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GIBUHAT SA DIOS ANG
TANAN! Sa pagbuhat sa Dios
sa unang tawo nga si Adan, mipuyo
siya sa Tanaman sa Eden kauban sa
iyang asawa nga si Eva.
Bug-os silang malipayon sa
pagtuman sa Dios ug nagamaya
sa pakig-uban
Kaniya hangtod
nga usa ka
adlaw ...
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Cebuano

´Gisultihan diay
kamo sa Dios nga dili
mokaon gikan sa tanang
kahoy"µnangutana ang
bitin kang Eva. ´Makakaon kami sa tanang
bunga gawas lang sa usaµmitubag si (YD´Kon
mokaon kami o mohikap niana nga bunga,
mamatay NDPLµ´'LOLkamo
mamatayµmitubag ang
bitin´Mahimo kamong
sama sa 'LRVµNakagusto
si Eva sa bunga niadtong
kahoya. Mituo siya sa
bitin ug mikaon
sa bunga.
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Human si Eva misupak sa Dios
iyang gigiyahan si Adan nga
mokaon usab sa bunga. Angay
unta moingon si Adan, ´'LOL!
Dili ko mosupak sa
Pulong sa Diosµ

3
Sa matugnaw nga kagabhion miadto ang Dios sa
tanaman. Nahibalo siya unsay gibuhat ni Adan
ug Eva. Gibasol ni Adan si Eva. Gibasol
ni Eva ang bitin. Miingon ang Dios, ´Ang
bitin tinunglo. Ang babaye
masakitan sa iyang pagpanganakµ
´Adan, kay ikaw nakasala man, ang
yuta tinunglo uban sa mga
sagbot ug mga tunok.
Maghago ka
pag-ayo ug
magpasingot
aron may makaon
ikaw kada adlawµ
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Sa nakasala na sila Adan ug Eva, nahibal-an nilang
duha nga hubo diay sila. Nagtahi silag mga dahon sa
igera ug ilang gisinina ug mitago sila sa
kasagbotan aron dili sila makit-an sa Dios.
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Gipapahawa sa Dios si
Adan ug Eva gikan sa
nindot nga tanaman.
Kay nakasala man sila,
nahimulag sila
gikan sa Dios
nga naghatag
sa kinabuhi!
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Wala madugay, si Adan ug Eva nakahimog pamilya.
Ang una nilang anak mao si Cain nga usa ka mag-uuma
og utanon. Ang ikaduhang anak mao si
Abel nga tigbantay sa mga karnero.

Ang Dios nagbuhat
og espada nga nagkalayo aron
dili sila makasulod pagbalik.
Nagbuhat ang Dios og sinina
nga anit alang kang Adan ug
Eva. Diin man
nagkuhag anit
ang Dios?
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Usa ka adlaw si Cain nagdala ngadto sa Dios og gasa
nga mga utanon. Si Abel nagdala sa labing nindot
niyang karnero ingon nga iyang gasa ngadto sa Dios.
Nalipay ang Dios sa gasa ni Abel.

Wala malipay ang Dios sa gasa
ni Cain. Nasuko si Cain. Apan
ang Dios miingon, ´Kon gibuhat
pa nimo ang husto, dili ba
dawaton ka man unta"µ
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Unya ang Dios misulti kang Cain. ´+DLQman ang
imong igsoon nga si Abel"µ´Ambot langµnamakak si
Cain´Tigbantay ba ako sa akong igsoon"µGisilotan
sa Dios si Cain pinaagi sa pagkuha
sa iyang kahibalo sa pag-uma,
mao nga naglatagaw na lang siya.

Wala mawala ang kasuko ni
Cain. Unya usa ka adlaw didto
sa patag iyang giatangan si
Abel ² ug iyang gipatay!
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Sa laing bahin, ang pamilya ni Adan
ug Eva daling midako. Niadtong
panahona, tag-as og kinabuhi ang
mga tawo kay sa karon.

Mibiya si Cain gikan sa presensya sa GINOO.
Gipangasawa niya ang anak nga babaye ni Adan
ug Eva. Naghimo silag pamilya. Wala
madugay, ang mga apo ni Cain ug ang
mga apo sa iyang apo mipuno sa

siyudad
nga iyang
gihimo.
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Sa kalibotan, ang katawhan nag-anam ug
kadaotan sa nagsunodsunod nga kaliwatan.
Unya nakahukom ang Dios nga puohon
ang katawhan ug ang tanang mga
mananap ug mga langgam.
Nagbasol ang Dios
nga gibuhat niya

Sa pagkatawo sa iyang anak nga si Set,
miingon si Eva, ´Gihatag kanako sa Dios
si Seth puli kang AbelµDiosnon si Set
ug miabot siyag 912 ang edad, ug
daghan siyag mga anak.

ang tawo.
Apan nalipay
ang Dios sa usa
ka tawo ...
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Kining tawhana mao si Noe nga kaliwat ni
Set. Si Noe matarong ug walay ikasaway.
Nagkinabuhi siya sunod sa sugo sa Dios.
Gitudloan niya ang tulo niya ka anak
nga motuman sa Dios. Unya
ang Dios nagplano
nga gamiton

Ang Sinugdanan sa Kasubo sa Tawo
Estorya gikan sa Pulong sa Dios, ang Biblia,
makita sa

Genesis 3-6

si Noe sa
hinabuon
ug pinasahi
nga paagi!
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Nahibalo ang Dios nga nakabuhat kitag daghang daotan.
Gitawag Niya kinig sala. Kamatayon ang silot sa sala.
Nahigugma pag-ayo ang Dios kanato.
Iyang gipadala ang bugtong Niyang Anak nga si
Jesus aron mamatay sa Krus ug gibayran ang silot.
Si Jesus nabuhi pag-usab ug mibalik sa Langit!
Karon mapasaylo na sa Dios ang atong mga sala.

Kon gusto kang mobiya sa imong mga sala, sultihi ang Dios:
Ginoong Dios, mituo ako nga si Jesus namatay alang
kanako ug karon nabuhi pag-usab. Anhi sa akong kinabuhi
ug pasayloa ang akong mga sala, aron mabag-o ang akong
kinabuhi karon, ug makig-uban ako Kanimo sa kahangtoran.
Tabangi ako nga magkinabuhi alang Kanimo ingon nga
Imong anak. Amen. Juan 3:16
Basaha ang Biblia ug pakigsulti sa Dios kada adlaw!

´Ang pag-abot sa Imong mga Pulong
nagahatag og kahayagµSalmo 119:130

