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Air Bah, Bahtera Nuh, dan  

umur Bumi 
 



Yesus Kristus, Sang Pencipta 

•berfirman tentang “zaman Nuh” (Kejadian 6:1–13)  
sebagai periode sejarah secara literal dimana 
hiduplah seorang manusia yang bernama Nuh 
(Matius 24:37 dan Lukas 17:26–27) 

 

•Berfriman tentang “Nuh masuk ke dalam bahtera” 
dan “air bah itu datang dan melenyapkan mereka 
semua (Kejadian 7:1-24) sebagai sejarah yang nyata 
secara literal bahwa bahtera Nuh dan banjir global 
yang menghancurkan kehidupan (Matius 24:38-39) 



Banjir Nuh menurut Alkitab 

•“terbelah segala mata air samudera raya yang 
dahsyat” (Kejadian 7:11) 

 

•“terbukalah tingkap-tingkap (pintu air) di langit” 
(Kejadian 7:11) 

 

•“turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh 
hari empat puluh malam lamanya” (Kejadian 7:12) 



•“Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah 
meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung 
tinggi di seluruh kolong langit.… sehingga gunung-
gunung ditutupinya.” (Kejadian 7:19–20) 

 

•“lalu binasalah segala yang hidup…dihapuskan 
Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi.” 
(Kejadian 7:21–23) 

Banjir Nuh menurut Alkitab 



Apabila Banjir Nuh menurut Alkitab sebagai 

bencana global benar-benar terjadi,  

bukti apakah yang kita dapatkan? 

Bukankah kita berharap akan menemukan miliaran 
hewan dan tumbuhan mati yang terkubur sebagai 
fosil di lapisan batuan sedimen yang terbentuk 
akibat air bah di seluruh permukaan bumi? 
 
Jadi apakah yang kita temukan di lapisan batuan di 
permukaan bumi? 





• Air samudera membanjiri seluruh benua 

• Penguburan makhluk hidup dan tumbuhan 
dengan cepat 

• Lapisan batuan yang diendapkan dengan 
cepat dan tersebar luas 

• Tidak ada erosi atau erosi yang sangat cepat 
di antara lapisan batuan 

 

Jadi bukti bencana global apakah  

yang kita temukan? 



• Air samudera membanjiri seluruh benua 

 Bukti: Fosil makhluk laut ditemukan di 
lapisan batuan di seluruh benua 

 Mengapa fosil makhluk laut yang ditemukan 
di seluruh benua HANYA dapat diakibatkan 
oleh air lautan yang menutupinya pada saat 
Banjir Nuh Global? 

 

 

Jadi bukti bencana global apakah  

yang kita temukan? 



Grand Canyon & 

Grand Staircase 



Lapisan 
batu kapur 
‘Redwall’ 
(Redwall 

Limestone) Setiap lapisan 

ini mengandung 

fosil makhluk 

laut 

(Every one of these 

layers contains 

marine fossils) 

(Marine Fossils in Strata Covering the Continents)  
Fosil Binatang Laut dalam Lapisan yang menutupi Benua  

Grand Canyon USA 



Lapisan batu  
kapur ‘Redwall’ 

(Redwall Limestone) 



Lapisan batu  
kapur ‘Redwall’ 

(Redwall Limestone) 



crinoid 
(lili laut) 

bryozoa 
(tempurung 

karang) 



Banyak dari makhluk laut tersebut yang hancur dan bercampur aduk, 
menunjukkan adanya penguburan oleh bencana besar membentuk kuburan 

fosil setebal 150‒250 m 

crinoids 
(Lili laut) 

corals 



Fosil Nautiloid dengan panjang 0.3‒1.8 m 



Kuburan fosil Nautiloid setebal 2 m 



• Miliaran fosil Nautiloid terkubur di dalam 
kuburan setebal 2 meter bersama dengan 
crinoids (lili laut), karang, brachiopoda (kerang), 
gastropoda (siput), dan bryozoa (tempurung 
karang) 
 

• Kuburan tersebut tersebar sepanjang ± 290 km 
seluas area sekitar 30,000 km2 

 

Kuburan fosil nautiloid di 

Lapisan batu kapur ‘Redwall’ 



• Pembunuhan massal dan penguburan seluruh 
populasi nautiloid dengan kepadatan sekitar    
2 m2 atau lebih 
 

• 100 km3 pasir kapur dan lumpur diendapkan 
oleh aliran sedimen secara gravitasi yang 
sangat padat, yang mengalir dengan 
kecepatan 5 meter per detik atau 18 km per 
jam. 

Kuburan fosil nautiloid di 

Lapisan batu kapur ‘Redwall’ 
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(Velocity profile) 
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C 
B 
A 

substrate 

Populasi miliaran nautiloids yang masih hidup. hanyut dan dikuburkan 
oleh timbunan puing yang mengalir dengan kecepatan 18 km per jam. 

Kuburan fosil nautiloid di 

Lapisan batu kapur ‘Redwall’ 



• Air samudera membanjiri seluruh benua 

 Bukti: Fosil makhluk laut ditemukan di 
lapisan batuan di seluruh benua 

• Penguburan makhluk hidup dan tumbuhan 
dengan sangat cepat 

 Bukti: Kuburan fosil yang sangat luas dan 
pengawetan fosil yang sempurna 

 

Jadi bukti bencana global apakah  

yang kita temukan? 



Penguburan Makhluk Hidup &  

Tumbuhan yang Sangat Cepat 

Kuburan fosil yang sangat luas 

 
• Kuburan nautiloid bersama dengan makhluk laut 

lainnya (Lapisan batu kapur Redwall, Grand 
Canyon) 
 

• Ratusan ribu makhluk laut terkubur bersama 
dengan binatang amfibi, laba-laba, kalajengking, 
kaki seribu, serangga, dan reptil (Montceau-les-
Mines, France) 

 



Kuburan fosil yang sangat luas 

 
• Berbagai jenis serangga, moluska air tawar, 

ikan, burung, dan ratusan jenis tumbuhan 
(termasuk kacang-kacangan dan bunga) 
terkubur bersama-sama (Florissant, Colorado) 

 

Penguburan Makhluk Hidup &  

Tumbuhan yang Sangat Cepat 



Fosil ikan di Florissant, Colorado  



Fosil lebah di Florissant, Colorado 



Fosil bunga di Florissant, Colorado 



Kuburan fosil yang sangat luas 

 
• Buaya, ikan sepanjang 3-7 kaki (ikan tombak 

sepanjang 1-2 meter, ikan mas, ikan laut 
dalam, ikan pickerel, ikan haring dan lainnya), 
burung, kura-kura, mamalia, moluska, 
krustasea, berbagai jenis serangga, dan daun 
palem sepanjang 7-9 kaki (2-2,5 meter) 
terkubur bersama (Wyoming) 

Penguburan Makhluk Hidup & Tumbuhan yang Sangat Cepat 



Kuburan fosil yang sangat luas 

 
• Triliunan makhluk laut mikroskopis, 

ditambah amonnite besar dan makhluk laut 
lainnya di lapisan batu kapur (Inggris, Eropa, 
Amerika Serikat, Australia) 

Penguburan Makhluk Hidup &  

Tumbuhan yang Sangat Cepat 



Lapisan batu kapur, Beachy Head, Inggris 



Triliunan kerang laut mikroskopis 



Fosil ammonite  yang sangat besar terkubur di lapisan batu kapur 



Penguburan 

Makhluk Hidup 

& Tumbuhan 

yang Sangat 

Cepat 

Pengawetan fosil 
yang sempurna  
- ikan 



Pengawetan fosil 
yang sempurna  
- trilobite 

Penguburan 

Makhluk Hidup 

& Tumbuhan 

yang Sangat 

Cepat 



Pengawetan fosil 
yang sempurna  
- ubur-ubur 

Penguburan 

Makhluk Hidup & 

Tumbuhan yang 

Sangat Cepat 



Pengawetan fosil 
yang sempurna  
- Ikan memakan 
ikan lain 

Penguburan 

Makhluk Hidup 

& Tumbuhan 

yang Sangat 

Cepat 



bayi 

Pengawetan fosil yang sempurna  
– ichthyosaurus melahirkan  

Penguburan Makhluk Hidup &  

Tumbuhan yang Sangat Cepat 



Jadi bukti bencana global apakah 

yang kita temukan? 

• Air samudera membanjiri seluruh benua 

• Penguburan makhluk hidup dan tumbuhan 
dengan sangat cepat 

• Lapisan batuan yang diendapkan dengan cepat 
dan tersebar luas 

 Bukti: Lapisan batuan yang diendapkan dengan 
cepat dapat ditelusuri di sepanjang benua, dan 
antar benua 



Batupasir 
Coconino 
(Coconino 
Sandstone) 

Batukapur 
Redwall 
(Redwall 
Limestone) 

Batupasir 
Tapeats  
(Tapeats 
Sandstone) 



Batupasir 
Coconino 
(Coconino 
Sandstone) 

Batukapur 
Redwall 
(Redwall 
Limestone) 

Batupasir 
Tapeats  
(Tapeats 
Sandstone) 



Lapisan batuan yang diendapkan                                         

dengan cepat dan tersebar luas 

• Batupasir Tapeats, Batukapur Redwall dan 
Batupasir Coconino termasuk dalam lima 
kelompok besar lapisan batuan yang terdapat 
di Amerika Utara, dan terdapat juga di benua 
lain. 



Batupasir Tapeats di bagian dasar, Grand Canyon 

Tapeats 

Bagian  
dasar 



Batupasir Tapeats dan sejenisnya di sepanjang Amerika Utara 

Grand 
Canyon 

Chippewa 
Falls 



Sejenis Batupasir Tapeats, Chippewa Falls, Wisconsin 

Sejenis 
Tapeats 

Bagian  
dasar 



Batupasir Nubian (“Tapeats”), Israel bagian Selatan 

Batupasir 
Nubian 

Bagian dasar 



Grand Canyon, USA 

Batukapur 
Redwall 
 



• Lapisan batuan sejenis Batukapur Redwall 
di Grand Canyon, Arizona dapat dilihat 
bukan saja di tempat lain di Amerika, yaitu 
di Wyoming, Tennese dan Pennsylvania, tapi 
juga di Inggris dan Pegunungan Himalaya, 
bahkan dengan ciri-ciri dan fosil yang sama 

 

Lapisan batuan yang diendapkan                                         

dengan cepat dan tersebar luas 



Lapisan batukapur sejenis, Yorkshire Dales, Inggris 



Lapisan batukapur sejenis, di Pegunungan Himalaya 



• Lapisan batukapur di selatan Inggris dapat 
ditelusuri sampai ke Irlandia, dan di seluruh 
Eropa ke Turki, Mesir, Israel dan Kazakhstan, 
namun juga ditemukan di Midwest, Amerika 
dari Nebraska sampai Texas dan Alabama 
sampai Colorado, dan di bagian selatan 
Australia Barat, dengan fosil yang sama di 
dalamnya dan lapisan yang sama di bagian 
atas dan bawahnya. 

Lapisan batuan yang diendapkan                                         

dengan cepat dan tersebar luas 



Lapisan batukapur, Beachy Head, Inggris 



Triliunan kerang laut mikroskopis 



Lapisan batukapur sejenis, Israel 



Lapisan batukapur sejenis, Midwest USA 



Crinoids di lapisan batukapur, Kansas, Amerika 



Fosil ikan memakan ikan, di lapisan batukapur sejenis, Kansas, Amerika 



Fosil Pliosaurus (kiri) dan kura-kura (kanan),  
lapisan batukapur sejenis, Kansas, Amerika 



Fosil Dinosaurus (kiri) dan burung (kanan),  
lapisan batukapur sejenis, Kansas, Amerika 



Lapisan batuan yang diendapkan  

dengan cepat dan tersebar luas 

• Kebanyakan ahli geologi mengatakan bahwa lapisan 
batukapur terbentuk selama jutaan tahun seperti kerang 
kecil yang sedikit demi sedikit jatuh secara perlahan ke dasar 
laut. 
 

• Namun bagaimana penimbunan selama jutaan tahun yang 
berlangsung lambat seperti itu dapat dengan cepat 
mengubur begitu banyak makhluk laut, darat dan udara 
secara bersamaan? 
 

• Kita akan dapat menemukan kuburan makhluk laut dengan 
skala global di lapisan batukapur, dimana makhluk-makhluk 
tersebut terkubur hanya dengan adanya air samudera yang 
menyapu seluruh benua dengan dahsyat. 



Jadi bukti bencana global apakah 

yang kita temukan? 
• Air samudera membanjiri seluruh benua 

• Penguburan makhluk hidup dan tumbuhan dengan sangat 
cepat 

• Lapisan batuan yang diendapkan dengan cepat dan tersebar 
luas 

• Tidak ada erosi atau erosi yang sangat cepat di antara 
lapisan batuan 

 Bukti: Erosi terjadi dengan cepat atau teori permukaan 
datar, batas-batas yang unik di antara hampir semua lapisan 
batuan. 



Batupasir 
Tapeats  
(Tapeats 
Sandstone) 

Permukaan  
dengan erosi  
yang sangat  

cepat 
(rapid erosion  

surface) 

Erosi yang sangat cepat akibat air yang mengalir dengan cepat 



Batu-batu besar membutuhkan air yang mengalir dengan cepat untuk membawanya 

Batu-batu 
besar 



Lapisan batupasir Coconino 
(Coconino Sandstone) 

Formasi Hermit 

Perbatasan ini menunjukkan tidak adanya erosi selama proses  
yang dikatakan berlangsung selama jutaan tahun 

Di manakah bukti 
tentang celah waktu            

5-10 juta tahun? 



TIDAK ADA EROSI  

atau erosi yang sangat cepat 

di antara lapisan batuan 

• Perbatasan di antara lapisan batuan 
diakibatkan oleh erosi yang sangat cepat atau 
tidak adanya erosi karena proses 
pembentukan yang berlangsung secara 
kontinu. 
 

• Sehingga tidak terdapat bukti adanya waktu 
jutaan tahun di antara setiap lapisan batuan 



Implikasi 

• Jadi jika masing-masing lapisan diendapkan 
dengan cepat di sepanjang benua dan 
mengubur makhluk hidup dan tumbuhan 
dengan sangat cepat, maka tidak ada jutaan 
tahun di antara setiap lapisan. 
 

• Dan karena tidak terdapat bukti adanya waktu 
jutaan tahun di antara setiap lapisan 



• Maka tidak diperlukan waktu jutaan tahun 
untuk pembentukan seluruh lapisan bantuan 
di sepanjang benua 
 

• Jadi Banjir Nuh menurut Alkitab yang terjadi 
selama satu tahun dikonfirmasi oleh bukti 
yang ada, dan tidak terdapat waktu jutaan 
tahun. 

Implikasi 



Jadi dimanakah Bahtera Nuh 

selama Air Bah terjadi? 

• Kejadian 7:20 mengatakan bahwa air 
menutupi permukaan daratan sampai 
kedalaman 8 meter (15 cubit) 
 

• Bukti geologi menunjukkan pengendapan 
setiap lapisan batuan terjadi di bawah arus air 
yang dalam yang menyapu seluruh 
permukaan benua 



• Tapi sementara sedimen diendapkan di dasar 
perairan dalam yang menyapu seluruh benua, 
permukaan air mengalami turbulensi yang 
sangat sedikit, terlepas dari badai dan ombak. 
 

• Maka, bahtera Nuh akan dapat terapung 
dengan selamat melintasi permukaan Air Bah, 
seperti yang telah dirancangkan sebelumnya 

Jadi dimanakah Bahtera Nuh 

selama Air Bah terjadi? 



Dan dimanakah Bahtera Nuh 

mendarat setelah Air Bah? 

• Kejadian 8:4 berkata bahwa Bahtera Nuh mendarat 
di “pegunungan Ararat” pada hari ke 150 dari 
peristiwa Air Bah. 
 

• Perhatikan teks yang mengatakan pegunungan di 
tanah atau wilayah Ararat, BUKAN di Gunung Ararat 
 

• Sedangkan, Gunung Ararat adalah gunung berapi 
aktif modern yang terbentuk SETELAH terjadinya 
Air Bah! 



Gunung Ararat 
(terakhir meletus pada tahun 1840) 

Lapisan batuan yang 
mengandung fosil, terbentuk  
saat peristiwa Banjir Nuh 

Alira lava dan danau sedimen 
yang terbentuk setelah 
peristiwa Banjir Nuh 



Dan apakah Bahtera Nuh telah ditemukan? 

• TIDAK, Bahtera Nuh belum ditemukan 
 

• Laporan saksi mata tentang sisa-sisa Bahtera Nuh 
yang berada di Gunung Ararat tidak sama satu sama 
lain 
 

• Tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa sisa 
Bahtera Nuh telah ditemukan di Gunung Ararat 
 

• Justru, yang ada hanyalah informasi yang 
menyesatkan, dan bahkan beberapa bukti palsu dan 
dugaan 



Apakah ditemukannya Bahtera Nuh                                             

adalah hal yang penting bagi kita? 

• TIDAK, baik iman kita maupun kebenaran Firman Tuhan tidak 
bergantung pada ditemukannya Bahtera Nuh. 
 

• Kita tidak memerlukan ditemukannya Bahtera Nuh karena kita 
memiliki Firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Bahtera Nuh 
dan Air Bah adalah kejadian yang sebenarnya, yang 
dikonfirmasi oleh Yesus Kristus (Matius 28: 37-39) 
 

• NAMUN kita memiliki banyak bukti geologi dan fosil di seluruh 
dunia tentang peristiwa Banjir Nuh. 



Bagaimana dengan umur Bumi? 

• SEMUA metode untuk perhitungan umur bumi 
melibatkan asumsi yang tidak dapat dibuktikan 
 

• Sebuah proses dipilih dengan laju yang dapat 
diukur hanya pada masa sekarang 
 

• Beberapa kondisi awal yang tepat dan masuk akal 
diasumsikan, namun tidak dapat dibuktikan 
karena tidak ada ilmuwan yang berada di awal 
untuk mengamati hal tersebut. 



Bagaimana dengan umur Bumi? 

• Diasumsikan bahwa laju proses peluruhan adalah 
konstan sejak proses tersebut dimulai, yaitu pada 
laju yang sama yang dapat diukur hari ini, walaupun 
tidak ada ilmuwan yang hadir dari waktu ke waktu 
untuk memverifikasi asumsi ini. 
 

• Jadi semua proses tersebut tidak dapat memberikan 
perkiraan umur Bumi yang dapat dipercaya. 
 

• Dengan demikian, tidak ada bukti ilmiah tentang 
umur Bumi. 



Mt St Helens (Washington, USA) 

Kubah lava yang baru, terbentuk 
setelah tahun 1980 



1986 Aliran Lava 



• Keseluruhan batuan     0.35 juta tahun 
• Feldspar                         0.34 juta tahun 
• Amphibole                   0.9  juta tahun  
• Pyroxene                       1.7  juta tahun 
• Konsentrat pyroxene  2.8 juta tahun 

 

Kesimpulan:  Karena tidak satu pun dari perhitungan 
tersebut menunjukkan usia yang benar, maka 
metode ini tidak benar 
 

 

Aliran Lava Mount St Helens 1986 

Perhitungan dengan Potassium-Argon 



Konfirmasi dari lava yang lain 

Hualalai basal, Hawaii (tahun 1800-1801) 
                             1.4 – 1.6 juta tahun 
Mt. Etna basal, Sicily (tahun 122 SM) 
                         0.25 juta tahun 
Mt. Etna, Sicily (tahun 1792) 
                      0.35 juta tahun 
Mt. Lassen plagioclase, California (tahun 1915) 
                      0.11 juta tahun 
Sunset Crater basalt, Arizona (tahun 1064-1065) 
                      0.25 – 0.27 juta tahun 



• 10 berlian Afrika menghasilkan 
potassium-argon usia 6 miliar 
tahun. 

• Padahal Bumi dinyatakan 
berusia hanya 4,57 miliar 
tahun 

• Jadi bagaimana mungkin 
berlian yang berasal dari 
dalam bumi bisa berusia lebih 
tua dari Bumi? 

Konfirmasi dari Berlian 



Lava basal 
dataran Uinkaret 
(Uinkaret Plateau 
Basalt lavas) 

Lava basal Cardena 
(Cardenas Basalt lavas) 

Grand 
Canyon 



Gunung berapi 
(volcano) 

Aliran lava menuju 
Grand Canyon 

(lavas flowed into 
the Canyon) 





Lava basal Cardena,  
Grand Canyon 



Grand 
Canyon 

Lava basal 
dataran Uinkaret 
(Uinkaret Plateau 
Basalt lavas) 

Lava basal Cardena 
(Cardenas Basalt lavas) 



Grand 
Canyon 

Usia Rubidium-Strontium 
1143 juta tahun 
(Rubidium-Strontium  
age of 1143 million years) 

Usia Rubidium-Strontium 
1111 juta tahun 
(Rubidium-Strontium  
age of 1111 million years) 





a) Potassium-Argon 

b) Rubidium-Strontium 

c) Samarium-Neodymium 

d) Bukan salah satu dari yang di atas??? 

Darimana kita dapat mengetahui tanpa adanya 
seseorang yang mengamati secara langsung? 

   516 juta tahun 

1111 juta tahun 

1588 juta tahun 

Lava Basal Cardena 

Penanggalan batuan manakah yang betul? 

Metode Usia 



Grand 
Canyon 

Lava di bawah tanah 
terhimpit di antara 
lapisan batuan 





a) Potassium-Argon 

b) Rubidium-Strontium 

c) Samarium-Neodymium 

d) Lead-Lead 

e) Bukan salah satu dari yang di atas??? 

Darimana kita dapat mengetahui tanpa adanya 
seseorang yang mengamati secara langsung? 

   841,5 Juta tahun 

1.060 juta tahun 

1.250 juta tahun 

1.379 juta tahun 

Lava di bawah tanah 

Penanggalan batuan manakah yang betul? 

Metode Usia 



1. Helium di atmosfir 
2. Helium di daratan 
3. Debu meteor 
4. Penambahan Karbon -14 
5. Populasi manusia 
6. Plutonium natural 
7. Sodium di lautan 
8. Sedimen di lauta 
9. Erosi benua 
10.Medan magnet Bumi 
11.Kebocoran minyak bumi 
12.Gas alam di bumi 
13.Radiohalo orphan 

Sebagian besar metode penanggalan menunjukkan bumi berusia muda 

14.Pertumbuhan terumbu karang 
15.Tumbuhan hidup tertua 
16.Peradaban manusia 
17.Penumbuhan delta sungai 
18.Perembesan minyak di bawah 

laut 
19.Uranium di laut 
20.Netron dan timbal 
21.Rotasi galaxi spiral 
22.Ekspansi gas antar bintang 
23.C-14 dalam meteor 
24.Peluruhan Komet 
25.Pembuangan debu antar 

planet 
26.Hujan meteor seumur hidup 

27.Penumbuhan rawa gambut 
28.Fosil di banyak lapisan 
29.Pengerasan batuan 
30.Peluruhan cincin Saturnus 
31.Potassium di lautan 
32.Kehilangan metan di Titan 
33.Panas internal Io 
34.Peluluhan klorin 
35.Radiogenik timbal 
36.Erosi Niagara Falls 
37.Pemakaman Jaman Batu 
38.Lendir calcareous di dasar 

lautan 
39.Peluruhan Uranium 

90% usia bumi muda,  
10% usia bumi tua 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



Komet pada dasarnya adalah "bola salju kotor"  
yang mengorbit melalui Tata Surya 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



Komet hancur dengan begitu cepat 
 
• Komet dikatakan seakan berusia 

5 milliar tahun 
 

• TAPI sebenarnya komet hanya 
dapat bertahan hidup di            
Tata Surya selama kurang dari 
10.000 tahun 
 

• Umur maksimal: 10.000 tahun 

 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



• Medan magnet Bumi dihasilkan oleh 
arus listrik pada inti Bumi. 
 

• Medan magnet Bumi kehilangan ½ 
dari energinya setiap 1.400 tahun 
 

• Proses kehilangan energi ini terjadi 
dalam waktu yang lebih cepat pada 
proses pembalikan saat Banjir Nuh 

 

Medan magnet Bumi kehilangan energi dengan sangat cepat 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



Pengukuran historis mengkonfirmasi terjadinya kehilangan energi dengan cepat 

Waktu Peluruhan  

2049 tahun 
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Bagaimana dengan umur Bumi? 



Pembalikan arah medan magnet dengan cepat saat Banjir Nuh 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



Kehilangan energi medan magnet selama kurun waktu sejarah 
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Energi 

Energi Maksimum 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



• Medan magnet Bumi dihasilkan oleh 
arus listrik pada inti Bumi. 
 

• Medan magnet Bumi kehilangan ½ 
dari energinya setiap 1.400 tahun 
 

• Proses kehilangan energi ini terjadi 
dalam waktu yang lebih cepat pada 
proses pembalikan saat Banjir Nuh 
 

• Umur maksimum: 10.000 tahun 
 

 

Medan magnet Bumi kehilangan energi dengan sangat cepat 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



Makam di “Zaman Batu” tidak mencukupi 

Populasi  
Manusia 
(Human 

Population) 

185.000 tahun 

1 Juta 
Evolusi “Zaman Batu” 

Evolution’s “Stone Age” 

Pertanian 
(Farming) 

Makanan yang terbatas 
(Limited food) 

Selama proses evolusi di “Zaman Batu”, 8 milliar orang seharusnya hidup dan mati, 
jadi dimanakah tulang belulang mereka? Kita hanya menemukan beberapa ribu!! 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



• Semua bukti bukti ilmiah mengenai umur Bumi melibatkan 
asumsi yang tidak dapat dipungkiri, karena tidak ada manusia 
yang menyaksikan setiap kejadian dalam sejarah Bumi 
 

• Semua metode penanggalan ilmiah hanya bisa memberikan 
perkiraan yang tidak dapat dipercaya, bukan merupakan 
sebuah bukti, untuk umur Bumi 
 

• Satu-satunya kepastian kita bersandar pada saksi mata di 
dalam Alkitab yang menerima pewahyuan Tuhan tentang 
sejarah dan umur Bumi 

Bagaimana dengan umur Bumi? 



Kamu tidak percaya, waktu Aku  

berkata-kata dengan kamu  

tentang hal-hal duniawi,  

bagaimana kamu akan percaya,  

kalau Aku berkata-kata dengan kamu 

tentang hal-hal sorgawi?  
Yohanes 3:12 
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Kalau kita tidak dapat percaya pada Firman Tuhan tentang Banjir Nuh 
dan umur Bumi, bagaimana mungkin kita dapat percaya pada Injil? 




