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[Pendahuluan] Selamat siang, bapak dan ibu sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan 

makalah dengan judul “Menanggapi Persoalan Lingkungan dari Sudut Pandang Teologi Injili.” 

Saya akan mempresentasikan apa yang saya pikirkan lewat tiga bagian besar yang akan saya 

utarakan sebagaimana yang saya tampilkan pada slide.  Seperti yang terpampang pada slide, saya 

ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai problem dan juga metode yang saya gunakan di dalam 

artikel ini. 

[Pemaparan Masalah] Saya akan memulai presentasi ini dengan suatu problem. Tentu, saya 

melihat bahwa kerusakan lingkungan merupakan suatu problem di dunia saat ini. Menurut John 

Stott, ada lima problem yang menjadi permasalahan pada dunia saat ini, terutama berhubungan 

dengan isu lingkungan. Pertama adalah isu overpopulasi, lalu berkurangnya sumber daya alam, 

berkurangnya keanekaragaman hayati, permasalahan sampah, dan juga pemanasan global. Saya 

melihat bahwa problem yang diutarakan oleh John Stott sebenarnya sudah terjadi di Indonesia. 

Bahkan, kalau saya mau lebih mencari detail yang lebih jauh, kita akan menemukan bahwa isu-isu 

ini bisa lebih luas lagi dan juga lebih rumit lagi. Saya belum menyentuh isu deforestasi, ataupun 

migrasi dari hewan-hewan akibat semakin canggihnya teknologi dari seorang manusia. Dengan 

demikian, apakah ada suatu sumbangsih yang dapat diutarakan pada problem-problem ini, 

terutama di dalam sudut pandang teologis? Lalu, dari manakah sumber informasi ini bisa saya 

dapatkan?  

[Pengenalan Tiga Dokumen] Saya akan menggunakan tiga buah dokumen yang menjadi bagian 

dari kegerakan kaum injili. Tiga dokumen ini dihasilkan oleh dua organisasi ekumenisme injili 

yang cukup penting yaitu The Lausanne Movement dan juga World Evangelical Alliance. Tiga 

dokumen ini adalah The Cape Town Commitment, Jamaica Call for Action dan juga The 

Evangelical Christianity and the Environtment. The Cape Town Commitment merupakan 
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dokumen historis dari kaum injili dimana dokumen ini dihasilkan pada tahun 2010, sebagai 

kelanjutan dari Komitmen Cape Town ini, saya juga akan membahas dokumen Jamaica Call for 

Action yang memfokuskan pembahasan mengenai isu lingkungan ini lebih luas lagi berdasarkan 

Komitmen Cape Town ini. Dokumen yang ketiga ini, yaitu Evangelical Christianity and the 

Environment ini merupakan dokumen yang dihasilkan pada tahun 1992 dari kerja sama antara Au 

Sable Institute dan juga World Evangelical Fellowship. Dengan demikian, saya dapat menyatakan 

bahwa tiga dokumen ini seharusnya mewakili sebagian besar pandangan kaum injili terhadap isu 

lingkungani ini.   

[Alur Pikir Presentasi] Metode yang akan saya gunakan pada presentasi hari ini adalah dengan 

memulai membahas tiga pokok teologis yang saya dedahkan dari tiga dokumen tersebut dan 

setelah itu saya akan membahas dampaknya kepada penatalayanan ciptaan bagi kita sekalian yang 

sudut pandangnya diambil dari tiga dokumen ini.  

[Poin Pertama] Topik yang pertama, adalah Allah sang pencipta sebagai pemilik dari ciptaan. 

Komitmen Cape Town I.7.a, dan hanya ini satu-satunya pengakuan yang berhubungan dengan 

ciptaan memberikan pengakuan demikian:  

“Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan.” Bumi ini adalah properti milik Allah yang 

kita kasihi dan hormati. Kita memperhatikan bumi, dengan sederhananya, karena bumi 

ini milik seseorang yang kita panggil Allah. ... Kita peduli terhadap bumi dan secara 

bertanggung jawab menggunakan sumber daya yang melimpah di dalamnya, bukan 

dengan cara pikir dari dunia sekuler, tapi demi sang Tuan itu sendiri. Jika Yesus adalah 

Tuhan dari seluruh bumi, kita tidak dapat memisahkan relasi kita kepada Kristus dengan 

bagaimana kita bertindak dalam konteks relasi kita dengan bumi ini. 

Biasanya ini adalah hal yang “standar” di dalam pengakuan kita, bahwa ada pengakuan mengenai 

kepemilikan Allah pada alam ciptaan-Nya. Bagi saya, di dalam konteks penatalayanan atau tataran 

praksis, konsep ini dapat memberikan dua pemahaman.  

Pemahaman yang pertama adalah manusia adalah seorang penatalayan yang perlu mengelola bumi 

ini. Pemahaman yang kedua adalah cara untuk memelihara alam pun menjadi penting untuk 

dipikirkan. Cara ini berhubungan dengan “cara pikir sekuler” yang sudah diutarakan pada 

pernyataan tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah makna dari “cara pikir sekuler” ini? Saya 
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mencoba melacak bahwa konsep cara pikir sekuler yang ada di sana berhubungan dengan suatu 

gerakan anti-Tuhan yang mulai ada pada saat ini. Saya rasa pandangan dari Richard Bauckham 

dapat mewakili pendapat saya ini. 

“ekonomi neoliberal dan globalisasi—dengan mitos pertumbuhan ekonomi yang tiada 

batas—dan optimisme teknologi bahwa setiap problema manusia dapat diselesaikan 

dengan kepandaian manusia” 

Jadi, saya rasa apabila kita mau menarik problem ini lebih jauh, sebenarnya ada peperangan cara 

pikir di sini.  

[Poin Kedua] Poin yang kedua ini berhubungan dengan ciptaan yang sejatinya terhisab masuk ke 

dalam karya penebusan Allah. Ciptaan juga masuk ke dalam kerangka pikir Penciptaan-Kejatuhan-

Penebusan-Konsumasi. Saya melihat bahwa pengakuan yang ada dari dokumen Evangelical 

Christian and Environment I.B. ini cukup menarik. Pada intinya, terlihat bahwa ada pengakuan 

bahwa ciptaan ini terhisab masuk ke dalam karya keselamatan Allah. Objek penebusan bukan 

hanya manusia yang dipercaya sebagai “puncak” ciptaan, tapi juga alam semesta ini. Bumi ini juga 

terluka karena dosa, bumi ini juga mengalami trauma sehingga karya penebusan Allah ini juga 

perlu dilakukan kepada bumi. Dengan demikian, seorang Kristen perlu “menebus” ciptaan. Bumi 

ini juga sedang menuju kepada konsumasi, tentu pandangan ini didukung oleh pandangan dari para 

pakar biblika (misalkan N. T. Wright) yang sudah memberikan alternatif cara pandang mengenai 

langit dan juga bumi yang baru nanti. Tentu apa yang dikatakan pada bagian ini juga secara implisit 

tertuang di dalam komitmen cape Town. Bagi saya, untuk melihat dampak dari konsep ini ke dalam 

penatalayanan, kita harus melihat terlebih dahulu konsep yang ketiga yaitu mengenai misi yang 

holistik. 

[Poin Ketiga] Terakhir, saya akan membahas mengenai konsep misi holistik. Saya melihat bahwa 

ada hal yang menarik di dalam misi holistik di dalam dokumen Jamaica Call for Action. Pada 

dokumen ini, dinyatakan demikian:   

Selama dua abad, motivasi utama dari misi (bagi kaum injili) adalah untuk 

menyelamatkan manusia dari dunia yang sudah dikutuk sebelum segala sesuatunya 

terlambat. Sekarang kaum injili sedikit demi sedikit mulai mengapresiasi bahwa seorang 

manusia mempunyai tujuan bagi seluruh ciptaan dan (seperti Nuh) memanggil kita untuk 

menjadi agen perubahannya. Sebagaimana kita mempedulikan ciptaan di dalam nama 

Kristus, kita menemukan bahwa Yesus adalah “gambaran dari Allah yang tidak kelihatan 



yang di dalamnya segala sesuatunya diciptakan” (Kol. 1:15-17), ditinggikan dan 

dinyatakan semakin jelas. 

Gambaran mengenai misi yang holistik ini ternyata menarik sekali. Tidak hanya berbicara 

mengenai keselamatan pribadi, tapi juga mengenai merawat alam yang terluka karena dosa ini 

sebagai bagian dari kabar baik yang perlu “diberitakan” oleh orang Kristen. Misi yang holistik, 

atau menyeluruh ini, tidak hanya berbicara mengenai menyatakan kabar baik ini pada seluruh umat 

manusia lewat media dan juga alat-alat zaman, namun berbicara juga mengenai holistik kepada 

manusia dan alam. Karena alam masuk di dalam karya penebusan Allah, saya dapat melihat bahwa 

misi holistik yang dibangun di dalam suatu kerangka teologis yang lebih kokoh dan menyeluruh 

bagi kerangka etis seorang manusia di dunia ini.  

[Dampak Pada Penatalayanan] Saya ingin memberikan dampak dari dua konsep ini ke dalam 

penatalayanan: (1) Alam pun menjadi objek yang setara dengan manusia, alam tidak hanya 

menjadi objek dominasi manusia semata; (2) Perlunya suatu sistem ekonomi dan juga manajemen 

lingkungan yang berkelanjutan; (3) Pendidikan “teologi” mengenai alam yang  terintegrasi dengan 

sistem pendidikan saat ini.  

Pada bagian akhir ini, saya ingin menyimpulkan tiga hal. Pertama, Dengan mengetahui Allah 

sebagai pemilik ciptaan, kita disadarkan bahwa kita harus menatalayankan lingkungan. Kedua, 

Dengan mengetahui bahwa ciptaan juga terhisab masuk ke dalam karya penebusan, maka misi 

holistik menjadi sesuatu yang perlu dan harus dilaksanakan. Ketiga, Problem overpopulasi bisa 

menjadi kutuk tapi bisa juga menjadi sumber solusi. 


