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Si Noe usa ka tawo nga 
nagsamba sa Diyos. 
Ang tanan gidumtan ug 
gisupak ang Dios. Usa ka 
adlaw, may gisulti ang 

Diyos 
nga 

makapakurat. 
"Akong laglagon 
kining daotang kalibutan," 

gisulti sa Diyos kay Noe. "Ang 
imong pamilya ra ang maluwas."



Gipasidan-an sa Diyos si Noe 
nga moabut ang usa ka dako 

nga lunop ug motabon 
sa kalibutan.



"Paghimo usa ka kahoy nga arka, 
usa ka bangka nga igoigo alang sa 
imong pamilya ug daghang mga 
hayop," Gihatagan sa Diyos si mga 

panudlo. Si Noe 
nagkapuliki!



Tingali nagbiaybiay 
ang mga tawo 
samtang gipatin-aw 
ni Noe 
kung ngano 
nga 
naghimo 
siya usa ka 
arka. Nagpadayon 
sa pagtukod si Noe. 
Nagpadayon usab siya sa 
sa Diyos. Wala’y namati.



Dako ang pagsalig ni Noe. Nagtoo siya 
sa Diyos bisan kung wala pa mobundak 

ang ulan. Wala madugay 
andam na ang arka

nga karga sa
mga suplay.



Karon miabut ang mga hayop. Ang Diyos 
nagdala pito sa pipila ka mga lahi, duha 

sa uban pa.



Ang mga langgam dagko ug gagmay, mga 
hayop nga gagmay ug tag-as ang 

sa arka.



Tingali nagsinggit ang mga tawo og mga 
insulto kay Noe samtang gikarga 
niya ang mga hayop. Wala sila 
mohunong sa pagpakasala batok 
sa Diyos. Wala sila 
maghangyo 
nga 
mosulod 
sa arka.



Sa 
katapusan, 
ang tanan 
nga mga 
hayop ug mga 
langgam nakasakay.  
"Sumulod ka sa arka," 
gidapit sa Diyos si Noe.



"Ikaw ug 
ang imong 
pamilya." Si 
Noe, iyang asawa, 
iyang tulo ka anak nga 
misulod sa arca. Unya 
gisira sa Diyos ang pultahan!



Pag-abot sa ulan. 
Usa ka makusog nga 
ulan ang nagbasa sa 
yuta sa kap-atan 
ka adlaw ug gabii.



Nagbaha 
ang mga baha sa 
mga lungsod ug baryo. 
Sa diha nga ang ulan 
mihunong, bisan ang mga bukid 
sa ilalum sa tubig. Ang tanan 
nga nakaginhawa hangin nangamatay.



Sa pagsaka sa tubig, 
ang arka nakalutaw 
sa ibabaw.  Mahimo 
nga ngitngit sa sulud, 
tingali bagulbagol, ug 
tingali makahadlok.  
Apan ang arka 
nagpasilong kay Noe 
gikan sa baha.



Pagkahuman sa lima ka bulan nga 
pagbaha, ang Diyos nagpadala usa 
ka uga nga hangin.  Hinay-hinay, 
nahabilin ang arka sa mga 

bukid sa Ararat. 
Ug mipabilin 

si Noe 

sa sulod sa 
sa pagkahuman sa tubig.



Nagpadala si Noe og uwak ug salampati 
sa abli nga bintana sa arka. Wala 
makakaplag usa ka uga nga limpyo nga 
lugar aron makapahulay, ang salampati 
mibalik kang Noe.



Paglabay sa 
usa 
ka 
semana, 
gisulayan usab ni 
Noe. Ang salampati 
mibalik nga adunay 
bag-ong dahon sa 
oliba sa sungo niini. 
Pagkasunod semana 
nahibal-an ni Noe nga ang 
salampati wala mobalik.



Gisultihan sa Diyos si Noe nga panahon 
na nga mobiya sa arka. Kauban, 
gipagawas ni Noe ug sa iyang 

pamilya ang mga 
hayop.



Pagkamapasalamaton 
sa gibati 
ni Noe!  
Nagpatindog 
siya usa ka 
halaran ug Dios 
nga nagluwas 
kaniya ug

sa iyang 
pamilya gikan 
sa makalilisang 
nga baha.



Gihatag 
sa Diyos si 
Noe sa usa ka 
katingad-an nga 
saad. Dili na Siya 

magpadala pa 
usab usa ka 
lunop aron 
paghukum sa 
sala sa tawo.



Ang Dios 
naghatag usa 
ka maayong 
pahinumdom 
sa Iyang saad. 

Ang balangaw 
mao ang 
timaan sa 
saad sa 
Diyos.



Si Noe ug ang iyang pamilya 
nakakaplag bag-ong mga sinugdanan 
pagkahuman sa lunop. Paglabay sa 
panahon, gipuy-an pag-usab sa 
iyang mga kaliwatan ang 

tibuuk kalibutan.  
Ang 
naggikan 

kang Noe ug 
sa iyang mga anak.



Si Noe ug ang Dakong Lunop

Usa ka istorya gikan sa Pulong sa Diyos, 
ang Bibliya,

makit-an sa

Genesis 6-10

"Ang pagsulud sa Imong mga pulong 
naghatag kahayag."  Salmo 119:130



Ang Kataposan



Kini nga istorya sa Bibliya nagsulti bahin sa 
among katingalahang kanamo ug gusto nga 

mailhan mo Siya.

Nahibal-an sa Dios nga nakahimo kita mga dili 
maayo nga butang, nga gitawag Niya nga sala. 
Ang silot alang sa sala mao ang kamatayon, 

apan ang Dios nahigugma kanimo sa hilabihan 
Iyang gipadala ang Iyang bugtong nga Anak, si 
Jesus, aron mamatay sa Krus ug silotan alang 

sa imong mga kasal-anan. Unya sa nga 
pasayloon ang imong mga Siya ug mopuyo 

kanimo karon, ug mabuhi ka uban 
Kaniya sa kahangturan.



Kung nagatoo ka nga 
kini ang tinuod, isulti kini sa Diyos:

Minahal nga Jesus, nagatoo ako nga ikaw 
ang Diyos, ug nahimong tawo nga mamatay 

alang sa akong mga sala, ug karon nabuhi ka 
usab.  Palihug pag-anhi sa akong kinabuhi ug 
pasayloa ang akong mga sala, ako bag-ong 

kinabuhi karon, ug usa ka adlaw nga 
makaupod Ka sa hangtud. Tabangi Kanimo 
ug mabuhi alang Kanimo ingon Imong anak.  

Amen.

Basaha ang Bibliya ug pakigsulti sa Dios 
adlaw-adlaw! Juan 3:16
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