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Mga Buhat
1Ang nahauna kong sinulat nga basahon, O Te-

ofilos, nagsugilon sa tanan nga gisugdan ni Jesus
sa pagbuhat ug pagpanudlo, 2 hangtod sa adlaw
nga gidawat siya sa kahitas-an. Human niya
sa paghatag ug sugo pinaagi sa Balaang Espiritu
sa iyang pinili nga mga apostoles, 3 nga human
sa iyang pag-antos mipakita siya kanila. Kay
sulod sa 40 ka-adlaw kanunay siyang nagpakita
kanila, nga nagsulti sa mga butang mahitungod
sa gingharian sa Dios. 4 Sa dihang nakigtigom
siya uban kanila gisugo niya sila nga dili mo-
biya sa Jerusalem kondili hulaton ang saad sa
Amahan, nga mahitungod niini, miingon siya,
“Nadungog ninyo gikan kanako 5 nga si Juan sa
pagkatinuod nagbawtismo sa tubig apan kamo
pagabawtismohan diha sa Balaang Espiritu sa
pipila ka mga adlaw.” 6 Sa nagkatigom na sila gi-
pangutana nila siya, “Ginoo, mao na ba kini ang
panahon nga ipasig-uli mo na ang gingharian
ngadto sa Israel?” 7 Miingon siya kanila, “Gidili
kaninyo ang pagkasayod sa takna o sa mga
panahon nga gitagal sa Amahan pinaagi sa iyang
kaugalingong pagbulot-an. 8 Apan magadawat
kamo sa gahom, sa dihang ang Balaang Espiritu
mokunsad kaninyo, ug kamo magasaksi kanako
sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria,
ug sa kinatumyan sa yuta.” 9 Sa pagsulti ni
Ginoong Jesus niining mga butanga, samtang sila
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nagtan-aw, siya gibayaw paitaas, ug gisalipdan
siya sa panganod gikan sa ilang mga mata.
10 Samtang nagtutok sila pag-ayo sa langit sa
iyang pagkayab, sa kalit lang, adunay duha ka
tawo nga nagbisti ug puti nga nagtindog uban
kanila. 11 Miingon sila, “Kamong mga tawo
sa Galilea, nganong nagtindog kamo dinhi nga
naghangad sa langit? Kining Jesus nga gibayaw
sa langit mobalik sa samang paagi sa pagkakita
ninyo kaniya padulong sa langit.” 12 Unya
namauli sila sa Jerusalem gikan sa Bukid sa
Olibo, nga duol sa Jerusalem, nga may laktonon
nga usa ka Adlaw'ng Igpapahulay. 13 Sa pag-abot
nila, misaka sila sa taas nga lawak, diin sila mag-
abotan. Sila mao si Pedro, Juan, Santiago, An-
dres, Filipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago
nga anak ni Alphaeus, Simon nga Zealot, ug si
Judas nga anak ni Santiago. 14Nagkahiusa silang
tanan samtang sila makugihon nga nagpadayon
diha sa mga pag-ampo. Lakip ang mga babaye
nga, si Maria nga inahan ni Jesus, ug ang iyang
igsoon nga mga lalaki. 15 Niadtong mga adlawa
mitindog si Pedro taliwala sa mga kaigsoonan,
nga adunay 120 ka-tawo, ug miingon, 16 “Mga
kaigsoonan, kinahanglan nga matuman gayod
ang kasulatan, nga gisulti sa Balaang Espiritu
kaniadto pinaagi sa baba ni David mahitun-
god kang Judas, nga migiya sa mga nagdakop
kang Jesus. 17 Kay siya kauban man namo ug
nagdawat usab sa iyang bahin sa mga kaay-
ohan niining pagpangalagad.” 18 (Karon kining
tawhana nagpalit ug uma gikan sa kinitaan sa
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iyang daotang binuhatan. Unya siya nahulog
nga nag-una ang ulo, ug ang lawas niya mibuto,
ug ang tanang sulod sa iyang ginhawaan nakay-
ag. 19 Ug kini nahibaloan sa tanan nga nagpuyo
sa Jerusalem nga kadtong yutaa gitawag sa
kaugalingon nilang pinulongan nga Akeldama,
nga mao, Ang yuta sa dugo.) 20 Kay nahisulat
kini sa basahon sa mga Salmo, “Tugoti ang iyang
yuta nga mahimong biniyaan, ug ayaw tugoti
nga adunay bisan kinsang tawo nga mopuyo
didto. Ug tugoti ang laing tawo nga magkuha
sa iyang katungdanan sa pagkapangulo. 21 Busa
kini kinahanglan nga ang mga tawong gikauban
nato sa tanang higayon sa pagsulod ug paggula
sa Ginoong Jesus taliwala kanato, 22 gikan pa sa
pagbawtismo ni Juan hangtod sa adlaw nga siya
gibayaw gikan kanato, usa niini gikinahanglan
nga nakasaksi uban kanato sa iyang pagkaban-
haw.” 23 Gipaatubang nila sa unahan ang duha
ka tawo, si Jose nga gitawag ug Barsabas kinsa
ginganlan usab ug Justo, ug si Matias. 24 Nag-
ampo sila ug miingon, “Ikaw, Ginoo, nakaila sa
mga kasingkasing sa tanang tawo, busa ipadayag
kung kinsa niining duha ang imong gipili 25 aron
sa pagpuli sa dapit niining pagpangalagad ug
pagkaapostol sukad sa paglapas ni Judas aron
sa pag-adto sa iyang kaugalingong dapit.” 26 Ug
nagripa sila kanila; ug ang ripa natunong kang
Matias ug giisip siya nga kauban na sa napulo ug
usa nga mga apostoles.

2
1 Sa dihang pag-abot sa adlaw sa Pentecostes
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silang tanan nagtigom sa usa ka dapit. 2 Sa
kalit adunay dahunog gikan sa langit nga sama
kakusog sa huros sa hangin, nga milukop sa
tibuok balay nga ilang gilingkoran. 3 Dihay
mipakita kanila nga daw dila nga kalayo nga
miapod-apod kanila, ug milingkod sa matag usa
kanila. 4 Silang tanan napuno sa Balaan nga
Espiritu ug nagsugod sila ug sulti sa nagkalain-
laing pinulongan, sumala sa gihatag sa Espiritu
kanila. 5 Unya adunay mga Judio nga nagpuyo
sa Jerusalem, mga diosnon nga tawo, nga gikan
sa nagkalain-laing nasod ilalom sa langit. 6 Sa
dihang nakabati sila sa saba kaayo, ang tanang
tawo miduol ug naglibog tungod kay ang matag
usa kanila misulti man sa kaugalingon nilang
pinulongan. 7 Nahibulong sila nga nag-ingon,
“Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana
nga misulti sa atong pinulongan? 8 Ngano nga
ato man silang madungog, matag usa sa atong
kaugalingong pinulongan nga atong nadak-an?
9 Anaay taga Partia ug taga Media ug taga
Elam ug kadtong mipuyo sa Mesopotamia, sa
Judea ug Capadocia, sa Ponto ug Asia, 10 taga
Frigia ug taga Pamfilia, sa Ehipto ug uban pang
dapit sa Libya sa Cirene, ug mga bisita gikan
sa Roma, 11 mga Judio ug proseletes, Creta, ug
taga Arabia, nadungog nato nga misulti sila sa
atong pinulongan mahitungod sa kahibulongang
mga buhat sa Dios.” 12 Silang tanan natingala
ug naglibog; sila nag ingna-nay sa matag usa,
“Unsa bay buot ipasabot niini?” 13 Apan ang
uban kanila nagbiay-biay ug nag-ingon, “Silang
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tanan puno sa bag-ong bino.” 14 Apan si Pedro
mitindog uban sa onse, sa kusog nga tingog,
ug nag-ingon kanila, “Katawhan sa Judia ug
kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, buot
kung masayod kamo; paminaw kamo sa akong
isulti. 15 Kining mga tawhana wala nangahubog
sama sa inyong gituohan, kay kini ikatulong
takna pa sa adlaw. 16 Apan kini ang gipamulong
kaniadto pinaagi kang propeta Joel: 17 'Mao
na kini ang kataposan nga mga adlaw, 'Ang
Dios nag-ingon, 'Ibubo ko ang akong Espiritu
sa tanang katawhan, ang inyong mga anak nga
lalaki ug babaye managna. Ug ang mga batan-
on nga lalaki makakita ug mga panan-awon. Ug
ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo
ug mga damgo. 18 Ingon man usab ang akong
mga sulugoon ug ang akong mga sulugoon nga
babaye nianang mga adlawa akong ibubo ang
akong Espiritu, ug sila managna. 19 Ipakita
ko ang katingalahan ibabaw sa kalangitan ug
mga timaan sa kalibotan dinhi sa ubos, dugo,
kalayo, ug baga nga aso. 20Ang adlawmahimong
kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo sa
dili pa moabot ang talagsaong adlaw sa Ginoo.
21 Ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo
maluwas.' 22Katawhan sa Israel, pamati-a kining
mga pulonga: Si Jesus nga Nazaretnon, ang
tawo nga gipamatuod-an sa Dios diha kaninyo
pinaagi sa dakong buhat ug katingalahan ug
ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya sa
inyong taliwala, kamo sa inyong kaugalingon
nahibalo na niini— 23 tungod sa gitakda nga
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plano ug kahibalo sa Dios, siya gitugyan, ug
kamo, pinaagi sa kamot sa mga masinupakon
sa balaod nga mga lalaki, gilansang siya sa krus
ug gipatay; 24 siya nga gibanhaw sa Dios, ug
giwala ang kasakit sa kamatayon diha kaniya,
tungod kay dili posibli nga siya magunitan sa
kamatayon. 25 Kay si David misulti mahitungod
kaniya, 'Ako nakakita sa Ginoo kanunay sa akong
atubangan, tungod kay siya dinhi kanunay sa
akong tuong kamot aron nga dili ako matarog.
26 Busa ang akong kasingkasing nagmalipayon
kaayo ug ang akong dila naglipay. Unya, ang
akong unod magpuyo nga masaligon. 27 Tungod
kay wala mo man isalikway ang akong kalag
ngadto sa Hades, Ug dili mo itugot nga ang
Usa ka Balaan madunot. 28 Imong gipadayag
kanako ang dalan sa kinabuhi; imo akong gipuno
sa kalipay uban sa imong panagway.' 29 Mga
igsoon, ako magasulti kaninyo nga maisugon
mahitungod sa patriarka nga si David: siya
namatay ug gilubong, ug ang iyang lubnganan
uban kanato niining mga adlawa. 30 Busa, siya
usa ka propeta ug nasayod nga ang Dios nagsaad
ug nanumpa ngadto kaniya nga gikan sa iyang
kaliwat adunay maglingkod sa iyang trono. 31Ug
iya nang nalantawan kini ug nagahisgot mahi-
tungod sa pagkabanhaw ni Cristo: wala siya
gipasagdan didto sa Hades, ni ang iyang unod
makita nga madunot. 32 Kining Jesus gibanhaw
siya sa Dios, Ug kitang tanan saksi. 33 Busa ingon
nga binayaw ngadto sa tuong kamot sa Dios ug
nakadawat sa saad sa Balaang Espiritu gikan sa
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Amahan, siya nagbubo niini nga inyong makita
ug madungog. 34 Kay si David wala mikayab
sa langit, apan nag-ingon siya, “Ang Ginoo nag-
ingon ngadto sa akong Ginoo, Lingkod sa akong
tuong kamot, 35 Hangtod nga himuon ko ang
imong kaaway nga tumbanan sa imong tiil.”
36 Busa, pasagdi ang tibuok kabanayan sa Israel
nga masayod nga ang Dios naghimo kaniya nga
Ginoo ug Cristo, kining Jesus nga gilansang ninyo
sa krus.” 37 Sa dihang sila nakadungog niini
silang tanan daw gitusok ang ilang kasingkas-
ing, ug nag-ingon didto kang Pedro ug sa mga
apostoles, “Mga igsoon, unsa man ang among
buhaton?” 38 Ug si Pedro nag-ingon ngadto
kanila, “Paghinulsol kamo ug pagpabawtismo,
ang matag usa kaninyo, sa ngalan ni Jesu-Cristo
alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug
makadawat kamo ug gasa sa Balaang Espiritu.
39 Kay alang kaninyo mao ang saad ug ngadto
sa inyong mga kabataan ug alang niadtong naa
sa halayo, sumala sa kadaghanon sa tawo nga
pagatawgon sa Ginoong Dios.” 40 Daghan ang
mga laing pulong nga siya nagsaksi ug nagsug-
yot kanila; siya miingon, “Luwasa ang inyong
kaugalingon gikan sa pagkadaotan niini nga kali-
watan.” 41 Unya silang tanan midawat sa iyang
mensahe ug nagpabawtismo, ug nianang adlawa
adunay nadugang nga 3, 000 ka mga kalag.
42 Nagpadayon sila sa pagtuon sa gitudlo sa
mga apostoles ug sa pagpanagtigom, sa pagpikas-
pikas ug tinapay ug sa pag-ampo. 43 Giabot ug
kahadlok ang mga katawhan, ug daghang mga
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kahibulongan ug ilhanan ang nabuhat pinaagi
sa mga apostoles. 44 Silang tanan nga nagtuo
naghiusa ug managsama sa tanan nga mga
butang, 45 ug gibaligya nila ang ilang mga kati-
gayonan ug ang ilang gipanag-iyahan ug giapud-
apod kini kanila, sumala sa matag usa nga
gikinahanglan. 46Busa nagpadayon sila sa matag
adlaw sa usa ka tumong didto sa templo, ug sila
nagpikas-pikas ug tinapay didto sa ilang balay,
ug nag-ambitay sila sa ilang mga pagkaon uban
sa kalipay ug sa pagpaubos sa kasingkasing;
47 ug sila nagdayeg sa Dios ug nakabaton ug
pabor sa tanan nga mga tawo. Sa matag adlaw
gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok sa mga
tawo nga naluwas.

3
1Karon si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa

oras sa pag-ampo, ang ikasiyam nga oras. 2 Usa
ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkatawo,
gidala sa matag adlaw ug gibutang didto sa
pultahan sa templo nga gitawag ug Matahom,
aron makapangayo siya ug limos gikan sa mga
tawo nga moadto sa templo. 3 Sa dihang nakita
niya si Pedro ug si Juan nga mosulod sa templo,
nagpakilimos siya. 4 Si Pedro ug si Juan mitutok
kaniya ug miingon, “Tan-awa kami.” 5Ang bakol
mitan-aw kanila, ug nagdahom nga makadawat
siya ug mga butang nga gikan kanila. 6 Apan si
Pedro miingon, “Plata ug bulawan walay akoa,
apan kong unsa lang ang naa kanako, maoy
ihatag ko kanimo. “Pinaagi sa ngalan ni Cristo
Jesus nga taga Nazaret, lakaw.” 7 Gigunitan
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ni Pedro ang iyang tuong kamot, ug gipatindog
siya: ug dihadiha ang iyang tiil ug mga lutahan
nakabaton ug kusog. 8Milukso, ug mitindog ang
tawong bakol ug nagsugod siyag lakaw; misulod
siya sa templo uban kang Pedro ug kang Juan,
milakaw, naglukso-lukso, ug nagdayeg sa Dios.
9Ang tanang mga katawhan nakakita kaniya nga
naglakaw ug nagdayeg sa Dios. 10 Nabantayan
nila nga kadto mao ang tawo nga kanunay
naglingkod didto sa Matahom nga Ganghaan sa
templo aron sa pagpakilimos; ug napuno sila sa
katingala ug kahibulong tungod sa kung unsa
ang nahitabo kaniya. 11 Samtang siya migunit
kang Pedro ug kang Juan, ang mga tawo nanagan
paduol kanila sa dapit nga ginatawag ug Portico
ni Solomon, uban sa dakong kahibulong. 12 Sa
dihang si Pedro nakakita niini, siya mitubag
sa mga tawo, “Kamo nga mga katawhan sa
Israel, nganong natingala man kamo? Nganong
nagtutok man kamo kanamo, nagatuo ba kamo
nga kami ang nakahimo kaniya sa pagpalakaw
pinaagi sa among gahom o pagkadiosnon? 13Ang
Dios ni Abraham, ug ni Isaac, ug ni Jacob, ang
Dios sa atong mga amahan, nga nagpasidungog
sa iyang sulugoon nga si Jesus. Nga mao
ang inyong gitugyan ug gisalikway atubangan
ni Pilato, sa dihang nakahukom siya nga siya
iyang buhian. 14 Gisalikway ninyo ang Usa nga
Balaan ug Matarong, ug inyong gipangayo nga
maoy buhian ang mamumuno alang kaninyo.
15 Gipatay ninyo ang Prinsipe sa kinabuhi; nga
gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay; ug kita
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ang mga saksi niini. 16 Karon ang pagtuo
sa iyahang ngalan maoy nakapalig-on niining
tawhana, nga inyong nakita ug nailhan. Oo,
ang iyang pagtuo kang Jesus maoy naghatag
kaniya ug hingpit nga kaayohan diha sa inyong
atubangan. 17 Karon, mga igsoon, nasayod
ako nga wala kamoy nahibal-an, ingon usab
sa gibuhat sa inyong mga pangulo. 18 Apan
ang mga butang nga gisulti sa Dios pinaagi
sa baba sa mga propeta, nga kinahanglan ang
iyang Cristo moantos, iya nang natuman karon.
19 Busa, paghinulsol, ug balik, aron ang inyong
mga sala pagapapason, ug aron moabot ang
mga higayon sa paglig-on sa presensya sa Ginoo;
20 ug ipadala niya ang Cristo nga pinili alang
kaninyo, nga si Jesus. 21 Siya nga mao ang
anaa sa mga langit kinahanglan pagadawaton ug
magpabilin hangtod nga moabot ang takna sa
pagpasig-uli sa tanang mga butang, nga sumala
sa gipamulong sa Dios sa baba sa iyang mga
balaang propeta sukad sa karaang panahon. 22 Si
Moises nagaingon, 'Ang Ginoong Dios motuboy
sa usa ka propeta nga sama kanako gikan sa
inyong mga kaigsoonan. Magapatalinghog kamo
sa tanang mga butang nga igasulti niya nganha
kaninyo.' 23 Ug mahitabo nga ang matag-usa
nga dili magapatalinghog sa maong propeta
mapukan gayod diha sa mga katawhan. 24 Oo,
ang tanang mga propeta gikan kang Samuel
ug hangtod niadtong nagsunod kaniya, tanan
naghisgot, ug sila usab nagsulti niining mga
adlawa. 25 Kamo ang mga anak sa mga propeta
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ug sa kasabotan nga gihimo sa Dios tali sa
inyong mga katigulangan, ingon sa gisulti niya
kang Abraham, 'Pinaagi sa imong binhi ang
tanang pamilya sa kalibotan pagapanalanginan.'
26 Human gibanhaw sa Dios ang iyang Alagad,
gipadala siya una nganha kaninyo, aron nga
panalanginan kamo ug motalikod kamo diha sa
inyong pagkadaotan.

4
1 Samtang si Pedro ug si Juan nagsulti ngadto

sa mga tawo, ang mga pari ug ang kapitan
sa templo ug ang mga Saduseo miduol ngadto
kanila. 2 Nabalaka pag-ayo sila tungod kay si
Pedro ug si Juan nagapanudlo sa mga tawo
mahitungod kang Jesus ug nagmantala sa iyang
pagkabanhaw gikan sa mga patay. 3 Sila gi-
dakop nila ug gibilanggo hangtod sa pagkabun-
tag, tungod kay gabii man niadtong tungora.
4 Apan daghan niadtong mga katawhan nga
nakadungog sa maong mensahe nagtuo; ug ang
kadaghanon nila nga mituo miabot ug 5, 000
ka kalalakin-an. 5 Ug pag-abot sa sunod nga
adlaw, ang mga pangulo, ug mga katigulangan,
ug mga manunulat sa balaod, nagtigom didto sa
Jerusalem. 6 Si Annas nga pangulong pari atua
didto, si Caiafas, si Juan, ug si Alexander, ug
ang tanan nga mga paryente sa pangulong pari.
7 Sa dihang anaa sila Pedro ug si Juan sa ilahang
taliwala, ilang gipangutana sila, “Sa unsa nga
gahom, ug sa unsa nga ngalan, kamo nakabuhat
niini?” 8 Unya si Pedro, napuno sa Balaang
Espiritu, nagsulti ngadto kanila, “Kamo nga mga
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pangulo sa katawhan, ug mga katigulangan,
9 kung kami niining adlawa inyong giimbistigar
kalabot sa maayong buhat nga nahitabo niining
usa ka tawo nga masakiton—kung sa unsang
paagi kining tawhana naayo? 10 Angay kini
ninyong mahibaw-an ug sa tanang katawhan
sa Israel, nga pinaagi sa pangalan ni Cristo
Jesus nga taga-Nazaret, nga inyong gilansang,
apan gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay—
pinaagi kaniya kining tawhana nagbarog sa
inyong atubangan nga himsog. 11 Si Cristo Jesus
mao ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod
apan maoy nahimong nag-unang patukoranan.
12 Wala nay laing tawo diin kita makabaton ug
kaluwasan: kay wala nay laing ngalan ilalom sa
langit, nga gikahatag ngadto sa mga katawhan,
diin kita maluwas.” 13 Karon sa dihang nakita
nila ang kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug ilang
nahibaw-an nga sila mga yanong tawo lamang,
ug walamakaeskwela, sila nangatingala, ug ilang
nasayran nga sila Pedro ug Juan nakauban ni
Jesus. 14Ug tungod kay nakita man nila ang tawo
nga naayo nga nagbarog uban nila, ang mga
pangulo sa mga Judio wala gayoy ikasulti batok
kanila. 15 Apan human nila mando-i ang mga
apostoles sa pagbiya sa panagtigom sa konseho,
nagsabotsabot dayon sila. 16 Miingon sila, “Un-
say atong buhaton alang niining mga tawhana?
Tungod kay ang kamatuoran sa nahitabong mi-
lagro nga ilang gibuhat nahibaw-an naman sa
kadaghanan nga namuyo dinhi sa Jerusalem;
kita dili makalimod niini. 17 Apan kini dili
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mokaylap ngadto sa kadaghanan, pasidan-an
nato sila sa dili na pagsugilon niini nga pangalan
ngadto kang bisan kinsa.” 18Gipatawag nila pag-
usab si Pedro ug si Juan ug gimandoan nila sa
dili na pagpanugilon ni pagpanudlo sa ngalan
ni Jesus. 19 Apan si Pedro ug si Juan mitubag
ug nag-ingon kanila, “Kung husto sa mata sa
Dios ang pagtuman kaninyo o kaniya, kamo ang
maghukom. 20Tungod kay dili kami makatabang
sa pagsulti kabahin sa mga butang nga among
nakita ug nadungog.” 21 Human nila gipasidan-
an si Pedro ug si Juan, ila silang gipalakaw. Wala
silay nakaplagan nga ikapasangil aron silotan
sila, tungod kay ang tanang katawhan nagadayeg
man sa Dios tungod sa nahitabo. 22 Ang tawo
nga nakasinati sa milagro sa kaayohan nagaedad
na ug kapin sa 40 ka tuig. 23 Human sila
gibuhian, si Pedro ug si Juan namalik didto sa
ilang mga katawhan ug gisulti nila ang tanan
nga giingon kanila sa mga pangulong pari ug
sa mga katigulangan. 24 Sa dihang nadungog
nila kini, gipatugbaw nila ang ilang mga tingog
ngadto sa Dios ug nag-ingon, “Ginoo, ikaw ang
nagbuhat sa kalangitan ug sa kalibotan ug sa
dagat, ug ang tanan nga anaa niini, 25 ikaw
nga pinaagi sa Balaang Espiritu, ug pinaagi
sa baba sa among amahan nga si David nga
imong alagad, nagaingon, 'Nganong nangasuko
man ang mga Gentil nga kanasoran, ug ang
mga katawhan nagahunahuna ug mga walay
kapuslanan nga mga butang? 26 Ang mga hari
sa kalibotan nagkahiusa, ug ang mga nangulo
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niini nagkatigom batok sa Ginoo, ug batok sa
iyang Usa nga Dinihogan.' 27 Sa pagkatinuod, si
Herodes ug si Poncio Pilato, uban sa mga Gentil
ug sa mga katawhan sa Israel, nagtigom niini
nga siyudad batok sa imong balaan nga sulugoon
nga si Jesus, nga mao ang imong gidihogan.
28 Nagtigom sila aron buhaton ang tanan nga
sa imong kamot ug sa imong pagbuot mahitabo.
29 Ug karon Ginoo, tan-awa ang ilang mga pag-
panghulga sa imong mga alagad aron mosulti sa
imong pulong uban sa tanang kaisog. 30 Aron
samtang ituy-od nimo ang imong mga kamot sa
pag-ayo, ang mga ilhanan ug mga kahibulongan
magakahitabo unta pinaagi sa ngalan sa imong
balaan nga Alagad nga si Jesus.” 31 Pagkahuman
sa ilang mga pag-ampo, ang dapit nga ilang
gitigoman nauyog, ug silang tanan napuno sa
Balaang Espiritu, ug nagsulti sila sa pulong sa
Dios uban sa kaisog. 32 Ang dakong ihap sa mga
magtutuo nagkahiusa sa ilang kasingkasing ug sa
ilang kalag: ug walay bisan usa kanila nga na-
gaingon nga ang mga butang nga iyang gipanag-
iya iyaha lamang; kung dili, ilang gihiusahan ang
tanan. 33 Uban sa dakong gahom ang mga apos-
toles nagapadayon sa ilang pagsangyaw sa ilang
pagpamatuod mahitungod sa pagkabanhaw sa
Ginoong Jesus, ug ang dakong grasya naa uban
kanilang tanan. 34 Walay usa ka tawo nganha
kanila nga nakulangan sa mga butang, tungod
kay ang tanan nga dunay gipanag-iya nga titulo
sa yuta o mga balay nagbaligya man niini ug ang
halin sa mga butang nga ilang gibaligya 35 ug
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gidala ngadto sa tiilan sa mga apostoles. Ug ilaha
kining giapod-apod ngadto sa matag magtutuo,
sumala sa ilahang panginahanglan. 36 Si Jose,
nga usa ka Levita, usa ka tawo gikan sa Cyprus,
nga gihatagan ug ngalan nga Barnabas sa mga
apostoles. (nga nagpasabot, Anak sa pagdasig).
37 Aduna siyay uma, ug iya kining gibaligya ug
ang halin niini nga salapi gidala niya ngadto sa
tiilan sa mga apostoles.

5
1 Karon adunay usa ka tawo nga ginganlan ug

Ananias, kauban ang iyang asawa nga si Safira,
nga nagbaligya sa ilang katigayonan, 2 ug iyang
gitagoan ang ubang halin nga salapi (ang iyang
asawa nasayod niini), ug gidala ang laing bahin
ug gibutang kini diha sa tiilan sa mga apostoles.
3 Apan si Pedro miingon, “Ananias, nganong
gitugotan man nimo si Satanas nga gilukop ang
imong kasingkasing sa pagpamakak sa Balaang
Espiritu ug sa pagkuha sa laing bahin sa halin
sa yuta? 4 Samtang kini wala pa mahalin,
wala ba kini magpabilin sa imong pagpanag-
iya? Ug human kini mahalin, wala ka na bay
katungod niini? Giunsa nimo paghunahuna
kining butanga sa imong kasingkasing? Ikaw
wala namakak sa tawo, apan sa Dios. 5 Sa
pagkadungog niining mga pulonga, si Ananias
natumba ug namatay siya. Ug dakong kahadlok
ang miabot niadtong tanan nga nakadungog
niini. 6 Ang mga batan-ong lalaki miadto sa
atubangan ug giputos siya, ug ilang gidala siya
sa gawas ug gilubong. 7 Human ang tulo ka
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oras, ang iyang asawa misulod, walay kasayoran
unsa ang nahitabo. 8 Si Pedro miingon kaniya,
“Sultihi ako kung imo ba gayod gibaligya ang
yuta sa dakong kantidad.” Siya mitubag, “Oo,
sa dakong kantidad.” 9 Unya si Pedro miingon
kaniya, “Giunsa kini nga kamo nagkauyon sa
pagsulay sa Espiritu sa Ginoo? Tan-awa, ang mga
tiil niadtong mga tawo nga naglubong sa imong
bana ania sa pultahan, ug ila kang dayongan
pagawas.” 10 Siya sa kalit dayon natumba
sa iyang tiilan, ug namatay siya, ug ang mga
batan-ong lalaki misulod ug nakita siya nga
namatay na; ila siyang gidayongan pagawas ug
siya gilubong tapad sa iyang bana. 11 Miabot
ang tumang kahadlok sa tibuok simbahan, ug
sa tanan nga nakadungog niining mga butanga.
12Daghang mga timailhan ug mga kahibulongan
ang nahitabo taliwala sa mga tawo pinaagi sa
mga kamot sa mga apostoles. Silang tanan
nagkahiusa sa portico ni Solomon. 13 Apan
walay bisan kinsa nga adunay kaisog sa pag-
apil kanila; apan, ang mga tawo adunay taas
nga pagtamod kanila. 14 Sa gihapon ang mga
magtutuo nagkadugang pagkadaghan ngadto sa
Ginoo, kadaghanan sa mga lalaki ug mga babaye,
15 busa ilang gidala ang mga masakiton didto
sa mga kadalanan ug gipahigda nila sa mga
lingkoranan, aron sa paglabay ni Pedro pinaagi
sa iyang anino malandongan ang uban kanila.
16 Aduna usab miabot nga dakong panon sa mga
tawo gikan sa mga lungsod nga nakapalibot sa
Jerusalem, nga nagdala sa masakiton ug kadtong
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gisudlan sa hugaw nga espiritu, ug silang tanan
nangaayo. 17 Apan ang labaw nga pari mibarog,
ug kadtong tanan nga uban kaniya (nga pundok
sa mga Saduseo); ug silang tanan napuno sa
kasina, 18 ug gidakop nila ang mga apostoles,
ug gibutang sila sa pangpubliko nga bilanggoan.
19 Apan panahon sa kagabhi-on giabrihan sa
anghel sa Ginoo ang pultahan sa bilanggoan ug
gipagawas sila, ug miingon, 20 “Lakaw, barog
didto sa templo ug isulti sa mga tawo ang
mahitungod niining pulong sa Kinabuhi.” 21 Sa
dihang sila nakadungog niini, sila misulod didto
sa templo sa pagkabanagbanag ug nagtudlo.
Apan ang labaw nga pari miabot, ug kadtong
uban kaniya, ug gipatawag ang konseho, ug
ang tanan nga mga pangulo sa mga tawo sa
Israel, unya nagpadala ug tawo sa bilanggoan
aron sa pagkuha sa mga apostoles. 22 Apan ang
mga opisyal miadto didto sa bilanggoan ug wala
silay nakaplagan, ug namalik sila ug nagsugilon,
23 “Nakita namo ang bilanggoan nga sirado pag-
ayo ug ang mga guwardiya nagbarog sa pulta-
han, apan sa among pag-abli niini, wala kamiy
bisan usa nga nakaplagan sa sulod.” 24 Karon sa
dihang ang kapitan sa templo ug ang pangulo sa
mga pari nakadungog niining mga pulonga, sila
nalibog pag-ayo mahitungod kanila kung unsa
ang mahitabo unya. 25 Unya adunay miabot ug
miingon kanila, “Ang tawo nga inyong gibutang
sa bilanggoan nagbarog didto sa templo ug nag-
tudlo sa mga tawo.” 26Busa ang kapitanmikuyog
samga opisyal, ug gidala sila pagbalik, apanwala
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sila hilabti, kay sila mahadlok nga pagabatohon
sa mga tawo. 27 Sa dihang nadala na nila sila,
ila silang gipalingkod sa atubangan sa konseho.
Ang labaw nga pari gisukitsukit sila, 28 nga nag-
ingon, “Kami hugot nga nagsugo kaninyo nga
dili magtudlo niining pangalana, apan, inyong
gilukop ang Jerusalem sa inyong pagtudlo, ug
naninguha nga inyo kaming lambigiton sa ka-
matayon niining tawhana.” 29 Apan si Pedro ug
ang mga apostoles mitubag, “Kinahanglan kami
nga motuman sa Dios hinuon kay sa tawo. 30Ang
Dios sa atong katigulangan nagbanhaw kang
Jesus, nga inyong gipatay, pinaagi sa pagbitay sa
kahoy. 31 Gibayaw siya sa Dios sa iyang tuong
kamot aron mahimong Prinsipe ug Manluluwas,
alang sa paghinulsol sa Israel, ug kapasayloan
sa mga sala. 32 Kami ang mga saksi niining
mga butanga, ug ang Balaang Espiritu usab,
nga gihatag sa Dios niadtong nagtuman kaniya.”
33 Sa dihang nakadungog ang mga miyembro
sa konseho mahitungod niini, sila naglagot ug
buot nilang patyon ang mga apostoles. 34 Apan
ang Pariseo nga ginganlan ug Gamaliel, usa
ka magtutudlo sa balaod, nga gipasidunggan sa
tanang mga tawo, mibarog ug nagsugo nga ang
mga apostoles ibutang sa gawas sa makadyot.
35 Unya miingon siya ngadto kanila, “Mga tawo
sa Israel, hatagi ug pagtagad ang inyong gitanyag
nga buhaton niining mga tawhana. 36 Kay kani-
adto nga mga kapanahonan, si Teudas mitungha
nga nag-angkon nga siya inila, ug pipila ka
mga tawo, miabot ug mga upat ka gatos, ang
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mikuyog kaniya. Gipatay siya, ug ang tanan nga
sumusunod niya nagkatibulaag ug nangawala.
37 Sunod niining tawhana, si Judas nga taga
Galilea nagbarog sa adlaw sa pagpanglista ug
nagdani ug mga tawo nga mokuyog kaniya. Ug
siya usab namatay, ug ang tanang sumusunod
kaniya nagkatibulaag. 38 Karon ako magsulti
kaninyo, palayo gikan niining mga tawhana ug
pasagdi sila, kung kini plano o buhat sa tawo,
kini pagalaglagon. 39 Apan kung kini iya sa
Dios, kamo dili makahimo sa paglaglag kanila;
inyong mahibaloan nga kamo nakig-away batok
sa Dios.” Busa sila nadani. 40 Unya ilang
gitawag ang mga apostoles pasulod ug gibulan
sila ug gimandoan sila nga dili na mosulti sa
ngalan ni Jesus ug gitugotan sila nga manglakaw.
41 Ilang gibiyaan ang konseho nga malipayon
ug nag-isip nga takos sa pag-antos sa kaulawan
alang sa Ngalan. 42 Ug sa matag adlaw, sa
templo ug sa matag kabalayan, nagpadayon sila
sa pagpanudlo ug pagsangyaw nga si Jesus mao
ang Cristo.

6
1 Karon niining mga adlawa, sa dihang ang

gidaghanon sa mga disipulo nagkadaghan, nag-
sugod ang reklamo sa mga Judio sa Gresya
batok sa mga Hebreohanon, tungod kay ang
ilang mga balo gikalimtan sa matag adlaw nga
pag-apod-apod sa pagkaon. 2 Ang napulo ug
duha ka mga apostoles mitawag sa pundok sa
mga disipulo ngadto kanila ug miingon, “Dili
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kini makatarunganon alang kanamo sa pagpaun-
dang sa pulong sa Dios aron sa pag-andam sa
mga kan-anan. 3 Kinahanglan magpili kamo,
mga kaigsoonan, ug pito ka mga tawo taliwala
kaninyo, mga tawo nga maayo ang kadung-
ganan, puno sa Espiritu ug kaalam, kansang
atong pilion ibabaw niini nga gimbuhaton. 4Kay
alang kanamo, kanunay kami magpadayon sa
pag-ampo ug pagpamohat sa pulong.” 5 Ang
ilang mga pamahayag nakapahimuot sa tibuok
katawhan. Busa gipili nila si Esteban, usa ka
tawo nga puno sa pagtuo ug Balaang Espiritu, ug
si Filipe, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas,
ug Nicolaus nga usa ka proseletes nga gikan sa
Antioquia. 6 Ang mga magtutuo nagdala niining
mga tawhana atubangan sa mga apostoles, nga
nag-ampo ug unya nagtapion sa ilang mga kamot
ngadto kanila. 7Busa ang pulong sa Dios mitubo;
ug ang gidaghanon sa mga disipulo nanaghan
pag-ayo didto sa Jerusalem; ug ang dakong
gidaghanon sa mga pari nahimong nagmatinu-
manon sa pagtuo. 8 Karon si Esteban, nga puno
sa grasya ug gahom, nagbuhat sa daghang mga
katingalahan ug ilhanan taliwala sa katawhan.
9 Apan adunay nanagtindog nga pipila ka mga
tawo nga sakop sa sinagoga nga gitawag ug
ang sinagoga sa Libertino, sa mga taga Cirene
ug mga taga Alexandria, ug ang pipila nga
gikan sa Cilicia ug Asya. Kining mga tawhana
nakiglantugi kang Esteban. 10 Apan wala sila
makadaog batok sa kaalam ug sa Espiritu nga
nag-uban kang Esteban sa iyang pagpamulong.
11 Unya sa tago sila nagdani sa pipila ka mga
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tawo nga miingon, “Nakadungog kami nga si
Esteban nagsulti ug mapasipalaong pulong batok
kang Moises ug batok sa Dios.” 12 Gipagubot
nila ang katawhan, mga kadagkoan, ug ang mga
manunulat sa balaod, ug giatubang nila si Este-
ban, gidakop siya ug gidala siya sa hukmanan.
13 Nagdala sila ug bakakong mga saksi, nga
miingon, “Kining tawhana wala mohunong sa
pagpamulong batok niining balaang dapit ug sa
balaod. 14 Kay nadungog namo siya nga nag-
ingon nga si Jesus nga taga Nazaret magaguba ni-
ining dapita ug mag-usab niining mga nabatasan
nga gihatag kanato ni Moises. 15 Ang matag
usa nga naglingkod didto sa hukmanan mitutok
kaniya ug nakita nga ang iyang dagway sama sa
dagway sa usa ka anghel.

7
1 Ang labaw nga pari miingon, “Tinuod ba

kining mga butanga?” 2 Si Stefen mitubag,
“Mga igsoon ug mga amahan, pamati kamo
kanako: Ang Dios nga mahimayaon nagpakita
sa atong amahan nga si Abraham kadtong atua
siya sa Mesopotamia, sa wala pa siya nagpuyo
sa Haran; 3 miingon siya kaniya, “Pagbiya sa
imong yuta ug kaparyentihan, ug lakaw ngadto
sa dapit nga akong ipakita kanimo. 4Busamibiya
siya sa yuta sa taga-Caldaean ug nagpuyo sa
Haran; gikan didto, human mamatay ang iyang
amahan, gidala siya sa Dios niining yutaa, diin
kamo nakapuyo karon. 5 Wala siyay gihatag
nga panulondon kaniya, wala, bisan igo lang
nga matindogan sa tiil. Apan siya nagsaad—
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bisan ug si Abraham wala pa gayoy anak—nga
iyang ihatag ang yuta isip usa ka panag-iyahon
alang kaniya ug sa iyang kaliwatan nga mosunod
kaniya. 6 Ang Dios nakigsulti kaniya sama niini
nga paagi, nga ang iyang kaliwatan mopuyo sa
mubo nga panahon sa langyaw nga yuta, ug ang
mga lumulupyo didto pagahimuon silang ulipon
ug motagad kanila ug dili maayo sulod sa 400 ka
tuig. 7 'Ug akong pagahukman ang nasod diin sila
mahimong mga ulipon,' miingon ang Dios, 'ug
pagkahuman niana sila mogawas ug mosimba
kanako niining dapita.' 8 Ug gihatag niya kang
Abraham ang kasabotan sa pagtuli, busa si Abra-
ham nahimong amahan ni Isaac ug gituli niya
siya sa ikawalo nga adlaw; Si Isaac nahimong
amahan ni Jacob, ug si Jacob amahan sa dose
ka patriarka. 9 Ang patriarka gidumalahan sa
ilang kasina batok kang Jose ug gibaligya siya sa
Ehipto, ug ang Dios miuban kaniya, 10 giluwas
siya sa tanan niyang kalisdanan, ug gihatagan
siya ug pinasahi nga pagtagad ug kaalam sa
atubangan sa Paraon, nga hari sa Ehipto. Gihimo
siya sa Paraon nga gobernador sa Ehipto ug sa
tibuok niyang panimalay. 11 Unya miabot ang
kagutom ug dakong kalisdanan sa tibuok Ehipto
ug Canaan: ug ang atong mga amahan walay
nakaplagan nga pagkaon. 12 Apan sa dihang
nakadungog si Jacob nga adunay trigo sa Ehipto,
gipadala niya sa unang higayon ang atong mga
katigulangan. 13 Sa ikaduha nga higayon, nag-
paila na sa iyang kaugalingon si Jose sa iyang
mga igsoon; ug nailhan sa Paraon ang pamilya
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ni Jose. 14 Gipapauli ni Jose ang iyang mga
igsoon aron sultihan si Jacob, ang iyang amahan,
nga moadto sa Ehipto, kauban ang iyang mga
paryente, 75 ka tawo tanan. 15 Mao nga si Jacob
milugsong sa Ehipto; unya siya namatay, siya ug
lakip na ang atong mga katigulangan. 16 Gidala
sila sa Shechem ug gibutang sa lubnganan nga
napalit ni Abraham sa plata nga kantidad gikan
sa mga anak ni Hamor sa Shechem. 17 Samtang
ang panahon sa gisaad nagkaduol na sama sa
gisaad sa Dios kang Abraham, ang mga tawo
midako ug nanaghan sa Ehipto, 18 hangtod nga
adunaymitungha nga laing hari sa Ehipto, usa ka
hari nga wala makaila kang Jose. 19Kini nga hari
gilimbongan ang atong katawhan ug gidaogdaog
ang atong mga katigulangan, gipanglabay nila
ang ilang mga gagmayng bata aron dili sila
mabuhi. 20Niana nga panahon si Moises natawo;
siya ambungan gayod kaayo atubangan sa Dios
ug giatiman sa tulo ka bulan sa puloy-anan
sa iyang amahan. 21 Sa dihang gilabay siya
sa gawas, gikuha siya sa anak nga babaye sa
Paraon ug giatiman siya ingon nga iyang anak.
22 Natudloan si Moises sa tanan nga nahibaw-
an sa mga Ehiptohanon; ug siya gamhanan
sa iyang mga pulong ug mga buhat. 23 Apan
pagtungtong niya sa edad nga 40, miabot sa
iyang kasingkasing nga susihon ang kahimtang
sa iyangmga kaigsoonan, angmga anak sa Israel.
24Pagkakita ni Moises nga gidaogdaog ang usa ka
Israelita, gipanalipdan niya kini ug gipanimaslan
gikan sa Ehiptohanon nga maoy nagdaogdaog
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pinaagi sa pagpuspus niini: 25naghunahuna siya
nga ang iyang mga kaigsoonan makasabot nga
giluwas sila sa Dios pinaagi sa iyang kamot, apan
wala sila makasabot. 26 Sa sunod nga adlaw
miduol siya sa mga Israelita samtang sila nag-
away; gisulayan niya sila ug husay; miingon siya,
'Mga sir, managsoon kamo; nganong buhatan
man ninyo ug sayop ang usag usa?' 27 Apan
ang usa nga maoy nakabuhat ug sayop sa iyang
silingan gituklod siya, ug miingon, 'Kinsa ang
naghatag kanimo ug katungod nga magmando
ug maghukom kanamo? 28 Buot ba nimong
patyon ako, sama sa pagpatay nimo sa Ehipto-
hanon kagahapon?' 29 Nibiya si Moises palayo
human niya kini madungog; nahimo siyang
langyaw sa yuta sa Midian, diin siya nahimong
amahan sa duha ka anak nga lalaki. 30 Paglabay
sa 40 ka tuig, adunay usa ka anghel nga mipakita
kaniya sa kamingawan sa Bungtod sa Sinai, sa
usa ka nagdilaab nga kalayo sa gamay nga kahoy.
31Pagkakita ni Moises sa kalayo, natingala siya sa
iyang nakita; sa dihang giduol niya kini ug gisusi,
ang tingog sa Ginoo miingon, 32 'Ako ang Dios
sa imong mga amahan, ang Dios ni Abraham,
ni Isaac, ug ni Jacob.' Nangurog si Moises ug
wala gayod siya nisulay ug tan-aw. 33 Ang Ginoo
misulti kaniya, 'Huboa ang imong sandalyas,
kay kining dapit nga imong gibarogan balaan.
34 Nakita ko na gayod ang kalisdanan sa akong
katawhan nga atua sa Ehipto; Nadungog ko ang
ilang pag-agulo, ug mikanaog ako aron luwason
sila; mao nga duol ngari, kay ipadala ko ikaw sa
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Ehipto.' 35 Kining Moises nga ilang gisalikway,
sa dihang sila miingon nga, 'Kinsa ang naghimo
kanimo nga mahimong usa ka magmamando
ug usa ka maghuhukom?'—siya ang gipadala sa
Dios nga mangulo ug moluwas. Gipadala siya
pinaagi sa kamot sa anghel nga nagpakita kang
Moises sa gamay nga kahoy. 36 Nangulo kanila
si Moises pagawas sa Ehipto, pagkahuman niya
ug buhat ug mga milagro ug ilhanan sa Ehipto,
sa Pula nga Dagat, ug sa kamingawan sa sulod
sa 40 ka tuig. 37 Mao usab kini ang Moises nga
miingon sa katawhan sa Israel, 'Magpabarog ang
Dios ug usa ka propeta alang kaninyo gikan sa
inyong mga kaigsoonan, usa ka propeta sama
kanako.' 38 Kini mao ang tawo nga anaa sa
panagtigom sa kamingawan kauban ang mga
anghel nga nakigsulti kaniya sa Bungtod sa
Sinai. Kini mao ang tawo nga kauban sa atong
katigulangan; kining tawhana ang nakadawat
ug buhing mga pulong aron ipadayag kanato.
39 Kini mao ang tawo nga wala gisunod sa
atong mga katigulangan; Ilaha siyang gituklod
palayo kanila, ug ang ilang kasingkasing nibalik
ngadto sa Ehipto. 40 Nianang panahona miingon
sila kang Aaron, 'Himoi kami ug diosdios nga
mangulo kanamo. Kini nga Moises, nga maoy
nangulo sa atong kagawasan sa Ehipto, wala na
kami makabalo kung unsa ang nahitabo kaniya.'
41Mao nga naghimo sila ug nating baka niadtong
panahona ug nagdala ug halad sa diosdios, unya
naglipay tungod sa binuhat sa ilang mga kamot.
42 Apan ang Dios mibiya ug gitugyan sila nga
moalagad sa binuhat sa langit; ingon sa nahisulat
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sa libro sa mga propeta, 'Naghalad ba kamo
kanako ug gipatay nga mapintas nga mananap
ug uban pang mga halad sulod sa 40 ka tuig sa
kamingawan, panimalay sa Israel? 43 Gidawat
ninyo ang tolda ni Molec ug ang bituon sa
diosdios nga si Repan, ug ang mga larawan
nga inyong gibuhat aron mosimba kanila: Ug
dalhon ko kamo saylo pa sa Babilonia.' 44 Ang
atong mga katigulangan adunay tolda sa pag-
pamatuod sa kamingawan, sama sa gimando sa
Dios sa dihang nakig-istorya siya kang Moises,
nga kinahanglan niyang buhaton kini sama sa
iyang nakita. 45 Kini mao ang balongbalong
nga gidala sa atong katigulangan sa atong yuta
pinaagi kang Josue. Kini nahitabo sa dihang
sila misulod sa tanang gipanag-iyahan sa maong
mga nasod, nga gipapahawa sa Dios atuban-
gan sa atong mga katigulangan. Sama kini
niini hangtod sa kapanahonan ni David, 46 nga
nakakaplag ug kaluoy sa mata sa Dios; nangayo
siya ug usa ka puloy-anan alang sa Dios ni Jacob.
47Apan gibuhatan ni Solomon ug balay ang Dios.
48 Ngani, ang Labing Halangdon wala magpuyo
sa mga balay nga binuhat lamang sa mga kamot;
sama sa giingon sa propeta, 49 'Ang langit ang
akong trono, ug ang yuta ang tumbanan sa
akong tiil. Unsa nga matang sa balay ang imong
matukod alang kanako? miingon ang Ginoo:
O diin man ang dapit nga ako makapahulay?
50 Dili ba ang akong kaugalingong kamot man
ang nagbuhat niining mga butanga?' 51 Kamong
mga tawo nga gahi ug liog ug wala natuli ang
kasingkasing ug dalunggan, kanunay kamong
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nagdumili sa Balaang Espiritu; sama lamang
ang inyong binuhatan sa binuhatan sa inyong
mga katigulangan. 52 Kinsa sa mga propeta
ang wala gilutos sa inyong mga katigulangan?
Gipatay nila ang propeta nga miabot sa wala pa
niabot ang Usa ka Matarong; ug kamo nahimo
na usab ngamagbubudhi ug mamumuno kaniya,
53 kamong mga tawo nga nakadawat sa balaod
nga gipatukod sa mga anghel, apan wala ninyo
kini gitipigan.” 54 Karon sa dihang nakadungog
ang mga miyembro sa konseho niining mga
butanga, nahiwa ilang kasingkasing, ug mikagot
sa ilang mga ngipon ngadto kang Stefen. 55Apan
siya, nga puno sa Balaang Espiritu, mihangad
sa langit ug nakita ang himaya sa Dios; ug
iyang nakita si Jesus nga nagtindog sa tuo nga
kamot sa Dios. 56 Miingon si Stefen, “Tan-awa,
nakita ko ang langit nga naabli, ug ang Anak
sa Tawo nagtindog sa tuo nga kamot sa Dios.”
57 Apan ang mga miyembro sa konseho mising-
git sa makusog, ug nanampong sa ilang mga
dalunggan, unya dalidali nga miduol kaniya;
58 gipapahawa nila siya pagawas sa siyudad ug
gibato: ug gipamutang sa mga saksi ang ilang
panggawas nga mga sinina sa tiilan sa batan-ong
lalaki nga ginganlan ug Saulo. 59 Samtang gibato
nila si Stefen, nagsangpit siya sa Dios ugmiingon,
“Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu.”
60 Miluhod siya ug misangpit sa makusog nga
tingog, “Ginoo, ayaw sila pakasad-a niining mga
butanga.” samtang gisulti niya kini, natulog siya.
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8
1 Si Saulo nag-uyon bahin sa iyang kamatayon.

Busa didto nagsugod niadtong adlawa ang usa
ka dako kaayong paglutos batok sa simbahan sa
Jerusalem; ug ang mga magtutuo nagkatibulaag
sa tibuok nga mga rehiyon sa Judea ug sa
Samaria, gawas sa mga apostoles. 2 Ang mga
mainampuon nga tawo naglubong kang Estefen
ug nagbuhat ug hilabihang pagbangotan ngadto
kaniya. 3 Apan si Saulo nagdaot ug maayo sa
simbahan; siya miadto sa matag kabalayan ug
gipangguyod pagawas ang mga lalaki ug mga
babaye, ug gibutang sila didto sa bilanggoan.
4 Apan ang mga magtutuo nga nagkatibulaag
milakaw aron sa pagsangyaw sa pulong. 5 Si
Felipe miadto didto sa siyudad sa Samaria ug
nagmantala kanila mahitungod kang Cristo. 6 Sa
dihang ang panon sa mga katawhan nakabati
ug nakakita sa mga timailhan nga gibuhat ni
Felipe, sila naminaw pag-ayo ug naghiusa kung
unsa ang iyang giingon. 7 Tungod kay gikan
sa daghang mga katawhan nga anaa kanila,
ang mahugaw nga espiritu migula dungan sa
makusog nga paghilak; ug daghang paralitiko
ug bakol nga mga tawo ang nanga-ayo. 8 Ug
didto adunay dakong kalipay niadto nga siyu-
dad. 9 Apan adunay usa ka tawo sa siyudad
nga ginganlan ug Simon, nga sa bag-o lang
nagabuhat ug pagpamarang; iyang gipahibulong
ang mga katawhan nga taga-Samaria, samtang
nag-angkon nga siya usa ka mahinungdanon
nga tawo. 10 Ang tanan nga mga Samaritan-
hon, gikan sa pinakaubos ngadto sa pinakataas,
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namati pag-ayo kaniya; sila miingon, “Kining
tawhana ang gahom sa Dios ug gitawag nga
Bantogan.” 11 Sila namati kaniya, tungod kay
siya nagpahibulong man kanila sa dugay na
kaayo nga panahon sa iyang mga pagpamarang.
12 Apan sa dihang sila nagtuo kung unsa ang
gisangyaw ni Felipe mahitungod sa ebanghelyo
sa gingharian sa Dios ug ang pangalan ni Jesu
Cristo, sila nabawtismohan, babaye ug lalaki.
13Ug si Simon usab sa iyang kaugalingon nagtuo:
human siya nabawtismohan, siya nagpadayon
kauban ni Felipe; sa dihang siya nakakita sa
mga timailhan ug dagkong mga butang nga
nabuhat, siya nahibulong. 14 Karon sa dihang
ang mga apostoles sa Jerusalem nakadungog
nga ang Samaria nakadawat na sa pulong sa
Dios, sila nagpadala kanila ni Pedro ug ni Juan.
15 Sa dihang sila naglugsong, sila nag-ampo alang
kanila, nga ila untang madawat ang Balaang
Espiritu. 16Tungod kay hangtod niana nga takna,
ang Balaang Espiritu wala pa man mikunsad ni
bisan kinsa kanila; sila nabawtismohan lamang
sa ngalan ni Ginoong Jesus. 17 Unya si Pedro ug
si Juan nagbutang sa ilang mga kamot ngadto
kanila, ug ilang nadawat ang Balaang Espiritu.
18 Karon sa dihang si Simon nakakita nga ang
Balaang Espiritu mahatag pinaagi sa pagpan-
dong sa mga apostoles sa ilang mga kamot, siya
nagtanyag kanila ug salapi. 19 Siya miingon,
“Hatagi ako niini nga gahom, usab, nga kang
bisan kinsa man nako ibutang ang akong mga
kamot mahimong makadawat sa Balaang Espir-
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itu.” 20Apan si Pedro miingon kaniya, “Unta ang
imong plata nga salapi malaglag kauban nimo,
tungod kay naghunahuna ka man sa pagbaton
ug gasa sa Dios inubanan sa salapi. 21 Wala
nakay bahin niini nga butang, tungod kay ang
imong kasingkasing dili matarong uban sa Dios.
22 Busa paghinulsol niining imong pagkadaotan,
ug pag-ampo ngadto sa Ginoo, aron siya mahimo
pa tingaling makapasaylo kanimo kung unsa ang
imong gitinguha. 23 Tungod kay ako nakakita
nga ikaw anaa sa kahilo sa kaligotgot ug anaa
sa pagkaginapos sa sala.” 24 Si Simon mitubag
ug nag-ingon, “Pag-ampo sa Ginoo alang kanako,
nga wala sa mga butang nga imong gipanulti
mahimong mahitabo kanako.” 25 Sa dihang si
Pedro ug si Juan natawong saksi ug nagsulti
sa pulong sa Ginoo, sila mibalik sa Jerusalem;
didto sa dalan, sila nagsangyaw sa ebanghelyo
sa daghang mga baryo sa mga Samaritanhon.
26 Karon ang manulonda sa Ginoo nakigsulti
ngadto kang Felipe ug nag-ingon, “Barog ug adto
padulong sa habagatan didto sa dalan nga palug-
song gikan sa Jerusalem ngadto sa Gaza.” (Kini
nga dalan anaa sa desyerto nga bahin.) 27 Siya
mibarog ug milakaw. Tan-awa, adunay usa ka
tawo nga gikan sa Etiopia, usa siya ka yunoko
nga dako ang kagahom ilalom sa Candace, nga
mao ang rayna sa mga taga-Etiopia. Siya mao
ang gisaligan sa tanan niya nga kabtangan. Siya
miadto sa Jerusalem aron sa pagsimba. 28 Siya
mibalik ug naglingkod sa iyang karwahe, ug
nagbasa sa basahon ni propeta Isaias. 29 Ang
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Espiritu miingon kang Felipe, “Lakaw ug ubani
kini nga karwahe.” 30 Busa si Felipe midagan
ngadto kaniya, ug nadunggan niya siya nga
nagbasa sa Isaias nga mao ang propeta, ug nag-
ingon, “Ikaw ba nakasabot kung unsa ang imong
gibasa?” 31 Ang taga-Etiopia nag-ingon, “Unsaon
man nako, gawas kon adunay mogiya kanako?”
Siya nagpakiluoy kang Felipe nga mosaka sa
karwahe ug molingkod uban niya. 32 Karon ang
basahon sa kasulatan nga maoy gibasa sa taga-
Etiopia mao kini, “Siya gidala sama sa karnero
nga paingon sa ihawanan; ug sama sa usa ka
nating karnero didto sa atubangan sa iyang
manggugupit hilom, ug wala niya gibuka ang
iyang baba: 33 Sa pagpakaulaw kaniya ang iyang
paghukom gihikaw: Kinsa man ang mopahayag
sa iyang kaliwatan? Tungod kay ang iyang
kinabuhi gikuha gikan sa kalibotan.” 34Busa ang
yunoko nangutana kang Felipe, ug nag-ingon,
“Ako nagpakiluoy kanimo, kang kinsa man ang
propeta nakigsulti? Sa iyaha bang kaugalingon,
o sa ubang tawo?” 35 Si Felipe nagsugod ug
saysay; siya misugod niini nga kasulatan sa
Isaias alang sa pagsangyaw mahitungod kang
Jesus ngadto kaniya. 36 Sa ilang pagpadayon
didto sa dalan, miabot sila diin adunay tubig;
ang yunoko miingon, “Tan awa, adunay tubig
diri; unsa man ang makapugong kanako nga
magpabawtismo?” 37 (Ang pinaka maayo ug
karaang kopya giwala ang Buhat 8: 37) Si Felipe
miingon, “Kung ikaw mituo sa tibuok nimong
kasingkasing, ikaw mahimong pagabawtismo-
han.” Ang taga-Etiopia mitubag, “Ako nagtuo
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nga si Jesu Cristo mao ang Anak sa Dios.” 38Busa
ang taga-Etiopia nagmando nga ang karwahe
ipapahunong. Sila mituslob didto sa tubig, si
Felipe ug ang yunoko, ug si Felipe nagbawtismo
kaniya. 39 Sa dihang sila mihaw-as sa tubig,
ang Espiritu sa Ginoo nagkuha kang Felipe; ang
yunoko wala na makakita kaniya, ug milakaw
siya sa iyang dalan nga nagmalipayon. 40 Apan
si Felipe nagpakita didto sa Azotus. Siya miagi
niana nga rehiyon ug nagsangyaw sa ebanghelyo
sa tibuok nga mga siyudad, hangtod miabot siya
sa Cesarea.

9
1 Apan si Saulo, nagpadayon sa pagsulti ug

mga bahad bisan sa pagpatay batok sa mga
disipulo sa Ginoo, miadto sa labaw sa mga pari
2 ug nangayo kaniya ug mga sulat sa mga sin-
agoga sa Damasco, aron kung siya makakaplag
bisan kinsa nga sakop sa Dalan, bisan lalaki o
babaye, siya magdala kanila balik sa Jerusalem.
3 Samtang siya naglakaw, kini nahitabo sa di-
hang siya duol na sa Damasco, sa kalit lang
midan-ag sa iyang palibot ang kahayag nga
gikan sa langit; 4 ug siya natumba sa yuta ug
nakadungog sa usa ka tingog nga nag-ingon
ngadto kaniya, “Saulo, Saulo, nganong ginalutos
mo ako?” 5 Si Saulo mitubag, “Kinsa ka, Ginoo?”
Ang Ginoo miingon, “Ako si Jesus nga imong
ginalutos; 6 apan barog, sulod didto sa siyudad,
ug pagasultihan ka kung unsa ang angay nimong
buhaton.” 7 Ang mga tawo nga kauban ni Saulo
sa paglakaw nagtindog nga wala makatingog,
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nakadungog sa tingog, apan walay nakita. 8 Si
Saulo mitindog gikan sa yuta, ug sa dihang
gibuka niya ang iyang mga mata, wala na siyay
makita; busa sila nag-agak kaniya nga ginunitan
ang kamot ug gidala siya didto sa Damasco.
9 Sulod sa tulo ka adlaw siya dili makakita, ug
siya wala mikaon ni miinom. 10 Karon adunay
usa ka disipulo sa Damasco nga ginganlan ug
Ananias; ug ang Ginoo nakigsulti kaniya sa usa
ka panan-awon, “Ananias.” Ug siya miingon,
“Tan-awa, ania ako dinhi, Ginoo.” 11 Ang Ginoo
miingon kaniya, “Tindog ug adto sa dalan nga
ginatawag ug Tul-id, ug didto sa balay ni Judas
pangutana sa usa ka gingalan ug Saulo, usa ka
tawo nga gikan sa Tarso; kay siya nag-ampo; ug
siya nakakita 12 ug usa ka panan-awon sa usa
ka tawo nga ginganlan ug Ananias nga misulod
ug mitapion sa iyang kamot ngadto kaniya, aron
siya makadawat sa iyang panan-aw.” 13 Apan si
Ananias mitubag, “Ginoo, ako nakadungog gikan
sa kadaghanan mahitungod niining tawhana,
kung unsa ka dako ang pagpangdaot nga iyang
gibuhat ngadto sa imong katawhan sa Jerusalem.
14 Siya adunay katungod gikan sa pangulong pari
aron pangdakpon ang tanan dinhi nga motawag
pinaagi sa imong ngalan.” 15 Apan ang Ginoo
miingon ngadto kaniya, “Lakaw, kay siya usa ka
pinili nga galamiton alang kanako, nga magdala
sa akong ngalan sa atubangan sa mga Gentil ug
sa mga hari ug sa mga anak sa Israel; 16 kay
akong ipakita kaniya unsa ka dako ang iyang
pagaantuson tungod sa akong ngalan.” 17 Busa
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si Ananias milakaw, ug misulod ngadto sa balay.
Mitapion sa iyang kamot ngadto kaniya, siya
miingon, “Igsoong Saulo, ang Ginoong Jesus, nga
nagpakita kanimo sa dalan sa imong pagpadu-
long nganhi, gipadala ako aron ikaw makadawat
sa imong panan-aw ug mapuno sa Balaang Espir-
itu.” 18 Dihadiha dayon usa ka butang sama sa
himbis ang nangahulog gikan sa mata ni Saulo,
ug siya nakadawat sa iyang panan-aw; siya
mitindog ug nagpabawtismo; 19 ug siya mikaon
ug nabaskog. Siya nagpabilin uban sa mga disip-
ulo sa Damasco sulod sa pipila ka mga adlaw.
20Pagkahuman siya nagmantala kang Jesus didto
sa mga sinagoga, nga nag-ingon nga siya ang
Anak sa Dios. 21 Ang tanan nga nakadungog
kaniya nahibulong ug miingon, “Dili ba mao
man kini nga tawo ang naglaglag niadtong anaa
sa Jerusalem nga mosangpit niining ngalana?
Ug siya mianhi dinhi aron pagdala kanila balik
ngadto sa mga pangulong pari.” 22 Apan si
Saulo gigamhan sa pagsangyaw ug gilibog ang
mga Judio nga nagpuyo sa Damasco pinaagi
sa pagpamatuod nga si Jesus mao ang Cristo.
23 Pagkahuman sa daghang mga adlaw, ang mga
Judio naglaraw aron sa pagpatay kaniya. 24Apan
ang ilang mga laraw nasayran ni Saulo. Sila
nagbantay sa mga ganghaan adlaw ug gabii aron
sa pagpatay kaniya. 25 Apan ang iyang mga
disipulo mikuha kaniya pagkagabii ug gipanaog
siya agi sa pader, gitunton siya sa usa ka bukag.
26 Sa dihang siya miabot ngadto sa Jerusalem,
si Saulo misulay sa pag-apil sa mga disipulo,
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apan silang tanan nangahadlok pa kaniya, wala
motuo nga siya usa na ka disipulo. 27 Apan
si Barnabas mikuha kaniya ug nagdala kaniya
ngadto sa mga apostoles. Ug siya misulti kanila
kung giunsa ni Saulo pagkakita sa Ginoo didto sa
dalan ug ang Ginoo nagkigsulti ngadto kaniya,
ug kung giunsa didto sa Damasco nga si Saulo
sa walay kukahadlok nagasangyaw sa ngalan ni
Jesus. 28 Siya nakigkita kanila sulod ug gawas sa
Jerusalem. Siya nagsulti sa walay kukahadlok sa
ngalan ni Ginoong Jesus 29ug nagkiglantugi uban
sa mga Judio sa Gresya; apan sila nagpadayon
sa pagsulay sa pagpatay kaniya. 30 Sa dihang
ang mga kaigsoonan nasayod niini, sila nagdala
kaniya palugsong ngadto sa Caesarea ug gi-
padala siya palayo ngadto sa Tarso. 31 Busa, ang
simbahan sa tibuok Judea, Galilea, ug Samaria
adunay kalinaw ug nalig-on; ug, nagalakaw sa
kahadlok sa Ginoo ug sa kahupay sa Balaang
Espiritu, ang simbahan mitubo ang kadaghan.
32 Karon nahitabo nga, samtang si Pedro miadto
sa tibuok rehiyon, siya miadto palugsong usab
sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa lungsod
sa Lida. 33 Didto niya nakaplagan ang usa ka
tawo nga ginganlan ug Eneas, anaa sa iyang
higdaanan sa walo ka tuig, kay siya paralisado.
34 Si Pedro miingon kaniya, “Eneas, si Jesu-
Cristo ang nag-ayo kanimo. Bangon ug hiposa
ang imong higdaanan.” Ug dihadiha dayon siya
mibangon. 35 Busa ang tanan nga nagpuyo sa
Lida ug sa Sharon nakakita sa tawo ug sila
nangakabig ngadto sa Dios. 36 Karon didto sa
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Jopa adunay usa ka disipulo nga ginganlan ug
Tabita, mahubad kini nga “Dorcas.” Kini nga
babaye puno sa maayong mga buhat ug maluluy-
on nga nagbuhat alang sa mga kabos. 37 Kini
nahitabo niadtong mga adlawa nga siya nagsakit
ug namatay; sa dihang nahugasan na nila siya,
ila siyang gihaya sa taas nga lawak. 38 Tungod
kay ang Lida duol lang sa Jopa, ug ang mga
disipulo nakadungog nga si Pedro tua pa didto,
sila nagpadala ug duha ka tawo ngadto kaniya,
paghangyo kaniya, “Kuyog kanamo sa walay
langan.” 39 Si Pedro mitindog ug mikuyog uban
kanila. Sa dihang siya miabot, gidala nila siya
ngadto sa taas nga lawak. Ug ang tanang mga
balo nag-alirong kaniya nga naghilak, gipakita
kaniya ang kupo ug mga bisti nga gibuhat ni
Dorcas samtang siya uban pa kanila. 40 Si Pedro
nagpagawas nilang tanan sa lawak, miluhod, ug
nag-ampo; unya, miatubang ngadto sa lawas,
siya miingon, “Tabita, bangon.” Iyang gibuka
ang iyang mga mata, ug sa dihang nakita niya si
Pedro milingkod siya. 41Unya gigunitan ni Pedro
ang iyang kamot ug gipatindog siya; ug dihang
gitawag niya angmgamagtutuo ug angmga balo,
gipakita niya kanila nga siya buhi na. 42 Kining
butanga nasayran sa tibuok Jopa, ug daghang
katawhan ang mituo sa Ginoo. 43Nahitabo kadto
nga si Pedro nagpabilin sa daghang mga adlaw
sa Joppa uban sa usa ka tawo nga ginganlan ug
Simon, usa ka magtatabas ug panit sa hayop.

10
1 Karon adunay usa ka tawo sa siyudad sa
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Cesarea, nga Cornelio ang ngalan, ang senturyon
sa gitawag nga Italyanhong batalyon. 2 Siya usa
ka matinud-anon nga tawo, usa nga nagsimba
sa Dios uban ang tanan nga anaa sa iyang
panimalay; nagahatag siya ug daghang salapi
alang sa Judio nga katawhan ug kanunay nag-
ampo sa Dios. 3 Sa ikasiyam nga takna sa adlaw,
dayag nga iyang nakita sa usa ka panan-awon
ang anghel sa Dios nga mipaduol kaniya. Ang
anghel miingon kaniya, “Cornelio!” 4 Si Cornelio
mitutok sa anghel ug nalisang pag-ayo ug siya
miingon, “Unsa man, sir?” Ang anghel miingon
kaniya, “Ang imong mga pag-ampo ug mga gasa
sa mga kabos mipataas nga halad handomanan
sa presensya sa Dios. 5 Karon pagpadala ug mga
lalaki sa siyudad sa Jopa aron kuhaon ang tawo
nga gingalan ug Simon, nga ginganlan usab ug
Pedro. 6Siya nagpuyo kauban angmagtatabas ug
panit sa hayop nga gingalan ug Simon, kinsang
balay anaa sa baybayon.” 7 Sa dihang ang
anghel nga nakigsulti kaniya mibiya, gitawag
ni Cornelio ang duha niya ka mga sulugoon sa
balay, ug ang sundalo nga nagsimba sa Dios
gikan sa maong kasundalohan nga nag-alagad
usab kaniya. 8 Si Cornelio miingon kanila sa
tanan nga nahitabo ug gipaadto sila sa Jopa.
9 Karon sa sunod nga adlaw mga ikaunom nga
takna, sa dihang anaa sila sa ilang panaw ug
nagkaduol na sa siyudad, si Pedro miadto sa
taas sa balay aron sa pag-ampo. 10 Unya siya
gigutom ug buot mokaon, apan samtang ang
mga tawo nagluto sa pagkaon, nakatagpilaw
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siya; 11 ug nakita niya ang langit nga naabli, ug
naay sudlanan nga mipakanaog, sama sa dakong
panapton nga nagpadulong sa yuta, nga gitunton
sa upat niini kamga suok. 12Niini adunay tanang
matang sa upat ug tiil nga mga mananap ug
mga butang nga nagakamang sa yuta, ug mga
langgam sa kalangitan. 13 Unya usa ka tingog
ang miingon kaniya: “Tindog, Pedro, patya ug
kaon.” 14Apan si Pedromiingon, “Dili Ginoo; kay
ako wala makakaon ug bisan unsa nga mahugaw
ug dili limpyo.” 15 Apan ang tingog miabot
kaniya pag-usab sa ikaduhang higayon: “Kung
unsay gilimpyohan sa Dios, ayaw kini tawga nga
mahugaw.” 16 Kini nahitabo sa makatulo ka
higayon; unya ang sudlanan dihadiha gikuha
pabalik sa langit. 17 Karon samtang si Pedro
nalibog pag-ayo mahitungod kung unsa ang
ipasabot sa panan-awon nga iyang nakita, tan-
awa, ang mga lalaki nga gipadala ni Cornelio
mitindog atubangan sa ganghaan, paghuman
nila ug pangutana sa dalan padulong sa balay.
18 Ug sila nanawag ug nangutana kung si Simon,
nga ginganlan usab ug Pedro, nagpuyo didto.
19 Samtang naghunahuna si Pedro mahitungod
sa panan-awon, ang Espiritu miingon kaniya,
“Tan-awa, tulo ka mga lalaki ang nangita kan-
imo. 20 Tindog ug adto sa ubos ug lakaw uban
kanila. Ayaw kahadlok sa pag-uban, tungod
kay ako nagpadala kanila.” 21 Busa si Pedro
mikanaog ug miadto sa mga lalaki ug miingon,
“Siya nga inyong gipangita mao ako. Nganong
mianhi kamo?” 22 Miingon sila, “Ang kapitan



Mga Buhat 10:23 xxxix Mga Buhat 10:30

nga ginganlan ug Cornelio, matarong nga tawo
ug usa nga nagsimba sa Dios, ug gitahod sa
tanang nasod sa mga Judio, giingnan sa balaang
anghel sa Dios sa pagkuha kanimo aron moadto
sa iyang balay, aron makapaminaw siya sa
mensahe gikan kanimo.” 23 Busa gidapit sila ni
Pedro nga mosulod ug magpabilin uban kaniya
ug sa mga tawo nga kauban niya. Sa pagkasunod
buntag siya mibangon ug mikuyog kanila, ug
ang pipila sa mga kaigsoonan nga gikan sa Jopa
mikuyog kaniya. 24 Sa pagkasunod nga adlaw
sila miabot sa Cesarea. Si Cornelio naghulat
kanila; gitawag niya ang iyang mga paryenti ug
suod nga mga higala. 25 Nahitabo kini nga sa
dihang si Pedro misulod, si Cornelio mihimamat
kaniya ug miluhod sa iyang tiilan aron sa pag-
pasidungog kaniya. 26 Apan gipatindog siya ni
Pedro ug miingon, “Tindog; ako usab usa lamang
ka tawo.” 27 Samtang si Pedro nakigsulti kaniya,
misulod siya ug nakita niya ang daghang tawo
nga nagtigom. 28 Miingon siya kanila, “Kamo
sa inyong kaugalingon nasayod nga dili uyon
sa balaod alang sa mga Judio nga tawo ang
makig-uban o mobisita sa usa nga gikan sa laing
nasod. Apan gipakita sa Dios kanako nga dili
nako kinahanglan tawgon ang bisan kinsa nga
tawo nga mahugaw o dili limpyo. 29 Mao nga
mianhi ako sa walay pakiglalis, sa dihang ako
gipaanhi. Busa mangutana ako kanimo nganong
gipakuha mo man ako.” 30 Miingon si Cornelio,
“Upat ka adlaw ang milabay sa sama niining
taknaa, ako nag-ampo dinhi sa akong balay sa
ika-siyam ang takna; ug nakakita ug tawo nga
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mitindog sa akong atubangan sa hayag nga bisti.
31 Siya miingon, 'Cornelio, ang imong pag-ampo
nadungog sa Dios, ug ang imong mga gasa alang
sa mga kabos nagpahinumdom sa Dios mahitun-
god kanimo. 32 Busa pagpadala ug tawo sa Jopa,
ug pangitaa ang tawo nga ginganlan ug Simon,
nga usab ginatawag ug Pedro. Nagpuyo siya
sa balay sa magtatabas ug panit sa hayop nga
ginganlan ug Simon, diha sa baybayon.' Pipila
ka karaan nga mga sinulat midugang: Kung siya
moabot, siya mosulti kanimo. 33 Busa sa walay
langan ako nagpakuha kanimo. Buotan ka kay
ikaw mianhi. Unya karon, ania kitang tanan
dinhi sa panan-aw sa Dios, aron sa pagpaminaw
sa tanan nga gitudlo kanimo sa Ginoo nga isulti.”
Pipila ka karaan nga mga sinulat midugang:
Gitudlo sa Dios nga isulti. 34 Unya gibuka ni
Pedro ang iyang baba ug miingon, “Sa pagkat-
inuod, akong naila nga ang Dios dili modapig
ni bisan kinsa. 35 Hinuon, sa matag nasod
si bisan kinsa nga mosimba ug mobuhat ug
matarong nga binuhatan madawat diha kaniya.
36Kamo nasayod sa mensahe nga iyang gipadala
ngadto sa mga tawo sa Israel, sa dihang iyang
gipahibalo ang maayong balita mahitungod sa
kalinaw pinaagi kang Jesu-Cristo, nga maoy
Ginoo sa tanan - 37 kamo mismo nasayod sa mga
panghitabo nga nagakahitabo, nga nahitabo sa
tibuok Judea, sugod sa Galilea, pagkahuman sa
bawtismo nga gipahibalo ni Juan; 38 ang mga
panghitabo mahitungod kang Jesus nga taga-
Nasaret, kung giunsa sa Dios pagdihog kaniya
sa Balaang Espiritu ug sa gahom. Siya mianhi
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nga nagbuhat ug maayo ug nag-ayo sa tanan
nga gidaogdaog sa yawa, tungod kay ang Dios
uban kaniya. 39Kami ang mga saksi niining mga
butang nga iyang gibuhat didto sa nasod sa mga
Judio ug sa Jerusalem - kini nga Jesus kansang
ilang gipatay, sa pagbitay sa kahoy. 40 Kini nga
tawo gibanhaw sa Dios sa ikatulo nga adlaw ug
gihatagan siya aron mahimong mailhan, 41 dili
sa tanan nga mga tawo, apan sa mga saksi
nga gipili nang daan sa Dios - kami mismo,
nga mikaon ug miinom uban kaniya human
siya nabanhaw gikan sa mga patay. 42 Siya
nagmando kanamo sa pagsangyaw sa mga tawo
ug pagpamatuod nga kini mao ang usa nga gipili
sa Dios nga mahimong Maghuhukom sa buhi ug
sa patay. 43 Tungod kaniya ang tanan nga mga
propeta nahimong saksi, aron nga ang matag-
usa nga motuo kaniya mamahimong makadawat
sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa iyang
ngalan.” 44 Samtang si Pedro nagsulti niining
mga butanga, ang Balaang Espiritu mikunsad
ngadto sa tanang naminaw sa iyang mensahe.
45Ang mga tawo nga apil sa tinuli nga pundok sa
mga magtutuo - tanan nga miuban kang Pedro
- nahibulong, tungod kay ang gasa sa Balaang
Espiritu gibubo usab sa mga Gentil. 46 Kay
sila nakadungog niining mga Gentil nga nag-
sulti sa uban nga mga pinulongan ug nagdayeg
sa Dios. Unya si Pedro mitubag, 47 “Aduna
bay makapugong sa tubig gikan niining mga
tawhana aron sila dili mabawtismohan, kining
mga tawhana nga nakadawat sa Balaang Espiritu
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ingon nga sama kanato?” 48Unya siya nagmando
kanila nga magpabawtismo pinaagi sa ngalan
ni Jesu-Cristo. Unya naghangyo sila kaniya nga
magpabilin uban kanila sa pipila ka mga adlaw.

11
1 Karon ang mga apostoles ug ang mga kaig-

suonang mga lalaki nga kinsa atua sa Judea
nakadungog nga angmga Gentil nakadawat usab
sa pulong sa Dios. 2 Sa dihang si Pedro misaka
ngadto sa Jerusalem, sila nga nasakop sa pundok
sa mga tinuli nagbadlong kaniya; 3miingon sila,
“Nakiglambigit ka ngadto sa mga tawo nga walay
mga tuli ug mikaon uban kanila!” 4 Apan si
Pedro nagsugod sa pagpasabot sa butang ngadto
kanila sa han-ay; siya miingon, 5 nag-ampo ako
sa siyudad sa Jopa, ug sa kalit akong nakita
ang panan-awon nga sudlanan nga nagpaubos,
sama sa lapad nga palid mipaubos gikan sa
langit pinaagi sa iyang upat ka mga kanto; kini
mikanaog nganhi kanako. 6 Gitutokan ko kini ug
akong gihunahuna ang mahitungod niini; akong
nakita ang mga mananap nga adunay upat ka tiil
nga anaa sa kalibotan, bangis nga mga mananap,
nagkamang nga mga mananap, ug mga langgam
sa kawanangan. 7 Unya nakadungog ako ug
tingog nga nagsulti nganhi kanako, “Bangon,
Pedro; pag-ihaw ug kaon!” 8 Ako miingon, “Dili
gayod, Ginoo: kay wala pay dili balaan o dili
hinlo nga nakasulod sa akong baba.” 9 Apan
ang tingog mitubag usab gikan sa langit, “Unsa
ang gideklara nga hinlo sa Dios ayaw tawga nga
dili hinlo.” 10 Kini nahitabo sa tulo ka higayon,
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ug unya ang tanang butang gikuha pagbalik
paingon sa langit. 11 Tan-awa, sa dili kalayoan
adunay tulo ka mga tawo nga nagtindog atuban-
gan sa balay diin atua kami; gipadala sila gikan
sa Cesarea nganhi kanako. 12 Ang Espiritu nag-
mando kanako nga mouban kanila, ug nga ako
dili magbuhat ug kalainan mahitungod kanila.
Kining unom ka mga igsoong lalaki mikuyog
uban kanako, ug miadto kami ngadto sa balay
sa tawo. 13 Siya misulti kanamo giunsa niya
pagkakita sa anghel nga nagtindog sa iyang balay
ug nag-ingon, “Pagpadala ug mga tawo ngadto sa
Jopa ug dad-a pagbalik si Simon, nga ang lahi nga
ngalan mao si Pedro. 14 Siya magsulti nganha
kanimo ug mensahe nga mahimong paagi nga
ikaw maluwas-ikaw ug ang imong tibuok pan-
imalay.” 15 Sa pagsugod nako ug sulti ngadto
kanila, ang Balaang Espiritu niabot kanila, sama
kanato sa sinugdanan. 16 Nahinumdom ako
sa pulong sa Ginoo, giunsa niya pag-ingon, “Si
Juan gayod nagbawtismo sa tubig; apan kamo
pagabawtismohan sa Balaang Espiritu.” 17 Unya
kung ang Dios naghatag kanila sa sama nga
gasa isip iyang gihatag nganhi kanato sa dihang
mituo kita kang Ginoong Jesu-Cristo, kinsa ba
ako, nga ako makigbatok sa Dios?'” 18 Sa dihang
ila kining nadungog nga mga butang, sila wala
nibalos sa pag-ingon, apan ila hinuong gidayeg
ang Dios ug miingon, “Unya ang Dios mihatag
sa paghinulsol alang sa kinabuhi ngadto usab sa
mga Gentil.” 19 Busa ang mga magtutuo kansang
nag-antos sa pagsugod sa kamatayon ni Esteban
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nga nagkatibulaag gikan sa Jerusalem-kining
mga magtutuo miadto sa sama kalayo sa Fenicia,
Cyprus, ug Antioquia. Misulti sila ug mensahe
mahitungod kang Jesus ngadto lamang sa mga
Judio, wala nay lain bisan usa. 20Apan ang uban
kanila, mga katawhan gikan sa Cyrus ug Cirene
miabot ngadto sa Antioquia ug misulti ngadto sa
mga Griyego ug giwali ang Ginoong Jesus. 21 Ug
ang kamot sa Ginoo nag-uban kanila; ang dakong
ihap nagtuo ug mibalik ngadto sa Ginoo. 22 Ang
balita mahitungod kanila miabot sa mga dalung-
gan sa simbahan sa Jerusalem: ug ilang gipadala
pagawas si Barnabas sama kalayo sa Antioquia.
23 Sa dihang siya miabot ug nakita ang gasa sa
Dios, nalipay siya; ug gidasig niya silang tanan
sa pagpabilin diha sa Ginoo sa tibuok nilang
kasingkasing. 24 Kay siya maayo man nga tawo
ug puno sa Balaang Espiritu ug sa pagtuo, ug
daghang mga tawo nga nadugang ngadto sa
Ginoo. 25 Unya si Barnabas migawas ngadto sa
Tarsus para mangita kang Saulo. 26 Sa dihang iya
nang nakaplagan siya, gidala niya siya ngadto sa
Antioquia. Kini nahitabo, nga sa tibuok tuig ilang
gitigom tanan uban ang simbahan ug nagtudlo
sa daghang mga tawo. Ang mga disipulo unang
gitawag ngamga Kristohanon didto sa Antioquia.
27 Karon niini nga mga adlaw ang ubang mga
propeta milugsong gikan sa Jerusalem ngadto
sa Antioquia. 28 Ang usa kanila, nga ginganlan
ug Agabus, mitindog ug gipakita sa Espiritu
nga ang usa ka dakong kagutom mahitabo sa
tibuok kalibotan. Kini mahitabo sa mga adlaw
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ni Claudio. 29Busa, ang mga disipulo, isip matag-
usa makahimo, ug nakahukom sa pagpadala ug
tabang sa mga kaigsoonang lalaki sa Judea. 30 Ila
kining nahimo; nagpadala sila ug kwarta sa mga
pangulo pinaagi sa kamot ni Barnabas ug Saulo.

12
1 Karon mahitungod niadtong panahona ang

Hari nga si Herodes nangdapat niadtong uban
nga gikan sa katilingban aron dagmalan sila.
2 Iyang gipatay si Santiago nga igsoon nga lalaki
ni Juan pinaagi sa espada. 3 Pagkahuman
nakita niya nga nakapahimuot kini sa mga Judio,
nagpadayon siya sa pagdakop usab kang Pedro.
Mao kana ang panahon sa mga adlaw sa pan
nga walay patubo. 4 Pagkahuman ug dakop
kaniya, gibutang niya siya sa bilanggoan ug
nagtagana ug upat ka han-ay sa mga sundalo
aron magbantay kaniya; iyang tuyo nga siya
dad-on sa katawhan pagkahuman sa Pagsaylo.
5 Busa si Pedro nagpabilin didto sa bilanggoan,
apan ang mga pag-ampo inubanan sa pagkugi
gihimo sa katilingban ngadto sa Dios alang
kaniya. 6 Sa wala pa ang adlaw nga pagadad-on
siya ni Herodes sa gawas, nianang kagabhi-on
natulog si Pedro tunga sa duha ka mga sundalo,
nga gigapos ug duha ka kadena; ug ang mga
guwardiya naa sa atubangan sa pultahan nga
nagbantay sa bilanggoan. 7 Tan-awa, usa ka
anghel sa Ginoo sa kalit nagpakita kaniya, ug
ang kahayag midan-ag sa silda. Gihampak niya
si Pedro sa kiliran ug gipukaw siya ug miingon,
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“Bangon ug dali.” Unya ang mga kadena nan-
gatangtang gikan sa iyang mga kamot. 8 Ang
anghel miingon kaniya, “Panapot ug suota ang
imong mga sandalyas.” Gibuhat kini ni Pedro.
Ang anghel miingon kaniya, “Sul-oba ang imong
kupo ug sunod kanako.” 9Busa si Pedro misunod
sa anghel ug migawas. Siya wala masayod
nga unsa ang gihimo sa anghel tinuod gayod.
Siya nagtuo nga siya nakakita ug usa ka panan-
awon. 10 Pagkahuman nila ug labay sa una
ka guwardiya ug sa ikaduha, naabot sila sa
ganghaan nga puthaw nga paingon ngadto sa
siyudad; kini naabli sa iyang kaugalingon alang
kanila. Nanggawas ug nangadto sila sa dalan,
ug ang angel mibiya kaniya dayon. 11 Sa dihang
nakamatngon na si Pedro, siya miingon, “Karon
nasayod na ako nga gipadala sa Ginoo ang
iyang angel ug giluwas ako gikan sa kamot
ni Herodes, ug gikan sa tanang gilaoman sa
mga tawo nga mga Judio.” 12 Pagkahuman
niya makaamgo niini, miadto siya sa balay ni
Maria nga inahan ni Juan kansang apelyido
Marcos; daghang mga magtutuo nga nagtigom
didto ug nagaampo. 13 Sa dihang siya nagtuktok
sa pultahan sa ganghaan, ang usa ka sulugoon
nga babaye nga ginganlan ug Roda miadto aron
sa pagtubag. 14 Sa dihang nailhan niya ang
tingog ni Pedro, sa iyang kalipay napakyas siya
sa pag-abre sa pultahan; hinuon, siya midagan
padulong sa kwarto; siya nagbalita nga si Pedro
nagtindog didto sa pultahan. 15 Busa miingon
sila kaniya, “Nabuang naka.” Apan namugos
gayod siya nga mao kadto. Sila miingon, “Iya
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kadtong anghel.” 16 Apan nagpadayon sa pag-
panuktok si Pedro, ug sa naabrehan na nila
ang pultahan, nakita nila siya ug nahibulong.
17 Misinyas si Pedro kanila sa iyang kamot nga
mohilom, ug gisultihan niya sila kung giunsa
siya pagpagawas sa Ginoo sa bilanggoan. Siya
miingon, “Ibalita kining mga butanga ngadto
kang Santiago ug sa mga igsoon.” Unya mibiya
siya ug miadto sa laing dapit. 18 Karon sa
pagkabuntag, walay gamay nga kahinam sa mga
sundalo, mahitungod sa nahitabo kang Pedro.
19 Pagkahuman ug pangita ni Herodes kaniya
apan wala siya makaplagi, gipangutana niya
ang mga guwardya ug nagmando kanila nga
pamatyon. Unya milugsong siya gikan sa Judea
ngadto sa Cesarea ug nagpuyo didto. 20 Karon
nasuko pag-ayo si Herodes sa mga tawo sa Tiro
ug Sidon. Sila miadto uban kaniya. Unya
ilang gidani si Blastus, ang katabang sa hari,
nga motabang kanila. Unya nangayo sila ug
kalinaw, tungod kay ang ilang nasod nagdawat
ug pagkaon gikan sa nasod sa hari. 21 Sa usa
ka adlaw nga gitagana nagsuot si Herodes ug
harianong bisti ug naglingkod siya sa trono; siya
nakigpulong kanila. 22 Ang mga tawo naninggit,
“Kini ang tingog sa usa ka dios, dili sa usa ka
tawo!” 23 Diha-diha gihampak siya sa anghel
sa Ginoo, tungod kay wala niya gihatag ang
himaya sa Dios; siya gikaon sa mga ulod ug
namatay. 24 Apan ang pulong sa Dios mitubo
ug midaghan. 25 Human ni Barnabas ug Saulo
mahuman ang ilang tahas dito sa Jerusalem, sila



Mga Buhat 13:1 xlviii Mga Buhat 13:8

mibalik; giuban nila si Juan, kansang apelyido
Marcos.

13
1 Karon sa panagtigom didto sa Antioquia,

adunay mga propeta ug mga magtutudlo. Sila
mao si Barnabas ug si Simeon (gitawag nga
Niger), si Lucio sa Cirene, si Manaen (ang
sinagop nga igsoon ni Herodes ang pangulo sa
distrito), ug si Saulo. 2 Samtang ilang gisimba
ang Ginoo ug nagpuasa, ang Balaang Espiritu
miingon, “Igahin alang kanako si Barnabas ug
si Saulo, aron magbuhat sa buluhaton nga akong
gitawag kanila.” 3 Pagkahuman sa panagtigom
sa pagpuasa, nag-ampo, ug gitapion ang ilang
mga kamot niining mga tawhana, sila nagpadala
kanila. 4 Busa si Barnabas ug si Saulo mituman
sa Balaang Espiritu ug milugsong sa Seleucia;
gikan didto milayag sila padulong sa isla sa
Cipre. 5 Sa dihang didto sila sa siyudad sa
Salamis, ilang gimantala ang pulong sa Dios
sa mga sinagoga sa mga Judio. Kuyog usab
nila si Juan Marcos isip ilang katabang. 6 Sa
dihang naadtoan na nila ang tibuok isla sa Pafos,
nakaplagan nila ang usa ka salamangkero, usa
ka mini nga propeta sa mga Judio, nga ginganlan
ug Bar-Jesus. 7 Kini nga salamangkero adunay
kalambigitan sa prokonsul, Sergio Paulo, nga usa
ka maalamon nga tawo. Kining tawhana ang
nagpatawag kang Barnabas ug Saulo, tungod kay
buot niya madungog ang pulong sa Dios. 8 Apan
si Elimas “ang salamangkero” (ingon niana ang
paghubad sa iyang ngalan) misupak kanila;
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iyang gisulayan sa pagpalikay ang prokonsul
palayo gikan sa pagtuo. 9 Apan si Saulo, nga
gitawag usab ug Pablo, napuno sa Balaang Es-
piritu; siya mitutok kaniya 10 ug miingon, “Ikaw
anak sa yawa, napuno ka sa tanang matang
sa pagpanglimbong ug pagkadaotan. Kaaway
ka sa tanang matang sa pagkamatarong. Dili
ka moundang sa paglubag sa tul-id nga mga
dalan sa Ginoo, dili ba? 11 Karon tan-awa, ang
kamot sa Ginoo diha kanimo, ug ikawmahimong
buta. Dili nimo makita ang adlaw sa makadiyot.”
Diha-diha adunay nahulog kang Elimas nga usa
ka yamog ug kangitngit; ug nagsugod siya ug
lakaw palibot ug naghangyo sa mga tawo nga
agakon siya pinaagi sa kamot. 12 Human nakita
sa prokonsul kung unsa ang nahitabo, mituo
siya, tungod kay hilabihan ang iyang katingala sa
mga pagtulon-an mahitungod sa Ginoo. 13Karon
si Pablo ug ang iyang mga higala naglayag
gikan sa Pafos ug miabot sa Perga didto sa
Pampilya. Apan si Juan mibiya kanila ug mibalik
sa Jerusalem. 14 Si Pablo ug ang iyang mga higala
nagbiyahe gikan sa Perga ug miabot sa Antioquia
sa Pisidia. Didto miadto sila sa sinagoga sa Adlaw
nga Igpapahulay ug nanglingkod. 15 Human
sa pagbasa sa balaod ug sa mga propeta, ang
mga pangulo sa sinagoga nagpadala kanila ug
mensahe nga nag-ingon, “Mga igsoon, kung
aduna kamoy mensahe sa pagdasig alang sa
katawhan dinhi, isulti kini.” 16 Busa si Pablo
mitindog ug misinyas uban sa iyang kamot;
miingon siya, “Mga katawhan sa Israel ug kamo
nga nagpasidungog sa Dios, paminaw. 17 Ang
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Dios niining mga katawhan sa Israel nagpili sa
atong mga katigulangan ug gihimong hilabihan
kadaghan ang mga tawo sa dihang nagpuyo sila
sa kayutaan sa Ehipto, ug uban sa binayaw nga
kamot gipangulohan niya sila pagawas niini.
18 Kay sa mga 40 ka mga katuigan siya nag-uban
kanila didto sa kamingawan. 19 Pagkahuman
niya ug buntog ang pito ka nasod sa yuta sa
Canaan, iyang gihatagan ang atong katawhan
sa ilang yuta alang sa panulondon. 20 Kining
tanan nga panghitabo nahitabo sa mga 450 ka
mga katuigan. Human niining mga butanga,
ang Dios mihatag kanila ug mga maghuhukom
hangtod kang Samuel ang propeta. 21 Human
niini, ang mga tawo nangayo ug usa ka hari,
busa ang Dios naghatag kanila kang Saul ang
anak ni Kish, ang tawo nga gikan sa tribo ni
Benjamin, sa panahon sa 40 ka tuig. 22 Unya
human siya kuhaa sa Dios sa pagkahari, iyang
gituboy si David aron mahimong ilang hari. Kini
mahitungod kang David nga ang Dios miingon,
'Ako nang nakaplagan si David nga anak ni Jesse
nga mao ang tawo sunod sa akong kasingkasing;
iya gayod nga buhaton ang tanang butang nga
akong gitinguha.' 23Gikan samga kaliwat niining
tawhana ang Dios nagdala sa Israel ug usa ka
Manluluwas, si Jesus, sama sa iyang gisaad nga
buhaton. 24Kini nagsugod ug kahitabo sa dihang,
wala pa miabot si Jesus, unang gipahibalo ni
Juan ang bawtismo sa paghinulsol sa tanan
nga katawhan sa Israel. 25 Samtang gihuman
pa ni Juan ang iyang buluhaton, miingon siya,
'Kinsa ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang
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usa. Apan paminaw, ang usa moabot sunod
kanako, ang sapatos sa maong tiil dili ako takos
sa pagbadbad.' 26 Mga igsoon, mga anak sa
hanay ni Abraham, ug kadtong kauban ninyo
nga nagsimba sa Dios, kini alang kanato nga
ang mensahe mahitungod niining kaluwasan gi-
padala na. 27 Kay sila nga nagpuyo sa Jerusalem,
ug ang ilang tigdumala, wala nakaila pag-ayo
kaniya, o kaha ilang nasabtan pag-ayo ang mga
tingog sa mga propeta nga gibasa sa matag
Adlaw nga Igpapahulay; busa ilang natuman
ang mga mensahe sa mga propeta pinaagi sa
paghukom kang Jesus ngadto sa kamatayon.
28 Bisan tuod wala nila nakaplagan ang maay-
ong hinungdan alang sa pagpatay kaniya, sila
naghangyo kang Pilato sa pagpatay kaniya. 29 Sa
dihang nakahuman na sila sa tanang butang
nga nahisulat mahitungod kaniya, gikuha nila
siya paubos gikan sa kahoy ug gipahigda siya sa
lubnganan. 30 Apan ang Dios nagbanhaw kaniya
gikan sa mga patay. 31 Sa daghang mga adlaw
nakit-an siya niadtong misubida uban kaniya
gikan sa Galilea padulong sa Jerusalem. Kining
mga tawhana karon iya nang mga saksi ngadto
sa katawhan. 32 Busa kami nagdala kaninyo ug
maayong balita mahitungod sa mga saad nga
gihimo ngadto sa atong mga katigulangan: 33 ang
Dios nagtipig niini nga mga saad nganhi kanato,
ilang mga anak, nga niana iyang gibanhaw si
Jesus gikan sa mga patay. Mao usab kini ang
nahisulat sa ikaduhang salmo: 'Ikaw ang akong
anak nga lalaki, karong adlawa ako nahimo
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nga imong Amahan.' 34 Mahitungod usab sa
kamatuoran nga siya nagbanhaw kaniya gikan
sa mga patay aron nga ang iyang lawas dili
madugta, misulti siya sama niini: 'Akong ihatag
kanimo ang balaan ug kasigurohan nga mga
panalangin ni David.' 35Mao kini ang hinungdan
nganong siya usab miingon sa lain nga salmo,
'Ikaw dili motugot nga ang imong Usa ka Balaan
makasinati ug pagkadugta.' 36 Kay pagkahuman
ni David ug human sa iyang kaugalingong kali-
watan nga mialagad sa mga tinguha sa Dios,
namatay siya, ug gipahigda kauban sa iyang mga
amahan, ug nakasinati ug pagkadugta, 37 apan
siya nga gibanhaw sa Dios wala makasinati ug
pagkadugta. 38 Busa tugoti nga mahibaloan
kini diha kaninyo, mga igsoon, nga pinaagi
niining tawhana namantala diha kaninyo ang
kapasayloan sa mga sala. 39 Pinaagi kaniya
ang matag-usa nga motuo mamatarong gikan sa
tanan nga mga butang diin dili kamo mahimong
mamatarong pinaagi sa balaod ni Moises. 40Busa
pagbantay nga ang butang nga gipamulong sa
mga propeta dili mahitabo kaninyo: 41 'Tan-awa,
kamong mga bugalbugalon, ug katingala pag-
ayo ug unya mangahanaw; kay ako maghimo
ug buluhaton sa inyong mga adlaw, usa ka
buluhaton nga dili gayod kamo motuo, bisan pa
kung adunay usa ka tawo nga magpahibalo niini
kaninyo.'” 42 Samtang si Pablo ug si Barnabas
mibiya, ang mga tawo nagpakiluoy kanila nga
ila untang isulti ang sama nga mga pulong pag-
usab sa sunod Adlaw nga Igpapahulay. 43 Sa
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dihang ang panagtigom sa sinagoga nahuman,
daghan sa mga Judio ug ang mga matinud-
anon nga proseletes ang misunod kang Pablo
ug Barnabas, nga nakigsulti ngadto kanila ug
nag-awhag kanila sa pagpadayon diha sa grasya
sa Dios. 44 Sa sunod Adlaw nga Igpapahu-
lay, halos ang tibuok siyudad nagtigom aron
makadungog sa pulong sa Ginoo. 45 Sa diha
nga ang mga Judio nakakita sa panon, napuno
sila sa pangabugho ug misultig pagsupak sa mga
butang nga gipamulong ni Pablo ug miinsulto
kaniya. 46 Apan si Pablo ug Barnabas misulti
nga maisogon ug miingon, “Kini kinahanglan
nga ang pulong sa Dios mauna ug sulti diha
kaninyo. Sa paglantaw kaninyo nga gituklod
kini palayo gikan sa inyong kaugalingon ug
giila ang inyong kaugalingon nga dili takos sa
kinabuhing walay kataposan, tan-awa, mobalik
kami sa mga Gentil. 47 Kay mao kini ang
gimando sa Ginoo kanamo, nga nag-ingon, 'Ako
nagbutang kanimo isip usa ka kahayag alang
sa mga Gentil, nga kinahanglan nimong dad-on
ang kaluwasan ngadto sa pinakalayo nga mga
bahin sa kalibotan.'” 48 Sa pagkadungog sa mga
Gentil niini, nalipay sila ug gidayeg ang pulong
sa Ginoo. Daghan ang gipili sa kinabuhing walay
kataposan nga mituo. 49 Ang pulong sa Ginoo
mikaylap ngadto sa tibuok rehiyon. 50 Apan
ang mga Judio nag-awhag sa mga matinud-
anon ug mahinungdanong kababayen-an, ug ang
mga nag-unang kalalakin-an sa siyudad. Kini
nagpasugod sa paglutos batok kang Pablo ug
Barnabas ug gilabay sila paggawas lagpas sa
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utlanan sa ilang siyudad. 51 Apan si Pablo ug
Barnabas mitaktak sa abog gikan sa ilang tiil
batok kanila. Unya miadto sila sa siyudad sa
Iconio. 52Ug ang mga disipulo napuno sa kalipay
ug uban sa Balaang Espiritu.

14
1 Nahitabo kini didto sa Iconio nga si Pablo

ug Barnabas misulod sa sinagoga sa mga Judio
ug misulti sa paagi nga ang dakong panon sa
mga Judio ug sa mga Griyego mituo. 2 Apan
ang mga Judio nga masinupakon nagpalibog sa
mga hunahuna sa mga Gentil ug naghimo kanila
nga masilag batok sa mga kaigsoonan. 3 Busa
nagpabilin sila didto sa dugay nga panahon,
nagsulti nga maisugon uban sa gahom sa Ginoo,
samtang siya mihatag ug pagpamatuod sa men-
sahe mahitungod sa iyang grasya. Iya kining
gibuhat pinaagi sa pagtugot sa mga timailhan
ug mga kahibulongan nga gipamuhat pinaagi sa
mga kamot ni Pablo ug ni Barnabas. 4 Apan
ang kadaghanan sa siyudad nabahin: ang pipila
nga mga tawo midapig sa mga Judio, ug ang
pipila sa mga apostoles. 5 Sa dihang ang mga
Gentil ug mga Judio misulay pagdani sa ilang
mga pangulo aron pagdaogdaog ug pagbato kang
Pablo ug kang Barnabas, 6 nahibaloan nila kini
ugmiikyas samga siyudad sa Lycaonia, Lystra ug
Derbe, ug sa palibot nga rehiyon, 7 ug didto ilang
gisangyaw ang ebanghelyo. 8 Didto sa Lystra
adunay usa ka tawo nga naglingkod, walay kusog
ang iyang mga tiil, bakol gikan pa sa sabakan sa
iyang inahan, kansang wala makalakaw sukad.
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9 Kini nga tawo nakadungog sa mga gipanulti ni
Pablo. Misud-ong si Pablo kaniya ug nakita nga
siya adunay pagtuo nga mamahimong maayo.
10 Busa miingon siya kaniya sa kusog nga tingog,
“Itindog ang imong mga tiil.” Ug ang tawo
milukso ug milakawlakaw. 11 Sa dihang nakita
sa panon sa katawhan kung unsa ang gibuhat ni
Pablo, sila nagpatugbaw sa ilang mga tingog, nga
nagsulti sa pinulongan nga Lycaonia, “Ang mga
dios nanganaog alang kanato sama sa hulagway
sa tawo.” 12Gitawag nila si Barnabas nga “Zeus,”
ug si Pablo, “Hermes,” tungod kay siya ang nan-
gulong tigpamaba. 13 Ang pari ni Zeus, nga ang
templo anaa lang sa gawas sa siyudad, nagdala
ug mga toro ug mga garlan didto sa ganghaan;
siya ug ang panon sa katawhan buot motanyag
ug halad. 14 Apan sa dihang ang mga apostoles,
nga si Barnabas ug si Pablo, nakadungog niini,
gigisi nila ang ilang bisti ug dihadiha dayon
miadto sa panon, misinggit 15 ug miingon, “Mga
tawo, nganong gibuhat ninyo kining mga bu-
tanga? Kami usab mga tawo lamang nga adunay
susamang pagbati nga sama kaninyo. Kami nag-
dala ug maayong mga balita, aron mobiya gayod
kamo niining walay pulos nga mga butang alang
sa buhing Dios, nga nagbuhat sa kalangitan, sa
kalibotan, ug sa kadagatan ug sa tanan nga anaa
niini. 16 Sa niaging mga kapanahonan, siya
nagtugot sa tanang nasod nga maglakaw sa ilang
kaugalingong mga pamaagi. 17 Apan sa gihapon,
wala siya mibiya nga walay saksi, ingon niana
siya nagbuhat ug maayo ug naghatag kaninyo
sa ulan sa kalangitan ug mga mabungahong
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tempo, nga mipuno sa inyong mga kasingkasing
uban sa mga pagkaon ug kalipay.” 18 Bisan pa
niining mga pulonga, si Pablo ug si Barnabas
halos wala nakapugong sa panon sa katawhan
aron sa paghalad ngadto kanila. 19 Apan ang
uban nga mga Judio nga gikan sa Antioquia ug
Iconio miadto ug gidani ang panon sa katawhan.
Gibato nila si Pablo ug giguyod siya pagawas sa
siyudad, naghunahuna sila nga siya patay na.
20 Apan sa dihang ang mga disipulo mialirong
kaniya, mitindog siya ug misulod sa siyudad. Sa
sunod nga adlaw, siya miadto sa Derbe uban
si Barnabas. 21 Pagkahuman nila ug sangyaw
sa ebanghelyo niana nga siyudad ug nagkabig
sa daghang disipulo, sila mibalik sa Lystra, sa
Iconio, ug sa Antioquia. 22 Sila makanunayon
nga nagpalig-on sa mga panghunahuna sa mga
disipulo ug nagdasig kanila sa pagpadayon sa
pagtuo. Sila miingon kanila nga pinaagi sa
daghang mga pag-antos nga kita kinahanglan
mosulod sa gingharian sa Dios. 23 Sa dihang
sila nagpili alang kanila ug mga kadagkoan sa
matag katilingban sa mga magtutuo, ug nag-
ampo inubanan sa pagpuasa, sila nagtugyan
kanila sa Ginoo, nga ilang gituohan. 24 Unya sila
milabay sa Pisidia ug miabot sa Pamfilia. 25 Sa
dihang gisulti nila ang pulong didto sa Perga,
milugsong sila sa Atalia. 26 Gikan didto sila
milawig sa Antioquia, diin sila gitugyan sa grasya
sa Dios alang sa buluhaton nga ila na karong
nahuman. 27 Sa pag-abot nila sa Antioquia ug
gitigom ang pundok, gisulti nila ang tanang mga
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butang nga gibuhat sa Dios kanila, ug giunsa
niya pag-abli sa pultahan sa pagtuo alang sa mga
Gentil. 28 Nagpabilin sila sa dugay nga panahon
uban ang mga disipulo.

15
1 Pipila ka mga lalaki milugsong gikan sa

Judea ug nagtudlo sa mga kaigsoonan, sa pagin-
gon, “Gawas kung kamo magpatuli sumala sa
nabatasan ni Moises, kamo dili gayod maluwas.”
2 Sa dihang si Pablo ug si Barnabas adunay dili
pag-uyon ug paglantugi uban kanila, ang mga
kaigsoonan nakahukom nga si Pablo, Barnabas,
ug ang pipila sa uban kinahanglan motungas sa
Jerusalem ngadto sa mga apostoles ug sa mga
kadagkoan mahitungod niini nga pangutana.
3 Busa sila, nga pinadala sa simbahan, susamang
milabay sa Phoenicia ug sa Samaria ug gi-
pahibalo ang pagkakabig sa mga Gentil; ilang
gidala ang hingpit nga kalipay ngadto sa mga
kaigsoonan. 4 Sa dihang miabot na sila sa
Jerusalem, giabiabi sila sa mga simbahan ug
sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan, ug
ilang gipahibalo ang tanang mga butang nga
gibuhat sa Dios uban kanila. 5 Apan pipila
sa mga lalaki nga nagtuo, nga nahisakop sa
pundok sa mga Pariseo, mitindog ug miingon,
“Kinahanglan nga magpatuli sila ug sa pag-
sugo kanila sa pagbantay sa balaod ni Moises.”
6 Busa ang mga apostoles ug ang mga kadagkoan
nagtigom aron sa paghunahuna niining butanga.
7 Pagkahuman sa daghan nga panaglantugi, si
Pedro mitindog ug miingon ngadto kanila, “Mga
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kaigsoonan, kamo nasayod nga sa milabay nga
panahon ang Dios nagbuhat ug pagpili tali-
wala kaninyo, nga pinaagi sa akong baba ang
mga Gentil kinahanglang makadungog sa pulong
sa ebanghelyo, ug motuo. 8 Ang Dios, nga
maoy nakabalo sa kasingkasing, nagsaksi kanila,
naghatag kanila sa Balaang Espiritu, sama sa
iyang gibuhat kanato; 9 ug iyang gihimo kini
nga walay kalainan taliwala kanato ug kanila, sa
pagbuhat sa ilang mga kasingkasing nga hinlo
pinaagi sa pagtuo. 10 Unya karon nganong
inyong gisulayan ang Dios, nga kinahanglan
inyong ibutang ang yugo sa liog sa mga disipulo
nga bisan ang atong mga amahan ni bisan kita
dili makahimo pagdala? 11 Apan kita nagtuo
nga kita naluwas pinaagi sa grasya ni Ginoong
Jesus, sama kanila.” 12 Ang tanan nga katawhan
nagpabilin sa paghilom samtang sila naminaw
kang Barnabas ug Pablo nga nagsaysay sa mga
timailhan ug mga kahibulongan nga gibuhat
sa Dios taliwala sa mga Gentil pinaagi kanila.
13 Pagkahuman nila ug hunong sa pagsulti, si
Santiago mitubag, nga nag-ingon, “Mga igsoon,
paminaw kamo kanako. 14 Si Simon nag-ingon
unsa ka maluluy-on ang Dios pagtabang sa mga
Gentil aron sa pagkuha gikan kanila nga usa ka
katawhan alang sa iyang ngalan. 15 Ang mga
pulong sa mga propeta nag-uyon niini, ingon
nga kini nahisulat. 16 Pagkahuman niining mga
butanga ako mobalik. Ug akong tukuron pag-
usab ang barongbarong ni David, nga nahu-
log; ako kining ipatindog ug ipasig-uli pag-usab.



Mga Buhat 15:17 lix Mga Buhat 15:26

17 Kay aron ang nahibilin sa mga tawo mangita
sa Ginoo, lakip ang tanang mga Gentil nga
gitawag pinaagi sa akong ngalan. 18 Mao kini
ang giingon sa Ginoo, nga maoy naghimo nining
karaang mga butang nga mailhan. 19 Busa,
ang akong hunahuna mao, nga kinahanglan
dili na nato samukon kadtong mga Gentil nga
midawat sa Dios; 20 apan kita magsulat ngadto
kanila nga kinahanglan magdumili sila gikan sa
mahugaw nga mga diosdios, gikan sa malaw-ay
nga pakighilawas, ug gikan sa unsang linuok,
ug gikan sa dugo. 21 Alang kang Moises gikan
sa karaang mga kaliwatan adunay mga tawo sa
matag siyudad nga nagasangyaw ug nagabasa
kaniya ngadto sa sinagoga matag Adlaw nga
Igpapahulay.” 22 Unya kini daw maayo ngadto
sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan, uban
ang tibuok simbahan, sa pagpili kang Judas
Barsabbas ug Silas, mga pangulo sa simbahan,
ug ipadala sila sa Antioquia uban kang Pablo
ug Barnabas. 23 Sila misulat niini, “Ang mga
apostoles, mga kadagkoan ug mga kaigsoonan,
ngadto sa mga Gentil nga mga kaigsoonan
sa Antioch, Syria ug Cilicia, mga pagtimbaya.
24 Kami nakadungog nga ang pipila ka mga
lalaki nga wala namo gihatagan ug igong sugo,
migawas gikan kanamo ug nagsamok kaninyo
uban sa mga pagtudlo nga nakahimo pagsamok
sa inyong mga kalag. 25 Busa daw kini maayo
kanatong tanan sa pag-uyon sa pagpili sa mga
lalaki ug ipadala sila kaninyo uban ang among
hinigugmang Barnabas ug Pablo, 26 mga tawo
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nga anaa sa kuyaw ang ilang kinabuhi alang sa
pangalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 27 Busa
among ipadala si Judas ug Silas, nga maoy
magsulti usab kaninyo sa susamang mga butang.
28 Kay kini daw mas maayo ngadto sa Balaang
Espiritu ug kanato, sa pagbutang diha kaninyo
nga walay dakong palas-anon kay sa niining
mga mahinungdanong mga butang: 29 nga kamo
mobiya gikan sa mga butang nga gihalad sa
mga diosdios, dugo, sa mga butang nga linuok,
ug gikan sa malaw-ay nga pakighilawas. Kung
magbantay kamo sa inyong kaugalingon gikan
niini, kini makaayo gayod kaninyo. Panamilit.”
30 Busa sila, sa dihang sila nagbulagbulag na, mi-
abot didto sa Antioch; pagkahuman ilang gitapok
ang pundok sa katawhan, ug ilang gipadala ang
sulat. 31 Sa dihang ila kining nabasa, labihan ang
ilang kalipay tungod sa mga pagdasig. 32 Si Judas
ug si Silas, ug ang mga propeta usab, nagdasig sa
mga kaigsoonan uban sa daghang mga pulong
ug naglig-on kanila. 33 Pagkahuman nila ug
gahin sa pipila ka higayon didto, sila gipadala
diha sa kalinaw gikan sa mga kaigsoonan alang
adtong nagpadala kanila. 34Ang labing maayong
karaang kopya giwala sa bersikulo 34 ( tan-awa
sa Buhat 15: 40). Bersikulo 34, Apan kini daw
maayo nga si Silas magpabilin didto. 35 Apan si
Pablo ug Barnabas nagpabilin sa Antioch uban
ang kadaghanan, diin sila nagtudlo ug nagwali
sa pulong sa Ginoo. 36 Pagkahuman sa pipila
ka mga adlaw si Pablo miingon ngadto kang
Barnabas, “Mamalik na kita karon ug duawon
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ang mga kaigsoonan sa kada siyudad diin kita
nagmantala sa pulong sa Ginoo, ug pagtan-aw
kung naunsa sila. 37 Si Barnabas buot usab nga
ubanon si Juan nga gitawag ug Marcos uban
kanila. 38 Apan si Pablo naghunahuna nga dili
maayo ubanon si Marcos, nga maoy mibiya
kanila gikan sa Pamphylia ug dugang pa wala na
mikuyog kanila sa pagpamuhat. 39 Unya didto
miulbo ang hait nga panagsumpaki, busa sila
nagbulag gikan sa matag-usa, ug si Barnabas
gidala si Marcos uban kaniya ug milawig palayo
sa Cyprus. 40 Apan si Pablo gipili si Silas ug
mibiya, pagkahuman siya gitugyan pinaagi sa
mga kaigsoonan sa grasya sa Ginoo. 41 Ug siya
miadto padulong sa Syria ug Cilicia, naglig-on sa
mga kasimbahanan.

16
1 Si Pablo nahiabot usab sa Derbe ug Listra;

ug ania karon, usa ka disipulo nga ginganlan
ug Timoteo ang atua didto, ang anak nga lalaki
sa usa ka babayeng Judio nga magtutuo; ang
iyang amahan usa ka Griyego. 2 Siya nahisgotan
pag-ayo sa mga kaigsoonan nga atua sa Listra
ug Iconium. 3 Buot ni Pablo nga ubanon niya
siya sa iyang paglakaw; busa gidala niya siya
ug gituli siya tungod sa mga Judio nga atua
niadtong dapita, kay nasayod silang tanan nga
ang iyang amahan usa ka Griyego. 4 Samtang
miadto sila sa ilang agianan padulong sa mga
siyudad, gihatod nila sa kasimbahanan ang mga
angay buhaton aron tumanon nila, ang mga
angay nga buhaton nga sinulat sa mga apostoles



Mga Buhat 16:5 lxii Mga Buhat 16:14

ug sa mga kadagkoan sa Jerusalem. 5 Busa
ang kasimbahanan nalig-on diha sa pagtuo ug
midaghan matag adlaw. 6 Si Pablo ug ang iyang
mga kauban nangadto sa mga rehiyon sa Prygia
ug Galatia, sanglit gidid-an man sila sa Balaang
Espiritu sa pagwali sa pulong sa probinsiya sa
Asya. 7 Sa dihang nagkahaduol na sila sa Mysia,
misulay sila sa pag-adto sa Bithynia, apan ang
Espiritu ni Jesus nagpalikay kanila. 8 Busa sa
paglabay sa Mysia, mikanaog sila ngadto sa siyu-
dad sa Troas. 9Usa ka panan-awon angmitungha
kang Pablo sa kagabhion: ang usa ka tawo sa
Macedonia nagbarog didto, nagtawag kaniya ug
misulti, “Anhi dinhi sa Macedonia ug tabangi
kami.” 10 Sa pagkakita ni Pablo sa maong panan-
awon, dihadiha dayon nangandam kami paingon
sa Macedonia, sa pagtuo nga ang Dios nagtawag
kanamo sa pagwali sa ebanghelyo ngadto kanila.
11 Busa sa pagpangandam sa paglayag gikan
sa Troas, kami nagsubay dayon padulong sa
Samothrace, ug sa pagkasunod adlaw nahiabot
kami sa Neapolis; 12 Gikan didto nangadto kami
sa Filipos, nga usa ka siyudad sa Macedonia,
ang pinakamahinungdanong siyudad sa distrito
ug usa ka kolonya sa Roma, ug nagpabilin
kami niining siyudara sulod sa pipila ka mga
adlaw. 13 Sa Adlaw'ng Igpapahulay nangadto
kami gawas sa ganghaan duol sa suba, diin kami
naghunahuna nga adunay dapit didto alang sa
pag-ampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti sa
mga babaye nga miabot ug nagtapok. 14 Usa
ka babaye nga ginganlan ug Lydia, nga nama-
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ligya ug tapol gikan sa siyudad sa Thyatira,
nga nagsimba sa Dios, ang namati kanamo.
Giablihan sa Ginoo ang iyang kasingkasing aron
sa pagpamati sa mga butang nga gipamulong
ni Pablo. 15 Sa nabawtismohan na siya, ug
ang iyang tibuok panimalay, nag-awhag siya
kanamo, nga nag-ingon, “Kung inyong hukman
ang akong pagkamatinud-anon sa Ginoo, uban
sa akong balay, ug pagpabilin didto.” Ug nadani
kami niya. 16 Nahitabo kadto samtang kami
padulong sa dapit nga alampoanan, ang usa
ka batan-on nga babaye adunay espiritu sa
pagpanagna ang nasugatan namo- nagdala siya
ug sapi sa iyang mga agalon pinaagi sa pag-
panghimalad. 17Kini nga babaye nagsunod kang
Pablo ug kanamo ug nagsinggit, nga nag-ingon,
“Kining mga tawhana mga alagad sa Labing
Halangdong Dios. Sila nagmantala kaninyo sa
dalan sa kaluwasan.” 18 Gibuhat niya kini sa
daghang mga adlaw. Apan si Pablo, gisamokan
na gayod kaniya, milingi ug miingon sa espiritu,
“Gimandoan ko ikaw sa ngalan ni Cristo Jesus
nga gula gikan kaniya.” Ug migula kini diha
dayon. 19 Sa pagkakita sa iyang mga agalon
nga ang ilang paglaom nga makasapi nawala na,
ilang gidakop si Pablo ug Silas ug giguyod sila
ngadto samerkado atubangan samga awtoridad.
20 Sa dihang gidala na nila sila sa maghuhukom,
sila miingon, “Kining mga tawhana mga Judio ug
naghimo sa daghang kasamok sa atong siyudad.
21 Nagtudlo sila sa mga butang nga dili subay
sa atong balaod aron dawaton o sundon ingon
nga mga Romano.” 22 Unya ang panon sa
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katawhan nagdungan ug panindog batok kang
Pablo ug Silas; ang mga maghuhukom naggisi sa
ilang mga sapot ug gihukasan sila ug gimandoan
sila nga pagabunalan sa mga sungkod. 23 Sa
nabunalan na sila sa makadaghan, ilang gilabay
sila didto sa bilanggoan ug gimandoan ang
magbalantay sa bilanggoan nga bantayan sila
pag-ayo. 24 Human niya makuha kini nga sugo,
gilabay sila sa magbalantay sa bilanggoan sa
pinakasuok nga bahin sa bilanggoan ug gigapos
ang ilang mga tiil sa sepohan. 25 Sa pagkatun-
gang gabii si Pablo ug Silas nag-ampo ug nag-awit
ug mga alawiton ngadto sa Dios, ug ang ubang
mga binilanggo naminaw kanila. 26 Sa kalit lang
adunay kusog nga linog, busa ang patukoranan
sa bilanggoan nauyog; ug dihadiha dayon ang
tanang mga pultahan nangaabli, ug ang kadena
sa tanan nangatangtang. 27 Ang magbalantay
sa bilanggoan nakamata gikan sa pagkatulog ug
nakita nga naabli na ang mga pultahan sa bilang-
goan; iyang gihulbot ang iyang espada ug patyon
na unta ang iyang kaugalingon, tungod kay
nagtuo siya nga ang mga binilanggo nakaikyas
na. 28 Apan si Pablo misinggit sa makusog nga
tingog, nga nag-ingon, “Ayaw pasakiti ang imong
kaugalingon, tungod kay kaming tanan ania
ra dinhi.” 29 Ang magbalantay sa bilanggoan
nagtawag alang sa suga ug midali pagsulod ug
mihapa nga nangurog sa kahadlok sa atubangan
ni Pablo ug Silas, 30 ug gidala sila sa gawas
ug miingon, “Mga Sir, unsa may akong angay
buhaton aron maluwas?” 31 Sila miingon, “Tuo
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kang Ginoong Jesus, ug mamaluwas ka, ikaw
ug ang imong panimalay.” 32 Sila nagsugilon sa
pulong sa Ginoo ngadto kaniya, uban ang tanan
nga anaa sa iyang balay. 33 Unya gidala sila sa
magbalantay sa bilanggoan sa sama gihapong
taknaa sa kagabhion, ug gihugasan ang ilang
mga samad, ug siya ug ang iyang panimalay
gibawtismohan dayon. 34 Iyang gidala si Pablo
ug Silas ngadto sa iyang balay ug nag-andam
ug pagkaon alang kanila. Siya nagmaya pag-
ayo uban sa iyang panimalay, tungod kay silang
tanan nagtuo naman sa Dios. 35 Karon sa
pagkaadlaw na, ang mga maghuhukom nag-
padala ug pulong ngadto sa mga magbalantay sa
bilanggoan nga nag-ingon, “Buhii kadtong mga
tawhana.” 36 Ang magbalantay sa bilanggoan
misugilon sa maong mga pulong ngadto kang
Pablo, nga nag-ingon, “Ang mga maghuhukom
nagpadala ug pulong kanako nga buhian kamo:
busa karon gawas, ug lakaw nga malinawon.”
37 Apan si Pablo miingon ngadto kanila, “Ila
kaming gibunalan sa kadaghanan, mga tawo nga
wala nahukman isip Romano, ug gilabay kami
ngadto sa bilanggoan; karon ila kaming buhian
sa hilom? Dili gayod; tugoti nga sila mismo ang
moanhi ug mopagawas kanamo.” 38 Gisugilon
kini sa mga magbalantay sa bilanggoan ngadto
sa mga maghuhukom; ang mga maghuhukom
nangahadlok sa pagkadungog nila nga si Pablo
ug Silas mga Romano. 39 Ang mga maghuhukom
miabot ug nagpakiluoy kanila; ug sa dihang ila
na silang gidala pagawas sa bilanggoan, ilang
gihangyo si Pablo ug Silas sa pagbiya sa siyudad.
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40 Busa si Pablo ug Silas migawas sa bilanggoan
ug miabot sa balay ni Lydia. Sa dihang si Pablo
ug Silas nakakita sa mga kaigsoonan, gidasig nila
sila ug unya mibiya sa siyudad.

17
1 Karon sa diha nga naagian na nila ang mga

siyudad sa Amfipolis ug Apolonia, miabot sila sa
siyudad sa Tesalonica, diin adunay sinagoga sa
mga Judio. 2 Si Pablo, sama sa iyang nabatasan,
miadto kanila, ug sulod sa tulo ka Adlaw nga
Igpapahulay nakiglantugi uban kanila gikan sa
Kasulatan. 3 Gibukhad niya ang Kasulatan ug
gipasabot niya nga kinahanglan gayod ang Cristo
nga mag-antos ug mabuhi pag-usab gikan sa
mga patay. Misulti siya, “Kining Jesus nga
akong gimantala kaninyo mao si Cristo.” 4 Pipila
sa mga Judio nadani ug miapil kang Pablo ug
Silas, kauban ang mga mainampoon nga mga
Griyego, daghan nga inilang mga kababayen-an
ug usa ka dakong panon. 5 Apan ang mga dili
magtutuong mga Judio, nangatandog sa kasina,
mikuha ug pipila ka mga daotang mga lalaki nga
gikan didto sa merkado, nagtigom ug dakong
panon sa katawhan, ug gibutang ang siyudad
sa kaguliyang. Miataki sila sa balay ni Jason,
buot nilang dad-on si Pablo ug Silas gawas
didto sa mga tawo. 6 Apan sa wala nila sila
makaplagi, ilang giguyod si Jason ug pipila ka
mga kaigsoonan sa atubangan sa mga pangulo sa
siyudad, nga nanagsinggit, “Kining mga tawhana
misupak sa atong naandang pamaagi ug mianhi
usab diri. 7 Kining mga tawhana nga giabi-abi
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ni Jason nagsupak sa kasugoan ni Cesar; sila
misulti nga adunay laing hari— mao si Jesus.”
8 Sa dihang ang panon sa katawhan ug ang
mga pangulo sa siyudad nakadungog niining
mga butanga, nahasol sila. 9 Pagkahuman nila
nakuha ang salapianong pasalig gikan kang
Jason ug sa uban, gibuhian nila sila. 10 Niadtong
gabhi-ona ang mga kaigsoonan gipadala silang
Pablo ug Silas didto sa Berea. Sa pag-abot nila
didto, miadto sila sa sinagoga sa mga Judio.
11 Karon kining mga tawhana mas taas ang
panghunahuna kaysa sa mga taga-Tesalonica,
kay gidawat nila ang pulong nga adunay kaan-
dam sa hunahuna, ginasusi ang Kasulatan kada
adlaw aron sa pagtan-aw kung mao ba kining
mga butanga. 12 Busa kadaghanan sa ila mi-
tuo, lakip na ang ubang mga dungganong mga
babayeng Griyego ug daghang mga kalalakin-
an. 13 Sa pagkahibalo sa mga Judio sa Tesalonica
nga si Pablo nagmantala usab sa pulong sa Dios
didto sa Berea, miadto sila didto ug ilang gigubot
ug gisamok ang panon sa katawhan. 14 Unya
dihadiha dayon, gipadala sa mga kaigsoonan si
Pablo ngadto sa dagat, apan si Silas ug Timoteo
nagpabilin didto. 15Kadtong nag-una kang Pablo
gidala siya palayo hangtod sa siyudad sa Atenas.
Sa pagbiya nila didto kang Pablo, nakadawat
sila ug mga sugo alang kang Silas ug Timoteo
nga moadto kaniya sa labing dali nga panahon.
16 Karon samtang nagpaabot si Pablo kanila sa
Atenas, gisamok siya sa iyang espiritu sulod
kaniya sa pagkakita niya sa siyudad nga puno
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sa mga diosdios. 17 Busa nangatarongan siya
didto sa sinagoga uban sa mga Judio ug kadtong
mga misimba sa Dios ug ang uban usab nga
iyang nahimamat kada adlaw didto sa merkado.
18 Apan ang pipila sa mga pilosopong Epicureo
ug Estoico nasugatan usab niya. Ug ang pipila
miingon, “Unsa ang buot isulti niining tabian nga
tawo?” Ang uban miingon, “Daw mura siyag
magsasangyaw sa lain nga mga dios,” tungod
kay nagsangyaw siya mahitungod kang Jesus
ug ang pagkabanhaw. 19 Ilang gikuha si Pablo
ug gidala ngadto sa Areopago, nga nag-ingon,
“Mahimo ba namong mahibaw-an kining bag-
ong pagtulon-an nga imong gipamulong? 20 Kay
nagdala ka ug katingalahan nga mga butang
sa among mga dalunggan. Busa, buot kaming
masayod kung unsa ang buot ipasabot niining
mga butanga.” 21 (Karon ang tanang taga-
Atenas ug ang mga dumuduong nga nagpuyo
didto gigahin ang ilang oras sa wala o di ba
kaha pagpamulong o pagpaminaw mahitungod
sa bag-ong butang.) 22 Busa si Pablo nagbarog
taliwala sa mga Areopago ug miingon, “Kamong
katawhan sa Atenas, nakita nako nga kamo
mainampoon kaayo sa tanang paagi. 23 Kay sa
akong paglabay ug pagpaniid sa mga butang sa
inyong pagsimba, nakakaplag ako ug halaran
uban sa sinulat nga, SA WALA MAILHI NGA
DIOS. Busa kung kinsa ang inyong gisimba diha
sa pagkawalay alamag, mao kini akong ipahibalo
kaninyo. 24 Ang Dios nga nagbuhat sa kalibotan
ug sa tanang anaa niini, tungod kay siya ang
Ginoo sa langit ug sa yuta, wala mipuyo sa tem-
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plo nga binuhat sa mga kamot. Ni 25 gialagaran
pinaagi sa mga kamot sa mga tawo, ingon nga
siya nagkinahanglan ug bisan unsa, kay siya sa
iyang kaugalingon ang naghatag sa mga tawo
ug kinabuhi ug gininhawa ug sa tanang laing
mga butang. 26 Ug gikan sa usa ka tawo iyang
gibuhat ang matag nasod sa mga tawo nga
nagpuyo sa ibabaw sa kalibotan, nagtakda sa
ilang mga piniling mga panahon ug mga utlanan
sa ilang pinuy-anan nga dapit. 27 Busa, kina-
hanglan pangitaon nila ang Dios ug tingali basin
moduol sila kaniya ug makaplagan siya, ug sa
pagkatinuod, wala siya mahilayo gikan sa matag-
usa kanato. 28 Kay tungod kaniya nabuhi ug
nakalihok ug nakaangkon kita sa atong kinabuhi,
sama lang sa inyong kaugalingong mga balak
nga namulong, 29 'Kay kita usab iyang mga anak.'
Ingon nga anak man sa Dios, kinahanglan dili
kita maghunahuna nga ang pagkabalaan sama
sa bulawan, o plata, o mga bato, kinulit uban
sa arte ug panghunahuna sa tawo. 30 Busa
gitaligam-an sa Dios ang mga panahon sa walay
pagkaalamag, apan karon iyang gimandoan ang
tanang mga tawo bisag asa nga maghinulsol.
31 Tungod kay iya nang giandam ang adlaw sa
iyang paghukom sa kalibotan sa pagkamatarong
pinaagi sa tawong iyang pinili. Gihatagan sa
Dios ug pamatuod nga kining tawhana ngadto
sa matag usa nga mabanhaw siya gikan sa
mga patay.” 32 Unya sa pagkadungog sa mga
tawo sa Atenas sa pagkabanhaw sa mga patay,
ang uban gibiay-biay nila si Pablo; apan ang
uban miingon, “Mamati kami kanimo pag-usab
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mahitungod niining butanga. 33 “Pagkahuman
niadto, si Pablo mibiya kanila. 34 Apan adunay
mga tawo ang miapil kaniya ug mituo kaniya,
lakip si Dionisio nga Areopagohanon, ang babaye
nga ginganlan ug Damaris, ug ang uban pa nga
miuban kanila.

18
1 Pagkahuman niining mga butanga si Pablo

mibiya sa Atenas ug miadto sa Corinto. 2 Didto
siya nakakaplag ug usa ka Judio nga ginganlan
ug Aquila, usa ka tawo nga Ponto ang kagikan;
siya bag-o lang miabot gikan sa Italya kauban
ang iyang asawa nga si Priscila, tungod kay
si Claudio nagmando sa tanang mga Judio nga
mopahawa sa Roma; 3 ug si Pablo miadto kanila;
Si Pablo nagpuyo ug nagtrabaho kauban nila
tungod kay managsama man ang ilang pang-
inabuhian. Sila tighimo ug mga barongbarong.
4 Busa si Pablo nakiglantugi didto sa sinagoga
kada Adlaw nga Igpapahulay. Siya nagdani sa
mga Judio ug mga Griyego. 5 Apan sa dihang si
Silas ug si Timoteo milugsong gikan sa Macedo-
nia, si Pablo gimandoan pinaagi sa Espiritu nga
magpamatuod sa mga Judio nga si Jesus mao ang
Cristo. 6 Sa dihang ang mga Judio misupak ug
nanginsulto kaniya, si Pablo nagyabyab sa iyang
bisti ngadto kanila ug miingon kanila, “Unta
ang inyong dugo maanaa sa inyong kaugalingon
nga mga ulo; Ako walay sala. Gikan karon
moadto na ako sa mga Gentil.” 7 Unya siya
mibiya gikan didto ug miadto sa pinuy-anan ni
Titius Justus, usa ka tawo nga nagsimba sa Dios.
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Ang iyang pinuy-anan duol sa sinagoga. 8 Si
Crispus, ang nangulo sa sinagoga ug ang tibuok
niya nga panimalay nagtuo ngadto sa Ginoo.
Daghan sa mga taga-Corinto nga nakabati kang
Pablo nagtuo ug nabawtismohan. 9 Ang Ginoo
miingon kang Pablo sa kagabihion pinaagi sa usa
ka panan-awon, “Ayaw kahadlok, apan pagsulti
ug ayaw pagpakahilom. 10 Tungod kay ako
uban kanimo, ug walay bisan usa ang mosulay
sa pagdaot kanimo, tungod kay ako daghan
ug katawhan niini nga siyudad.” 11 Si Pablo
nagpuyo didto ug usa ka tuig ug unom ka bu-
lan, nagtudlo sa pulong sa Dios taliwala kanila.
12Apan sa dihang si Galio nahimong gobernador
sa Acaya, ang mga Judio nagkahiusa sa pagbatok
kang Pablo ug gidala siya didto sa atubangan
sa hukmanan; 13 sila miingon, “Kining tawhana
nangdani ug mga katawhan aron sa pagsimba
sa Dios nga sukwahi sa balaod.” 14 Apan sa
dihang mosulti na si Pablo, Si Galio miingon
sa mga Judio, “Kamong mga Judio, kung tinood
kini usa ka butang nga daotan o usa ka salaod,
kini makataronganon nga makiglabot kaninyo.
15 Apan tungod kay kaning mga pangutana
mahitungod sa mga pulong ug mga pangalan ug
inyong kaugalingon nga balaod, husaya kini sa
inyong kaugalingon. Ako wala nangandoy nga
mahimong usa ka manghuhukom niining mga
butanga.” 16 Si Galio nagpapahawa kanila sa
hukmanan. 17 Apan silang tanan nagkuha kang
Sostenes, ang tigdumala sa sinagoga, sa pinugos
nga paagi, ug gilatos siya sa atubangan sa
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hukmanan. Apan si Galio wala nagbalibali kung
unsa ang ilang gibuhat. 18 Si Pablo, pagkahuman
ug puyo didto sa pila pa ka mga adlaw, mibiya
sa mga kaigsoonan ug milawig padulong sa Syria
kauban ni Priscila ug Aquila. Sa wala pa siya
mibiya sa pantalan, sa Cencreae, gikiskisan niya
ang iyang ulo tungod kay gikuha niya ang usa ka
Nazaretnon nga panaad. 19 Sa dihang sila niabot
sa Efeso, si Pablo mibiya kang Priscila ug Aquila
didto, apan siya sa iyang kaugalingon miadto
didto sa sinagoga ug nakiglantugi kauban sa mga
Judio. 20 Sa dihang ilang gipangutana si Pablo
nga magpabilin sa taas pa nga panahon, siya
nagdumili. 21 Apan sa iyang pagbiya kanila, siya
miingon, “Ako mobalik pag-usab kaninyo kung
kini kabubut-on sa Dios.” Siya dayon milawig
gikan sa Efeso. 22 Sa dihang si Pablo midunggo
na sa Cesarea, siya mitungas ug nakig-abiabi sa
Jerusalem nga simbahan ug unya miadto palug-
song sa Antioquia. 23 Pagkahuman niya ug gahin
sa pila pa ka panahon didto, si Pablo migikan ug
miadto padulong sa rehiyon sa Galacia ug Frigia
ug nagdasig sa tanang mga disipulo. 24 Karon
adunay usa ka Judio nga ginganlan ug Apolos,
nga natawo sa Alejandria, niabot sa Efeso. Siya
hanas kaayo sa pagpamulong ug makusganon
diha sa Kasulatan. 25 Si Apolos natudloan sa
mga pagtulun-an sa Ginoo. Isip mainiton diha sa
Espiritu, siya nagsulti ug nagtudlo sa tukma nga
mga butang mahitungod kang Jesus, apan siya
nahibalo lamang sa pagbawtismo ni Juan. 26 Si
Apolos nagsugod sa pagsulti nga walay kahadlok
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didto sa sinagoga. Apan sa dihang si Priscila
ug si Aquila nakadungog kaniya, sila nakighigala
kaniya ug nagpasabot kaniya sa dalan sa Dios
sa mas tukma pa gayod. 27 Sa dihang siya
nagtinguha nga molabay sa Acaya, ang mga
kaigsuonan nagdasig kaniya ug nagsulat sa mga
disipulo sa Acaya aron sa pag-abiabi kaniya. Sa
dihang siya miabot, siya nagtabang ug maayo
niadtong nagtuo pinaagi sa grasya. 28 Si Apolos
sa kadaghanan gilupig ang mga Judio sa iyang
gahom ug kahibalo, sa pagpakita pinaagi sa
Kasulatan nga si Jesus mao ang Cristo.

19
1 Nahitabo kini samtang si Apolos anaa sa

Corinto, miagi si Pablo sa ibabaw sa kabung-
toran ug miabot siya sa siyudad sa Efeso, ug
nakaplagan ang pipila sa mga disipulo didto.
2 Miingon si Pablo kanila, “Nadawat ba ninyo
ang Balaang Espiritu sa dihang mituo kamo?”
Miingon sila kaniya, “Wala, wala man gani kami
makadungog mahitungod sa Balaang Espiritu.”
3 Miingon si Pablo, “Ngadto sa unsa man nga
kamo nagpabawtismo?” Miingon sila, “Ngadto
sa pagbawtismo ni Juan.” 4 Busa si Pablo
mitubag, “Si Juan mobawtismo inubanan ang
pagbawtismo sa paghinulsol. Gisultihan niya
ang mga tawo nga kinahanglan motuo sila sa
usa kong kinsa ang bout moabot human kaniya,
mao kana, si Jesus.” 5 Sa dihang ang mga
tawo nakadungog niini, gibawtismohan sila sa
ngalan ni Ginoong Jesus. 6 Unya sa dihang
gitapion ni Pablo ang iyang mga kamot kanila,



Mga Buhat 19:7 lxxiv Mga Buhat 19:14

ang Balaang Espiritu mikunsad kanila ug nag-
sulti sila ug nagkalain-laing mga pinulongan ug
nanagna. 7 Ang tanan mga napulo ug duha
ka mga lalaki. 8 Miadto si Pablo sa sinagoga
ug nagsulti nga walay kahadlok sulod sa tulo
ka bulan. Nangulo siya sa mga panaghisgot
ug nagdani sa mga tawo mahitungod sa mga
butang nga may kalabutan sa gingharian sa
Dios. 9 Apan sa dihang ang pipila ka mga Judio
nagmagahi ug nagmasinupakon, nagsugod sila
sa pagsulti ug daotan nga pamaagi mahitungod
kang Cristo didto sa panon sa katawhan, busa si
Pablomibiya kanila, ug gidala angmgamagtutuo
palayo gikan kanila. Siya nagsugod sa pagsulti
kada adlaw didto sa hawanang tudloanan sa
Tirano. 10 Kini nagpadayon sulod sa duha ka
tuig, aron ang tanang tawo nga namuyo sa
Asia makadungog sa pulong sa Ginoo, ang mga
Judio ug Griyego. 11 Ang Dios naghimo ug
mga gamhanang buhat pinaagi sa mga kamot ni
Pablo, 12 aron bisan pa ang naay sakit maulian,
ug ang mga daotan nga espritu mogawas sa
mga tawo, sa pagkuha nila sa mga panyo ug
mga tapis gikan sa lawas ni Pablo. 13 Apan
adunay mga Judio nga espiritista nga nagbiyahe
sa maong lugara nga nagdala sa ngalan ni
Jesus alang sa ilang kaugalingong pagamit. Sila
nakigsulti niadtong adunay daotang mga es-
piritu; sila miingon, “Ako nagmando kanimo
pinaagi kang Jesus nga gisangyaw ni Pablo nga
mobiya.” 14 Kadtong naghimo niini mao ang
pito ka anak nga mga lalaki sa pangulong pari
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sa mga Judio, Esceva. 15 Ang daotang espiritu
mitubag kanila, “Nakaila ako kang Jesus, ug
nakaila ako kang Pablo; apan kinsa man kamo?”
16 Ang daotang espiritu naa sa tawo milukso sa
Espiritista ug nalupig sila ug gikulata sila. Unya
nanghawa sila pagawas sa balay nga hubo ug
samaran. 17 Kini nahibal-an sa tanan, sa mga
Judio ug mga Griyego, nga namuyo sa Efeso. Sila
nangahadlok kaayo, ug ang ngalan ni Ginoong
Jesus napasidunggan. 18 Daghan usab sa mga
magtutuo miabot ug nagsugid ug miangkon sa
mga daotang mga butang nga ilang nahimo.
19 Daghan ang nagbansay ug mga salamangka
ug nagdala sa ilang mga basahon ug gisunog sa
panan-aw sa matag-usa. Sa dihang ilang giihap
ang bili niini, kini mga 50, 000 kadaghanon sa
plata. 20 Busa ang pulong sa Ginoo mikaylap sa
gamhanang mga pamaagi. 21 Karon sa natapos
na ni Pablo ang iyang pagpangalagad sa Efeso,
nakahukom siya diha sa Espiritu nga moagi sa
Macedonia ug Acaya sa iyang dalan ngadto sa
Jerusalem; siya miingon, “Pagkahuman nako
ug adto didto, kinahanglan usab nako makita
ang Roma.” 22 Gipadala ni Pablo sa Macedonia
ang duha niya ka mga disipulo, si Timoteo ug
si Erastus, nga nitabang kaniya. Apan siya
nagpabilin makadiyot sa Asya. 23 Ug nianang
taknaa mitumaw ang dakong kasamok sa Efeso
mahitungod sa Dalan. 24 Ang usa ka platero
nga ginganlan ug Demetrius, nga naghimo ug
plata nga istatuwa ni Diana, nagdala sa dakong
negosyo alang sa mga magbubuhat. 25 Busa
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gitigom niya ang mga trabahante sa maong
panginabuhi ug miingon, “Mga sir, nakabalo
kamo nga kini nga negosyo nakapahimo kanato
ug daghan nga kuwarta. 26 Kamo nakakita ug
nakadungog niana, dili lamang sa Efeso, apan
halos tibuok Asya, kini si Pablo nagdani ug
nagpalayo sa daghang mga tawo. Siya nagain-
gon nga walay mga dios nga hinimo sa mga
kamot. 27 Ug dili lamang ang kakuyaw nga ang
atong mga negosyo dili na kinahanglanon, apan
bisan pa ang templo sa bantogang diosa nga si
Diana mahimong kining walay pulos. Unya siya
mawad-an na sa iyang kadungganan, siya nga
gisimba sa tanan sa Asya ug sa tibuok kalibotan.”
28 Sa dihang nadungog nila kini napuno sila
sa kasuko ug misinggit sa kusog, sa pag-ingon,
“Bantogan si Diana sa mga taga-Efeso.” 29 Ang
tibuok siyudad napuno sa kalibog, ug ang mga
tawo nagdali-dali ug adto sa tiyatro. Gidakop
nila ang mga kauban ni Pablo sa pagbiyahe, nga
si Gaius ug si Aristarchus, nga miabot gikan sa
Macedonia. 30 Si Pablo bout mosulod taliwala
sa panon sa katawhan, apan ang mga disipulo
nagpugong kaniya. 31 Usab, pipila ka mga
pangulo nga higala ni Pablo nagpadala sa pulong
ug naghangyo kaniya nga dili mosulod sa tiyatro.
32 Pipila ka mga tawo naninggit sa usa ka butang,
ug ang pipila lahi, kay ang pundok sa katawhan
anaa sa kalibog. Kasagaran kanila wala gani
nasayod nganong nagtigom sila. 33Gidala sa mga
Judio si Alexander pagawas gikan sa pundok sa
katawhan ug gibutang siya atubangan sa mga
tawo. Misinyas si Alexander sa iyang kamot
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aron maghimo ug usa ka pamahayag sa mga
tawo. 34 Apan sa dihang nakaamgo sila nga
siya usa ka Judio, silang tanan naninggit sa usa
ka tingog nga hapit miabot sa duha ka oras,
“Bantogan si Diana sa mga taga Efeso.” 35 Sa
dihang gipahilom sa tigdumala sa lungsod ang
pundok sa katawhan, siya miingon, “Kamo mga
tawo sa Efeso, unsa nga tawo didto ang wala
masayod nga ang siyudad sa mga taga-Efeso
mao ang magbalantay sa templo sa bantogang
Diana ug sa mga larawan nga nahulog gikan
sa langit? 36 Sa pagkakita nga kining mga
butanga dili ikalimod, kamo kinahanglan nga
maghilom ug dili maghimo sa pagpangagpas.
37 Kay inyong gidala kining mga tawhana dinhi
sa korte nga dili man gani mga kawatan sa
templo ni tigpasipala sa atong diosa. 38 Busa,
kung si Demetrius ug ang mga mananalsal uban
kaniya adunay mga sumbong batok ni bisan
kinsa, abre ang mga hukmanan ug adunay mga
gobernador. Tugoti sila nga magpasangil sa
usag-usa. 39 Apan kung mangita kamo sa bisan
unsang mga butang mahitungod sa laing mga
butang, kinahanglan kini mahusay sa kasagaran
nga panagtigom. 40Kay sa pagkatinuod kita anaa
sa kakuyaw mahitungod sa kagubot niining ad-
lawa. Walay hinungdan alang niining kagubot,
ug dili kita makahimo sa pagpahayag niini.” 41Sa
dihang nasulti na niya kini, gitapos niya ang
panagtigom.

20
1Human sa kaguliyang, si Pablo gipadala alang
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sa mga disipulo ug giawhag sila. Unya siya
nagsulti ug panamilit kanila ug mibiya padulong
didto sa Macedonia. 2 Sa pag-adto niya niadtong
mga rehiyona ug nag-awhag pag-ayo sa mga
magtutuo, miadto siya Greece. 3 Human siya
nagpabilin didto sulod sa tulo ka bulan, ang
tinagong laraw nga gihimo batok kaniya pinaagi
sa mga Judio sa hapit na siya maglayag padu-
long sa Siria, busa nakahukom siya sa pagbalik
agi sa Macedonia. 4 Giubanan siya hangtod
sa Asya nila ni Sopater nga taga-Berea, ang
anak ni Pyrrhus; si Aristarchus ug Secundus
nga mga magtutuo gikan saTesalonica; si Gaius
nga taga-Derbe; si Timoteo; ug Tychicus ug si
Trophimus nga gikan sa Asya. 5Apan kining mga
tawhana miuna kanamo ug nagahulat kanamo
sa Troas. 6 Human sa adlaw sa tinapay nga
walay patubo milayag kami gikan sa Filipos,
ug sa lima ka adlaw miabot kami kanila sa
Troas. Didto nagpabilin kami sulod sa pito ka
mga adlaw. 7 Sa unang adlaw sa semana, sa
nagkatigom na kami aron sa pagpikaspikas sa
tinapay, si Pablo nagsangyaw sa mga magtutuo.
Naglaraw siya nga mobiya pagkasunod adlaw,
busa nagpadayon siya sa pagsangyaw hangtod
sa pagkatungang gabii. 8 Adunay daghan nga
lampara sa ibabaw nga bahin sa lawak diin kami
nagkatigom. 9 Diha sa bintana may naglingkod
nga usa ka ulitawo nga ginganlan ug Eutychus,
nga giabot sa halalom nga paghikatulog. Kay
taas na kaayo ang pagsangyaw ni Pablo, kining
ulitawo, nga nahinanok pa gihapon, nahulog
gikan sa ikatulong andana ug gisakwat nga patay
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na. 10 Apan mikanaog si Pablo, mihapa siya
kaniya, ug migakos kaniya. Unya miingon siya,
“Ayaw kamo kaguol, kay siya buhi pa.” 11 Unya
misaka siya balik sa taas ug gipikaspikas ang
tinapay ug nangaon. Human sa pagpakigsulti
kanila ug dugay hangtod sa kaadlawon, mibiya
na siya. 12 Gidala nila pagbalik ang lalaki nga
buhi ug nahupay pag-ayo. 13Kami sa among kau-
galingon milakaw pag-una kang Pablo ngadto
sa sakayan ug milayag padulong sa Asos, sa
tuyo nga pasakyon namo si Pablo. Mao kini
ang gitinguha niya sa iyang kaugalingon nga
pagabuhaton, tungod kay gituyo niya nga didto
agi sa yuta. 14Sa nasugatan na namo siya sa Asos,
gipasakay na namo siya sa sakayan ug miadto
sa Mitylene. 15 Unya milayag kami gikan didto
ug miabot pagkasunod adlaw atbang sa isla sa
Chios. Sa pagkasunod adlaw midunggo kami sa
isla sa Samos, ug pagkaugma midunggo kami sa
siyudad sa Miletus. 16 Kay nakahukom man si
Pablo nga maglayag agi sa Efeso, aron dili siya
malangan sa Asya; kay nagdali siya nga moabot
sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes, kung
kining tanan mamahimo na niyang buhaton sa
ingon. 17Gikan sa Miletus nagpadala siya ug mga
tawo ngadto sa Efeso ug gipatawag niya ang mga
kadagkoan sa simbahan. 18 Sa dihang miabot
na sila ngadto kaniya, miingon siya kanila,
“Nasayod na kamo sa inyong kaugalingon, nga
sukad sa unang adlaw sa pagtunob sa akong tiil
sa Asya, kung sa unsang paagi ako kanunay nag-
gahin ug panahon alang kaninyo. 19Nagpadayon
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ako pag-alagad sa Ginoo uban sa pagpa-ubos sa
hunahuna ug inubanan sa mga luha, ug sa mga
pag-antos nga nahitabo kanako tungod sa mga
tinagong laraw sa mga Judio. 20 Nasayod kamo
nga wala akoy gilikayan sa pagpadayag kaninyo
sa bisan unsa nga mapuslanon, ug giunsa ko
kamo pagtudlo sa dayag ug miadto usab sa ka-
balayan. 21 Nasayod kamo nga sa kanunay nag-
pahimangno ako kaninyong mga Judio ug mga
Griyego mahitungod sa paghinulsol ngadto sa
Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Jesus. 22 Ug
karon, tan-awa, moadto ako sa Jerusalem nga
inagda sa Balaang Espiritu, nga walay kasayoran
sa bisan unsangmahitabo kanako didto, 23 gawas
sa gipamatuod sa Balaang Espiritu kanako sa
matag siyudad ug nagaingon nga ang mga gapos
ug pag-antos naghulat na kanako. 24 Apan wala
nako hunahunaa ang akong kinabuhi sa kung
unsang paagi nga mas bililhon pa sa akong kau-
galingon, aron mahingpit na ang akong lumba
ug ang pag-alagad nga akong nadawat gikan
kang Ginoong Jesus, sa pagsaksi sa ebanghelyo
diha sa grasya sa Dios. 25 Ug karon, tan-awa,
nasayran ko nga kamong tanan, nga gisuroyan
ko taliwala sa akong pagsangyaw mahitungod
sa gingharian, dili na makakita sa akong panag-
way. 26 Busa gipamatuod-an ko kaninyo ni-
ining adlawa, nga ako hinlo sa dugo ni bisan
kinsang tawo. 27 Kay wala ako nagpugong sa
pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang kabubut-
on sa Dios. 28 Busa pag-amping kamo sa inyong
kaugalingon, ug sa tanang panon nga kanila ang
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Balaang Espiritu naghimo kaninyong magtatan-
aw, aron nga bantayan ninyo ang katilingban sa
Ginoo nga gitubos niya pinaagi sa kaugalingon
niyang dugo. 29 Nasayod ako nga human sa
akong pagbiya, magasulod taliwala kaninyo ang
mga mapintas nga lobo, ug dili kaloy-an ang
panon. 30 Nasayod ako nga bisan gani taliwala
kaninyo ang pipila sa mga tawo moadto ug
mosulti sa mga butang nga mangil-ad, aron
sa pagpahimulag sa mga disipulo sa pagsunod
kanila. 31 Busa pagtukaw kamo. Hinumdomi
nga sulod sa tulo ka tuig wala ako maghunong sa
pagpahimangno sa matag usa kaninyo inubanan
sa luha sa adlaw ug gabii. 32 Ug karon gipiyal
ko na kamo sa Dios, ug ngadto sa pulong sa
iyang grasya, nga mao ang makahimo kaninyo
sa pagpa-uswag ug maghatag kaninyo sa kabilin
taliwala sa tanang gilain. 33 Wala ako maibog
sa tawong may plata, bulawan, o bisti. 34 Kamo
sa inyong kaugalingon nasayod nga kining mga
kamot nagsangkap sa akong kaugalingon nga
mga panginahanglan ug niadtong kauban nako.
35 Sa tanan nga mga butang naghatag ako
kaninyo ug panig-ingnan kung unsaon ninyo
pagtabang ang huyang pinaagi sa pagpamuhat,
ug kung unsaon ninyo paghinumdom ang mga
pulong sa Ginoong Jesus, mga pulong nga siya
mismo miingon: “Labing bulahan ang paghatag
kay sa pagdawat.” 36 Human siya nagsulti
niining paagiha, miluhod siya ug nag-ampo uban
kanilang tanan. 37Labihan ang ilang paghilak ug
migakos kang Pablo ug gihagkan siya. 38 Naguol
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gayod sila tungod sa iyang gipamulong, nga sila
dili na makakita sa iyang panagway pag-usab.
Unya giubanan nila siya hangtod sa sakayan.

21
1 Sa dihang mibulag kami gikan kanila ug

milawig, miadto kami padulong sa siyudad sa
Cos, ug sa sunod nga adlaw sa siyudad sa Rodas,
ug gikan didto padulong sa siyudad sa Patara.
2 Sa dihang among nakaplagan ang usa ka
sakayan nga motabok sa Feonicia, misakay kami
ug milawig. 3 Sa dihang amo nang nalantawan
ang isla sa Cyprus, mibiya kami ug miliko sa
wala, ug milawig ngadto sa Siria, ug midunggo
sa siyudad sa Tiro, tungod kay atua didto ang
sakayan nga nagpanaog sa mga butang. 4Human
among nakaplagan ang mga disipulo, nagpabilin
kami didto sulod sa pito ka adlaw. Ang mga
disipulo nag-ingon kang Pablo pinaagi sa Espir-
itu nga dili gayod siya motunob sa Jerusalem.
5 Sa dihang milabay ang mga adlaw, kami
mibiya ug nagpadayon sa among panaw. Silang
tanan, kauban ang ilang mga asawa ug mga
anak, nag-uban kanamo sa among dalan hangtod
nakagawas kami sa siyudad. Dayon nangluhod
kami sa baybayon, nag-ampo, ug nagsultihanay
kami sa panamilit sa matag usa. 6 Misakay
kami sa sakayan, samtang sila mibalik pag-
usab sa ilang panimalay. 7 Sa dihang nahuman
na kami sa paglawig gikan sa Tiro, nahiabot
kami sa Ptolemais. Didto nag-abi-abi kami sa
mga kaigsoonan ug nagpabilin kami uban kanila
sulod sa usa ka adlaw. 8 Pakasunond adlaw
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mibiya kami ugmiadto sa Cesarea. Misulod kami
sa balay ni Filipe, ang tigsangyaw sa ebanghelyo,
nga usa sa pito, ug nagpabilin kami uban kaniya.
9Karon kining tawhana adunay upat ka anak nga
babayeng ulay nga mananagna. 10 Sa nagpabilin
kami didto sa pipila ka mga adlaw, miabot ang
usa ka propeta nga gikan sa Judea nga ginganlan
ug Agabus. 11Miduol siya kanamo ug gikuha ang
bakos ni Pablo. Niining tungora iyang gihiktan
ang iyang kaugalingon nga tiil ug mga kamot
ug nag-ingon, “Miingon, ang Balaang Espiritu,
'Busa sama niini ang paggapos sa mga Judio sa
Jerusalem ang tawo nga nakapanag-iya niining
bakos, ug ila siyang itugyan sa mga kamot sa
mga Gentil.” 12 Sa dihang among nadunggan
kining mga butanga, kami ug ang mga tawo nga
nagpuyo nianang dapita nagpakiluoy kang Pablo
nga dili moadto tungas sa Jerusalem. 13 Unya si
Pablo mitubag, “Unsa man ang inyong gibuhat,
nagpahilak ug nagpasakit sa akong kasingkas-
ing? Kay ako andam, dili lamang magpagapos,
kondili mamatay usab sa Jerusalem alang sa
ngalan sa Ginoong Jesus.” 14 Sanglit si Pablo
dili buot nga madani, miundang na kami sa
pagsulay ug miingon, “Hinaot nga ang pagbuot
sa Ginoo ang matuman.” 15 Human niining mga
adlawa, among gipanguha ang among mga gamit
ug mitungas sa Jerusalem. 16 Didto adunay lain
usab ang mikuyog kanamo nga pipila sa mga
disipulo gikan sa Cesarea. Gikuyog nila ang usa
ka tawo nga ginganlan Mnason, ang usa ka tawo
nga gikan sa Cyprus, nga disipulo kaniadto, kung
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diin kami magpuyo. 17 Sa dihang naabot na kami
sa Jerusalem, ang mga kaigsoonan nag-abiabi
kanamo nga malipayon. 18 Pagkasunod nga
adlaw si Pablo mikuyog kanamo ngadto kang
Santiago, ug ang tanang mga kadagkoan anaa
usab didto. 19 Sa pagtimbaya niya kanila, iyang
gisugilon sa matag-usa ang mga butang nga
nabuhat sa Dios ngadto sa mga Gentil pinaagi
sa iyang pagpamuhat. 20 Sa dihang nadunggan
nila kini, ilang gidayeg ang Dios, ug miingon sila
kaniya, “Tan-awa, igsoon, pila ka libo ang nagtuo
taliwala sa mga Judio. Silang tanan naningkamot
sa pagtipig sa balaod. 21 Nagsugilon sila mahi-
tungod kanimo, nga imong gitudloan ang tanang
mga Judio nga nagpuyo uban sa mga Gentil nga
ilang isalikway si Moises, ug imong gisuginlan
sila nga dili tulion ang ilang mga anak, ug dili
musunod sa karaang mga tulomanon. 22 Unsay
angay namong buhaton? Makadungog gayod sila
nga moanhi ka. 23 Busa buhata kung unsa ang
among isulti kanimo karon: aduna kami upat
ka lalaki nga naghimo ug pakigsaad. 24 Dad-
a kining mga tawhana ug magpaputli sa imong
kaugalingon uban kanila, ug bayari ang ilang
panginahanglan alang kanila, aron makagisan
nila ang ilang mga ulo. Busa ang tanan masayod
nga ang mga butang nga giingon nila bahin kan-
imo dili gayod tinuod. Masayran usab nila nagk-
inabuhi ka uban kanamo nga nagtipig sa balaod.
25 Apan mahitungod sa mga Gentil nga adunay
pagtuo, nagsulat na kami ug naghatag sa mga
pahimangno nga kinahanglan kanunay silang
magbantay sa ilang mga kaugalingon gikan sa
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mga butang nga gihalad sa mga diosdios, gikan
sa dugo, gikan sa unsang mga tinuok, ug gikan
sa malaw-ay nga pakighilawas. 26 Pagkasunod
adlaw gidala ni Pablo ang mga tawo, aron sa
paghinlo sa iyang kaugalingon uban kanila nga
moadto didto sa templo, aron sa pagpahibalo sa
gidugayon sa mga adlaw sa paghinlo, hangtod
nga ang halad mahalad sa matag usa kanila.
27 Sa dihang ang pito ka adlaw hapit na mahu-
man, ang pipila ka mga Judio nga gikan sa
Asya nakakita kang Pablo didto sa templo, ug
naghulhog sa panon sa mga tawo, ug nagdakop
kaniya. 28 Naninggit sila, “Katawhan sa Israel,
tabangi kami. Mao kining tawhana ang nagtudlo
sa tanang mga tawo bisan asa sa mga butang
nga sukwahi sa katawhan, sa balaod, ug niining
dapita. Tuod man, gidala usab niya ang mga
Griyego didto sa templo ug naghugaw sa balaang
dapit.” 29 Kay sa miagi nakita nila si Trofimo
nga taga Efeso nga kuyog kaniya sa siyudad, ug
naghunahuna sila nga gidala siya ni Pablo didto
sa Templo. 30 Ang tanan sa siyudad gihulhogan,
ug midagan dugok ang katawhan ug gigunitan
nila si Pablo. Giguyod nila siya pagawas sa
templo, ug gisirad-an dayon ang mga pultahan.
31 Nga daw patyon na nila siya, ang balita
miabot didto sa pangulong kapitan sa guwardya
nga ang tibuok Jerusalem nasamok. 32 Nianang
tungora gidala niya ang mga kasundalohan ug
ang mga kapitan ug midagan padulong lugsong
sa panon sa katawhan. Sa pagkakita sa mga
tawo sa pangulo sa kapitan ug mga kasundalon,
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miundang sila sa paglatigo kang Pablo. 33 Unya
ang pangulo sa kapitan miduol ug gigunitan si
Pablo, ug nagmando kaniya nga gaposon siya
sa duha ka kadena. Nangutana siya kung kinsa
siya ug unsay iyang nabuhat. 34 Kadaghanan
sa panon sa katawhan nagsinggit sa lahi nga
tubag ug ingon man usab ang uban. Sanglit
ang kapitan dili gayod makasulti bisan unsa
tungod sa kasaba, nagmando siya nga dad-on si
Pablo sa kuta. 35 Sa dihang miabot sila sa mga
hagdanan, gialsa siya sa mga sundalo tungod sa
pagpasakit sa panon sa katawhan. 36 Kay ang
panon sa katawhan nagsunod kanila ug kanunay
nagsinggit, “Ipalayo siya kanamo!” 37 Sa hapit
na si Pablo dad-on didto sa kuta, miingon siya sa
pangulo sa kapitan, “Mahimo ba ako makigsulti
kanimo?” Ang kapitan miingon, “Makasulti
ka Griyego? 38 Dili ba ikaw Ehiptohanon, nga
nangulo kaniadto sa mga nagsupak ug nagdala
sa 4, 000 ka mga nagmasinupakon didto sa
kamingawan?” 39 Si Pablo miingon, “Ako usa
ka Judio, gikan sa siyudad sa Tarso sa Cilicia.
Usa ako ka lumolupyo sa mahinungdanon nga
siyudad. Manghangyo ako kanimo, tugoti ako
sa pagsulti sa katawhan.” 40 Sa dihang ang
kapitan naghatag kaniya sa pagtugot, si Pablo
mitindog sa hagdanan ug nagsinyas sa iyang
kamot ngadto sa mga tawo. Sa dihang anaa nay
dakong kahilom, nagsulti siya sa Hebreo. Siya
miingon,

22
1 “Mga kaigsoonan ug mga amahan, paminawa
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ang akong pagpanalipod nga akong buhaton
karon kaninyo.” 2 Sa dihang ang pundok
nakadungog kang Pablo nga nakigsulti ngadto
kanila sa Hebreohanon nga pinulongan, sila
nahilom. Siya miingon, 3 “Usa ako ka Judio,
nga natawo sa Tarsus sa Cilicia, apan gimatuto
niining siyudara sa tiilan ni Gamaliel. Natud-
loan ako pinaagi sa higpit nga mga pamaagi sa
pamalaod sa atong mga katigulangan. Maiiniton
ako ngadto sa Dios, sama kaninyong tanan
karon. 4 Akong gilutos kining Dalan ngadto
sa kamatayon; akong gigapos ang mga lalaki
ug mga babaye ug ako silang gibalhog didto
sa bilanggoan. 5 Ang labaw nga pari usab ug
ang tanan nga mga hamtong makapamatuod nga
nakadawat ako ug sulat gikan kanila alang sa
mga kaigsoonan sa Damasco, alang sa akong
panaw didto. Akong gidala pagbalik ang mga
gapos sa Jerusalem kadtong kabahin niining
Dalan aron pagasilotan. 6Nahitabo kini samtang
ako naglakaw ug duol na sa Damasco, sa kaudto-
hon sa kalit mitungha ang dakong kahayag gikan
sa langit nagsugod ug dan-ag palibot kanako.
7 Natumba ako sa yuta ug may nadungog akong
tingog nga miingon, 'Saulo, Saulo, nganong gilu-
tos mo man ako?' 8 Mitubag ako, 'Kinsa ka ba,
Ginoo?' Misulti siya kanako, 'Ako si Jesus nga
Nazaretnon, nga imong gilutos.' 9 Kadtong mga
miuban kanako nakakita sa kahayag apan wala
sila makadungog sa iyang tingog nga misulti
kanako. 10Miingon ako, 'Unsa ang angay nakong
buhaton, Ginoo?' Ang Ginoo miingon kanako,
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'Bangon, ug adto sa Damasco; didto pagasul-
tian ka sa tanan nimong angay nga pagabuha-
ton.' 11 Dili ako makakita tungod sa kasulaw
sa kahayag, busa miadto ako sa Damasco nga
giagak sa mga kamot sa mga mikuyog kanako.
12 Didto nahimamat nako ang usa ka tawo nga
ginganlan ug Ananias, usa ka mainampoon nga
tawo sumala sa balaod ug maayo ang gipang-
sulti sa tanang mga Judio nga mipuyo didto.
13 Miduol siya kanako, mitindog duol kanako
ug miingon, 'Igsoong Saulo, dawata ang imong
panan-aw. 'Nianang taknaa nakita nako siya.
14 Unya miingon siya, 'Ang Dios sa atong mga
katigulangan gipili ka aron makahibalo sa iyang
kabubut-on, aron makita ang Usa ka Matarong,
ug maminaw sa tingog nga naggikan sa iyang
kaugalingong baba. 15 Kay ikaw ang magasaksi
alang kaniya ngadto sa tanang mga tawo mahi-
tungod sa kung unsa ang imong nakita ug nadun-
gog. 16 Ug karon nganong naghulat ka man?
Tindog, pagpabawtismo, ug hugasi ang imong
mga sala, pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan.'
17 Paghuman nako ug balik sa Jerusalem, ug
samtang nag-ampo ako didto sa templo, nahitabo
kini nga ako nakakita ug panan-awon. 18 Nakit-
an nako siya nga nag-ingon kanako, 'Pagdali
ug pagbiya sa Jerusalem karon dayon, tungod
kay dili nila dawaton ang imong pagpamatuod
mahitungod kanako.' 19 Miingon ako, 'Ginoo,
kabalo sila sa ilang mga kaugalingon nga ako
silang gibilanggo ug gilatigo ang mga mituo kan-
imo sa matag sinagoga. 20 Sa dihang miula ang
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dugo ni Esteban nga imong saksi, nagbarog usab
ako didto ug miuyon, ug akong gibantayan ang
mga bisti sa nagpatay kaniya.' 21 Apan miingon
siya kanako, 'Biya, tungod kay ipadala ko ikaw
ngadto sa mga Gentil.'” 22 Gitugotan siya sa mga
tawo pagsulti hangtod niining higayona. Apan
misinggit sila ug miingon, “Palayo sa maong
kaubanan niining kalibotana: kay dili maayo
nga mabuhi pa siya.” 23 Samtang naninggit
sila, ilang gilabay ang ilang mga bisti, ug mil-
abay sila ug abog sa hangin, 24 ang pangulong
kapitan nagmando nga dad-on si Pablo didto
sa kuta. Iyang gimandoan nga kinahanglan
pangutan-on siya uban ang pagkastigo, aron
nga sa iyang kaugalingon mahibaloan unta niya
nganong misiyagit sila batok kaniya sama niana.
25 Sa dihang gigapos nila siya sa pisi nga hinimo
gikan sa panit sa mananap, si Pablo miingon sa
senturyon nga nagtindog tupad kaniya, “Uyon
ba sa balaod nga imong kastigohon ang tawo
nga Romanhon bisan wala pa kini ka hukmi?”
26 Sa pagkadungog sa senturyon niini, miadto
siya sa pangulong kapitan ug miingon kaniya,
“Unsa may buot nimong buhaton? Kay kining
tawhana usa ka lumulupyo sa Roma.” 27 Ang
pangulong kapitan miadto ug miingon kaniya,
“Sultihi ako, usa ka ba ka lumulupyo sa Roma?”
Si Pablo miingon, “Oo.” 28 Ang pangulong
kapitan mitubag, “Sa dakong kantidad lamang sa
salapi ang hinungdan nga akong naangkon ang
pagka-Romanhon.” Apan si Pablo miingon, “Ako
natawo ug lumulupyo sa Roma.” 29 Unya ang



Mga Buhat 22:30 xc Mga Buhat 23:6

mga tawo nga buot mangutana kaniya nibiya
kaniya diha dayon. Nahadlok usab ang pangu-
long kapitan, sa pagkasayod niya nga si Pablo
usa ka Romanhon, tungod kay gigapos nila siya.
30 Sa pagkasunod adlaw, ang pangulong kapitan
buot masayod sa kamatuoran mahitungod sa
mga pasangil sa mga Judio batok kang Pablo.
Busa iyang gibadbaran sa iyang mga gapos ug
mimando sa mga pangulong pari ug ang tanang
konseho nga makigtagbo. Unya iyang gidala si
Pablo didto sa ubos ug gibutang taliwala nila.

23
1 Si Pablo mitan-aw ug diretso sa mga miyem-

bro sa konseho ug miingon, “Mga igsoon, nag-
puyo ako atubangan sa Dios sa tanang maayong
konsinsya hangtod karong adlawa.” 2Ang labaw
nga pari nga si Ananias nagmando niadtong
tawo nga nagtindog uban kaniya sa pagsagpa
sa iyang baba. 3 Unya miingon si Pablo
ngadto kaniya, “Ang Dios mohapak kanimo,
ikaw bong-bong nga gipaputi. Naglingkod ka
ba sa paghukom kanako pinaagi sa balaod, ug
pagsugo sa paghapak kanako, batok sa balaod?”
4 Kadtong mga nanagtindog miingon, “Ingon
ba niini ang imong pag-insulto sa labaw nga
pari sa Dios?” 5 Si Pablo miingon, “Wala ako
makahibalo, mga igsoon, nga siya labaw nga
pari. Kay mao kini ang nahisulat, dili ka angay
mosulti ug daotan sa magmamando sa imong
mga katawhan.” 6 Sa dihang nakita ni Pablo
ang usa ka bahin sa konseho nga mga Saduseo
ug ang ubang mga Pariseo, nag-istorya siya sa
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makusog didto sa konseho, “Mga igsoon, Ako usa
ka Pariseo, anak sa usa ka Pariseo. Tungod kay
masaligon ako nga ang pagkabanhaw sa mga
patay ingon nga ako hinukman.” 7 Sa dihang
iya kining giingon, ang panaglalis nagsugod
taliwala sa mga Pariseo ug mga Saduseo, ug ang
panagtigom nabahin. 8 Alang sa mga Saduseo
nag-ingon nga walay pagkabanhaw, walay mga
anghel, ug walay mga espiritu, apan ang mga
Pariseo nag-ingon nga kining tanan anaa. 9 Busa
ang dako nga kaguliyang nahitabo, ug ang ubang
mga manunulat sa balaod nga nahisakop sa mga
Pariseo mitindog ug nakiglantugi nga nag-ingon,
“Wala kitay nakitang sayop niining tawhana.
Unsa kaha kung ang espiritu o ang anghel
nagsulti ngadto kaniya?” 10 Sa dihang adunay
miabot nga dakong panagbangi, ang pangulo
sa kapitan nahadlok nga kunis-kunison nila sa
pino si Pablo, busa iyang gimanduan ang mga
sundalo aron moadto sa ubos ug pugson siya
pagkuha gikan sa mga miyembro sa konseho,
ug pagdala kaniya didto sa kuta. 11 Pagkasunod
gabii ang Ginoo mitindog tapad kaniya ug mi-
ingon,” Ayaw kahadlok, kay ikaw man ang
nagpamatuod mahitungod kanako sa Jerusalem,
busa kinahanglan usab kang mosaksi sa Roma.”
12 Sa dihang buntag na, ang ubang mga Judio
naghimo ug panagsabot ug gitawag nga tinunglo
ang ilang kaugalingon: Sila miingon nga dili nila
buot mokaon ni moinom bisan unsa hangtod nga
mapatay nila si Pablo. 13 Adunay sobra 40 ka
mga tawo nga naghimo niining laraw. 14Miadto
sila sa mga pangulong pari ug mga kadagkoan ug
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miingon, “Gibutang namo ang among kaugalin-
gon ilalom sa dakong tunglo, nga dili mokaon
hangtod among mapatay si Pablo. 15 Busa karon,
pasagdi ang konseho pagsulti sa pangulong kapi-
tan sa pagdala kaniya ngadto kanimo, ingon nga
ikaw buot modisisyon sa iyang kaso nga labaw
pa sa tukma. Alang kanamo, kami andam sa
pagpatay kaniya sa dili pa siya moanhi dinhi.”
16 Apan ang anak nga lalaki sa igsoong babaye
ni Pablo nakadungog nga sila namakak nga
maghulat, busa siya miadto ug misulod sa kuta
ug giingnan si Pablo. 17 Mitawag si Pablo sa usa
sa mga kapitan ug miingon, “Dad-a kining batan-
ong lalaki didto sa pangulong kapitan, kay aduna
siyay gustong isulti ngadto kaniya.” 18 Busa ang
kapitan gikuha ang batan-ong lalaki ug gidala
siya ngadto sa pangulong kapitan ug miingon, ''Si
Pablo nga binilanggo nagtawag kanako ngadto
kaniya, ug namalihog kanako sa pagdala niining
batan-ong lalaki nganha kanimo. Aduna siyay
buot isulti nganha kanimo.” 19 Ang pangulong
kapitan nagdala kaniya pinaagi sa iyang kamot
ngadto sa pribadong dapit ug gipangutana siya,
“Unsa kining imong isulti kanako?” 20Ang batan-
ong lalaki miingon, “Ang mga Judio miuyon sa
paghangyo kanimo sa pagdala kang Pablo ugma
ngadto sa konseho, ingon nga sila moadto aron
sa pagpangutana ug mas tukma mahitungod
niining kaso. 21 Apan ayaw pagsugot ngadto
kanila, tungod kay sobra sila sa 40 ka mga tawo
nga namakak ug naghulat kaniya. Sila gitawag
nga nagtunglo sa ilang mga kaugalingon, ni sa
pagkaon o sa pag-inom hangtod ilang mapatay
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siya. Bisan karon sila andam, naghulat sa pagtu-
got gikan kanimo.” 22 Busa ang pangulong kapi-
tan gitugotan ang batan-ong lalaki nga molakaw,
pagkahuman ug tudlo kaniya, “Ayaw pagsaba
nga imong gisulti kining mga butanga nganhi
kanako.” 23Unya iyang gitawag ang duha kamga
kapitan ug miingon, “Pagkuha ug duha ka gatos
ka mga sundalo nga andam sa pag-adto sa mas
layo pa sa Cesarea, ug 70 ka mga mangangabayo
usab, ug 200 nga magbabangkaw. Ikaw mobiya
sa ika tulo nga takna sa kagabhion.” 24 Iya
usab gimandoan sa paghatag ug mga hayop
kanila nga mahimong masakyan ni Pablo, ug sa
pagdala kaniya nga luwas ngadto kang Felix nga
gobernador. 25 Unya nagsulat siya ug sulat nga
sama niini: 26 “Claudio Lisias ngadto sa labing
maayo nga gobernador nga si Felix, ug mga
pangumusta. 27 Kining tawhana gidakop sa mga
Judio ug patyon na unta nila, sa dihang miabot
ako kanila uban sa mga sundalo ug giluwas siya,
sukad nga akong nahibaloan nga siya usa ka
lomulupyo sa Roma. 28 Gusto nako mahibalo
ngano nga giakusahan nila siya, busa ako siyang
gikuha ngadto sa ilang konseho. 29 Akong
nahibaw-an nga siya giakusahan mahitungod sa
mga pangutana sa ilang kaugalingong balaod,
apan walay giakusar batok kaniya nga angay
sa kamatayon o pagkabilanggo. 30 Unya kini
nahimo nga inila nganhi kanako nga adunay
laraw batok sa tawo, busa ako dayon siyang
gipadala nganha kanimo, ug gitugonan ang iyang
magsusumbong usab sa pagdala sa ilang mga
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sumbong batok kaniya sa imong presensiya.
Panamilit.” 31 Busa ang mga sundalo misunod
sa ilang mga mando: gikuha nila si Pablo ug
gidala siya pagkagabii sa Antipatris. 32 Sa sunod
adlaw, kasagaran sa mga sundalo nibiya sa man-
gangabayo aron pagkuyog uban kaniya ug sila
mismo nibalik ngadto sa kuta. 33 Sa dihang ang
mgamangangabayo niabot sa Cesarea ug gihatod
ang sulat ngadto sa gobernador, ilang gipakita
usab si Pablo ngadto kaniya. 34 Sa dihang nabasa
sa gobernador ang sulat, nangutana siya asa
nga probinsiya gikan si Pablo; sa dihang iyang
nahibaw-an nga siya gikan sa Cilicia, miingon
siya, 35 “Nadungog ko ikaw nga bug-os sa di-
hang ang imong magsusumbong mianhi.” Unya
nagmando siya sa pagtago kaniya sa palasyo ni
Herodes.

24
1Pagkahuman sa lima ka adlaw, si Ananias ang

pangulong pari, uban nga mga kadagkoan, ug
usa ka mamumulong nga ginganlan ug Tertulo,
miadto didto. Kini nga mga tawo nagdala
ug mga sumbong batok kang Pablo ngadto sa
gobernador. 2 Sa dihang si Pablo mitindog sa
atubangan sa gobernador, si Tertulo nagsugod
ug pasangil kaniya ug miingon ngadto sa gob-
ernador, “Tungod kanimo aduna kami dakong
kalinaw; ug ang imong layo nga panglantaw
nagdala ug maayong kabag-ohan sa atong na-
sod; 3 busa uban sa tanang pasalamat among
dawaton ang tanan nga imong buhaton, labing
maayong Felix. 4 Busa dili ko na ikaw langanon
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pa, mohangyo ako kanimo nga maminaw ka
kanako kadali uban sa kaluoy. 5 Kay among
nakaplagan kining tawhana nga usa ka dangan
ug maoy usa ka hinungdan nga ang tanang Judio
sa tibuok kalibotan nagmasupilon. Siya ang pan-
gulo sa Nazareno nga sekta. 6 Buhat 24: 6-8, ang
labing maayo ug karaang mga kopya naglaktaw
sa mga pulong nga “tanan sa” gikan sa bersikulo
6 ug mao usab sa mga dugang sa 24: 7 ug 8 (
tana-awa sa pataban(dugang) nga mga pulong).
Gisulayan pa gani niya ug panamastamas ang
templo; busa gidakop namo siya. 7 Ang labing
maayo ug karaan nga mga kopya naglaktaw sa
bersikulo 7, “Ug gusto namo siyang hukman
sumala sa atong balaod,” 8 Ang labing maayo
ug karaan nga mga kopya naglaktaw sa dugang
sa bersikulo 8, “nagsugo sa mga nagpasangil
kaniya nga moanha sa imong atubangan.” Sa
dihang pangutan-on nimo si Pablo mahitungod
niining tanan nga mga butang, ikaw, usab,
mahimong makahibalo kung unsa ang among
gipasangil kaniya.” 9Ang mga Judio nahiusa nga
nagpasangil kang Pablo, usab, ug nag-ingon nga
kining mga butanga tinuod. 10 Apan sa dihang
ang gobernador misinyas alang kang Pablo sa
pagsulti, mitubag si Pablo, “Nakasabot ako nga sa
daghang katuigan ikaw nahimong maghuhukom
niini nga nasod, ug busa ako nalipay sa pag-
pasabot sa akong kaugalingon nganha kanimo.
11Makahimo ikaw sa pagsusi nga wala pa nilapas
ug napulo ug duha ka adlaw sukad sa akong pag-
adto aron magsimba didto sa Jerusalem; 12 ug
sa dihang nakaplagan nila ako didto sa templo,
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wala ako nakiglalis kang bisan kinsa, ug wala
ako nagsamok sa mga panon, bisan sa mga
sinagoga, o bisan didto sa siyudad; 13 ug dili nila
mapamatud-an diha kanimo ang mga pasangil
nga ilang gihimo batok kanako karon. 14 Apan
ako kining angkonon diha kanimo, nga sumala
sa paagi nga ilang gitawag ug sekta, sa samang
paagi akong gialagaran ang Dios sa among mga
katigulangan. Nagmatinud-anon ako sa tanan
nga anaa sa balaod ug mga sinulat sa mga
propeta. 15 Aduna usab akoy samang pagsalig
diha sa Dios, sama ra niining mga katawhan
nga naghulat usab niini, ang umaabot nga pagk-
abanhaw sa mga patay, ang mga matarong ug
ang mga dili matarong; 16 ug niini, nagtrabaho
ako aron makaangkon ug konsensya nga walay
ikapasangil atubangan sa Dios ug sa katawhan sa
tanang mga butang. 17Karon human sa daghang
katuigan nga ako niabot aron sa pagdala ug
tabang ngadto sa akong nasod ug mga gasa nga
salapi. 18 Sa dihang ako kining gibuhat, pipila
ka mga Judio gikan sa Asya ang nakakaplag
kanako sa usa ka seremonyas sa pagputli diha
sa templo, dili uban sa panon o sa paghugyaw.
19 Kini nga mga tawo kinahanglan nga anaa sa
imong atubangan karon ug mosulti kung unsa
ang anaa kanila nga batok kanako, kung sila
adunay bisan unsa. 20Kung ogaling, kini susama
ra nga mga tawo kinahanglan nga mosulti kung
unsa ang sayop nga ilang nakaplagan nganhi
kanako sa dihang ako mitindog atubangan sa
Konseho sa mga Judio; 21 gawas kung kini
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mahitungod niining usa ka butang nga akong
gisulti ug kusog sa dihang mitindog ako uban
kanila, 'Kini mahitungod sa pagkabanhaw sa
mga patay nga ako ginahukman karong adlawa
pinaagi kaninyo.'” 22 Si Felix nahibalo gayod ug
maayo mahitungod niini nga Dalan, ug iyang
gihimo nga maghulat ang mga Judio. Nag-
ingon siya, “Bisan kanus-a si Lisias ang pangulo
mulugsong gikan sa Jerusalem akong hukman
ang imong sumbong.” 23 Unya iyang gimandoan
ang kapitan nga bantayan si Pablo, apan sa
pagbaton ug kaluoy, ug aron nga walay bisan
usa nga magpugong sa iyang mga higala gikan
sa pagtabang kaniya o gikan sa pagduaw kaniya.
24 Human sa pipila ka mga adlaw, mibalik si
Felix uban sa iyang asawa nga si Drusila, usa ka
Judio nga babaye, ug iyang gipatawag si Pablo ug
iyang nadunggan gikan kaniya ang mahitungod
sa pagtuo diha kang Cristo Jesus. 25 Apan sa
dihang si Pablo nangatarongan uban kaniya
mahitungod sa pagkamatarong, pagpugong sa
kaugalingon, ug ang umaabot nga paghukom,
nahadlok si Felix; ug, siya mitubag, “Lakaw
una palayo karon, apan kung anaa na usab
akoy panahon, tawgon ko ikaw.” 26 Sa sama
usab nga panahon, naglaom siya nga si Pablo
maghatag ug salapi ngadto kaniya, busa kanunay
niyang gipatawag siya ug nakigsulti uban kaniya.
27 Apan sa dihang milabay ang duha ka tuig, si
Porcio Festus ang nahimong gobernador human
ni Felix, apan gusto ni Felix nga makabaton ug
pagdapig sa mga Judio, ug iyang gibiyaan si
Pablo nga padayon nga gibantayan.
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25
1 Karon, si Festus misulod sa probinsiya, ug

human sa tulo ka adlaw, miadto siya gikan sa
Ceasarea hangtod sa Jerusalem. 2Ang pangulong
pari ug ang mga inila nga mga Judio mipasaka
ug mga sumbong batok kang Pablo ngadto kang
Festus, ug sila maisogong nakigsulti kang Festus.
3 Ug nanghangyo sila kang Festus sa usa ka pag-
uyon mahitungod kang Pablo, nga ipatawag siya
didto sa Jerusalem aron pagapatyon nila siya sa
dalan. 4 Apan si Festus mitubag nga si Pablo
usa ka binilanggo sa Cesarea, ug hapit na siya
mobalik didto. 5 “Busa, kung si kinsa kaninyo
ang makahimo,” miingon siya, “kinahanglan
mouban ka kanamo. Kung adunay sayop niad-
tong tawhana, mamahimo gayod kamo maka-
pasangil kaniya.” 6 Human siya magpabilin
sulod sa walo o labaw pa sa pulo ka adlaw,
milugsong siya sa Caesarea. Ug sa sunod nga
adlaw, milingkod siya sa lingkorana sa huk-
manan ug nagmando nga si Pablo dad-on ngadto
kaniya. 7 Sa pag-abot niya, ang mga Judio gikan
sa Jerusalem nagtindog sa duol, ug nagpasaka
sa daghang mga mabug-at nga sumbong nga
wala gayod nila mapamatod-i. 8 Gipanalipdan
ni Pablo ang iyang kaugalingon ug miingon,
“Wala magsupak sa ngalan sa mga Judio, wala
magsupak sa templo, ug wala magsupak alang
kang Cesar, aduna ba akoy nabuhat nga daotan.”
9Apan buot ni Festus nga makapahimuot sa mga
Judio, ug busa siya mitubag kang Pablo ug mi-
ingon, “Buot ka bang motungas sa Jerusalem ug
didto ka nako pagahukman mahitungod niining
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mga butanga?” 10 Si Pablo miingon, “Nagtindog
ako sa atubangan sa hukmanan ni Caesar diin
ako angay pagahukman. Wala akoy sayop nga
nahimo samga Judio, sama sa nasayranmo usab.
11 Bisan paman kung aduna akoy nabuhat nga
daotan ug kung aduna man akoy nahimo nga
takos sa kamatayon, dili gayod ako mobalibad
nga mamatay. Apan kung ang ilang mga sum-
bong walay pulos, walay bisan usa angmotugyan
kanako ngadto kanila. Ako nalang idangop
kang Cesar.” 12 Unya si Festus nagkigsulti sa
mga kadagkoan ug mitubag, “Gitawag nimo si
Cesar; makaadto ka kang Cesar.” 13 Karon sa
paglabay sa pipila ka mga adlaw, si Haring
Agripa ug si Bernice miabot sa Cesarea aron
sa paghatag ug panggamhanang pagduaw kang
Festus. 14Human sa pagpabilin didto sa pipila ka
mga adlaw, si Festus nagtanyag sa kaso ni Pablo
ngadto sa hari; miingon siya, “Adunay usa ka
tawong binilanggo nga biniyaan ni Felix. 15 Sa
dihang atua ako sa Jerusalem, ang mga pangu-
long pari ug ang mga kadagkoan sa Judio nag-
padala ug mga sumbong kanako batok niining
tawhana, ug nanghangyo nga mahukman siya sa
kamatayon. 16 Niini mitubag ako nga dili kini
ang nabatasan sa mga Romano sa pagtugyan sa
usa ka tawo alang sa usa ka paghangyo; hinuon,
ang gipasangnginlan adunay kahigayonan nga
moatubang sa mga nagpasangil ug manalipod
batok sa mga sumbong kaniya.” 17 Busa, sa
pag-abot nilang tanan dinhi, wala na gayod
ako maglangan, pagkasunod adlaw naglingkod
ako sa lingkoranan sa hukmanan ug nagmando
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ako nga ang tawo dad-on sa akong atubangan.
18 Sa dihang ang nagpasangil mitindog ug gi-
pasanginlan siya, sa akong hunahuna walay bug-
at nga sumbong batok kaniya. 19 Hinuon, aduna
silay gikasaway kaniya pinaagi sa kaugalingon
nilang relihiyon ug mahitungod kang Jesus nga
namatay, nga gipamatod-an ni Pablo nga nabuhi.
20 Nalibog gayod ako kung unsaon nako pagsusi
kining mga butanga, ug nangutana ako kaniya
kung buot ba niya moadto sa Jerusalem aron
hukman didto mahitungod niining mga butanga.
21 Apan sa dihang si Pablo nga gipabantayan
sa mga sundalo sa bilanggoan aron sa paghulat
sa hukom sa Emperador, ako siyang gimandoan
nga bantayan hangtod siya mapadala ngadto
kay Cesar.” 22 Si Agripa nakigsulti kang Festus,
“Buot gayod ako mamati nianang tawhana.”
“Ugma,” Si Festus miingon, “Madungog nimo
siya.” 23 Busa pagkasunod adlaw, si Agripa ug
Bernice miabot dinuyogan sa mga seremonyas;
misulod sila ngadto sa tigomanan nga kauban
ang mga pangulo sa mga sundalo ug uban
kanila ang mga dungganon nga mga tawo sa
maong siyudad. Ug sa dihang nagsugo na si
Festus, gidala kanila si Pablo. 24 Si Festus
miingon, “Haring Agripa, ug sa tanang tawo
nga ania kauban namo, nakita ninyo kining
tawhana; ang katawhan sa Judio nga nang-
hangyo kanako sa Jerusalem, ug ania usab sila
nga kauban nato, ug nagsinggit sila kanako nga
kinahanglan dili gayod siya mabuhi. 25 Apan
nasayran nako nga wala gayod siyay nabuhat
nga daotan nga angayan sa kamatayon; apan
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tungod kay iyang gitawag ang Emperador, ako
nakahukom nga ipadala siya didto. 26Apan wala
akoy makatarunganon nga masulat ngadto sa
Emperador. Tungod niining nga katarungan,
ako siyang gidala kaninyo, ilabi na gayod kan-
imo, Haring Agripa, aron aduna akoy masulat
mahitungod niining kasoha. 27 Kay kini dili
makatarunganon alang kanako nga magpadala
ug binilanggo ug wala akoy maasoy nga basi-
hanan batok kaniya.”

26
1Busa gisultihan ni Agripa si Pablo “Makahimo

naka sa pagsulti alang sa imong kaugalingon.”
Unya gituy-od ni Pablo ang iyang kamot ug siya
nanalipod. 2 “Giisip nako ang akong kaugalingon
nga malipayon, Haring Agrippa, sa paghimo sa
akong kaso dinhi sa imong atubangan karon
batok sa tanan nga mga pasangil sa mga Judio;
3 ilabina, tungod kay ikaw hanas sa tanan nga
nabatasan sa mga Judio ug mga pangutana. Mao
nga manghangyo ako kanimo nga paminawon
mo ako nga mapailubon. 4 Sa pagkatinuod,
ang tanang mga Judio nasayod kung unsa ang
akong kinabuhi gikan sa akong pagkabatan-on
sa akong nasod ug sa Jerusalem. 5 Nasayod sila
kanako gikan sa sinugdanan ug sila miangkon
nga nagpuyo ako isip Pariseo, ang pinakaisog
nga sekta sa atong relihiyon. 6 Karon ako
mitindog dinhi aron pagahukman tungod kay
ako nangita sa saad nga gihimo sa Dios sa atong
mga amahan. 7 Alang niining pangatarungan
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sa atong napulog duha ka tribu nga matinud-
anon nga nag-alagad sa Dios gabii ug adlaw, ug
naglaom kita nga makab-ot kini. Alang kini sa
paglaom sa mga Judio nga namasangil kanako,
Hari! 8 Nganong gihunahuna mo man nga
talagsaon alang sa Dios nga mobanhaw sa mga
patay? 9Niadtong usa ka higayon nga ako naghu-
nahuna sa akong kaugalingon nga kinahanglan
buhaton ko ang daghang mga butang nga supak
sa ngalan ni Jesus nga taga-Nazaret. 10 Gibuhat
ko kini didto sa Jerusalem; Gipriso nako ang
daghan nga mga balaan sa bilanggoan, ug aduna
akoy katungod gikan sa mga pangulong pari nga
buhaton kini; ug sa dihang sila gipangpatay,
akong gihatag ang akong pag-uyon batok usab
kanila. 11 Kanunay nako silang gisilotan sa
tanan nga mga sinagoga ug ako silang gisulayan
aron mahimong magpasipala. Nasuko ako pag-
ayo kanila ug gigukod ko sila bisan paman sa
langyaw nga mga siyudad. 12 Samtang gibuhat
ko kini, miadto ako sa Damasco uban ang
katungod ug mga sugo gikan sa mga pangulong
pari; 13 ug samtang anaa pa ako didto sa dalan,
sa udtong tutok, Hari, nakita nako ang kahayag
gikan sa langit nga mas sulaw pa kaysa adlaw
ug midan-ag kini palibot kanako ug sa mga
lalaki nga kauban nako sa paglakaw. 14 Ug
sa dihang kaming tanan nangatumba sa yuta,
akong nadungog ang tingog nga nagsulti kanako
nga miingon sa Hebrohanon nga pinulongan,
“Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako?
Lisod kini alang kanimo sa pagsipa sa igtutugsok.
15Unya ako miingon, 'Kinsa ka man, Ginoo?' Ang
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Ginoo mitubag, 'Ako si Jesus nga imong gilutos.
16 Karon bangon ug tindog sa imong mga tiil;
tungod niining tumonga ako nagpakita kanimo,
sa pagpili kanimo nga mahimong sulugoon ug
saksi mahitungod sa mga butang nga imong
nasayran mahitungod kanako karon ug ang mga
butang nga akong ipadayag kanimo sa umaabot;
17 ug luwason ko ikaw gikan sa mga tawo ug
gikan sa mga Gentil nga akong paadtoan kanimo,
18 aron maabli ang ilang mga mata ug aron sa
pagpabiya kanila gikan sa kangitngit ngadto sa
kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto
sa Dios, aron sila makadawat ug kapasayloan sa
sala gikan sa Dios ug ang panulondon nga akong
ihatag ngadto kanila nga akong gigahin alang
sa akong kaugalingon pinaagi sa ilang pagtuo
kanako.' 19 Busa, Haring Agripa, wala nako
gisupak ang langitnong panan-awon; 20 apan,
kadtong anaa una sa Damasco, ug unya sa
Jerusalem, ug sa tibuok nasod sa Judea, ug
usab ngadto sa mga Gentil, ako nagsangyaw
nga kinahanglan magbasol ug mobalik sa Dios,
maghimo ugmga buhat nga takos sa paghinulsol.
21 Mao kini ang hinungdan nga ang mga Judio
nagdakop kanako didto sa templo ug nagsulay
sa pagpatay kanako. 22 Gitabangan ako sa Dios
hangtod karon, busa gibarogan ko ug gipamatud-
an sa yano nga mga tawo ug sa mga bantugan
mahitungod sa wala nay mas labaw pa kung
dili ang giingon sa mga propeta ug ni Moses
nga mahitabo; 23 nga si Cristo kinahanglan mag-
antos, ug siya ang una nga nabanhaw gikan sa
mga patay ug sa pagmantala sa kahayag ngadto
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sa katawhan sa mga Judio ug ngadto sa mga Gen-
til. 24 Sa pagkahuman sa pagpanalipod ni Pablo
si Festo miingon sa makusog nga tingog, “Pablo,
nabuang ka na; ang imong dakong nakat-onan
mao ang nakapabuang kanimo.” 25Apan si Pablo
miingon, “Dili ako buang, pinakahalangdon nga
Festo; apan uban ang kaisog ako nagsulti sa ka-
matuoran ug kaligdong. 26 Kay ang hari nasayod
mahitungod niining mga butanga; ug busa, ako
gawasnon sa pagsulti kaniya, kay ako nadani
nga walay matago gikan kaniya; Tungod kay kini
wala gibuhat diha sa usa ka suok. 27 Nagtuo ba
ikaw sa mga propeta, Haring Agrippa? Nasayod
ako nga nagtuo ka.” 28 Miingon si Agripa kang
Pablo, “Sa mubo nga panahon danihon mo ba
ako ug himuon nga Kristohanon?” 29 Si Pablo
miingon, “Nag-ampo ako sa Dios, bisan sa mubo
o taas nga panahon, dili kay ikaw lang, apan ang
tanan usab nga naminaw kanako karong adlawa,
mahimo nga sama kanako, apan walay labot
niining mga kadena sa prisohan.” 30 Unya ang
hari mitindog, ug ang gobernador, ug si Bernice
usab, ug kadtong naglingkod kauban nila; 31 ug
sa dihangmibiya sila sa hawanan, nagsulti sila sa
usag-usa ug miingon, “Kini nga tawo dili takos sa
kamatayon o mga gapos.” 32 Miingon si Agrippa
ngadto kang Festo, “Kining tawhana gipagawas
na unta kung wala lamang siya mihangyo kang
Cesar.”

27
1 Sa dihang nagkauyon na kami nga molayag

paingon sa Italya, ilang gitugyan si Pablo ug
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ang uban pang mga binilanggo sa kapitan nga
ginganlan ug Julius, sa Augustan nga Regiment.
2 Misakay kami sa sakayan gikan sa Adramyt-
tium, nga molayag sa baybayon sa Asya. Busa
nangadto kami sa dagat. Si Aristarchus nga
gikan sa Tesalonica sa Macedonia mikuyog uban
kanamo. 3 Sa pagkasunod adlaw midunggo kami
sa siyudad sa Sidon, kung asa giatiman pag-
ayo ni Julius si Pablo ug gitugotan sa pag-adto
sa iyang mga higala aron sa pagdawat sa ilang
pag-atiman. 4 Gikan didto, kami migikan ug
milayag libot sa isla sa Cyprus nga nagsalipod
gikan sa hangin, tungod kay ang hangin nag-
sungsong kanamo. 5 Samtang kami milayag
latas sa tubig nga duol sa Cilicia, ug Pamphylia,
miadto kami sa Mira, usa ka siyudad sa Lycia.
6 Didto, ang kapitan nakakaplag ug sakayan
gikan sa Alexandria nga molayag padulong sa
Italya. Gibutang kami niya didto. 7 Samtang
kami naghinay-hinay sa paglayag sa daghang
mga adlaw ug sa katapusan miabot na gayod
nga nagkalisod duol sa Cnidus, ang hangin wala
na nagtugot nga moadto kami niadtong dalana,
busa milayag kami daplin sa nasalipdan nga
bahin sa Crete, atbang sa Salmone. 8 Milayag
kami daplin sa baybay uban ang kalisod, hang-
tod nga midunggo na kami sa usa ka dapit nga
gitawag ug Matahom nga Dalangpanan, duol nga
siyudad sa Lasea. 9 Miagi na ang hataas nga
panahon kanamo, ang panahon sa mga Judio
nga pagpuasa milabay na, ug makuyaw na kini
karon ang paglayag. Busa si Pablo nagpasidaan
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kanila, 10 ug miingon, ''Mga katawhan, akong
nakita nga sa atong paglayag makahiagom kita
sa kadaot ug daghang kapildihan, dili lamang sa
mga lulan ug sa sakayan, apan sa atong kinabuhi
usab.'' 11 Apan ang kapitan mihatag ug labaw
nga pagtagad sa iyang agalon ug sa tag-iya sa
sakayan, kaysa niadtong gipamulong ni Pablo.
12Tungod ang dunggoanan dili sayon sa panahon
sa tingtugnaw, ang kadaghanan sa mga tripu-
lante nagtambag sa paglawig gikan didto, kung
sa bisan unsang pamaagi nga kami makaabot
sa siyudad sa Phoenix, aron sa paggahin sa
panahon sa tintugnaw didto. Ang Phoenix mao
ang dunggoanan sa Crete, ug nag-atubang sa
amihang sidlakan ug habagatang sidlakan. 13 Sa
mihuyop na paghinay ang hangin nga haba-
gatan, ang mga tripulante naghunahuna nga
anaa na ang ilangmga gikinahanglan. Busa ilang
gikuha ang angkla ug milayag ngadto sa Crete,
duol sa baybayon. 14 Apan human sa mubo
nga panahon ang usa ka makusog nga hangin,
nga gitawag ug Ang Amihang Sidlakan, misugod
sa pagkusokuso kanamo gikan sa tabok sa isla.
15 Sa dihang naabtan ang ulo sa sakayan ug dili
na kini makasongsong sa hangin, minunot kami
ug napadpad uban niini. 16 Kami midangop sa
daplin nianang nasalipdan sa gamay nga isla nga
gitawag ug Cauda; ug bisan sa kalisod nakahimo
kami sa pagluwas sa gamayng sakayan. 17 Sa
dihang napataas na nila kini, naggamit sila
sa pisi aron hiktan ang tibuok sakayan. Sila
nangahadlok nga makaadto sa kabalasan sa
Syrtis, busa gitonton nila ang angkla sa dagat
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ug gipadpad. 18 Labihan ang among kabun-
og tungod sa unos, busa sa pagkasunod adlaw
ang mga tripulante nagsugod na sa paglabay
sa mga lulan nila sa dagat. 19 Sa ikatulong
adlaw gipanglabay sa mga tripulante ang mga
kagamitan sa sakayan ngadto sa dagat pinaagi
sa ilang mga kamot. 20Ug sa diha nga ang adlaw
ug mga bituon wala misidlak kanamo sa pipila
ka mga adlaw, ug ang dako nga unos nagpabilin
gihapon sa pagkusokuso kanamo, ang tanang
paglaom nga kami maluwas nahanaw. 21 Sa
dihang dugay na sila nga wala na gayoy pagkaon,
si Pablo mitindog taliwala sa mga tripulante ug
miingon, “Mga katawha, naminaw unta kamo
kanako, ug wala molayag gikan sa Crete, aron
makahiagom niining kadaot ug kapildihan. 22Ug
karon nagdasig ako kaninyo nga maglig-on, kay
walay bisan kinsa nga makabsan sa kinabuhi
taliwala kaninyo, kondili ang pagkawala sa
sakayan. 23 Kay sa miaging gabii ang anghel sa
Dios kung asa ako nahisakop, nga gisimba ko
usab - ang anghel niya mitindog tupad kanako
24 ug miingon, ''Ayaw kahadlok, Pablo. Ikaw
makig-atubang kang Caesar, ug tan-awa, ang
Dios sa iyang kaluoy gitugyan kanimo kadtong
tanan nga naglayag kauban nimo. 25 Busa,
mga katawhan, pagbaton ug kadasig, tungod
kay ako nagsalig sa Dios, nga kana mahitabo
sama sa gisulti kanako. 26 Apan kinahanglan
modunggo gayod kita ngadto sa usa ka isla.''
27 Sa pag-abot sa ikanapulog upat ka gabii, sa
gianod kami niining dalana ug diha sa Dagat
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sa Adriatic, sa hapit na tungang gabii ang mga
tripulante naghunahuna nga nagkaduol na sila
sa yuta. 28 Gisukod nila ug nakaplagan nga
20 ang kalawmon; human sa pipila ka takna,
nagtugkad na usab sila ug nakakaplag ug 15 ang
kalawmon. 29 Nangahadlok sila kay basin ug
masangko sila sa mga bato, busa gitunton nila
ang upat ka angkla gikan sa likod nga bahin
sa sakayan ug nag-ampo nga moabot na unta
ang kabuntagon. 30 Ang mga tripulante nan-
gitag pamaagi sa pagbiya sa sakayan ug gipau-
bos ang gamayng sakayan ngadto sa dagat, ug
nagpakaaron-ingnon nga ihulog nila ang angkla
gikan sa unahang bahin sa sakayan. 31 Apan si
Pablo miingon sa kapitan ug sa mga sundalo,
''Gawas kung kining mga tawhana magpabilin
niining sakayan, dili kamo maluwas.'' 32 Unya
giputol sa mga sundalo ang pisi sa sakayan ug gi-
anod palayo. 33 Sa pagkabanagbanag na, si Pablo
nag-awhag kanilang tanan sa pagkuhag pagkaon.
Siya miingon, ''Kining adlawa ang ikanapulog
upat ka adlaw nga kamo nagpaabot ug walay
gikaon; wala gayod kamo makakaon. 34 Busa
nanghangyo ako kaninyo sa pagkuha ug pipila ka
pagkaon, kay alang kini sa inyong kaluwasan; ug
walay bisan usa sa inyong buhok ang mawala.''
35 Sa pagsulti niya niini, gikuha niya ang tinapay
ug nagpasalamat sa Dios atubangan sa matag-
usa. Ug gipikaspikas niya ang tinapay ug mis-
ugod sa pagkaon. 36 Unya silang tanan nadasig
ug mikuha usab sila sa pagkaon. 37 Mga 276
kami ka tawo nga anaa sa sakayan. 38 Sa dihang
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silang tanan nangabusog na, gipagaan nila ang
sakayan pinaagi sa paglabay sa mga trigo sa
dagat. 39 Sa pagkaadlaw na, wala sila makaila sa
yuta, apan nakita nila ang baybay sa dagat, ug
naghisgotanay kung mahimo ba nilang madala
ang sakayan didtong dapita. 40 Busa gibuhian
nila ang higot sa angkla ug gibiyaan nila sa dagat.
Sa mao nga higayon gibadbad nila ang higoy sa
timon ug gibukhad ang layag alang sa hangin.
Ug busa mipadulong sila sa baybay. 41 Apan
miabot sila sa dapit diin ang duha ka bugwak
sa tubig nagtagbo, ug ang sakayan misangyad sa
yuta. Ang dulong sa barko niungot didto ug dili
na kini malihok, apan ang likod niini misugod
na usab pagkaguba tungod sa kusog kaayong
balod. 42 Ang laraw sa mga sundalo mao ang
pagpatay sa mga binilanggo aron walay bisan
usa kanila nga akalangoy palayo ug makaikyas.
43 Apan ang kapitan nagtinguha sa pagluwas
kang Pablo, busa gipugngan niya ang ilang
laraw; ug gimandoan niya kadtong makahimo
sa paglangoy nga moambak sa tubig paingon
sa yuta. 44 Unya ang kadaghanan sa mga tawo
kinahangalan nga mosunod, ang uban sa mga
tabla ug ang uban sa mga butang nga gikan
sa sakayan. Niining paagiha nahitabo nga ang
tanan kanamo luwas nga miabot sa yuta.

28
1 Sa dihang kami gidala didto nga luwas,

among nakat-onan nga ang isla gitawag ugMalta.
2 Ang lumad nga katawhan mitanyag nganhi
kanamo dili lang sa kasagarang kaluoy, apan
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naghaling sila ug kalayo ug nagdawat kanamong
tanan, tungod kay walay hunong ang ulan ug ang
katugnaw. 3 Apan sa dihang si Pablo nakatigom
ug usa ka bugkos nga kahoy ug gibutang niya
kini ngadto sa kalayo, ang halas nga malala
migula tungod sa kainit, ug milikos ngadto sa
iyang kamot. 4 Sa dihang ang lumad nga
katawhan nakakita sa mananap nga nagbitay
gikan sa iyang kamot, sila miingon sa usag-usa,
“Kini nga tawo sa pagkatinuod mao ang usa ka
mamumuno nga nakalingkawas gikan sa dagat,
bisan ang hustisya dili gayod motugot kaniya
nga mabuhi.” 5 Apan niadto iyang gisawilik ang
mananap ngadto sa kalayo ug wala gayod siyay
giantos nga kasakit. 6 Sila nagpaabot kaniya nga
mahimong manginit pag-ayo uban sa kalintura
o kalit matumba ug mamatay. Apan human sila
nagtan-aw kaniya sa taas nga oras ug nakita
nila nga walay nahitabo kaniya, ilang giusab
ang ilang hunahuna ug miingon nga siya usa ka
dios. 7 Karon sa usa ka duol nga lugar didto
ang kayutaan nga nahisakop sa usa ka pangulo
sa isla, ang usa ka tawo nga ginganlan ug
Publio. Siya nagdawat kanamo ug maloluy-ong
mihatag alang kanamo sa tulo ka adlaw. 8 Kini
nahitabo nga ang amahan ni Publio nahimong
nagsakit uban sa kalintura ug disenteriya. Sa
dihang si Pablo miadto kaniya, siya nag-ampo,
gitapion niya ang iyang kamot ngadto kaniya,
ug naayo siya. 9 Human kini nahitabo, ang
uban nga mga tawo sa isla nga nagsakit usab
miabot ug sila nangaayo. 10 Ang mga tawo usab
mipasidungog kanamo uban sa daghang mga



Mga Buhat 28:11 cxi Mga Buhat 28:18

pasidungog. Sa dihang kami nangandam aron
sa paglayag, sila naghatag kanamo kung unsa
ang among gikinahanglan. 11 Human sa tulo
ka bulan, kami milawig sa sakayan sa Alexan-
dria nga tingtugnaw sa isla, kansang kinulit
nga hulagway mao Ang Kaluha nga Managsoon.
12Human kami midunggo sa siyudad sa Siracusa,
nagpabilin kami didto sa tulo ka adlaw. 13 Gikan
didto kami milawig ug miabot sa siyudad sa
Regium. Human sa usa ka adlaw ang usa ka
habagat nga hangin mitungha pataas, ug sa
ikaduhang adlaw kami miabot sa siyudad sa
Puteoli. 14 Didto namo nakaplagan ang pipila
ka mga kaigsoonan ug midapit aron mopuyo
uban kanila sulod sa pito ka adlaw. Niini nga
dalan miabot kami sa Roma. 15 Gikan didto
sa mga kaigsoonan, human sila makadungog
mahitungod kanamo, miadto sila aron makigkita
kanamo sama kalayo sa Ang Merkado sa Apio ug
Ang Tres Tabernas. Sa dihang si Pablo nakakita
sa mga kaigsoonan, siya nagpasalamat sa Dios
ug nagmaisogon. 16 Sa dihang kami misulod sa
Roma, si Pablo gitugotan sa pagpuyo nga siya
lamang uban ang sundalo nga maoy magbantay
kaniya. 17 Unya kini miabot human sa tulo ka
mga adlaw si Pablo nagtawag sa tanan niadtong
mga kalalakin-an nga mga pangulo sa mga Judio.
Sa dihang sila miabot, siya miingon ngadto
kanila, “Mga kaigsoonan, bisan tuod ako walay
nabuhat nga sayop batok sa mga tawo o mga
naandan sa atong mga katigulangan, ako gihatod
isip usa ka binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto
sa mga kamot sa mga taga-Roma. 18 Human
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sila nangutana kanako, nangandoy sila sa akong
kagawasan, tungod kay walay igong hinungdan
nganhi kanako ang silot sa kamatayon. 19 Apan
sa dihang ang mga Judio misulti batok sa ilang
tinguha, napugos ako nga mohangyo kang Cesar,
bisan tuod kini dili ingon nga ako nagdala sa
bisan unsa nga pasangil batok sa akong na-
sod. 20 Tungod kay sa akong paghangyo, unya,
naghangyo ako aron sa pagpakigkita kaninyo ug
aron makigsulti uban kaninyo. Kini tungod kay
kung unsa ang gisaligan sa Israel mahitungod
nga ako gigapos niining kadena.” 21 Unya sila
miingon ngadto kaniya, “Wala kami nakadawat
ug mga sulat gikan sa Judea mahitungod kanimo,
ni bisan usa sa mga kaigsoonan nga miduol ug
mibalita o miingon ug bisan unsa nga daotan
mahitungod kanimo. 22 Apan buot kami nga
makadungog gikan kanimo kung unsa ang imong
gihunahuna bahin niining pundok, tungod kay
nahibaloan namo nga ginasupak kini bisan asa.
23 Sa dihang sila nakaandam ug adlaw alang
kaniya, daghang mga tawo ang miabot ngadto
kaniya sa iyang pinuy-anan. Siya nagpadayag
sa mga butang ngadto kanila, ug nagpamatuod
mahitungod sa gingharian sa Dios. Siya misulay
sa pagdani kanila mahitungod kang Jesus, gikan
sa balaod ni Moises ug gikan sa mga propeta,
gikan sa buntag hangtod sa gabii. 24 Ang pipila
nadani mahitungod sa mga butang nga giingon,
samtang ang uban wala mituo. 25 Sa dihang sila
wala makauyon sa usag-usa, sila mibiya human
si Pablo misulti niining usa ka pulong, “Ang
Balaang Espiritu misulti pag-ayo pinaagi kang
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Isaias ang propeta sa inyong mga katigulangan.
26 Siya miingon, 'Adto niining katawhan ug in-
gna, 'Pinaagi sa pagpaminaw ikaw makadungog,
apan dili makasabot; Ug sa pagtan-aw ikaw
makakita, apan dili makasabot. 27 Kay ang
kasingkasing niining mga tawo mahimong luya,
Ang ilang mga dalunggan lisod makadungog,
Ilang gipiyong ang ilang mga mata; Aron dili sila
nahimong makasabot uban sa ilang mga mata,
Ug makadungog uban sa ilang mga dalunggan,
Ug makasabot uban ang ilang kasingkasing, Ug
mobalik usab, Ug ayohon ko sila.' 28 Busa, kamo
kinahanglan mahibalo nga kining kaluwasan sa
Dios gipadala ngadto sa mga Gentil, ug sila
maminaw. 29 Ang Binuhatan 28: 29 - ang
labing maayo nga karaang mga kopya giwala sa
bersikulo 29, Sa dihang siya nagsulti niining mga
butanga, ang Judio migikan, nga adunay dakong
kalibog sa ilang mga kaugalingon. 30 Si Pablo
mipuyo sa duha ka tuig sa iyang kaugalingong
giabangan nga balay, ug iyang giabi-abi ang
tanan nga miadto kaniya. 31 Nagsangyaw siya
sa gingharian sa Dios ug mitudlo sa mga butang
mahitungod kang Ginoong Jesu-Cristo uban sa
tanang kaisog. Walay usa nga nakapugong
kaniya.
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