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GIHIMO SA DIYOS ANG TANAN! 
Sa gibuhat sa Diyos ang unang tawo 
nga si Adan, nagpuyo siya sa Tanaman 
sa Eden kauban ang iyang asawa nga 

si Eva. Sila hingpit nga 
ug nalingaw sa Iyang 
presensya hangtod sa usa 

ka adlaw ...



"Giingnan ka sa 
Diyos nga ayaw 
pagkaon sa matag 
kahoy?" gipangutana sa 
bitin si Eva. "Makakaon kami sa 
matag prutas gawas sa usa," tubag 
niya. "Kung mokaon kita o 
makahikap sa kana nga 
prutas, mamatay kita." 
"Dili ka mamatay," 
mipahiyom ang bitin.



"Mahimo ka nga 
sama sa Diyos."  
Gusto ni Eva ang 
bunga sa kana nga 
kahoy.  Naminaw 
siya sa bitin ug 
gikaon ang prutas.



Pagkahuman gisupak ni Eva ang 
Diyos gidala niya si Adan nga 
mokaon usab sa prutas. Si 
Adan unta miingon, "Dili! Dili 
ako mosupak sa Pulong sa Dios."



Sa diha nga nakasala 
sila Adan ug Eva, silang duha nahibalo 
nga sila hubo. Gitahi ang mga dahon sa igos sa 
mga apron, gitabonan nila ang ilang kaugalingon 
ug nanago sa sapinit gikan sa presensya sa Diyos.



Sa kabugnaw sa gabii ang Dios mianhi sa tanaman. 
Nahibal-an niya ang gibuhat ni Adan ug Eva. 
Gibasol ni Adan si Eba.  Gibasol ni Eva ang 
bitin. Ug miingon ang Dios: Tinunglo ang 
halas; ang babaye adunay kasakit sa 
pagkahimugso sa mga bata.  "Adan, 
tungod kay nakasala ka, ang yuta 
gitunglo sa mga tunok ug mga 

sampinit.  Maghago 
ka ug singot aron 
makuha ang imong 

adlaw-adlaw 
nga pagkaon."



Gipahawa sa Dios si Adan ug 
Eva gikan sa matahum nga 
tanaman. Tungod sa ilang 
pagpakasala, nahimulag sila 
gikan sa nagahatag-kinabuhi 
nga Dios!



Naghimo ang Diyos 
usa ka nagdilaab nga espada aron 
sila dili makagawas. Ang Dios 
naghimo mga panit sa panit 
alang kang Adan ug Eva. 
Diin gikuha 
sa Dios ang 
mga panit?



Paglabay sa panahon, usa ka pamilya natawo kang 
Adan ug Eva. Ang ilang unang anak nga lalaki, si 
Kain, usa ka hardinero. Ang ilang ikaduha 
nga anak nga lalaki, si Abel, usa ka 
magbalantay sa mga karnero.



Usa ka adlaw gidala ni Kain ang Diyos og pipila ka 
mga utanon ingon usa ka regalo. Nagdala si Abel 
sang labing maayo nga mga karnero bilang 
iya regalo sa Dios. Nahamuot ang 
Dios sa regalo ni Abel.



Ang Diyos wala mahimuot sa 
regalo ni Kain.  Nasuko pag-ayo si 
Kain. Apan ang Dios miingon, 
"Kung buhaton nimo ang maayo, 
dili ka ba madawat?"



Wala mawala ang kasuko ni 
Kain. Paglabay sa pipila ka 
panahon sa uma gisulong niya 
si Abel - ug gipatay siya!



Ang Diyos nakigsulti kang Kain. "Hain ang imong 
igsoon, Abel?" "Wala ako kahibalo," namakak si 
Kain. "Ako ba ang magbalantay sa akong igsoon?" 
Gisilotan sa Diyos si Kain pinaagi sa 
pagkuha sa iyang kaarang sa 
pagpanguma ug gihimo siya nga 
usa ka libud-suroy.



Ug mipahawa si Cain sa atubangan ni Jehova.  
Naminyo siya sa usa ka anak nga babaye ni Adan 
ug Eva.  Nagdako sila usa ka pamilya. 
Wala madugay, gipuno sa mga apo ug 
apo sa tuhod ang lungsod nga iyang 
gitukod.



Samtang, ang pamilya ni Adan ug Eva 
dali nga nagtubo. Niadtong mga 
panahona, ang mga tawo nabuhi labi 
ka taas kaysa karon.



Sa dihang natawo ang iyang anak nga lalaki nga si 
Seth, miingon si Eva, "Gihatagan ako sa Dios 
ni Seth aron pulihan si Abel." Si Seth usa 
ka diosnon nga tawo nga nabuhi sa 912 ka 
tuig ug adunay daghang mga anak.



Sa kalibutan, ang mga tawo nag-anam 
kadaghan sama sa usa ka kaliwatan nga 

nagsunud sa lain. Sa katapusan, ang 
Diyos nagdesisyon nga gub-on ang 
katawhan ug tanan nga mga hayop 
ug mga langgam.  

Nagmahay nga 

gibuhat niya 
ang tawo.  Apan 
usa ka tawo
ang sa Dios ...



Kini nga tawo mao si Noe. Usa ka 
kaliwat ni Seth, si Noe matarung ug 
wala’y kasawayan. Naglakaw siya 

kauban ang Diyos.



Gitudloan usab niya ang iyang tulo ka anak nga 
lalaki nga magmasinugtanon sa Diyos. Karon 
giplano sa Dios nga gamiton si Noe sa 

usa ka katingad-an ug 
espesyal nga paagi!



Ang Pagsugod sa Kasubo sa Tawo

Usa ka istorya gikan sa Pulong sa Diyos, 
ang Bibliya,

makit-an sa

Genesis 3-6

"Ang pagsulud sa Imong mga pulong naghatag 
kahayag."  Salmo 119:130
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Ang Kataposan



Kini nga istorya sa Bibliya nagsulti bahin sa 
among katingalahang kanamo ug gusto nga mailhan mo Siya.

Nahibal-an sa Dios nga nakahimo kita mga dili maayo nga butang, 
nga gitawag Niya nga sala. Ang silot alang sa sala mao ang 

kamatayon, apan ang Dios nahigugma kanimo sa hilabihan Iyang 
gipadala ang Iyang bugtong nga Anak, si Jesus, aron mamatay sa 

Krus ug silotan alang sa imong mga kasal-anan. Unya sa nga 
pasayloon ang imong mga Siya ug mopuyo kanimo karon, 

ug mabuhi ka uban Kaniya sa kahangturan.

Kung nagatoo ka nga kini ang tinuod, isulti kini sa Diyos:
Minahal nga Jesus, nagatoo ako nga ikaw ang Diyos, ug nahimong 
tawo nga mamatay alang sa akong mga sala, ug karon nabuhi ka 
usab.  Palihug pag-anhi sa akong kinabuhi ug pasayloa ang akong 

mga sala, ako bag-ong kinabuhi karon, ug usa ka adlaw nga 
makaupod Ka sa hangtud. Tabangi Kanimo ug mabuhi 

alang Kanimo ingon Imong anak.  Amen.

Basaha ang Bibliya ug pakigsulti sa Dios adlaw-adlaw! Juan 3:16
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