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Pengantar 

Tugas perutusan yang diserahkan oleh Yesus Kristus 

kepada para murid-Nya (bdk. Markus 16:15) belumlah 

berakhir. Para murid diutus untuk mewartakan Kabar 

Gembira dengan menjadi saksi-saksi-Nya ke seluruh dunia 

(bdk. Lukas 24:46-48; Kisah Para Rasul 1:8). Menjadi saksi 

Kristus bukan berarti hanya berbicara tentang Kristus dan 

Injil-Nya saja, melainkan menghidupinya, dalam arti 

mewujudnyatakannya dalam kehidupan harian. Dengan 

demikian, perutusan mondial ini semestinya dilaksanakan 

dalam konteks keseluruhan hidup mereka. 

Gereja Katolik Indonesia, sebagai murid-murid Kristus, juga 

menerima tugas perutusan mondial tersebut. Sebagai 

bagian dari Gereja yang satu dan universal, Gereja Katolik 

Indonesia diajak untuk melaksanakan perutusan ini dalam 

konteks keprihatinan yang sedang dihadapi oleh dunia 

secara global. Apakah itu? 

Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan dan perkembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek) yang begitu cepat 

telah memberikan dampak yang hebat bagi perubahan-

perubahan dunia dan pola kehidupan bermasyarakat. 

Sistem komunikasi dan transportasi yang begitu canggih 

membuat dunia seolah-olah terasa “semakin kecil”. Berita 

dari dunia belahan lain dengan cepat dapat kita terima 

dalam hitungan menit bahkan detik; perjalanan ke luar 

negeri hanya membutuhkan hitungan jam. Kemajuan dan 

perkembangan di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan 

membuat kita bisa hidup lebih sehat, dan dengan demikian 



 

ii 

hal sakit penyakit bisa lebih gampang teratasi, dan masih 

banyak hal lainnya. 

Selain dampak positif di atas, tak dapat dipungkiri bahwa 

kemajuan dan perkembangan iptek juga menimbulkan 

dampak-dampak negatif yang tidak kecil. Salah satu 

dampak negatif tersebut, yang saat ini sudah menjadi 

keprihatinan global, ialah perubahan lingkungan hidup yang 

begitu cepat. Perubahan lingkungan hidup bukan hanya 

disebabkan oleh suatu proses alamiah dan natural sebagai 

dampak dari “gerakan panas bumi” saja, tetapi juga 

dipercepat oleh kemajuan dan perkembangan iptek; 

akibatnya, proses pemulihannya yang secara alamiah dan 

natural dari perubahan alam terhambat sehingga terjadilah 

kerusakan lingkungan hidup. 

Tugas perutusan Gereja untuk menjadi saksi Kristus kepada 

dunia kiranya harus memasuki ranah keprihatinan global ini 

juga. Sebagai bagian dari dunia, hidup di dunia serta 

bersama masyarakat dunia, Gereja tidak bisa tinggal diam. 

Masalah keprihatinan dunia atas kerusakan lingkungan 

hidup bukan hanya sekedar masalah teknis ilmiah belaka, 

tetapi juga berkaitan dengan mentalitas, yakni cara berpikir 

dan bertindak serta cara hidup manusianya. Dalam ranah 

inilah Gereja diajak memberikan motivasi dan inspirasi Injili, 

Kabar Sukacita. 

Dalam kaitan itulah, maka Bulan Kitab Suci Nasional 

(BKSN) 2019 yang mengambil tema “Mewartakan Kabar 

Baik Di Tengah Krisis Lingkungan Hidup” memfokuskan 

pendalaman imannya pada kisah Air Bah yang terjadi pada 

masa Nabi Nuh. Kisah Air Bah bisa memberikan inspirasi 

dan motivasi serta wawasan untuk merenungkan 

keterkaitan antara sikap manusia dan kerusakan “alam”. 
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Pendalaman iman tersebut akan direnungkan dalam empat 

pertemuan sebagai berikut: 

I. Makhluk hidup musnah karena kejahatan manusia 

II. Kita dipanggil untuk melestarikan lingkungan hidup 

III. Allah membaharui bumi untuk makhluk-makhluk 

ciptaan-Nya  

IV. Perjanjian Allah dengan semua makhluk 

Melalui bahan Pendalaman Kitab Suci BKSN 2019 ini, kita 

juga diajak BUKAN HANYA memberi perhatian pada situasi 

DI LUAR kita saja, tetapi juga situasi DI DALAM kehidupan 

kita sendiri. Ada suatu ungkapan yang pantas kita 

renungkan “Nemo dat quod non habet”, yang artinya “Tidak 

seorang pun dapat memberikan sesuatu yang dia sendiri 

tidak memiliknya”. Kita akan dapat mewartakan Kabar Baik 

di Tengah Krisis Lingkungan Hidup apabila kita sendiri mau 

dan senang memperhatikan situasi lingkungan di mana kita 

hidup, baik di lingkungan Gereja, RT-RW, dan lingkungan 

rumah kita sendiri. 

Akhirnya, selamat berproses melalui BKSN 2019. Semoga 

kita dapat memberi kesaksian hidup beriman sejati di 

tengah kemajukan situasi kehidupan kita. 

Tuhan memberkati kita semua. 

Hening Griya, 16 Juni 2019 

Ign. Fr. Wong Sani Saliwardaya, MSC 

Delegatus Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Purwokerto 
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Pengantar Umum BKSN 2017 – 2020 

Arus zaman kemajuan dan perkembangan hi-tech (high-

technology, teknologi tinggi) sedang melanda dunia dan 

masyarakat dewasa ini. Gereja sebagai bagian dari 

masyarakat pun tidak bisa menghindar dari imbas arus 

zaman tersebut. Ada banyak hal positif yang dibawanya, 

seperti kemudahan untuk mencari informasi dan cepatnya 

komunikasi yang membuat dunia terasa menjadi satu desa 

kecil. Meskipun demikian tidak sedikit pula dampak 

negatifnya. Di antara dampak negatif itu ada beberapa hal 

yang cukup aktual di Indonesia, yakni semakin 

bertumbuhkembangnya budaya konsumerisme, hedonisme, 

dan individualisme. Pola atau gaya hidup seperti itu 

membawa pengaruh negatif pula dalam kehidupan sosial 

dan ekonomi; yakni, selain kesenjangan sosial-ekonomi 

semakin melebar,  kebutuhan hidup sekunder, bahkan 

tertier semakin diperhatikan sedangkan kebutuhan primer 

“agak dikesampingkan”. Selain itu, fundamentalisme agama, 

sekularisme, sektarianisme pun semakin mencuat ke 

permukaan hidup bersama. Dampak negatif dari kemajuan 

dan perkembangan hi-tech juga berpengaruh dalam ranah 

kehidupan pribadi manusia. Kita sepertinya mengalami 

begitu banyak tantangan dan hambatan untuk menjadi 

pribadi yang utuh; kita seperti kehilangan identitas diri kita, 

dan selanjutnya juga identitas religius kita. 

Berhadapan dengan situasi ini, Gereja ditantang untuk 

berjuang dan menyikapi pengaruh negatif tersebut dan terus 

menerus tanpa mengenal lelah mewartakan kabar sukacita 
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Injili. Nilai-nilai Injili harus terus menerus digemakan di 

tengah arus zaman.  

Untuk itulah, Lembaga Biblika Indonesia (LBI) melalui 

Pertemuan Nasional (Penas) 2016 merumuskan visi dalam 

empat tahun ke depan (2017 – 2020), yakni: 

“UMAT KATOLIK INDONESIA 

DIRESAPI DAN DITERANGI OLEH KABAR GEMBIRA 

DALAM MENJAWABI TANTANGAN ARUS ZAMAN” 

Dan salah satu program kerja rutin LBI, yakni mengelola 

Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) menawarkan tema 4 

tahunannya: “Mewartakan Injil di Tengah Arus Zaman” 

dengan sub tema sebagai berikut: 

I. Kabar Gembira di Tengah Gaya Hidup Modern 

(2017) 

II. Kabar Gembira di Tengah Kemajemukan (2018) 

III. Kabar Gembira di Tengah Krisis Lingkungan Hidup 

(2019) 

IV. Kabar Gembira di Tengah Krisis Iman dan Identitas 

Diri (2020) 

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan Umat Gereja 

Katolik Indonesia mampu menyikapi situasi arus zaman 

dengan bijaksana berdasarkan nilai-nilai Injili. Dengan 

demikian, kita tidak akan tenggelam dan kehilangan arah 

ketika berenang di arus zaman; sebaliknya, kita mampu 

menjadikannya sebagai sarana untuk memperkokoh iman 

dan panggilan sebagai murid Kristus sambil merajut kembali 

serpihan-serpihan keretakan kehidupan sosial menjadi 

mozaik keutuhan ciptaan Allah yang Maharahim.  
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Catatan Penting 

1. Pemandu HARUS membaca terlebih dahulu bahan 

Pendalaman Kitab Suci sebelum memandu. 

2. Pemandu BUKAN sekedar membacakan bahan 

Pendalaman Kitab Suci, namun harus memahami 

dan menyampaikan dengan bahasa sendiri yang 

lebih sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. 

3. Pemandu MENGUPAYAKAN adanya pembagian 

tugas, antara lain: pemimpin lagu, petugas doa dan 

petugas lainnya, yang disiapkan sebelum pertemuan 

dimulai. 

4. Pemandu MENCIPTAKAN suasana yang mendukung 

dan memberi kesempatan kepada para peserta untuk 

berani sharing. Sebaiknya para pemandu tidak 

memonopoli pembicaraan, tetapi juga belajar 

mendengarkan sharing para peserta; tidak 

menyalahkan sharing peserta dan membuat 

kesimpulan atas sharing mereka. 

PEMANDU DAN PESERTA 

WAJIB MEMBAWA KITAB SUCI DEUTEROKANONIKA 

DAN BUKU PUJI SYUKUR, MADAH BAKTI, ATAU 

KIDUNG ADI 
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Pertemuan 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 disadarkan untuk memikirkan tindakan nyata 

untuk memulihkan dan mengatasi krisis lingkungan. 

Pembuka 

Menyadari kehadiran Tuhan 

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. 
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Pengantar 

Pemandumenyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari 

Pertemuan I. Sesudah itu, pemandu 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 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 
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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) 

Pemandu 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. 

1 Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka 

bumi, dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi 

mereka, 

2 maka 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. 

3 Berfirmanlah TUHAN: "Roh-Ku tidak akan tinggal 

di dalam manusia selamanya, karena manusia itu 

adalah daging. Umurnya akan seratus dua puluh 

tahun saja.” 
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4 Pada 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. 

5 TUHAN melihat betapa besarnya kejahatan 

manusia di bumi dan segala kecenderungan 

hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-

mata. 

6 Lalu Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan 

manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. 

7 Berfirmanlah 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. 

8 Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata 

TUHAN. 

9 Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang 

benar dan tidak bercela di antara orang-orang 

sezamannya; dan Nuh berjalan bersama Allah. 

10 Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki: Sem, 

Ham dan Yafet. 

11 Di hadapan Allah bumi sudah rusak dan penuh 

dengan kekerasan. 
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12 Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar 

rusak, sebab semua makhluk menjalani hidup 

yang rusak di bumi. 

13 Berfirmanlah 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 Kitab Suci 

Pemandu 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. 

• Mengapa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di 

bumi? 

• Mengapa binatang-binatang juga dihapuskan dari muka 

bumi? 

• Sebutkan contoh–contoh kesombongan  dan kejahatan 

manusia yang mengakibatkan kerusakan alam ? 

• Sebutkan perbuatan-perbuatan  saudara   yang  

memperparah krisis lingkungan hidup ?  

(Umat mensharingkan atau menjawab pertanyaan –

pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci) 

 

 



 

6 Pendalaman Kitab Suci Dewasa 

Peneguhan  

Pemandu menyampaikan penjelasan di bawah ini. 

Pemandu dapat menambahkan penjelasan yang diambil 

dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam 

Gagasan Pendukung. 

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. 

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. 
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Pesan dan Refleksi  

Pemandu 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 pemandu mengajukan pertanyaan kepada 

peserta sebagai refleksi atas keterlibatannya merusak 

lingkungan hidup. 

• Saya telah menyadari  terlibat dalam  kesombongan dan 

kejahatan manusia selaku ciptaan  yang mengakibatkan 

kerusakan alam semesta . Berbagai perbuatan kita apa 

saja yang  merusak alam semesta? 

• Kerusakan lingkungan alam apa saja yang kita lihat di 

sekitar  ? Apakah saya turut berperan dan memperparah 

krisis lingkungan hidup? 

• Apa yang dapat saya lakukan untuk memulihkan dan 

mengatasi krisis lingkungan  alam semesta? 

Doa Umat 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda 

yang tertulis dalam Alkitab, seluruh peserta akan 

menanggapi Sabda itu dengan doa. Pemandu mengajak 

peserta untuk mempersiapkan doa secara tertulis atau lisan  

sebagai tanggapan atas Sabda yang baru didengarkan. Doa 

itu bisa berupa pujian, syukur, permohonan, niat, dan 
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sebagainya. Kemudian satu demi satu peserta diminta untuk 

membacakan doa yang telah dituliskan. Setelah semua 

menyampaikan doa, pemandu mengajak para peserta untuk 

mendoakan “Bapa Kami.” 

Marilah berdoa, Allah Bapa di surga ,Engkau telah 

menciptakan dunia seisinya begitu indah dan sangat berarti 

bagi kebahagian kami manusia. Kini alam ciptaan yang 

begitu indah dan teratur telah rusak oleh perbuatan manusia 

dan kamipun terlibat di dalamnya .Kami telah merasakan 

akibat rusaknya lingkungan alam semesta karena perbutan 

kami. Untuk itu kami membangun niat dan usaha untuk 

keselarasan dan pulihnya lingkungan alam semesta , 

dengarkanlah doa-doa umatmu … 

(Umat/Peserta pendalaman Kitab Suci menyampaikan doa-

doanya). 

Marilah kita mohon … 

Kita satukan dengan doa 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 
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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. 

LaguPenutup  

MB 489 “Betapa Kita Tidak Bersyukur” atau lagu lain yang 

sesuai. 
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Pertemuan 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. 

Pembuka 

Menyadari kehadiran Tuhan 

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. 
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Pengantar 

Pemandumenyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari 

Pertemuan II. Sesudah itu, pemandu 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 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 
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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) 

Pemandu 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. 

13 Berfirmanlah 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. 

14 Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. 

Bahtera itu harus kaubuat bersekat-sekat dan 

harus kaulapisi dengan ter di sebelah luar dan 

dalam. 
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15 Beginilah harus kaubuat bahtera itu: tiga ratus 

hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan 

tiga puluh hasta tingginya. 

16 Buatlah 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. 

17 Sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah 

meliputi bumi untuk memusnahkan segala 

makhluk yang bernafas hidup di kolong langit; 

segala yang ada di bumi akan binasa. 

18 Tetapi, Aku akan membuat perjanjian-Ku 

denganmu. Engkau akan masuk ke dalam 

bahtera itu: engkau bersama dengan anak-

anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. 

19 Dan 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. 

20 Dari 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. 

21 Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang 

dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk 

menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." 
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22 Lalu Nuh melakukan semuanya itu; tepat seperti 

yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah 

dilakukannya. 

11 Ketika 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. 

12 Dan turunlah hujan lebat atas bumi selama empat 

puluh hari empat puluh malam. 

13 Pada 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, 

14 bersama 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. 

15 Segala makhluk yang bernafas hidup datang 

sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam 

bahtera itu. 

16 Semua 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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Pendalaman Kitab Suci 

Pemandu 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. 

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

• Bagaimanakah cara Nuh membuat bahtera? 

• Ayat mana Nuh ditunjuk untuk menyelamatkan ciptaan? 

• Bagaimana Nuh membuat Bahtera yang sedemikian 

besar? 

• Bagaimana Nuh bisa mengumpulkan segala binatang, 

berpasang-pasangan? 

• Ceritakanlah bagaimana air bah itu terjadi! 

• Tindakan apa yang Anda lakukan untuk kelestarian 

Lingkungan Hidup? 

• Apakah Anda juga merasa terpanggil untuk ikut serta 

dalam melestarikan Lingkungan Hidup? 

(Umat mensharingkan atau menjawab pertanyaan –

pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci) 

Peneguhan  

Pemandu menyampaikan penjelasan di bawah ini. 

Pemandu dapat menambahkan penjelasan yang diambil 

dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam 

Gagasan Pendukung. 
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Nuh adalah seorang bapak keluarga yang melakukan 

kehendak Allah tanpa cacat. Dia berjalan denganAllah, 

sehingga Allah berkenan kepadanya. 

Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat 

bahterakarena 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-
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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. 

Pesan dan Refleksi  

Pemandu 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. 

Pemandu 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) 
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Doa Umat 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda 

yang tertulis dalam Alkitab, seluruh peserta akan 

menanggapi Sabda itu dengan doa. Pemandu mengajak 

peserta untuk mempersiapkan doa secara tertulis atau lisan  

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, pemandu mengajak para peserta untuk 

mendoakan “Bapa Kami.” 

Allah Bapa di sorga ,Kami bersyukur Engkau telah 

menciptakan dunia seisinya dalam kesempurnaan yang 

begitu indah dan sangat berarti bagi kebahagian  serta 

khidupan bagi kami manusia. Kini alam ciptaanMu yang 

begitu indah dan teratur. Oleh karena ketamaan ; 

keserakahan kami, perlahan rusak oleh perbuatan manusia 

dan kamipun terlibat di dalamnya . Ampunilah kami  yang 

telah ikut andil dalam proses kerusakan alam ini , akibatnya 

kami semua telah merasakan akibat rusaknya lingkungan 

alam semesta karena perbutan kami. Mampukanlah  kami 

dengan kuasa RohMu untuk membantu terwujudnya 

keselarasan demi pulihnya lingkungan alam semesta. Bapa 

yang pengasih, dengarkanlah doa-doa umatmu … 

(Umat/Peserta pendalaman Kitab Suci menyampaikan doa-

doanya). 

Marilah kita mohon … 

Kita satukan dengan doa 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. 

LaguPenutup  

MB 518 “Gereja Bagai Bahtera” atau lagu lain yang sesuai. 
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Pertemuan 3 

Allah Membarui Bumi Untuk 

Makhluk-makhluk Ciptaan-Nya 

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

Tujuan 

1. Peserta semakin menyadari  alasan  Allah membarui 

bumi, tetap menjaga dan merawat segala ciptaan melalui 

peristiwa alam . 

2. Peserta dipanggil untuk seanantiasa melakukan 

pertobatan ekologis. 

Pembuka 

Menyadari kehadiran Tuhan 

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. 
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Pengantar 

Pemandumenyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari 

Pertemuan III. Sesudah itu, pemandu 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 kamikembali sebagai saudara seiman. 
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Dalam kesempatan ini ya Allah, kami hendak mendalami 

komitmen-Mu yang senantiasa melindungi dan 

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

Pemandu 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. 

1 Allah 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. 

2 Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta 

tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan 

lebat dari langit, 

3 dan makin surutlah air itu dari muka bumi. 

Demikianlah berkurang air itu sesudah seratus 

lima puluh hari. 
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4 Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh 

belas bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada 

pegunungan Ararat. 

5 Sampai bulan yang kesepuluh makin 

berkuranglah air itu; dalam bulan yang kesepuluh, 

pada tanggal satu bulan itu, tampaklah puncak-

puncak gunung. 

8 Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati 

untuk melihat, apakah air itu telah berkurang dari 

muka bumi. 

9 Tetapi 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. 

10 Ia menunggu tujuh hari, kemudian burung merpati 

itu dilepasnya lagi dari bahtera. 

11 Menjelang 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. 

12 Setelah menunggu tujuh hari lagi, ia melepas 

burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali 

lagi kepadanya. 

13 Dalam tahun keenam ratus satu, dalam bulan 

pertama, pada tanggal satu bulan itu, sudahlah 

kering air itu dari atas bumi; kemudian Nuh 
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membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat; 

ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. 

14 Dalam bulan kedua, pada hari yang kedua puluh 

tujuh bulan itu, bumi telah kering. 

15 Berfirmanlah Allah kepada Nuh: 

16 "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama 

istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu; 

17 segala 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." 

18 Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, 

istrinya, dan istri anak-anaknya. 

19 Juga segala binatang liar, segala binatang melata 

dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, 

masing-masing menurut jenisnya, keluar dari 

bahtera itu. 

Pendalaman Kitab Suci 

Pemandu 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. 

• Bagaimana Nuh mengetahui bahwa air bah sudah surut? 
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• Dalam peristiwa Nuh, apakah Allah memperbarui bumi? 

berikan alasannya! 

• Sebutkan bahwa  Allah tetap merawat segala 

ciptaanNya di dalam pengalaman hidup saudara? 

• Apa Usaha saudara untuk ikut membaharui bumi 

sebagai wujud pertobatan ekologis? 

(Umat mensharingkan atau menjawab pertanyaan –

pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci) 

Peneguhan  

Pemandu menyampaikan penjelasan di bawah ini. 

Pemandu dapat menambahkan penjelasan yang diambil 

dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam 

Gagasan Pendukung. 

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 
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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 

kepada Nuh dan keluarganya Allah berfirman, 

“Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah 

bumi” (Kej. 9:1; bdk. Kej. 1:22). 

Pesan dan Refleksi 

Pemandu 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. 

Apakah bapak/ibu/saudara dan saudari menyadari bahwa 

sebenarnya setiap saat Allah merawat ciptaan-Nya? 

Doa Umat 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda 

yang tertulis dalam Alkitab, seluruh peserta akan 



 

Bulan Kitab Suci Nasional 27 

menanggapi Sabda itu dengan doa. Pemandu mengajak 

peserta untuk mempersiapkan doa secara tertulis atau lisan  

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, pemandu mengajak para peserta untuk 

mendoakan “Bapa Kami.” 

Allah Bapa di sorga ,Engkau telah menciptakan dunia 

seisinya begitu indah dan sangat berarti bagi kebahagian 

kami manusia. Kini alam ciptaan yang begitu indah dan 

teratur telah rusak oleh perbuatan manusia dan kamipun 

terlibat di dalamnya .Kami telah merasakan akibat rusaknya 

lingkungan alam semesta karena perbutan kami. Untuk itu 

kami membangun niat dan usaha untuk keselarasan dan 

pulihnya lingkungan alam semesta, dengarkanlah doa-doa 

umatmu … 

(Umat/Peserta pendalaman Kitab Suci menyampaikan doa-

doanya). 

Marilah kita mohon … 

Kita satukan dengan doa Bapa Kami .... 

Penutup 

Doa Penutup 

Pemandu mengajak seluruh peserta untuk berdoa 

memohon bantuan Allah agar sanggup melaksanakan 

kehendak-Nya yang telah didengarkan dalam pertemuan.  
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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. 

LaguPenutup  

MB 478 “Alangkah Megah” atau lagu lain yang sesuai. 
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Pertemuan 4 

Perjanjian Allah Dengan Semua 

Makhluk 

(Kej. 8:20-9:17) 

Tujuan 

1. Peserta semakin menyadari alasan mengapa Allah setia 

pada perjanjian-Nya. 

2. Peserta membangun komitmen ekologis yakni  menjalani 

gaya hidup baru yang ramah lingkungan untuk 

menanggapi krisis lingkungan hidup. 

Pembuka 

Menyadari kehadiran Tuhan 

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. 
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Pengantar 

Pemandumenyampaikan/membacakan Gagasan Dasar dari 

Pertemuan IV. Sesudah itu, pemandu 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 makhluk ciptaan, sehingga Ia membuat air bah 

surut dan menciptakan kembali bumi dan segala makhluk 

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 

makhluk ciptaan di bumi. sebagai makhluk ciptaan Allah, 

kita juga akan mengungkapkan komitmen kita dalam 

menanggapi krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi di 

bumi ini, rumah kita bersama.  
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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. 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 makhluk, kami siap mendengarkan. Inilah doa 

kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan 

pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami.  

U Amin. 

Pendalaman Kitab Suci 

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

Pemandu 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. 

20 Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi TUHAN; dari 

segala binatang yang tidak haram dan dari segala 

burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa 

ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran 

di atas mezbah itu. 
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21 Ketika TUHAN mencium persembahan yang 

harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: 

"Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena 

manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya 

adalah jahat dari sejak kecilnya, dan Aku takkan 

membinasakan lagi segala yang hidup seperti 

yang telah Kulakukan. 

22 Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti 

musim menabur dan menuai, dingin dan panas, 

kemarau dan hujan, siang dan malam." 

1 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya 

serta berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah 

dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. 

2 Akan takut dan akan gentar kepadamu segala 

binatang di bumi dan segala burung di udara, 

segala yang bergerak di muka bumi dan segala 

ikan di laut; ke dalam tanganmulah semuanya itu 

diserahkan. 

3 Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi 

makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu 

kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 

4 Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni 

darahnya, janganlah kamu makan. 

5 Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, 

Aku akan menuntut balasnya; dari segala 

binatang Aku akan menuntutnya, dan dari setiap 

manusia Aku akan menuntut nyawa sesama 

manusia. 
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6 Siapa yang menumpahkan darah manusia, 

darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab 

Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya 

sendiri. 

7 Dan kamu, beranakcuculah dan bertambah 

banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas 

bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya." 

8 Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-

anaknya yang bersama-sama dengan dia: 

9 "Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjian-Ku 

dengan kamu dan dengan keturunanmu, 

10 dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-

sama dengan kamu: burung-burung, ternak dan 

binatang-binatang liar di bumi yang bersama-

sama dengan kamu, segala yang keluar dari 

bahtera itu, segala binatang di bumi. 

11 Maka Kuadakan perjanjian-Ku dengan kamu, 

bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan 

dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada 

lagi air bah untuk memusnahkan bumi." 

12 Dan Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian yang 

Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala 

makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan 

kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya: 

13 Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi 

tanda perjanjian antara Aku dan bumi. 

14 Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas 

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

telah ada antara Aku dan kamu serta segala 

makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, 

sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah 

untuk memusnahkan segala yang hidup. 

16 Jika busur itu ada di awan, maka Aku akan 

melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjian-

Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk 

yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." 

17 Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Inilah tanda 

perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala 

makhluk yang ada di bumi." 

Pendalaman Kitab Suci 

Pemandu 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. 

• Apa yang dilakukan Nuh setelah keluar dari bahtera dan 

bagaimana tanggapan Allah atas tindakan Nuh itu? 

• Tindakan apasaja yang anda lakukan untuk memulihkan 

kerusakan  lingkungan hidup? 

• Apa komitmen saudara dalam mengembangkan 

keutuhan  lingkungan hidup? 

(Umat mensharingkan atau menjawab pertanyaan –

pertanyaan untuk pendalaman Kitab Suci) 
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Peneguhan  

Pemandu menyampaikan penjelasan di bawah ini. 

Pemandu dapat menambahkan penjelasan yang diambil 

dari “Penjelasan Cerita Air Bah” yang terdapat dalam 

Gagasan Pendukung. 

Allah telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta 

makhluk ciptaan lain. Sebagai rasa syukur Nuh mendirikan 

mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi 

Allah. Ia berkenan kepada korban Nuh, bukan karena 

sekarang tinggal manusia yang senantiasa baik, tetapi untuk 

menyatakan diri-Nya secara baru dan lebih utuh kepada 

dunia ciptaan-Nya. 

Allah member 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 makhluk lain dengan tidak memakan 

daging yang masih mengandung darah. Jika peraturan dari 

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 ala mini. 

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 
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dan memberikan jaminan kepada manusia bahwa hidup di 

bumi akan berkrlanjutan. 

Pesan dan Refleksi  

Pemandu 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 hidup 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. 

Pemandu 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 besama untuk 

melestarikan lingkungan hidup? 

Doa Umat 

Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui Sabda 

yang tertulis dalam Alkitab, seluruh peserta akan 

menanggapi Sabda itu dengan doa. Pemandu mengajak 

peserta untuk mempersiapkan doa secara tertulis atau lisan  
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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, pemandu mengajak para peserta untuk 

mendoakan “Bapa Kami.” 

Allah Bapa di sorga ,Engkau telah menciptakan dunia 

seisinya begitu indah dan sangat berarti bagi kebahagian 

kami manusia. Kini alam ciptaan yang begitu indah dan 

teratur telah rusak oleh perbuatan manusia dan kamipun 

terlibat di dalamnya .Kami telah merasakan akibat rusaknya 

lingkungan alam semesta karena perbutan kami. Untuk itu 

kami membangun niat dan usaha untuk keselarasan dan 

pulihnya lingkungan alam semesta, dengarkanlah doa-doa 

umatmu … 

(Umat/Peserta pendalaman Kitab Suci menyampaikan doa-

doanya). 

Marilah kita mohon … 

Kita satukan dengan doa Bapa Kami .... 

Penutup 

Doa Penutup 

Pemandu mengajak seluruh peserta untuk berdoa 

memohon bantuan Allah agar sanggup melaksanakan 

kehendak-Nya yang telah didengarkan dalam pertemuan. 
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P Marilah berdoa. 

Bapa Yang Maha Pengasih, kami besyukur kepada-Mu 

atas Sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepaka 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. 

LaguPenutup  

MB 478 “Sungai Mengalir” atau lagu lain yang sesuai. 
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Penjelasan Logo BKSN 2019 

Logo ini melukiskan kisah Nabi Nuh (Kej. 6-9:17). Dilukiskan 

bahwa air yang surut, kemudian Bahtera yang terdampar di 

Gunung Ararat, serta merpati yang membawa daun zaitun. 

Lantas, Nabi Nuh dilukiskan sedang bersyukur kepada 

Allah. Akhirnya, pelangi melambangkan perintah dan 

larangan Allah pada manusia untuk melindungi hidup di 

bumi. Allah lantas mengokohkannya dengan mengikat 

perjanjian dengan manusia dan segala makhluk, seraya 

menggantungkan busur-Nya di dalam awan (pelangi). 

Perjanjian mengikat setiap manusia untuk terpanggil dalam 

memelihara keutuhan ciptaan. 

Bahtera melambangkan karya penyelamatan Allah bagi 

keluarga Nabi Nuh sebagai gambaran manusia yang setia 

pada mandat Allah untuk mengasihi sesama dan 

melestarikan ciptaan. Bahtera juga sering dijadikan lambang 

Gereja yang sedang mengarungi zaman. Artinya, setiap 

umat Kristiani, seperti nabi Nuh, dipanggil untuk ikut terlibat 

aktif dalam melestarikan lingkungan hidup. Akhirnya, 

bahtera juga melambangkan peradaban manusia. 

Peradaban ini bisa hancur apabila lingkungan hidup juga 

rusak. Oleh karena itu, peradaban manusia mesti 

memertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Dengan 

menjaga Ibu Bumi, manusia sekaligus melestarikan 

peradabannya. 

Dalam Logo ini dilukiskan juga Nabi Nuh yang tampak 

bersyukur dan berdoa kepada Allah. Artinya, Nuh 

merupakan model dan teladan bagi manusia yang 
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senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam 

ciptaan. Rasa syukur itu diungkapkan dengan menjalankan 

mandat Allah untuk menjaga dan melestarikan “Rumah Kita 

Bersama.”



 

 

  



 

 

 


