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                                      Ibadat  
Tahun Hutan Internasional  Persekutuan Bangsa-Bangsa-2011   
Biarlah laut dan segala isinya bergema...biarlah hutan  serta segala pohon menyanyi gembira. (Maz 98 dan 96) 
 
Tergantung pada keadaan setempat, ibadat ini dapat dirayakan di lapangan terbuka, di 
daerah pepohonan, dekat sungai...atau sebagai alternatif  menghias ruang doa  dengan foto-
foto atau poster-poster hutan air terjun, laut....    
 
 
 
 
 
 
 
Pengantar  
Tujuan dari Tahun Hutan Internasional Persekutuan Bangsa-Bangsa - 2011 adalah 
menciptakan kesadaran akan urgensi untuk melindungi kehutanan global yang dengan mudah 
dirusak dan mendorong lebih besar usaha untuk kelangsungan hidup hutan-hutan kita.Tahun 
Internasional ini akan membantu memupuk appresiasi akan peran hutan-hutan dalam 
menghemat kekuatan dan vitalitas planit, maupun mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam 
pengembangan global, terutama yang tercantum dalam Tujuan-tujuan Pengembangan 
Millennium. Dalam suasana doa, marilah kita berfokus pada hakekat hubungan ketergantung 
antara hutan-hutan dan air. PBB mempersembahkan 21 Maret sebagai Hari Hutan 
Internasional dan 22 Maret sebagai Hari Air Internasional untuk memberikan kepada kita 
kesempatan untuk merefleksikan hadiah-hadiah pemberian Allah guna mempertahankan 
kelangsungan hidup. Bersama dengan masyarakat sipil, Komisi JPIC dari USG/UISG 
mendorang para religius perempuan dan laki-laki, beserta komunitas-komunitas dari pelbagai 
iman untuk berdoa dan bekerja demi kelangsungan dunia untuk setiap orang dan seluruh 
ciptaan. 
Lagu (kepada Roh Pencipta... Pujian dan syukur kepada Allah, pemberi hidup...Kidung 
Ciptaan  (St. Francis of Assisi…) 

Dalam nama Pencipta, sumber kehidupan,  
dalam nama Kristus, nadi kehidupan  
dan dalam nama Roh Kudus, nafas kehidupan.  
Amen. 
 
Tuhan besertamu.  
Dan sertamu juga.  
 
Allah, kami berkumpul atas nama-Mu  
untuk menyembah di altar-Mu yang kami sebut Bumi,  
sebuah planit yang dipenuhi dengan kehadiran-Mu,   
di hutan-hutan sejuk dan dingin 
di tanah bergetar,  
di hutan belantara berdenyut,    
di sungai-sungai berkilau-kilauan.  
Allah perlihatkanlah diri-Mu kepada kami di tempat-tempat ini,  
dan dalam seluruh ciptaan, tunjukkanlah wajah-Mu.  
 
(Semua) Kudus! Kudus! Kudus! Bumi penuh dengan kehadiran Allah.  
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Dengan tatapan penuh perhatian dan hati yang menyesal...  
 
Aspek-aspek penaklukan dan eksploitasi sumber alam telah menjadi tujuan utama dan 
dewasa ini telah menjadi ancaman, melebihi daya tahan lingkungan: lingkungan sebagai 
‘sumber’, berisiko mengancam lingkungan sebagai ‘tempat tinggal’ atau home.   Perusakkan 
hutan-hutan, sebagai akibat kebakaran hutan yang disengaja, mempercepat tanah subur 
menjadi tanah gersang, mengakibatkan air cadangan berkurang dan membahayakan 
kesejahteraan penduduk asli dan generasi masa depan. (Ikhtisar Ajaran Sosial Gereja  
461.466) 
 
Refren untuk dinyanyikan: Tuhan Allah Kehidupan, kasihanilah kami atau Kyrie eleison! 
 
 Pada tanggal 20 April, sebuah ledakkan dan kebakaran di pemboran minyak tanah oleh 
perusahaan bernama British Petroleum's (BP's) Deep Horizon, mengakibatkan 11 pekerja 
meninggal dan tenggelamnya alat-alat and perlengkapan pembor dua hari kemudian. 
Ditemukan bahwa sumur dibawa laut sedalam 5,000 kaki membocorkan minyak mentah 
secara langsung ke Teluk Meksiko,  mengalir ke pantai Louisiana, Mississppi, Alabama, dan 
Florida, mencemarkan pantai-pantai vital; membunuh burung-burung, ikan, udang, kepeting, 
dan ciptaan lainnya yang hidup di laut serta merusak mata pencaharian penduduk di seluruh 
daerah. Usaha untuk mengatasi bocoran dengan menggunakan kimia semakin mengancam 
eko-sistim lautan yang sudah rapuh. 
 
Refren. 
 
Daerah  Amazon  adalah ‘salah satu daerah alami yang paling berharga  karena banyaknya 
macam tumbuh-tumbuhan yang vital untuk keseimbangan  lingkungan seluruh plant bumi ini.   
 
‘Seluruh bumi hampir habis hutan-hutannya sebelum kita menyadari betapa pentingnya 
hutan-hutan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hanya Hutan  Amazon yang secara 
praktis masih tinggal dan kita tidak boleh berani untuk merusaknya juga. Dunia 
membutuhkan Amazon untuk bernafas.   Minyak tanah, gas, sumber-sumber mineral dan air  
– air yang pada suatu hari akan menjadi lebih berharga daripada petrol – perlu digunakan, 
tetapi marilah kita menyelamatkan hutan-hutan dan berhenti menebang pohon-pohon. 
(Ucapan  Edmílson, tukang sadap karet dari Amazon) 
 
Refren.  
 
Di Kongo terdapat sungai yang volume airnya terbesar kedua di Bumi  dan hujan hutan kedua 
terbesar di dunia kita. Terdapat pula di daerah tersebut  lebih dari 600 jenis pohon dan 10.000 
jenis hewan. Enam negara berbagi  dengan sungai seluas 1.5 juta mil persegi ini.  Eko-sistim 
sungai tersebut adalah salah satu yang paling terancam di dunia. Penyebabnya adalah 
penebangan pohon-pohon untuk tujuan perdagangan, pembukaan hutan untuk pertanian, dan  
percekokkan sipil yang meluas telah menghancurkan hutan-hutan, menelantarkan penghuni 
hutan. Sejak tahun 1980, laju penghabisan  hutan di Afrika adalah yang tertinggi di dunia.  
  
 Refren 
 
Indonesia memiliki daerah hutan sekitar 10 % dari hutan tropis yang masih ada.  Tetapi  
negara  tropis di Asia Tenggara ini yang hutannya merupakan kekayaan karena tumbuh-
tumbuhan dan jenis hewan termasuk orang hutan yang sudah terancam punah, telah 
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kehilangkan sekitar 72%  dari hutan asli. Saat ini Indonesia adalah penghasil minyak sawit 
terbesar kedua di dunia dan kira-kira 5 juta hektar tanahnya ditanami kelapa sawit. 
Perusahaan minyak kelapa sawit membakar hutan untuk perkebunan di Provinsi Riau, kendati 
pemerintah berjanji untuk mengakhiri kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan 
ancaman tahunan bagi Indonesia  dan negara-negara tetangga, yang telah sangat frustrasi dari 
kegagalan Indonesia untuk mencegah kebakaran pada musim kemarau dan asap yang sangat 
luas serta kabut yang mencekik penduduk daerah. Selain risiko kesehatan untuk jutaan orang-
orang dan kerugian pada lingkungan hidup, asap mengeluarkan karbon dioxida  yang 
menyebabkan pemanasan global. 
 
Refren. 
 
Di daerah Murcia, Spanyol, 45% dari wilayah adalah hutan. Penggundulan hutan di daerah 
ini sebagian besar disebabkan oleh kebakaran dan penebangan pohon-pohon dan pemotongan 
semak-semak  untuk pertanian dan perluasan kota. Kebakaran hutan telah menjadi biasa 
selama 50 tahun akhir-akhr ini. Pohon pinus bukan tanaman asli di tempat. Pohon pinus 
diperkenalkan untuk perhutanan, karena tumbuh lebih cepat dan dapat ditebang untuk 
kayunya. 
 
Refren. 
 
Cara bertani dan teknik pengelolaan air yang dikenalkan oleh benua Eropa, memengaruhi 
secara dramatis  lingkungan hidup Australia. Salinitas/kadar garam adalah salah satu masalah 
paling serius yang dihadapi sungai –sungai di Australia. Masalah lain adalah semakin 
banyaknya air yang disedot dari sungai-sungai Australia daripada air yang dialirkan ke 
negara. Karena Australia itu kering, persedian airnya  terbatas. Sebuah sungai membutuhkan 
volume air tertentu untuk mengalir dengan lancar, untuk menyediakan kondisi yang benar 
untuk kehidupan hewan dan ikan, dan untuk air yang cukup bagi tumbuh-tumbuhan. 
 
Refren. 
 
Para peserta dapat menyumbangkan informasi tentang hutan dan sungai di daerah mereka.  

 
Iman akan Allah, Pencipta alam semesta, Allah yang baik untuk setiap mahkluk ciptaan, 
mengundang kita untuk mengakui tanggung jawab kita atas luka-luka yang telah dibebankan 
pada hutan-hutan, atas penyalagunaan pemakaian air dan atas akibat-akibat  dari tindakan-
tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang paling mudah terluka. 
 

(Bersama): "   Akulah hutan yang sedang dibabat.  
Akulah sungai dan udara yang sedang dicemari,   
dan akulah orang  yang membabat hutan dan mengotori sungai dan 

udara. 
Aku melihat diriku dalam semua jenis hewan dan tanaman. 
Dan aku melihat semua jenis hewan dan tanaman dalam diriku. 

 
(Thich Nhat Hanh in Plum Village Chanting and Recitation Book)  

Proyek Allah   
 
‘Sebaliknya,  orang harus memperhitungkan kodrat dari setiap makhluk dan hubungan 
timbal-balik dalam suatu sistim tertata yaitu “kosmos”.’ Keprihatinan akan Masalah 
Sosial,34   (Sollicitudo Rei  Socialis, 34)  
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Dari Kitab Kejadian  (1, 6-12) 
 
Allah berkata,  "Hendaklah ada cakrawala yang kuat antara air dan hendaklah ia memisahkan 
air dari air. Maka Allah membuat cakrawala dan memisahkan air yang dibawahnya dari air 
yang diatasnya. Dan terjadilah. Allah menamakan cakrawala itu “langit.”Jadilah malam dan 
pagi: hari kedua. 
Allah berkata: “hendaklah air dibawah langit berkumpul bersama di satu tempat dan 
hendaklah tanah yang kering muncul.” Dan terjadilah. Allah menamakan tanah kering itu 
“daratan” dan  air yang berkumpul bersama  itu Ia namakan “laut.” Allah melihat bahwa itu 
baik. 
Allah berkata: Hendaklah tanah daratan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman 
yang berbiji, masing-masing menurut jenisnya di atas bumi,” Dan terjadilah. Bumi 
menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman berbiji menurut jenisnya, dan pohon-
pohon menghasilkan buah yang berbiji, menurut jenisnya. Allah melihat bahwa itu baik.    
 

Hening untuk refleksi  
 
Sikap yang seharusnya menjadi cara manusia bertindak sehubungan dengan ciptaan pada 
pokoknya adalah syukur dan penghargaan; sesungguhnya dunia ini mewahyukan misteri 
Allah yang menciptakan dan memeliharanya.   (The Compendium of the Social Doctrine of 
the Church, 487) 
 
Untuk saudari air,  
yang sangat rendah hati, berguna,berharga dan murni: 
 Terpujilah Tuhan yang menciptakannya!  
 
Untuk  saudari ibu pertiwi,  
Yang menghasilkan macam-macam buah,  
dengan  bunga  warna-warni serta tumbuh-tumbuhan.  
 Terpujilah  Tuhan yang menciptakannya!  
 
Untuk hutan-hutan yang menjernihkan air dan udara, 
Melindungi tanah dari erosi dan angin kencang.   
Dan memelihara aneka ragam organisme  
 Terpujilah Tuhan yang menciptakannya!  
 
Untuk sungai kecil-besar , 
untuk sumber air dan hujan,  
Untuk laut dan samudera : 
Terpujilah Tuhan yang menciptakannya!  
  
Pengalaman-pengalaman  
 
Allah sendiri yang menawarkan kepada umat manusia kehormatan untuk bekerja sama 
dengan ciptaan melalui kekuatan  kecerdasannya. Setiap individu dan anggota kelembagaan 
institusi, hendaknya melibatnya dirinya untuk melindungi warisan hutan-hutan dan bila perlu 
memajukan program-program penghutanan kembali. 
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Pemakaian air dan pelayanan terkait, harus berorientasi memuaskan kebutuhan setiap orang, 
khususnya orang-orang miskin. Kehidupan akan terancam tanpa air. Oleh sebab itu, hak 
untuk mendapatkan air merupakan hak universal yang tak dapat dicabut. 
  (The Compendium of the Social Doctrine of the Church, 460.466.484.485) 
 
Dalam banyak hal, Korea Selatan adalah model penghutanan kembali untuk seluruh dunia. 
Ketika Perang Korea berakhir setengah abad yang lalu, sebagian besar hutan-hutan habis di 
negeri pegunungan ini. Sekitar tahun 1960, pemerintah Korea Selatan meluncurkan usaha 
penghutanan kembali secara nasional. Mengandalkan pembentukan koperasi-koperasi desa,   
ribuan penduduk digerakkan untuk menggali parit-parit dan membangun teras-teras untuk 
melindungi pepohonan di gunung-gunung yang gersang. Seperti suatu mujizat, hutan-hutan 
hidup kembali.   
 
Enampuluh lima persen dari negeri ini, yang luasnya hanya 8 juta hektar, adalah hutan. 
Dengan keliling berkendaraan, sangatlah  menyenangkan  melihat pepohonan yang subur di 
gunung-gunung , yang gundul satu generasi yang lalu. Kita dapat menghutankan kembali 
ibu pertiwi! 
 
Di Banglahdesh, sebuah kampanye untuk menanam satu juta pohon telah dimulai melalui 
‘Child Forest Campaign’.Masa depan lingkungan global menuntut untuk mengembangkan 
kepemimpinan generasi baru yang peduli pada lingkungan. Kampanye tersebut bertujuan 
menanam pohon-pohon di 1,000 desa-desa  dalam usaha mengurangi habisnya hutan-hutan 
utama dengan menciptakan daerah penyangga.  Hutan hendaknya dilihat dari mata anak-
anak, untuk dapat menyelamatkan planit yang sakit ini. 
 
Di Itali, provinsi Aquila pada  Pesta Daffodil tahunan, dipersembahkan salah satu mobil 
pawai  kepada air yang  disebut Clear? Most Pure? Dearest!’  (Jernih? Paling Bersih? 
Tersayang!)  Mobil pawai tersebut menonjolkan masalah-masalah yang berkaitan dengan air. 
Dengan perundang-undangan baru dari pemerintah, air dijadikan produk dan bukan  lagi 
barang yang tersedia bagi semua. Dengan bertambahnya kekurangan air, orang-orang miskin 
semakin menderita. Ada cerita yang berbunyi: setetes air yang keluar dari sebuah air mancur 
dijadikan budak oleh pemilik baru. Tanggung jawab kita adalah menjamin, agar air tetap 
tersedia untuk publik dan bukan produk pasar yang tak terjangkau oleh masyarakat. 
Di Itali, 1.400  tanda tangan terkumpul dan diserahkan kepada Pengadilan Banding yang 
menyeruhkan diadakannya Referendum yang melarang pihak swasta untuk mengelola air.    
 

(Setiap orang dapat mensyerkan pengalaman positif atau usaha yang telah dilakukan di 
daerahnya sendiri atau membagi ide-ide yang muncul dari apa yang baru saja didengar)  

 
Marilah kita berdoa (atau bernyanyi) bersama dengan Pemazmur:  
 
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, 
  menyanyilah bagi Tuhan , hai seluruh bumi!   
 
 Menyannyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya; 
  Wartakanlah keselamatan-Nya hari demi hari. 
   
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, “Tuhan meraja!”    
 Ia membuat dunia menjadi kokoh, tidak tergerakkan; 
 Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran.   
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 Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai ;  
   biarlah laut dan segala isinya bergema.  
 
Biarlah padang-padang dan segala  sesuatu di dalamnya bersorak;  
Biarlah hutan dan segala pohon menyannyi gembira . 
 
 Biarlah mereka menyanyi di hadapan Tuhan 
yang datang mengadili bumi,   
 
 
akan memerintah dunia dalam keadilan 
Dan bangsa-bangsa dalam kejujuran.  

 
Kemuliaan kepada Bapa.....  
                                 (Mazmur 96,1-2.10-13) 

 
Marilah kita berdoa:   
 
Allah Pencipta dan Tukang kebun dunia, 
Pemelihara pepohonan, padang dan rumput,  
Penjaga hutan-hutan, daerah pepohonan, dan daratan luas-terbuka.  
Kesuburan perairan, Dia yang mendandani Bumi ini dengan pepohonan untuk menghirup 
udara. 
Kami mohon berkat-Mu untuk kami masing-masing, dan mereka yang mempunyai kuasa  
untuk mengubah cara-cara kami yang destruktif. 
Kami mohon berkat-Mu atas komitmen kami untuk memelihara kehidupan demi umat 
manusia di seluruh Komunitas Bumi. 
Berkatilah Bumi ini dan berkati kami mahluk ciptaan-Mu, bait suci Roh Kudus-Mu. 
Dalam Yesus Kristus Putera-Mu dan Tuhan kami. 
Amen. 
  
Lagu Penutup (berkat , syukur, pujian)  
 
Pertanyaan Refleksi : 
 

1. Sebagai anggota lembaga religius internasional,  bagaimana  solidaritas  anda dengan 
saudara-saudari  di negara-negara yang baru saja kita doakan dalam ibadat ini?  

2. Seraya kita beribadat, apakah anda menyadari perasaan tertentu, menemukan 
keterikatan dengan aspek-aspek  kehidupan anda dan kehidupan keluarga serta isu-isu 
sehubungan dengan panggilan Kristiani kita untuk menjadi penyalur kehidupan?  

3. Dalam cara apakah  anda dapat membawa keprihatinan mengenai hutan-hutan dan 
orang-orang yang tergantung padanya, dalam doa anda sepanjang tahun?   

4. Adakah hal-hal praktis yang anda  dan komunitas  dapat lakukan demi kelangsungan 
hidap, mengisi kembali hutan atau memperbaiki eko-sistim lokal, national atau 
internasional?  

 
(Ibadat ini disusun oleh Poor Clares of Cortona, Itali untuk JPIC)  
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