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Kidung Saudara Matahari
Yang mahaluhur, Mahakuasa, Tuhan yang baik,
milik-Mulah pujaan, kemuliaan dan hormat dan segala pujian.
kepada-Mu saja, Yang Mahaluhur, semuanya itu patut disampaikan
namun tiada insan satu pun layak menyebut nama-Mu
Terpijulah Engkau, Tuhanku, bersama semua makhluk-Mu
terutama Tuan Saudara Matahari; dia terang siang hari
melalui dia kami Kauberi terang.
dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya cemerlang;
tentang Engkau, Yang Mahaluhur; dia menjadi tanda lambang
Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Saudari Bulan dan Bintang-bintang,
di cakrawala, Kau pasang mereka, gemerlapan, megah dan indah
Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Saudari Angin, dan karena udara dan kabut,
karena langit yang cerah dan segala cuaca,
dengannya Engkau menopang hidup makhluk ciptaan-Mu.
Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Saudari Air;
dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga dan murni.
Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Saudara Api,
dengannya Engkau menerangi malam
dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa
Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Saudari kami Ibu Pertiwi;
dia menyuap dan mengasuh kami, dia menumbuhkan aneka ragam buah-buahan,
beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan.
Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu,
dan yang menanggung sakit dan duka derita.
berbahagialah mereka, yang menanggungnya dengan tenteram,
karena oleh-Mu, Yang Mahaluhur, mereka akan dimahkotai
Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena Saudari Kami Maut badani,
dari padanya tidak akan terluput insan hidup satu pun
celakalah mereka yang mati dengan dosa berat;
berbahagialah mereka yang didapatinya setia pada kehendak-Mu yang tersuci,
karena mereka takkan ditimpa maut kedua.
Pujalah dan pujilah Tuhanku, bersyukurlah dan mengabdilah kepada-Nya
dengan merendahkan diri serendah-rendahnya.

Saudara-saudari yang terkasih,
Semoga Tuhan memberi Kalian damai!
Dengan senang hati kami menawarkan Panduan Studi untuk Laudato Si’ ini. Ketika publikasi
ensiklik sedang disiapkan, Konferensi Keluarga Fransiskan (Conference of the Franciscan
Family, CFF) menghubungi kami, Komisi Antarfransiskan untuk Keadilan, Perdamaian dan
Keutuhan Ciptaan (“Roma VI”), dan meminta kami mengantisipasi terbitnya ensiklik paus .
Sebagai tanggapan, kami telah mengusulkan menyusun Panduan Studi untuk mendorong orang
membaca dan mempelajari ensiklik. CFF menerima proposal kami.
Panduan Studi ini ditawarkan secara khusus kepada Keluarga Fransiskan dan juga kepada semua
yang menjadi rekan kerja kita. Paus Fransiskus jelas menyatakan bahwa sumber inspirasinya,
tidak hanya untuk ensiklik tetapi juga untuk kepausannya, adalah Santo Fransiskus dari Assisi.
Dalam ensikliknya ada catatan awal: “ Saya berkeyakinan bahwa Santo Fransiskus adalah contoh
unggul dalam melindungi yang rentan dan dalam sebuah ekologi yang integral, yang dihayati
dengan gembira dan otentik.” Kita diundang untuk mewujudnyatakan pesan ini di dunia saat
ini, menghayati teladan model kita Santo Fransiskus, dan mendengar dengan jelas jeritan orang
miskin dan rentan dan jeritan bumi.
The Study Guide disajikan juga untuk semua orang yang berkehendak baik dan akan merasa
terbantu. Di Laudato Si’ Paus Fransiskus berulang kali mengundang kepada dialog di semua
tingkatan dan di antara semua pelaku untuk mengatasi krisis yang urgen saat ini (#14). Semoga
kita menemukan jalan untuk merespons bersama-sama pada permohonannya yang mendesak.
Pengarahan sederhana untuk penggunaan Panduan Studi ini:
• Panduan ini harus digunakan dengan eksemplar ensiklik di tangan. Panduan disiapkan
dengan tujuan mendorong individu dan kelompok yang menggunakannya untuk membaca
langsung kata-kata Paus. Jadi mereka yang berpartisipasi memerlukan eksemplar ensiklik
serta salinan Panduan Studi.
• Panduan ini dibagi menjadi tujuh bagian, satu untuk bagian pengantar dan satu untuk
masing-masing dari enam bab. Siapkanlah jadwal sembilan pertemuan: satu untuk
memperkenalkan ensiklik secara keseluruhan, satu untuk masing-masing dari tujuh bagian,
dan satu yang terakhir untuk evaluasi pengalaman.
• Pilihlah pendamping untuk seluruh program, dan pendamping untuk setiap pertemuan.
Pendamping harus mengingatkan peserta sebelum sesi agar membaca bagian bersangkutan
dari ensiklik, dan kemudian memfasilitasi sesi agar mengalir dengan baik dan setiap orang
mendapat kesempatan untuk berpartisipasi.

• Setiap sesi dimulai dengan momen keheningan, doa, refleksi. Mengapa kita berkumpul? Hasil
apa yang dicari? Lalu masuk ke Panduan Studi, ke ringkasan bagian yang akan dipelajari.
Bacalah perlahan-lahan. Ketika sebuah kalimat atau kutipan menarik perhatian peserta,
bukalah ensiklik dan baca seluruh nomor tempat kutipan tersebut ditemukan. Apa tanggapan
peserta terhadap bagian itu? Kemudian lanjutkan bacaan ringkasan.
• Setelah ringkasan dibaca, lanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk refleksi. Jika
memungkinkan, temukanlah tanggapan sangat konkret terhadap pertanyaan. Bagaimana
peserta menanggapinya secara individual? Bagaimana kelompok merespons bersama-sama?
Proposal apa yang dapat diusulkan untuk masyarakat lebih luas? Bagaimana masyarakat
setempat bisa menjadi percikan api untuk menyalakan kegiatan lebih besar yang diperlukan
untuk menghadapi krisis global kita? Coba selalu mencari cara untuk melaksanakan saran
yang diajukan dalam ensiklik.
• Setelah delapan sesi, direncanakan sesi evaluasi dan perayaan. Apa yang telah bisa
diselesaikan oleh kelompok? Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk melanjutkan
proses? Bagaimana kelompok dapat melibatkan orang lain dalam perjuangan? Ada peserta
kelompok studi yang berminat membentuk kelompok baru dengan peserta baru?
• Saudara-saudari, kami berharap bahwa Panduan Studi ini akan mendorong Anda untuk
membaca dan mempelajari ensiklik, terutama dalam kelompok yang kemudian akan
dapat bekerja sama untuk melaksanakan panggilan perubahan yang diperlukan untuk
menghadapi krisis saat ini. Kami menyadari batas-batas budaya Panduan seperti ini.
Jadi kami mengundang Keluarga Fransiskan di setiap kawasan dunia untuk mencoba
menyiapkan panduan studi yang lebih sesuai. Kami ingin memastikan bahwa Panduan
Studi tidak menjadi dokumen elit, tapi panduan yang membantu semua orang untuk
membaca, memahami dan menghayati kata-kata Paus Fransiskus di Laudato Si’. Silakan
menyebarluaskannya.
Kami berdoa agar Panduan Studi ini akan menjadi alat yang bermanfaat untuk memahami
pesan ensiklik dan untuk mendorong proses pertobatan terus menerus yang begitu penting
untuk menjalani hidup injili!
Para anggota Roma VI

Bagian Pengantar
Ringkasan:
Subjudul Laudato Si’ menjelaskan keprihatinan
mendasar ensiklik Paus ini: Tentang Perawatan
Rumah Kita Bersama. Santo Fransiskus dari Assisi
mengingatkan kita bahwa “rumah kita bersama
bagaikan saudari yang berbagi hidup dengan kita,
dan bagaikan ibu yang jelita yang menyambut kita
dengan tangan terbuka” (#1). “Saudari kita sekarang
menjerit karena segala kerusakan yang telah kita
timpakan padanya karena tanpa tanggung jawab
kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan
yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita bahkan
berpikir bahwa kitalah pemilik dan penguasanya yang
berhak untuk menjarahnya” (#2).

kedamaian batin” (#10). Kita diingatkan, jika kita tidak
seperti Santo Fransiskus mendekati alam dan lingkungan
dengan keterbukaan untuk kagum dan heran, “kita akan
bersikap seperti tuan, konsumen, pengisap sumber
daya, hingga tidak mampu menetapkan batas-batas
kebutuhan yang mendesak” (#11).

Paus menyatakan seruannya dengan jelas: “Tantangan
yang mendesak untuk melindungi rumah kita bersama
melibatkan upaya menyatukan seluruh keluarga
manusia guna mencari bentuk
pembangunan
berkelanjutan dan integral” (#13), yang menuntut
“dialog baru tentang bagaimana kita membentuk
masa depan planet kita”(#14). Dia mengakui kesulitan
Mengingat situasi kemerosotan lingkungan kita saat berkaitan dengan seruan ini, “tidak hanya karena
ini, Paus Fransiskus meminta semua orang di planet perlawanan dari mereka yang memegang kuasa, tetapi
ini untuk masuk ke dalam dialog tentang rumah kita juga karena kurangnya minat dari yang lain. Sikap
bersama (#3). Dia mengutip paus-paus pendahulunya menghalangi, bahkan dari pihak orang-orang beriman,
yang sebelumnya telah memberi peringatan tentang dapat berbentuk
penyangkalan masalah sampai
masalah ini, dengan mencatat bahwa keprihatinan yang dengan ketidakpedulian, kepasrahan secara acuh tak
sama bergema dalam refleksi banyak ilmuwan, filsuf, acuh, atau kepercayaan buta terhadap solusi teknis. Kita
teolog dan kelompok sipil, serta Gereja-Gereja dan membutuhkan solidaritas baru dan universal”(#14).
komunitas Kristen lainnya dan agama-agama lain. (#3Pengantar berakhir dengan mendaftarkan sejumlah
9).
tema yang akan muncul kembali dalam seluruh
Paus Fransiskus membicarakan pentingnya Santo ensiklik, dan yang akan membantu untuk mengatur dan
Fransiskus dari Assisi bagi kehidupan dan pelayanannya memahami keseluruhan pesan: “... hubungan erat antara
sendiri, dan menyebutnya “contoh unggul perlindungan kaum miskin dan kerapuhan planet, keyakinan bahwa
orang rentan dan ekologi yang integral, yang dihayati segala sesuatu di dunia terhubung, kritik terhadap
dengan gembira dan otentik.” Demikian Paus dengan paradigma dan bentuk-bentuk baru kekuasaan yang
jelas menyatakan salah satu tema dasar ensiklik, berasal dari teknologi, ajakan untuk mencari cara lain
yakni hubungan antara keadilan sosial dan perawatan memahami ekonomi dan kemajuannya, nilai intrinsik
lingkungan. Paus mengatakan bahwa: “Dia (Santo setiap makhluk, makna manusiawi dari ekologi,
Fransiskus) menunjukkan kepada kita hubungan tak kebutuhan akan perdebatan yang tulus dan jujur,
terpisahkan antara kepedulian terhadap alam, keadilan tanggung jawab besar politik internasional dan lokal,
bagi kaum miskin, komitmen kepada masyarakat, dan budaya ‘membuang’, dan usulan gaya hidup baru” (#16).

Pertanyaan untuk refleksi:
1. Nama ensiklik, Laudato Si’ , menyoroti pentingnya Santo Fransiskus sebagai inspirasi untuk
ensiklik ini. Dari sikap-sikap orang kudus itu mana yang paling menarik bagi Anda?
2. Paus Fransiskus jelas menyatakan pemahamannya bahwa kerusakan lingkungan dan
ketidakadilan sosial sangat memprihatinkan, dan bahwa keduanya saling terkait. Bagaimana
Anda telah mengalami keterkaitan itu? Bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam dialog
yang beliau serukan bagi semua?
3. Lihat kembali tema-tema yang tercantum dalam paragraf terakhir di atas. Menurut Anda, mana
yang paling penting?

Bab 1: Apa Yang Terjadi Dengan Rumah Kita Bersama?
Ringkasan:
Bab pertama ensiklik ini berusaha membaca tandatanda zaman. Paus Fransiskus mencatat, “cukuplah
melihat realitas dengan jujur untuk menemukan
bahwa rumah kita bersama mengalami kerusakan
parah” (#61). Sementara mengakui bahwa ada berbagai
pandangan tentang situasi saat ini dan tentang
kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkannya,
beliau menyatakan bahwa hanya debat yang tulus di
antara para ilmuwan, sambil menghormati keragaman
pendapat, dapat membawa kemajuan (#61). Ensiklik
membicarakan enam bidang yang memerlukan kajian
yang cermat.

makin parah, akibat kerusakan lingkungan (#25).
Umat manusia dipanggil untuk mengakui perlunya
perubahan dalam gaya hidup, produksi dan konsumsi
(#23), dan untuk mengembangkan kebijakan yang
efektif untuk mengatasi masalah ini (#26).

Bidang kedua adalah masalah air (#27-31). Air minum
segar merupakan isu yang paling penting, karena sangat
dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan untuk
mendukung ekosistem di daratan dan perairan (#28).
Masalah sangat serius ialah kualitas air yang tersedia
bagi orang miskin karena menyebabkan banyak
kematian dan penularan penyakit yang berhubungan
Yang pertama menyangkut polusi dan perubahan iklim dengan air (#29). Ensiklik jelas dalam menyatakan
(#20-26). Banyak jenis pencemaran mengakibatkan bahwa akses ke air minum yang aman merupakan hak
berbagai masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat asasi manusia yang dasariah dan universal (#30).
miskin; dan teknologi bukan satu-satunya jalan untuk
memecahkan masalah-masalah ini (#20). Ratusan Bidang ketiga menyangkut hilangnya keanekaragaman
juta ton limbah yang dihasilkan tiap tahun, banyak hayati (#32-42). Kepunahan spesies tanaman dan
yang beracun dan radioaktif, dan tidak membusuk hewan yang disebabkan oleh manusia yang mengubah
secara biologis, adalah bentuk lain dari polusi, dan ekosistem, dan konsekuensinya di masa depan tidak
karenanya bumi, rumah kita, mulai tampak sebagai dapat diprediksi. Kerugian ini tidak hanya berarti
tempat pembuangan sampah yang besar (#21). Masalah hilangnya sumber daya bagi kita, tetapi hilangnya
ini berkaitan erat dengan budaya ‘membuang’ yang spesies yang memiliki nilai dalam dirinya sendiri (#32menimpa baik orang yang dikucilkan maupun barang 33). Kita harus mengakui kenyataan bahwa semua
yang cepat disingkirkan sebagai sampah; kita harus makhluk terkait, dan semua saling bergantung (#42).
belajar melestarikan sumber-sumber daya untuk
generasi sekarang dan masa depan, dengan membatasi Bidang keempat adalah penurunan kualitas hidup
sebanyak mungkin penggunaan sumber daya yang tak manusia dan kemerosotan sosial (#43-47). Kita harus
terbarukan (#22).
mempertimbangkan bagaimana kerusakan lingkungan,
model pembangunan saat ini, dan “budaya membuang”
Mengenai perubahan iklim, Paus menyatakan bahwa berpengaruh terhadap kehidupan manusia (#43).
konsensus ilmiah yang sangat kuat menunjukkan Mempertimbangkan efek ini menunjukkan bahwa
bahwa saat ini kita menyaksikan pemanasan yang pertumbuhan selama dua abad terakhir ini tidak dalam
mencemaskan dalam sistem iklim. Meski juga ada faktor semua segi membawa perkembangan integral dan
lain, namun sejumlah studi ilmiah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup (#46).
pemanasan global dalam beberapa dekade terakhir ini
sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia; dan Area kelima adalah ketimpangan global (#48-52).
masalah ini diperparah oleh model pembangunan yang Paus Fransiskus jelas menyatakan bahwa “kerusakan
didasarkan pada penggunaan intensif bahan bakar lingkungan dan kemerosotan masyarakat lebih
fosil (#23). Selain itu, banyak orang miskin tinggal di berdampak terhadap orang yang paling lemah di bumi”
wilayah-wilayah yang paling dipengaruhi oleh pelbagai (#48), yang termiskin dan terkucil, yang merupakan
gejala yang terkait dengan pemanasan bumi; ini telah sebagian besar penduduk bumi, dan yang dalam diskusi
menyebabkan peningkatan tragis dalam jumlah migran politik dan ekonomi internasional sering diperlakukan
yang berusaha melarikan diri dari kemiskinan yang sebagai masalah tambahan atau kerugian sampingan

(#49). Ensiklik tegas mencatat bahwa “pendekatan
ekologis yang sejati selalu berupa pendekatan sosial,
yang harus mengintegrasikan soal keadilan dalam
diskusi lingkungan hidup, untuk mendengarkan jeritan
bumi maupun jeritan kaum miskin”(#49). Tingkat
kelahiran tidak dapat digunakan sebagai kambing
hitam; kita harus menghadapi masalah “konsumerisme
ekstrem dan selektif dari sebagian orang” (#50).
Beberapa pertimbangan ini akan membawa kita kepada
kesadaran bahwa, berkaitan dengan perubahan iklim,
ada tanggung jawab yang berbeda-beda” (#52).

59). Sementara kita belum pernah menyalahgunakan
rumah kita bersama seburuk seperti dalam dua ratus
tahun terakhir (#53), kegagalan menemukan jawaban
yang memadai terhadap krisis ini mengungkapkan
bahwa politik nasional dan internasional tunduk pada
teknologi dan keuangan global (#54). “Setiap upaya
kelompok-kelompok masyarakat untuk membawa
perubahan, dipandang sebagai gangguan berlandaskan
ilusi romantis atau sebagai hambatan yang harus
dielakkan” (#54). Kita tidak boleh puas dengan “ekologi
dangkal, samar-samar, yang memperkuat rasa puas
diri dan ceria tanpa tanggung jawab” (#59), melainkan
Bab Satu berakhir dengan membahas tanggapan harus menghadapi krisis kita dan membuat keputusan
yang lemah terhadap masalah lingkungan kita (#53- yang berani.

Pertanyaan untuk refleksi:
1. Apakah Anda sependapat dengan Paus bahwa bumi, rumah kita bersama, sedang jatuh
ke dalam kerusakan serius? Bukti nyata apa yang dapat Anda berikan untuk mendukung
pendapat Anda?
2. Selama beberapa tahun terakhir telah muncul perbantahan atas penyebab pemanasan global.
Paus mengatakan bahwa sementara ada penyebab lain yang utama adalah aktivitas
manusia. Apa pendapat Anda? Apa yang bisa kita lakukan secara pribadi dan dalam hidup
bersama dan bermasyarakat untuk mengatasi penyebab perubahan iklim?
3. Ensiklik memanggil tiap-tiap orang untuk mengenali dampak krisis lingkungan terhadap
masyarakat miskin, dan mengingat bahwa setiap pendekatan ekologi sejati selalu juga
merupakan pendekatan sosial terhadap isu itu. Paus juga mengatakan bahwa berkaitan
dengan perubahan iklim harus ada tanggung jawab yang dibeda-bedakan. Bagaimana
pendekatan ini dapat mempengaruhi gaya hidup kita?
4. Mana dari bidang-bidang keprihatinan lain yang disajikan dalam Bab 1, Anda anggap penting
dalam diskusi tentang krisis lingkungan?

Bab 2: Injil penciptaan
Ringkasan:
Dalam Bab 2 Laudato Si’ Paus Fransiskus beralih dari
uraian tentang berbagai penyakit yang melanda dunia
dan umat manusia, kepada pengembangan rencana
perawatan yang berakar dalam iman dan Alkitab. Dia
mulai dengan menekankan kembali perlunya dialog
antara ilmu pengetahuan dan agama: “Jika kita benarbenar berusaha untuk mengembangkan sebuah ekologi
yang mampu menanggulangi kerusakan yang telah kita
sebabkan, maka tidak ada cabang ilmu dan tidak ada
jenis kebijaksanaan yang dapat diabaikan, termasuk
kebijaksanaan agama dengan bahasanya tersendiri.
Gereja Katolik terbuka untuk dialog dengan pemikiran
filosofis. Itu telah memungkinkan gereja menghasilkan
berbagai sintesis antara iman dan akal budi”(#63).

meminta karya Roh Kudus yang terus menerus dan
kerja sama manusia, serta kreativitas dan kecerdasan
yang sering tampak dalam ilmu (#78-81). Sebagai
manusia yang berelasi dan subjek yang turut mencipta,
kita dipanggil untuk memperlakukan makhluk hidup
lainnya sebagai subjek untuk dijumpai, bukan objek
untuk didominasi atau dikontrol.

Paus Fransiskus memperingatkan: “Memandang alam
sebagai objek laba dan keuntungan saja, memiliki
konsekuensi serius bagi masyarakat” (#82). Tujuan
akhir alam semesta itu sama sekali berbeda: “Tujuan
akhir perjalanan alam semesta akan ditemukan dalam
kepenuhan Allah, yang telah dicapai oleh Kristus yang
bangkit, ukuran kematangan segala sesuatu. … Manusia
Paus mengingatkan bahwa manusia adalah bagian yang diberkati dengan kecerdasan dan cinta, serta
dari rencana Allah untuk dunia ciptaan (#65). Kita ditarik kepada kepenuhan Kristus, dipanggil untuk
dimaksudkan untuk berelasi dengan Allah, satu sama mengantar semua makhluk kembali kepada Pencipta
lain, dan dengan bumi yang kita huni; dosa, terutama mereka” (#83).
ketika kita mengira dapat mengambil tempat Allah,
dan menolak untuk mengakui diri sebagai makhluk Pandangan khas Fransiskan itu diuraikan dalam
yang terbatas, merusakkan relasi-relasi itu (#66). Jadi, beberapa paragraf yang menyusul: setiap bagian ciptaan
alih-alih berpikir bahwa “kuasa” atas bumi dan segala memiliki tujuan yang diberikan Allah, mengungkapkan
makhluk Allah (Kejadian 1:28) membenarkan kita kebaikan dan kemurahan hati Allah, adalah saling
untuk melakukan apa pun yang kita inginkan terhadap tergantung dan dalam cara tertentu mengungkapkan
mereka dan satu sama lain, kita dipanggil untuk menjadi Allah tanpa dapat menangkap kepenuhan Allah (#84pengelola yang bertanggung jawab (#67-69).
88). Pendekatan ini dengan indah terungkap dalam
Gita Sang Surya Santo Fransiskus dari Assisi (#87), yang
Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan pesan menjadi inspirasi ensiklik.
Alkitab bahwa “semuanya saling terhubung “ (#70).
Hanya dibutuhkan satu orang yang baik untuk Namun cinta terhadap ciptaan tidak dapat mengaburkan
mengembalikan harapan! Dan ada hikmat dalam “keunggulan” pribadi manusia; ada kalanya orang
istirahat Sabat (#71). Merenungkan ciptaan dapat menampilkan semangat lebih besar untuk melindungi
mengantar kita kepada pujian, ucapan syukur dan spesies lain daripada membela martabat yang dimiliki
iman yang lebih mendalam kepada kasih Allah yang setiap manusia dalam derajat yang sama” (#90). “Rasa
menyelamatkan kita dan kepada keinginan yang lebih persatuan mendalam dengan makhluk lain dan alam
kuat akan keadilan (#72-74).
tidak mungkin menjadi nyata jika pada saat yang sama
hati kita tidak dipenuhi kelembutan, kasih sayang dan
Paus membedakan antara alam (“sebuah sistem yang kepedulian terhadap sesama manusia” (#91). Perawatan
dapat dipelajari, dipahami dan dikendalikan”) dan dunia alam itu bagus selama kita tidak mengabaikan
ciptaan (sebuah hadiah dari tangan terbuka Bapa saudara-saudara kita yang menderita. Kedua
kita semua, suatu kenyataan yang disinari kasih yang kekhawatiran itu terkait: “ketika hati kita benar-benar
memanggil kita kepada persekutuan universal”) terbuka untuk persekutuan universal, tidak ada sesuatu
(#76). Sebagai “ungkapan kasih Allah” (#77), ciptaan atau seorang pun yang dikecualikan dari persaudaraan
membutuhkan pengembangan lanjutan, dan itu ini. Oleh karena itu, benar juga bahwa ketidakpedulian

atau kekejaman terhadap makhluk lain di dunia ini orang” (#95). Sebagai orang Kristen kita menjalani
cepat atau lambat akan mempengaruhi perlakuan kita tanggung jawab itu menurut teladan Yesus, yang telah
terhadap sesama manusia”(#92).
mengundang kita untuk merenungkan kebaikan dan
keindahan dunia, telah hidup selaras dengan alam, dan
Karena bumi dan harta bendanya pada dasarnya “sebuah telah bekerja dengan tangan-Nya, hingga menguduskan
warisan bersama,” Paus Fransiskus mengingatkan kita pekerjaan manusia (#96-98). Menyadari kehormatan
bahwa, dalam kata-kata St. Yohanes Paulus II, “pada dan tanggung jawab panggilan kita untuk hidup dan
semua milik pribadi selalu ada hipotek sosial, agar bekerja seperti telah Yesus lakukan, kita dapat dengan
harta milik digunakan untuk tujuan umum yang telah keberanian menghadapi akar-akar manusiawi dari
diberikan Allah kepadanya” (#93). “Lingkungan alam krisis yang kita alami saat ini.
adalah harta kita bersama, … tanggung jawab semua

Pertanyaan untuk refleksi:
1. Santo Fransiskus melihat dirinya sebagai “saudara universal,” dipanggil untuk hidup dalam
harmoni dengan semua orang dan dunia di sekelilingnya. Bagaimana kita bisa memantulkan
harmoni itu dalam hidup kita sendiri, sebagai orang beriman, warga masyarakat, pekerja, dan
konsumen?
2. Apakah Anda merasa dibantu oleh Paus ketika ia membedakan antara “alam” dan “ciptaan”
(#76)?
3. Bagaimana ensiklik ini dapat mendorong kita untuk membaca dan menafsirkan Gita Sang
Surya Santo Fransiskus dengan cara baru?
4. Mengingat “keunggulan” manusia dalam dunia ciptaan, apa artinya menaati perintah Allah
kepada manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, dalam Kejadian 1: 28ff?
5. Bagaimana kaul dan tradisi kemiskinan injili dapat membantu orang lain untuk lebih baik
memahami dan memperlakukan lingkungan sebagai “harta bersama?”

Bab 3: Akar manusiawi krisis ekologis
Ringkasan:
Dalam semangat Santo Fransiskus, Paus Fransiskus
berfokus pada pelbagai keprihatinan zaman kita
dan memberikan perhatian sentral pada paradigma
teknokrasi yang dominan dan dampaknya terhadap
manusia dan aktivitasnya di dunia. Dia meminta kita
untuk memeriksa pemahaman kita terhadap pelbagai
penyebab krisis ekologi dan untuk mempertimbangkan
perubahan mana yang harus kita lakukan hingga
semua mendapat bagian dalam manfaat teknologi. Dia
meminta agar diadakan dialog untuk menyusun sebuah
kerangka prinsip-prinsip dan perilaku yang etis, dan
menyarankan beberapa bidang yang perlu didiskusikan
untuk diambil keputusan.
Pertama, perkembangan teknologi telah menempatkan
kita di persimpangan jalan (#102). Kita berterima kasih
kepada mereka yang telah meningkatkan kualitas hidup
kita melalui ilmu kedokteran, teknik, dan komunikasi
(#103). Namun perlu diakui bahwa ada juga efek yang
mencelakakan. Kemajuan teknologi disertai dengan
peningkatan kekuasaan, terutama bagi mereka yang
memiliki pengetahuan, dan kekuatan ekonomis untuk
menerapkannya (Paus mengacu kepada penggunaan
bom nuklir, teknologi yang digunakan oleh rezim-rezim
totaliter untuk perang zaman ini, dan persenjataan
sangat mematikan yang tersedia untuk perang modern
(#104). Ada kecenderungan untuk berpikir bahwa
peningkatan kekuasaan merupakan peningkatan
kemajuan. Namun Paus Fransiskus mengamati bahwa
perkembangan teknologi harus disertai dengan
pengembangan dalam tanggung jawab, nilai-nilai, dan
hati nurani. Situasi saat ini meminta etika yang kuat,
budaya dan spiritualitas yang benar-benar menetapkan
batas-batas dan mengajar manusia untuk menahan diri
(#105).

persediaan sumber daya alam yang tak terbatas
(#106). Masalah kelaparan dan kemiskinan di dunia
tidak bisa diselesaikan melalui pertumbuhan pasar.
Konsumerisme boros harus ditolak karena kontrasnya
dengan situasi penderitaan tak manusiawi. Dari persepsi
ini, Paus Fransiskus mencatat bahwa akar terdalam
dari ketimpangan saat ini terkait dengan arah, tujuan,
makna, dan konteks sosial perkembangan teknologi dan
ekonomi(#109). Perlu ada kesadaran bahwa perjuangan
kita untuk terus menumpukkan hal-hal baru dapat
menyebabkan hidup kita menjadi dangkal (#113).
Topik ketiga yang menjadi perhatian adalah krisis dan
efek dari antroposentrisme modern (#115-121). Allah
telah mengaruniakan bumi kepada manusia, yang
harus mengolahnya dengan mematuhi tujuan awal
mengapa bumi itu dianugerahkan kepadanya (#115).
Kita tidak dipanggil untuk menjadi penguasa dunia,
tetapi pengelola yang bertanggung jawab (#116). Kita
juga hadiah Allah satu sama lain. Apabila orang tidak
secara nyata mengakui nilai orang miskin, embrio
manusia, atau orang yang cacat, akan sulit untuk
mendengarkan jeritan alam sendiri (#117). Kita tidak
dapat meremehkan pentingnya hubungan kita dengan
lingkungan, dengan orang lain, dan dengan Allah. Paus
Fransiskus mengharapkan sintesis baru yang mampu
mengatasi pemikiran palsu beberapa abad terakhir
(#121). Dia menyatakan: “Tidak akan ada hubungan
baru dengan alam kalau manusia tidak dibaharui. Tidak
ada ekologi tanpa antropologi yang memadai”(#118);
untuk merasa bertanggung jawab terhadap dunia,
manusia harus pertama benar-benar memahami siapa
dia. Kemudian Paus mendorong agar kita dengan tradisi
Kristen yang kaya masuk ke dalam dialog dengan tiga
situasi berikut:

Yang kedua adalah pertimbangan terhadap globalisasi 1. Relativisme
Praktis.
Menganggap
sesuatu
paradigma teknokratis (#106-114). Produk-produk
sebagai penting hanya jika langsung melayani
teknologi tidak netral karena menciptakan kerangka
kepentingannya sendiri, dapat menyebabkan
yang pada akhirnya membentuk gaya hidup, dan
kerusakan lingkungan maupun kerusakan sosial
mengarahkan peluang-peluang dalam masyarakat ke
(#122), dan mendorong “budaya pakai dan
arah kepentingan kelompok-kelompok berkuasa yang
membuang”. Beberapa contoh yang disebut Paus
mendominasi kehidupan ekonomi dan politik (#107).
Fransiskus a.l. perdagangan manusia, kejahatan
Pendekatan ini mempromosikan gagasan pertumbuhan
terorganisasi, perdagangan narkoba, “berlian
tanpa batas, yang didasarkan pada kebohongan tentang
berdarah” dan kulit satwa yang terancam punah,

selalu menjadi solusi darurat yang sementara.
pembelian organ orang miskin, dan pembuangan
Mereka harus diizinkan hidup bermartabat melalui
anak yang tidak diinginkan. Upaya politik dan
kekuatan hukum tidak akan cukup untuk mencegah
pekerjaan. Paus mencatat lebih lanjut bahwa
teknologi tidak maju ketika biaya produksi ditekan
perilaku yang merusak itu; kebudayaan korup
dengan mengurangi tenaga kerja dan menggantinya
sendiri harus dipertanyakan (#123).
dengan mesin (#128). Sebaliknya, penciptaan
2. Perlunya melindungi lapangan kerja. Menurut kisah
lapangan kerja merupakan bagian penting dari
penciptaan, Allah menempatkan manusia dalam
kebun untuk memeliharanya dan mengusahakannya
pelayanan demi kesejahteraan umum. Oleh karena
itu, “sangat perlu mempromosikan ekonomi yang
agar menghasilkan buah (Kejadian 2: 15; #124). Dari
mendorong keragaman produksi dan kreativitas
contoh ini, Paus Fransiskus menunjukkan bahwa
kewirausahaan,” dan “pihak berwenang memiliki
pekerjaan bila dipahami dalam relasi dengan yang
hak dan tanggung jawab untuk mengambil langkahlain, memberikan arti dan tujuan kepada kegiatan
langkah yang dengan jelas dan tegas mendukung
manusia. Persepsi ini terkait dengan kekaguman
produsen kecil dan keanekaragaman produksi”
kontemplatif terhadap
dunia ciptaan seperti
yang kita temukan pada Santo Fransiskus dari
(#129).
Assisi (#125). Paus Fransiskus menegaskan bahwa 3. Teknologi biologis yang baru. Paus Fransiskus
menyatakan bahwa manusia boleh campur tangan
ketika kemampuan manusia untuk bermenung
dalam dunia tanaman dan satwa bila perlu untuk
dan bersujud merosot, terciptalah situasi di
hidupnya (#130). Namun, beliau mencatat bahwa
mana makna pekerjaan salah dimengerti. Beliau
sulit untuk membuat penilaian umum tentang
menganjurkan pekerjaan sebagai sarana untuk
modifikasi genetik (GM; #133). Perlu diadakan
mengekspresikan martabat manusia. Demikian
diskusi ilmiah dan sosial yang bertanggung jawab
pekerjaan mestinya menjadi tempat pengembangan
dan luas, mampu memperhitungkan semua
pribadi manusia dalam berbagai aspek hidup yang
informasi yang tersedia, dengan melibatkan semua
penting: kreativitas, perencanaan masa depan,
yang langsung dan tidak langsung terpengaruh
pengembangan bakat, penghayatan nilai-nilai kita,
(#135). Teknologi dipisahkan dari etika tidak akan
berelasi dengan orang lain, dan memuliakan Allah
dengan mudah dapat membatasi kekuasaannya
(#127). Hidup kita harus memiliki keseimbangan
sendiri (#136).
antara bermenung dan bekerja. Dalam arti ini,
hal membantu orang miskin dengan uang harus

Pertanyaan untuk refleksi:

1. Sebagai anggota komunitas global, dengan cara mana Anda merasa bahwa visi Anda tentang
kehidupan yang memuaskan telah dipengaruhi oleh kebutuhan untuk selalu membeli dan
mengakumulasi produk teknologi canggih?
2. Bagaimana Anda telah menampakkan pentingnya dialog dengan orang lain mengenai akar
manusiawi krisis ekologi? Bagaimana landasan kristiani Anda menyumbang pada dialog
dengan orang lain untuk membawa perubahan yang dibutuhkan? Atau, jika Anda tidak
memiliki landasan yang cukup berbobot, bagaimana Anda melihat dapat mengembangkannya?
3. Paus Fransiskus sangat prihatin tentang antropologi, yaitu cara kita memahami diri kita sendiri.
Apa arti pernyataannya: “tidak mungkin ada ekologi tanpa antropologi yang memadai”?
4. Apakah Anda merasa terjebak dalam “budaya pakai dan buang” ketika kemajuan teknologi
mendesak pembelian perangkat baru tanpa opsi mengupgrade yang sudah dimiliki saat ini?
Anda dapat menemukan jalan keluar dari dilema ini?
5. Paus Fransiskus menekankan pentingnya permenungan / kontemplasi, dan menjelaskan
beberapa ciri khas pekerjaan. Apakah pekerjaan Anda telah menjadi suatu kesempatan
bagi Anda untuk menyatukan kontemplasi dan aksi? Ada peluang apa bagi Anda untuk
menawarkan nilai-nilai ini kepada orang lain?
6. Ketika Anda membeli produk, sadarkah Anda akan cara produk itu dikembangkan? Apakah
proses produksi itu telah menghormati lapangan kerja orang dan sifat khas dunia tumbuhan
dan hewan?

Bab 4: Ekologi integral
Ringkasan:
Bab ini sangat penting karena Paus Fransiskus
mendefinisikan ekologi integral, dimulai dengan
pernyataan bahwa itulah ekologi “yang jelas mempunyai
dimensi manusiawi dan sosial” (#137). Selanjutnya
beliau menjelaskan berbagai jenis ekologi: ekologi
lingkungan, ekonomi dan sosial; ekologi budaya;
dan akhirnya ekologi hidup sehari-hari. Bab diakhiri
dengan mempertimbangkan dua prinsip penting:
kesejahteraan umum, dan keadilan antar generasi. Mari
kita mempertimbangkan setiap isu lebih rinci.
Ekologi lingkungan, ekonomis dan sosial. Dalam
refleksi tentang tiga dimensi ekologi ini, Paus
Fransiskus menekankan dimensi keterkaitan segala
sesuatu dan “syarat-syarat yang diperlukan untuk
hidup dan kelangsungan hidup bermasyarakat, dan
kejujuran untuk mempertanyakan pelbagai model
pembangunan, produksi dan konsumsi” (#138). Dia
meminta suatu pendekatan terpadu terhadap sebuah
krisis yang kompleks: “Tidak ada dua krisis terpisah,
yang satu menyangkut lingkungan dan yang lain sosial,
tapi satu krisis sosial-lingkungan yang kompleks. Solusi
hanya mungkin melalui pendekatan komprehensif
untuk memerangi kemiskinan, memulihkan martabat
orang-orang yang dikucilkan, dan pada saat yang sama
melestarikan alam” (#139). Perlulah diberikan peran
penting kepada para peneliti dan difasilitasi interaksi
di antara mereka dalam kebebasan akademik yang
besar, sehingga mereka bisa lebih memahami pelbagai
interaksi dalam ekosistem dan menemukan cara
untuk mengatasi krisis (#140). Konsep pertumbuhan
ekonomi menawarkan pemahaman yang terbatas
terhadap masalah. Karena itu dibutuhkan “ekologi
ekonomis”, yang harus mempertimbangkan realitas
secara lebih luas; dibutuhkan humanisme yang mampu
menyatukan berbagai bidang pengetahuan, termasuk
ekonomi, demi sebuah pendekatan yang lebih utuh
dan lebih terpadukan (#141). Selain itu, jika semuanya
terkait, kesehatan lembaga-lembaga masyarakat pun
berpengaruh pada lingkungan dan kualitas hidup
manusia. Lembaga yang lemah akan memiliki efek
negatif (#142).

budaya terancam”. Ancaman ini menuntut agar diberi
perhatian lebih besar kepada budaya lokal (#143). Visi
konsumeristis manusia, akibat mekanisme ekonomi
global, cenderung untuk menyeragamkan budaya dan
mengurangi keanekaragamannya, yang merupakan
harta umat manusia. Orang mencoba menyelesaikan
semua masalah melalui peraturan yang seragam
atau intervensi teknis, dan cenderung mengabaikan
kompleksitas masalah-masalah lokal yang memerlukan
keterlibatan aktif masyarakat setempat (#144). Dalam
konteks budaya ini Paus mengungkapkan “perlunya
memberikan perhatian khusus kepada masyarakat
adat dan tradisi budaya mereka. Mereka bukan hanya
minoritas di tengah yang lain, tetapi harus menjadi
mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan
proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah
mereka.” Namun, di berbagai belahan dunia, mereka
berada di bawah tekanan untuk meninggalkan tanah
mereka dan melepaskannya karena proyek-proyek
pertambangan serta pertanian (#146).

Ekologi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini Paus
membicarakan isu kualitas hidup yang mempengaruhi
semua orang (#147). Dia memuji orang-orang yang
dengan kreativitas dan kemurahan hati menanggapi
dan mampu melampaui keterbatasan lingkungan
mereka (#148), tetapi mencatat bahwa kemiskinan
ekstrem dapat menyebabkan tantangan besar dalam hal
kualitas hidup (#149). Dia menyebutkan masalah yang
ditimbulkan oleh kurangnya perumahan, kriminalisasi
dan kepadatan penduduk di kota raksasa (#152). Tapi
dia juga menyebutkan serangkaian perubahan dalam
kehidupan urban yang bisa menjadi bagian dari visi
baru terhadap rumah kita bersama (#147-153). Namun,
perhatian untuk kehidupan kota, ”seharusnya tidak
mengalihkan perhatian kita dari keadaan terabaikan
dan terlupakan yang diderita juga oleh sebagian
penduduk daerah pedesaan, di mana tidak ada akses ke
pelayanan dasar, dan di mana ada pekerja-pekerja yang
diceburkan dalam situasi perbudakan, tanpa hak atau
pun harapan akan kehidupan yang lebih bermartabat”
(#154). Bagian ini berakhir dengan menekankan
hubungan antara kehidupan manusia dan hukum
Ekologi budaya. Paus mencatat bahwa “bersama moral, yang tertulis dalam kodrat kita sendiri, dan
dengan warisan alam, juga warisan sejarah, seni dan dibutuhkan untuk dapat menciptakan lingkungan yang

lebih bermartabat (#155).

“berbicara tentang solidaritas antargenerasi bukan
sebagai sikap opsional, tetapi sebagai soal mendasar
Prinsip kesejahteraan umum. Paus menekankan keadilan, karena bumi yang kita terima juga milik
bahwa ekologi manusia tidak terlepas dari gagasan mereka yang akan datang” (#159), dan beliau
kesejahteraan umum, prinsip yang memainkan peran menambahkan bahwa apa yang dipertaruhkan adalah
sentral dan pemersatu dalam etika sosial (#156), dan martabat kita sendiri (#160). Dia mengatakan bahwa:
yang didasarkan pada penghormatan terhadap pribadi “Tingkat konsumsi, limbah, dan kerusakan lingkungan
manusia apa adanya (#157). Beliau meminta seluruh telah melampaui kapasitas planet sedemikian rupa,
masyarakat - dan secara khusus negara - untuk membela sehingga gaya hidup kita saat ini, karena tak mungkin
dan memajukan kesejahteraan umum (#157), yang berkelanjutan, hanya dapat menyebabkan bencana”
mau tak mau meminta solidaritas dan pilihan utama (#161). Krisis saat ini menuntut respons yang sangat
konkret, dan Paus Fransiskus mengatakan: “Dampak
terhadap para saudara termiskin (#158).
dari ketimpangan saat ini hanya dapat dikurangi dengan
Prinsip keadilan antara generasi. Paus mendefinisikan tindakan kita dalam waktu dekat, sambil memikirkan
solidaritas antargenerasi sebagai konsep kesejahteraan tanggung jawab kita terhadap mereka yang harus
umum yang diperluas ke generasi mendatang. Beliau menanggung akibat yang buruk”(#162).

Pertanyaan untuk refleksi:
1. Paus Fransiskus mengatakan bahwa ekologi integral merupakan suatu pendekatan yang
mengaitkan masalah lingkungan dengan masalah sosial dan ekonomis. Bagaimana Anda
melihat hubungan ini?
2. Paus berbicara tentang visi konsumerisme manusia dan bahwa tingkat konsumsi, limbah dan
perubahan lingkungan telah melampaui kapasitas planet, hingga hanya dapat menyebabkan
bencana. Bagaimana menurut Anda kita menyumbang kepada situasi ini?
3. Bagaimana Anda melihat kaitan antara tujuan universal harta benda dunia milik bersama, dan
pilihan khusus Injil terhadap orang miskin?
4. Paus Fransiskus menegaskan bahwa “solidaritas antargenerasi bukanlah sikap opsional, tetapi
soal mendasar keadilan”. Apa yang harus dilakukan untuk menjamin masa depan yang lebih
baik bagi generasi yang akan datang?

Bab 5: Beberapa pedoman untuk aksi berdasarkan dialog
Ringkasan:
Setelah memberi gambaran tentang realitas planet
dan tentang kegiatan manusia yang menyebabkan
kerusakan lingkungan, dalam Bab 5, Paus Fransiskus
menawarkan pemikirannya tentang beberapa jalur
utama “yang dapat membantu kita untuk keluar dari
spiral penghancuran diri yang saat ini melanda kita”
(#163). Pendekatannya dibangun di atas serangkaian
dialog yang harus dilakukan: dialog tentang lingkungan
di masyarakat internasional; dialog untuk kebijakan
baru nasional dan lokal; dan untuk transparansi
dalam pengambilan keputusan; dialog antara politik
dan ekonomi demi pemenuhan manusia; dan antara
agama dan ilmu pengetahuan. Paus membicarakan
masing-masing usulan dialog secara lebih rinci, dengan
mengangkat isu-isu berikut:
Dialog tentang lingkungan dalam politik internasional.
Kita semakin “melihat planet ini sebagai tanah air
kita, dan umat manusia sebagai satu bangsa yang
tinggal dalam suatu rumah bersama” (#164), yang
seharusnya mendorong kita untuk menyusun suatu
proyek bersama untuk dunia dan umat manusia.
Meskipun ada sedikit kemajuan, namun kesadaran
global akan keseriusan situasi masih tetap kurang
(#165-170). Paus berbicara tentang perlunya “tanggung
jawab bersama dan berbeda-beda” (#170) dan tentang
perubahan radikal yang saat ini dibutuhkan (#171). Dia
menyerukan perlunya “perjanjian internasional yang
dapat ditegakkan” dan “diperlukan kerangka peraturan
global untuk memaksakan kewajiban, dan mencegah
tindakan yang tidak dapat diterima (#173). Apa yang,
pada akhirnya, dibutuhkan ialah kesepakatan tentang
suatu sistem manajemen menyangkut segala hal yang
disebut “kesejahteraan umum global” (#174).
Dialog untuk kebijakan baru nasional dan lokal. Tidak
cukup hanya berfokus pada isu-isu internasional,
namun pemenang dan pecundang di tingkat nasional
dan lokal juga harus diidentifikasi (#176). Pemerintah
seharusnya tidak mengejar hasil langsung, yang
didukung oleh bagian penduduk yang konsumeristis,
dan berfokus pada pertumbuhan jangka pendek,
melainkan berpegang pada tujuan jangka panjang
yang menjamin kesejahteraan umum (#178). Mereka
harus membuat undang-undang yang mendorong

penghargaan terhadap lingkungan dan kepentingan
produsen kecil, dan yang melestarikan ekosistem
lokal (#179-181). Namun Paus sangat realistis tentang
peluang untuk tujuan jangka panjang tersebut, dan
mencatat bahwa “keputusan politik harus didesakkan
dengan tekanan publik” (#179).
Dialog dan transparansi dalam pengambilan keputusan.
Pada bagian ini Paus membahas masalah korupsi,
yang dapat diatasi secara efektif dengan proses politik
yang transparan dan berdialog (#182). Setiap analisis
dampak lingkungan (AMDAL) harus dilakukan dengan
cara yang interdisipliner, transparan, dan bebas dari
semua tekanan ekonomi atau politik. Paus menyerukan
dialog antara semua pemangku kepentingan, terutama
penduduk lokal (#183), dan menawarkan serangkaian
pertanyaan yang harus diajukan untuk menjamin
pembangunan yang benar-benar integral (#185). Paus
juga menyoroti perlunya menggunakan prinsip kehatihatian. Beliau mencatat “Jika informasi yang objektif
menunjukkan bahwa akan terjadi kerusakan serius
dan permanen, meskipun tidak ada bukti yang tak
terbantahkan, proyek harus dihentikan atau diubah.
Dengan demikian, beban pembuktian dibalikkan,
karena dalam kasus itu harus diajukan bukti objektif dan
tak terbantahkan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak
akan mengakibatkan kerusakan serius pada lingkungan
atau orang-orang yang tinggal di sana” (#186).
Politik dan ekonomi dalam dialog demi pemenuhan
manusia. “Politik tidak harus tunduk pada ekonomi,
dan ekonomi seharusnya tidak tunduk pada perintah
atau paradigma efisiensi teknokrasi” (#189). Politik dan
ekonomi harus mengabdikan diri kepada kehidupan,
terutama kehidupan manusia (#189), dan “perlindungan
lingkungan tidak dapat dijamin semata-mata atas dasar
perhitungan finansial tentang biaya dan laba” dan
mekanisme pasar (#190). Kita tidak bisa berharap bahwa
orang yang terobsesi dengan keuntungan maksimal
akan memikirkan kerugian ekologis dalam perhitungan
mereka (#190). Pertumbuhan tanpa batas bukanlah
obat mujarab untuk semua masalah kita; sebaliknya,
kita harus lebih kreatif dan berinvestasi dalam
pembangunan berkelanjutan (#192-194). “Waktunya
telah datang untuk menerima penurunan pertumbuhan

di beberapa wilayah dunia, untuk menyediakan
sumber daya bagi pertumbuhan yang sehat di wilayahwilayah lain” (#193). Paus memperkuat seruan untuk
meningkatkan tanggung jawab di setiap tingkatan,
dengan mengingatkan prinsip subsidiaritas (#196),
dan mengakhiri bagian ini dengan menantang politik
untuk berupaya memulihkan kredibilitasnya sendiri
dengan mempromosikan suatu pendekatan yang jelas
dan transparan terhadap masalah-masalah kita saat ini,
hingga membatasi ruang kejahatan terorganisasi dapat
berfungsi (#197).

cakrawala baru” (#199). Jika kita melupakan motivasi
utama yang memungkinkan kita untuk hidup rukun,
berkorban, dan berbuat baik, tidak ada solusi teknis
yang akan mampu mengisi kekosongan; orang
beriman harus konsisten dengan iman mereka dan
tidak menyangkalnya dengan tindakan mereka (#200).
“Mayoritas penduduk planet ini menyatakan dirinya
beriman; hal ini harus mendorong agama-agama untuk
masuk ke dalam dialog dengan maksud melindungi
alam, membela orang miskin, dan membangun jaringan
persaudaraan yang saling menghormati” (#201). Paus
juga menyerukan dialog di antara pelbagai ilmu dan
Agama-agama dalam dialog dengan ilmu pengetahuan. di antara pelbagai gerakan ekologis. “Parahnya krisis
ilmu pengetahuan empiris tidak dapat memberikan ekologi mengharuskan kita semua untuk memikirkan
penjelasan lengkap tentang kehidupan, dan naskah- kesejahteraan umum” dan mendorong dialog sejati
naskah keagamaan klasik dapat memberikan makna yang akan membawa hasil yang nyata (#201).
mendalam; dan berdaya untuk selalu membuka

Pertanyaan untuk refleksi:
1. Pembabatan hutan; perampasan tanah; polusi air; perubahan iklim; bahan bakar fosil. Apakah
semuanya ini hanya berita utama bagi kita, atau isu-isu vital yang diangkat oleh Ajaran Sosial
Gereja dan harus kita tanggapi secara konkret? Apakah Anda setuju dengan Paus bahwa
tekanan publik diperlukan untuk membawa perubahan di bidang-bidang urgen ini? (# 179)
2. Apa pendapat Anda tentang kesepakatan global menyangkut penggunaan lautan? Berapa
banyak yang Anda ketahui tentang masalah yang berkaitan dengan aneka sumber daya yang
diambil dari lautan? Apakah tepat untuk memikirkan sebuah organisme supranasional guna
mengatur penggunaan sumber daya laut? Apa yang harus dilakukan tentang masalah ini dan
di mana kita harus mulai? (#174; juga #40-41).
3. Apakah Anda menyadari kontribusi lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk masalah
lingkungan? Apakah Anda menyadari hasil kebijakan positif yang diperoleh di negara Anda
karena pekerjaan pelbagai lembaga swadaya masyarakat?
4. Apakah Anda berpikir bahwa harus mengambil jarak dari politik agar tidak “mengotori tangan
Anda,” atau Anda yakin bahwa kita perlu berpartisipasi dalam kehidupan politik hingga kita
bisa membantu mengarahkan pilihan-pilihannya? Bagaimana kita bisa menggambarkan sebuah
politik atau ekonomi yang benar-benar mengabdikan diri kepada keutuhan manusia dan
keadilan untuk lingkungan?
5. Mengapa banyak orang melihat agama dan sains sebagai lawan satu sama lain? Mana
sumbangan khas dan saling melengkapi yang dapat diberikan sains dan agama kepada
penyelesaian masalah-masalah lingkungan?
6. Mengapa saya harus bekerja untuk sebuah dunia yang lebih adil, di mana orang miskin
memiliki suara dan mampu menemukan martabat mereka sendiri, di mana mereka mampu
memperoleh sarana-sarana dan pengetahuan yang diperlukan untuk dapat luput dari kondisi
mereka?

Bab 6: Pendidikan dan spiritualitas ekologis
Ringkasan:
Kalimat pembuka bab enam menjelaskan masalah
dalam gaya yang khas bagi Paus Fransiskus: “Banyak
hal yang harus diarahkan kembali, tapi terutama umat
manusia harus berubah” (#202). Lalu beliau mulai
memetakan suatu proses pembaharuan.

Allah dan membawa pesan untuk kita telaah (#221).
Namun Paus menegaskan, bahwa inisiatif individual
tidak cukup untuk menanggulangi situasi dunia kita
yang begitu kompleks; kita memerlukan jaringan
komunitas yang efektif (#219).

Bagian pertama (#203-208) mengarahkan kita menuju
gaya hidup yang baru, mendorong individu dan
kelompok untuk menolak konsumerisme, sambil
mengingatkan kita bahwa “pembelian bukan hanya
tindakan ekonomis tapi selalu tindakan moral” (#206).
Lantas beliau meminta perhatian terhadap Piagam
Bumi, sambil mengajak kita, “Mari kita membuat
zaman kita diingat dalam sejarah karena bangkitnya
penghormatan baru terhadap hidup, karena tekad kuat
untuk mencapai keberlanjutan, karena peningkatan
perjuangan demi keadilan dan perdamaian dan karena
perayaan kehidupan yang penuh sukacita” (#207).

Pada bagian 4, Sukacita dan Damai (#222-227), Paus
mendorong kita untuk belajar dari beberapa tradisi
keagamaan lain, termasuk tradisi Yahudi-Kristen, bahwa
“kurang adalah lebih”, dan beliau menambahkan: “bila
kita dengan tenang hadir pada setiap realitas, betapa
kecil pun, dibukalah bagi kita ruang yang lebih luas
untuk pemahaman dan pengembangan diri” (#222).
“Spiritualitas Kristen menawarkan pertumbuhan
dalam kesahajaan, dan kemampuan untuk bergembira
dengan sedikit” (#222), yang menggemakan visi Santo
Fransiskus.

Bagian kedua (#209-215) mengundang setiap orang
kepada pendidikan dalam perjanjian antara manusia
dan lingkungan. Paus menyatakan: “kesadaran
terhadap krisis budaya dan ekologis yang serius harus
diterjemahkan ke dalam adat kebiasaan baru” (#209).
Dia mencatat bahwa pendidikan lingkungan telah
memperluas targetnya, menambahkan kritik terhadap
“mitos” modernitas dan memperhatikan berbagai
tingkat keseimbangan ekologis: di tingkat internal
dengan dirinya sendiri, di tingkat sosial dengan orang
lainnya, di tingkat alami dengan semua makhluk hidup,
dan di tingkat spiritual dengan Allah. Paus meminta
para pendidik untuk “mengembangkan jalur-jalur
pedagogis bagi etika lingkungan”” (#210).
Dalam bagian 3, ketika berbicara tentang pertobatan
ekologis, Paus menyarankan perlunya spiritualitas
ekologis yang didasarkan pada keyakinan iman kita
bahwa Injil menumbuhkan kepedulian dan semangat
untuk melindungi dunia (#216). Dengan mengingat
sosok Santo Fransiskus dari Assisi, Paus menyadarkan
kita bahwa hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan
merupakan salah satu dimensi dari pertobatan manusia
yang utuh. (#218), suatu pertobatan yang menyiratkan
rasa syukur dan kemurahan hati, kesadaran yang penuh
kasih bahwa kita dengan seluruh jagat raya tergabung
dalam sebuah persekutuan universal yang indah (#220),
dan bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari

Kehidupan yang ditandai dengan kesederhanaan
dan keugaharian sungguh membebaskan; itulah cara
menjalani hidup sepenuh-penuhnya. Kebutuhan yang
tak terpenuhi berkurang, sehingga kita kurang lelah
dan kurang susah. Dengan sedikit kita dapat hidup
intensif, terutama ketika dapat menikmati kesenangan
lain dan menemukan kepuasan dalam perjumpaan
persaudaraan, dalam pelayanan, dalam pengembangan
bakat, dalam musik dan seni, dalam kontak dengan
alam, dalam doa (#223).
Paus mengingatkan pentingnya berdamai dengan
dirinya sendiri. Kedamaian batiniah sangat berkaitan
dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan
umum, karena, bila dihayati secara otentik, damai itu
mengejawantah dalam gaya hidup seimbang, yang
disertai kemampuan untuk terpesona, yang menjadikan
hidup kita semakin mendalam. “Ekologi integral juga
berarti meluangkan waktu untuk menemukan kembali
suatu keselarasan yang jernih dengan dunia ciptaan,
untuk merenungkan gaya hidup kita dan cita-cita kita,
untuk menatap Pencipta yang hidup di tengah kita dan
dalam lingkungan kita, yang Kehadiran-Nya “tidak
boleh dibuat-buat, melainkan ditemukan, disingkapkan”
( #225). Dalam konteks cinta terhadap ciptaan, Paus
menantang orang beriman untuk kembali ke praktik
mengucap syukur kepada Allah sebelum dan sesudah
makan, untuk mengingatkan kita akan ketergantungan
hidup kita pada Allah, memperkuat rasa syukur atas

segala karunia ciptaan, mengakui upaya mereka yang
telah menyediakan bahan tersebut, dan memperkuat
solidaritas dengan mereka yang paling berkekurangan
(#227).
Bagian 5 tentang cinta dalam domain sipil dan
politik (#228-232) menyatakan bahwa pelestarian
alam merupakan bagian dari suatu gaya hidup yang
meliputi kemampuan untuk hidup dalam kebersamaan
dan persekutuan, yang memperluas “persaudaraan
universal” ke semua makhluk, bahkan angin, matahari
dan awan yang tidak tunduk kepada kendali kita
(#228). Paus mengutarakan teguran yang berapi-api:
“Sudah terlalu lama kita mengalami kemerosotan
moral, cemooh terhadap etika, kebaikan, iman,
kejujuran. Saatnya sudah tiba untuk menyadari bahwa
kesenangan yang dangkal kurang membawa manfaat
bagi kita. Kehancuran seluruh landasan kehidupan
sosial ini akhirnya membuat kita bentrok satu sama
lain, sementara masing-masing berusaha untuk
menyelamatkan kepentingannya sendiri. Semuanya
itu memunculkan bentuk-bentuk baru kekerasan dan
kekejaman, dan menghalangi pengembangan budaya
perlindungan lingkungan yang sejati “(#229).

Berbicara tentang dimensi kosmik Ekaristi, beliau
menambahkan bahwa bahkan “ketika dirayakan di
altar sederhana sebuah gereja kampung, Ekaristi selalu
dirayakan, dalam cara tertentu, di altar dunia” (#136).
Lalu beliau mengembangkan gagasan bahwa “hari
Minggu, seperti hari Sabat Yahudi, ditawarkan sebagai
hari pemulihan hubungan manusia dengan Allah,
dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan dengan
dunia” (#237)
Pada bagian 7 tentang Allah Tritunggal dan hubungan
antara makhluk (#238-240), dengan mengacu kepada
Santo Bonaventura, Paus Fransiskus berbicara tentang
aspek Trinitaris penciptaan dan menantang kita semua
untuk mencoba membaca realitas dalam terang Allah
Tritunggal (#239). Bagian 8 (#241-242) berbicara
tentang Maria sebagai Ratu seluruh dunia ciptaan, dan
memperluas refleksi ke Yusuf, orang benar, yang dapat
mengajarkan kita “melindungi dunia yang dipercayakan
Allah kepada kita” (#242).

Bagian 9 (243-246) meminta perhatian kita untuk
hidup yang “melampaui matahari”, untuk hidup
kekal “di mana setiap makhluk berubah rupa dengan
gemerlapan, akan mengambil tempatnya, dan akan
Dalam bagian 6 tentang tanda-tanda sakramental dan memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada kaum
perayaan istirahat (#233-237), Paus mencatat bahwa miskin yang telah dibebaskan untuk selamanya” (#234).
“sakramen-sakramen merupakan cara istimewa Lalu Paus mengakhiri ensiklik dengan dua doa, yang
alam diangkat oleh Allah dan dijadikan perantaraan satu untuk semua orang yang percaya dan yang lain
kehidupan adikodrati”, dan mengingatkan semua khusus untuk orang Kristen.
bahwa” Kekristenan tidak menolak materi “(#235).

Pertanyaan untuk refleksi:
1. Apa kebutuhan lingkungan hidup Anda yang paling mendesak, dan apa yang dapat Anda
lakukan untuk membina orang lain berkaitan dengan kebutuhan itu?
2. Apa yang dapat Anda, terutama mereka yang mengikuti cara hidup Santo Fransiskus, lakukan
untuk hidup lebih sederhana?
3. Saat ini Anda berkomitmen kepada “pertobatan ekologis” yang bagaimana?

