A Ang mga kaliwat ni Noe:
❖ Ang tunglo sa Canaan.
— Ang paghubog makapawala kanato sa pagpugong sa kaugalingon ( Proverbio 23:31-35 ).
Nahubog si Noe ug naghubo sa iyang tolda.
— Nakita ni Ham ang iyang amahan ug gibiaybiay siya, sa ingon nagpakaulaw kaniya, ug
naglapas sa ikalima nga sugo. Gipaambit usab niya kini sa uban. Ang anak nga lalaki ni Ham
nga si Canaan lagmit nakauban niya nianang higayona (Genesis 9:22).
— Ang tunglo sa Canaan nagkondenar sa tanang daotang buhat sa iyang mga kaliwat. Gipaila
usab niini ang binhi ni Sem ingong manunubos sa tanang kanasoran (Genesis 9:25-27;
22:18).
❖ Ang kasaysayan sa mga nasod.
— Ang Genesis naghisgot ug 70 sa mga kaliwat ni Noe. Ang matag banay nanimuyo sa lainlaing mga rehiyon. Miresulta kini sa 70 ka lainlaing nasod sa Yuta.
— Ang tanan nahibalo bahin sa sugilanon sa sala ug sa gisaad nga katubsanan nga gipaambit
ni Noe kanila. Giasoy ni Adan ang istorya ngadto kang Lamech, ug gipaambit ni Lamech sa
iyang anak nga si Noe.
— Ikasubo, pipila lang ka tawo ang nagpabiling matinumanon sa Diyos.
B Ang Torre Sa Babel:
❖ Ang Pagsukol.
— Ang panagkatigom sa Babel maoy dayag nga pagrebelde batok sa Diyos.
— Ang Babilonya naghawas sa matag kalihokan nga misulay sa pagpuli sa Diyos, nga gidasig
ni Satanas ug sa iyang pilosopiya (Isaias 14:14; Pinadayag 18:2).
❖ Ang Dios Mikanaug.
— Wala maghulat ang Diyos nga ang tawo makaabot Kaniya (usa ka butang nga imposible,
sa tinuud). Nanaog siya.
— Ang Diyos nanaog sa wala pa ang rebelyon mosobra. Iyang gipugngan ang mga tawo sa
paglaglag sa ilang kaugalingon pag-usab (Genesis 7-8).Sa samang paagi, ang Diyos nanaog
“sa dihang miabot na ang kahupnganan sa panahon”(Galacia 4:4) ingon nga si Jesus aron
sa pagpahigawas kanato gikan sa kalaglagan ug sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon.
— Dili kita makaadto sa Diyos sa atong kaugalingon, busa Siya nanaog pinaagi sa Iyang
grasya.
❖ Ang Pagkatibulaag.
— Ang mga tawo misulay sa pagtukod ug usa ka ganghaan sa trono sa Diyos aron sa pag-ilog
niini, apan kini nahimong usa ka dapit sa kaguliyang [“Babel” nagkahulugan ug “ganghaan
sa Diyos” sa Akkadianhon, ug kini susama sa Hebreohanong berbo nga “paglibog”].
— Sa dihang ang mga tawo mibiya sa arka, sila gisugo sa pagpuno sa yuta ( Genesis 9:1 ),
apan sila midumili sa pagbuhat niana. Human sa Babel napugos sila sa pagtuman sa
mando.
— Kadaghanan kanila nagsalikway gihapon sa Diyos, nagsimba sa mga idolo, ug nahimong
daotan.
— Apan, usa ka nahibilin ang nagpabiling matinumanon ug nagpadayon sa pagsimba sa Diyos
( Genesis 11:27 ). Ang Diyos usab adunay matinumanong nahibilin karon.

