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Orang-orang Kristen dari berbagai denominasi dan afiliasi menjadi 
lebih sadar lingkungan, dan mereka menemukan kembali panggilan 
firman Tuhan untuk menjadi penatalayan ciptaan yang baik dan 
untuk hidup selaras dengan ciptaan yang baik, di mana kita menjadi 
bagiannya. 

Meskipun banyak dari inisiatif ini berfokus pada perubahan iklim - yang 
sangat mendesak dan penting - krisis yang melibatkan limbah plastik 
memiliki urgensi yang sama, dan tujuan kami dengan kampanye ini 
adalah untuk mengadvokasi agar umat percaya menjadi lebih terlibat.

Jumlah plastik yang kita gunakan telah meningkat secara 
mengerikan selama beberapa dekade terakhir, dan volumenya 
diproyeksikan akan terus meningkat beberapa kali lipat di tahun-
tahun mendatang. Alasannya adalah plastik murah, mudah 
diproduksi, ringan, dan sulit rusak, menjadikannya bahan 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 larut. 
Pada dasarnya, semua plastik yang kita produksi masih ada di sini. 
Sebagian besar dari plastik itu menciptakan masalah lingkungan 
karena 8 juta ton memasuki lautan setiap tahun dan menciptakan 
pulau-pulau plastik sebesar seluruh negara. Selain itu, unsur-unsur 
memecahnya menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut plastik 
mikro, telah menyebabkan kematian 1 juta burung laut dan 100.000 
mamalia laut setiap tahun. Melalui rantai makanan, plastik mikro 
ini memasuki tubuh kita dan pada akhirnya juga membahayakan 
kesehatan kita.

Jika tren ini berlanjut, volume sampah plastik di laut kita akan menjadi 
setara dengan volume ikan dengan konsekuensi bencana bagi laut, 
makhluk laut dan manusia.

Bank Plastik didirikan oleh seorang warga negara Kanada David 
Katz dan Shaun Frankson untuk mencegah aliran sampah plastik 
ke laut. Ini dilakukan dengan mengungkapkan nilai sebenarnya 
dari plastik melalui daur ulang, dan dengan memberikan resolusi 
rantai pasokan lingkaran tertutup menggunakan bahan yang ramah 
lingkungan dan sosial bagi perusahaan. Materi ini adalah pemenang 
penghargaan Plastik Sosial yang dihasilkan melalui gerakan global 
yang berkembang — Gerakan Plastik Sosial — yang kini hadir di 
Haiti, Brasil, Kanada, Jerman, Filipina, dan Indonesia.

Kami mengundang orang percaya dari semua agama dan 
denominasi untuk bergandengan tangan dengan kami untuk 
mengubah plastik dari sampah menjadi mata uang yang berharga, 
menciptakan toko serba ada terbesar bagi kaum miskin, di mana 
semuanya tersedia melalui pengumpulan plastik.

Idenya adalah untuk memulai Resolusi Plastik Sosial Antaragama, 
karena plastik ada di setiap paroki, gereja, masjid dan kuil, dan 
dalam kehidupan semua orang percaya. Lebih lanjut, komunitas 
agama dapat secara kuat melengkapi inisiatif sektor pemerintah 
dan swasta, karena keyakinan memberi orang makna dan 
menghubungkan ke isu-isu yang lebih dalam dari pandangan dunia 
dan budaya. Ini adalah pendorong yang kuat untuk melibatkan orang 
dalam mengubah perilaku mereka, yang dapat membuat dampak 
signifikan dalam mengurangi limbah plastik.

GERAKAN 
PLASTIK SOSIAL 
ANTARAGAMA 
KITA MEMILIKI 
DUA PROGRAM. 

PERTANYAAN 
UNTUK 
DIPERTIMBANGKAN

APA KAITAN LIMBAH 
PLASTIK DENGAN 
IMAN KITA? 

APAKAH ADA HUBUNGAN 
DENGAN KEROHANIAN KITA 
DAN BAGAIMANA CARA KITA 
MEMBUANG SAMPAH

DAMPAK LOKAL

Kelompok agama dapat 
memberdayakan masyarakat 
dan mendorong orang 
percaya untuk membawa 

plastik mereka untuk menerima uang 
tunai, insentif atau menyumbangkannya 
ke gereja yang karenanya bertindak 
sebagai titik pengumpulan. Plastik yang 
disimpan akan diproses melalui mitra 
daur ulang lokal ke dalam rantai pasokan 
Plastik Sosial.

DAMPAK GLOBAL

Membangun program di 
atas, komunitas agama dapat 
memberi insentif kepada 
anggota untuk mengumpulkan 

lebih banyak plastik dan memobilisasi 
orang percaya untuk menyumbangkan 
nilai yang mereka terima dari program 
deposit plastik ke operasi di negara lain 
untuk meluncurkan revolusi Plastik Sosial 
di masyarakat yang belum memiliki sistem 
pengelolaan limbah yang tepat.

Dalam keterhubungan kedua program ini, informasi akan mengalir secara bebas melalui teknologi blockchain, memberikan akses kepada orang percaya 

dengan cara memungkinkan mereka untuk memantau plastik yang dikumpulkan oleh komunitas mereka. Ini juga merupakan cara untuk memperkuat 

persatuan di antara orang-orang percaya yang mencakup berbagai benua dan denominasi dengan merawat bersama ciptaan Tuhan dan menyembah 

pencipta bersama-sama dengan cara yang bermakna ini.
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“Manual Pelatihan Plastik Antaragama, Berjuang Melawan Plastik 

Lautan Menggunakan Prinsip Spiritualitas Kristiani”, menguraikan 

dasar dan arah teologis (dokumen ini).

Bagian pertama ini adalah serangkaian khotbah dan pelajaran Alkitab. 
Topik seri ini berkembang dari Genesis ke Revelation, dimulai dengan 
menekankan kebaikan ciptaan. Topik-topik berikut adalah perintah 
untuk cenderung menciptakan dalam Kejadian 1:28. Setelah itu, 
kejatuhan umat manusia dan konsekuensi untuk penciptaan dibahas, 
termasuk penderitaan penciptaan dan alasan yang mendasarinya. 
Dengan menerapkan konsep-konsep teologis ini dalam kehidupan 
sehari-hari, kita dimeriahkan dengan mengintegrasikan prinsip-
prinsip sosial gereja, seperti nilai dan martabat setiap pribadi 
manusia, keluarga dan komunitas; Cinta Tuhan untuk orang miskin; 
martabat kerja; dan solidaritas melalui cinta yang bertetangga dengan 
penekanan khusus pada kepedulian terhadap ciptaan.

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

_____

Manual Gerakan Plastik Sosial

“Manual Gerakan Plastik Sosial” mengkomunikasikan tema yang 
sama untuk audiens remaja. 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. Mengajar dan melatih generasi 
berikutnya sangat penting dalam mempertahankan program dan 
menciptakan dampak transformasi jangka panjang di masyarakat.
_____

‘Manual Tindakan- Global Utara ‘* 

Dirancang untuk membantu jemaat bergabung dengan program 
dengan memobilisasi anggota untuk mengumpulkan dana melalui 
simpanan plastik atau netralisasi plastik untuk memberdayakan 
masyarakat secara global. Ini termasuk alat untuk membantu dalam 
proses pengorganisasian.
_____

‘Manual Tindakan- Global Selatan ‘* 

Dirancang untuk membantu jemaat Anda dalam merencanakan 
menyiapkan titik pengumpulan untuk memberdayakan komunitas 
Anda. Ini mencakup beberapa alat tentang cara memulai pusat 
pengumpulan dan melatih kolektor.
_____

Dua manual tindakan, “Manual Tindakan- Global Utara” dan “Tindakan 
Aksi- Global Selatan” menguraikan alat-alat penting untuk 
meluncurkan Gerakan Plastik Sosial Antar Agama setempat. 
Masing-masing menerapkan pembelajaran dari khotbah dan studi 
untuk mempraktikkan spiritualitas baru dalam mengintegrasikan 
peduli terhadap ciptaan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tujuannya adalah untuk memobilisasi dan mengorganisasi orang-
orang percaya untuk menciptakan momentum untuk bertindak.

INTERFAITH 
SOCIAL PLASTIC® 

TOOLKIT

SEBAGAI PROGRAM YANG DIGERAKKAN OLEH TUJUAN UNTUK MEMOBILISASI 
ORANG PERCAYA DALAM MISI YANG KUAT INI, BANK PLASTIK TELAH 
MENCIPTAKAN ALAT UNTUK MELIBATKAN KOMUNITAS AGAMA DENGAN 
ANGGOTA MENCIPTAKAN PERUBAHAN DI DESA, KOTA DAN KOTA. TOOLKIT 
INI MENCAKUP BAGIAN-BAGIAN BERIKUT:

* Catatan: Secara umum, definisi Global North meliputi Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Israel, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, serta Australia dan Selandia Baru. Global South 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 South: What does it mean and why use the term? University of Victoria, Political Science, diakses pada https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/

globalsouthpolitics/2018/08/08/global-south-what-does-it-mean-and-why-use-the-term/

TEOLOGI UNTUK PENCIPTAAN

Bagian selanjutnya menjabarkan inti dari Teologi untuk Penciptaan kita dan 
mengajarkan kita untuk bertindak penuh dengan harapan dan iman cinta 
untuk menghentikan plastik lautan dan memberdayakan orang miskin 
dengan mengungkapkan nilai Plastik Sosial. Enam khotbah yang kuat dengan 
Materi Pelajaran Alkitab yang sesuai akan memeriahkan sidang-sidang untuk 
menghubungkan iman dan kerohanian kita untuk menghadapi krisis sampah 
plastik saat ini dan menemukan bagaimana Tuhan memberdayakan mereka 
untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan polusi.

+ +
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Pesan Utama: 

• Ciptaan itu baik dan mengagumkan 
• Menunjukkan kebaikan Tuhan
• Pemberian dari Tuhan  kepada kita 

Ayat Alkitab:

• Kejadian 1
• Mazmur 24:1-2
• Perumpamaan tentang Bakat
• Perumpamaan tentang Administrator Jahat Yang Baik
• Perumpamaan tentang bumi yang baik
• Roma 1:19-20
• Kolose 1:16
• Wahyu 11:18
• Amsal 13:22

Catatan Khotbah 

Ikhtisar: 
Khotbah ini adalah yang pertama dari serangkaian enam khotbah 
yang membuka pesan iman kita dalam hubungan dengan 
penciptaan. Kami percaya sebagai orang Kristen, adalah panggilan 
kita untuk menjadi penatalayan ciptaan yang baik dan merawatnya 
dengan komitmen penuh sebagai bentuk pelayanan kita kepada 
Tuhan dan manusia. Sebagai sebuah gereja, kita telah menjalin 
kemitraan dengan Bank Plastik. Bank Plastik adalah gerakan 
untuk mencegah sampah plastik memasuki lautan dan untuk 
mengungkapkan nilai dari plastik material.

Dalam kemitraan ini, kita akan melalui serangkaian khotbah ini 
untuk mengajari kita bagaimana kerohanian kita merupakan 
sumber yang kuat untuk memperkuat penatalayanan kita. Tetapi 
kami juga akan memperdalam pengetahuan ini melalui pelajaran 
Alkitab untuk dewasa dan anak muda. Pada saat yang sama, kami 
memobilisasi gereja kami untuk terlibat dalam mengumpulkan 
plastik dan mengungkapkan nilainya dengan cara mendirikan pusat 
pengumpulan Bank Plastik. Kami berencana menjadikan kegiatan 
ini menjadi agenda jangka panjang untuk mengurangi limbah 
di komunitas kami, dan untuk membantu orang mendapatkan 
penghasilan tambahan atau menggunakan pendapatan ini untuk 
mendukung pelayanan gereja kami. Kami sangat senang dengan 
kesempatan ini, dan kami akan terlibat dengan Anda semua 
selama beberapa minggu ke depan untuk memulainya dan mulai 
menjalankan pusat pengumpulan Bank Plastik kami sendiri.

Pendahuluan: 
Kita semua menyukai foto pemandangan indah dan matahari 
terbenam. Kita menikmati segelas air dingin di hari yang panas dan 
beberapa buah segar. Kita menerima begitu saja bahwa jantung kita 
berdetak dan benih tumbuh ketika kita menaburnya di tanah.

Meskipun demikian, merupakan sebuah mukjizat apabila 
kehidupan ada. Adalah keajaiban bahwa planet kita menyediakan 
semua yang kita butuhkan dan masih banyak lagi. Melalui siklus 
pertukaran udara, air dan pengomposan, kehidupan menjadi 
berkelanjutan karena berbagai ekosistem bekerja bersama untuk 
menyediakan sumber daya yang memberi kehidupan dan menjaga 
keseimbangan. Pada saat yang sama, dalam tubuh kita berbagai 
organ bekerja bersama untuk menopang kita dan memastikan 
tubuh kita berfungsi. 

Tetapi di luar keindahan fisik ciptaan, Tuhan memberi kita Roh. Kita 
adalah makhluk sadar, sadar akan diri kita sendiri, lingkungan kita 
dan waktu di mana kita hidup. Selain itu, kita dapat melekatkan 
makna pada kehidupan kita dan dunia kita. Semangat ini 

BAGIAN 1: KHOTBAH
MINGGU 1: DAN ITU BAIK - DUNIA 
KITA YANG INDAH

memungkinkan kita untuk berkreasi bersama dengan Tuhan, atau 
menjadi kreatif dalam bidang seni, sains, dan komunitas.

Dalam Kejadian 1, kita membaca kisah tentang Tuhan yang 
menciptakan dunia. Setelah selesai setiap tugas, Tuhan 
mengevaluasi apa yang telah diciptakan, dan setiap kali, hasil 
evaluasi penilaian adalah bahwa “Tuhan melihat itu baik.” Setelah 
enam hari, tugas itu selesai dan penilaian akhir dalam ayat 31 
adalah “sangat baik.”

Akun kreasi menggerakkan satu poin penting — bahwa kreasi 
memiliki nilai. Nilai ini intrinsik karena ditetapkan oleh pencipta. 
Sebagai ciptaannya dan bagian dari keseluruhan ekosistem, maka 
kita memiliki tempat yang sangat bagus juga. Kita berharga dan 
dicintai sebagaimana seluruh ciptaan. Ini menunjukkan bahwa 
peran kita adalah untuk menjaga keadaan ciptaan tetap dalam 
keadaan “sangat baik.” Michael L. Blaine menjelaskan bahwa 
Tuhan ingin memperjelasnya dengan mengatakan, “Jangan 
meragukannya: semua yang saya buat adalah baik! Setiap batu, 
setiap detak jantung, setiap molekul”. Blaine menjelaskan lebih 
lanjut: “Jika kita mencari landasan untuk membangun Teologi yang 
lebih dalam atau untuk menegaskan nilai intrinsik dunia, kita tidak 
perlu mencari lebih jauh.”1 Kita tidak dapat melakukan kegiatan 
yang dapat membuat ciptaan menjadi tidak terlalu baik lagi.

Kenapa begitu? Roma 1: 19-20 memberikan jawaban untuk 
ini: Karena hal-hal yang tidak kasat mata dari dia, kuasa dan 
keilahiannya yang kekal, dipahami dengan jelas oleh penciptaan 
dunia dan oleh hal-hal yang dibuat sehingga tidak ada alasan; (Rm 
1:20 JUB)

• Penciptaan memperlihatkan secara nyata atribut-atribut 
Tuhan yang tidak kelihatan. Mukjizat penciptaan seharusnya 
memukau kita dan menciptakan rasa kagum dan melihat 
keagungan Tuhan dalam diri kita. Dengan demikian, kita 
melihat pencipta di belakang segala ciptaan yang ada, 
kebijaksanaan, kreativitas, dan kekuatan yang membuat segala 
sesuatu menjadi ada dan menopang semuanya.

• Kita bukan pemilik ciptaan. Di Kolose, kita membaca: Karena 
baginya segala sesuatu diciptakan, di surga dan di bumi, 
yang dapat dilihat dan tidak terlihat, takhta atau dominasi 
atau penguasa atau pemerintah — semua hal diciptakan 
melalui dia dan untuknya. (Kol 1:16 ESV). Meskipun, kita jelas 
membutuhkan ciptaan untuk hidup dan bergantung padanya, 
namun, ciptaan bukan untuk kita, karena kita hanyalah bagian 
dari hal yang sama. Ciptaan adalah untuk Kristus dan melalui 
Kristus. Sebagai orang percaya, dogma ini memperkuat 
iman kita. Karena Kristus adalah penyelamat kita, saudara 
kita dan yang telah mati untuk kita karena cintanya, kita 
dapat mempercayai ciptaan adalah baik karena melalui dia 
dan untuk dia. Hal ini berarti bahwa kita sangat terhubung 
dengan penciptaan. Hidup di planet ini adalah hadiah 
berharga bagi kita, yang kita seharusnya kita hargai. Semua 
makhluk dan elemen lain memiliki hubungan yang sama, dan 
oleh karena itu, kita juga seharusnya menghargai mereka. 
 
1 Blaine, M. L. Deep Ecology, Deeper Theology. In LeQuire, 
S. L. (Ed). ( 1996). The best preaching on Earth: Sermons 
on caring for creation. Valley Forge, PA: Judson Press 

• Ini berarti dunia bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Mazmur 24: 
1-2 menjelaskan bahwa dunia ini milik Tuhan. Atau sebagaimana 
dikatakan Uskup George D. McKinney Jr.: “Ciptaan bukan milik 
orang kaya yang memilikinya, bukan milik orang miskin yang 
membutuhkan dan menginginkan sumber daya. Baik orang 
yang rakus dan yang tidak membutuhkan bisa mengklaim 
kepemilikan. ”2 Pertanyaan kepemilikan menunjukkan hak apa 
yang kita miliki dan di mana kita bertanggung jawab tentang 
bagaimana kita memperlakukan dunia ini. Mazmur Daud. Bumi 
adalah milik TUHAN dan kepenuhannya, dunia dan orang-orang 
yang mendiaminya, karena ia telah mendirikannya di atas lautan 
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dan menempatkannya di atas sungai. (Mazmur 24: 1-2 ESV) 

• Bahkan kita sendiri adalah milik Tuhan. Hidup kita bukan 
milik kita tetapi miliknya. Jika semuanya milik Tuhan, 
kita bertanggung jawab kepadanya termasuk cara kita 
memperlakukan ciptaan-Nya dan menjalani kehidupan kita 
di bumi ini. Kita sering mendengar dalam rantai lingkungan 
bahwa kita sebenarnya meminjam dunia ini dari anak-anak 
kita, hal ini menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas 
kondisi dunia yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. 
Akankah dunia ini akan tetap menampilkan keindahan dan 
keagungan sang pencipta? Atau apakah akan dirusak dan 
dihancurkan? Apakah dunia ini dihuni dengan menunjukkan 
keserakahan kita dan kurangnya rasa tanggung jawab kita? 
Jika ini sudah merupakan pemikiran yang berat, kita telah 
meminjam dunia ini dari Tuhan. Jika teman Anda meminjam 
sesuatu yang berharga dari Anda dan mengembalikannya 
rusak, Anda akan menuntut orang tersebut untuk mengganti 
barang atau membayarnya. Tetapi bagaimana jika barang itu 
tidak tergantikan? Hubungan dan kepercayaan pada teman 
Anda akan tegang, terutama ketika Anda menemukan teman 
Anda tidak benar-benar mengurus barang-barang Anda tetapi 
secara sadar justru tidak bertanggung jawab atasnya. Seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, ciptaan itu sangat baik 
dan berharga bagi Tuhan. Karena itu, perilaku kita terhadap 
penciptaan adalah penting dan memiliki konsekuensi. Kami 
percaya bahwa Tuhan juga adil, dan perbuatan kita akan dihargai 
atau dihukum. Tuhan tidak menganggap enteng bagaimana 
kita memperlakukan ciptaan-Nya. Kitab Wahyu berbicara 
tentang penghakiman terakhir. Dalam Wahyu 11:18, rasul 
Yohanes menunjukkan bahwa murka Tuhan akan datang atas 
mereka yang menghancurkan bumi dan bahwa kehancuran 
juga menimpa mereka. Ketika kita mengamati konsekuensi 
berbahaya dari aktivitas manusia di planet ini, kita mengalami 
penderitaan dan membahayakan diri kita sendiri karenanya. 
Jika kita merusak bumi, kita merugikan diri kita sendiri. 
 
Di sisi lain, kita juga mengambil bagian dalam kepenuhan dan 
kreativitas. Kita telah diberi berkat dengan berlimpah-limpah. 
Kita telah berkembang secara signifikan sebagai spesies dan 
dalam berbagai hal banyak kemajuan yang telah membuat 
hidup kita menjadi lebih baik.

 
Pikiran Penutup 
Namun demikian, kita hidup dengan tantangan untuk tidak 

menghancurkan bumi, tetapi untuk mencintai bumi dan untuk 
memuja yang ilahi karena keindahan dan keagungan yang 
ditampilkan dalam penciptaan.

Kita memiliki kapasitas untuk berbuat baik. Kemajuan manusia 
telah membawa banyak hal baik, seperti mengurangi kemiskinan 
dan mengurangi kelaparan dan penyakit. Kita hidup dalam lebih 
banyak kebebasan, partisipasi, dan inklusivitas. Kita hidup dalam 
masyarakat yang jauh lebih baik daripada leluhur kita.

2 McKinney, G.D. This is my Father’s World. In LeQuire, S. L. (Ed). ( 
1996). The best preaching on Earth: Sermons on caring for creation. 
Valley Forge, PA: Judson Press

Tetapi sebagai jemaat dan individu, kita semua berkontribusi untuk 
mencemari planet ini, termasuk dengan sampah plastik. Kita harus 
berpaling dari tidak memperlakukan ciptaan dengan nilai yang 
Tuhan berikan menjadi pelayan yang baik. Saya mendorong Anda 
semua untuk mempertimbangkan ini dengan serius dan untuk 
mengevaluasi setiap tindakan minggu ini, apakah itu selaras dengan 
nilai penciptaan atau mengurangi nilai. Pada saat Anda makan, 
bepergian, bekerja, membuang limbah Anda, berbelanja atau apa 
pun yang Anda lakukan, tanyakan pada diri sendiri, “Apakah saya 
menampilkan nilai ciptaan Tuhan, dan jika tidak, bagaimana saya 
bisa mengubah perilaku saya untuk menampilkan nilai ciptaan?”

Paul Brand mengingatkan kita untuk melayani Tuhan dengan 
membantu melestarikan ciptaan yang baik untuk anak-anak kita, 
mengutip Amsal 13:22, di mana dikatakan, “Seorang pria yang 
baik meninggalkan warisan untuk anak-anak anak-anaknya.” 3 
 
Ini berarti kita juga perlu mengelola limbah kita dengan benar. Tidak 
hanya di sini di komunitas kita, tetapi juga secara global, sampah 
plastik telah menjadi masalah. Karena itu, kita bertanggung jawab 
untuk menyelesaikan masalah ini karena kita semua menggunakan 
plastik. Itu sebabnya, kita bermitra dengan The Plastic Bank. 
Plastik terbuat dari minyak mentah, sumber daya berharga yang 
juga diciptakan oleh Tuhan untuk kita gunakan secara bertanggung 
jawab. Oleh karena itu, plastik bukan sampah, memiliki nilai 
dan berguna. Dengan mengumpulkan plastik ini melalui jemaat 
kita, kita mengungkapkan nilai plastik dan menghormati Tuhan. 
 
3 Brand, P. The Good Earth.  (Die gute Erde) In LeQuire, S. L. (Ed). ( 
1996). The best preaching on Earth: Sermons on caring for creation. 
(Die besten Predigten in der Welt: Predigten über die Bewahrung 
der Schöpfung).Valley Forge, PA: Judson Press
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Pesan utama:

• Berkuasa atas semua ciptaan bukan berarti menyalah gunakan 
ciptaan 

• Tetapi merawat ciptaan tersebut
• Merawat ciptaan adalah sebuah perintah Illahi

Ayat Alkitab:

• Matius 25: 14-30
• Kejadian 1:26-28
• Mazmur 72:28, 12-14
• Imamat 25:1-5
• Markus 10:42-45

Catatan Kotbah: 

Tinjauan:
Hari ini adalah minggu kedua dari bagian merawat ciptaan yang 
bermitra dengan Plastik Bank. Minggu lalu kita belajar (1) Ciptaan 
itu sangat baik, (2) Diciptakan bagi Kristus dan melalui Kristus, dan 
(3) Ciptaan milik Tuhan dan bukan milik kita. Kita menyimpulkan 
bahwa kami bertanggung jawab atas cara kami memperlakukan 
ciptaan, termasuk dengan tindakan kita mengenai sampah plastic. 
Dengan bergabug melalui program Plastic Bank, kita menjadi 
pelayan ciptaan yang lebih baik. Hari ini kita ingin membuka konsep 
menjadi pelayan yang lebih baik. 

MINGGU 2: PERATURAN YANG BAIK-MERAWAT 
APA YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA KITA

Pendahuluan:
Dahulu adalah seorang wanita yang menikah dengan duda 
beranak dua. Wanita itu mandul dan tidak bisa memiliki anak, 
jadi ia merawat kedua anak tersebut seperti anaknya sendiri dan 
membesarkannya seperti dialah ibu kandung mereka. Kedua 
anak tersebut menanggapi dengan baik atas perhatiannya dan 
mengasihinya seperti ibunya. Ketika ia menjadi semakin tua, 
suaminya meninggal, kedua anak tersebut bertumbuh, merawatnya 
denga penuh kasih seolah-olah ia adalah ibu kandung mereka. 
Cerita ini menggambarkan dengan kuat prinsip pelayan, merawat 
seseorang atau sesuatu yang dipercayakan kepadamu yang 
berharga dan bagaimana pelayanan ini akan menguntungkanmu 
di kemudian hari. Keadaan bisa menjadi sangat berbeda. Wanita 
tersebut bisa saja tidak merawat anak-anak itu, tetapi lebih memilih 
mengabaikan mereka. Anak-anak tersebut bisa hidup berantakan, 
jadi pada saat dia sudah tua dan suaminya meninggal, mereka 
dapat memilih untuk tidak merawat dia, akhir hidupnya sendiri dan 
menyedihkan. Kita semua adalah pelayan; kita semua dipercayakan 
dengan kehidupan kita dan semuanya datang bersamaan dengan 
itu. Semuanya memiliki nilai, dan apa yang kita lakukan dengan hal 
tersebut adalah penting. Kitalah pelayan yang baik maupun yang 
buruk, dan dampaknya kembali kepada kita.

Kita juga dapat membahas ini dengan perumpamaan tentang 
talenta dalam Matius 25.
“Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau 
bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya 
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang 

3 Brand, P. The Good Earth.  (Die gute Erde) In LeQuire, S. L. (Ed). ( 
1996). The best preaching on Earth: Sermons on caring for creation. 
(Die besten Predigten in der Welt: Predigten über die Bewahrung 
der Schöpfung).Valley Forge, PA: Judson Press
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diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang 
lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia 
berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta 
itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba 
yang menerima dua talenta itupun berbuat demikian juga dan 
berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu 
pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan 
uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba 
itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang 
menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima 
talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; 
lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata tuannya 
itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang 
baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan 
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang 
besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu 
datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, 
dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh 
laba dua talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah 
setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku 
akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara 
yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 
Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan 
berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam 
yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang 
memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. Karena itu 
aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam 
tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! Maka jawab tuannya itu: 
Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, 
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan 
memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu 
sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang 
menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta 
dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan 
berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, 
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, 
apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Dan 
campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan 
yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak 
gigi.” (Matius 25: 14 – 30 ISV)

Perumpamaan ini dengan jelas menunjukkan prinsip sebab dan 
akibat di balik penatagunaan, di mana penatagunaan yang baik 
dihargai, sedangkan penatagunaan yang buruk menyebabkan 
konsekuensi negatif.

Tuhan memerintahkan kita menjadi pelayan atas semua ciptaan nya    

Kejadian 1:26-28 berbicara mengenai penciptaan mengenai 
manusia pertama:
Berfirmanlah Tuhan, “Baiklah Kita menjadiakan 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 Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarNya dia; 
laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka. Tuhan memberkati 
mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka; “beranakcuculah 
da 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.” (Kej 1:26-28)

Teks ini sering digunakan oleh para pencinta lingkungan 
untuk menentang agama Kristen. Peneanannya adalah pada 
“menundukkan” dan “memiliki kekuasaan,” yang tampaknya 
memberi manusia izin untuk bertindak terhadap penciptaan seperti 

yang mereka inginkan, dan untuk memperbudak penciptaan tanpa 
memikirkan konsekuensinya terhadap ekosistem dan bentuk 
kehidupan lainnya. Selama kita berpikir itu menguntungkan kita.

Jadi mari kita lihat dua frasa ini untuk membongkar artinya. Dalam 
Bahasa Ibrani “Subdue” adalah kabash, yang berarti menaklukkan 
sesuatu yang bermusuhan. Untuk memahami ini, kita perlu 
menyadari bahwa pada awal peradaban manusia, bumi adalah hutan 
belantara, dan aktivitas manusia ditujukan untuk bertahan hidup dan 
mengolah bumi. Untuk itu diperlukan transformasi hutan belantara 
yang bermusuhan menjadi tempat di mana pemukiman manusia 
aman dan kehidupan bisa makmur. Kabash berarti membangun 
ladang dan kebun, kota, dan jalan. Itu tidak berarti menyakiti atau 
menghancurkan, tetapi untuk menciptakan dan mengolah dengan 
mengubah lingkungan yang bermusuhan yang membawa kematian 
menjadi tempat yang ramah yang menghasilkan kehidupan.

Menguasai berarti Penatagunaan dan Peduli
“Berkuasa” adalah kata Radah yang menggambarkan pemerintahan 
kerajaan. Ini juga digunakan dalam Mazmur 72: 8 untuk 
menggambarkan pemerintahan Tuhan: Kiranya ia memerintah dari 
laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi (Mazmur 72: 8 
KJV).

Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mempercayakan kita untuk 
memiliki kekuasaan, berbagi dengan kita sebagai bagian dari 
kekuasaannya. Ini berarti kekuasaan ini bukan untuk kepentingan 
kita, tetapi diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk kita 
mengolahnya bagi Dia. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengelola 
kekuasaan ini sebagaimana dia akan melakukannya, berdasarkan 
nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Tetapi bagaimana pemerintahan 
ini kemudian diterapkan? Ayat 12-14 menggambarkannya 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 
dimatanya (Mazmur 72: 12-14 ESV)

Ini menunjukkan dengan jelas bahwa nilai-nilai yang mendasari 
dominasi Tuhan adalah kasih, perhatian, belas kasihan dan 
pemberdayaan, tanpa penindasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan.

Jelas, bahwa aktivitas manusia apa pun memiliki dampak pada 
penciptaan, ekosistem, dan makhluk hidup kita. Tetapi aktivitas kita 
perlu meminimalkan dan menghindari bahaya bagi orang lain, dan 
untuk memastikan bahwa keberadaan mereka tidak terancam.

Contoh dari Hukum Musa
Hukum Musa memiliki peraturan yang menerapkan prinsip-prinsip 
ini secara praktis. Tahun Sabat dalam Imamat 25: 1-5 mengajarkan 
kita untuk memberi istirahat ke tanah selama satu tahun setiap 
tujuh tahun:

Tuhan berfirman kepada Musa di gunung Sinai; “Berbiaralah 
kepada orang Israel dan katakana kepada mereka; Apabila kamu 
telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka 
tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi TUHAN. 
Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 
enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu 
dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang ketujuh 
haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, 
suatu sabat bagi TUHAN. Ladangmu janganlah kautaburi dan 
kebun anggurmu janganlah kaurantingi. Dan apa yang tumbuh 
sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur 
dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kaupetik. 
Tahun ini harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. 
(Im 25:1-5)
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Memberi istirahat alami dari aktivitas manusia sehingga dapat pulih, 
dan untuk mengurangi konsumsi manusia, memaksa kita untuk 
puas dengan apa yang kita miliki, adalah contoh yang kuat untuk 
menghormati kebutuhan tanah dan makhluk lain. Ini menunjukkan 
bahwa dominasi memiliki kerangka kerja penghormatan dan 
pelayanan, di mana batasan ditetapkan untuk menghindari bahaya, 
pelecehan dan eksploitasi. Ini adalah penatalayanan yang baik. Itu 
lebih masuk akal, karena tanah bisa memulihkan unsur hara yang 
hilang dari pemanfaatan yang berlebihan, menghasilkan hasil yang 
lebih tinggi setelahnya.

Teladan Yesus
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 diantara 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 ”. (Mar 10: 42-45 
ESV)

Ini adalah pernyataan yang sangat kuat tentang bagaimana 
pemimpin harus menjadi pelayan yang paling utama dan 
berkomitmen untuk kerendahan hati. Mengikuti jalan Kristus, 
penguasaan dan penundukan berarti pelayanan, memberi diri 
kita dan memiliki sikap yang menganggap orang lain lebih penting 
daripada diri sendiri. Jika berarti membatasi diri sendiri sehingga 
orang lain dapat berkembang.

Sehubungan dengan perlakuan kita terhadap penciptaan, 
penerapan prinsip-prinsip ini berarti bahwa polusi, eksploitasi 
dan penghancuran tidak benar, tetapi pelestarian, pemeliharaan, 
dan konservasi harus diupayakan. Kita harus mencintai ciptaan 
sebagaimana Kristus mengasihi kita.

Kesimpulan
Kita telah sampai pada titik dalam sejarah manusia bahwa 
menerapkan prinsip-prinsip ini pada penciptaan memiliki urgensi 
yang akan memutuskan apakah kehidupan di bumi akan bertahan 
atau tidak. Polusi dan penghancuran ciptaan melalui aktivitas 
manusia telah mencapai tingkat yang melampaui bumi. Cara kita 
menggunakan sumber daya adalah pada tingkat yang kita butuhkan 
tiga planet seperti Bumi untuk mempertahankan konsumsi kita. 
Karena itu, kita perlu bertindak segera dan radikal. Dan kita harus 
bertindak bersama. Kita semua.

Di sini, di gereja kami, kami melakukan ini dengan bermitra dengan 
Plastic Bank. Kami melihat dampak negatif dari sampah plastik dan 
kami berkomitmen untuk menghentikannya. Orang miskin, yang 
membutuhkan, dan menangis tidak hanya orang-orang yang hidup 
dalam kemiskinan, juga bumi kita yang dirusak dan dieksploitasi. 
Juga telah diubah dari bentuk awalnya indah dan megah sekarang 
ada sampah plastik di mana-mana. Ini tidak bisa diterima. Jika 
menaklukkan memberi arti  menjadikan tempat kita sebagai 
tempat yang memberi kehidupan, kita perlu menangani sampah 
plastik secara radikal, karena limbah plastik yang tidak terkendali 
mengubah komunitas kita menjadi komunitas kematian. Kematian 
hewan dan manusia.

Jika kita serius menjadi orang Kristen, maka kita 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 ulangnya, sehingga dapat dibuat menjadi 
produk baru. Hal ini menjadikan kita menjadi pelayan ciptaan yang 
baik, serta plastik yang kita konsumsi.
Kemitraan kami dengan Bank Plastik adalah aplikasi kami untuk 
menjadi pelayan yang baik, melayani komunitas dan alam kami. 

Dan jika kita semua akan melakukan bagian mereka, kita dapat 
memiliki dampak yang besar bersama, sebagaimana Sharon 
Gallagher mendorong kita, “Kita diberitahu bahwa sedikit ragi bisa 
menghasilkan ragi. Suka atau tidak, kita semua adalah bagian 
dari benjolan: kita hidup dalam tubuh manusia, kita hidup di bumi, 
kita hidup dalam masyarakat. Mungkin, jika cukup banyak orang 
Kristen hidup dan bekerja dengan cara-cara yang menopang bumi, 
kita dapat memelihara apa yang tersisa dari hal-hal baik yang 
diciptakan Tuhan. ” 4

4 Gallagher, S. The whole Gospel and the broken world. In LeQuire, 
S. L. (Ed). ( 1996). The best preaching on Earth: Sermons on caring 
for creation. Valley Forge, PA: Judson Press
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Catatan Kotbah: 

Pesan Utama:

• Bumi dalam penderitaan karena aktivitas manusia.
• Perilaku kita terhadap planet ini bisa disebut berdosa dan 

mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi
• Kita perlu segera mengubah perilaku kita, atau konsekuensinya 

akan menjadi bencana besar.
• Daur Ulang Plastik dengan Bank Plastik adalah solusi yang 

dengannya kita dapat membuat dampak yang signifikan.

Ayat Alkitab :

• Roma 8:22
• Yesaya 5:13
• Amsal 26:13
• 1 Timoteus 6:10

Pendahuluan:
Minggu lalu, kita berbicara tentang penatalayanan dan bahwa Tuhan 
memanggil kita untuk menjadi penatalayan yang baik di bumi yang telah 
dipercayakan kepada kita. Kita juga membahas bahwa penatagunaan 
termasuk bertanggung jawab dengan cara kita membuang limbah. 
Kami menekankan bahwa kemitraan kami dengan Plastic Bank adalah 
salah satu solusi penting bagi gereja kami untuk menangani limbah 
plastik kami secara bertanggung jawab. Alih-alih menjadi limbah, 
kami mengungkapkan nilai materi, mengubahnya dari limbah menjadi 
solusi untuk memberdayakan orang miskin di komunitas kami.

Hari ini, kita mengeksplorasi konsekuensi dari penatalayanan yang 
buruk dan situasi yang saat ini kita temui. Kita akan membahas 
lebih jauh, mengapa kita sebagai umat beriman dipanggil untuk 
menjadi bagian dari solusi.

Biarkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana 
perasaan Anda saat sakit? Seperti apa rasanya demam, sakit, dan 
lelah? Bagaimana dengan ketika gejalanya memburuk? Bagaimana 
rasanya ketika rasa sakit semakin kuat? Ketika Anda sarat tempat 
tidur, dan Anda tidak dapat melakukan rutinitas dasar Anda 
lagi? Bagaimana ketika tidak ada lagi harapan dan Anda harus 
memikirkan saat terakhir Anda? Kapan obat penghilang rasa sakit 
tidak lagi menghilangkan rasa sakit?

Tidak ada yang menginginkan kehidupan seperti ini, kan? Jika kita 
memiliki kesempatan untuk menghindari takdir seperti itu, kita 
akan melakukan apa saja untuk melakukannya. Tapi bagaimana 
dengan Bumi kita?

Bumi Mengerang 
Dalam Roma 8:22, di mana kata Yunani sustenazo berarti mengalami 
musibah yang sama, Rasul menulis bahwa bumi sedang mengerang. 
Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama 
mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. (Rm 8:22 ESV)

Penulis terkenal Philip Yancey menunjukkan: “Seperti halnya 
manusia, seluruh dunia ciptaan menghadirkan campuran aneh 
antara keindahan dan kengerian, kerja sama yang luar biasa, dan 
persaingan yang biadab.5

5 Yancey, P. Of Whales and Polar Bears. In LeQuire, S. L. (Ed). ( 1996). 
The best preaching on Earth: Sermons on caring for creation. Valley 
Forge, PA: Judson Press

MINGGU 3 : PENCIPTAAN SANGAT MENYIKSA-
PLASTIK ADA DI MANA-MANA

Kita dapat melihat ketegangan ini dalam ketentuan yang baik 
yang diberikan bumi untuk menopang kehidupan dan keindahan 
alam. Tetapi kami juga menyaksikan kengerian bencana alam 
dan kehancuran yang mereka timbulkan. Itu seperti ketika 
kita menderita dan mati karena penyakit yang disebabkan oleh 
mikroorganisme. Namun, rintihannya telah meningkat dengan 
kegagalan kita untuk menggunakan sumber daya kita dengan benar 
dan menjaga mereka dengan baik. Ketika manusia hanya sedikit dan 
menggunakan teknologi sederhana, aktivitas manusia berdampak 
terbatas pada penciptaan. Tetapi dengan meningkatnya jumlah dan 
kemajuan teknologi, aktivitas manusia memiliki dampak yang lebih 
besar pada penciptaan. Apakah itu berarti kita harus tetap hidup 
seperti orang-orang di zaman batu dan meninggalkan kemajuan? 
Tidak, seharusnya tidak. Tapi itu adalah tanggung jawab kita untuk 
memastikan kemajuan kita tidak membahayakan planet Bumi. Ini 
masuk akal ketika kita hidup di bumi, dan kita tidak memiliki planet 
lain di mana kita dapat pindah ke bumi harus dihuni.

Bagaimana bumi mengerang?
Ada beberapa masalah saat ini yang menciptakan tantangan 
bagi kehidupan berkelanjutan di planet kita. Banyak dari mereka 
disebabkan oleh kegiatan kita. Kita ingin fokus terutama pada 
masalah plastik saat ini di tempat pembuangan sampah dan lautan 
kita. Kita semua menghasilkan limbah. 100 tahun yang lalu, sebagian 
besar limbah itu biodegradable atau dapat digunakan kembali. Saat 
ini, dengan semua bahan sintetis, seperti plastik, limbah tidak akan 
membusuk, bahkan setelah seratus tahun. Berikut adalah beberapa 
ide tentang apa yang terjadi dengan sampah plastik saat ini:6

• Pada tahun 2050, kita akan memiliki 40 miliar ton plastik di 
Bumi, naik dari 4,5 miliar ton sekarang.

• Pabrik memproduksi 300 milyar kg plastik baru setiap tahun
• Hampir semua plastik yang pernah diproduksi masih ada.
• The value of plastic packaging lost to the economy each year is 

worth $80-120 billion
• Nilai kemasan plastik yang hilang karena ekonomi setiap tahun 

bernilai $ 80-120 miliar
• Lautan mungkin mengandung lebih banyak plastik daripada 

ikan pada 2050. 
• 7 milyar kg plastik memasuki lautan setiap tahun
• Plastik laut membunuh lebih dari 1.000.000 burung laut 

dan 100.000 mamalia laut setiap tahun, sedangkan plastik 
mikro memasuki rantai makanan melalui ikan ke manusia. 

David Katz menempatkan asal-usul plastik laut dalam konteks:

Dari plastik yang memasuki lautan, tidak mengherankan bahwa itu 

berasal dari negara-negara dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Jika 

Anda tidak memiliki daya atau makanan untuk anak-anak Anda, daur 

ulang bahkan tidak mungkin dilakukan. Di banyak komunitas miskin ini 

tidak ada truk sampah yang datang dan mengambil sampah Anda. Apa 

yang Anda miliki adalah sungai, sungai, kanal dan jalan-jalan. Sebagian 

besar negara memiliki dua musim — musim kemarau, di mana segalanya 

mengalir ke dasar sungai, dan musim hujan, ketika semuanya tersapu ke 

laut ”.

6 Ritchie, H. & Roser, M., (2018) Plastic pollution: Our world in data. 
https://ourworldindata.org/plastic-pollution Diakses pada 02.07.2019
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Begitu berada di lautan, sebagian besar plastik terurai oleh 
aksi gelombang, garam, dan radiasi ultraviolet menjadi sangat 
kecil sehingga sulit untuk dilihat. Potongan-potongan kecil ini, 
secara kolektif dinamai “plastik mikro,” hampir tidak ada dalam 
radar para ahli sampai saat ini, tetapi sekarang ini adalah hal 
yang menjadi perhatian banyak peneliti. Sedangkan garam dan 
sinar matahari dapat menyebabkan plastik secara fisik menjadi 
mikroplastik, secara kimia mereka tidak terurai secara spontan 
menjadi senyawa lain.

Sebaliknya, mereka justru menumpuk. Setelah terdispersi oleh 
arus, plastik mikro menjadi hampir tidak dapat diperbaiki lagi. 
Kutipan berikut dari artikel National Geographic Parker dengan 
jelas menggambarkan bagaimana mikroplastik kini menyebar di 
lautan kita:

Untuk memberi Anda gambaran berapa banyak plastik yang 
sekarang ada di lautan kita, profesor teknik Universitas Georgia, 
Jenna Jambeck, mengatakan itu setara dengan memiliki lima 
kantong belanja plastik yang diisi dengan sampah plastik yang 
diletakkan di setiap kaki garis pantai di seluruh dunia. Apa yang 
membuat hal-hal lebih menantang adalah bahwa para ilmuwan 
tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk semua 
plastik ini untuk sepenuhnya terurai menjadi molekul penyusunnya. 
Perkiraan paling optimis memperkirakan akan memakan waktu 
setidaknya 450 tahun. Peramal yang lebih sinis percaya bahwa 
sampah plastik tidak akan pernah rusak sepenuhnya.

Ini mengkhawatirkan. Tetapi apa alasan yang mendasari hal ini 
terjadi?

• Apa alasan yang melatarbelakangi kerusakan bumi kita dan 
menjadi pelayan yang buruk? 

• Tiga alasan utama:

 − Ketidaktahuan: Bangsa Israel pergi ke pengasingan dan 
dihancurkan karena mereka tidak memiliki pengetahuan 
untuk melakukan apa yang benar, seperti yang dikatakan 
nabi Yesaya kepada kita.  Sebab itu umat-Ku harus pergi ke 
pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa; 
orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak 
ramai akan menderita kehausan. (Yesaya 5:13 ESV) 
 
Kurangnya pengetahuan dapat menimbulkan konsekuensi 
yang mematikan. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara 
merawat ciptaan, dan mereka melakukan kerusakan parah 
dengan bodoh. Itulah sebabnya kami memiliki program-
program pendidikan ini, sehingga orang-orang mengetahui 
bahwa kami sebagai orang Kristen dapat berbuat lebih baik 
dalam memelihara bumi. 
 
7 Parker. L. (2018) Baby fish have started 
eating plastic. We haven’t yet seen the 
consequence, National Geographics, https://
www.nationalgeographic.com/magazine/2019/05/
microplastics-impact-on-fish-shown-in-pictures/  
Diakses pada 05.08. 2019 

 − Kemiskinan: Seringkali orang miskin tidak punya pilihan 
selain melakukan hal-hal yang berbahaya bagi alam 
karena itu satu-satunya pilihan mereka untuk bertahan 
hidup. Jika pilihan terbatas untuk bertahan hidup atau 
membahayakan penciptaan, naluri bertahan hidup tidak 
akan meninggalkan orang dengan pilihan nyata, tetapi 
hanya untuk membahayakan penciptaan. Selain itu, orang 
miskin tidak memprioritaskan masalah lingkungan, karena 
semua energi dan upaya mereka difokuskan pada satu hal: 
bertahan hidup. Jika semua usaha Anda dikonsumsi untuk 
memberi makan keluarga Anda, dan Anda hampir tidak dapat 
melakukannya, bagaimana Anda dapat memiliki energi yang 
tersisa untuk mempertimbangkan masalah lingkungan? 
Oleh karena itu, melalui kemitraan kami dengan Bank 
Plastik, kami memberdayakan masyarakat miskin dengan 
memberi mereka pilihan untuk meningkatkan taraf hidup 
mereka menuju kehidupan yang bermartabat, dan juga 
mentransformasi degradasi lingkungan. 

 − Kenyamanan: Beberapa orang tahu hal yang benar 
untuk dilakukan, tetapi mereka terlalu malas karena 
ketidaknyamanan yang ditimbulkannya. Misalnya, 
memisahkan sampah dan membawa plastik ke pusat 
pengumpulan membutuhkan upaya ekstra. Amsal 
memperingatkan kita tentang menggunakan alasan sebagai 
jalan keluar yang mudah. Si pemalas berkata, “Ada seekor singa 
di jalan! Singa yang ganas ada di jalanan! ”(Ams 26:13 TS2009). 

 − Keserakahan: Banyak orang mendapat penghasilan 
bagus dari polusi. Meskipun teknologi yang tidak terlalu 
berbahaya tersedia, mereka menolak untuk mengubah 
pendekatan mereka. Menghasilkan uang dari sesuatu yang 
membahayakan orang lain dan planet ini adalah tamak. 
Paulus memperingatkan dalam suratnya kepada Timotius 
untuk tidak mencintai uang. Karena cinta akan uang adalah 
akar dari semua kejahatan, yang walaupun didambakan 
oleh beberapa orang, mereka telah keliru dari iman dan 
menembus diri mereka dengan banyak duka. (1Tim 6:10 JUB). 

Mikroplastik telah ditemukan di mana-mana di lautan yang dilihat orang, 

dari sedimen di dasar laut terdalam hingga es yang mengambang di 

Kutub Utara — yang, ketika meleleh selama dekade berikutnya, dapat 

melepaskan lebih dari satu triliun keping plastik ke dalam air, menurut 

satu perkiraan.  Di beberapa pantai di Pulau Besar Hawaii, sebanyak 15 

persen pasir sebenarnya adalah butiran mikroplastik. Pantai Kamilo Point, 

yang saya jalani, menangkap plastik dari pilin Pasifik Utara, yang paling 

rumit dari lima sistem yang berputar-putar saat ini yang mengangkut 

sampah di sekitar cekungan samudera dan memusatkannya di bidang-

bidang besar. Di Kamilo Point, pantai ditumpuk dengan keranjang binatu, 

botol, dan wadah dengan label dalam bahasa Cina, Jepang, Korea, Inggris, 

dan kadang-kadang, Rusia. Di Pulau Henderson, sebuah pulau karang tak 

berpenghuni di Pasifik Selatan, para peneliti telah menemukan volume 

plastik yang menakjubkan dari Amerika Selatan, Asia, Selandia Baru, 

Rusia, dan sejauh Skotlandia.7
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Tetapi pada akhirnya, kita hanya memperburuk keadaan 
bagi diri kita sendiri dan orang lain. Seringkali orang ingin 
orang lain memulai lebih dulu, atau mereka pikir kontribusi 
kecil mereka tidak diperhitungkan. Orang-orang juga 
merasa tidak berdaya melawan mesin konsumen besar-
besaran, tetapi pada akhirnya, ini juga alasan untuk tidak 
melakukan apa pun. Kita perlu mendorong satu sama lain 
dan meminta pertanggungjawaban diri kita untuk melakukan 
yang benar, seperti membentuk kelompok dan rumpun 
untuk memisahkan plastik dan membawanya ke pusat. 
 
Sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh menjual untuk 
keserakahan dan menghancurkan dunia kita, melainkan, 
membimbing bisnis dengan kasih, menciptakan banyak untuk 
semua dan melindungi dunia kita. Kemitraan kami dengan 
Plastic Bank adalah salah satu cara di mana kami memberi 
orang kesempatan untuk meningkatkan standar hidup mereka 
melalui daur ulang plastik.

 
Kesimpulan
Hari ini kita telah belajar dengan kuat bahwa bumi kita sedang 
mengerang, bahwa kondisi Bumi sangat kritis dalam banyak hal, 
dan bahwa kita semua adalah bagian dari penyebabnya dengan cara 
kita hidup. Kita juga menyelidiki sikap kita dan faktor-faktor lain 
mengapa kita memperlakukan planet kita dengan sangat buruk.

Jika kita tidak bertindak sekarang untuk mengubah hal-hal, 
masalahnya hanya akan bertambah buruk hingga memunahkan 
semua kehidupan di bumi. Mari kita diingatkan oleh kata-kata Fred 
van Dyke:

Salah satu aspek penting dari kehidupan kita sebagai masyarakat 
adalah kemitraan kita dengan Plastik Bank untuk mengubah 
sampah menjadi sesuatu yang berharga. Dan dengan cara itu, kita 
akan mulai menjadi penyembuh planet kita, karena inilah panggilan 
kita sebagai orang percaya.

8 Van Dyke, F. (1996). Redeeming creation: the biblical basis for 
environmental stewardship. Intervarsity Press: Downers Grove, Illinois.

Kita harus mulai hidup sebagai penatalayan. Manusia bertanggung jawab 

kepada Tuhan untuk memelihara kesuburan ciptaan. Bukan terutama bagi 

umat manusia bahwa Adam merawat taman, tetapi untuk Tuhan, sang 

pencipta. Dia adalah Dia yang menugaskan kita sebagai penatalayan. 

Kami memiliki hak istimewa untuk menggunakan kesuburan ciptaan 

untuk kebutuhan kami, tetapi kami tidak berani melupakan tanggung 

jawab kami. Jika penatalayanan kita menjadi mementingkan diri sendiri, 

kesuburan ciptaan akan berkurang dan hidup kita akan menjadi miskin.8
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Catatan Kotbah

Pesan Utama:

• Semua hubungan yang rusak ditebus melalui Kristus termasuk 
hubungan kita dengan ciptaan.

• Penebusan juga berarti bahwa limbah seperti plastik dapat 
menjadi berharga.

• Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjalani 
penebusan ini dalam semua aspek kehidupan kita.

• Kita dipanggil untuk menjadi duta penebusan, mengubah 
komunitas kita.

Ayat alkitab:

• Yeremia 29:11
• Kolose 1:19-20
• 2 Korintus 5:20
• Roma 8:28

Pendahuluan:
Minggu lalu kita menjelajahi bagaimana bumi mengerang di bawah 
perlakuan kita dan dengan pelayanan buruk kita, didorong oleh 
ketidaktahuan, kenyamanan dan keserakahan, telah membawa bumi 
ke jurang kehancuran. Hari ini kita membahas bagaimana Tuhan 
memberdayakan kita untuk menjadi tabib di bumi dan membalikkan 
kerusakan dengan membalik perilaku kita.

Ini bukan saatnya untuk menyerah dan kehilangan harapan. Ada solusi 
untuk masalah yang kita buat. Kemitraan kita dengan Plastic Bank 
adalah upaya memberi harapan, di mana kita dapat membuat dampak 
secara praktis.

MINGGU 4: PENEBUSAN CIPTAAN — 
KABAR BAIK BAGI KITA SEMUA

Jika kita melihat alam, tidak ada limbah. Semuanya akan diubah dan 
digunakan kembali. Jika pohon besar mati dan jatuh ke tanah, ia akan 
menjadi kompos dan menjadi tanah subur. Tanah ini memberikan nutrisi 
bagi pohon baru untuk tumbuh. Ekonomi kita harus bekerja dengan cara 
yang sama. Mengapa? Tuhan dalam kebijaksanaannya menganugerahka 
alam sebagai contoh, atau sebuah gambar, tentang cara menjalankan 
ekonomi kita berdasarkan prinsip-prinsipnya. Bagaimana cara kita 
kembali ke model itu?

Penebusan melalui Kristus.
Untuk ini, kita harus melihat hubungan penting yang kita miliki. 
Empat hubungan penting yang kita masing-masing miliki adalah (1) 
dengan Tuhan, (2) dengan diri sendiri, (3) dengan orang lain, dan (4) 
dengan semua ciptaan. Kita diciptakan untuk berinteraksi, dan semua 
makhluk entah bagaimana terhubung karena mereka berasal dari 
satu makhluk yang lebih tinggi dan didukung oleh makhluk yang lebih 
tinggi ini — Tuhan. Agar hubungan ini berhasil, kita membutuhkan 
cinta dan kebersamaan. Namun, keegoisan dan keserakahan telah 
merusak hubungan ini. Namun demikian, Tuhan ingin kita hidup 
dalam cinta dan kelimpahan, seperti yang ditulis oleh nabi Yeremia: 
Karena aku tahu rencana yang aku miliki untukmu, demikianlah 
firman TUHAN, rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk 
kejahatan, untuk memberikan masa depan dan harapan. (Yer 29:11 
ESV).
Kita ada untuk hidup dalam kepenuhan melalui pengampunan dan 
rekonsiliasi —dipulihkan menjadi harmonis, disembuhkan, dan 
diutuhkan dalam semua hubungan kita. Paulus menulis dalam 
Kolose 1:20, 

Karena seluruh kepenuhan Tuhan berkenan diam di dalam Dia, dan 
oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diriNya, baik 
yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan 
pendamaian oleh darah salib Kristus. (Kol 1: 19-20 ESV)
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Paulus menulis bahwa semua hal diperdamaikan, dan bahwa Yesus 
berdamai dengan hal-hal di bumi dan di surga. Itu berarti hubungan dan 
koneksi kita dipandu oleh kedamaian ini. Kita sekarang bisa berdamai 
dengan diri kita sendiri dan berhenti menolak diri kita sendiri. Kami 
memiliki kemungkinan lebih lanjut untuk berjuang demi perdamaian 
dengan komunitas kami menghentikan kebencian, penindasan dan 
eksploitasi. Dan akhirnya, kita bisa hidup damai dengan alam. Santo 
Fransiskus dari Assisi telah menjadi salah satu contoh terbaik dalam 
sejarah berdamai dengan alam, menyebut unsur-unsur saudara dan 
saudari; dan merawat tidak hanya untuk orang miskin, tetapi juga 
untuk tanaman dan hewan.

Sama seperti dengan Santo Fransiskus, Roh ingin kita membuka 
hati kita dan, melalui iman kita, untuk menerima kedamaian ini dan 
membiarkannya membimbing hidup kita dan tindakan kita. Hanya 
dengan kedamaian ini dalam hati kita, kita bisa menjadi pemulih 
bumi. Transformasi sejati terjadi dari dalam ke luar, ketika kita 
mengubah keyakinan, tujuan, dan ambisi kita. Ketika hal-hal yang 
penting sebelumnya — seperti status, kekayaan, dan kekuasaan — 
menjadi tidak berarti bahwa pelayanan, kesederhanaan, dan kasih 
dapat mengisi kita dengan sukacita yang tak terkatakan. Itu adalah 
perubahan dari kegelapan menjadi terang, dari kerusakan menjadi 
seimbang.

Bisakah limbah plastik juga ditebus?
Sekarang plastic ada di mana-mana. Banyak peralatan terbuat 
dari plastik. Ada di dalam mobil dan mainan anak-anak. Sebagian 
besar barang yang kita beli dikemas dalam plastik, baik botol, gelas, 
pembungkus yang terbuat dari foil. Bahkan pakaian dan sepatu kita 
dibuat darinya. Ringan, murah, dan kokoh. Tetapi plastik telah menjadi 
bencana karena sebagian besar berakhir di tempat pembuangan 
akhir, laut, atau dibakar. Sementara plastik sebagian besar dapat 
didaur ulang, hanya 14% yang akhirnya didaur ulang dalam praktiknya.

Sebagian besar plastik dapat didaur ulang, tetapi beberapa bukan 
karena dicampur dengan bahan lain dalam proses pembuatan. 
Beberapa barang juga dikemas berlebihan, menggunakan lebih 
banyak plastik daripada yang diperlukan. Juga, banyak makanan 
ringan dan minuman yang dikemas dalam plastik sangat tidak 
sehat karena kandungan gulanya yang tinggi. Ini berarti bahwa kita 
sebagai konsumen bertanggung jawab untuk membeli barang yang 
sehat, sementara industri bertanggung jawab untuk membatasi 
pengemasan dan menggunakan pengemasan yang dapat didaur 
ulang saja. Menurut Ellen MacArthur Foundation, banyak perusahaan 
yang mengerjakan ini. Selanjutnya, pemerintah perlu membimbing 
kita melalui undang-undang untuk memastikan plastik daur ulang 
digunakan — dan digunakan kembali secara bertanggung jawab. 

Tetapi ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk 
menebus plastik. Kita dapat menggunakannya sebagai peluang 
bisnis untuk meningkatkan kehidupan orang miskin. Plastic Bank 
telah membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang 
membeli plastik daur ulang dari Plastic Bank dengan harga premium. 
Mereka telah mengubah plastik menjadi mata uang. Ini disebut Plastik 
Sosial, dan mereka memberikan penghasilan tambahan untuk orang 
miskin. Menurut Bank Dunia, pada 2015, sekitar 735 juta orang hidup 
dalam kemiskinan ekstrem.9  

Melalui Bank Plastik, kami dapat membantu beberapa dari mereka 
keluar dari kemiskinan dengan cara yang bermartabat. Ini adalah 
program yang menarik bagi kita sebagai gereja; di sini kita bisa menjadi 
tabib di bumi dan masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan Plastic Bank di Haiti, 
mengumpulkan plastik dapat memiliki dampak yang signifikan pada 
orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem :10    
 
Nilai yang dapat dicapai orang setiap hari di Haiti dapat melipattigakan 
atau melipatgandakan pendapatan mereka. Mereka biasanya 
menghasilkan kurang dari satu dolar per hari di sebagian besar industri 

yang merusak lingkungan, sedangkan dengan daur ulang mereka 
dapat beralih dari satu dolar menjadi empat. Beberapa pendaur 
ulang menghasilkan hingga enam dolar sehari. Dan itu dijual secara 
massal, jadi semakin banyak Anda kumpulkan, semakin banyak yang 
Anda hasilkan. Ini adalah peluang penghasilan tanpa batas. Itu adalah 
harapan, itu adalah perubahan, itu adalah kemakmuran, yaitu jaminan 
sosial sebagai orangtua, itulah segalanya untuk menempatkan anak di 
sekolah. Itu merupakan perubahan paradigma.

Plastik Sosial: Sebuah Tangga Peluang
Setelah plastik dipertukarkan, plastik dibersihkan, dibundel, dan 
dihancurkan menjadi pelet. Pelet ini kemudian dijual, dengan harga 
premium (di atas harga pasar), ke perusahaan multinasional seperti 
Shell, IBM, SC Johnson, dan Marks & Spencer, yang membutuhkan 
plastik untuk memproduksi barang-barang mereka. Merek-merek 
yang membeli plastik daur ulang ini, yang dikenal sebagai Social 
Plastic, memilih untuk membayar lebih untuk itu karena mereka 
melihatnya sebagai cara untuk menonjol dan mendapatkan 
keuntungan dari persaingan dengan menunjukkan kepada 
konsumen bahwa mereka berdedikasi untuk membuat keadaan 
sosial yang positif dan dampak lingkungan dengan produk mereka. 
Dengan memungut biaya tambahan kepada perusahaan yang ingin 
menggunakan Plastik Sosial, jadi Bank Plastik dapat membayar 
kolektor lebih mahal untuk bahan yang mereka kumpulkan. 
 
9  From https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview Diakses 
pada 10.24.2018

10 Mitchel, G. (2018). Ocean Plastic: awareness & action. Institute for 
Global Solutions

Bagi banyak perusahaan, seperti Henkel yang berbasis di Jerman, 
pembuat produk rumah tangga, binatu, dan perawatan pribadi seperti 
deterjen Persil, peluang untuk memproduksi barang-barang mereka 
dengan Social Plastic adalah situasi yang saling menguntungkan. 
Lebih sedikit plastik yang menembus lautan, lebih banyak orang 
keluar dari kemiskinan, dan Henkel meningkatkan mereknya dengan 
menunjukkan komitmen mereka terhadap kelestarian lingkungan 
dan kemajuan sosial. Henkel menggambarkan keputusan untuk 
menggunakan Plastik Sosial sebagai “mengubah tantangan masalah 
lingkungan menjadi peluang kehidupan. “
 
Dengan meningkatnya minat terhadap produk daur ulangnya, Bank 
Plastik kini memperluas skala operasinya. Tiga tahun lalu, perusahaan 
sosial mulai bekerja di Haiti. Hingga saat ini, mereka telah mendirikan 
35 pusat pengumpulan Plastik Sosial di seluruh negeri dengan 2.000 
kolektor.

Secara kolektif, orang-orang ini telah mengambil 8 juta pon sampah 
plastik dan mengubahnya menjadi Plastik Sosial untuk digunakan 
kembali oleh perusahaan. Setelah mempelajari pelajaran berharga 
di Karibia, Bank Plastik kini mengembangkan kehadirannya di Asia 
Tenggara dan Amerika Selatan, di beberapa negara yang menyumbang 
volume sampah plastik terbesar ke laut, termasuk Cina, Vietnam, 
Indonesia, dan Filipina.
  

Menunjukkan kasih yang ramah kepada komunitas kita dan 
membagikan Firman Tuhan.
Tuhan mencintai semua orang dan semua ciptaan. Dia ingin 
menunjukkan penebusan dan kedamaiannya di mana-mana. Salah 
satu panggilan untuk kita sebagai gereja adalah untuk menjangkau 
orang lain dalam kasih dan kerukunan. Paulus menulis dalam 2 
Korintus 5:20, Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-
akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama 
Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan 
Tuhan (2Kor 5:20 ESV) Proyek Plastic Bank kita adalah salah satu cara 
agar kita dapat menunjukkan kasih kepada orang lain dan kepada 
penciptaan. Inilah cara di mana kita dapat menyampaikan Firman 
bahwa Tuhan itu kasih.
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Kesimpulan
Dalam pesan Penebusan, kita berpusat pada kuasa iman Kristen. Kita 
telah dibebaskan untuk ditransformasikan dalam semua hubungan 
dan berdamai dengan Tuhan, diri kita sendiri, komunitas kita, dan 
semua ciptaan. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk hidup secara 
berbeda dan membawa perubahan ke dalam komunitas kita, sehingga 
mereka bisa menjadi tempat yang damai. Ini adalah mukjizat Kristus 
dalam diri kita.
Teolog Van Dyke berpendapat lebih jauh, karena kita dipanggil 
untuk bergabung dalam karya penebusan ini. Dia berkata, “Kita 
harus menunjukkan realitas pekerjaan Kristus dalam perlakuan 
kita terhadap ciptaan, dan kita harus mengharapkan kesembuhan 
yang substansial terjadi jika kita memperlakukan ciptaan dengan 
ketaatan pada perjanjian yang ditetapkan Allah dengannya. Jika kita 
melakukannya, kita akan mulai memahami pepatah Amish bahwa kita 
tidak mewarisi tanah dari orang tua kita, melainkan meminjamnya 
dari anak-anak kita”.  11 

11 Van Dyke, F. (1996). Redeeming creation: the biblical basis for 
environmental stewardship. Intervarsity Press: Downers Grove, 
Illinois.

Dengan cara itu, kita dapat mengubah plastik dari bahaya lingkungan 
menjadi alat transformasi, untuk melayani orang miskin dan untuk 
digunakan kembali dalam ekonomi, seperti yang Tuhan kehendaki.

Akan tetapi, kita hanya akan berhasil jika kita semua akan bergabung 
dengan gerakan ini dan menjadi pendaur ulang yang disiplin. Bukan 
dengan paksaan, tetapi karena hati dan pikiran kita telah diperbarui, 
dan kita dihidupkan oleh betapa berartinya ini yang disediakan bagi 
kita sebagai individu, sebagai kelompok seiman, dan sebagai manusia. 
Itulah yang harus kita lakukan; itu sebabnya hal ini sangat bergema di 
hati kita.
 

Pesan Utama: 

• Visi Tuhan tentang langit dan bumi baru didasarkan pada 
harmoni, yang juga disebut “Shalom,” kata Ibrani untuk 
perdamaian dan kesejahteraan.

• Shalom adalah hasil dari penebusan yang diberikan kepada 
kita melalui Kristus.

• Shalom merangkum semua aspek kehidupan
• Limbah kami dapat digunakan untuk menyebarkan Shalom 

melalui Bank Plastik. 

Ayat Alkitab:

• Yesaya 65:17-25
• 2 Tawarikh 36:20-21
• Matius 5:9
• Roma 12:2
• Yohanes 13: 12-17

Catatan Kotbah : 

Pendahuluan
Kita semua tahu kisah ulat dan kupu-kupu. Semua orang 
menyukai kupu-kupu yang indah, tetapi tidak ada yang menikmati 
pemandangan ulat jelek. Namun, kita semua tahu bahwa tanpa ulat, 
tidak akan ada kupu-kupu. Namun demikian, kita semua kagum 
dengan perubahan signifikan yang dialami ulat menjadi kupu-kupu. 
Tetapi untuk sampai di sana, ulat pada dasarnya harus mati dan 
mencerna diri sendiri untuk berubah menjadi kupu-kupu.
Ini adalah gambaran yang hebat untuk transformasi Yesus Kristus 
setelah kebangkitan, tetapi juga untuk tujuan penciptaan, termasuk 
kita.

Visi Shalom
Minggu lalu, kita berbicara tentang penebusan melalui Kristus 
dan damai yang dibawanya ke dalam semua hubungan kita. Kata 
Ibrani untuk perdamaian adalah Shalom. Namun, Shalom berarti 

MINGGU 5: BUMI BARU —
AKANKAH ADA PLASTIK DI SURGA?
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Ini adalah visi yang kuat tentang seperti apa Shalom seharusnya 
dan apa rencana Tuhan untuk ciptaan-Nya. Lebih dari itu, merawat 
ciptaan adalah cara yang sangat kuat untuk menunjukkan kepada 
orang bahwa kita mengasihi mereka, dan bahwa kita benar-benar 
peduli dengan masa depan mereka dan anak-anak mereka. Namun, 
jika kita tidak bertindak tegas untuk mengubah gaya hidup kita, 
krisis lingkungan di masa depan dapat terungkap dalam skenario 
apokaliptik.

Shalom sangat penting dalam Perjanjian Lama. Seperti yang telah 
disebutkan, tahun Sabat, yang terjadi setiap tujuh tahun, memberi 
istirahat ke tanah Israel kuno. Mereka tidak diizinkan menggarap 
tanah atau memanen. Namun, orang-orang Yahudi tidak mengikuti 
instruksi ini. Konsekuensinya sangat parah. Nabi Yeremia, dalam 2 
Tawarikh 36: 20-21, dikutip mengatakan bahwa orang-orang Israel 
ditawan ke pengasingan karena kegagalan mereka untuk merayakan 
tahun Sabat, dan agar negeri itu diberi istirahat selama 70 tahun. 
Tahun untuk menebusnya. Jika kita gagal hidup di Shalom, itu akan 
menjadi bumerang bagi kita. Kita diciptakan untuk hidup dengan 
Shalom, dan ketika kita berada di luarnya, kita akan mengalami 
celaka — baik dalam kehidupan pribadi kita, di masyarakat, atau di 
alam. Karena itu, undangan untuk tinggal di dalam Shalom adalah 
untuk kebaikan kita sendiri, juga untuk kebaikan bersama. Dengan 
cara ini, Shalom bekerja hanya jika kita melihat keterkaitan semua 
kehidupan dan semua proses di planet ini. Setiap tindakan memiliki 
konsekuensi, dan seringkali lebih banyak lagi yang kita sadari.

Karena itu, menyatakan Shalom dalam semua aspek kehidupan dan 
masyarakat adalah panggilan kita sebagai gereja. Dalam khotbah 
di atas gunung, Yesus menyebut setiap mereka yang menciptakan 
damai adalah anak-anak Tuhan.

Berbahagialah orang yang berdamai. Mereka akan disebut anak-
anak Tuhan. (Mat 5: 9 GW)

Sekarang, jika kita memikirkan Shalom dalam semua aspek, 
dapatkah ada Shalom sementara lautan kita tercemar dengan 
plastik? Bisakah Shalom hidup berdampingan dengan paus, 
kura-kura dan burung laut yang sekarat karena dipenuhi dengan 
sampah plastik? Apakah Shalom hadir ketika orang miskin hidup 
kekurangan akan komoditas dan kebutuhan dasar, sementara kota 
kumuh mereka tenggelam ke dalam lautan sampah plastik yang 
diciptakan oleh kota-kota besar?

Tentu saja, kita tahu ini bukan Shalom. Visi Shalom adalah lautan 
bersih dengan kehidupan yang berkembang di dalam dan semua 
orang yang hidup di lingkungan yang bersih dan aman. Ini berarti 
limbah kita memiliki konsekuensi. Ini tidak hilang ketika pemulung 
mengambilnya dan membawanya ke tempat pembuangan sampah. 
Ini bisa menciptakan bahaya atau berbuat baik, tergantung pada 
bagaimana kita mengonsumsi, dan pada apa dan bagaimana 
kita membuangnya. Shalom untuk pengelolaan limbah sangat 
mendesak, karena dengan meningkatnya populasi dan peningkatan 
konsumsi, limbah menjadi masalah yang tidak dapat dikendalikan. 
Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi jika kita merangkul 
visi ilahi dan menjadikannya penggerak utama kehidupan kita, 
maka akan mungkin terjadi.

lebih dari perdamaian seperti yang kita pahami hari ini. Itu berarti 
kesejahteraan holistik, di mana segala sesuatunya dalam harmoni. 
Teolog Walter Brueggemann mendefinisikan Shalom sebagai “visi 
sentral sejarah dunia dalam Alkitab di mana semua ciptaan adalah 
satu, setiap makhluk dalam komunitas satu sama lain, hidup dalam 
harmoni dan keamanan menuju sukacita dan kesejahteraan setiap 
makhluk lainnya”.12 Nabi Yesaya menggambarkan ini dengan indah;
 
12 Brueggemann, W. (1976). Living toward a vision: biblical reflection 
on shalom. Shalom Resource: Philadelphia

Mari merangkum poin-poin utama dari teks ini:

• Tuhan menciptakan langit dan bumi baru.
• Umat Tuhan akan hidup dalam sukacita dan melupakan masa 

lalu yang menyakitkan.
• Orang akan hidup dalam kesehatan dan kesejahteraan.
• Orang akan bekerja dengan aman dan produktif.
• Umat Tuhan akan hidup dalam komunitas yang dekat dengan 

Tuhan dan satu sama lain.
• Semua ciptaan akan hidup dalam harmoni dalam komunitas.

Sebab sesugguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang 

baru; hal-hal dahulu takkan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam 

hati.Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya 

atas apa yang Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku menciptakan 

Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku 

akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatKu; di 

dalamnya lagi tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang 

pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa 

hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang 

mati pada umur serratus tahun masih akan dianggatp muda, dan siapa 

yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk. 

Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga; mereka 

akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. 

Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, 

dan mereka tidak akan menanam sesuatu , supaya orang lain memakan 

buahnya; sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-

orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak 

akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak 

yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang 

yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka 

sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya; ketika merka 

sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak 

domba aka bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami 

seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat 

dan berlaku busuk di segenap gunungKu yang kudus, firman TUHAN.    
(Yes 65:17-25)

18



Bagaimana?
Pertama, ini adalah masalah hati dan pikiran. Albert Einstein 
mengatakan bahwa dunia yang telah kita ciptakan adalah 
produk dari pemikiran kita. Kita tidak dapat mengubahnya tanpa 
mengubah pemikiran kita.

Ini juga selaras dengan tulisan Rasul Paulus:

Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh 
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah 
kehendak Tuhan; apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan 
yang sempurna (Rom 12:2)

Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa dalam ekonomi 
Tuhan tidak ada pemborosan. Semuanya ditransformasikan 
menjadi sesuatu yang baru. Fotosintesis mengubah Karbon 
menjadi Oksigen. Pengomposan mengubah bahan organik mati 
menjadi pupuk. Penguapan mengubah air laut yang asin menjadi 
hujan yang memberi kehidupan.

Diskusi saat ini tentang ekonomi sirkular menindaklanjuti hal 
ini untuk menciptakan ekonomi di mana tidak akan ada lagi 
pemborosan. Ini adalah jalan ke depan, dan kita sebagai gereja 
harus mulai melihat dalam panggilan kita ini untuk merangkul 
prinsip-prinsip ini karena mereka didasarkan pada Shalom.

Dalam ekonomi linier kita, banyak hal diproduksi dan kemudian 
dibuang. Dalam ekonomi melingkar, semuanya dapat digunakan 
berulang kali. Karena tidak ada limbah di alam, kami juga tidak 
menghasilkan limbah dalam perekonomian kami karena didasarkan 
pada Shalom. Inilah salah satu contoh bagaimana hal itu dapat 
dilakukan:13  

Bayangkan kursi kantor Anda pada umumnya. Di seluruh dunia, 
ada jutaan kursi kantor di sekolah, gedung pemerintah, dan ruang 
rapat. Anda mungkin duduk di salah satu sekarang. Kursi-kursi ini 
dibangun dengan kombinasi logam dan plastik sintetis. Sayangnya, 
hampir tidak ada dari mereka yang dirancang dengan penggunaan 
akhir dalam pikiran mereka, dan tidak ada cara mereka dapat 
dengan mudah dibongkar sehingga nutrisi teknis dan biologis 
mereka yang berharga dapat menjadi “makanan” untuk hal lain. 
Akibatnya, begitu masa hidup yang diharapkan dari kursi-kursi ini 
naik, yang rata-rata sekitar sepuluh tahun, semua bahan mereka 
akan berakhir sebagai limbah.

Herman Miller, yang merupakan salah satu pemasok utama perabot 
kantor di AS, memutuskan mereka bisa melakukan yang lebih baik. 
Pada tahun 2001, para insinyur perusahaan mulai merancang kursi 
kantor dengan kisaran harga menengah, Mirra, agar benar-benar 
dapat didaur ulang. Tujuannya adalah untuk membuat desain loop 
tertutup di mana semua bahan suatu hari nanti akan menjadi 
“makanan” untuk siklus teknis atau biologis.
  
“Sebuah bisnis dinilai dengan benar berdasarkan produk dan 
layanannya, tetapi juga harus menghadapi pengawasan terhadap 
Kemanusiaannya,” (D. J. De Pree, Pendiri Herman Miller, Inc). 
Tim desain mulai dengan menganalisis semua bahan kimia yang 
digunakan untuk membuat kursi agar aman bagi kesehatan manusia 
dan lingkungan. Selanjutnya, mereka memastikan bahwa kursi 
dapat dibongkar dengan cepat menggunakan alat-alat tangan biasa 
sehingga bahan dapat dipisahkan dan dialihkan ke jalur yang sesuai. 
Terakhir, tim sepakat bahwa kursi perlu dibuat menggunakan energi 
terbarukan 100%, sementara juga secara dramatis mengurangi jejak 
karbon dan air mereka.
Pada tahun 2003, kursi Mirra diresmikan dan 96% kursi dapat didaur 
ulang sebagai nutrisi teknis. Itu juga mudah untuk dipisahkan dalam 
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15 menit dan dibuat dengan bahan yang mudah masuk ke sistem daur 
ulang yang ada seperti aluminium dan plastik PET. Hasil akhirnya 
adalah produk yang disukai konsumen dan yang memiliki dampak 
lingkungan yang secara eksponensial lebih baik dibandingkan dengan 
kursi kantor lain yang sebanding.

Kita semua menggunakan plastik dengan berbagai cara. Salah 
satu pilihan adalah menggunakan lebih sedikit plastik dan lebih 
bertanggung jawab dalam produk apa yang kita konsumsi dan beli. 
Merupakan tanggung jawab kita sebagai konsumen untuk memilih 
produk yang berasal dari perusahaan yang menggunakan prinsip-
prinsip ekonomi sirkular.

Kedua, kita memiliki kesempatan untuk mengubah sampah plastik 
kita menjadi sesuatu yang kuat. Model yang diberikan kepada 
kami oleh Bank Plastik Bank membuka jalan baru bagi kami 
untuk menggunakan plastik sebagai instrumen untuk menyatakan 
Shalom.

Kita akan mendapatkan banyak manfaat secara pribadi, karena 
banyak dari plastik yang kita gunakan tidak akan terbuang, 
melainkan akan didaur ulang untuk digunakan lagi. Juga, 
masyarakat miskin mendapat manfaat, karena pemulung tidak 
hanya menghasilkan lebih banyak, tetapi juga beralih dari cara 
informal mencari nafkah menjadi bagian dari masyarakat  utama 
dengan mengakses layanan seperti rekening bank, perawatan 
kesehatan, pendidikan, dan bahkan ponsel dan komunikasi digital. 
Akhirnya, kami membantu mematikan aliran plastik ke laut yang 
adalah sumbernya. Semua pembersihan tidak akan berdampak 
banyak jika aliran plastik ke laut tidak berhenti. Ada banyak cara 
kita bisa menjadi pembawa damai dan membawa Shalom ke dunia. 
Ini dimulai dengan hati kita. Ini adalah jantung pelayanan yang 
Yesus perlihatkan kepada murid-muridnya di dalam pembasuhan 
kaki para murid, yang dapat kita baca dalam Yohanes 13: 12-17.

Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian-Nya dan 
kembali ke tempat-Nya. Lalu Ia berkata kepada mereka: “Mengertikah 
kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut Aku 
Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru 
dan Tuhan. Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah 
Tuhan dan Gurumu, maka kamupun wajib saling membasuh kakimu; 
sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya 
kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. 
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih 
tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang 
mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah 
kamu, jika kamu melakukannya. (Yohanes 13: 12-17.)

Brueggemann dengan kuat menjelaskan teks ini: “Dalam 
serangkaian peristiwa aneh itu, handuk dan baskom (untuk mencuci 
kaki) adalah simbol shalom. Handuk dan baskom bukan hanya 
simbol, meskipun begitu dan kuat; mereka adalah sarana yang 
dengannya sesuatu dilakukan. Dalam aksi dramatis ini, Yesus 
menawarkan alat ke gerejanya.14  

Dengan cara ini, kemitraan kami dengan Bank Plastik adalah alat 
yang sangat relevan dan kuat, di mana kami dapat melayani, seperti 
mencuci kaki. Kita dapat menggunakan plastik dan kita pada saat 
yang sama bertanggung jawab atas plastik yang kita konsumsi. Ini 
mengubah penggunaan plastik kami menjadi pengalaman yang lebih 
pribadi bagi kita masing-masing karena memberdayakan kita untuk 
berlatih Shalom setiap hari. Ini juga menghubungkan kita dengan 
gerakan global dari kelompok dan individu yang berpikiran sama 
yang melakukan hal yang sama, di mana bersama-sama kita dapat 
membuat dampak yang lebih besar.

13 Mitchel, G. (2018). Ocean Plastic: awareness & action. Institute for 
Global Solutions

14 Brueggemann, W. (1976). Living toward a vision: biblical reflection 
on shalom. Shalom Resource: Philadelphia
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Kesimpulan:
Hari ini, kami membahas visi Tuhan tentang Shalom untuk 
ciptaan-Nya, yang berarti kedamaian dan harmoni. Kami telah 
menekankan bahwa model ekonomi sirkular, di mana tidak ada 
pemborosan, didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Tuhan. 
Model ekonomi baru ini adalah cara kita mengubah pemikiran kita 
tentang bagaimana kita menggunakan hal-hal sebagaimana Tuhan 
memanggil kita untuk memperbarui cara hidup kita. Ini diperlukan 
jika kita ingin menjadi pembawa damai, yang adalah panggilan kita 
sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu aspek kuat untuk menjadi 
pembawa damai adalah mengubah plastik menjadi mata uang dan 
bukannya menjadi sampah. Melalui ini gereja kita bisa menjadi 
pelayan yang lebih baik, melindungi lautan, dan membantu orang 
miskin, baik di sini di komunitas kita maupun dalam skala global.

Saya sangat antusias mengenai hal ini, dan saya berterima kasih 
kepada Anda semua yang bergabung dengan kami untuk mencapai 
kesuksesan di gereja kami karena kita dapat meninggalkan ini 
sebagai warisan bagi anak-anak kita yang akan mewarisi planet ini 
dari kita.

Pesan Utama:

• Yesus datang untuk mengubah dunia.
• Dia adalah Shalom dalam bentuk manusia.
• Kita diundang untuk mengikuti jejaknya.
• Hal ini membawa perubahan radikal, termasuk cara kita 

menangani limbah.

Ayat Alkitab:

• Lukas 4:16-21
• Kisah Para Rasul 4:34
• Yohanes 14:27
• Efesus 5:1-2
• Matius 21:12-17

Catatan Kotbah

Pendahuluan:
Lebih dari 2000 Tahun setelah kematiannya, orang-orang masih 
membahas tidak hanya membahas siapa Yesus Kristus itu, 
tetapi juga apa yang ingin dia lakukan. Gereja, teolog, filsuf, dan 
sejarawan telah membahas pertanyaan ini dan semuanya sampai 
pada kesimpulan yang berbeda.
Bagi iman kita, Tuhan Yesus adalah tokoh utama yang menjadi 
dasar, dan kehidupan, kematian, dan kebangkitan-Nya memiliki 
makna yang ekstrem untuk apa yang kita yakini, pada etika kita, dan 
tentang bagaimana kita menjalankan iman kita. Ajaran-ajarannya 
memberi kita petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
terdalam kehidupan. Tujuan kami adalah untuk merangkul 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditunjukkan Yesus dalam 
kehidupannya, dan yang kita ikuti sebagai murid-muridnya. Hari ini, 
di akhir seri Khotbah Bank Plastik, kita akan mengkaji pengajaran 
pertama Yesus, yang ia khotbahkan di kota asalnya, Nazareth. Inilah 
yang disebut manifesto Nazareth, dan inilah yang dapat dianggap 
sebagai pernyataan misi Yesus, menguraikan apa yang ingin ia 
capai di bumi. Pengajaran itu adalah blueprint dari pelayanan 
gereja dan perlu dikaitkan dengan semua yang kita lakukan. Kita 
akan mengupasnya hari ini dan mengkaitkan bagaimana hal ini 
mendukung kemitraan kami dengan Program Bank Plastik.

Manifestasi Nazareth
Inilah yang terjadi di Nazareth:
Ia datang ke Nazareth, tempat dia dibesarkan. Dan menurut 
kebiasaanNya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu 
berdiri hendak membaca Alkitab. KepadaNya diberikan kitab nabi 
Yesaya dan setelah dibukaNya, ia menemukan nas, dimana tertulis; 
“Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah 
mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-
orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk 
membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan 
tahun rahmat Tuhan telah datang”. Kemudian Ia menutup kitab 
itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata 
semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadaNya. Lalu ia 
mulai mengajar mereka kataNya; “Pada hari ini genaplah nas ini 
sewaktu kamu mendengarnya” (Luk 4: 16-21 ESV)

Dalam teks ini, Yesus merujuk pada Tahun Yobel yang ditemukan 
dalam Imamat 25, di mana setiap 50 tahun semua budak dibebaskan, 
semua hutang diampuni, semua tanah yang dijual dikembalikan 
dan semua orang mendapat awal yang baru. Sayangnya, itu tidak 
pernah diterapkan, tetapi akan memastikan keadilan sosial dan 

MINGGU 6: KEROHANIAN UNTUK TEMPAT SAMPAH 
— APA YANG AKAN YESUS LAKUKAN - DENGAN 
PLASTIK?
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akses ke aset produksi untuk semua orang. Itu adalah hukum yang 
mempromosikan Shalom dalam komunitas.
Inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam teks ini dalam membawa 
kabar baik kepada orang miskin, menyatakan kebebasan bagi yang 
tertindas, dan memproklamirkan tahun nikmat Tuhan. Ini juga disebut 
kerajaan Tuhan. Tuhan berkuasa di mana orang miskin mendengar 
kabar baik, yang rusak dipulihkan, dan yang tertindas mendapat 
kelegaan. Kerajaan Tuhan adalah kasih. Yesus mewujudkan cinta ini 
dan manifestasi dari kehadiran Tuhan.

Itulah sebabnya klaimnya adalah bahwa di dalam dirinya 
pernyataan-pernyataan ini telah digenapi. Misinya adalah untuk 
menyatakan Yobel ini kepada kita semua sebagai zaman baru 
Shalom, di mana rekonsiliasi akan terjadi di mana-mana. Orang-
orang Kristen pertama menganggap kata-kata ini sangat serius, 
bahkan secara harfiah. Dalam Kisah Para Rasul 4:34, kita membaca 
bahwa para anggota gereja pertama menjual barang-barang dan 
real estat untuk membantu orang miskin, dan karena itu tidak ada 
lagi orang miskin. Juga, Eusibius dari Cesearea melaporkan pada 
abad ketiga bahwa selama wabah, orang-orang Kristen membantu 
yang sekarat dan menunjukkan belas kasih yang luar biasa.

Bahkan sampai hari ini, ada kebutuhan besar bagi gereja untuk 
berdiri dan menunjukkan belas kasihan semacam ini. Kaum 
miskin dan tertindas masih ada sampai sekarang, termasuk 790 
juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Para teolog 
lingkungan juga menyebut planet kita Bumi sebagai “Miskin 
Baru.” Kita melihat kemiskinan lebih merupakan masalah 
sosial daripada material, karena ada cukup banyak barang 
untuk semua orang. Masalahnya tertanam dalam faktor budaya, 
ekonomi, sosial, dan terkadang agama yang membuat orang 
terpikat dalam kemiskinan, di mana mereka sering tertindas 
dan dieksploitasi. Bumi, seperti halnya manusia, telah dirusak, 
ditindas, dan dieksploitasi melalui polusi dan penyalahgunaan 
sumber daya alam kita. Kondisi bumi adalah masalah yang 
disebabkan oleh aktivitas manusia. Polusi lautan dengan limbah 
plastik adalah contoh klasik karena plastik hanyalah bahan yang 
diproduksi manusia. Itu hanya di lautan karena kita menaruhnya 
di sana, dengan konsekuensi yang menghancurkan dan 
membiarkan lautan menjadi miskin, mengoyak keindahan dan 
kekayaan mereka, dan bahkan membahayakan kemampuannya 
untuk mempertahankan kehidupan.

Tapi Manifesto Nazareth adalah pesan penyembuhan dan 
kedamaian. Kedamaian ini diberikan kepada kita. Dalam Yohanes 
14:27, Yesus berbicara tentang kedamaian ini.
Damai sejahtera Aku tinggalkan bagiMu. Damai sejahteraKu 
kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang 
diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu (Yoh  
14:27) Kedamaian di dalam diri kita ini menunjukkan kehadiran 
Tuhan, karena ia memberi kita keberanian yang kita butuhkan untuk 
memajukan perdamaian lebih lanjut. Siapa yang akan melakukan 
pekerjaan damai hari ini? Siapa yang akan menyatakan kehadiran 
Tuhan dan menyatakan kasihnya?

Pancarkan terangmu
Kita semua dipanggil untuk melayani dan mengasihi. Damai yang 
ditinggalkan Yesus bersama kita hidup dalam diri kita semua. 
Itu memberdayakan kita untuk mengubah dunia kita, menjadikan 
Yesus sebagai teladan kita.

Rasul Paulus menulis dalam: “Sebab itu jadilah penurut-penurut 
Tuhan, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam 

kasih, sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan 
telah menyerahkan diriNya untuk kita sebagai persembahan dan 
korban yang harum bagi Tuhan.” (Efesus 5: 1-2)
Kita semua dipanggil untuk meniru Yesus, yang berarti 
merefleksikan setiap situasi dan berpikir, “Jika Yesus ada dalam 
situasi ini, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia akan 
bereaksi? “ Paulus memberi kita petunjuk. Hal untuk mengasihi 
dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika egois dan tanpa kasih, 
maka bertentangan dengan apa yang akan dilakukan Yesus. Hal 
ini juga akan menjadi tindakan proaktif. Jika ada kebutuhan dan 
masalah, Yesus akan segera menindaklanjutinya.
Jadi, apa yang akan dilakukan Yesus tentang Plastik Lautan? 
Apakah yang menyembuhkan kerusakan dan membebaskan yang 
tertindas? Apa yang harus dilakukan dengan penuh kasih dan tanpa 
pamrih?

Yesus tidak akan hanya berdiri dan menyaksikan lautan 
dihancurkan. Dalam Matius 21: 12-17, kita membaca bahwa Yesus 
mengusir pedagang dari kuil yang menodai tempat suci dengan 
melakukan bisnis. Dalam beberapa hal, seluruh ciptaan adalah bait 
Tuhan. Itu suci karena Tuhan menciptakannya, dan itu menunjukkan 
kekudusan-Nya. Manusia mencemari planet dengan mencemari 
plastik di mana-mana. Bukankah Yesus akan bertindak tegas untuk 
mengubahnya?

Sekarang Yesus tidak ada di sini. Tapi dia memiliki kita sebagai 
tangan, kaki, dan mulutnya. Dia mengilhami orang untuk 
menemukan solusi dan memberikan panggilan ilahi untuk membuat 
perbedaan. Bank Plastik adalah salah satu inspirasi tersebut. Itu 
adalah panggilan bagi mereka yang bekerja di sana, dan itu adalah 
inspirasi ilahi bagi pendiri David Katz untuk memulainya.

Sekarang Tuhan telah membawa kita berhubungan dengan 
mereka, dan kita sekarang bergabung dengan gerakan ini untuk 
menjadi tangan, kaki dan mulut Kristus untuk mengubah sampah 
plastik menjadi mata uang yang memberdayakan orang miskin. 
Kita sekarang adalah pemulih bumi, kita membuat bumi dan orang 
miskin bebas dari penindasan dengan mengumpulkan plastik dan 
mengubahnya menjadi Plastik Sosial.

Izinkan saya berbagi cerita yang kuat ini dengan Anda dari sebuah 
buku tentang Bank Plastik, oleh Graham Mitchell15 . Ini adalah kisah 
Lise, seorang pemulung yang miskin dari Haiti. Ini menunjukkan 
bagaimana pemberdayaan bersama dengan inovasi teknologi dapat 
mengubah kehidupan masyarakat. Ini adalah pekerjaan Injil.

Lise Nasis, untuk sebagian besar hidupnya, tidak memiliki 
bank. Pada 2010, gempa bumi Haiti membuat Lise menjadi 
janda, kehilangan tempat tinggal, dan tidak memiliki cara untuk 
menghidupi kedua putrinya. Tak lama kemudian Lise mulai 
mengumpulkan sampah plastik bekas. Selama lima tahun 
terakhir, Lise telah menyelesaikan setiap hari kerja dengan 
membawa bahan yang telah dikumpulkannya untuk ditimbang 
dan diperiksa kualitasnya di depot Bank Plastik setempat. 
Dari sana, nilai dari apa yang telah dia kumpulkan ditransfer 
ke aplikasi ponsel yang berfungsi seperti rekening bank untuk 
melacak berapa banyak plastik yang telah dikumpulkan orang 
dan untuk memasukkan penghasilan mereka dalam dompet 
digital. Aplikasi ini melayani sejumlah keperluan penting. 

15 Mitchel, G. (2018). Ocean Plastic: awareness & action. Institute for 
Global Solutions
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Pertama adalah keamanan. Banyak kolektor plastik yang dibuang 
adalah perempuan dan anak-anak, dan Bank Plastik segera 
menyadari bahwa beberapa dirampok untuk hasil mereka. Memiliki 
dana diamankan di akun online memberi Lise, dan ribuan orang 
menyukainya, merasa tenang bahwa dia tidak akan mendapatkan 
penghasilannya yang susah payah dicuri.

Kedua, melalui pengumpulan materi, Lise memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan peringkat kredit. Ini sangat penting karena 
semakin sering dia mengembalikan materi, dan semakin 
tinggi kualitasnya, semakin dia bisa membuktikan nilainya. Ini 
pada gilirannya memberi Lise kesempatan untuk memperoleh 
pinjaman berbunga rendah, sesuatu yang sangat sulit didapat bagi 
kebanyakan orang yang hidup dalam kemiskinan. Sebagai hasil dari 
pengumpulan sampah plastik, Lise memberi nyawa, rumah, dan dia 
bisa membayar uang sekolah dan seragam sekolah kedua putrinya. 
Semakin dia bekerja, semakin banyak yang dia hasilkan, dan 
semakin banyak yang dia hasilkan, semakin dia mengungkapkan 
kepada calon pemberi pinjaman bahwa dia layak mendapatkan 
kredit.

Sekitar 140 juta orang mencari nafkah dari memetik sampah. 
Kita dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan 
saudara-saudari kita ini. Ini adalah panggilan kita dan kita semua 
harus bertindak. Ini bukan sesuatu yang opsional atau periferal. Ini 
adalah pusat dari hati Tuhan. Teolog Charles Ringma menunjukkan, 
“Melihat gambaran alkitabiah tentang hati Tuhan dan misi kita 
kepada orang miskin, kita perlu menyadari bahwa pelayanan 
kepada orang miskin bukanlah bagian dari kisah Alkitab. Ini adalah 
pusat dan di jantung kasih Tuhan untuk yang rentan dan semangat 
Tuhan untuk keadilan dan shalom. 16

Kesimpulan
Hari ini, dalam khotbah terakhir kami, kami telah memeriksa misi 
Yesus untuk memulihkan yang rusak dan membebaskan yang 
tertindas. Pelayanan kasih inilah yang Kristus lakukan.

Pada zaman kita, bersama-sama dengan orang miskin, planet 
bumi ini telah menjadi tertindas sampai titik kehancuran, sebagian 
tersedak oleh polusi plastik yang ekstensif.
Kita, gereja, sekarang adalah perpanjangan tangan, kaki dan mulut 
Kristus untuk membawa pemulihan dan kebebasan dari penindasan. 
Ini berarti kita membawa kebebasan ke bumi dari polusi plastik. 
Oleh karena itu, kita semua dipanggil untuk bergabung dalam 
mempromosikan program Bank Plastik dan membantu mendukung 
inisiatif ini dan membuatnya berhasil di komunitas kita. Ini berarti:

• Pelajari berbagai jenis plastik dari bahan yang sudah kami 
bahas.

• Pisah-pisahkan semua plastik Anda di rumah.
• Bawalah plastik Anda ke tempat pengumpulan.
• Ajari orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Bahkan jika tidak ada yang mau bergabung dengan kami, kami akan 
menjalankannya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. 
Tapi kami percaya tindakan kami akan menyebar seperti api dan 
banyak yang akan bergabung dengan kami. Pikirkan tentang iman. 
Yesus mulai dengan 12. Setelah 300 tahun, sebagian besar orang di 
Kekaisaran Romawi telah menjadi Kristen. Dan mereka tidak punya 
internet, ponsel atau bahkan pesawat, mobil, atau kereta api. Para 
Rasul dan pengikut mereka baru saja berjalan.

Kita tidak memiliki waktu 300 tahun untuk mengubah cara kita 
menggunakan plastik. Kita hanya memiliki jendela kecil beberapa 
tahun sebelum terlambat, tetapi kita memiliki alat digital untuk 
menyebarkan berita lebih cepat. Jadikan ini sebagai warisan Anda, 
bahwa Anda telah menjadi bagian dari gerakan yang mengubah 
arus pada polusi plastik dan membuat dampak untuk memulihkan 
dunia.

16 Ringma, C. Liberation theologians speak to evangelicals: a 
theology and praxis of serving the poor. In Wanak, L. (Ed). (2008). 
The church and poverty in Asia. OMF Literature: Manila
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Tujuan Pembelajaran: 
Pada akhir penelitian ini, peserta akan memiliki:  

• Penghargaan atas kebesaran ciptaan.
• Mengidentifikasi arti kepemilikan Tuhan atas semua yang 

diciptakan.
• Menyadari bahwa kita adalah penatalayan dan bertanggung 

jawab atas cara kita memperlakukan ciptaan.
• Mengevaluasi kehidupan mereka sendiri sebagai penatalayan 

dan merefleksikan tindakan untuk meningkatkan 
penatalayanan mereka sendiri.

Pahami:

• Pertanyaan pembukaan: pikirkan pengalaman di mana Anda 
mengalami kekaguman penciptaan, atau Anda merasa sangat 
bersyukur atas sesuatu atau seseorang yang diciptakan Tuhan. 
Tutup mata Anda dan lihat pengalaman ini di mata batin Anda.

• Bagikan pengalaman Anda secara singkat dengan grup.

Terima

• Baca Kejadian Bab 1. Tuhan menciptakan segalanya dari 
ketiadaan dan menulis kehidupan, yang ia pertahankan hingga 
hari ini. Penilaian terakhir dalam Ayat 31 adalah bahwa semua 
ciptaan sangat baik.

• Bagaimana Anda setuju atau tidak setuju dengan ini? Baca 
Roma 1: 19-20 di mana Paulus menulis bahwa kita dapat 
melihat Tuhan melalui ciptaan. Menurut Anda apa yang dia 
maksudkan dengan itu?

• Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata 
bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada 
mereka. Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu 
kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak 
kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga 
mereka tidak dapat berdalih. (Rom 1:19-20 ISV).

• Bagikan pengalaman yang Anda miliki terkait hal ini.
• Baca Mazmur 24: 1-2, di mana Tuhan dinyatakan sebagai 

pemilik sejati semua ciptaan.
• Mazmur Daud. “Tuhanlah yang empunya bumi serta segala 

isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah 
yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di 
atas sungai-sungai.”

• Apa pendapat anda tentang ini?
• Apa artinya ini tentang hubungan kita dengan alam dan 

makhluk lain?
• Bagaimana hal itu membuat kita bertanggung jawab atas cara 

kita hidup hari ini? 
 
Terapkan
Di komunitas atau rumah sekitar Anda: 

• Apa yang Anda bawa tentang penciptaan hari ini?
• Bagaimana Anda bisa lebih sadar akan kebaikan Tuhan dalam 

hal-hal yang telah ia ciptakan?
• Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi penatalayan yang 

lebih baik dari hal- hal yang dipercayakan Tuhan kepada Anda?

BAGIAN 2: STUDI ALKITAB 
MINGGUAN YANG SESUAI 
UNTUK KELOMPOK KECIL
MINGGU 1 PEMBELAJARAN SEKELOMPOK KECIL: 
“DAN ITU BAIK” - DUNIA HEBAT KAMI

Penutup:
Mari kita tutup memberikan pujian dan syukur kepada 
Tuhan atas kehebatan ciptaan-Nya dengan bernyanyi atau 
berdoa nyanyian pujian: Betapa hebatnya Engkau (Anda 
juga dapat mendengarkan nyanyian pujian bersama di 
https://www.youtube.com/watch?v=Cc0QVWzCv9k

[Verse 1]
O Lord my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed

[Refrain]
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art!

[Verse 2]
When through the woods, and forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly in the trees
When I look down, from lofty mountain grandeur
And see the brook, and feel the gentle breeze

[Refrain]

[Verse 3]
And when I think, that God, His Son not sparing
Sent Him to die, I scarce can take it in
That on the Cross, my burden gladly bearing
He bled and died to take away my sin

[Refrain]

[Verse 4]
When Christ shall come, with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart
Then I shall bow, in humble adoration
And then proclaim: “My God, how great Thou art!”

[Refrain]
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how great Thou art!
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Tujuan Pembelajaran: 
Setelah penelitian ini, peserta akan:  

• Memperdalam pemahaman mereka tentang penatalayanan 
sebagai melayani dan peduli

• Contoh-contoh yang diidentifikasi dari Perjanjian Lama dan 
Baru tentang penatalayanan dan pelayanan

• Merangkul urgensi menerapkan penatalayanan yang baik di 
bidang perawatan ciptaan

• Menggali kemitraan dengan Bank Plastik  sebagai jalan untuk 
menjadi penatalayan yang  baik

Pahami: 
Bagikan pengalaman ketika Anda dipercayakan untuk peduli 
pada sesuatu yang bukan milik Anda atau sebaliknya, ketika Anda 
mempercayakan seseorang dengan sesuatu yang berharga bagi 
Anda. Bagaimana situasinya? Apakah ada peringatan ekstra di pihak 
juru kunci bahwa tidak akan ada bahaya yang terjadi? Apakah ada 
kerusakan yang tidak disengaja, atau apa yang akan terjadi jika benda 
berharga itu akan dirugikan?

Terimalah 

• Baca Kejadian 1: 26-28.
 − 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: 
a  “Beranakcuculah dan bertambah b  banyak 3 ; penuhilah 
bumi c  dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas d  ikan-ikan 
di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang 
yang merayap di bumi. 

Bagaimana perasaan tentang kata “menaklukkan” dan 
“menguasai?” Apakah ada batasan dalam menerapkan konsep-
konsep ini? Apa penerapan yang tepat dari kata-kata ini dalam cara 
kita berurusan dengan penciptaan? Bagaimana seharusnya sikap 
kita untuk memastikan bahwa ciptaan tidak dirugikan?

• Baca Mazmur 72: 8 dan ayat 12-14.
 − Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat c sampai 
ke ujung bumi! Kiranya dia memerintah dari laut ke laut, dan dari 
sungai hingga ke ujung-ujung bumi! (Mazmur 72: 8)

 − 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) 

Ayat 8 menyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh dunia. 
Bagaimana dia menerapkan kekuasaan ini dalam ayat 12-14? Apa 
artinya ini tentang bagaimana kita harus menerapkan kekuasaan 
kita atas ciptaan?

• Baca Imamat 25: 1-5. 
 − TUHAN berfirman kepada Musa di gunung Sinai: “Berbicaralah 
kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu 
telah masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, maka 

MINGGU 2 STUDI KELOMPOK KECIL: 
PERINTAH YANG BAIK — MERAWAT 
APA YANG DIBERIKAN KEPADA KITA

tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi TUHAN. 
Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 
enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu 
dan mengumpulkan hasil tanah itu, tetapi pada tahun yang 
ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian 
penuh, suatu sabat bagi TUHAN. Ladangmu janganlah kautaburi 
dan kebun anggurmu janganlah kaurantingi. Dan apa yang 
tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah 
anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah 
kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi 
tanah itu.

Mengapa penatagunaan yang baik memberi tanah satu tahun 
istirahat setiap tujuh tahun? Apa prinsip yang mendasari hukum 
ini? Bagaimana itu bisa diterapkan hari ini?

• Baca Markus 10: 42-45. 
 − 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 ISV)  

Apa pendekatan utama untuk pemerintahan di masyarakat? 
Bagaimana gaya kepemimpinan Yesus sangat berbeda? Apa 
artinya itu bagi kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita harus 
memperlakukan ciptaan untuk menerapkan prinsip ini?

 − Baca kisah Sephora. Bagaimana Anda melihat asas-asas 
penatalayanan ini diterapkan dalam kehidupannya? 

Terapkan

• Aspek seperti apa dari cara kita memperlakukan alam yang 
menjadi penting bagi kita? 

• Bagaimana kaitannya perjalanan Anda dengan alam?
• Langkah kecil apa yang akan Anda lakukan untuk lebih 

memperhatikan penciptaan?
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Melangkah
Selama minggu ini renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang lebih baik dalam 
membuang sampah plastik? Plastik bukan limbah. Ini adalah 
bahan yang terbuat dari minyak mentah. Jika didaur ulang, dapat 
digunakan kembali untuk produk baru. Itu adalah bahan yang 
berharga. Baca Flyer Bank Plastik dan identifikasi limbah Anda; 
di mana Anda menggunakan PET, HDPE dan PP? Bagaimana kita 
bisa memisahkan bahan ini di rumah, dan di mana bisa dijual?

• Tonton salah satunya David Katz Ted Talk https://www.youtube.
com/watch?v=mT4Qbp89nIQ atau gambaran dari Bank Plastik 
https://www.youtube.com/watch?v=SdLQLaZO10U&t=2s

Kesimpulan
Mari kita tutup dengan Doa Penatalayanan:

DOA PENATALAYANAN: Ya Tuhan, pemberi kehidupan dan sumber 
kebebasan kita, kita diingatkan bahwa Milikmu adalah “bumi dan 
isinya; dunia dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. ”Kami 
tahu bahwa dari tanganMu, kami telah menerima semua yang 
kami miliki dan apa adanya. Tuhan yang baik dan penuh kasih, 
kami memahami bahwa Anda memanggil kami untuk menjadi 
penatalayan kelimpahanMu, penjaga semua yang telah Engkau 
percayakan kepada kami. Bantu kami selalu menggunakan hadiah 
Mu dengan bijak dan mengajar kami untuk membagikannya dengan 
murah hati. Semoga penatalayanan kita yang setia memberikan 
kesaksian akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kami berdoa 
ini dengan hati yang bersyukur dalam nama Yesus. Amin.17  

 

17 Dari https://giving.archchicago.org/documents/228501/228987/
prayers.pdf/4edd2076-688e-460c-8b30-471cc7e1ba55 diakses pada 
10.22.2018

Saya menyebut diri saya seorang yang selamat setelah 
gempa bumi 2010 yang menewaskan hampir setengah 
juta orang Haiti. Saya berada di Haiti sementara semua 
bangunan di sekitar saya ambruk, tetapi yang saya tinggali 
tidak. Tragisnya, gadis di sekolah duduk di kursi tempat 
saya biasanya duduk di kelas karena saya terlambat, dan 
dia meninggal. Saya menyadari bahwa saya terhindar 
karena suatu alasan. Itu bukan karena saya lebih baik 
daripada mereka yang mati, tetapi karena saya masih 
harus memenuhi misi Tuhan untuk hidup saya. Itu adalah 
panggilan terjaga dari rutinitas kehidupan yang saya 
jalani. Saya melihat sekeliling untuk menemukan bahwa 
menjalani kehidupan yang memuaskan bukan tentang 
pergi ke sekolah, memiliki pekerjaan, mengurus keluarga 
kami, tetapi itu memenuhi misi kami di bumi, misi yang 
kita masing-masing diciptakan untuk dipenuhi. Sejak saat 
itu, saya memutuskan bahwa pekerjaan sehari-hari saya 
perlu memberi manfaat tidak hanya bagi keluarga saya, 
tetapi juga negara dan rakyat saya. Saya perlu memiliki 
dampak yang lebih besar karena Tuhan menempatkan 
manusia bertanggung jawab atas taman Eden untuk 
mengerjakannya dan menjaganya (Kejadian 2:15). Melalui 
penelitian saya untuk menemukan cara melayani Tuhan, 
saya menemukan Plastic Bank dan pekerjaan luar biasa 
mereka, dan saya jatuh cinta dengan misi mereka untuk 
menghentikan plastik di laut. Pendekatan ini menarik 
perhatian saya karena kami hidup dengan plastik 
melalui pemakaian kami, tetapi kebanyakan dibuang di 
mana-mana. Saya tertarik untuk memiliki model bisnis 
yang berkelanjutan sambil merawat kreasi. Menemukan 
nilai dalam plastik dan mengubahnya menjadi mata 
uang yang membantu pengusaha mikro mencari nafkah, 
mengungkapkan peluang untuk dampak berkelanjutan. 
Ketika Plastic Bank meluncurkan program mereka di 
Haiti, saya memutuskan untuk mendaftar dan bergabung 
dengan grup untuk menjadi Manajer Pengembangan 
Haiti.

Saya mengikuti Kristus, dan sebagai putri Allah, saya 
menahan diri dari mencemari tanah tempat saya tinggal, 
karena Allah hidup dalam komunitas bersama kita 
(Bilangan 35: 33-34). Pekerjaan saya dengan Plastic Bank 
tidak hanya memenuhi kebutuhan saya, tetapi memiliki 
tujuan untuk memenuhi misi yang Allah ciptakan bagi saya 
untuk kemajuan kerajaannya dengan mengajar orang-
orang untuk mengurus ciptaan yang dipercayakan kepada 
kami.

Sebagai seorang Kristen, saya melihat agama saya sebagai 
pelayanan kepada orang miskin dan untuk menahan diri dari 
kesalahan (Yakobus 1:27). Untuk alasan ini, saya mendorong 
pengumpulan plastik, membersihkan lingkungan dan 
mengajar orang untuk melakukan hal yang sama. Bagi saya, 
ini adalah cara terbaik, mencari nafkah dengan menjadi 
contoh yang baik, menunjukkan kasih Tuhan melalui hidup 
saya (Matius 5:16).

KISAH SEPHORA
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Tujuan Pembelajaran: 
Setelah sesi ini, pelajar akan memperoleh:  

• Memahami bahwa polusi itu drastis dan mengancam 
kelangsungan hidup.

• Diinternalisasi bahwa kita semua berkontribusi terhadap 
krisis, dan bahwa pembalikan radikal  sangat mendesak.

• Menyelidiki perbedaan sikap dan faktor yang membuat orang 
menjadi pencemar.

• Berkomitmen untuk menggunakan plastik untuk kebaikan 
dan bukan untuk kejahatan

Pahami
Sampah dan plastik laut: Kita semua menghasilkan sampah. 
100 tahun yang lalu, semua limbah itu biodegradable atau dapat 
terurai. Saat ini, dengan semua bahan sintetis, seperti plastik, 
limbah tidak akan membusuk bahkan dalam seratus tahun. 
Berikut beberapa ide tentang apa yang terjadi dengan sampah 
plastik saat ini.

• Pada tahun 2050, kita akan memiliki 40 miliar ton plastik di 
Bumi, naik dari 4,5 miliar ton  sekarang.

• Produsen memproduksi 300 miliar kg plastik baru setiap 
tahun

• Hampir semua plastik yang pernah diproduksi masih ada.
• Nilai kemasan plastik yang hilang karena ekonomi setiap 

tahun bernilai $ 80-120 miliar

MINGGU 3 STUDI KELOMPOK KECIL: 
PENCIPTAAN MENYIKSA - 
PLASTIK ADA DI MANA-MANA

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

• 7 milyar kg plastik memasuki lautan setiap tahun.
• Plastik laut membunuh lebih dari 1.000.000 burung laut dan 

100.000 mamalia laut setiap  tahun, sedangkan plastik 
mikro memasuki rantai makanan melalui ikan ke manusia.

Apa yang Anda pikirkan ketika membaca tentang krisis ini? Apakah 
itu memengaruhi hidup Anda juga? Bagaimana? Bagaimana kita 
mengalaminya? Menurut Anda apa kontribusi Anda?

Terimalah
Baca Roma 8:22.  “Bumi dan makhluk-makhluk di atasnya 
menderita dan kesakitan.”

Apa yang Anda lakukan dengan itu? Bagaimana dosa kita 
menyebabkan ini terjadi?

Terapkan
Apa realisasi tentang sampah plastik yang paling memukul Anda?
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Apa yang menghambat Anda sejauh ini untuk mengungkapkan 
nilai plastik?
Apa tantangan untuk berubah yang Anda lihat untuk hidup Anda?

Melangkah
Mari kita tutup dengan doa untuk planet bumi kita:
Tuhan yang paling murah hati, kami datang menghampiriMu 
untuk berdoa demi kesejahteraan planet ini. Engkau sendiri 
yang mengetahui sepenuhnya kerusakan yang telah kami 
lakukan pada hasil karyaMu yang indah, dan apa yang perlu 
dilakukan untuk memperbaikinya. Kami berdoa untuk orang-
orang di seluruh dunia yang menderita karena kerusakan 
lingkungan. Kami berdoa untuk makhluk tak berdaya yang 
dirugikan atau punah oleh keegoisan dan ketidaktahuan kami. 
Kami berdoa untuk lautan, udara, gunung, tanaman, dan tanah, 
agar kehidupan dan kesehatan kembali berdenyut di dalamnya. 
Kami berdoa agar kita manusia berubah pikiran dan berhenti 
menyakiti planet ini. 

Tuangkan Roh KudusMu pada kami agar kami memiliki 
semangat dan kebijaksanaan untuk bekerja secara efektif untuk 
memulihkan ciptaanMu. Bimbing kami dalam upaya pribadi, 
gereja, dan komunitas kami. Berilah kami kekuatan untuk 
melanjutkan pekerjaan ini ketika itu sulit dan membutuhkan 
pengorbanan. Memberkati Bumi dan seluruh hidupnya dengan 
segala cara. Kami panjatkan doa ini melalui Kristus, Tuhan 
kami. Amin.18

18 Dari https://www.ncronline.org/blogs/eco-catholic/wheres-
earth-prayer-when-you-need-one Diakses pada 10.24.18

DYAN MABUNGA RODRIGUEZ

Penggunaan tunggal, istilah yang terkait dengan plastik yang hanya 
digunakan sekali dan kemudian dibuang, telah diakui sebagai kata tahun 
ini untuk tahun 2018.

Memang benar, masalah plastik laut tidak pernah begitu meresap seperti 
saat ini. Media sosial terus dibumbui dengan gambar nyata kehidupan 
laut yang mati karena tertelan banyak plastik. Gambar yang menyakitkan.
Plastik laut adalah masalah universal, secara harfiah dan kiasan meliputi 
perbatasan dan generasi, dan mengganggu prioritas dalam pekerjaan 
pembangunan.

Ikan adalah metafora yang kuat dalam Alkitab. Ichthys atau ichthus, 
simbol yang menyerupai profil seekor ikan, diadopsi oleh orang-orang 
Kristen mula-mula. Sebagai seorang Kristen, saya dapat membayangkan 
Yesus Kristus membawa emosi yang kuat tentang plastik laut. Banyak 
kisah Kristus yang terkenal terletak di tengah-tengah perairan. Yesus, 
pengurus nelayan untuk menjadi “penjala manusia”, menemukan 
kekuatan, penghiburan dan kenyamanan di lautan.

Hal ini menghancurkan hati Pencipta bahwa sesuatu yang dibuat 
manusia berfungsi, plastik, dapat menciptakan kematian makhluk laut 
dan samudera yang tidak perlu. Ensiklik kedua Paus Francis, Laudato si, 
mengkritik konsumerisme dan perkembangan yang tidak bertanggung 
jawab. Konsumerisme dan komersialisme meliputi setiap segi 
masyarakat, bahkan ruang-ruang kecil yang terpinggirkan dan rentan.
Dalam ekonomi yang berjuang di mana ada kesenjangan yang 
menggerogoti antara yang kaya dan yang miskin, saya percaya dalam 
hati saya bahwa jika Kristus hadir secara fisik, ia akan memilih untuk 
hidup dengan yang terpinggirkan. Kristus akan menyaksikan ekonomi 
sachet di negara-negara berkembang yang bersembunyi di balik jubah 
peningkatan akses ke produk. Jutaan orang menuangkan layanan 
pengangkutan sampah dengan sembrono mengabaikan pelaksanaan 
kebijakan. Kecerobohan dan kecerobohan warga, kuat dan biasa, dalam 
mengelola limbah.

Saya percaya dalam hati saya bahwa Kristus melihat kerendahan hati, 
mereka yang hatinya mendapat upah jujur dari memilah limbah untuk 
menemukan barang daur ulang. Kristus melihat ketulusan dari mereka 
yang bekerja keras dengan hati dan pikiran mereka untuk pelestarian 
lautan.

Sebagai seorang Kristen yang taat, saya percaya bahwa bekerja dengan 
sebuah perusahaan dan perusahaan sosial seperti Bank Plastik adalah 
suatu bentuk pelayanan kepada Allah semesta alam yang menghargai 
pelayanan. Bank Plastik tumbuh subur di daerah di mana plastik laut 
sangat memprihatinkan, mengakui peran penting pengumpul plastik — 
mereka yang berada di dasar piramida daur ulang, dan memberdayakan 
mereka sebagai aktor penting dalam rantai daur ulang plastik.
Sebagai orang Kristen, kita dapat berkontribusi untuk mengubah nasib 
lautan dengan menggunakan keyakinan kita untuk mengadvokasi 
daur ulang plastik dan inisiatif pendukung, seperti Bank Plastik, dalam 
memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi plastik laut dan 
kemiskinan.

Baca refleksi Dyan. Bagaimana perasaan Anda sehubungan 
dengan iman Anda tentang hal itu?

NASIB IMAN
DAN LAUTAN
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Tujuan Pembelajaran: 
Setelah penelitian ini, peserta akan memiliki:  

• Memahami bahwa penebusan Kristus juga termasuk 
menciptakan kedamaian dalam hubungan kita dengan alam.

• Mengeksplorasi bagaimana penggunaan plastik yang ditebus 
sebagai mata uang membawa penebusan dan transformasi.

• Dapatkan inspirasi dan harapan dengan bergabung dalam 
Gerakan Plastik Sosial sebagai bagian dari iman mereka.

• Merengkuh panggilan untuk menjadi agen penebusan di 
komunitas mereka, dan untuk menunjukkan cinta dengan 
menebus plastik dari sampah menjadi mata uang.

Bahan tambahan yang dibutuhkan:  

• Salinan pribadi Pedoman Pemisahan Limbah 

Pahami
Apakah Anda pernah berada dalam konflik dan entah bagaimana 
Anda bisa membicarakannya dan berdamai? Bagaimana ini 
untukmu? Apa dampaknya bagi hubungan baru yang dirujuk?
Jika Anda melihat dunia kita dan masyarakat kita, di mana Anda 
melihat hubungan yang rusak? Bagaimana ini bisa direkonsiliasi?

Terimalah

• Baca Kolose 1: 19-20. Karena seluruh kepenuhan 
Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia 
memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik 
yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia 
mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. (Kolose 1: 
19-20)

• Ketika kita membaca bahwa Kristus berdamai dengan 
segala sesuatu, apa artinya itu bagi empat hubungan inti 
kita? Bagaimana hal ini memengaruhi hubungan kita dengan 
Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan orang lain dan dengan 
alam? Bagaimana ini membalikkan banyak hal dalam hidup 
kita?

• Baca Yeremia 29:11. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan. (Yeremia 29:11)

• Hubungan seperti apa yang Anda lihat antara rencana baik 
Tuhan untuk hidup Anda dan penebusan atas hubungan kita 
semua?

• Apa dampak bagi hubungan kita dengan ciptaan?
• Bagaimana jika kita dapat menebus sampah plastik kita dari 

sekadar menjadi sampah yang dapat mengubah hidup kita? 
Seperti apa kelihatannya?

Baca Wawancara dengan David Katz. Fitur penebusan apa yang 
dapat Anda lihat?

• Bagaimana itu akan mengubah hidup Anda jika Anda dapat 
menggunakan sampah plastik seperti mata uang untuk 
memanfaatkan layanan atau membantu orang lain?

• Apa dampaknya bagi masyarakat kita?

Baca 2 Korintus 5:20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, 
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami; 
dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu 
didamaikan dengan Allah.

MINGGU 4 PELAJARAN KELOMPOK KECIL: 
PENEBUSAN CIPTAAN — BERITA BAIK 
BAGI KITA SEMUA

Rasul Paulus memberi tahu kita untuk menjadi duta bagi 
rekonsiliasi.

• Bagaimana kita dapat menunjukkan di komunitas kita bahwa 
kita telah diperdamaikan dengan ciptaan?

• Bagaimana pemisahan sampah menjadi cara untuk menjadi 
duta rekonsiliasi?

Terapkan
Bagikan salinan Pedoman Pemisahan Limbah kepada semua 
peserta dan bacalah bersama.

• Silakan bagikan jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut 
tentang hal itu.

• Apa yang bisa menjadi kesulitan dalam memisahkan limbah 
secara disiplin? Bagaimana kita bisa mengatasi ini?

• Apa yang akan memotivasi saya dan keluarga saya untuk 
melakukan ini?

Mari kita semua berbagi pedoman ini di rumah dan mempraktikkan 
pemisahan sampah di rumah selama satu minggu, dan mari kita 
berbagi pengalaman kita minggu depan

Melangkah
Mari kita tutup dengan Doa untuk kegiatan Daur Ulang19 

Tuhan Pencipta, seluruh bumi ini adalah milikmu, dan 
kepenuhannya. Namun Tuhan, kami hidup dalam masyarakat yang 
memiliki kebiasaan yang sekali pakai. Semuanya selalu terburu-
buru, sibuk sibuk. Kenyamanan adalah raja, dan ratu plastik. 
Kami tidak punya waktu untuk berpikir, peduli, kami hanya punya 
waktu untuk membeli, menggunakan dan membuang. Namun 
dalam ciptaan-Mu, tidak ada yang namanya menjauh. Keluar dari 
pandangan dan keluar dari pikiran tidak berarti sesuatu tidak 
menciptakan bahaya. Kantong plastik atau cangkir kopi yang dapat 
kita gunakan kurang dari lima menit akan tetap ada selamanya. 
Sama seperti setiap potongan plastik yang pernah dibuat masih 
ada sekarang dan akan selama ribuan tahun. Sampai, kami 
menemukan paus mati, lumba-lumba, kura-kura dan burung di 
pantai dengan perut mereka yang penuh dengan plastik kami. 
Plastik menumpuk di lautan kami, menciptakan Sampah Pasifik 
seukuran Texas dan menutupi pantai-pantai indah di banyak 
pulau terpencil dengan sampah. Dan bahkan sekarang mikro-
plastik menemukan jalannya ke dalam air minum kami dan 
dengan demikian masuk ke tubuh kami. Penggunaan yang cepat, 
sistem sampah instan ini memperlakukan kami semua seperti 
sekali pakai. Kami hanya membeli mesin, roda dalam sebuah 
roda dalam pemakaian yang tidak pernah berakhir. Dalam hal 
ini, semuanya dapat dibuang - kami, tubuh kami, orang miskin, 
duniamu. Bantu kami untuk menghargai semua yang telah 
Engkau berikan kepada kami. Untuk menghargai bumiMu dan 
satu sama lain melalui kecepatan dan kenyamanan. Bantu kami 
untuk mengurangi, menggunakan kembali, memikirkan kembali, 
menolak, memperbaiki, memulihkan, mengubah kembali dan 
mendaur ulang.
Kami dapat mengirim anak-anak ke sekolah dengan 
mengumpulkan botol plastik dan memberdayakan masyarakat 
untuk mendapatkan akses ke rekening bank dan asuransi 
kesehatan. Bahwa setiap botol plastik yang kami kumpulkan 
melindungi ikan paus, kura-kura dan burung . 20

Dan ketika semua ini tidak cukup Tuhan, ingatkan kami bahwa 
daur ulang adalah cara melayani Engkau, Tuhan kami yang 
mencintai seluruh bumi dan makhluk-makhluknya. Ini adalah 
tindakan ibadah dan cinta bagi Mu untuk memastikan kami 
menempatkan barang yang tepat di tempat sampah yang tepat.

Jadi, kuatkan kami untuk selalu melakukan hal yang benar. Kami 
meminta ini dalam nama Yesus, Amin.
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Apa prinsip penentu yang mengatur hidup Anda?

David: Saya telah mengabdikan seluruh hidup saya dalam 
pengejaran untuk menghilangkan rasa sakit orang lain.
Kapan saat paling kuat di mana Anda merasakan ketidakadilan?

David: Ingatan masa kecil saya yang paling awal adalah ayah saya 
memukuli ibu saya. Dan saya ingat berada di bawah lututnya, 
berusaha menariknya begitu saat itu.
Cukup intens

David: Itu sebabnya saya mengabdikan hidup saya untuk itu. Itu 
Bank Plastik. Kami berusaha untuk melakukan apa pun yang 
kami bisa untuk menghilangkan rasa sakit orang lain. Dan kami 
melakukan itu untuk lingkungan dan untuk kemanusiaan.
Apa masalah yang Anda coba selesaikan?

David: Di dalam Bank Plastik kami menghilangkan aliran 
plastik yang memasuki lautan. Sekarang kita melakukannya 
dengan mengurangi kemiskinan. Kami melakukan itu dengan 
mengungkapkan nilai yang melekat di dalam kemanusiaan.
Bagaimana semua orang bisa menjadi bagian darinya?

David: Jika Anda bersemangat tentang apa yang terjadi dan 
terbentang di lingkungan. Setiap kali Anda membeli sesuatu, 
Anda memilihnya. Anda harus sangat sadar akan hal itu. Jika 
Anda membeli kemasan yang berlebihan mereka akan membuat 
kemasan yang berlebihan, bahkan jika itu konyol. Jika Anda ingin 
lebih besar dari itu, pergi ke plasticbank.com dan bergabunglah 
dengan gerakan tersebut.
Ekspresikan kepada perusahaan untuk menggunakan materi 
sosial. Suatu bahan yang nilainya ditransfer melalui orang-
orang yang menjumpainya, kaya dan miskin. Plastik Sosial 
adalah bahan yang kami kumpulkan, kami menggunakannya 
sebagai mata uang. Siapa pun mengumpulkan materi yang 
dapat mereka bayar untuk biaya sekolah atau hal-hal lain yang 
tidak mampu mereka bayar. Mereka dapat menggunakannya 
untuk menghilangkan rasa sakit dari lingkungan dan 
menggunakannya untuk menghilangkan rasa sakit mereka 
sendiri. Dan jika digunakan untuk manufaktur, mereka dapat 
membantu industri untuk menghilangkan rasa sakit mereka.
 
Bagaimana Anda mewujudkannya?

David: Begitu banyak kekuatan terletak pada keaslian. Dalam 
aplikasi perbankan blockchain, kami menyediakan aplikasi bagi 
orang miskin untuk dapat ditagih melalui plastik juga. Ketika 
plastik disimpan, masuk ke dalam rekening mereka. Jika setiap 
botol bernilai 5 Euro, berapa banyak yang ada di jalanan?
Tidak ada!

David: Jadi, ini bukan plastiknya! Itu kita! Itu kita!

DAVID KATZ WAWANCARA 
DENGAN GAME CHANGER

30



Pedoman Pemisahan Limbah: Mengurangi, Penggunaan Kembali, Daur Ulang

Dasar Pemikiran: 80% dari sampah kami dapat dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang selain pergi ke TPA. 
 
Tujuan:

• Meminimalkan sampah dengan, misalnya, membeli barang dengan kemasan lebih sedikit dan menyimpan barang dengan benar sehingga 
tidak busuk.

• Gunakan kembali barang-barang atau gunakan ulang daripada membeli yang baru, misalnya, menggunakan cat palem sebagai pot bunga.
• Mendaur ulang atau menjadikan limbah kompos 

Sekitar 50% limbah rumah tangga kita adalah limbah dapur yang dapat dikomposkan menjadi pupuk organik. 30% dari limbah kita terdiri 
dari limbah yang dapat didaur ulang, yaitu kertas, gelas, logam dan plastik. Hal ini menyisakan hanya 20% sebagai limbah, yang juga disebut 
sebagai Limbah Sisa.

KATEGORI UNTUK PEMISAHAN SAMPAH:

SAMPAH YANG DAPAT TERURAI:
• Sampah bubuk kopi
• Cangkang Telur
• Sisa Makanan
• Buah dan kulit buah
• Bunga
• Ikan
• Dedaunan
• Kulit jagung, sutera dan batang
• Buah Busuk
• Kulit Sayuran
• Limbah Sayuran
• Limbah Serbuk The
• Kelapa Lembut
• Kertas tisu

SAMPAH YANG DAPAT DI DAUR ULANG:
• Pembungkus bahan aluminum
• Brosur
• Kardus
• Kertas Pembungkus Hadiah
• Kaca dan botol
• Besi dan logam
• Kertas, Buku, Majalah
• Pamflet
• Botol plastik, wadah dan kemasan
• Cetakan
• Karet
• Karton
• Tiket
• Timah 

SISA SAMPAH:
• Kaset dan CD
• Spons
• Paket Tetra
• Mainan dan Boneka
• Paket Makanan Ringan
• Debu Menyapu
• Drain Slit
• Abu
• Gelas pecah
• Popok sekali pakai
• Sikat pembersih kamar mandi
• Pembalut wanita
• rambut dan kuku
• Strip Waxing
• Kapas kotor
• Kosmetik Bekas
• Pembersih telinga
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Mempelajari Tujuan
Setelah pembelajaran, peserta mampu:  

• Menyadari visi Shalom yang menyeluruh bagi masyarakat dan kehidupan.
• Merangkul konsep pembuat perdamaian.
• Diperiksa bahwa tidak ada pemborosan dalam ekonomi Tuhan.
• Berkomitmen untuk mengubah plastik dari limbah menjadi media Shalom.

Pahami
Kemanusiaan selalu bermimpi menciptakan dunia yang sempurna. Karena kita tidak 
sempurna, dunia yang kita ciptakan juga tidak sempurna. Dunia yang kita ciptakan 
mencerminkan siapa kita. Apa yang dikatakan oleh keadaan dunia saat ini tentang kita? 
Jika Anda bisa menciptakan masyarakat yang sempurna, seperti apa itu? Apa yang akan 
menjadi fitur utama dunia itu? Apa yang akan membuat orang bahagia? Hal-hal apa yang 
akan Anda buang?

Terimalah

• Baca Yesaya 65: 17-25. “Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan 
bumi yang baru; hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul 
lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya 
atas apa yang Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku menciptakan Yerusalem 
penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-
sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umat-Ku; di dalamnya tidak akan 
kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada 
lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur 
suntuk, sebab siapa yang mati pada umur seratus tahun masih akan dianggap 
muda, dan siapa yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena 
kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga; mereka 
akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak 
akan mendirikan sesuatu, supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan 
menanam sesuatu, supaya orang lain memakan buahnya; sebab umur umat-
Ku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihan-Ku akan menikmati 
pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma 
dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu 
keturunan orang-orang yang diberkati TUHAN, dan anak cucu mereka ada beserta 
mereka. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya; ketika 
mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba 
akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan 
ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku 
busuk di segenap gunung-Ku yang kudus,” firman TUHAN. (Yesaya 65: 17-25 ESV) 
 
Aspek dunia sempurna apa yang bisa Anda identifikasi? Yang mana yang paling 
menarik bagi Anda dan mengapa?

• Semua aspek ini diringkas di bawah kata Ibrani Shalom, atau kedamaian. Jika kita 
berpikir tentang Shalom dalam hidup dengan alam, apa artinya bagi kita sebagai 
individu dan sebagai masyarakat?

• Baca Roma 12: 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan 
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna (Roma 12: 2 ESV)

• Jika kita ingin melihat Shalom direalisasikan, bagaimana kita perlu mengubah 
pemikiran kita?

• Jika kita mempertimbangkan ekonomi Tuhan, ada tiga siklus hidup utama ((1) 
Fotosintesis: tanaman mengubah Karbon menjadi Oksigen, (2) Penguapan 
mengubah air laut menjadi hujan yang memberi kehidupan dan (3) pengomposan 
mengubah bahan organik mati menjadi nutrisi untuk pupuk ) yang menopang 
kehidupan di bumi. Kenapa tidak ada limbah? Apa implikasinya bagi kegiatan 
ekonomi manusia?

• Apa artinya itu bagi limbah kita? Mengapa harus tidak ada limbah atau limbah yang 
lebih sedikit?

• Baca studi kasus Shell, bagaimana hasil yang baik dari limbah plastik melalui 
intervensi ini?

• Bagaimana kehidupan di Shalom mengubah bahkan limbah kita?

MINGGU 5 KELOMPOK KECIL STUDI ALKITAB:
BUMI BARU — AKANKAH ADA PLASTIK DI SURGA?
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Program Sosial Botol Plastik Shell 
Pada 2017, Shell Oil bermitra dengan Bank Plastik untuk 
mengumpulkan dan mendaur ulang jutaan kilogram sampah 
plastik di Haiti.

Untuk mencapai prestasi ini, Shell merancang botol air yang dapat 
digunakan kembali, berkomitmen untuk mendanai pemulihan 
2 kilogram plastik untuk setiap botol yang terjual. 500.000 botol 
Plastik Sosial diproduksi dan dijual di lokasi ritel di Belanda dan 
Inggris.

Kolektor di Haiti dibayar dengan harga plastik sosial Shell, di atas 
nilai pasar di samping nilai pasar untuk plastik, memberikan 
penghasilan layak huni yang stabil bagi ratusan kolektor dan 
keluarga mereka.
 
Terapkan

• Baca Matius 5: 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, 
karena mereka akan disebut anak-anak Allah.

• (Matius 5: 9 ESV) Berdasarkan apa yang Anda pelajari hari ini, 
apa artinya menjadi pembawa damai? Bagaimana kita dapat 
mempromosikan pengurangan dan pengubahan limbah?

• Jika limbah plastik dapat digunakan sebagai mata uang yang kami 
lakukan dalam kemitraan kami dengan Bank Plastik, manfaat 
apa yang bisa Anda lihat? Bagaimana Anda bisa mendukung ini? 

Melangkah

• Aspek Shalom mana yang penting bagi Anda?

• Perbedaan apa yang akan diciptakannya dalam hidup Anda?

• Mari kita tutup dengan doa dari Laudato Si:21

 Tuhan, kami memuji Engkau dengan semua makhlukMu. 
Mereka tampil dari tangan Mu yang sangat kuat; mereka 
milikMu, dipenuhi dengan kehadiranMu dan kasih lembutMu. 
Segala pujian bagiMu! Anak Tuhan, Yesus, melalui Engkau 
semua dibuat. Engkau dibentuk di dalam rahim Maria, Engkau 
menjadi bagian dari bumi ini, dan Engkau memandang dunia 
ini dengan mata manusia. Hari ini Engkau hidup dalam setiap 
makhluk dalam kemuliaanMu yang telah bangkit. Segala puji 
bagiMu! Roh Kudus, dengan terangMu, Engkau membimbing 
dunia ini menuju kasih Bapa dan menemani ciptaan saat 
ia merintih dalam kesusahan. Engkau juga berdiam di hati 
kami dan menginspirasi kami untuk melakukan apa yang 
baik. Segala puji bagiMu! Tuhan Tritunggal, komunitas yang 
menakjubkan dari kasih yang tak terbatas, mengajarkan kami 
untuk merenungkanMu dalam keindahan alam semesta, 
karena semua hal berbicara tentangMu. Bangkitkan pujian 
dan terima kasih kami untuk setiap makhluk yang telah 
Engkau ciptakan. Beri kami rahmat untuk merasa sangat 
bergabung dengan segala sesuatu yang ada. Tuhan yang 
penuh kasih menunjukkan kepada kami tempat di dunia ini 
sebagai saluran kasihMu bagi semua makhluk di bumi ini, 
karena tidak seorang pun di antara mereka yang dilupakan di 
hadapanMu. Cerahkan mereka yang memiliki kekuatan dan 
uang agar mereka dapat menghindari dosa ketidakpedulian, 
agar mereka dapat mencintai kebaikan bersama, memajukan 
yang lemah, dan merawat dunia tempat kita hidup ini. Orang 
miskin dan bumi menangis. Ya Tuhan, peganglah kami dengan 
kekuatan dan terangMu, bantu kami untuk melindungi semua 
kehidupan, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih 
baik, untuk kedatangan Kerajaan keadilan, kedamaian, cinta 
dan keindahanMu. Segala puji bagiMu! Amin
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Tujuan Pembelajaran
Setelah pembelajaran ini, Peserta mampu:  

• Memeriksa misi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan yang 
rusak dan membebaskan yang tertindas.

• Mengidentifikasi orang miskin dan planet bumi sebagai yang 
rusak dan tertindas.

• Berkomitmen untuk menjadi tangan, kaki, dan mulut Kristus 
mengatasnamakanNya.

• Terdaftar untuk berpartisipasi aktif dalam Gerakan Plastik 
Sosial sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mengikuti 
Kristus.

21 Dari https://catholicclimatemovement.global/wp-content/
uploads/2015/08/CreationPrayer.pdf Diakses pada 10.29.2018

Bahan yang dibutuhkan
Sediakanlah salinan formulir Sumpah Plastik Sosial untuk setiap 
peserta dan pena.

Memahami
Salah satu atribut utama kita sebagai manusia adalah memberi 
tujuan pada kehidupan kita. Ketika Anda memikirkan tujuan hidup 
Anda, bagaimana Anda menggambarkannya? Mengapa kamu hidup? 
Apa yang membuat hidup Anda bermakna? Apa yang ingin Anda 
capai?

Terimalah

• Baca Lukas 4: 18-19. “Roh Tuhan ada pada-Ku  oleh sebab Ia telah 
mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan 
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan 
bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang 
yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 
datang.” (Lukas 4: 18-19 ESV) Bagaimana Yesus mendefinisikan 
tujuannya? Apa fitur utama dari pernyataan tujuannya? Apakah 
Anda ingat ada cerita Alkitab, di mana ia menjalankan misinya?

• Yesus berkata bahwa dia datang untuk membawa kabar 
baik kepada orang miskin, memulihkan yang rusak, dan 
membebaskan yang tertindas. Di dunia kita, siapakah yang 
miskin, hancur dan tertindas, yang dibicarakan Yesus? Yang 
mana dari mereka yang merupakan bagian dari komunitas Anda?

• Beberapa ahli lingkungan menyebut penciptaan, atau planet 
bumi, “Miskin Baru.” Menurutmu apakah maksud mereka? 
Mengapa atau mengapa Anda tidak setuju? Di mana Anda 
melihat penciptaan miskin dan tertindas di komunitas Anda? 
Lihatlah kisah PhoPho, seorang pemulung di Haiti yang hidupnya 
telah berubah karena Bank Plastik, bisa menyewa rumah dan 
mengirim anak-anaknya ke sekolah. Bagaimana dia bisa menjadi 
pemulih kemanusiaan dan bumi?

• Baca Yohanes 14:27. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai 
sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan 
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah 
gelisah dan gentar hatimu. (Yohanes 14:27 ESV) Obat Tuhan 
untuk menyembuhkan kita dan ciptaan adalah kedamaiannya, 
Shalom. Kepada siapa dia memberikan kedamaian ini? Apa yang 
seharusnya menjadi dampak kedamaian ini pada kehidupan 

MINGGU 6 KELOMPOK KECIL PELAJARAN ALKITAB: 
KEROHANIAN UNTUK TEMPAT SAMPAH — APA 
YANG AKAN YESUS LAKUKAN DENGAN PLASTIK? 

Mengumpulkan plastik meletakkan makanan di atas meja, mengirim anak-

anak saya ke sekolah dan membantu saya menyewa rumah

Saya tinggal di pusat kota Port-au-Prince dan mengumpulkan terutama 

di daerah Rue Pavée. Mengumpulkan plastik adalah hidup saya, itu yang 

saya tahu bagaimana melakukannya. Bahkan ketika saya bepergian, 

ketika saya kembali saya akan terus mengumpulkan. Mengambil plastik 

berarti bekerja untuk saya, penghasilan dan lingkungan yang lebih bersih. 

Dukungan yang diberikan Bank Plastik sangat berarti bagi saya.

Darismond ‘PhoPho’ Faukes

kita? Mengapa menurut Anda, dia memberikan kedamaian bagi 
kita? Apa yang harus kita lakukan dengannya?

• Baca Efesus 5: 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, 
seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, 
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah 
menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan 
korban yang harum bagi Allah. (Efesus 5: 1-2 ESV) 

• Bagaimana Yesus bisa menjadi teladan Anda? 
• Apa saja contoh kita sebagai gereja yang telah menunjukkan 

kasih dan kedamaian dalam komunitas kita?
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Terapkan

Menurut Anda apa yang akan dilakukan Yesus dengan plastik?

Program Revolusi Bank Plastik yang diselenggarakan gereja kita 
adalah cara yang ampuh bagi kita untuk menjadi seperti Yesus yang 
membawa kabar baik kepada orang miskin dan bagi planet ini. Mari 
kita menjadi tabib bagi bumi dan umat manusia. Mari kita ubah 
plastik menjadi mata uang dan perlihatkan nilainya. inilah yang 
akan dilakukan Yesus!

Sudahkah Anda mencoba semua ini sejauh ini?

• Pelajari berbagai bentuk plastik dari bahan yang diinformasikan
• Gunakan hanya atau sebagian besar plastik yang dapat didaur 

ulang, bukan sachet dan kemasan multilayer
• Pisahkan semua plastik Anda di rumah.
• Bawalah plastik Anda ke tempat pengumpulan.
• Ajari orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Karena gereja kita telah meluncurkan program Bank Plastik, kita 
semua ingin berpartisipasi untuk menunjukkan komitmen kita 
kepada Tuhan dan satu sama lain dengan mengubah sampah 
plastik menjadi mata uang.

Kita yang serius dengan komitmen ini dapat menandatangani ikrar 
untuk menjalani kehidupan secara berbeda dan membuat dampak 
melalui mentransformasikan plastik.

(Berikan masing-masing peserta formulir janji)

Mari kita baca bersama ikrar itu.

Kita yang ingin menandatanganinya sekarang, bisa masuk. Anda 
juga bisa menandatanganinya nanti di rumah. Sebagai pengingat 
bagi kami, mungkin akan membantu untuk menempel janji di suatu 
tempat di mana Anda sering melihatnya, seperti cermin atau meja 
Anda. Anda juga dapat secara online untuk bergabung dengan 
gerakan secara global.

Sekarang kita telah menyelesaikan seri tentang Creation Care dan 
Bank Plastik. Tolong isi juga evaluasi dan kembalikan kepada saya

Jalankan

Mari kita tutup dengan doa Santo Fransiskus 22 untuk mengangkat 
komitmen kita untuk memulihkan yang rusak dan membebaskan 
yang tertindas:

Tuhan, jadikan aku instrumen kedamaianMu.

Di mana ada kebencian, izinkan saya membawa kasih.

Di mana ada pelanggaran, izinkan saya membawa pengampunan.

Di mana ada perselisihan, izinkan saya membawa persatuan.

Di mana ada kesalahan, izinkan saya membawa kebenaran.

Di mana ada keraguan, izinkan saya membawa iman.

Di mana ada keputusasaan, izinkan saya membawa harapan.

Di mana ada kegelapan, biarkan aku membawa cahayamu.

Di mana ada kesedihan, izinkan saya membawa sukacita.

O Guru, biarkan aku tidak mencari sebanyak mungkin

untuk menghibur untuk menghibur,

untuk dipahami seperti untuk memahami,

untuk dicintai seperti untuk mencintai,

karena itu dalam memberi maka menerima

Dalam hal lupa diri maka menemukan,

Didalam hal mengampuni maka diampuni

Dalam hal kematianlah seseorang dibangkitkan untuk hidup yang 

kekal.

22 Dari https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_of_Saint_Francis 
Diakses pada 11.02.2018
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IKRAR PLASTIK BANK UNTUK BERKOMITMEN UNTUK 
BERGABUNG DENGAN GERAKAN PLASTIK SOSIAL.

Saya,__________________________________ bergabung dengan Gerakan Plastik Sosial di seluruh dunia untuk 

menghilangkan plastik samudera dan memberdayakan masyarakat miskin.

 

Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, saya mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan dengan melindungi dan 

merawat ciptaan-Nya yang luar biasa.

Saya berkomitmen untuk menggunakan plastik sebagai mata uang dan bukan sebagai limbah lagi.

Saya adalah konsumen yang bertanggung jawab dan aktif dalam membeli barang-barang dengan plastik daur 

ulang dan akan memastikan semua plastik yang saya konsumsi didaur ulang.

Saya mengadvokasi untuk keluarga saya, lingkungan saya, komunitas saya dan perusahaan tempat saya membeli 

barang untuk bergabung dengan Gerakan Plastik Sosial.

Saya mendukung jemaat lokal saya dalam menerapkan program Plastik Sosial dan akan mematuhi pedoman.

Tempat dan tanggal: __________________________________________________________________________

Tanda tangan:  ________________________________________________________________________________

Anda juga dapat mengakses secara online di https://www.plasticbank.com/get-involved/ anmelden.
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Setelah seri ini: Apa selanjutnya?

Sampai saat ini, kesempatan ini adalah satu-satunya dari jenisnya 
untuk memobilisasi dan melatih komunitas agama untuk melancarkan 
pemberontakan 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 orang-orang percaya untuk 
menjadi agen perubahan di rumah mereka sendiri terlebih dahulu, 
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 pindah ke 
tindakan. Itu adalah tindakan yang mengubah dunia dan menunjukkan 
kasih Allah kita. Tolong, pelajari “Manual Tindakan” tergantung pada 
lokasi dan konteks Anda, jika Anda beroperasi di Global South atau 
Global North dan mengatur jemaat Anda untuk bertindak. Sebagai 

saran praktis, 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 mengajar homili ini. Agar seluruh jemaat Anda selaras, kami 
sarankan juga untuk bekerja dengan para pemimpin muda Anda untuk 
mengajarkan buku pedoman pemuda “Pemberontak Plastik Sosial” 
kami untuk memeriahkan anak muda Anda bersama dengan seluruh 
gereja. Dengan cara itu, Anda menciptakan momentum di gereja Anda 
yang melepaskan semua orang percaya untuk bertindak bersama dan 
dalam kesatuan yang kuat untuk transformasi.

Kami berdoa semoga Tuhan memberkati Anda dalam memajukan 
tindakan penting ini dan bersama Anda kapan saja Anda membutuhkan 
bantuan dan saran. Kami juga senang mendengar cerita Anda dan 
bergabung dalam kemenangan Anda serta menghubungkan Anda 
dengan kemenangan kelompok agama lain. Silakan hubungi kami di 
interfaith@plasticbank.com.

Shalom and God bless you!
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PANGGILAN TINDAKAN GEREJA 

Nama Gereja: _________________________________________________________________________________

Alamat: _____________________________________________________________________________________

Kami __________________________________(nama Gereja), telah berkomitmen untuk bermitra dengan Bank 

Plastik_______________________________(alamat lokal Bank Plastik), untuk menerapkan Program Pengelolaan 

Bank Plastik melalui gereja kami.

Kami berkomitmen untuk menempatkan iman kami dalam aksi melawan plastik laut dan memberdayakan 

masyarakat miskin melalui kegiatan berikut:

     •  Memobilisasi anggota kami dan masyarakat luas untuk bertindak melawan plastik laut.

     •  Gunakan manual pelatihan, tool kit dan manual remaja untuk mendidik anggota kami.

     •  Membentuk komite di gereja kami untuk mengimplementasikan program.

     •  Menerapkan program dengan penuh semangat dan kegembiraan.

Tempat dan tanggal: _______________________________________________________________________

Perwakilan Gereja:  ________________________________________________________________________

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

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.plasticbank.com/


