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Kinsa ang nagbuhat kanato? Ang Bibliya, 
ang Pulong sa Diyos, nagsulti kung giunsa
nagsugod ang katawhan. Kaniadto pa, 

gibuhat sa Diyos ang labing una nga
tawo ug ginganlan

og Adan. 



Gibuhat sa Dios si Adan gikan sa abog sa
yuta. Sa pagginhawa sa Dios kang Adan, 
nabuhi siya. Nakit-an niya ang iyang nga

tanaman nga gitawag og Eden.



Sa wala pa buhata sa Diyos si Adan, 
naghimo Siya usa ka matahum nga
kalibutan nga napuno sa mga katingalahang
butang. Lakang sa lakang nga gibuhat sa
Diyos ang mga bukirang kapatagan, …



… humut nga mga bulak ug tag-as nga mga
kahoy, hayag nga mga langgam ug mga
buzzing bees, nga mga kuhol.  Sa tinuud, 
gibuhat sa Diyos ang tanan nga adunay –

tanan.



Sa sinugdan pa 
lang, sa wala pa 
buhata sa Dios 
ang bisan unsa, 
wala’y lain 
gawas sa Dios. 
Wala’y tawo o 
lugar o butang. 
Wala gyud. 



Wala’y kahayag ug
wala’y kangitngit. 
Wala pataas ug
wala paubos. 
Wala kahapon
ug wala ugma. 
Adunay ra
Diyos nga Wala’y
sinugdanan. Unya
milihok ang Diyos!



Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang
mga langit ug ang yuta.



Ug ang yuta awa-aw ug
wala’y sulod. Ug
ang kangitngit
diha sa
nawong sa
kahiladman.  



Unya misulti ang Dios. 
“Himoa nga
adunay
kahayag.”



Ug adunay kahayag. Gitawag sa Dios ang
kahayag Adlaw ug ang kangitngit gitawag

Niya nga Gabii. Ug ang kahaponon ug
ang buntag mao ang nahauna nga adlaw.



Sa ikaduhang adlaw, gihimo sa Diyos ang
tubig sa kadagatan, dagat ug lanaw sa
kahusay sa ilawom sa Langit. Sa ikatolo
ka adlaw miingon ang Dios: Ipakita ang
yuta nga mamala. Ug kini nahinabo.



Gisugo usab sa Diyos nga magpakita ang
mga sagbot ug mga bulak ug mga

gagmay nga tanum
ug mga kahoy.



Ug sila nagpakita. Ug dihay kahaponon
ug dihay kabuntagon, 

adlaw nga ikatolo.



Unya gibuhat sa Dios ang adlaw, ug
ang bulan, ug daghang mga
bitoon nga wala maihap
kanila. Ug ang kahaponon
ug ang kabuntagon mao
ang ikaupat nga adlaw.



Ang mga binuhat sa
dagat ug isda ug Diyos. 
Sa ikalimang adlaw
naghimo Siya og dako
nga isdang espada ug
gagmay nga mga
sardinas, mga ostriches 
nga taas og tiil ug
langgam nga nag-humon. 



Ug gibuhat sa Dios 
ang tanan nga klase sa
mga isda aron mapuno
ang katubigan, ug ang
tanan nga klase sa mga
langgam, aron maglipay
sa yuta ug sa dagat
ug sa langit. Ug ang
kahaponon nga adlaw.



Pagkahuman niadto, namulong usab ang
Dios. Siya miingon, “Pagpatungha ang
yuta mga buhing binuhat ...” Ang matag
klase nga hayop ug insekto ug reptilya
nagsugod sa paglungtad. Adunay mga
elepante nga nagtay-og sa yuta ug
busy nga mga beaver. 



Maldito nga mga unggoy ug mga bastos
nga buaya. Mga gangly giraffes ug
purring pussycat. Ang tanan nga lahi
sa mga hayop gihimo sa Diyos nianang
adlawa.

Ug ang kahaponon ug ang buntag
mao ang ikaunom nga adlaw.



May gihimo pa ang Diyos sa ikaunom nga
adlaw - usa ka butang nga labi ka espesyal. 
Andam na ang tanan alang sa Tawo. 
Adunay pagkaon
sa umahan ug
mga hayop aron
mag-alagad kaniya. 



Ug miingon ang Dios: Buhaton naton ang
tawo sumala sa atong dagway. MAO 
NGA ANG DIOS NAGHIMO 
TAWO SA IYANG 
KAUGALINGONG 
HULAGWAY; SA 
HULAGWAY SA 
DIOS GILIMPANG 
NIYA SIYA ...



Ang Diyos nakigsulti
kang Adan. “Kan-a 
ang gusto nimo
gikan sa tanaman. 
Apan ayaw pagkaon
gikan sa kahoy nga
hibal-an sa maayo ug
daotan. Kung mokaon
ka gikan sa bunga sa
kahoy siguradong
mamatay ka.”



Ug miingon si Jehova nga Dios: Dili maayo
nga ang tawo mag-inusara; magbuhat ako
ug usa ka katabang alang
kaniya. Gidala sa Diyos ang
tanan nga mga langgam ug
mga hayop kang Adan. 



Gihinganlan silang tanan ni Adan. 
Kinahanglan nga siya maalamon kaayo
sa pagbuhat niini. Apan
taliwala sa walay angay
nga kauban alang kang Adan.



Gihatod sa Diyos si Adan sa usa ka
halalum ug lawom nga pagkatulog. Gikuha
ang usa sa mga gusok sa tawo
nga natulog, giumol sa
Dios ang Babaye gikan
sa gusok ni Adan. 
Ang babaye nga
gibuhat sa Dios 
husto gyud aron
mahimong
kauban ni
Adan.



Gibuhat sa Diyos ang tanan sa
unom ka adlaw. Ug gipanalanginan
sa Dios ang adlaw nga ikapito, 
ug usa ka pagpahulay. 



Sa Tanaman sa Eden, si Adan ug
Eva nga sa pagsunod sa Diyos. 
Ang Dios mao ang ilang GINOO, 
ilang Tagahatag ug ilang Higala.



Kung Kanus-a Gibuhat ang Tanan

Usa istorya gikan sa Pulong sa Diyos, 
ang Bibliya,

makit-an sa

Genesis 1-2

“Ang pagsulud sa Imong mga pulong
naghatag kahayag.”  Salmo 119:130



Ang Kataposan



Inga istorya sa Bibliya nagsulti bahin sa
among katingalahang kanamo ug gusto nga

mailhan mo Siya.

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.



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. Amen.

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