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Sino ang gumawa sa atin? Ang Bibliya, 
ang Salita ng Diyos, ay nagsasabi kung 
paano nagsimula ang sangkatauhan. Noong

unang panahon, ginawa ng Diyos ang
pinakaunang tao at si

Adan mula sa
alabok ng lupa. 



Nang hiningahan ng Diyos si Adan ng 
buhay, nabuhay siya.  Natagpuan niya
ang kanyang sarili sa isang magandang

hardin na tinatawag na Eden.



Bago ginawa ng Diyos si Adan, gumawa
Siya ng mag-andang mundo na puno ng 
mga kamangha-manghang bagay. 
Hakbang-hakbang na ginawa ng Diy

mga puwang sa parang, …



… mabangong bulaklak at matataas na
puno, matingkad na balahibo na mga ibon
at balyena at madulas na kuhol. Sa 
katunayan, ginawa ng Diyos ang lahat

ng mayroon - lahat.



Sa pasimula, bago
ginawa ng Diyos ang
anuman, wala nang iba
maliban sa Diyos. 
Walang tao o 
lugar o bagay. 
Wala.  



Walang liwanag at 
walang dilim.  Walang
pataas at walang
pababa. Walang
kahapon at walang
bukas. Mayroon
lamang Diyos na
walang simula. 
Pagkatapos ay 
kumilos ang Diyos!



Sa simula, nilikha ng Diyos
ang langit at ang lupa.



At ang lupa ay walang
anyo at walang
laman. At ang
kadiliman ay 
nasa mukha
ng kala-
liman. 



Pagkatapos ay 
nagsalita ang
Diyos. 
"Magkaroon
ng liwanag."



At nagkaroon ng liwanag. Tinawag ng 
Diyos ang liwanag na Araw at ang

kadiliman ay tinawag niyang Gabi. At ang
gabi at ang umaga ay ang unang araw.



Sa ikalawang araw, inayos ng Diyos ang
tubig ng mga karagatan, dagat at lawa sa
ilalim ng Langit. Sa ikatlong araw, sinabi
ng Diyos, "Hayaan ang tuyong lupa na
lumitaw." At nangyari ito.



Inutusan din ng Diyos na lumitaw ang
damo at mga bulaklak at 

mga palumpong
at mga puno.



At nagpakita sila. At ang gabi at 
ang umaga ay ang

ikatlong araw.



Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang
araw, at ang buwan, at ang
napakaraming bituin na
hindi mabibilang ng sinuman.  
At ang gabi at ang umaga
ay ang ikaapat na araw.



Ang mga nilalang sa
dagat at isda at ibon
ang susunod sa listahan
ng Diyos. Sa ikalimang
araw, gumawa Siya
ng malalaking isdang
espada at maliliit na
sardinas, mga ostrich 
na may mahabang paa
at masayang maliliit
na humuhuni na ibon. 



Ginawa ng Diyos ang
bawat uri ng isda
upang sa lupa at 
dagat at langit. 
At ang gabi at 
ang umaga ay ang
ikalimang araw.



Pagkatapos noon, muling nagsalita ang
Diyos. Sinabi niya, "Hayaan ang lupa ay 
magsilang ng mga buhay na nilalang . . . 
Ang bawat uri ng hayop at insekto
abalang mga beaver. Mga pilyong
unggoy at clumsy crocodiles. 



Maluwag na uod at bastos na chipmunks. 
Gangly giraffes at purring pussycats.  
Ang bawat uri ng hayop ay ginawa ng 
Diyos sa araw na iyon.

At ang gabi at ang umaga ay 
ang ikaanim na araw.



May ibang ginawa ang Diyos sa ikaanim
na araw - isang bagay na napakaespesyal.  
Ang lahat ay handa na para sa Man.  
May pagkain sa parang
at mga hayop upang
pagsilbihan siya.  



At sinabi ng Diyos, "Lalangin Natin ang
tao ayon sa Ating larawan. Maging
panginoon siya sa lahat ng bagay sa lupa."  
KAYA NILIKHA NG 
DIYOS ANG TAO SA 
KANYANG SARILING 
LARAWAN; SA 
LARAWAN NG 
DIYOS NILIKHA 
NIYA SIYA...



Kinausap ng Diyos
si Adan. "Kainin
mo ang nais mo
sa halamanan. 
Ngunit huwag kang
kumain mula sa puno
ng pagkakilala ng 
mabuti at masama. 
Kung kakain ka mula
sa punong iyon ay tiyak
na mamamatay ka."



At sinabi ng Panginoong Dios, "Hindi 
mabuti na ang tao ay mag-isa.
Gagawa ako ng isang katulong
para sa kanya." Dinala ng 
Diyos ang lahat ng ibon at 
hayop kay Adan. 



Pinangalanan silang lahat ni Adam. 
Tiyak na napakatalino niya para 
gawin iyon.  Ngunit sa lahat
ng mga ibon at hayop
ay walang angkop na
katambal para kay Adan.



Dinala ng Diyos si Adan sa isang mahimbing
at mahimbing na pagkakatulog. Inalis ng 
Diyos ang isa sa mga tadyang
ng natutulog na lalaki, 
ginawa tadyang ni Adan. 
Tamang-tama ang
babaeng ginawa
ng Diyos para 
maging partner 
ni Adan.



Ginawa ng Diyos ang lahat sa loob
ng anim na araw. Pagkatapos ay 
pinagpala ng Diyos ang ikapitong
araw at ginawa itong araw
ng kapahingahan. 



Sa Halamanan nagkaroon ng 
perpektong kaligayahan sa
pagsunod sa Diyos. Ang Diyos
ang kanilang PANGINOON,
kanilang Tagapagbigay
at kanilang Kaibigan.



Nang Ginawa ng Diyos ang Lahat

Isang kuwento mula sa Salita ng 
Diyos, ang Bibliya,

ay matatagpuan sa

Genesis 1-2

“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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