
Istoria 2 ti 60

Ti Rugi ti 
Ladingit ti Tao

Biblia para kadagiti Ubbing
iparangna

INARAMID TI DIOS DAGITI 
AMIN A BANAG! Idi inaramid ti
Dios ti umuna a tao, ni Adan, nagnaed
daytoy iti Minuyongan ti Eden a 
kaduana ni Eba nga asawana. 

Naan-anay ti kinarag-oda
iti panagtulnogda iti Dios ken 

ragragsakenda ti
presensiana

agingga a 
maysa nga
aldaw ...

Imbaga kadi ti
Dios kadakayo a 

saankayo a mangan
manipud iti tunggal

saludsod ti uleg ken ni Eba. 
Insungbat ti babai Mabalinkami a mangan

manipud iti tunggal bunga malaksid iti
maysa Ta nu mangan

wenno sagidenmi dayta a 
prutas, mataykami
Saankayo a matay

insungbat ti uleg. 
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Nangaramid ti Dios iti gumilgil-ayab a 
kampilan tapno saanda a makastrek. 
Nangaramid ti Dios kadagiti
kagay a lalat para kada
Adan ken Eba. 
Nangalaan
ti Dios 
kadagiti lalat?

Iti lammiis ti malem immay ti Dios iti minuyongan. 
Ammona ti inaramid da Adan ken Eba. 
Pinabasol ni Adan ni Eba. Pinabasol met 
ni Eba ti uleg. Kinuna ti Mailunod

ti uleg. Agpasikalto ti babai inton
aganak Adan, gapu ta nagbasolka, 

mailunod ti daga ta pataudennanto
dagiti sisiit ken kalkalunay.  

Agrigat
ken agling-
etkanto
tapno maalam
ti inaldaw a 
taraonmo

Kalpasan a sinalungasing ni Eba
ti Dios insungsungna met ni
Adan a mangan iti bunga. 
Mabalin nga ibaga ni Adan, 
Saan! Saan ko a 

salungasingen ti
Sao ti

Pinapanaw ti Dios da Adan 
ken Eba manipud iti napintas
a minuyongan. Gapu ta 
nagbasolda, 
naisinada
manipud iti
pagtataudan
ti biag a Dios!

Idi 
nagbasol da Adan 
ken Eba, naammoanda a lamo-lamoda. 
Inabbonganda ti bagida babaen iti panangdait
kadagiti bulbulong ti higos ken naglemmengda
kadagiti karuruotan manipud iti presensia ti Dios.

Agbalinkayonto
a kas iti
Kayat ni Eba diay
bunga dayta a 
kayo.  Dimngeg
isuna iti uleg ken 
nangan iti prutas.
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Pimmanaw ni Cain manipud iti presensia ti APO. 
Inasawana ti anak a babai da Adan ken Eba. 
Nangbukelda iti maysa a pamilia. Iti saan
a nabayag, pinunno dagiti appo ni Cain 
ti siudad a buinangayna.

Saan a nagbawbaw ti
pungtot ni Cain. Kalpasan
ti sumagmamano a panawen
dinangranna ni Abel idiay
taltalon ken pinatayna isuna!

Maysa nga aldaw nangyeg ni Cain iti sumagmamano a 
nateng kas sagutna iti Dios. Nangyeg met ni Abel iti
sumagmamano iti kasayaatan kadagiti karnerona kas

sagutna iti Dios. Naay-ayo ti
Dios iti sagut ni Abel.

Nagtimek ti Dios ken ni Cain. Ayanna ni Abel a 
kabsatmo Diak inyulbod ni Cain. Siak
aya ti mangay-aywan iti kabsatko Dinusa ti Dios 
ni Cain babaen iti panangikkatna
iti kabaelanna nga agtalon ket
inaramidna isuna kas maysa
nga agwalang-walang. 

Saan a naay-ayo ti Dios iti
sagut ni Cain. Napalalo ti
pungtot ni Cain. Ngem kinuna
ti aramidem ti umno, 
saanka kadi a maawat

Kalpasan ti sumagmamano a panawen, napataud
ti pamilia kada Adan ken Eba. Ti inauna nga anakda
a ni Cain ket maysa a mannalon. Ti maikadua nga

anakda a ni Abel ket maysa a
pastor dagiti karnero.
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Sinuroanna met dagiti tallo nga
annakna nga agtulnog iti Dios. 
Plinano ti Dios nga aramaten
ni Noe iti nakaskasdaaw

ken naidumduma
a wagas!

... dagiti amin nga animal ken 
bilbillit. Nagbabawi ti Dios a 
pinarsuana ti tao. Ngem adda
maysa a tao a nakaay-ayo
iti Dios ...

Idi nayanak ti Set, kinuna ni Eba inted ti
Dios kaniak ni Set tapno kasukat ni
Maysa a tao a managbuteng iti Dios ni
Set a nagbiag iti 912 tawen ken 
naaddaan iti adu nga annak.

Daytoy a tao ket ni Noe. Ni 
Noe a maysa a kaputotan ni
Set ket nalinteg ken 
awan pakapilawanna. 

Nakipagna ni
Noe iti Dios.

Ditoy lubong, dimmakes a dimmakes
dagiti tattao kas naglabas dagiti
kaputotan. Kamaudiananna, 
inkeddeng ti Dios a dadaelen
ti sangkataoan
ken ...

Kabayatanna, nadaras a dimmakkel
ti pamilia ni Adan ken Eba. Kadagidi
nga al-aldaw, at-atiddug ti panagbiag
dagiti tattao ngem ita.
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Ammo ti Dios a nakaaramidtayo 
kadagiti dakes a bambanag, nga aw-awaganna 

iti basol.  i dusa ti basol ket patay.

Ay-ayatennatayo unay ti Dios ta imbaonna ti Anakna, 
a ni Jesus, tapno matay idiay Krus ken bayadanna ti 

dusatayo.  Nagungar ni Jesus ken nagsubli idiay Langit!  
Mabalinen a pakawanen ita ti Dios dagiti basoltayo.

Nu kayatmo a tallikudan dagiti basbasolmo, 
ibagam daytoy iti Dios: Apo Dios, mamatiak a natay ni 

Jesus para kaniak ket sibibiag manen ita.  Umayka kadi iti 
biagko ken pakawanem dagiti basolko, tapno maaddaanak iti 

baro a biag, ken kalpasanna ket makikaaddaak Kenka 
iti agnanayon.  Tulungannak nga agbiag para Kenka 

kas anakmo.  Amen.  Juan 3:16

Basaem ti Biblia ken makisaritaka iti Dios iti tunggal aldaw!

Ti Rugi ti Ladingit ti Tao

Ti istoria manipud iti Sao ti Dios, ti Biblia

ket masarakan iti

Genesis 3 - 6

Salmo 119:130


