A Sa sinugdan... Dios.
❖ Ang duha ka asoy sa Paglalang nagpaila sa Dios sa duha ka lain-laing mga paagi:
— Genesis 1:1-2:3 nagpaila sa usa ka gamhanang Diyos: Siya makalalang sa matarong pinaagi sa Iyang
tingog. Ang Iyang dakong gahom nagpalihok kanato sa pagdayeg Kaniya ug pagsimba Kaniya (Salmo
95:3-6).
— Genesis 2:4-25 nagpaila sa usa ka suod nga Diyos: Siya nag-andam ug usa ka puloy-anan alang kanato
ug nag-umol kanato sa Iyang kaugalingong mga kamot. Siya nag-atiman sa atong kalipay ug nagtudlo
kanato unsaon pagkinabuhi.
❖ Karon nahimulag kita sa presensya sa Dios tungod sa sala. Bisan pa, mapasalamatan gihapon nato ang
Iyang gahum ug kaduol. Makatagamtam kita sa kahibulongan ug matahum nga presensya sa Dios sa atong
kinabuhi.
B Ang Buhat sa Dios
❖ Hingpit nga Paglalang.
— Ang ekspresyong “maayo” [tov sa Hebreohanon] gigamit sa pagpatin-aw nga ang Paglalang milihok
nga maayo; nga kini hingpit ug matahum ug walay bisan unsa nga dautan niini. Siyempre walay
kamatayon. Ang kamatayon dili bahin sa proseso sa paglalang.
— Ang usa ka proseso sulod sa liboan o milyon-milyong katuigan dili uyon sa Paglalang. Ang mga kahoy
mamunga (Genesis 1:12; 2:9). Nagalupad ang mga pispis, nagalakat ang mga sapat (Genesis 1:20,
25). Si Adan gilalang isip usa ka hamtong nga tawo nga makasulti ug makahunahuna (Genesis 2:19).
— Sa dihang natapos ang Paglalang, “ang paglalang sa mga langit ug sa yuta ug sa tanan nga anaa niini
nahuman” (Genesis 2:1 NLT). Unom lang ka literal nga mga adlaw kadto.
❖ Hingpit nga panahon.
— Kahayag1, dagat2, yuta3, tanom4, bituon5, isda6, langgam7, mananap8, tawo9. Ang tanan nahimo
sulod sa unom ka adlaw. Apan adunay usa ka importante nga nawala, ang ikanapulo nga elemento
nga magbutang sa cap sa proseso: ang ikapitong adlaw10.
— Panahon sa pagpahulay, pagpamalandong, pakig-uban sa tawo, ug pakig-uban sa Magbubuhat.
Kadtong hingpit nga mga tawo nanginahanglan niining espesyal nga panahon, busa labi pa nga
kinahanglan naton kini pagkahuman sa liboan ka tuig nga pagpakasala (Exodo 20:8-11).
— Ang Igpapahulay nagpahinumdom kanato sa atong gigikanan, ug sa atong mahimayaong kaugmaon
pinaagi sa Katubsanan
— ( Deuteronomio 5:15; Isaias 66:23 ).
❖ Hingpit nga katawhan.
— Ang larawan sa Dios naglakip sa:
(1) Usa ka espirituhanon nga kinaiya nga makahimo kanato sa pagpakigsulti sa Dios.
(2) Usa ka pisikal nga kaamgiran sa atong Maglalalang.
(3) Ang katakos sa paghunahuna ug paghimog moral nga mga desisyon.
— Sumala sa Genesis 2:7, sa dihang ang gininhawa (espiritu) misulod sa lapok nga dagway nga giumol
sa Diyos (lawas), usa ka buhing binuhat ang gilalang (kalag).
— Unya ang Diyos mihimo ug ikaduhang lakang sa paglalang (Genesis 2:21-22), sa ingon nagkompleto
sa hingpit nga “tawo”: lalaki ug babaye, lalaki ug babaye.
C Ang Mga Gasa Gikan Dios.
❖ Sa dihang gilalang sa Dios ang unang tawo, gihatagan Niya siya og tulo ka mga gasa nga nagpasabot og
tulo ka mga responsibilidad:
— Ang Tanaman sa Eden (Genesis 2:8): Kini ang hingpit nga puy-anan. Kinahanglang atimanon niya kini
ug ugmaron. Kinahanglan natong tipigan ang gihatag sa Diyos kanato.
— Pagkaon (Genesis 2:16): Gihatagan siya sa Diyos ug haom nga pagkaon alang sa iyang hingpit nga
lawas. Gidugang niya ang usa ka pagdili aron iyang mapamatud-an ang iyang pagkamaunongon sa Usa
nga naghatag kaniya sa tanan (Genesis 2:17).
— Ang babaye (Genesis 2:22): Ang hingpit nga gasa. Usa ka tawo nga higugmaon. Usa ka tawo nga
mahimo niyang ipaambit ang tanan. Usa ka tawo nga “mahimong usa ka unod” uban sa (Genesis 2:24).

