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SAMBUTAN KETUA UMUM PGI
Alam semesta diciptakan sungguh amat baik oleh
Tuhan, Sang Khalik (Kejadian 1 : 31). Oleh karena “amat
baik” tersebut setiap ciptaan memiliki fungsi dan manfaat
yang telah Ia tetapkan sejak semula. Bahkan sebutir pasir,
sekecil kuman sekalipun Tuhan ciptakan untuk mendukung
kehidupan di dunia ini. Semua ciptaan Tuhan saling terhubung
dan saling mendukung untuk menunjang kehidupan yang
Tuhan anugerahkan bagi manusia dan segenap ciptaan-Nya.
Demikian pula lahan gambut, yang selama ini sering
dipandang tidak bermanfaat dan menjadi penghambat
untuk kesejahteraan hidup. Sejatinya, ia diciptakan sebagai
penyokong kehidupan makhluk hidup lainnya, serta untuk
menjaga keseimbangan ekologi. Gambut juga dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, jika
dilakukan dengan benar. Sayangnya, kerusakan lahan gambut
secara besar-besaran terjadi sejak lama akibat kerakusan
manusia. Pengrusakan dan pembakaran hutan secara tidak
bertanggung jawab, serta pengeringan lahan gambut untuk
kepentingan konsesi perkebunan, menjadi jalan pintas untuk
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari alam ini.
Sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan
Allah, kita diciptakan untuk menjaga keutuhan ciptaan-Nya
(Kejadian 1 : 26-28). Upaya restorasi dan konservasi lahan
gambut adalah panggilan bagi kita semua untuk mengupayakan
keutuhan ciptaan tersebut. Tak terkecuali gereja, sebagai
anggota ‘tubuh Kristus.’ Gereja dipanggil untuk menampakkan
tanda-tanda kerajaan Allah di bumi, rumah bersama kita ini.
Para pemimpin dan pelayan gereja hendaknya menyadarkan
warga gereja yang tinggal dan/atau mengusahakan sesuatu di
sekitar lahan gambut, tentang tanggung jawab untuk
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memulihkan dan merawat lahan gambut demi keutuhan
ciptaan Tuhan dan keberlangsungan hidup banyak makhluk
dari generasi ke generasi.
Oleh karena itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sangat bersyukur dapat bekerja sama dengan
Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG-RI)
untuk melaksanakan misi yang mulia, yakni merestorasi dan
mengkonservasi lahan gambut di Indonesia. Upaya penyadaran
kepada warga gereja tentang hakikat dan pemanfaatan lahan
gambut yang benar, serta upaya membangun gerakan bersama
untuk penyelamatan lingkungan, adalah langkah awal yang
dapat kami lakukan dalam kerja sama yang telah terbangun
ini.
Kami juga bersyukur melalui kerja sama ini kita dapat
menghasilkan buku “Gereja Peduli Gambut,” sebagai panduan
bagi para pelayan gereja dalam menyampaikan narasi-narasi
bersifat teologis dan praktis terkait upaya restorasi dan
konservasi gambut. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi
para pembacanya, serta berkontribusi positif terhadap setiap
upaya untuk mewujudkan keutuhan dan keberlanjutan ciptaan
Allah.
		

Jakarta, Desember 2018
Atas Nama Majelis Pekerja Harian PGI

Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang
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SAMBUTAN DEPUTI BIDANG
EDUKASI, SOSIALISASI, PARTISIPASI
DAN KEMITRAAN BRG-RI
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Mahakuasa atas rahmat, berkah dan kasih sayang-Nya, kami
dapat menyelesaikan buku Bahan Khotbah dan Bahan Bacaan
Pengkhotbah/Fasilitator “Gereja Peduli Gambut” dengan baik.
Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG-RI)
sebagai badan yang dibentuk oleh Presiden RI berdasarkan
Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 diberi mandat untuk
melakukan fasilitasi dan koordinasi restorasi gambut di 7 (tujuh)
provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua
selama 5 (lima) tahun, hingga Desember 2020.
Dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu
sosialisasi dan edukasi, maka BRG-RI, khususnya Kedeputian
Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
melakukan kegiatan bersama dengan Persatuan Gerejagereja di Indonesia (PGI) dalam melibatkan gereja-gereja atau
pendeta/aktivis gereja di wilayah target restorasi gambut BRG
untuk ikut serta dan terlibat dalam upaya perlindungan lahan
gambut. Karena memelihara dan melestarikan alam khususnya
ekosistem gambut sebagai salah satu sumber kehidupan
masyarakat sekitarnya, sejalan dengan nilai-nilai agama pada
umumnya, dan agama Kristiani pada khususnya.
Ekosistem gambut sebagai salah satu unsur ciptaan
Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam
penciptaannya; masing-masing memiliki hubungan yang
harmonis, terintegrasi dan saling memengaruhi anatara satu
dengan lainnya, serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.
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Sejalan dengan tujuan BRG yaitu memelihara kelestarian ekosistem gambut, maka BRG-RI dan PGI bekerja
sama melakukan berbagai rangkaian kegiatan edukasi gambut
kepada pendeta/aktivis gereja, antara lain melalui Focus Group
Discussion (FGD), Workshop Gereja Peduli Gambut, serta
membuat buku Gereja Peduli Gambut ini.
Kedua buku ini secara khusus disusun oleh Tim Penulis/
Penyusun PGI. Buku-buku ini akan menjadi pegangan bagi para
pendeta/aktivis gereja yang telah mengikuti Workshop guna
penyebarluasan informasi tentang pentingnya perlindungan
gambut kepada warga jemaatnya. Buku ini berisikan tentang
10 judul khotbah yang memiliki tema tentang penciptaan Allah
terhadap alam dan lingkungan yang wajib untuk dipelihara.
Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Tim
Penulis Buku ini, atas pemikiran dan kerja kerasnya sehingga
terbitlah kedua buku ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi
referensi bagi para pendeta/aktivis gereja yang berada di
wilayah target restorasi BRG dalam menyampaikan pesanpesan pelestarian dan perlindungan gambut kepada para
warga jemaatnya serta masyarakat di sekitarnya.

Jakarta, Desember 2018
Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi,
Partisipasi dan Kemitraan BRG

Dr. Myrna A. Safitri
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KARYA DAN CIPTAAN-NYA
SUNGGUH AMAT BAIK
(Kejadian 1: 26-31)
Pdt. Bimbing Kalvari, M.Th.
Teks Kejadian 1:26-31 merupakan bagian dari narasi
penciptaan dalam Kejadian 1:1-31. Menurut para ahli, kisah
ini berasal dari tradisi para imam (P). Salah satu indikasinya
adalah kalimat-kalimat yang khas yang berhubungan dengan
peraturan-peraturan yang dalam teks ini berhubungan dengan
Sabat.
Dalam narasi penciptaan ini terdapat pola yang berulang,
yaitu Allah menciptakan sesuatu dan kemudian memberikan
penilaian. Penilaian yang diberikan Allah terhadap ciptaan-Nya
tersebut adalah baik. “Allah melihat bahwa semuanya itu baik”
(ayat 10, 12, 18, 21, 25) dan “Maka Allah melihat segala yang
dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik” (ayat 31). Penekanan
terhadap kalimat ini penting karena kalimat ini menyatakan
dengan tegas bentuk penghargaan Allah atas segala ciptaan.
Penilaian Allah pertama-tama adalah pemberian nilai atas
pekerjaan Allah yang sesuai dengan kehendak-Nya (Telnoni
2017, 38).
Dalam konteks sejarah dan pengalaman umat Yehuda
hal ini menunjuk pada kehidupan baru yang menjamin
kebebasan hidup umat yang kembali dari pembuangan. Kata
baik dalam narasi ini merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani
‘tob’ yang berarti baik, bermanfaat, juga menyenangkan. Salah
satu indikator “baik” itu adalah dikarenakan bahwa setiap
ciptaan memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Cakrawala
menjadi pembatas, benda-benda penerang menjadi penanda
waktu, tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan perairan
Bahan Bacaan Fasilitator/Pengkhotbah
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(lautan) menjadi tempat bagi ikan-ikan dan binatang-binatang
laut, dan manusia menjadi pengelolanya. Teks ini memberikan
penjelasan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Allah
menciptakan ciptaan-Nya tersebut dengan tujuan masingmasing. Hal itu berarti dalam diri/wujud ciptaan tersebut
tersebut tidak bercacat secara ontologis, tidak buruk dari
asal-usulnya, tetapi semuanya baik yang berarti; tepat, pantas,
berguna, bermakna, bertujuan (Lempp 1987, 25)
Ciptaan tersebut menjadi amat baik oleh karena semua
telah lengkap dan memiliki fungsi yang saling terkait satu
dengan yang lain. Semuanya memiliki makna pada dirinya,
dan memiliki fungsi untuk menopang ciptaan lainnya. Dalam
contoh rantai atau jaring makanan, ada yang bertindak
sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Menurut Telnoni,
ungkapan “sungguh amat baik” dalam teks ini merupakan
kumpulan dari semua yang baik sejak hari pertama hingga hari
keenam. Bobotnya ialah semua yang diciptakan hari pertama
sampai hari ketiga berguna bagi ciptaan-ciptaan hari keempat
hingga hari keenam.
Masa depan baru dapat berlangsung sesuai dengan
kehendak Allah. Semua ciptaan, khususnya makhluk hidup
terlengkapi bagi satu kehidupan yang terarah pada hari
ketujuh yaitu sabat, hari perhentian. Semua ciptaan untuk
memuliakan Allah, diabdikan atau difungsikan sesuai dengan
kehendak-Nya (Telnoni 2017, 66-67).
Manusia sebagai gambar dan rupa Allah (Imago Dei)
merupakan hal khusus yang dimiliki oleh manusia. Menurut
Walter Lempp, Ayat 26-31 merupakan klimaks dalam
cerita penciptaan yaitu penciptaan manusia sebagai tujuan
penciptaan secara keseluruhan. Manusia merupakan tujuan
danmahkota segala makhluk.Seolah-olah seorang raja diangkat
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dan dinaikkan ke atas takhta kerajaannya, demikianlah mulia
dan luhurnya (Lempp 1987, 36). Gambar (Ibr: tselem) dan rupa
(Ibr: demut) merupakan dua kata yang dimaksudkan untuk
menyatakan sebuah arti. Dalam tata bahasa Ibrani urutan
kedua dari sebuah kata merupakan pengulangan bervariasi
yang dimaksudkan untuk menegaskan suatu pengertian. Hal ini
untuk mengungkapkan satu kesatuan pengertian secara padat
dari satu objek ciptaan yaitu manusia. Istilah tselem dipakai 16
kali dalam PL (5 untuk penciptaan manusia menurut gambar
Allah dan 9 menunjuk pada patung). Istilah ini dipakai untuk
menunjuk sesuatu atau seseorang yang mewakili seseorang.
Di Timur Tengah Kuno kehadiran seorang raja atau
penguasa lainnya sering ditandai dengan mendirikan patungnya
di tempat tertentu. Melihat kebiasaan yang demikian, tujuan
penciptaan manusia adalah untuk menunjukkan kehadiran
Allah di tengah ciptaan yang lain (Telnoni 2017, 57). Istilah
demuth dapat ditafsirkan sebagai potret. Tetapi melihat kata
Ibraninya, demuth di sini lebih menekankan asal-usul. Manusia
dipandang sebagai yang berasal dari Allah karena rupa atau
citranya yang baru, yang diberikan Allah kepadanya (Telnoni
2017, 57-58).
Penekanan pada konsep manusia sebagai gambar
dan rupa Allah serta sebagai mahkota segala ciptaan telah
mewarisi kewenangan dari Allah untuk berkuasa atas ciptaan
yang lain dituduh telah mengantarkan manusia pada sikap
ekspoitatif terhadap alam, padahal hal tersebut menunjukkan
bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi atas ciptaan yang
lain. Sebagai wakil, manusia memiliki batasan atas hal yang
diperkenankan oleh Allah.
Istilah Ibrani yang diartikan dengan berkuasa secara
harfiah berarti menginjak; sering dipakai untuk menunjuk
Bahan Bacaan Fasilitator/Pengkhotbah
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pada tindakan manusia, yaitu menaklukkan seseorang atau
suatu bangsa. Dalam konteks umat yang baru kembali dari
pembuangan hal ini menunjuk pada tujuan agar umat yang
baru kembali dari pembuangan dibentuk dan dipulihkan
kembali untuk menemukan kembali jati diri sebagai umat
dan bangsa. Mereka bukan lagi kaum buangan yang terhina
tetapi umat yang dibuat berkuasa atas semua ciptaan. Mereka
dibangkitkan untuk berdiri dengan kuat di negeri mereka
sendiri (Telnoni 2017, 59).
Kata taklukkanlah (Ibr kibsyuba dari kata kabasy) mulamula berarti menaklukkan suatu wilayah dan dalam konteks
sesudah pembuangan berarti pemulihan. Kata berkuasalah
(uredu dari kata radah) berarti menginjak sampai lumat, pada
umumnya yang dikuasai adalah bangsa atau wilayah. Ketiga
golongan binatang yang diberikan untuk dikuasai manusia
dalam teks mewakili kehidupan di bumi sebagai suatu wilayah
kehidupan yang utuh sehingga lengkaplah pemberian kuasa
kepada manusia (Telnoni 2017, 64-65). Meskipun istilah
menguasai ini memiliki arti yang demikian, tetapi bagian ini
perlu dilihat dengan bagian lain dalam teks Kejadian 1 dan
teks yang lain.
John Day melihat hubungan teks ini dengan perintah
Allah tentang makanan yang diberikan kepada manusia dan
binatang dalam Kejadian 1:29-30. Menurut Day, perintah
yang diberikan kepada manusia dan binatang untuk memakan
makanan dari tumbuh-tumbuhan sangat jelas mengungkapkan
bahwa yang dimaksud dengan menguasai bukanlah
penguasaan yang kejam tetapi menjalankan kuasa dengan
ramah atau tidak membahayakan ciptaan yang lain (Day 2013,
15). Nats tentang mandat menaklukan dan berkuasa ini juga
tidak dapat dilepaskan dari narasi penciptaan yang terdapat di
Kejadian 2. Kisah penciptaan dalam Kejadian 2 berasal dari
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tradisi Yahwis yang lebih tua dari tradisi para Imam. Menurut
narasi di Kejadian 2, manusia diciptakan oleh Allah yaitu
dengan dibentuk dari debu tanah. Menurut Telnoni, istilah
yang lebih tepat adalah manusia debu yang berarti makhluk
hina yang sama sekali berbeda dengan pencipta-Nya. Manusia
bukan hanya makhluk yang duduk dalam kehinaannya (band.
Ayub 42:6), melainkan dia sendiri adalah debu yang hina. Dia
diciptakan untuk bekerja sebagai abdi dihadapan Tuhan Allah.
Citra manusia sebagai makhluk yang harus bekerja
dan berusaha di lingkungan di mana ia ditempatkan (Telnoni,
hal 80). Jadi dalam Kejadian 1 manusia diberi tugas untuk
menguasai, maka di Kejadian 2 manusia ditempatkan di Taman
di Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu (Kej.
2: 15). Manusia bertanggungjawab di taman Tuhan. Manusia
diberi mandat untuk mengusahakan dan memeliharanya. Hal
ini berarti bahwa manusia bukan penguasa tetapi pengusaha
yang harus bekerja dalam batas-batas kewenangan yang
diberikan Tuhan kepadanya. Meskipun taman menyangkut
umat Tuhan, tetapi hal ini juga mencakup kenyataan dari alam
sebagai lingkungan umat. Alam di mana umat itu hidup adalah
kenyataan hidup yang menjadi tanggungjawabnya (Telnoni
2017, 97).
Dengan demikian, manusia adalah ciptaan Allah yang
memiliki kuasa atas ciptaan yang lain sekaligus juga memiliki
batasan yaitu kuasa tersebut adalah kuasa untuk memelihara.
Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat membenarkan
bahwa manusia dapat menguasai ciptaan yang lain dengan
sekehendak hati. Manusia diberi tugas untuk mengelola agar
semuanya tetap terpelihara dengan baik.
Dalam konteks Dayak di Kalimantan, kehidupan
manusia sangat erat dengan alam. Alam dipersepsikan berBahan Bacaan Fasilitator/Pengkhotbah
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sifat sistemik. Ia merupakan satu organisme hidup yang
sempurna, yang berdenyut seiring dengan perjalanan roh di
semua organnya. Pandangan sistemik ini membuat manusia
Dayak merasa tidak asing terhadap dunia di sekitarnya. Alam
dan benda-benda di sekitarnya dipandang sama-sama berdiri
sebagai subjek; sebagai yang juga berpribadi seperti halnya
dengan dirinya. Ugak mengatakan bahwa lingkungan hidup
merupakan pulaksanai atau saudara manusia (Ugak 2008 ,69).
Hal ini dihubungkan dengan mitologi penciptaan di kalangan
orang Dayak Maanyan yang bercerita tentang hubungan
bersaudara-ipulaksanai antara pasangan pertama manusia
dengan pepohonan dan tempat-tempat tertentu di hutan
(Ugak 2008, 58).
Alam dengan segala mahkluk yang ada pada dirinya
sendiri bernilai sungguh amat baik. Kata “baik” dalam teks
ini kejadian 1 berhubungan dengan fungsi dan kondisi
saling terhubung. Baik tidak selalu berhubungan dengan
keuntungan materi. Pandangan yang selalu menghubungkan
sesuatu dengan keuntungan materi merupakan pengaruh
dari filsafat dualisme (materialisme-humanisme) modern yang
berkembang seiring sejalan dengan dengan rasionalisme dan
dalam bidang ekonomi kapitalisme.
Humanisme yang menjadikan rasionalisme menjadi
andalan dalam ekspansinya di dunia modern dapat dianggap
sebagai sumber eksploitasi besar-besaran terhadap
alam materi untuk tujuan kemakmuran manusia. Filsafat
rasionalisme adalah akar sekularisme yang menyebabkan
desakralisasi alam secara mutlak, yang sudah dimulai dengan
munculnya pandangan baru mengenai kosmologi dari para
ilmuwan seperti Copernikus, Galileo Galilei dan Newton
yang menyebabkan dunia dipandang sebagai semata-mata
mekanistik, deterministik dan materialistik (Borrong 2009,
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188). Hal tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang
sekarang ini amat merisaukan, diantaranya adalah deforestasi,
termasuk deforestasi lahan gambut. Menurut data terbaru
dari University of Maryland yang dirilis pada Global Forest
Watch, secara keseluruhan pada tahun 2017 daerah tropis
kehilangan tutupan pohon seluas 15,8 juta hektare (39 juta
acre). Hal ini setara dengan kehilangan 40 lapangan sepakbola berisi pepohonan setiap menit selama satu tahun penuh.
Dari total kehilangan itu, 1.300.719 ha terjadi pada
hutan di Indonesia. Tentu saja lahan gambut termasuk di
dalamnya. Lahan gambut ibarat spons yang menyerap air.
Daya serapnya mencapai 13 kali dibandingkan dengan tanah
yang bukan gambut. Lahan gambut memiliki fungsi utama
sebagai penyimpan karbon yang sangat besar.
Dengan dirusaknya atau dialihfungsikannya lahan
gambut, karbon yang tersimpan tersebut akan lepas ke
atmosfer dan menyebabkan dampak bagi perubahan iklim.
Ketika ketidakseimbangan alam terjadi, maka dampak jangka
panjangnya justru membawa bencana bagi manusia. Ketika
manusia mengubah fungsi dari ciptaan Allah yang diciptakanNya, manusia telah mengaburkan bahkan merusak kebaikan
karya ciptaan Allah.
Lahan gambut adalah ciptaan Allah yang memiliki
fungsinya sendiri dan memiliki hubungan yang erat dengan
manusia. Dengan demikian, seluruh ciptaan Allah, termasuk
di dalamnya lahan gambut adalah “baik” bahkan “amat baik”
adanya.
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Tanah untuk Kehidupan Makhluk Ciptaan Allah
(Mazmur 67 : 6-8)
Pdt. Jimmy M. Immanuel Sormin, M.A.
PENGANTAR
Secara umum gereja-gereja memandang bahwa bumi
ini adalah rumah bersama (oikumene) bagi setiap makhluk
ciptaan Tuhan. Oleh karena hakikatnya sebagai rumah
bersama, sudah seharusnya bumi ini menjadi rumah yang
nyaman dan dapat menopang seluruh warganya agar hidup
sejahtera dan berkelanjutan. Untuk menyangga kehidupan
warga rumah bersama ini, Tuhan menyediakan alam dengan
segala kekayaannya. Ini semua terjadi agar Allah dimuliakan
oleh seluruh ciptaan-Nya tersebut, dan manusia, secara
khususnya, menjadi takut akan Dia.
Dalam Alkitab, ketika pertama kali manusia diciptakan,
ia hidup bersama-sama dengan hewan dan tumbuhtumbuhan secara harmonis. Tumbuh-tumbuhan itu yang
menjadi makanan utama manusia (Kejadian 1 : 29). Dengan
ketersediaan tumbuh-tumbuhan bagi makhluk ciptaan Tuhan,
dapat dibayangkan bahwa manusia berada pada sebuah habitat
dengan keanekaragaman tumbuhan; dan kehidupan manusia
bergantung pada keberadaan tumbuh-tumbuhan dimaksud.
Hal ini menunjukkan bahwa sejak semula manusia hidup bukan
sebagai pusat dari makhluk hidup lainnya (Anthroposentrisme),
melainkan dalam situasi kesalingtergantungan satu sama
lainnya (Interdependensi, ekosentris). Manusia adalah alam itu
sendiri (kesemahklukan dengan makhluk lainnya), terbentuk
dari tanah seperti makhluk lainnya, dan itu sungguh amat baik
adanya (Kejadian 1 : 31; 2 : 7, 19).
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Agar manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan itu
dapat hidup, bereproduksi, dan menghasilkan sesuatu,
Tuhan menyediakan tanah bagi seluruh makhluk ciptaanNya tersebut. Tanah memiliki peranan sangat penting dalam
menyangga kehidupan di atas dan di dalamnya, sehingga
bumi sebagai rumah bersama kita ini bisa dapat bertahan
hingga saat ini. Mulai dari banyak makhluk yang tercipta dari
tanah, termasuk manusia, sampai kembali lagi menjadi tanah
(Kejadian 3 : 19; Mazmur 104 : 29).

TANAH DAN KOSMOLOGI
Sebagai sebuah unsur yang tidak terpisahkan dalam
kehidupan manusia, interaksi manusia dan tanah pada
masyarakat tradisional secara khususnya menciptakan sistem
nilai dan cara pandangnya terhadap asal-usul dan bentuk
dunia, atau yang sering disebut dengan kosmologi. Keadaan
alam sekitarnya sangat memengaruhi kosmologi sebuah
kelompok masyarakat.
Dalam kosmologi/kosmogoni Yahudi kuno, selain
cakrawala, air dan benda-benda langit yang Allah ciptakan,
tanah menjadi unsur utama yang membuat manusia dan
hewan hutan/darat dapat hidup dan berkembang biak. Tidak
ada pandangan bahwa manusia dapat hidup di atas atau di
dalam air dalam jangka waktu panjang, selain air sebagai unsur
atau media untuk kepentingan minum, transportasi dan area
sumber pangan selain yang dapat diakses dari daratan/tanah
(misalnya: ikan, udang, cumi, dsb.). Kosmologi ini mirip dengan
kosmologi dari Timur Dekat Kuno (Dianne Bergant dan Robert
J. Karris, 2002).
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Di bawah ini penjelasan tentang gambaran kosmologi tersebut.

Sumber gambar: http://www.josphert.com/436411894

Oleh karena peran penting dari tanah untuk kehidupan
makhluk hidup yang ada di atas dan di dalam/bawahnya, ritual
atau peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi
saat itu selalu tidak beranjak dari tanah. Kemah suci, mezbah,
bait Allah, simbol-simbol, pembagian daerah kekuasaan
atau teritoral suku-suku dan bangsa, lebih pada hamparan
tanah. Pandangan tentang tanah yang subur pada lembah
Yizreel (Allah menabur) dan menjadi dambaan banyak suku,
misalnya, karena mereka tidak melihat sektor bahari sebagai
bagian penting untuk keberlangsungan hidup. Itulah sebabnya
juga, kisah tentang nelayan pada Perjanjian Lama maupun
Perjanjian Baru jarang ditemukan, dan lebih mudah mendapati
kisah-kisah tentang peternak, petani, penggembala, tukang,
dan pemburu.
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Pada masyarakat tradisional di Indonesia sendiri, di
beberapa tempat yang jauh dari perairan, kita bisa melihat
bahwa banyak ritual pengorbanan harus menumpahkan darah
korban (hewan) langsung di atas tanah. Adapula kisah-kisah
dari asal-usul sebuah tempat yang lebih menitikberatkan pada
daratan, bukan perairan, beserta tradisi-tradisi nenek moyang
yang diwarisi turun-temurun mengenai penyembahan dewadewi atau roh-roh leluhur di daratan atau sebagai proyeksi
makhluk daratan. Hal itu tentu disebabkan kosmologinya telah
menciptakan sistem nilai (termasuk mitologi) yang menempatkan tanah sebagai unsur terpenting dalam kehidupannya
(kepercayaan, budaya, mata pencaharian dan interaksi sosial).
Frase-frase seperti ‘tano batak,’ ‘tana humba,’ ‘tana timor,’
‘tanah leluhur,’ dan sebagainya, jika kita teliti lebih jauh akan
terlihat pemaknaan mendalam atas tanah secara kosmologis.
Sebagai contoh kosmologi masyarakat Marapu di
Sumba, mereka memiliki penekanan pada konsep “tana”
sebagai pangkal kehidupan hingga kematiannya. Di atas
tanah manusia lahir dan pada akhirnya harus kembali ke
tanah. Ritual-ritual pengorbanan hewan “mensyaratkan”
tanah harus menerima darah hewan tersebut, sebagai
tanda syukur masyarakat kepada Marappu atas hidupnya
dan sekaligus sebagai pemberian kepada Marapu sebelum
mengajukan permohonan-permohonan mereka (Jimmy M.
Immanuel, 2013). Mitos-mitos terkait kepercayaan dan
respons terhadap fenomena-fenomena alam juga mereka
kaitkan dengan konsep “tana” tadi. Kemampuan (skill) untuk
memenuhi kebutuhan pokok dan peningkatan ekonomi sangat
lekat dengan pemanfaatan tana, sekalipun terdapat laut di
sekitarnya (sebelum mendapat intervensi dari pemerintah
dengan pengadaan perahu-perahu motor untuk program
pemberdayaan masyarakat).
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TANAH DALAM MAZMUR 67
Bahan bacaan Alkitab dari Mazmur 67 memberi
perhatian pada tanah yang menjadi sarana berkat Tuhan
kepada orang-orang Israel. Tanah yang menghasilkan (secara
khususnya pangan) menjadi indikator bahwa Allah memberkati
mereka, sedangkan sebaliknya ketika tanah tidak memberi
hasil yang baik dan di atasnya terjadi kehidupan yang sulit
(bandingkan Kejadian 4 : 11-12; Imamat 18 : 27-28, 20 : 22;
Ulangan 11 : 17) berarti Tuhan sedang marah terhadap umatNya. Situasi tanah menjadi koreksi atau salah satu indikator
relasi antara manusia dan Tuhan.
Kata ‘tanah’ yang dipakai pada Mazmur 67 ini berasal
dari kata Ibrani ‘‘erets’ yang lebih sering diartikan sebagai
bumi dan hamparan daratan. Artinya juga bahwa tanah adalah
bagian utama dari kehidupan manusia, karena tanah itu dilihat
sebagai tempat tinggal (bumi) dan/atau ekosistem. Tanah
memiliki kehidupan sendiri, karena dengan demikian ia bisa
bekerja yakni menumbuhkan dan menghasilkan sesuatu (lihat
Kejadian 1 : 11-12). Oleh karena itu kehidupan religiusitas
dan sosial di atas tanah sangat berkorelasi dengan kehidupan
tanah itu sendiri. Jika orang-orang takut akan Tuhan, hidup
bersyukur dan dalam hikmat atau firman-Nya, Allah akan
membuat tanah itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk
kesejahteraan hidup umat-Nya.
Pdt. Dr. Ebenhaizer Nuban Timo dalam sebuah artikel
yang dituliskannya mengatakan bahwa tanah memiliki fungsi
religius dan bersangkut paut dengan kehidupan peribadahan
manusia. “Allah memberikan tanah kepada manusia supaya di
situ dia memberlakukan nilai-nilai etika, moral dan spiritualitas
sebagai perwujudan iman dan percayanya kepada Allah”
(Ebenhaizer N. Timo, 2013).
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Dari pandangan ini juga kita dapat melihat bahwa
Mazmur 67 menekankan pada setiap makhluk, khususnya
manusia, sepatutnya melahirkan nilai-nilai yang mencerminkan
kehendak Allah terkait keutuhan dan keteraturan hidup
antar-ciptaan, serta kedisiplinan atau kesetiaan hidup dalam
menyembah Sang Khalik.
Jika kita melihat kembali sejarah kehidupan umat
Israel di dalam Alkitab, aturan-aturan untuk keutuhan dan
keteraturan hidup yang mereka miliki membuat mereka harus
menjaga/mempertahankan dan mencintai tanah mereka
(sebagai sebuah identitas dan kebanggaan). Pada Bilangan 36
: 1-13, keduabelas suku Israel yang membuang undi untuk
menduduki Kanaan diharuskan mentaati perintah Tuhan yang
berlaku kepada mereka.
Umat Israel diminta untuk tidak membaliknamakan
hak kepemilikan tanah yang sudah dibagikan tersebut alias
tidak boleh memperjualbelikan atau memindah-tangankannya
kepada orang lain, lebih-lebih kepada yang bukan sesama
Israel. Jika pun terjadi hal yang sangat mendesak, untuk
kepentingan yang tidak dapat dihindari, seperti perkawinan,
maka tanah yang dilepas/dijual tidaklah boleh berlaku mutlak
perpindahan kepemilikannya (Imamat 25 : 23). Pada tahun
Yobel tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya semula
(Imamat 25 : 28). Oleh sebab betapa pentingnya tanah ini
dalam kehidupan beriman kita, tidak hanya bagi orang Israel,
sudah sepatutnya kita tidak memandang rendah tanah yang
Tuhan telah sediakan bagi anak-anak-Nya.
Apapun jenis dan keadaan tanahnya (karena Tuhan
menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik adanya), kita
patut selalu mensyukuri, mempertahankan, serta merawat
tanah di sekitar kita. Setiap kita perlu berhikmat dalam
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pemanfaatan tanah secara tepat/benar untuk kehidupan saat
ini maupun kehidupan generasi ke depan. Tidak hanya demi
keberlangsungan hidup secara biologis dan ekonomis, tetapi
juga keberlangsungan nilai-nilai atau narasi-narasi etika, moral
dan spiritualitas kita kepada Allah, sehingga tidak ‘punah’
seiring kerusakan tanah akibat eksploitasi dan kehilangan
hak atas tanah akibat pemindahtanganan kepada pihak-pihak
pemilik modal dari luar (untuk kepentingan bisnis/industri).

JENIS-JENIS TANAH
Sebagai lapisan teratas dari bumi, setelah penciptaan
tanah oleh Tuhan, tanah juga terbentuk dari pelapukan
bebatuan. Proses pelapukan ini terjadi sangat panjang, dan
membutuhkan bantuan unsur dan faktor lainnya (seperti
mikroorganisme, suhu, air dan peristiwa-peristiwa alam
seperti erupsi gunung berapi). Letak geografis dan astronomis
sebuah daerah akan memengaruhi jenis-jenis dan kandungan
tanahnya.
Dikutip dari laman: www.ilmugeografi.com, berikut
ini informasi 18 jenis tanah, karakteristik serta sebarannya.
Masih ada jenis tanah lainnya, namun pada tulisan ini penulis
batasi dengan jumlah tersebut :
1. Tanah Aluvial
Tanah ini secara umum terbentuk karena endapan
lumpur yang biasanya terbawa aliran sungai. Tanah alluvial
biasanya ditemukan dibagian hilir karena dibawa dari hulu.
Tanah ini biasanya bewarna coklat hingga kelabu. Tanah
aluvial sangat cocok untuk pertanian padi dan palawija seperti
jagung, tembakau serta jenis tanaman lainnya.Teksturnya yang
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lembut dan mudah digarap membuat kita tidak perlu bekerja
keras untuk mencangkulnya. Tanah ini banyak tersebar di
pulau-pulau Indonesia.
2. Tanah Andosol
Tanah ini merupakan salah satu jenis tanah vulkanik
yang terbentuk dari proses vulkanisme gunung berapi. Tanah
ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Warna tanah andosol
adalah coklat keabuan. Tanah Andosol sangat kaya mineral,
unsur hara dan air, sehingga sangat baik untuk segala jenis
tanaman. Tanah ini biasanya terdapat di sekitaran gunung
berapi, seperti di daerah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara (daerah cincin api).
3. Tanah Entisol
Tanah entisol adalah “saudara” dari tanah andosol.
Tanah ini terbentuk dari pelapukan material yang dikeluarkan
oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar dan lapili.
Tanah entisol adalah tipe tanah yang masih muda dan sangat
subur. Entisol mudah ditemukan tidak jauh dari area gunung
berapi, bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki
lapisan tanah dan berupa gundukan pasir seperti yang ada di
pantai Parangtritis, Yogyakarta.
4. Tanah Grumusol
Jenis tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur
dan tuffa vulkanik. Karena kandungan organik di dalamnya
rendah (dari batuan kapur), tanah grumusol tidak subur dan
tidak cocok untuk bercocok tanam, kecuali untuk tanaman
vegetasi kuat seperti kayu jati. Tekstur tanahnya berwarna
hitam, kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau.
Ph yang dimilikinya bersifat netral hingga alkalis. Biasanya
tanah grumusol berada di permukaan yang tidak lebih dari
300 meter dari permukaan laut. Perubahan suhu pada wilayah
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yang memiliki tanah grumusol sangat kontras ketika panas dan
hujan. Di Indonesia grumusol terdapat di Jawa Tengah (Demak,
Jepara, Pati, Rembang), Jawa Timur (Ngawi dan Madiun) dan
Nusa Tenggara Timur.
5. Tanah Humus
Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk
dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Ia sangat subur karena
mengandung banyak unsur hara dan mineral. Tanah ini sangat
baik untuk bercocok tanam. Warnanya agak kehitam-hitaman.
Tanah humus terdapat di daerah yang banyak hutannya;
tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua dan
sebagian wilayah dari Sulawesi.
6. Tanah Inceptisol
Inceptisol terbentuk dari batuan sedimen atau
metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman
serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat
menopang pembentukan hutan yang asri. Tanah inceptisol
cocok untuk aktivitas perkebunan, seperti perkebunan kelapa
sawit dan karet. Ia tersebar di berbagai derah di Indonesia
seperti di Sumatera, Kalimantan dan Papua.
7. Tanah Laterit
Tanah ini memiliki warna merah bata karena
mengandung banyak zat besi dan alumunium. Di banyak
desa atau perkampungan di Indonesia, jenis tanah ini sudah
tidak asing lagi. Tanah laterit termasuk dalam jajaran tanah
yang sudah tua sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam.
Persebarannya sendiri di Indonesia meliputi Kalimantan,
Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
8. Tanah Latosol
Jenis tanah ini juga terbentuk dari pelapukan batuan
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sedimen dan metamorf, seperti inceptisol di atas. Ciri-ciri dari
tanah latosol adalah berwarna merah hingga kuning, teksturnya
lempung dan memiliki solum horizon. Persebarannya di daerah
yang memiliki curah hujan tinggi dan dengan kelembapan
tinggi pula. Biasanya ia berada pada ketinggian 300 s.d. 1000
meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur
karena mengandung zat besi dan alumunium. Ia tersebar di
daerah Sulawesi, lampung, Kalimantan timur dan barat, Bali
dan Papua.
9. Tanah Litosol
Tanah litosol pada dasarnya adalah tanah baru atau
muda yang mengalami perkembangan. Ia terbentuk dari
adanya perubahan iklim, topografi dan vulkanisme. Agar
tanah ini dapat dikembangkan harus dilakukan dengan cara
penanaman banyak pohon untuk mendapatkan mineral dan
unsur hara yang cukup. Biasanya terdapat pada daerah yang
memiliki tingkat kecuraman tinggi seperti di Bukit Tinggi, Nusa
Tenggara Barat, Jawa tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi.
10. Tanah Kapur
Tepat seperti namanya, tanah ini berasal dari batuan
kapur yang mengalami pelapukan. Karena ketidaksuburannya,
tanah kapur tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan
banyak air, kecuali untuk pohon yang kuat dan tahan lama,
seperti pohon jati dan pohon keras lainnya. Tanah ini tersebar
di daerah yang kering seperti di Gunung Kidul Yogyakarta, dan
di daerah pegunungan kapur lainnya seperti di Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
11. Tanah Mergel
Hampir sama dengan tanah kapur, jenis tanah ini juga
berasal dari kapur, namun ia tercampur dengan berbagai
bahan lainnya. Ciri yang membedakannya adalah ia lebih mirip
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seperti pasir. Tanah mergel terbentuk dari batuan kapur, pasir
dan tanah liat. Ia mengalami pembentukan dengan bantuan
hujan namun tidak merata. Karena kandungan mineral dan
air yang cukup tinggi di dalamnya, tanah ini bisa ditanami
persawahan dan perkebunan. Tanah ini banyak terdapat di
daerah dataran rendah seperti di Solo (Jawa Tengah), Madiun
dan Kediri (Jawa Timur).
12. Tanah Organosol
Gambut merupakan bagian dari jenis tanah ini. Tanah
organosol terbentuk dari pelapukan benda organik seperti
tumbuhan, gambut dan rawa. Biasanya terdapat di daerah
yang memiliki iklim basah dan memiliki curah hujan tinggi.
Ketebalan dari tanah ini sangat minim hanya 0.5 mm saja dan
memiliki diferensiasi horizon yang jelas, kandungan organik
di dalam tanah organosol lebih dari 30% dengan tekstur
lempung dan 20% untuk tanah yang berpasir. Kandungan
unsur haranya rendah dan juga memiliki tingkat kelembapan
rendah (PH 0,4). Jenis tanah ini biasanya ditemukan di daerah
pantai dan hampir tersebar di seluruh pulau di Indonesia
seperti Sumatera, Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan
Nusa Tenggara.
13. Tanah Oxisol
Tanah oxisol adalah tanah yang kaya akan zat besi
dan alumunium oksida. Tanah jenis ini juga sering kita
temui di daerah tropis di Indonesia, dari daerah desa hingga
perkotaan. Ciri-ciri dari tanah ini adalah memiliki solum yang
dangkal dan ketebalannya kurang dari 1 meter, dengan merah
hingga kuning serta memiliki tekstur halus seperti tanah liat.
Biasanya terdapat di daerah yang beriklim tropis basah; cocok
untuk perkebunan subsisten seperti tebu, nanas, pisang dan
tumbuhan lainnya.
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14. Tanah Padas
Sebenarnya tanah ini tidak bisa dibilang juga sebagai
tanah karena sangat keras hampir seperti dengan bebatuan.
Hal ini dikarenakan kandungan air di dalamnya hampir tidak
ada dan ia sangat padat. Unsur hara dan kandungan organiknya
sangat rendah bahkan hampir tidak ada. Tanah padas tentu
tidak cocok untuk bercocok tanam. Jenis tanah ini tersebar
hampir di seluruh wilayah Indonesia.
15. Tanah Pasir
Seperti namanya ‘tanah pasir,’ ia merupakan pelapukan
dari batuan pasir. Tanah ini biasanya banyak di daerah pantai
atau daerah kepulauan. Tanah ini tidak memiliki kandungan
air dan mineral karena teksturnya yang sangat lemah. Tanah
pasir akan sangat mudah ditemukan di daerah yang berpasir
di seluruh Indonesia. Jenis tanaman yag cocok untuk tanah ini
adalah umbi-umbian.
16. Tanah Podsol
Jenis tanah ini memiliki berbagai campuran tekstur,
mulai pasir hingga bebatuan kecil. Ciri-cirinya, tidak memiliki
perkembangan profil, warnanya kuning hingga kuning keabuan,
serta memiliki tekstur pasir hingga lempung. Kandungan
organiknya sangat rendah karena terbentuk dari curah hujan
yang tinggi namun dengan suhu rendah. Tanah ini dapat
ditemukan di Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua serta
daerah lainnya yang tidak pernah kering alias selalu basah.
17. Tanah Podsolik Merah Kuning
Tanah berikut ini sangat mudah ditemukan di seluruh
wilayah Indonesia karena persebarannya yang hampir merata.
Warnanya merah hingga kuning, dan kandungan organik
serta mineralnya akan sangat mudah mengalami pencucian
oleh air hujan. Oleh karena itu, untuk menyuburkannya harus
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ditanami terlebih dahulu dengan tumbuhan yang memberikan
zat organik, serta diberi pupuk (hayati dan hewani). Tanah ini
dapat digunakan untuk kebun dan sawah. Ia dapat ditemukan
di Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan dan Jawa (terutama
Jawa Barat).
18. Tanah Liat
Tanah liat terdiri dari campuran dari aluminium serta
silikat yang memiliki diameter tidak lebih dari 4 mikrometer. Ia
terbentuk dari proses pelapukan batuan silika yang dilakukan
oleh asam karbonat, dan sebagian diantaranya dihasilkan
dari aktivitas panas bumi. Tanah liat tersebar di sebagian
besar wilayah Indonesia. Biasanya tanah ini digunakan untuk
membuat kerajinan dan keperluan lainnya. Warnanya abuabu pekat atau hampir mengarah ke warna hitam. Biasanya ia
terdapat di bagian dalam tanah ataupun di bagian permukaan.
Tanah liat hampir secara merata terdapat di seluruh wilayah
di Indonesia, hanya yang membedakannya adalah kedalaman
tanah tersebut.
PENUTUP
Dengan berbagai pandangan tentang tanah dan
informasi mengenai jenis-jenis tanah, proses terbentuknya
hingga fungsi yang ia miliki, kita bisa melihat bahwa Tuhan
menciptakan segala sesuatunya dengan luar biasa hebat,
bahkan hanya untuk tanah itu sendiri. Kita patut terus
bersyukur atas anugerah Tuhan ini, merawat tanah tersebut,
mempertahankannya, bahkan mempersembahkannya untuk
Tuhan– melalui hasil atau pemanfaatan atas tanah yang telah
Ia berikan kepada kita secara benar.
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DOSA: KERAKUSAN MANUSIA
ATAS CIPTAAN TUHAN
(Amsal 30 : 15-16; I Raja-raja 21:1-29)
Pdt. Gomar Gultom, M.Th.
Dewasa ini kita diperhadapkan pada realitas perubahan
iklim sebagai akibat dari perilaku manusia yang mengeksploitasi
alam melebihi batas-batas yang ditetapkan ketika Allah
menciptakannya. Akibat langsungnya adalah penderitaan
manusia. Dampak perubahan iklim sudah terlihat nyata
dengan kenaikan permukaan air laut serta makin terancamnya
ketersediaan air. Sementara itu, dampak lanjutannya berupa
masalah kesehatan, ketahanan pangan dan keragaman hayati
tak dapat dianggap ringan.
Menurut gereja-gereja di Indonesia, sebagaimana
diungkapkan pada Sidang Raya XVI/2014 di Nias, penyebab
utama keadaan ini adalah keserakahan manusia yang tak
terbatas. Joseph G Stiglitz menyebut masa kita sekarang ini
sebagai “Dekade Keserakahan.” John Cobb, dalam bukunya
Sustaining the Common Good menyebutkan, akar dari
keserakahan ini bermula dari domestikasi binatang dan
tumbuhan oleh manusia.
Alkitab mencatat hubungan yang unik antara manusia
dan alam/lingkungannya. Konon ada dua kecenderungan sikap
manusia terhadap alam. Yang satu cenderung mengagungkan
alam semesta (band. Mazmur 121:1-2), sementara satu
lagi cenderung mengurangi nilai alam, sehingga harus ada
peringatan kepada manusia untuk memperhatikan agar
hewan jangan menderita (Ulangan 22:6-7) dan kewajiban
memperhatikan kebutuhan hewan ketika membajak (Ulangan
25:4).
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Kedua kecenderungan ini juga tetap ada dalam diri
manusia hingga kini. Kecenderungan mengagungkan alam
sangat positif dalam mengembangkan kelestarian alam
sementara kecenderungan mengurangi nilai alam menjadi
sumber pengrusakan alam. Bagaimana sebaiknya kita bersikap?
Cukup kuat pengajaran di lingkungan gereja yang
menyebutkan bahwa manusia berkuasa atas alam semesta,
dan alam semesta dicipta dan ada dalam pemeliharaan Yang
Ilahi adalah demi manusia. Padahal Alkitab mengajarkan
bahwa alam punya nilai lepas dari manusia. Jelas sekali “Allah
melihat bahwa semuanya itu baik” (Kej 1:10,12,18,21,25),
terungkap sebelum manusia diciptakan. Artinya, Allah
mempunyai penilaian tersendiri terhadap alam semesta,
berikut isinya, lepas dari hubungan dengan manusia. Bahkan,
Allah mempunyai hubungan tersendiri dengan alam tersebut,
sebagaimana Allah juga membuat perjanjian dengan mereka
(Kej 9:9-10). Tak pelak lagi, salah satu alasan Allah menciptakan
manusia adalah untuk memelihara kebaikan alam tersebut.
Kisah penciptaan dalam Alkitab memaparkan bahwa
pada satu segi manusia adalah bagian dari alam, terikat dalam
kesatuan dengan bagian-bagian alam yang lain, serta tunduk
pada hukum-hukum alam. Bahkan kesatuan manusia dengan
alam ini digambarkan dengan jelas: manusia dibentuk dari debu
tanah (Kejadian 2:7) seperti halnya binatang hutan dan segala
burung (Kejadian 2:19). Kemudian manusia mengusahakan
tanah (Kejadian 3:23) dan hidup dari tanah, serta akhirnya
kembali menjadi tanah (Kejadian 3:19).
Terlihat adanya kesemakhlukan antara manusia dan
alam semesta ini, dan itu semua Allah pandang baik adanya
(Kejadian 1:31). Artinya, tidak ada makhluk yang lebih
dari manusia sebagai ciptaan Tuhan, tetapi juga tidak ada
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yang kurang. Sementara pada sisi lain, manusia memiliki
kesegambaran dengan Allah (Kejadian 1:26-27) yang kepadanya
diberi tanggung jawab untuk berkuasa dan memelihara alam
ciptaan-Nya. Dia adalah mandataris dan milik kepunyaan-Nya.
Selain kesemakhlukan dan kesegambaran tersebut,
manusia juga ditempatkan dalam persekutuan dengan
sesamanya manusia. Ia mempunyai mitra sejajar dengan
dirinya. Dengan kata lain, ada kesesamaan dalam diri manusia
(Kejadian 1:27 & 2:18)
Jika salah satu dari ketiga dimensi tersebut rusak, maka
akan berakibat pada dimensi yang lain. Ketika manusia jatuh
dalam dosa, bukan hanya manusia yang memikul akibatnya,
tapi juga alam semesta: tanah ikut menderita (Kejadian
3:17-18). Sebaliknya, dengan penebusan Yesus Kristus yang
memperdamaikan manusia dengan Allah, juga berkait erat
dengan ketiga dimensi tersebut (Kolose 1:20).
Artinya, penebusan Kristus tersebut bukan hanya
memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga
dengan sesama dan alam sekitarnya. Itu sebabnya Kristus
berpesan, “Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk”. Sidang
Raya PGI XV/2009 menegaskan, “Gereja terpanggil untuk
memberitakan Injil kepada segala makhluk, yang mengandung
makna tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan.
Tuhan memberi mandat kepada gereja untuk mengusahakan
dan memelihara segala ciptaan-Nya.”
Hal ini sekaligus juga merupakan suatu seruan untuk
melawan semua kekuatan yang menghancurkan keutuhan
ciptaan Allah, yaitu berbagai bentuk kekuatan yang mengurangi
nilai-nilai kesegambaran, kesemakhlukan dan kesesamaan.
Sebagaimana disebutkan di atas, menurut penilaian gerejaBahan Bacaan Fasilitator/Pengkhotbah
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gereja di Indonesia, penghancuran keutuhan ciptaan itu
berakar dari keserakahan manusia.
Sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini dengan
ketersediaan sandang dan pangan yang cukup bagi kita
semua. Tetapi kerakusan manusia mengacaukan semuanya;
melahirkan jurang yang kaya dan miskin semakin melebar
oleh pemusatan sumber-sumber kepada segelintir orang,
sementara bagian terbesar masyarakat makin tersingkir dari
sumber-sumber tersebut. Kurang dari 20% penduduk dunia
kini menguasai lebih dari 80% sumber-sumber yang ada.
Gambaran yang sama juga terjadi dalam skala nasional di
Indonesia.
Kerakusan telah begitu dalamnya mencengkeram
kehidupan kita. Pada diri kita ada hasrat ingin merebut dan
menguasai ruang publik seraya menegasikan hak-hak orang
lain. Kerakusan ini juga tampak tak berbatas. Amsal 30: 1516: “Si lintah mempunyai dua anak perempuan: “Untukku!’
dan “Untukku!” Ada tiga hal yang tak kenyang, ada empat hal
yang tak pernah berkata “Cukup!” Dunia orang mati, rahim
yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan
api yang tidak pernah berkata: ”cukup!”. Kerakusan begitu
menggerogoti kehidupan kita. Kerakusan inilah yang membuat
kita makin jauh dari hidup adil.
Alkitab juga memuat kisah kerakusan lainnya melalui
peristiwa kebun anggur Nabot. Untuk memenuhi keinginannya,
dahaga kerakusan, Ahab dan Izebel bukan saja merampas
kebun Nabot yang mereka incar, tetapi telah menciptakan
drama kebohongan, hoaks, untuk menghukum Nabot, bahkan
sampai membunuh Nabot. Bayangkanlah, untuk maksud ini,
entah berapa banyak aparat kerajaan yang terlibat, mulai dari
merancang surat keputusan dengan materai raja, pengadilan
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agama dan hadirnya saksi palsu (orang-orang dursila).
Bahkan disebutkan tua-tua dan pemuka agama sekotanya.
Sungguh luar biasa, kerakusan dapat menciptakan kekejian
dan keruntuhan moral banyak orang yang seharusnya hidup
beradab dan bermartabat.
Kerakusan membuat alam menderita karena eksploitasi
manusia terhadap alam telah melebihi batas-batas ketika
Allah menciptakannya. Maka, pada gilirannya kerakusan ini
telah menciptakan bencana beruntun; baik bencana buatan
manusia maupun bencana alam. Eksploitasi alam yang
berlebihan, yang didasari oleh supremasi manusia atas alam,
telah menempatkan kita pada suasana yang acap digambarkan
orang sebagai LIMA MENIT SEBELUM JAM DUA BELAS. Jam
dua belas yang dimaksudkan di sini adalah suasana kegelapan,
bahkan kematian. Kita begitu dekat dengannya, hanya lima
menit lagi. Kegelapan dan kematian memang sudah begitu
dekat dengan kita.
Film berjudul ‘2012’ yang begitu banyak ditonton di
seluruh dunia, mencoba menggambarkan begitu dekatnya
kematian itu dengan kita. Film tersebut menggambarkan
kiamat sudah mendekat. Meskipun ini versi fiktif, banyak juga
film dokumenter dan pendekatan ilmiah yang menggambarkan
bahwa kita memang begitu dekat dengan kematian sebagai
akibat daya dukung bumi yang makin tak memadai, seperti
film The Inconvenient Truth, karya mantan Wapres AS, Al Gore.
Kita mungkin berpikir bahwa hal itu masih jauh dari
jangkauan kita. Tapi cobalah simak sekeliling kita. Ancaman
kematian begitu dekat dengan kita sehari-hari. Polusi dan
meningkatnya kualitas dan jumlah jenis berbagai penyakit
turut mengurangi kualitas hidup kita, yang pada gilirannya
juga semakin mendekatkan kita pada kematian.
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Tidak dapat dipungkiri, pemanfaatan sumber daya alam
dan eksploitasi yang terus meningkat telah menyebabkan
kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pemanasan bumi
dan perubahan iklim sebagai akibat kerusakan lingkungan dan
penggundulan hutan telah menyebabkan degradasi lahan/
tanah dan air, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan,
peracunan alam di tingkat global, serta degradasi masyarakat
dan budaya. Ini adalah beberapa contoh nyata yang kita alami
kini.
Tentu yang mengalami akibat langsungnya adalah
kita sendiri seperti terjadinya beragam bencana: banjir di
berbagai negara, tetapi juga kekeringan panjang di belahan
lain. Disinyalir dengan pertumbuhan penduduk yang terus
bertambah pesat, tingkat kerusakan lingkungan akan semakin
parah. Berbagai bencana yang diakibatkannya, jangan-jangan
adalah merupakan tanda-tanda bahwa kita telah memaksa
alam melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh Allah ketika
menciptakannya.
Kita kini seolah berada di balik bayang-bayang kematian,
hanya berjarak lima menit dari saat ini. Maka kini dibutuhkan
perubahan perilaku dalam menata bumi yang satu ini. Kita
tentu sangat mengharapkan komitmen gereja-gereja untuk
ikut serta dalam upaya menata bumi ini sebagaimana sudah
berulangkali disuarakan melalui persidangan-persidangan
ekumenis. Saatnya kita kini menanyakan pada diri kita sendiri,
sejauh mana kita setia mengimplementasikan komitmen
tersebut.
Semoga ke depan kita semakin sedia mempertajam
komitmen dimaksud, dan sungguh-sungguh ada tekad baru
dalam memandang bahwa alam ini bernilai bagi Allah, lepas
dari hubungannya dengan manusia. Dunia dan segala isinya
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dipandang baik dan indah oleh Allah, sehingga adalah tugas
kita untuk menghormati dan memeliharanya.
Oleh karena dosa, kita sering berpikir bahwa alam
semesta ini diciptakan adalah untuk memenuhi kebutuhan
manusia semata. Oleh karenanya alam semesta harus melayani
kebutuhan manusia, sebesar atau sebanyak apapun itu. Kita
harus ingat, bahwa Tuhan memiliki hubungan tersendiri
dengan alam ini, lepas dari hubungannya dengan manusia.
Olehnya, kita tidak bisa memperlakukan alam ini dengan
sekehendak kita, dengan alasan apapun. Itulah yang hendak
Yesus katakan dalam Markus 15:16: “beritakanlah Injil kepada
seluruh makhluk.”
Sekarang, kita harus berani katakan, tidak ada
evangelisasi tanpa perjuangan keadilan, khususnya dalam
menghadapi imperalialisme ekonomi dan lingkungan; dan
tidak ada pewartaan Injil tanpa komitmen dan aksi untuk
pelestarian lingkungan. Hal ini tidak bisa berakhir hanya
berupa komitmen di atas kertas. Kita harus sedia mewujudkan
itu dalam aksi nyata, termasuk dalam memikul konsekuensi
finansialnya. Itulah wujud kesetiaan kita pada panggilan Yesus
memberitakan Injil kepada seluruh makhluk.
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PENYESALAN ALLAH DAN INISIATIF-NYA
DALAM MEMULIHKAN KEHIDUPAN DI DUNIA
(Kejadian 6:5-8)
Pdt. Bimbing Kalvari, M.Th.
Dosa didefinisikan sebagai tindakan melenceng
dari tujuan yang ditetapkan semula, yang dianalogikan
dengan anak panah yang meleset dan tidak tepat sasaran.
Dalam kisah penciptaan di Kejadian 2, Allah menciptakan
manusia dan menempatkan manusia di Taman di Eden untuk
memelihara taman tersebut. Istilah Eden berarti sesuatu yang
mendatangkan rasa indah, nikmat, dan menciptakan suasana
sukacita (Telnoni 2017, 87).
Amanat tersebut adalah amanat kepada manusia untuk
mengusahakan bumi yang dipercayakan kepadanya. Bumi
tidak boleh dikuras dan dirusak, melainkan harus dirawat dan
dijaga keselamatannya (Telnoni 2017, 86). Tetapi manusia
melakukan tindakan-tindakan yang melenceng dari tujuan
semula ketika Allah menciptakan mereka. Hal ini dimulai
dengan peristiwa di Taman Eden, hubungan manusia dengan
Allah, dengan sesamanya dan dengan alam menjadi kacau.
Hubungan yang semula baik dengan sesama dan ciptaan
yang lain (alam) menjadi hubungan yang tidak seimbang
(menundukkan, eksploitatif).
Narasi setelah Kejadian 3 menunjukkan bahwa
manusia semakin cakap melakukan tindakan yang melenceng
dari tujuan semula ketika Allah menciptakan mereka. Kejadian
4 bercerita tentang Kain sebagai seorang kakak yang
seharusnya melindungi tetapi justru membunuh Habel, si adik.
Selain perkawinan poligami yang merupakan penyimpangan
perkawinan yang ideal seperti yang tersirat dalam Kejadian
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2: 24, Lamekh membanggakan tindakan kekerasan yang
dilakukannya. Menurut Telnoni, kesombongan dan kejahatan
manusia dimulai dari dosa Adam, diteruskan oleh dosa Kain,
dilanjutkan lagi oleh dosa Lamekh, dan memuncak pada dosa
kolektif anak-anak Allah (Kej: 6:1-4) (Telnoni 2017, 221).
Manusia telah bertindak dengan anggapan bahwa dia
adalah penguasa yang bebas membuat semua keputusan di
bumi (Telnoni 2017, 221). Dengan kata lain manusia telah
melupakan batasan yang diberikan Allah kepadanya sebagai
penguasa yang memelihara. Penguasa sejati atas seluruh
ciptaan adalah Allah, sedangkan manusia hanya wakil
Allah di bumi. Karena melupakan batasan inilah manusia
hanya menghasilkan kejahatan bahkan hatinya memiliki
kecenderungan yang jahat.
Oleh karena manusia berbuat jahat dan kecenderungan
hatinya adalah jahat, maka menyesallah Allah telah
menciptakan manusia. Jahat atau kejahatan di sini dapat
diartikan sebagai cara hidup yang sama nilainya dengan
kematian. Manusia tidak lagi memiliki nilai kehidupan dalam
dirinya sendiri (Telnoni 2017, 221). Tuhan menyesal karena
tujuan mulia dari penciptaan manusia ternyata sia-sia.
Tuhan sedih karena manusia yang diciptakan dan
dimahkotai-Nya dengan kemuliaan (Maz 8:6) hanya mampu
melakukan dosa (Telnoni 2017, 222). Menurut Singgih, alasan
yang menyebabkan Allah menyesal adalah karena manusia
telah jahat secara luar-dalam dan rusak dalam arti hanya
melakukan kekerasan saja di bumi (Singgih 1999, 152).
Menurut Walter Lempp, ungkapan Allah menyesal
menunjukkan bahwa Allah merasa sayang melihat pembinasaan
ciptaan-Nya yang disebabkan kejahatan manusia: Allah
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menderita bersama dengan ciptaan-Nya dan menjadi marah
sehingga Ia sampai kepada pikiran andaikan saya tidak pernah
menjadikan manusia itu (Kej. 5) (Lempp 1997, 64).
Hal itu memilukan hati-Nya. Keadaan ini sangat berbeda
dengan pernyataan ketika Allah memberikan penilaian atas
ciptaan-Nya dalam Kejadian pasal 1, bahwa Dia melihat
yang dijadikan-Nya sungguh amat baik. Terjemahan Alkitab
Bahasa Indonesia Sehari-hari, Kejadian 1:31 berbunyi “Allah
memandang segala sesuatu yang telah dibuat-Nya itu, dan Ia
sangat senang” (Tob dapat diterjemahkan baik, bermanfaat,
menyenangkan, sedap).
Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang telah
Dia tetapkan: beranak cucu dan memelihara ciptaan yang lain,
hidup berdampingan dalam hubungan yang setara dengan
sesamanya (laki-laki dan perempuan) dan memelihara alam
ciptaan Allah dengan bertanggungjawab. Dalam teks ini
memang hanya dijelaskan tentang tindakan manusia terhadap
sesamanya, tetapi tindakan ini berdampak dalam tindakan
Allah untuk menghukum manusia dan sekaligus alam ciptaan
yang lain.
Hal ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan manusia
memiliki dampak bagi alam atau ciptaan yang lain. Ketika
manusia tidak lagi hidup dalam hubungan yang baik dengan
sesamanya dan dengan alam, maka bukan hanya sesamanya
yang menjadi korban, tetapi juga alam.
Gambaran tentang hati Allah dalam teks ini merupakan
ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah memperhatikan
dan mempedulikan semua hal yang terjadi dengan ciptaanNya di bumi. Dia bukanlah Allah yang mengabaikan ciptaanNya, tetapi memiliki semangat dan gairah bagi ciptaan-Nya. Di
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dalam Perjanjian Lama, di satu sisi beberapa kali disebutkan
bahwa Allah tidak dapat menyesal (1 Sam 15:29; Bil 23:19;
Yer 4:28; Yeh 14:24), tetapi di sisi yang lain disebutkan bahwa
Allah menyesal (1 Sam 15:11, 35; Kej 6:6-7; Kel 32:14; 2 Sam
24:16; Yer 18:8, 10; 26:19; 42:10; Am 7:3, 6; Yun 3:10; 4:2; 1
Taw 21:15).
Ungkapan “Allah tidak dapat menyesal” menunjukkan
bahwa kesetiaan Allah tidak berubah (Lempp 1997, 65). Ia
tidak mengubah rencana-Nya dan perjanjian-Nya atas ciptaanNya. Tetapi ungkapan Allah menyesal (Ibr; wayyinakhem)
menunjukkan bahwa Ia adalah hidup dan merdeka (Lempp
1997, 65). Ia dapat mengubah tindakan kebijaksanaanNya
untuk tujuan-Nya yang tetap. Allah adalah kasih setia yang
tetap dan tidak berubah, tetapi kasih setia tersebut dapat
terwujud dalam tindakan dan hukuman yang keras (Lempp,
1997, 66).
Meskipun Allah menyesal telah menciptakan manusia
dan memutuskan untuk menghukum manusia sekaligus alam
ciptaan yang lain dengan air bah, Allah tidak bermaksud
melenyapkan semua ciptaan-Nya dengan hukuman yang
diberikanNya itu. Allah tetap menjaga makhluk ciptaan-Nya
sekalipun dalam murka-Nya ia menghukum kejahatan.
Dasar dari pemeliharaan Allah adalah kasih dan
kesetiaan-Nya yang menjadi dasar penciptaan. Allah tidak
membiarkan air bah menghancurkan bumi sampai tuntas
tetapi membarui dan menyelamatkannya melalui Nuh dan
keluarganya (Borrong 2009, 197). Menurut Gerrit Singgih,
dalam narasi air bah, pada akhirnya ciptaan tidak kembali
terus dalam khaos melainkan selamat oleh karena kemurahan
Tuhan (Singgih 1999, 162).
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Allah adalah pihak yang berinisiatif untuk memulihkan
ciptaan-Nya sedangkan Nuh dan keluarganya adalah pihak
yang menyambut inisiatif Allah dengan bertindak secara aktif.
Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia (khen dari
kata khanan) perlindungan yang tidak dapat dibalas dari Tuhan
(Telnoni 2017, 223). Teks ini tidak menjelaskan karakter atau
hal-hal yang telah diperbuat oleh Nuh.
Karakter Nuh disebutkan di bagian lain yaitu di pasal 7:1.
Tidak terdapat alasan apapun sehingga Nuh diperkenan Allah,
hanya kasih karunia Allah saja yang mendahului (Lempp 1997,
67). Nuh beserta dengan keluarganya menanggapi inisiatif
Allah tersebut dengan setia. Dalam kisah ini, bukan hanya Nuh
dan tiga anak laki-laki Nuh yang menanggapi inisiatif Allah ini,
melainkan juga isteri Nuh dan tiga orang menantu perempuan
ikut serta dalam menanggapi inisiatif Allah tersebut. Kisah ini
mengungkapkan bahwa Allah memakai baik laki-laki maupun
perempuan dalam pemulihan ciptaan-Nya.
Tanggung jawab pemulihan ciptaan bukan hanya
tanggung jawab seseorang atau lembaga, tetapi tanggung
-jawab bersama. Ketika Allah memerintahkan Nuh untuk
membuat perahu dan mengumpulkan makanan bagi para
hewan,
Dia tidak hanya menyuruh Nuh seorang diri dalam
misi pemulihan ciptaan tersebut, melainkan Nuh bersama
dengan keluarganya. Sebuah hal yang besar dan rumit akan
dapat dikerjakan dengan baik jika tidak dikerjakan seorang
diri. Nuh dan keluarganya bekerja keras dan rela berkorban
untuk tetap menjaga kelangsungan hidup para hewan yang
berada di dalam bahtera. Bahkan mereka harus bekerja keras
sebelum dan selama air bah, seperti mencari, menebang
dan membelah kayu menjadi balok dan papan, mengangkut
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bahan untuk membuat bahtera tersebut serta memotong dan
memasangnya, menjaga dan mengumpulkan makanan untuk
seluruh hewan serta mereka sekeluarga, memberi makan para
binatang, dan menjaga kebersihan bahtera selama air bah (150
hari), dan sebagainya.
Alam ciptaan Allah yang telah rusak akan pulih jika
manusia bertindak seperti Nuh dan keluarganya yaitu berperan
aktif dalam memulihkan alam. Bertindak aktif dapat dilakukan
dengan contoh menggunakan sumber daya alam seperti air
dan tanah dengan bijak. Tidak melakukan pengrusakan alam
seperti pembakaran lahan gambut dan banyak hal-hal yang
lainnya.
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SPIRITUALITAS KEUGAHARIAN:
MERESPONS INISIATIF ALLAH DALAM
PEMULIHAN CIPTAAN-NYA
(Kolose 1 : 15-23)
Pdt. Gomar Gultom, M.Th.
Gereja-gereja di Indonesia menyerukan betapa
perlunya dikembangkan ‘Spiritualitas Keugaharian,’ sebagai
kontras terhadap globalisasi keserakahan yang makin
mendegradasi kualitas lingkungan. Spitirualitas Keugaharian
dimaksud memiliki tiga dimensi:
a) Pengendalian diri sehingga memiliki keberanian dan
kemampuan untuk mengatakan “cukup!” dan dengan itu
dapat berhemat atas sumber-sumber daya alam;
b) Semangat berbagi dalam memiliki dan mengelola sumber
sumber daya alam semesta; dan
c) Kesediaan menentangi segala sistem, struktur dan
kebijakan yang merusak alam semesta dan yang
menghalangi setiap/semua orang dalam mengupayakan
kecukupan bagi dirinya.
Dalam kaitan inilah gereja-gereja di Indonesia,
mengampanyekan program “Gereja Sahabat Alam” yang
antara lain mengajak seluruh warga gereja memiliki habitus
baru untuk hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam,
menghindari pencemaran dan memperbaiki lingkungan yang
rusak.
Namun yang tak kalah pentingnya juga adalah
perjuangan bersama dalam menghadapi keserakahan
korporasi yang ditopang oleh penguasa. Alih fungsi hutan
rakyat menjadi hutan industri, dan penggusuran masyarakat
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adat menjadi peristiwa yang acap kali terjadi. Di satu sisi ada
penggundulan hutan-hutan tropis dan merubahnya menjadi
perkebunan dengan monokultur seperti kelapa sawit, tebu dan
eucalyptus. Pada sisi lain terjadi juga perampasan tanah milik
masyarakat adat oleh para pengusaha dengan bermodalkan
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Usaha (HGU)
yang diterbitkan sepihak oleh penguasa.
Bukan hanya penggundulan hutan. Pencemaran air
dan udara juga terjadi, seperti peternakan ikan raksasa di
danau-danau, serta pabrik-pabrik pulp dan rayon di daerah
pemukiman– yang cukup merisaukan.
Kampanye penyelamatan lingkungan ini harus berjalan
seiring dengan advokasi hak-hak masyarakat adat dalam
upaya menyelamatkan lingkungan. Dalam kerangka ini pula
dibutuhkan agenda bersama seluruh umat manusia di bumi ini.
Kita semua diajak untuk ikut mendukung gerakan masyarakat
melawan segala bentuk perampasan tanah dan perusakan
hutan. Pada sisi lain dibutuhkan juga langkah-langkah nyata
untuk hidup lebih hemat sehingga tidak mengorbankan lebih
banyak lagi sumber-sumber daya alam. Kita semua ditantang
untuk sedia mengembangkan Spiritualitas Keugaharian untuk
melawan globalisasi keserakahan, yang dengan itu sekaligus
kita mempromosikan kehidupan bersama sebagai rumah
tangga Allah.
Dalam hidup kita, acap kali kita mempertentangkan
beberapa hal yang berbeda. Misalnya terang dengan gelap,
putih dengan hitam, siang dengan malam, baik dengan jahat,
lelaki dengan perempuan, yang sorgawi dengan yang duniawi,
yang rohani dengan yang jasmani, dll.
Cara berpikir dualistik sedemikian sangat kuat berakar
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dalam alam berpikir kita di Indonesia, dan juga tak jauh
berbeda dengan bangsa-bangsa lain di Asia. Demikianlah,
kita mengkotak-kotakkan berbagai hal sehingga siang,
identik dengan terang, putih, lelaki dan merupakan hal yang
berhubungan dengan kebaikan, hal surgawi dan rohani.
Sebaliknya, malam identik dengan gelap, hitam, perempuan
dan berhubungan dengan kejahatan, hal duniawi dan jasmani.
Perkembangan spiritualitas kita akhir-akhir ini juga
sangat kuat dipengaruhi pengkotakan yang seperti itu. Makin
banyak saja warga gereja kita yang mempertentangkan hal
sorgawi dan duniawi atau jasmani dan rohani. Bagi mereka,
apa yang penting adalah adalah hal-hal yang berhubungan
dengan kerohanian saja, sementara yang bersifat jasmani dan
duniawi, itu pasti jahat dan harus dihindari.
Rupa-rupanya, persoalan seperti itu juga telah dialami
oleh jemaat mula-mula. Pada saat Paulus menulis surat ini,
jemaat Kolose sedang menghadapi tantangan dari aliran
Gnostik yang muncul di tengah-tengah jemaat. Menurut
aliran ini, segala sesuatu yang bersifat duniawai adalah jahat
dan segala yang bersifat rohani itulah yang baik. Oleh karena
itu, kata mereka, bumi pastilah bukan ciptaan Allah, karena
mustahil Allah yang maha suci itu menyentuh benda (bumi)
yang jahat ini.
Menurut aliran Gnostik itu, proses penciptaan terjadi
karena Allah itu berada dalam serangkaian proses emanasi.
Rangkaian tersebut makin lama makin jauh; dan semakin jauh,
dia makin tidak mengenal bahkan memusuhi Allah. Rangkaian
terjauh itulah yang kemudian menjadi bumi ini.
Dari pemahaman itulah aliran Gnostik ini sampai pada
pemahaman akan tiga hal: pertama, pencipta bumi pasti bukan
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Allah, tetapi seseorang yang memusuhi Allah. Kedua, Yesus
dipahami hanya sebagai seseorang yang terdekat dengan
Allah dalam rangkaian proses emanasi. Ia hanyalah salah satu
dari sekian banyak. Dan ketiga, Yesus sebagai penyataan Allah,
mustahil menggunakan tubuh jasamani, sehingga mereka
menolak kemanusiaan Yesus.
Menjawab tantangan yang mulai mempengaruhi
jemaat Kolose itulah Paulus berbicara melalui teks ini. Paulus
dengan tegas mengatakan bahwa Allahlah pencipta dunia
ini. Lebih lanjut Paulus menyebutkan Yesus sebagai agen
penciptaan tersebut, bahwa penciptaan itu terjadi dalam, oleh
dan untuk-Nya. Dialah yang lebih utama dari segala ciptaan
karena kepenuhan Allah wujud dalam diri-Nya. Dia bukan saja
awal dan tujuan dari penciptaan, tetapi juga bersama dunia ini
sepanjang masa.
Lebih lanjut dia katakan, tujuan kehadiran Yesus di
dunia ini adalah dalam rangka memperdamaikan segala
sesuatu dengan Allah. Artinya, bukan hanya manusia yang
diperdamaikan,
tetapi perdamaian itu merasuki segala
sesuatu: bumi, tanah, tumbuhan , hewan, air dan udara.
Dalam Dia bersatu kembali solideritas yang tadinya terpisah:
yang sorgawi dan duniawi, yang rohani dan jasmani. Dia
mengutuhkan kembali segala ciptaan. Ini dengan tegas
menentangi pemahaman yang mengatakan bahwa dunia
ini jahat. Nats ini, sebaliknya, hendak mengatakan bahwa
dunia ini adalah milik Allah dan mendapat bagian dalam
perdamaian yang universal. Dengan kata lain, dunia ini adalah
dunia yang telah ditebus. Paulus dalam nats ini dengan tegas
menghubungkan penciptaan dan penebusan dalam suatu
kesatuan kosmis. Hal ini lebih mudah kita pahami, karena
dunia ini adalah tempat dan pentas manusia serta suasana
hidup manusia. Ada keterkaitan antara manusia dengan alam
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semesta ini, yang pada mulanya kesemuanya Allah pandang
baik (Kej. 1:31), tetapi oleh karena dosa menjadi rusak. Maka
pemulihan dalam penebusan tersebut juga merangkumi alam
semesta ini.
Sebetulnya, keterpautan penciptaan dan penebusan
dalam kesatuan kosmis ini bukanlah hal yang baru bagi umat
Isarael. Kalau kita memperhatikan nats-nats Perjanjian Lama,
acap kita melihat hubungan antara penebusan dan ekologi.
Lihat saja Hosea 2:18-20 misalnya, yang mencakup pemulihan
yang lengkap dan menyeluruh dari dunia ini; suatu tatanan
yang baru di muka bumi; atau Yesaya 11:1-10, dll.
Kalau “memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya” (ayat 20) kita pahami sebagai pengutuhan kembali
segala ciptaan, maka mau tak mau kita harus mengkaji ulang
pemahaman kita tentang penciptaan, antara lain:
Pertama, Pada satu segi manusia adalah bagian dari
alam, terikat dalam kesatuan dengan bagian-bagian alam
yang lain dan tunduk pada hukum-hukum alam. Bahkan
kesatuan manusia dengan alam ini digambarkan dengan jelas
dalam Alkitab: manusia dibentuk dari debu tanah (Kej. 2:7)
seperti halnya binatang hutan dan segala burung (Kej 2:19).
Kemudian manusia mengusahakan tanah (Kej 3:23) dan hidup
dari tanah, serta akhirnya kembali menjadi tanah (Kej. 3:19).
Terlihat adanya kesemakhlukan antara manusia dan alam
semesta ini, dan itu semua baik adanya (Kej. 1:31). Artinya,
tidak ada makhluk yang lebih dari manusisa sebagai ciptaan
Tuhan, tetapi juga tidak ada yang kurang.
Kedua, Pada sisi lain, manusia memiliki kesegambaran
dengan Allah (Kej. 1:26-27) yang kepadanya diberi tanggungjawab untuk berkuasa dan memelihara alam ciptaan-Nya. Dia
adalah mandataris dan milik kepunyaan-Nya.
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Ketiga, manusia hidup dalam persekutuan dengan
sesamanya manusia. Ia mempunyai mitra sejajar dengan
dirinya. Dengan kata lain, ada kesesamaan dalam diri manusia
(Kej. 1:27 & 2:18)
Dengan demikian, penebusan Yesus Kristus, yang
memperdamaikan manusia dengan Allah, mempunyai ketiga
dimensi tersebut di atas, yaitu: kesegambaran dengan Allah,
kesemakhlukan dengan alam dan kesesamaan dengan manusia
lainnya. Dan itulah keutuhan ciptaan menurut pandangan
Alkitab. Hal ini sekaligus juga merupakan suatu seruan
untuk mengadakan perjanjian dan perjuangan melawan
semua kekuatan yang menghancurkan keutuhan tersebut,
yaitu berbagai bentuk kekuatan yang mengurangi nilai-nilai
kesegambaran, kesemakhlukan dan kesesamaan tersebut
seperti perang, perusakan lingkungan atau eksploitasi alam
secara berlebihan.
Kita umat manusialah yang merupakan penata dalam
rumah bersama ini, maka kita mempunyai tanggung jawab
dalam memelihara kelestarian lingkungan. Tugas ini mesti
diwujudkan secara konkrit, tak cukup lagi dengan diskusi
dan wacana, tetapi harus dengan habitus baru. Secara umum
habitus baru itu dapat kita rangkum dalam 4 R:
1. Reuse: menggunakan berulang-ulang bahan dari
lingkungan. Misalnya dalam penggunaan plastik atau
kertas bisa digunakan berulang-ulang. Sayangnya,
hanya uang kertas yang kita gunakan berulang-ulang
walau sudah lusuh sekali. Mestinya hal yang sama kita
lakukan kepada kertas lain, seperti amplop, map dan
lain-lain. Ketimbang menggunakan plastik sebagai
tentengan belanja, mengapa kita tidak kembali
menggunakan keranjang belanja?
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1. Reduce: mengurangi pemakaian. Menghemat dalam memanfaatkan sumber daya alam: misalnya
menghemat air, listrik, kertas, dan lain sebagainya,
termasuk makanan dan bahan konsumsi lainnya
untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam dan
lingkungan.
2. Replace: mengganti bahan yang merusak lingkungan dengan bahan yang ramah lingkungan.
Mengupayakan untuk mengganti penggunaan bahan
kimia dan berbagai bahan lainnya yang sulit didaur
ulang. Penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi
dengan pupuk dan pestisida yang selaras alam
merupakan panggilan yang mendesak dewasa ini.
Pemanasan global yang terjadi dewasa ini harusnya
memaksa kita untuk lebih serius dalam hal ini.
3. Recycle: mendaur ulang bahan atau barang-barang
bekas pakai. Misalnya: perbaikan dalam pengelolaan
sampah, dengan memisahkan sampah organik dan
sampah non-organik. Termasuk dalam hal ini adalah
tugas kita untuk memperbaiki lingkungan yang
terlanjur rusak, misalnya dengan penghijauan kembali.
Yang menjadi soal adalah, sering sekali penanaman
pohon seperti ini tinggal menjadi seremoni.
Prinsip 4 R tersebut di atas, sejalan juga dengan prinsipprinsip Kristiani yang perlu diterapkan dalam rangka peduli
lingkungan yaitu: repent (bertobat dan mengaku atas perlakuan
buruk terhadap lingkungan), restraint (mengendalikan diri,
tidak rakus), respect (menghargai ciptaan Tuhan yang lain) dan
responsible (bertanggung jawab).
Kalau empat hal ini dilakukan oleh tiap orang, tiap
keluarga dan tiap jemaat, maka itulah salah satu bentuk
ibadah yang sejati. Ibadah adalah membangun hubungan
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yang harmonis dengan Allah. Maka kita harus mengasihi
Allah sambil menjaga dan memelihara seluruh ciptaan-Nya,
termasuk lahan gambut yang telah ia sediakan bagi banyak
jiwa yang hidup di sekitarnya.

Aksi Peduli Lingkungan, Langkah-langkah Praktis di
Keluarga
A. Hemat Air

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari terjadi
pemborosan air bersih sementara banyak orang lain belum
mendapatkan kesempatan memperoleh air sehat.
1. Lebih baik tidak membiarkan air mengalir tanpa digunakan.
(Air kran mengalir kira-kira 9 liter per menit).
2. Biasakan memeriksa pipa secara teratur dan memperbaiki
segera apabila terjadi kebocoran. Jika menggunakan jasa
pam, cek secara teratur penggunaan air pada meteran.
3. Biasakan mencuci peralatan piring dan rumah tangga
lainnya yang menggunakan air dan yang ditampung dalam
baskom, karena lebih hemat.
4. Mencuci sayur dan daging dalam wadah terpisah sebanyak
±4 liter air akan jauh lebih hemat dibandingkan mencuci di
bawah air mengalir.
5. Manfaatkan air bekas cucian sayur, daging untuk menyiram
tanaman karena mengandung zat hara yang diperlukan
tanaman.
6. Apabila mencuci mobil, motor lebih baik menggunakan
air dalam ember dan lap daripada menggunakan air yang
mengalir dari selang.
7. Apabila menggosok gigi, biasakan menggunakan air hanya
untuk membasahi, membilas dan berkumur saja; biasakan
tidak membiarkan air mengalir sementara menggosok gigi.
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1. Biasakan mandi dengan pancuran (bisa membuat sendiri
dan disetel dengan daya sedang) karena lebih hemat jika
dibandingkan mandi dengan menggunakan gayung. Mandi
dengan menggunakan gayung dapat menghabiskan air ±
30 liter, sedangkan dengan pancuran hanya ± 10 liter.
2. Biasakan menggunakan mesin cuci apabila fasilitas cucian
sudah banyak sehingga lebih menghemat air dan energi
dibandingkan mencuci pakaian sedikit dengan jumlah air
yang sama banyak.
3. Apabila menggunakan pendingin ruangan (ac), biasakan
menampung air buangan ac dalam wadah karena air
buangan ac dapat untuk menyiram halaman, mencuci
mobil-motor, mengepel lantai dan dapat digunakan untuk
air radiator mobil.
4. Biasakan menyiram tanaman pada sore atau malam hari
karena pada siang hari air mudah menguap.
5. Biasakan menampung air hujan atau membuat sumur
resapan agar air hujan tidak terbuang percuma.

B. Hindari Pencemaran Udara

Udara bersih sangat dibutuhkan untuk pernafasan kita.
Beberapa penyakit dipicu oleh kurang bersih atau tercemarnya
udara.
1. Biasakan memeriksa mesin kendaraan bermotor dan
tidak mengubah standar pabrikan kendaraan bermotor
kita untuk menghemat bahan bakar dan menghindari
pencemaran udara yang berasal dari kerusakan knalpot.
2. Tidak membiasakan membakar sampah karena memicu
pencemaran udara.
3. Membiasakan menanam sebanyak mungkin tanaman di
rumah untuk menambah sejuk udara dan menghindari
pencemaran.
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1. Menggunakan pagar rumah dari tanaman hidup dapat
menambah keindahan rumah dan lebih sejuk (misalnya
teh-tehan, bambu dan lain sebagainya).

C. Efisien Penggunaan Energi

Konsumsi energi di rumah, dapat dikurangi dengan
mudah melalui tindakan sederhana. Semakin sedikit energi
yang digunakan, akan semakin sedikit kebutuhan kita terhadap
bahan bakar fosil dan akan mengurangi dilepaskannya
karbondioksida ke atmosfer. Pada awal mulanya, upaya
penghematan energi akan menimbulkan biaya tambahan
karena kita harus membeli peralatan tertentu tetapi dalam
jangka panjang akan lebih menghemat biaya.
1. Bangunan rumah didesain dengan sirkulasi udara (jendela)
yang baik sehingga dapat meminimalkan bahkan tidak
perlu menggunakan ac, kipas angin serta alat penerangan
berlebihan.
2. Membiasakan mematikan ac/tv/lampu dan alat-alat
elektronik bila sedang tidak digunakan.
3. Biasakan tidak membiarkan pintu lemari es terbuka terlalu
lama sehingga banyak energi terbuang percuma dengan
pemakikan listrik yang tidak perlu.
4. Menggunakan lampu fluorescent yang hemat energi,
lebih baik dibandingkan menggunakan bola lampu pijar,
meskipun harganya lebih mahal tetapi lebih awet.
5. Membiasakan menggunakan pengatur suhu pada seterika
listrik sesuai dengan jenis bahan yang akan diseterika, dan
matikan aliran listriknya apabila kedatangan tamu dan
telpon berbunyi sementara pekerjaan menyeterika belum
selesai.
6. Lebih baik memasak air dalam jumlah banyak kemudian
disimpan di dalam termos daripada memasak air berulangBahan Bacaan Fasilitator/Pengkhotbah
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1. ulang untuk menghemat energi bahan bakar.
2. Membiasakan diri tidak mandi dengan air panas, jika tidak
benar-benar perlu.
3. Membiasakan membeli produk elektronik hemat energi
dan biasakan menanyakan kepada pramuniaga toko ketika
membeli alat-alat elektronik tentang kebutuhan energi
alat-alat tersebut.
4. Biasakan berjalan kaki atau bersepeda jika pergi dalam
jarak dekat (sekalian berolah raga, menghemat bahan
bakar); atau menggunakan transportasi umum jika dalam
jarak jauh. Jika menggunakan mobil pribadi, usahakan
pergi bersama-sama dalam satu mobil (sesuai kapasitas
penumpang) dengan anggota keluarga atau tetangga jika
searah dan dalam waktu bersamaan.

D. Kelola Sampah Rumah Tangga

Sampah akan menjadi persoalan apabila tidak dikelola
dengan baik. Pengelolaan dimulai dari rumah akan sangat
membantu pengelolaan sampah secara umum dan dapat
mendatangkan keuntungan ekonomis.
1. Biasakan membuang sampah pada tempatnya (anak-anak
usia balita sudah dapat dilatih).
2. Biasakan memisahkan sampah organik (sisa sayuran, buah
dan lainnya) dengan sampah anorganik (kertas, botol,
plastik, kaleng dan lainnya) untuk dimanfaatkan kembali.
3. Sampah organik dapat digunakan sebagai bahan kompos
yang nantinya dapat digunakan sendiri untuk pupuk
tanaman di halaman.
4. Sampah anorganik dapat dijual atau diserahkan ke
pemulung (tentu pemulung akan sangat berterima-kasih).
5. Biasakan memakai serbet/lap kain yang dapat dicuci
kembali daripada tisu, untuk memperkecil volume sampah.
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1. Biasakan membawa tas belanja jika berbelanja, untuk
mengurangi jumlah kantong plastik dari pasar. Jika banyak
tas/kantong plastik di rumah, biasakan membawa kembali
ke pasar atau serahkan ke tukang sayur untuk dipergunakan
kembali (tukang sayur akan sangat berterima-kasih).
2. Biasakan membawa tempat makan dari rumah ketika
membeli makanan di warung/resto untuk mengurangi
jumlah sampah dari pembungkusnya.
3. Biasakan minum tanpa sedotan, karena sedotan
dipergunakan untuk sekali pakai.
4. Bagi ibu-ibu dan remaja putri, biasakan memilih pembalut
wanita yang mudah hancur (banyak produk ramah
lingkungan yang sudah mencantumkan informasi tersebut
pada kemasannya).
5. Biasakan menggunakan pampers bayi hanya jika sangat
diperlukan, karena penggunaan popok bayi dari kain yang
dicuci kembali akan lebih sehat dan hemat.

E. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan secara efisien sangat membantu
kita untuk melestarikan lingkungan.
1. Biasakan tidak menutup/memperkeras halaman dengan
semen/tegel dan sebagainya. Lahan yang dibiarkan
tidak diperkeras atau tertutup rumput sangat baik
untuk penyerapan air hujan (dalam ”ukuran luas” dapat
menghindarkan dari genangan air bahkan banjir). Jika
ingin kelihatan rapi, dapat dirapikan dengan grass-block,
sehingga masih menyisakan lubang-lubang peresapan air.
2. Jika memungkinkan di setiap rumah mempunyai sumur
resapan atau biopori untuk menyimpan air hujan supaya
tidak terbuang percuma. Sumur resapan yang dibuat
secara kolektif dengan tetangga juga sangat membantu.
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1. Lahan yang dipenuhi tanaman atau tanaman dalam pot
akan mendatangkan kehidupan alam (kupu-kupu, burung,
kadal dan lain sebagainya ) sehingga menambah asri
suasana. Hasil dari tanaman obat, sayuran, buah dapat
dinikmati sendiri tanpa harus membeli.
2. Biasakan membersihkan halaman secara rutin, selain lebih
bersih terhindar dari tikus dan binatang pengganggu lain,
juga dapat dijadikan area olahraga.

F. Hidup Lebih Sehat

Hidup sehat merupakan syarat mutlak bagi kita untuk
bisa produktif. Seringkali, tanpa disadari kebiasaan kita di
rumah dapat memicu kita untuk menjadi sakit.
1. Biasakan melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan ringan
tanpa menyuruh pembantu (mengambil air minum,
mengambil koran/majalah, menyiram halaman dan lain
sebagainya).
2. Biasakan tidak menampung air berlebihan di kamar mandi
atau tempat lain karena dapat menjadi sarang nyamuk
3. Biasakan tidak menggantung pakaian kotor di kamar
karena dapat menjadi sarang nyamuk; lebih hemat karena
tidak perlu menggunakan obat anti nyamuk
4. Lebih baik menanam tanaman anti nyamuk dan
membersihkan lingkungan, daripada menggunakan obat
kimia anti-nyamuk.
5. Biasakan menggunakan obat-obatan dari alam (herbal) jika
diperlukan, karena obat-obatan tersebut tidak mempunyai
efek negatif pada tubuh (konsultasikan dengan dokter).
6. Biasakan menggunakan pewarna alami untuk produk
makanan atau produk-produk yang langsung dipakai
pada tubuh (misalnya daun suji untuk pewarna hijau pada
makanan, kunyit untuk pewarna kuning, temu giring untuk
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1. pewarna kuning pada lulur).
2. Biasakan makan makanan segar daripada makanan awetan.
3. Hindari produk-produk makanan, kosmetik, obat-obatan
ke tubuh, yang dikemas dengan bahan berbahaya beracun
(misalnya styrofoam).
4. Biasakan mengganti produk-produk di rumah yang
mengandung bahan berbahaya beracun dengan
bahan alami; jika terpaksa menggunakannya biasakan
mempelajari dampak negatif produk-produk tersebut dan
batasi penggunaannya (lebih baik menggunakan koran
bekas untuk membersihkan kaca daripada semprot kimia
pembersih kaca).

G. Gaya Hidup Hemat dan Selektif

Gaya hidup seseorang kadang dipengaruhi oleh
lingkungan sekitar. Tanpa disadari di satu sisi gaya hidup kita
menjadi boros dan menjadi tidak ramah lingkungan.
1. Biasakan untuk berbelanja produk tertentu jika benarbenar membutuhkan (hati-hati dengan iklan yang sangat
menarik).
2. Jika memungkinkan (uang cukup) lebih baik membeli
suatu produk dalam jumlah besar, selain menghemat uang
juga menghemat kemasan. Berbelanja secara ”patungan”
dengan teman untuk produk yang sama dalam jumlah
besar juga dapat dilakukan.
3. Biasakan menggunakan produk-produk lokal, selain murah,
mudah didapat, manfaatnya sama dengan produk-produk
impor.
4. Biasakan menghindari produk yang dirancang untuk sekali
pakai langsung buang; lebih baik produk yang dapat dipakai
berulang kali.
5. Berikan barang-barang (baju, celana, sepatu, seragam)
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1. yang masih layak pakai (tetapi sudah tidak kita butuhkan)
ke orang lain yang masih membutuhkan.
2. Hemat dalam pemakaian kertas dengan cara menggunakan
ke dua sisinya. Biasakan menyumbangkan majalah atau
buku yang habis dibaca kepada sekolah, perpustakaan,
panti asuhan dan orang lain yang membutuhkan.
3. Biasakan menggunakan/membeli kosmetik yang tidak
mengandung aerosol, merkuri dan zat kimia berbahaya.
Lebih baik menggunakan produk semprotan pump action
spray daripada yang menggunakan aerosol, karena
berbahaya bagi lingkungan.
4. Sebarkan pesan bersahabat dan bijak tentang lingkungan
kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita.
5. Lebih baik menggunakan produk semprotan pump action
spray daripada yang menggunakan aerosol, karena
berbahaya bagi lingkungan.
6. Sebarkan pesan bersahabat dan bijak tentang lingkungan
kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita.

Langkah-langkah Praktis Saat Berpergian
1. Kurangi penggunaan kendaraan bensin/solar dan
perbanyaklah berjalan kaki atau bersepeda untuk jarakjarak dekat.
2. Jagalah mesin mobil agar dalam kondisi dan kemampuan
pembakaran yang baik.
3. Gantilah oli mesin dan bersihkanlah filter secara teratur.
Sedapat mungkin jangan gunakan bensin campur.
4. Hindarilah pengeluaran banyak gas dari mobil anda.
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Langkah-langkah Praktis di Kantor/Tempat Kerja
1. Sediakan di setiap pos kerja sebuah kotak pendaur ulang
kertas bekas.
2. Pergunakanlah kedua sisi kertas bolak-balik.
3. Gunakan lagi amplop yang masih bisa dipakai.
4. Gunakan kertas daur ulang dan tanpa 1 pemutih.
5. Tidak merokok di sembarang tempat.
6. Bentuklah “panitia lingkungan hidup” di kantor anda.
7. Tulislah surat kepada pejabat pemerintah untuk
melaksanakan, mendukung dan memberlakukan hukum
yang menantang untuk hidup sadar lingkungan.
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YESUS KRISTUS HIKMAT BAGI KITA
(1 Korintus 1 : 30a; Yakobus 1 : 18)
Pdt. Samuel H., S.Th.

Pengantar
Dasar bahan bacaan yang disampaikan ini adalah
mengajak umat peduli atas seluruh ciptaan Allah. Allah telah
menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Ada
peran aktif yang diharapkan dari manusia selaku ciptaan-Nya
yang mulia yakni merawat dan memanfaatkan alam dengan
bijak. Lahan gambut yang merupakan ciptaan Tuhan menjadi
penting untuk dijaga dan dipelihara. Mengapa? Karena
proses terciptanya lahan gambut membutuhkan waktu cukup
panjang. Artinya lahan gambut adalah lahan “istimewa” dalam
karya ciptaan-Nya.
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang
menjadi wadah kebersamaan dalam mewujudkan dan
menghadirkan kasih Tuhan bukan saja menyadari namun
juga secara proaktif mengajak dan terus menyuarakan
akan kelestarian dan pemeliharaan lingkungan. Untuk itu
dalam “Kebijakan Gereja-gereja seluruh anggota PGI bahwa
menyikapi “Konflik Agraria dan Degradasi Lingkungan” butir
ke-6 dengan tegas menyatakan bahwa:
“Diakui atau tidak telah terjadi penafsiran yang keliru
terhadap teks-teks Alkitab yang berbicara tentang
hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.
Namun kekeliruan penafsiran ini tidak secara langsung
mendorong ekspoitasi terhadap lingkungan. Meskipun
demikian, perlu melakukan reinterpretasi teks-teks yang
berbicara tentang hubungan manusia dengan lingkungan
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hidupnya sehingga ditemukan kembali kearifan-kearifan
yang mendorong umat manusia memperlakukan
lingkungan hidupnya sesuai dengan maksud Sang
Pencipta. Hal ini sejalan dengan pengajaran Alkitabiah
tentang tanggungjawab manusia sebagai mitra Allah
untuk memelihara bumi.”
PGI juga terbuka untuk bekerja sama dengan pihak
mana pun yang memiliki niat baik dan membawa visi misi
yang sejalan dengan visi-misi PGI demi pelestarian lingkungan
hidup.
Bacaan ini sengaja diambil dari pesan Natal bersama
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dengan
Konferensi Wali Gereja di Indonesia (KWI) tahun 2018 dalam
kaitan keutuhan ciptaan yang diselaraskan dengan kepedulian
PGI; kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan lingkungan
hidup (Sidang Raya XVI di Nias tahun 2014).

Pemahaman Teks
Jemaat atau Gereja di Korintus adalah gereja kota,
dimana Korintus merupakan sebuah kota perdagangan
yang maju dan juga kota yang dihuni oleh penduduk yang
multi-etnis, multi-budaya dan multi-agama. Rasul Paulus
dalam suratnya kepada jemaat di Korintus lebih berfokus
pada life style (gaya hidup) atau tepatnya “the way of life”
(jalan hidup) orang-orang Kristen yang berada di Korintus.
Meskipun mereka hidup di kota yang termasuk sangat besar
di masanya, jemaat kurang peka terhadap situasi di sekitar
mereka. Bukannya bersatu dan bekerja sama untuk melayani,
jemaat malah terpecah ke dalam kelompok-kelompok seperti
“golongan Petrus,” “golongan Apolos,” “golongan Paulus,” dan
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“golongan Kristus.” Karenanya dalam situasi ini hikmat dari
Allah sangat dibutuhkan agar orang-orang Kristen menjadi
orang-orang Kristen yang dewasa. Dalam menyebut bagian
ini (1 Kor 1:30a), Rasul Paulus mengacu pada Kitab Yeremia:
“Beginilah firman TUHAN: “Janganlah orang
bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya,
janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena
kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah,
baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa
ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah
TUHAN yang menunjukkan kasih setia, keadilan
dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu
Kusukai, demikianlah firman TUHAN.”
(Yer. 9:23,24).
Ada pertentangan antara ‘hikmat dunia’ yang berpusat
pada diri dan hanya mencari kepuasan dan keuntungan
diri dengan hikmat ilahi yang berdasarkan dan mengikuti
pengorbanan Kristus di atas kayu salib. (band. Maria A.
Pascuzzi dalam Daniel Durken, 2017).
Orang yang memiliki hikmat ilahi akan berfokus bukan
pada pemenuhan egonya lagi namun juga peka terhadap
kebutuhan sesama baik di masa kini maupun di masa yang
akan datang. Hal ini membawa kita pada kesadaran bahwa
menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadi orang yang
sepenuhnya mengenal dan melakukan kehendak Alllah. Halhal seperti itu harus dipelajari.
Dengan adanya pertobatan rohani seorang Kristen
bukan hanya menjadi ‘Kristen’ di dalam gereja atau dalam
ibadah-ibadah dan persekutuan yang bersifat formal melain
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kan ia menghidupi dirinya sepenuh waktu sebagai seorang
Kristen. Pertobatan yang mencintai Allah berarti juga
membawa pada cinta akan sesama (band. Yak.2:1-3,17). Ketika
manusia memberontak terhadap Allah maka kita :
1. Mendapat kutuk terhadap tanah sehingga tanah
harus diolah lebih dari sebelumnya sebelum hasilnya
dapat dinikmati,
2. Sakit melahirkan pada wanita dan
3. Kutukan terhadap ular (kej.3:14-18).
dengan kata lain manusia, hewan dan tanah yang menghasilkan
aneka tumbuhan juga mendapat bagian dari akibat pelanggaran
yang dilakukan oleh manusia. Buku tipis berjudul “Kebijakan
Gereja Anggota PGI Menyikapi Konflik Agraria dan Degradasi
Lingkungan” yang telah dikutip di atas menjelaskan mengenai
contoh dosa yang dilakukan terhadap alam.
Dosa ini mendapat pembenaran dengan cara tafsir
yang di masa lalu dianggap sangat tepat, namun kini disadari
penafsiran seperti itu tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab
secara holistik. Pernah sebagian orang Kristen melihat kata
‘kuasai’ (Ibrani: rada) dan ‘taklukkan’ (Ibrani: kabash) sebagai
bukti bahwa manusia dapat berbuat apa saja terhadap alam
karena kata ‘kuasai’ ini berarti kekuasaan raja, termasuk atas
musuh-musuh yang telah ditaklukkannya. Kata ‘taklukkan’ juga
memiliki arti yang paralel yaitu mengalahkan lawan. Padahal
sebenarnya kata-kata ini terutama kata ‘kuasai’ dapat juga
berarti positif yakni kekuasaan raja yang bersifat mengayomi,
memberikan keadilan dan kesejahteraan (Mazmur 72).
Lebih lanjut buku tipis ini menjelaskan, “Seluruh ciptaan
mencakup bumi (tanah) dan sumber-sumber di dalamnya
mempunyai dua fungsi yang sangat penting yaitu sebagai
sumber kehidupan manusia dan sebagai tempat bermukim
manusia. Maka dapatlah disimpulkan bahwa seluruh ciptaan
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dipercayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan, dikelola
dan dipelihara.” Selanjutnya buku ini menjelaskan 8 (delapan)
sikap orang Kristen terhadap ciptaan:
1. Positif. Ciptaan diciptakan baik dan luhur (kej.
1:10,12,18,21, 25,31). Semua ciptaan diciptakan
untuk tujuan tertentu, bukan hanya untuk kepuasan
manusia. Maka manusia harus bersikap positif
terhadap lingkungan.
2. Konstruktif. Manusia boleh memakai, mendiami
tetapi harus memelihara (kej. 2:15). Manusia adalah
stewardess (penatalayan) ciptaan Allah. Maka manusia
harus selalu bersikap konstruktif, membangun,
menumbuhkan, memelihara lingkungan hidup.
3. Solider. Manusia wakil tuhan terhadap ciptaan lain.
Imago Dei bukan keunggulan dominatif/ekspoitatif
tetapi untuk kebaikan mengembangkan (kej. 1:2628). Manusia harus solider, memiliki sense of solidarity sebagai sesama ciptaan.
4. Seimbang. Materi dan rohani sama pentingnya. Firman
dan roti (mat. 4:4). Manusia membutuhkan sumber
daya alam (ciptaan) untuk dipakai. Tetapi manusia
juga membutuhkan ketenangan dan kenyamanan
bersama ciptaan lain. Manusia perlu memelihara
keseimbangan hidupnya dan keseimbangan seluruh
ciptaan.
5. Utuh. Keselamatan untuk semua ciptaan (kol.1:20).
Kristus tidak hanya menebus umat manusia tetapi
juga menebus seluruh ciptaan. Maka orang beriman
harus memandang kehidupan secara utuh. Yang
dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan pula oleh
ciptaan lain.
6. Proposional. Manusia diberikan hak pakai untuk
memenuhi kebutuhan (kej 1:29). Manusia tidak
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1. diberikan alam menjadi hak milik. Pemilik adalah
Tuhan (mzm. 24:1-2; Bnd. Im. 25:23). Karena
itu manusia harus berhati-hati dengan apa yang
dipinjamkan oleh Allah kepada manusia
2. Prospektif. Oleh karena manusia hanya mempunyai
hak pakai, maka manusia harus memelihara supaya
sumber-sumber alam itu tidak cepat habis dan dapat
dipergunakan secara berkesinambungan dari generasi
ke generasi dan untuk seluruh makhluk kehidupan.
Lingkungan hidup harus diwariskan dari generasi
ke generasi. Perintah menguasai dan menaklukkan
diberikan bersama dengan perintah beranak cucu
dan berkembang biak. Maka ciptaan lain juga harus
diwariskan kepada generasi penerus
3. Transformatif. Dalam kitab wahyu pasal 21 dikatakan
bahwa Tuhan sendiri akan menciptakan langit baru
dan bumi baru. Tidak berarti bahwa langit dan bumi
yang lama akan dihancurkan sama sekali tetapi akan
diubahkan, diperbaharui, ditransformasi melalui
kedatangan yesus Kristus yang kedua kalinya.
Manusia seyogyanya turut dalam karya transformatif
tersebut.
Kedelapan sikap ini menunjukkan adanya kedewasaan
rohani, seperti yang diharapkan dari anak-anak sulung Allah
dalam arti yang terutama dalam ciptaan. Kemuliaan manusia
dari makhluk lainnya tergambarkan dalam Mazmur 8:5-7:
“Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama
seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan
dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan
tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah
kakinya.”
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Manusia memang diberi kuasa untuk menaklukkan dan
menguasai namun dengan menggunakan karakter ilahi yakni
untuk merawat, mengasihi dan meneruskannya pada sesama
termasuk kepada generasi penerus.
Kedelapan sikap orang Kristen ini juga digunakan
terhadap lahan gambut. Lahan gambut memiliki karesteristik
unik, misalnya jika ada gambut dengan kedalaman empat meter
maka ia terbentuk dalam masa dua ribu tahun. Pemerintah
melindungi gambut dengan kedalaman tiga meter lebih.
Sedangkan yang belum mencapai kedalaman itu masih boleh
diolah secara tepat dan bertanggungjawab.
Disebabkan karesteristik gambut yang unik dan yang
mirip batu bara muda, maka gambut sangat mudah terbakar.
Kebakaran ini tidak selalu muncul di permukaan, sehingga
kasat mata, tetapi sering terjadi di dalam tanah sehingga jauh
lebih berbahaya. Jika gambut terbakar juga sangat sulit untuk
memadamkannya belum lagi zat-zat yang dikeluarkan jika
gambut terbakar cukup banyak mengandung racun.
Maka orang-orang Kristen yang hidup dari gambut,
di atas gambut atau di daerah gambut bukan dilarang untuk
menggunakan gambut melainkan diminta untuk bersikap bijak
dalam penggunaannya, dan jika perlu memang membatasi diri
dan mengorbankan diri untuk mencari penghidupan baru atau
cara-cara baru dalam mengelolanya.
Tindakan inilah yang berasal dari kehidupan baru yang
memiliki hikmat Ilahi sehingga orang-orang Kristen tidak
bersikap serakah, rela berkorban demi kebaikan bersama
seperti yang diharapkan dari spiritualitas keugaharian.
Beberapa pertanyaan untuk refleksi pribadi atau bersama.
Silakan merenungkan atau mendiskusikan pertanyaan-
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pertanyaan di bawah ini:
1. Apakah seseorang mendapatkan hikmat Ilahi ketika ia
berada dalam Kristus menurut 1 korintus 1:30a? Jelaskan
pendapat anda!
2. Apa pengaruh hikmat dalam kehidupan sehari-hari
seseorang?
3. Bagaimana anda memandang dan mengolah lingkungan
anda dan di sekitarnya berdasarkan hikmat yang diperoleh
dari Allah?
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BEKERJA SAMA, SALING MEMBANGUN DAN
MENGHORMATI DALAM PEKERJAAN TUHAN
(1 Tesalonika 5 : 11-13)
Pdt. Jimmy M.I. Somin, M.A.

Sumber gambar: www.123rf.com
Apa yang dapat kita pelajari dari gambar di atas?
Barangkali ada yang menjawab, bahwa hiu-hiu tidak peduli
dengan manuver dari ikan-ikan kecil di sekitarnya. Ada juga
yang mungkin menjawab, ikan-ikan kecil bisa kompak dan
kreatif juga dalam kelompoknya. Namun ada satu pelajaran
lain yang menarik dan reflektif dari gambar ini, yakni dengan
bekerja sama atau bekolaborasinya ikan-ikan kecil tersebut,
masalah atau tantangan (digambarkan dengan 2 hiu) dapat
diatasi bersama. Ukuran bukanlah masalah jika ada kerja sama
dan saling melengkapi untuk sebuah tujuan; masalah sebesar
apapun dapat teratasi.
Demikian pula dalam kehidupan nyata kita. Secara
jujur perlu diakui bahwa masalah atau tantangan yang kita
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hadapi semakin berat oleh karena ketidakmampuan kita untuk
bekerja sama dalam mengatasinya. Untuk mulai bekerja sama
sendiri ternyata bukanlah hal yang mudah. Acap kali sebuah
kerja sama menjadi kontra-produktif bahkan terhenti oleh
karena banyak hal yang kurang diperhatikan.
Dalam membangun kerja sama atau kolaborasi, ada
beberapa hal yang dibutuhkan, antara lain (band. Elaine B.
Johnson, 2011):
- Kesamaan tujuan/agenda. Seseorang harus memiliki
kesamaan tujuan/agenda dengan individu lainnya. Sebab, jika
kesamaan tujuan/agenda ini tidak dimiliki, tentu tidak ada
minat atau usaha untuk mewujudkannya secara bersama-sama.
Biasanya seseorang mengupayakan sesuatu sampai terwujud
adalah dengan adanya tujuan/agenda yang ada pada dirinya.
Beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak seseorang
biasanya, “Apa maksudnya ini?”; “apa manfaat/pentingnya
buat saya/keluargaku?”; “mengapa aku harus melakukannya.”
Oleh sebab itu, penting dilakukan upaya penyadaran terlebih
dahulu kepada seseorang atau sekelompok orang mengenai
maksud dan tujuan dari sebuah kerja sama atau agenda
bersama. Tanpa kesamaan tujuan/agenda, sebuah kerja sama
atau kolaborasi hanya akan bertahan sementara, bahkan tidak
mencapai tujuannya.
- Kerendah-hatian dan Saling Menghargai. Seseorang yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan/agenda tertentu perlu
memiliki sikap rendah hati, sehingga ia sedia bekerja sama
dengan orang lain, serta saling menghargai perbedaan latar
belakang (pendidikan, SARA, pekerjaan, dsb.), kelebihan/
kekurangan dan opini/pendapat dari orang lain. Memang
disadari, kita tidak dapat mengontrol seseorang agar dapat
menjadi dan terus rendah hati dalam sebuah kelompok.
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Namun hal ini bisa diupayakan dengan pendekatan awal
yang penuh kerendah-hatian dan rasa hormat oleh para
inisiator kerja sama terhadap seseorang atau sekelompok
orang tersebut. Kemudian suasana rendah hati ini harus
terus dirawat dan dikembangkan, agar ketika terjadi dinamika
konflik sekalipun, modal saling rendah hati dan menghargai itu
telah tertanam di dalam dirinya– dan akan menjadi modal pula
dalam penyelesaian konflik dimaksud.
- Kepemimpinan. Agar kesamaan tujuan/agenda dan
kerendah-hatian di atas dimiliki, terawat dan berkembang,
sangat dibutuhkan kepemimpinan (leadership) dalam sebuah
kelompok. Kepemimpinan yang dimaksud di sini bukan
semata tentang adanya pemimpin dalam sebuah kelompok
yang bekerja sama, melainkan kemampuan untuk:
1. Membuat orang lain/anggota kelompoknya memiliki
visi/tujuan/agenda yang sama, serta giat untuk
mewujudkannya;
2. Membangun dan merawat suasana saling rendah hati
di antara para anggota kelompok;
3. Mengelola kelemahan, konflik atau tantangan
menjadi kekuatan dan kesempatan yang lebih baik
lagi dalam mencapai tujuan/agenda bersama tadi.
Seseorang atau lebih harus dapat menjadi teladan
bagi kelompok lainnya.
- Kejujuran dan Rasa Adil. Seringkali sebuah kelompok bahkan
organisasi dan perusahaan menjadi gagal dan bahkan bubar
oleh karena ketidakjujuran yang dilakukan oleh pemimpin atau
anggota kelompok/organisasinya, serta rasa tidak adil yang
dialami oleh anggota kelompok/organisasi lainnya. Kejujuran
dan rasa adil ini sangat fundamental dalam sebuah kerja sama
antar-individu. Dua hal ini jugalah yang semakin menjamin
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“keawetan” dan keberhasilan kerja sama atau kolaborasi yang
dibangun. Untuk itu sebuah kerja sama harus dimulai dengan
keterbukaan dan/atau transparansi akan informasi dan hal
lainnya yang menyangkut kepentingan seluruh individu yang
terlibat.
- Partisipasi. Setiap orang yang diajak bekerja sama harus
dipastikan memiliki kesempatan berpartisipasi dalam
menentukan dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan
bersama. Memang dalam sebuah kerja sama terdapat individuindividu yang cenderung pasif, hanya mau melaksanakan
hal-hal teknis, oleh karena karakter yang dimilikinya, namun
demikian bukan berarti mereka tidak diberi kesempatan untuk
memutuskan hal-hal terkait kerja sama tersebut. Dengan
kepemimpinan yang baik, hal partisipasi ini dapat berkembang
menjadi sikap pro-aktif dari setiap individu yang terlibat.
- Komitmen. Pada sebuah kerja sama atau kolaborasi antarindividu dan lembaga/organisasi, hal penting lainnya yang
harus dibuat dan dirawat adalah komitmen. Ada saatnya
sebuah komitmen menjadi lemah oleh karena faktor internal
(karena diri sendiri, seperti rasa malas, kesibukan lain yang
semakin bertambah, persoalan rumah tangga, kemalangan/
musibah, dsb.), maupun eksternal (tantangan dari pihak
lain: pemerintah, korporasi; kelompok masyarakat yang
kurang mendukung bahkan kontra; keadaan alam: cuaca dan
bencana alam, dsb.). Untuk itu dibutuhkan usaha merawat
dan menyegarkan komitmen ini dengan membuat kegiatankegiatan tertentu selain rutinitas dan dengan metode lainnya.
Upaya restorasi dan konservasi lahan gambut juga
sangat membutuhkan kerja sama atau kolaborasi dengan
berbagai pihak. Jika upaya ini hanya dilakukan oleh Badan
Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG-RI), sudah
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dipastikan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.
Sekalipun BRG-RI memiliki personil yang sangat handal
dalam teknik restorasi lahan gambut, tanpa dukungan dari
masyarakat, pelaku usaha perkebunan, bahkan oleh instansi
pemerintah lainnya, hanya akan membuahkan hasil yang tidak
maksimal. Lagi-lagi kerusakan gambut akan tidak tertangani
dengan baik, biaya besar yang telah digelontorkan juga akan
terbuang percuma.
Gambar di bawah ini adalah salah satu contoh kerja
sama dalam merestorasi lahan gambut, antara BRG dan WWF
Indonesia yang melibatkan masyarakat. Kerja sama seperti ini
sangat diharapkan dapat terus berlangsung (jangka panjang)
dan berkembang; tidak hanya sebatas pembangunan sekat
kanal, tetapi juga merawat sekat yang telah dibangun, menjaga
sekitar lahan gambut dari pembalakan dan pembakaran lahan,
serta sedia untuk “duduk bersama” dalam mencari jalan
keluar terhadap persoalan-persoalan yang akan dihadapi
ke depan. Pelibatan atau kerja sama dengan masyarakat
secara khususnya, tidak hanya sebatas pembangunan
infrastruktur (seperti sekat kanal) dan dengan mengandalkan
dana untuk “pengupahan,” melainkan juga pelibatan dalam
setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi restorasi dan
konservasi dimaksud.

Sumber gambar: www.berita.baca.co.id
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Kerja sama atau kolaborasi dalam restorasi dan
konservasi di sini juga perlu merangkul para pelaku usaha
perkebunan (skala kecil dan besar), pihak keamanan, organisasiorganisasi masyarakat (termasuk organisasi keagamaan), serta
aparatur pemerintahan lainnya.
Sehingga, tidak terjadi upaya “tambal-sulam” yang
berkepanjangan dalam restorasi dan konservasi lahan
gambut ini. Pelaku usaha perkebunan, misalnya, yang selama
ini dianggap sebagai “musuh” yang merusak kelestarian
lingkungan, sudah seharusnya dijadikan rekan sekerja dalam
misi restorasi dan konservasi yang sangat mulia ini. Membuat
mereka memahami terlebih dahulu hakikat dan situasi lahan
gambut adalah langkah awal penyadaran sekaligus undangan
kolaborasi/kerja sama yang kita harapkan.
Aspek panggilan Tuhan untuk konservasi dan konservasi
ciptaan-Nya ini harus menjadi penekanan pula bagi setiap
pihak, sehingga tidak semata menjadi agenda pemerintah atau
pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai agenda panggilan
iman pribadi sebagai umat percaya.

1 Tesalonika 5 : 11-13

Dalam pengantar Alkitab Terjemahan Baru LAI (©1974)
dijelaskan bahwa:
Tesalonika adalah ibukota Makedonia, sebuah provinsi
kerajaan Roma. Jemaat di Tesalonika didirikan oleh Paulus
setelah ia meninggalkan Filipi. Tetapi tidak lama sesudah
itu, orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus mulai
menentang usaha Paulus untuk memberitakan ajaran
Kristen kepada orang-orang bukan Yahudi yang telah
menunjukkan minat terhadap agama Yahudi. Terpaksalah
Paulus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea.
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Kemudian setelah ia tiba di Korintus, ia menerima surat
dari Timotius, kawan dan rekannya, tentang keadaan
jemaat di Tesalonika. Jadi, Surat Paulus Yang Pertama
Kepada Jemaat di Tesalonika ini ditulis untuk memberi
dorongan dan keteguhan kepada mereka. Paulus
bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman
dan kasih mereka. Ia mengingatkan mereka mengenai
kehidupannya sendiri ketika ia masih berada di tengahtengah mereka. Setelah mengemukakan semuanya
itu, Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka
tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kalau
seorang Kristen meninggal sebelum Kristus datang
kembali, dapatkah orang itu menerima hidup yang kekal
dan sejati dari Kristus? Kapankah Kristus akan datang?
Paulus menasihatkan supaya mereka terus bekerja
dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus
dengan penuh harapan.
Sebagai surat yang dianggap paling tua dari tulisan
Rasul Paulus, bahkan mungkin paling tua pula dari semua
tulisan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam tulisannya ini Paulus
menempatkan diri layaknya seorang gembala yang sangat
peduli dengan keberadaan umatnya. Dengan keberadaan
umat yang diganggu oleh orang-orang yang iri kepada
pengajarannya, Ia sangat mengharapkan agar umat tetap
memiliki iman terhadap Yesus Kristus, bersikap penuh kasih
dengan sesama, serta bekerja sama dengan baik. Bacaan kita
kali ini merupakan bagian dari nasihat-nasihat terakhir Paulus
dalam tulisan pertamanya kepada jemaat Tesalonika.
Kata ‘nasihatilah’ yang digunakan pada ayat 11 adalah
‘parakaleo’ (bhs. Yunani) yang dapat diartikan mengajak,
memanggil, menyampaikan, mengingatkan, memohon, dan
mendukung/memotivasi. Sehingga dapat dilihat bahwa
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Paulus sudah memahami Jemaat di Tesalonika ini sudah dalam
keadaan yang baik sebagai pengikut Kristus hanya perlu diajak,
dipanggil, disampaikan, diingatkan, dimohon, dan didukung/
motivasi kembali untuk semakin teguh dan bahkan berkembang
dalam kualitas persekutuannya. Hal ini juga diartikan sebagai
sesuatu yang harus dilakukan oleh jemaat dalam kaitannya
dengan sesama yang mungkin hidupnya sudah tidak sesuai
dengan ajaran lagi dan terhadap orang-orang yang belum
mengenal Yesus sekalipun. Hal yang diharapkan dari ini adalah
hidup saling membangun atau bekerja sama, seperti yang telah
mereka lakukan saat itu. Sikap saling membangun itu harus
dirawat dan dikembangkan, agar menghindari perpecahan
atau saling menjatuhkan.
Pada ayat 12 dan 13, jemaat Tesalonika diminta untuk
memandang dan memahami (Yun.: eido) dengan hormat
orang-orang yang hidupnya telah bekerja keras dalam banyak
hal, terlebih dalam melayani jemaat agar tetap beriman
kepada Kristus. Usaha-usaha mereka itu harus didukung
dengan kasih dan kesungguhan, sehingga ada kedamaian dan
kerja sama atau kolaborasi antar-pengikut Kristus yang dapat
membuahkan banyak hal baik dan berkenan kepada Tuhan.
Suasana yang terbayangkan dengan pola seperti ini adalah
saling menghargai, menolong, rendah hati, dan percaya satu
sama lainnya.
Dari ketiga ayat ini kita dapat melihat bahwa hidup
bekerja sama atau berkolaborasi, saling menolong dan
memiliki kesamaan visi/tujuan adalah bentuk karakter hidup
pengikut Kristus. Hal tersebut bukan dibuat-buat, melainkan
secara alami menjadi bagian dari kehidupan umat Kristen
dalam mewujudkan sesuatu sebagaimana yang Tuhan
inginkan.
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Bagaimanapun, dalam kaitannya dengan upaya untuk
mewujudkan keutuhan ciptaan Tuhan, seperti restorasi dan
konservasi lahan gambut, sudah seharusnya direspons dengan
kerja sama, saling membangun dan menghormati satu sama
lainnya. Karena setiap hal yang mendatangkan kebaikan adalah
juga bagian dari pekerjaan Tuhan bagi kehidupan ciptaan-Nya.
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PATUH DEMI KEBAIKAN BERSAMA
(Nehemia 9 : 26 – 31)
Pdt. Leonar Hutapea, M.Th.

A. Pendahuluan
Mematuhi suatu aturan yang sudah dibuat atau
disepakati bersama adalah wajib. Contoh aturan berlalulintas. Ada rambu-rambu lalu-lintas yang menjadi kesepakatan
bersama, seperti rambu “lampu lalu-lintas”; dengan tiga warna:
merah: stop, kuning: bersiap dan hijau: jalan. Rambu dengan
lambang

yang berarti dilarang stop dan rambu dengan

lambang
lainnya.

yang berarti dilarang masuk dan berbagai rambu

Setiap pengendara kendaraan roda dua maupun roda
empat wajib mematuhi rambu lalu-lintas tersebut. Tujuannya
agar ketertiban, keselamatan dan keamanan berlalulintas
dapat terwujud. Kunci utama dari seluruh aturan yang ada
adalah kepatuhan. Tanpa ada kepatuhan tidak mungkin tujuan
utama dibuatnya suatu aturan dapat terwujud.
Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, salah satu
arti kata ‘aturan’ adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk,
perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut. Jadi makna yang
terkandung dalam arti kata “aturan” mewajibkan setiap orang
yang terkait dengan “aturan” tersebut harus mematuhinya.
Aturan sekolah wajib dipatuhi oleh setiap siswa sekolah,
aturan dari suatu perusahaan wajib dipatuhi oleh segenap
karyawan perusahaan tersebut.
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Setiap pelanggaran atas aturan sebaiknya ada sangsi.
Sangsi yang memberikan efek jera bagi si pelanggar. Namun
sebelum sangsi diberikan ada peringatan yang disampaikan
sehingga setiap pelaku dari aturan dapat diingatkan untuk
aturan yang harus dipatuhi dan sangsi yang diterima jika
melakukan pelanggaran aturan.

B. Seputar Kitab Nehemia
Kitab Nehemia menceritakan sisa umat Israel
membangun kembali pagar tembok Yerusalem dan bagaimana
ajaran tentang Taurat Tuhan kembali diberikan. Sesuai namanya
kitab Yeremia ditulis oleh Nehemia. Hal ini diperkuat dengan
pemakaian kata ‘aku’ dalam kitab Nehemia menunjukkan jati
diri si penulis, Nehemia (Neh.1:1-7; 12:27-13:31).
Kitab Nehemia ditulis pada tahun 430 SM. Kitab
Nehemia secara umum menceritakan tentang pembangunan
kembali tembok Yerusalem yang telah hancur, mendaftar
kembali orang-orang Israel yang kembali ke Yerusaalem dan
pertobatan serta janji umat Israel untuk beribadat dan setia
kepada Allah.
Secara garis besar kitab Nehemia dibagi menjadi 2
bagian besar, yakni:
a. Membangun Kembali Tembok Kota (Pasal 1-6)
1. Nehemia Menjadi Perantara (1:1-11)
2. Nehemia Melakukan Perjalanan (2:1-16)
3. Nehemia Menggiatkan Semangat (2:17-20)
4. Pembangunan Diusahakan (3:1-32)
5. Pembangunan Dirintangi (4:1-6:14)
6. Pembangunan Diselesaikan (6:15-19)
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b. Mendidik kembali umat Tuhan (pasal 7-13)
1. Sisa Bangsa Didaftar Kembali (7)
2. Hukum Taurat Diangkat Kembali (8)
3. Umat Tuhan Dikuduskan Kembali (9-10)
4. Tembok Kota Ditahbiskan Kembali (12)
5. Penyelewengan Dihapus Kembali (13)
Kitab Nehemia juga merupakan bagian dari kitab Ezra.
Ada keterkaitan dan hubungan tugas yang dilakukan oleh
Ezra dan Nehemia. Keduanya bersama membangun kembali
Yerusalem secara khusus tembok Yerusalem. Ezra melakukan
perbaikan dalam hal rohani sedangkan Nehemia dalam hal
politik.
Nehemia berarti “Penghiburan dari Yahwe,” yang
bekerja sebagai seorang pegawai di istana Artaxerxes selaku
juru minum kerajaan raja Persia Artahsastra. Tugasnya selaku
juru minum kerajaan menjadikan Nehemia salah satu orang
yang sangat berpengaruh dalam istana. Ketika informasi
tentang kondisi tembok-tembok Yerusalem didengar oleh
Nehemia atas izin dan wewenang yang diberikan Artaxerxes,
ia pergi ke Yerusalem memeriksa tembok-tembok Yerusalem
tersebut.
Nehemia memutuskan dan memerintahkan untuk
memperbaiki tembok-tembok Yerusalem tersebut. Setelah 12
tahun melakukan perbaikan kondisi di Yerusalem, Nehemia
kembali ke istana Artaxerxes. Selang beberapa masa, ketika
Nehemia kembali ke Yerusalem untuk kedua-kalinya, ternyata
kehidupan di Yerusalem tidak menjalankan apa yang telah
dilakukan Nehemia untuk perbaikan di Yerusalem. Oleh
karena itu, Nehemia mengambil langkah dan tindakan yang
lebih keras agar perbaikan dan kondisi Yerusalem pulih.
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Dalam bukunya “Di sini Kutemukan,” Wismoady mengatakan:
“Meskipun banyak tantangan, akhirnya tembok-tembok
Yerusalem itu dapat dibangun kembali (Neh.4:1-23). Dan
meskipun Nehemia bertindak sebagai tokoh pemerintah/
politik bukan tokoh agama, namun Nehemia melakukan
banyak hal berkaitan dengan agama seperti menegakkan
kembali imamat orang Lewi, persembahan persepuluhan
(Neh.13:1-14), memberlakukan peraturan hari Sabat
(Neh.13:15-22) dan melarang perkawinan campuran
(Neh.13:23-27). Nehemia orang yang sangat praktis
dan mampu memimpin orang lain. Nehemia melakukan
semua perbaikan di Yerusalem adalah merupakan
panggilan Allah (band.: Neh.2:20; 4:19-20).” (Wismoady,
1990).
		

C. Teks dan Konteks Nehemia 9:26-31
Teks Nehemia 9:26-31:

9:26 Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak
terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu
dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan
mereka dengan maksud membuat mereka berbalik
kepada-Mu. Mereka berbuat nista yang besar. 9:27 Lalu
Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan
mereka, yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu
kesusahan mereka berteriak kepada-Mu, lalu Engkau
mendengar dari langit dan karena kasih sayang-Mu
yang besar Kauberikan kepada mereka orang-orang
yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka.
9:28 Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali
mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Dan Engkau
menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka
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yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak
kepada-Mu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu
menolong mereka berulang kali, karena kasih sayangMu. 9:29 Engkau memperingatkan mereka dengan
maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu.
Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh
kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa
terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi
hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka
melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang
leher dan tidak mau dengar. 9:30 Namun bertahuntahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap
mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan
mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi
mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau
menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala
negeri. 9:31 Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar
Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan
tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang
pengasih dan penyayang.
Adapun Nehemia pasal 9 ayat 26-31 dapat dijelaskan sbb.:
Ayat 26:
Dalam pengakuan dosa umat, mereka melihat perjalanan
sejarah hidup yang mereka alami. Sejak Allah melepaskan
mereka dari perbudakan di Mesir dan memasuki tanah
perjanjian, bangsa Israel mengalami “jatuh-bangun”
dalam dosa. Oleh karena itu, Allah mengutus nabi-Nya
mengingatkan umat kembali ke jalan Tuhan. Namun
yang terjadi, mereka tidak mendengar bahkan ada yang
dibunuh.
Ayat 27 – 28:
Akibat perilaku umat yang meninggalkan kehendak Tuhan
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dan menolak setiap utusan-Nya, Tuhan menyerahkan
mereka ke lawan-lawan mereka. Akibatnya, umat
mengalami penderitaan karena penindasan dari lawanlawan mereka tersebut. Penderitaan yang mereka
alami, tidak mampu mereka atasi dan menahannya.
Akhirnya umat memohon juga kepada Allah agar
dilepaskan dari lawan yang menghimpit mereka. Allah
mendengar jeritan tolong mereka. Allah menolong
dan membebaskan mereka. Namun ketika umat Israel
berada dalam “perlindungan Allah”, mereka melakukan
kembali perbuatan dosa. Perlidungan, penderitaan
akibat dosa dan Tuhan menolong serta membebaskan
mereka dinyatakan Nehemia sebagai bentuk kasih
Tuhan yang tiada batasnya. Berkali-kali umat melakukan
kesalahan, berkali-kali juga Tuhan membebaskan mereka.
Pengalaman hidup ini menjadi ungkapan pengakuan
dosa umat. Mereka menyadari akan perbuatan yang
berulang-ulang dilakukan.
Ayat 29:
Gambaran umat Israel yang selalu berbalik dari kehendak
Tuhan dinyatakan dengan ungkapan “melintangkan bahu”,
“bersitegang leher” dan “tidak mau dengar”. Ungkapan
yang menolak semua saran, informasi, masukan, nasehat
atau pendapat yang baik. Gambaran dari umat Allah
inilah yang didasarkan atas perbuatan mereka yang
menolak untuk setiap perubahan yang lebih baik.
Ayat 30-31:
Nehemia kembali menegaskan akan kasih sayang Tuhan.
Walaupun umat Israel berulang-ulang kembali pada
perbuatan dosa, Tuhan tetap mengasihi umat-Nya.
Dengan “Roh-Mu” berarti Tuhan mengupayakan
yang terbaik bagi pemulihan umat-Nya. Tetapi tetap
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saja umat menolak. Umat yang tidak mau berubah itu
tidak dimusnahkan tetapi Tuhan tetap menyayangi dan
mengasihi mereka. Tuhan panjang sabar walau bertahuntahun umat Allah selalu menolak untuk setiap hal yang
lebih baik.
Konteks Nehemia 9:26-31 ini merupakan bagian dari
doa pengakuan dosa umat (6-37) yang merupakan
peribadahan umat yang berpuasa dan berhimpun
untuk beribadat (ay.1-5). Ibadah ini dilakukan pada
hari kedua puluh empat bulan ke ketujuh … yang
merupakan rangkaian ibadah dimana pada hari pertama
telah dibacakan “kitab Taurat, yakni kitab hukum yang
diberikan Tuhan kepada Israel”. Pembacaan kitab Taurat
ini dimulai dari pagi hari sampai siang hari, di atas mimbar
kayu di depan gerbang Air (lih.: Neh.8:3-4; W.S. Lasor,
1993).
Pembacaan kitab Taurat ini untuk membangkitkan
kembali umat yang mengalami keterpurukkan akibat
jatuh dalam masa pembuangan. Umat kehilangan
harapan dan masa depan, termasuk harapan dan
keyakinan mereka selaku umat pilihan Allah. Namun
melalui panggilan Nehemia (dan Ezra) yang memulihkan
dan memperbaiki kondisi memberikan harapan baru.
Atas dukungan pemerintah yang berkuasa saat itu dan
kerja keras Nehemia mendorong terjadinya pemulihan.
Pemulihan akan masyarakat yang mandiri, kokoh – baik
secara fisik dan keagamaan yang membuat mereka
memiliki kembali keyakinan dan dasar iman mereka dan
menjadikan Taurat dan Rumah Allah pusat kehidupan
umat Israel.
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D. Relevansi Nehemia 9:26-31
Nehemia 9:26-31 mengajak kita untuk melihat kondisi
di wilayah lahan gambut. Bagaimana ketika peristiwa tahun
2015 terjadinya kebakaran lahan gambut yang merugikan
banyak pihak dengan luas lahan gambut terbakar 26 juta Ha
hangus dengan total kerugian sebesar 221 Triliun (Suwignya
Utama, 2018). Selain kerugian yang besar, kerusakan lahan
gambut menghilangkan makna proses terbentuknya lahan
gambut itu sendiri yang membutuhkan proses lama. Ironisnya,
ekosistem yang ada di dalam lahan gambut menjadi mati.
Pengrusakan lahan gambut terjadi karena pembukaan lahan
gambut sebagai komoditas industri, seperti perkebunan
kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Oleh karena itu jika
kerusakan lahan gambut terus dibiarkan demi membuka lahan
baru, maka dampak buruk akan terus dirasakan.
Untuk mencegah dan memperbaiki pengrusakan dan
pembukaan lahan gambut maka pemerintah melalui Keputusan
Presiden (PERPRES No.1 Tahun 2016) dibentuk suatu Badan
yang dinamakan Badan Restorasi Gambut (selanjutnya
disingkat BRG). Lembaga pemerintah nonstruktural yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Latar Belakang pembentukan BRG ini dalam rangka
percepatan pemulihan kawasan dan pengembalia fungsi
hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara
khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Adapun
tugas BRG adalah mengkoordinasi dan memfasilitasi Restorasi
Gambut, Mencakup 7 Provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,
dan Papua) seluas 2 juta Ha.
Sebagaimana Nehemia yang datang ke Yerusalem untuk
memperbaiki tembok Yerusalem banyak mengalami berbagai
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tantangan dan hambatan. Bahkan sebagaimana pengakuan
dosa umat Israel yang menolak para nabi dalam mengingatkan
mereka untuk berbalik ke jalan Tuhan. Umat tidak PATUH
kepada Tuhan yang mengutus untuk kebaikan mereka. Begitu
halnya dengan Restorasi lahan gambut. Sebagai orang percaya,
kita menyakini bahwa Tuhan memakai “tangan-tangan”-Nya
untuk memperbaiki kehidupan umat.
BRG adalah “tangan”-Nya. BRG adalah “tangan” Tuhan
untuk memperbaiki dan menjadikan lahan gambut yang rusak
menjadi baik. Atau lembaga lainnya yang sejalan bersama
BRG seperti LSM dan Gereja.
Persoalan yang terjadi adalah selaku umat yang berada
di sekitar lahan gambut, apakah kita PATUH dan peduli atas
usaha Restorasi lahan gambut yang dilakukan. Adapun bentuk
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di
dalamnya menjadi pemulihan lahan gambut melalui restorasi
gambut dengan cara 3R yakni Restorasi Hidrologi (Rewetting)
- Revegetasi - Revitalisasi Mata Pencaharian.
Keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi umat Israel
tidak lepas dari respon umat menerima karya keselamatan
Allah tersebut. Sebagaimana Tuhan mengutus para nabi-Nya
agar umat Israel untuk sadar atas setiap perbuatan yang tidak
benar, ditolak bahkan dibunuh.
Artinya tanpa ada kepatuhan maka misi keselamatan
Allah itu tidak terwujud dengan baik. Jadi kepatuhan
kepada Allah yang mengutus siapa pun bagi kebaikan umat
hendaknya dipatuhi. Begitu hal dengan setiap usaha BRG
untuk merestorasi lahan gambut. Jangan menolak bahkan
menentang usahan BRG untuk memulihkan lahan gambut
yang rusak. Selaku umat, kita dipanggil untuk mengambil
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bagian bagi kebaikan kita bersama. Sia-sialah usaha restorasi
lahan gambut jika umat tidak patuh dalam setiap usaha, kinerja
dan arahan bagi perbaikan dan pencegahan kerusakan lahan
gambut tersebut.

E. Aplikasi Penerapan
Setiap perbaikan atau pemulihan membutuhkan
proses dan waktu, Namun semuanya berpulang kepada diri
kita sendiri. Perubahan bisa terjadi jika kita mau berubah.
Perubahan itu bisa dari dalam diri maupun luar diri kita. Dari
dalam diri jika ada keinginan, niat dan tekad untuk berubah
menjadi lebih baik.
Dan dari luar diri jika ada oranglain yang peduli dan mau
menolong agar diri kita lebih baik. Alangkah baiknya jika ada
keinginan dari dalam diri dan ditopang dari luar diri melalui
orang-orang di sekitar kita agar kita menjadi lebih baik. Ironis
jika ada oranglain peduli namun kita tidak mau termotivasi
menjadi lebih baik.
Semuanya itu sia-sia karena kembali pada diri kita
sendiri. Satu kata kunci adalah PATUH. Patuh kepada setiap
arahan dan masukan bagi perbaikan bersama. Perbaikan bagi
lahan gambut yang telah rusak akibat perbuatan manusia atau
kita sendiri. Tidak ada kata lain selain menerima, bekerja sama
dan patuh melaksanakan secara bersama pemulihan lahan
gambut bagi kebaikan bersama.
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PERILAKU HIDUP KRISTIANI
DI TENGAH ALAM CIPTAAN TUHAN
(Mazmur 145: 8-12)
Pdt. Samuel H., S.Th.

Pengantar
Kata Mazmur berasal dari kata Ibrani “mizmor” yang
berarti kidung pujian yang diiringi alat musik (Adele Berlin
dan Marc Zyi Bettler, 2004). Kitab Mazmur berisi puji-pujian
kepada Allah, doa ucapan syukur dan permohonan yang
sebagian ditulis oleh Daud. Kitab Mazmur juga berisikan
pengajaran. Pengajaran tentang hidup yang benar.
Dalam naskah-naskah kuno – naskah Laut Mati yakni
naskah Alkitab Perjanjian Lama yang berasal dari masa sebelum
Masehi yang ditemukan di sekitar Laut Mati mengatakab
bahwa, kitab-kitab Musa, nabi-nabi dan Daud menunjuk Kitab
mazmur.
Dianne Bergant mengatakan bahwa Kitab Mazmur
berisi pengjaran-pengajaran tentang Allah, manusia, alam dan
lainnya. Lebih lanjut dikatakan;
“Mazmur menyingkapkan penghargaan khusus bagi
ciptaan sebagai karya kekuasaan dan keagungan
Allah. Lebih jauh, Bansa Israel menafsir ulang banyak
konsep Timur Tengah kuno tentang keilahian, dengan
mengatakan Tuhan mereka menyatakan diri melalui
banyak unsur alam... Dalam berbagai Mazmur dikatakan
ciptaan dipanggil untuk bergabung dalam pujian
terhadap Allah pencipta yang luar biasa ini.” (Dianne
Bergant dalam Daniel Burken, 2017)
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Pemahaman Teks
Mazmur 145 merupakan bagian dari Mazmur dari
Daud. Tokoh Daud bukanlah seseorang hanya “duduk manis”
dalam istana, namun sosok yang mendengar beragam ajaran
hikmat. Daud yang sudah hidup bersama dengan alam sejak
masa mudanya sebagai seorang penggembala. Kemudian
setelah dewasa Daud juga pernah hidup sebagai seorang
pelarian yang harus berpindah-pindah. Dengan demikian
Daud adalah seseorang yang secara sengaja ataupun tidak
harus belajar mengenal alam.
Dianne mencatat bahwa kitab Mazmur 145 ini adalah
satu dari Mazmur yang memandang keharmonisan manusia
dengan alam sebagai sama-sama makhluk yang memuliakan
Khaliknya.
Ayat 8-9 disebutkan juga sejalan dengan Keluaran 34:67. Artinya umat Israel sudah tidak tidak asing dengan Taurat
Musa. Dan pengajaran ini adalah pengajaran yang positif yang
menekankan kebaikan Tuhan pada semua orang. Beriman
pada Tuhan berarti juga mengikuti karakter-Nya termasuk
dalam melakukan kebaikan.
Ayat 10-12 menjelaskan secara tersirat bahwa yang
mengenal kebaikan Tuhan itu bukan hanya terbatas pada
orang-orang yang dikasihi Tuhan atau umat kudus-Nya
melainkan juga seluruh makhluk. Itulah sebabnya seluruh
makhluk memuliakan Allah. Dan dengan demikian sebenarnya
makhluk yang memuliakan Allah adalah makhluk atau
ciptaan yang menginjili yakni membawa kabar baik mengenai
kemurahan Allah yang memberi kehidupan.
Pengjinjilan seperti ini tidak hanya melhat pada “jiwa-
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jiwa” manusia melainkan juga pada keselamatan seluruh alam
seperti yang dimaksudkan oleh Allah sejak semula. Jika kita
memikirkan bagaimana caranya alam memberitakan kemuliaan
Tuhan, maka kita tahu pada masa dahulu bumi belum terlalu
padat dihuni oleh manusia sehingga keserakahan manusia juga
lebih terbatas pengaruhnya dalam merusak bumi. Alam masih
banyak menyediakan bahan mentah ataupun bahan jadi untuk
keperluan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Pada masa itu jelaslah dapat dengan lebih mudah
dikatakan dan dipahami ketika Bangsa Israel menyanyikan
bahwa alam memuliakan Allah. Tetapi pada saat ini angka
polusi cukup tinggi, sebagian yang kita makan sudah
bercampur dengan aneka zat kimia yang berbahaya akibat
ulah kita sendiri. Lebih jauh lagi sampah kita terutama sampah
plastik menjadi ancaman yang makin nyata.
Kita dapat menyaksikan aneka video yang
mengungkapkan kekejaman kita terhadap alam dan hewan
melalui sampah-sampah kita terutama sampah plastik.
Bagaimana agar alam zaman now ini juga dapat menjadi saksi
kemuliaan bagi Allah? Dengan tetap mengikuti ketetapanketetapan yang diberikan Allah.
Pengetahuan umum tentang alam juga disadari oleh
beberapa penulis Alkitab lainnya. Orang-orang yang hidup
pada
masa peristiwa-peristiwa yang dikisahkan dalam
Alkitab adalah orang-orang yang juga mengamati alam atau
setidaknya tidak buta terhadap alam. Setelah 40 tahun Bangsa
Israel hidup nomaden di padang gurun maka mereka mulai
memasuki Tanah Kanaan yang lebih dikenal sebagai Tanah
Perjanjian dan hidup mereka kini bukan hanya dari beternak
namun juga dari bertani. Bangsa Israel mengenal alam yang
baru, pengetahuan yang baru untuk dapat meneruskan hidup.
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Maka tanah atau lahan juga mendapat bagian dari perhatian
ini. Satu perintah nyata adalah dikatakan tanah adalah milik
Allah. Dengan demikian status kepemilikan lahan selalu dapat
menjamin sebagai lahan kepunyaan bersama seluruh Bangsa
Israel. Tidak akan ada satu suku atau pribadi yang menguasai
semua hanya untuk dirinya sendiri. Dampak dari hukum ilahi
ini adalah terjaminnya kesediaan atau ketahanan pangan
bagi generasi-generasi ke depannya. Karena itu juga lahan
harus dijaga, tidak boleh terus menerus ditanami dan diolah,
namun sewaktu-waktu harus berhenti juga agar tanah dapat
memulihkan dirinya secara alami.

Teks dan Konteks
Mazmur 145 saat ini mengajak kita untuk memahami
panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Sewaktu kita
mengenal Yesus Kristus secara pribadi atau bertobat, bukan
hanya mulut dan hati kita yang bertobat tetapi juga pikiran
dan seluruh kehidupan kita berubah, berfokus pada-Nya dan
berbuah sehingga kita sebagai ciptaan yang baru juga turut
memuliakan Allah alias menjadi penginjil-penginjil secara utuh.
Tidaklah kita mengatakan diri kita sedang menyembah
Allah ketika pada saat yang bersamaan disadari atau tidak
perbuatan-perbuatan kita sedang merusak ciptaan-Nya yang
berharga ini, yang adalah hak dan milik dari generasi-generasi
setelah kita juga. Tidaklah kita mengatakan kita mengasihi
Allah dan sesama ketika kita mencari jalan mudah dan
murah dengan membakar lahan gambut yang menyebabkan
timbulnya berbagai kerugian.
Dalam sebuah laporan dikatakan, “WALHI Riau,
mengutip laporan BNPB Provinsi Riau, mengatakan bahwa
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akibat kabut asap tahun 2015 di Provinsi Riau terdapat
79.888 orang penderita ISPA dan telah merenggut lima jiwa di
kota Pekan Baru” (Tanda Pinem, 2016). Jika kita, demi meraup
keuntungan kita pribadi menyebabkan sesama sakit bahkan
meninggal dunia apakah kita sedang memuliakan Allah?
Dalam konteks bencana alam terdapat dua penyebutan
mengenai kebakaran hutan, yang pertama dalam Alkitab
Perjanjian Lama dan yang kedua terdapat dalam Perjanjian
Baru. Dalam Perjanjian Lama kita dapat membaca, dalam
Hakim-hakim 9:15, “Jawab semak duri itu kepada pohonpohon itu: Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi
aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah
naunganku; tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak
duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung
Libanon”. Ini adalah perkataan Yotam terhadap kaumnya
yang memilih Abimelekh yang mengambil kekuasaan dengan
cara yang keji, yaitu membantai saudara-saudaranya yang
lain. Sedangkan dalam Perjanjian Baru dapat kita baca dalam
Yakobus 3:5 “Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota
kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara
yang besar.
Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar
hutan yang besar”. Di sini Yakobus mengingatkan bahaya
perkataan yang tidak pada tempatnya seperti gosip atau
membincangkan dan meneruskan hal-hal yang tidak perlu,
sehingga hasilnya tidak membangun namun justru merusak.
Tetapi dalam kedua contoh ini kebakaran hutanlah yang
dijadikan sebagai perumpamaan akan bahaya atau ancaman
yang terjadi. Dengan kata lain dalam Alkitab orang-orang
telah mengenal kebakaran hutan dan dampaknya yang sangat
merusak, menimbulkan korban harta benda bahkan jiwa
sehingga bahaya keserakahan ataupun perkataan yang tidak
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pada tempatnya dianalogikan sebagai bahaya kebakaran hutan.
Dengan berangkat dari kesadaran yang juga telah dikenal
dalam Alkitab kita akan berusaha memahami apa peranan kita
dalam perawatan alam, khususnya terhadap hutan gambut.
Gambut atau lahan gambut tertentu dapat diolah
bahkan sangat baik untuk diolah. Sofyan Ritung dan Sukarman
yang melakukan penelitian terhadap pengelolaan lahan
gambut untuk ketahanan pangan menulis,
“Tanaman yang sesuai di lahan gambut sangat terbatas
karena faktor pembatas drainase, daya dukung tanaman,
tingkat kematangan, ketebalan tanah gambut dan
kandungan asam-asam organik yang sangat tinggi. Oleh
karena itu tanah gambut lebih sesuai untuk hortikultura
sayuran dan buah-buahan, dan tanaman tahunan;
sedangkan untuk tanaman pangan khususnya padi
sawah sangat terbatas pada tanah gambut dangkal.
Mengingat bahwa lahan gambut merupakan lahan yang
mudah rusak, maka pemanfaatan perlu sangat hatihati agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Salah
satu caranya adalah memanfaatkannya untuk budidaya
pertanian berdasarkan tingkat kesesuaian lahannya.”
(Sofyan Ritung dan Sukarman, 2014)
Kedua penulis tersebut kemudian menjelaskan lebih
terinci dalam artikel mereka. Namun ternyata bukan hanya
mereka, banyak peneliti lain dalam buku yang sama menulis
artikel berbeda yang isinya mengatakan dalam tingkatan
tertentu gambut dapat dimanfaatkan secara postif oleh
penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
mereka tanpa harus merusaknya.

86

Bahan Bacaan Fasilitator/Pengkhotbah

Sikap positif dan realistis dari pemerintah ini juga lebih
ditegaskan melalui kehadiran Badan Restorasi Gambut (BRG)
yang sejak tahun 2016 hadir dan melakukan penyuluhan
kesadaran sekaligus pendampingan bagi penduduk yang
tinggal di daerah lahan gambut untuk dapat berpartisipasi
aktif merawat lingkungan dan sekaligus menyiapkan jaminan
masa depan bagi anak cucu kita (Suwignya Utama, 2018).

Penutup
Allah telah menciptakan dan memberikan yang baik,
Yesus hadir dan memulihkan baik manusia maupun ciptaanNya. Maka tidaklah disalahkan atau dilarang menggunakan
lahan gambut dengan mengingat lahan itu adalah kepunyaan
Allah dan kita berhak mengelolanya tetapi tidak berhak
merusaknya dan mengambilnya dari generasi-generasi setelah
kita.
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PENGHARAPAN: OPTIMISME DALAM
RESTORASI DAN KONSERVASI LAHAN GAMBUT
(Ibrani 6 : 9 - 20)
Pdt. Leonar Hutapea, M.Th.

A. Pendahuluan
Setiap orang memiliki harapan. Harapan seorang anak
kelak menjadi seorang dokter. Harapan orang tua kepada
anak-anaknya agar menjadi orang yang sukses. Harapan
kepada pimpinan baru agar dapat memberikan hasil terbaik
bagi perusahaan yang dipimpinnya. Harapan untuk menjadi
lebih baik. Intinya, harapan adalah menjadikan sesuatu di
masa depan lebih baik dari hari ini.
Dalam salah satu bukunya, Seri Selamat – “Selamat
Bergumul,” Andar Ismail menulis pengharapan adalah prasyarat yang membuat kita hidup (Andar Ismail, 2000). Setiap
makhluk hidup memerlukan pra-syarat untuk hidup, seperti
burung memerlukan udara untuk hidup. Begitu hal dengan
manusia. Manusia memerlukan pengharapan untuk hidup,
tanpa pengharapan manusia tidak dapat bertahan hidup.
Namun pengharapan seiring waktu bisa menjadi hilang
pengharapan karena kondisi dan situasi yang dihadapi oleh
manusia dalam hidupnya. Bagaikan dua sisi mata uang. Satu sisi
kita mempunyai pengharapan sehingga kita menjadi optimis,
partisipatif dan prosuktif. Di satu sisi, kehilangan pengharapan
sehingga kita menjadi putus asa, apatis, ingin cepat mengakhiri
hidup yang pada akhirnya bisa bertindak “bunuh diri” (Andar
Ismail, 2000).
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Dalam konteks restorasi lahan gambut, kita mempunyai
pengharapan agar lahan gambut yang rusak dapat diperbaiki
dan menjadi lahan yang memberi manfaat bagi umat yang
tinggal di sekitar lahan gambut tersebut.

B. Seputar Kitab Ibrani
Kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang Yahudi (orang
Ibrani) yang percaya dan mengimani bahwa Yesus sebagai
Mesias, Juruselamat mereka. Namun siapa penulis Kitab
Ibrani tidak diketahui. Ada yang menyebutkan Kitab Ibrani ini
ditulis oleh Paulus, Barnabas, Apollos atau teman sepelayanan
Timotius (lih.: Ibr.13:23). Waktu penulisan dari kitab Ibrani
antara tahun 62 – 65 ses.M, yang kemungkinan ditulis di kota
Roma (Ibr.13:24) – walaupun hal ini belum dapat dipastikan.
Namun yang pasti bahwa surat Ibrani ini ditulis sebelum
Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70
M. Hal ini terlihat dalam Ibrani 13:11-12 yang menyatakan
bahwa persembahan oleh imam Yahudi masih tetap dilakukan
atau dipersembahkan menurut Hukum Taurat.
1

1
“orang Ibrani” istilah yang dipakai untuk mencirikan orang Kristen
Yahudi yang berbahasa Aram yang kemungkinan besar tinggal di daerah
Palestina. Walau pendapat ini banyak ditolak oleh para ahli karena; pertama, Surat Ibrani ini mulai dikutip di roma. Kedua, pernyataan “Timotius
saudara kita” (Ibr.13:23) menunjuk kepada wilayah dimana Timotius dikenal bukan di Palestina. Ketiga, Orang Kristen-Yahudi yang meninggalkan
imannya dan kembali lagi kepada imannya semula, tidaklah dikatakan
“murtad dari Allah yang hidup” (Ibr.3:12) dan antara orang Yahudi asli dan
Kristen, tidak pernah menyatakan “Allah orang Israel” itu adalah allah lain
daripada Allah yang hidup. Jadi Kitab Ibrani lebih cenderung diperuntukan
kepada orang-orang bukan Yahudi. Namun kebanyakan ahli setuju bahwa
Kitab Ibrani sebenarnya tidak beralamat: tidak ada salam, tidak ada nama
pengirimnya sebagaimana kebanyakan surat (Paulus). Jadi Surat Ibrani ini
ditujukan kepada orang Kristen yang tidak membeda-bedakan asal usul
mereka. (Lih.: M.E. Duyverman, Pembimbing Ke Dalam Perjanjian Baru
(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 169-170.)
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Surat ini disebut juga sebagai suatu “nasehat” (Ibr.13:22; J.
Wesley Brill, 1973). Nasehat untuk terus maju, bertumbuh dan
menjadi dewasa, karena kebanyakan umat selalu “diam” tidak
bergerak. Lebih memperkuat diri daripada berani mengambil
resiko untuk lebih mandiri dan maju dalam iman (John Balchin
dkk., 2007).
Tujuan penulisan kitab Ibrani adalah menegaskan
akan kemutlakan pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus,
Anak Allah, yang melebihi malaikat dan Musa (Ibr. 1; 2:5-3:6).
Kristus adalah Imam Besar yang sebenarnya, yang dihadapanNya yang lain tidak ada (Ibr. 4:14; 10:19b; Duyverman, 1992).

C. Teks dan Konteks 6:9-20
Teks Ibrani 6 : 9 – 20 :

6:9 Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih,
sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami
yakin, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik,
yang mengandung keselamatan. 6:10 Sebab Allah
bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan
kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh
pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih
kamu lakukan sampai sekarang. 6:11 Tetapi kami ingin,
supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan
yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu
milik yang pasti, sampai pada akhirnya, 6:12 agar kamu
jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut
mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian
dalam apa yang dijanjikan Allah. 6:13 Sebab ketika Allah
memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah
demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih
tinggi dari pada-Nya, 6:14 kata-Nya: “Sesungguhnya
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Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan
akan membuat engkau sangat banyak. “ 6:15 Abraham
menanti dengan sabar dan dengan demikian ia
memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 6:16 Sebab
manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan
sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang
mengakhiri segala bantahan. 6:17 Karena itu, untuk lebih
meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan
kepastian putusan-Nya, Allah telah mengikat diri-Nya
dengan sumpah, 6:18 supaya oleh dua kenyataan yang
tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin
berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh
dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan
yang terletak di depan kita. 6:19 Pengharapan itu adalah
sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah
dilabuhkan sampai ke belakang tabir, 6:20 di mana Yesus
telah masuk sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut
peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar sampai
selama-lamanya.
Secara garis besar, Pasal 6 ini dapat dibagi menjadi 7
sub bagian yakni: (Wesley, 1973)
1. Nasehat supaya beralih kepada Kristus (ay. 1-3)
2. Suatu kemustahilan (ay.4-6)
3. Suatu lukisan (ay.7-8)
4. Suatu keyakinan dan kehendak (ay.9-12)
5. Pengharapan dan iman (ay.13-15)
6. Sumpah allah (ay.16-18)
7. Yesus, perintis dan pengharapan kita (ay.19-20)
Dari gambaran diatas jelaskan bahwa Ibrani 6:9-20 lebih
menekankan hal yang dasariah dari iman. Jika seseorang sudah
kehilangan dasar imannya maka tidak ada lagi harapan (ay.4-8).
Penulis hendak mencoba mengorbankan kembali dasar iman
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pembaca dan membangkitkan kembali pengharapan mereka
kepada Kristus. Penulis memberikan contoh teladan Abraham
yang sungguh percaya kepada Allah yang berjanji dengan
sumpah (ay.13-18) dan dalam janji itu berisikan pengharapan
orang beriman dengan jaminan dari Allah sendiri (ay.19-20).
Konteks Kitab Ibrani adalah kondisi dimana banyak
orang Kristen Yahudi yang masih ragu kepada Yesus selaku
Juruselamat mereka. Ada rasa kuatir jika mereka mengakuiNya sebagai Juruselamat, akan kehilangan cara hidup. Banyak
yang akhirnya kembali kepada keyakinan lama. Penulis hendak
menyatakan bahwa iman kepada Yesus Kristus jauh lebih mulia
daripada segala budaya, adat dan tradisi serta upacara Yahudi.
Oleh karena itu, penulis memasukan pengalaman iman tokoh
dalam Perjanjian Lama yang dicatat oleh penulis memiliki iman
kuat seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa dan
Samuel (Frances Blankenbaker, 1997).
Penulis menyakini bahwa mengikuti tuntutan-tuntutan
atau kembali pada cara-cara Yahudi berarti menyesatkan diri,
tetapi mereka yang percaya kepada Kristus akan menerima
keselamatan yang abadi dan sejati (Ibr.10:39; Jhon Drane,
1996).
Penjelasan Nats Ibrani 6:9-20: (Wesley, 1973, Band. Wiliam
Barclay, 1996)
Ayat 9-12:
Penulis menyakinkan pembaca bahwa bagi siapa yang
setia kepada Kristus dan tabah di dalam man dan
pengharapan sampai kepada akhir akan memperoleh
keselamatan kekal. Hal ini akan nyata karena Allah sendiri
yang akan menggenapi janji-Nya ini. Penyataan penulis
ini memberikan kekuatan bagi umat yang tidak berpaling
iman dan pengharapannya dari Kristus ditengah kondisi
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penuh kesulitan dan tantangan hidupnya. Oleh karena
itu, lebih tegas penulis menekankan bahwa Tuhan tidak
akan melupakan mereka yang setia dan taat kepada-Nya.
Ada kasih yang tetap “bernyala” dalam hidup mereka
kepada Kristus. Ada ungkapan pujian penulis bagi
mereka yang setia dan taat tersebut, “…pekerjaanmu dan
kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh
pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih
kamu lakukan sampai sekarang (ay.10).” Namun ada
harapan agar apa yang baik itu dilakukan terus dengan
kesungguhan, “menunjukkan kesungguhan” (ay.11).”
Ini menunjukkan suatu pengharapan umat yang pasti
sampai pada akhirnya. Diingatkan “agar kamu jangan
menjadi lamban (ay.12)”; Lamban untuk menunjukkan
kesungguhan kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus
sampai akhir. Penulis mengajak untuk menjadi penurutpenurut orang-orang yang telah memberitakan kabar
tentang Kristus. Berpegang pada pengharapan kepadanya dengan segala perjanjian-nya– penulis mengambil
contoh abraham yang dijanjikan allah. Ketaatan yang
diharapkan Allah bukanlah merupakan beban atau
belenggu yang mengikat jiwa manusia. Ketaatan yang
dimaksud adalah penyerahan sepenuh hati pada
kehendak allah sebagai bagian dari proses penciptaan
Allah atas manusia menurut gambar dan rupa Allah
(donald guthrie, 1999).
Ayat 13-15:
Penulis mengambil contoh Abraham. Janji Allah kepada
Abraham setelah ia mempersembahkan anaknya Ishak
(lih.: Kej.22:16-18) bahwa Dia akan memberkati Abraham
dengan berlimpah-limpah, membuat keturunan Abraham
sangat sangat seperti pasir di pantai dan bintang di langit;
dan memberikan tempat atau tanah yang kemudian
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dikenal dengan “tanah perjanjian Kanaan”. Janji Allah
tersebut dimateraikan sendiri oleh Allah, bersumpah
demi diri-Nya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi
dari-Nya. Salah satu bukti kesabaran Abraham dan
penggenapan janji Allah ketika Tuhan menjanjikan bahwa
Abraham akan memperoleh seorang anak walaupun
Sara, istrinya sudah melewati masa mati haid. Kesabaran
dan kepercayaan Abraham menanti penggenapan janji
Allah hendaknya juga menjadi bagian dalam diri kita
untuk menanti setiap jawaban Tuhan atas apa yang kita
diinginkan. Sumpah menurut Hukum Taurat adalah siapa
saja yang bersumpah atas nama Allah harus menepati
sumpah itu. Sumpah tidak dapat dibatalkan.
Ayat 16-18:
Penulis menjelaskan makna “janji Allah demi diri-Nya
sendiri” dengan membandingkan perbedaan janji yang
dilakukan manusia. Manusia jika berjanji demi yang
lebih besar darinya. Namun tidak demikian dengan
Allah. Disebutkan bahwa “Allah telah mengikat diriNya dengan sumpah” bermakna setiap janji Allah telah
menjadi bagian dari keputusan, ketetapan, kehendak
dan kebenaran-Nya, sehingga setiap orang yang
percaya kepada-Nya akan menerima setiap janji-janjiNya tersebut. “Supaya oleh dua kenyataan yang tidak
berubah-ubah,” menegaskan akan dua kenyataan (janji
dan sumpah Allah) yang tidak akan berubah-ubah.
Dua hal kenyataan tersebutlah menjadi keyakinan dan
kepastian bagi mereka yang percaya dan setia akan janjiNya. Dengan demikian tidak ada gunanya berpaling dari
Allah. Tidak usah murtad kepada Kristus.
Ayat 19-20:
Pengharapan umat yang setia sampai akhir bagaikan
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“sauh jiwa” yang kokoh, kuat dan aman. Sauh menjadi
lambang pengharapan yang harus dipegang kuat-kuat.
Sauh jiwa yang mencapai Yesus yang ada dibelakang
tabir, di dalam surga di tempat-Nya Kudus, yang
memiliki kuasa memegang dan mendoakan kita sampai
akhir. Walau sauh jauh dan tidak kelihatan seperti Allah
yang tidak kelihatan, namun pengharapan kita kepada
Kristus tidak akan pernah lenyap bahkan manarik kita
kepada-Nya. Kunci pasal 6 ada pada ayat 20 ini. “Sebagai
Perintis bagi kita” merupakan jalan untuk menuju sorga
abadi karena Dia telah membelah tabir menuju jalan
kehidupan baru agar kita dapat masuk ke dalamnya. Ini
berarti kita hidup di dunia dalam penyertaan-Nya yang
memberikan kedamaian dan kesukaan sorgawi melalui
Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang memimpin kita hidup
dalam kekudusan agar jangan berpaling dari Kristus. Di
dalam Kristus kita memperoleh kepastian pengharapan.
Pengharapan yang menuju kepada kebahagian sorgawi
bagi yang menang dalam kesetiaan dan penantian yang
sabar dan tekun.

D. Relevansi Ibrani 6:9-20
Arti kata ‘pengharapan’ menurut Kamus Alkitab adalah
suatu harapan akan masa depan yang memuaskan tergantung
pada kesetiaan umat Israel kepada Allah. Sebaliknya, jika tidak
setia, maka yang terjadi adalah kekacauan dan bencana (W.R.F.
Browning, 2014).
Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada
keadaan semula. Pengembalian atau pemulihan lahan gambut
yang rusak. Oleh karena itu, BRG melakukan restorasi lahan
gambut dengan melakukan 3R yakni Restorasi Hidrologi
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(Rewetting) - Revegetasi - Revitalisasi Mata Pencaharian.
Restorasi lahan gambut menjadi sangat penting karena
kerusakan . lahan gambut tersebut juga merusak ekosistem
yang ada di dalamnya. Selain melakukan restorasi, melalui BRG,
pemerintah juga melakukan konservasi; yaitu pemeliharaan
dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah
kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan atau
pelestarian.
Ibrani 6:9-20 mengajak dan mengingatkan kita kepada
pengharapan. Pengharapan janji Allah bagi yang setia dan
taat menantikan-Nya. Ini berarti melalui usaha BRG bekerja
sama dengan Gereja dan warganya memiliki suatu harapan
bahwa usaha restorasi maupun konservasi akan memulihkan
lahan gambut akan memberikan harapan yang lebih baik.
Tidak hanya itu, melalui revitalisasi mata pencaharian di lahan
gambut dapat meningkatkan kesejahteraan umat sendiri.
Sebagaimana umat yang menantikan penggenapan
janji Allah pasti mengalami godaan dan tantangan. Godaan
dan tantangan untuk tidak setia dalam masa penantian
penggenapan janji Allah tersebut. Akibatnya jika umat tidak
dapat bertahan maka akan jatuh dalam pencobaan dan dosa.
Demikian jika dalam proses restorasi dan konservasi lahan
gambut yang dilaksanakan mungkin ada pihak-pihak yang
menolak yang dapat membuat kita berkecil hati atau patah
semangat. Pengharapan menjadi tidak ada. Karena bisa saja
sebaik dan sebagus apa pun rencana yang dilakukan bagi
perbaikan lahan gambut, gunjingan atau pandangan sinis dan
pesimis dari orang-orang di sekitar kita mungkin kita alami.
Kita terkadang justeru turut ikut-ikutan pesimis dengan
segala hal yang kita kerjakan/perjuangkan. Apalagi jika hasil
yang dikerjakan tidak terlihat perubahan dalam waktu yang
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panjang. Dibutuhkan kesetiaan dan kesabaran dalam melihat
hasil yang dilakukan.
Oleh karena itu, pengharapan yang ada pada umat
yang diiringi usaha yang maksimal dan di tengah tantangan
yang ada akan menghasilkan rasa optimisme. Rasa optimisme
untuk mencapai hasil yang signifikan bagi kesejahteraan dan
keberlangsungan hidup manusia bersama seluruh makhluk
ciptaan Tuhan di sekitarnya.

E. Aplikasi Penerapan
Penulis Ibrani menegaskan bahwa secara umum
kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat dapat
dibedakan oleh orang dewasa yang pancainderanya telah
terlatih (Ibr.5:14; Donald Guthrie, 1993). Pernyataan ini mau
mengatakan bahwa setiap orang dewasa sepatutnya sudah
dapat memutuskan suatu tindakan yang baik bagi perbaikan
bersama seperti melalui restorasi dan konservasi tersebut.
Umat yang memiliki pengharapan sepatutnya memiliki
keyakinan akan usaha perbaikan lahan gambut memberikan
dampak yang lebih baik.
Dalam mencapai keadaan lebih baik tidaklah mudah, ada
persoalan dan tantangan di dalamnya. Namun sesungguhnya
pengharapan tanpa tantangan bukanlah pengharapan.
Pengharapan menjadi suatu kepercayaan pada kecintaan akan
tantangan (Dom Hedler Camara, 1993).
Akhirnya, tetaplah yakin pada pengharapan yang
menuju kepada perbaikan bersama. Pengharapan yang
memiliki kebersamaan visi dan misi dari BRG, Gereja dan
umat untuk menjaga, merestorasi dan mengkonservasi lahan
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gambut sebagai tanggung jawab bersama di tengah dunia ini.
Tanggung jawab menjaga lingkungan di mana seluruh ciptaan
Tuhan ada di dalamnya.
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