Suw almasyndan soň Nuh ýene
350 ýyl ýaşady.

Suw almasyndan öňki gurşawda uzak
ýaşamaklyk iň bolmanda mümkin bolan iki
sebäbe görä adaty hadysady.
Birinjiden, adamlar ilkinji erkegiň we
aýalyň genetik kämilligine ýakyndylar.

Ikinjiden, suw almasyndan öňki gurşawyň ýeri örtüp
duran, Günüň zyýanly ultra melewşe şöhlelerini
ﬁltrläp geçirýän we ösümlikler hem janly-jandarlar
üçin aňrybaş gowy şertleri döredýän suwly teläre
çalymdaş ýyladyşhana meňzeş bolan bolmagy
mümkin.

Suw almasyndan soň, ýer birneme
arassalandy, ýeriň gurluşy üýtgedi, ýöne
ýeri entegem oba hojalygy üçin ulanyp
bolýardy.
Nuhuň ogullary Hudaýyň ýer ýüzüni
doldurmaga beren buýrugyna gulak
asdylar, şeýdip, olaryň ogullary hem
gyzlary doguldy.

Gelip çykyş 9:28

Nimrot («Gozgalaňçy») Nuhuň
çowlugydy, ol ýer ýüzünde
güýçli esger bolup ýetişdi.

Bu wagtlarda adamlaryň bütin jemgyýeti
bir dilde gürleýärdi.

Ýöne olar Rebbe gulak asyp, bütin ýer
ýüzüne ýaýramagyň deregine, hasylly Şinar
düzlüginde ýa-da Babylda mesgen tutdular.

Geliň, başy asmana ýetip
duran minaraly şäher
guralyň. Özümizden at
galdyralyň-da, ýer ýüzüne
ýaýramalyň.

Beýik Nimrot
bize baştutan
bolar.

Bizde şäher
gurar ýaly
materialymyz
köp.
Şol beýik ymaraty
gurmak üçin daşyň
deregine kerpiç
ulanarys, gurluşyk
palçygynyň ýerine ýerli
smolany ulanarys.

Gelip çykyş 10:8-11:4

Bize ýolbaşçylyk eder ýaly,
Hudaýam gerek däl, garry
atamyň gadymky
düzgünlerem gerek däl.
Bu beýik şäher ýeriň
merkezi bolar. Adamlaryň
hemmesi bu ýere zyýarat
etmek üçin gelip bilerler.

Nimrot bize
ýolbaşçylyk eder.

Ol biziň
hökümdarymyz hem
baş ruhanymyz bolar.

Ol Hudaý

Şeýdip, bu zyýarat
merkezinden gurluşyk
başlandy.

Olar göge ýetmek üçin
beýik minarany gurup
başladylar.

Gelip çykyş 11:4

Adamlar Ýaradanyň Özüne sežde etmegiň
deregine ýyldyzlara we ýaradylan zatlara sežde
eder ýaly, äpet minara bolan bolsa gerek.

Hudaý adamlaryň guran şäherini we
minarasyny görmek üçin aşak ýere
geldi.

Gelip çykyş 11:5

Eger bular bir adam
ýaly bolup, şeýle edip
başlan bolsalar, onda
olary saklamak mümkin
bolmaz.

Olar biri-birine
düşünip bilmez
ýaly, dillerini
garyşdyralyň.

FAIRE DE LA PLACE
POUR D'AUTRES A
REGARDER LES
ETOILES DIEU.

WAS SAGST
DU IDIOT?

Diliň bilen bolgusyz
gürlemäňi bes et – ýok bol
gözümden!

NU POT SA
INTELEG CE
SE SPUNE!

Näme bolýar,
sen näme maňa
düşüneňokmy?

Diňe täze dilde gürleýänler
biri-birine düşünip bildiler.
Netijede minaranyň gurluşugy
saklandy, şeýdibem, adamlar
Hudaýyň öňden belleýşi ýaly,
adamlar bütin ýer ýüzüne
ýaýradylar.

Gelip çykyş 11:6-8

