bersikulo 18 

Sa pagpalandong sa iyang kasaypanan kaniadto, si Pablo misulat sa 
ulahi: “Ako ang labing gamay sa mga apostoles, ... tungod kay gilutos 
ko ang iglesia sa Diyos. Apan pinaagi sa grasya sa Diyos ako mao ako 
kung unsa ako.”(I Corinto 15: 9,10) Sa samang paagi, ang Diyos usab 
“mitawag kanato sa balaang pagtawag, dili sumala sa atong mga buhat, 
apan sumala sa iyang kaugalingong katuyoan ug grasya,nga gihatag 
kanato diha kang Kristo Jesus.”(II Timoteo 1:9) “Ang tawo nagaan-aw 
sa gawas nga panagway, apan ang Ginoo nagtan-aw sa kasingkasing.”- I 
Sam. 16: 7                       ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Agosto 27, 2017

Si Pedro Gipaadto kang Cornelio

Samtang ang pabor sa Diyos sa isip usa 
ka nasud natapos sa panahon sa pagkamatay 
ni Jesus, ang matag Israelinhon adunay 
kahigayonan human niining panahona 
sa paghinulsol, pagpahilayo sa sala, 
pagpabautismo kang Kristo, ug pagdawat sa 
Balaang Espiritu. (Buhat 2:38; 3:19) Apan 
sa dihang ang takdang panahon sa Diyos 
miabot, ang oportunidad nga mosunod kang 
Kristo gibuksan ngadto sa mga Gentil. Ang 
atong leksyon mao ang asoy ni Cornelio, 
usa ka debotadong tawo nga kanunay nag-
ampo, apan dili Judio. Usa ka manolonda 
sa Ginoo mipakita  kang Cornelio, ug 
miingon kaniya: “Ang imong pag-ampo ug 
mga paglimos mingsaka aron mahimong 
handumanan sa atubangan sa Diyos. Ug 
karon magsugo ka ug mga tawo nga moadto 
sa Joppe, ug pangitaa si ... Pedro: ... siya 
magasugilon kanimo kong unsa ang imong 
pagabuhaton.”- Buhat 10: 2-6

Si Cornelio usa ka opisyal sa militar sa Imperyo sa Roma ug kapitan 
sa kapin sa 100 ka mga tawo, “usa ka senturyon sa pundok nga gitawag 
nga Italyanong pundok.” (Buhat 10:1) Nalipay siya sa pagkadungog 
sa mensahe gikan sa anghel, ug nagpakita sa iyang pagtuo pinaagi sa 
pagsulti dayon sa iyang mga sulugoon sa panimalay ug sa mga sundalo 
kung unsa ang nahitabo, ug gipaadto sila sa Jope aron makita si Pedro.-
bersikulo 7,8

Sa pag-abot a mga sulugoon ni Cornelio sa Joppe,  si Pedro atua sa 

Yabeng Bersikulo: “Ug 
siya miingon kanila, 

“Kamo nasayud na nga 
maoy supak sa kasugoan 

alang sa usa ka Judio 
ang pagpakigharong 
o pagpamisita sa usa 

ka tawong dumuloong. 
Apan gipahibalo 

kanako sa Dios nga 
kinahanglan walay tawo 

nga akong pagaingnon 
nga dili binalaan o nga 

mahugaw.”

—Buhat 10:28

Piniling Kasulatan:

Buhat 10:19-33
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ibabaw sa atop sa balay, nga nagaampo sa Diyos. Sa kalit, nakadawat 
siya ug panan-awon gikan sa Ginoo. “Nakita niya ang langit nga naabli, 
ug usa ka sudlanan ang mikunsad kaniya, ingon sa usa ka halapad nga 
panapton nga gisul-ob sa upat ka mga kanto, ug gipaubos ngadto sa yuta: 
diin didto ang tanang matang sa upat ka tiil nga mga mananap sa yuta, 
ug mga ihalas nga mga mananap, ug mga butang nga nagakamang, ug 
mga langgam sa kahanginan. Ug miabut kaniya ang usa ka tingog nga 
nag-ingon, “Tumindog ka, Pedro; Pagpatay, ug kaona.”-bersikulo 9-13 

Hinoon, si Pedro mitubag, “Dili, Ginoo; Kay wala pa gayud akoy 
nakaon nga butang nga komon ug mahugaw. Ug ang tingog misulti pag-
usab kaniya sa ikaduha: Ang butang nga gihinloan sa Diyos, dili mo 
paghinganlan nga mahugaw. Ug kini nga panan-awon nahitabo dugang 
pa nga nahitabo sa duha ka higayon, ug unya sa nagapalandong siya sa 
pagbuhat niini, miingon kaniya ang Espiritu: “Ania karon, tulo ka tawo 
nangita kanimo. Busa tumindog ka, ug lumugsong ka, ug umuban ka kanila 
sa walay pag-ukon-ukon; kay ako mao ang nagpadala kanila.”(Bersikulo 
14-20) Ang Atong Yabeng Bersikulo nagpunting nga si Pedro nakaamgo 
nga dili siya angay nga motawag kang bisan kinsa nga tawo nga “komon 
o mahugaw.”  

Si Pedro nanaog gikan sa atop ug giingnan ang mga tawo nga gipadala 
ni Cornelio, “Unsay hinungdan nga ania man kamo?” Mitubag sila: “Si 
Cornelio, ang senturion, usa ka matarong nga tawo, ug may kahalok sa 
Diyos, ug adunay maayong binuhatan sa tanan nga mga nasod sa mga 
Judio, gipasidan-an sa Dios pinaagi sa usa ka balaang anghel aron ipadala 
ka sa iyang balay, ug makadungog sa mga pulong nimo.” Si Pedro dayon 
mibiyahe ngadto sa balay ni Cornelio. Pag-abot niya, dili lamang si 
Cornelio ang naghulat, apan iya usab nga “gipatawag ang iyang mga 
paryente ug duol nga mga higala.” Sa pagsulod ni Pedro sa balay, “si 
Cornelio misugat kaniya, ug mihapa sa iyang tiilan, ug misimba kaniya. 
Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, “Tumindog ka; Ako usa 
usab ka tawo.”- bersikulo 21-26

Si Apostol Pedro dili gusto nga adunay magsimba kaniya. Dinhi, ug 
sa ubang mga dapit sa Biblia, gisultihan kita nga dili mosimba sa mga 
Apostoles, bisan sa mga anghel. (Buhat 14:11-15; Pinadayag 19:10; 22: 
8-9) Himoon nato ang susama nga mapainubsanon nga pagdayeg niadtong 

kinsa gigamit sa Ginoo sa pagpahayag sa mensahe sa Ebanghelyo.    ■








