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Mewartakan Kabar Baik di Tengah 

Krisis Lingkungan Hidup 

(Martin Harun, OFM) 

Paus Fransiskus dalam Ensiklik Laudato Si’ (LS), “Terpujilah 

Engkau” (24 Mei 2015), berbicara tentang perawatan bumi, 

rumah kita bersama. Diilhami oleh Gita Sang Surya Santo 

Fransiskus dari Asisi, Paus mengingatkan 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 manusia 

dengan rakus menjarah bumi. Kerusakan lingkungan hidup 

sekarang ini merupakan akibat kegiatan manusia yang 

terjadi dalam sejarah panjang kehidupan di bumi.   

Manusia modern berubah menjadi lebih individualis, kurang 

takwa kepada Allah dan kurang peka satu sama lain. 

Keterpusatan manusia pada dirinya (antroposentrisme) dan 

kecenderungan individualisme membuat manusia lebih 

egois dan rakus. Dahulu manusia mengambil dari bumi apa 

yang mereka butuhkan untuk dapat hidup. Sekarang 

sangatlah berbeda. Bumi dirampok untuk secepatnya 

menghasilkan kekayaan dan kekuasaan besar bagi 

segelintir konglomerat yang kemudian membujuk kita untuk 

belanja dan mengonsumsi lebih dari yang kita butuhkan. 

Prinsip tersebut mengikis kekayaan bumi dan merusak 

keutuhan alam ciptaan sehingga mengancam kehidupan di 

planet ini. (Bdk. LS 102-121). 
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A. 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. 

1. Polusi dan perubahan iklim  

Gaya hidup manusia sekarang menghasilkan banyak 

sampah. Kita diajar tidak membuangnya tetapi 

mengumpulkan dan memilahnya. Sampah bisa dikurangi 

(reduce), digunakan kembali (reuse) atau didaur ulang 

(recycle). Selain persoalan sampah, 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. 

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 membuat 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. Planet kita akan menjadi 

tempat yang semakin tidak ramah untuk hidup manusia dan 

makhluk lainnya.  

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 
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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 LS 20-26). 

2. Masalah air 

Kebutuhan utama segala yang hidup adalah air tawar yang 

bersih, yang menjadi makin langka, 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 tidak adil itu 

dapat membahayakan kedamaian di bumi pada abad kedua 

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

3. Hilangnya keanekaragaman hayati  
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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.  

Tingkat tinggi campur tangan manusia dalam siklus alam 

demi keuntungan yang cepat dan besar, dengan memakai 

teknologi berenergi 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 

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). 

4. Kemerosotan kehidupan manusia dan 

masyarakat 

Model pembangunan sekarang yang membawa kerusakan 

kepada lingkungan hidup, berdampak buruk juga untuk 

kehidupan manusia dan masyarakat. Kemerosotan eko-
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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 mengembangkan industri, serta 

mengendalikan pasar “bebas”. Mereka melakukannya 

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). 

B. 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.  
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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 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 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. 

1. Hikmat ekologis dalam cerita penciptaan  

Pandangan 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 
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karya ciptaan lainnya. Manusia 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).  

Dalam relasi antara manusia dan alam ciptaan, manusia 

boleh mengambil 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 

diberi tanggung jawab untuk menjaga keserasian dan 

keutuhan bumi ciptaan Allah. 

2. 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 manusia dengan sesamanya terganggu 

(Kej. 3:7-12). 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. 
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3. Kejahatan manusia dan kesetiaan Tuhan 

Lanjutan kitab Kejadian menceritakan bagaimana kejahatan 

dan kekerasan bertambah banyak di bumi, mulai dari kisah 

Kain membunuh adiknya, dan karena itu juga terkutuk dari 

tanahnya (Kej. 4:8-12), hingga 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 menyelamatkan segala jenis makhluk hidup 

dalam sebuah bahtera terhadap air bah yang 

menenggelamkan bumi (Kej. 6:8-10,14 - 7:24).  

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). 

4. Petunjuk-petunjuk Tuhan dalam Hukum 

Taurat 
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Peraturan tertua untuk semua 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. Taurat memberi petunjuk kepada manusia 

mulai dari mengolah dan memanfaatkan tanah yang adalah 

milik Tuhan, mencintai dan memanfaatkan semua ciptaan 

Tuhan dengan baik. 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. 

Setiap makhluk memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah. 

Keberadaannya lebih utama daripada manfaatnya bagi kita. 

“Dengan keberadaannya 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; Rm. 1:19-20; Why. 15:3). 

5. Segalanya diciptakan dan didamaikan 

dalam Kristus 
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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).  

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. Pertama, “Segala sesuatu diciptakan melalui 

dan untuk Dia” (Kol. 1:16). Kedua, semuanya diciptakan 

melalui Firman Allah yang menyatu dengan bumi ketika 

menjadi daging (sarx, Yoh. 1:3-4, 14), hadir dan bekerja di 

dalam segala daging di bumi (LS 99). Ketiga, 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. Keempat, 

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 yang membinasakan, 

untuk bersama sama dengan anak-anak Allah masuk dalam 

kemerdekaan dan kemuliaan Allah (Rm. 8:19-22). 
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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 kecerdasan dan cinta, serta ditarik kepada 

kepenuhan Kristus, dipanggil untuk mengantar semua 

makhluk kembali kepada Asal dan Tujuan mereka (LS 83). 

C. Penjelasan Cerita Air Bah untuk 

Empat Pertemuan 

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 pemukaan 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 
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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 

(Kejadian 6-9) akan dibaca dalam empat tahap, dengan 

empat tema ini: 

 Kejahatan manusia membuat bumi rusak dan penuh 

kekerasan hingga Allah memusnahkannya (Kej. 6-7). 

 Allah dengan bantuan Nuh menyelamatkan keluarga 

Nuh dan sepasang dari semua makhluk hidup (Kej. 

6-7).  

 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).  

 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). 

Cerita rakyat air bah dijadikan cerita iman yang berefleksi 

tentang kejahatan manusia serta dampaknya bagi bumi 

ciptaan Allah; tentang orang benar dan sumbangannya bagi 
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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? 

1. Makhluk-makhluk hidup rusak dan 

dimusnahkan Allah karena kejahatan 

manusia (Kejadian 6:1-7,11-13 dan 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. 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), 

Kesombongan itu menjadi sumber kejahatan manusia yang 

mengundang penghakiman Tuhan. 

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. Tanggapan 

Tuhan terhadap kejahatan manusia itu digambarkan dengan 

bahasa manusiawi, sebagai rasa menyesal. Tuhan yang 

telah membuat manusia dengan sangat baik, menurut 



 

14 Gagasan Dasar 

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, sebaliknya 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. Allah yang menyesal tidak akan menghapuskan 

manusia sepenuhnya dari bumi. Dengan rasa sayang-Nya 

Ia berkenan pada Nuh, seorang manusia yang benar dan 

utuh.  

Jika manusia sumber kejahatan, mengapa makluk ciptaan 

lain juga kena imbasnya? Apakah tidak melanggar batas 

keadilan dan kebenaran? Sesungguhnya, pemusnahan 

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 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.  

Di sini gambaran air bah mencapai puncaknya. Air yang 

menutupi seluruh bumi sampai ke gunung tertinggi 

mengingatkan kita akan samudera raya yang pada awal 
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mula menutupi bumi (Kej. 1:1-8). Karya ciptaan Tuhan 

(Kejadian 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 

 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, mulai dari ancaman nuclear 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.  

 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 kejahatannya 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. 
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 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. 

 Kepunahan dan pemusnahan sebagai akibat 

kerakusan dan kekerasan, menurut iman kita 

sekaligus suatu penghakiman Allah, bukan dalam arti 

hukuman eksternal tetapi sebagai efek internal 

kesalahan kita yang harus kita tanggung. Allah 

menghakimi melalui dunia ciptaan-Nya yang Ia 

membuat dengan irama sebab-akibat. 

2. Dengan bantuan Nuh, Allah 

menyelamatkan sepasang dari semua 

makhluk hidup (Kejadian 6:9-10,14-22; dan  

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. Nuh ditampilkan sebagai 

tokoh teladan, seorang yang „benar‟ (tsadiq). Ia dipanggil 
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untuk tugas yang jauh lebih besar daripada hanya 

menyelamatkan keluarganya dan umat manusia.  

Allah menyuruh Nuh membuat suatu bahtra dengan 

konstruksi pembangunan yang harus dikerjakan. Baru 

setelah memberi petunjuk-petunjuk pembangunan itu, Allah 

menjelaskan tujuannya yang berkaitan dengan rencana 

pemusnahan segala makhluk hidup (6:13) yang akan 

dilakukan Allah melalui air bah yang dahsyat. 

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

besar daripada menyelamatkan keluarganya dan umat 

manusia. 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 

menggambarkan rencana penyelamatan Allah terhadap 

makhluk-makhluk hidup lain dengan segala jenisnya itu 

daripada terhadap keluarga Nuh. 

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 
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yang sungguh benar. Ia mempersiapkan segalanya untuk 

menyambut saat datangnya air bah. 

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. 

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 

 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-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. 

 Allah melakukan karya-Nya di dunia dengan 

perantaraan pelaku-pelaku, misalnya tadi melalui air 

bah yang memusnahkan, dan di sini melalui Nuh 



 

Bahan Pendalaman Kitab Suci 19 

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.  

 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. 

3. Allah berkomitmen kepada bumi yang 

diciptakan-Nya kembali dan disongsong 

oleh Nuh bagi semua makhluk hidup 

(Kejadian 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, 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 
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dalam beberapa lingkaran disusun di sekitar kalimat itu. Apa 

yang sebelumnya ditiadakan oleh Allah melalui air yang 

semakin tinggi, mulai dari sini 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), Nuh 

memantau pemulihan bumi. Merpati yang dilepaskannya, 

pertama kali kembali karena belum menemukan tempat 

kering untuk menumpukan kakinya (Kej. 8:8-9). 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, 
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mengaitkan penciptaan ulang bumi itu dengan Hari Raya 

Tahun Baru, sama seperti penciptaan bumi yang pertama.  

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 mendahului 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 …” (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 mempersembahkan kurban 

bakaran. (ayat-ayat berikut ini juga dapat digunakan sebagai 

pembukaan bacaan pada pertemuan keempat), 
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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 (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 penghakiman 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 

 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 
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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. 

 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 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. 

 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. 

 Tuhan tak hanya menciptakan baru bumi yang telah 

dimusnahkan-Nya, tetapi juga memberi kita kabar 
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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 memeliharanya bumi sesuai 

dengan irama dan hukum yang diletakkan Allah di 

dalamnya. 

4. Perintah serta larangan Allah dan 

perjanjian-Nya dengan manusia dan semua 

makhluk  (Kejadian 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. 

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 (1:28). Sama seperti makhluk-makhluk lain (8:17), 

manusia hendaknya bertambah banyak dan memenuhi 

bumi. Allah tidak mengurangi berkat semula itu. Dalam ayat 

7, diulang dan digarisbawahi sekali lagi tugas manusia 

sebagai ko-kreator, rekan pencipta, untuk mengisi bumi,. 
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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 memangsa. 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 
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boleh 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). 

Janji Allah dalam 8:21-22 di sini diberi kekuatan perjanjian 

(berit, 7x di sini), setaraf dengan perjanjian-perjanjian yang 
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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 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.  

Pelangi yang lazim menunjukkan berakhirnya hujan, akan 

terus mengingatkan Allah akan perjanjian-Nya untuk tidak 

lagi memusnahkan 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 

menggantungkan busur-Nya di awan, melepaskan senjata-

Nya. Entah tafsiran populer itu diterima atau tidak, cerita 

tentang Allah yang memusnahkan bumi telah berubah 

menjadi kabar baik tentang Allah yang selalu diingatkan diri 
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untuk tidak menghapuskan lagi segala yang hidup dari bumi 

biarpun ada kejahatan. 

Biarpun perintah dan larangan dalam 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 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 

 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 memusnahkan 

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, 
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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. 

 Beberapa peraturan purba untuk menjaga batas-

batas kekerasan demi pelestarian lingkungan hidup 

(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 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 penggunaan energi baru dan 

terbarukan untuk mengurangi bahan bakar fosil dan 
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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. 

 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. 
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 Atas dasar kesetiaan Allah Pencipta, kita percaya 

akan keberlanjutan 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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