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Kata Pengantar 

 
Dalam pertemuan nasional (Pernas) yang diadakan pada tanggal 18-22 

Juli 2016 di Sawangan, Bogor, Lembaga Biblika Indonesia (LBI) sepakat 

untuk mengusung sebuah tema besar “Mewartakan Injil di tengah Arus 

Zaman” sebagai arahan selama empat tahun ke depan. Tema itu 

kemudian dijabarkan dalam empat tema yang lebih khas yang akan 

direnungkan terutama dalam Bulan Kitab Suci Nasional selama empat 

tahun mendatang. Adapun keempat tema itu adalah sebagai berikut: 

a. Mewartakan Kabar Gembira dalam Gaya Hidup Modern (2017) 

b. Mewartakan Kabar Gembira dalam Kemajemukan (2018) 

c. Mewartakan Kabar Gembira dalam Krisis Lingkungan Hidup 

(2019) 

d. Mewartakan Kabar Gembira dalam Krisis Iman dan Identitas Diri 

(2020) 

Tema pertama dan kedua sudah kita renungkan selama bulan Septem-

ber 2017 dan 2018. Sekarang ini dalam Bulan Kitab Suci Nasional 

(BKSN) 2019 kita memasuki tema yang ketiga, yaitu Mewartakan Kabar 

Gembira dalam Krisis Lingkungan Hidup. Tema yang ketiga digelar 

dengan mengambil inspirasi dari ensiklik Paus Fransiskus tentang 

perawatan rumah kita bersama (24 Mei 2015) “Laudato Si” (“Terpujilah 

Engkau, Tuhanku”). Dalam Laudato Si Bapa Suci mengatakan bahwa 

bumi bagaikan seorang saudari yang hidup dengan kita, dan bagaikan 

seorang ibu yang mengasuh kita. Kini saudari dan ibu bumi ini menjerit 

karena kerusakan yang ditimbulkan oleh kita yang rakus menjarah 

segala sumber daya yang dimilikinya. Karena itu, umat Katolik bersama 

seluruh masyarakat dunia diminta oleh beliau agar bangun dari sikap 

acuh tak acuh, membuka mata bagi kerusakan bumi, dan mencari 

penyelesaian bersama dalam mengatasi krisis lingkungan hidup. 

Menanggapi seruan beliau, Lembaga Biblika Indonesia berharap agar 

selama BKSN kita dapat menggali motivasi ekologis yang ada dalam 

Kitab Suci. Pada gilirannya, motivasi ekologis tersebut mampu 

memberi visi yang lebih utuh tentang makna bumi, manusia dan semua 



 

makhluk ciptaan lainnya, serta memberi motivasi untuk melindungi 

alam ciptaan dan sesama manusia yang paling rentan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

mempersiapkan bahan-bahan untuk mendalami tema ini. Gagasan 

Pendukung dipersiapkan oleh Pater Martin Harun, OFM sedangkan 

bahan Pendalaman Kitab Suci, Liturgi, dan lagu pendukung tema 

dipersiapkan bersama oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Papua. 

Bahan Pendalaman Kitab Suci disiapkan untuk orang dewasa dan kaum 

muda, remaja, dan anak-anak. Pada tahun ini untuk Kaum Muda tidak 

disiapkan bahan pendalaman tersendiri. Kaum muda dan orang dewasa 

menggunakan bahan pendalaman yang sama.  

Kami berharap bahan-bahan yang disediakan dapat membantu seluruh 

umat untuk mendengarkan Sabda Tuhan dan memahami kehendak-

Nya. Dengan demikian, seluruh umat tetap menikmati kehidupan 

bersama dengan Allah dan menjalani kehidupan sesuai dengan 

kehendak-Nya. 

 
 

RD Agustinus Adi Indiantono 

Sekretaris Lembaga Biblika Indonesia 
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Pendahuluan 

Empat tahun lalu Paus Fransiskus menerbitkan Ensiklik Laudato Si’, 

“Terpujilah Engkau” (24 Mei 2015). Dalam Ensiklik itu Paus berbicara 

tentang perawatan bumi, rumah kita bersama. Diilhami oleh Gita Sang 

Surya Santo Fransiskus dari Asisi, Paus mengingatkan kita bahwa bumi 

bagaikan seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan sebagai 

seorang ibu yang mengasuh kita. Tetapi saudari dan ibu kita ini 

sekarang menjerit karena segala kerusakan yang ditimpakan kepadanya 

oleh manusia yang dengan rakus menjarah bumi. Karena kekerasan 

hati manusia, saat ini tanah, air, udara, dan semua makhluk hidup 

menderita sakit (LS 1-2). Paus berseru agar umat Katolik bersama 

seluruh masyarakat dunia bangun dari sikap acuh tak acuh, membuka 

mata bagi kerusakan bumi dan sebab-sebabnya, dan tanpa menunda 

bersama-sama mencari serta mengusahakan suatu solusi sebelum 

terlambat. 

Kerusakan lingkungan hidup sekarang ini merupakan akibat kegiatan 

manusia dan bukanlah suatu proses alamiah yang memang juga sudah 

beberapa kali terjadi dalam sejarah panjang kehidupan di bumi. 

Manusia modern dengan kemajuan ilmunya berhasil mengembangkan 

teknologi tinggi. Hal ini telah membawa banyak kemudahan bagi 

kehidupan kita sekarang: penerangan listrik, sarana transport, alat 

komunikasi, dst. Tetapi, ada pula risiko dan sisi negatif yang tidak lepas 

dari kebudayaan zaman sekarang.  

Manusia modern telah berubah menjadi lebih individualis, kurang 

takwa kepada Allah dan kurang peka satu sama lain. Keterpusatan 

manusia pada dirinya (antroposentrisme) dan kecenderungan indivi-

dualisme membuat manusia lebih egois dan rakus. Segelintir orang 

yang memiliki modal dan menguasai teknologi tinggi, dengan sangat 

cepat dapat menggaruk sumber daya alam demi menambah kekayaan 

dan kuasa mereka sendiri. Mereka mampu memproduksi barang yang 

berlimpah-limpah dan menciptakan pasar yang luas sambil meyakin-

kan kita bahwa kita membutuhkan kelebihan produk, makanan, 

fasilitas, dan hiburan yang mereka sediakan itu. Mereka menjadikan 

kita konsumen mereka, manusia yang konsumeristis, dengan tujuan 

untuk memindahkan uang dari dompet kita ke account mereka. Dan 
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orang-orang yang tak kuat membeli…? Mereka diabaikan saja dalam 

kemiskinannya.  

Dua ratus tahun lalu hanya ada satu miliar manusia di bumi, dan 

mereka mengambil dari bumi apa yang mereka butuhkan untuk dapat 

hidup. Saat itu pertanian, pertambangan, industri, dan perniagaan 

umumnya dilakukan secara ramah lingkungan sehingga keadaan bumi 

tetap stabil.  

Sekarang sangat berbeda. Perusahaan-perusahaan besar dengan 

teknologi tinggi, lahan yang luas, dan aneka pertambangan, mengeruk 

dari bumi bahan baku yang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, 

dan bersaing untuk menjual produk-produk industri mereka kepada 

tujuh setengah miliar penduduk bumi saat ini. Mereka berusaha keras 

agar bagian masyarakat yang mempunyai uang membeli produk 

mereka secara berlebihan dan memboroskannya. Bumi tidak lagi 

dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk 

lain yang ada sekarang dan akan ada di masa depan, tetapi dirampok 

untuk secepatnya menghasilkan kekayaan dan kekuasaan besar bagi 

segelintir konglomerat yang membujuk kita untuk belanja dan 

mengonsumsi lebih daripada yang kita butuhkan. Gaya pertanian, 

peternakan, pertambangan, produksi, pasar, dan konsumsi umat 

manusia sekarang ini amat mengikis kekayaan bumi dan merusak 

keutuhan alam ciptaan sehingga mengancam kehidupan di planet ini 

(Bdk. Laudato Si’ no 102-121). 

I. Krisis Lingkungan Hidup 

Dalam Ensiklik Laudato Si’, Bab Satu, Paus merangkum krisis bumi 

dengan membicarakan tiga masalah yang paling besar: polusi serta 

perubahan iklim, masalah air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.  

A. Polusi dan perubahan iklim  

Gaya hidup manusia sekarang menghasilkan banyak sampah. Di banyak 

paroki dan KBG sudah ada perhatian untuk masalah sampah itu. Kita 

diajar tidak membuangnya tetapi mengumpulkan dan memilahnya. 

Sampah bisa dikurangi (reduce), digunakan kembali (reuse) atau didaur 

ulang (recycle). Atau dalam bahasa Gubernur Ridwan Kamil: kita 
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hendaknya menjadi Kang Pisman, yang kurangi, pisahkan dan 

manfaatkan kembali sampah. 

Aksi keteladanan kita sangat dibutuhkan di tengah masyarakat yang 

masih membuang segala sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), 

atau - lebih buruk lagi - membuangnya ke pinggir jalan, got, dan 

sungai. Kemana pun kita mengarahkan mata, khususnya di wilayah 

pedesaan tanpa dinas kebersihan, sampah tertumpuk dan terserak.  

Hal itu bukan hanya tak enak untuk dilihat, tetapi sampah rumah 

tangga bersama limbah industri, pembasmi hama, dan pupuk kimia, 

sedang meracuni tanah dan perairan kita. Bangsa kita adalah pencemar 

sungai dan laut nomor dua di dunia, setelah Cina! Limbah itu 

membawa penyakit dan kematian kepada tanaman, serangga, burung, 

ikan, dan makhluk hidup lainnya yang tak terhitung jumlahnya, dan 

juga kepada manusia yang mengonsumsi semuanya itu.  

Lebih berbahaya lagi adalah pencemaran yang tak kasat mata, yakni 

“gas rumah kaca” (karbon dioksida [CO2], dll.) yang sekarang 

berlebihan masuk ke atmosfir dan laut. Sebabnya ada dua: Pertama, 

penggunaan masal bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, gas 

alam) untuk transport, industri, dan di negeri kita paling banyak untuk 

membangkitkan listrik. Kedua, penebangan dan pembakaran hutan 

untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Dalam hal 

deforestasi pun, Indonesia ‘juara’ dua di dunia, setelah Brasil. Antara 

2000-2009 saja, 24% hutan Sumatera ditebang, dan 16% hutan Kaliman-

tan. Deforestasi di Papua semakin meluas karena kehadiran perkebun-

an sawit dan pembalakan (illegal loging). Demikian cepat prosesnya.  

Banyaknya gas karbon dioksida, emisi bahan bakar fosil, tidak lagi 

dapat diserap oleh tanaman dan hutan yang terus berkurang; lalu 

masuk ke atmosfir dan merusak lapisan ozon yang mengelilingi bumi di 

ketinggian 15-35 km untuk melindunginya terhadap kelebihan radiasi 

matahari (ultraviolet). Karena lapisan ozon rusak, radiasi matahari 

makin masuk ke bumi dan menaikkan suhunya. Kita sudah 

merasakannya dalam musim-musim yang bertambah panas, dan dalam 

gejala cuaca yang makin ekstrem serta menyebabkan bencana-bencana 

alam yang dahsyat.  
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Planet kita akan menjadi tempat yang semakin tidak ramah untuk 

hidup manusia dan makhluk lainnya, bila kenaikan suhu bumi itu tidak 

dapat ditekan di bawah angka dua (lebih baik satu setengah) derajat 

Celsius. Untuk itu diperlukan dua hal utama: Pertama, secara drastis 

mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang perlu diganti dengan 

energi yang baru dan terbarukan (dari air, panas bumi, matahari, 

angin); kedua, membalikkan deforestasi menjadi penghutanan kembali, 

reforestasi wilayah-wilayah yang luas di bumi, seperti di Asia sudah 

mulai dilakukan oleh Cina, India, dan Vietnam.  

Bila tidak segera dikurangi penggunaan bahan bakar fosil dan ditanam 

kembali hutan, pemanasan bumi akan tak terkendali dan menyebabkan 

pelbagai bencana: wilayah-wilayah luas di bumi sedang menjadi padang 

gurun; es di kutub utara dan selatan terus meleleh, sehingga pemukaan 

air laut naik dan akan menenggelamkan wilayah-wilayah pesisir bumi 

yang padat penduduk. Sudah mulai tampak migrasi masal manusia dan 

binatang akibat perubahan iklim. Juga perang-perang untuk menguasai 

sumber daya alam yang menipis akan meluas. Pemanasan bumi adalah 

masalah terbesar yang saat ini sedang dihadapi oleh umat manusia 

bersama-sama (lihat juga Laudato Si’ no 20-26). 

B. Masalah air 

Kebutuhan utama segala yang hidup adalah air tawar yang bersih, yang 

menjadi makin langka. Dari banyaknya air di bumi hanya 2,5 % adalah 

air tawar, kebanyakan berbentuk es dan salju, hanya 1% yang cair. Dan 

distribusinya di bumi tidak merata. Di sejumlah wilayah, tak hanya di 

Afrika tetapi bahkan di wilayah hujan tropis kita ini, banyak manusia 

tak punya akses lancar pada air bersih, dan di beberapa daerah tidak 

ada lagi air tawar yang cukup untuk rumah tangga, pertanian, dan 

industri. Keadaan itu diperparah oleh pencemaran air sungai dan 

danau, akibat pembuangan limbah rumah tangga, industri, dan 

pertanian itu sendiri.  

Dalam situasi yang genting ini, pemerintah negara-negara di belahan 

selatan bumi membiarkan para konglomerat menguasai sumber-

sumber air rakyat dan menjual air milik masyarakat itu mahal berupa 

air kemasan kepada masyarakat yang miskin. Keadaan yang sangat 
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tidak adil itu dapat membahayakan kedamaian di bumi pada abad 

kedua puluh satu ini (lihat juga LS 27-31). 

C. Hilangnya keanekaragaman hayati  

Hilangnya hutan mengakibatkan hilangnya banyak spesies yang sangat 

dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan, kesehatan, dan rantai 

nutrisi dalam ekosistem di bumi ini. Naiknya suhu laut mematikan 

algae dan wilayah terumbu karang yang luas. Pencemaran air dan 

penangkapan ikan secara yang tak ramah lingkungan mengancam stok 

ikan, sumber protein utama bagi bangsa kita.  

Masalah-masalah ini tak hanya menyangkut tanaman dan hewan 

piaraan manusia, tetapi terutama satwa liar dan tanaman rimba. Juga 

yang terkecil, seperti jamur, lumut, cacing, dan serangga mulai punah, 

padahal tak tergantikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.  

“Antara 1970 dan 2010 jumlah mamalia, burung, ular, amfibi, dan ikan di bumi 

turun 52 percent, … 40% dari binatang liar di daratan hilang, 40% ikan dan 

binatang di laut hilang, 76% dari binatang dan ikan di air tawar hilang – 

semuanya dalam 40 tahun terakhir” (www.worldwild life).  

Kepunahan masal hidup di bumi sekarang ini mengingatkan kita akan 

beberapa peristiwa kepunahan masal yang terulang k.l. setiap seratus 

juta tahun. Sudah lima kali terjadi periode krisis biotik selama jutaan 

tahun yang tiap kali memunahkan lebih daripada 70% spesies yang saat 

itu hidup di bumi, disebabkan aneka faktor alam (lava vulkanis yang 

menutupi dan menghanguskan wilayah luas, merusak udara, dan 

menghancurkan rantai makanan; pergerakan benua-benua; suhu bumi 

yang naik atau turun secara ekstrem, disertai naik atau turunnya 

pemukaan laut; tabrakan asteroid atau ledakan sinar yang merusak 

ozon; dll.). Berbeda dengan itu, kali ini krisis hidup di bumi 

berlangsung dalam tempo yang sangat cepat dan singkat, disebabkan 

oleh kegiatan manusia sendiri. 

Tingkat tinggi campur tangan manusia dalam siklus alam demi 

keuntungan yang cepat dan besar, dengan memakai teknologi dengan 

energi fosil, dengan membuka lahan luas untuk monokultur besar-

besaran, menggunakan kimia penyuburan tanah dan pembasmian 

hama, serta membuka pertambangan yang berlebihan, membawa 

kepunahan hidup serta kerugian yang tak terhitung bagi umat manusia 
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yang akan harus membayarnya mahal di masa depan. Kerugian besar 

kita bersama tidak berimbang dengan keuntungan cepat beberapa 

pihak saja. Krisis ekologi adalah krisis keadilan (Lihat juga LS 32-42). 

D. Kemerosotan kehidupan manusia dan masyarakat 

Model pembangunan sekarang yang membawa kerusakan kepada 

lingkungan hidup, berdampak buruk juga untuk kehidupan manusia 

dan masyarakat. Kemerosotan eko-sosial itu tampak dalam banyak 

wilayah kota di mana orang hidup berdesakan tanpa lingkungan alam 

yang menyehatkan. Tempat hunian dan rekreasi yang hijau hanya bagi 

mereka yang mampu membayarnya. Dalam model pengembangan 

ekonomi sekarang ini, banyak orang dikucilkan dari peningkatan 

kualitas hidup.  

Kemerosotan yang sama tampak dari ketimpangan global. Bangsa-

bangsa yang sudah makmur dan juga lapisan elite di negara-negara 

miskin menguasai segala sumber daya alam, bermodal untuk mengem-

bangkan industri, serta mengendalikan pasar “bebas.” Mereka melaku-

kannya dengan cara yang memberi keuntungan optimal bagi dirinya, 

biarpun menyebabkan miliaran manusia di bumi kehilangan lahan dan 

lapangan kerja, sumber nafkahnya yang lama, dan sejumlah besar tidak 

dilibatkan dalam perkembangan teknologi dan ekonomi sekarang ini. 

Mereka dibiarkan hidup melarat di tengah dunia eksploitasi dan 

konsumerisme yang memboroskan sumber daya alam. Ketidakadilan 

itu membahayakan kedamaian masyarakat dunia (Lihat juga LS 43-52). 

II. Kabar Baik Tentang Dunia Ciptaan 

Krisis bumi, kerusakan rumah kita bersama, baru ditanggapi serius oleh 

sebagian kecil umat manusia. Ada keengganan untuk mengakui krisis 

itu, baik pada tingkatan pribadi sebab akan meminta perubahan gaya 

hidup, maupun pada tingkatan pemerintah sebab akan meminta 

perubahan haluan politik yang tidak menguntungkan bagi yang 

berkuasa di jangka pendek.  

Ibarat gajah berkulit tebal, banyak orang berbuat seolah-olah tak ada 

apa-apa; atau mengangkat tangan di hadapan masalah yang dianggap 

terlalu besar bagi dirinya; atau mengharapkan segalanya dari ilmu dan 
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teknologi yang diandaikan mempunyai solusi teknis bagi krisis bumi. 

Akan tetapi, solusi-solusi teknis yang memang amat diperlukan, takkan 

efektif, bila masyarakat dunia tidak menyadari dan mengakui adanya 

masalah serius dan tidak termotivasi untuk berubah.  

Di sini ada tugas penting untuk agama-agama. Agama memiliki suatu 

visi dunia dan pandangan hidup yang – bila dihayati secara benar – 

akan memberi dorongan dan arahan kepada masyarakat luas, juga 

kepada ilmuwan, teknolog, ekonom, politisi, untuk mau bekerja sama 

menghadapi masalah-masalah yang sedang mengancam kehidupan di 

planet kita.  

Karena itu, Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini memilih tema: 

memberitakan kabar baik di tengah krisis lingkungan hidup. Iman 

kristiani mampu memberi kita suatu visi yang lebih utuh tentang 

makna bumi, manusia dan semua makhluk hidup lainnya, dan 

memberi kita motivasi untuk melindungi alam ciptaan dan sesama 

manusia yang paling rentan, kata Paus Fransiskus. Dengan bantuan 

ensiklik Laudato Si’, kita akan menggali motivasi ekologis yang kita 

terima dari Alkitab dan tradisi iman kita. 

A. Hikmat ekologis dalam cerita penciptaan  

Pandangan dunia agama Yahudi dan Kristiani terungkap dalam aneka 

cerita penciptaan (Kej. 1-3; Mzm. 104; Ayb, 38-39; Ams. 8:22-30; dll). 

Dalam LS 65, Paus Fransiskus membahas Kej. 1-3 dengan bertolak dari 

penciptaan manusia, yang diberi tanggung jawab khusus terhadap 

karya ciptaan lainnya. Manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan 

menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26). Sebagai gambar Allah, 

manusia diundang untuk masuk dalam relasi dengan Allah. Yang 

segambar dan serupa dapat berhubungan satu sama lain dan berdialog. 

Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk disapa dan menyapa 

Allah. Dengan kemampuan yang sama itu manusia pun mempunyai 

keunggulan untuk berhubungan yang satu dengan yang lain, dan 

berhubungan dengan segala makhluk lainnya. Manusia ini diserahi 

tanggung jawab di tengah makhluk-makhluk ciptaan Allah; diberi 

bagian dalam kuasa Allah atas alam ciptaan-Nya: “penuhilah bumi dan 

taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung 

di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (Kej. 1:28).  
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Janganlah kata-kata penugasan itu salah dimengerti. Ini bukan surat 

izin untuk menempatkan diri di atas makhluk lain dan mendominasi-

nya, bahkan meraja lela. Manusia harus bertanggung jawab terhadap 

karya Tuhan, “mengerjakan dan memeliharanya”, seperti dijelaskan 

dalam Kej. 2:15. Manusia boleh mengerjakan, menggarap, dan memba-

jak bumi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi sambil memelihara, 

melindungi dan melestarikannya.  

Dalam relasi antara manusia dan alam ciptaan, manusia boleh meng-

ambil apa yang dibutuhkan dari harta bumi untuk hidup dan 

mengembangkan hidupnya, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk 

merawat dan menjamin keberlangsungan dan kesuburan bumi demi 

kepentingan makhluk lain dan generasi yang akan datang. Manusia 

yang secitra dengan Allah perlu menjalankan tugasnya dengan cara 

yang sayang, adil dan benar, sama seperti Allah sendiri menjalankan 

kuasa-Nya, sehingga semua makhluk diberi bagiannya dan baik adanya, 

bahkan sangat baik (Kej. 1:29-31). Manusia diberi tanggung jawab untuk 

menjaga keserasian dan keutuhan bumi ciptaan Allah. 

B. Hubungan harmonis rusak 

Lanjutan kisah penciptaan menceritakan bahwa manusia tidak 

memahami tempat dan tugasnya. Bukannya menerima jati dirinya 

sebagai makhluk Allah di tengah makhluk lain, manusia ingin menjadi 

seperti Allah, menempatkan diri di atas segala yang lain, dan 

menentukan sendiri apa yang baik dan buruk (Kej. 3:1-6).  

Dengan memberontak terhadap Allah serta kehendak-Nya, bukan 

hanya relasi manusia dengan Allah terguncang, tetapi juga relasi manu-

sia dengan sesamanya terganggu (3:7-12) bahkan juga relasi manusia 

dengan ular dan tanah menjadi rusak (3:14-19). Bila manusia menggeser 

Allah dan menempatkan diri di atas dunia ciptaan, manusia salah 

gunakan perintah untuk berkuasa di tengah alam ciptaan, lalu 

keduanya – manusia dan bumi - menderita kesakitan dan kerusakan.  

Usaha menggeserkan Allah serta akibatnya yang buruk itu menjadi 

sangat tampak dalam masyarakat sekular sekarang ini, lebih daripada 

sepanjang sejarah sebelumnya. Hari Tuhan, bila masih dikuduskan, 

dipisahkan dari hari-hari kerja di mana manusia merasa bebas dan 

berkuasa untuk mengeruk bumi semaunya sendiri. 
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C. Kejahatan manusia dan kesetiaan Tuhan 

Lanjutan kitab Kejadian menceritakan bagaimana kejahatan dan 

kekerasan bertambah banyak di bumi. Kain membunuh adiknya, dan 

karena itu juga terkutuk dari tanahnya (Kej. 4:8-12). Generasi berikut 

yang mengembangkan teknik dan seni, jatuh ke dalam kekerasan yang 

berlebihan (Kej. 4:20-24). Manusia bertambah banyak dan menyom-

bongkan diri sebagai keturunan ilahi melebihi yang lain (Kej. 6:1-4). 

Kesombongan manusia membuahkan kejahatan dan kekerasan yang 

berakhir dalam pemusnahan bumi, manusia, serta makhluk hidup 

lainnya (Kej. 6:5-7, 11-13). 

Punahnya makhluk hidup di bumi tidak total. Masih ada manusia yang 

berkenan kepada Allah, Nuh, yang dilibatkan Allah dalam menyelamat-

kan segala jenis makhluk hidup dalam sebuah bahtera terhadap air bah 

yang menenggelamkan bumi (Kej. 6:8-10, 14-7:24). Allah tak hanya 

menyelamatkan Nuh dan segala makhluk hidup dalam bahtera, tetapi 

juga mengingat mereka dan memulihkan kembali bumi bagi mereka 

(8:1-19).  

Setelah mereka keluar dari bahtera dan Nuh mempersembahkan 

kurban, Tuhan menyatakan kasih setia-Nya terhadap seluruh makhluk 

ciptaan-Nya. Meskipun kejahatan selalu akan timbul dari hati manusia, 

Tuhan tidak akan memusnahkan lagi bumi karena manusia (Kej. 8:20-

22). Sebaliknya, Ia memberkati keluarga Nuh dan segala makhluk 

supaya bertambah banyak, dan memenuhi bumi (Kej. 8:17; 9:1,7). Allah 

memilih jalan lain untuk membendung kekerasan di bumi, yakni 

dengan menetapkan peraturan demi perlindungan hidup (Kej. 9:2-6). 

Dan Allah pun mengikat diri dalam suatu perjanjian bukan hanya 

dengan Nuh dan keturunannya tetapi dengan segala makhluk; dan 

mengingatkan diri-Nya akan perjanjian itu dengan suatu tanda di langit 

(Kej. 9:8-17). 

Kejahatan akan selalu timbul dari hati manusia, mulai dari Nuh yang 

mabuk secara memalukan dan anaknya Ham yang membeberkannya 

(Kej. 9:20-28). Keturunan Sem, Ham, dan Yafet (Kej. 10) tetap mau 

menjadi seperti Allah dengan membangun suatu menara sampai di 

surga; tanda kesombongan yang mengacaubalaukan komunikasi di 

antara manusia dan menyerakkan mereka ke seluruh bumi (Kej. 11:1-9). 

Allah tetap setia kepada bumi ciptaannya dengan memanggil Abraham 
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untuk menjadi berkat bagi segala kaum di bumi (Kej. 12:1-3). Juga bagi 

bumi? 

D. Petunjuk-petunjuk Tuhan dalam Hukum Taurat 

Peraturan tertua untuk semu manusia dan segala makhluk hidup 

dikembangkan dalam Taurat Musa bagi keturunan Abraham. Taurat 

yang mengatur pergaulan umat Israel dengan Allah dan sesama bangsa, 

dan ada kalanya juga mengingatkan umat Tuhan akan mandatnya 

terhadap seluruh ciptaan Tuhan dan tanggung jawab mereka untuk 

memeliharanya. Misalnya, apabila mereka melihat keledai atau lembu 

saudaranya rebah di jalan, mereka harus menolong membangunkannya 

(Ul. 22:4). Burung yang bersarang dengan telur-telur atau anak-anaknya 

tak boleh diambil (Ul. 22:6). Istirahat hari Sabat bukan hanya bagi 

manusia tetapi juga untuk lembu dan keledai (Ul. 5:14), yang mendapat 

juga perlindungan hukum terhadap pencurian atau perampokan (Ul. 

5:21; Kel. 20:17). 

Tanah adalah milik Tuhan (Mzm. 24:1) yang boleh mereka garap tetapi 

harus juga mereka pelihara, dengan memberi ladang, dan kebun 

istirahat setiap tahun ketujuh dan kelima puluh, tahun jubileum. Apa 

yang saat itu tumbuh secara spontan, dibagi dengan orang-orang 

miskin dan binatang-binatang liar (Kel. 23:10-11; Im. 25:6-8). Jadi juga di 

wilayah pertanian tetap ada tempat bagi satwa liar yang hidup 

berdampingan dengan manusia 

Semua makhluk adalah karya Tuhan, dijadikan oleh firman-Nya (Mzm. 

33:6); dan “Tuhan bersukacita dalam semua karya-Nya” (Mzm. 104:31). 

Ia menciptakannya karena mencintainya. "Engkau mengasihi segala 

yang ada, dan Engkau tidak jijik dengan apa pun yang telah Kau-

ciptakan, sebab Engkau tidak akan membentuk apa pun yang Engkau 

benci" (Keb. 11:24).  

Manusia jangan melihat makhluk-makhluk kesayangan Tuhan sebagai 

objek saja yang bermanfaat baginya dan dapat digunakan sesuka hati. 

Semua makhluk membentuk sebuah jaringan yang tak boleh dirusak, 

sebaliknya perlu didukung oleh manusia yang sendiri pun bagian dari 

jaringan itu; semua saling bergantung dan saling melengkapi. Kita yang 

adalah bagian dari keluarga besar alam ciptaan, bertugas menjaga 

keserasian, keadilan, dan persaudaraan di antaranya. 
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Setiap makhluk memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah. Keberadaan-

nya lebih utama daripada manfaatnya bagi kita. “Dengan keberadaan-

nya mereka sudah memuji dan memuliakan-Nya” (KGK 2416). Dalam 

Kitab Mazmur makhluk-makhluk itu diundang untuk memuji Allah. 

“Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, …” (Mzm. 148:3-5). Semua karya 

Tuhan itu memberi kesaksian tentang kebesaran dan kekuasaan Allah 

(Yes. 40:28-29; Roma 1:19-20; Why. 15:3). 

D. Segalanya diciptakan dan didamaikan dalam Kristus 

Kita belajar dari Yesus untuk melihat dan merenungkan pesan yang ada 

dalam setiap makhluk. Ketika memandang alam ciptaan Galilea dengan 

bunga-bunga di ladang dan burung-burung di langit, Ia melihat di situ 

tanda-tanda penyelenggaraan dan kasih Bapa untuk kita dan segala 

makhluk-Nya itu (Mat. 6:26-30). Mereka semua didandani, dibekali, 

dan diingat oleh-Nya, sampai yang terkecil pun (Luk. 12:6).  

Benih-benih yang ditaburkan dan jatuh di aneka macam tanah, atau 

pun biji paling kecil yang menjadi perdu sesawi yang besar, berbicara 

kepada Yesus tentang hal-ihwal Kerajaan Allah (Mat. 13). Yesus dapat 

menangkap pesannya sebab Ia hidup dalam keserasian dengan alam 

ciptaan. Alam, danau, angin pun taat kepadanya (Mrk. 4:39-41).  

Perjanjian Baru mengajar kita bahwa Kristus berelasi dengan alam 

ciptaan bukan hanya selama hidup-Nya di bumi ini. Relasi-Nya dengan 

dunia ciptaan mencakup seluruh perjalanan-Nya dari awal mula 

penciptaan sampai akhir zaman. Asal dan tujuan seluruh ciptaan ada 

dalam misteri Kristus. (1) “Segala sesuatu diciptakan melalui dan untuk 

Dia” (Kol. 1:16). Semuanya diciptakan melalui Firman Allah yang (2) 

menyatu dengan bumi ketika menjadi daging (sarx, Yoh. 1:3-4, 14), 

hadir dan bekerja di dalam segala daging di bumi(LS 99).  

(3) Karya keselamatan Allah melalui Kristus bukan hanya untuk umat 

manusia tetapi menyangkut seluruh dunia ciptaan: “melalui Dialah 

Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, …, sesudah Ia 

mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus" (Kol. 1:19-20). 

Kristus disalibkan dan dibangkitkan juga demi kedamaian kosmis. (4) 

Seluruh makhluk yang kini masih menderita dan mengeluh karena 

ditaklukkan kepada kesia-siaan, kata Paulus, dengan penuh rindu 

menantikan dan mengharapkan saat pembebasannya dari perbudakan 
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yang membinasakan, untuk bersama sama dengan anak-anak Allah 

masuk dalam kemerdekaan dan kemuliaan Allah (Rm. 8:19-22). 

Alam ciptaan bukan hanya baju yang akhirnya kita tanggalkan dan 

tinggalkan, tetapi berziarah bersama manusia menuju Allah. Di akhir 

zaman, Anak akan menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa, supaya 

“Allah menjadi segala di dalam segalanya” (1Kor 15:28). Tujuan akhir 

alam semesta pun ada dalam kepenuhan Allah, dan bukan dalam 

manfaatnya bagi kita (LS 100). Manusia yang diberkati dengan kecer-

dasan dan cinta, serta ditarik kepada kepenuhan Kristus, dipanggil 

untuk mengantar semua makhluk kembali kepada Asal dan Tujuan 

mereka (LS 83). 

III. Penjelasan Cerita Air Bah  

Kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di planet kita saat 

ini menjadi terancam, bukan oleh faktor-faktor alam yang prosesnya 

jutaan tahun, tetapi oleh perubahan iklim dan pemanasan bumi yang 

berlangsung cepat oleh karena kegiatan manusia yang mencemarkan 

sarangnya sendiri.  

Akibat pemanasan bumi yang paling berbahaya ialah naiknya permuka-

an laut yang bersamaan dengan topan-topan dahsyat menghantam dan 

dapat menenggelamkan kota dan desa miliaran penduduk pesisir; dan 

membenamkan juga habitat satwa dan fauna yang tak terhitung 

banyaknya. Ancaman dahsyat air yang berubah dari sumber kehidupan 

menjadi pembawa kematian, mengundang kita pada bulan Kitab Suci 

2019 untuk membaca dan mendalami cerita Nuh, cerita air bah. Cerita 

yang dikenal luas itu bukan hanya tentang Allah dan manusia, tetapi 

tentang pemusnahan dan penyelamatan segala makhluk hidup di bumi.  

Cerita Nuh ini sangat menarik sebagai teks penuntun yang membantu 

kita menggumuli krisis ekologi. Cerita ini mampu membangkitkan 

kesadaran ekologis karena serentak memberi peringatan keras akan 

kerusakan bumi akibat kesalahan manusia, tetapi juga memberi 

harapan baru akan kelestarian hidup di bumi. Cerita Nuh yang panjang 

(Kej. 6-9) akan dibaca dalam empat tahap, dengan empat tema ini: 

1. Kejahatan manusia membuat bumi rusak dan penuh kekerasan 

hingga Allah memusnahkannya (Kej. 6-7) 
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2. Allah dengan bantuan Nuh menyelamatkan keluarga Nuh dan 

sepasang dari semua makhluk hidup (Kej. 6-7).  

3. Nuh memantau bumi yang diciptakan kembali oleh Allah bagi 

manusia dan semua makhluk; dan menerima janji bahwa Allah 

tidak lagi akan membinasakan segala yang hidup oleh karena 

kejahatan manusia yang tetap ada (Kej. 8).  

4. Allah memberi petunjuk-petunjuk untuk melindungi hidup di 

bumi; lalu mengikat perjanjian dengan manusia dan segala 

makhluk bahwa tak akan membinasakan lagi bumi dengan air bah. 

Pelangi menjadi tandanya, (Kej. 9:1-17). 

Jenis sastra: Kita menyebut kisah Nuh sebuah cerita. Orang lain 

menyebutnya sejarah, sama seperti ketika mereka berbicara tentang 

sejarah raja Daud, sejarah Yesus, sejarah kerajaan Majapahit. Mereka 

melihat air bah itu sebagai peristiwa yang pernah terjadi demikian, 

bahkan mengira telah menemukan peninggalan bahtera Nuh di 

pegunungan Ararat.  

Hal-hal seperti air bah yang menutupi gunung-gunung tertinggi di 

bumi dan perahu yang dapat menampung sepasang dari semua spesies 

binatang di bumi, lazim muncul dalam cerita-cerita rakyat. Cerita-

cerita serupa memang tersebar luas pada banyak bangsa. Umat Israel 

mewarisi cerita ini dari bangsa-bangsa sekitarnya, lalu menceritakan-

nya kembali sesuai dengan pandangan mereka tentang Allah, manusia, 

dan makhluk lainnya. Cerita rakyat air bah dijadikan cerita iman yang 

berefleksi tentang kejahatan manusia serta dampaknya bagi bumi 

ciptaan Allah; tentang orang benar dan sumbangannya bagi bumi; dan 

tentang Allah Pencipta yang adil dan lebih lagi menunjukkan kasih 

setia dan belas kasihan-Nya kepada dunia ciptaan-Nya yang rapuh. 

Maka tak perlu kita mempersoalkan bagaimana mungkin ini dan itu 

terjadi. Dalam cerita rakyat semuanya mungkin! Yang perlu ditanya 

ialah bagaimana relasi antara Allah, manusia, dan dengan makhluk-

makhluk-Nya yang lain sebagaimana diungkapkan dalam cerita iman 

ini? 
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A. Makhluk dimusnahkan Allah (Kej. 6:1-7, 11-13; 7:19-23) 

Cerita Nuh dan air bah didahului sebuah adegan yang mengingatkan 

kita akan mitologi bangsa-bangsa kuno. Dewa-dewa para bangsa 

katanya menghampiri perempuan cantik di bumi. 

1Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, dan anak-anak 

perempuan dilahirkan bagi mereka, 2maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-

anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari 

antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. 3Berfirmanlah 

TUHAN: "Roh-Ku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena 

manusia itu adalah daging. Umurnya akan seratus dua puluh tahun saja." 4Pada 

waktu itu dan juga kemudian, ada orang-orang raksasa di bumi, ketika anak-anak 

Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan 

itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa 

di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.  

Para pemimpin yang gagah perkasa di dunia kuno menyombongkan 

diri sebagai keturunan dewa, sebagai buah cinta antara makhluk-

makhluk surgawi dan perempuan-perempuan cantik di bumi. Sama 

seperti Adam dan Hawa digoda untuk “menjadi seperti Allah” (Kej. 3:5), 

demikian juga orang-orang besar itu tidak menerima diri sebagai 

makhluk ciptaan Allah di tengah segala makhluk ciptaan lain, dan tidak 

mengakui bahwa mereka hanya daging yang fana, dan bukanlah 

makhluk-makhluk semi-ilahi. Di mata Allah Israel, kesombongan 

manusia yang terungkap dalam cerita mitologis seperti ini merupakan 

hujat yang berdampak buruk. Allah menegaskan kefanaan mereka 

dengan membatasi umur mereka, hanya 120 tahun, yang relatif singkat 

dibandingkan dengan usia leluhur mereka yang ratusan tahun, 

menurut daftar keturunan Adam sampai Nuh (Kej. 5). 

Kesombongan itu menjadi sumber kejahatan manusia yang mengun-

dang penghakiman Tuhan. 

5TUHAN melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala 

kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6Lalu Tuhan 

menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan 

hati-Nya. 7Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah 

Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-

binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku 

telah menjadikan mereka." 

Kaitan antara kesombongan manusia dan kejahatannya sering menjadi 

permenungan kaum bijak di Israel (Ams. 6:17; 8:13; 11:2; 13:10; 21:4,24; 

29:33). Kejahatan manusia di sini digambarkan sangat luas dan dalam. 
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Manusia tak hanya jahat tetapi kejahatannya banyak-banyak di bumi, 

bahkan segala pikiran hatinya selalu cenderung jahat saja, sepanjang 

waktu. Dosa pemberontakan Adam dan Hawa (Kej. 3:1-6), pembunuhan 

Habel oleh Kain, dan dendam berlebihan Lamekh (Kej. 4) melatar-

belakangi gambaran suram ini. Tanggapan Tuhan terhadap kejahatan 

manusia itu digambarkan dengan bahasa manusiawi, sebagai rasa 

menyesal. Tuhan yang telah membuat manusia dengan sangat baik, 

menurut gambar dan rupa diri-Nya, kecewa bahwa manusia tidak 

menjalankan tanggung jawabnya di bumi; dan memutuskan untuk 

meniadakannya. Tetapi penyesalan dan keputusan itu bukanlah 

ungkapan Pencipta yang bersikap dingin terhadap insan-Nya, sebalik-

nya Allah serentak sedih, hati-Nya dipenuhi rasa sakit. Keputusannya 

bukan keputusan seorang hakim yang netral, tetapi ibarat keputusan 

orangtua atas anaknya sendiri. Relasi yang penuh perasaan ini penting 

dilihat sebab mengantisipasi pembalikan yang akan terjadi dalam 

bagian kedua kisah air bah. (Fretheim, Natural Disaster, 58-60). Rasa 

sayang Tuhan juga di sini sudah tampak.  

8Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN. 9Inilah riwayat Nuh: Nuh 

adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya; 

dan Nuh berjalan bersama Allah. 10Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki: 

Sem, Ham dan Yafet. 

Allah yang menyesal tidak akan menghapuskan manusia sepenuhnya 

dari bumi. Dengan rasa sayang-Nya Ia berkenan pada Nuh, seorang 

manusia yang benar dan utuh. Figur Nuh ini (ay. 8-10) aan kita 

perhatikan dalam sesi yang kedua. 

Sekarang kita menelusuri kejahatan manusia dan akibatnya. 

11Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. 12Allah 

menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua makhluk 

menjalani hidup yang rusak di bumi. 13Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku 

telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah 

penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka 

bersama-sama dengan bumi. 

Yang telah mengherankan pembaca ialah bahwa juga makhluk-

makhluk hidup lainnya ikut kena penghakiman Tuhan (ay. 7). Apakah 

tidak melanggar batas keadilan dan kebenaran? Sesungguhnya, pemus-

nahan bersama itu menunjukkan bahwa hidup mati segala makhluk, 

manusia dan hewan, binatang melata dan burung di udara, sedemikian 

terjalin sehingga tak dapat tidak kejahatan manusia membawa dampak 
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bagi semua, sama seperti dalam Kejadian 3 dosa Adam dan Hawa 

berdampak buruk bagi binatang melata dan tanah ladang. Manusia dan 

semua makhluk di bumi hidup dalam jaringan yang tak terpisahkan. 

Karena kejahatan manusia, bumi pun rusak dan penuh kekerasan dan 

begitu pun semua makhluk.  

Empat kali dipakai akar kata kerja yang sama, syahat, rusak, merusak-

kan, juga memusnahkan. Tiga kali kata kerja itu mengatakan bahwa 

bumi rusak, dirusakkan, karena segala makhluk (kol basar, segala 

daging; bukan hanya semua manusia [TB]) telah menjalani hidup yang 

rusak di bumi. Dan keempat kalinya, kata kerja yang sama itu dipakai 

untuk mengatakan bahwa Tuhan memusnahkan mereka. Kerusakan 

mereka sekaligus kemusnahan mereka. Penghakiman Tuhan tak lain 

daripada memberi apa yang mereka sendiri lakukan, rusakkan. 

Kerusakan bumi dikaitkan dengan kekerasan, hamas, yang memenuhi 

bumi. Manusia yang jahat telah mengisi segala-galanya dengan kejahat-

an dan kekerasannya. Maka semuanya akan dimusnahkan bersama-

sama dalam air bah. 

19Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi, dan menutupi 

segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. 20Air itu semakin bertambah 

sampai lima belas hasta di atas gunung-gunung, sehingga menutupinya. 21Lalu 

binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, 

binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua 

manusia. 22Segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di 

darat, semuanya mati. 23Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala 

yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, dan burung-

burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. 

Di sini gambaran air bah mencapai puncaknya. Air yang menutupi 

seluruh bumi sampai ke gunung tertinggi mengingatkan kita akan 

samudera raya yang pada awal mula menutupi bumi (Kej. 1:1-8). Karya 

ciptaan Tuhan (Kej. 1) ditiadakan dalam air bah! Dan air yang 

membenamkan bumi, meniadakan semua makhluk hidup yang telah 

diciptakan Allah. Daftar korban (ay. 21, 23) mengacu kembali kepada 

hari-hari penciptaan kelima dan keenam (Kej. 1:20-28). Dunia ciptaan 

Tuhan telah ditiadakan! 

Beberapa butir refleksi 

(a) Cerita air bah yang memusnahkan seluruh bumi membantu 

pembaca modern untuk menyadari seriusnya krisis bumi kita sekarang. 

Punahnya kehidupan di bumi menjadi ketakutan zaman sekarang, 
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mulai dari ancaman nuklir setelah perang dunia kedua, dan kemudian 

karena modifikasi genetik. Kini eksploitasi bumi yang berlebihan 

karena kerakusan dunia usaha dan konsumerisme masyarakat, telah 

mencemarkan dan merusakkan tanah, air, dan udara sedemikian 

sehingga dengan sangat cepat memusnahkan keanekaragaman hayati 

dan mengancam kehidupan generasi berikut.  

Khususnya penggunaan bahan bakar fosil yang mengeluarkan gas 

rumah kaca (karbon dioksida) yang tidak lagi bisa diserap oleh hutan 

yang sudah banyak kita tebang dan bakar, sangat membahayakan sebab 

gas-gas itu masuk dalam atmosfir, merusak lapisan ozon, dan 

mengakibatkan pemanasan bumi, bencana-bencana alam yang makin 

ekstrem, mencairnya es kutub dan gunung salju, lalu naiknya 

pemukaan air laut. Meskipun air laut tidak akan menutupi gunung-

gunung seperti dalam cerita Nuh, namun bisa menenggelamkan banyak 

pulau, wilayah pesisir dan delta sungai yang sangat luas. Akibat bagi 

ratusan juta penduduk dan ekosistem akan sangat dahsyat. Pengungsi-

pengungsi perubahan iklim yang kini sudah menyeberangi lautan, akan 

bertambah sangat banyak, dan dapat menjadi bencana global. 

(b) Berbeda dengan beberapa kali perubahan iklim ekstrem puluhan 

atau ratusan juta tahun lalu, perubahan saat ini disebabkan oleh 

kegiatan manusia. Dalam cerita air bah yang kuno, pemusnahan hidup 

di bumi juga dikaitkan dengan manusia, kesombongan dan kejahatan-

nya yang memenuhi bumi dengan kekerasan yang merusak. Cerita air 

bah ini menantang kita untuk mawas diri dan menyadari kesalahan-

kesalahan kita yang merusak lingkungan hidup sekarang. 

(c) Dalam kisah air bah ini sudah tampak apa yang kini ditemukan 

dalam penelitian ekosistem-ekosistem, yakni bahwa tak ada makhluk 

satu pun yang berdikari; tak ada yang tidak terhubung dengan 

lingkungannya dan tergantung padanya. Juga manusia tidak! Bila satu 

dipelihara, semua terpelihara. Bila satu diabaikan, semua menderita. 

Karena manusia melakukan kekerasan terhadap lingkungannya, 

lingkungan alam pun menderita dan rusak, dan bereaksi dengan penuh 

kekerasan. 

(d) Kepunahan dan pemusnahan sebagai akibat kerakusan dan kekeras-

an, menurut iman kita sekaligus suatu penghakiman Allah, bukan 

dalam arti hukuman eksternal tetapi sebagai efek internal kesalahan 
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kita yang harus kita tanggung. Allah menghakimi melalui dunia 

ciptaan-Nya yang Ia membuat dengan irama sebab-akibat. 

B. Allah menyelamatkan (Kej. 6:9-10, 14-22; 7:13-17) 

Ketika Allah memutuskan untuk memusnahkan segala yang hidup di 

bumi, keputusannya secara adil menanggapi kesalahan manusia yang 

merasuki dan merusak juga makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, 

dengan keadilan yang sama Allah pun berkenan kepada Nuh, seorang 

yang benar di tengah dunia yang jahat itu. 

9Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara 

orang-orang sezamannya; dan Nuh berjalan bersama Allah. 10Nuh 

memperanakkan tiga orang laki-laki: Sem, Ham dan Yafet. 

Nuh ditampilkan sebagai tokoh teladan, seorang yang ‘benar’ (tsadiq), 

ialah manusia berakhlak yang melakukan perintah-perintah Allah, 

tanpa cela (tamim) seperti nanti akan diminta dari Abraham (Kej. 17:1). 

Nuh seorang yang “berjalan dengan Allah”, sama seperti leluhurnya 

Henokh (Kej. 5:22). Dalam riwayat keluarga (toledot) Nuh langsung 

disebut juga ketiga anaknya. Mereka akan menjadi leluhur tiga cabang 

umat manusia yang baru (Kej. 10). Namun demikian, Nuh dipanggil 

untuk tugas yang jauh lebih besar daripada hanya menyelamatkan 

keluarganya dan umat manusia. Ia ditugaskan untuk membuat sebuah 

bangunan yang tujuannya tampak lebih besar biarpun tak langsung 

dijelaskan 

14Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kaubuat 

bersekat-sekat dan harus kaulapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. 
15Beginilah harus kaubuat bahtera itu: tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh 

hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya. 16Buatlah atap pada bahtera itu 

dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya 

pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 

Allah menyuruh Nuh membuat suatu bangunan dari kayu gofèr 

(barangkali cypress, cemara). Bangunan itu disebut teva, kata yang - 

selain di sini - hanya dipakai untuk peti pandan yang akan menyelamat-

kan nyawa Musa di tengah teberau sungai Nil (Kel. 2:3,5). Dinding 

bangunan Nuh itu harus dilapisi dengan ter, dari luar dan dalam, 

seperti peti pandan bagi Musa. Bedanya tentu ukurannya. Teva ini 

bukanlah keranjang ukuran bayi tetapi sangat raksasa; dan jauh lebih 

panjang daripada lebar (300x50 hasta, kl. 138x23 m, seperti lazimnya 

bentuk sebuah kapal). Dalam teva itu Nuh harus membuat tiga lantai, 
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tiga dek, dan membuat ‘sarang-sarang’ (qinnim), petak-petak, bersekat-

sekat.1 Gambaran ini mengantisipasi banyak macam ‘penghuni’ yang 

akan memerlukan ruang-ruang tersendiri. Bila ukuran panjang, lebar, 

dan tingginya bahtera (300x50x30) bermaksud mengacu kepada ukuran 

Kemah Suci di padang gurun yang lebar dan tingginya sama (100x50x30; 

Kel. 25-27), maka bahtera ini ingin dicirikan sebagai sanctuary, tempat 

untuk mencari perlindungan pada masa penghakiman. 

Baru setelah memberi petunjuk-petunjuk pembangunan itu, Allah 

menjelaskan tujuannya yang berkaitan dengan rencana pemusnahan 

segala makhluk hidup (Kej. 6:13) yang akan dilakukan Allah melalui air 

bah yang dahsyat. 

17Sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk 

memusnahkan segala makhluk yang bernafas hidup di kolong langit; segala yang 

ada di bumi akan binasa. 18Tetapi, Aku akan membuat perjanjian-Ku denganmu. 

Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu: engkau bersama dengan anak-anakmu, 

istrimu, dan istri anak-anakmu.  

Air bah, mahbul, dalam Mzm. 29:10 mengacu kepada air samudera raya 

yang pada hari kedua penciptaan dipisahkan oleh Allah menjadi air di 

bawah bumi dan air atas cakrawala (Kej. 1:7). Pemisahan itu akan 

ditiadakan Allah sehingga samudera raya purba itu kembali menutupi 

segala sesuatu. Peniadaan bumi yang tampak total itu segera dilengkapi 

dengan janji Allah yang penuh rasa sayang tentang sebuah perjanjian 

(berit) yang akan diikat-Nya dengan Nuh (Kej. 9). Untuk itu, Nuh dan 

keluarganya harus masuk ke dalam bahtera supaya diluputkan dari 

pemusnahan oleh air bah. 

Akan tetapi, sekali lagi, tujuan bahtera dan tugas Nuh lebih besar 

daripada menyelamatkan keluarganya dan umat manusia. 

19Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah 

engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya 

bersama engkau; jantan dan betina harus kaubawa. 20Dari segala jenis burung dan 

dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari 

semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. 
21Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu 

padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." 22Lalu Nuh 

melakukan semuanya itu; tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, 

demikianlah dilakukannya. 

                                                           
1 Bila konsonan qn’m dibaca dengan vokal qonnim, artinya menjadi: (membuatnya 

dari) buluh-buluh. 
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Bahtera yang besar, bertingkat, dan berpetak-petak, disiapkan bagi 

segala makhluk hidup, sepasang dari setiap jenis, supaya diluputkan 

dari air bah dan diselamatkan dalam bahtera bersama keluarga Nuh. 

Cerita memakai kata-kata empat kali lebih banyak untuk menggam-

barkan rencana penyelamatan Allah terhadap makhluk-makhluk hidup 

lain dengan segala jenisnya itu daripada terhadap keluarga Nuh. 

Bahkan lebih banyak lagi, bila diperhatikan juga sisipan pelengkap dari 

tradisi lain (Yahwis) yang membedakan antara satu pasangan dari 

binatang dan burung yang haram, dan tujuh pasangan dari yang tidak 

haram (Kej. 7:2-3), mengingat perlunya hewan persembahan untuk 

suatu kurban nanti (Kej. 8:20). Bagi pengarang kita (Priest), sebelum 

pemberian hukum Taurat belum ada pembedaan antara makhluk 

haram dan tidak haram. Allah telah menciptakan semuanya dengan 

baik (Kej. 1). Dan juga belum ada kurban persembahan (dan imam-

imam) sebelum pemberian hukum di Sinai. Baginya cukuplah sepasang 

dari segala jenis hewan, burung, dan binatang melata. 

Nuh disuruh untuk juga menyiapkan bekal bagi sekian banyak 

‘pengungsi’ dalam bahtera. Di masa sebelum air bah, aturan makanan 

masih vegetarian, biji-bijian dan buah-buahan bagi manusia, dan segala 

tumbuhan yang hijau bagi makhluk hidup lainnya (Kej. 1:29-30). Aturan 

itu akan disesuaikan setelah air bah mengingat kekerasan yang sudah 

menyebar di bumi. Maka tak berlebihan ada sekat-sekat lindung di 

bahtera. 

Dengan melaksanakan semuanya seperti yang diperintahkan Allah, 

Nuh menunjukkan diri sebagai orang yang sungguh benar.2 Ia memper-

siapkan segalanya untuk menyambut saat datangnya air bah. 

                                                           
2 Dalam kisah air bah, Nuh hanya bertindak, dan tidak pernah berbicara. Nuh sebagai 

“pemberita kebenaran” (2Pe 2:5) yang sekarang menonjol dalam beberapa film tentang 
Nuh, merupakan tradisi Yahudi kemudian, dan juga menjadi ciri Nuh dalam Al Quran, 
dalam Surat Nuh yang berisikan 28 ayat dengan da´wah dan doa Nabi Nuh. Isi pokoknya 
berupa ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah serta bertobat 
kepada-Nya; untuk memperhatikan kejadian alam semesta dan kejadian manusia yang 
merupakan manifestasi kebesaran Allah; dan juga siksaan Allah di dunia dan akhirat bagi 
kaum Nuh yang tetap kafir; dan ada doa Nabi Nuh. Da ‘wah Nabi Nuh ini mirip dengan 
da’wah Nabi Muhammad dalam Surat Al Jin. Kedua surat ini menggambarkan da´wah 
Nabi dan sikap lawan-lawannya. menerangkan siksaan yang akan ditimpakan atas mereka 
yang durhaka. Bila mereka meminta ampun kepada Allah / hidup di jalan yang benar, 
niscaya Allah melimpahkan harta dan anak / rezeki yang besar kepada mereka. (Al Quran 
digital). 
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11Ketika Nuh berumur enam ratus tahun, di bulan kedua, pada hari ketujuh belas 

bulan itu, pada hari itulah pecahlah segala mata air lautan besar di bawah bumi 

dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. 12Dan turunlah hujan lebat atas bumi 

selama empat puluh hari empat puluh malam. 

Usia sangat tinggi Nuh, leluhur terakhir dalam daftar leluhur dengan 

usia sangat tinggi sebelum air bah (Kej. 5:29-32), menyatakan 

kedekatan dengan Allah. Bukankah Nuh berjalan dengan Allah? Roh 

Tuhan masih tinggal dalam generasi-generasi purba itu. Umur 

keturunan mereka yang sombong lantas sudah dibatasi menjadi 120 

tahun saja (Kej. 6:3). Dalam cerita naiknya air bah dan juga turunnya 

air ada banyak catatan waktu yang cukup berbelit sebab menggabung-

kan kronologi dari dua sumber, kronologi masa singkat dari Yahwis, 

dan kronologi masa panjang dari Priest. Tanpa masuk dalam detail, di 

sini hanya dicatat bahwa kronologi tradisi Priest tampak mengusaha-

kan sinkronisasi antara peristiwa air bah, peristiwa penciptaan, dan 

kalender Kemah/Bait Suci. Hari Raya Tahun Baru yang mengenang hari 

penciptaan, juga menjadi kenangan hari penciptaan ulang pada zaman 

Nuh (Blenkinsopp, Creation, 139).  

Dalam ayat 12, air bah dikaitkan dengan hujan, hujan empat puluh hari 

lamanya. Gambaran Yahwis yang sangat lumrah itu dalam ayat 11 

diawali dengan gambaran Priest yang luar biasa, karena mengingatkan 

kita akan tindakan Allah pada hari kedua penciptaan, ketika “Allah 

menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah 

cakrawala itu dari air yang ada di atasnya.” (Kej. 1:6-7). Pemisahan 

antara air yang di bawah dan di atas itu kini ditiadakan: “terbelah 

segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-

tingkap di langit” (Kej. 7:11). Air samudera raya masuk kembali dan 

menutupi seluruh bumi. Bumi ciptaan Allah di sini ditiadakan oleh 

karena kesombongan dan kejahatan manusia yang telah menyebarkan 

kekerasan dan kerusakan kepada segala makhluk hidup di bumi. 

13Pada hari itulah juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, 

dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya, ke dalam bahtera itu, 14bersama 

mereka juga segala jenis binatang liar dan segala jenis hewan dan segala jenis 

binatang yang merayap di bumi dan segala jenis burung, segala unggas yang 

bersayap. 1 Segala makhluk yang bernafas hidup datang sepasang demi sepasang 

kepada Nuh dalam bahtera itu. 16Semua yang datang, jantan dan betina dari 

segala makhluk, masuk seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh; lalu 

TUHAN menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 17 Selama empat puluh hari 

air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga 

terangkat tinggi dari bumi. 
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Pada hari bumi mulai diliputi kembali oleh samudera purba, keluarga 

Nuh diselamatkan dengan masuk ke dalam bahtera, dan bersama 

mereka sepasang dari segala jenis binatang. Jenis-jenis umum disebut 

satu demi satu. Sesuai dengan perintah Allah, dari setiap spesies 

datanglah dua ekor, jantan dan betina, supaya dilestarikan. Tanpa perlu 

dikumpulkan oleh Nuh, mereka datang sendiri ke bahtera itu. Allahlah 

yang mendatangkan mereka. Allah yang memusnahkan semuanya yang 

sudah rusak karena kejahatan manusia, menyelamatkan semua yang 

disambut oleh Nuh dalam bahtera.  

Tindakan penyelamatan Tuhan mencapai puncaknya ketika bukan Nuh 

tetapi Tuhan sendiri menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Lalu 

bahtera diangkat oleh air dan mengapung tinggi di atas bumi yang 

tenggelam. Semuanya ditiadakan di saat penghakiman Allah itu, 

kecuali bahtera pengungsian ini. 

19Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi, dan menutupi 

segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. 20Air itu semakin bertambah 

sampai lima belas hasta di atas gunung-gunung, sehingga menutupinya. 21Lalu 

binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, 

binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua 

manusia. 22Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang 

ada di darat 

Air yang lima belas hasta (kl 7 meter) di atas gunung tertinggi 

memastikan bahwa tak ada lagi makhluk hidup yang masih dapat 

berpijak di bumi dan luput dari pemusnahan dalam samudera raya 

yang menutupi bumi (Kej. 1:1-8). Karya ciptaan Tuhan ditiadakan! 

Daftar korban pun (Kej. 7:21, 23) mengacu kembali kepada hari kelima 

dan keenam penciptaan (Kej. 1:20-28). Semua makhluk ciptaan itu 

ditiadakan tanpa kita mendengar kata ratapan satu pun dari Allah atau 

Nuh atas banyaknya korban.! Berbeda dengan Utnapishtim, protagonis 

dalam Epos Gilgames, yang di sini mengatakan: “Saya memandang laut, 

semuanya sunyi, dan seluruh umat manusia kembali ke tanah liat … 

Saya tertunduk, duduk dan menangis, air mataku mengalir dari 

wajahku.” (Gilgamesh XI, 131-7). 

Beberapa butir refleksi 

(a) Alkitab umumnya berbicara tentang karya keselamatan Allah untuk 

manusia saja. Kisah Nuh ini berbeda, dan merupakan teks Alkitab 

paling jelas bahwa Allah menyelamatkan manusia bersama makhluk-
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makhluk hidup lainnya. Allah mengasihi apa pun yang diciptakan-Nya 

dan setiap makhluk mempunyai nilai tersendiri bagi-Nya. Allah 

menyelamatkan mereka bukan hanya karena berguna bagi manusia. 

(b) Allah melakukan karya-Nya di dunia dengan perantaraan pelaku-

pelaku, misalnya tadi melalui air bah yang memusnahkan, dan di sini 

melalui Nuh yang berkenan kepada Allah karena benar dan berbuat 

serasi dengan kehendak Allah. Orang-orang benar seperti itulah dapat 

dilibatkan dalam karya menyelamatkan bumi dan segala yang hidup di 

atasnya.  

(c) Dalam keadaan krisis bumi, manusia dipanggil untuk membangun 

sebuah rumah (oikos, eko) menjadi tempat pengungsian dan 

perlindungan bagi yang terancam punah. Nuh bersama bahtera 

menjadi model pelestarian makhluk hidup yang terancam. Kita pun 

dipanggil Tuhan untuk turut menyelamatkan keanekaragaman hayati 

yang sekarang terancam punah; dipanggil untuk menyediakan ‘bahtera-

bahtera kita’ demi perlindungan serta pelestarian keanekaragaman 

hayati sekarang. 

C. Allah berkomitmen kepada bumi (Kej. 8:1, 10-22) 

Setelah air bah berkuasa atas bumi selama lima bulan (Kej. 7:24), Allah 

mengingat Nuh dan semua pengungsi lain dalam bahtera.  

1Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar serta segala ternak yang bersama 

dia dalam bahtera itu, lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga 

air itu surut. 2Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di 

langit dan berhentilah hujan lebat dari langit, 3dan makin surutlah air itu dari 

muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah seratus lima puluh hari. 
4Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah 

bahtera itu pada pegunungan Ararat. 5Sampai bulan yang kesepuluh makin 

berkuranglah air itu; dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal satu bulan itu, 

tampaklah puncak-puncak gunung. 

“Allah mengingat Nuh …”, tidak berarti bahwa Ia teringat akan sesuatu 

yang tadi dilupakan, tetapi menunjukkan hubungan mendalam Allah 

dengan semua yang diselamatkan-Nya di dalam bahtera tetapi belum 

selamat penuh dengan dapat menikmati hidup damai sejahtera. Masih 

diperlukan tindakan lanjutan. Kalimat “Allah mengingat Nuh ...” ini 

merupakan poros sentral seluruh cerita air bah. Cerita dalam beberapa 

lingkaran disusun di sekitar kalimat itu. Apa yang sebelumnya 

ditiadakan oleh Allah melalui air yang semakin tinggi, mulai dari sini 
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akan dibalikkan oleh Allah bersama Nuh demi segala makhluk hidup 

yang barulah luput dari pemusnahan. Mata-mata air samudera raya 

yang di bawah serta tingkap-tingkap samudera yang di atas, yang tadi 

dibukakan, kini ditutup oleh Allah. Air yang di bawah dan air yang di 

atas kembali dipisahkan-Nya untuk mengadakan kembali bumi (Kej. 

1:7). Air mulai surut hingga bahtera terkandas di pegunungan Ararat. 

Tampaklah puncak-puncak gunung. 

Dengan bantuan burung merpati (ay. 8-12, Yahwis)3, Nuh memantau 

pemulihan bumi. Merpati yang dilepaskannya, pertama kali kembali 

karena belum menemukan tempat kering untuk menumpukan kakinya 

(Kej. 8:8-9). 

8Kemudian ia melepaskan seekor burung merpati untuk melihat, apakah air itu 

telah berkurang dari muka bumi. 9Tetapi burung merpati itu tidak mendapat 

tempat menumpukan kakinya dan ia kembali kepada Nuh ke dalam bahtera itu, 

karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya, menangkap 

burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. 10Ia menunggu tujuh hari, 

kemudian burung merpati itu kembali dilepasnya dari bahtera. 11Menjelang senja 

burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di 

paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas 

bumi. 12Setelah menunggu tujuh hari lagi, ia melepas burung merpati itu, tetapi 

burung itu tidak kembali lagi kepadanya. 13aPada tahun keenam ratus satu, di 

bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi.  

Kerja sama manusia dengan burung merpati sebagai pembawa berita, 

khususnya pada masa darurat, bukanlah hal asing. Burung merpati di 

sini menjadi ‘pramuka’ yang memantau bumi bagi Nuh dalam usaha 

mencari habitat baru bagi semua binatang yang diungsikan dalam 

bahtera. Setelah melepaskan burung itu untuk kedua kalinya, pada hari 

itu juga Nuh menerimanya kembali dengan sehelai daun zaitun yang 

segar; tanda bahwa air sudah berkurang dan tanah sudah mulai 

“menumbuhkan tunas-tunas muda” (bdk. Kej. 1:12).  

Setelah dilepaskan untuk ketiga kalinya, burung merpati tidak kembali, 

tanda bahwa bumi sudah kering (bdk. Kej. 1:9), sudah dijadikan 

kembali, siap menyambut para pengungsi dalam bahtera. Pengarang 

dari kalangan imam yang senantiasa memperhatikan ‘kalendarium’ 

karya Allah, mengaitkan penciptaan ulang bumi itu dengan Hari Raya 

Tahun Baru, sama seperti penciptaan bumi yang pertama.  

                                                           
3 Atau dengan bantuan burung gagak (ay. 7, Priest) yang di mata Yahwis haram (Im. 

11:13-15). 
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Lalu datanglah perintah dari Allah kepada Nuh agar keluar dari 

bahtera. 

15Berfirmanlah Allah kepada Nuh: 16"Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama 

istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu; 17segala binatang yang bersama 

engkau, segala makhluk: burung-burung, hewan, segala binatang yang melata di 

bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu 

berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." 
18Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. 
19Juga segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang 

bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar dari bahtera itu.  

Kalimat panjang perintah Allah agar semua pengungsi keluar dari 

bahtera dan kembali mengisi bumi, serta pelaksanaan perintah itu, 

tidak kalah meriah dengan berita penciptaan segala jenis burung yang 

bersayap, segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata 

dan segala jenis binatang liar, serta manusia pada hari penciptaan 

kelima dan keenam (Kej. 1:20-28). Bila di sana penciptaan manusia 

adalah yang terakhir dan puncaknya, di sini manusia disuruh menda-

hului dan memimpin makhluk-makhluk lain keluar “supaya semuanya 

itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak 

di bumi." Di sini tekanan jelas pada makhluk-makhluk hidup lainnya 

yang menerima liputan tiga kali lipat dibandingkan dengan keluarga 

Nuh yang dilaporkan dengan singkat saja. Semua jenis binatang yang 

diciptakan pada hari kelima dan keenam untuk mengisi bumi (Kej. 1:21-

25) di sini disuruh untuk mengisinya kembali. Sekaligus diulang berkat 

Allah bagi semua makhluk hidup di hari penciptaan kelima, 

"Berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah …” 

(Kej. 1:22). Bumi ciptaan Allah yang sudah menumbuhkan tumbuhan 

hijau, diadakan dan diisi kembali secara lengkap . 

Apakah bumi ciptaan baru ini akan lebih baik dan manusia memenuhi 

cita-cita Allah? Jawaban datang ketika Nuh bersyukur dan memohon 

perkenanan Tuhan dengan mendirikan sebuah mezbah dan memper-

sembahkan kurban bakaran. (ayat-ayat berikut ini juga dapat diguna-

kan sebagai pembukaan bacaan pada pertemuan keempat), 

20Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi TUHAN. Ia mengambil beberapa ekor dari 

segala hewan yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, dan 

mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21Ketika TUHAN 

mencium bauan yang harum itu, berkatalah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku tidak 

akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun rancangan hatinya 

adalah jahat sejak kecil, dan Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang 

hidup seperti yang telah Kulakukan. 22Selama bumi masih ada, tidak akan 
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berhenti-henti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim 

kemarau dan hujan, siang dan malam." 

Nuh membakar beberapa ekor hewan di atas mezbah bagi TUHAN 

(YHWH). Hal itu tidak membahayakan keberlanjutan spesies tertentu 

sebab dalam cerita versi Yahwis kurban ini diambil dari tujuh pasangan 

hewan yang tidak haram (Kej. 7:2-3).  

Ketika mencium persembahan yang harum itu, Tuhan berkenan kepada 

kurban Nuh, bukan karena sekarang tinggal manusia yang benar saja, 

tetapi karena menjadi kesempatan untuk menyatakan diri-Nya secara 

baru dan lebih utuh kepada makhluk ciptaan-Nya. Tuhan tahu bahwa 

kejahatan akan tetap muncul dari dalam hati manusia yang sesudah air 

bah takkan berbeda dari manusia sebelumnya. Namun demikian, 

Tuhan berjanji takkan lagi memusnahkan segala makhluk hidup karena 

kejahatan manusia itu. Apa yang tadi menjadi alasan untuk penghakim-

an Tuhan, selanjutnya menjadi kesempatan untuk menyatakan belas 

kasihan-Nya. Ia menerima manusia dengan kelemahannya dan akan 

mencari jalan lain untuk menghadapinya. 

Komitmen Tuhan itu diungkapkan dalam syair yang singkat dan indah, 

dengan empat pasangan kata. Manusia akan tetap menabur dan 

menuai, dan Allah akan tetap menjaga irama bumi, pergantian musim 

dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Allah akan 

setia juga ketika manusia tak setia. 

Beberapa butir refleksi 

(a) Di tengah krisis bumi, Allah mengingat dan peduli dengan Nuh dan 

semua makhluk lain yang bertahan hidup dalam bahtera tetapi belum 

hidup damai sejahtera. Sama halnya dengan banyak pengungsi perang 

atau perubahan iklim. Mereka diselamatkan dari ombak laut dan 

ditampung dalam kamp-kamp. Banyak binatang liar diselamatkan dari 

kehancuran habitat atau kejahatan penyelundupan, lalu diamankan 

dalam kebun-kebun binatang atau tempat rehabilitasi satwa liar. 

Mereka semua luput tetapi belum hidup damai sejahtera selama tidak 

mendapat suaka atau habitat di tempat yang baru. 

(b) Allah menjadikan baru bumi bagi mereka. Sampai sekarang Allah 

terus menerus menjadikan baru dunia melalui proses evolusi yang tak 

henti-hentinya Ia dorong dan arahkan. Ia telah merestorasi bumi dari 

sekian banyak krisis dan bencana yang besar. Bumi ciptaan Allah 
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menunjukkan daya melenting yang luar biasa, daya pemulihan yang 

memukau. Bumi terus dibenahi dan berkembang dalam dinamika 

evolusi berkat daya kreatif Allah sepanjang miliaran tahun. 

(c) Kepercayaan akan daya kreatif Allah yang berlanjut terus itu, 

memberdayakan kita untuk turut memperjuangkan pemulihan dan 

keutuhan ekosistem, melestarikan lingkungan hidup yang rusak, baik 

tanah, hutan, udara, maupun air, sungai, laut,. Seperti Nuh, kita 

memantau apa yang sedang terjadi dengan bumi, menemukan peluang-

peluang yang ada, dan bergerak keluar untuk mengusahakan solusi bagi 

krisis lingkungan hidup dan memulihkan keadaan damai sejahtera bagi 

keanekaragaman hayati di bumi. 

(d) Tuhan tak hanya menciptakan baru bumi yang telah dimusnahkan-

Nya, tetapi juga memberi kita kabar baik bahwa kejahatan manusia 

yang tetap ada, tidak lagi menjadi alasan untuk mengutuk bumi dan 

memusnahkan segala yang hidup. Tuhan memihak kepada bumi 

ciptaan-Nya dan segala yang hidup di atasnya, kendati segala kekerasan 

dan kerusakan yang kita timpakan padanya. Dengan berjanji untuk 

tetap mempertahankan irama alam ciptaan, Allah meneguhkan 

harapan kita, dan memotivasi kita untuk mengerjakan dan memeliha-

ranya bumi sesuai dengan irama dan hukum yang diletakkan Allah di 

dalamnya. 

D. Perjanjian Allah dengan semua makhluk (Kej. 9:1-17) 

Tuhan tidak lagi akan memusnahkan bumi meskipun manusia tetap 

jahat. Air bah tidak menyelesaikan masalah kejahatan manusia dan 

kekerasan di bumi. Allah akan melindungi hidup di bumi dengan 

membendung kejahatan dan kekerasan yang tetap ada di bumi. 

1Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. 2Akan takut 

dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, 

segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut; ke dalam tanganmulah 

semuanya itu diserahkan. 3Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi 

makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga 

tumbuh-tumbuhan hijau. 4Hanya daging yang masih bersama nyawanya, yakni 

darahnya, janganlah kamu makan. 5Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, Aku 

akan menuntut balas; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari 

setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. 6Siapa 

menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab 

menurut gambar Allah manusia dijadikan. 7Dan kamu, beranakcuculah dan 
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bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah 

banyaklah di atasnya." 

Allah menghendaki manusia dengan baik-buruknya tetap mengisi 

bumi. Kata demi kata diulangi-Nya perintah yang penuh berkat yang 

telah diberikan-Nya pada hari penciptaan manusia (Kej. 1:28). Sama 

seperti makhluk-makhluk lain (Kej. 8:17), manusia hendaknya bertam-

bah banyak dan memenuhi bumi. Allah tidak mengurangi berkat 

semula itu, berbeda dengan dewa-dewa dalam Epos Gilgames, yang 

setelah air bah membuat sebagian perempuan mandul. Dalam ayat 7, 

diulang dan digarisbawahi sekali lagi tugas manusia sebagai ko-kreator, 

rekan pencipta, untuk mengisi bumi. 

Namun ada pula perubahan. Hubungan antara manusia dan makhluk-

makhluk hidup lainnya diatur kembali. Pada hari penciptaan, Allah 

mencita-citakan suatu relasi tanpa kekerasan di antara semua makhluk 

yang bernafas hidup, tanpa saling memangsa. Kepada manusia 

diberikan-Nya biji-bijian dan buah-buahan sebagai makanan; kepada 

makhluk-makhluk hidup lainnya segala tumbuhan hijau (Kej. 1:29-30). 

Namun, telah timbul kekerasan di antara manusia dan binatang (Kej. 

3:15), yang di sini diartikan ke arah saling membunuh, saling memang-

sa. Melihat kembali ke Kej. 6:11-13, kekerasan yang menjadi alasan Allah 

untuk memusnahkan segala makhluk hidup di bumi tampaknya hal 

saling memangsa yang di sini diatur oleh Allah (Bauckham, Bible 23). 

Kekerasan itu di sini diakui Allah sebagai suatu kenyataan yang tak 

dapat dihapuskan, tetapi dibendung dengan memberikan konsesi dan 

batasan, kelonggaran dan larangan, untuk melindungi hidup di bumi.  

Manusia diberi konsesi untuk makan daging segala binatang di bumi 

dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan 

segala ikan di laut. Bagi pencerita dari kalangan imam, pada zaman 

Nuh belum ada Taurat Musa yang membedakan antara yang haram dan 

halal. Semua binatang akan hidup dalam ketakutan kepada manusia 

sebab diberikan ke dalam tangannya sebagai makanan. Konsesi itu 

tidak berarti bahwa manusia boleh lupa akan kasih sayang Allah 

terhadap segala makhluk-Nya. Manusia tidak diizinkan bertindak 

sewenang-wenang, seperti misalnya berburu karena kesenangan saja. 

Konsesi Allah dikaitkan dengan kebutuhan makanan. Dan itu pun 

dibatasi. Daging yang masih ada darahnya, yakni nyawanya, tak boleh 
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dimakan. Darah, nyawa, hidup segala makhluk adalah milik Allah dan 

perlu dihormati manusia. 

Allah menerima kenyataan adanya kekerasan karnivor terhadap hewan 

lain, tetapi memberi perlindungan khusus kepada manusia karena 

diciptakan menurut gambar-Nya. Nyawa manusia tidak boleh diambil, 

tidak oleh sesama manusia dan tidak oleh binatang buas. Allah akan 

menuntut balas dari setiap manusia atau pun binatang yang 

menumpahkan darah manusia. Menarik bahwa binatang pun dapat 

dituntut secara yuridis (Kel. 21:28-29). Ia pun harus dihukum mati. 

Dengan rumusan ala “mata ganti mata” ini mulai diperkenalkan prinsip 

keadilan dalam proses pengadilan. 

Cita-cita nirkekerasan pada hari penciptaan (Kej. 1:29-30) di sini 

dilonggarkan oleh Allah. Akan tetapi, cerita penciptaan sendiri tetap 

dipertahankan di halaman pertama Alkitab. Konsesi tetap bukanlah 

maksud asli yang berpandangan lebih ideal tentang hubungan antara 

semua makhluk Allah. Namun, demi keberlanjutan hidup di bumi di 

tengah kenyataan kekerasan, Allah memilih jalan lebih realistis dengan 

menetapkan peraturan yang berlaku untuk semua manusia (Kis. 15:19-

21, 25) dan segala makhluk. 

Perintah dan larangan tertua ini, di kemudian hari dalam penafsiran 

rabi-rabi Yahudi dipandang sebagai piagam perjanjian yang lantas 

diikat Allah dengan segala makhluk (meskipun secara formal tidak 

dirumuskan sebagai syarat-syarat perjanjian itu). 

8Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama 

dengan dia: 9"Sesungguhnya Aku membuat perjanjian-Ku dengan kamu dan 

dengan keturunanmu, 10dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu: 

segala burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersamamu, 

segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. 11Aku menetapkan 

perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan 

dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk 

memusnahkan bumi."  

Janji Allah dalam Kej. 8:21-22 di sini diberi kekuatan perjanjian (berit, 7x 

di sini), setaraf dengan perjanjian-perjanjian yang kemudian akan 

diikat Allah dengan Abraham di Mamre (Kej. 15:18; 17:2-21), dengan 

umat Israel di Sinai (Kel. 19-24), dan dengan raja Daud di Yerusalem 

(2Sam. 7:11-16; 23:5). Perjanjian paling pertama ini diadakan Allah bukan 

hanya dengan manusia, atau dengan suatu bangsa, atau dinasti rajawi, 

tetapi dengan seluruh makhluk ciptaan-Nya. Dalam Perjanjian ini Allah 
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mewajibkan diri-Nya terhadap seluruh umat manusia keturunan Nuh 

dan seluruh makhluk hidup, “burung-burung, ternak dan binatang-

binatang liar di bumi,” – ya, dengan “segala binatang di bumi,” 

termasuk juga makhluk yang bergerak dalam air (bdk. ay. 2). Allah 

mengikat diri pada apa yang telah dijanjikan-Nya, “takkan 

membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan” 

(Kej. 8:21), “tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." 

(ay.11, 15). 

Perjanjian itu disertai tanda. Allah sering memberikan tanda untuk 

mengingatkan manusia, tetapi tanda pelangi ini ditaruh di langit untuk 

mengingatkan diri-Nya.  

12Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan kamu 

serta segala makhluk yang hidup, yang bersamamu, turun-temurun, untuk 

selama-lamanya: 13Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda 

perjanjian antara Aku dan bumi. 14Apabila Aku mendatangkan awan di atas bumi 

dan busur itu tampak di awan, 15maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang 

telah ada antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang 

bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan 

segala makhluk. 16Jika busur itu ada di awan, Aku akan melihatnya, dan 

mengingat perjanjian-Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, 

segala makhluk yang ada di bumi." 17Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Inilah 

tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala makhluk yang ada di 

bumi." 

Pelangi yang lazim menunjukkan berakhirnya hujan, akan terus 

mengingatkan Allah akan perjanjian-Nya untuk tidak lagi memusnah-

kan bumi dan segala makhluk hidup dengan air bah. Karena dalam 

bahasa Ibrani dan juga terjemahan kita pelangi disebutkan dengan kata 

qèsyèt, busur (juga dalam Yeh. 1:26), tafsiran populer mengartikan 

pelangi itu sebagai senjata perang Allah melawan kejahatan manusia 

dan kekerasan di bumi. Allah mengakhiri perang itu dengan menggan-

tungkan busur-Nya di awan, melepaskan senjata-Nya. Entah tafsiran 

populer itu diterima atau tidak, cerita tentang Allah yang memusnah-

kan bumi telah berubah menjadi kabar baik tentang Allah yang selalu 

diingatkan diri untuk tidak menghapuskan lagi segala yang hidup dari 

bumi biarpun ada kejahatan. 

Biarpun perintah dan larangan dalam Kej. 9:1-7 secara formal bukan 

piagam perjanjian Allah dengan Nuh ini (berbeda dengan Undang-

Undang Ulangan pada perjanjian Sinai), namun posisinya di tengah 

janji dan perjanjian Tuhan Allah, mendorong umat manusia untuk 
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menanggapi komitmen Allah itu dengan mematuhi perintah dan 

larangan yang mengawali cerita perjanjian ini: bertambah banyak dan 

memenuhi bumi, tidak membunuh manusia, membunuh binatang 

hanya untuk dimakan, dan tanpa memakan darah, untuk menghormati 

hidup semua makhluk. Komitmen Allah untuk melindungi hidup di 

bumi, turut diwujudkan oleh manusia. 

Beberapa butir refleksi 

(a) Allah yang berkomitmen pada semua yang hidup di bumi, ingin 

menghadapi realitas kejahatan dan kekerasan di bumi dengan memberi 

petunjuk-petunjuk untuk membendungnya. Meskipun cita-cita azali 

bagi hidup bersama di bumi lebih luhur (Kej. 1:29-30), tetapi bila ideal 

nirkekerasan vegetarian hanya dapat dipertahankan dengan memus-

nahkan semua yang melanggarnya, Allah memilih untuk menghadapi 

kekerasan dengan cara lain, dengan jalan membendungnya melalui 

perintah dan larangan. Ia menyuruh manusia dan semua makhluk 

hidup untuk tetap mengisi bumi, seraya memberi konsesi bahwa semua 

makhluk kecuali manusia boleh dibunuh sejauh dibutuhkan untuk 

makanan. Di sini tak ada izin untuk membunuh sewenang-wenang, 

berburu karena hobinya saja, atau menyebabkan keanekaragaman 

hayati punah dengan mengambil habitatnya untuk cepat memperkaya 

diri. Hidup, darah, segala makhluk adalah milik Allah, dan harus 

dihormati. 

(b) Beberapa peraturan purba untuk menjaga batas-batas kekerasan 

demi pelestarian lingkungan hidup (Kej. 9:1-7), meminta dari kita di 

tengah krisis ekologis buatan kita saat ini, untuk mau menerima dan 

menaati hukum lingkungan hidup yang amat diperlukan pada tingkat 

internasional dan lokal, dan yang sudah mulai disusun sejak Piagam 

Rio de Janeiro (1992). Demi kelestarian lingkungan hidup perlu 

ditetapkan batas-batas penggunaan sumber daya alam, volume dan 

cara produksi, kebebasan pasar, dan kewajaran konsumsi. Kita harus 

menerima pembatasan dalam hal mengalihgunakan habitat satwa dan 

flora yang terancam, menjadi wilayah pertambangan, perkebunan, 

monokultur, peternakan masal, penangkapan ikan berlebihan, usaha-

usaha yang memberi keuntungan cepat kepada segelintir konglomerat 

yang membujuk masyarakat untuk hidup konsumtif. Diperlukan aturan 

dan sanksi bagi orang yang mencemarkan bumi, sungai, danau, dan 
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laut dengan limbah kimia, sampah plastik, dll., yang mengancam rantai 

nutrisi di bumi. Survival manusia dan makhluk-makhluk lain sangat 

terkait. Paling mendesak, pelaksanaan kesepakatan mengenai penggu-

naan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi bahan bakar fosil 

dan menghentikan pemanasan bumi, ancaman terberat terhadap segala 

yang hidup di planet kita. Bila para politisi masih enggan untuk 

menerapkan peraturan-peraturan itu karena takut kehilangan suara 

dari kelompok pemilih, rakyat yang sadar akan krisis bumi harus unjuk 

rasa dan mendesak pemerintah untuk menetapkan dan menerapkan 

hukum lingkungan hidup yang amat mendesak itu. Kita tak boleh 

menunggu atau netral ketika hidup di bumi terancam. 

(c) Aturan saja tak cukup bila manusia tidak diberi pengertian serta 

motivasi dan diberdayakan untuk melakukannya. Karena itu Paus 

Fransiskus dalam bab 6 Ensiklik Laudato Si menekankan hal pendidikan 

dan spiritualitas ekologis, latihan gaya hidup yang ramah lingkungan, 

yang dilandasi pada tradisi iman kita. Dalam tradisi iman itu, kita 

menemukan contoh Nuh dan lebih lagi perjanjian Allah Pencipta 

dengan segala makhluk hidup untuk tidak lagi membiarkan bumi 

musnah dalam ketiadaan dan kegelapan samudera raya. Dengan tanda 

pelangi, Allah mengingatkan diri-Nya akan perjanjian-Nya itu. Kita pun 

memerlukan tanda-tanda. Setiap langkah pelestarian lingkungan hidup 

yang kita latih dan tekuni, sendirian dan bersama - sekecil apa pun –

sangat berarti sebagai tanda yang mengingatkan saya dan orang lain. 

Makin banyak orang diberi tanda, contoh, dan motivasi untuk 

melibatkan diri dalam pelestarian bumi ciptaan Allah, makin cerahlah 

harapan bagi bumi di tengah krisis saat ini. 

(d) Atas dasar kesetiaan Allah Pencipta, kita percaya akan keberlanjut-

an hidup segala makhluk melampaui hidup di bumi ini. Di dalam 

Kristus, Allah telah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya 

(Kol. 1:19-20). Seluruh makhluk akan bersama-sama dengan anak-anak 

Allah masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan Allah (Rm. 8:19-22), 

lalu Allah menjadi segala dalam segala sesuatu (1Kor. 15:24-28). Janji 

Allah dan keyakinan kita akan tujuan keakhiratan segala sesuatu di 

langit dan bumi yang baru kelak, dapat menambah motivasi kita untuk 

melestarikan hidup segala makhluk di bumi. 
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Pengantar 

Kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di planet kita 

sekarang sangat terancam, bukan oleh krisis vulkanis dari perut bumi 

atau oleh benturan asteroid dari luar angkasa yang ratusan atau 

puluhan juta tahun lalu memusnahkan sebagian besar makhluk hidup 

di bumi, tetapi oleh suatu perubahan iklim dan pemanasan bumi yang 

berlangsung sangat cepat sebagai akibat kegiatan manusia yang 

mencemarkan sarangnya sendiri.  

Salah satu akibat pemanasan bumi yang paling berbahaya adalah 

naiknya permukaan laut yang dengan topan-topan dahsyat dapat 

membanjiri dan menenggelamkan kota dan desa yang dihuni oleh 

miliaran penduduk. Bencna ini juga akan membenamkan juga habitat 

satwa dan fauna yang tak terhitung banyaknya. Ancaman dahsyat air 

yang berubah dari sumber kehidupan menjadi pembawa kematian, 

mengundang kita pada bulan Kitab Suci 2019 untuk membaca dan 

mendalami cerita Nuh, cerita air bah. Cerita yang dikenal luas itu 

bukan hanya tentang Allah dan nasib manusia, tetapi tentang 

pemusnahan dan penyelamatan seluruh alam ciptaan.  

Cerita Nuh ini sangat menarik sebagai teks penuntun yang dapat 

membantu untuk menggumuli krisis ekologi. Cerita ini mampu 

membangkitkan kesadaran ekologis karena serentak memberi peringat-

an keras akan kerusakan tetapi juga memberi harapan baru. Kita akan 

membaca cerita panjang itu dalam empat tahap. 

Tahap pertama memperhatikan kejahatan yang mengakibatkan pemus-

nahan. Tahap kedua berfokus pada Allah dan Nuh yang bersama-sama 

menyelamatkan segala jenis makhluk hidup. Tahap ketiga memantau 

pemulihan bumi untuk manusia dan segala makhluk; diakhiri janji 

Allah tak akan membinasakan bumi lagi. Tahap keempat, janji Allah 

dikokohkan menjadi Perjanjian Allah dengan manusia dan semua 

makhluk, disertai beberapa peraturan untuk melindungi hidup di bumi. 
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1 Makhluk Hidup Musnah Karena 

Kejahatan Manusia  

(Kej. 6:1-13) 

 

Tujuan: 

1. Peserta menyadari alasan dasar terjadinya air bah yang mengakibatkan 

manusia dan segala makhluk dimusnahkan. 

2. Peserta melaksanakan tindakan nyata untuk memulihkan dan 

mengatasi krisis lingkungan. 

Waktu: 90 Menit 

Gagasan Dasar:  

Kisah tentang pemusnahan bumi (Kej. 6-7) telah menarik perhatian para 

pemerhati ekologi. Punahnya kehidupan di bumi menjadi sesuatu yang 

menakutkan pada zaman sekarang. Sejak perang dunia kedua, ancaman nuklir 

dikhawatirkan akan menghancurkan bumi. Kemudian berkembang teknologi 

baru, seperti modifikasi genetik, yang ditakuti bisa memicu rantai bencana di 

luar kendali manusia. Kini eksploitasi bumi yang berlebihan, karena kerakusan 

pengusaha dan konsumerisme masyarakat, telah merusakkan tanah, air, dan 

udara, serta memusnahkan keanekaragaman hayati. Kehancuran bumi itu 

diperparah oleh berbagai perang yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam.  

Penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan terlalu banyak bahan 

berbahaya (karbon dioksida, metana, dll.). Sementara itu hutan yang berfungsi 

untuk menyerap karbon dioksida justru ditebang dan dibakar. Hal ini sangat 

mencemaskan karena membuat bumi menjadi semakin panas. Pemanasan 

bumi telah membuat es di kutub mencair sehingga permukaan air laut naik. 

Pemanasan bumi itu juga telah mengaibatkan perubahan iklim yang membawa 

berbagai bencana alam yang makin ekstrem. Meskipun air laut yang meningkat 

tidak akan menutupi seluruh bumi seperti dalam cerita Nuh, banyak pulau, 

delta, dan wilayah pesisir yang sangat luas akan tenggelam. Para pengungsi 

karena perubahan iklim sudah ada dan akan bertambah sangat banyak. 

Berbeda dengan perubahan iklim yang pernah terjadi sepanjang sejarah bumi 

ini, baru kali ini penyebabnya adalah manusia. Kegiatan manusia tidak sesuai 

lagi dengan irama bumi dan daya pemulihan alam. Kenyataan menunjukkan 
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bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berdikari. Tidak ada makhluk yang 

tidak terhubung dengan lingkungannya dan tidak bergantung padanya. 

Manusia pun demikian! Bila satu dipelihara, semua terpelihara, tetapi bila satu 

diabaikan, semua menderita. Karena manusia melakukan kekerasan terhadap 

alam, alam pun menjadi bencana bagi manusia. Alam dan manusia bersama-

sama ditimpa kerusakan dan pemusnahan. Dalam cerita air bah pemusnahan 

segala yang hidup itu berkaitan dengan kesalahan manusia. Cerita ini mengajak 

kita untuk mawas diri dan menyadari kesalahan-kesalahan kita yang menjadi 

penyebab krisis lingkungan hidup sekarang ini. 

Pembuka 

Lagu Pembuka  

MB 371 “Mohon Ampun” (ayat 1) atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda Salib dan Salam 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 

U Amin 

P Tuhan beserta kita 

U Sekarang dan selama lamanya 

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari Pertemuan I. Sesudah itu, 

Fasilitator menyampaikan kata pengantar berikut ini untuk memberikan penjelasan 

tentang apa yang hendak dicapai dalam pertemuan ini. 

Selamat malam, bapak/ ibu/ saudara dan saudari yang terkasih dalam 

Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Allah telah mengumpulkan 

kita di tempat ini untuk mendengarkan Sabda-Nya. Selama bulan 

September ini, Bulan Kitab Suci Nasional, kita akan mendalami tema 

“Mewartakan Kabar Gembira dalam Krisis Lingkungan Hidup.” Tema 

ini akan didalami dalam empat pertemuan dengan masing-masing 

subtema yaitu (1) Makhluk hidup musnah karena kejahatan manusia, 

(2) Kita dipanggil untuk melestarikan lingkungan hidup, (3) Allah 

membarui bumi untuk makhluk ciptaan-Nya, dan (4) Perjanjian Allah 

dengan semua makhluk. Pada pertemuan pertama ini, kita akan 

mendalami subtema “Makhluk-hidup musnah karena kejahatan 

manusia.” Kita akan merenungkan mengapa Allah memusnahkan 
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manusia dan segala ciptaan-Nya berdasarkan kutipan yang diambil dari 

Kejadian 6:1-13.  

Doa Pembuka 

P Marilah berdoa. Puji dan syukur bagi-Mu ya Allah Tritunggal 

Mahakudus atas segala berkat-Mu, khususnya atas karunia 

kehidupan yang kami alami bersama segala makhluk di bumi ini. 

Ya Allah, kami hendak mendalami Sabda-Mu tentang kesombong-

an manusia yang membuahkan kejahatan dan merusak karya-Mu. 

Kami mohon berkatilah kami dan terangilah kami dengan cahaya 

Roh-Mu yang kudus agar dapat mengikuti pendalaman Kitab Suci 

ini dengan baik dan mampu melaksanakan Sabda-Mu dalam 

kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas. 

Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. Inilah doa kami 

yang kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus, Tuhan dan 

Pengantara kami.  

U Amin. 

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Kitab Suci (Kej. 6:1-13) 

Fasilitator meminta beberapa peserta membaca teks per alinea, satu orang satu alinea, 

dengan suara lantang dan tidak tergesa-gesa. Peserta yang lain mendengarkan dengan 

penuh perhatian sambil mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. 

1Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, dan anak-anak 

perempuan dilahirkan bagi mereka, 2maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-

anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari 

antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. 3Berfirmanlah 

TUHAN: "Roh-Ku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena 

manusia itu adalah daging. Umurnya akan seratus dua puluh tahun saja." 4Pada 

waktu itu dan juga kemudian, ada orang-orang raksasa di bumi, ketika anak-anak 

Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan 

itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa 

di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.  

5TUHAN melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala 

kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6Lalu Tuhan 

menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan 

hati-Nya. 7Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah 

Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-

binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku 

telah menjadikan mereka. 8Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN.  
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9Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara 

orang-orang sezamannya; dan Nuh berjalan bersama Allah. 10Nuh 

memperanakkan tiga orang laki-laki: Sem, Ham dan Yafet. 11Di hadapan Allah 

bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. 12Allah menilik bumi itu dan 

ternyata benar-benar rusak, sebab semua makhluk menjalani hidup yang rusak di 

bumi.  

13Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri 

hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, 

jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 

Pendalaman  

Fasilitator meminta peserta membaca kembali teks sambil memperhatikan pertanyaan di 

bawah. Para peserta dapat dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan itu di dalam teks Kitab Suci. 

1. Orang-orang raksasa mengganggap diri mereka sebagai anak siapa? 

2. Bagaimana kita menilai sikap seperti itu? 

3. Mengapa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi? 

4. Mengapa hewan dan binatang-binatang juga dihapuskan dari muka 

bumi? 

Penjelasan 

Fasilitator menyampaikan penjelasan di bawah ini. Fasilitator dapat menambahkan 

penjelasan yang diambil dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam Gagasan 

Pendukung (halaman 21 dst). 

Orang-orang gagah perkasa menyombongkan diri sebagai anak-anak 

Allah. Karena itu, Allah mengingatkan mereka bahwa mereka hanyalah 

manusia fana dan membatasi umur mereka (hanya 120 tahun, usia ini 

lebih pendek jika dibandingkan dengan leluhur mereka, lihat Kej. 5).  

Kesombongan manusia inilah yang menjadi sumber kejahatan yang 

merasuki pikiran dan hati mereka. Terdorong oleh kesombongan yang 

ada dalam hati mereka, orang-orang itu berbuat sesuka hati dan 

cenderung melakukan kejahatan.  

Reaksi Allah terhadap kejahatan manusia itu digambarkan secara 

manusiawi. Ia menyesal dan sakit hati karena telah menciptakan 

manusia. Ia menciptakan mereka untuk menjaga dan memelihara bumi 

supaya mereka sendiri dapat hidup berbahagia. Tetapi, sejak Adam dan 

Hawa, manusia terus bersalah dan merusak bumi. Karena itu, Allah Ia 

mengambil keputusan untuk menghapus manusia. 
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Tidak hanya manusia yang dimusnahkan, tetapi juga mahkluk ciptaan 

yang lain. Sebab, Allah melihat bahwa kejahatan manusia telah 

merasuki bumi dan segala makhluk ciptaan. Mereka musnah karena 

kejahatan manusia dan kemusnahan mereka mendatangkan penderita-

an bagi manusia. 

Pesan dan Penerapan 

Fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan berikut 

ini:  

Manusia selalu terhubung dengan dan menjadi bagian dari lingkungan-

nya sehingga ketika ia melakukan kejahatan hal itu berdampak pada 

dirinya maupun lingkungan alam. Bila manusia melakukan kejahatan, 

lingkungan alam akan mengalami kerusakan. 

Kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta dan memberi kesempatan 

kepada peserta untuk menjawab (dibatasi beberapa orang). 

• Sebutkan contoh-contoh kesombongan dan kejahatan manusia 

yang mengakibatkan kerusakan alam? 

Fasilitator mengajukan pertanyaan di bawah ini dan memberi kesempatan kepada peserta 

untuk memberikan jawabannya sesuai dengan lingkungan hidupnya. Jawaban dari 

pertanyaan ini ditulis dan dibacakan satu per satu. 

• Kerusakan lingkungan alam apa saja yang kita lihat di sekitar saya? 

Apakah saya turut berperan dan memperparah krisis lingkungan 

hidup itu?  

• Apa yang dapat saya lakukan untuk memulihkan dan mengatasi 

krisis lingkungan tersebut? 

Doa Umat 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda yang tertulis dalam Alkitab, seluruh 

peserta akan menanggapi Sabda itu dengan doa. Fasilitator mengajak peserta untuk 

mempersiapkan doa secara tertulis sebagai tanggapan atas Sabda yang baru didengarkan. 

Doa itu bisa berupa pujian, syukur, permohonan, niat, dan sebagainya. Kemudian satu 

demi satu peserta diminta untuk membacakan doa yang telah dituliskan. Setelah semua 

menyampaikan doa, fasilitator mengajak para peserta untuk mendoakan “Bapa Kami.” 
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Penutup 

Doa Penutup 

Pemandu mengajak seluruh peserta untuk berdoa memohon bantuan Allah agar sanggup 

melaksanakan kehendak-Nya yang telah didengarkan dalam pertemuan.  

P Marilah berdoa. Bapa, Yang Maha Pengasih, kami bersyukur 

kepada-Mu atas Sabda-Mu yang telah Kaunyatakan kepada kami. 

Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjumpai 

Engkau dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa 

hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Dengan demikian, 

kami dapat memilih yang terbaik, dan melangkah di jalan yang 

lurus, mengikuti jejak Yesus, guru kebijaksanaan yang sejati. 

Jadikanlah kami alat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan 

bantulah kami menjadi hamba-Mu yang setia berbakti kepada-Mu. 

Demi Kristus, Tuhan kami.  

U Amin. 

Tanda Salib 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 

U Amin 

Lagu Penutup  

MB 489 “Betapa Kita Tidak Bersyukur” atau lagu lain yang sesuai. 
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2 Kita Dipanggil Untuk 

Melestarikan Lingkungan Hidup  

(Kej. 6:13-22; 7:11-17) 

 

Tujuan:  

1. Peserta memahami bahwa Nuh dipanggil oleh Allah untuk melestarikan 

lingkungan hidup. 

2. Peserta menyadari panggilan Allah dalam dirinya untuk melestarikan 

lingkungan hidup. 

Waktu: 90 Menit 

Gagasan Dasar: 

Kebanyakan cerita Alkitab hanyalah tentang Allah dan manusia, karya Allah 

untuk keselamatan manusia. Kisah Nuh ini berbeda. Setelah menceritakan 

bahwa kejahatan manusia merusakkan juga seluruh ciptaan Allah lainnya, 

sekarang diceritakan bahwa Allah berupaya menyelamatkan manusia bersama 

makhluk hidup lainnya. Ia menyelamatkan seluruh makhluk hidup, bukan 

hanya karena mereka berguna bagi manusia tetapi karena semuanya memiliki 

nilai tersendiri bagi Allah yang mengasihi apa pun yang diciptakan-Nya. 

Tidak seluruh alam ciptaan berperan dalam kisah Nuh; hanya makhluk yang 

hidup di bumi akan mati di dalam air. Ikan-ikan dan makhluk air lainnya yang 

sekarang paling terancam di sungai dan laut yang tercemar, tidak muncul 

dalam kisah Nuh sebab tidak terancam air bah. Juga pohon dan tanaman 

lainnya yang begitu menentukan untuk keseimbangan ekosistem, dalam kisah 

Nuh tidak muncul sebab dalam ekologi Israel kuno tumbuhan-tumbuhan tidak 

dipandang sebagai makhluk hidup tersendiri tetapi menyatu dengan tanah 

(Kej. 1:12). Akar-akarnya dan benihnya bertahan hidup bila ditutupi banjir, dan 

dengan sendirinya akan bertunas lagi setelah air surut, sebagaimana tampak 

dari helai daun zaitun segar yang akan dibawa merpati kepada Nuh (Kej. 8:11). 

Biarpun tidak muncul dalam kisah Nuh, namun perusakan dan pelestarian flora 

bumi dan makhluk air hendaknya tetap menjadi perhatian kita dalam 

merenungkan pesan kisah air bah untuk keadaan sekarang. 

Cerita pemusnahan segala makhluk hidup diawali, diselingi, dan disusul oleh 

bagian-bagian cerita tentang Allah yang menyelamatkan keluarga Nuh; dan 
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melibatkan Nuh dalam membangun sebuah bahtera sebagai rumah (oikos) bagi 

segala spesies yang hendak diselamatkan. Nuh, orang benar yang diingat oleh 

Allah, menjadi simbol pelestarian alam ciptaan. Cerita ini memupuk harapan 

baru dan mendorong orang melibatkan diri dalam menghadapi krisis global 

yang kita alami. 

Pertama, kita diberi harapan bahwa kerusakan bumi, kepunahan spesies, 

perubahan iklim, dll., akibat kecerobohan manusia sendiri, dapat dibalikkan. 

Seperti Nuh, kita dapat menanggapi panggilan Tuhan untuk turut melestarikan 

bumi dan semua spesies yang terancam. Kita dapat melakukannya dengan 

membangun “bahtera”, memulihkan habitat spesies-spesies itu: hutan, air, 

sungai, laut, tanah, udara. Sosok Nuh yang membangun bahtera demi 

menyelamatkan segala macam makhluk hidup, menjadi lambang ulung bagi 

kegiatan kita untuk melestarikan lingkungan hidup bukan hanya untuk 

kepentingan kita sendiri tetapi juga demi ketahanan hidup makhluk lain. 

Kedua, cerita ini memupuk harapan kepada Allah. Nuh dapat menyelamatkan 

segala jenis makhluk yang terancam itu, dalam kepercayaan dan ketaatan 

kepada Allah, Sang Pencipta, yang tetap mau memelihara ciptaan-Nya yang 

terancam itu. Harapan kepada Pencipta itu mungkin jarang ditampakkan oleh 

para ekolog sekular, padahal sangat menguatkan perjuangan untuk pelestarian 

lingkungan hidup. Manusia yang menyadari dirinya diutus dan dilibatkan oleh 

Allah yang dengan setia bekerja untuk keberlanjutan karya ciptaan-Nya, 

mendasari sebuah spiritualitas yang mendorong tindakan ekologis. Komitmen 

Allah itu akan menjadi tema utama dalam lanjutan kisah Nuh (Kej. 8-9). 

Pembuka 

Lagu Pembuka  

MB 471 “Alangkah Megah“ atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda salib dan Salam 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 
U Amin 
P Tuhan beserta kita 
U Sekarang dan selama lamanya 

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari Pertemuan II. Sesudah itu, 

Fasilitator menyampaikan kata pengantar berikut ini untuk memberikan penjelasan 

tentang apa yang hendak dicapai dalam pertemuan ini. 
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Selamat malam, bapak/ ibu/ saudara dan saudari yang terkasih dalam 

Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena berkat kasih 

Allah kita boleh berkumpul kembali di tempat ini guna mendalami 

Kitab Suci. Pada pertemuan Minggu lalu kita telah melihat bagaimana 

makhluk hidup musnah karena kejahatan manusia. Kita juga telah 

melihat bagaimana manusia menyombongkan diri dengan berbuat 

kejahatan yang mengakibatkan krisis lingkungan hidup dan bagaimana 

kita menanggapi situasi tersebut. Dalam pertemuan kedua ini, kita 

akan mendalami subtema “Kita dipanggil untuk melestarikan lingkung-

an hidup.“ Kita akan belajar dari teladan seorang benar yang dipanggil 

oleh Allah untuk menyelamatkan dan melestarikan makhkluk ciptaan. 

Dia adalah Nuh, seorang yang hidup benar di hadapan Allah dan dapat 

dipandang sebagai tokoh pelestarian lingkungan hidup. 

Doa Pembuka 

P Marilah berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah Tritunggal Mahaku-

dus. Keagungan-Mu mengatasi seluruh alam semesta, secara 

khusus bumi rumah kami bersama. Terima kasih atas rahmat 

kehidupan yang kami terima bersama seluruh ciptaan-Mu hingga 

saat ini. Ya Allah, kami mohon berkatilah kami dalam pertemuan 

pendalaman Kitab Suci ini. Kami hendak mendalami teladan 

hidup orang benar yang Engkau pilih untuk menyelamatkan 

seluruh ciptaan-Mu dari peristiwa air bah. Utuslah Roh Kudus-Mu 

untuk membimbing kami dalam pertemuan ini agar kami mampu 

memahami Sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan 

kami, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas. Bersabdalah 

ya Allah, kami siap mendengarkan. Demi Kristus, Tuhan dan 

Pengantara kami.  

U Amin 

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Kitab Suci (Kej. 6:13-22; 7:11-17) 

Fasilitator meminta beberapa peserta membaca teks per alinea, satu orang satu alinea, 

dengan suara lantang dan tidak tergesa-gesa. Peserta yang lain mendengarkan dengan 

penuh perhatian sambil mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. 

6:13Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri 

hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, 
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jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14Buatlah 

bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kaubuat bersekat-sekat 

dan harus kaulapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. 15Beginilah harus 

kaubuat bahtera itu: tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan 

tiga puluh hasta tingginya. 16Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah 

bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. 

Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 17Sesungguhnya Aku akan 

mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang 

bernafas hidup di kolong langit; segala yang ada di bumi akan binasa. 18Tetapi, 

Aku akan membuat perjanjian-Ku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam 

bahtera itu: engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-

anakmu. 19Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya 

haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara 

hidupnya bersama engkau; jantan dan betina harus kaubawa. 20Dari segala jenis 

burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka 

bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara 

hidupnya. 21Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. 

Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." 
22Lalu Nuh melakukan semuanya itu; tepat seperti yang diperintahkan Allah 

kepadanya, demikianlah dilakukannya.  

7:11Ketika Nuh berumur enam ratus tahun, di bulan kedua, pada hari ketujuh belas 

bulan itu, pada hari itulah pecahlah segala mata air lautan besar di bawah bumi 

dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. 12Dan turunlah hujan lebat atas bumi 

selama empat puluh hari empat puluh malam. 13Pada hari itulah juga masuklah 

Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, serta ketiga istri 

anak-anaknya, ke dalam bahtera itu, 14bersama mereka juga segala jenis binatang 

liar dan segala jenis hewan dan segala jenis binatang yang merayap di bumi dan 

segala jenis burung, segala unggas yang bersayap. 15Segala makhluk yang bernafas 

hidup datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. 16Semua 

yang datang, jantan dan betina dari segala makhluk, masuk seperti yang 

diperintahkan Allah kepada Nuh; lalu TUHAN menutup pintu bahtera itu di 

belakang Nuh. 17Selama empat puluh hari air bah itu meliputi bumi. Air itu naik 

dan mengangkat bahtera itu, sehingga terangkat tinggi dari bumi. 

Pendalaman  

Fasilitator meminta peserta membaca kembali teks sambil memperhatikan pertanyaan di 

bawah. Para peserta dapat dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan itu di dalam teks Kitab Suci. 

1. Siapakah Nuh itu? (berdasarkan Kej. 6:8-10) 

2. Bagaimanakah cara Nuh membuat bahtera? 

3. Untuk apa Nuh membuat bahtera yang sedemikian besar? 

4. Bagaimana Nuh bisa mengumpulkan segala binatang, berpasang-

pasangan? 

5. Ceritakanlah bagaimana air bah itu terjadi! 
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Penjelasan  

Fasilitator menyampaikan penjelasan di bawah ini. Fasilitator dapat menambahkan 

penjelasan yang diambil dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam Gagasan 

Pendukung (halaman 21 dst). 

Nuh adalah seorang bapak keluarga yang melakukan kehendak Allah 

tanpa cacat. Dia berjalan dengan Allah, sehingga Allah berkenan 

kepadanya. 

Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera karena 

Tuhan akan mendatangkan air bah. Bahtera yang harus dibangun oleh 

Nuh jauh lebih besar daripada kapal biasa. Bagian dalam dari kapal itu 

dibagi tiga lantai dan setiap lantai diberi sekat-sekat sehingga dapat 

menampung manusia dan banyak binatang. 

Mengingat Allah akan memusnahkan segala makhluk hidup, Nuh harus 

mempersiapkan ruang-ruang untuk menampung anggota keluarganya 

dan untuk menampung segala macam binatang. Segala macam 

binatang harus ditampung berpasang-pasangan, baik hewan maupun 

burung. Nuh juga harus mengumpulkan makanan baik untuk dirinya 

dan keluarganya maupun untuk bintang yang ada di dalam bahteranya. 

Makanan itu masih sederhana karena pada hari penciptaan Tuhan 

memberikan kepada manusia biji-bijian dan buah-buahan dan kepada 

binatang tumbuhan hijau. 

Ketika bahtera dan segala sesuatunya telah siap digunakan, ternyata 

Nuh tidak perlu mencari binatang-binatang itu berpasang-pasangan, 

karena mereka sendiri datang berpasang-pasangan. Tuhan sendirilah 

yang mendatangkan mereka. Ketika semua keluarga Nuh dan binatang-

binatang itu telah berada di dalam bahtera, Tuhan menutup pintunya.  

Dalam gambaran dunia Yahudi, mula-mula hanya ada air yang pada 

hari penciptaan Allah memisahkan air atas dan air bawah dan di 

tengahnya ada dunia. Tingkap-tingkap di langit terbuka sehingga air 

dari atas turun dan sumber-sumber di bawah bumi dibuka sehingga air 

dari bawah juga turut naik lalu meliputi dan meniadakan bumi. 

Permukaan air semakin lama semakin tinggi; Nuh, keluarganya, dan 

semua binatang yang tinggal di dalam bahtera itu selamat dari air bah.  
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Pesan dan Penerapan 

Fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan berikut 

ini:  

Allah menghukum dan meniadakan manusia dan bumi yang penuh 

kejahatan dan kekerasan, namun Ia juga mencari jalan untuk 

menyelamatkan orang-orang benar.  

Dalam kisah ini Allah tidak hanya menyelamatkan manusia tetapi juga 

seluruh makhluk ciptaan-Nya karena seluruh makhluk ciptaan itu 

bernilai bagi Allah dan dicintai-Nya.  

Nuh adalah model manusia yang menanggapi panggilan Tuhan untuk 

turut serta melestarikan lingkungan hidup di bumi yang rusak dan 

terancam punah. 

Fasilitator mengajukan pertanyaan di bawah ini dan memberi kesempatan kepada peserta 

untuk memberikan jawabannya sesuai dengan lingkungan hidupnya. Jawaban dari 

pertanyaan ini ditulis dan dibacakan satu per satu. 

Dengan cara-cara seperti apa kita sudah membangun “bahtera“ kita 

untuk melestarikan dan menyelamatkan begitu banyak makhluk hidup 

yang sekarang terancam punah karena kejahatan kita? (aksi nyata) 

Doa Umat 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda yang tertulis dalam Alkitab, seluruh 

peserta akan menanggapi Sabda itu dengan doa. Fasilitator mengajak peserta untuk 

mempersiapkan doa secara tertulis sebagai tanggapan atas Sabda yang baru didengarkan. 

Doa itu bisa berupa pujian, syukur, permohonan, niat, dan sebagainya. Kemudian satu 

demi satu peserta diminta untuk membacakan doa yang telah dituliskan. Setelah semua 

menyampaikan doa, fasilitator mengajak para peserta untuk mendoakan “Bapa Kami.” 

Penutup 

Doa Penutup 

Pemandu mengajak seluruh peserta untuk berdoa memohon bantuan Allah agar sanggup 

melaksanakan kehendak-Nya yang telah didengarkan dalam pertemuan.  

P Marilah berdoa. Bapa, Yang Maha Pengasih, kami bersyukur 

kepada-Mu atas Sabda-Mu yang telah Kaunyatakan kepada kami. 

Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjumpai 

Engkau dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa 

hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Dengan demikian, 
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kami dapat memilih yang terbaik, dan melangkah di jalan yang 

lurus, mengikuti jejak Yesus, guru kebijaksanaan yang sejati. 

Jadikanlah kami alat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan 

bantulah kami menjadi hamba-Mu yang setia berbakti kepada-Mu. 

Demi Kristus, Tuhan kami.  

U Amin. 

Tanda Salib 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

Lagu Penutup  

MB 518 “Gereja Bagai Bahtera” atau lagu lain yang sesuai. 
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3 Allah Membarui Bumi Untuk 

Makhluk-makhluk Ciptaan-Nya  

(Kej. 8:1-5, 8-19) 

 

Tujuan: 

1. Peserta mengungkapkan alasan Allah membarui bumi. 

2. Peserta mengungkapkan Allah tetap menjaga dan merawat segala 

ciptaan melalui peristiwa alam.  

Waktu: 90 Menit 

Gagasan Dasar: 

Allah itu “penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-

Nya.” Kisah Nuh menyatakan kesetiaan dan belas kasih Allah terhadap manusia 

berdosa dan makhluk-makhluk ciptaan-Nya yang telah rusak. Allah yang telah 

menyelamatkan Nuh dan makhluk-makhluk lain dalam bahtera, mengingat 

mereka, lalu menciptakan kembali bumi menjadi tempat hidup mereka. Sudah 

beberapa kali dalam sejarah bumi ketika bencana vulkanis global atau benturan 

meteor memusnahkan sebagian besar makhluk hidup, Allah Pencipta menun-

jukkan kesetiaan-Nya dengan terus mengadakan evolusi yang melahirkan 

banyak jenis dan spesies yang baru, di antaranya kita, manusia.  

Sekarang kita sekali lagi berada dalam krisis bumi, kali ini akibat kegiatan 

manusia sendiri. Dengan mengeruk bumi secara rakus, manusia telah 

mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Di bumi telah terjadi degradasi 

lingkungan hidup, pencemaran tanah, air dan udara, perubahan iklim yang 

dapat menimbulkan bencana lebih dahsyat. Melalui kisah Nuh, Allah 

mengatakan kepada kita bahwa sekalipun manusia telah berdosa, Allah tetap 

setia terhadap bumi dan segala yang hidup di atasnya. Allah tetap berkomitmen 

membarui bumi di tengah perusakan yang dilakukan oleh manusia padanya.  

Kesetiaan-Nya itu memanggil kita kepada pertobatan ekologis; dan menguat-

kan kita untuk “mengerjakan dan memelihara” bumi dengan cara yang lebih 

baik, lebih sesuai dengan irama dan hukum alam yang diletakkan Allah di 

dalam karya ciptaan-Nya. Didukung oleh tindakan penciptaan Allah yang terus 

berjalan, kita dapat menjaga dan memulihkan keutuhan ekosistem. Kita 

dipanggil menjadi seperti Nuh mau bekerja sama, memantau perkembangan, 
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menemukan momen-momen yang diberikan oleh Allah, dan melangkah keluar 

untuk memulihkan apa yang sudah kita rusak.  

Pembuka 

Lagu Pembuka  

MB 488 “Syukur Bagi-Mu ya Tuhan“ (ay. 1-2) atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda salib dan Salam 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 
U Amin 
P Tuhan beserta kita 
U Sekarang dan selama lamanya 

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari Pertemuan III. Sesudah itu, 

Fasilitator menyampaikan kata pengantar berikut ini untuk memberikan penjelasan 

tentang apa yang hendak dicapai dalam pertemuan ini. 

Selamat malam, bapak/ ibu/ saudara dan saudari yang terkasih dalam 

Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran kita semua 

dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci saat ini. Dalam pertemuan 

Minggu lalu kita telah mendalami subtema “Kita dipanggil untuk 

melestarikan lingkungan hidup.” Dalam pertemuan itu, kita juga 

dipanggil untuk melestarikan lingkungan hidup, sebagaimana yang 

telah dilakukan Nuh. Pada Pertemuan III ini kita akan mendalami 

“Komitmen Allah kepada keberlanjutan bumi ciptaan-Nya.” Kita akan 

bersama-sama mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa Allah 

membarui bumi, menyelamatkan bumi dan segala isinya dari air bah? 

Selain itu kita juga akan diajak untuk melihat tindakan Allah yang tetap 

menjaga dan merawat segala ciptaan melalui peristiwa alam. 

Doa Pembuka 

P Marilah berdoa. Segala puji dan hormat bagi-Mu, Allah Tritunggal 

Mahakudus. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang senantiasa 

menyertai kami bersama segala makhluk. Terima kasih karena pada 

kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai 

saudara seiman. Dalam kesempatan ini ya Allah, kami hendak 

mendalami komitmen-Mu yang senantiasa melindungi dan 
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menyelamatkan kehidupan kami, sebagai ciptaan-Mu. Oleh karena 

itu, ya Allah, hadirlah bersama kami agar seluruh proses 

pendalaman Kitab Suci ini dapat berjalan dengan baik sesuai 

kehendak-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. 

Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa.  

U Amin. 

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Teks Kitab Suci (Kej. 8:1-5, 8-19) 

Fasilitator meminta beberapa peserta membaca teks per alinea, satu orang satu alinea, 

dengan suara lantang dan tidak tergesa-gesa. Peserta yang lain mendengarkan dengan 

penuh perhatian sambil mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. 

8:1Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar serta segala ternak yang bersama 

dia dalam bahtera itu, lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga 

air itu surut. 2Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di 

langit dan berhentilah hujan lebat dari langit, 3dan makin surutlah air itu dari 

muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah seratus lima puluh hari. 
4Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah 

bahtera itu pada pegunungan Ararat. 5Sampai bulan yang kesepuluh makin 

berkuranglah air itu; dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal satu bulan itu, 

tampaklah puncak-puncak gunung. 

8Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat, apakah air itu 

telah berkurang dari muka bumi. 9Tetapi burung merpati itu tidak mendapat 

tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam 

bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air; lalu Nuh mengulurkan 

tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. 10Ia 

menunggu tujuh hari, kemudian burung merpati itu dilepasnya lagi dari bahtera. 
11Menjelang senja burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun 

zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah 

berkurang dari atas bumi. 12Setelah menunggu tujuh hari lagi, ia melepas burung 

merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. 13aPada tahun 

keenam ratus satu, di bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, air itu sudah 

kering dari atas bumi.  

15Berfirmanlah Allah kepada Nuh: 16"Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama 

istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu; 17segala binatang yang bersama 

engkau, segala makhluk: burung-burung, hewan, segala binatang yang melata di 

bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu 

berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." 
18Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. 
19Juga segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang 

bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar dari bahtera itu.  
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Pendalaman  

Fasilitator meminta peserta membaca kembali teks sambil memperhatikan pertanyaan di 

bawah. Para peserta dapat dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan itu di dalam teks Kitab Suci. 

1. Bagaimana air bah itu surut? 

2. Bagaimana Nuh mengetahui bahwa air bah sudah surut? 

3. Apa tindakan Allah untuk membarui ciptaan-Nya? 

Penjelasan 

Fasilitator menyampaikan penjelasan di bawah ini. Fasilitator dapat menambahkan 

penjelasan yang diambil dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam Gagasan 

Pendukung (halaman 21 dst). 

Setelah sekian lama air bah menggenangi Bumi, Allah mengingat Nuh 

dan segala makhluk di dalam bahtera. Ia menutup mata-mata air 

samudera raya serta menutup kembali tingkap-tingkap di langit. 

Dengan tiupan angin juga Allah membuat air surut. Puncak-puncak 

gunung pun menjadi tampak dan bahtera terkandas di Pegunungan 

Ararat. Allah sudah menjadikan kembali bumi dan menyediakan 

tempat hidup bagi Nuh dan keluarganya serta makhluk-makhluk hidup 

lainnya.  

Burung merpati menjadi pemantau bagi Nuh untuk melihat keadaan 

Bumi yang akan menjadi tempat hidup bagi mahkluk-mahkluk di 

dalam bahtera. Ia melepaskan burung merpati, tetapi burung itu 

kembali ke bahtera. Burung itu kembali karena tidak menemukan 

tumpuan kaki dan hal ini menunjukkan bahwa air belum surut. Tujuh 

hari kemudian Nuh melepaskan burung merpati dan burung itu 

kembali dengan membawa sehelai daun zaitun. Ini menunjukkan 

bahwa air telah surut dan kehidupan baru di bumi sudah dimulai. Nuh 

menunggu tujuh hari lagi lalu melepaskan lagi burung merpati itu, dan 

burung itu tidak kembali. Ini menunjukkan bahwa burung itu 

menemukan tempat hidup dan hal ini menunjukkan bahwa air benar-

benar telah surut dari muka Bumi.  

Allah memerintahkan Nuh keluar dari bahtera bersama dengan 

keluarganya serta seluruh binatang yang ada di bahteranya. Merekalah 

penghuni Bumi yang telah diciptakan kembali oleh Allah. Kemudian 

Allah menyatakan kehendak-Nya agar semua binatang itu berkeriapan 

di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak. Demikian juga 
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kepada Nuh dan keluarganya Allah berfirman, “Beranakcuculah dan 

bertambah banyaklah serta penuhilah bumi” (Kej. 9:1; bdk. Kej. 1:22).  

Pesan dan Penerapan 

Fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan berikut 

ini:  

Sejak awal Allah berkehendak agar manusia hidup damai dan bahagia 

di bumi. Karena itu, Allah tidak membiarkan air bah tetap mengge-

nangi bumi. Ia menutup mata-mata air samudera raya serta tingkap-

tingkap di langit dan membuat angin bertiup sehingga air menjadi 

surut.  

Untuk mengetahui bahwa air bah sudah surut, Nuh bekerja sama 

dengan mahkluk lain, yaitu burung merpati. Ketika burung merpati 

kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar, Nuh 

menjadi yakin bahwa tanah telah menumbuhkan tunas-tunas muda.  

Fasilitator mengajukan pertanyaan di bawah ini dan memberi kesempatan kepada peserta 

untuk memberikan jawabannya sesuai dengan lingkungan hidupnya. Jawaban dari 

pertanyaan ini ditulis dan dibacakan satu per satu. 

Di mana kita melihat dalam alam bahwa Allah tetap menjaga dan 

merawat ciptaan-Nya?  

Doa 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda yang tertulis dalam Alkitab, seluruh 

peserta akan menanggapi Sabda itu dengan doa. Fasilitator mengajak peserta untuk 

mempersiapkan doa secara tertulis sebagai tanggapan atas Sabda yang baru didengarkan. 

Doa itu bisa berupa pujian, syukur, permohonan, niat, dan sebagainya. Kemudian satu 

demi satu peserta diminta untuk membacakan doa yang telah dituliskan. Setelah semua 

menyampaikan doa, fasilitator mengajak para peserta untuk mendoakan “Bapa Kami.” 

Penutup 

Doa Penutup 

Pemandu mengajak seluruh peserta untuk berdoa memohon bantuan Allah agar sanggup 

melaksanakan kehendak-Nya yang telah didengarkan dalam pertemuan.  

P Marilah berdoa. Bapa, Yang Maha Pengasih, kami bersyukur 

kepada-Mu atas Sabda-Mu yang telah Kaunyatakan kepada kami. 

Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjumpai 
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Engkau dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa 

hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Dengan demikian, 

kami dapat memilih yang terbaik, dan melangkah di jalan yang 

lurus, mengikuti jejak Yesus, guru kebijaksanaan yang sejati. 

Jadikanlah kami alat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan 

bantulah kami menjadi hamba-Mu yang setia berbakti kepada-Mu. 

Demi Kristus, Tuhan kami.  

U Amin. 

Tanda Salib 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 

U Amin 

Lagu Penutup  

MB 478 “Alangkah Megah” atau lagu lain yang sesuai. 
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4 Perjanjian Allah Dengan Semua 

Makhluk (Kej. 8:20-9:17) 

 

Tujuan:  

1. Peserta mengetahui tanggapan Nuh terhadap tindakan Allah yang 

menyelamatkan segala makhluk ciptaan, termasuk dirinya sendiri dan 

keluarganya.  

2. Peserta mengungkapkan alasan mengapa Allah setia pada perjanjian-

Nya. 

3. Peserta mengungkapkan komitmennya dalam perjanjian Allah yakni 

dengan menjalani gaya hidup baru yang ramah lingkungan untuk 

menanggapi krisis lingkungan hidup. 

Waktu: 90 Menit 

Gagasan Dasar: 

Sesudah air bah surut, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan semua 

makhluk. Ia berjanji untuk tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah 

meskipun manusia tetap berbuat jahat. Allah menghendaki manusia dengan 

baik-buruknya tetap mengisi dan merawat bumi sebagai tempat tinggalnya. Ia 

tetap menghendaki agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak dan 

memenuhi bumi. Perjanjian ini disertai dengan tanda: Allah menaruh busur-

Nya di langit, yaitu pelangi, untuk mengingatkan manusia akan janji Allah dan 

untuk mengingatkan diri-Nya sendiri akan janji itu. 

Janji Allah terhadap hidup di bumi itu disertai piagam perjanjian, peraturan-

peraturan yang perlu dipegang oleh manusia. Hubungan antara manusia dan 

makhluk hidup lainnya diatur kembali. Sebelumnya, Allah mengatur 

pemberian makanan: kepada manusia diberikan biji-bijian dan buah-buahan 

sebagai makanan dan kepada makhluk hidup lain diberikan tumbuh-tumbuhan 

hijau (Kej. 1:29-30). Sekarang, Allah memberikan kelonggaran kepada manusia: 

mereka diperbolehkan makan daging binatang yang hidup di bumi, burung di 

udara, dan ikan di laut. Tetapi, kelonggaran itu tidak berarti bahwa manusia 

boleh bertindak sewenang-wenang terhadap makhluk lain; misalnya berburu 

hanya untuk kesenangan. Mereka diperbolehkan makan daging binatang, tetapi 
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itu pun dengan batasan tertentu. Daging yang masih ada darahnya tidak boleh 

dimakan karena darah, yaitu nyawa makhluk, adalah milik Allah.  

Karena janji Allah ini kita tetap yakin akan keberlanjutan hidup di bumi di 

tengah banyak ancaman. Kekerasan manusia terhadap bumi pada masa 

sekarang (eksploitasi, pencemaran, dan perusakan) menimbulkan banyak 

kecemasan, tetapi perjanjian Allah ini memberi kita keteguhan iman bahwa 

Sang Pencipta sendiri tetap berkarya untuk pemekaran kehidupan. Sementara 

kejahatan dan kekerasan sendiri tak bisa dihapus tanpa memusnahkan hidup 

sendiri, dituntut pembatasan dalam kelonggaran yang diberikan.  

Dunia memerlukan hukum lingkungan hidup, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, 

serta sanksi-sanksi penegakan. Pada tingkatan internasional, nasional, dan 

lokal diperlukan peraturan hukum yang membendung kerakusan dan 

kekerasan manusia terhadap bumi. Bila para politisi enggan menyusunnya 

karena takut kehilangan suara pada pemilihan berikut, rakyat yang sadar akan 

kerugian harus mendesak pemerintahannya untuk membuat dan menerapkan 

peraturan hukum lingkungan itu. Kita tidak boleh menunggu atau netral di 

mana hidup di bumi terancam.  

Manusia abad 21 sangat banyak jumlahnya, dan ada yang memiliki kemampuan 

teknis dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraannya hampir tanpa 

batas. Karena itu, perlu ditetapkan batas-batas, misalnya dalam penggunaan 

sumber daya alam, kuantitas dan cara produksi, kebebasan pasar, dan tingkatan 

konsumsi. Tanpa membatasi diri, 7,5 miliar manusia sekarang yang bisa 

menjadi 10 miliar pada akhir abad ini, menjadi ancaman besar bagi hidup di 

bumi. Kita harus belajar dan diatur untuk membatasi diri dalam mengambil 

habitat satwa dan flora yang terancam punah, entah untuk perumahan dan 

jalan, atau untuk pertanian monokultur, bisnis perkebunan, peternakan masal, 

yang biasanya melayani kepentingan segelintir pengusaha dan mendorong 

hidup boros masyarakat. Saat ini diperlukan peraturan dan penegakannya 

untuk memulihkan mutu air sungai, danau, dan laut yang kita racuni dengan 

limbah kimia, sampah, plastik, dll., dengan akibat bahwa stok ikan, sumber 

protein utama bangsa kita, sangat terancam.  

Aturan saja tidak cukup bila manusia tidak termotivasi dan juga mampu 

melakukannya. Karena itu, diperlukan pendidikan dan spiritualitas ekologis, 

latihan gaya hidup baru yang ramah lingkungan, pilihan hidup sederhana yang 

didorong oleh tradisi agama kita (LS 6). Setiap langkah pelestarian lingkungan 

hidup yang kita latih dan tekuni, sendirian dan bersama - sekecil apa pun – 

akan sangat berarti, pertama-tama sebagai tanda yang membuka mata dan hati 

orang lain. Makin banyak orang diberi motivasi dan contoh untuk - seperti Nuh 

- melibatkan diri dalam karya Allah Pencipta yang terus mengembangkan 

hidup di bumi, makin besar harapannya bagi bumi kita.  
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Pembuka  

Lagu Pembuka  

MB 468 “Agunglah Nama Tuhan” atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda Salib dan Salam 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 
U Amin 
P Tuhan beserta kita 
U Sekarang dan selama lamanya 

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari Pertemuan VI. Sesudah itu, 

Fasilitator menyampaikan kata pengantar berikut ini untuk memberikan penjelasan 

tentang apa yang hendak dicapai dalam pertemuan ini. 

Selamat malam, bapak/ ibu/ saudara dan saudari yang terkasih dalam 

Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena berkat kasih 

Allah kita dapat berkumpul kembali di tempat ini guna mendalami 

Kitab Suci. Subtema kita Minggu lalu adalah “Allah membarui bumi 

untuk makhluk-makhluk ciptaan-Nya.” Allah mengingat Nuh dan 

segala makhkluk ciptaan sehingga Ia membuat air bah surut dan 

menciptakan kembali bumi dan segala makhkluk hidup.  

Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan keempat yang juga sebagai 

pertemuan terakhir dalam bulan Kitab Suci ini. Subtema kita untuk 

pertemuan ini adalah “Perjanjian Allah dengan Semua Makhluk.” 

Melalui pertemuan ini, kita akan mendalami teladan Nuh dalam 

menanggapi tindakan penyelamatan Allah dan bagaimana Allah 

menyatakan kesetiaan melalui sebuah perjanjian yang dibuat-Nya 

dengan manusia dan segala makhkluk ciptaan di bumi. Sebagai 

makhkluk ciptaan Allah, kita juga akan mengungkapkan komitmen kita 

dalam menanggapi krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi di bumi 

ini, rumah kita bersama.  

Doa Pembuka 

P Marilah berdoa. Puji dan syukur bagi-Mu Allah Tritunggal atas 

segala kasih yang telah Engkau berikan bagi kami, ciptaan-Mu. 

Kami kembali berkumpul di tempat ini guna mendalami Sabda-

Mu, ketika Engkau mengadakan perjanjian dengan ciptaan-Mu. 
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Kami percaya ya Allah, Engkau adalah Allah yang setia pada janji-

Mu. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa meneladan 

Engkau terutama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan 

hidup. Bersabdalah ya Allah Pencipta manusia dan segala 

makhkluk, kami siap mendengarkan. Inilah doa kami, yang kami 

sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan 

kami.  

U Amin. 

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Teks Kitab Suci (Kej. 8:20-9:17) 

Fasilitator meminta beberapa peserta membaca teks per alinea, satu orang satu alinea, 

dengan suara lantang dan tidak tergesa-gesa. Peserta yang lain mendengarkan dengan 

penuh perhatian sambil mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. 

8:20Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi TUHAN. Ia mengambil beberapa ekor dari 

segala hewan yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, dan 

mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21Ketika TUHAN 

mencium bauan yang harum itu, berkatalah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku tidak 

akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun rancangan hatinya 

adalah jahat sejak kecil, dan Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang 

hidup seperti yang telah Kulakukan. 22Selama bumi masih ada, tidak akan 

berhenti-henti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim 

kemarau dan hujan, siang dan malam." 

9:1Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. 2Akan takut 

dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, 

segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut; ke dalam tanganmulah 

semuanya itu diserahkan. 3Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi 

makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga 

tumbuh-tumbuhan hijau. 4Hanya daging yang masih bersama nyawanya, yakni 

darahnya, janganlah kamu makan. 5Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, Aku 

akan menuntut balas; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari 

setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. 6Siapa 

menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab 

menurut gambar Allah manusia dijadikan. 7Dan kamu, beranakcuculah dan 

bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah 

banyaklah di atasnya." 

8Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama 

dengan dia: 9"Sesungguhnya Aku membuat perjanjian-Ku dengan kamu dan 

dengan keturunanmu, 10dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu: 

segala burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersamamu, 

segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. 11Aku menetapkan 
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perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan 

dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk 

memusnahkan bumi." 12Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan 

antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersamamu, turun-

temurun, untuk selama-lamanya: 13Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu 

menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi. 14Apabila Aku mendatangkan 

awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, 15maka Aku akan mengingat 

perjanjian-Ku yang telah ada antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang 

hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk 

memusnahkan segala makhluk. 16Jika busur itu ada di awan, Aku akan 

melihatnya, dan mengingat perjanjian-Ku yang kekal antara Allah dan segala 

makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." 17Berfirmanlah Allah 

kepada Nuh: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala 

makhluk yang ada di bumi." 

Pendalaman  

Fasilitator meminta peserta membaca kembali teks sambil memperhatikan pertanyaan di 

bawah. Para peserta dapat dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan itu di dalam teks Kitab Suci. 

1. Apa yang dilakukan oleh Nuh setelah keluar dari bahtera? 

2. Bagaimana tanggapan Allah atas tindakan Nuh itu? 

3. Jelaskan aturan yang diberikan Allah demi perlindungan hidup?  

4. Apa komitmen Allah dalam perjanjian-Nya dengan Nuh?  

5. Apa makna dari tanda perjanjian Allah dengan segala makhluk-Nya? 

Penjelasan 

Fasilitator menyampaikan penjelasan di bawah ini. Fasilitator dapat menambahkan 

penjelasan yang diambil dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam Gagasan 

Pendukung (halaman 21 dst). 

Allah telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta makhluk 

ciptaan lain. Sebagai rasa syukur Nuh mendirikan mezbah untuk 

mempersembahkan kurban bakaran bagi Allah. Ia berkenan kepada 

kurban Nuh, bukan karena sekarang tinggal manusia yang senantiasa 

baik, tetapi untuk menyatakan diri-Nya secara baru dan lebih utuh 

kepada dunia ciptaan-Nya. 

Allah memberi perintah kepada Nuh dan anak-anaknya supaya mereka 

beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Allah juga 

memberikan berbagai aturan, yaitu tidak boleh membunuh sesama 

manusia, harus menghormati hidup makhkluk lain dengan tidak 

memakan daging yang masih mengandung darah. Jika peraturan dari 
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Allah ini ditaati oleh manusia yang ada di alam semesta, lingkungan 

hidup tetap terpelihara dengan baik.  

Dalam perjanjian dengan Nuh dan semua makhluk hidup, Allah 

berjanji untuk tidak mendatangkan air bah yang memusnahkan bumi 

lagi. Sebaliknya, Ia akan menjaga kelangsungan hidup manusia dan 

makhluk di alam ini. Dalam perjanjian ini Allah mengikatkan diri 

kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya.  

Perjanjian tersebut disertai dengan tanda yaitu busur yang ditaruh di 

awan. Dengan tanda itu membuat Allah mengingatkan diri-Nya untuk 

tidak memusnahkan bumi lagi dan memberikan jaminan kepada 

manusia bahwa hidup di bumi akan berkelanjutan. 

Pesan dan Penerapan 

Fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan berikut 

ini:  

Allah mengikat perjanjian dengan Nuh dan makhluk ciptaan yang lain. 

Ia berjanji untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Ia tetap 

menghendaki manusia hidup dalam ketenteraman di bumi. 

Sebagai manusia kita pun membuat komitmen untuk memelihara, 

melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Kita juga harus 

menjalankan gaya hidup baru yang ramah lingkungan. Hal ini menjadi 

tanda untuk mengingatkan diri dan sekaligus membuka mata orang 

lain supaya ikut terlibat melestarikan lingkungan hidup.  

Fasilitator mengajukan pertanyaan di bawah ini dan memberi kesempatan kepada peserta 

untuk memberikan jawabannya sesuai dengan lingkungan hidupnya. Jawaban dari 

pertanyaan ini ditulis dan dibacakan satu per satu. 

Allah sudah berkomitmen dengan perjanjian-Nya. Hal-hal apa saja yang 

dapat kita sepakati bersama untuk melestarikan lingkungan hidup? 

Doa 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda yang tertulis dalam Alkitab, seluruh 

peserta akan menanggapi Sabda itu dengan doa. Fasilitator mengajak peserta untuk 

mempersiapkan doa secara tertulis, tanggapan atas Sabda yang baru didengarkan; bisa 

berupa pujian, syukur, permohonan, niat, dan sebagainya. Kemudian satu demi satu 

peserta diminta untuk membacakan doa yang telah dituliskan. Rangkaian doa ditutup 

dengan “Bapa Kami.” 
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Penutup 

Doa Penutup 

Pemandu mengajak seluruh peserta untuk berdoa memohon bantuan Allah agar sanggup 

melaksanakan kehendak-Nya yang telah didengarkan dalam pertemuan.  

P Marilah berdoa. Bapa, Yang Maha Pengasih, kami bersyukur 

kepada-Mu atas Sabda-Mu yang telah Kaunyatakan kepada kami. 

Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjumpai 

Engkau dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa 

hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Dengan demikian, 

kami dapat memilih yang terbaik, dan melangkah di jalan yang 

lurus, mengikuti jejak Yesus, guru kebijaksanaan yang sejati. 

Jadikanlah kami alat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan 

bantulah kami menjadi hamba-Mu yang setia berbakti kepada-Mu. 

Demi Kristus, Tuhan kami.  

U Amin. 

Tanda Salib 

P Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 

U Amin 

Lagu Penutup  

MB 478 “Sungai Mengalir” atau lagu lain yang sesuai. 

 

 



 

MEWARTAKAN KABAR BAIK 

DI TENGAH KRISIS 

LINGKUNGAN HIDUP 

 

 

Pendalaman Kitab Suci Remaja  
 (Tim Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Papua) 

   

Bulan Kitab Suci Nasional 
LEMBAGA BIBLIKA INDONESIA 

2019 
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Pengantar 

Empat tahun lalu Paus Fransiskus menerbitkan Ensiklik Laudato Si, 

“Terpujilah Engkau” (24 Mei 2015). Dalam ensiklik ini Paus berbicara 

tentang perawatan rumah kita bersama, Bumi. Diilhami oleh Santo 

Fransiskus dari Asisi, Paus mengingatkan kita bahwa Bumi bagaikan 

seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan bagai seorang ibu 

yang mengasuh kita. Tetapi, saudari kita ini sekarang menjerit karena 

segala kerusakan yang ditimpakan kepadanya oleh manusia yang 

dengan rakus menjarah ibu pertiwi. Karena kekerasan hati manusia, 

saat ini Bumi, tanah, air, udara, dan semua mahkluk hidup menderita 

sakit (LS 1-2). Paus berseru agar umat katolik bersama seluruh 

masyarakat dunia bangun dari sikap acuh tak acuh, membuka mata 

bagi kerusakan Bumi dan sebab-sebabnya, dan tanpa menunda 

bersama-sama mencari serta mengusahakan solusi sebelum terlambat. 

Bumi Kita Semakin Rusak 

Kondisi Bumi kita telah semakin mengkhawatirkan. Manusialah yang 

telah menyebabkannya. Ia telah menjadi rakus. Menginginkan lebih 

banyak. Merampas yang diinginkan dan meninggalkan sedikit saja yang 

ada. Akibatnya: 
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1. Udara tercemar sehingga kita semakin sulit bernafas. Iklim 

berubah dan Bumi menjadi semakin panas  

2. Air bersih semakin langka, padahal kebutuhan semakin mening-

kat. Pembagian air bersih tidak merata dan keadaan ini diperparah 

dengan pencemaran oleh sampah konsumsi manusia. 

3. Bumi telah menjadi rumah yang tidak lagi aman dan nyaman 

ditinggali. Kerusakan alam telah membuat banyak spesies 

mahkluk hidup hilang. Padahal, spesies-spesies ini dibutuhkan 

untuk menjaga agar lingkungan hidup tetap seimbang. Kerusakan 

alam dan hilangnya banyak spesies itu juga telah membuat 

kehidupan manusia terancam. 

4. Selain akibat kerusakan alam dan hilangnya banyak spesies, kehi-

dupan manusia juga terancam oleh perang, perebutan sumber-

sumber alam, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Jika 

kita tidak bertindak, kehidupan di bumi ini akan semakin penuh 

dengan penderitaan.  

Kabar Gembira Bagi Kita Semua: Injil Memberi 

Jalan Keluar dari Masalah Ini  

Menanggapi masalah ini, sebagai orang beriman, kita perlu kembali 

kepada sumber iman kita, yakni Kitab Suci. Dari Kitab Suci kita percaya 

bahwa dahulu Allah telah menciptakan segala sesuatu baik adanya. 

Relasi manusia dengan Allah juga harmonis. Bahkan, Allah mengutus 

manusia untuk menjaga dan merawat Bumi ini. Tak hanya mengutus 

manusia, Allah memberikan kepada mereka petunjuk dan aturan yang 

diperlukan agar kehidupan manusia tidak mengakibatkan penderitaan 

bagi yang lain. Pada saatnya, ketika manusia semakin keras kepala dan 

sombong, ia jatuh ke dalam dosa. Dosa merusak relasi manusia dengan 

Allah, dengan sesama, dan dengan alam ini. Namun, berhadapan 

dengan manusia yang berdosa, Allah tetap setia. Ia mengutus Putra-

Nya untuk menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Karya, sengsara-wafat, 

dan kebangkitan-Nya telah mendamaikan kembali segala sesuatu 

dengan diri-Nya. Yang rusak akibat dosa dipulihkan kembali melalui 

wafat dan kebangkitan Kristus. 



74 

Bahan Kitab Suci yang akan Dipakai 

Untuk membantu permenungan kita selama Bulan Kitab Suci Nasional 

2019, tema yang akan kita renungkan adalah “Mewartakan Injil di 

Tengah Krisis Lingkungan Hidup.” Untuk mendalami tema ini, telah 

disiapkan teks-teks Kitab Sucinya: 

1. Kejadian 6:1-7, 11-13; dan 7:19-23 

2. Kejadian 6: 9-10, 13-22; dan 7:13-17 

3. Kejadian 8:1,10-22 

4. Kejadian 9:1-17 

Teks-teks yang ada berbicara mengenai tema-tema: 1. Kondisi Bumi 

telah rusak karena kejahatan manusia. 2. Walaupun demikian, Allah 

mengundang manusia untuk ikut menyelamatkan makhluk hidup yang 

terancam. 3. Tak hanya itu, Allah senantiasa berperan dengan selalu 

menciptakan kembali Bumi 4. Dengan demikian, awal yang baru 

tercipta. Tuhan mendorong manusia supaya aktif mematuhi aturan-

aturan dari-Nya.  

Petunjuk Praktis 

1. Setiap peserta diharapkan datang pada setiap pertemuan 

2. Setiap peserta membawa buku dan alat tulis 

3. Setiap peserta membawa Madah Bhakti dan Alkitab 

 

  



75 

1 Kita Sendirilah Yang Merusak 

Bumi  

(Kej. 6:1-7, 11-13; 7:19-23) 
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Pembuka 

Lagu Pembuka  

MB 489 “Betapa Kita Tidak Bersyukur” atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda Salib  

Doa Pembuka 

Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan Doa Pembuka 

berikut ini. 

Puji Syukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan 

kami di tempat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami agar 

bisa merenungkan Sabda-Mu. Engkau telah menciptakan segala 

sesuatu baik adanya. Namun, karena kelemahan daging, kami telah 

merusaknya. Bantulah kami agar sabda-Mu menjadi sumber kekuatan 

bagi kami untuk merawat Bumi, rumah kami bersama. Demi Kristus 

Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan “Pendahuluan” untuk memberikan penjelasan tentang tema 

Bulan Kitab Suci Nasional dan sasaran yang dituju dengan pembahasan tema tersebut. 

Sesudah itu, Fasilitator menyampaikan pengantar untuk Pertemuan I berikut ini.  

Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan 

merenungkan tema pertama: Bumi adalah rumah kita bersama. Rumah 

ini sekarang telah rusak. Siapa yang telah merusaknya? Kita sendiri. 

Kita merusak karena kita lemah, tidak mengerti, tidak mau tahu 

dengan keadaan Bumi ini. Sabda Tuhan akan membantu kita untuk 

menyadari hal ini. 

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Kitab Suci (Kej. 6: 1-7, 11-13; 7:19-23) 

Fasilitator meminta setiap peserta membaca teks Kitab Suci secara bergilir, satu orang satu 

ayat. Sesudah itu, Fasilitator meminta salah satu peserta untuk membaca teks Kitab Suci 

secara keseluruhan. 

1Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, dan anak-anak 

perempuan dilahirkan bagi mereka, 2maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-

anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari 
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antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. 3Berfirmanlah 

TUHAN: "Roh-Ku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena 

manusia itu adalah daging. Umurnya akan seratus dua puluh tahun saja." 4Pada 

waktu itu dan juga kemudian, ada orang-orang raksasa di bumi, ketika anak-anak 

Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan 

itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa 

di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.  

5TUHAN melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala 

kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6Lalu Tuhan 

menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan 

hati-Nya. 7Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah 

Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-

binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku 

telah menjadikan mereka." 

11Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. 12Allah 

menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua makhluk 

menjalani hidup yang rusak di bumi. 13Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku 

telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah 

penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka 

bersama-sama dengan bumi. 

19 Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi, dan menutupi 

segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. 20Air itu semakin bertambah 

sampai lima belas hasta di atas gunung-gunung, sehingga menutupinya. 21Lalu 

binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, 

binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua 

manusia. 22Segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di 

darat, semuanya mati. 23Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala 

yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, dan burung-

burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. 

Pendalaman 

• Sesudah para peserta membaca teks Kitab Suci, Fasilitator membagi para peserta dalam 

beberapa kelompok.  

• Setiap kelompok diminta untuk mendalami teks dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan (secara tertulis). Waktu yang disediakan untuk 

pendalaman ini adalah 30 menit. 

• Sesudah permenungan dalam kelompok, perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

membagikan hasil permenungannya kepada yang lain dalam pleno. 

1. Berdasarkan teks di atas jelaskan situasi yang terjadi di Bumi pada 

zaman Nuh? 

2. Mengapa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di Bumi? 

3. Mengapa Bumi menjadi rusak? 

4. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Bumi dan manusia yang 

telah melakukan kejahatan? 
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Penjelasan  

Sesudah pleno Fasilitator memberi penjelasan tema Pertemuan I berdasarkan panduan 

berikut ini. Untuk melengkapi penjelasan ini Fasilitator dapat mengambil bahan dari 

Penjelasan Cerita Air Bah yang terdapat dalam Gagasan Pendukung. 

KITALAH YANG TELAH MERUSAK BUMI INI 

1. Manusia secara kodrat terdiri atas roh dan daging (Kej. 6:3). Roh 

itu kuat, daging itu lemah. Manusia cenderung hidup mengikuti 

keinginan daging (Kej. 6:5). Ia sering mengambil apa yang bukan 

miliknya, merampas, dan merusak. 

2. Kehidupan di Bumi karenanya semakin kacau dan rusak. Manusia 

menjadi jahat, Bumi ini juga rusak (Kej. 6:12).  

3. Bumi rusak. Akibatnya banyak makhluk hidup (1. manusia, 2. 

hewan, 3. tumbuhan, dan 4. unsur yang biasa dianggap mati) 

menjadi korban (Kej. 7:22-23). 

4. Allah sedih melihat perbuatan manusia yang jahat dan suka 

merusak. Manusia dan Bumi menanggung akibatnya. Bencana-

bencana terjadi (Kej. 7:23). 

AKSI SATU MINGGU KE DEPAN 
Fasilitator menggerakkan peserta untuk beraksi merawat Bumi dan mencari informasi 

tentang hari-hari yang ditetapkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. 

1. Hal-hal apa saja yang kamu lakukan yang dapat merusak 

lingkungan hidup/Bumi! 

2. Carilah informasi tentang hari-hari penting yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup/Bumi! 

Doa Umat 

Doa menjadi alat ukur apakah peserta memahami isi teks Kitab Suci dan tergerak oleh 

Sabda Allah. Fasilitator mengarahkan para peserta untuk menuliskan doa kepada Tuhan. 

Dalam doa itu peserta diminta untuk menyampaikan kepada Allah hal-hal yang berkaitan 

dengan kejahatan manusia terhadap Bumi. Kemudian Fasilitator meminta para peserta 

secara bergiliran menyampaikan doa-doa yang telah ditulisnya. Sesudah itu, Fasilitator 

mengajak para peserta untuk bersama-sama mendoakan “Bapa Kami.”  

Penutup 

Doa Penutup 

Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan Doa Penutup.  
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Bapa Pencipta yang baik, kami telah merenungkan sabda-Mu. Utuslah 

Roh Kudus-Mu untuk menggerakkan kami agar mampu melaksanakan 

tugas untuk merawat Bumi, rumah yang telah kami rusak ini. Ini kami 

mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin 

Tanda Salib 

Lagu Penutup 

MB 470 “Betapa Indah Rumah-Mu Tuhan” atau lagu lain yang sesuai. 
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HARI-HARI PENTING EKOLOGI 

10 Januari: Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia 

2 Februari: Hari Lahan Basah Sedunia  

21 Februari: Hari Peduli Sampah 

21 Maret: Hari Kehutanan Sedunia 

22 Maret: Hari Air Sedunia 

23 Maret: Hari Metereologi 

18 April: World Heritage Day (Hari Warisan Dunia) 

22 April: Hari Bumi Sedunia 

22 Mei: Hari Keanekaragaman Hayati 

31 Mei: Hari Tanpa Tembakau Sedunia 

5 Juni: Hari Lingkungan Hidup Sedunia 

14 Juni: Hari Samudera Dunia 

17 Juni: Hari Memerangi Pengerukan Lahan dan Kekeringan Sedunia 

23 Juli: International Plastic Bag Free Days 

26 Juli: Clean Up The World Day (Hari “Membersihkan Dunia”) 

16 September: Hari Ozon Internasional 

21 September: Hari Bebas Kendaraan 

4 Oktober: Hari Satwa Sedunia 

7 Oktober Hari Habitat Sedunia 

5 November: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional  

16 November: Konferensi Warisan Budaya Sedunia  

20 November: Hari Menanam Pohon Sedunia 

21 November: Hari Pohon Sedunia 

2 Desember: Hari Harmoni Ikan Paus 
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2 
Kita Dipanggil Untuk 

Memperbaiki Bumi, Rumah Kita 

Bersama  

(Kej. 6:9-10, 13-22; 7:13-17) 
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Pembuka 

Lagu Pembuka  

MB 471 “Alangkah Megah” atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda Salib 

Doa Pembuka  

Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan Doa Pembuka 

berikut ini. 

Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau 

telah mengumpulkan kami untuk membaca dan merenungkan sabda-

Mu. Terangilah hati dan budi kami agar dapat memahami sabda-Mu 

yang tertulis dalam Kitab Suci. Bantulah kami agar semakin peka 

dengan ajakan Tuhan untuk menyelamatkan, menjaga, dan merawat 

Bumi serta segala isinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. 

Amin.  

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan kata pengantar kepada para peserta untuk menjelaskan kaitan 

pertemuan ini dengan pertemuan sebelumnya serta tujuan dari Pendalaman Kitab Suci 

pada Pertemuan II ini.  

Sesudah minggu lalu merenungkan kejahatan manusia dan akibatnya 

bagi Bumi dan makhluk hidup lainnya, sekarang kita diajak untuk 

mendalami tema berikut ini: Kita, walaupun telah merusak bumi ini, 

dipanggil untuk berbuat sesuatu terhadap Bumi dan makhluk-makhluk 

yang hidup di Bumi ini. Kita akan berkaca dari pengalaman Bapa Nuh. 

Kita diajak untuk melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan 

manusia. Ia senantiasa melibatkan manusia untuk menyelamatkan 

Bumi dan segala isinya. 

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Kitab Suci (Kej. 6:9-10, 13-22; 7:13-17) 

Fasilitator meminta para peserta membaca teks Kitab Suci secara bergantian antara 

kelompok laki-laki dan perempuan. Sesudah itu, Fasilitator meminta salah satu peserta 

untuk membaca teks Kitab Suci secara keseluruhan. 
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9Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara 

orang-orang sezamannya; dan Nuh berjalan bersama Allah. 10Nuh memperanak-

kan tiga orang laki-laki: Sem, Ham dan Yafet. 

13Berfirmanlah Allah kepada Nuh: “… 14Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu 

gofir. Bahtera itu harus kaubuat bersekat-sekat dan harus kaulapisi dengan ter di 

sebelah luar dan dalam. 15Beginilah harus kaubuat bahtera itu: tiga ratus hasta 

panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya. 16Buatlah 

atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan 

pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, 

tengah, dan atas. 

17Sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk 

memusnahkan segala makhluk yang bernafas hidup di kolong langit; segala yang 

ada di bumi akan binasa. 18Tetapi, Aku akan membuat perjanjian-Ku denganmu. 

Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu: engkau bersama dengan anak-anakmu, 

istrimu, dan istri anak-anakmu. 

19Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah 

engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya 

bersama engkau; jantan dan betina harus kaubawa. 20Dari segala jenis burung dan 

dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari 

semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. 
21Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu 

padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." 22Lalu Nuh 

melakukan semuanya itu; tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, 

demikianlah dilakukannya. 

11Ketika Nuh berumur enam ratus tahun, di bulan kedua, pada hari ketujuh belas 

bulan itu, pada hari itulah pecahlah segala mata air lautan besar di bawah bumi 

dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. 12Dan turunlah hujan lebat atas bumi 

selama empat puluh hari empat puluh malam. 

13Pada hari itulah juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, 

dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya, ke dalam bahtera itu, 14bersama 

mereka juga segala jenis binatang liar dan segala jenis hewan dan segala jenis 

binatang yang merayap di bumi dan segala jenis burung, segala unggas yang 

bersayap. 15Segala makhluk yang bernafas hidup datang sepasang demi sepasang 

kepada Nuh dalam bahtera itu. 16Semua yang datang, jantan dan betina dari 

segala makhluk, masuk seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh; lalu 

TUHAN menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 17Selama empat puluh hari 

air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga 

terangkat tinggi dari bumi. 

Pendalaman 

• Sesudah para peserta membaca teks Kitab Suci, Fasilitator membagi para peserta dalam 

beberapa kelompok.  
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• Setiap kelompok diminta untuk mendalami teks dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan (secara tertulis). Waktu yang disediakan untuk 

pendalaman ini adalah 30 menit. 

• Sesudah permenungan dalam kelompok, perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

membagikan hasil permenungannya kepada yang lain dalam pleno. 

1. Siapakah manusia yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan 

mahkluk hidup? 

2. Mengapa Nuh yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan mahkluk 

hidup? 

3. Bagaimana cara Nuh menyelamatkan mahkluk hidup itu? 

4. Ceritakan kembali apa yang terjadi di Bumi, sesudah Nuh dan 

makhluk hidup berkumpul di dalam bahtera! 

Penjelasan 

Sesudah pleno Fasilitator memberi penjelasan tema Pertemuan II berdasarkan panduan 

berikut ini. Untuk melengkapi penjelasan ini Fasilitator dapat mengambil bahan dari 

Penjelasan Cerita Air Bah yang terdapat dalam Gagasan Pendukung. 

BUKA MATA DAN HATI! KITA DIPANGGIL UNTUK MERAWAT 

BUMI.  

1. Kejahatan manusia berakibat pada kehancuran mahkluk hidup 

yang ada di Bumi. 

2. Allah selalu bertindak untuk menyelamatkan ciptaan-Nya (Kej. 

6:13) 

3. Manusia seperti Bapa Nuh diajak untuk berperan serta 

menyelamatkan makhluk hidup 

4. Nuh bertindak menyelamatkan makhluk hidup dengan cara 

membuat bahtera (perlindungan), mengumpulkan semua mahluk 

hidup berpasangan (keanekaragaman hayati), dan merawatnya 

sampai Bumi bisa ditempati lagi.  

5. Air bah terjadi karena Tuhan menghukum manusia dan karena 

manusia melakukan banyak kejahatan serta bertindak penuh 

kekerasan. 

AKSI SATU MINGGU KE DEPAN 
Fasilitator menggerakkan peserta untuk beraksi merawat Bumi dan belajar mengenai 

lingkungan hidup dengan menonton film. 

1. Buatlah satu hal yang bisa berguna untuk Bumi ini! (Misalnya, 

menanam pohon, mengumpulkan sampah, membuat pupuk alami, 

mengurangi penggunaan listrik, dll). 
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2. Tontonlah salah satu film yang bertema lingkungan hidup! (lihat 

daftar film di bawah ini). 

Doa Umat 

• Fasilitator mengarahkan para peserta untuk menuliskan doa permohonan kepada Tuhan, 

yang berkaitan dengan tugas untuk memperbaiki dan merawat Bumi.  

• Fasilitator meminta para peserta secara bergiliran menyampaikan doa-doa yang telah 

ditulisnya.  

• Fasilitator meminta para peserta mengumpulkan doa-doa itu dalam tungku api yang 

sudah disediakan lalu membakarnya dalam suasana doa.  

• Sesudah itu, Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama mendoakan “Bapa 

Kami.” 

Penutup 

Doa Penutup 

Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan Doa Penutup.  

Ya Allah Bapa Yang Mahakasih, dampingilah kami dalam usaha untuk 

menyelamatkan, menjaga, dan merawat Bumi dan segala isinya, yang 

telah Engkau percayakan kepada kami. Bantulah kami agar usaha kami 

ini dapat membuat Bumi menjadi rumah kami yang nyaman untuk 

dihuni. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

Tanda Salib 

Lagu Penutup  

MB 477 “Tuhan Sumber Gembiraku” atau lagu lain yang sesuai. 
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Daftar 100 Usulan Film Berkaitan dengan Ekologi 

1. 127 Hours (survival, sepeda, kecelakaan, gurun, nyata) 

2. 11th Hour (dokumenter, global warming) 

3. A Lonely Place to Die (survival, climbing) 

4. Adrift (laut, survival) 

5. Alive (survival, gunung, salju, kecelakaan) 

6. All is Lost (survival, laut) 

7. Ants Bully (animasi, semut, manusia) 

8. An Inconveniet Truth: (dokumenter, Al Gore, Global Warming, 

perubahan iklim) 

9. Apocalypto (manusia, hutan, indigenous people, survival) 

10. Artic Tale (beruang, kutub, survival, es mencair) 

11. Atlantic Journal (survival, ekspedisi, kutub utara) 

12. Australia (indigenous people, Aborigin, perlindungan) 

13. Avatar (semi animasi, pertambangan, eksploitasi, indigenous people) 

14. Blood Diamond (HAM, pertambangan, berlian, perang, Afrika) 

15. Cast Away (survival, pulau, kecelakaan) 

16. Cliffhanger (climbing, kriminalitas, gunung, salju) 

17. Congo (Afrika, Orang Utan, kriminalitas) 

18. Dances With Wolves (Indigenous People, Indian) 

19. Denias, Senandung di Atas Awan (panorama, Papua, pendidikan, 

indigenous people) 

20. Di Timur Matahari (panorama, Papua, indigenous people) 

21. Dolphin Tale (lumba2, penyelamatan) 

22. Eight Below (survival, Anjing kutub, Kutub Utara) 

23. Eiger Sanction (gunung, pendakian, Eiger) 

24. Epic (animasi, keseimbangan, hutan) 

25. Erin Brokovich (nyata, kerusakan lingkungan, limbah, air) 

26. Eruption of Krakatau (dokumenter, gunung, berapi, Indonesia, laut, 

bencana) 

27. Evan Almighty (Nuh, banjir, perumahan, kerusakan, lingkungan) 

28. Eye of Dolphin (lingkungan, lumba-lumba, ekonomi, pariwisata) 

29. Finding Nemo (ikan, laut, terumbu karang, pelestarian) 

30. First Descent (dokumenter, snowboarding, olahraga) 

31. Forrest Ranger (Cina, polisi, hutan, penebangan, masyarakat, lokal) 

32. Gie (pendaki, Semeru, perjuangan, kebebasan, idealisme) 

33. Gravity (luar angkasa, survival, penelitian) 

34. Happy Feet (animasi, penguin, ikan, eksploitasi, musical, kutub) 

35. Hachiko (manusia, anjing, kesetiaan) 

36. Heidi (anak, petualang, pedesaan, gunung, alam) 

37. Home (dokumenter, Bumi, kehidupan) 
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38. Horton (animasi, gajah, makhluk kecil, imaginasi) 

39. I Dreamed Africa (panorama, Afrika, budaya, adaptasi) 

40. Indiana Jones (Petualangan, arkeologi, kriminalitas, penelitian, purbakala, 

budaya) 

41. Inside Planet Earth (dokumenter, Bumi, magma, inti) 

42. Into The Blue (laut, kriminalitas, harta, diving, snorkelling, swimming) 

43. Into the Wild (nyata, pemberontakan, idealisme, survival, alam, liar, 

Christoper McCandles) 

44. Jungle Child (Papua, misi, budaya, indigenous people, adaptasi, nyata) 

45. Mighty Joe Young (Afrika, Gorila, kepunahan, penelitian) 

46. Mountain Patrol (Tibet, polisi, hutan, Antelop, kepunahan, kriminalitas) 

47. Mutiara Hitam (Raja Ampat, Papua, Sepak Bola, anak, pendidikan) 

48. Narnia (semi animasi, imaginasi, relasi, alam, binatang) 

49. North Face (pendakian, Eiger, sisi utara) 

50. Nowhere in Africa (panorama, Afrika, adaptasi, indigenous people) 

51. Origin, The Spirit of the Past (animasi, hutan, pelestarian, mistik, roh) 

52. Out of Africa (panorama, Afrika, liar, adaptasi) 

53. Premium Rush (sepeda, olahraga, kriminalitas) 

54. Princes Mononoke (animasi, relasi, manusia, alam) 

55. Red Planet (Mars, planet, penjelajahan, penelitian, survival, kehidupan) 

56. Rio (animasi, kakatua, kepunahan, Brazil, Amazon) 

57. RV (komedi, keluarga, perusahaan, perusakan, lingkungan) 

58. Sahara (Arkeologi, panorama, Afrika, perusakan, lingkungan, 

kriminalitas) 

59. Sanctum (penelusuran, goa, bawah tanah, survival, Papua) 

60. Seven Years In Tibet (pendaki, gunung, Tibet, indigenous people) 

61. Snowman's pass (kecelakaan, rock climbing, evakuasi, mountain guide) 

62. Spirit Bear (beruang, aksi, melawan, kerusakan, lingkungan) 

63. Tarzan (animasi, relasi, hewan, manusia, hutan) 

64. Ten Canoes (kehidupan, indigenous people, Aborigin, alam) 

65. The Ascent (pendakian, gunung, Kenya, perang dunia, persaingan) 

66. The Ballad of Lucy Whipple: pertambangan emas dan situasinya 

67. The Burning Season (indigenous people, hutan, Amazon, perusahaan, 

penebangan, pembunuhan, nyata) 

68. The Californians (konflik, enviromentalist, Developers, hutan, 

pemukiman, perlawanan) 

69. The Cave (petualangan, caving, makhluk, survival, 

70. The Descent (penelusuran, caving, makhluk, survival) 

71. The Edge (survival, kecelakaan, pengetahuan) 

72. The Education of Little Tree (anak, indigenous people, relasi, manusia, 

alam, pedesaan) 
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73. The Gods Must Be Crazy (pedalaman, Afrika, indigenous people, alam, 

liar, adaptasi, budaya) 

74. The Guardian (renang, laut, penyelamatan, survival, pengorbanan, 

keahlian, olahraga) 

75. The Happening (alam, misteri, kematian, pohon) 

76. The Hunter (perburuan, Tasmanian Tiger, kepunahan) 

77. The Impossible (laut, tsunami, survival, bencana, penyelamatan) 

78. The Journals of Knud Rasmussen (penjelajahan, ekspedisi, kutub) 

79. The Lorax (animasi, hutan, pohon, penebangan) 

80. The Rabbit Proof Fence (survival, HAM, indigenous people, Aborigin, 

Australia) 

81. The Secret Life of Walter Mitty (perkotaan, travelling, backpackers) 

82. The Sicilian (perlawanan, tuan tanah, pemberontakan) 

83. The Way (perjalanan, peziarahan, backpackers) 

84. The Wild (animasi, alam, liar, binatang) 

85. The Reef (animasi, laut, karang, pelestarian) 

86. The Simpson (animasi, kerusakan, lingkungan, limbah, evakuasi) 

87. Tom Yuum Goong (penyelamatan, Gajah, relasi, manusia, aksi, 

kriminalitas, perburuan) 

88. Touch the top of the world (pendakian, orang buta) 

89. Touching the void: (semidokumenter, survival, gunung, pendakian, nyata) 

90. Tropic of Emerald (panorama, Afrika, budaya, indigenous people) 

91. Tsunami Killer Wave (dokumenter, tsunami) 

92. Turistas (kriminalitas, pariwisata) 

93. Turtle World (dokumenter, Bumi, monyet, hutan, penebangan, simbol) 

94. Vertical Limit (penyelamatan, gunung, pendakian, salju, kecelakaan) 

95. Wall E (kehancuran, kerusakan, Bumi, masa depan) 

96. Way Back (survival, pelarian) 

97. Wild Africa BBC (dokumenter, Afrika) 

98. Wild China BBC (dokumenter China) 

99. Wild Europe BBC (dokumenter Eropa) 

100. Zookeeper (kebun, binatang, penyelamatan, perang dunia) 
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3 Jangan Hilang Harapan! Allah 

Mendukung Kita Merawat Bumi 

(Kej. 8:1,10-22) 

 

 

Pembuka 

Lagu Pembuka 

MB 488 “Syukur Bagi-Mu Ya Tuhan” atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda Salib 

Doa Pembuka 

Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan Doa Pembuka 

berikut ini. 
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Ya Allah, Penyelamat umat manusia, kami bersyukur karena Engkau 

mempertemukan kami di sini untuk bersama mendalami sabda-Mu 

yang tertulis dalam Kitab Suci. Terangilah akal budi kami agar semakin 

mampu memahami misteri kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah 

kami agar menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau tidak 

pernah berhenti mengasihi kami. Tinggalah bersama kami, dan 

sertailah kami kini dan sepanjang masa. Amin. 

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan kata pengantar kepada para peserta untuk menjelaskan kaitan 

pertemuan ini dengan pertemuan sebelumnya serta tujuan dari Pendalaman Kitab Suci 

pada Pertemuan III ini.  

Para sahabat terkasih, kasih Allah tak terhingga. Dalam pertemuan 

pertama, kita menyadari bahwa kita sendirilah yang merusak Bumi. 

Lalu dalam pertemuan kedua, walau berdosa, Tuhan melibatkan kita 

dalam usaha menyelamatkan Bumi dan isinya. Saat ini, dalam 

pertemuan ketiga, kita akan mempelajari sabda Tuhan dan melihat 

bahwa Tuhan tak pernah berhenti bertindak menyelamatkan manusia 

dan Bumi serta segala isinya. Inisiatif selalu dari Tuhan. Kesetiaan-Nya 

tak kunjung putus. Mari kita membuka hati dan budi terhadap cinta 

Tuhan, agar kita tidak menjadi putus asa dan hilang harapan.  

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Kitab Suci (Kej. 8:1,10-22) 

• Fasilitator menggandakan teks kitab suci yang akan dipakai sesuai jumlah kelompok, 

kemudian mengguntingnya ayat per ayat. Jangan lupa menghilangkan nomor ayat.  

• Setiap kelompok mendapatkan satu set kumpulan ayat itu lalu Fasilitator meminta setiap 

kelompok menyusun ‘puzzle’ ayat-ayat itu menjadi satu teks yang lengkap dan tertata.  

• Sambil menyusun puzzle, fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan dalam 

kelompok. Pertanyaan-pertanyaan ini tersedia pada bagian “Pendalaman” di bawah. 

• Kelompok yang terakhir selesai menyusun ‘puzzle’ itu diminta untuk membaca teks Kitab 

Suci secara bersama-sama. 

1Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar serta segala ternak yang bersama 

dia dalam bahtera itu, lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga 

air itu surut. 

10Ia menunggu tujuh hari, kemudian burung merpati itu dilepasnya lagi dari 

bahtera. 11Menjelang senja burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan 

sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu 

telah berkurang dari atas bumi. 12Setelah menunggu tujuh hari lagi, ia melepas 
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burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. 13aPada tahun 

keenam ratus satu, di bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, air itu sudah 

kering dari atas bumi.  

15Berfirmanlah Allah kepada Nuh: 16"Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama 

istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu; 17segala binatang yang bersama 

engkau, segala makhluk: burung-burung, hewan, segala binatang yang melata di 

bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu 

berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." 
18Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. 
19Juga segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang 

bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar dari bahtera itu.  

20Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi TUHAN. Ia mengambil beberapa ekor dari 

segala hewan yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, dan 

mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21Ketika TUHAN 

mencium bauan yang harum itu, berkatalah TUHAN dalam hati-Nya: "Aku tidak 

akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun rancangan hatinya 

adalah jahat sejak kecil, dan Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang 

hidup seperti yang telah Kulakukan. 22Selama bumi masih ada, tidak akan 

berhenti-henti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim 

kemarau dan hujan, siang dan malam." 

Pendalaman 

Sesudah permenungan dalam kelompok, perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

membagikan hasil permenungannya kepada yang lain dalam pleno. 

1. Apa yang mendorong Allah untuk membuat air menjadi surut?  

2. Sesudah Allah membuat air menjadi surut, apa yang dibuat oleh 

Nuh? 

3. Apa yang dibuat oleh Nuh sebagai bentuk ucapan syukur kepada 

Tuhan? 

4. Apa janji Allah kepada Nuh? 

Penjelasan  

Sesudah pleno Fasilitator memberi penjelasan tema Pertemuan III berdasarkan panduan 

berikut ini. Untuk melengkapi penjelasan ini Fasilitator dapat mengambil bahan dari 

Penjelasan Cerita Air Bah yang terdapat dalam Gagasan Pendukung. 

TUHAN TIDAK BERDIAM DIRI. JANGAN PUTUS ASA! 

1. Tuhan kita adalah Allah yang setia dan penyayang. 

2. Karena kesetiaan dan cinta-Nya, Allah membuat Bumi menjadi 

pulih kembali dan terisi oleh makhluk hidup 

3. Kesetiaan Allah ini harus ditanggapi oleh manusia. 

4. Cara manusia menanggapi cinta dan kesetiaan Tuhan dengan 

menjadi seperti Bapa Nuh: mau bekerja sama dengan Tuhan, 
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senantiasa belajar cara-cara memulihkan apa yang sudah kita 

rusakkan. 

AKSI SATU MINGGU KE DEPAN  
Fasilitator memberi pengarahan kepada para peserta untuk membuat renungan dan 

melakukan tindakan sesuai dengan tema. 

1. Renungkan pengalaman bagaimana Allah setia dan mencintai 

dirimu melalui alam ciptaan dan tuliskan pengalaman itu dalam 

buku catatanmu!  

2. Sebagai jawaban atas cinta Tuhan, buatlah satu atau lebih aksi hijau 

di bawah ini! (lihat daftar “Stop Global Warming”) 

Doa Umat 

Fasilitator mengarahkan peserta untuk saling mendoakan. Setiap peserta diminta untuk 

mendoakan teman di samping kanannya; begitu seterusnya. Dalam doa ini peserta diminta 

mendoakan agar teman kita tidak putus asa dalam bekerja sama dengan Tuhan 

menyelamatkan, menjaga, dan merawat Bumi dan isinya. Misalnya, “Tuhan, berkatilah 

teman saya ini, ….agar tetap bersemangat menjaga, merawat dan menyelamatkan Bumi 

dan isinya.” Setelah semua peserta menyampaikan doa, Fasilitator mengajak para peserta 

untuk menyampaikan Doa Bapa Kami. 

Penutup 

Doa Penutup  

Sebagai penutup Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan 

Doa Damai. 

DOA DAMAI ST. FRANSISKUS ASISI 

TUHAN, jadikanlah aku pembawa damai. 

Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. 

Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. 

Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. 

Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. 

Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. 

Bila terjadi keputus-asaan, jadikanlah aku pembawa harapan. 

Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. 

Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. 

Ya Tuhan Allah, 

ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur; 
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mengerti daripada dimengerti; 

mengasihi daripada dikasihi; 

sebab dengan memberi kita menerima; 

dengan mengampuni kita diampuni, 

dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam Hidup Kekal. 

Amin. 

Tanda Salib 

Lagu Penutup  

MB 482 “Allah Mahakuasa” atau lagu lain yang sesuai.  
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STOP GLOBAL WARMING! 

Saatnya Bertindak Sebelum Terlambat! 

 

1. Apa yang bisa kita perbuat? Turunkan emisi gas CO2
 
hingga nol! 

2. Beli peralatan hemat energi.  

3. Ubah thermostat (alat untuk mengatur suhu) Anda dengan memakai  

4. Thermostat berwaktu demi mengurangi energi untuk pemanasan dan 

pendinginan.  

5. Lindungi rumah dari cuaca ... tingkatkan insulasi.  

6. Kurangi pemakaian energi ... daur ulang.  

7. Jika bisa, gunakan mobil hybrida.  

8. Jika bisa, berjalan kaki atau pakai sepeda atau naik kereta atau kendaraan 

umum ketika bepergian.  

9. Beri tahu orang tua Anda untuk tidak menghancurkan dunia yang akan 

kalian tinggali.  

10. Jika Anda adalah orang tua, bergabunglah dengan anak-anak kalian untuk 

menyelamatkan bumi yang akan mereka tinggali.  

11. Pakai sumber energi yang bisa diperbarui.  

12. Telepon ke PLN, tanyakan apakah mereka menawarkan energi ramah 

lingkungan; jika tidak, tanyakan mengapa mereka tidak menyediakan.  

13. Berikan suara pada pemimpin yang berusaha mengatasi krisis iklim.  

14. Kirim surat ke kongres mengenai krisis iklim; jika mereka tidak 

mendengarkan, calonkan dirimu untuk menjadi anggota kongres.  

15. Tanam pohon sebanyak-banyaknya.  

16. Bicara pada komunitasmu tentang krisis iklim.  

17. Telepon stasiun-stasiun radio dan kirim surat ke surat kabar tentang krisis 

iklim.  

18. Tekan Amerika untuk melarang emisi CO2.  

19. Ambil bagian dalam perjuangan sedunia untuk menghentikan krisis iklim.  

20. Kurangi ketergantungan pada minyak luar negeri. 

21. Bantu petani menanam tanaman penghasil bahan bakar biologis. 

Tingkatkan standar ekonomis bahan bakar. Minta emisi lebih rendah dari 

kendaraan ber motor. 

22. Jika percaya pada doa, berdoalah supaya orang- orang menemukan 

kekuatan untuk melakukan perubahan. Ajak dan motivasi orang banyak 

untuk menonton film An Inconvenient Truth. 

23. Pelajari sebanyak mungkin hal-hal mengenai krisis iklim lalu terapkan 

pengetahuan yang Anda dapatkan. Kunjungi www.climatecrisis.com. 

 

http://www.climatecrisis.com/
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4 
Jika Manusia Mematuhi Aturan-

Nya, Allah Menjamin Bumi Akan 

Tetap Lestari  

(Kej. 9:1-17) 
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Pembuka 

Lagu Pembuka  

MB 533 “Tingkatkan Karya Serta Karsa” atau lagu lain yang sesuai. 

Tanda Salib 

Doa Pembuka 

Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan Doa Pembuka 

berikut ini. 

Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, syukur kami panjatkan kepada-Mu 

atas penyertaan-Mu dalam Bulan Kitab Suci Nasional ini. Telah banyak 

hal kami pelajari dari Sabda-Mu. Semua itu kami yakin akan berguna 

untuk usaha-usaha kami mencintai lebih baik: diri-Mu, Bumi ini, dan 

segala isinya. Sekarang kami akan mendalami sabda-Mu mengenai 

perjanjian-Mu dengan manusia. Dengan kuasa Roh Kudus, semoga 

kami bisa mengerti isi dari kehendak-Mu dan melaksanakannya. Demi 

kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. 

Amin. 

Pengantar 

Fasilitator menyampaikan kata pengantar kepada para peserta untuk menjelaskan kaitan 

pertemuan ini dengan pertemuan sebelumnya serta tujuan dari Pendalaman Kitab Suci 

pada Pertemuan IV ini.  

Akhirnya, kita telah sampai pada pertemuan terakhir dalam Bulan 

Kitab Suci Nasional 2019. Pada pertemuan ini kita akan mendengarkan 

kehendak Allah yang menggerakkan kita untuk bersama Dia 

menciptakan awal yang baru. Namun, tak lupa, sabda Allah mengingat-

kan kita, agar awal yang baru tercipta, manusia perlu mentaati aturan-

aturan yang ditetapkan Tuhan: menghindari tindakan jahat menghi-

langkan nyawa dan merusak Bumi serta isinya. 

Pendalaman Kitab Suci 

Pembacaan Kitab Suci (Kej. 9:1-17) 

Fasilitator mengarahkan para peserta untuk mendramatisasi adegan dalam perikop ini. 

Adegan yang dimaksud adalah bagaimana Allah memberkati Bumi dan isinya. Fasilitator 
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menentukan siapa yang akan menjadi narrator, Allah, Nuh, keluarga Nuh, binatang, dan 

makhluk hidup lainnya. 

1Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. 2Akan takut 

dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, 

segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut; ke dalam tanganmulah 

semuanya itu diserahkan. 3Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi 

makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga 

tumbuh-tumbuhan hijau. 4Hanya daging yang masih bersama nyawanya, yakni 

darahnya, janganlah kamu makan. 5Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, Aku 

akan menuntut balas; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari 

setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. 6Siapa menumpah-

kan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut 

gambar Allah manusia dijadikan. 7Dan kamu, beranakcuculah dan bertambah 

banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah 

di atasnya." 

8Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama 

dengan dia: 9"Sesungguhnya Aku membuat perjanjian-Ku dengan kamu dan 

dengan keturunanmu, 10dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu: 

segala burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersamamu, 

segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. 11Aku menetapkan 

perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan 

dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnah-

kan bumi."  

12Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan kamu 

serta segala makhluk yang hidup, yang bersamamu, turun-temurun, untuk 

selama-lamanya: 13Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda 

perjanjian antara Aku dan bumi. 14Apabila Aku mendatangkan awan di atas bumi 

dan busur itu tampak di awan, 15maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang 

telah ada antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang 

bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan 

segala makhluk. 16Jika busur itu ada di awan, Aku akan melihatnya, dan 

mengingat perjanjian-Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, 

segala makhluk yang ada di bumi." 17Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Inilah 

tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala makhluk yang ada di 

bumi." 

Pendalaman 

• Sesudah para peserta membaca teks Kitab Suci, Fasilitator membagi para peserta dalam 

beberapa kelompok.  

• Setiap kelompok diminta untuk mendalami teks dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan (secara tertulis). Waktu yang disediakan untuk 

pendalaman ini adalah 30 menit. 

• Sesudah permenungan dalam kelompok, perwakilan setiap kelompok diminta untuk 

membagikan hasil permenungannya kepada yang lain dalam pleno. 
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1. Jelaskan isi peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan harus 

dipatuhi oleh manusia? 

2. Jelaskan isi janji Allah bila manusia mematuhi aturan-aturan yang 

ditetapkan-Nya? 

3. Apa sebenarnya maksud Tuhan dengan memberikan aturan-

aturan itu? 

Penjelasan  

Sesudah pleno Fasilitator memberi penjelasan tema Pertemuan IV berdasarkan panduan 

berikut ini. Untuk melengkapi penjelasan ini Fasilitator dapat mengambil bahan dari 

Penjelasan Cerita Air Bah yang terdapat dalam Gagasan Pendukung. 

BUMI AKAN MENJADI LEBIH BAIK JIKA KITA MEMATUHI PERJANJI-

AN DENGAN TUHAN 

1. Allah mengadakan perjanjian dengan manusia. Dalam perjanjian 

ini Ia menyampaikan berbagai aturan yang harus dipatuhi 

manusia. Allah meminta manusia beranak cucu, bertambah 

banyak, dan memenuhi Bumi. Ia menyediakan makanan untuk 

manusia tetapi tidak mengizinkan manusia memakan daging yang 

masih bersama darahnya. Ia pun meminta manusia tidak membu-

nuh diri sendiri dan manusia lain, tetapi meminta mereka untuk 

menghormati kehidupan makhluk lain. Allah pun meminta 

manusia hidup menurut Gambar Allah (mengatur, menjaga, mera-

wat, dan mengolah alam yang disediakan-Nya untuk manusia). 

2. Allah memberikan peraturan itu kepada manusia supaya manusia 

hidup sesuai gambar Allah, yakni memelihara dan meningkatkan 

mutu kehidupan isi Bumi. Jangan sampai mereka merusak 

kehidupan di Bumi ini. 

3. Jika aturan itu ditepati, Allah berjanji tidak akan lagi mendatang-

kan kemusnahan terhadap Bumi dan isinya. 

4. Kesetiaan Allah yang terus menerus memuncak ketika Ia memper-

damaikan seluruh alam ciptaan dengan diri-Nya dalam diri Yesus 

Kristus; dan Yesus Kristus membawa segala-galanya kepada Bapa.  

AKSI SATU MINGGU KE DEPAN 
Fasilitator memberi pengarahan kepada para peserta untuk melakukan tindakan sesuai 

dengan tema. 

Untuk meningkatkan mutu kehidupan di Bumi: Tanamlah dan 

rawatlah tumbuhan di rumahmu masing-masing! 
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Doa Umat 

Fasilitator mengarahkan para peserta untuk melakukan dua simulasi. Simulasi ini 

mengajarkan peserta untuk merasa diri bagian dari Bumi ini. 

• Hormat terhadap Bumi. Fasilitator mengajak para peserta menghormati empat 

penjuru mata angin. Fasilitator meminta para peserta berdiri menghadap setiap arah 

mata angin dan hening sejenak, lalu berkata, “Tuhan, bantulah aku untuk lebih 

menghormati dan menghargai Bumi dan isinya yang ada: Timur, Selatan, Barat, 

Utara” 

• Doa Berkat Bagi Bumi. Peserta berdiri dan dengan tangan terangkat seperti 

memberkati sesuatu, membayangkan memberkati Bumi, agar Bumi dan isinya 

menjadi semakin baik, sambil berkata, “Tuhan, berkatilah Bumi dan segala isinya. 

Semoga aku menjadi berkat bagi Bumi dan isinya.” 

Setelah semua peserta menyampaikan doa, Fasilitator mengajak para peserta untuk 

menyampaikan Doa Bapa Kami. 

Penutup 

Doa Penutup  

Sebagai penutup Fasilitator mengajak para peserta untuk bersama-sama menyampaikan 

doa dalam kesatuan dengan semua makhluk.  

DOA UMAT KRISTIANI BERSAMA SEMUA MAKHLUK 

Kami memuji Engkau, Ya Bapa,  

bersama semua makhluk-Mu,  

yang berasal dari tangan-Mu yang kuat.  

Mereka adalah milik-Mu,  

dipenuhi dengan kehadiran dan cinta-Mu yang lembut.  

Terpujilah Engkau!  

Putra Allah, Yesus,  

segala sesuatu diciptakan melalui Engkau.  

Engkau dibentuk dalam rahim Maria,  

Engkau telah menjadi bagian dari bumi ini,  

dan Engkau telah melihat dunia dengan mata manusia.  

Sekarang ini Engkau hidup dalam setiap makhluk  

dengan kemuliaan kebangkitan-Mu.  

Terpujilah Engkau!  

Roh Kudus, dengan terang-Mu  

Engkau mengarahkan dunia ini kepada kasih Bapa  

dan menyambut rintihan segala makhluk;  
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Engkau juga hidup dalam hati kami  

untuk mendorong kami melakukan apa yang baik.  

Terpujilah Engkau!  

Ya Allah Tritunggal,  

persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas,  

ajarkan kami untuk menatap Engkau  

dalam keindahan alam semesta,  

di mana segala sesuatu berbicara tentang Dikau.  

Bangkitkan puji dan syukur kami atas semua makhluk ciptaan-Mu. 

Anugerahilah kami  

agar dapat merasakan ikatan mendalam  

dengan semua yang ada. 

Allah yang mahakasih,  

tunjukkan tempat kami di dunia ini  

sebagai sarana kasih-Mu  

untuk semua makhluk di bumi ini,  

karena tiada yang Engkau lupa.  

Terangilah para pemegang kekuasaan dan modal  

agar mereka menjaga diri  

terhadap dosa ketidakpedulian,  

mencintai kesejahteraan umum,  

memajukan orang lemah,  

dan merawat dunia yang kami huni. 

Orang-orang miskin bersama bumi memohon:  

Ya Tuhan, peganglah kami dengan kuasa dan terang-Mu  

untuk melindungi segenap yang hidup,  

untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik  

untuk mendatangkan Kerajaan-Mu,  

Kerajaan keadilan, damai, cinta, dan keindahan.  

Terpujilah Engkau!  

Amin. 

Tanda Salib 

Lagu Penutup  

MB 528 “Bangun Dunia Baru” atau lagu lain yang sesuai. 
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Gerak Sadar Lingkungan 
 

 

1. Di rumah  

a. Mengolah sampah dengan menyediakan tong-tong khusus untuk 

sampah kering maupun basah.  

b. Jangan biarkan air keran terus mengalir selagi mencuci piring atau 

gosok gigi.  

c. Waspadailah kebocoran keran dan segera perbaiki jika ada yang bocor.  

d. Gunakan shower atau pancuran mandi dengan tombol aliran pelan agar 

hemat air.  

e. Matikan lampu dan AC bila tidak digunakan.  

f. Gunakan bola lampu pijar, yang terbaik adalah neon.  

g. Kurangi penggunaan produk-produk yang sekali pakai langsung buang 

(piring kertas, gelas plastik).  

h. Gunakanlah kertas kalender bekas untuk catatan atau sampul notes. 

Gunakan lagi kertas bekas bungkus kado dan pitanya.  

i. Hindari penggunaan pestisida (selain membunuh serangga, juga 

merusak pernafasan kita).  

j. Carilah pembersih yang tidak beracun. Pembersih yang diperdagangkan 

banyak merusak lingkungan.  

k. Ketika mencuci pakaian, siramkanlah air bilasan terakhir pada tanaman.  

l. Hindarilah menyiram tanaman berumput pada siang hari karena 

penguapan lebih banyak.  

m. Potonglah rumput yang mulai panjang. Pada musim kemarau, biarkan 

potongan itu tinggal di situ untuk menahan kelembaban dan sebagai 

pupuk.  

n. Jangan menggunakan pelepasan balon pada pesta karena jika jatuh di 

laut atau danau akan disangka sebagai makanan oleh binatang air.  

o. Anggaplah tanaman sebagai anugerah karena menghisap CO2
 

dan 

mengeluarkan O2.  

p. Bila makan buah-buahan berbiji, kumpulkanlah biji-biji itu dan 

tanamlah dalam persemaian. Jika tak punya lahan untuk itu, sumbang-

kan kepada yang punya.  

q. Buatlah hutan mini di rumah bila memungkinkan.  

r. Pembuatan lahan parkir hendaknya sedapat mungkin berupa rumputan 

atau blok-blok yang bisa disusupi rerumputan.  

s. Membakar sampah hendaknya dihindari, khususnya untuk barang-

barang plastik.  

t. Pilihlah calon-calon pejabat pemerintah yang menyenangi lingkungan 

hidup.  
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2. Saat berbelanja  

a. Pilihlah sistem pembungkus yang bisa didaur ulang. Lebih baik 

pembungkus dari gelas atau kertas daripada dari plastik yang sulit 

didaur ulang.  

b. Hindari kemasan yang berlebihan. Jangan membeli daging atau sayuran 

yang dikemas dalam gabus putih atau plastik. Lebih baik membeli 

dalam kemasan besar daripada kemasan sekali makan.  

c. Jangan membeli aerosol (penyemprot ruangan).  

d. Jangan suka membeli barang-barang yang terbuat dari kerang, gading, 

kura-kura, kulit ular karena bisa memusnahkan spesies yang bersang-

kutan.  

e. Kalau berbelanja, gunakan tas yang bisa dipakai lagi. Tolaklah bungkus 

ekstra untuk barang-barang yang bisa dibawa tanpa terbungkus.  

3. Saat bepergian  

a. Kurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin/solar dan 

perbanyaklah berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak-jarak dekat.  

b. Jaga mesin mobil agar dalam kondisi dan kemampuan pembakaran yang 

terbaik.  

c. Ganti oli mesin dan bersihkan filter secara teratur.  

d. Sedapat mungkin jangan gunakan bensin campur.  

e. Hindarilah pengeluaran gas secara berlebihan dari mobil Anda.  

4. Saat di kantor  

a. Sediakan di setiap pos kerja sebuah kotak pendaur ulang kertas bekas.  

b. Pergunakanlah kedua sisi kertas bolak-balik.  

c. Gunakan lagi amplop yang masih bisa dipakai.  

d. Gunakan kertas daur ulang dan tanpa pemutih.  

e. Tidak merokok di sembarang tempat.  

f. Bentuklah suatu panitia lingkungan hidup di kantor Anda.  

g. Tulislah surat kepada pejabat pemerintah untuk melaksanakan, mendu-

kung, dan memberlakukan hukum yang berkaitan dengan hidup sadar 

lingkungan.  



 

MEWARTAKAN KABAR BAIK 

DI TENGAH KRISIS 

LINGKUNGAN HIDUP 

 

 

Pendalaman Kitab Suci Anak-anak  
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Bulan Kitab Suci Nasional 
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Pengantar 

Sejak usia dini anak-anak perlu diperkenalkan dengan Sabda Allah yang 

tertulis dalam Kitab Suci. Tetapi, tidak semua harus disampaikan 

kepada mereka. Perlu dipilih bagian-bagian dalam Kitab Suci yang 

cocok bagi anak-anak, yaitu yang dapat mereka pahami dan yang 

berguna untuk menjadi bekal hidup mereka. Dalam Kitab Suci ada 

tulisan-tulisan yang berupa puisi, hukum, peribahasa, surat, dan cerita. 

Bagian-bagian yang sesuai untuk anak-anak dan paling mudah untuk 

mereka pahami adalah cerita. Anak-anak yang penuh imajinasi dapat 

menggunakan kemampuan ini untuk menikmati cerita-cerita Kitab 

Suci.  

Dalam Bulan Kitab Suci Nasional 2019 ini anak-anak akan diajak untuk 

mendengarkan cerita tentang Bapa Nuh, yang merupakan salah satu 

cerita yang paling dikenal dalam Kitab Suci. Ketika manusia di bumi 

sudah melakukan begitu banyak kejahatan, Allah merasa sedih dan 

menyesal karena telah menciptakan mereka. Karena itu, Allah akan 

memusnahkan seluruh ciptaan-Nya dengan mendatangkan air bah 

yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Tetapi, Nuh diminta untuk 

membuat bahtera, kapal yang besar sekali, untuk menyelamatkan Nuh, 

keluarganya, dan binatang-binatang yang hidup di bumi. Setelah air 

bah reda, Allah meminta Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang 

yang ada di dalam bahteranya untuk hidup di bumi lagi.  

Para pendamping, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberikan 

pembinaan iman kepada anak-anak, diajak untuk membantu anak-

anak mendalami Sabda Tuhan. Dalam hal ini pendamping diminta 

untuk membantu anak-anak, pertama-tama supaya mereka dapat 

memahami cerita dalam Kitab Suci yang menyatakan kehendak Allah 

itu. Selanjutnya, para pendamping perlu membimbing anak anak 

supaya dapat memahami pesan dari cerita dan bagaimana pesan itu 

dilakukan dalam kehidupan mereka. 
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1 Makhluk Hidup Musnah Karena 

Kejahatan Manusia  

(Kej. 6:1a, 5-13;7:19-23) 

 

Tujuan:  

Agar anak-anak menyadari bahwa perusakan alam akan mendatangkan 

bencana. 

Lagu Pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu “Mata Tuhan 

Melihat.” 

Mata Tuhan Melihat 

Mata Tuhan melihat,  

apa yang kita perbuat.  

buat yang baik  

buat yang jahat. 

Oleh sebab itulah 

Jangan berbuat jahat 

Tuhan melihat 

Doa Pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak untuk membuat tanda salib dengan dilagukan. Notasi 

untuk lagu tanda salib ini menggunakan lagu “Balonku Ada Lima.” 

Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Kukatup bersama-sama bila aku 

berdoa 

Demi nama Bapa….. 

Demi nama Putra…. 

Dan Demi Roh Kudus. Amin…amin. 
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Pendamping mengajak anak-anak berdoa. Pendamping mengucapkan doa lebih dahulu lalu 

anak-anak mengikutinya. 

Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu, karena dapat 

berkumpul bersama teman-teman di tempat ini untuk mendengarkan 

Firman-Mu. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat 

mendengarkan Firman dengan baik dan dapat memahami kehendak-

Mu. Ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. 

Amin.  

Cerita Kitab Suci (Kej. 6:1a,5-13;7:19-23) 
Pendamping menyampaikan cerita / mendongeng dan anak-anak diminta untuk 

memperhatikan dengan baik. Pendamping dapat menggunakan gambar atau alat peraga 

untuk membangkitkan imajinasi anak 

Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi menumbuh-

kan begitu banyak tanaman dan langit menurunkan hujan yang 

mendatangkan air untuk mengairi bumi. Bumi pun menjadi tempat 

yang subur untuk tanaman yang tumbuh di atasnya. Allah juga 

menciptakan berbagai binatang yang hidup di bumi.  

Sesudah itu, Allah menciptakan dua orang manusia. Yang laki-laki 

diberi nama Adam dan yang perempuan diberi nama Hawa. Mereka 

beranak-cucu dan anak-cucu mereka menjadi sangat banyak. Manusia 

lalu bertambah makin banyak; ada yang besar, kurus, tinggi dan 

pendek. Ada yang kulit putih, hitam dan sawo matang. Ada yang 

rambut keriting, berombak dan lurus.  

Bumi, tanaman, dan binatang yang diciptakan oleh Allah itu semua 

diserahkan kepada manusia supaya dijaga dan dirawat. Manusia bisa 

menanam tanaman dan memelihara binatang untuk mendapatkan 

bahan makanan untuk kehidupan mereka. 

Mulanya Allah senang melihat manusia dapat hidup tenang di bumi ini. 

Tetapi, kemudian dari tempat tinggal-Nya di surga, Allah melihat 

manusia yang diciptakan-Nya itu banyak berbuat dosa. 

Dengan sedih Allah bersabda, “Aku menghendaki manusia hidup di 

bumi dengan supaya mereka berbahagia. Kalau mereka hidup menurut 

kehendak-Ku, mereka pasti berbahagia. Tetapi, mereka telah banyak 

berbuat dosa. ”  
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Allah bersabda lagi, “Aku telah menciptakan manusia, tetapi mereka 

tidak mau menyembah-Ku. Mereka tidak mau mendengarkan perintah-

Ku dan tidak mau taat kepadaku. Mereka hanya mengikuti keinginan 

mereka sendiri.”  

Karena tidak mendengarkan perintah Allah, manusia juga berbuat dosa 

sesamanya. Allah melihat manusia di bumi ada yang mencuri milik 

sesamanya, ada yang menyakiti sesamanya, bahkan ada yang membu-

nuh sesamanya. Selain itu, manusia juga berbuat jahat terhadap bumi 

yang diciptakan oleh Allah, padahal bumi itu rumah manusia. Mereka 

menebang pohon tetapi tidak mau menanaminya kembali. Mereka 

membakar hutan sehingga banyak pohon dan binatang yang mati. 

Allah juga sedih ketika melihat anak-anak kecil pun sudah bisa berdosa. 

Ada yang tidak mau berdoa, ada yang membuat temannya menangis, 

ada yang mencuri milik temannya, ada yang membuah sampah 

sembarangan, dan ada yang tidak mau merawat tanaman.  

Allah pun bersabda, “Mengapa manusia berdosa terus? Mengapa dari 

kecil mereka sudah bisa berdosa?” 

Ketika mengamat-amati manusia yang tinggal di Bumi, Allah melihat 

ternyata masih ada orang yang baik. Namanya Nuh. Ia tidak berdosa 

seperti orang-orang lain, tetapi ia menyembah Allah dan menuruti 

kehendak-Nya. Allah menemui Nuh dan menyampaikan rencana yang 

akan dilakukan-Nya. 

Ia bersabada kepada Nuh, “Aku sedih sekali melihat manusia di bumi 

ini. Selain kamu dan keluargamu, semua manusia sudah berbuat dosa. 

Mereka tidak mau taat kepada-Ku, menyakiti sesamannya, dan 

merusak Bumi yang Kuciptakan bagi mereka. Karena itu, Aku akan 

memusnahkan semua manusia dan semua makhluk yang ada di bumi 

ini.“ 

Ketika mendengar rencana Allah itu, Nuh menjadi kaget. Lalu ia 

bertanya kepada Allah, “Tuhan, apa yang akan Kaulakukan?”  

Allah menjawab, “Aku akan menurunkan air dari langit. Akan ada 

hujan deras sekali dan lama. Air itu meluap sampai menutupi gunung-

gunung sehingga semua makhluk termasuk manusia tenggelam dan 

mati semuanya.”  
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Pendalaman 
Setelah menyampaikan cerita, Pendamping menyampaikan pertanyaan untuk dijawab oleh 

anak-anak secara langsung.  

1. Siapa yang menciptakan manusia dan alam semesta?  

2. Siapa nama manusia yang baik hati? 

3. Dalam cerita tadi apa saja kejahatan manusia itu? 

4. Bagaimana cara Allah menghukum manusia karena sudah berdosa? 

Pesan  
Pendamping menyampaikan pesan-pesan dari cerita Kitab Suci yang telah mereka 

dengarkan. Penjelasan mengenai pesan ini dapat disertai dengan ilustrasi supaya anak-

anak lebih memahaminya.  

1. Kejahatan manusia membuat Tuhan sedih.  

2. Kejahatan manusia itu merusak hubungan manusia dengan Tuhan, 

dengan sesama, dan dengan makhluk ciptaan lainnya. 

3. Tidak ada satu makluk pun yang dapat hidup sendiri. Semua saling 

memerlukan. Bila satu dipelihara, semua terpelihara; tetapi bila satu 

diabaikan, semua menderita.  

Aksi 
Pendamping mengajak anak-anak untuk menerapkan pesan Firman itu dalam kehidupan 

mereka. Untuk itu pendamping mengajukan pertanyaan langsung kepada anak dan 

mengarahkan jawaban mereka. 

1. Apakah di sekitar rumahmu ada sampah? Siapa yang membuang-

nya? Siapa yang dirugikan kalau orang itu membuang sampah 

sembarangan? 

2. Siapa yang pernah berkelahi? Apa akibatnya bagi temanmu? Bagi 

dirimu sendiri? Bagi orangtuamu?  

3. Siapa yang malas belajar? Apa akibatnya bagi dirimu dan temanmu 

kalau kamu malas belajar ? 

4. Siapa yang pernah melawan perintah orangtua? Apa akibatnya? 

Siapa yang dirugikan? 

Doa Bapa Kami 
Pendamping mengajak anak-anak untuk mendoakan “Bapa Kami” secara perlahan-lahan 

dan jelas. 
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Doa Penutup 
Pendamping mengajak anak-anak untuk membuat tanda salib dengan dilagukan. Notasi 

untuk lagu tanda salib ini menggunakan lagu “Balonku Ada Lima.” 

Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Kukatup bersama-sama bila aku 

berdoa 

Demi nama Bapa….. 

Demi nama Putra…. 

Dan Demi Roh Kudus. Amin…amin. 

Pendamping mengajak anak-anak berdoa. Pendamping mengucapkan doa lebih dahulu lalu 

anak-anak mengikutinya. 

Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah 

memberkati kami dan membantu kami memahami Firman-Mu. Bapa, 

betapa besar kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau memberikan 

banyak anugerah kepada kami. Engkau telah memberi kami orangtua, 

teman-teman, ladang, dan ternak, dan tumbuh-tumbuhan. Kami 

bersyukur atas semuanya itu. Tetapi, kami mohon agar Engkau 

mengampuni dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa kesalahan-

kesalahan yang kami lakukan tidak hanya merugikan diri kami sendiri, 

tetapi juga merugikan orang lain. Bantulah kami agar kami dapat 

menjadi anak yang baik dan selalu menuruti kehendak-Mu. Demi 

Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  

Lagu Penutup 
Pendamping mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu “Aku Bahagia.” 

Aku Bahagia 

Aku bahagia…..(3X)  

Yesus ambil dosa (malasku, cengengku, nakalku) dan buang ke 

laut…byur…. 

Buang ke laut..byur….buang ke laut…byur 2X 

Aku bahagia, bahagia karena Yesus ambil dosaku 2x 
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2 Kita Dipanggil Untuk 

Memelihara Lingkungan Hidup  

(Kej. 6:9-10,13-22;7:13-17) 

 

 

Tujuan:  

Agar anak-anak menyadari bahwa mereka harus menjaga dan memelihara alam 

ciptaan. 

Lagu pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu “Dia Panggil 

Nama Saya.” 

Dia Panggil Nama Saya 

Dengar Dia panggil nama saya 

Dengar Dia panggil namamu 

Dengar Dia panggil nama saya, 

Juga Dia panggil namamu 

Oh giranglah………2x 

Yesus amat cinta pada saya 

Oh giranglah. 

Kujawab ya, ya, ya,……2X 

Kujawab ya Tuhan…….2X 

Kujawab ya, ya, ya. 

Doa Pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak untuk membuat Tanda Salib. 

Angkat tangan kanan 

Letakkan di dahi. 
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Kita sebut apa…… sebut nama Bapa 

Letakkan di dada, kita sebut apa….kita sebut nama 

Namanya Yesus Kristus. 

Di bahu yang kiri kita sebut apa….kita sebut nama 

Namanya Roh Kudus. 

Di bahu yang kanan, kita sebut apa…kita sebut 

Amin…amin…amin 

Pendamping mengajak anak-anak berdoa. Pendamping mengucapkan doa lebih dahulu lalu 

anak-anak mengikutinya. 

Allah Bapa yang Mahabaik, pandanglah kami anak-anak-Mu ini. Kami 

berkumpul hendak mendengarkan Sabda-Mu. Berkenanlah kiranya 

Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah dan terangilah hati 

dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami terbuka dan 

tergerak untuk menyambut panggilan-Mu lewat Sabda yang akan kami 

dalami bersama. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaraan 

Kristus, Tuhan kami. Amin. 

Cerita Kitab Suci  
Pendamping menyampaikan cerita / mendongeng dan anak-anak diminta untuk 

memperhatikan dengan baik. Pendamping dapat menggunakan gambar atau alat peraga 

untuk membangkitkan imajinasi anak 

Pada pertemuan yang lalu, adik-adik telah mendengar cerita Nuh. 

Manusia sudah berbuat banyak dosa dan Allah ingin memusnahkan 

manusia dan semua makhluk yang ada di bumi ini. Tetapi, Allah ingin 

menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ia tidak ingin Nuh dan 

keluarganya musnah bersama manusia dan makhluk hidup yang lain. 

Nuh adalah seorang yang benar dan hidup bergaul dengan Allah. Ia 

mempunyai tiga orang anak laki-laki. Nama mereka adalah Sem, Ham, 

dan Yafet.  

Allah menampakkan diri kepada Nuh dan berkata, “Nuh, dengarkanlah. 

Semua manusia sudah berlaku jahat di hadapan-Ku. Karena itu, Aku 

akan mendatangkan air bah ke atas bumi. Hujan deras akan akan turun 

dan air dari samudera akan naik menggenangi bumi. Manusia dan 

binatang akan mati tenggelam.” 

Nuh tekejut mendengar perkataan Allah itu. Lalu ia berkata, “Mengapa 

Engkau mau melakukan hal itu, ya Tuhan?” 
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Allah pun menjawab, “Semua manusia sudah berdosa dan tidak mau 

taat kepada-Ku. Hanya kamu dan keluargamu yang taat kepada-Ku. 

Karena itu, kamu dan keluargamu tidak akan turut tenggelam bersama 

mereka.” 

Nuh bertanya kepada Allah, “Apa yang harus aku lakukan, ya Tuhan?”  

Lalu Allah memberi perintah kepada Nuh, “Buatlah kapal yang besar. 

Panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya 13 meter. 

Kapal itu harus kamu buat tiga tingkat dan harus ditutup dengan atap. 

Kalau sudah selesai, kamu dan harus memasuki kapal itu. Kamu harus 

membawa masuk ke dalam kapal itu semua jenis binatang yang ada di 

bumi, jantan dan betina. Kamu juga harus membawa banyak makanan, 

untuk kamu dan keluargamu serta untuk binatang-binatang itu.”  

Nuh percaya kepada Allah dan mendengarkan semua perkataan-Nya. Ia 

pun melakukan semua yang dikatakan Allah kepadanya. Pagi hari 

berikutnya Nuh pergi ke hutan bersama ketiga putranya. Mereka 

memilih dan menebang pohon-pohon yang besar. Mereka menggergaji-

nya menjadi balok dan papan lalu membawa semuanya ke suatu 

tempat. Dengan balok dan papan yang telah mereka persiapkan itu, 

Nuh dan anak-anaknya membangun sebuah kapal. 

Banyak orang melihat Nuh membangun kapal yang besar dan berita ini 

dengan cepat tersebar. Ada yang pergi melihat apa yang sedang 

dikerjakan oleh Nuh dan anak-anaknya. Mereka tercengang melihat 

begitu besarnya kapal yang dibuat. Mereka mengejek dan sambil 

tertawa, katanya: “Lihat… ada orang bodoh. Membuat kapal besar kok 

di tengah hutan. Ha ha ha ha ha ha ha…..”  

Mereka menertawakan Nuh terbahak-bahak. Akan tetapi Nuh diam 

saja dan tidak terpengaruh. Ia terus melakukan pekerjaan-Nya. 

Sekalipun pekerjaan itu sulit, tetapi ia berhasil menyelesaikannya. 

Kapal itu berdiri di sana, tampak besar sekali dan berat! 

Tidak lama sesudah Nuh menyelesaikan pembuatan kapal itu, hujan 

turun sepanjang hari dan malam. Nuh mengetahui bahwa Allah mulai 

melakukan apa yang sudah dikatakan-Nya. Nuh mengajak ketiga 

anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, istri Nuh serta ketiga istri anak-anaknya 

untuk masuk ke dalam kapal. Binatang-binatang liar, ternak, binatang 

melata, dan segala jenis burung datang sepasang demi sepasang, jantan 
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dan betina, berdatangan dan masuk ke dalam kapal. Sesudah semuanya 

masuk, Allah menutup pintu kapal itu. 

Hujan itu terus turun dengan lebatnya selama 40 hari dan 40 malam. 

Air mulai naik dan menutup semua lembah, hutan-hutan, bukit-bukit, 

gunung-gunung. Air yang makin meninggi permukaannya itu meneng-

gelamkan semua manusia dan semua binatang yang ada di bumi. Air 

itu pun mengangkat kapal itu sehingga terangkat tinggi dari bumi dan 

mengapung di atas permukaan air. 

Pendalaman 
Setelah menyampaikan cerita, Pendamping menyampaikan pertanyaan untuk dijawab oleh 

anak-anak secara langsung.  

1. Siapakah Nuh itu? 

2. Siapa nama anak-anak Nuh? 

3. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh? 

4. Selain Nuh, siapa saja yang diselamatkan oleh Tuhan? 

5. Apa saja yang diselamatkan oleh Allah melalui kapal yang dibuat 

Nuh? 

Pesan  
Pendamping menyampaikan pesan-pesan dari cerita Kitab Suci yang telah mereka 

dengarkan. Penjelasan mengenai pesan ini dapat disertai dengan ilustrasi supaya anak-

anak lebih memahaminya.  

1. Anak-anak dipanggil Allah untuk terlibat dalam karya Allah dalam 

menjaga dan merawat lingkungan hidup. 

2. Anak-anak secara sadar mau menanggapi panggilan tersebut.  

Aksi 
Pendamping mengajak anak-anak untuk menerapkan pesan Firman itu dalam kehidupan 

mereka. Pendamping mengajak anak-anak melakukan hal-hal konkret untuk menjaga 

lingkugan masing-masing, misalnya:  

1. Mengumpulkan sampah pada tempatnya atau tidak membuang 

sampah sembarangan. 

2. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan menyapu lantai dan 

halaman.  
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Doa Bapa Kami 
Pendamping mengajak anak-anak untuk mendoakan “Bapa Kami” secara perlahan-lahan 

dan jelas. 

Doa Penutup 
Pendamping mengajak anak-anak mempersiapkan diri untuk berdoa dan membuat Tanda 

Salib dengan mengucapkan kata-kata berikut: 

Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, 

jari klingking kusayang. 

Kuberhitung; satu, dua, tiga, empat dan lima 

Lipat tangan, tutup mata mari kita berdoa. 

Demi nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin 

Pendamping mengajak anak-anak berdoa. Pendamping mengucapkan doa lebih dahulu lalu 

anak-anak mengikutinya. 

Allah Bapa Pencipta yang Mahabaik, syukur kami haturkan kepada-Mu. 

Kami telah mendengarkan dan merenungkan Sabda-Mu. Mata hati dan 

pikiran kami telah Kaubuka. Sampai sekarang Engkau ternyata 

memanggil kami, anak-anak-Mu, satu per satu, untuk turut berbuat 

sesuatu yang baik demi lingkungan kami. Engkau memanggil kami 

untuk memelihara lingkungan hidup kami agar tetap baik adanya. 

Seperti Nuh, kami siap sedia untuk melaksanakan panggilan-Mu itu. 

Mulai saat ini kami akan menjaga kebersihan lingkungan rumah kami 

dan tempat di mana pun kami berada. Ini kami mohon dengan 

pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. 

Lagu Penutup 

Nabi Nuh 

Nabi Nuh dan Istrinya 

Tiga orang anaknya 

Tiga orang mantunya 

Masuk dalam kapal 

Ref. 

Hujan besar turunlah  

Hujan besar turunlah 

Hujan besar turunlah 

Delapan orang s’lamat 

Binatang pun masuklah 

Tiap jenis sepasang 

Singa, domba dan burung 

Masuk dalam kapal 
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3 Allah Memberi Kita Bumi Untuk 

Hidup Dia Atasnya  

(Kej. 8:1,10-22) 

 

Tujuan:  

Agar anak-anak memahami dan menyadari bahwa Tuhan adalah Pencipta alam 

semesta yang setia menjaga kelestarian ciptaan-Nya. 

Lagu Pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu “Bapa Surgawi.” 

Bapa Surgawi 

Bapa surgawi 

Ajar kumengenal 

Betapa dalam-Nya kasih-Mu 

Bapa surgawi buatku mengerti, betapa kasih-Mu padaku 

Semua yang terjadi di dalam hidupku 

Ajarku menyadari, Kau slalu sertaku 

B’ri hatiku s’lalu bersyukur pada-Mu 

Karena rencana-Mu, indah bagiku 

Doa Pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak mempersiapkan diri untuk mengambil sikap doa dengan 

menyanyikan lagu berikut. Notasi lagu ini menggunakan notasi dari lagu “Topi Saya 

Bundar.” 

Tangan saya dua 

Lima jari saya 

Bila kuberdoa 

Kulipat semua 
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Pembina menunjuk salah seorang anak untuk memimpin doa pembuka. Untuk itu, 

pendamping perlu mempersiapkan anak itu lebih dahulu (dengan memintanya 

membacakan Doa  Pembuka). Doa dimulai dan diakhiri dengan membuat tanda salib.  

Allah Bapa yang baik, Engkau mengumpulkan kami lagi di tempat ini. 

Hadirlah di tengah kami dan sertailah kami dalam pertemuan ini. 

Bantulah kami agar dapat memahami Sabda-Mu dan agar menyadari 

betapa Engkau setia memelihara kehidupan kami. Engkau memberi 

kami kesehatan, makanan setiap hari, dan udara yang selalu kami 

butuhkan. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menanggapi 

segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Demi Kristus, 

Tuhan dan Pengantara kami. Amin. 

Cerita Kitab Suci 
Pendamping menyampaikan cerita / mendongeng dan anak-anak diminta untuk 

memperhatikan dengan baik. Pendamping dapat menggunakan gambar atau alat peraga 

untuk membangkitkan imajinasi anak 

Air bah menutup bumi selama lima bulan. Kapal Nuh terapung di atas 

permukaan air. Nuh, anggota keluarganya, dan binatang-binatang yang 

ada di dalam kapal, selamat dari air bah yang dahsyat itu. Allah telah 

melaksanakan niat-Nya untuk memusnahkan manusia dan makhluk 

hidup yang ada di bumi. Yang tertinggal sekarang hanyalah Nuh 

sekeluarga dan binatang-binatang yang ada di dalam kapal Nuh.  

Allah memperhatikan mereka dan berkata, “Sudah cukup. Aku akan 

meredakan air yang menggenangi bumi supaya Nuh dan seluruh isi 

kapalnya bisa melanjutkan kehidupan di bumi.” Lalu Allah membuat 

angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Puncak gunung mulai 

kelihatan dan kapal itu terkandas di pegunungan Ararat.  

Nuh ingin mengetahui apakah air itu benar-benar sudah surut. Kalau 

air sudah surut, berarti ia dan seluruh isi kapalnya dapat keluar dari 

kapal itu. Nuh melepaskan seekor burung gagak dan seekor burung 

merpati. Kedua burung itu terbang meninggalkan kapal, tetapi setelah 

beberapa waktu kembali ke kapal. Nuh pun berkata, “Burung gagak dan 

merpati itu kembali lagi ke kapal karena tidak menemukan dahan 

untuk bertengger. Ini berarti air belum surut.” 

Nuh menunggu tujuh hari lagi. Kemudian ia melepaskan seekor burung 

merpati dan burung itu terbang meninggalkan kapal. Menjelang senja 
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burung merpati itu kembali ke kapal. Nuh tersenyum melihat sehelai 

daun zaitun segar di paruh burung merpati itu. Ia berkata, “Air telah 

mulai berkurang. Pohon-pohon sudah kelihatan dan sudah mengeluar-

kan daun-daunnya. Tidak lama lagi air akan surut.” Tujuh hari 

kemudian, Nuh, melepas burung merpati itu lagi, tetapi burung itu 

tidak kembali lagi ke kapal. Ini berarti bahwa burung itu telah menda-

patkan tempat untuk bertengger dan bisa mendapatkan makanan. Nuh 

pun mengetahui bahwa air itu sudah kering dari atas bumi.  

Setelah air benar-benar surut, Allah berkata kepada Nuh, “Nuh, 

keluarlah dari kapal itu bersama istri dan anak-anakmu dan istri anak-

anakmu. Suruhlah semua binatang yang ada di dalam kapalmu itu 

untuk keluar. Kamu dan keluargamu serta binatang-binatang itu harus 

kembali mendiami bumi.” Maka, keluarlah Nuh bersama keluarganya 

dan segala binatang yang bersamanya menurut jenisnya.  

Kemudian Nuh mendirikan sebuah mezbah, yaitu meja yang dibuat 

dari tumpukan batu. Ia mengambil seekor domba, menyembelihnya, 

lalu membakarnya di atas mezbah itu. Asap dari domba yang dibakar 

itu naik ke langit. Ketika mencium bau harum persembahan Nuh, Allah 

berkata, “Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, 

sekalipun niat hati manusia itu jahat sejak kecil. Aku tidak akan 

membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Aku lakukan.” 

Pendalaman 
Setelah menyampaikan cerita, Pendamping menyampaikan pertanyaan untuk dijawab oleh 

anak-anak secara langsung.  

1. Sebutkan nama gunung tempat kapal Nuh kandas?  

2. Sebutkan dua nama burung yang membantu Nuh? 

3. Sebutkan nama daun yang dibawa oleh burung merpati di 

paruhnya? 

4. Apa yang dilakukan oleh Nuh setelah keluar dari kapal itu? 

Pesan 
Pendamping menyampaikan pesan-pesan dari cerita Kitab Suci yang telah mereka 

dengarkan. Penjelasan mengenai pesan ini dapat disertai dengan ilustrasi supaya anak-

anak lebih memahaminya.  
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1. Allah tetap menjaga dan merawat bumi, sekalipun manusia telah 

merusaknya.  

2. Kesetiaan Allah memanggil kita kepada pertobatan ekologis dan 

menguatkan kita untuk mengerjakan dan memelihara bumi dengan 

cara yang lebih baik. 

Aksi  
Pendamping menanyakan kembali aksi pada pertemuan kedua. Sesudah itu, Pendamping 

mengajak anak-anak untuk menerapkan pesan Firman yang direnungkan pada pertemuan 

ketiga. Untuk itu pendamping mengajukan pertanyaan langsung kepada anak dan 

mengarahkan jawaban mereka. 

1. Marilah kita bersyukur atas segala keindahan alam yang Allah 

ciptakan bagi kita! 

2. Apakah adik-adik sudah membuang sampah pada tempatnya? 

3. Apakah adik-adik sudah meminta maaf kepada teman yang dilukai? 

4. Apakah adik-adik sudah memohon ampun kepada Tuhan karena 

telah menyakiti hewan ciptaan-Nya? 

Doa Bapa Kami 
Pendamping mengajak anak-anak untuk mendoakan “Bapa Kami” secara perlahan-lahan 

dan jelas. 

Doa Penutup 
Pendamping mengajak anak-anak mempersiapkan diri untuk berdoa dan membuat Tanda 

Salib dengan mengucapkan kata-kata berikut: 

Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, 

jari klingking kusayang. 

Kuberhitung; satu, dua, tiga, empat dan lima 

Lipat tangan, tutup mata mari kita berdoa. 

Demi nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin 

Pendamping mengajak anak-anak berdoa. Pendamping mengucapkan doa lebih dahulu lalu 

anak-anak mengikutinya. 

Allah Bapa yang setia, Engkau senantiasa memperhatikan kami. 

Sekalipun kami berkali-kali tidak setia, kasih setia-Mu kepada kami 

tidak berkurang, bahkan Engkau tetap mengundang kami untuk 

kembali kepada-Mu. Engkau memanggil kami untuk membuat 
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lingkungan hidup kami ini menjadi lebih baik. Bantulah kami agar 

sanggup menjaga dan merawat lingkungan kami. Ampunilah segala 

kealpaan dan dosa kami. Bantulah kami untuk tidak mengulangi segala 

kesalahan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  

Lagu Penutup  

Mars Sekami 

Tuhan Yesus aku berjanji 

Jadi shabat yang setia 

Rajin berdoa baca Alkitab 

Rela berkorban, beramal 

Akal iblis akan kulawan 

Firman Tuhan aku wartakan 

Mulai kini sampai selamanya 

Tetap setia pantang mundur 

Tuhan Yesus aku berjanji 

Jadi shabat yang setia 

Giat belajar kuat beriman 

siap menjadi saksi-Mu 

Senyum manis aku berikan 

Amal bakti aku serahkan 

Mulai kini, sampai selamanya 

Tetap setia, pantang mundur 
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4 Perjanjian Allah Dengan Manusia 

Dan Semua Makhluk  

(Kej. 9:1-17) 

 

 

Tujuan:   

Agar anak-anak memahami janji Allah untuk hidup manusia di bumi dan agar 

mereka mematuhi petunjuk-petunjuk-Nya. 

Lagu Pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyanyikan lagu di bawah ini. 

Notasi menggunakan lagu anak Sekolah Minggu.  

Anak-anak Tuhan dengar-dengarlah 

Turut orangtua terlebih Tuhan 

Itulah tandanya anak yang manis 

Nanti masuk surga 

Terima mahkota…surga. 

Doa Pembuka 
Pendamping mengajak anak-anak mengambil sikap doa dengan mengajak anak 

menyanyikan lagu berikut. 

Dua tangan di atas 

Sekarang di pinggang, pindahkan ke bahumu 

Geleng kepalamu. 

Yang kanan ditinggikan, kiri mengikuti 

Ayunkan ke depan, putar ke duanya 

Kita bermain terompet pet…pet….pet…pet,  

Kita Bermain termbom, bom…bom…bom….bom…. 

Yang besar ibu jari, kelingking yang kecil,  
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Siap satu, dua, tiga tangannya disusun, matanya ditutup, tidak boleh 

ribut 

Mari kita berdoa. 

Pendamping mengajak anak-anak berdoa. Pendamping mengucapkan doa lebih dahulu lalu 

anak-anak mengikutinya. Doa diawali dan diakhiri dengan Tanda Salib. 

Bapa yang panjang sabar dan penuh kasih. Lihatlah kami yang sedang 

berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah hati kami agar 

mampu memahami janji-Mu dan mematuhi petunjuk-petunjuk-Mu. 

Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.  

Cerita Kitab Suci 
Pendamping menyampaikan cerita / mendongeng dan anak-anak diminta untuk 

memperhatikan dengan baik. Pendamping dapat menggunakan gambar atau alat peraga 

untuk membangkitkan imajinasi anak. 

Setelah air reda dan tanah menjadi kering, Nuh, keluarganya, serta 

semua binatang itu keluar dari kapal. Nuh bersyukur kepada Allah dan 

mempersembahkan korban bakaran kepada-Nya. Asap kurban yang 

harum itu naik ke hadapan Allah di surga dan Allah menerima 

persembahan itu lalu memberkati Nuh dan anak-anaknya.  

Allah berkata kepada mereka, “Sekarang hanya kalian dan hanya 

binatang-binatang yang ada di kapalmu yang ada di bumi ini. 

Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi ini. 

Untuk keperluan makanan kalian, Aku telah memberikan tumbuh-

tumbuhan hijau kepada kalian. Ada gandum, sayur-sayuran, dan buah-

buahan. Kalian juga boleh makan daging binatang, burung, dan ikan.” 

Nuh dan keluarganya bersujud di hadapan Allah dan mengungkapkan 

kesediaan untuk melakukan kehendak-Nya. Ia berkata, “Ya Allah, kami 

bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan 

Bumi yang baru kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau memeli-

hara kehidupan kami dan menyediakan semua yang kami perlukan.” 

Kemudian Allah berkata kepada Nuh dan anak-anaknya, “Aku berjanji 

kepada kamu, kepada keturunanmu, dan kepada semua binatang yang 

keluar dari kapalmu, bahwa Aku tidak akan mendatangkan air bah 

untuk memusnahkan bumi lagi.” Allah melanjutkan Firman-Nya, “Aku 

akan menjaga kalian di bumi ini dan merawat bumi yang menjadi 

rumah kalian.” 
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Ketika Nuh mengarahkan pandangannya ke langit, ia melihat pelangi 

yang sangat indah. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh, “Kamu lihat 

pelangi itu? Itu adalah tanda bahwa aku sudah mengucapkan janji itu. 

Kalau melihat pelangi itu, Aku akan ingat bahwa Aku sudah berjanji 

untuk tidak memusnahkan bumi.” 

Nuh pun berkata, “Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau telah 

menjaga kami dan menganugerahkan bumi ini kepada kami sebagai 

tempat tinggal kami. Apa yang harus kami lakukan karena Engkau 

sudah begitu baik kepada kami?” 

Allah menjawab, “Kalau melihat pelangi itu, ingatlah bahwa Aku sudah 

berjanji untuk tidak memusnahkan bumi. Karena itu, kamu, 

keluargamu, dan semua keturunanmu haruslah taat kepada perintah-

Ku. Sembahlah Aku, kasihilah sesamamu, dan peliharalah bumi yang 

Aku ciptakan untuk kamu.” 

Pendalaman 
Setelah menyampaikan cerita, Pendamping menyampaikan pertanyaan untuk dijawab oleh 

anak-anak secara langsung.  

1. Apa perintah dan larangan Allah untuk Nuh? 

2. Apa yang dijanjikan Allah dalam perjanjian-Nya dengan Nuh dan 

semua makhluk? 

3. Apa tanda perjanjian dan untuk siapa tanda itu? 

Pesan  
Pendamping menyampaikan pesan-pesan dari cerita Kitab Suci yang telah mereka 

dengarkan. Penjelasan mengenai pesan ini dapat disertai dengan ilustrasi supaya anak-

anak lebih memahaminya.  

1. Allah berjanji untuk melindungi kehidupan di bumi.  

2. Anak-anak hendaknya terlibat untuk melindungi hidup sesama dan 

lingkungan alam di sekitar mereka. 

Aksi  
Pendamping mengajak anak-anak untuk menerapkan pesan Firman itu dalam kehidupan 

mereka. Pendamping mengajak anak-anak untuk melakukan hal-hal berikut ini: 
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1. Anak-anak didorong untuk menjaga hidupnya dengan menaati 

nasihat orangtua, guru dan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan 

untuk mendidik mereka. 

2. Anak-anak diajak melindungi sesama dengan cara seperti mengun-

jungi teman yang sakit, memberi makan teman yang kelaparan, 

tidak mengejek, tidak memukul dan sebagainya. 

3. Anak-anak diajak untuk melindungi alam dengan cara seperti 

menyiram dan memupuk tanaman. 

Doa Bapa Kami 
Pendamping mengajak anak-anak untuk mendoakan “Bapa Kami” secara perlahan-lahan 

dan jelas. 

Doa Penutup 
Pendamping mengajak anak-anak mempersiapkan diri untuk berdoa dan membuat Tanda 

Salib dengan mengucapkan kata-kata berikut: 

Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, 

jari klingking kusayang. 

Kuberhitung; satu, dua, tiga, empat dan lima 

Lipat tangan, tutup mata mari kita berdoa. 

Demi nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin 

Pendamping mengajak anak-anak berdoa. Pendamping mengucapkan doa lebih dahulu lalu 

anak-anak mengikutinya. 

Allah Bapa yang Mahakasih, puji syukur atas penyertaan dan bim-

bingan-Mu selama pertemuan kami ini, sehingga kami semakin 

mengenal Engkau. Engkau sangat sabar terhadap kami dan selalu 

mencari jalan untuk menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa 

Engkau tetap berkarya dalam kehidupan dan selalu menyalurkan 

berkat bagi kami. Bantulah supaya kami taat kepada-Mu, taat kepada 

orangtua kami dan kepada orang-orang yang Engkau percayakan untuk 

mendidik kami. Buatlah kami menjadi anak-anak yang suka berbuat 

baik bagi sesama, serta senang merawat dan melindungi alam sekitar 

kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.  
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Lagu Penutup 

Ut Omnes Unum Sint 

Ut Omnes Unum Sint, jadilah mereka satu 

Seperti Aku dan Bapa adalah satu 

Reff.  

Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, diguncang-guncang. 

Tetap bersatu, membangun dunia baru 

Biar diolok-olok, dibentak-bentak, dimaki-maki 

Tetap bersatu membangun dunia baru 
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PERSIAPAN 
Para petugas Perayaan Sabda hendaknya mempersiapkan diri di sakristi atau di ruang khusus. 
Keheningan hendaknya dijaga agar masuk ke dalam suasana doa. Sebelum perarakan, 
Pemandu/Pengantar perayaan pada hari itu lebih dulu memimpin doa bersama peserta perarakan. 
Ketika hendak memulai perarakan Pemandu/Pengantar berkata, misalnya: “Penolong kita ialah 
Tuhan”, lalu yang lain menyahut: “Yang menjadikan langit dan bumi.” 

RITUS PEMBUKA 

1. Perarakan Masuk 

Disarankan pada Hari Minggu Kitab Suci ini, sebaiknya dilaksanakan perarakan masuk meriah 
dengan urutan sebagai berikut: pembawa pedupaan (pengisian dupa hendaknya pada pintu 
masuk), pembawa salib diapit dua pembawa lilin bernyala, pembawa Kitab Injil 
(Evangeliarium), Kitab Suci edisi Mimbar dan diikuti para Pemandu/Pengantar. Setelah diarak, 
Kitab Injil (Evangeliarium) dan Kitab Suci diletakkan di atas altar. Kemudian Peman-
du/Pengantar mendupai altar, atau apabila tidak ada wirug, dapat disediakan tempat api arang 
(anglo) di depan altar dan di depan mimbar,lalu Pemandu/Pengantar menaburkan dupa. 

2. Tanda Salib dan Salam 

P1 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U Amin. 

Pemandu/Pengantar (P1) mengucapkan salam berikut dengan tangan terkatup. 

P1 Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya.  

3. Kata Pembuka 

Pemandu/Pengantar Kedua (P2) mengarahkan umat kepada inti misteri yang dirayakan serta 
mengajak umat untuk membuka diri bagi Sabda Tuhan yang akan didengarkan serta aktif-
bersemangat mengambil bagian dalam perayaan bersama ini. 

P2 Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini kita memasuki 

Bulan Kitab Suci Nasional. Hari Minggu ini mengawali Hari Minggu 

Kitab Suci Nasional 2019. Selama Bulan kitab Suci ini, Gereja 

mengajak kita untuk lebih dekat dengan Kitab Suci. Mengapa kita 

perlu dekat dengan Kitab Suci? Kata St. Hieronimus, “Tidak 

mengenal Kitab Suci, berarti tidak mengenal Yesus.” Kitab Suci 

adalah buku iman dimana kita mengenal Allah Tritunggal dengan 

seluruh rencana keselamatan-Nya atas bumi ini.  
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Sebagai upaya membantu kita dekat dan mengenal isi kitab suci, 

maka tema utama bulan kitab suci tahun ini adalah “Mewartakan 

Injil di Tengah Krisis Lingkungan Hidup.” Tema ini mengundang 

kita untuk menyadari bahwa: 

a. Kondisi Bumi rusak karena kesalahan manusia. 

b. Walaupun demikian, Allah mengundang manusia untuk ikut 

menyelamatkan makhluk hidup yang terancam.  

c. Tak hanya itu, Allah senantiasa membarui Bumi  

d. Tuhan mendorong manusia aktif mematuhi aturan-aturan yang 

Ia berikan pada waktu perjanjian-Nya dengan manusia dan 

segala makhluk. 

Marilah kita dalam bulan ini meluangkan waktu untuk bersama-
sama mendengarkan Sabda Allah agar kita dapat hidup sesuai 
dengan kehendak-Nya. 

4. Seruan Tobat 

Sesudah kata pembuka, P1 mengajak umat untuk menyesali, dan mengakui dosa dengan 
rumusan berikut: 

P1 Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, 

marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon 

ampun atas segala kekurangan kita supaya pantas bertemu dengan 

Dia dan layak merayakan Sabda penyelamatan-Nya. 

Umat berlutut. Hening sejenak. Kemudian seluruh umat mengakui dosa dengan salah satu 
rumusan Tobat berikut ini. 

Saya mengaku kepada Allah yang Mahakuasa dan kepada saudara 

sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, 

dengan perbuatan dan kelalaian. 

Sambil menebah dada 3x mengucapkan: 

Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya 

mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang 

kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada 

Allah, Tuhan kita. 

Dengan tangan terkatup P1 memohonkan absolusi dengan berkata: 

P1 Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia 

menunjukkan kerelaan hati-Nya memberikan pengampunan dosa 

dan damai sejahtera kepada kita. 

U Amin. 
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5. Tuhan Kasihanilah 

Umat berlutut. Rumusan di bawah ini dapat diucapkan atau dilagukan. 

P1 Tuhan, kasihanilah kami.  

U Tuhan, kasihanilah kami.  

P1 Kristus, kasihanilah kami.  

U  Kristus, kasihanilah kami.  

P1 Tuhan, kasihanilah kami. 

U  Tuhan, kasihanilah kami 

6. Madah Kemuliaan 

Umat berdiri. Madah Kemuliaan diucapkan atau dilagukan sesuai dengan Masa Liturgi dan 
tingkatan perayaan, yang diawali oleh P1 atau seorang solis. 

Kemuliaan kepada Allah di surga, 

Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya. 

Kami memuji Dikau. 

Kami meluhurkan Dikau. 

Kami menyembah Dikau. 

Kami memuliakan Dikau. 

Kami bersyukur kepada-Mu, karena Kemuliaan-Mu yang besar. 

Ya Tuhan Allah, rajas urgawi, Allah Bapa yang Mahakuasa. 

Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. 

Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.  

Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. 

Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.  

Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. 

Karena hanya Engkaulah kudus. 

Hanya EngkaulahTuhan. 

Hanya Engkaulah Mahatinggi, ya Yesus Kristus,  

Bersama dengan Roh Kudus, dalam Kemuliaan Allah Bapa. Amin.  

7. Doa Pembuka  

Umat berdiri. Dengan tangan terkatup P1 berkata: 

P1 Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa sejenak dalam hati. 

(hening sejenak) 

Marilah berdoa. Allah Bapa Kami yang kekal dan kuasa, jadikanlah 

kami pendengar sabda-Mu, agar dapat melihat jalan yang membim-

bing kami dan seluruh bumi ciptaan-Mu menuju kehidupan serta 

melihat Yesus, Putera-Mu, yang merintis jalan menuju keselamatan 
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dan kebahagiaan kami bersama seluruh karya ciptaan-Mu. Sebab 

Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, 

bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah 

sepanjang segala masa. 

U Amin. 

LITURGI SABDA 

P1 Saudara sekalian, Tuhan bersabda, ”Di mana dua atau tiga orang 

berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku hadir di tengah-tengah 

mereka. “Percaya akan Sabda ini, maka marilah kita hening sejenak 

dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. 

Setelah itu, umat duduk untuk mendengarkan Sabda Tuhan, yang dibacakan oleh Lektor. 

8. Bacaan Pertama: Kej. 9:1-17  

Umat duduk. 

“Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara 

Aku dan bumi.” 

L Bacaan dari Kitab Kejadian: 

Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada 

mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah 

bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi 

dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala 

ikan di laut; ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala 

yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah 

memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan 

hijau. Hanya daging yang masih bersama nyawanya, yakni darahnya, 

janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, Aku 

akan menuntut balas; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan 

dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa 

menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh 

manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Dan kamu, 

beranakcuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang 

jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya." 

Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang 

bersama-sama dengan dia: "Sesungguhnya Aku membuat perjanjian-Ku 

dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk 
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hidup yang bersamamu: segala burung, ternak dan binatang-binatang 

liar di bumi yang bersamamu, segala yang keluar dari bahtera itu, 

segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjian-Ku dengan kamu, 

bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah 

lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Allah 

berfirman: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan 

kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersamamu, turun-

temurun, untuk selama-lamanya: Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya 

itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi. Apabila Aku 

mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka 

Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah ada antara Aku dan 

kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Tidak 

akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala 

makhluk. Jika busur itu ada di awan, Aku akan melihatnya, dan 

mengingat perjanjian-Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk 

yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah 

kepada Nuh: "Inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan 

segala makhluk yang ada di bumi." 

L Demikianlah Sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah. 

Hening sejenak untuk meresapkan Sabda Allah. 

9. Mazmur Tanggapan (Mzm 104) 

Pemazmur menyanyikan/ mendaraskan/ mengucapkan mazmur sambil berdiri pada mimbar 
atau di tempat yang pantas.  

3     3     5   |   6     .     5     .   |   0     3     2     1   |   5     .     3     .   |   0 

Pu-ji-   lah   Tu-       han,               hai   u- mat   Al-       lah, 

3     3     5   |   6     .  i     5  .   |   0     i     6     5   |   6    .  i     i     .   || 

pu- ji-  lah   Tu-          han,           hai   u-  mat   Al-          lah! 

 

Ayat oleh Pemazmur: 

Tuhan, Allahku, Engkau sungguh besar! 

Engkau berpakaian keagungan dan semarak, 

Berselimutkan terang ibarat mantol. 

Engkau membentangkan langit laksana tenda. 
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Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air; 

Awan-awan Kaujadikan kendaraan  

dengan bersayapkan langit Engkau melayang-layang; 

Angin Kaujadikan suruhan, 

Dan api menyala Kaujadikan pelayan. 

Betapa banyak karya-Mu, ya Tuhan,  

semuanya Kaubuat dengan kebijaksanaan, 

Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. 

Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, 

Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar,  

tidak terbilang banyaknya. 

Semuanya menantikan Engkau, 

Untuk mendapatkan makanan pada waktunya. 

Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya; 

Apabila Engkau membuka tangan-Mu,  

mereka kenyang oleh kebaikan. 

Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan, 

Apabila Engkau mengambil Roh-Mu  

matilah mereka dan kembali menjadi debu. 

Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, 

dan Engkau membarui muka bumi. 

10. Bacaan II: Ibr. 12: 18-19, 22-24a 

L Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani: 

Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api 

yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, 

kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang 

mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 

Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan 

yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya 

terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, 

dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, 

dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah 

pemercikan, yang berbicara lebih kuat dari pada darah Habel. 
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L   Demikianlah sabda Tuhan 

U Syukur kepada Allah 

11. Alleluya/Bait Pengantar Injil 

Solis menyanyikan Alleluya/ Bait Pengantar Injil dari tempat umat atau dari tempat koor dengan 
suara lantang. Kemudian, umat bersama mengulangi seruan Alleluya dengan penuh semangat 
sambil berdiri. Sementara itu P2 menuju ke mimbar (ambo) diiringi oleh pelayan-pelayan dengan 
membawa lilin bernyala yang diambil dari sakristi. Kalau ada Kitab Injil (Evangeliarium), P2 
mengambilnya dari altar lalu berarak menuju mimbar. Kitab Injil dapat didupai. 

12. INJIL (Luk. 14: 1, 7-14) 

Dengan tangan terkatup, P2 mengajak umat: 

P2 Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus 

menurut Lukas.  

P2 Semoga Tuhan beserta kita. 

U Sekarang dan selama-lamanya. 

P2 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. 

U Dimuliakanlah Tuhan. 

P2 dan seluruh umat membuat tanda salib dengan ibu jari pada dahi, mulut, dan dada. 
Kemudian ia memaklumkan Injil. Seluruh umat mengikuti pewartaan Injil sambil berdiri. 

P2 Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang 

pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang 

hadir mengamat-amati Dia dengan saksama. Karena Yesus melihat, 

bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormat-

an, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: "Kalau seorang 

mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di 

tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang 

seorang yang lebih terhormat dari padamu, supaya orang itu, yang 

mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu: 

Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus 

pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi, apabila engkau 

diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin 

tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan 

duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima 

hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barangsiapa 

meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendah-

kan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang 

yang mengundang Dia: "Apabila engkau mengadakan perjamuan 

siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang 

sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu 
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atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan memba-

lasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian 

engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan 

perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, 

orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan 

berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk 

membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya 

pada hari kebangkitan orang-orang benar." 

P2 Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan tekun 

melaksanakannya 

U Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. 

13. Homili 

Umat duduk. Beberapa gagasan yang disarankan untuk disampaikan dalam Homili dapat 
dilihat dalam poin-poin di bawah ini.  

Mengingatkan kepada umat tentang tujuan BKSN: 

• Kitab Suci adalah pedoman iman dan umat diajak untuk memiliki 

Kitab Suci dan menggunakannya sebagai pegangan hidup. 

• Umat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan Sabda Allah 

yang tertulis dalam Kitab Suci supaya dapat memahami dan 

menghidupinya. Diharapkan hadir pada pertemuan pendalaman 

Kitab Suci. 

 

Tema BKSN 2019: Mewartakan Kabar Baik Di Tengah Krisis Lingkungan 

Hidup 

• Allah menciptakan Bumi dan segala isinya untuk menjadi rumah bagi 

manusia. Manusia tinggal di Bumi dan dapat memperoleh semua 

yang diperlukan untuk kehidupannya dengan mengambilnya dari 

bumi. Manusia diberi dipercaya untuk memelihara dan mengolah 

bumi ini supaya dapat hidup di bumi ini. 

• Manusia telah merusak Bumi, rumahnya sendiri, sehingga kehidupan 

manusia dan kehidupan makhluk lain terancam. Manusia mengambil 

dari sumber-sumber alam dengan berlebihan sehingga alam menjadi 

rusak, membuang limbah yang menimbulkan pencemaran sehingga 

memematikan hewan dan tumbuhan, dan sebagainya. 

• Allah pernah memusnahkan bumi karena kejahatan manusia, tetapi 

menyelamatkan Nuh, keluarganya, serta binatang-binatang di dalam 

bahteranya. Sesudah itu, Allah berjanji untuk tidak lagi memusnah-



134 

kan bumi dengan air bah. Allah menghendaki manusia tetap tinggal 

di bumi dan meminta manusia merawat bumi ini. 

• Kita diajak untuk belajar dari Bapa Nuh, yang dipanggil oleh Allah 

untuk menjaga kelestarian kehidupan di bumi ini. Kita dipanggil 

untuk merawat bumi, yang diberikan oleh Allah sebagai tempat kita 

tinggal ini supaya tetap lestari. 

14. Hening  

15. Syahadat 

Umat berdiri. P1 mengajak umat membarui imannya dengan mengucapkan syahadat, 
misalnya dengan kata-kata berikut. 

P1 Saudara sekalian, marilah menanggapi Sabda Tuhan dengan 

mengucapkan Syahadat. 

U Aku percaya akan Allah, 

Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi. 

Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal,Tuhan kita, 
(Ayat yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk). 

Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria; 

Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus 

disalibkan, wafat, dan dimakamkan; 

yang turun ke tempat penantian 

pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; 

yang naik ke surga 

duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa; 

dari situ Ia akan datang 

mengadili orang yang hidup dan yang mati.  

Aku percaya akan Roh Kudus, 

Gereja katolik yang kudus,  

persekutuan para kudus, 

Pengampunan dosa, kebangkitan badan, 

Kehidupan kekal. Amin.  

16. Doa Umat  

Umat berdiri. Pengantar dan Penutup DOA UMAT disampaikan oleh salah seorang 
Pemandu/Pengantar (yang tidak berkhotbah). Ujud-ujud doa dibawakan oleh petugas. 

P1 Saudara-saudara, marilah menyampaikan permohonan kepada Allah 

Bapa yang telah bersabda melalui Putra-Nya, Yesus Kristus, Tuhan 
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kita. Kita percaya bahwa Bapa yang Maharahim mendengarkan doa-

doa kita dan menganugerahkan yang terbaik bagi kita. 

L Bagi para petugas Gereja. Kita mohon agar Allah membantu para 

petugas Gereja dalam upaya mendampingi umat dalam memper-

juangkan kelestarian dan keharmonisan di bumi ini. Marilah kita 

mohon… 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 

L Bagi para pemimpin bangsa. Kita mohon agar para pemimpin 

bangsa senantiasa terbuka terhadap suara Allah sehingga mereka 

mampu mengambil keputusan bersama dan tindakan-tindakan 

merawat dan melestarikan bumi ini. Marilah kita mohon… 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 

L Bagi Bumi Rumah kita bersama yang sekarang menderita. Kita 

mohon agar Allah senantiasa memberi kelestarian kepada lingkung-

an hidup kami sehingga tetap mampu mendukung kehidupan kami 

dan segala makhluk. Marilah kita mohon... 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 

L Bagi orang-orang dan lembaga-lembaga yang merawat bumi. 

Marilah kita mohon agar Allah senantiasa mendampingi orang dan 

lembaga yang dengan berani membela lingkungan dan memper-

juangkan keberlanjutannya. Marilah kita mohon… 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 

L Bagi kita sendiri. Marilah kita berdoa agar kita selalu terbuka pada 

suara Allah dan bersama dengan Allah menjaga dan merawat bumi, 

rumah kita bersama. Marilah kita mohon… 

U Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan 

P1 Allah Bapa yang mahakuasa, Engkau menghendaki Putera-Mu 

melayani kami dan minta agar kami melanjutkan karya penyela-

matan-Mu di bumi ini. Atas dukungan rahmat-Mu dan kekuatan 

cinta kasih-Mu kami berusaha kea rah itu. Demi Kristus pengantara 

kami. 

U Amin.  

17. Kolekte 

Umat duduk. Pengumpulan kolekte,--sebagai perwujudan cinta kepada Sang Sabda dan 
kepada sesama yang berkekurangan,-- diiringi lagu yang memadai, misalnya PS 682,694,698, 
699, 702. 
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18. Doa Pujian 

Umat berdiri. Sesudah kolekte Pemandu/Pengantar (P1 dan P2) membawakan Doa Pujian sambil 
berdiri di depan Umat, menghadap ke altar dan umat berdiri dan setiap kali menyanyikan aklamasi 
bersama-sama. 

19. Tanpa Komuni/Komuni Batin  

P1 Saudara-saudari, pada perayaan ini kita tidak menyambut Komuni 

kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang 

menyambut Komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang 

kita rindukan di dalam hati kita. 

Hening sejenak. 

20. Bapa Kami 

Umat berdiri. 

P1 Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka 

beranilah kita berdoa. 

U Bapa kami yang ada di surga, ...  

21. Salam Damai 

Dapat dilaksanakan Salam Damai. 

Marilah kita saling memberikan salam damai. 

Umat memberikan salam damai kepada saudara-saudari yang berada di dekatnya saja. 

22. Komuni Batin 

Umat berlutut/duduk. Sesudah Salam Damai, Pemandu/Pengantar mengajak seluruh umat 
untuk melaksanakan Komuni Batin dengan rumusan ajakan antara lain sebagai berikut: 

P1 Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, “Kamu memang sudah 

bersih karena Firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah 

di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak 

dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok 

anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak 

tinggal di dalam Aku” (Yoh. 15:3-4). Oleh karena itu, marilah kita 

duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan 

yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia 

dari hati ke hati dengan mengatakan: Yesus, datanglah,dan 

tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. 

U Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku 

seperti hati-Mu. 
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Seruan di atas diulangi oleh Pemandu/Pengantar dan umat tiga kali. Saat hening secukupnya. 
Dapat diiringi musik atau lagu yang meditatif. Seruan di atas diulangi tiga kali. Lalu hening. 
Sesudah Komuni Batin, Pemandu/Pengantar mengajak umat melambungkan madah syukur 
dengan salah satu Mazmur berikut ini atau doa-doa yang sesuai dengan tema perayaan pada 
hari bersangkutan. 

23. Mazmur Pujian Dan Syukur 

Umat berdiri. 

RITUS PENUTUP 

24. Pengumuman 

Umat duduk. Petugas membawakan pengumuman dari tempat yang sesuai, tetapi bukan dari 
mimbar Sabda. Pengumuman hendaknya singkat, jelas, dan seperlunya, baik yang berasal dari 
paroki maupun dari stasi yang bersangkutan. Dalam situasi sosial yang sangat mendesak, 
dapat pula disampaikan pesan-pesan moral bagi umat untuk disikapi bersama sebagai umat 
Kristiani. 

25. Amanat Pengutusan 

Umat duduk. Secara amat singkat, Pemandu/Pengantar (P2) dapat menandaskan amanat 
perayaan; hubungannya dengan hidup sehari-hari.  

26. Doa Penutup 

Umat berdiri. P1 menyampaikan DOA PENUTUP. 

P1 Marilah berdoa: Ya Allah, kami bersyukur atas Sabda-Mu yang telah 
kami dengarkan. Melalui Yesus Putera-Mu, Engkau telah 
menciptakan dan mendamaikan segala sesuatu. Semoga segala 
perjuangan yang kami lakukan untuk bumi, rumah kami bersama, 
mempersatukan kami serta membangkitkan harapan bagi setiap 
makhluk di bumi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami 
sepanjang segala masa. 

U Amin. 

27. Mohon Berkat Tuhan 

Umat berdiri. Apabila perayaan Sabda dipimpin oleh seorang Diakon, dia memberikan berkat 
Penutup dengan memakai rumusan yang sama seperti Imam. Apabila perayaan Sabda 
dipimpin oleh awam maka rumusannya sebagai berikut: 

P2 Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini marilah 

kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. (hening 

sejenak). Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap 

dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. (sambil membuat 

Tanda Salib pada diri sendiri) Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh 

Kudus.  

U Amin. 
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P1 Saudara sekalian, Perayaan Sabda pada Hari Minggu Kitab Suci ini 

sudah selesai. 

U Syukur kepada Allah. 

28. Pengutusan 

P1 Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan Kabar Gembira 

bagi banyak orang. 

U Amin. 

29. Perarakan Keluar 

Umat berdiri. Pemandu/Pengantar dan para pelayan lain berarak meninggalkan pelataran suci. 
Sementara itu dapat dinyanyikan lagu penutup yang sesuai. 

 


