A Ang Pag-Andam Sa Arka
❖ Ngano nga gilaglag sa Dios ang kalibutan nga Iyang gibuhat?
❖ Ang mga tawo molaglag sa ilang kaugalingon. Ang Dios mituo nga ang hilabihang mga lakang ug usa
ka bag-ong sinugdanan gikinahanglan (Genesis 6:5-7). Iyang gipili si Noe aron sa pagpasidaan sa tanan
ug mitanyag og paagi sa kaluwasan: ang arka (2 Pedro 2:5; Genesis 6:8, 13–14).
❖ “Sa ingon niini gibuhat ni Noe; sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya, mao nga iyang gibuhat.” (
Genesis 6:22 ). Ang Dios nagtanyag usab sa Iyang grasya kanato, ug nagpaabut Siya og tubag sa
pagtuo ug pagkamasulundon.

B Abg Lunop: Katapusan Ug Sinugdanan
❖ Sa unsang paagi magkaparehas ang Paglalang ug ang Lunop?
❖ [1] Ang mga tubig nabahin (1:6) => Ang mga tubig nagtingob (7:11); [2] Gibuhat sa Diyos ang
mga mananap sumala sa ilang matang (1:21, 25) => Gipreserbar sa Diyos ang mga mananap
sumala sa ilang matang (7:14); [3] Gidala sa Dios ang mga mananap ngadto kang Adan (2:19)
=> Gilaglag sa Dios ang mga mananap tungod sa mga tawo (6:7).
❖ Kinahanglang gub-on sa Dios ang tanan nga Iyang gibuhat aron ang katawhan makabaton ug
bag-ong sinugdanan. Gub-on usab sa Diyos kining kalibotana aron makahimog bag-ong
Kabuhatan, nga walay sala (Isaias 65:17; Pinadayag 21:1).
C “Ang Dios Nahinumdum”
❖ 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 (Genesis 19:29; 30:22; Exodo
2:24; 1S. 1:19).
❖ Sa dihang natapos na ang Lunop, giablihan ni Noe ang bintana sa arka (Genesis 8:6).
Nagpadala siya ug pipila ka mga langgam aron tun-an ang kahimtang karon sa yuta (Genesis
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 pag nauga na
ang yuta (Genesis 8:15-18).
D Ang Pakigsaad Sa Lunop:
❖ Usa Ka Pakigsaad Sa Kinabuhi
— Ano ang katipan sang Dios kay Noe?
— “Pagbuhat ug arka, ug luwason ko ikaw gikan sa Lunop.” Mao kini ang samang pakigsaad nga
gihimo sa Dios kanato: “Tuo sa Ginoong Jesu-Kristo, ug ikaw maluwas.” ( Buhat 16:31 )
— Gituman sa Diyos ang Iyang pakigsaad, ug si Noe mitubag uban ang usa ka buhat sa pagpasalamat,
usa ka halad-nga-sinunog (Genesis 8:20).
— Bisan tuod wala kini hisgoti ni Moises sa maong bersikulo, ang mga mananap nga mahimong kanon mao ang mahinlo ( Genesis 7:2; 8:20 ).

❖ Usa ka Pakigsaad sa Pagpreserbar
— 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.
— Gihatagan sa Diyos ang katawhan ug ikaduhang kahigayonan, usa ka “bag-ong linalang.”
Siya usab mipasalig sa pagpreserbar sa kinabuhi sa Yuta (Genesis 8:22).

