




[1] Nuh artinya “penghiburan”.

Ketika A�ah menciptakan manusia, Dia menciptaka
ya serupa dengan A�ah.

Mereka diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan.

A�ah memberkati mereka dan menyebut mereka “manusia”.

Setelah hidup selama 130 tahun, Adam mempunyai seorang anak laki-laki 

yang serupa denga
ya, dan dia menamainya Set.

Adam juga memiliki anak laki-laki dan perempuan lai
ya.

Set menjadi ayah Enos.

Enos menjadi ayah Kenan.

Kenan menjadi ayah Mahalal�l.

Mahalal�l menjadi ayah Yared.

Yared menjadi ayah Henokh.

Henokh menjadi ayah Metusalah.

Henokh berkenan kepada A�ah dan berjalan bersama-Nya, sehin�a A�ah mengangkat dia ke surga.

Metusalah menjadi ayah Lamekh.

Lamekh mempunyai seorang anak laki-laki bernama Nuh [1].

Lamekh berkata, “Dia akan menghibur kita dalam kerja keras dan 

jerih payah tangan kita akibat tanah yang telah TUHAN kutuk ini.”

Nuh menjadi ayah dari Sem, Ham, dan Yafet.

Kejadian 5:1-32Kejadian 5:1-32
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A�ah mulai menambah jumlah
manusia di bumi. A�ah memutuskan untuk
membatasi rentang usia mereka menjadi

tidak lebih dari 120 tahun.
A�ah melihat manusia 

menjadi semakin jahat dan setiap 
maksud pikiran dari hatinya selalu 

menuju ke arah kejahatan.

A�ah berfirman, “Aku akan memusnahkan 
manusia yang telah Aku ciptakan dari muka 
bumi; baik manusia maupun binatang, yang 
merayap dan burung-burung di udara ...”

“... sebab Aku menyesal 
telah menciptakan mereka.”

Namun, Nuh mendapat 
perkenanan di mata 

TUHAN.

inilah riwayat Nuh.

Nuh adalah orang benar dan 
tidak bercela pada zama�ya. 

Dia men�ti A�ah dengan 
sepenuh hatinya.

Nuh dan istrinya memiliki 
tiga anak laki-laki: Sem, 

Ham, dan Yafet.

Lalu, A�ah berfirman kepada Nuh ...

“Lihat! Aku akan 
menutupi seluruh bumi 

dengan air bah dan 
memusnahkan semua 

yang hidup ...

... setiap makhluk 
yang bernapas. Semua 

akan mati.”

“Tapi, Aku
berjanji untuk 

menjagamu tetap aman di 
dalam bahtera, bersama 
istri dan anak-anakmu, 

serta istri-istri
mereka.”

Kejadian 6:1-22Kejadian 6:1-22

“Aku memutuskan untuk 
membinasakan umat manusia, sebab 

bumi sudah dipenuhi kejahatan manusia. 
Ya, Aku akan memusnahkan umat 

manusia dari bumi.”

“Buatlah bahtera dari kayu 
gofir, lapisilah dengan ter, dan buatlah 
kamar-kamar dan kandang-kandang di 
dalam bahtera itu. Buatlah panjangnya 

300 hasta, lebarnya 50 hasta, 
dan tingginya 30 hasta.”

“Buatlah jendela di sekeliling 
bahtera kira-kira sehasta dari atas, 
dan buatlah tiga geladak di dalam 
bahtera; bawah, tengah, dan atas-- 

lalu pasanglah pintu di sisinya.”
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A�ah memberi perintah kepada Nuh …

“Simpanlah
di dalam bahtera
semua makanan 

yang akan kamu dan 
mereka butuhkan.”

“Bawalah sepasang dari 
setiap binatang, jantan dan 

betina, ke dalam bahtera 
bersamamu untuk mempertahankan 

hidup mereka selama air bah. 
Bawalah sepasang dari tiap 
jenis burung, binatang, dan 

hewan melata.”

Nuh melakukan semua yang A�ah perintahkan kepadanya.

Lalu, A�ah memerintahkan mereka masuk ke dalam bahtera.

Tujuh hari kemudian …

Kejadian 6:19-7:10Kejadian 6:19-7:10
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Pada hari itu, semua mata air samudra 
raya terbelah dan semua pintu air di 
langit terbuka. Lalu, hujan tercurah 

ke bumi selama 40 hari 40 malam.

Dan, seluruh makhluk hidup di bumi, segala
yang bernapas dan hidup di daratan, pun binasa; 
burung-burung, hewan ternak dan binatang liar, 

hewan melata, serta seluruh umat manusia.

Setiap makhluk yang bergerak di atas bumi 
pun musnah. Hanya Nuh yang selamat, beserta 
semua yang bersamanya di dalam bahtera.

Air bah membanjiri bumi selama 150 hari.

Namun, A�ah mengingat Nuh serta mereka yang 
bersamanya di dalam bahtera, dan Dia mengirimkan 

angin ke bumi sehin a permukn air menurun.

Kejadian 7:11-24Kejadian 7:11-24

Sementara air semakin tin i, bahtera itu 
terapung-apung dengan aman di permuk�ya. 
Sampai akhirnya, seluruh air itu membenamkan 
gunung-gunung tin i di bawah kolong langit, 

bahkan lebih tin i 15 hasta dari puncak
gunung yang tertin i.

Selama 40 hari, air bah terus naik, menutupi seluruh 
permukn bumi dan mengangkat tin i bahtera itu. 
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Bahtera itu telah 
terdampar selama 150 

hari, st Nuh melepaskan 
s	kor burung gagak.

Lain kali, aku akan 
melepaskan burung 
merpati karena kita 
punya 7 ekor di sini.

Mengapa Ayah 
melakuka�ya?

Dari ketin�ian, 
gagak itu pasti 

dapat menemukan 
tempat yang kering. 
Jika ia kembali, kita 
tahu bahwa air ini 

belum ...

Bukan, Yah.
Maksudku, mengapa 

Ayah hanya melepaskan 
salah satu burung 
gagak? Kita hanya 

punya 2 ekor, dan jika 
terjadi sesuatu pada 

yang s�kor ini ...

Namun, burung gagak itu hanya 
terbang berputar-putar di atas air.

Semin�u kemudian ...

Untuk apa 
lagi, Yah?

Min�u 
lalu, Ayah 

melepaskan 
s�kor gagak, 

tapi tidak 
menemukan 
tanda apa 

pun.

Ya, tapi aku penasaran. 
Aku ingin tahu bagaimana 
keadn di luar, tapi aku 

tidak berani membuka 
pintu bahtera ini.

Kejadian 7:24; 8:6-9Kejadian 7:24; 8:6-96



Min�u berikutnya …

Menurutmu, 
apa sekarang 
s�tnya, Ayah?

Ya, dalam 
beberapa 

hari ini. Ayah 
yakin.

Lihat, 
di sana! 

Burung itu 
kembali!

Ya, Ayah! 
Tapi lihat! Dia 

membawa sesuatu 
di paruhnya!

Seuntai 
daun 

zaitun!

ini daun 
zaitun!

Nuh menun�u 
semin�u lagi, lalu ... Hari ini, aku 

rasa burung 
merpati ini tidak 
akan kembali.

Burung itu telah 
menemukan tempat 
berten�er! Aku 

yakin itu!

Aku pikir, kita masih harus 
menun�u lama sampai daratan 
benar-benar kering bagi kita 

dan binatang-binatang 
ini, tapi--

--tapi, seberapa 
pun lamanya kita 

menun�u sekarang, 
tidak akan selama 
s�t kita menun�u 
bahtera ini selesai, 

Yah!

Kejadian 8:10-12Kejadian 8:10-12
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Tiga ratus tujuh puluh enam hari sejak 
TUHAN menutup pintu bahtera itu. Aku pikir, 

inilah s�tnya, 
anak-ana�u.

Hari ini, kita 
akan mengetahui 
apakah daratan 
sudah siap untuk 

kita!

Oh, 
Nuh ...

Lihatlah!!!

... permuk�n daratan 
sudah mengering.

Lalu, A�ah berfirman:

Keluarlah 
dari bahtera 

itu, kamu, istrimu, 
anak-anakmu,
dan istri-istri

mereka.

Kejadian 8:13-16Kejadian 8:13-16

Aku tahu, 
aku sudah 
siap untuk 
daratan!
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Bawalah keluar semua 
makhluk hidup yang ada 

bersamamu; burung-burung, 
binatang ternak, serta semua 
makhluk yang merayap di atas 

bumi supaya mereka dapat 
berkembang biak dan 
bertambah jumlahnya 

di atas bumi!

Kejadian 8:17-19Kejadian 8:17-19
9



Anak-
ana�u!

Bawalah 
kemari satu
ekor dari 

setiap jenis 
binatang 

yang halal!

Untuk apa, 
Ayah?

Mereka akan 
dipersembahkan 
kepada A�ah kita 
sebagai kurban 

bakaran.

Sekarang, 
apinya. S�kor 

merpati, 
Yah.

Kejadian 8:20Kejadian 8:2010



Beranakcuculah, 
berlipatgandalah, 

dan penuhilah bumi.

Rasa takut dan 
gentar terhadapmu 

akan ada pada setiap 
binatang yang ada di 

muka bumi, pada setiap 
burung di udara, pada 
setiap binatang yang 
merayap di tanah, dan 

pada setiap ikan 
di laut.

Mereka semua 
diserahkan 
ke dalam 

tanganmu.

Semua 
yang hidup 

dan bergerak 
akan menjadi 
makananmu.

Seperti
Aku memberikan

tumbuhan-tumbuhan hijau
kepadamu, sekarang Aku
memberikan segalanya

kepadamu.

Dan, 
mengenai 

darah atas 
nyawamu, Aku 

pasti akan 
menuntut 

balas.

Aku akan 
menuntut 
balas dari 

setiap 
binatang.

Dan,
dari setiap 

manusia, Aku juga 
akan menuntut 

balas atas nyawa 
sesamanya 
manusia.

Kejadian 9:1-7Kejadian 9:1-7

Beranakcuculah
kamu serta bertambahlah 

banyak; penuhilah bumi 
dan berlipatgandalah 

di atasnya.

Siapa pun yang 
menumpahkan darah 

manusia, darahnya akan 
ditumpahkan juga oleh 
manusia. Sebab, Allah 
menciptakan manusia 

sesuai citra-Nya 
sendiri.
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Aku akan 
menaruh busur-Ku 

di awan dan itu 
akan menjadi tanda 
perjanjian antara 

Aku dan
bumi.

Apabila Aku 
mendatangkan awan-
awan ke atas bumi dan 

busur (pelangi) itu tampak 
di awan, Aku akan mengingat 

perjanjian antara Aku 
dan kamu serta setiap 

makhluk hidup dari 
berbagai jenis.

Tidak
akan pernah ada
air bah lagi yang

membinasakan semua
kehidupan.

Kapan pun busur itu 
ada di awan, Aku akan 

melihatnya dan mengingat 
perjanjian kekal antara 

Allah dan setiap makhluk 
hidup dari berbagai 

jenis di bumi.

Kejadian 9:11-17Kejadian 9:11-1712



Mengelola 
tanah.

Membangun 
rumah-rumah.

Memelihara 
ternak.

Membangun 
kehidupan baru 

mereka.

Menyenangkan 
bukan, Saudaraku, 

membangun sesuatu 
yang bisa diselesaikan 

dalam satu atau 
dua hari sebagai 

gantinya?

Rasanya 
menyenangkan 

membangun
 sesuatu yang tidak 

mengharuskan 
memanjat 

tan�a setin�i 
45 kaki!

Tapi, kalau dipikir-
pikir, tujuan kita 

membangun tenda 
ini sama dengan 

s�t kita membangun 
bahtera itu; agar 

tetap kering!

Kejadian 9:20-21Kejadian 9:20-21

Dia minum an
ur, 
dan menjadi mabuk.

Lalu, Nuh men
arap 
kebun an
ur.

M�m ...
An�ur 

yang manis.

Nuh dan keluarganya 
pun bersiap untuk 

bekerja.
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Ayah?

Ayah, ibu ingin 
tahu apa Ayah 

akan--

Astaga, 
Ayah!

Aku harap 
burung-burung 

itu akan 
bersarang di 
sekitar sini.

Daging mereka 
kelihata�ya lezat. Tapi, 
mereka pergi bersama 

binatang-binatang 
lai�ya.

Ham, ada 
apa?

Tanya 
Ayah, apa 

yang 
salah!

Tampaknya, 
kebun an�ur 

yang dia garap 
telah menghasilkan 

panen, dan ayah 
mabuk karena 
meminumnya!

Sekarang, 
Ayah terbaring 

di tendanya, 
telanjang seperti 

s�t baru 
dilahirkan!

Lihatlah 
sendiri!

Kejadian 9:22Kejadian 9:2214



Aku tak habis pikir, 
Saudaraku. Hal pertama 

yang Adam dan Hawa 
sadari setelah mereka 

berdosa adalah 
mereka telanjang.

Tapi, Ayah ... dialah 
satu-satunya orang 

benar dalam 
generasinya.

Orang yang
dipilih untuk 

menyelamatkan
umat manusia dari

kejahatan yang
mendukakan

A�ah!

Jangan 
melihat Ayah, 

Yafet.

Kita tidak 
perlu melihat 

aibnya.

Apa-- 
apa yang 
terjadi?

Mengapa 
jubah 

Sem ada 
padaku?

Nuh, kamu mabuk 
dan pingsan di sini 

dalam keadn 
telanjang.

Anak-anakmu
dapat melihatmu.

Ham melihatmu dan
menin�alkanmu dengan

rasa jijik, tapi dua anakmu
yang lain bergegas

menutupimu.

Ham? Ham! 
Terkutuklah Kann 

karena menin�alkanku 
dalam keadn 
telanjang! [1]

Kiranya A�ah 
memberkati Sem 
dan Yafet karena 

menolongku!

Biarlah Ham 
menjadi hamba 

yang paling rendah! 
Biarlah A�ah 

menin�ikan kedua 
saudaranya!

[1] Kanaan – 
Kutukan Nuh 
beralih kepada 
keturunan Ham.

Nuh, bukan Ham 
yang menaruh 

kantong an�ur 
di tanganmu.

Dia tidak membuatmu 
minum sampai kamu tidak 

sadar apa yang kamu 
lakukan. Bukan Ham yang 

menelanjangimu.

Setelah semua 
yang kita alami, 
aku dan ana�u 

masih saja 
membuat pilihan 

yang salah!
Kejadian 9:23-27Kejadian 9:23-27

Kita 
masih 
hidup.

Orang-orang 
berdosa sudah 

binasa, Saudaraku, 
tapi tidak untuk 
dosa itu sendiri.
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Lalu, keluarga Nuh pun 
bertambah. Anak-anaknya punya 

anak-anak mereka sendiri.

Ayah!

Cucumu laki-
laki! Kami akan 

menamainya 
Aram!

istriku 
baik-baik 

saja. Para 
wanita sedang 
merawatnya.

Tapi, aku 
ingin Ayah 

melihat cucu 
pertamamu!

Aram!

Generasi yang 
jahat telah binasa, 
tetapi kejahatan, 
kejahatan kita, 

tidak.

Kita memiliki 
perjanjian dengan 

A�ah bahwa Dia 
tidak akan lagi 
membinasakan 
bumi ini dengan 

air bah.

Aku ingin tahu, 
perjanjian seperti 

apa yang akan A�ah 
buat dengan generasi 

masa depan untuk 
membersihkan dosa 

mereka?

Dari keluarga inilah berbagai suku 
dan bangsa di dunia menyebar memenuhi 

bumi setelah peristiwa air bah …

Kejadian 9:19, 28Kejadian 9:19, 2816














