Ang Lunop nagbilin ug dili mapapas nga marka sa kasaysayan sa tawo.
Daghang lain-laing mga kultura ang nagtipig sa usa ka rekord niini nga
panghitabo: ang mga Hindu nga mga tawo, ang mga Mayan, ang
karaan nga mga lumulupyo sa Ireland, ang North American Natives...
Sa Genesis 6 hangtod 9, gipasabot ni Moises kon nganong
kinahanglang gub-on sa Diyos ang kalibotan nga Iyang gibuhat, ug
giunsa Niya kini pagbuhat.
Ang Lunop dili lamang kalaglagan, kondili usa usab ka ikaduhang
higayon, ug buhat sa pagtubos sa grasya.
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“Ug ang Dios miingon kang Noe, ‘Ang katapusan sa tanan nga unod ania na sa akong
atubangan, kay ang yuta napuno sa paglugos tungod kanila; ug tan-awa, Ako
molaglag kanila uban sa yuta.’” (Genesis 6:13)

Ngano nga gilaglag sa Dios ang kalibutan nga Iyang gibuhat?
Ang mga tawo maglaglag sa ilang kaugalingon. Ang Dios mituo
nga ang grabeng mga lakang ug usa ka bag-ong sinugdanan
gikinahanglan (Gn. 6:5-7). Iyang gipili si Noe aron sa pagpasidaan
sa tanan ug mitanyag og paagi sa kaluwasan: ang arka (2P. 2:5;
Gn. 6:8, 13–14).
Ang Diyos mihatag ug detalyadong mga instruksiyon kon unsaon paghimo ang arka (lakip ang
eksaktong sukod niini), sama sa Iyang gibuhat sa arka sa pakigsaad sa ulahi.
“Sa ingon niini gibuhat ni Noe; sumala sa tanan
nga gisugo sa Dios kaniya, mao nga iyang
gibuhat.” ( Gn. 6:22 ). Ang Dios nagtanyag usab
sa Iyang grasya kanato, ug nagpaabut Siya og
tubag sa pagtuo ug pagkamasulundon.

“Sa ikaunom ka gatus ka tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa ikanapulo
ug pito ka adlaw sa bulan, niadtong adlawa ang tanang mga tuburan sa dakung
kahiladman nangabuswak, ug ang mga tamboanan sa langit nangaabli.” ( Genesis 7:11 )

Sa unsang paagi magkaparehas ang Paglalang ug ang Lunop?
Paglalang

Ang mga tubig
nabahin (1:6)

Ang
Lunop

Ang mga tubig
nagtingob (7:11)

Gilalang sa Diyos ang mga
mananap sumala sa ilang
matang (1:21, 25)

Gipreserbar sa Diyos ang
mga mananap sumala sa
ilang matang (7:14)

Gidala sa Diyos ang mga
mananap ngadto kang
Adan (2:19)

Gilaglag sa Diyos ang
mga mananap tungod
sa mga tawo (6:7)

Kinahanglang gub-on sa Diyos ang tanan nga Iyang gilalang aron ang katawhan
makabaton ug bag-ong sinugdanan. Gub-on usab sa Dios kining kalibotana aron
makahimog bag-ong Kabuhatan, nga walay sala (Is. 65:17; Pin. 21:1).

“Unya nahinumdum ang Dios kang Noe, ug sa tanang butang nga buhi, ug
sa tanang mga mananap nga uban kaniya sa arka.” ( Genesis 8:1a )

Nakalimtan na ba sa Diyos si Noe?
Ang Dios wala gayud mawala sa Iyang
panumduman. Ang “Dios nahinumdom” nagpasabot
nga ang hustong panahon alang sa usa ka butang
miabot na (Gn. 19:29; 30:22; Ex. 2:24; 1S. 1:19).
Sa dihang natapos na ang Lunop, giablihan ni
Noe ang bintana sa arka (Gn. 8:6). Nagpadala
siya og pipila ka mga langgam aron tun-an ang
kahimtang karon sa yuta (Gn. 8:7–12). Misalig
siya sa Diyos, ug milihok usab siya aron
pamatud-an ang iyang pagtuo.
Naghulat gihapon si Noe sa sugo sa Diyos sa
wala pa mogawas sa arka, bisan pa nga ang
yuta nauga na (Gn. 8:15-18).

“Apan pagatukoron ko ang akong kasabotan uban kaninyo; ug
mosulod ka sa arka—ikaw, ang imong mga anak nga lalaki, ang
imong asawa, ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo.”
( Genesis 6:18 )
Unsa ang pakigsaad sa Diyos kang Noe?
“Pagbuhat ug arka, ug luwason ko ikaw gikan sa Lunop.” Mao
kini ang samang pakigsaad nga gihimo sa Dios kanato: “Tuo kang
Ginoong Jesu-Kristo, ug ikaw maluwas.” ( Buhat 16:31 )

Ang Dios mituman sa Iyang pakigsaad, ug si Noe mitubag uban
sa usa ka buhat sa pagpasalamat, usa ka halad-nga-sinunog (Gn.
8:20).
Dayon gisultihan sa Diyos si Noe bahin sa pipila ka kausaban sa
ilang estilo sa kinabuhi nga gikinahanglan niining bag-ong
kahimtang. Makakaon na sila sa mga mananap sukad niadto,
apan dili sa ilang dugo (Gn. 9:3-4).

Bisan tuod si Moises wala maghisgot niini niana nga bersikulo,
ang mga mananap nga mahimong kan-on mao ang mga mahinlo
(Gn. 7:2; 8:20).

USA KA PAKIGSAAD SA PAGPRESERBA
Unsay gidahom nga buhaton sa mga tawo niining bag-ong
pakigsaad?
Wala. Kini usa ka unilateral nga pakigsaad. Ang Dios mao ang
nagabuhat. Kini usa ka gasa sa grasya alang sa katawhan nga atong
hinumduman sa matag higayon nga makakita kita og balangaw.
Kini nga pakigsaad ug ang ilhanan niini maoy usa ka pahinumdom
sa kataposan sa orihinal nga Paglalang. Ang Dios mipahulay ug
mihatag kanato sa Igpapahulay ingon nga usa ka ilhanan (Ex. 31:13;
Ez. 20:20).

Gihatagan sa Diyos ang katawhan ug ikaduhang higayon, usa
ka “bag-ong linalang.” Mipasalig usab siya sa pagpreserbar sa
kinabuhi sa Yuta: “Samtang ang yuta buhi pa, ang pagpugas
ug pag-ani, katugnaw ug kainit, tingtugnaw ug ting-init, ug
ang adlaw ug gabii dili moundang.” ( Genesis 8:22 )

“Samtang kita motan-aw sa maanindot nga
talan-awon [ang balangaw], kita magmalipayon
diha sa Dios, masaligon nga Siya Mismo nagtanaw niini nga timaan sa Iyang pakigsaad, ug nga
samtang Siya nagtan-aw niini Siya nahinumdom
sa mga anak sa yuta, kang kinsa kini gihatag.
Ang ilang mga kasakit, mga katalagman, ug mga
pagsulay wala matago gikan Kaniya. Mahimo
kitang magmaya sa paglaom, kay ang pana sa
kasabotan sa Diyos anaa sa ibabaw nato. Siya dili
gayud makalimot sa mga anak sa Iyang pagatiman.”
E. G. W. (Our High Calling, November 4)

