
     
 

 
                   
 
 
  
                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
    
 

 

 

Ringkasan Khotbah 

BABEL DIKACAU-BALAUKAN DAN DISERAKKAN(Kej 11:1-9) 
Dalam penemuan arkeologi di Babilonia atau sekarang Irak, ditemukan Ziggurats atau Menara 

Bertingkat dan Babilonia kuno. Di atas menara bertingkat ini ada kuil Marduk yang menjadi dewa utama 
Babilonia pada tahun 600 BC. Ziggurat ini diyakini memiliki bentuk yang mirip dengan menara Babel yang 
dicatat dalam Kejadian 11. 

Dalam Kejadian 10, dicatat bahwa keturunan Nuh: Sem, Ham, dan Yafet serta keturunan-keturunan 
mereka disebutkan telah berpencar-pencar masing-masing di tanahnya sendiri dengan bahasa mereka 
sendiri (Kej 10: 5). Penyebab dari tercerai berainya mereka dikisahkan dalam Kejadian 11. 

Dalam Kejadian 11 disebutkan mereka mulai membangun menara yang tingginya sampai ke langit 
agar mereka terkenal dan mereka tidak tercerai berai. Allah tidak berkenan dengan apa yang mereka 
lakukan, Allah kemudian mengacaukan bahasa mereka, sehingga gagallah pembangunan menara yang 
kemudian dikenal dengan Menara Babel (Babel=kacau balau, bingung). Mengapa Allah 
mengacaubalaukan mereka? 

 

1. Mendirikan kota dengan menara yang tingginya mencapai langit 
Memang ada yang menjelaskan “tingginya sampai langit” adalah istilah untuk menunjukkan sangat tinggi 
seperti sebutan gedung pencakar langit. 
Tetapi dalam Kej 28:12 dicatat bahwa Yakub bermimpi melihat tangga yang ujungnya sampai di langit dan 
malaikat naik turun di tangga tersebut. Hal ini membuat beberapa ahli menyimpulkan bahwa usaha 
keturunan Nuh ingin membangun menara tersebut dengan motif untuk mencapai Sorga atau seperti dosa 
manusia pertama untuk menyamai Allah (Kej 3:6).  
 

2. Marilah kita cari nama 
Mencari NAMA disini hendak menekankan agar mereka terkenal atau termasyhur. Dalam Kej 12:2 Allah 
berfirman kepada Abraham: “Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yg besar, dan memberkati 
engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.” Karena iman dan ketaatan 
Abraham, maka Allah berjanji membuat namanya termasyhur atau terkenal. 
Kontras dengan teladan hidup Abraham, mereka mencari kemuliaan atau menjadi terkenal melalui usaha 
mereka. Mereka hendak menunjukkan bahwa mereka mampu membangun menara yang tinggi sampai 
mencapai Sorga. Mereka seolah tidak memerlukan Allah lagi dan bersandar pada kekuatan mereka 
sendiri.  
 

3. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi 
Setelah Allah menciptakan Langit, bumi dan segala isinya, Allah memberi perintah supaya manusia 
beranakcucu dan bertambah banyak dan  memenuhi bumi serta mengusahakannya agar bermanfaat bagi 
mereka.  
Kej 1:28 Allah mem-berkati mereka, lalu Allah berfirman kpd mereka: "Beranakcucu-lah & bertambah 
banyak; penuhilah bumi & taklukkan-lah itu 
Kej 9:1 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-nya serta berfirman kpd mereka: "Beranakcuculah & 
bertambah banyak-lah serta penuhilah bumi. 
Tetapi melalui menara Babel mereka ingin bersatu dan tidak terpencar, sehingga Allah mengacaukan 
bahasa mereka dan mereka kemudian dapat melalukan mandat Allah dalam memenuhi dan mengelola 
bumi ini. 
 

Kesimpulan: 
Mari dalam kehidupan dan pelayanan kita, kita melakukan semua tanggung jawab kita dengan fokus untuk 
memuliakan Allah dan hidup dalam ketaatan kepada Firman-Nya. 
Kita bersyukur karena melalui Pentakosta kita dipersatukan sebagai umat Allah oleh Roh Kudus (Kis 2:8-
9) dan melalui Yesus kita dipersatukan sebagai umat-Nya (Gal 3:27-28). 
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