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GINAWA NG DIYOS ANG 
LAHAT! Nang gawin ng Diyos
ang unang tao, si Adan, 
nanirahan siya sa Halamanan

ng Eden kasama ang
kanyang asawang

si Eva.  



Lubos Diyos at tinatamasa
ang Kanyang presensya
hanggang isang araw..........



"Sinabi ba sa
iyo ng Diyos na
huwag kumain ng 
bawat puno?" tanong ng ahas
kay Eba. "Maaari tayong
kumain ng bawat prutas
maliban sa isa," 
sagot niya.  "Kung, 
mamamatay tayo."



"Hindi ka
mamamatay," 
nakangiting sabi
ng ahas.  "Magiging katulad
ka ng Diyos." Gusto 
ni Eva ang bunga
ng punong iyon. 
Nakinig siya sa ahas
at kinain ang bunga.



Matapos sumuway si Eva sa
Diyos ay inakay niya si Adan 
na kumain din ng bunga. 
Dapat sinabi ni Adan, 
"Hindi! Hindi 
ako susuway
sa Salita ng 
Diyos."



Nang magkasala sina Adan 
at Eba, alam nilang pareho silang hubad. 
Nagtahi ng mga dahon ng igos bilang
mga tapis, nagtakip sila at nagtago sa
palumpong mula sa presensya ng Diyos.



Sa lamig ng gabi, dumating ang Diyos
sa hardin. Alam niya ang ginawa nina
Adan at Eva.  Sinisi ni Adam si
Eva.  Sinisi ni Eva ang ahas.  
Sinabi ng Diyos, "Sumpa ang
ahas.  Ang babae ay magka-

karoon ng sakit
kapag ipinanganak

ang mga bata."



"Adan, dahil nagkasala ka, ang
lupa ay sinumpa ng mga tinik at
dawag. Ikaw ay magpapaka-
hirap at magpapawis para 
makakuha -araw na pagkain."



Inilabas ng Diyos sina
Adan at Eva sa napakagan-
dang hardin. Dahil
nagkasala sila, nahiwalay
sila sa Diyos na
nagbibigay-
buhay!



Gumawa ang
Diyos ng nagniningas na
tabak upang maiwasan sila. 
Gumawa ang Diyos ng 
mga balat para kina 
Adan at Eva. Saan kinuha
ng Diyos ang mga balat?



Nang maglaon, isang pamilya ang isinilang
kina Adan at Eva.  Ang kanilang unang
anak, si Cain, ay isang hardinero.  Ang
kanilang pangalawang anak, 

si Abel, ay 
isang
pastol. 



Isang araw si Cain ay nagdala sa Diyos ng 
ilang gulay bilang regalo.  Dinala ni Abel 
ang ilan sa pinakamagagandang tupa niya
bilang regalo niya sa Diyos. 

Natuwa ang
Diyos sa
regalo
ni Abel.



Hindi natuwa ang Diyos sa regalo
ni Cain. Galit na galit si Cain. 
Ngunit sinabi ng Diyos, "Kung 
gagawin mo ang tama, 
hindi ka ba tatanggapin?"



Hindi nawala ang galit ni Cain. 
Pagkaraan ng ilang panahon sa
bukid ay sinalakay niya si
Abel – at pinatay siya!



Kinausap ng Diyos si Cain.  "Nasaan ang
kapatid mo, Abel?" "Hindi ko alam," 
pagsisinungaling ni Cain. 
"Ako ba ang tagabantay
ng aking kapatid?"



Pinarusahan ng Diyos si Cain sa
pamamagitan ng pag-alis ng 
kanyang kakayahang
magsaka at ginawa
siyang isang palaboy.



Umalis si Cain sa harapan ng 
Panginoon. Siya ay ikinasal
sa isang anak na babae nina
Adan at Eva. 



Bumuhay sila ng isang pamilya. 
Di-nagtagal, napuno ng mga apo
at apo ni Cain ang lungsod
na itinatag niya.



Samantala, mabilis na lumaki ang pamilya
nina Adan at Eva. Noong mga
panahong iyon, mas mahaba ang
buhay ng mga tao kaysa ngayon.



Nang ipanganak ang kanyang
anak na si Seth, sinabi ni Eva, 
"Ibinigay sa akin ng Diyos si
Seth bilang kahalili ni Abel." 



Si Seth ay isang 912 taon at 
nagkaroon ng maraming anak.



Sa mundo, ang mga tao ay 
naging mas masama habang
ang isang henerasyon ay 
sumunod sa isa pa.



Sa wakas, nagpasya ang Diyos na
lipulin ang sangkatauhan at 
lahat ng hayop at ibon.  



Ikina-lulungkot ng Diyos
na ginawa niya ang tao.  
Ngunit isang tao ang
nakalulugod sa Diyos.......



Ang lalaking ito ay si Noah. 
Isang inapo ni Seth, si Noe ay 
matuwid at walang kapintasan.  

Lumakad siya
kasama ng 
Diyos. 



Tinuruan din niya ang kanyang tatlong
anak na sumunod sa Diyos.  Ngayon ay 
binalak ng Diyos na gamitin si

Noe sa isang kakaiba
at espesyal na

paraan!



Ang Simula ng Kalungkutan ng Tao

Isang kuwento mula sa Salita ng 
Diyos, ang Bibliya,

ay matatagpuan sa

Genesis 3-6

“Ang pagpasok ng Iyong mga Salita
liwanag.” Awit 119:130



Wakas



Ang kuwento sa Bibliya na ito ay nagsasabi
sa atin tungkol sa atin at gustong makilala

mo Siya.

Alam ng Diyos na nakagawa tayo ng 
masama, na tinatawag Niyang kasalanan. 

Ang kaparusahan sa kasalanan ay 
kamatayan, ngunit mahal na mahal ka ng 

Diyos na ipinadala Niya ang Kanyang
bugtong na Anak, si Hesus, upang mamatay
sa Krus at maparusahan para sa iyong mga

kasalanan.  Pagkatapos ay muling nabuhay si
Hesus atalanan, gagawin Niya ito! Siya ay 
darating at maninirahan sa iyo ngayon, at 

ikaw ay mabubuhay kasama Niya
magpakailanman. 



Kung naniniwala ka na ito ang katotohanan, 
sabihin ito sa Diyos:

Mahal na Hesus, naniniwala ako na Ikaw ay 
Diyos, at naging isang tao upang mamatay
para sa aking mga kasalanan, upang ako ay 

magkaroon ng bagong buhay ngayon, at 
isang araw ay makasama Ka

magpakailanman. Tulungan Mo akong
sumunod sa Iyo at mamuhay para sa Iyo 

bilang Iyong anak.  Amen.

Magbasa ng Bibliya at makipag-usap sa
Diyos araw-araw! 

Juan 3:16
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