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Noah Jainkoa gurtzen
zuen gizona zen. 
Beste guztiek
Jainkoari gorroto eta 

desobedientzia
egiten
zioten. 



Egun batean, Jainkoak
zerbait harrigarria
esan zuen. "Mundu
maltzur hau suntsituko

dut", esan zion
Jainkoak
Noeri. 

"Zure familia
bakarrik
salbatuko da".



Jainkoak Noeri ohartarazi zion
uholde handia etorriko zela
eta lurra estaliko zuela.



"Eraiki egurrezko arku bat, zure
familia eta animalia askorentzako
nahikoa txalupa", agindu zioten
Noeri. Jainkoak Noeri argibide
zehatzak eman zizkion. Noah  

lanpetuta
zegoen!



Jendeak iseka egin
zuen Noek ark 
zergatik egiten
zuen
azaldu

zuenean.
Noek
eraikitzen
jarraitu zuen.



Jainkoari
buruz jendeari
ere esaten
jarraitzen zion.
Inork ez
zuen entzun.



Noek fede handia zuen.  Jainkoa sinetsi
zuen euria inoiz erori ez bazen ere. 

Laster, ark prest
zegoen horniduraz

kargatzeko.



Orain animaliak etorri ziren. Jainkoak
espezie batzuetako zazpi ekarri zituen, 

beste bi.



Hegazti handiak eta txikiak, piztiak
txikiak eta altuak arkurako bidea

hartu zuten.



Agian jendeak irainak oihukatu zituen
Noeri, animaliak kargatzen zituen
bitartean. Ez zioten Jainkoaren
aurka egiteari utzi. Ez
zuten arkan sartzeko
eskatu.



Azkenean, 
animalia eta 
hegazti guztiak
itsasontzian
zeuden. "Sartu
arkan", Jainkoak
Noe gonbidatu zuen. 
"Zu eta zure familia". 



Noah, bere
emaztea, 
bere hiru
semeak eta 
haien emazteak
sartu ziren arkan. 
Orduan Jainkoak
atea itxi zuen!



Orduan euria etorri zen. Euri
zaparrada bikainak busti zuen
lurra berrogei egun eta gauez.



Uholde
urak
isuri ziren
hiri eta herrietan. 
Euria gelditu zenean mendiak
ere ur azpian zeuden. Airea
arnasten zuen guztia hil zen. 



Urak igo ahala, kutxa
gainean flotatzen zen. 
Barruan iluna izan
zitekeen, gorabeheratsua
agian, eta beldurgarria

ere bai. Baina arkak
Noah uholdetik
babesten zuen.



Bost hilabeteko uholdeen
ondoren, Jainkoak haize
lehorra bidali zuen.



Poliki-poliki, arkua Ararat 
mendietan goiko atsedenera
iritsi zen. Noah beste
berrogei egun barru egon

zen ura
jaitsi
zenean.



Noek arkua irekitako leihotik bele
eta uso bat bidali zituen. Atseden
hartzeko leku lehorrik topatu gabe, 
usoak Noerengana itzuli zen.



Handik astebetera, 
Noah berriro saiatu
zen. Usoa olibondo
hosto berria mokora
itzuli zen. Hurrengo
astean Noek lurra lehor
zegoela jakin zuen usoa
ez zelako itzuli.



Jainkoak esan zion Noeri arka uzteko
ordua zela. Elkarrekin, Noek
eta bere familiak animaliak

deskargatu
zituzten.



Nola eskertu behar zuen oek! Aldare
bat eraiki zuen
eta bera eta 
bere familia 
uholde izugarritik
salbatu zituen
Jainkoa gurtu
zuen.



Jainkoak 
promesa 
zoragarria 
eman zion Noeri.

Inoiz ez 
zuen uholderik  
igorriko 
gizakiaren   

bekatua epaitzeko.



Jainkoak
bere promesa 
gogorarazten
zuen.

Ortzadarra
Jainkoaren
promesaren 
seinale zen.



Noek eta bere
familiak hasiera berriak
aurkitu zituzten
uholdearen ondoren.  



Denborarekin, 
bere ondorengoek lur osoa
berriro populatu zuten.  
Munduko nazio guztiak
Noeren eta haren

seme-

alabengandik
etorri ziren.



Noe eta uholde handia

Jainkoaren Hitzaren istorioa, Biblia,

urtean aurkitzen da

Genesis 6-10

"Zure Hitzen sarrerak argia ematen
du." Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek sortu gaituen eta 
zu ezagutzea nahi duen gure Jainko

zoragarriaren berri ematen digu.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin
ditugula, berak bekatu deitzen dituenak. 
Bekatuaren zigorra heriotza da, baina
Jainkoak asko maite zaitu bere Seme

bakarra, Jesus, bidali zuen Gurutze batera
hiltzera eta zure bekatuengatik

zigortzera. Orduan, Jesus bizitzara itzuli
eta etxera joan zen Zerura! Jesusengan
eskatzen badiozu, berak egingo du! Bera
etorri eta biziko da zuregan orain, eta zu

berarekin biziko zara betirako.



Hau egia dela uste baduzu,
esan hau Jainkoari:

Jesus maitea, uste dut Jainkoa zarela eta 
nire bekatuengatik hiltzeko gizon bihurtu

zinela, eta orain berriro bizi zara. 
Mesedez, sartu nire bizitzan eta barkatu
nire bekatuak, orain bizitza berria izan

dezadan eta egunen batean zurekin
egoteko betirako.  Lagun iezadazu Zuri

men egiten eta zure seme gisa zuretzako
bizitzen. Amen.

Irakurri Biblia eta hitz egin
Jainkoarekin egunero! Joan 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

