Dunia Kita
Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan
langit dan bumi, “Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya
itu, sungguh amat baik.”1 Kemudian Tuhan menunjuk manusia
agar merawat ciptaan-Nya dan mengurus sumber dayanya,
bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pemelihara. “TUHAN
Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam
taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.”2

1. Kejadian 1:31
2. Kejadian 2:15

Namun ketika Tuhan melihat
ciptaan-Nya sekarang ini, saya
yakin Dia tidak begitu berkenan
seperti pada mulanya. Sebagian
dari dunia masih bagus dan
berfungsi sebagaimana yang
dimaksudkan-Nya, namun
beberapa bagian lainnya sudah
sangat memburuk. Hukum alam
telah mengakibatkannya, akan
tetapi kita sebagai manusia juga
berperan-serta. Banyak
ekosistimdunia yang gagal,
binatang dan tumbuh-tumbuhan
mulai punah, dan sumber daya
mulai habis—dan sebagian
besar karena kegagalan manusia
hidup menurut amanat yang
diberikan, yaitu agar
“memelihara dan mengawasi”
apa yang telah dipercayakan
agar kita mengurusnya.

Kita bertanggung jawab dan menuai konsekwensinya. Polusi udara dan air telah menurunkan
kwalitas hidup berjuta-juta orang. Pembukaan hutan melahirkan padang pasir baru. Penyalah
gunaan sumber daya darat dan air menyebabkan berkurangnya bahan pangan, membuat
berjuta-juta orang tergusur dan menyebabkan perang di beberapa lokasi. Beberapa daerah
lautan, danau dan sungai menjadi tandus, tak ada kehidupan.

Sudah barang tentu, tidak semua pengaruh manusia merugikan lingkunga, dan ada banyak
perbedaan pendapat mengenai persoalan dengan lingkungan yang kita hadapi dan sarana yang
terbaik untuk memecahkannya. Akan tetapi faktanya tetap sama, yaitu tempat bernaung kita
sedang dalam bahaya dan kita masing-masing bertanggung jawab untuk menyelamatkannya.
Bekerja sama dan dengan pertolongan Tuhan, kita bisa berbuat lebih baik.
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