
Estorya 3 sa 60

Si Noe ug 
ang Dakong 

Lunop

Biblia alang sa Kabataan
motanyag

Si Noe maoy tawo nga nagsimba
sa Dios.  Ang uban nagdumot
ug misupak sa Dios.  Usa ka
adlaw, ang Dios may gisulti
nga makakurat.  Akong
puohon kining daotan nga

kalibotan miingon
ang Dios 
kang Noe.  

Ang imong
pamilya ra

ang maluwas

Nagpasidaan ang Dios kang Noe nga may dakong
lunop nga moabot ug molukop sa kalibotan. 
Pagbuhat og dakong barko nga kahoy
nga igo sa imong pamilya ug sa

daghang mga mananap gisugo si
Noe.  Ang Dios mihatag ug tukma

nga mga giya.  
Nagkapuliki
si Noe!
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Unya miabot ang ulan.  
Ang kusog kaayong ulan

mibundak sulod sa kwarenta
ka mga adlaw ug mga gabii.  

Gilunopan ang mga lungsod ug ang
mga balangay.  Paghunong sa ulan, bisan
ang mga bukid gilapawan sa tubig.

Ang tanang may gininhawa nangamatay.

Tingali misuliyaw ang mga tawo sa
gipasakay na ni Noe ang mga
mananap.  Wala sila mohunong
pagpakasala batok sa Dios. 
Wala sila mohangyo
nga mosulod sa

barko.

Dako ang pagtuo ni
Noe.  Nagtuo gayod siya
sa Dios bisan kon wala pa 
mag-ulan sa una.  Unya
naandam na ang barko

aron kargahan sa
mga sangkap.

Sa katapusan, ang tanang
mga mananap ug mga

Langgam
nakasakay na.

Sakay na sa
barko gidapit
sa Dios si Noe.

Si Noe, ang iyang
asawa, ang tulo niya ka

mga anak ug ang ilang mga
asawa misulod sa barko.  
Unya gisirado sa
Dios ang pultahan!

Unya miabot ang mga mananap.  Gidala sa Dios ang
pito kada klase sa ubang mananap, ug tagduha sa

uban. Mga langgam dagko ug gagmay, mga
mananap nga gagmay ug tag-as 

ang gipasulod sa barko.

Tingali, 
gibugalbugalan si Noe
sa mga tawo samtang

mipasabot nganong
nagbuhat

siyag

barko.
Napadayon

lang si Noe.
Padayon niyang

gisultihan ang mga
tawo bahin sa Dios.  

Walay usa nga
naminaw.

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



Ang Dios 
mihatag kang
Noe og nindot
nga saad.  Dili na
Siya magpadalag lunop
aron pagsilot sa sala
sa katawhan.  

Ang Dios naghatag
og pahinumdom sa
Iyang saad.  Ang
bangaw mao ang
timaan sa saad 
sa Dios.

Gisultihan sa Dios si Noe nga
panahon na nga mogawas sila sa
barko.  Gipakanaog ni Noe ug sa

iyang pamilya ang
mga mananap.

Sa hinayhinay, ang barko
midunggo sa taas nga bukid sa
Ararat.  Samtang nagkahubas ang
tubig, nagpabilin pa og kwarenta

ka adlaw si Noe sulod
sa barko.

Mapasalamaton kaayo
si Noe!  Nagbuhat siyag
alampuanan ug gisimba
ang Dios nga nagluwas

kaniya ug sa iyang
pamilya gikan

sa makalilisang
nga lunop.

Si Noe nagpadala og uwak ug salampati gikan sa
bintana sa barko.  

Mibalik
ang

salampati kang Noe kay 
wala kini makakitag
katugpahan nga uga ug
limpyo.  Human sa usa ka

semana, gisulayan na usab ni
Noe.  Mibalik ang salampati nga
nagtangag na og dahon sa olibo.  
Sa pagkasunod semana nahibalo

si Noe nga miuga na ang kalibotan
kay wala na mobalik ang salampati.

Sa pagtaas sa tubig, ang
barko milutaw.  Tingali
ngitngit sa sulod, tingali
makadusmo-dusmo, ug
tingali makahadlok.  Pero 
si Noe luwas gikan sa
baha sulod sa barko.
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Si Noe ug ang Dakong Lunop

Estorya gikan sa Pulong sa Dios, ang Biblia,

makita sa

Genesis 6-10

Ang pag-abot sa Imong mga Pulong
nagahatag og kahayag Salmo 119:130

Nahibalo ang Dios nga nakabuhat kitag daghang daotan. 
Gitawag Niya kinig sala.  Kamatayon ang silot sa sala.

Nahigugma pag-ayo ang Dios kanato.  
Iyang gipadala ang bugtong Niyang Anak nga si 

Jesus aron mamatay sa Krus ug gibayran ang silot.  
Si Jesus nabuhi pag-usab ug mibalik sa Langit!  
Karon mapasaylo na sa Dios ang atong mga sala.

Kon gusto kang mobiya sa imong mga sala, sultihi ang Dios: 
Ginoong Dios, mituo ako nga si Jesus namatay alang 

kanako ug karon nabuhi pag-usab.  Anhi sa akong kinabuhi 
ug pasayloa ang akong mga sala, aron mabag-o ang akong 

kinabuhi karon, ug makig-uban ako Kanimo sa kahangtoran.  
Tabangi ako nga magkinabuhi alang Kanimo ingon nga 

Imong anak.  Amen.  Juan 3:16

Basaha ang Biblia ug pakigsulti sa Dios kada adlaw!

Si Noe ug iyang
pamilya misugod
ug bag-o human sa lunop.  Sa 
paglabay sa panahon, ang iyang
kaliwatan milukop sa tibuok
kalibotan.  Ang tanang

mga nasod sa
kalibotan

gikan kang Noe
ug sa iyang mga anak. 15


