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Pamagat: Ang mga Hindi Ibinilang sa Kanila 
 
Texto: Numbers 1:1a “And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai,…” 

Pagsasalin: “At ang PANGINOON ay nagsalita kay Moises sa ilang ng Sinai sa tabernakulo ng 
kapisanan (o kongregasyon). (Mga Bilang 1:1a) 

 
Panimula: 
 1. Tayo ngayon ay na sa ikaapat na aklat ni Moises na karaniwang tinatawag na Mga Bilang. 

2. Ito ay tinawag na Mga Bilang dahil sa dalawang pag-bibilang ng mga tao. Yung una, dito sa 
kapitolo 1, sa Sinai (1:19). At ang pangalawa ay sa kapatagan ng Moab sa kapitolo 26. Ang 
pagbibilang ay parang sensus. Pero ito rin ay pagpapatala o konskripsyon ng mga hukbo ng 
Israel, at pagkakampo at pagmamartsa at pagpapanatili ng tabernakulo at ng bayan sa ilang. 

3. (v.2-3) – Ito ay salaysay ng dalawang henerasyon. Lahat ng mga na bilang sa unang bilang ay 
hindi nakapasok sa lupa na ipinangako ng Panginoon para sa kanila. Lahat, maliban lamang 
sa dalawang kalalakihan na si Joshua at Caleb. Ito ay anino ng ebanghelyo (Ps. 95:10; Heb. 
4:1). 

4. Ito rin ay salaysay ng dalawang uri ng mga tao. Ang mga regular na Israelites at ang tribo o 
mga anak ni Levi (Levites). (v.47-50) “ang mga hindi ibinilang sa kanila…” (ang mga Levites). 

 
I. Ang mga anak ni Levi ay anino ng mga anak ng Diyos. 

A.  Nakita natin ang mga anak ni Levi noong sila ay sumama kay Moises sa Exo. 32:26. “Sino ang 
nasa panig ng PANGINOON?” At lahat ng mga anak ni Levi ay nagtipon sa kaniya. 

B.  Naging karangalan ng mga Levites ang pagaalaga at depensa ng pagsamba. 
C.  Dahil ang Lumang Tipan ay anino ng mga katotohanan na isinasaad sa Bagon Tipan, ang 

tanong ay sino sa Bagon Tipan ang katapat ng mga Levites? (Heb. 10:1) 
D.  Ang sagot ay ang mga anak ng Diyos: Pahayag 1:6; 5:10. (Ginawa niya tayong mga hari at mga 

pari o saserdote). 
E.  Paano ang tao ay maaring maging anak ng Diyos? Jn. 1:12; Efeso 2:8-9; Titus 3:5. 

 
II. Ang Kabanalan ng Panginoon. 

A. (v.52-53) At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda, na bawa't lalake ay 
sa kaniyang sariling kampamento at bawa't lalake ay sa siping ng kaniyang sariling watawat 
ayon sa kanilang mga hukbo. (v.53) Datapuwa't ang mga Levita ay magsisitayo sa palibot ng 
tabernakulo ng patotoo, upang huwag magtaglay ng galit (o magkaroon ng poot) sa 
kapisanan ng mga anak ni Israel: at ang mga Levita ay mamahala ng tabernakulo ng patotoo. 

B.  Ang poot ng Diyos ay sumasangayon sa kabanalan ng Diyos. (Jn. 3:36) Ang Diyos ay banal at 
hindi siya makakatingin [matitiis na tingnan] sa kasamaan (Habakuk 1:13). Ang impyerno at 
dagat-dagatang apoy ay pagpapahayag ng kaniyang poot. (1 Thess. 5:9). 

C.  Paano tayo makakalapit sa Diyos na banal? Si Jesu-Cristo ang daan (Jn. 14:6). 
D.  Kahit na galit ang Diyos sa mga makasalanang tao, araw-araw (Ps. 7:11), ang kaniyang galit ay 

napapanaw sapagakat nalulugod siya ng kagandahang-loob (Micah 7:18). 
 
Katapusan: 

1.  Ang mga Israelites ay hindi lahat nakapasok sa Canaan. At hindi lahat ng mga tao ay 
makapapasok sa langit. Yaong lamang sumampalataya ang nakapasok (si Joshua at si Caleb). 
Ganito rin ang ebanghelyo, ang makakapasok sa langit ay ang mga sumasampalataya lamang 
sa Panginoong Jesus. 

2.  Ang mga anak ni Levi at anino ng mga anak ng Diyos. Sila ay tinawag ng Diyos at pinili sila sa 
biyaya at grasya ng Diyos. Ang biyaya at grasya ng Diyos ay na kay Jesus-Cristo lamang. 
Tanggapin siya at malalaman mo ang lahat ng mga patungkol sa pagiging mga anak ng Diyos. 

  
 


