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Si Noe ay isang taong
sumasamba sa Diyos.  
Ang iba ay napopoot at 
sumuway sa Diyos. Isang
araw, may sinabi ang

Diyos
na
nakakagulat. 



"Aking lilipulin ang
masamang sanlibutang
ito," ang sabi ng Diyos
kay Noe.  "Ang pamilya
mo lang ang maliligtas."



Binalaan ng Diyos si Noe na
darating ang isang malaking
baha at tatakpan ang mundo. 



"Bumuo ka ng isang kahoy na arka, 
isang bangka na sapat para sa
iyong pamilya at maraming
hayop," utos ni Noah. Binigyan

ng mga tagubilin. Naging
abala si
Noah!



Malamang na
nangungutya
ang mga tao
habang

ipinaliwanag
ni Noe kung 
bakit siya
gumagawa ng arka. 



Nagpatuloy si
Noah sa
pagtatayo. 

Patuloy din 
niyang sinasabi
sa sa Diyos. 
Walang nakinig.



Malaki ang pananampalataya ni Noe. 
Naniwala siya sa Diyos kahit na hindi pa 

bumuhos ang ulan. Di-
nagtagal, handa na ang

arka para kargahan
ng mga panustos.



Ngayon ay dumating ang mga hayop.  Ang
Diyos ay nagdala ng pito sa ilang mga

species, dalawa sa iba pa. 



Malalaki at maliliit na ibon, maliliit at 
mata-tangkad na hayop ang pumunta

sa arka.



Marahil ay sinisigawan ng mga tao ang
insulto kay Noe habang pinapakarga
niya ang mga hayop. Hindi sila
tumigil sa pagkakasala sa Diyos. 
Hindi nila hiniling na
pumasok
sa arka.



Sa wakas, 
nakasakay na
ang lahat ng 
hayop at ibon. 
"Pumasok ka sa arka," 
anyaya ng Diyos kay Noe.  
"Ikaw at ang iyong pamilya."



Si Noe, 
ang kanyang
asawa, ang
kanyang tatlong
anak na sa arka.  
Pagkatapos ay isinara
ng Diyos ang pinto!



Pagkatapos ay dumating
ang ulan. Isang malakas
na ulan ang bumuhos
sa lupa sa loob ng 
apatnapung araw at gabi.



Bumuhos ang
tubig-baha
sa mga bayan at 
nayon. Nang huminto ang
ulan, maging ang mga bundok
ay nasa ilalim ng tubig.  Lahat ng 
humihinga ng hangin ay namatay.



Habang tumataas ang
tubig, lumutang ang arka
sa ibabaw. Maaaring
madilim sa loob, baka

mabulok, at baka
nakakatakot pa. 
Ngunit ang arka
ay sumilong kay 
Noe mula sa baha.



Pagkaraan ng limang buwan
ng pagbaha, nagpadala ang
Diyos ng nanunuyong hangin. 



Dahan-dahan, ang arka ay 
napunta sa mataas na
kabundukan ng Ararat. 
Nanatili pa si Noe sa

ang tubig.



Si Noe ay nagpadala ng isang uwak at 
isang kalapati mula sa bukas na bintana
ng arka. Hindi nakahanap ng tuyong
malinis na lugar para makapagpahinga, 
bumalik ang kalapati kay Noe.



Makalipas ang isang
linggo, sinubukan muli
ni Noah.  Bumalik ang
kalapati na may dalang
bagong dahon ng olibo
sa kanyang tuka. Nang 
sumunod na linggo, alam
bumalik ang kalapati.



Sinabi ng Diyos kay Noe na
oras na para umalis sa arka. 
Sama-samang ibinaba ni ang

mga hayop.



Tiyak na nagpapasalamat si Noe! Nagtayo
siya ng altar at 
sumamba sa
Diyos na nagligtas
sa kanya at sa
kanyang pamilya
mula sa kakila-kilabot
na baha.



Binigyan ng 
Diyos si Noe 
ng isang
napakagandang
pangako.  

Hindi na
Siya muling
magpapadala

ng baha upang
hatulan ang

kasalanan ng tao. 



Nagbigay
ang Diyos
ng pangako.  

Ang bahaghari
ay tanda ng 

pangako ng Diyos.



Nakahanap si
Noah at ang
kanyang pamilya ng 
mga bagong simula
pagkatapos ng baha.  



Nang maglaon, 
muling namayanan ng 
kaniyang mga inapo ang
buong lupa. Ang lahat
ng mga bansa sa at sa

kanyang mga
anak.



Si Noe ang Dakilang Baha

Isang kuwento mula sa Salita ng 
Diyos, ang Bibliya,

ay matatagpuan sa

Genesis 6-10

“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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

