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Para penganut Kristen menjadi lebih sadar lingkungan dan 
menemukan kembali panggilan dari Kitab Suci untuk menjadi 
pelayan penciptaan dan untuk hidup selaras dengan ciptaan di 
mana kita menjadi bagiannya. 

Banyak orang mencari kerohanian yang lebih menyeluruh dalam 
menuntun kita untuk hidup dalam harmoni dengan ciptaan. 
Kita melihat inisiatif kontemporer pada semua denominasi yang 
dipelopori oleh berbagai kelompok agama untuk menemukan 
kembali ajaran kuno dari iman kita untuk menghubungkan kita 
kembali dengan ciptaan. Ini memberikan jalan yang berarti bagi 
orang-orang untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap 
Tuhan dan agama mereka dengan menjalani kehidupan yang lebih 
memperhatikan kebutuhan planet kita dengan pandangan yang 
peduli terhadap masa depan sebagai dasar pelayanan Kristen.

Meskipun banyak dari inisiatif tersebut berfokus pada perubahan iklim 

– yang sangat mendesak dan penting – krisis yang melibatkan limbah 

plastik memiliki urgensi yang sama, dan tujuan kami melakukan 

kampanye ini adalah untuk menggalakkan umat agar lebih terlibat.

Jumlah plastik yang kita gunakan telah meningkat secara 
signifikan selama beberapa dekade terakhir, dan volumenya 
diperkirakan akan terus meningkat beberapa kali lipat pada 
tahun-tahun mendatang. Alasannya karena plastik murah, mudah 
diproduksi, ringan, dan sulit disobek, menjadikannya material yang 
sangat berguna. Sejauh ini, kita telah menghasilkan 8.3 miliar 
ton, dan pada tahun 2050 akan meningkat menjadi 40 miliar ton 
yang diproduksi secara total. Kerugian dari plastik adalah sulit 
untuk dibuang dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 
terurai. Pada dasarnya, semua plastik yang kita produksi masih ada 
disini. Sebagian besar dari plastik tersebut menimbulkan masalah 
lingkungan karena sebanyak 8 juta ton masuk ke laut setiap tahun 

dan menciptakan pulau-pulau plastik yang sama luasnya dengan 
luas seluruh negara. Selain itu, unsur-unsur memecahnya menjadi 
partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik, yang menyebabkan 
kematian dari 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut setiap 
tahunnya. Melalui rantai makanan, mikroplastik memasuki tubuh 
kita dan membahayakan kesehatan kita. Ketika tren ini berlanjut, 

volume limbah plastik di lautan kita akan sama dengan volume ikan 

dengan konsekuensi bencana bagi laut, kehidupan laut, dan manusia.

Plastic Bank didirikan oleh dua orang Kanada, David Katz dan 
Shaun Frankson, untuk mencegah aliran limbah plastik ke lautan 
sekaligus meningkatkan taraf kehidupan. Perusahaan melakukan 
ini dengan mengungkapkan nilai dari plastik melalui daur ulang, 
memberikan nilai kepada orang-orang yang membutuhkan dan 
dengan memberikan solusi rantai pasokan loop tertutup dari 
material yang ramah lingkungan dan sosial kepada perusahaan,  
Social Plastic®. Social Plastic yang memenangkan penghargaan 
dibentuk melalui gerakan global yang berkembang – Aksi Plastik 
Sosial – yang sekarang berada di Haiti, Brazil, Kanada, Jerman, 
Filipina, dan Indonesia. Kami mengundang umat dari semua 
agama dan kepercayaan untuk bekerja sama dengan kami 
mengubah plastik dari sampah menjadi mata uang yang berharga, 
menciptakan toko serba ada terbesar bagi kaum miskin, di mana 
semuanya tersedia melalui pengumpulan dan pertukaran plastik.

Bersama-sama, kami meluncurkan Aksi Plastik Sosial Antaragama, 

karena plastik ada di setiap paroki, gereja, masjid dan kuil, dan dalam 

kehidupan seluruh umat. Selain itu, komunitas agama dapat secara kuat 

melengkapi inisiatif dari sektor pemerintah dan swasta, karena iman 

memberi makna dan menghubungkan dengan isu-isu pandangan dunia 

dan budaya yang lebih dalam. Ini adalah pendorong yang kuat untuk 

membuat orang mengubah perilakunya, yang memberikan dampak 

signifikan dalam mengurangi limbah plastik.

AKSI PLASTIK 
SOSIAL 
ANTARAGAMA 
MEMILIKI DUA 
PROGRAM 
UTAMA

PERTANYAAN
SEBAGAI BAHAN 
PERTIMBANGAN

APA HUBUNGAN 
LIMBAH PLASTIK 
DENGAN IMAN KITA? 

APAKAH ADA HUBUNGANNYA 
DENGAN KEROHANIAN KITA 
DAN BAGAIMANA CARA KITA 
MEMBUANG SAMPAH?  

DAMPAK LOKAL

Kelompok agama dapat 
memberdayakan masyarakat 
dan mendorong umat 
membawa plastik mereka 
untuk menerima uang tunai, 

insentif atau menyumbangkannya ke gereja 
yang bertindak sebagai titik pengumpulan. 
Plastik yang diendapkan diproses melalui 
mitra daur ulang lokal ke dalam rantai 
pasokan Social Plastic.

DAMPAK GLOBAL 

Membangun program di 
atas, komunitas agama dapat 
memberi insentif kepada 
anggota untuk mengumpulkan 
lebih banyak plastik dan 

memobilisasi umat untuk menyumbangkan nilai 
yang mereka terima dari program deposit plastik 
ke operasi di negara lain untuk meluncurkan 
aksi Plastik Sosial di masyarakat tanpa sistem 
pengelolaan limbah yang tepat.

Dalam hubungan kedua program ini, informasi otentik dan transparan melalui teknologi blockchain, mendorong umat dengan memungkinkan mereka untuk 

memantau plastik yang dikumpulkan oleh komunitas mereka. Ini juga merupakan cara untuk memperkuat persatuan di antara umat dari berbagai benua 

dan penganut kepercayaan dengan merawat bersama ciptaan Tuhan dan menyembah pencipta bersama-sama dengan cara yang bermakna ini.
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‘Panduan Interfaith Social Plastic, Mengelola Limbah Plastik di Laut 

Menggunakan Prinsip Spiritualitas Kristiani’, menguraikan dasar dan 

arah teologis (dokumen ini). 

Bagian pertama ini adalah serangkaian khotbah. Topik seri ini 
berkembang dari Kejadian ke Wahyu, dimulai dengan menekankan 
kebaikan ciptaan sebagaimana ditegaskan terlebih dahulu. Topik-topik 
berikut adalah perintah untuk memelihara ciptaan dalam Kejadian 1:28. 
Setelah itu, kejatuhan umat manusia dan konsekuensi untuk penciptaan 
dibahas, ketika penderitaan penciptaan dijelaskan dan alasan mendasar 
diberikan. Dengan menerapkan konsep-konsep teologis ini dalam 
kehidupan sehari-hari, kita hidup dengan mengintegrasikan prinsip-
prinsip sosial gereja, seperti nilai dan martabat pribadi manusia, 
komunitas, dan keluarga; Cinta Tuhan untuk orang miskin; martabat 
pekerjaan dan solidaritas melalui cinta sesama dan dengan perhatian 
khusus pada kepedulian terhadap ciptaan.

Setiap topik mencakup teks-teks Alkitab yang relevan dan pemikiran 
penting untuk ditekankan. Namun, karena materi ini digunakan 
dalam berbagai konteks dan pendengar, kami mendorong para 
pendeta atau pengkhotbah untuk mengontekstualisasikan materi 
tersebut dengan cerita dan ilustrasi yang relevan secara lokal yang 
akan menarik dan melibatkan para penerima dengan bermakna.

_____

‘Panduan Aksi Plastik Sosial Remaja’

‘Panduan Aksi Plastik Sosial Remaja’ mengomunikasikan tema 
yang sama untuk khalayak muda. Di banyak komunitas agama, 
kaum muda sangat aktif, dan memanfaatkan energi ini dapat 
menciptakan momentum dari dalam. Kaum muda menciptakan 
dampak yang kuat ketika mereka mempelajari perilaku baru 
sambil mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan. Dengan 

demikian, sangat penting untuk tidak hanya mempertahankan 
program, tetapi untuk menciptakan dampak transformasi jangka 
panjang di komunitas Anda dengan mengajari dan melatih 
generasi berikutnya.

_____

‘Panduan Aksi - Global Utara’* 

‘Panduan Aksi - Global Utara’* adalah jika jemaat Anda bergabung 
dengan program untuk memobilisasi anggota Anda untuk 
mengumpulkan dana melalui deposit plastik atau netralisasi 
plastik untuk memberdayakan masyarakat secara global karena 
kami telah mengumpulkan beberapa alat yang akan membantu 
Anda untuk melakukan hal ini.

_____

‘Panduan Aksi - Global Selatan’*

‘Panduan Aksi- Global Selatan’* adalah jika jemaat Anda berencana 
untuk menyiapkan tempat pengumpulan untuk memberdayakan 
komunitas Anda dan Anda akan menemukan beberapa alat 
tentang cara memulai pusat pengumpulan dan untuk melatih para 
kolektor.

_____

Dua panduan aksi, ‘Panduan Aksi - Global Utara’ dan ‘Panduan 

Aksi - Global Selatan’, menguraikan alat-alat penting untuk 
meluncurkan aksi Plastik Sosial Antaragama setempat. Masing-
masing menerapkan pembelajaran dari khotbah-khotbah dan studi 
untuk mempraktikkan spiritualitas baru dalam mengintegrasikan 
perawatan untuk penciptaan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. 
Tujuannya adalah untuk memobilisasi dan mengorganisasi umat 
untuk menciptakan momentum untuk bertindak.

TOOLKIT
INTERFAITH 
SOCIAL PLASTIC®

SEBAGAI PROGRAM YANG DIGERAKKAN OLEH TUJUAN UNTUK 
MEMOBILISASI UMAT DALAM MISI YANG KUAT INI, PLASTIC BANK 
TELAH MENCIPTAKAN ALAT UNTUK MELIBATKAN KOMUNITAS 
AGAMA DENGAN ANGGOTA DALAM MENCIPTAKAN PERUBAHAN DI 
DESA, KOTAMADYA DAN KOTA. TOOLKIT INI TERDIRI DARI BAGIAN-
BAGIAN BERIKUT:

* Catatan: Secara umum, definisi Global Utara meliputi Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Israel, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, serta Australia dan Selandia Baru. Global Selatan 
terdiri dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia yang sedang berkembang termasuk Timur Tengah. Penggunaan terminologi lebih kompleks dan melampaui ruang lingkup makalah ini. Untuk 
informasi lebih lanjut, silakan baca: Marea Clarke: Global Selatan: Apa artinya dan mengapa menggunakan istilah ini? Universitas Victoria, Ilmu Politik, diakses di 
https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/globalsouthpolitics/2018/08/08/global-south-what-does-it-mean-and-why-use-the-term/

TEOLOGI UNTUK PENCIPTAAN KITA

Bagian selanjutnya menjabarkan inti dari Teologi untuk Penciptaan kita dan 
mengajarkan kita untuk bertindak penuh cinta, harapan, dan iman untuk 
menghentikan limbah plastic di laut dan memberdayakan orang miskin dengan 
mengungkapkan nilai Plastik Sosial. Tiga khotbah yang kuat ini akan mendorong 
jemaat Anda untuk menghubungkan iman dan spiritualitas kami untuk 
menghadapi krisis limbah plastik saat ini dan menemukan, bagaimana Tuhan 
memberdayakan mereka untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan polusi.

+ +
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Pendahuluan

Khotbah ini adalah salah satu di mana kita akan mengungkapkan 
pesan iman kita dalam hubungannya dengan ciptaan. Kami percaya 
sebagai orang Katolik bahwa itu adalah panggilan kami untuk menjadi 
pengurus ciptaan yang baik dan merawatnya dengan komitmen 
penuh kami sebagai pelayanan kami kepada Allah dan manusia.
 _____

Menghentikan dengan ciptaan

Tuhan membuat Manusia sebagai Pengurus Ciptaan

Dalam Mazmur 148, pemazmur memanggil semua makhluk dengan 
nama, meminta mereka untuk memuji Tuhan, para malaikat, 
matahari, bulan, bintang-bintang semua dipanggil untuk memuji 
Dia. Secara keseluruhan ada 22 hal yang bergerak di bumi, jumlah 
yang sama dengan jumlah huruf dalam alfabet Ibrani. Di sini kita 
melihat peran pribadi manusia sebagai yang memimpin semua 
ciptaan kepada Allah, Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa 
kita dapat dianggap sebagai “Gembala makhluk”. 

Rencana Tuhan adalah agar manusia hidup selaras dengan Tuhan, 
satu sama lain dan ciptaan dengan menjadi pengurus yang baik. 
Dalam ensiklik Santo Paulus VI, Populorum Progressio, ia memberi 
tahu kita bahwa di halaman pertama Kitab Suci kita membaca misi 
ini dari Allah: “‘Isi bumi dan taklukkan.’ Ini mengajarkan kepada 
kita bahwa seluruh ciptaan adalah untuk manusia, bahwa dia telah 
diberi tugas untuk memberikan makna dengan aktivitas cerdasnya, 
untuk melengkapi dan menyempurnakannya dengan upayanya 
sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri. “

Mari kita lihat hubungan pertama antara ciptaan dan manusia ini 
lebih dekat:

MENGHENTIKAN DENGAN CIPTAAN KHOTBAH #1

Di masa lalu, bagian ini digunakan dengan penekanan pada 
“menaklukkan” dan “berkuasa,” yang tampaknya memberi 
manusia izin untuk bertindak terhadap ciptaan seperti yang kita 

Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar 

dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-

burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala 

binatang melata yang merayap di bumi.” Maka Allah menciptakan manusia 

itu menurut gambar-Nya,  menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-

laki dan perempuan  diciptakan-Nya mereka.  Allah memberkati mereka, 

lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah 

banyak ; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-

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

merayap di bumi. “ (Kejadian 1:26-28 ESV)

inginkan, dan untuk memperbudak ciptaan tanpa khawatir tentang 
konsekuensi pada ekosistem dan kehidupan lainnya.

Mari kita lihat dua frasa ini untuk mengetahui artinya. Kata Ibrani 
untuk “menaklukkan” adalah kabash, yang berarti menaklukkan 
sesuatu yang bermusuhan. Untuk memahami hal ini, kita perlu 
menyadari bahwa pada awal peradaban manusia, bumi masih 
berupa hutan belantara, dan Rencana Tuhan untuk menciptakan 
manusia sebagai ciptaan yang sempurnya. Untuk itu diperlukan 
transformasi dari hutan belantara yang tidak ramah, menjadi 
tempat pemukiman manusia yang aman dan memperoleh hidup 
yang makmur. Kabash berarti membangun ladang dan kebun, kota, 
dan jalan. Bukan berarti menyakiti atau menghancurkan, tetapi 
untuk menciptakan dan mengolah dengan mengubah lingkungan 
yang tidak ramah yang membawa kematian menjadi tempat ramah 
yang memberikan kehidupan.

“Berkuasa” adalah kata Radah yang menggambarkan pemerintahan 
kerajaan. Ini juga digunakan dalam Mazmur 72: 8 Kiranya ia 
memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung 
bumi! Kiranya dia memerintah dari laut ke laut, dan dari sungai 
hingga ke ujung-ujung bumi (Mazmur 72: 8). 

Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mempercayakan kita untuk 
memiliki kekuasaan, membagikannya dengan kita sebagai bagian dari 
kekuasaannya. Kekuasaan ini bukan untuk kepentingan kita, tetapi 
diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membantu mengatur dalam 
nama-Nya. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengelola kekuasaan ini 
sebagaimana ditentukan oleh Tuhan, berdasarkan Rencana-Nya.

Rencana Tuhan untuk berkuasa adalah untuk mencintai, peduli, 
untuk memberikan belas kasihan dan kesempurnaan, tanpa 
penindasan, eksploitasi dan pelecehan. Tetapi kemudian dosa 
memasuki dunia dan kita melihatnya berulang-ulang dalam 
Perjanjian Lama konsekuensi dari dosa pada manusia. 
 
Meskipun demikian, kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan 
ciptaan-Nya. Sebagai gantinya, Dia mengutus Putra-Nya, Yesus 
Kristus untuk menebus dunia dan mendamaikan pribadi manusia 
dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, dengan saudara-saudaranya 
dan dengan sesama ciptaan.

Dalam memperbaiki hubungan dengan sesama ciptaan ini, kita 
diutus untuk tidak menjadi tuan yang absolut, tetapi menjadi 
pelayan. Yohanes Paulus II mengingatkan kita bahwa dalam bahasa 
Alkitab “memberi nama makhluk adalah tanda dari misi mengetahui 
dan mentransformasikan realitas ciptaan ini. Itu bukan misi dari 
seorang tuan yang absolut dan tidak perlu dipertanyakan, tetapi 
seorang pelayan kerajaan Tuhan yang dipanggil untuk melanjutkan 
pekerjaan Sang Pencipta, sebuah karya kehidupan dan kedamaian.” 
Karena itu kami diundang untuk menjadi rekan pencipta dalam 
karya penciptaan Tuhan.
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Konsekuensi dari Dosa

Jika kita melihat kedalam komunitas kita, kita mungkin melihat 
area di mana kita tidak memenuhi harapan Tuhan, tetapi banyak 
kerusakan lingkungan yang kita lakukan tersembunyi dari kehidupan 
kita sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang telah mengunjungi 
tempat pembuangan sampah? Atau telah melihat akumulasi 
plastik di sungai dan lautan kita? Kita telah menyembunyikan dosa 
putusnya hubungan kita dengan ciptaan.

Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menghormati kehidupan 
dari pembuahan sampai kematian yang alami. Yohanes Paulus 
II mengatakan bahwa “penghormatan terhadap kehidupan dan 
martabat pribadi manusia juga mencakup seluruh ciptaan, yang 
dipanggil untuk bergabung dengan manusia dalam memuji Tuhan.”
Apa yang terjadi ketika kita tidak menghargai kehidupan dan 
menyalahgunakan ciptaan? Itu mengurangi martabat dan 
kesakralan kita sendiri karena itu bertentangan dengan apa artinya 
menjadi manusia, itu bertentangan dengan panggilan kita dari 
Tuhan untuk menjadi pelayan ciptaan yang baik.

MENGHENTIKAN 
DENGAN CIPTAAN

Jadi bagaimana kita merespons? Pertama, kita harus bekerja secara 
rohani untuk bertumbuh dalam pertobatan, untuk memelihara diri 
kita sendiri dalam Kitab Suci dan sakramen-sakramen sehingga 
kita dapat bergerak untuk bertindak. Pada tahun 2005 di Misa 
pembukaan Paus Benediktus, ia menyesali “gurun eksternal” yang 
tumbuh di dunia, tetapi menunjukkan bahwa itu adalah konsekuensi 
dari gurun internal pada hati orang-orang.

Paus Benediktus XVI mengatakan bahwa tanggung jawab kita 
terhadap ciptaan adalah universal, kita semua harus merespons dan 
masing-masing sesuai dengan sumber daya dan tanggung jawab kita 
(Pesan untuk Perayaan Hari Perdamaian Dunia, 1 Januari 2010).

Sebagaimana pertobatan yang berkembang seharusnya membuat 
kita lebih peka terhadap kebutuhan akan pelayanan ciptaan yang 
tepat, kita juga harus lebih terlibat dengan orang-orang non-Katolik 
yang telah digerakkan untuk bertindak tanpa dasar dalam Alkitab 
dan sakramen-sakramen karena Tuhan juga telah menggerakkan 
sesuatu di dalam mereka dan mendorong mereka untuk bertindak.
_____

APA TANGGUNG 
JAWAB KITA?

Perintah untuk berdamai dengan ciptaan

Karena itu kita harus mendorong dan mendukung 
“konversi ekologis” yang dalam beberapa dekade terakhir 
telah membuat manusia lebih sensitif terhadap gangguan 
lingkungan yang telah kita ciptakan. Paus Yohanes Paulus 
II memperingatkan kita pada tahun 2001 bahwa karena 
dosa, kita telah melalaikan tugas kita untuk menjadi 
“pelayan” Sang Pencipta, dan sebaliknya sering bertindak 
sebagai “seorang penguasa lalim yang otonom, yang 
akhirnya mulai memahami bahwa ia harus berhenti di 
ujung jurang. “ 

Selama beberapa dekade terakhir, Paus Yohanes Paulus 
II, Benediktus II dan yang paling baru Francis telah 
menyerukan umat Katolik untuk merangkul “ekologi 
manusia” otentik yang fokus pada membuat keberadaan 
makhluk lebih bermartabat, dengan melindungi kebaikan 
dasar kehidupan dalam semua manifestasinya dalam 
penciptaan dan dengan berpikir dan membuat lingkungan 
yang lebih sesuai dengan rencana Sang Pencipta. 

Di sini, di _________ kami bekerja dengan Plastic Bank 
untuk melaksanakan iman kami. Selama beberapa 
minggu ke depan kami akan menawarkan kesempatan 
untuk belajar tentang panggilan untuk menjadi pelayan 
lingkungan dan juga menawarkan cara praktis untuk 
menjaga lingkungan dengan mendirikan Plastic Bank 
untuk menyimpan plastik kami.
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Di masa lalu, bagian ini digunakan dengan penekanan pada 
“menaklukkan” dan “berkuasa,” yang tampaknya memberi 
manusia izin untuk bertindak terhadap ciptaan seperti yang kita 
inginkan, dan untuk memperbudak ciptaan tanpa khawatir tentang 
konsekuensi pada ekosistem dan kehidupan lainnya.

Mari kita lihat dua frasa ini untuk mengetahui artinya. Kata Ibrani 
untuk “menaklukkan” adalah kabash, yang berarti menaklukkan 
sesuatu yang bermusuhan. Untuk memahami hal ini, kita perlu 
menyadari bahwa pada awal peradaban manusia, bumi masih 
berupa hutan belantara, dan Rencana Tuhan untuk menciptakan 
manusia sebagai ciptaan yang sempurnya. Untuk itu diperlukan 
transformasi dari hutan belantara yang tidak ramah, menjadi 
tempat pemukiman manusia yang aman dan memperoleh hidup 
yang makmur. Kabash berarti membangun ladang dan kebun, kota, 
dan jalan. Bukan berarti menyakiti atau menghancurkan, tetapi 
untuk menciptakan dan mengolah dengan mengubah lingkungan 
yang tidak ramah yang membawa kematian menjadi tempat ramah 
yang memberikan kehidupan.

Kekuasaan berarti Pelayanan dan Kepedulian

“Berkuasa” adalah kata Radah yang menggambarkan pemerintahan 
kerajaan. Ini juga digunakan dalam Mazmur 72: 8 Kiranya ia 
memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung 
bumi. Kiranya dia memerintah dari laut ke laut, dan dari sungai 
hingga ke ujung-ujung bumi (Mazmur 72: 8). 

Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mempercayakan kita untuk 
memiliki kekuasaan, membagikannya dengan kita sebagai bagian 
dari kekuasaannya. Kekuasaan ini bukan untuk kepentingan 
kita, tetapi diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membantu 
mengatur dalam nama-Nya. Oleh karena itu, kita hanya dapat 
mengelola kekuasaan ini sebagaimana ditentukan oleh Tuhan, 
berdasarkan nilai dan prinsip-Nya. Tapi bagaimana kekuasaan ini 
dapat diterapkan? Ayat 12 – 14 menjabarkannya sebagai berikut: 
Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta 
tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong; 
ia akan sayang  kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan 
menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa 
mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di 
matanya. (Mazmur 72:12-14 NASB).

Pendahuluan

“Kita tidak mau mengakui bahwa ada bekas luka yang menodai 
permukaan bumi kita: erosi, penggundulan hutan, pemborosan 
sumber daya mineral dan lautan dunia untuk memenuhi konsumsi 
yang tidak terpuaskan.” Ini bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata 
Paus Benediktus XVI ketika dia terbang dari Roma ke Australia 
untuk Hari Pemuda Sedunia pada tahun 2008.

Lebih dari 10 tahun kemudian, di banyak bagian dunia, keadaannya 
bahkan lebih buruk daripada yang dijelaskan oleh Paus Benediktus, 
dan di beberapa daerah ini, kita menghadapi krisis ekologi yang 
sangat serius. Paus Francis melanjutkan keprihatinan kepausannya 
terhadap lingkungan dan baru-baru ini mengeluh

“Bumi, rumah kita, mulai terlihat lebih seperti tumpukan sampah 
yang sangat besar. Di banyak bagian planet ini, para orang tua 
mengatakan yang dulunya merupakan pemandangan indah 
sekarang ditutupi dengan sampah. Limbah industri dan produk 
kimia yang digunakan di kota-kota dan daerah pertanian dapat 
menyebabkan bioakumulasi pada organisme populasi lokal, bahkan 
ketika tingkat racun di tempat-tempat tersebut rendah. Seringkali 
tidak ada tindakan yang diambil sampai setelah kesehatan 
masyarakat telah terpengaruh secara permanen. “ (Laudato si, 21)

Ketika kita berbicara tentang pelayanan, kita sering membicarakannya 
baik sebagai sumbangan waktu atau uang, tetapi hari ini saya ingin 
menekankan tanggung jawab Umat Kristen pada penggunaan sumber 
daya yang telah diberikan kepada kita.

Pelayan Ciptaan

Dalam bab pertama dari Kitab Kejadian, Tuhan mempercayakan 
ciptaan kepada manusia:

Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar 

dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-

burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala 

binatang melata yang merayap di bumi.” Maka Allah menciptakan manusia 

itu menurut gambar-Nya,  menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-

laki dan perempuan  diciptakan-Nya mereka.  Allah memberkati mereka, 

lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah 

banyak ; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-

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

merayap di bumi. “ (Kejadian 1:26-28 ESV)

PELAYANAN KHOTBAH #2

8



Pelayanan dalam Injil

Contoh terakhir dan tertinggi dari kepemimpinan pelayan adalah 
Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia mengajar murid-muridnya bahwa 
memiliki kekuasaan berarti pelayanan dan kerendahan hati.

Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: “Kamu tahu, bahwa 
mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah 
rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya 
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian 
di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, 
hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi 
yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk 
semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan bagi banyak orang.” (Markus 10:42-45 NASB)

Tuhan memanggil kita di sini untuk menjadi pelayan dan 
berkomitmen untuk rendah hati. Mengikuti jalan Kristus, 
penguasaan dan penundukan berarti pelayanan, memberi diri 
kita sendiri dan memiliki sikap yang menganggap orang lain lebih 
penting daripada diri sendiri. Ini berarti membatasi diri sendiri 
sehingga orang lain dapat berkembang.

Sehubungan dengan pelayanan kita terhadap ciptaan, penerapan 
prinsip-prinsip ini berarti bahwa polusi, eksploitasi, dan perusakan 
bukanlah hak, melainkan pelestarian, pemeliharaan, dan konservasi 

yang harus dikejar. Kita harus mencintai ciptaan sebagaimana 
Kristus mengasihi kita.

Kesimpulan

Kita telah sampai pada titik dalam sejarah manusia bahwa 
menerapkan prinsip-prinsip ini pada ciptaan memiliki urgensi yang 
akan memutuskan apakah kehidupan di bumi akan bertahan atau 
tidak. Polusi dan kehancuran ciptaan telah mencapai tingkat yang 
membuat bumi melampaui kapasitasnya. Cara kita menggunakan 
sumber daya ada pada tingkat dimana kita akan segera 
membutuhkan tiga planet seperti Bumi untuk mempertahankan 
konsumsi kita. Karena itu, kita semua perlu segera bertindak. Dan 
kita harus bertindak bersama.

Di sini, di gereja kami, kami mengambil langkah penting 
dengan bermitra dengan Plastic Bank. Kami menyadari dampak 
negatif dari polusi plastik dan kami berkomitmen untuk 
menghentikannya. 

Miskin, yang membutuhkan, dan berteriak tidak hanya orang-
orang yang hidup dalam kemiskinan, termasuk juga bumi 
kita yang dirusak dan dieksploitasi. Bumi telah dirusak dari 
keindahan dan kemegahannya dengan sampah plastik di mana-
mana. Jika menaklukkan bumi berarti menjadikan rumah kita 
bersama sebagai tempat hidup, kita perlu menangani sampah 
plastik secara menyeluruh.

PELAYANAN KHOTBAH #2
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Jika kita serius menjadi orang Kristen, maka kita harus serius 
menjadi pelayan yang baik. Ini berarti kita harus serius menangani 
plastik dengan benar di komunitas kita. Kita bahkan dapat 
menggunakannya untuk berbuat baik melalui kemitraan yang kita 
miliki dengan Plastic Bank.

Alih-alih membuang plastik, kami mengembalikannya ke rantai 
pasokan dan mendaur ulang, sehingga dapat dibuat menjadi produk 
baru. Ini membuat kita menjadi pelayan yang baik dari ciptaan, 
serta plastik yang kita konsumsi.

Kemitraan kami dengan Plastic Bank adalah tindakan kami untuk 
menjadi pelayan yang baik dalam melayani komunitas dan alam 
kami. Kami menyampaikan undangan ini kepada Anda semua dan 
meminta Anda untuk mengikuti pelatihan praktis tentang daur 
ulang dan bagaimana kami mengoperasikan pusat Plastic Bank. 
Kami memiliki selebaran untuk Anda yang menjelaskan kepada 
Anda mekanisme dan sistem hadiah yang disertakan.

Kami senang melakukan ini, dan kami sekali lagi memiliki Pelajaran 
Alkitab untuk mengerti lebih dalam terhadap pembelajaran hari 
ini, serta empat khotbah lagi dalam seri ini. Kami harap Anda 
menemukan pembelajaran ini bermakna dan bersemangat seperti 
kami untuk melaksanakan ini.

10



Pendahuluan

Dalam khotbah hari ini, saya ingin berbicara tentang persimpangan 
antara kehidupan rohani kita dan bagaimana kita menjalaninya 
secara nyata dalam perlakuan kita terhadap lingkungan.

Hari ini ada banyak perdebatan tentang “pemanasan global” atau 
“perubahan iklim.” Saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan 
itu, tetapi menyerahkannya kepada para ilmuwan dan pakar 
lingkungan. Sebagai gantinya, saya ingin berbicara tentang apa 
yang kita ketahui: sebagai orang Kristen kita telah diberi tanggung 
jawab oleh Tuhan untuk merawat semua ciptaan.

Dari Santo Paus Paulus VI hingga Paus kita saat ini, Francis, kita 
telah dipanggil selama beberapa dekade untuk memperkuat dan 
mematangkan hati nurani kita sehubungan dengan bagaimana kita 
mengelola sumber daya dan kepedulian kita terhadap lingkungan.
Hari ini kita menempatkan diri kita dalam situasi di mana di banya

k bagian dunia, kita menghadapi bencana ekologis dan ciptaan 
menyerukan perbaikan.

_____

“Rumah Bersama” kita

Banyak gerakan ekologis umum menghadapkan umat Katolik 
dengan dilema nyata karena mereka gagal memberi kita ruang 
untuk menyelaraskan kasih Tuhan dan Perintah-perintah-Nya 
dengan mencintai ciptaan dengan pantas dan teratur.

Paus Fransiskus mencoba untuk mendamaikan beberapa konflik 
ini dalam Ensiklik Laudato Si 2015, atau Praised Be. Dalam 
renungannya, Paus menyajikan gagasan bahwa bumi harus dianggap 
sebagai “rumah bersama” kita, seperti saudara perempuan “yang 
dengannya kita berbagi kehidupan kita dan seorang ibu cantik yang 
membuka tangannya untuk merangkul kita” (Laudato si, 1)

Jika kita menganggap bumi sebagai “rumah bersama” kita, itu 
artinya kita harus mempertimbangkan kembali hubungan kita 
dengan orang lain. Tindakan saya, bagaimana saya hidup, apa 
yang saya konsumsi, bagaimana saya bepergian, semua hal ini 
memengaruhi saudara dan saudari saya di dalam “rumah” kami.

Paus Benediktus memperdalam gagasan ini dengan menulis, 
“Lintasan pemikiran baru diperlukan untuk mencapai pemahaman 
yang lebih baik tentang implikasi dari menjadi satu keluarga; 
interaksi di antara bangsa-bangsa di dunia memanggil kita untuk 
memulai lintasan baru ini, sehingga integrasi dapat menunjukkan 
solidaritas daripada marginalisasi ”(Caritas en Veritate, 53).

CINTA TUHAN UNTUK SEMUA CIPTAAN KHOTBAH #3
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Lintasan pemikiran baru ini juga perlu diterapkan pada hubungan 
kita dengan ciptaan. Sebagai orang Katolik, kita diundang oleh 
Tuhan untuk menjadi pelayan ciptaan. Kita tahu dari Kejadian bahwa 
Tuhan menciptakan kita, dan semua ciptaan, dari ketiadaan, dan 
bahwa kita semua terhubung erat dengan cara yang sama seperti 
Tritunggal terhubung dan komunikasi kasih yang sempurna.

Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia meninggalkan tanda-Nya pada 
kita dan menopang kita sehingga kita tetap di dalam Dia, sama 
seperti Dia menopang semua ciptaan. Jika kita ingin menjadi 
orang suci, kita harus memusatkan diri dan semua tindakan kita 
pada Tuhan. Ketika kita berdosa terhadap sesama kita, maka kita 
melanggar perjanjian kasih dengan mereka dan dengan Tuhan. 
Ketika kita lalai dalam mengkonsumsi barang-barang kita, kita juga 
melanggar perjanjian cinta dengan ciptaan dan dengan Tuhan kita.
Menurut Paus Benediktus, itu adalah “perjanjian antara manusia 
dan lingkungan, yang harus mencerminkan cinta kreatif Allah.” 
Inilah bagaimana seorang Katolik harus memperlakukan ciptaan, 
dengan cinta, perhatian, dan kelembutan yang sama seperti yang 
ditunjukkan Tuhan kepada manusia.

Bumi Merintih

Dalam Roma 8:22 Santo Paulus menulis, “Sebab kita tahu, bahwa 
sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan 
sama-sama merasa sakit bersalin.” Rasul mengingatkan kita, di 
sini, bahwa ketika dosa memasuki dunia, bukan hanya manusia 
yang jatuh dari kasih karunia dan terpengaruh, tetapi juga semua 
ciptaan. Ciptaan juga merindukan kesembuhan dan rekonsiliasi. 
Dalam Rencana Tuhan, manusia pada awalnya dipanggil untuk 
mengelola ciptaan dan untuk menyempurnakannya. Bersama 
Yesus Kristus, kita sekarang memiliki karunia sakramen untuk 
membantu kita dalam pekerjaan ini. Sayangnya, apa yang kita lihat 
adalah bahwa dosa kita tidak hanya memengaruhi kita atau saudara 
dan saudari sesama manusia, tetapi juga ”Ibu Pertiwi kita” 

Dengan munculnya teknologi kami dan semua manfaat yang 
kami peroleh melalui penggunaan kecerdasan kami, kami juga 
telah melipatgandakan dampak dosa-dosa kami di bumi. Ketika 
bagian dalam gurun dari umat manusia berlipat ganda, begitu pula 
pengaruhnya terhadap bagian luar, menciptakan gurun dan daerah 
terlantar baru di bumi.
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GURUN 
SEMAKIN 
BERTAMBAH
PLASTIK

Kita semua menghasilkan limbah, tetapi 
100 tahun yang lalu, semua limbah itu 
dapat terurai secara hayati atau dapat 
digunakan kembali. Hari ini, dengan 
semua bahan sintetis yang kita buat, 
limbah ini tidak akan membusuk, bahkan 
setelah seratus tahun. Konsekuensi dari 
ini adalah terciptanya gurun plastik.

PENGGUNDULAN HUTAN DAN 
HILANGNYA KEANEKARAGAMAN 
HAYATI

Dalam 30 tahun terakhir kita telah 
kehilangan 30% keanekaragaman hayati, 
dan setiap tahun kita kehilangan luas 
hutan sebesar Panama.

PERTAMA, KITA HARUS MEMAHAMI 
MENGAPA GURUN INI TERUS 
BERKEMBANG. KONSEKUENSI DARI DOSA 
MENYEBABKAN:

URBANISASI

Pada tahun 2050, 66% populasi 
dunia akan tinggal di kota. Sebagian 
besar pertumbuhan kota ini tidak 
mempertimbangkan cara yang tepat 
untuk hidup berdampingan dengan 
lingkungan sekitarnya dan tidak hanya 
akan menghancurkan ekosistem di 
dekatnya, tetapi juga lebih jaug, karena 
air disalurkan dari daerah lain yang 
menyebabkan kekurangan di daerah 
tersebut, sementara secara bersamaan 
limbah diangkut keluar dari kota, 
mendistribusikan kembali polusi.

KETIDAKPEDULIAN

Dosa menyebabkan pribadi manusia memiliki 
prioritas yang salah dalam hidup, untuk 
memberikan kepentingan yang salah pada 
isu-isu tertentu, dan untuk tetap berada dalam 
kegelapan tentang realitas tertentu.  

KEKUASAAN DAN KETAMAKAN

Banyak perusahaan menghasilkan lebih 
banyak uang dari menghasilkan produk atau 
kemasan berbiaya rendah yang membahayakan 
lingkungan. Menghasilkan uang untuk sesuatu 
yang pada akhirnya membahayakan orang lain 
dan planet ini merupakan wujud dari ketamakan. 

KETAKUTAN

Seringkali orang dengan sedikit sumber 
daya tidak punya pilihan selain melakukan 
hal-hal berbahaya pada alam karena itu 
satu-satunya pilihan mereka untuk bertahan 
hidup. Jika semua upaya Anda difokuskan 
untuk memberi makan keluarga Anda, 
bagaimana Anda dapat memiliki energi 
yang tersisa untuk mempertimbangkan 
pemeliharaan lingkungan yang tepat? 

POLUSI

Polusi pada air dan udara membunuh 
sekitar 100 juta orang setiap tahun, yaitu 
setara dengan seluruh populasi Filipina. 
Polusi udara menjadi penyebab sekitar 
20% dari semua kanker paru-paru.

Pada tahun 2050, kita akan 
memiliki 40 miliar ton 
plastik di Bumi, lebih dari 
10 kali lipat jumlah yang 
telah kita buat hari ini.

Lautan mungkin 
mengandung lebih banyak 
plastik daripada ikan pada 
tahun 2050.

Plastik laut membunuh 
lebih dari 1.000.000 

BURUNG LAUT DAN 100.000 

MAMALIA LAUT setiap 
tahun, belum lagi plastik 
mikro yang memasuki 
rantai makanan melalui 
ikan ke manusia.

Hampir semua plastik 
yang pernah diproduksi 
masih ada.

7 MILIAR KG PLASTIK 

DIBUANG KE LAUTAN 

SETIAP TAHUN.

BAGAIMANA 
SEHARUSNYA KITA 
MERESPON?

CINTA TUHAN UNTUK SEMUA CIPTAAN KHOTBAH #3

KESENANGAN

Beberapa orang tahu hal yang benar untuk 
dilakukan, tetapi mereka merasa terlalu 
nyaman untuk mengubah kebiasaan 
mereka. Misalnya, memilah limbah 
membutuhkan sedikit usaha ekstra.
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“Rumah bersama” kita merintih dan kita memiliki tanggung 
jawab untuk menjadi pelayan yang lebih baik dari apa yang telah 
dipercayakan kepada kita.

Kita dipanggil untuk memiliki kasih terhadap ciptaan sama seperti yang 
dimiliki Allah terhadap kita: kasih sayang, perhatian, dan kepedulian. 

Jika kita serius terhadap komitmen Kristen kita, maka kita 
harus serius terhadap panggilan kita untuk menjadi pelayan 
yang baik. Singkatnya, berarti kita perlu menemukan cara untuk 
mengurangi dampak negatif kita terhadap lingkungan dan cara 
positif untuk memperbaikinya.

Inilah sebabnya, sebagai paroki, kami memutuskan untuk 
bermitra dengan Plastic Bank. Alih-alih membuang plastik, kami 
mengembalikannya ke rantai pasokan dan mendaur ulang, sehingga 
dapat dibuat menjadi produk baru. Ini membuat kita menjadi pelayan 
yang baik dari ciptaan, serta plastik yang kita konsumsi.

Kemitraan kami dengan Plastic Bank adalah cara kami menjadi 
pelayan yang baik dalam melayani komunitas dan alam kami. Kami 
menyampaikan undangan ini untuk Anda semua dan meminta 
Anda untuk mengikuti pelatihan praktis tentang daur ulang dan 
bagaimana kami mengoperasikan pusat Plastic Bank. Kami 
memiliki selebaran untuk Anda yang menjelaskan kepada Anda 
mekanisme dan sistem hadiah yang disertakan.

Kami senang melakukan ini, dan kami akan menawarkan studi 
kelompok kecil untuk lebih mendalami beberapa topik yang kami 
bahas hari ini, serta hal lain yang telah disiapkan oleh Plastic Bank. 
 

Mari kita akhiri dengan doa dari Santo Fransiskus

KESIMPULAN

Sampai saat ini, kesempatan ini adalah satu-satunya cara 
untuk memobilisasi dan melatih komunitas agama untuk 
melakukan aksi yang akan mengubah dunia di sekitar mereka 
dengan mengungkapkan nilai plastik dan mencegah plastik 
masuk ke lautan.

Bersama-sama, kami menumbuhkan spiritualitas hidup 
dalam harmoni dan pelayanan ciptaan, membongkar 
perspektif baru pada teks dan tradisi Alkitab. Ini melibatkan 
umat untuk terlebih dahulu menjadi agen perubahan di rumah 
mereka sendiri, dan di komunitas mereka. Ini memberdayakan 
tidak hanya individu, tetapi juga seluruh komunitas iman untuk 
bergerak dalam persatuan, menunjukkan kasih Tuhan kepada 
manusia dan ciptaan dengan cara yang kuat.

Setelah mengajar jemaat Anda, langkah selanjutnya adalah 
bertindak. Melakukan tindakan yang mengubah dunia dan 
menunjukkan kasih Allah kita. Tolong, pelajari “Manual 
Tindakan” sesuai dengan lokasi dan konteks Anda, jika 
Anda beroperasi di Global South atau Global North dan 
mengatur jemaat Anda untuk bertindak. Sebagai saran, 
Anda tidak perlu menyelesaikan ketiga khotbah sebelum 
mulai bertindak. Kami menyarankan, Anda bekerja paralel 
dan mulai mengatur gereja Anda menggunakan alat 
aksi, sementara Anda juga menyampaikan khotbah ini. 
Agar seluruh jemaat Anda selaras, kami sarankan juga 
untuk bekerja dengan para pemimpin muda Anda untuk 
menyampaikan buku pedoman pemuda “Aksi Plastik Sosial” 
kami untuk menggerakkan anak muda Anda bersama 
dengan seluruh gereja. Dengan cara itu, Anda menciptakan 
momentum di gereja Anda yang mengerahkan semua umat 
untuk bertindak bersama dan dalam kesatuan yang kuat 
untuk perubahan.

Kami berdoa semoga Tuhan memberkati Anda dalam 
melakukan tindakan penting ini dan bersama Anda 
kapan saja Anda membutuhkan bantuan dan saran. Kami 
juga senang mendengar cerita Anda dan bergabung 
dalam keberhasilan Anda serta menghubungkan Anda 
dengan keberhasilan kelompok agama lain. Silakan tulis 
kepada Spesialis Gerakan Jemaat kami Peter Nitschke di  
peter@plasticbank.com.

Shalom dan Tuhan memberkatimu!

SETELAH KHUTBAH
APA SELANJUTNYA?

Yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, Tuhan yang baik,

semua pujian, semua kemuliaan, semua kehormatan, 

dan semua berkat adalah milik-Mu.

Hanya kepada-Mu, Yang Mahatinggi, tempat mereka kembali.

Tidak ada makhluk hidup yang layak untuk mengucapkan nama-Mu.

Semua pujian menjadi milikmu, Tuhanku,

melalui semua yang telah Engkau buat,

terutama Matahari, yang menyinari hari;

dan melaluinya Engkau memberi kami cahaya.

Betapa indahnya dia, bersinar dalam semua kemegahannya;

memiliki rupa yang sama dengan Engkau, yang Mahatinggi.

(Dari Santo Fransiskus dari Assisi, Pelindung lingkungan, hewan dan 

seorang pecinta lingkungan) 
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PERJANJIAN KOMITMEN GEREJA

Nama Gereja:______________________________________________________________________________

Alamat: _____________________________________________________________________________________

Kami,   __________________________________(nama gereja), berkomitmen untuk menjadi mitra Plastic Bank, 

_______________________________(___________________________(alamat lokal dari Plastic Bank), untuk 

menerapkan Program Pengelolaan Plastic Bank melalui gereja kami.

Kami berkomitmen untuk melaksanakan iman kami dalam aksi menangani plastic di laut dan memberdayakan 

masyarakat miskin melalui kegiatan berikut:

     • Menggerakkan anggota kami dan masyarakat luas untuk bertindak menangani plastik di laut.  

     •  Menggunakan toolkit dengan pelatihan dan panduan untuk remaja untuk mendidik anggota kami.     

     •  Membentuk komite di gereja kami untuk menjalankan program.  

     •  Menjalakan program dengan penuh semangat dan kegembiraan.

Tempat dan Tanggal: _______________________________________________________________________________

Perwakilan Gereja:  _______________________________________________________________________

Perwakilan Plastic Bank:  __________________________________________________________________
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Kami ingin mendengar kabar dari Anda! Silakan hubungi kami di interfaith@plasticbank.com


