




KABANATA 1:
Ang simula… 
KABANATA 1:

Ang simula… 



nandoon na ang 
Diyos. Siya lamang ang 

nabuhay  na walang simula, 
Subalit hindi siya nag-iisa. 

Siya, bilang Trinidad ng 
tatlong bahagi, ay nakipagniig

 sa kanyang sarili.

Ang kuwentong ito ay
isinalasay sa isang lumang

aklat, libu-libong taon na ang
nakalipas. Ang bawat salita na

aking sasabihin sa inyo ay
totoo. Karamihan nito ay
mahirap na paniwalaan,

Sa simula, bago
pa nilikha ang unang tao;
bago pa ang daigdig, ang

araw, ang mga bituin, kahit
bago pa nilikha ang 
liwanag at panahon, 

Subalit ibig ng Diyos 
na ibahagi ang kanyang buhay. 

Nais niya ng mga
kaibigan at mga kapitbahay.

ngunit ang 
katotohanan ay 
madalas na hindi 

kilala kay sa katha. 

Ang Bibliya ay nagsasabi sa atin na sa nakaraan
 na walang hanggan, nilikha ng Diyos ang 

napakaraming uri ng mga anghel upang mag-
handog ng mga pagpupuri sa palibot ng kanyang 

trono ngunit isa na tinatawag na Lucifer ay 
nagpasimuno sa ikatlo sa kanila ng paghihimagsik. 
Itinapon sila ng Diyos palabas sa langit at ang 

pangalan ni Lucifer ay pinalitan ng Satanas.

Para sa dagdag kaalaman tungkol kay Satanas tingnan ang: Isaias 14:12-1-4; Ezekiel 28:13-19; Mateo 25:41; 
Lukas 10:18;

Apokalipsis 12:4, 20:2

ngunit hindi ito ang 
kanilang kasaysayan.

Ito ay kuwento ng Diyos na 
gumagawa sa sangkatauhan.
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…at ang panahon sa 
pagkaunawa ng tao 

dito, ay nagsimula na.

Biglang nagsalita ang 
Diyos sa kadiliman

Nang pasimula nilikha 
ng Diyos ang langit at 

ang lupa. at nangyari, ang 
lupa ay walang hugis at

walang laman, at ang may 
likha ay sumasa ibabaw

ng tubig.  

Genesis 1:2-3 (humigit-kumulang 4004 BC…)

Ang “teoriya sa ebolusyon” ay isang maling
ideya na iniisip ng mga tao na nagtuturo na ang
sangkatauhan ay nabuo galing sa mababang uri
ng buhay sa pagdaan ng ilang milyong taon.

Hindi ito ayon sa iniisip ng tao. Hindi ginamit ng
Maylikha ang ebolusyon. Siya ay naglikha sa
lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng

pagsalita sa kanila upang iiral. Sa anim na 24 na
oras na mga araw ginawa ng Diyos ang mga

halaman at mga hayop upang manirahan sa lupa.
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Sa ikaanim na araw binuo
ng Diyos ang bagong bagay

galing sa alabok sa lupa.

Binuo ng Diyos ang katawan ng tao
galing sa alabok sa lupa, at pagkatapos
ihininga ang kanyang sariling buhay sa
sisidlan na luwad. Ang tao ay kakaiba
kay sa mga hayop at naging buhay na

kaluluwa- sa mukha ng Diyos.

Tiningnan ng Diyos 
ang lahat ng kanyang 
nilikha at sinabi, “ito 

ay napakabuti.”

Tinawag ng Diyos
ang bagong likha at
ibinigay sa kanya ang
pangalan na Adam.

Genesis 1:31, 2:7
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Si Satanas, 
ang 

masama ay 
nakatingin.

Sa bawat araw,
nakipag-usap ang Diyos

kay Adam, at ang buhay ay
kahangahanga. Dinala ng
Diyos ang mga hayop sa
harap ni Adam upang siya
ay makapagbigay sa bawat
isa ng pangalan. Habang

ang mga hayop ay dumaan,
si Adam nakaisip

na siya ay walang kabiyak
katulad sa kanila.

Sila

Sila ay masaya sa halamanan.
Walang kasalanan, walang

gutom; hindi gaanong
mainit o gaanong malamig.

Sinabi ng Diyos:

Kayo ay maaring
kumain sa lahat ng

mga punong kahoy sa
halamanan, ngunit

huwag kumain mula sa
isang punong kahoy sa loob

ng halamanan dahil
sa araw na kayo ay

kumain kayo ay
mamamatay.

Ako ay
gagawa ng

isang kabiyak
upang

tutulong
ni Adam.

Ginising ng Diyos si Adan at dinala ang
babae sa kanya. Sinabi niya sa kanila na

magkaroon ng mga anak at magpakarami sa
lupa. At tinawag ni Adan ang kanyang

magandang bagong asawa na Eva.

Silang dalawa ay
Kapwa hubad, ngunit,

tulad sa mga bata, sila
ay walang malay dito.

Siya ay buto
ng aking buto at

laman ng
aking laman.

Genesis 1:28, 2:2, 16-22,25

At sinabi ng Diyos…

Sinabi ng Diyos
tungkol sa mga 
punong kahoy,
na sinasabi…

Ginawa ng Diyos ang magandang halamanan at nagbigay ng 
kapangyarihan kay Adan upang mamahala sa ibabaw nito at sa 
buong mundo.  Sa halaman na ito ay may 2 espesyal na puno: 
ang puno ng buhay at ang puno ng pagka-alam ng mabuti at 
masama. Binigyan ng Diyos si Adan ng pahintulot na kumain 
sa puno ng buhay kapag nais niya.  Magpakailanman, si Adan 
ay hindi tatanda, magkakasakit, o mamamatay habang siya ay 
kumakain sa puno na ito. Sinabi ng Diyos kay Adan na huwag 

kakain sa puno ng pagka-alam ng mabuti at masama.

Ginawa ng Diyos kay Adam upang
siya ay makaranas ng isang malalim

na pagkatulog, at pagkatapos
kinuha ang isang tadyang galing sa
kanyang gilid. Sa pamamagitan ng

tadyang ginawa ng Diyos ang isang
magandang babae upang maging

mapagmahal na katulong ni Adam.

5



Sinabi ba ng
Diyos na kayo ay

di maaring kumain sa
bawat puno sa

halamanan?

Ito'y maganda sa 
paningin.

 ito'y mabuting kakainin,
at magiging matalino ako 

sa pagkain
nito; ngunit sinabi ng
Diyos na huwag kakain

bunga nito.

Hindi pa alam ni Eva
kung ano ang

mabuti at masama.

Huli na, naunawan na ngayon 
ni Eva Na siya ay nalinlang. 
Nagdulot ito sa kanya ng
pagkaalam ng mabuti at

masama, ngunit ang
masama na ang nagkontrol.

Kinasusuklaman ni Satanas ang Diyos at 
gusto niyang wasakin ang ginagawa ng Diyos, 
siya ay naghanap ng isang paraan para maka-
usap si Eva, kaya pinasok niya ang katawan ng 

isang magandang nilikha na hayop at
nagsalita sa pamamagitan ng kanyang bibig.

Dinala ni Eva ang bunga
sa kanyang asawa at

kinumbinse siya na kumain.

Tingnan mo,
hindi ako namatay.

Kain, ito'y
magpapatalino rin

sa iyo.

Ha! Hindi kayo
mamamatay. Ikaw ay 

maging katulad sa mga
diyos sa panahon na ikaw ay

kakain. Ikaw ay maliliwanagan
katulad namin at ikaw

malalaman mo ang lahat 
patungkol sa mabuti 

at masama.

Sinabi niya na
kami ay makakakain sa
bawat puno maliban

sa isang ito, ngunit kung
aming itong hihipuin,
kami ay mamamatay.

Sinuway ni Eva 
ang Diyos at 

kinain ang bunga.

Genesis 3:1-6; Apokalipsis 20:2
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Ginawa ito ng 
babae na inyong 
ibinigay sa akin.

Sila'y naliwanagan
at nahiya sa kanilang

pagkahubad.

Ano ang 
ating 

ginawa?

Sinuway natin ang
Diyos. Siya ay paparating 

na. Tayo'y kailangan 
magtakip sa ating

pagkahubo't hubad.

Adam,
nasaan na

kayo? narinig ko 
ang iyong tinig

 at ako'y natakot
sapagkat ako'y
hubo't hubad.

Sinong nagsabi 
sa iyo na ikaw ay 

hubo't hubad? Sinuway 
mo ba ako at kumain 

sa ipinagbabawal 
na bunga?

Genesis 3:6-12

Ha, ha, ha, papatayin
 niya kayo ngayon! Tingnan 

kung ano ang ginawa
niya sa akin.
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 Dahil ito
ang ginawa mo 

ikaw ay gagapang
sa iyong tiyan
at kukuha ng
alikabok sa

 iyong  bibig.

maaring puksain kaagad ng Diyos 
Si Lucifer at ang lahat ng kanyang mga 

anghel na kasama, Subalit pinahintulutan  
niya na mabuhay sila upang subukin ang 
lahi ng tao o dili kaya ay sundin nila si 

satanas sa kanyang pag-rebelyon.

Ito ang pangako sa darating
na digmaan. Isang panahon ang

darating na ang anak ng babae ay
tatalo kay Satanas. Ang personang
ito'y magtutubos sa sangkatauhan

pabalik sa Diyos at magliligtas
sa kanila mula sa sumpa ng
kasalanan at kamatayan. 

Nilinlang ako ng
ahas. Sinabi niya na ako ay hindi 
mamamatay; na ako ay magiging
katulad niyo, ngunit ako'y hindi 

naging katulad niyo. Kakila-kilabot
ang aking naramdaman.

at papagaalitin ko
 ikaw at ang babae, at 

ang iyong binhi
At ang kanyang binhi: 
ito ang dudurog ng 
iyong ulo, at ikaw
Ang dudurog ng 
kanyang sakong.

Genesis 3:13-15

Hissss…

Tinanong ng Diyos si Eva
kung ano ang nangyari

at sumagot ni Eva:

Kaya sinumpa
ng Diyos ang

ahas at
sinabi sa kanya..
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Ngayon ay panahon na
upang si Adan at Eva ay patayin

tulad sa ipinangako ng
Diyos. Sa halip na patayin

sila, pumatay ang Diyos ng mga
hayop kapalit ng lugar nila at kinuha

ang mga balat upang gawing
mga damit para kay Adan at Eva.

Si Adan at Eva ay
hindi namatay sa araw
na iyon sapagkat ang

inosenteng mga hayop
ang namatay sa kanilang

lugar. Ngunit ang
sentensiya ng

kamatayan lumampas sa
kanila, at sa kalaunan
sila rin ay mamamatay.

Ang kamatayan ay
parusa sa kasalanan.

Sapagkat si Adan at Eva ngayon
ay makasalanan na, pinalabas sila ng
Diyos sa magandang halamanan upang
sila ay hindi na makakain sa puno ng
buhay at mabuhay magpakailanman

sa kanilang kalagayan bilang 
makasalanan.

.

Inilagay ng Diyos ang espesyal na
mga anghel na tinawag na Kerubin, sa pasukan 

ng hardin upang mapanatiling walang makapasok 
sa puno ng buhay. Sa kalaunan sinira ang

halamanan at ang puno kinuha sa lupa. Isang araw
ito'y dadalhin pabalik sa lupa, subalit

mayroon pang rin higit pa sa kuwentong ito.

Genesis 3:17-24; Ezekiel 18:4

Isinumpa ng Diyos
ang sangkatauhan 

na nagsasabi…

Pinatay 
niya ang mga 
hayop sa halip 

natin!

Hindi 
niya tayo 

pinatay! Buhay 
pa tayo!

Adan, dahil ikaw ay
nagpasakop sa paghikayat ng iyong

asawa at sinuway ako, isusumpa
ko ang lupa na ito ay magkaroon ng tinik at

mga dawag na tutubo na mas mabuti
kay sa mga gulay, at magsikap ka

sa pagtatrabaho upang ang lupa ay
magbunga ng makakain.

habang ikaw ay nabubuhay
ikaw ay may kalungkutan,

magtatatrabaho at magpapagal,
hanggang ikaw ay mamatay at

bumalik sa lupa kung saan 
ikaw ginawa.
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Si Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming
anak. Bandang huli, ang kanilang mga anak

na lalake at mga anak na babae ay
magpapakasal sa bawat isa at magkaroon

ng sarili nilang mga anak.

Ang kanilang unang anak na lalake, si
Cain, nagtanim ng mga gulay at prutas.

Ang kanilang pangalawang anak na lalake,
si Abel, nag-alaga ng mga hayop. Maari kaya

na ang isa sa kanila ang magiging ipinangakong
anak na lalake na lilipol kay Satanas?

Alam ni Cain at Abel ang
tungkol sa Diyos at sa mga

nangyari sa halamanan. Ngunit
ang Diyos ay hindi na lumalakad

at nakikipanayam sa sangkatauhan.
Si Adan at lahat ng kanyang

mga supling ay nahiwalay mula
sa Diyos sa pamamagitan ng

kanyang pagsuway. Naging mahirap 
Ang buhay na walang Diyos.

Dumating ang isang araw na ang dalawang 
anak na lalake nagpasiya na sumamba sa Diyos. 

Sinabi ng kanilang ama na ang Diyos ay pumatay ng 
mga hayop sa halaman. Kaya sa pamamagitan ng 
pananampalataya, si Abel ay pumatay ng isang 

hayop at inihandog ito  sa Diyos. 

O Diyos, ako
ay makasalanang

tao; pinatay ko itong 
batang tupa

at inihahandog
ko sa iyo sa lugar
ng aking sariling

kamatayan.

Nag-alay si Cain ng pinakamabuti
na nasa kanya. Ngunit ito'y hindi

dugo ng sakripisyo. Hindi naunawaan
ni Cain na galit ang Diyos sa kanyang

kasalanan.

Diyos,
mangyaring

tanggapin niyo ang 
handog na ito na 
pinakamabuti sa
akin ini-aalay.

Genesis 4:1-4; Roma 3:23; Hebreo 11:4

Maaari kaya na ang isa sa
mga lalakeng ito ang

ipinangakong tagapagligtas?
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Tinanggihan ng Diyos ang 
mga handog ni Cain sapagkat 

ito'y walang dugo.

Nalugod ang Diyos kay Abel at
sa kanyang handog. Nang makita
niya ang pagbuhos ng dugo ng
inosenteng batang tupa, inalis
ng Diyos ang kasalanan ni Abel.

Si Abel ay namatay, at
sinubukan ni Cain na
itago ang kanyang
sala ng pagpatay.

Sinabi ng Diyos kay Cain, “Kung gagawin 
mo ang dapat mong gawin

malulugod ako sa iyo. At pamamahalaan 
mo ang iyong kapatid na si Abel

at mamumuhay siyang nagpapasakop sa iyo

Genesis 4:5-8

Aking
kapatid,mayroon

pang panahon para
makapag-alay ka ng 

isang sakripisyo 
na may dugo. 

.

Hindi na 
ako makikinig

sa iyo!

Ikaw ba ay
mas magaling kay sa

akin? Ang halaga ng aking 
mga prutas at mga gulay 

ay mas higit pa kay sa 
iyong madugong batang 

tupa. Ano ba ang 
nagpapa-espesyal

sa iyo?

Hi
n
di
, 
Ca

in
 

Hi
n
di
, 
Ca

in
 

Wakk!..
Wakk!..

11



Genesis 4:9-16, 5:4; Mga Gawa 17:24-28

Subalit hindi makapagtago 
si Cain Sa kanyang masamang

gawa mula sa Diyos.
Ang Diyos ay nakakita

at nakaka-alam ng lahat.

Cain, nasaan
ang inyong
kapatid na

lalake na si
Abel?

Hindi ko po 
alam. Hindi ako 
nagbabantay sa 

aking kapatid 
na lalake.

Alam ng Diyos ang lahat. Siya ay nakakakita sa
bawat isa sa lahat ng panahon. Walang maitatago mula

sa kanya. Nakita niya ang ginawa ni Cain kay Abel.
Inilagay ng Diyos kay Cain ang isang sumpa at siya ay
tumakas papunta sa parang, na kasama ang kanyang

asawa. Ang kanyang pagkakasala nagbigay
sa kanya ng malaking dalamhati at paghihirap.

Hindi maaaring Si Cain ang
ipinangakong tagapagligtas.

Siya mismo ay nangangailangan
ng kaligtasan.

Nang nilalang ang unang tao, hindi pa nabuo 
ang nagbabagong “genes” na ngayon ay nagiging 
sanhi ng kapangitan dahil sa panganganak bilang 
malapit na kamag-anak. Bandang huli, nang ito ay 
naging isang suliranin, inutos ng Diyos na ang 

malapit na kamag-anak ay hindi dapat magpakasal.

Ano ang nangyari sa ipinangako ng Diyos
tungkol sa isang lalakeng anak na magliligtas? Si

Adan at Eva ay nagkaroon uli ng isang anak na lalake
at tinawag na Seth. Marami pang anak na lalake at

mga anak na babae ang naisilang nila.

Ibinigay ng
Diyos sa akin

ang isa pang lalake
upang maging kapalit

sa isa na pinatay
ni Cain.

Ang dugo ng
iyong kapatid na

lalake nandiyan pa
sa lupa. Ito ay

nagpakita sa akin ng
inyong masamang

gawa.
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Nagkaroon ng anak na lalake si Seth,
at ang kanyang anak na lalake ay 

nagkaroon din ng anak na lalake, at marami
pang mga anak na lalake ang isinilang,
ngunit wala pa ring dumating upang

alisin ang sumpa sa kasalanan at lipulin
ang kamatayan. Hindi nagtagal, ang

lupa ay tinayuan ng maraming 
lungsod, mga nayon, at mga sakahan.

Sa bawat bagong
henerasyon, habang

ang mga tao ay
dumarami, ang
kasalanan ay

dumarami. Ginawa ng
mga tao ang sekswal

na kasalanan at
naging marahas. Ang

bawat isip ay
makasalanan. Walang

isang nabuhay ng
matuwid. Ginawa ni

Adan ang isang sala;
ngayon ginawa ng

mga tao ang
maraming kasalanan.

Sinabi ng Diyos, “Ako'y nagsisisi
na aking ginawa ang tao sa lupa.
Papatayin ko ang bawat isa na

May buhay sa lupa. Si Satanas, na
napopoot sa kaharian ng Diyos,

ay magagalak na tumingin sa Diyos
na papatayin ang bawat isa.

Siyam na henerasyon (1,400)
na ngayon ang nakalipas at ang

sanlibutan ay napuno ng kasalanan.

Magkakaroon pa kaya ang
 Diyos ng isang pamilya na iibig

at susunod sa kanya?

Ginawang alipin ng mga tao
ang kanilang kababayan.

Genesis 6:5-7; Mga taga Roma 5:12
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Subalit mayroong isang
tao, si Noe, na naniniwala

sa hustisya at palaging
ginagawa ang wastong
bagay. Nagpasiya ang

Diyos na magbigay
ng biyaya sa kanya at huwag

siyang patayin o ang kanyang
pamilya nang pinatay niya
ang lahat ng ibang tao.

Si Noe kaya ang ipinangakong anak,
ang isa na lilipol sa mga gawa ni
Satanas? Siya ba ay susunod sa

Diyos, o siya ba, ay mabibigo rin?

Sinabi ng Diyos kay Noe kung 
gaano kalaki ang daong na kailangang
maglaman ng dalawa sa bawat nilikha

 na humihinga ng hangin 
sa lupa, kasama na ang pagkain

na kanilang kakainin.

Genesis 6:8-9, 17-22, 7:2

Humigit-kumulang 
2500 B.C.

Dalhin niyo sa daong
ang isang paris ng bawat

hayop sa lupa. Dalhin mo ang pito 
sa lahat ng mga hayop na

pinapayagang kainin. Sasabihin
ko sa iyo papaano

ang paggawa sa daong at ano
ang iyong mga kakailanganin 
upang paghandaan ang baha.

Noe, ako ay magpapadala ng malaking
baha sa buong kalupaan. Ang lahat ng
bagay na may hininga ay mamamatay.

Upang makaligtas ka, ang iyong
pamilya at ang mga hayop, ikaw ay
gagawa ng isang malaking daong. 
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Isang daan at dalawampung 
taon pagkatapos na mabuo ang 

daong, ginawa ng Diyos na pumunta
ang mga hayop kay Noe mula sa 

buong bahagi ng daigdig.

Ang ilan ay
Kataka-taka ang anyo.

Hindi ko alam na may mga 
ganoong uri Ng hayop. Sa 
palagay mo kaya ay Tama 

si Noe tungkol sa 
pagpapadala ng Diyos

 ng isang baha?

Tingnan mo,
dumarating pa rin

ang mga hayop. Silang
lahat ay nagpunta sa
kanilang mga sarili 

lamang, na walang isang 
nangunguna sa kanila,

 na tila may
isang tumatawag

sa kanila.

Hindi. Saan
Ka naman 
kukuha ng

sapat na tubig
para bahain ang
buong mundo?

Nagpalungkot kay
Noe ang pag-iisip na

ang bawat isa ay mamatay
sa darating na baha, kaya

ginugol niya ang
malaking panahon sa

pagbibigay ng babala sa 
kanila upang

huminto sa pagkakasala.

Sinasabi sa inyo
ng isang beses pa. Wawasakin ng
Diyos ang mundo sa pamamagitan

ng malaking baha. Kayo ay
kailangang maniwala sa akin at

sumama sa akin sa daong.

Bakit
ang isang

nagmamahal
na Diyos ay

papatayin ang
kaniyang

mga anak?

Matandang 
hangal ka!

Dahil sa kasalanan.
Kayo ay dapat huminto na sa
pagkakasala at makitungo sa

inyong kapitbahay na may
pag-ibig at hustisya.

Genesis 7:7-9; 2 Pedro 2:5
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Genesis 7:9-11,16

Noe, panahon na.
Pumasok ka na sa daong

kasama ang lahat ng iyong
pamilya at mga hayop. 

Sa madaling panahon ay
huli na para sa lahat ng
tumanggi sa paghinto sa
paggawa ng kasalanan.

Malamang 
kinain na

Sila ng mga 
leyon.

isang linggo 
na silang 
nandiyan!

Ngunit sa ikapitong araw
nagsimula nang umulan, at ang
tubig na nakaimbak sa ilalim ng

lupa ay pumaibabaw.

Huwag kang
magpatawa; ang

Diyos ay pag-ibig.
Paano naging tama 
isang tao At lahat

 ng ating mga
relihiyosong lider

ay mali?

Dapat sana ako'y 
nakinig kay Noe. 

Ako'y naging isang 
ulol!

Isinara ng Diyos
ang pinto ng

daong, at sa loob ng
pitong araw ay

walang nangyari.

Hindi pa talaga ako
nakakita ng ganito; sa 

palagay niyo ba ang mga ulol
na tao sa daong ay tama

tungkol sa Diyos na gustong
patayin ang lahat dahil sa

kanilang kasalanan?

Diyos ko, 
iligtas mo ang 
aking sanggol!

Halos wala 
nang natitirang 
malaking silid

pa.

Ito na ang 
huling mga hayop

na dumating.

Bago ng panahong ito, hindi pa
Umulan kailanman. Ang panahon ay

palaging maganda at ang ambon ay lumitaw
galing sa mundo upang tubigan ang lupa. Wala 
pang nakakita o nakarinig ng ulan. Si Noe ay

walang dahilan upang maniwala na uulan maliban 
sa sinabi ng Diyos. Maraming tao ang nag-akala 
na si Noe ay nabaliw sa pag-iisip at ang tubig ay 

mahuhulog galing sa langit, ngunit si Noe ay 
nanampalataya sa sinabi ng Diyos.

Ha, ha, tingnan niyo
ang mga ulol, nakulong

sa malaking daong kasama
ng lahat ng mga hayop sa

gitna ng tuyong kapatagan,
napakalayo mula sa

anumang tubig.
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Sa oras na napagtanto 
ng mga tao na si Noe ay 

nagsasabi ng totoo,
huli na ang lahat.

Umulan ng 40 mga araw at
Mga gabi hanggang sa 

natakpan ng tubig
ang bawat bundok sa buong 

lupa. Ang
bawat kaluluwang may buhay
na humihinga ng hangin ay

namatay, maliban doon sa mga
kasama ni Noe sa daong.

Higit pa sa isang taon bago
pa nila lisanin ang daong.

Sa wakas, pinakawalan ni Noe
ang isang kalapati at ito nagbalik
dala ang isang sanga sa kanyang

tuka, na ang kahulugan ay sa isang
lugar mayroon nang isang puno na

tumutubo. Sa huli, muli niya
itong pinakawalan, at sa panahon
na iyon ito ay hindi na bumalik, 

nangangahulugan na ito'y nakakita na
ng isang lugar para mabuhay.

Genesis 7:12,19-23, 8:9-11

Ako'y
matutuwa kapag

ang tubig ay
bumaba na at maaari na

nating iwan ang
daong na ito.

Humigit-kumulang 2348 BC
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Hindi nagtagal, ang daong
ay pumirmi sa tutktok ng

bundok na tinawag na
Ararat. Lumabas ang bawat

isa sa isang bagong mundo- isang
mundo na walang kasalanan.

Si Noe ay naging isang magsasaka
at nagtanim ng mga ubas. Ang

bagong sanlibutan ay malungkot dahil 
apat lamang ang pamilya, subalit sa hindi

nagtagal ang kanyang mga anak na
lalake nagkaroon ng sarili nilang mga anak.

Natuklasan ni Noe na sa pamamagitan
ng paglagay ng prutas sa isang sisidlan at

hayaan ito ng ilang linggo ito'y naging
inuming may alkohol na nagdulot sa kanya 
ng nakakatuwang pakiramdam. Nagustohan 
ng husto ni Noe ang inumin kaya paminsan-
minsan siya ay hindi makapagtrabaho. Siya 

ay natumba at nawalan ng malay. Dahil  
dito, nakagawa siya ng mga 

bagay na nagpasama sa loob ng Diyos.

Itinayo ni Noe ang isang altar at inialay
ang mga hayop na sakripisyo sa Diyos.

bagamat si Noe ay isang makatuwirang tao,
mayroon pa ring sala sa kanyang puso.
Ang mga dugong sakripisyo na ito ay

inialay sa Diyos na kapalit sa mga buhay
ni Noe at lahat ng kanyang pamilya.

Ang mga hayop ay
kumakatawan sa walo na

dapat ay mamatay sa 
baha, ngunit naawaan sa 
biyaya ng Diyos. Ito'y 

tulad sa ginawa ng Diyos 
sa halamanan nang 

pinatay niya ang mga 
hayop upang gawing 

pantakip kay  Adan at Eva.

Genesis 8:4, 20, 9:1-29

gagawin kong 
matatakot ang mga 
hayop sa tao. Maari 

kang kumain  sa kahit 
anong nilikha na buhay 
at gumagapang sa lupa, 
katulad lamang nang
kayo ay kumakain ng

mga gulay at mga 
pananim na damo sa 

parang.  Ngunit kayo ay
hindi kakain sa dugo ng

kahit anong nilikha.
Huwag kayong papatay

kahit sinoman. 

Bibigyan kita ng 
bahaghari sa langit na isang 
palatandaan na hindi ko na 

kailanman lilipulin muli ang 
lupa sa pamamagitan ng tubig. 
Ikaw ay dapat magkaroon ng 

maraming anak, maghiwa-hiwalay 
kayo, at muling magpakarami

 sa buong lupa. 

Kung mayroon mang
 matagpuan na may kasalanan sa 

pagpatay sa iba, kung gayon  siya ay
 papatayin din ng ibang tao. Kung ang isang

 tao ay nagbuhos ng dugo ng ibang tao,
kung gayon ang ibang mga tao ay bubuhos din

sa kanyang dugo upang ibayad sa kanyang
krimen, dahil ang buhay ay nasa dugo.
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Si Noe at ang kanyang
pamilya ay pinagpapala

sa biyaya ng Diyos.

Pinatay ng Diyos
ang bawat isa maliban

sa walong ka-tao.

Sa paglipas ng panahon
si Japet ay napunta sa

kanluran at hilaga upang
manirahan at magpakarami.

Si Sem napunta
sa silangan at

nanirahan sa Asia.

At sa gayon ang
mundo ay muling
tinirahan ng tao.

Genesis 9:21-27; I Cronica 4:40 Salmo 78:51, 105:23,27,106:22

Isang araw si Noe ay lubhang
nalasing na siya'y naging hubo't

hubad at maya-maya nawalan ng malay.
Ang kanyang anak na lalake, si Ham,

Ang nakakita sa kahihiyan ng kanyang ama
at nasiyahan ito. Sinabihan niya ang

kanyang mga kapatid na lalake na may
pabirong tono sa kanyang nakita.

Ang iyong
anak na lalakeng

 si Canaan, at lahat 
ng kanyang mga lahi 
ay magiging alipin sa 
mga lahi naman  ng 

iyong kapatid
 na si Sem.

Maraming taon ang nakaraan,
ang hulang ito ay naging

totoo. Ang mga taga Canaan
ay inokupa ang Palestina at
nauwi sa pagiging mga alipin 

ng mga Judeo.

Adam at Eva Cain

Abel 

Seth 

Europa

Ja
fe

t 

H
am

 

Sem
 

Asia

Afrika 

Turkey 

Ehipto

Nang si
Noe ay

nagising,
sinabi ng
kanyang
mga anak
na lalake 

kung
ano ang
ginawa ni

Ham.

Si Ham pumunta sa timog at
nanirahan sa Afrika at sa 

katimogan ng Asia. Ang mga lahi 
ng kanyang anak na lalake, si
Cana, nanirahan sa  tinatawag 

ngayon na Palestina.
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Habang ang lupa ay napuno ng
mga tao, muli ring dumami ang 

kasalanan. Ang mga tao ay 
yumuko sa mga diyosdiyosan at 

nakalimot sa buhay na Diyos.

Ang anak na lalake ni Noe, si Ham,
nagkaroon ng isang anak na lalake

na pinangalan na Cush, at
pagkatapos si Cush nagkaroon ng
anak na lalake na pinangalanan na
Nimrod. Si Nimrod ay lumaki upang
maging malakas na mangangaso at 

naging kilala sa buong lupa. 
Tinanggihan niya ang pagsunod sa 

Diyos at nagsimula ng kanyang 
sariling huwad na relihiyon sa isang

lugar na tinawag na Babilonia.

Ang mga tao sa Babilonia ay hindi gustong
Maghiwa-hiwalay upang magpakarami sa lupa

alinsunod sa utos ng Diyos, kaya sila ay
nagkaisa at nagtayo ang isang malaki at

mataas na tore bilang sentro ng pagsamba.

Subalit hindi ang
kanilang Tagapaglikha 

ang sinamba.
Pinangunahan sila ni 

Satanas
upang lumikha ng

kanilang sariling mga
diosdiosan mula sa

kahoy, bato at bakal.

Ang mga manggagawa
ay hindi na magkaintindihan

sa bawat isa, kaya 
hindi na nila maipagpatuloy

ang trabaho.

Ang Diyos ay nagalit sa
kanilang pagtanggi na

maghiwa-hiwalay sa buong
mundo, kaya ginawa niya

na ang mga tao ay 
makapagsalita

ng maraming mga wika.

โอ้ย...
คุยไม่เข้าใจกันเลย 

рзүш 
оөрз блх 
ө зцрий 

сзц

ng bawat grupo ng
wika ay nagtungo sa

magkaibang direksyon. Ang
ilang tao ay pumunta sa

malalayong lugar sa lupa, ang
ilan ay naglakbay sa mga daong

sa malalayong isla, ang ilan
sa hilaga kung saan ay malamig
at ang ilan ay pababa sa mga

disyerto na doon ay mainit. At
sa gayon ang utos ng Diyos
na muling magpakarami sa

lupa ay natupad.

Genesis 10:6-10, 11:1-9

Humigit-kumulang 2247 B.C.
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