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Kelestarian Lingkungan dan Alam Sekitar

Mengapa pada tema ke 3 ini kita mau
berhikmat dari Kitab Yoel?



LATAR BELAKANG

Bumi yang kita tinggalin bersama
ini adalah sebuah rumah bersama
semua makhluk hidup, termasuk

hewan dan tumbuhan



Hanya Manusia Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan

•Keserakahan
manusia

•Keterbatasan
pengetahuan
manusia



• Gerakan anti plastik

• Gerakan anti stereoform

• Membawa botol minum sendiri

• Pemilahan sampah

• Membuat lobang biopori

Alam sekitar kita ini

terutama kota

Jakarta sudah

sangat tidak layak

untuk dihuni, 

tingkat polusinya

sangat tinggi

Banyak hal yang sudah diperjuangkan: 



Membaca YOEL 1 : 5 - 14

: YOEL 1: 5 - 7

: YOEL 1 : 8 - 9

: YOEL 1: 10 - 12

: YOEL 1 : 13 - 14



5. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah! Merataplah, 
hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab
sudah dirampas dari mulutmu anggur itu

6. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak
terbilang banyaknya; giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan
taring singa betina

7. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku
menjadi buntung; dikelupasnya kulitnya
sama sekali dan dilemparkannya, sehingga
carang-carangnya menjadi putih.

YOEL 1 : 5 - 7



YOEL 1 : 8 – 9

8. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung
karena mempelai, kekasih masa mudanya

9. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari
rumah Tuhan; dan berkabunglah para imam, yakni
pelayan-pelayan Tuhan



YOEL 1 : 10 - 12

10. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah
buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis.

11. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap,karena
gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang.

12. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana; pohon
delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang
sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu
dari antara anak-anak manusia.



YOEL 1 : 13 - 14

13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam; merataplah, 
hai para pelayan mezbah; masuklah, bermalamlah dengan memakai
kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah
Allahmu, korban sajian dan korban curahan.

14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; 
kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah
TUHAN, Allahmu, dan berteriaklah kepada TUHAN.



2 DUNIA YANG BERBEDA NAMUN
TIDAK TERPISAHKAN

DUNIA SEKULER DUNIA RELIGIUS



Yoel 1:5-7; 10-12

- Mengisahkan kerusakan

dan kehancuran dalam

dunia pertanian

- Menggambarkan kegagalan

panen karena hama

belalang dan kekeringan

yang berkepanjangan. 

DUNIA SEKULER 



Yoel 1 : 8 – 9 ; 13 - 14 

- Mengisahkan gangguan yang terjadi
dalam tata ibadat di bait Allah

- Hilangnya korban curahan dan
korban sajian

DUNIA RELIGIUS



PERTANYAAN YANG BISA KITA GALI

- Apa yang bisa kita pelajari dari urutan-urutan

kehancuran itu?

- Rahasia apa yang mau disampaikan dalam

nubuat Yoel ini?



TAHAP 1 (AY 5-7)

MUSIBAH PERTAMA :

DAHSYATNYA HAMA BELALANG

• Hama belalang, memakan pohon anggur

dan pohon ara sampai habis

• Belalang itu kalau datang jumlahnya banyak, 

rakus, memakan semua bagian tanaman, dari

daun, bunga, buah, dahan, batang sampai akar

dimakan ludes

• Belalang akan makan, kawin dan bertelur

pada waktu yang bersamaan



TAHAP 2 (AY 8-9)

AKIBATNYA :

TATA IBADAT DI BAIT ALLAH 

TERGANGGU
• Kehancuran panen berdampak langsung pada religius

yang mengatur relasi manusia dengan Allah, termasuk
doa, persembahan, korban dan ibadat

• Anggur sebagai bahan dasar membuat korban
curahan, habis dilahap belalang pohon. Hal ini
membuat para imam berkabung, karena ritme
ibadat mereka tersendat dan terganggu

• Para imam tidak bisa lagi menjalankan
tugasnya dan tidak bisa lagi menyalurkan
berkat dari Allah kepada umatNya.



TAHAP 3 (AY 10-12)

MUSIBAH KEDUA :

DATANGNYA KEKERINGAN

• Rusaknya hubungan Allah dan manusia

berakibat fatal. Allah tidak menurunkan

hujan, sehingga terjadi musibah kedua

yaitu kekeringan yang dasyat

• Para petani dan penggarap meratap

karena tidak ada lagi panen gandum dan

jelai. Padahal ini merupakan bahan

dasar untuk korban sajian



TAHAP 4 (AY 13-14)

AKIBATNYA :

IBADAT DI BAIT ALLAH 

HANCUR TOTAL

• Kegiatan ibadat rutin di Bait Allah 

hancur total 

• Para imam tidak mempunyai apa-

apa lagi untuk dipersembahkan

kepada Allah



EFEK DOMINO
KERUSAKAN ALAM DAN 

DUNIA RELIGIUS

Ketika dunia sekuler rusak, efeknya berdampak pada dunia religius

Demikian sebaliknya dan seterusnya seperti sebuah efek

domino, ada kaitan yang erat antara masalah perusakan

lingkungan dengan inti hidup kita sebagai orang beriman

Kerusakan lingkungan bukan lagi dilihat sebagai suatu yang 

di luar iman, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan

dalam hidup orang beriman



RELEVANSI : KELUAR DARI 
ZONA NYAMAN

Konteks nubuat Nabi Yoel sangat relevan untuk

hidup kita di zaman sekarang

Nabi Yoel nabi setelah pembuangan. Dan rakyat Israel

hidup dalam ketentraman palsu di zaman kerajaan

Persia yang tidak sekejam kerajaan Babylonia.

Kerajaan Persia mendorong pemulihan ibadat dan
pembangunan Bait Allah, bahkan ikut mendanai. Hal ini
membuat bangsa Israel hidup dalam zona nyaman, dimana
mereka hanya mementingkan kemeriahan ibadat belaka



Mereka beribadat tanpa hati, seolah Tuhan

bisa disogok dengan aneka persembahan di

Bait Allah.

Para nabi, termasuk nabi Yoel mengkritik

sikap Israel yang

• tidak beribadat dengan hati

• pertobatan yang tidak sungguh sungguh

RELEVANSI : KELUAR DARI 
ZONA NYAMAN



RELEVANSI : PERAN 
ISTIMEWA MANUSIA

Kerusakan lingkungan hanya bisa dipulihkan

oleh sebuah pertobatan sejati dari pihak

manusia. Karena hanya manusialah yang

paling merusak lingkungan.

Selain menyuruh para imam untuk meratap

dan berkabung. Yoel juga memanggil seluruh

masyarakat untuk melakukan pertobatan

bersama.



Manusia mempunyai kemampuan untuk

memperbaiki lingkungannya, atau minimal 

mengurangi/memperlambat kerusakan.

• pengadaan sumber energi yang ramah lingkungan

• menciptakan energi yang bisa diperbaharui

• pengurangan penggunaan plastik, stereoform, sedotan

• mengurangi penebangan hutan secara berlebihan.

Ilmu pengetahuan telah berupaya misalnya dengan

RELEVANSI : PERAN 
ISTIMEWA MANUSIA



Pertobatan yang sungguh-sungguh bukan cuma doa, pantang dan puasa saja.

Pertobatan yang sejati harus bisa dirasakan oleh alam lingkungan
hidup kita, dengan membuat tindakan nyata dari yang sederhana

sampai yang komplek.

Inilah hikmat yang kita miliki sebagai jawaban konkret
atas panggilan kita menuju kesucian.

RELEVANSI : PERAN ISTIMEWA MANUSIA



TINDAKAN KONKRIT

Setiap keluarga menanam

sebuah pohon palma

Menanam pohon
lidah mertua



TINDAKAN KONKRIT

• Gerakan anti plastik

• Gerakan anti stereoform

• Membawa botol minum sendiri

• Pemilahan sampah

• Membuat lobang biopori



TERIMA KASIH
Tuhan MemberkatiTuhan Memberkati


