




Setelah air bah surut, Nuh 
masih hidup 350 tahun lagi.

Kedua, kead�n bumi sebelum air bah 
masih menyerupai rumah kaca. Ada tirai 
air yang melingkupi bumi dan menyaring 

sinar ultraviolet yang berbahaya 
sehin�a menyediakan lingkungan 
ideal bagi tumbuhan dan binatang.

Kead�n bumi setelah peristiwa
air bah sangat berbeda. Permuk�n 
bumi telah berubah,tetapi tanahnya 
masih dapat diolah untuk pertanian.

Anak-anak Nuh men�ti perintah 
A�ah untuk memenuhi bumi dan 

mereka mempunyai banyak anak 
laki-laki dan anak perempuan.

KEJADiAN 9:28

Pada zaman sebelum air bah, 
umur panjang adalah hal biasa 
setidaknya untuk dua alasan:

Pertama, gen mereka hampir mendekati 
kesempurn�n gen manusia pertama.
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Nimrod, adalah cicit 
Nuh. Namanya berarti 

“pemberontak”. Dia tumbuh 
menjadi pemburu yang 

perkasa di bumi.

Pada masa itu, seluruh umat manusia 
memakai satu bahasa umum.

Tetapi, buka�ya men�ti perintah 
A�ah untuk menyebar ke seluruh bumi, 

mereka malah berhenti di dataran 
Sinear yang subur, atau Babel.

Mari kita membangun 
sebuah kota dengan 

menara yang puncaknya 
sampai ke langit, dan 

mari kita membuat nama 
bagi kita supaya kita 
jangan tersebar ke 

seluruh muka
bumi.

Ya! Nimrod 
yang perkasa 
akan memimpin 

kita.

Mari kita 
membuat batu bata 
dan membakarnya 

baik-baik. Di sini ada 
banyak bahan bangunan 
yang akan dibutuhkan 

untuk membangun 
kota ini.
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dan kita akan 
men�unakan 
ter sebagai 
perekatnya.
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Kita tidak 
membutuhkan A�ah 
untuk memerintah 

atas kita atau aturan-
aturan kuno dari nenek 

moyang kita Nuh.

Kota yang 
megah ini akan 

menjadi pusat dunia. 
Semua orang boleh 

datang kemari 
beribadah.

Ya, dan Nimrod 
akan memerintah 

atas kita.
Nimrod akan 

menjadi pemimpin 
kita dan imam 
besar kita.

Maka, pembangunan 
pusat penyembahan 
baru ini pun dimulai. Mereka

mulai membangun
menara megah untuk
menyentuh langit. [1]

Dia 
adalah 

ilah.

[1] Kemungkinan besar ini adalah
Zigurat raksasa , tempat mereka
menyembah bintang-bintang serta
benda ciptaan, bukan menyembah
Sang Pencipta itu sendiri.
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TUHAN turun untuk melihat kota 
dan menara yang dibangun 

oleh para manusia itu.

KEJADiAN 11:5KEJADiAN 11:5
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TUHAN turun untuk melihat kota 
dan menara yang dibangun 

oleh para manusia itu.
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Faire
de la place

pour d'autres
à regarder
les étoiles

dieu.

Jika, sebagai satu 
bangsa mereka telah 
mulai melakukan ini, 

tidak ada lagi hal yang 
mustahil untuk mereka 

lakukan.

Mari kita kacaukan 
bahasa mereka supaya 

mereka tidak lagi 
dapat memahami satu 

sama lain.

WAS SAGST 
DU?

NU POT SA 
iNTELEG CE 
SE SPUNE!

Hentikan 
ocehanmu 

dalam bahasa 
aneh itu! Enyah 

dari hadapanku!

Hei, apa yang 
terjadi? Apa 
kau mengerti 

ucapanku?

Demikianlah, mereka yang 
memiliki bahasa yang sama 

berkumpul dengan sesamanya.

Sebagai akibatnya, 
pembangunan menara 

berhenti dan orang-orang 
tercerai-berai ke seluruh 

dunia seperti yang 
A�ah inginkan.
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