


Siapakah ALAM CIPTAAN bagiku ? 

 1. Bagian yang menguntungkan ? 
v  sebagai obyek 
v  dikuasai, dieksploitasi 

 2. Bagian dari Hidupku ? 
v  dirawat, dipelihara 
v  sebagai saudara 

 



Tahun Refleksi 2021 

Kita diundang mengembangkan semangat hidup  
yang menjaga keseimbangan & keharmonisan  

dengan seluruh ciptaan 

 IMAN yang dihidupi 

 

kasih 

 

keterlibatan 

 

membawa berkat 



ST FRANSISKUS  
ASISI 

ü  Manusia adalah bagian dari 
alam 

ü  Di hadapan Tuhan, segenap 
ciptaan setara shg layak 
dihormati 

ü  Ciptaan lain : matahari, bulan, 
angin, binatang, dll sbg 
saudara & saudari 

ü  Melestarikan alam = 
melestarikan hidup manusia  

ü  Perusakan alam = 
pemusnahan manusia 



ALAM SEMESTA 

§  Sarana untuk mengenal Allah 
§  Tanda cinta Allah yg berbicara ttg  

keindahan,  kebaikan & kekayaan-Nya  
yg tanpa batas 

§  Sarana untuk memuji Allah 

 

 

   

 

  

 
 
 



"Karena	itu	Aku	berkata	kepadamu:		
Janganlah	kuatir		akan	hidupmu,		
akan	apa	yang	hendak	kamu	makan	atau	minum,		
dan	janganlah	kuatir	pula	akan	tubuhmu,		
akan	apa	yang	hendak	kamu	pakai.		

	 	Bukankah	hidup	itu	lebih	penting	dari	pada	makanan		
	 	dan	tubuh	itu	lebih	penting	dari	pada	pakaian?	

Pandanglah	burung-burung	di	langit,		
yang	tidak	menabur	dan	tidak	menuai		
dan	tidak	mengumpulkan	bekal	dalam	lumbung,		
namun	diberi	makan		oleh	Bapamu	yang	di	sorga.		

	 	Bukankah	kamu	jauh	melebihi	burung-burung	itu?		
	 	 	 	Siapakah	di	antara	kamu	yang	karena	kekuatirannya		
	 	 	 	dapat	menambahkan	sehasta	saja	pada	jalan	hidupnya?		

Dan	mengapa	kamu	kuatir	akan	pakaian?		
Perhatikanlah	bunga	bakung	di	ladang,		
yang	tumbuh	tanpa	bekerja	dan	tanpa	memintal,	

Mat 6 : 25-28 



dengan memandang & memperhatikan ALAM 
ü Kehadiran Allah 
ü  Penyertaan Allah 

ü Kebesaran & Kekayaan-NYA 



KEKUATIRAN 

Terpaku / fokus pada hal tertentu,  
biasa pada diri sendiri atau  

kejadian negatif yg mungkin terjadi 
Menyebabkan ketakutan yg tidak mendasar 

 
 

Memperhatikan lingkungannya ??? 



Mat 6 : 25-28 

     

PERINTAH 
TUHAN 

AMATI  
ALAM SEMESTA 

SADAR DIRI & 
PERCAYA TUHAN 

JANGAN 
KUATIR akan 
hidup : 
•  Makanan 
•  Minuman 
•  Pakaian 

PENYERTAAN 
TUHAN pada ALAM 
SEMESTA 
•  Burung di udara 
•  Bunga bakung di 

ladang 

•  MENYADARI 
KEFANAAN DIRI 
sebagai CIPTAAN 

•  BELAJAR HIDUP 
dalam 
PENYELENGGA-
RAAN ILAHI 



     

manusia = gambar & rupa Allah (Kej 1 : 26) 
 

Partner Pencipta 
 

•  menjaga & memelihara seluruh ciptaan 
sebagai rumah kita bersama 

•  bukan penguasa / tuan atas ciptaan lain 
 

Gaya hidup dalam pola produksi & konsumsi 



PERTANYAAN REFLEKTIF 

1. Bagaimana relasiku dengan alam 
ciptaan ? 

2. Sebagai partner Tuhan dalam 
memelihara alam semesta, 
kebaruan apa yang dapat 

kulakukan ? 



AKSI NYATA 
Pertobatan ekologis 

v Pemanfaatan lahan untuk 
penanaman yg bersifat ekonomis 

v Mengurangi pemakaian plastik & 
stereofoam 

v Konsumsi air & listrik secukupnya 

v Memilah sampah & 
memanfaatkannya 

 
 



AKSI NYATA 
Pertobatan Gaya Hidup 

Memberi perhatian khusus kepada mereka 
yg Kecil Lemah Miskin Terpinggirkan & 

Disable  

v  Umat KLMTD di lingkungannya 

v  Mendukung upaya produksi umat 
Sathora yg tergabung dalam Bazar UKM 

Online Sathora (BUKMOL) 

v  Ayo Sekolah Ayo Kuliah 

v  Ortu : mendorong anak tetap giat 
belajar & memanfaatkan semua fasilitas   

 
 



Selamat Berefleksi 
 

Menemukan Allah dalam Alam 
Berserah dalam Penyelenggaraan-Nya 

 
Dalam bimbingan-Nya membangun Alam  

Rumah kita Bersama 
Dengan akal budi & kreativitas cinta  

yg tak berbatas 


