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KATA  PENGANTAR 
 

Virus corona tipe baru (covid-19) sedang meruntuhkan segenap pranata kehidupan manusia. 

Negara yang dianggap sebagai institusi paling sistematis dalam mengurus kehidupan publik 

kalang kabut dihantam pandemi ini. Bahkan agama yang selalu menyediakan dirinya untuk 

menjawab segenap pertanyaan eksisteni manusia tak berkutik di hadapannya. Peradaban yang 

begitu mendewakan mobilitas, ambruk di bawah hukum social distancing sebagai resep primer 

melawan corona. 

 

Bisa jadi wabah adalah reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektip terhadap alam. 

Dalam bahasa iman, wabah antara lain disebabkan oleh dosa ekologis. Wabah muncul karena 

manusia telah merusak tatanan dan harmoni alam. Perusakan alam itu membuat alam tidak 

seimbang lagi. Dan ini mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya pemanasan 

bumi, perubahan iklim, polusi yang mengotori semua elemen alam di darat, di laut maupun di 

udara, dan munculnya berbagai penyakit baru. Ketidak seimbangan ala mini membuat tubuh 

manusia tidak seimbang pula. Imunitas melemah sehingga manusia menjadi rentan terhadap 

wabah. Seharusnya alam memiliki caranya sendiri untuk meredam wabah. Tetapi ketika nafsu, 

keserakahan, kesombongan manusia telah merusak alam, wabah tidak terbendung. 

 

Mengenai keserakahan manusia ini Paus Fransiskus mengatakan: “Dengan keserakahannya, 

manusia mau menggantikan tempat Allah, dan dengan demikian akhirnya membangkitkan 

pemberontakan alam”. Kita semua terlibat di dalam dosa terhadap harmoni alam yang telah 

diciptakan Allah sebagai semua baik dan amat baik adanya. Itulah yang disebut sekali lagi: 

dosa ekologis. Wabah menurut pendapat ini adalah “isyarat alamiah, bahwa manusia telah 

mengingkari jati dirinya sebagai citra Allah yang bertugas untuk menjaga harmoni alam, bukan 

merusak alam”. Wabah menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh yang tidak 

mungkin bertahan jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. 

 

Masa advent tahun ini (2020), bersama Yohanes Pembaptis kita diajak “menyiapkan jalan bagi 

Tuhan”. Dengan menyiapkan diri bagi kehadiran Tuhan dalam natal-Nya, kita diajak untuk 

mendengarkan suara Tuhan. Menyiapkan jalan bagi Tuhan dalam masa adven ini menjadi 

wujud konkrit dan komitmen pertobatan ekologis membaharui diri dan lingkungan/alam 

ciptaan. 

Pertobatan bukanlah hal yang mudah. Pertobatan pada dasarnya suatu kesediaan berubah (cara 

berpikir dan perbuatan) karena menanggapi perubahan demi tujuan yang lebih baik. Di 

samping itu, pertobatan juga perubahan karena menyadari dan mengakui akan kesalahan atau 

kekuranganya. Yohanes Pembaptis selalu mengajak orang mengarahkan diri dari cara hidup 

lama kepada Kerajaan Allah yang sudah mendekat (Mat. 3:5) 

Ada 3 sikap yang menghambat pertobatan. 
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- Menyalahkan siapapun yang menyebabkan kegagalan, kesalahan dan 

kekurangannya. Sumber kesalahan selalu pada orang lain ataupun keadaan di 

sekitarnya. Pada umumnya mereka puas mengkambinghitamkan orang lain untuk 

pembenaran diri. 

- Selalu mencari alasan untuk tidak berubah. Mereka tidak menyalahkan pihak lain 

tapi mereka selalu mempertahankan kenyamanan diri dengan menyampaikan aneka 

alasan. 

- Ketidaksukaan pada kritik, koreksi dan pendapat baru. Mereka menganggap apa 

yang sudah biasa (tradisi) diyakini atau dilakukan yang paling benar. Pendapat yang 

berbeda dengan dirinya dianggap salah dan mengancam diri mereka. 

 

Marilah dalam masa Adven ini, kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui kegiatan 

Katekese maupun Ibadat Keluarga, sehingga Natal-Nya menjadi berkat bagi kita, bagi semua 

yang berkehendak baik dalam menyelamatkan bumi kita.  

 

Tema-tema Katekese dan Ibadat Keluarga Advent 2020: 

Tema Umum : ADVEN DAN PERTOBATAN EKOLOGIS 

✓ Pertemuan I : “Covid-19 dan Realitas Bumi Kita Yang Memprihatinkan” 

✓ Pertemuan  II : “Covid-19 Dan Pola Hidup Sehat”  

✓ Pertemuan III:  “Adven Dan Panggilan  Menyelamatkan Ibu Bumi” 

✓ Pertemuan IV: “Tantangan: Dosa Dan Pertobatan Ekologis”  

 

Semua gagasan pokok maupun pokok-pokok pikiran dalam bahan ini, dapat menjadi referensi 

Frasilitator dalam proses Katekese maupun Ibadat Keluarga selama masa adven 2020 ini. 

Tuhan memberkati. 

 

 

  
 

GAGASAN POKOK 

 
 

1. Covid-19 dan Realitas Bumi Yang Memprihatinkan 

 

a. Informasi Umum tentang  Covid-19 

 

✓ Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019.  Ini 

adalah  penyakit menular yang disebabkan virus corona, jenis virus yang baru 

ditemukan. Sebelumnya, penyakit ini disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus atau 

2019-nCoV.  Virus corona adalah sama dengan keluarga virus yang memicu penyakit 

sindrom pernapasan akut atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan 

beberaapa jenis flu biasa. 

✓ Apa saja gejala COVID-19?  Gejalanya antara lain termasuk demam, batuk dan sesak 

napas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau 

kesuiltan bernafas. Gejala-gejala ini mirip dengan flu biasa, yang jauh lebih umum 

daripada COVID-19. Oleh karena itu, perlu pengujian untuk mengomfirmasi apakah 

seseorang menderita COVID-19. 

✓ Bagaimana penyebaran COVID-19? Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung 

dengan droplet (butiran ludah) dari orang yang terinfeksi (dihasilkan melalui batuk dan 
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bersin). Seseorang juga dapat terinfeksi ketika menyentuh permukaan benda yang telah 

terkontaminasi virus lalu ia kemudian menyentuh wajahnya, misalnya mata, hidung dan 

mulut. Virus COVID-19 dapat bertaham hidup di permukaan benda selama beberapa 

jam, tetapi disinfektan sederhana dapat  membunuhnya. 

✓ Siapa yang paling berisiko? WHO masih terus mempelajari lebih banyak hal tentang 

siapa yang paling berisiko. Sejauh ini, ditemukan bahwa orang yang lebih tua dan 

orang-orang dengan kondisi medis kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung, 

tampaknya lebih berisiko terkena gejala parah. Karena ini adalah virus baru, WHO 

masih mempelajari bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak. Yang pasti, sejauh ini, 

meski virus ini menginfeksi orang dari segala usia, kasus yang dilaporkan terjadi di 

antara anak-anak terbilang kecil. 

✓ Apa pengobatan untuk COVID-19? Saat ini tidaka ada atau belum ada vaksin yang 

tersedia untuk COVID-19. Namun, banyak dari gejalanya dapat diobati dan 

mendapatkan perawatan dini dari penyedia layanan kesehatan dapat memudahkan 

proses pemulihan. Ada beberapa uji klinis yang sedang dilakukan untuk mengevaluasi 

terapi potensial untuk COVID-19. 

✓ Bagaimana langkah mencegah penyebaran COVID-19? Seperti halnya infeksi 

pernapasan lainnya seperti flu, langkah-langkah yang bersifat menjaga kesehatan 

sangat penting untuk memperlambat penyebaran penyakit ini. Tindakan pencegahan 

yang bisa dilakukan sehari-hari antara lain: 

• Mengonsumsi makanan yang sehat demi memastikan terjaganya daya tahan tubuh. 

• Tinggal di rumah saat sakit 

• Menutup mulut dan hidung denga siku atau tisu saat batuk atau bersin 

• Sering mencuci tangan dengan sabun 

• Membersihkan permukaan benda yang hendak disentuh 

• Berusaha menjaga jarak dengan orang lain, terutama ketika berada di tempat-tempat 

umum. 

 

b. Musibah covid-19 mendesak kita merenungkan kembali sikap dan perilaku kita 

terhadap alam. Sebab sulit dibantah, musibah ini muncul sebagai ancaman sekaligus 

resistensi balik alam terhadap kecpngkakan kita selama ini. Alam tahu 

mempertahankan diri, menyembuhkan lukanya, dan bahkan tahu untuk memusnahkan 

spesies yang tidak lagi mendukung keberlanjutannya. Covid-19 yang sudah merenggut 

ratusan ribu nyawa, mesti dilihat dalam konteks ini.  

Virus corona tipe baru (covid-19) sedang meruntuhkan segenap pranata kehidupan 

manusia. Negara yang dianggap sebagai institusi paling sistematis dalam mengurus 

kehidupan publik kalang kabut dihantam pandemi ini. Bahkan agama yang selalu 

menyediakan dirinya untuk menjawab segenap pertanyaan eksisteni manusia tak 

berkutik di hadapannya. Peradaban yang begitu mendewakan mobilitas, ambruk di 

bawah hukum social distancing sebagai resep primer melawan corona.  

 

Covid-19 ibarat penyakit seribu wajah. Gejala yang ditemukan kian beragam, demikian 

pula mereka yang rentan terdampak juga tambah variatif, Meski yang berisiko tinggi 

adalah lanjut usia dan yang punya penyakit penyerta, belakangan semakin banyak 

korban remaja bahkan bayi. Selain gejala yang umum, seperti demam, sesak nafas dan 

batuk kering, mulai muncul gejala-gejala baru dan mungkin spesifik di Indonesia. 

Namun kita belum ada publikasi ilmiah tentang ini di Indonesia. (Kompas, Sabtu, 18 April 

2020, hal.8) 
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Daya sebar covid-19 luar biasa cepat. Covid-19 membentuk pola transmisi antar orang 

lebih banyak di komunitas, sementara SARS dan MERS lebih dominan penularan antar 

orang di rumah sakit. Kenapa virus covid-19 menyebar demikian cepat dan bagaimana 

kemungkinan keganasannya. Kecepatan penyebaran covid-19 yang luar biasa 

dipengaruhi sifat genetik virusnya. (Kompas, Sabtu, 18 April 2020, hal,6). Artinya kita 

menghadapi virus yang punya daya penularan antar manusia yang demikian efisien. 

 

Tidak ada yang mengira bahwa virus corona (covid-19) akan menjadi pandemi global 

dalam waktu yang sangat cepat. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari empat bulan, 

virus covid-19 telah menjangkiti lebih dari 200 negara dengan jumlah yang terinfeksi 

2.072.228 orang dan menewaskan 137,666 orang (16 April), dan tentu saja terus 

meningkat. Bahkan sebaran virus covid-19 ini telah meluluh lantakan semua aktivitas 

umat manusia di seluruh penjuru dunia. 

 

Saat ini virus covid-19 bukan lagi hanya sekedar masalah kesehatan. Efek yang paling 

ditakutkan dari pandemic covid-19 adalah lumpuhnya system perekonomian secara 

global. Virus covid-19 ini telah menyeret perekonomian global ke sisi jurang krisis 

ekonomi yang diperkirakan sangat dalam. Bahkan beberapa Negara telah 

memperlihatkan gejala kelumpuhan ekonomi dengan pemberlakuan lockdown terhadap 

semua aktivitas perekonomiannya (Kompas, Jumad, 17 April 2020, hal 6). 

 

Sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan pada 2 Maret 2020, jumlah kasus terus 

bertambah. Masuknya Covid-19 awalnya berasal dari luar negri, sekarang sudah lebih 

banyak ditemukan kasus transmisi lokal, menular begitu saja antar warga. Dampak 

sosial-ekonomi dari pandemik juga tidak sedikit. Sudah tak terhitung masyarakat yang 

kehilangan penghasilan, bahkan mata pencaharian, karena pandemik jumlah 

kemiskinan dan pengangguran bisa bertambah. Kemiskinan bertambah 3,78 juta dan 

pengangguran bertambah 5,2 juta jiwa. (Kompas, Minggu, 19 April 2020, hal 2). 

Untuk mencegah penyebaran covid-19, diberlakukan kebijakan: menjaga jarak dan 

karantina atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini membuat banyak 

usaha tutup sementara atau bahkan permanen. Akibatnya banyak orang kehilangan 

pekerjaan; banyak orang mengalami kemiskinan dan pengangguran, harga bahan 

makanan pokok kian naik. 

 

Faktor Resiko. Mereka yang rentan terpapar covid-19 juga kian meluas. Namun lanjut 

usia masih merupakan kelompok beresiko tertinggi. Karena kekebalan tubuh menurun 

seiring bertambahnya usia dan orangtua memiliki lebih banyak penyakit lain. Semua 

data itu mengingatkan kita harus melindungi diri dari virus ini berapa pun usia kita. 

 

2. Jeritan Bumi 

Bumi rumah kita bersama, sedang terkoyak. Percepatan perusakan lingkungan yang 

kita lakukan tidak sebanding dengan kemampuan Bumi untuk memulihkan diri. Paus 

Fransiskus, melukiskan hal itu dengan nada prihatin dalam ensikliknya, Laudato Si 

(2015). “Saudari kita ini sedang menjerit karena segala kerusakan yang kita timpakan 

kepadanya. Sebab tanpa tanggungjawab, kita menyalagunakan kekayaan yang telah 

diletakkan Tuhan di dalamnya. Kita bahkan berpikir, kitalah pemilik dan penguasanya, 

berhak menjarahnya”. 

 

Lukisan keprihatinan ini menunjukkan kerusakan yang dialami Bumi saat ini berkaitan 

dengan kerakusan kita manusia. Sikap, cara pandang, dan cara bertindak kita cenderung 
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egoistis membuat bumi terpuruk. Bumi tidak dilihat sebagai “saudari”, sebagai subyek 

hidup yang menyediakan segala hal yang kita butuhkan, tapi sebagai obyek eksploitasi 

untuk melayani hasrat konsumeris kita yang tak terbatas. 

 

Mentalias ini diperburuk oleh paradigma teknokratis, yang sering parsial dan 

fragmentaris. Paradigma itu nyata dalam penggunaan teknologi yang berlebihan, yang 

tidak memikirkan dampak buruknya bagi alam. Alih-alih ramah lingkungan, aneka 

bentuk penggunaan teknologi di bidang industri, transportasi, kesehatan, bioteknologi, 

dan nanoteknologi justru menjungkirbalikkan nilai intrinsik alam, yang luhur dan 

sakral. 

 

Kita lupa bahwa hidup kita ini bergantung sepenuhnya pada alam. Bahwa kita 

menghirup udara dari alam, dihidupkan oleh kekayaannya, serta disegarkan oleh air 

yang disediakannya dengan cuma-cuma. Kita tumbuh menjadi manusia-manusia 

pongah, yang tidak tahu berbalas budi. Inilah fakta miris seputar kemanusiaan kita di 

zaman ini, yang nyata-nyatanya membawa implikasi buruk bagi Bumi. 

 

3. Jeritan kemanusiaan. 

Terkoyaknya Bumi dan tatanan ekosistem di dalamnya akan berdampak buruk bagi 

hidup kita sendiri. Kita akan kesulitan mengakses sumber daya alam yang vital untuk 

kehidupan seperti air bersih, udara yang sehat, dan tanah yang subur untuk pertanian. 

Jeritan Bumi akan berujung pada jeritan kemanusiaan kita sendiri. 

 

Akibat dosa manusia terhadap alam. 

Dalam kotbahnya pada hari raya Paskah tahun ini, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, 

mengatakan bahwa: “Perayaan Paskah selalu ditandai dengan lilin paskah. Dan pada 

setiap lilin paskah selalu ditulis tahun ketika paskah itu dirayakan. Oleh karena itu yang 

tertulis pada lilin paskah ini adalah tahun 2020. Pesannya jelas. Yaitu agar perayaan 

paskah terus berarti, bermakna dan relevan khususnya pada tahun ketika paskah itu 

dirayakan. Oleh karena itu, kita bisa bertanya: apa relevansi perayaan paskah pada masa 

kita umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya sedang 

mengalami pandemik wabah virus corona-19 ini. Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita 

berikan antara lain kalau kita tau apa yang memyebabkan merebaknya wabah ini. Ada 

berbagai pendapat yang berbeda-beda. Salah satu pendapat yang sangat menarik, 

disampaikan dengan sangat hati-hati, masuk akal, akal budi kita tetapi juga akal iman 

kita. 

 

Pendapatnya begini. Bisa jadi wabah adalah reaksi natural atas kesalahan manusia 

secara kolektip terhadap alam. Dalam bahasa iman, wabah antara lain disebabkan oleh 

dosa ekologis. Yang dimaksudkan kira-kira begini. Wabah muncul karena manusia 

telah merusak tatanan dan harmoni alam. Perusakan alam itu membuat alam tidak 

seimbang lagi. Dan ini mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya 

pemanasan bumi, perubahan iklim, polusi yang mengotori semua elemen alam di darat, 

di laut maupun di udara, dan munculnya berbagai penyakit baru. Ketidak seimbangan 

alam ini membuat tubuh manusia tidak seimbang pula. Imunitas melemah sehingga 

manusia menjadi rentan terhadap wabah. Seharusnya alam memiliki caranya sendiri 

untuk meredam wabah. Tetapi ketika nafsu, keserakahan, kesombongan manusia telah 

merusak alam, wabah tidak terbendung. 
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Mengenai keserakahan manusia ini Paus Fransiskus mengatakan: “Dengan 

keserakahannya, manusia mau menggantikan tempat Allah, dan dengan demikian 

akhirnya membangkitkan pemberontakan alam”. Kita semua terlibat di dalam dosa 

terhadap harmoni alam yang telah diciptakan Allah sebagai semua baik dan amat baik 

adanya. Itulah yang disebut sekali lagi: dosa ekologis. Wabah menurut pendapat ini 

adalah “isyarat alamiah, bahwa manusia telah mengingkari jati dirinya sebagai citra 

Allah yang bertugas untuk menjaga harmoni alam, bukan merusak alam”. 

Wabah menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh yang tidak mungkin 

bertahan jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. 

 

Kita bersyukur karena di tengah-tengah pandemi wabah virus corona-19 ini, kita 

menyaksikan kerelaan berkorban, solidaritas yang dasyat dalam berbagai macam 

bentuknya. Dalam bahasa iman, tumbuhnya kerelaan berkorban, tumbuhnya solidaritas, 

adalah paskah yang nyata. Semoga semua yang baik, tidak berhenti ketika nanti wabah 

ini lewat. Tetapi kita juga masih berharap, bahkan dituntut untuk merayakan paskah 

yang lain, yakni paskah ekologis. Ketika kita dibebaskan dari dosa ekologi kolektip 

maupun pribadi, dibebaskan dari sikap tidak peduli terhadap alam, atau bahkan nafsu 

merusak alam dan dianugerakan kepada kita kekuatan untuk terus mewujudkan paskah 

ekologis ini. Memulihkan alam yang rusak, merawat dan menjaganya sebagai ibu bumi, 

rahim kehidupan yang sejahtera.  

 

Bisa jadi covid-19 muncul karena kita manusia “berlaku seperti Allah”. Paus Fransiskus 

mengatakan, “Kita bukan Allah. Bumi sudah ada sebelum kita dan telah diberikan 

kepada kita. Setiap komunitas dapat mengambil apa saja yang mereka butuhkan dari 

harta bumi untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi 

bumi dan menjamin keberlangsungan kesuburannya untuk generasi-generasi 

mendatang” (Laudato Si, 67). 

Masih juga diungkapkan bahwa penghormatan terhadap alam yang dikaitkan dengan 

penghormatan terhadap sesama manusia khususnya mereka yang lemah. Ungkapan itu 

dengan sangat tegas dikatakan bahwa siapa yang menjadi korban pertama dari 

pengingkaran terhadap orang miskin, tak lain adalah orang miskin. 

Peran manusia sebagai “pemelihara keutuhan ciptaan”. Hal ini tidak berarti orang 

Kristen diharapkan menjaga keseluruhan alam ciptaan sebgai obyek yang harus kita 

perhatikan. Alam lingkungan itu terbuka, memiliki sistem yang terus menerus 

berkembang, tidak berhenti dalam suasana tertentu. Kita perlu menghormati dan 

menghargai alam. Krisis ekologi terjadi dalam hidup nyata, iklim yang ekstrem, 

kemiskinan, dll. 

 

4. Pertobatan ekologis. 

Masa advent tahun ini (2020), bersama Yohanes Pembaptis kita diajak “menyiapkan 

jalan bagi Tuhan”. Dengan menyiapkan diri bagi kehadiran Tuhan dalam natal-Nya, 

kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Menyiapkan jalan bagi Tuhan dalam 

masa adven ini menjadi wujud konkrit dan komitmen pertobatan ekologis membaharui 

diri dan lingkungan/alam ciptaan. Kita selain mengoreksi diri dan mengubah sikap, 

kitaharus memiliki kesadaran dan tanggungjawab baru akan pentingnya kehidupan ini, 

baik kehidupan kita sendiri dan makhluk-makhluk lainnya, maupun kehidupan alam itu 

sendiri. 

 

Kita harus akui, kerusakan lingkungan adalah suatu kejahatan kemanusiaan dan karena 

itu, yang harus dibereskan pertama-tama adalah sikap, cara pandang, dan cara berada 
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manusia sendiri. kita mesti memiliki komitmen dan tekad yang teguh untuk berubah, 

untuk beralih dari keterpusatan pada diri sendiri (egologi) kepada kepedulian yang 

holistik terhadap alam dan semu makhluk di dalamnya (ekologi). Inilah yang dimaksud 

dengan “pertobatan ekologis”, yang ditunjukkan dengan merawat, memelihara, dan 

menyembuhkan alam dari lukanya. 

 

Pertobatan bukanlah hal yang mudah. Pertobatan pada dasarnya suatu kesediaan 

berubah (cara berpikir dan perbuatan) karena menanggapi perubahan demi tujuan yang 

lebih baik. Di samping itu, pertobatan juga perubahan karena menyadari dan mengakui 

akan kesalahan atau kekuranganya. Yohanes Pembaptis selalu mengajak orang 

mengarahkan diri dari cara hidup lama kepada Kerajaan Allah yang sudah mendekat 

(Mat. 3:5) 

Ada 3 sikap yang menghambat pertobatan. 

- Menyalahkan siapapun yang menyebabkan kegagalan, kesalahan dan 

kekurangannya. Sumber kesalahan selalu pada orang lain ataupun keadaan di 

sekitarnya. Pada umumnya mereka puas mengkambinghitamkan orang lain untuk 

pembenaran diri. 

- Selalu mencari alasan untuk tidak berubah. Mereka tidak menyalahkan pihak lain 

tapi mereka selalu mempertahankan kenyamanan diri dengan menyampaikan aneka 

alasan. 

- Ketidaksukaan pada kritik, koreksi dan pendapat baru. Mereka menganggap apa 

yang sudah biasa (tradisi) diyakini atau dilakukan yang paling benar. Pendapat yang 

berbeda dengan dirinya dianggap salah dan mengancam diri mereka. 

 

Pertobatan diri dan pertobatan kolektip 

Dosa berarti menjauhi Pencipta dan berbalik pada ciptaan. Entah itu manusia, uang, 

makanan ataupun apa saja. Salah satu penyebabnya adalah manusia tidak mampu 

mengendalikan dirinya dengan baik, seperti mengendalikan pikiran, perbuatan dan 

perkataan. Ketika manusia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik mulailah 

muncul pikiran-pikiran selain yang dikehendaki Allah. Godaan itu selalu ada, tetapi 

kalau seseorang mampu mengendalikan diri sebenarnya tidak akan jadi dosa. Masa 

pertobatan adalah kesempatan bagi manusia untuk mengendalikan diri. 

 

Bertobat itu proses yang terus menerus. Pertobatan itu dimulai dengan seruan untuk 

mengikuti Allah dan juga diteruskan dalam perjalanan spiritual bersama Allah. 

Pertobatan itu terjadi terus menerus selama kita hidup di dunia ini. Manusia sehat jiwa 

raga mestinya mampu mengusahakan pertobatan dengan tetap dibantu rahmat Allah. 

Dia mampu mengolah hati dan pikiran, berniat untuk memperbaiki kesalahan dan 

mewujudkan niat itu dalam tindakan nyata. 

 

Pertobatan adalah perjuangan untuk kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi, 

tempat Tuhan selalu memanggil kita. Maka marilah kita senantiasa mawas diri dan 

terbuka pada suara Tuhan yang mengajak kita untuk kembali hidup dalam hadirat-Nya, 

hidup selaras dengan sabda-Nya. Mari kita berani keluar dari zona nyaman kita, berani 

hidup di jalan Allah, meski terasa sulit, namun tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa 

berjalan bersama kita. 

 

Yang penting bagi kita adalah bagaimana situasi kita saat ini kita lihat dalam kacamata 

iman. Dalam Yesus Kristus yang penuh belaskasih itu berkenan merendahkan diri dan 

mengambil hidup sebagai manusia. Dalam berbagai upaya Allah memulihkan semua 
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kerusakan yang terjadi, mengembalikannya sebagai ciptaan, serta memperbarui 

keadaan lingkungan. Kita perlu bersikap adil dan bertanggungjawab untuk mengurangi 

krisis ekologi sekarang ini.*** 

 

▪ Tema-tema Katekese dan Ibadat Keluarga Advent 2020 

 

Tema Umum : ADVEN DAN PERTOBATAN EKOLOGIS 

Pertemuan I : “Covid-19 dan Realitas Bumi Kita Yang Memprihatinkan” 

Pertemuan  II : “Covid-19 Dan Pola Hidup Sehat”  

Pertemuan III:  “Adven Dan Panggilan  Menyelamatkan Ibu Bumi” 

Pertemuan IV: “Tantangan: Dosa Dan Pertobatan Ekologis”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+yesus+mengajar 

Diakses 11 November 2020. 13.15PM 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+yesus+mengajar
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KATEKESE  

TEMA UMUM 

ADVEN DAN PERTOBATAN EKOLOGIS 

 

Tujuan Umum 

Supaya Kita Menyadari Bahwa Kita Harus Menyelamatkan Ibu Bumi 

 

 

 

PERTEMUAN  I 
 

TEMA     : COVID-19 DAN REALITAS BUMI KITA YANG MEMPRIHATINKAN 

TUJUAN : Supaya kita menyadari bahwa bumi kita sekarang memprihatinkan.  

 

Pokok Pikiran 

 

Berbicara tentang ibu bumi, tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang semua yang 

ada di sekitar manusia, baik  berupa  benda, maupun daya dan keadaan yang mempengaruhi 

kelangsungan makhluk hidup manusia. Konsep tentang ibu bumi itu sendiri, memiliki  unsur-

unsur, baik yang hidup (biotik) seperti manusia, tumbuhan, hewan, maupun yang  tidak hidup 

(abiotik) seperti tanah, air dan udara. Relasi antara unsur ini terjadi  saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi. Manusia bersama dengan ciptaan yang lain merupakan bagian dari  ibu 

bumi, dan keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang amat erat.  

  

Fakta Kerusakan Bumi Dan Dampaknya Bagi Manusia 

Mencermati seluruh realitas yang ada, maka kita tidak bisa menutup mata terhadap pelbagai 

kehancuran yang sedang melanda ibu bumi kita, baik di level global, nasional dan lokal yang 

membawa dampak bagi manusia. 

 

Kerusakan bumi Pada level Global dan Nasional: 

Kerusakan bumi pada level nasional membawa dampak kerusakan pada level global. Ada 

beberapa jenis kerusakan bumi pada level Nasional yang boleh diangkat, berdasarkan Nota 

Pastoral KWI tahun 2013 (yang berbicara tentang ekologi). 

 

✓ Pertambangan 

Industri pertambangan di satu sisi, memberikan manfaat terhadap perekonomian 

domestik, membuka lapangan kerja secara nasional dan regional, serta 

mengembangkan unit-unit ekonomi di sekitar kawasan tambang. Di sisi lain, 

pembukaan kawasan hutan yang dimulai dari penebangan hingga penggalian dan 

pembuangan limbah hasil tambang telah mengubah lahan dan merusak ekosistem 

setempat. 

 

✓ Perkebunan 

Selain menimbulkan masalah sosial, perkebunan skala besar juga menyisakan 

kerusakan lingkungan yang harus diderita oleh alam dan manusia. Penggantian jenis 

tanaman menjadi monokultur, penggunaan pupuk dan pestisida yang terus menerus, 

pengambilan air tanah untuk keperluan tanaman, menyumbang kerusakan pada alam 

lingkungan.  
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✓ Kehutanan 

Kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  Penebangan kayu yang 

berlebihan, praktik illegal logging, semakin luasnya areal penggunaan lain dimana 

hutan dapat dikonversi  untuk kepentingan  di luar sektor kehutanan seperti 

perkebunan, pertambangan, dan permukiman. 

 

✓ Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan-bahan kimia buatan manusia masuk 

dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini terjadi karena masuknya 

limbah cair atau bahan kimia industri, limbah pertaniandan limbah rumah tangga ke 

dalam tanah yang akan mengubah metabolisme dan mikroorganisme dalam tanah, 

memusnahkan spesies dan mengganggu rantai makanan dalam tubuh manusia. 

 

✓ Pencemaran Udara  

Pencemaran udara dapat disebabkan oleh kejadian alam seperti letusan gunung berapi 

dan oleh kegiatan manusia di bidang transportasi, industri, kegiatan rumah tangga, 

dan usaha-usaha komersial. 

 

✓ Pencemaran Air 

Pencemaran air yang dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. 

Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang 

membahayakan dan air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. 

 

✓ Sampah 

Sampah merupakan sumber pencemar tanah, air, dan udara. Bau yang menyengat dan 

rembesan air yang mengandung senyawa kimia yang berasal dari pembusukan 

sampah akan mengganggu kesehatan masyarakat. 

 

✓ Perubahan Iklim 

Perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya kejadian banjir dan kekeringan 

otomatis juga akan menyebabkan terjadi penyebaran infeksi dan bibit penyakit seperti 

malaria dan demam berdarah. Penyebaran infeksi  melalui air dapat berupa diare dan 

kolera. 

 

Semua situasi ini berpeluang menciptakan Pemanasan Global (Global Warming) yaitu 

peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Penyebab 

pemanasan global di keluarga atau rumah tangga misalnya: pemakaian listrik berlebihan, 

kurangnya pepohonan, banyak bangunan yang memakai rancangan rumah kaca. Penyebab 

pemanasan global di lingkungan di sekitar kita: Jumlah kendaraan yang semakin meningkat, 

(asap kendaraan bermotor) asap pabrik, pembakaran hutan. Dampak dari  pemanasan global 

antara lain;  hasil pertanian yang kurang bagus, gletzer di kutub menghilangdan sebagian jenis 

flora dan fauna (tumbuhan dan hewan)mengalami kepunahan.Selain itu juga terjadi penipisan 

lapisan ozon. Fungsi lapisan ozon yang berada di luar angkasa yang  paling populer di 

masyarakat adalah melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang 

menyebabkan kanker. 

 

Kontribusi Manusia Terhadap Kerusakan Alam 
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Pertanyaan kita adalah: Siapa yang menjadi penyebab terhadap segala kehancuran ini? 

Jawabannya adalah MANUSIA. POLA PIKIR manusia yang selalu terarah pada diri sendiri 

(egoisme diri yang sempit) dan tidak berpikir untuk generasi berikut, masa depan anak-anak 

serta cucu, adalah sebuah kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir seperti ini, melahirkan 

PERILAU manusia yang menyimpang jauh dari keramahan dalam mencintai IBU BUMI. 

Boleh jadi, praktek budaya yang didominasi oleh kaum pria, yang tidak ramah lingkungan, 

yang membabat sekian banyak hutan tutupan,  turut menyebabkan bumi menjadi “sakit 

bersalin”. 

 

Tanggapan Manusia: 

Terhadap situasi Ibu Bumi Yang Memprihatinkan Ini, tanggapan manusia dalam mengatasi 

kehancuran ibu bumi ini masih sangat lemah. Regulasi atau aturan yang mengatur ini ibarat 

macan ompong, atau tumpul ke atas tajam ke bawah. Sanksi yang diberikan kepada para pelaku 

“pemerkosa” ibu bumi, dibiarkan berkeliaran dan berpotensi melakukan kejahatan lagi, karena 

hukum yang diberikan tidak mengakibatkan efek jera bagi pelaku.  

Belum lagi kebijakan pembangunan yang diambil, sering mengorbankan ibu bumi. Atas nama 

kesejahteraan masyarakat dan demi pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam dikuras habis dan 

ibu bumipun “menjerit dan menjerit” kesakitan. Bukan saja karena bumi sudah semakin tua 

renta, tetapi keadaan bumi yang semakin parah. Kitalah yang menjadi penyebabnya. 

 

LAGU PEMBUKA 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

PENGANTAR 

Kita memasuki masa mempersiapkan kedatangan Tuhan, yakni masa Adven. Tuhan 

sesungguhnya sudah datang, Ia sedang dan selalu datang  dan akan datang. Kedatangan-Nya 

perlu kita siapkan untuk menyambut-Nya dalam hati dan hidup yang pantas. Permenungan dan 

percakapan kita kesempatan ini  agar lebih fokus, kita mendalami tema umum, “Adven dan 

Pertobatan Ekologis”. Dan dalam pertemuan pertama ini, kita bersama menggumuli tema: 

“Covid-19 dan Realitas Bumi Kita Yang Memprihatinkan”  

 

Musibah covid-19 mendesak kita merenungkan kembali sikap dan perilaku kita terhadap alam. 

Sebab sulit dibantah, musibah ini muncul sebagai ancaman sekaligus resistensi balik alam 

terhadap kecongkakan kita selama ini. Alam tahu mempertahankan diri, menyembuhkan 

lukanya, dan bahkan tahu untuk memusnahkan spesies yang tidak lagi mendukung 

keberlanjutannya. Covid-19 yang sudah merenggut ratusan ribu nyawa, mesti dilihat dalam 

konteks ini.  

 

DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang Mahakasih. Kami bersyukur kepada-Mu, karena Kau perkenankan kami ikut 

ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Utuslah Roh-Mu dalam hati kami agar hati kami 

terbuka terhadap tuntunan suara-Mu. Semoga kami semakin peka terhadap situasi yang sedang 

kami alam saat ini, dan terdorong untuk bergerak melakukan tindakan nyata bagi sesama dan 
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bagi bumi kami ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putera-Mu, yang bersama Dikau dan 

Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. 

 

BUKA MATA TERHADAP REALITAS DI SEKITAR KITA 

Dunia kita dilanda Covid-19. Covid-19 ibarat penyakit seribu wajah. Gejala yang ditemukan 

kian beragam, demikian pula mereka yang rentan terdampak juga tambah variatif, Meski yang 

berisiko tinggi adalah lanjut usia dan yang punya penyakit penyerta, belakangan semakin 

banyak korban remaja bahkan bayi. Selain gejala yang umum, seperti demam, sesak nafas dan 

batuk kering, mulai muncul gejala-gejala baru dan mungkin spesifik di Indonesia. Namun kita 

belum ada publikasi ilmiah tentang ini di Indonesia. (Kompas, Sabtu, 18 April 2020, hal.8) 

  

Daya sebar covid-19 luar biasa cepat. Covid-19 membentuk pola transmisi antar orang lebih 

banyak di komunitas, sementara SARS dan MERS lebih dominan penularan antar orang di 

rumah sakit. Kenapa virus covid-19 menyebar demikian cepat dan bagaimana kemungkinan 

keganasannya. Kecepatan penyebaran covid-19 yang luar biasa dipengaruhi sifat genetik 

virusnya. (Kompas, Sabtu, 18 April 2020, hal,6). Artinya kita menghadapi virus yang punya daya 

penularan antar manusia yang demikian efisien. 

 

Tidak ada yang mengira bahwa virus corona (covid-19) akan menjadi pandemik global dalam 

waktu yang sangat cepat. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari empat bulan, virus covid-

19 telah menjangkiti lebih dari 200 negara dengan jumlah yang terinfeksi 2.072.228 orang dan 

menewaskan 137,666 orang (16 April), dan tentu saja terus meningkat. Bahkan sebaran virus 

covid-19 ini telah meluluh lantakan semua aktivitas umat manusia di seluruh penjuru dunia. 

 

Pertanyaan kita: apa sesungguhnya menjadi penyebab terjadinya pandemik wabah virus 

corona-19 ini. Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita berikan antara lain bahwa bisa jadi wabah 

adalah reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektip terhadap alam. Dalam bahasa 

iman, wabah antara lain disebabkan oleh dosa ekologis. Wabah muncul karena manusia telah 

merusak tatanan dan harmoni alam. Perusakan alam itu membuat alam tidak seimbang lagi. 

Dan ini mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya pemanasan bumi, 

perubahan iklim, polusi yang mengotori semua elemen alam di darat, di laut maupun di udara, 

dan munculnya berbagai penyakit baru. Ketidak seimbangan alam ini membuat tubuh manusia 

tidak seimbang pula. Imunitas melemah sehingga manusia menjadi rentan terhadap wabah. 

Seharusnya alam memiliki caranya sendiri untuk meredam wabah. Tetapi ketika nafsu, 

keserakahan, kesombongan manusia telah merusak alam, wabah tidak terbendung. 

 

INSPIRASI SABDA 

Kej. 3:1-24: Manusia jatuh ke dalam dosa. 

Perikop ini adalah bagian kedua dari kisah tentang taman Eden, yang menunjukkan kepada kita 

aspek kedua dari nasib manusia. Pada bab 2 ditampilkan rencana Allah bagi manusia (aspek 

pertama), apa yang Ia kehendaki bagi kita. Sedangkan dalam bab 3 ini, ditampilkan kenyataan 

rencana Allah itu (aspek kedua), yakni situasi manusia yang sesungguhnya yang terungkap 

dalam pertanyaan: siapakah yang bersalah? 

Drama kejatuhan manusia dimulai dengan hadirnya ular (yang cerdik), yang ditampilkan 

sebagai penggoda.  Terjadilah percakapan segi tiga antara ular, perempuan, dan manusia. 

Akhirnya, manusia pun jatuh ke dalam dosa. Akibat langsung dari dosa adalah bahwa manusia 

merasa dirinya telanjang. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah meminta 

pertanggungjawaban, pertama-tama dari manusia, perempuan, dan ular.  
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Akhirnya Allah pun menjatuhkan hukuman. penulis Kejadian ingin menyampaikan bahwa 

kehadiran kejahatan di dunia disebabkan oleh keputusan manusia untuk menentang 

perintah Allah. Ketika manusia secara serakah meraup keuntungan besar dengan merusakan 

alam, maka alam pun tak bersahabat lagi dengannya, bahkan alam pasti marah.  

 

Allah juga menyadarkan kita bahwa dosa sesungguhnya adalah sikap memberontak melawan 

Dia, ciptaan melawan Penciptanya. Kita tidak akan menang melawan Allah. Kita hanya bisa 

bertahan dan hidup karena belaskasih-Nya. Kita juga tidak dapat memulihkan kesalahan dan 

rasa malu terhadap Allah. Hanya Allah sendirilah yang dapat menghapus rasa malu dan salah 

kita. Allah sendirilah yang membuat pakaian dan menutupi kesalahan kita. 

 

Akibat dosa, tidak saja merusakan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengasingkan kita 

dari firdaus, taman kesenangan. Hubungan kita dengan alam pun menjadi rusak. Kita tidak lagi 

menikmati hak istimewa kita dari buah pohon kehidupan, karena kita telah makan juga buah 

pohon terlarang. Keserakahan telah membuat kita buta terhadap ibu bumi yang telah 

mengandung, melahirkan, membesarkan dan akhirnya menerima kita kembali kedalam 

ribaannya. Inilah kenyataan yang memprihatinkan bahwa ibu bumi kita sedang rusak dan kini 

menuju kepada kehancuran 

 

Pertanyaan Reflektif: 

1. Bagaimana reaksiku ketika covid-19 melanda dunia bahkan kita di Indonesia. 

2. Apa yang saya lakukan supaya saya sendiri dan orang lain tidak terpapar covid-19 

3. Penyebab covid-19 ini juga karena sikap manusia terhadap bumi. Sebutkan sikap-sikap 

itu.  

4. Sebutkan fakta kerusakan bumi secara global dan lokal 

5. Apa dampak dari kerusakan bumi 

6. Siapa yang menjadi penyebab utama dari semua bentuk kehancuran pada bumi 

7. Bagaimana tanggapan manusia (kita) atas kerusakan bumi 

8. Apa pesan teks Kej. 3:1-24 bagi kita 

9. Tindakan konkrit apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud keprihatinan dan 

kepedulian terhadap alam lingkungan yang rusak di sekitar kita.  

 

SHARING 

Fasilitator mengajak umat yang bersedia untuk membagikan pengalaman iman dalam konteks 

realitas bumi yang memprihatinkan ini. 

 

 

AKSI NYATA 

Setelah mendalami tema “Covid-19 dan Realitas Bumi Kita Yang Memprihatinkan”, marilah 

kita melakukan gerakan-gerakan konkret. Para Peserta dapat merumuskan dan mengusulkan 

kegiatan yang konkrit dan melaksanakannya. 

 

DOA UMAT SPONTAN 

 

DOA PENUTUP 

Allah Bapa, Kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama pertemuan kami ini. Kami telah 

Engkau sadarkan bahwa karena dosa kamilah yang mendatangkan malapetaka bagi kami. 

Mampukan kami agar kami membangun kembali bumi kami yang telah kami rusakkan ini 
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karena sikap ingat diri kami. Semoga semakin mencintai Engkau dengan menjaga lingkungan 

dan sesama kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Alah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 

U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 

*** 

 

PERTEMUAN II 

 

TEMA :  “COVID-19 DAN POLA HIDUP SEHAT” 

TUJUAN :  Supaya kita menyadari bahwa untuk mencegah covid-19 hanya dengan 

                            pola hidup sehat 

 

Pokok Pikiran : 

Daya sebar covid-19 luar biasa cepat. Covid-19 membentuk pola transmisi antar orang lebih 

banyak di komunitas, sementara SARS dan MERS lebih dominan penularan antar orang di 

rumah sakit. Kenapa virus covid-19 menyebar demikian cepat dan bagaimana kemungkinan 

keganasannya. Kecepatan penyebaran covid-19 yang luar biasa dipengaruhi sifat genetik 

virusnya. (Kompas, Sabtu, 18 April 2020, hal,6). Artinya kita menghadapi virus yang punya daya 

penularan antar manusia yang demikian efisien. 

 

Tidak ada yang mengira bahwa virus corona (covid-19) akan menjadi pandemi global dalam 

waktu yang sangat cepat. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari empat bulan, virus covid-

19 telah menjangkiti lebih dari 200 negara dengan jumlah yang terinfeksi 2.072.228 orang dan 

menewaskan 137,666 orang (16 April), dan tentu saja terus meningkat. Bahkan sebaran virus 

covid-19 ini telah meluluh lantakan semua aktivitas umat manusia di seluruh penjuru dunia. 

 

Covid-19 ibarat penyakit seribu wajah. Gejala yang ditemukan kian beragam, demikian pula 

mereka yang rentan terdampak juga tambah variatif, Meski yang berisiko tinggi adalah lanjut 

usia dan yang punya penyakit penyerta, belakangan semakin banyak korban remaja bahkan 

bayi. Selain gejala yang umum, seperti demam, sesak nafas dan batuk kering, mulai muncul 

gejala-gejala baru dan mungkin spesifik di Indonesia. Namun kita belum ada publikasi ilmiah 

tentang ini di Indonesia. (Kompas, Sabtu, 18 April 2020, hal.8) 

 

Untuk mencegah penyebaran covid-19, diberlakukan kebijakan: menjaga jarak dan karantina 

atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini membuat banyak usaha tutup sementara 

atau bahkan permanen. Akibatnya banyak orang kehilangan pekerjaan; banyak orang 

mengalami kemiskinan dan pengangguran, harga bahan makanan pokok kian naik. 

 

Faktor Resiko. Mereka yang rentan terpapar covid-19 juga kian meluas. Namun lanjut usia 

masih merupakan kelompok beresiko tertinggi. Karena kekebalan tubuh menurun seiring 
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bertambahnya usia dan orangtua memiliki lebih banyak penyakit lain. Semua data itu 

mengingatkan kita harus melindungi diri dari virus ini berapa pun usia kita. 

Satu hal penting yang harus diketahui terkait covid-19 yakni kemungkinan besar tertular jika 

berdekatan dengan orang yang terinfeksi dalam waktu lama. Resiko semakin besar jika kita 

berada di ruang tertutup bersama dengan orang yang terinfeksi covid-19. Penyebaran 

cenderung lebih tinggi di tempat umum, dimana ada banyak orang yang melewati kawasan itu. 

Pencegahan dapat dilakukan yakni dengan mencuci tangan secara teratur dn menyeluruh masih 

disarankan untuk mencegah penularan covid-19. Sabun membantu melarutkan virus. Oleh 

sebab itu jika hanya mencuci tangan dengan air tapi tidak menggunakan sabun, hal ini dianggap 

tidak efektif. Kemudian, menggosok tangan dengan alkohol memang dapat mencegah 

penularan, serta menjaga jarak serta menggunakan masker adalah hal yang penting dalam 

upaya pencegahan. Maka pola hidup sehat dan bersih adalah penting. 

Bumi sebagai saudara /saudari memberikan pemahaman tentang harmonisasi seluruh ciptaan, 

pada saat mana semua makhluk ciptaan saling memandang, memperhatikan dan 

memperlakukannya sebagai saudara atau saudari. Paus Fransiskus menegaskan bahwa manusia 

sebagai gambar Allah tidak boleh membuat kita lupa bahwa setiap makhluk memiliki fungsi 

sendiri dan tidak ada satupun yang berlebihan. Seluruh alam semesta materiil adalah bahasa 

cinta Allah, kasih sayang-Nya yang tak terbatas bagi kita. 

“Ketergantungan makhluk-makhluk satu sama lain dikehendaki Allah. Matahari dan bulan, 

pohon ara dan bunga liar, rajawali dan burung pipit, semua keanekaan dan ketidaksamaan 

yang tak terhitung banyaknya itu mengatakan bahwa tidak ada satu makhlukpun yang 

mencukupi dirinya sendiri. Makhluk-makhluk itu ada hanya dalam ketergantungan satu sama 

lain untuk saling melengkapi dalam pelayanan timbal balik.” Menjadi saudara/saudari satu 

sama lain. 

 

Situasi yang sedang kita alami, mengajak kita untuk merenungkan lebih jauh bagaimana kita 

membangun pola hidup bersih dan sehat agar kita dapat mengatasi dan mencegah meluasnya 

penyebaran virus covid-19 ini. Kita diharapkan menjaga jarak dan karantina atau pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB). Satu hal penting yang harus diketahui terkait covid-19 yakni 

kemungkinan besar tertular jika berdekatan dengan orang yang terinfeksi dalam waktu lama. 

Resiko semakin besar jika kita berada di ruang tertutup bersama dengan orang yang terinfeksi 

covid-19. Penyebaran cenderung lebih tinggi di tempat umum, dimana ada banyak orang yang 

melewati kawasan itu. Pencegahan dapat dilakukan yakni dengan mencuci tangan secara 

teratur dn menyeluruh masih disarankan untuk mencegah penularan covid-19. Sabun 

membantu melarutkan virus. Oleh sebab itu jika hanya mencuci tangan dengan air tapi tidak 

menggunakan sabun, hal ini dianggap tidak efektif. Kemudian, menggosok tangan dengan 

alkohol memang dapat mencegah penularan, serta menjaga jarak serta menggunakan masker 

adalah hal yang penting dalam upaya pencegahan. Maka pola hidup sehat dan bersih, 

meningkatkan daya tahan tubuh adalah penting. 

 

LAGU PEMBUKA 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 
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PENGANTAR 

Pada pertemuan pertama, kita telah menggumuli tema “Covid-19 dan Realitas Bumi Kita Yang 

Memprihatinkan”. Bahwa realita pengalaman kita menunjukkan bahwa dampak covid-19 

sebagai akibat dari perilaku kita manusia yang angkuh dan serakah merusak ibu bumi yang 

seharusnya kita jaga, rawat dan melindungi. Karena bumi memberi kepada kita kehidupan, 

kesejahteraan dan kebaikan. Pandemi covid-19 juga akibat dari perilaku kita manusia yang 

tidak peduli menjaga dan merawat kesehatan diri dan orang lain dan bumi kita ini.  

Pada pertemuan kedua ini, kita diajak untuk lebih menyadari bahwa sesungguhnya covid-19 

itu dapat dicegah melalui cara/pola hidup sehat dan bersih. Semoga kita semakin mencintai, 

merawat dan menjaga diri, sesama dan bumi kita, sehingga selalu sehat dan bumi kita menjadi 

tempat tinggal yang membahagiakan. 

 

DOA PEMBUKA 

Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kepada-Mu karena atas cinta-Mu 

Engkau memberi kami bumi yang indah ini menjadi tempat tinggal kami, dan 

memperkenankan kami mengolah untuk kebahagiaan kami. Bantulah kami melalui pertemuan 

kami ini, agar kami dimampukan untuk semakin berusaha membangun pola hidup sehat dan 

bersih, sebagai bentuk tanggungjawab kami atas hidup ini. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, 

yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. 

 

BUKA MATA TERHADAP REALITAS DI SEKITAR KITA 

Refleksi kita terhadap pola hidup dan perilaku kita selama ini. Covid-19 ibarat penyakit seribu 

wajah. Gejala yang ditemukan kian beragam, demikian pula mereka yang rentan terdampak 

juga tambah variatif, Meski yang berisiko tinggi adalah lanjut usia dan yang punya penyakit 

penyerta, belakangan semakin banyak korban remaja bahkan bayi. Selain gejala yang umum, 

seperti demam, sesak nafas dan batuk kering, mulai muncul gejala-gejala baru 

 

Daya sebar covid-19 luar biasa cepat. Covid-19 membentuk pola transmisi antar orang lebih 

banyak di komunitas, sementara SARS dan MERS lebih dominan penularan antar orang di 

rumah sakit. Kenapa virus covid-19 menyebar demikian cepat dan bagaimana kemungkinan 

keganasannya. Kecepatan penyebaran covid-19 yang luar biasa dipengaruhi sifat genetik 

virusnya. (Kompas, Sabtu, 18 April 2020, hal,6). Artinya kita menghadapi virus yang punya daya 

penularan antar manusia yang demikian efisien. 

 

Tidak ada yang mengira bahwa virus corona (covid-19) akan menjadi pandemi global dalam 

waktu yang sangat cepat. Hanya dalam waktu yang tidak lebih dari empat bulan, virus covid-

19 telah menjangkiti lebih dari 200 negara dengan jumlah yang terinfeksi 2.072.228 orang dan 

menewaskan 137,666 orang (16 April), dan tentu saja terus meningkat. Bahkan sebaran virus 

covid-19 ini telah meluluh lantakan semua aktivitas umat manusia di seluruh penjuru dunia. 

 

Situasi yang sedang kita alami, mengajak kita untuk merenungkan lebih jauh bagaimana kita 

membangun pola hidup bersih dan sehat agar kita dapat mengatasi dan mencegah meluasnya 

penyebaran virus covid-19 ini. Kita diharapkan menjaga jarak dan karantina atau pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB). Satu hal penting yang harus diketahui terkait covid-19 yakni 

kemungkinan besar tertular jika berdekatan dengan orang yang terinfeksi dalam waktu lama.  

 

Resiko semakin besar jika kita berada di ruang tertutup bersama dengan orang yang terinfeksi 

covid-19. Penyebaran cenderung lebih tinggi di tempat umum, dimana ada banyak orang yang 

melewati kawasan itu. Pencegahan dapat dilakukan yakni dengan mencuci tangan secara 

teratur dn menyeluruh masih disarankan untuk mencegah penularan covid-19. Sabun 
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membantu melarutkan virus. Oleh sebab itu jika hanya mencuci tangan dengan air tapi tidak 

menggunakan sabun, hal ini dianggap tidak efektif. Kemudian, menggosok tangan dengan 

alkohol memang dapat mencegah penularan, serta menjaga jarak serta menggunakan masker 

adalah hal yang penting dalam upaya pencegahan. Maka pola hidup sehat dan bersih, 

meningkatkan daya tahan tubuh adalah penting. 

 

INSPIRASI SABDA  

Kej. 2:8-24: Manusia dan Taman Eden. 

Allah menempatkan manusia di dalam taman dan memberi tugas untuk mengolah dan 

menjaganya. Ay. 15  mengisyaratkan tugas dan peran manusia dalam tata dunia, yakni sebagai 

rekan kerja Allah. Tugas mengolah dan menjaga taman mengungkapkan martabat manusia 

sebagai gambar Allah yakni, wakil Allah untuk mengurus alam dunia. Kehadiran Allah juga 

tidak jauh dari ciptaan. Allah langsung terlibat dalam tindakan penciptaan dan menaruh 

perhatian terhadap semua ciptaan. 

 

Taman Eden, taman kebahagiaan, adalah gambaran hidup yang harmonis dengan Allah dan 

selaras dengan alam. Di taman inilah manusia menerima  tugas istimewa dalam tata ciptaan 

untuk menjaga dan mengolah taman. Dengan itu manusia menyandang martabat mulia sebagai 

rekan kerja Allah, untuk menjaga dan mengolah ciptaan. Dasar dari pemberian tugas mulia ini 

adalah hakekat manusia sebagai citra Allah, imago Dei, gambar Allah sendiri. Artinya manusia 

menjadi wakil Allah untuk menjaga dan mengolah dunia ini menjadi taman kesenagan bagi 

semua orang. Kepada kita semua Allah memberikan tugas menjaga dan mengolah bumi ini 

agar menjadi ibu bagi semua anaknya. Ia yang telah mengandung dan melahirkan serta 

memelihara hidup kita; dan dari padanya kita mendapatkan makan (tumbuh-tumbuhan dan 

hewan) dan menikmati susu (sumber air bersih) secara melimpah. Dia pulahlah yang akhirnya 

menerima kita semua ke dalam ribaan kasihnya. Semua kita akan kembali ke tanah; kembali 

kepada ibu pertiwi. Maka sebagai anak-anak yang baik, sepatutnya kita berbakti kepada ibu 

kita, ibu bumi tercinta ini. Pola hidup dan perilaku hidup sesuai dengan tuntutan Allah 

membawa manusia untuk mengalami kebahagiaan. 

 

Kebahagian dan kelangsungan hidup kita, sangatlah ditentukan oleh kualitas relasi kita dengan 

Allah dan alam. Kualitas relasi antara kita dengan Allah dan dengan alam adalah syarat mutlak 

bagi jaminan kebahagiaan dan kelangsung hidup manusia. Karena alam (tumbuh-tumbuhan, 

segala binatang hutan dan burung di udara) dan kita semua mendapatkan asalnya yang sama, 

yakni dari tanah. Gambaran  akan hubungan persaudaraan yang mutlak antara manusia  dan 

bumi. Karena itu bagi kita,  bumi ini adalah juga saudara kita, yang harus dikasihi dan 

dilindungi. 

 

Pertanyaan Reflektif: 

1. Mengapa pola hidup sehat dan bersih sangat penting di masa pandemi ini? 

2. Apa pesan teks Kej 2:8-24 

3. Hal-hal positif manakah yang kita peroleh ketika kita diminta untuk tinggal di rumah, 

bekerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah? Mengapa. 

4. Hal-hal negatif manakah yang kita rasakan? Mengapa 

5. Bagaimana kita berupaya untuk mencegah covid-19 secara pribadi maupun bersama. 
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SHARING 

Fasilitator mengajak peserta untuk membagikan pengalaman iman dalam konteks membangun 

pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah covid-19 ini. 

 

AKSI NYATA 

Setelah mendalami tema “Covid-19 Dan Pola Hidup Sehat”, marilah kita melakukan gerakan-

gerakan konkret. Para Peserta dapat merumuskan dan mengusulkan kegiatan yang konkrit dan 

melaksanakannya. 

 

DOA UMAT SPONTAN 

 

DOA PENUTUP 

Allah Bapa pencipta alam semesta. Engkau telah memberikan bumi ini sebagai ibu, sebagai 

saudari dan rumah bagi kami. Semoga kami selalu disadarkan untuk menjaga, merawat dan 

menjadikan tempat tinggal yang menyenangkan, bagi semua makhluk ciptaan-Mu, dengan 

membangun pola hidup yang sehat dan bersih. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Alah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 

U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 

 

*** 

 

PERTEMUAN  III 

 
TEMA     : ADVEN DAN PANGGILAN  MENYELAMATKAN IBU BUMI 

TUJUAN : Supaya kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk menyelamatkan Ibu 

Bumi. 

 

Pokok Pikiran : 

1.   Manusia Diciptakan Secitra Dengan Allah 

a. Karya Mencipta bersama Allah Bapa. 

         Di antara makhluk ciptaan yang lain, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, 

karena ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei (bdk. Kej. 1:27). 

Manusialah yang merupakan mahkota ciptaan Allah. Dengan itu manusia diciptakan secitra 

dengan Allah. Maksud dari pernyataan ini adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, 

manusia mendapat berkat dari Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, menaklukan dan 

menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap 

di bumi (Kej. 1:28). Kata “menaklukkan” dan “menguasai” tidak berarti bahwa manusia diberi 

hak oleh Allah untuk memanfaatkan dan menggunakan segala sesuatu yang ada di alam 

semesta ini sesuka hatinya. Atau bahwa segala ciptaan Allah yang lain hanya untuk memenuhi 

permintaan dan kebutuhan hidup manusia semata. Manusia berhak “menguasai” alam semesta 

dalam arti mengatur, menjaga dan memelihara alam semesta ini agar tetap baik dan menjadi 
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rumah (ibu) bagi semua makhluk hidup (bdk. Kej. 2:15). Dengan itu, manusia terlibat bersama 

Allah Bapa dalam mencipta. 

 

b. Karya Menebus (Allah Putra) 

         Dalam kisah penciptaan, terdapat juga drama pemberontakan manusia terhadap Allah 

Pencipta, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa (bdk. Kej. 3, Rm. 1:19-32). Dengan 

dosa, hubungan antara manusia dengan Allah, sesama dan alam semesta menjadi rusak. 

Meskipun demikian, Allah tetap mengasihi ciptaanNya dan karena itu Ia ingin menegakkan 

kembali keharmonisan dan kedamaian di dunia. Untuk itu, Allah sendiri hadir di dalam dunia 

melalui Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang datang kepada milik-Nya sendiri yaitu dunia ini 

(bdk. Yoh. 1:1-18), Ia membawa hidupNya bagi dunia supaya dunia ini mempunyai hidup 

dalam kelimpahan. (bdk. Yoh. 10:10). Kehadiran Yesus ini juga menggambarkan bahwa alam 

semesta dengan segala isinya merupakan milikNya yang dikasihiNya. Allah adalah pemilik 

dan pemelihara segala makhluk. Kehadiran Yesus untuk memperdamaikan manusia dengan 

Allah, sesama dan lingkungan.  

 

c. Karya merawat, memelihara (Allah Roh Kudus).  

         Konsili Vatikan ke II dalam Gaudium et Spes menunjukkan dengan jelas bahwa manusia 

mempunyai tanggungjawab untuk mengusahakan dan memperjuangkan apa yang sungguh 

diharapkan dan dikehendaki oleh sang Pencipta. Allah menghendaki supaya bumi beserta 

segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa, sehingga harta benda yang 

tercipta dengan cara yang wajar, harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan, 

diiringi dengan cinta kasih. Gagasan ini membantu kita untuk melihat bahwa ibu bumi dan 

segala isinya, menjadi RUMAH BERSAMA bagi semua makhluk, dimanfaatkan dengan 

prinsip keadilan dan demi kesejahteraan semua makhluk. Ketika manusia mampu membangun 

relasi yang baik dan harmonis dengan ibu bumi, maka kehidupan manusia dan makluk hidup 

yang lain akan baik. 

  

2. Panggilan Untuk Menyelamatkan Ibu Bumi 

St. Yohanes Paulus II dalam ensiklik Sollicitudo Rei Socialis menggarisbawahi 

tanggung jawab manusia bagi pelestarian lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi semua 

orang. Lebih lanjut St. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa manusialah yang memegang 

kendali atas upaya-upaya baik untuk memelihara bumi dengan segala isinya sehingga akan 

mampu menanggung kebutuhan hidup semua makhluk. 

Lebih lanjut, dalam dokumen Konsili Vatikan II, Dekrit Apostolicam Actuositatem 

menegaskan bahwa dalam Gereja Katolik terdapat aneka pelayanan tetapi satu perutusan. 

Gereja diutus oleh Allah untuk mewartakan Kabar Gembira di tengah-tengah dunia. Gereja 

ingin meresapi dan menyempurnakan tata dunia ini dengan semangat Injil yaitu semangat kasih 

yang membebaskan, menentramkan dan mengembangkan kehidupan. Dalam rangka inilah 

Gereja sebagai paguyuban umat TERLIBAT dalam menyelamatkan IBU BUMI. 

Gereja ingin membangun dan memberdayakan ibu bumi dengan segala isinya sebagai 

tempat yang aman, nyaman dan damai bagi semua makhluk. Bumi dengan segala isinya sebagai 

RUMAH BESAR BERSAMA dan TAMAN KEHIDUPAN, di mana semua makhluk mampu 

hidup berdampingan, serasi dan saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai perbedaan. 

 

2.1. Panggilan sebagai ciptaan Allah 

Manusia sebagai ciptaan Allah diberi hak dan kuasa untuk memerintah alam ini. Namun 

kekuasan itu bukan hak prerogratif mutlak manusia, sehingga tidak dapat menguasai alam 

sekehendak hatinya. Manusia bukan juga raja absolut di dunia ini. Ia hanya menjalankan tugas 

perwalian untuk menata alam ini atas nama Allah sebagai pencipta yang mahakuasa. Kuasa 
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mutlak hanya ada pada tangan Allah. Manussia bukan penguasa tertinggi karena ia adalah 

ciptaan. Maka kekuasaannya adalah kekuasaan yang terbatas. Hal ini nyata dalam perintah 

untuk mengonsumsi sumber-sumber alam secara terbatas (Kej. 1:29-30) dan dari dikotomi 

penciptaan manusia (Kej. 1:26-28; 2:7). 

 

2.2. Dipanggil karena memiliki gambaran rupa Allah 

         Hal inilah yang membedakan manusia dengan segala ciptaan yang lain. Perbedaan ini 

merujuk pada diri manusia yang mempunyai kekuasaan terbatas atas ciptaan yang lain. 

Manusia tidak dapat bertindak sewenang-wenang  dalam memperlakukan bumi dan segala 

isinya. Dengan memiliki gambaran dan rupa Allah, manusia harus tunduk pada kuasa dan 

kehendak Allah agar dunia sungguh-sungguh aman untuk keberlangsungan hidup.  

 

2.3. Panggilan manusia sebagai wakil Allah di dunia ini 

Dengan menyadari panggilannya sebagai wakil Allah di dunia ini, umat Katolik harus 

mulai membiasakan diri untuk mempertimbangkan secara cermat dan matang sebelum 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan ibu bumi. Tindakan yang ramah akan ibu bumi, 

mencegah berbagai dampak negatif terhadap kehidupan semua makhluk, termasuk manusia. 

Jika kebiasaan hidup yang ramah lingkunagn ini nantinya menjadi kebiasaan bersama (habitus 

sosial) dengan sendirinya ibu bumi akan tetap baik dan selamanya menjadi rahim yang 

memberi kesejahteraan bagi manusia. 

 

2.4. Dipanggil menjadi pembela kehidupan (ekopastoral). 

         Menjadi pembela kehidupan untuk semua makhluk memang tidak mudah serta 

membutuhkan perjuangan serta pengorbanan yang tidak ringan. Karena itu, keterlibatan umat 

Katolik untuk merawat, melestarikan dan menyelamatkan ibu bumi, punya dasar: IMAN. Iman 

inilah yang akan memberikan kekuatan kepada umat Katolik untuk terus bergerak, meskipun 

kesulitan dan tantangan selalu datang menghadang. Keterlibatan umat Katolik dalam merawat, 

melestarikan, dan menyelamatkan ibu bumi inilah yang disebut dengan EKOPASTORAL. (eko 

- ekologi: lingkungan, ibu bumi, ibu pertiwi; pastor - pastoral : penggembalaan, pelayanan. 

Ekopastoral:  pelayanan yang dilakukan oleh Gereja untuk lingkungan atau ibu bumi). 

Menyelamatkan bumi adalah sebuah panggilan dan ini sesungguhnya menjadi sebuah 

perilaku yang dibangun dalam kebersamaan kita. Karena ia merupakan sebuah perilaku. maka 

gaya hidup kita sehari-hari harus berubah dan harus ramah lingkungan. Mulai dari kebutuhan 

akan makan, minuman, perjalanan, tidur mandi dan lain sebagainya. Apakah perilaku hidup 

dan kebutuhan kita sungguh telah ramah lingkungan? Misalnya, saat membeli makanan: 

apakah kita telah mempertimbangkan aspek ramah lingkungan? Singkat kata, dalam membeli  

barang atau kebutuhan, pertimbangkanlah sampahnya, apakah bisa didaur ulang secara cepat? 

Ataukah akan beresiko pada sampah? 

 

2.5. Dipanggil untuk saling mengasihi. 

         Panggilan untuk saling mengasihi terjadi pada setiap manusia. Manusia diajak untuk 

mengasihi alam ciptaan, ibu bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan 

berikan untuk menguasai ibu bumi, sejatinya dilakukan dalam tindakan kasih, bukan dengan 

nafsu serakah untuk memanfaatkan segala yang di bumi untuk kebutuhannya semata. 

 

LAGU PEMBUKA 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 
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P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

PENGANTAR 

Adalah sangat membahagiakan ketika kita mendiami bumi yang Tuhan titipkan kepada kita ini 

dijaga dan dirawat dengan baik, dengan penuh rasa tanggungjawab, sehingga bumi sungguh 

menjadi sebuah taman eden yang menjanjikan. Itulah panggilan setiap kita sebagai ciptaan 

Allah, yang memiliki gambar rupa Allah sendiri, sebagai wakil Allah dan menjadi pembela 

kehidupan serta dipanggil untuk saling mengasihi. Manusia diajak untuk mengasihi alam 

ciptaan, ibu bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan untuk 

menguasai ibu bumi, sejatinya dilakukan dalam tindakan kasih, bukan dengan nafsu serakah 

untuk memanfaatkan segala yang di bumi untuk kebutuhannya semata. Untuk itu pada 

pertemuan ketiga ini, baiklah kita menyadari bersama panggilan kita ini. 

 

DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mempercayakan 

kepada kami bumi ini, dan memanggil kami untuk mengasihi alam ciptaan-Mu ini. Bantulah 

kami dengan rahmat-Mu, agar kami boleh menghayati panggilan kami ini dengan sungguh, 

demi kemuliaan nama-Mu, dan demi kebahagiaan semua makhluk ciptaan-Mu. Demi Kristus 

Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah 

sepanjang segala masa. Amin, 

 

BUKA MATA TERHADAP REALITAS DI SEKITAR KITA 

            Di antara makhluk ciptaan yang lain, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, 

karena ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei (bdk. Kej. 1:27). 

Manusialah yang merupakan mahkota ciptaan Allah. Dengan itu manusia diciptakan secitra 

dengan Allah. Maksud dari pernyataan ini adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, 

manusia mendapat berkat dari Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, menaklukan dan 

menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap 

di bumi (Kej. 1:28). Kata “menaklukkan” dan “menguasai” tidak berarti bahwa manusia diberi 

hak oleh Allah untuk memanfaatkan dan menggunakan segala sesuatu yang ada di alam 

semesta ini sesuka hatinya. Atau bahwa segala ciptaan Allah yang lain hanya untuk memenuhi 

permintaan dan kebutuhan hidup manusia semata. Manusia berhak “menguasai” alam semesta 

dalam arti mengatur, menjaga dan memelihara alam semesta ini agar tetap baik dan menjadi 

rumah (ibu) bagi semua makhluk hidup (bdk. Kej. 2:15). Dengan itu, manusia terlibat bersama 

Allah Bapa dalam mencipta. 

 

            Konsili Vatikan ke II dalam Gaudium et Spes menunjukkan dengan jelas bahwa 

manusia mempunyai tanggungjawab untuk mengusahakan dan memperjuangkan apa yang 

sungguh diharapkan dan dikehendaki oleh sang Pencipta. Allah menghendaki supaya bumi 

beserta segala isinya digunakan oleh semua orang dan sekalian bangsa, sehingga harta benda 

yang tercipta dengan cara yang wajar, harus mencapai semua orang, berpedoman pada 

keadilan, diiringi dengan cinta kasih. Gagasan ini membantu kita untuk melihat bahwa ibu 

bumi dan segala isinya, menjadi RUMAH BERSAMA bagi semua makhluk, dimanfaatkan 

dengan prinsip keadilan dan demi kesejahteraan semua makhluk. Ketika manusia mampu 

membangun relasi yang baik dan harmonis dengan ibu bumi, maka kehidupan manusia dan 

makluk hidup yang lain akan baik. 
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Menyelamatkan bumi adalah sebuah panggilan dan ini sesungguhnya menjadi sebuah 

perilaku yang dibangun dalam kebersamaan kita. Karena ia merupakan sebuah perilaku. maka 

gaya hidup kita sehari-hari harus berubah dan harus ramah lingkungan. Mulai dari kebutuhan 

akan makan, minuman, perjalanan, tidur mandi dan lain sebagainya. Apakah perilaku hidup 

dan kebutuhan kita sungguh telah ramah lingkungan? Misalnya, saat membeli makanan: 

apakah kita telah mempertimbangkan aspek ramah lingkungan? Singkat kata, dalam membeli  

barang atau kebutuhan, pertimbangkanlah sampahnya, apakah bisa didaur ulang secara cepat? 

Ataukah akan beresiko pada sampah? 

 

Dengan menyadari panggilannya sebagai wakil Allah di dunia ini, umat Katolik harus 

mulai membiasakan diri untuk mempertimbangkan secara cermat dan matang sebelum 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan ibu bumi. Tindakan yang ramah akan ibu bumi, 

mencegah berbagai dampak negatif terhadap kehidupan semua makhluk, termasuk manusia. 

Jika kebiasaan hidup yang ramah lingkungan ini nantinya menjadi kebiasaan bersama (habitus 

sosial) dengan sendirinya ibu bumi akan tetap baik dan selamanya menjadi rahim yang 

memberi kesejahteraan bagi manusia. 

 

 

INSPIRASI SABDA  

Kej. 1:10-31 

Kitab Kejadian diawali dengan kisah penciptaan. Penciptaan manusia dalam rencana Allah, 

dimaksudkan sebagai penjaga dan pengolah bumi. Manusia berperan sebagai wakil Allah untuk 

menjaga dan mengolah alam. Inilah tugas panggilan yang melekat pada ciri kodrati manusia 

itu sendiri. Kisah penciptaan dalam perikop (Kej. 1:1-2:7) yang sangat skematis ini, bermaksud 

memberi tekanan atas ketertiban karya ciptaan. Tidak ada yang kebetulan, semua diatur secara 

baik dan berjalan sebagaimana direncanakan oleh Sang Pencipta. Inilah keyakinan penulis 

Kejadian bahwa dunia ini tidak berada di bawah kekuasaan dewa-dewa kafir. Juga  matahari 

dan bulan hanyalah unsur-unsur dari alam semesta yang diciptakan, bukan dewa-dewi yang 

harus disembah. Maka jika bumi dan alam ciptaan ini dikagumi keindahannya, betapa jauh 

lebih indahnya Pencipta itu sendiri. Dialah keindahan sempurna. Bumi dan alam adalah 

pancaran keindahan Pencipta.  

 

Mari kita selamatkan ibu bumi. Hentikan tindakan pengrusakan dan ekploitasi terhadap bumi 

dan alam secara liar dan serakah. Karena sesungguhnya tindakan-tindakan seperti itu adalah 

sikapa melawan Allah, ciptaan melawan Pencipta. Sikap melawan Allah adalah tindakan 

pelecehan terhadap martabat kita yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia adalah 

puncak dan tuan atas seluruh ciptaan. Dan hanya manusia sajalah yang mendapat ciri khas 

“gambar dan rupa Allah”. Artinya kita semua diangkat menjadi wakil Allah untuk mengurus 

alam dunia ini. Sebagai wakil Allah di bumi, sepatutnya kita harus mengenal rencana Allah 

bagi alam dunia.  Dalam rencana-Nya, Allah memberikan kepada kita tugas dan panggilan 

untuk menjaga dan mengolah bumi ini sesuai dengan maksud Allah, yakni sebagai ibu yang 

terus mengandung dan melahirkan kehidupan; sebagai saudari yang patut dikasihi dan 

dilindungi; dan sebagai rumah yang indah dengan “taman kesenangan” bagi semua orang. 

Sehingga akhirnya kita boleh berkata: inilah firdaus tempat kesenangan dan taman hiburan bagi 

kita semua.  

 

 

 

 
 



[D
at

e]
 

 
 

24 

Pertanyaan Reflektif: 

1. Apa yang menjadi dasar dari manusia diciptakan secitra dengan Allah 

2. Apa yang menjadi dasar panggilan untuk menyelamatkan ibu bumi 

3. Apa pesan teks Kej 1:10-31  

4. Tindakan konkrit apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud kesetiaan menyelamatkan 

ibu bumi. 

 

SHARING 

Fasilitator mengajak peserta untuk membagikan pengalaman iman dalam konteks panggilan 

untuk menyelamatkan bumi.  

 

AKSI NYATA 

Setelah mendalami tema “Kita Dipanggil Untuk Menyelamatkan Ibu Bumi”, marilah kita 

melakukan gerakan-gerakan konkret. Para Peserta dapat merumuskan dan mengusulkan 

kegiatan yang konkrit dan melaksanakannya. 

 

 

DOA UMAT SPONTAN 

 

 

DOA PENUTUP 

Allah Bapa penyelenggara hidup kami. Kami bersyukur atas panggilan kami untuk 

menyelamatkan bumi ini. Semoga apa yang telah kami percakapkan bersama ini, kami 

wujudkan dalam keseharian hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 

U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+yesus+mengajar&safe 

diakses Rabu 4 November 2020.  13: 11 PM 

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+yesus+mengajar&safe
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PERTEMUAN IV 

 
TEMA       :  TANTANGAN: DOSA DAN PERTOBATAN EKOLOGIS 

TUJUAN   : Supaya kita menyadari tantangan dan dosa, untuk membangun 

pertobatan  

                        ekologis dalam menyelamatkan Ibu Bumi. 

 

Pokok Pikiran : 

1.Tantangan Kita Dalam Menyelamatkan Ibu Bumi: 

Dalam upaya menyelamatkan ibu bumi, ternyata kita juga menghadapi ada sekian banyak 

tantangan. Tantangan itu bisa datang dari dalam maupun dari luar. 

 

 1.1. Tantangan dari dalam diri misalnya:   

✓ Dampak negatif dari cara berpikir antroposentris bahwa manusialah yang 

berkuasa atas alam semesta, karena itu mau ingin menguasai segala yang ada. 

Cara berpikir seperti ini yang membawa dampak akan penguasaan bumi dan 

segala cintaan yang lain. Manusia lupa bahwa ia juga merupakan bagian dari 

karya penciptaan Allah. 

✓ Minimnya perhatian Gereja  dalam rangka melesatarikan dan memelihara ibu 

bumi yang juga dirusakkan oleh warga Gereja. 

✓ Lemahnya praksis kearifan lokal yang bersifat melindungi bumi: dari praksis 

kosmik-magis kepada ekonomis-konsumeristis. Hukum adat bukannya memberi 

ruang kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat ibu bumi, tapi malah 

menghancurkannya, atas nama hak ulayat dan hukum adat. 

✓ Sikap tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap kondisi Ibu Bumi kita. 

✓ Mentalitas instan; ingin mendapat hasil dengan cara merusak dan melukai ibu 

bumi. (misalnya membakar hutan untuk menangkap rusa, atau membersihkan 

rumput dengan menyemprot roundup dan sejenisnya). 

✓ Perilaku hidup yang tidak ramah dengan lingkungan: membuang sampah di 

sembarang tempat. 

 

1.2. Tantangan dari luar: 

✓ Ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi membawa manfaat  yang baik tetapi 

juga membawa pengaruh yang buruk bagi kerusakan ibu bumi. Misalnya pupuk 

kimia dan pestisida adalah hasil dari temuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi 

disisi lain membawa dampak yang negatif terhadap tanah dan pertanian 

✓ Regulasi atau aturan yang dihasilkan  tidak ekologis. Artinya atas nama 

kesejahteraan masyarkat, sebuah ijinan diberikan untuk melakukan kegiatan 

penambangan, tapi pada saat yang sama kita telah merusakan alam, karena 

permukaan bumi telah menjadi rusak dan butuh waktu yang sangat lama untuk 

mengambilakan struktur bumi yang telah terluka karena penambangan. 

✓ Lemahnya kerjasama multi pihak untuk menyelamatkan ibu bumi. Masing-masing 

pihak berjuang dengan konsep dan cara berpikir yang berbeda untuk menyelamatkan 

ibu bumi.  

✓ Keserakahan para pemilik modal dan investor yang ingin melakukan penambangan 

emas. Perilaku seperti ini hanya bertujuan untuk menumpuk kekayaan secara 

ekonomi, bukan terarah kepada kesejahteraan masyarakat.  
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✓ Penggunaan pukat harimau, bom dan potas untuk menangkap dan menjarah segala 

jenis ikan. Perilaku manusia yang mengambil hasil laut dengan membuang potas, 

bom dan menjaring dengan pukat harimau, membawa dampak terhadap kerusakan 

ekosistem laut. 

 

2.Pertobatan 

2.1.Mengapa pertobatan? 

Bumi sebagai ibu, dalam kondisi akhir-akhir ini berada dalam situasi yang 

memprihatinkan. Bumi sebagai ibu yang “mengandung dan melahirkan” kita,  berada dalam 

situasi sakit. Bumi sebagai ibu dan saudari kita ini sedang menjerit karena kerusakan yang telah 

kita timpahkan kepadanya.Akibatnya; tanah, air dan udara menjadi terbebani dan hancur, 

karena telah dirusakan oleh kita.Akibatnya ibu bumi “mengeluh” dalam rasa sakit bersalin. 

Bukan tidak mungkin, kita manusia yang saat ini menyebabkan bumi dalam keadaan sakit, 

pada saatnya juga kita akan disakiti oleh ibu bumi yang telah merahimi dan memberi kita hidup. 

 

Harus diakui bahwa umat Katolik sedikit banyak juga terlibat dalam berbagai kerusakan 

lingkungan hidup.Kitalah yang telah menyebabkan ibu bumi kita terluka. Semuanya ini terjadi 

karena kita memiliki pandangan dan paradigma, serta kesadaran yang keliru tentang ibu bumi, 

yang berdampak pada perilaku dan tindakan yang keliru dalam memperlakukan ibu 

bumi.Karena itu butuh pertobatan. 

 

2.2. Pertobatan Ekologis (Dari antroposentrisme kepada ekosentrisme) 

Berhadapan dengan semua situasi ini, maka yang diharapkan dari manusia adalah: 

PERTOBATAN EKOLOGIS. Pertobatan ekologis mendorong semua orang untuk berdamai 

dengan Allah lewat keberanian diri untuk selalu berpandangan positip dan membangun 

perilaku baru yang lebih menghormati ibu bumi. Pertobatan ekologis bukan hanya soal 

perasaan dan emosi, tetapi sebuah proses perubahan diri untuk menjadi pribadi yang mampu 

menghadirkan keselamatan Allah lewat relasi hidup yang ramah lingkungan. 

 

Pertobatan ekologis mulai dengan membangun kesadaran ekologis. Kitab Kejadian 

1:28 memberikan sumbangan yang amat kaya untuk membangun kesadaran ini, bahwa 

manusia bersama makhluk ciptaan yang lain adalah sama-sama karya ciptaan Allah. Hanya 

Sang Pencipta yang tertinggi di dunia ini, Dialah awal dan akhir, asal dan tujuan seluruh 

ciptaan. Membangkitkan kesadaran ekologis dalam dunia dewasa ini merupakan hal yang amat 

penting, untuk mengembalikan manusia pada status sebagai ciptaan. 

 

Di zaman sekarang, kesadaran ini mulai luntur. Manusia dengan pola pikir 

antroposentrisme telah menempatkan dirinya sebagai yang tertinggi dan paling berkuasa. 

Manusia modern cenderung menempatkan dirinya sebagai pusat segala-galanya dan dengan 

demikian telah membawa banyak kerugian terhadap ibu bumi. Pertobatan ekologis akan 

menggeser banyak hal, misalnya dari cara pikir: manusia yang menjadi pusat segala-galanya 

(antroposentrisme) berubah menjadi ekosentrisme (kehidupan semua makhluk menjadi 

pusatnya). Pertobatan ekologis juga mendorong lahirnya kerjasama dalam memanfaatkan alam 

sehingga tidak ada yang kalah dan menang. Semua pihak mendapatkan manfaat secara 

bersama; antara pengusaha dan masyarakat sipil, sehingga bumi tidak dikuasai oleh orang 

perorangan tapi sungguh dijaga dan dirawat, dipelihara oleh masyarakat yang ada disekitarnya. 

 

Pertobatan ekologis juga melahirkan cara pandang yang berubah. Dari pola pikir 

mengeksploitasi sumber daya alam berubah kepada pola hidup yang berkelanjutan. Eksploitasi 

sumber daya alam mempunyai kecenderungan untuk terus memanfaatkan sumber daya alam 
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sampai titik penghabisan, tetapi dengan menggunakan pola pikir yang berkelanjutan, kekayaan 

alam yang ada dimanfaatkan seperlunya saja, sejauh dibutuhkan untuk hidup dan bukan 

ditumpuk demi mengejar keuntungan ekonomis. 

Pertobatan ekologis sebagai sebuah gerakan moral dan iman, sangat penting untuk 

membangun sebuah ekopastoral. Pertobatan ekologis, mendorong kita sekalian untuk semakin 

mencintai dan menyelamatkan ibu bumi kita yang sedang sakit. 

 

Paus Fransiskus dalam Laudato si’, mengalamatkan ajarannya pertama-tama kepada 

umat Katolik. Beliau mengingatkan: “Sadarilah tanggung jawab kita terhadap alam ciptaan 

Tuhan dan kewajiban mereka terhadap alam semesta dan Pencipta. Pelaksanaan tanggung 

jawab dan kewajiban ini merupakan bagian integral dan esensial dari hidup beriman.” Paus 

Fransiskus juga mengajak semua manusia yang mendiami planet bumi ini. Diakuinya bahwa 

ada gerakan-gerakan memeliharan ibu bumi yang dimotori oleh Gereja-gereja Kristen lainnya 

dan juga umat beragama lain. Diakuinya pula institusi, kelompok pencinta alam, yayasan-

yayasan kemanusiaan yang mengutamakan penyelamatan ibu bumi. Menyadari realitas yang 

menggembirakan ini, Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk meningkatkan gerakan 

dialog antar umat manusia dengan fokus pada “Laudato si” memelihara rumah kita bersama. 

 

Sampai pada titik ini, kita sejatinya perlu membangun tobat secara pribadi dan secara 

bersama-sama. Melalui tobat pribadi, semua kita diharapkan meninggalkan sikap sombong 

yang berpikir paling hebat dari semua ciptaan lain karena itu merasa bahwa dialah yang 

berkuasa atas bumi dan segala isinya terarah kepada menghormati dan menghargai ciptaan 

yang lain; bahwa ia juga merupakan bagian dari ciptaan Allah, sikap serakah yang tidak 

pernah merasa puas dengan apa yang ada sampai mengeruk habis isi perut ibu bumi untuk 

dirinya, terarah pada menghargai ibu bumi dan segala yang lain adalah saudari dan rumah kita 

bersama. 

Selain itu kita juga diharapkan membangun tobat secara bersama-sama (tobat kolektif). Melalui 

tobat bersama ini, semua kita, para pemangku kebijakan (pemerintah), Lembaga Swadaya 

Masyarakat, para pemangku adat, kepala kampung, para penegak hukum, aparat keamanan, 

para pemimpin, singkatnya semua kita, sesuai profesi dan pekerjaan kita, bertobat dari cara 

hidup kita yang selama ini telah melukai ibu bumi, kepada sikap menghormati dan 

menyelamatkan ibu bumi. 
 
 

LAGU PEMBUKA 

TANDA SALIB DAN SALAM 

P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

U : Amin 

P : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan  

     dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

 

 

PENGANTAR 

Pada pertemuan keempat ini, kita menggumuli tema, “Tantangan Kita Dalam Menyelamatkan 

Ibu Bumi”. Kita menyadari bahwa dalam menyelamatkan ibu bumi, kita menghadapi banyak 

tantangan. Tantangan itu datang dari luar diri kita maupun yang ada dalam diri kita. Kita berada 

dalam situasi yang memprihatinkan. Bumi sebagai ibu yang “mengandung dan melahirkan” 

kita,  berada dalam situasi sakit. Bumi sebagai ibu dan saudari kita ini sedang menjerit karena 
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kerusakan yang telah kita timpahkan kepadanya.Akibatnya; tanah, air dan udara menjadi 

terbebani dan hancur, karena telah dirusakan oleh kita. Akibatnya ibu bumi “mengeluh” dalam 

rasa sakit bersalin. Bukan tidak mungkin, kita manusia yang saat ini menyebabkan bumi dalam 

keadaan sakit, pada saatnya juga kita akan disakiti oleh ibu bumi yang telah merahimi dan 

memberi kita hidup.  

 

Berhadapan dengan semua situasi ini, maka yang diharapkan dari manusia adalah: 

Pertobatan Ekologis. Pertobatan ekologis mendorong semua orang untuk berdamai dengan 

Allah lewat keberanian diri untuk selalu berpandangan positip dan membangun perilaku baru 

yang lebih menghormati ibu bumi. Pertobatan ekologis bukan hanya soal perasaan dan emosi, 

tetapi sebuah proses perubahan diri untuk menjadi pribadi yang mampu menghadirkan 

keselamatan Allah lewat relasi hidup yang ramah lingkungan. 

 

Pertobatan ekologis mulai dengan membangun kesadaran ekologis. Membangkitkan 

kesadaran ekologis dalam dunia dewasa ini merupakan hal yang amat penting, untuk 

mengembalikan manusia pada status sebagai ciptaan. Pertobatan ekologis akan menggeser 

banyak hal, misalnya dari cara pikir: manusia yang menjadi pusat segala-galanya 

(antroposentrisme) berubah menjadi ekosentrisme (kehidupan semua makhluk menjadi 

pusatnya). Pertobatan ekologis juga mendorong lahirnya kerjasama dalam memanfaatkan alam 

sehingga tidak ada yang kalah dan menang. Pertobatan ekologis sebagai sebuah gerakan moral 

dan iman, sangat penting untuk membangun sebuah ekopastoral. Pertobatan ekologis, 

mendorong kita sekalian untuk semakin mencintai dan menyelamatkan ibu bumi kita yang 

sedang sakit. 

 

DOA PEMBUKA 

Allah Bapa yang Mahakasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu bagi hidup kami. 

Engkau menyerahkan bumi yang indah ini selain untuk kami huni, tetapi juga untuk kami olah 

dan pelihara. Namun sering kami merusak lingkungan hidup kami dengan sikap dan cara hidup 

kami yang kurang bertanggungjawab. Ada banyak tantangan, kesulitan dan bahkan dosa-dosa 

kami, baik dari dalam maupun dari luar diri kami. Bantulah kami agar dengan berani dan jujur 

mengakui kelemahan dan dosa kami, serta bertobat dan bangkit untuk menyelamatkan ibu bumi 

ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan 

Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. 

 

BUKA MATA TERHADAP REALITAS DI SEKITAR KITA 

 

Dalam upaya menyelamatkan ibu bumi, kita menghadapi sejumlah tantangan. Ada sekian 

banyak tantangan. Tantangan itu bisa datang dari dalam maupun dari luar. 

Tantangan dari dalam diri misalnya:  Dampak negatif dari cara berpikir antroposentris bahwa 

manusialah yang berkuasa atas alam semesta, karena itu mau ingin menguasai segala yang ada. 

Cara berpikir seperti ini yang membawa dampak akan penguasaan bumi dan segala cintaan 

yang lain. Manusia lupa bahwa ia juga merupakan bagian dari karya penciptaan Allah. 

Minimnya perhatian Gereja  dalam rangka melesatarikan dan memelihara ibu bumi yang juga 

dirusakkan oleh warga Gereja. Lemahnya praksis kearifan lokal yang bersifat melindungi 

bumi: dari praksis kosmik-magis kepada ekonomis-konsumeristis. Hukum adat bukannya 

memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat ibu bumi, tapi malah 

menghancurkannya, atas nama hak ulayat dan hukum adat. Sikap tidak mau tahu dan tidak 

peduli terhadap kondisi Ibu Bumi kita. Mentalitas instan; ingin mendapat hasil dengan cara 

merusak dan melukai ibu bumi. (misalnya membakar hutan untuk menangkap rusa, atau 
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membersihkan rumput dengan menyemprot roundup dan sejenisnya). Perilaku hidup yang 

tidak ramah dengan lingkungan: membuang sampah di sembarang tempat. 

 

Tantangan dari luar antara lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi membawa manfaat  

yang baik tetapi juga membawa pengaruh yang buruk bagi kerusakan ibu bumi. Misalnya 

pupuk kimia dan pestisida adalah hasil dari temuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi disisi 

lain membawa dampak yang negatif terhadap tanah dan pertanian. Regulasi atau aturan yang 

dihasilkan  tidak ekologis. Artinya atas nama kesejahteraan masyarkat, sebuah ijinan diberikan 

untuk melakukan kegiatan penambangan, tapi pada saat yang sama kita telah merusakan alam, 

karena permukaan bumi telah menjadi rusak dan butuh waktu yang sangat lama untuk 

mengambilakan struktur bumi yang telah terluka karena penambangan. Lemahnya kerjasama 

multi pihak untuk menyelamatkan ibu bumi. Masing-masing pihak berjuang dengan konsep 

dan cara berpikir yang berbeda untuk menyelamatkan ibu bumi. Keserakahan para pemilik 

modal dan investor yang ingin melakukan penambangan emas. Perilaku seperti ini hanya 

bertujuan untuk menumpuk kekayaan secara ekonomi, bukan terarah kepada kesejahteraan 

masyarakat. Penggunaan pukat harimau, bom dan potas untuk menangkap dan menjarah segala 

jenis ikan. Perilaku manusia yang mengambil hasil laut dengan membuang potas, bom dan 

menjaring dengan pukat harimau, membawa dampak terhadap kerusakan ekosistem laut.  

 

Bisa jadi wabah yang kita alami, adalah reaksi natural atas kesalahan manusia secara kolektip 

terhadap alam. Dalam bahasa iman, wabah antara lain disebabkan oleh dosa ekologis. Wabah 

muncul karena manusia telah merusak tatanan dan harmoni alam. Perusakan alam itu membuat 

alam tidak seimbang lagi. Dan ini mempunyai akibat yang sangat luas dan beragam. Misalnya 

pemanasan bumi, perubahan iklim, polusi yang mengotori semua elemen alam di darat, di laut 

maupun di udara, dan munculnya berbagai penyakit baru. Ketidak seimbangan ala mini 

membuat tubuh manusia tidak seimbang pula. Imunitas melemah sehingga manusia menjadi 

rentan terhadap wabah. Seharusnya alam memiliki caranya sendiri untuk meredam wabah. 

Tetapi ketika nafsu, keserakahan, kesombongan manusia telah merusak alam, wabah tidak 

terbendung.  

 

Mengenai keserakahan manusia ini Paus Fransiskus mengatakan: “Dengan keserakahannya, 

manusia mau menggantikan tempat Allah, dan dengan demikian akhirnya membangkitkan 

pemberontakan alam”. Kita semua terlibat di dalam dosa terhadap harmoni alam yang telah 

diciptakan Allah sebagai semua baik dan amat baik adanya. Itulah yang disebut sekali lagi: 

dosa ekologis. Wabah menurut pendapat ini adalah “isyarat alamiah, bahwa manusia telah 

mengingkari jati dirinya sebagai citra Allah yang bertugas untuk menjaga harmoni alam, bukan 

merusak alam”. Wabah menyadarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang rapuh yang tidak 

mungkin bertahan jika alam ciptaan lainnya dihancurkan. 

 

 

INSPIRASI SABDA 

Luk. 20:9-19 

 

Konspirasi kejahatan yang berujung kematian terhadap Yesus, oleh para pemuka Israel, 

lantaran karena kecemburuan, serakah dan ketakutan kehilangan muka dan power adalah 

sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan. Kenyataan seperti ini pun masih terjadi di 

zaman kita sekarang. Atas dasar kecemburuan sosial, iri hati dan serakah, siapa pun bisa 

melakukan kejahatan bertingkat. Mulanya biasa-biasa saja, sebatas marah dan pertengkaran, 

namun akhirnya bisa menjadi luar biasa dan dahsyat, yang tak segan lagi membunuh dan 

membantai sesama. Konspirasi kejahatan pun tidak hanya  terjadi pada manusia saja, tetapi 
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juga dan malah lebih parah terhadap ibu bumi ini. Gaya hidup konsumtif, yang disanding nafsu 

serakah meraup keuntungan besar, ibu bumi kita kini seakan sedang diobok-obok. Inilah 

tantangan bagi kita untuk menyelamatkan ibu bumi. Bersama kita pasti bisa untuk 

menyelamatkan ibu bumi yang memprihatinkan ini. 

 

Berhadapan dengan konspirasi kejahatan yang dilancarkan pemuka Israel terhadap-Nya, Yesus 

justru memperkenalkan kesabaran dan pengampunan, yang merupakan sifat Allah. Allah 

membenci dosa dan kejahatan tetapi mencintai orang berdosa dan mengharapkan pertobatan 

dan keselamatannya. Hukuman Allah hanya bisa terjadi atas orang-orang yang menolak 

tawaran keselamatan Allah itu. Kita pun kadang terjerumus ke dalam sebuah konspirasi 

kejahatan, lantaran karena iri hati, cemburu buta, kebencian dan serakah, yang telah menelan 

banyak korban, bukan hanya manusia saja, tetapi juga bumi dan lingkungan.  

 

Maka marilah kita bertobat. Kita selamatkan ibu bumi. Kita putuskan rantai kejahatan dengan 

membangun pola hidup yang baik dan ramah lingkungan:  dengan mengedepankan kasih 

melawan kebencian; pengampunan melawan sikap balas dendam; kerja keras melawan sikap 

konsumtif dan iri hati; dan kesabaran melawan keserakahan. Mumpung masih ada waktu buat 

kita untuk bertobat. Kita bangun tobat batin, untuk memperbaiki relasi dengan  Allah dan 

sesama; dan juga tobat ekologis untuk menjaga dan mengolah ibu bumi kita tercinta. Bertobat 

itu proses yang terus menerus. Pertobatan itu dimulai dengan seruan untuk mengikuti Allah 

dan juga diteruskan dalam perjalanan spiritual bersama Allah. Pertobatan itu terjadi terus 

menerus selama kita hidup di dunia ini. Manusia sehat jiwa raga mestinya mampu 

mengusahakan pertobatan dengan tetap dibantu rahmat Allah. Dia mampu mengolah hati dan 

pikiran, berniat untuk memperbaiki kesalahan dan mewujudkan niat itu dalam tindakan nyata.  

 

Pertobatan adalah perjuangan untuk kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi, tempat 

Tuhan selalu memanggil kita. Maka marilah kita senantiasa mawas diri dan terbuka pada suara 

Tuhan yang mengajak kita untuk kembali hidup dalam hadirat-Nya, hidup selaras dengan 

sabda-Nya. Mari kita berani keluar dari zona nyaman kita, berani hidup di jalan Allah, meski 

terasa sulit, namun tetap yakin bahwa Tuhan senantias berjalan bersama kita. 

 

Pertanyaan Reflektif: 

1. Tantangan apa yang kita hadapi dalam menyelamatkan ibu bumi (dari dalam dan dari 

luar) 

2. Apa pesan teks Luk 20:9-19 dalam menghadapi tantangan 

3. Tindakan konkrit apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud pertobatan kita. 

 

SHARING 

Fasilitator mengajak peserta untuk membagikan pengalaman iman dalam konteks tantangan 

dalam menyelamatkan ibu bumi.  

 

AKSI NYATA 

Setelah mendalami tema “Tantangan Kita Dalam Menyelamatkan Ibu Bumi”, marilah kita 

melakukan gerakan-gerakan konkret sebagai tanda pertobatan ekologis kita. Para Peserta dapat 

merumuskan dan mengusulkan kegiatan yang konkrit dan melaksanakannya. 

 

DOA UMAT SPONTAN 
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DOA PENUTUP 

 

Allah Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan penuh rahmat ini, 

kami boleh menggumuli bersama tantangan kami dalam menyelamatkan ibu bumi ini. Kami 

sadar bahwa karena dosa  kamilah yang membuat ibu bumi sakit dan menderita, dan terlebih 

wabah pandemi covid-19 melanda dunia kami. Semoga kami semakin sadar dan berani untuk 

terus berusaha menyelamatkan ibu bumi ini, agar kami pun selalu terhindar dari berbagai 

penyakit yang ditimbulkan akibat ulah kami ini. Dengan demikian, dengan hati yang penuh 

syukur kami boleh menyambut kedatangan Putera-Mu pada hari Natal, dan dalam hari-hari 

hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. 

 

BERKAT DAN PENGUTUSAN 

P : Marilah kita memohon berkat Tuhan… Tuhan beserta kita 

U : Sekarang dan selama-lamanya 

P : Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra dan Roh 

     Kudus 

U : Amin. 

 

LAGU PENUTUP 
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