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t'ANG TAWO"

1. Giunsa pagbuhat sa Dios an tawo?

• Giumol ni Jehovah nga ios ang tawo
gikan sa abog sa yuta, ug ihuypan Niya
siya sa gininhawa sa kin buhi aron sa
paghatag kaniya ug kinabu i.
Genesis 2:7. Ug giumol ni Jehovah nga
Dios ang tawo gikan sa ab g sa yuta, ug
gihuypan niya sa mga b ho sa iyang
ilong sa gininha wa sa kinabuhi, ug ang
tawo nahimong kalag nga ay kinabuhi.
Gen. 1:26. Ug miingon an Dios: Buha-
ton nato ang tawo sumala sa atong dag-
way, ingon sa kasama nato; ug magabuot
sila sa mga isda sa dagat, Ig sa mga ka-
hayupan ug sa tibook nga yuta, ug sa
tanan nga nagakamang sa i abaw sa yuta.
Gen. l: 27. Ug gibuhat sa Dios ang tawo
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10 Ang Atong Gitoohan

sa iyang kaugalingon dagway, sa dagway
sa Dios gibuhat niya lalake ug babaye
iyang gibuhat sila.

2. Nganong gibuhat so Dios ong tawo?
• Gibuhat sa Dios ang tawo alang sa iyang

kaugalingon himaya.
Isaias 53: 47. Gibuhat ko siya alang sa
akong himaya.

3. Unsa ong kahimtang so tawo human siya
buhata sa Dios? .
• Hingpit ang tawo, sa lawas, kalag ug espi-

ritu.
4. Nagapabilin bo ong tawo so iyong hingpit

ngo kahimtang?

• Wala. Misupak siya sa Dios ug mao nga
nahulog siya gikan sa iyang hingpit nga
kahimtang.
Roma 5: 19. Kay maingon nga pinaagi
sa pagkamasinupilon sa usa ka tawo dag-
han ang nahimong makasasala, mao man
usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon
sa usa ka tawo daghan ang mahimong
matarung.

Ang Imong Pagabuhaton

1. Sublia pagsag-ulo ang mga sag-ulohon gikan
sa una hangtud sa ika-duha nga leksyon.

2. Kon masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga sag-
ulohon, tubaga ang mga pangutana sa
"Talaan sa Tinun-an" alang sa ika-tulo nga
leksyon.
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