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KATA PENGANTAR

Rasanya baru saja kita memasuki tahun 2020. Baru saja kita menyambut 
tahun 2020  dengan berbagai harapan, memohon rejeki dan kehidupan yang 
lebih baik. Tetapi dalam kuartal pertama tahun 2020, sebuah kabar kurang 
sedap mulai terdengar secara samar bahwa di suatu tempat di luar negeri 
tengah mewabah suatu penyakit baru yang berbahaya dan mematikan. Namun, 
kebanyakan dari kita tidak terlalu memusingkannya karena dalam benak kita 
tempat terjadinya wabah tersebut sangat jauh. Tetapi semua anggapan tersebut 
terbukti keliru. Pergerakan manusia yang sangat masif dengan kemudahan 
transportasi membuat penyakit yang disebabkan oleh virus corona (Covid-19) 
itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah 
berubah menjadi pandemi.

Orang Indonesia mulai terpapar dan jatuh sakit, bahkan ada yang 
meninggal dunia. Satu orang menularkannya kepada orang lainnya. Satu 
demi satu korban jiwa mulai berjatuhan dan jumlahnya tidak sedikit. Karena 
sifat virus yang mudah menular dan agar pandemi tidak semakin meluas, 
masyarakat lalu diminta untuk tinggal dan bekerja di rumah serta mengurangi 
dan menghindari kontak langsung dengan orang lain. Segenap aspek kehidupan 
kita terkena dampaknya. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dapat 
dilakukan, pendapatan perusahaan menurun dan bahkan bangkrut sehingga 
banyak orang kehilangan pekerjaan, tempat ibadat tidak boleh dibuka untuk 
publik, dan masih banyak lagi. Kita, umat Katolik, tidak diperkenankan hadir 
di gereja untuk bersama-sama merayakan Ekaristi. Tahun ini kita bahkan 
harus merayakan Pekan Suci (Hari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, 
juga Hari Raya Paskah) tanpa pergi ke gereja. Kegiatan-kegiatan teritorial 
dan kategorial Gereja yang melibatkan kehadiran umat terpaksa ditiadakan. 
Sebagai orang beriman, barangkali ada yang mempertanyakan mengapa Tuhan 
yang baik seakan-akan membiarkan sang virus merajalela. Apa apa di balik 
semua ini? 

Jawaban yang memuaskan atas pertanyaan tersebut mungkin tidak 
akan pernah ada. Ini merupakan misteri abadi yang senantiasa mengiringi 
jalannya kehidupan untuk selamanya. Namun, setidaknya untuk memberikan 
jawaban yang lebih proporsional, agar tidak melulu mempersalahkan Tuhan, 
marilah kita mengacu pada kisah penciptaan dalam Kitab Suci (Kej. 1:1–2:4a 
dan Kej. 2:4b-25).1 Jika kita mencermati kisah penciptaan, ada dua hal yang mau 
disampaikan kepada para pembacanya : 1. dunia bukan hanya soal manusia. 
Selama ini banyak yang mengira bahwa manusia adalah pusat alam semesta, 
bahwa berbicara tentang kehidupan sudah pasti fokusnya adalah kehidupan 
manusia. Makhluk-makhluk dan benda-benda lain sekadar pelengkap saja; 2. 
Penciptaan merupakan sebuah proses, bukan tindakan ilahi yang sekali jadi. 
Penciptaan adalah sebuah proses juga kita temukan dalam kisah penciptaan 
kedua, Tuhan membuat taman Eden terlebih dahulu, baru kemudian manusia 
pertama, dan setelah melihat kebutuhan, Ia pun menghadirkan binatang-

1 Gagasan mengacu pada Buku Bulan Kitab Suci Nasional 2020 (Materi Tambahan).
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binatang serta manusia yang lain. Sedangkan, kisah penciptaan pertama 
menggambarkan Tuhan memerlukan waktu tujuh hari untuk menciptakan 
alam semesta ini. Tahap demi tahap tampak direncanakan oleh-Nya secara 
matang. Setelah semuanya selesai, pada hari ketujuh, Tuhan pun beristirahat. 
Akan tetapi, bukan berarti dengan itu proses penciptaan berakhir karena 
Tuhan memerintahkan ikan-ikan di laut serta burung-burung di udara untuk 
berkembang biak dan bertambah banyak (Kej. 1:22). Dan perintah yang sama 
pun Ia tujukan kepada manusia (Kej. 1:28). Oleh karena itu, dapat kita simpulkan 
bahwa dunia yang diciptakan Tuhan bukanlah produk yang final, statis, dan 
tidak akan berubah-ubah lagi. Tuhan menciptakan dunia yang dinamis, dunia 
yang bertumbuh, berkembang, dan berubah. Dalam mencipta, Tuhan sudah 
menunjukkan hal itu, sebab alam semesta dijadikan oleh-Nya melalui proses, 
pengamatan, penilaian, juga perbaikan.

Sudut pandang di atas membuat kita dapat menyikapi pandemi Covid-19 
secara proporsional. Meskipun kehadirannya kita nilai merugikan, virus 
adalah juga makhluk sebagaimana nyamuk, lalat, tikus, ular, dan sebagainya, 
yang pasti berpengaruh dan berperan dalam kehidupan. Keberadaan virus 
Corona memang mengancam keberadaan kita. Virus Corona memaksa 
manusia mengurung diri di rumah masing-masing. Tetapi bersamaan dengan 
terhentinya kegiatan manusia dilaporkan bahwa kehidupan lain justru mulai 
menggeliat. Langit menjadi cerah karena tidak ada polusi, burung-burung 
memenuhi taman dan pepohonan, dan masih banyak hal lain yang justru 
menguntungkan makhluk-makhluk lain. Jadi, alih-alih kiriman Tuhan atau 
hukuman atas dosa manusia, kehadiran virus corona adalah semata-mata suatu 
peristiwa. Alam terus-menerus berproses untuk membentuk dirinya sendiri, 
dan inilah salah satu bentuk dari proses itu. Meskipun pahit bagi kita, apa yang 
terjadi sekarang menentukan bentuk kehidupan yang akan datang, sehingga 
mungkin tak terhindarkan dan memang harus terjadi.

Oleh karena itu, kita pun harus berproses untuk sampai pada kesadaran 
baru bahwa pandemi Covid-19 justru bisa mendatangkan kejelasan baru tentang 
apa yang kiranya dikehendaki Tuhan untuk kita ubah dalam cara hidup kita 
di dalam masyarakat, keluarga, umat dan bumi saat ini.2 Misalnya, kesadaran 
bahwa kita manusia modern ternyata tidak kuat dalam mengendalikan 
dunia kita seperti yang sudah lama kita banggakan dan Tuhan dalam 
penyelenggaraan-Nya terhadap dunia tampak melampaui ukuran dan keadilan 
kita, manusia yang sering berat sebelah. Banyaknya penderita Covid-19 justru 
di dalam masyarakat yang mobilitasnya tinggi dan konsumtif memunculkan 
kesadaran tentang cara yang lebih sehat untuk menghuni bumi ini, sesuai 
keinginan Sang Pencipta yang memperhatikan juga makhluk-makhluk lainnya. 
Mereka ini dalam beberapa dasawarsa terakhir telah kita singkirkan dan basmi 
secara besar-besaran demi mendorong konsumerisme masyarakat mampu dan 
menumbuhkan penumpukan harta bagi segelintir kalangan bermodal. Kita 
disadarkan untuk tidak tunduk terus pada penguasa ekonomi dan teknologi 

2 Gagasan mengacu pada tulisan Pastor Martin Harun, OFM yang berjudul “Epidemi dalam Alkitab dan 
Covid-19”, Wacana Biblika Vol. 20 No. 3, Juli-September 2020 hlm. 120.
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yang membangun masa depan mereka sendiri ketimbang masa depan rumah 
kita bersama.

Melalui pandemi Covid-19, Tuhan sedang menumbuhkan kesadaran 
akan suatu perubahan yang mendesak. Tuhan secara tersirat meminta kita 
meninggalkan kelumrahan atau kebiasaan yang selama ini kita anggap lumrah, 
normal, padahal di mata Tuhan tidak lumrah, tidak normal, yaitu lebih 
mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan masa depan keseluruh 
karya ciptaan Tuhan.

Tema Aksi Adven Pembangunan (AAP) 2020 yang diusung Gereja 
Keuskupan Bogor, “Natal : Paradigma Baru Terhadap Makanan”, kiranya 
sangat relevan dikaitkan dengan kesadaran baru yang tumbuh dalam pandemi 
Covid-19 ini. Kita diajak untuk peduli terhadap sesama melalui makanan. Kita 
diajak untuk menghargai makanan dengan melalui kelahiran paradigma baru 
sehingga makanan tidak tersia-siakan, makanan tidak mudah menjadi sampah. 
Dengan menghargai makanan berarti kita menghargai Allah, Sang Pemberi 
makanan bagi semua makhluk ciptaan-Nya, bukan hanya diri kita saja. Itulah 
kelumrahan baru, normal baru kita yang diharapkan lahir dalam suasana Natal.

Imbas pandemi Covid-19 membuat kegiatan pendalaman iman APP 
selama Masa Adven yang akan dimulai 29 November 2020 tidak dapat dilakukan 
seperti dalam keadaan normal, yaitu berkumpul secara fisik di dalam komunitas 
basis (rukun, lingkungan, wilayah, kelompok kaum muda, kelompok bina iman 
anak, sekolah, dan lainnya). Suatu normal baru yang mau tidak mau harus 
kita jalani. Biro APP/APP Keuskupan Bogor berusaha menyiasati keadaan 
ini agar kegiatan pendalaman iman tetap dapat berlangsung. Mengingat 
banyak keluarga justru menjadi punya banyak waktu untuk berkumpul, maka 
pendalaman iman pun diarahkan dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, Biro 
APP/AAP akan mencetak buku pendalaman iman agar bisa dipergunakan dalam 
lingkup keluarga. Kami juga menyediakan materi pendalaman iman dalam 
bentuk paperless (tanpa kertas)3, dengan harapan, berkat teknologi seperti 
yang sudah terlebih dilakukan dalam berbagai kegiatan rohani, yakni dengan 
memanfaatkan media televisi, internet, maupun sarana-sarana canggih lainnya, 
kegiatan pendalaman iman tetap dapat terlaksana. Jadilah pendalaman iman 
daring (online). Barangkali kelak metode daring ini menjadi suatu normal baru 
juga. Yang jelas, pandemi Covid-19 jangan sampai menghentikan pengayaan 
iman kita. Kita hanya perlu mengubah caranya saja. Tuhan memberkati kita 
semua.

Bogor, 3 Juli 2020
Salam,

Peter Suriadi
Ketua Biro APP/AAP

Keuskupan Bogor

RD J.M. Ridwan Amo
Ketua Komisi PSE
Keuskupan Bogor

3 dapat diunduh di website resmi Keuskupan Bogor : https://keuskupanbogor.org/.
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KERANGKA DASAR
“Orang lapar tidak pernah melihat makanan yang buruk”

Pendahuluan

Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup yang 
tidak bisa diabaikan. Alam yang begitu kaya, telah menyediakan berbagai 
jenis bahan makanan kepada kita. Berlimpahnya jumlah serta jenis makanan 
ini menciptakan berbagai cara pandang atau kebiasaan makan yang berbeda 
pada setiap masyarakat. Makan menjadi kegiatan rutin setiap makhluk hidup, 
termasuk manusia. Rutinitas tersebut tercermin dalam kebiasaan makan yang 
kita lakukan.

Setiap kawasan atau setiap orang memiliki kebiasaan makan yang 
berbeda. Perbedaan tersebut lumrah. Tetapi mengapa demikian? Karena 
manusia memiliki beragam paradigma4 terhadap makanan dan kegiatan 
makan. Paradigma tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor budaya yang 
melingkupi dirinya, terutama masa kecilnya. Paradigma inilah menentukan 
perlakuan atau sikap kita terhadap makanan. Atau dengan kata lain, seberapa 
banyak kegiatan makan kita menghasilkan sisa (sampah) makanan?

Ketika kita akan mempersiapkan suatu hajatan, kita sering kali 
mengatakan 'lebih baik sisa daripada kurang’. Bagi beberapa suku tertentu, 
menyuguhkan makanan dengan ala kadarnya di acara hajatan dianggap 
kurang pantas dan kurang menghargai orang yang diundang. Oleh karena itu, 
beragam jenis makanan dihidangkan.

Atau juga ada anggapan melicinkan piring hingga tandas adalah 
perilaku orang rakus atau sedang kelaparan.  Bahkan dianggap ‘tidak pernah’ 
makan enak. Maka dari itu, terkadang kita menyisakan makanan sesendok 
untuk menjaga gengsi kita, walaupun sebenarnya perut ini masih sanggup 
untuk menampung satu sendok tersebut.

Kebiasaan menyisakan makanan pada umumnya dilakukan oleh orang-
orang yang secara ekonomi sudah mapan. Sebagai contoh, yang terjadi di 
Eropa. Masyarakat Eropa tergolong sangat makmur. Mendapatkan makanan 
yang serbaberkelimpahan sudah lumrah. Ka rena terbiasa hidup makmur, 
maka kepekaan mereka pun hilang. Menyisakan makanannya  merupakan 
hal yang biasa, wajar. Fakta tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Eropa. 
Masih banyak masyarakat Indonesia kelas menengah ke atas yang juga tidak 

4 Secara etimologis, kata “paradigma” berasal dari kata Yunani “para” yang artinya “di sebelah” atau 
“di samping”, dan “diegma” yang artinya “teladan” atau “model”. Sedangkan secara terminologis, kata 
“paradigma” diartikan sebagai sebuah cara pandang atau kerangka pikir yang digunakan untuk menilai 
dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran atau sudut pandang umum berupa cara-cara untuk 
menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat rumit.
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menghabiskan makanannya. Cukup sering kita menyaksikan sendiri fenomena 
ini di restoran-restoran di Indonesia. Termasuk di restoran-restoran bintang 
lima. Dalam pesta-pesta prasmanan biasanya banyak tamu yang mengambil 
banyak-banyak makanannya, tetapi lalu tidak dihabiskan. Begitu juga dengan 
minumannya.

Belum lagi kebanyakan orang Indonesia memiliki banyak budaya 
makan bersama. Kita makan bersama ketika anak lahir. Kita makan bersama 
ketika anak berulang tahun. Kita makan bersama ketika anak dibaptis. Kita 
makan bersama ketika anak lulus ujian. Kita makan bersama ketika anak 
menjadi juara. Kita makan bersama ketika anak perempuan kita hamil. Kita 
makan bersama ketika naik pangkat. Kita makan bersama ketika menyambut 
tamu. Dan seterusnya. Makan bersama menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dalam daur hidup kita.  Dalam hal tertentu, budaya makan bersama tersebut 
adalah sesuatu yang baik karena membangun silaturahmi dan kekeluargaan. 
Namun persoalannya adalah kita mempersiapkan makanan dengan berlebih 
yang pada akhirnya berpotensi adanya makanan yang terbuang.

Budaya hedonisme juga menjangkit pada kebiasaan makan. Kebiasaan 
makan karena keinginan sesaat, bukan karena kebu tuhan. Kita pada umumnya 
berpikir untuk membeli makanan berlebih untuk stok pangan karena takut 
kehabisan makanan atau sekedar untuk ketahanan pangan pribadi saja. Hal 
ini disebabkan oleh cara berpikir lebih baik kelebihan makanan daripada 
harus kelaparan karena tiba-tiba stok makanan habis.

Belum lagi, dari waktu ke waktu tempat penyimpanan makanan (misal, 
lemari es) ukurannya semakin membesar. Secara psikologis, ruangan kosong 
pada tempat penyimpanan makanan membuat kita berpikir bahwa kita tidak 
mempunyai cukup cadangan makanan, sehingga kita membeli makanan lagi 
untuk memenuhi ruangan yang kosong tersebut. Tetapi belum tentu cadangan 
makanan tersebut akan dimakan atau tahan lama. Ujung-ujungnya, kalau 
busuk makanan tersebut akan dibuang.

Alasan lain membuang makanan secara besar-besaran terjadi di sektor 
komersil. Restoran, supermarket, hingga warung pinggir jalan mubazir 
membuang makanan yang berkedok standar mutu, dan ekspektasi konsumen. 
Di salah satu rumah makan cepat saji misalnya, ada sebuah standar mutu 
yang ditetapkan justru membuat miris. Makanan yang tidak sesuai standar 
mutu harus segera dibuang. Seandainya gagal saat proses masak ya harus 
dibuang. Gagal misalnya tidak sengaja jatuh, atau misalnya ayam goreng yang 
dipajang lebih dari 45 menit tetapi tak terjual harus dibuang. Kentang goreng 7 
menit tak laku harus dibuang. Dibuangnya memakai alat penghancur khusus. 
Begitu juga nasi, sekali masak 10 liter dengan mesin khusus. Kalau gagal ya 
dibuang. Semua sesuai prosedur.
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Persoalan menghilangkan makanan juga terjadi dalam proses produksi 
di rantai nilai, khususnya pada pascapanen. Seringkali kita menyaksikan 
tumpukan sayur, seperti kol dan labu siam dalam keadaan busuk di pinggir 
jalan. Kemungkinan besar karena sayur-mayur tersebut tidak terangkut ke 
pasar. Di sisi lain, proses produksi turunan dari sayur-mayur itu mungkin 
hanya dilakukan pada wilayah industri dan tidak dikenal petani.

Kebiasaan kerap menyisakan makanan juga menjadi kepri hatinan 
Gereja, dalam hal ini Paus Fransiskus. Dalam pidatonya pada Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2013,  Paus Fransiskus mengecam kebiasaan 
kerap menyisakan makanan. “Budaya membuang makanan membuat kita 
kehilangan kepekaan. Kebiasaan ini sangat menjijikkan di saat banyak orang 
dan keluarga di seluruh dunia masih kelaparan dan kekurangan gizi … Dulu, 
nenek moyang kita sangat berhati-hati terhadap makanan dan tak pernah 
menyisakan makanan yang disantap. Konsumerisme membuat kita terbiasa 
melihat sisa makanan yang dibuang, yang menurut kita tak bernilai". Lebih 
lanjut beliau mengatakan, “Membuang makanan tak ubahnya mencuri 
makanan dari meja orang miskin dan kelaparan".

Pada lain kesempatan, dalam pertemuan dengan para anggota Federasi 
Bank Makanan Eropa (FEBA) pada hari Sabtu, 18 Mei 2019, Paus Fransiskus 
memperingatkan mengenai sampah makanan. Bagi Paus Fransiskus, cara 
seseorang memperlakukan makanan akan menunjukkan peduli atau tidaknya 
seseorang terhadap orang lain. “Bertempur melawan momok kelaparan 
yang mengerikan berarti juga melawan sampah. Sampah mengungkapkan 
ketidakpedulian. Pemborosan adalah bentuk pembuangan yang paling 
kasar,” ujar Bapa Suci seperti dilansir catholicherald.co.uk, 19 Mei 2019. Beliau 
melanjutkan, membuang makanan berarti membuang orang. Paus Fransiskus 
melanjutkan, “bank makanan” haruslah pandai mengambil limbah yang 
dilemparkan ke dalam lingkaran setan dan memprosesnya ke dalam lingkaran 
kebajikan sebagai gantinya.

Keprihatinan Paus Fransiskus tersebut akan menjadi keprihatinan 
Gereja Keuskupan Bogor dalam Aksi Adven Pembangunan (AAP) 2020. 
Sebagai kelanjutan dari Aksi Adven Pembangunan (AAP) yang menyoroti 
permasalahan sampah secara umum dan Aksi Puasa Pembangunan (APP) 
2020 yang menyoroti permasalahan sampah plastik, kali ini Gereja Keuskupan 
Bogor akan menyoroti permasalahan sampah makanan. Dengan mengusung 
tema AAP 2020 “Natal : Paradigma Baru terhadap Makanan”, Gereja Keuskupan 
Bogor diharapkan semakin bijaksana dalam memperlakukan makanan sebagai 
anugerah Tuhan.
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Sampah Makanan

Apakah yang dimaksud de-
ngan sampah makanan? Menurut 
Organisasi Pangan dan Pertanian 
Dunia (Food and Agricultural 
Organisation/FAO), sampah makan-
an, adalah makanan yang hilang, 
yang ditunjukkan oleh adanya 
penurunan berat atau penurunan 
kualitas makanan, yang terjadi pada 
setiap mata rantai pasokan makanan. 
Rantai pasokan makanan terdiri 
atas rantai produksi bahan pangan, 
kegiatan pascapanen, penyimpanan, 
pemrosesan dan konsumen akhir. 
Makanan yang hilang pada mata 
rantai produksi bahan pangan, 
kegiatan pasca panen, penyimpanan, 
dan pemrosesan disebut kehilangan 
makanan (food loos). Sementara itu, makanan yang hilang pada mata rantai 
akhir pasokan makanan, yakni konsumen akhir, disebut sampah makanan (food 
waste).

Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO/
Food and Agriculture Organization) tahun 2015, setiap tahunnya terdapat 1,3 
milliar ton makanan di dunia yang terbuang sia-sia atau senilai 1 triliun dollar 
terbuang percuma. Padahal makanan sebanyak itu bisa untuk konsumsi 800 
juta orang miskin di dunia atau hampir setara 30 persen produksi pangan 
dunia. Makanan yang saat ini terbuang di Eropa misalnya, dapat memberi 

makan 200 juta orang. Di Amerika Latin, 
makanan yang ter buang bisa memberi 
makan 300 juta orang. Angka-angka yang 
mengerikan.

Apalagi jika data tersebut disan-
dingkan dengan angka kelaparan yang 
meningkat dalam beberapa tahun terakhir, 
meski antara tahun 2005 dan 2015 angka 
kelaparan dunia sempat menurun. Satu dari 
tujuh orang di dunia tidur dalam keadaan 
lapar dan lebih dari 20.000 anak-anak di 
bawah 5 tahun meninggal dalam kondisi 
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kelaparan. Kini, di dunia, diperkirakan terdapat satu miliar orang kelaparan. 
Angka kelaparan yang terus meningkat berdampak pada meningkatnya orang 
yang kekurangan gizi. Pada tahun 2018, sekitar 820 juta orang di seluruh dunia 
kekurangan gizi - naik dari 785 juta orang empat tahun lalu.

Bagaimana dengan di Indonesia? Dalam wawancaranya kepada media 
dalam rangka Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2017, Kepala Perwakilan 
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Mark Smulders mengatakan bahwa 
pada tahun 2016 sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap 
tahunnya. Sampah makanan ini kebanyakan dari ritel, katering, dan restoran. 
Berat ini sama dengan 500 kali berat tugu Monas di Jakarta! Bahkan data tahun 
2014, dari 1,3 milyar ton makanan terbuang setiap tahunnya di dunia, Indonesia 
menyumbang 21 juta ton sebagaimana dikutip dari akun Facebook Organisasi 
Pangan dan Pertanian Dunia Indonesia. Sayur dan buah adalah yang paling 
banyak terbuang (30 persen) dan makanan laut (30 persen), produk daging (20 
persen), produk susu (20 persen), dan sereal (20 persen).

Maka tidaklah mengherankan, menurut studi The Economist 
Intelligence Unit pada tahun 2016, Indonesia menghasilkan sampah makanan 
hingga 300 kg per tahun per orang. Angka tersebut menem patkan Indonesia 
sebagai negara yang memproduksi sampah makanan nomor dua terbesar di 
dunia. Indonesia mengungguli negara yang memiliki pendapatan kapita besar 
seperti Amerika Serikat yang setiap orangnya membuang sampah makanan 
277 kg per tahun dan hanya kalah dari negara kaya minyak, Arab Saudi, yang 
menghasilkan sampah makanan 427 kg per tahun per orang. Angka tersebut 
cukup memprihatinkan mengingat di sisi lain masih banyak warga Indonesia 
yang kesusahan mencari makanan setiap harinya karena miskin.

Jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemis kinan 
pada tahun 2018 mencapai 9,82 persen. Walaupun persentase ini telah menurun 
dibandingkan persentase pada tahun sebelumnya sebesar 10,2 persen, angka 
25,95 juta orang adalah angka yang tinggi. Ini soal serius. Organisasi Pangan 
dan Pertanian Dunia memperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia 
masih mengalami kelaparan, penyebab utamanya karena masalah ekonomi.

Tidak hanya itu, dalam setiap makanan terkandung jejak ekologis yang 
cukup panjang. Untuk memproduksi makanan yang akhirnya menjadi sampah 
dan dibuang tersebut, digunakan 25% dari seluruh air bersih yang tersedia 
atau setara telah menghabiskan 600 kilometer kubik air. Padahal, 1.1 juta orang 
di dunia tidak memiliki akses air minum. Selain itu, 300 juta galon minyak 
bumi dan penebangan hutan seluas 9,7 juta hektar untuk budidaya tanaman 
pangan, akan menjadi terbuang sia-sia karena makanan yang diproduksi 
menjadi sampah. Jadi, selain menjadi mubazir makanan sisa yang menumpuk 
bisa berdampak pada lingkungan sekitar.
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Makanan yang ada dalam piring kita berkontribusi dalam pema nasan 
global. Setiap makanan yang kita konsumsi berasal dari rantai produksi 
yang mengeluarkan emisi5 karbon. Salah satu kontributor emisi gas karbon 
dioksida (CO2) adalah industri makanan. Berdasarkan data statistik yang 
dikeluarkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, makanan yang tidak 
terkonsumsi selama ini menyumbang sekitar 4,4 gigaton emisi gas rumah kaca 
setiap tahun. Jika dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca di Tiongkok 
dan Amerika Serikat, makanan yang tidak terkonsumsi adalah penyumbang 
emisi terbesar nomor tiga. Parahnya lagi, jika dibandingkan dengan gas rumah 
kaca yang diemisi oleh sektor transportasi yang menyumbang 10 persen dari 
gas rumah kaca di atmosfer, emisi dari makanan tidak terkonsumsi hampir 
mendekati 8,2 persen jumlah gas emisi rumah kaca di atmosfer. Ditambah 
lagi, makanan yang membusuk menciptakan lebih banyak metana, 21 kali 
lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida yang merupakan gas efek rumah 
kaca dan menjadi penyebab pemanasan global. 

Makanan Adalah Anugerah Allah

Kebiasaan makan tidak dilepaskan dari perkembangan kebudayaan 
manusia. Makan bukan lagi sekadar untuk kebutuhan jasmani guna 
menyambung hidup. Sebagai akibatnya, kebiasaan makan memiliki makna 
moral, sosial dan rohani. Tetapi, dalam masyarakat modern yang berbudaya 
konsumtif dan cenderung hedonis saat ini, makna makan malah sering 
dipahami secara sempit : hanya demi kepuasan, kenikmatan dan gengsi.

Berikut ini kita akan menggali makna makan yang sesungguhnya 
dari sudut pandang iman kita, yaitu Kitab Suci. Dengan harapan kita dapat 
menambah wawasan iman, mendapat petunjuk hidup dan memiliki sikap 
yang benar terhadap makanan dan budaya makan. Dan sebagai akibatnya kita 
dapat mengurangi sampah makanan atau makanan yang terbuang.

Kisah terkait persoalan makan yang pertama kali dicatat dalam Kitab 
Suci adalah kisah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan tentang 
yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan (bdk. Kej. 2:16-
17;3:6). Ular telah memperdaya mereka (Kej. 3:1-7) sehingga mereka harus 
menerima hukuman dari Allah. Pertama, Hawa akan diberi banyak kesusahan 
saat melahirkan (Kej. 3:16). Kedua, Adam harus berjerih payah mencari rezeki 
dari hasil tanah yang ditumbuhi semak duri seumur hidupnya (Kej. 3:17-19). 
Hukuman yang paling berat ialah mereka diusir dari Taman Firdaus (Kej. 3:22-
24).

5 Emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau 
dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
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Kenyataan-kenyataan setelah manusia pertama jatuh dalam dosa 
menimbulkan dampak moral, sosial dan rohani. Pertama,  dampak moral 
dan sosial. Setelah memakan buah pengetahuan yang dilarang dimakan 
oleh Tuhan, Kitab Suci mencatat, “maka terbukalah mata mereka berdua 
dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang” (Kej. 3:7). Terbukanya mata 
mereka mengisyaratkan keterbukaan pikiran mereka yang mulai menyadari 
kesalahan dan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dengan lain kata, 
“timbul kesadaran akan dosa” dalam diri mereka bahwa mereka sudah 
melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah tersebut.6. Hal tersebut 
diperkuat oleh kesadaran bahwa mereka telanjang.7 Jadi, akibat memakan 
buah terlarang, manusia sudah dikuasai dosa (rasa bersalah) dan dampaknya 
mereka mengalami kemerosotan moral dan sosial, baik di antara mereka 
(yang saling menutupi aurat mereka dengan daun pohon ara, Kej. 3:7) maupun 
di hadapan Tuhan (di mana mereka bersembunyi ketika TUHAN datang 
menemui mereka, Kej. 3:8). Kiranya kita dapat berkesimpulan, makanan dapat 
menyebabkan manusia hidup dalam dosa.

Kedua, dampak rohani. Akibat berbuat dosa dengan memakan buah 
terlarang tersebut, manusia menjadi berada di bawah kutuk atau hukuman 
Tuhan yaitu mereka diusir dari Taman Firdaus. Pengusiran ini memiliki 
dampak rohani yaitu hubungan manusia dan Allah yang tadinya rukun dan 
dekat, kini menjadi hancur berantakan akibat dosa yang dilakukannya. Hidup 
manusia menjadi jauh dari hadirat Allah. Dosa merusak persekutuan manusia 
dengan Allah.

Kisah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, kita dapat melihat 
bahwa makanan bukan sekadar untuk memuaskan keinginan mata dan 
keinginan daging manusia, seperti yang diperbuat Adam dan Hawa. Makanan 
memiliki aspek moral, sosial dan rohani. Tanpa mempertimbangkan ketiga 
aspek yang terdapat dalam makanan, manusia mudah jatuh kepada sikap 
materialistis, konsumtif dan hedonis yang akhirnya hanya akan merusak 

6 Istilah “terbukalah mata mereka berdua” bermakna demikian : “Tentu saja akibat langsung dari 
tindakan tersebut dinyatakan di sini. Tindakan tersebut tidak dapat diartikan secara harfiah bahwa mereka 
buta sampai saat ini ... Oleh karenanya tindakan tersebut harus diartikan sebagai aspek baru yang tersaji 
akibat pelanggaran tersebut. Segera setelah pelanggaran itu benar-benar berakhir, perasaan bersalah atas 
perbuatan itu mengalir dalam pikiran. Ketidakberkenanan Yang Mahaagung yang perintah-Nya tidak 
dipatuhi, kehilangan yang tidak dapat dipulihkan yang mengikuti dosa, rasa malu karena dipandang oleh 
orang-orang yang melihatnya sebagai kesalahan, orang banyak memandangnya. Segenap alam, segenap 
makhluk, sekarang tampaknya menjadi saksi atas kesalahan dan perasaan malu mereka, hakim yang 
menghukum, sarana pembalasan ilahi. Demikianlah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang 
telah mereka peroleh dengan kejatuhan mereka dari kepatuhan - demikianlah terbukanya mata telah 
membalas kesalahan mereka ... Baik perasaan maupun kenyataan bahaya telah mengganggu ketenteraman 
kesucian pikiran mereka”; lihat Albert Barnes’ Catatan tentang Ulasan Kitab Suci, elektronik. ed.

7 Istilah “mereka tahu, bahwa mereka telanjang” bermakna demikian : “Akibat kedua ini dihasilkan 
langsung dari kesadaran telah bersalah ... ", lihat Albert Barnes’ Catatan tentang Ulasan Kitab Suci, 
elektronik. ed., bdk. Kej 3:7.
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kehidupan manusia itu sendiri, baik secara fisik (yang ditandai dengan 
munculnya berbagai penyakit), secara moral atau sosial (makan menjadi 
kepuasan diri semata alias memupuk sikap egois) dan secara rohani (makan 
dimaknai sekadar urusan perut).

Kitab Suci kaya akan paparan kisah makan yang bermakna. Meng ingat 
terbatasnya ruang, maka berikut ini akan diungkapkan beberapa contoh.

Marilah kita melihat Kej. 18:1-8. Pada suatu hari, Abraham melihat 
tiga orang berjalan ke arah kemahnya. Ia segera menyembah orang itu dan 
memohon agar mereka berkenan mampir dan makan di kemahnya tersebut. 
Ketiga orang itu bersedia dan Abraham menyediakan makanan terbaik untuk 
ketiga orang yang ternyata adalah para malaikat yang diutus Tuhan.

Peristiwa serupa terjadi dalam Kej. 19:13. Suatu petang, Lot melihat dua 
orang yang tidak pernah dilihat sebelumnya duduk di dekat gerbang Sodom. 
Lot segera menghampiri mereka serta mendesak mereka untuk singgah 
dan  makan ke rumahnya. Karena desakan Lot, kedua orang itu yang adalah 
malaikat Tuhan bersedia singgah ke rumah Lot. Lot segera menyediakan roti 
tidak beragi kepada kedua tamunya itu. Memberi makan orang lain adalah 
kehormatan bagi yang memberi makan. Dari kedua peristiwa tersebut, kita 
peroleh makna bahwa melalui makanan, kita bisa mendapat sahabat baru dan 
merasakan kehadiran Allah.

Selanjutnya kita melihat kisah dalam Kej. 24:1-67. Pada suatu hari, 
hamba Abraham berkunjung ke rumah Laban untuk melamar Ribka menjadi 
istri Ishak. Karena hari sudah malam, kepada hamba Abraham dihidangkan 
makanan. Tetapi hamba itu belum mau makan sebelum ada jawaban dari 
Laban tentang lamarannya. Setelah Laban memberikan persetujuan, maka 
mereka makan bersama dengan penuh sukacita. Dari peristiwa tersebut, 
kita memperoleh makna bahwa makan bersama adalah penanda pentingnya 
pertemuan dan semacam pengesahan pertemuan. Makanan menjadi sarana 
perjumpaan.

Selanjutnya kita melihat kisah Ishak yang sudah tua dan ingin 
memberkati anaknya Esau. Oleh karena itu, ia menyuruh anaknya berburu 
dan mengolah makanan kesukaannya. Katanya, “Olahlah bagiku makanan 
yang enak, seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku, supaya 
kumakan, agar aku memberkati engkau, sebelum aku mati.” (Kej. 27:4). Dari 
peristiwa tersebut, kita memperoleh makna bahwa makanan menjadi syarat 
untuk mendapatkan berkat dari orang yang sangat dihormati. Makanan 
menjadi sarana berkat.

Dalam Kel. 16 dikisahkan bahwa Allah adalah pemberi makanan. 
Allah menyediakan “manna” kepada bangsa Israel ketika mereka ada di 
padang gurun selama 40 tahun Turunnya “roti surgawi” tersebut setiap pagi 
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menandakan dan mengingatkan kehadiran dan anugerah Allah bagi bangsa 
Israel. Ia ada di sana bersama mereka, siap menganugerahkan dan memelihara 
serta senantiasa hadir (baca: ada) dalam hidup mereka. Demikian pula saat 
mereka kekurangan air dan mulai kehausan, Allah memberikan mereka air 
minum dari gunung batu (Kel. 17:1-7). Kehadiran dan anugerah Allah semakin 
jelas dan nyata ketika bangsa Israel memasuki Tanah Perjanjian yang dikatakan 
Kitab Suci sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya (Kel. 3:15; Bil. 
13:27; Ul. 6:3).

Kitab Keluaran 24:9-11 mencatat bahwa setelah Tuhan berbicara dengan 
orang Israel dari atas gunung Sinai dan mengikat perjanjian dengan mereka, 
maka Musa, Harun, Nadab dan Abihu beserta 70 orang dari tua-tua Israel yang 
diutus mewakili bangsa Israel, menaiki gunung Sinai tempat Allah berada. 
Di atas gunung ini, mereka makan dan minum. Dari peristiwa tersebut, 
kita memperoleh makna bahwa makan adalah tanda terjalinnya hubungan 
sekaligus persekutuan dengan Allah. Makanan adalah sarana hubungan dan 
persekutuan kita dengan Allah.

Dalam Ul. 8:11-14, Musa menyampaikan kepada orang Israel agar mereka 
jangan sampai melupakan Tuhan, Allah mereka setelah mereka memasuki 
Tanah Perjanjian dan menjadi kenyang dengan hasil buminya. Dari peristiwa 
tersebut, kita memperoleh makna bahwa makanan jangan hanya untuk 
memuaskan hawa nafsu atau selera, mementingkan aspek jasmani semata.

Dalam Perjanjian Lama, para nabi sering mengasumsikan bahwa kondisi 
kekurangan makanan (kelaparan) sebagai penghakiman atau hukuman Tuhan 
(Ul. 6:11;8:10-12;11- 15) dan sebaliknya perut yang kenyang menjadi gambaran 
berkat Allah (Im. 26:26, Yes. 9:19; Hos. 4:10).8 Dari peristiwa tersebut, kita 
memperoleh makna bahwa makanan adalah anugerah Allah dalam kehidupan.

Dalam Perjanjian Baru, kita sering menjumpai kisah Yesus makan. Suatu 
kali, Yesus makan di rumah Matius bersama-sama dengan para pemungut cukai 
dan orang-orang berdosa. Melihat hal itu, orang-orang Farisi segera mengritik 
Yesus melalui murid-murid-Nya. Yesus segera memberikan jawaban bahwa Ia 
datang memang untuk orang-orang berdosa (bdk. Mat. 9:10-11). Dari peristiwa 
tersebut, kita memperoleh makna bahwa makan adalah tanda persekutuan 
atau persahabatan.

Di lain kesempatan Yesus melihat Zakheus. Lau Yesus mengata-
kan kepada Zakheus bahwa Ia akan singgah dan makan di rumahnya. 
Zakheus sangat bahagia dan menyediakan makanan terbaik untuk Yesus dan 
rombongan-Nya. Bukan hanya itu, Zakheus pun bertobat dan mengatakan 
bahwa setengah dari hartanya akan ia berikan kepada orang miskin dan orang 

8 Banks, Robert dan Stevens, R. Paul., Ed. The Complete Book of Everyday Christianity., Terj. Cetakan ke-1. 
Bandung: Kalam Hidup, 2012, hlm 526.
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yang pernah dirugikannya akan digantinya empat kali lipat (bdk. Luk. 19:1-9). 
Dari peristiwa tersebut, kita memperoleh makna bahwa makan adalah sarana 
penginjilan.

Menjelang wafat-Nya Yesus mengingatkan murid-murid-Nya dan 
para pengikut-Nya untuk mengenang diri-Nya sekaligus untuk menikmati 
kehadiran-Nya melalui perjamuan makan dan minum (bdk. Mrk. 14;22-25; 
Luk. 22:19-20). Perjamuan (makan) menjadi sarana persekutuan Allah dengan 
umat-Nya dan antarsesama umat sebagai satu tubuh, yaitu Gereja-Nya. Dari 
peristiwa tersebut, kita memperoleh makna bahwa makan adalah tanda 
persekutuan.

Dalam Kisah 2:46, kita bisa melihat makan bersama setiap hari adalah 
kebiasaan jemaat perdana. Bila di tengah jemaat banyak anggota yang miskin, 
maka kemungkinan besar, mereka makan di rumah keluarga-keluarga yang 
berada, seperti Barnabas dan Filemon (bdk. Flp. 1:2). Dari peristiwa tersebut, 
kita memperoleh makna bahwa makan adalah tanda persekutuan atau 
koinonia. Anggota jemaat yang mampu memberkati anggota jemaat yang 
kurang mampu melalui makan bersama.

Dari beberapa contoh kisah dalam Kitab suci di atas, kita dapat 
berkesimpulan bahwa makan dan makanan tidak hanya sekadar bermakna 
lahiriah, melainkan mengandung makna moral, sosial dan rohani. Makan 
menegaskan kehadiran, janji dan anugerah Allah. Melalui makan dan 
makanan, Allah harus dimuliakan. Santo Paulus merangkumnya demikian, 
“Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau 
melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah” 
(1 Kor 10:31).

Derasnya arus sekularisasi, yang sarat dengan nilai dualisme yang 
cenderung mempertentangkan antara hal rohani dengan hal jasmani dalam 
berbagai ranah kehidupan masyarakat dewasa ini, jelas sekali mempengaruhi 
pola dan budaya makan masyarakat. Perut harus terus dipuaskan (Mzm. 78:30, 
Pkh. 6:7). Akibatnya, makna makan dan makanan secara moral, sosial dan 
rohani akan semakin kabur. Oleh karena itu, sepatutnyalah kita menghargai 
makanan sebagai anugerah Allah dengan mengubah paradigma kita : 
paradigma baru terhadap makanan.

Natal : Sebuah Paradigma Baru

Natal pada dasarnya memiliki sebuah rasa harapan karena, terlepas dari 
aspek-aspek yang lebih gelap dari kehidupan kita, terang Allah bersinar ke 
luar. Dengan jalan ini Yesus tampaknya memberitahu kita bahwa Ia memasuki 
kehidupan untuk memberikan hidup-Nya kepada kita; Ia datang ke dunia kita 
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untuk memberikan kasih-Nya kepada kita.9 Salah satu wujud kasih-Nya adalah 
roti (baca : makanan) yang kita makan setiap hari. Itulah kelahiran paradigma 
baru : perlakuan kita terhadap makanan merupakan salah satu wujud kasih 
kita kepada Allah. Oleh karena itu, dengan sendirinya kita dituntut untuk 
memperlakukan makanan sesuai dengan paradigma tersebut.

Apa yang bisa kita perbuat?

 Ada baiknya kita berkaca pada suatu kisah nyata yang terjadi pada 
29 Maret 197710 tentang suatu keluarga kaya-raya di Tolitoli, sebuah kota di 
Sulawesi Tengah. Sang ibu pernah berujar bahwa kekayaan keluarga mereka 
tidak akan membuat mereka mati kelaparan sampai tujuh turunan sekalipun. 
Pada hari itu, beberapa anggota keluarga kaya itu, termasuk sang ibu, naik 
pesawat Twin-Otter bernomor registrasi MZ-516 milik Merpati Nusantara 
Airlines, dari Manado menuju Luwuk, kemudian Palu dan Tolitoli. Dalam 
perjalanan dari Palu menuju Tolitoli, pesawat Twin-Otter berpenumpang 20 
orang dengan 3 awak itu mengalami kecelakaan, jatuh ke tengah-tengah hutan 
belantara di kawasan Gunung Tinombala, Sulawesi Tengah. Kisah jatuhnya 
pesawat Merpati ini pernah difilmkan dengan judul Operasi Tinombala.

Awalnya, para penumpang dan pilot semuanya selamat, meski pun 
ada yang mangalami luka cukup parah. Setelah sehari belum ditemukan 
regu penolong (tim SAR), sebagian dari penumpang itu memilih berjalan 
kaki untuk mencari desa terdekat guna meminta pertolongan. Sebagian lagi 
menunggu di dekat puing-puing pesawat, termasuk anggota keluarga kaya itu. 
Mereka yang menelusuri hutan itu akhirnya memang berhasil menemukan 
sebuah desa, dan memperoleh pertolongan dari tim SAR. Tetapi, itu setelah 
sekitar delapan hari kemudian. Sebagian penumpang, termasuk keluarga kaya 
itu ditemu kan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Mereka meninggal 
karena kelaparan. Tragis, bukan?

Dari kisah di atas kita dapat melihat betapa berharganya makanan bagi 
hidup manusia, terutama bagi orang yang sangat membutuhkan. Makanan 
sungguh merupakan anugerah Allah. Oleh karena itu tidak pada tempatnya 
kita menyia-nyiakan makanan menjadi sampah makanan. Lalu berkaitan 
dengan tema AAP 2020 ini, apa yang bisa kita lakukan?

Marilah kita simak apa yang diucapkan David Geisser, mantan anggota 
Garda Swiss (pasukan pengawal Paus) dan jurumasak ke pausan. “Memasak 
untuk Bapa Suci adalah salah satu kehormatan terbesar bagi saya. Awalnya saya 
memasak untuknya, setelah itu makan siang bersamanya secara pribadi. Kami 

9 bdk. Homili Paus Fransiskus dalam Misa Malam Natal 24 Desember 2016 (http://pope-at-mass.blogspot.
com/2016/12/homili-paus-fransiskus-dalam-misa-malam.html)

10 Kisah lengkapnya dapat dibaca di https://historia.id/politik/articles/pesawat-jatuh-di-tinombala-vYE55
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makan bersama satu atau dua jam, dan itu luar biasa”. Pada kesempatan lain 
ia mengatakan, “Menjadi jurumasak Katolik berarti kita memiliki tanggung 
jawab terhadap dunia. Kita tinggal dalam terang, kita memperlihatkan jalan 
kita dan bagaimana kita melakukan hidup kita. Kita mengatakan ya, kita tidak 
takut untuk memperlihatkannya".

Berkenaan dengan perutusannya mengentaskan sampah ma kanan, 
David Geisser memberi kesaksian. Di dapurnya ia  tidak pernah membuang 
bahan makanan apapun, tetapi dipergunakan kembali dalam berbagai 
hidangan. “Sangat penting untuk dicamkan. Di sini di Eropa atau di Swiss, 
Anda bisa pergi ke supermarket. Kita dapat membeli apa yang kita suka, dan di 
negara lain, orang-orang tidak memiliki kemungkinan ini. Saya pikir dengan 
makanan di Eropa, kita bisa memberi makan seluruh dunia dan karena hal ini, 
saya pikir kita harus sungguh memastikan tidak membuang-buang makanan". 
Ia menegaskan jika semua orang melakukan bagian mereka, makanan yang 
terbuang akan semakin berkurang dan bahkan semakin banyak makanan lezat 
dapat dibuat untuk semua orang.

Dari penuturan Geisser, kunci menyelesaikan permasalahan sampah 
makanan adalah diri kita. Sebagai bahan permenungan, betapa panjang 
proses, berapa banyak orang yang terlibat untuk membawa sepiring nasi ke 
atas meja. Petani yang menanam padi, perlu benih yang disiapkan ahli-ahli 
pertanian, petani dan buruh tani yang merawat benih hingga panen. Proses 
panjang dari bulir padi menjadi beras. Dan dari beras perlu distribusi hingga 
ke rumah-rumah. Ketika di rumah atau rumah makan ditanak menjadi nasi. 
Itu baru satu jenis makanan yang bernama nasi. Nah jika membuang makanan, 
berapa banyak tenaga yang sudah dikerahkan orang-orang itu kita sia-siakan? 
Bisa juga rangkaian itu diterapkan pada telur ayam, daging sapi, ikan, kacang 
panjang, dan seterusnya dan seterusnya.

Terlihat bagaimana Allah Sang Pencipta terlibat di dalam seluruh 
rangkaian makanan yang kita santap dan kadang kita buang itu. Jika berani 
sampai ke sana, sampai merenungkan keterlibatan Allah, dan ma sih mem-
buang makanan, ber arti ada “kelainan”. Allah men ciptakan makanan dengan 
pe nuh kasih demi sang ciptaan agar berbahagia.

Untungnya, masih banyak orang yang masih meng har   gai makanan. 
Gerakan-gerakan kepedulian yang besar mulai bermun culan. Di se luruh 
dunia, upaya-upaya telah ba nyak dilakukan untuk menghargai makanan. 
Upaya pelabelan makanan yang memadai, berbagi makanan (food share), 
pendidikan pada produsen dan konsumen, dan upaya yang sungguh-sungguh 
pada tingkat aksi mengurangi hilangnya makanan adalah contoh-contoh yang 
pernah dilakukan.

Beberapa negara, seperti India, Jerman, Spanyol dan Prancis, mengusung 
gerakan kulkas publik (public fridge). Sebuah kulkas diletakkan di pinggir jalan 
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yang bisa digunakan siapa saja. Artinya setiap orang berhak untuk mengambil 
dan menyetorkan makanan ke dalam kulkas tersebut secara gratis. Namun 
ada aturannya, ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh diletakkan di 
sana seperti misalnya daging mentah atau makan dengan penutup yang tidak 
rapat, juga makan kadaluwarsa. Semua makanan yang diletakkan di dalamnya 
adalah makanan berlebih dari rumah tangga atau toko. Selain kulkas publik, 
gerakan lain yang mulai terdengar gaungnya adalah zero waste untuk restoran 
dan daur makanan (food cycle) atau bank makanan (food bank) untuk gerakan 
berbagi makanan bagi para tunawisma.

Di Indonesia sendiri, gerakan daur makanan dipelopori oleh Foodbank 
of Indonesia (FOI). Daur makanan adalah orang-orang yang mencari donatur 
atau orang yang ingin menyumbangkan makanan lebih mereka. FOI adalah 
lembaga nonprofit yang memberi bantuan berupa makanan bergizi dari 
'makanan lebih' yang diberikan para donatur. Penerima dari 'makanan lebih' 
ini disebut dengan 'nasabah'. Donaturnya dari mana saja dan siapa saja, karena 
siapapun dapat menjadi donatur dan relawan, jika bicara pesonal rata-rata 
donatur personal enggan untuk diucapkan namanya. Namun dari perusahaan 
ada Danone, Breadlife, Paper Tech, Sunpride dan lain-lain.

Makanan lebih yang masuk akan disortir oleh staf apakah layak untuk 
dikonsumsi atau tidak. Beberapa relawan yang berasal dari ITB membantu 
pengujian makanan dan para dokter membantu dalam proses pengaturan 
gizi. Dengan perlakuan seperti itu makanan dapat bertahan lebih dari satu 
hari dan dalam kondisi baik. Setelah itu makanan tersebut diolah. Cara 
pengolahannya adalah setiap makanan yang sudah disortir akan dibekukan 
di dalam lemari pendingin besar hingga membeku, lalu di pagi hari baru 
dimasak (dipanaskan) kembali kemudian dikemas dan siap untuk dibagikan. 
Yang membagikan adalah relawan FOI yang kini berjumlah 200 orang, 
terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum yang tersebar di DKI. Untuk 
pendistribusiannya dilakukan dengan mobil dan bergilir setiap harinya ke 
PAUD (Pendi dikan Anak Usia Dini), ke sekolah-sekolah hingga rumah-rumah 
yang tidak mampu. Bantuan yang masuk cukup banyak mulai dari buah-
buahan, susu, roti dan lainnya. Saat ini sudah ada sekitar 9.200 anak yang 
dibantu gizinya, dan 50 orang lansia, dan beberapa ibu menyusui. FOI ini juga 
membantu para penderita AIDS dalam asupan gizi mereka.

Selain dari perusahaan, FOI baru-baru ini mengusung program ‘a 
blessing to share’ bersama Bridestory salah satu online wedding market place 
terkemuka. Program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kelaparan ini, 
mengajak calon pengantin untuk menyumbangkan makanan lebih dari pesta 
pernikahan mereka kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. 
Ide tercetusnya a blessing to share dilatarbelakangi dengan diskusi bersama 
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berbagai komunitas dan vendor pernikahan, wedding organizer dan tempat 
pernikahan, di mana calon pengantin cenderung memesan makanan dalam 
jumlah lebih agar para tamu tidak kehabisan makanan. Namun, ketika pesta 
pernikahan berakhir, kedua mempelai maupun panitia terkadang mengalami 
kesulitan untuk mengalokasikan makanan berlebih tersebut.

Dalam pelaksanaannya, 
calon pengantin yang ingin 
berpartisipasi dalam program 
ini dapat mendaftarkan diri 
mereka. Selanjutnya, tim FOI akan 
berkoordinasi dengan pihak keluarga 
atau panitia calon pengantin, untuk 
mendapatkan info perihal ketersediaan 
makanan surplus pada hari H. Program 
ini adalah program jangka panjang dan 
diharapkan dapat terus berjalan untuk ke 
depannya dan dalam jangka panjang. Saat ini 
sudah ada 13 pernikahan yang menjadi donatur, 
hingga Februari 2018 sudah ada 24 pernikahan yang 
mendaftar namun karena ke ter batasan, program 
ini baru dalam jangkauan Jabodetabek saja.

Apa yang dapat kita per buat? Tindakan 
kita ha rus mengacu pada hirarki perla kuan terhadap makanan seperti terlihat 
pada gambar. Kita harus mengedepankan hirarki yang paling atas (yang paling 
disarankan) dibanding hirarki yang lainnya. Jika hirarki tersebut dipatuhi, 
niscaya paradigma baru kita terhadap makanan akan terlaksana. 

Berikut ini beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan terhadap 
makanan sehingga makanan yang terbuang dapat dicegah dan/atau 
berkurang.11

1. Belanja dengan bijak. Rencanakan dengan baik masakan yang akan 
dimasak, gunakan daftar belanja, dan hindari membeli karena adanya 
“desakan”. Jangan terjebak dengan penawaran iklan penjualan yang 
membuat kita membeli makanan lebih dari yang dibutuhkan, khususnya 
untuk makanan yang mudah rusak.

2. Belilah buah dan sayuran yang masih layak konsumsi. Banyak buah 
dan sayuran yang dibuang karena ukuran, bentuk, atau warnanya tidak 
“sesuai” dengan keinginan konsumen. Misalnya, pisang yang pada kulitnya 
terdapat bercak coklat, tomat yang kulitnya sudah merah semua, atau 

11 dengan modifikasi seperlunya, mengacu pada situs : https://environment-indonesia.com/9-langkah-
meminimalkan-sampah-makanan/
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sayur dengan daun sedikit berlubang karena ulat daun. Cobalah untuk 
membeli buah dengan karakteristik seperti ini di pasar lokal atau tempat 
penjualan buah dan sayur karena bahan makanan tersebut masih layak 
untuk dikonsumsi.

3. Pelajari kapan makanan sudah tidak layak makan. Tanggal penjualan dan 
penggunaan tidak mengindikasikan keamanan makanan kecuali pada 
beberapa makanan bayi. Sebaliknya, tanggal tersebut merupakan saran 
produsen untuk kualitas puncak produk mereka. Kebanyakan makanan 
masih layak dikonsumsi setelah tanggal penggunaan yang tercantum pada 
kemasan.

4. Cek isi kulkas. Biasanya kita sering menyimpan makanan di kulkas dan 
melupakannya untuk waktu yang lama. Cobalah untuk memasak dengan 
memanfaatkan berbagai bahan makanan yang ada di kulkas sebelum 
bahan makanan tersebut menjadi tidak layak konsumsi.

5. Gunakan freezer. Makanan yang beku akan bertahan lebih lama. Bekukan 
produk segar dan sisa makanan jika tidak sempat untuk langsung 
memakannya sebelum makanan tersebut rusak.

6. Mintalah porsi yang lebih kecil. Restoran atau rumah makan biasanya 
menyediakan porsi setengah bila diminta. Selain menghemat biaya, 
meminta porsi yang lebih kecil memungkinkan kita menghabiskan 
makanan tersebut.

7. Menyimpan sisa makanan. Jika makanan yang dipesan tidak habis saat 
itu juga, mintalah pelayan restoran untuk membungkus sisa makanan 
tersebut agar dapat dimakan kemudian. Bekukan sisa makanan jika 
makanan tidak segera dimakan.

8. Ambil makanan dalam porsi secukupnya. Kebiasaan mengambil makan 
dalam porsi ‘ugal-ugalan’ mungkin kerap dilakukan oleh beberapa orang 
saat menghadiri pesta pernikahan. Mentang-men tang sudah antre 
panjang dan menunya lezat, kita langsung mengambil makanan dalam 
porsi sebanyak-banyaknya. Pada akhir nya, kita kekenyangan dan banyak 
makanan yang tersisa dalam piring hingga akhirnya berakhir di sampah.

9. Menyimpan makanan dengan benar dan cermat. Menyimpan makan-
an dengan benar maksudnya tidak sembarangan dimasuk kan ke dalam 
kulkas semuanya. Ada beberapa buah yang lebih baik disimpan di 
suhu ruang ketimbang di dalam kulkas. Hal-hal seperti ini yang harus 
mulai kita perhatikan — lagi-lagi agar makanan dan uang tak terbuang 
sia-sia. Alangkah lebih baik lagi jika kita meletakkan makanan dan 
bahan-bahannya dalam kotak-kotak terklasifikasi di dalam kulkas. 
Menempelkan label tanggal pembelian dan kadaluwarsa pada kotaknya 
juga penting, agar tidak lupa. Satu lagi, menyimpan makanan dengan benar 
saja tak cukup. Kita bisa melakukan usaha lebih dengan menyimpannya 
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secara cermat. Misalnya, kita baru saja berbelanja bahan makanan ke 
pasar dan hendak meletakkannya ke dalam kulkas, usahakan untuk 
terlebih dahulu memeriksa kotak-kotak lain yang ada di dalamnya. Jika 
ada bahan makanan yang hampir kadaluwarsa, pindahkan kotak tersebut 
ke bagian depan biar setiap kali membuka kulkas, kita akan melihatnya 
dengan mudah sehingga merasa ‘diingatkan’. Aturlah penyimpanan 
dengan sistem FIFO (First In First Out), makanan yang disimpan lebih 
awal lebih dulu dipergunakan.
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10. Gunakan aplikasi untuk membantu. Dalam rangka berbelanja de ngan 
cerdas dan realistis, kita bisa memperoleh bantuan dari tools dan aplikasi 
di gawai kita. Ada banyak aplikasi yang bisa kita pilih, sebut saja NoWaste 
– Food Inventory List yang dapat membantu mencatat sisa bahan makanan 
yang masih ada di kulkas yang langsung terhubung dengan daftar bahan 
makanan yang hendak kita beli di pasar atau supermarket.

11. Mengolah kembali sisa makanan. Makanan sisa tidak selalu harus dibuang. 
kita bisa memanfaatkan kembali sisa wortel dan buncis untuk dijadikan 
sup. Bisa juga membuat nasi goreng dengan nasi sisa kemarin dengan 
menambahkan sayuran beku dan telur mata sapi untuk menu sarapan 
sehingga kembali terlihat istimewa.

12. Kompos. Mengubah sampah makanan menjadi kompos dapat membantu 
mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus mendaur ulang nutrisi 
mereka. Sampah makanan yang dibuang begitu saja di lahan terbuka 
dapat menimbulkan gas metana (CH4) yang akan terlepas ke atmosfer.

13. Donasikan makanan. Makanan yang tidak mudah rusak dan ma kanan 
tahan lama yang belum dibuka dan yang belum kadaluwarsa dapat 
disumbangkan ke berbagai tempat yang membutuhkan, seperti panti 
asuhan atau badan amal. 

Selain itu, untuk mengurangi sampah makanan pada saat pengolahan, 
kita dapat menerapkan cara-cara yang dilansir Food Network berikut ini!12

1. Makan kulitnya
  Umumnya, orang-orang akan mengupas kulit dan membuangnya ke 

tempat sampah. Terutama saat akan mengonsumsi kentang. Padahal kulit 
kentang juga bisa dimakan, terutama saat akan membuat mashed potato 
(kentang yang dihaluskan). Cara seperti ini juga berlaku untuk buah apel 
dan buah pir. Karena kulitnya mengandung serat, vitamin, dan mineral 
yang sehat.

2. Dibuat menjadi smoothie
  Kalau kita punya sisa buah potong atau sayuran, sebaiknya jangan buru-

buru dibuang ya! Karena sisa makanan tersebut bisa dibuat menjadi 
smoothie yang enak. Cukup tambahkan susu manis supaya rasanya lebih 
nikmat.

3. Gunakan semua bagian sayuran yang masih bisa dimakan
  Saat memasak, biasanya kita tidak menggunakan semua bagian sayuran. 

Ada saja bagian yang dibuang atau tidak terpakai. Padahal, ada beberapa 
sayuran yang bisa kita manfaatkan kembali, seperti pucuk daun seledri 
yang enak digunakan untuk salad atau sup. Kulit bawang pun dapat 

12 Lihat : https://www.idntimes.com/food/dining-guide/dhiya-azzahra/cara-mengurangi-limbah- makanan/10
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memberikan rasa dan warna pada kaldu. Selain itu, batang brokoli juga 
bisa digunakan pada salad. 

4. Simpan sisa makanan dalam freezer 
  Jika kita punya sisa sayuran yang belum dimasak, sebaiknya segera simpan 

di dalam freezer. Dengan begitu, kita tidak akan membuang sisa sayuran 
tersebut dan bisa digunakan kembali untuk membuat sup yang enak 
kapan pun saat dibutuhkan. 

5. Olah makanan sisa
  Bahan makanan yang tidak habis sebaiknya disimpan daripada di buang. 

Sebab, ada beberapa makanan yang bisa digunakan kem bali dengan cara 
yang kreatif. Misalnya menggunakan sisa cabai untuk topping nachos. 

6. Pelajari cara mengawetkan makanan
  Cara lain untuk mengurangi sampah makanan adalah dengan mengawet-

kannya. Jika kita punya banyak stok timun, buatlah jadi acar. Punya 
banyak stok tomat? Kita bisa membekukannya atau panggang dan campur 
menjadi saus atau sup.

7. Beli makanan dalam jumlah sedikit
  Membeli makanan dalam jumlah banyak mungkin dianggap bisa 

menghemat pengeluaran, karena biasanya harganya lebih murah. Namun, 
kemungkinan semua makanan yang dibeli tidak akan habis dan akan 
terbuang sia-sia. Sebaiknya beli makanan dalam jumlah sedikit atau beli 
makanan yang memang benar-benar dibutuhkan saat itu juga. 

8. Jangan terlalu sering mengupas buah dan sayuran
  Banyak dari kita yang masih terbiasa membuang kulit buah dan sayuran. 

Padahal, umumnya kulit buah-buahan dan sayuran mengan dung 
antioksidan, serat, vitamin dan mineral yang tinggi dibanding daging. 
Hal ini bermanfaat untuk membantu kita merasa kenyang lebih lama, 
mendukung kesehatan pencernaan, serta membantu mengoptimalkan 
kadar kolesterol, serta menstabilkan kadar gula darah. Jadi sebaiknya 
makan kulit buah-buahan dan sayuran tanpa dikupas jika memungkinkan.

9. Simpan sisa sayuran di dalam wadah dan masukkan kulkas
  Sisa sayuran yang umumnya dibuang seperti bagian atas wortel atau 

batang sayuran sebaiknya disimpan di dalam wadah, kemudian masukkan 
ke dalam kulkas. Pasalnya, sisa sayuran tersebut mengandung nutrisi dan 
bisa menambahkan rasa pada makanan. Selain itu, sisa sayuran juga bisa 
digunakan sebagai bahan tambahan untuk makanan yang ditumis. 

10. Manfaatkan batang rempah-rempah untuk perasa makanan
  Seringkali batang pada daun rempah-rempah dibuang begitu saja. Padahal 

batang itu masih bisa digunakan untuk memberikan rasa dan nutrisi pada 
makanan. Selain memberikan rasa yang lezat, batang rempah-rempah 
juga bisa menambahkan beberapa vitamin dan mineral.
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Nah, sudah tahu, kan kalau sisa makanan itu bisa dimanfaatkan lagi? 
Mulai sekarang jangan buang sampah makanan jika masih bisa digunakan! 
Usahakan bersikap lebih bijaksana terhadap makanan demi mengurangi 
sampah makanan! (ptr)

Bogor, 6 Juni 2020
Biro APP/AAP Komisi PSE Keuskupan Bogor
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BAHAN PENDALAMAN IMAN DEWASA
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P ERTEMUAN I
MAKANAN ADALAH BERKAT TUHAN BAGI MANUSIA

Tujuan
Umat (semakin) menyadari cinta kasih Tuhan kepada manusia melalui 
makanan.

RITUS PEMBUKA
Nyanyian Pembuka
Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, setiap hari mata kita dijejali 

dengan beraneka ragam makanan. Bahkan waktu kita dipenuhi dengan ren-
tetan kegiatan kuliner yang berjejer di sepanjang jalan. Maka akhirnya ma-
kanan identik dengan rasa puas, rasa nikmat, dan memuncak pada rasa gengsi.

Kalau kita melihat pengalaman bangsa Israel, mereka bersungut-sungut 
kepada Allah juga karena makanan (bdk. Kej 16:3). Orang Israel takut kelaparan 
di padang gurun. Mereka lebih memilih mati di Mesir dengan ditemani 
barisan kuali yang berisi daging dan tumpukan roti daripada kelaparan di 
padang gurun, walaupun padang gurun merupakan proses perjalanan untuk 
memperoleh tanah Kanaan, Tanah Terjanji. Bagi mereka pun, makanan identik 
dengan rasa kenyang atau kepuasan perut. 

Dengan Aksi Adven Pembangunan (AAP) 2020, yang bertema “Natal : 
Paradigma Baru Terhadap Makanan”, Gereja Keuskupan Bogor mengajak 
kita mengubah paradigma, pola pikir kita sehubungan dengan makanan. 
Tujuannya agar makanan yang tersia-siakan semakin berkurang. Dalam 
pertemuan I - Makanan Adalah Berkat Tuhan Bagi Manusia, kita diajak 
untuk menyadari makanan merupakan anugerah Allah yang membawa 

BAHAN PENDALAMAN IMAN DEWASA
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kehidupan. 

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri 
dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.
P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, meng ampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Ya Allah, Tuhan kami, aneka jenis tanaman telah menutupi tanah 

ciptaan-Mu. Padi menyelimuti setiap hamparan sawah di sepanjang 
aliran sungai. Jagung berjejer menghiasi ladang yang membentang 
di kaki bukit. Aneka sayur dan buah penuh sesak menumpuk di 
kebun. Bahkan rumput dikelilingi oleh berbagai ternak. Semoga 
aneka tanaman, buah, serta ternak ciptaan-Mu dapat kami 
jadikan sebagai makanan yang melahirkan berkat bukan kutuk, 
menciptakan persaudaraan bukan permusuhan, serta menunjukkan 
cinta bukan kebencian kepada sesama kami, sebagaimana Engkau 
telah menunjukkan berkat serta cinta-Mu kepada kami sebagai 
saudara. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama 
dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, 
Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. 

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

LUDAH DIBALAS DENGAN DOA YANG INDAH

Kalkuta adalah kota kumuh dengan gelandangan dan pengemis menjadi 
pemandangan sehari-hari. Di kota itu Bunda Teresa berkarya dan telah 
menjadi semacam tanda kehadiran Sang Pencipta, yang peduli dan tanpa risih 
merangkul dan menyantuni si miskin dan terlantar. Biarawati kerempeng yang 
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membaktikan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang paling menderita itu, 
kini menjadi semacam standar ukuran kualitas yang bisa dicapai oleh setiap 
manusia dalam hal kebaikan hati, kasih dan bela rasa terhadap sesamanya. 
Dunia merasa berhutang dan memahkotai beliau dengan Hadiah Nobel.

Tak tahan melihat begitu banyak orang kelaparan, pada suatu hari 
Bunda Teresa mendatangi sebuah toko roti, dan dengan segala kesopanan 
memohon kepada si empunya toko, “Tuan, seandainya ada roti sisa yang tidak 
terjual sore ini, bolehkah saya memintanya untuk orang-orang yang kelaparan 
di luar sana?”

Bukan roti yang ia terima, melainkan sumpah serapah dan ludah 
pemilik toko itu belepotan di wajahnya. Walau kaget dengan reaksi tersebut, 
Bunda Teresa tidak kehilangan kesabarannya. Diusapnya wajahnya dengan 
tangannya, dan sambil mengulurkan tangan dia berucap, “Tuan, ludah ini 
untuk saya, tetapi roti yang saya minta itu untuk orang-orang yang kelaparan 
di luar sana.”

Sementara pemilik toko masih ngedumel dengan kata-kata dan sikap 
kasarnya, para pengikut Bunda Teresa kehilangan pengendalian diri mereka. 
Mereka hendak melabrak pemilik toko itu, ketika Bunda Teresa justru 
mengajak mereka berdoa.

Bunda Teresa mulai berlutut di lantai dan memanjatkan permo honan, 
“Ya Tuhan yang Mahapemurah dan Mahakasih, sudilah kiranya Engkau 
menganugerahkan berkat melimpah kepada bapak ini beserta seluruh anggota 
keluarganya. Semoga mereka sehat dan sejahtera. Hindarkanlah mereka dari 
kelaparan yang kini diderita oleh begitu banyak orang di luar sana. Engkaulah 
pencipta dan pemelihara alam semesta, dengarkanlah doa hambamu ini. 
Amin.”

Bunda Teresa segera pamit dan meninggalkan toko itu. Keajaiban 
pun terjadi. Keesokan harinya berita mengenai peristiwa yang baru lalu itu 
menyebar ke sudut-sudut kota. Yang menyebarkan tiada lain adalah si pemilik 
toko itu, yang luluh hatinya karena imbalan doa yang ia terima dari Bunda 
Teresa atas caci maki dan ludahnya. Kemarin ia menolak permintaan atas 
roti yang mungkin akan basi karena tak laku sore itu, tetapi kini ia pulalah 
yang memasuki sekian banyak toko roti, menemui pemiliknya, menceritakan 
kepada para pemilik toko roti itu mengenai permintaan Bunda Teresa dan 
perlakuannya terhadap biarawati itu.

Selebihnya, bayangkanlah keajaibannya : pada hari itu tersedia bukan 
roti basi, tetapi roti hangat yang baru saja keluar dari oven, jumlahnya 
berkeranjang, siap disumbangkan untuk orang-orang yang kelaparan.

Bunda Teresa menemukan moment of truth-nya, begitu juga pemilik 
toko yang meludahinya. Keduanya bersikap tepat ketika meng hadapi momen 
penting itu, dan dunia menjadi lebih indah karenanya.
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(disadur seperlunya dari: https://duniamotivasi101.wordpress.com/ 2017/11/10/
ludah-dibalas-dengan-doa-yang-indah/)

Bacaan Kitab Suci (Kel 16:1-15)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  1Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel 

di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, 
pada hari yang kelima belas bulan yang kedua, sejak mereka keluar 
dari tanah Mesir. 2Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap 
jemaah Israel kepada Musa dan Harun; 3dan berkata kepada mereka: 
“Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN 
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti 
sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang 
gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.”

  4Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan 
menurunkan dari langit hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan 
keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk 
sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut 
hukum-Ku atau tidak. 5Dan pada hari yang keenam, apabila mereka 
memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan 
terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka 
sehari-hari.”

  6Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang 
Israel: “Petang ini kamu akan mengetahui bahwa TUHANlah yang 
telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 7Dan besok pagi 
kamu melihat kemuliaan TUHAN, karena Ia telah mendengar 
sungut-sungutmu kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu 
bersungut-sungut kepada kami?” 8Lagi kata Musa: “Jika memang 
TUHAN yang memberi kamu makan daging pada waktu petang 
dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena TUHAN 
telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan 
kepada-Nya -- apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-
sungutmu itu, tetapi kepada TUHAN.”

  9Kata Musa kepada Harun: “Katakanlah kepada segenap jemaah 
Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar 
sungut-sungutmu.” 10Dan sedang Harun berbicara kepada segenap 
jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun 
-- maka tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan.

  11Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 12”Aku telah mendengar 
sungut-sungut orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada waktu 
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senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan 
kenyang makan roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah 
TUHAN, Allahmu.”

  13Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang 
menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun 
sekeliling perkemahan itu. 14Ketika embun itu telah menguap, 
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, 
sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. 
15Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada 
yang lain: “Apakah ini?” Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi 
Musa berkata kepada mereka: “Inilah roti yang diberikan TUHAN 
kepadamu menjadi makananmu.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab Suci

1. Apa yang menyebabkan Bunda Teresa mendatangi toko roti dan meminta 
sisa roti yang tidak terjual?

2. Bagaimanakah tanggapan dari pemilik toko  roti atas permintaan Bunda 
Teresa tersebut?

3. Apakah yang dapat Anda maknai dalam doa Bunda Teresa berkaitan 
dengan makanan?

4. Mengapa umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun?
5. Apa yang diperbuat Tuhan, seperti yang disampaikan-Nya kepada Musa, 

agar umat Israel tidak bersungut-sungut lagi?
6. Dari kisah Bunda Teresa dan umat Israel di padang gurun, bagaimana 

seharusnya pandangan kita terhadap makanan? 

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Ya Allah, Tuhan kami, Engkau telah menjadikan makanan bukan 
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hanya sebagai ungkapan kepuasan tetapi ucapan syukur. Bukan 
hanya sebagai ungkapan kenikmatan tetapi perhatian. Bukan hanya 
sebagai bentuk gengsi tetapi kasih. Semoga kami dapat menapaki 
jejak-jejak hati Bunda Teresa yang mampu mengubah ungkapan 
kepuasan, kenikmatan, serta gengsi menjadi ucapan syukur, 
perhatian, serta kasih bagi sesama terlebih yang sedang mengalami 
kelimpahan. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang 
bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.  

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti 
yang kita harapkan dan kita semakin dapat menyadari kasih Tuhan 
yang ditunjukkan melalui makanan.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Adven ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk lebih melihat makanan sebagai 

saluran kasih Allah kepada manusia.
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra 
dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan I Aksi Adven Pembangunan 2020 sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN II
PERMASALAHAN SAMPAH MAKANAN 

DALAM KEHIDUPAN KITA

Tujuan

Umat menyadari tindakan-tindakan yang dapat menjadi sumber sampah 
makanan.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Bapak, Ibu dan Saudara/i terkasih, dalam Ensiklik Laudato Si’ no. 22 
Paus Fransiskus menuliskan, masalah-masalah limbah berkaitan erat dengan 
budaya ‘membuang’ yang menyangkut baik orang yang dikucilkan maupun 
barang yang cepat disingkirkan menjadi sampah. Konteks ini menjadi nyata 
ketika kita melihat ribuan ton sampah makanan yang menggunung di pasar 
dan puluhan kantong sisa makanan yang berjejer di perumahan serta pusat 
produksi makanan. 

Sejalan dengan Ensiklik Laudato Si’ tersebut ada pendapat bahwa di 
balik sebutir nasi yang sampai di meja kita, yang ada di depan kita dan siap 
untuk kita santap itu, ada kerja keras dan keringat banyak orang. Artinya, 
dengan menyia-nyiakan makanan, membuang makanan, kita sama saja tidak 
menghargai jerih payah orang-orang yang menyediakan sebutir nasi itu untuk 
kita. Oleh karena itu, dalam Pertemuan II - Permasalahan Sampah Makanan 
Dalam Kehidupan Kita, kita diajak untuk menyadari tindakan-tindakan 
yang dapat menjadi sumber sampah makanan. 

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan 
Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri 
dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
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P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.
P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, meng ampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa kami, aneka jenis ikan, berbagai bentuk unggas, ber-

agam hewan ternak, bermacam-macam warna sayur-mayur, dan 
aneka rasa buah-buahan telah memperindah alam ciptaan-Mu 
supaya dapat kami nikmati. Ini merupakan hasil karya-Mu yang 
ingin Engkau tunjukkan sebagai bukti kasih-Mu, tetapi saat ini 
kami telah melihat semua keindahan ciptaan-Mu tersebut menjadi 
aneka bentuk makanan yang menumpuk berjejer menjadi sampah. 
Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyadari aneka sampah 
makanan yang kami hasilkan telah menodai anugerah-Mu serta 
tercipta dan berdampak buruk terhadap alam ciptaan-Mu. Demi 
Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, 
dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan 
sepanjang masa. Amin. 

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Kebiasaan Menyisakan Makanan dan Minuman
Memangnya kenapa kalau makanan di piringmu habis, bersih tidak 

bersisa? Malu? Gengsi disangka lapar sekaligus doyan? Kalau memang lapar 
dan doyan, lalu kenapa? Lalu yang menyuguhkan makanan mengamini, ikut 
menertawakan orang yang piringnya bersih. Kemudian mengakhiri tawanya 
dengan ungkapan bahwa itu cuma bercanda. Sungguh tidak pantas.

Saya lupa kapan terakhir kali saya menyisakan makanan alias makanan-
nya tidak habis. Barangkali, sewaktu SMP. Itu yang terakhir. Ingatan kuat soal 
adab makan ini, saya peroleh saat kuliah semester 4 atau 5. Ketika sedang 
mengajar, dosen saya yang satu itu, Prof D, selalu mengaitkan teori yang sedang 
kami pelajari dengan kejadian kontekstual. Di tengah cerita panjangnya – 
yang saya juga lupa beliau cerita apa – tiba-tiba beliau berpesan satu hal yang 
sampai detik ini, selalu saya ingat. Selalu.
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“Di balik sebutir nasi yang sampai di meja kita, yang ada di depan 
kita dan siap untuk kita santap itu, ada kerja keras dan keringat banyak 
orang. Maka, jangan sampai kita menyisakan makanan di piring. Setiap 
mau mulai makan, ingat saja orang-orang yang sudah bersusah payah 
menyediakan sebutir nasi itu untuk kita.”

Saya bersyukur sekali punya orangtua yang sewaktu saya kecil, mencon-
toh kan kebiasaan baik saat sedang makan. Fokus, rapi, bersih, tenang, cepat, 
sepi (alias tidak bunyi kecap-kecap), dan harus habis. Jadi tidak ada sejarahnya 
kami (saya, ibu, bapak) makan disambi aktivitas lain. Kalau sedang makan, ya, 
makan. Tidak boleh ada kegiatan lain.

Maka, sewaktu saya masuk ke kehidupan selebriti akibat peker jaan 
kantor, saya menemukan semua hal yang bagi saya sungguh sangat meng-
ganggu itu. Suatu hari, kami makan bersama di restoran mahal. Mereka beli 
banyak menu, cuma dicicipi satu dua sendok, lalu dibiarkan begitu saja, tidak 
dibungkus untuk dibawa pulang.

Saya yang saat itu sudah kekenyangan karena ternyata satu porsinya 
besar sekali, memaksakan diri untuk terus mengunyah pelan-pelan sampai 
habis tak bersisa. Saya kunyah daging steak lezat dengan air mata dan emosi 
yang ditahan-tahan.

Pulangnya, sesudah kami berpisah jalan, saya menangis. Ter gugu. 
Tetangga sebelah rumah saya persis, seorang ibu yang ketika hamil anak 
bungsunya, kelaparan tengah malam. Beliau punya sekotak makanan, tapi 
hanya cukup untuk si sulung. Diberikannya sekotak itu kepada anaknya sambil 
beralasan sudah kenyang. Padahal, perutnya lapar bukan main. Suami? Jauh 
dari harapan karena hobi judi.

Akhirnya, beliau keluar rumah diam-diam, menuju rumah tetang ga 
sebelahnya yang menggantung satu kantong plastik hitam di pagar rumah. 
Diambilnya kantong itu, lalu dibawa ke dalam rumah. Satu kantong plastik itu 
menyelamatkan dirinya sejenak pada malam itu. Apa isi kantong plastik itu?

Makanan sisa. Makanan yang sengaja digantung di pagar supaya diambil 
kucing. Makanan yang sungguh tidak layak dikonsumsi manu sia, apalagi ibu 
hamil! Makanan itu… bahkan kita tidak bisa menyebutnya sebagai “makanan” 
lagi. Sebab itu sampah.

Hanya mengingatnya saja hati saya sakit sekali. Bahkan ketika menulis 
ini, mata saya memerah. Saya sungguh membenci sifat dan tindakan orang 
yang hobi menyisakan makanan.

(ditulis oleh Diajeng Larasati Sekar Arum, seorang blogger, penulis konten di 
salah satu stasiun TV swasta nasional dan pekerja lepas dengan pengalaman 
menulis sebagai profesional sejak tahun 2013)

(disadur seperlunya dari : https://diajengsekar.com/2020/01/kebiasaan-menyisakan-
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makanan-dan-minuman/)
Bacaan Kitab Suci (Luk 11:1-4)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  1Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia 

berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-
Nya: “Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan 
Yohanes kepada murid-muridnya.” 2Jawab Yesus kepada mereka: 
“Apabila kamu berdoa, katakan lah: Bapa, dikuduskanlah nama-
Mu; datanglah Kerajaan-Mu. 3Berikanlah kami setiap hari makanan 
kami yang secukupnya 4dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab 
kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; 
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.”

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab Suci

1. Dalam Kisah Kehidupan, mengapa perilaku menyisakan makanan 
dikatakan sungguh tidak pantas?

2. Dalam Bacaan Kitab Suci, mengapa Yesus mengajarkan untuk berdoa 
“Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya”?

3. Dalam kehidupan Anda, perilaku apakah yang berpotensi menjadi sumber 
sampah makanan?

RANGKUMAN
Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa. 
U : Allah Bapa kami, aneka sampah makanan telah berserakan di bumi. 

Aneka sayur-mayur menggunung di pasar-pasar. Berbagai jenis 
olahan daging menumpuk basi di pinggir-pinggir perumahan. 
Sementara banyak sesama kami yang kelaparan. Semoga kami 
dapat melihat dan mengatur hati serta langkah untuk menangkap 
semua pengalaman nyata ini menjadi benih-benih kesadaran baru, 
paradigma baru. Hal ini kami perlukan agar kami mampu mengambil 
langkah yang tepat untuk menyikapinya. Demi Kristus, Tuhan dan 
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Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan 
Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. 
Amin.  

Pengutusan
P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 

menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti 
yang kita harapkan dan kita dapat memiliki paradigma baru 
terhadap makanan.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Adven ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah membuat kita memiliki paradigma baru ter hadap 

makanan sehingga sampah makanan menjadi berkurang.   
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra 
dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan II Aksi Adven Pembangunan 2020 sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN III
BIJAKSANA MENGOLAH DAN MENGELOLA MAKANAN

Tujuan

Umat dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan makanan secara bijaksana 
agar sampah makanan dan sisa makanan menjadi sangat minimal.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Bapak, Ibu dan Saudara/i terkasih, dalam khotbah memperingati Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia 2013 Paus Fransiskus menyampaikan, budaya 
membuang makanan membuat kita kehilangan kepekaan. Kebiasaan ini 
sangat memprihatinkan di saat banyak orang dan keluarga di seluruh dunia 
masih kelaparan dan kekurangan gizi.

Keprihatinan Paus Fransiskus juga merupakan keprihatinan kita 
bersama. Maka dalam pertemuan ketiga ini - Bijaksana Dalam Mengolah 
dan Mengelola Makanan, kita diajak untuk bijaksana dalam pengolahan 
dan pengelolaan makanan agar makanan yang terbuang (sampah makanan) 
menjadi sangat minimal.

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita men de ngar-
kan Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan 
diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.
P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.
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P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, meng ampuni 
dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa kami, para petani telah mengayunkan cangkulnya di 

ladang, para nelayan menarik jalanya di tengah laut, dan para 
gembala melepas kambing serta lembu mereka di padang. Semoga 
kami dapat bersyukur atas keterlibatan petani, nelayan, dan gembala 
dalam menciptakan sumber-sumber makanan bagi kami, sehingga 
kami pun mempunyai hati untuk lebih memilih menyimpan 
seperlunya daripada mengolah semuanya, lebih peduli kepada 
sesama yang membutuhkan daripada keserakahan diri, sehingga 
kami pun berani untuk membagikan makanan kami daripada 
membuangnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang 
bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan 
berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Komunitas Garda Pangan, 
Si Pengawal Makanan Agar Tak Mubasir

Betapa mulia kegiatan yang dilakukan Komunitas Garda Pangan. 
Bagaimana tidak, mereka memiliki program mendistribusikan makanan 
berlebih atau makanan sisa yang layak konsumsi agar bisa dinikmati oleh 
orang-orang tak mampu, sehingga tidak ada makanan yang terbuang percuma 
alias mubasir.

Persoalan makanan layak konsumsi yang tersedia berlebihan baik 
dari restoran, katering atau hotel sehingga kerap berakhir di tempat sampah, 
mungkin masih sangat jarang yang memedulikannya. Padahal masih banyak 
masyarakat yang harus menahan lapar, karena tak mampu membeli makanan. 
Kondisi inilah yang membuat Eva Bachtiar, Dedhy Bharoto Trunoyudho, dan 
Indah Audivtia tergerak untuk mendirikan Komunitas Garda Pangan. Sesuai 
namanya, 'garda', komunitas ini ingin mengawal makanan sisa yang tak habis 
terjual di restoran, hotel, hingga katering dan masih layak dikonsumsi agar tak 
berakhir di tempat pembuangan.

Eva, salah satu pendirinya menceritakan, Garda Pangan berperan 
untuk mendistribusikan makanan berlebih dari restoran hingga perhotelan ke 
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kelompok masyarakat prasejahtera yang tinggal di Surabaya. "Jadi, dua founder 
lainnya yaitu Mas Dedhy dan Mbak Indah punya usaha katering. Mereka 
merasakan betul habis event wedding banyak makanan yang nggak ke makan. 
Di Indonesia memang masyarakatnya masih tinggi gengsi kalau bikin acara 
pernikahan harus dilebihkan porsinya, karena kalau kurang nanti diomongin, 
di satu sisi banyak makanan terbuang," ujar Eva pada Suara.com belum lama 
ini.

Selain memunculkan ironi di tengah masyarakat yang serba kekurangan, 
makanan sisa ini juga bisa berdampak pada lingkungan. Eva menjelaskan 
sampah makanan yang bertumpuk di permukaan tanah dapat mengeluarkan 
gas metana yang 23 kali lebih berbahaya dibanding karbondioksida. Gas ini 
juga merupakan salah satu penyumbang emisi rumah kaca.

"Idealnya memang setiap kota punya food bank. Jadi, makanan sisa 
namun layak konsumsi dari segi kualitas, bisa didistribusikan sehingga tidak 
menjadi sampah yang pada gilirannya merusak lingkungan juga," jelasnya.

Komunitas Garda Pangan yang didirikan sejak 2017 ini pun memulai 
kegiatannya dengan menjalin kerjasama dengan industry hospitality. Hingga 
kini Komunitas Garda Pangan sudah rutin mengumpulkan makanan berlebih 
dari tiga restoran, tiga toko roti, satu pasar organik, dan satu katering, dan 
festival kuliner. "Makanan yang terkumpul kita distribusi ke 110 lokasi di 
Surabaya. Meliputi panti asuhan, panti jompo, shelter anak jalanan, keluarga 
prasejahtera, banyak sih. Masing-masing sebelumnya kita survei supaya kita 
percaya dan ngasihnya tepat sasaran," tambah perempuan kelahiran Bontang, 
32 tahun silam ini.

Eva mengatakan sejak satu tahun berdiri, Garda Pangan memiliki 
sekitar 30 relawan. Setiap bulannya komunitas ini bisa membagikan 3000 
porsi makan. Karena masih bersifat komunitas, biaya yang dibutuhkan untuk 
operasional kegiatan masih didapat dari donasi masyarakat setempat dan 
dukungan dari industri kreatif setempat.
(disadur seperlunya dari :https://www.suara.comlifestyle/2018/10/20/ 100235/
komunitas-garda-pangan-si-pengawal-makanan-agar-tak-mubasir)

Bacaan Kitab Suci (Kej 41:46-57)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  46Yusuf berumur tiga puluh tahun ketika ia menghadap Firaun, raja 

Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya 
seluruh tanah Mesir. 47Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-
tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, 48maka Yusuf 
mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan 
yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota; hasil daerah 
sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. 49Demikianlah 
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Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, 
sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak 
terhitung.

  50Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang 
anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di 
On. 51Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, 
sebab katanya: “Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada 
kesukaranku dan kepada rumah bapaku.” 52Dan kepada anaknya 
yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya: “Allah membuat 
aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku.”

  53Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah 
Mesir itu, 54mulailah datang tujuh tahun kelaparan, seperti yang 
telah dikatakan Yusuf; dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi 
di seluruh negeri Mesir ada roti. 55Ketika seluruh negeri Mesir 
menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada 
Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir: “Pergilah 
kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu.” 
56Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka 
segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab 
makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. 57Juga dari seluruh bumi 
datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab 
hebat kelaparan itu di seluruh bumi.

  Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Dialog Interaktif Berdasarkan Kisah Kehidupan dan Bacaan Kitab Suci

1. Mengapa Eva Bachtiar dan teman-temannya tergerak untuk mendiri-
kan Komunitas Garda Pangan?

2. Kegiatan apakah yang dilakukan Komunitas Garda Pangan?
3. Dalam Bacaan Kitab Suci, apa yang dilakukan oleh Yusuf saat 7 tahun masa 

kelimpahan dan saat 7 tahun masa kelaparan?
4. Menurut pendapat Anda, mengapa Yusuf melakukan hal tersebut? 
5. Sehubungan dengan tema AAP 2020 “Natal : Paradigma Baru Terhadap 

Makanan, apa yang dapat Anda teladani dari Komunitas Garda Pangan 
dan Yusuf?

6. Dalam mengolah dan mengelola makanan, tindakan apa yang dapat Anda 
lakukan, baik secara pribadi maupun bersama, agar semakin sedikit 
makanan yang tersia-siakan?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 
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BAHAN PENDALAMAN IMAN OMK
DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa kami, sumber-sumber makanan telah Engkau ciptakan 

untuk memenuhi kebutuhan kami. Padi, jagung, dan ubi menumpuk 
di sawah dan ladang. Ribuan ikan berkeriapan di sungai, tambak, 
dan lautan. Aneka ragam sayur dan buah memenuhi semua kebun 
dan pekarangan. Semoga kami dapat menjadikan padi, jagung, ubi, 
aneka ikan, unggas, ternak, serta sayur dan buah menjadi makanan 
yang siap untuk kami nikmati dan bagikan dengan bijaksana 
sehingga tidak menjadi sumber sampah. Demi Kristus, Tuhan dan 
Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan 
Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. 
Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti 
yang kita harapkan dan kita semakin bijaksana dalam mengolah dan 
mengelola makanan agar tidak banyak yang menjadi sampah.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Adven ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita guna menemukan langkah-langkah 

terbaik untuk mengolah dan mengelola makanan.
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra 
dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan III Aksi Adven Pembangunan 2020 sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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P ERTEMUAN I
MAKANAN ADALAH BERKAT TUHAN BAGI MANUSIA

Tujuan

Kaum muda (semakin) menyadari cinta kasih Tuhan kepada manusia melalui 
makanan.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya. 

Kata Pengantar

Kaum muda yang terkasih, tanpa terasa kita telah memasuki Masa Adven. 
Untuk mengisi Masa Adven, Gereja Keuskupan Bogor mengajak kita mengubah 
paradigma kita terhadap makanan dengan Aksi Adven Pembangunan (AAP) 
2020, yang bertema “Natal : Paradigma Baru Terhadap Makanan”. 

Kaum muda yang terkasih, ada ungkapan yang cukup terkenal yang 
mengatakan “di dunia ini begitu banyak orang lapar di mana Tuhan tidak 
dapat menunjukkan diriNya kecuali melalui sepotong makanan”. Tahukah 
kamu siapa yang mengucapkannya? Ungkapan tersebut merupakan kata-kata 
Mahatma Gandhi, seorang pemimpin agama Hindu, pendiri negara India, 
dan pejuang perdamaian dunia. Ungkapan tersebut ingin menyatakan bahwa 
makanan bahkan dalam bentuk yang paling kecil sekalipun adalah wujud 
pernyataan diri Allah kepada manusia, berkat Allah bagi manusia. Inilah yang 
akan kita dalami dalam pertemuan I : “Makanan adalah berkat Tuhan bagi 
Manusia”.

Pernyataan Tobat

P : Kaum muda yang terkasih, sebelum kita mendengarkan Sabda Allah 
dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon 
ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

BAHAN PENDALAMAN IMAN OMK
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− hening sejenak –
P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.
P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, meng ampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa Sumber segala kehidupan, kami bersyukur karena Engkau 

telah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Engkau juga telah 
memberikan makanan sebagai berkat-Mu bagi manusia. Ajarilah 
kami akan berkat-Mu itu dan membagikannya bagi mereka yang 
membutuhkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang 
hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Food Cycle Kumpulkan Makanan Sisa Pesta Pernikahan 
Untuk Pengemis

Di kampung kumuh Jakarta kaum miskin mencicipi kehidupan mapan 
berkat program sosial yang ingin menanggulangi sampah makanan berlimpah 
di Indonesia. Didaulat dengan nama “Blessing to Share,” program yang digagas 
oleh Bridestory dan Food Cycle ini menyalurkan sisa makanan dari acara 
pernikahan untuk kaum miskin di ibukota. Karena meski mencatat angka 
kemiskinan yang relatif tinggi, Indonesia adalah negara yang paling banyak 
membuang makanan layak konsumsi per kepala dibandingkan negara lain di 
dunia kecuali Arab Saudi. 

Menurut survey Exonomist Intelligence Unit 2017 silam, 260 juta pendu-
duk Indonesia setiap tahun membuang 300 kilogram makanan layak konsumsi. 
Jumlah tersebut melampaui Amerika Serikat yang bertengger di peringkat 
ketiga. Di seluruh dunia sebanyak 1,3 miliar ton makanan senilai US$ 1 triliun 
dibuang setiap tahun, menurut Badan Pangan PBB, FAO. Di sinilah program 
Blessing to Share mencoba mendapat celah bantuan sosial. “Ada banyak pesta 
pernikahan di Indonesia dan lebih banyak lagi makanan sisa,” kata penggagas 
program, Astrid Paramita. “Dan sayangnya ada banyak orang yang kelaparan. 
Jadi program ini berusaha mengurangi jurang antara kaya dan miskin.”
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Meski baru menjangkau sebagian kecil kaum miskin, Paramita meyakini 
layanan sosial miliknya itu bisa diperluas ke kota lain. Ia juga berencana 
menampung makanan sisa yang layak konsumsi dari konferensi atau 
pertemuan bisnis di perusahaan swasta. Sejak November 2017 silam, Blessing 
to Share sudah mengumpulkan dan mendistribusikan 1,6 ton makanan sisa 
dari sekitar 50 pesta pernikahan. Paramita memanfaatkan jasa bank makanan 
lokal untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Agar bisa mengikuti program ini, pasangan yang akan menikah harus 
terlebih dahulu mendaftar dan menentukan individu yang bertanggungjawab 
mengkoordinasi pengumpulan makanan sisa pada hari pernikahan. 
Orang tersebut akan bekerjasama dengan tim Food Cycle yang kemudian 
mengirimkan makanan sisa dengan jasa Go-Jek ke Bank Makanan Indonesia. 
Untuk sementara ini program Blessing to Share hanya menerima pendaftaran 
dari pasangan yang menikah di Jakarta pada akhir pekan. Selain itu makanan 
yang disumbangkan harus berstatus halal.

Sumber : https://www.dw.com/id/food-cycle-kumpulkan-makanan-sisa-
pesta-pernikahan-buat-kaum-miskin/a-44306069

Bacaan Kitab Suci (Kel 16:1-15)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  1Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel 

di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, 
pada hari yang kelima belas bulan yang kedua, sejak mereka keluar 
dari tanah Mesir. 2Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap 
jemaah Israel kepada Musa dan Harun; 3dan berkata kepada mereka: 
“Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN 
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti 
sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang 
gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.”

  4Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan 
menurunkan dari langit hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan 
keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk 
sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut 
hukum-Ku atau tidak. 5Dan pada hari yang keenam, apabila mereka 
memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan 
terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka 
sehari-hari.”

  6Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang 
Israel: “Petang ini kamu akan mengetahui bahwa TUHANlah yang 
telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 7Dan besok pagi 
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kamu melihat kemuliaan TUHAN, karena Ia telah mendengar 
sungut-sungutmu kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu 
bersungut-sungut kepada kami?” 8Lagi kata Musa: “Jika memang 
TUHAN yang memberi kamu makan daging pada waktu petang 
dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena TUHAN 
telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan 
kepada-Nya -- apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-
sungutmu itu, tetapi kepada TUHAN.”

  9Kata Musa kepada Harun: “Katakanlah kepada segenap jemaah 
Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar 
sungut-sungutmu.” 10Dan sedang Harun berbicara kepada segenap 
jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun 
-- maka tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan.

  11Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 12”Aku telah men de ngar 
sungut-sungut orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada waktu 
senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan 
kenyang makan roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah 
TUHAN, Allahmu.”

  13Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang 
menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun 
sekeliling perkemahan itu. 14Ketika embun itu telah menguap, 
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, 
sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. 
15Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada 
yang lain: “Apakah ini?” Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi 
Musa berkata kepada mereka: “Inilah roti yang diberikan TUHAN 
kepadamu menjadi makananmu.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Dialog Interaktif Berdasarkan Bacaan Kitab Suci

1. Mengapa Bride Story and Food Cycle Indonesia mengumpulkan makanan 
sisa pesta dan membagikannya kepada orang miskin?

2. Menurutmu, apakah orang miskin mau menerima makanan sisa pesta? 
Mengapa?

3. Apa yang terjadi dengan Umat Israel sehingga mereka bersungut-sungut? 
4. Apa yang diperbuat Allah sehingga akhirnya Umat Israel tidak bersungut-

sungut lagi?
5. Studi kasus : Kamu sedang sangat lapar dan tidak memiliki makanan 

apa pun untuk dimakan. Kamu juga tidak memiliki uang untuk membeli 
makanan. Seorang teman tiba-tiba memberikan sebungkus roti untukmu. 
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Bagaimana perasaanmu saat kamu menerima roti tersebut? 
6. Dari kisah kehidupan dan bacaan Kitab Suci, bagaimana seharusnya 

pandangan kita terhadap makanan yang kita miliki?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa Sumber kehidupan, terima kasih atas segala kebaikan 

yang telah Engkau berikan kepada kami dalam wujud makanan 
sehari-hari. Ajarilah kami untuk dapat menggunakan segala 
kebaikanMu itu demi sesama kami dan segala makhluk ciptaan-
Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan 
berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Natal kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan dan kita dapat menghargai setiap bentuk makanan 
yang kita terima dan membagikannya kepada mereka yang 
membutuhkan.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Adven ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk dapat mengerti makna 

makanan sebagai berkat-Nya bagi manusia.
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra 
dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan I Aksi Adven Pembangunan 2020 sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN II
PERMASALAHAN SAMPAH MAKANAN 

DALAM KEHIDUPAN KITA
Tujuan

Kaum muda menyadari tindakan-tindakan yang dapat menjadi sumber sampah 
makanan.

RITUS PEMBUKA
Nyanyian Pembuka
Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Kaum muda yang terkasih, pada pertemuan sebelumnya kita telah 
membahas tentang makna makanan sebagai berkat Tuhan bagi manusia. 
Begitu besarnya makna makanan bahkan yang terkecil sekalipun. Akan tetapi 
seringkali ternyata makanan justru dapat menjadi permasalahan sampah 
bagi lingkungan sekitar kita. Begitu banyak orang di dunia yang tidak dapat 
menghargai makanan dan membuang-buang makanan. Dalam salah satu 
kesempatan, Paus Fransiskus pun mengkritik hal ini ketika beliau mengatakan 
“makanan yang kita buang adalah hak orang miskin”. Marilah pada pertemuan 
II ini kita menyadari permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita.  

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita men de-
ngarkan Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan 
diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.
P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, meng ampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.
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Doa Pembuka
P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa Mahacinta kami bersyukur karena Engkau senan tiasa 

memberikan berkat-Mu melalui makanan yang kami terima sehari-
hari. Akan tetapi seringkali kami lalai dan tidak mensyukuri bahkan 
kerap membuang-buang makanan. Bukalah mata hati kami untuk 
dapat menyadari banyak makanan yang terbuang menjadi sampah 
di lingkungan sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara 
kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan 
dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Kisah Kehidupan

Tolong Jangan Membuang Makanan Begitu Saja

“Yuk ah, entar keburu telat loh,” kata seorang wanita.
“Makanmu dikit amat sih Vin, lebih banyak sisanya. Kamu lagi gak sakit 

kan?” kata seorang wanita lagi.
Aku melirik meja sebelah. Sebuah piring dengan sebongkah nasi tersisa, 

serta semangkuk sayur yang kulihat hanya dicicipi saja berada di depan wanita 
muda. Aku membayangkan nasi, sayur dan sisa lauk itu dalam hitungan menit 
akan menjadi penghuni tong sampah.  

“Nggak, aku gak sakit kok. Cuma gak nafsu makan aja.” jawab wanita 
yang dipanggil Vin itu. Wajahnya menunduk, jari-jari tangannya lincah 
menari di layar ponsel.

“Lha, kalau gak nafsu makan ngapain kamu pesan makanan segini 
banyaknya?” tanya temannya.

“Mau gimana lagi Ca, nasi satu atau setengah harganya sama aja. 
Sayurnya juga udah sepaket kan semuanya?” jawab si Vin.

Duh, pingin rasanya ikut nimbrung di percakapan mereka.
“Mbak, kalo udah tau nggak nafsu makan dan nggak bakal habis, 

ngapain pesen nasinya satu porsi? Kenapa nggak setengah aja? Ooo... karena 
harganya baik satu maupun setengah porsi sama aja? Terus kalau kamu nggak 
suka sayur, kenapa nggak minta tanpa sayur aja? Sekali lagi, hanya karena pake 
sayur nggak pake sayur, harganya sama aja?? Terus akhirnya menurutmu tak 
mengapa nasi dan sayur-sayur itu dibuang?

Sedih dan miris rasanya melihat makanan-makanan itu harus terbuang 
sia-sia. Aku memang paling gak suka melihat ada orang yang membuang-
buang makanan. Menyisakan banyak makanan di piringnya, atau pesan 
makanan berlebih, untuk kemudian mereka buang di tong sampah. Mereka 
seperti orang yang tak tahu terima kasih. Tak menghargai jerih payah para 
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petani, peternak, nelayan, dan orang-orang lainnya yang bekerja keras demi 
memuaskan ego dan rasa lapar mereka.

Ingatanku melayang ke dimensi waktu belasan tahun silam, di sebuah 
desa tempat kakek dan nenekku tinggal. Di sana, kakek-kakek tua dalam balutan 
plastik seadanya sebagai pelindung dari hujan yang menyerupai badai, tetap 
tekun mengayuh cangkul untuk menggemburkan sawah sebagai persiapan 
untuk dimulainya bercocok tanam. Di hari berbeda, di bawah naungan caping 
lusuh, ibu-ibu tua membungkuk menanam padi sepanjang hari. Di saat 
matahari teramat terik hingga menyisakan gosong di wajah mereka. Butuh 
waktu lebih dari empat bulan untuk mengumpulkan kesabaran menunggu 
padi dipanen. Banyak tenaga, keringat, bahkan air mata perjuangan selama 
masa tunggu itu. Menyiangi padi, membuang gulma, mengaliri sawah dengan 
air. Memberikan pupuk, menjaganya dari burung, tikus atau hama lainnya. 
Perjuangan mereka bertambah berat di musim kemaru. Tidak mudah untuk 
mengalirkan air dari sungai dengan debit air yang menyusut ke sawah-sawah.

Saat panen, tidak serta merta nasi sudah siap terhidang di meja. Para 
petani dan buruh tani masih harus mengangkut padi, berjalan terseok di 
pematang sawah yang licin. Sampai di rumah atau lumbung penyimpanan, 
mereka kemudian menjemur padi-padi tersebut. Selang beberapa hari atau 
minggu tergantung teriknya sinar mentari, mereka mengangkutnya ke 
tempat penggilingan padi, baru kemudian berubah menjadi beras. Dari masa 
menyemai benih hingga mengangkut ke tempat penggilingan padi, butuh 
waktu sekitar lima bulan bahkan lebih untuk mewujudkan bulir-bulir beras itu 
sampai ke tangan kita. Dan selama itu pula, para petani dan buruh tani tidak 
mempedulikan dinginnya air hujan atau teriknya matahari yang memanggang.

Lalu, tiba-tiba tanpa rasa empati apapun banyak orang seperti Vin ini 
dengan entengnya membuang-buang makanan mereka begitu saja. Seolah 
dengan satu jentikan jari mereka bisa mendatangkan makanan apa saja 
dan kapan saja. Di acara pesta, di acara tahlilan atau syukuran, aku sering 
melihat orang-orang tanpa pertimbangan dan alasan apapun menyisakan 
banyak makanan di piring. Malah aku pernah menyaksikan dengan mata 
kepala sendiri, ada orang membuang begitu saja nasi bungkus yang ia terima 
dari takmir masjid di hari Jumat, saat banyak dermawan memberi sedekah 
makanan.

“Alah, biarin saja. Toh itu makanan dari uang mereka sendiri. Kok malah 
kamu yang ribut?”

Oh iya, itu memang uang mereka sendiri. Tapi aku tidak membicarakan 
uang mereka. Aku bicara tentang sumber daya yang jadi milik kita bersama.

Tahukah kamu, dengan populasi umat manusia yang terus meledak, 
sumber daya kita sedikit sekali yang bisa terbarukan. Ketika manusia semakin 
banyak, rumah dan gedung dibangun hingga menyita lahan pertanian. 
Tanah untuk bercocok tanam sudah semakin sedikit. Ini sudah diramalkan 
Thomas Robert Malthus pada 1798 di bukunya An Essay on the Principle 
of Population. Bahwa pertumbuhan populasi itu cenderung melampaui 
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pertumbuhan persediaan makanan. Seandainya kelak datang suatu masa, 
ketika kamu punya bermilyar-milyar uang sampai kamu bisa berenang 
di dalam uang, tapi tak ada makanan yang bisa kamu beli. Maukah kamu 
mengunyah uangmu? 

Makanan itu untuk dimakan, bukan dibuang. Sekali kamu 
mencolek makanan, maka datang kewajiban padamu untuk menghabiskan 
makananmu. Aku percaya, kelak makanan itu menuntut tanggung jawab 
kita. Pesanlah makanan sesuai ukuran porsimu. Kalau tidak habis, tidak usah 
malu membungkusnya untuk dimakan lagi nanti. Seandainya masih merasa 
kenyang, jangan segan menolak tawaran makan dari orang lain. Jangan 
buang sedekah makanan, tapi berikanlah pada mereka yang membutuhkan. 
Mintalah anggota keluarga agar jangan memasak makanan yang berlebihan. 
Seandainya sudah terlanjur, jangan biarkan menjadi basi. Jika ada yang enggan 
memakannya, hadiahkanlah kepada orang lain karena masih banyak mulut 
yang menanti. Ingat, menurut FAO masih ada 820 juta orang di dunia yang 
tidak tahu apa yang harus mereka makan hari ini. Jutaan perut kelaparan di 
luar sana, maka pilihanmu membuang makanan sama dengan menggoreskan 
luka dihati mereka. Bijaksanalah memperlakukan makanan, sekalipun 
uangmu berlimpah.

Sumber : https://www.kompasiana.com/primata/5e2aefb0097f367e95285512/ 
tolong-jangan-membuang-makanan-begitu-saja?page=all#sectionall

Bacaan Kitab Suci (Luk 11:1-4)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  1Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia 

berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-
Nya: “Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan 
Yohanes kepada murid-muridnya.” 2Jawab Yesus kepada mereka: 
“Apabila kamu berdoa, katakan lah: Bapa, dikuduskanlah nama-
Mu; datanglah Kerajaan-Mu. 3Berikanlah kami setiap hari makanan 
kami yang secukupnya 4dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab 
kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; 
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.”

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Dialog Interaktif Berdasarkan Bacaan Kitab Suci

1. Mengapa seseorang membuang atau tidak menghabiskan makanan?
2. Apa dampak dari tindakan membuang-buang makanan?
3. Agar tidak menimbulkan makanan sisa, baik karena porsi yang terlalu 

banyak atau makanan tidak disukai. Bagaimana seharusnya kita memesan 
makanan secara bijaksana?
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4. Apa makna dari kalimat “Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang 
secukupnya” dalam doa yang diajarkan Yesus? 

5. Tindakan apa saja yang pernah kamu lakukan yang mengakibatkan 
makananmu akhirnya menjadi sampah?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 

DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa Mahamulia, Engkau telah memberikan makanan sebagai 

berkat-Mu yang tiada habisnya bagi manusia. Kami mohon ampun 
karena kami sering lalai dalam menjaga segala kebaikan yang telah 
Engkau berikan. Ajarilah dan tuntunlah kami agar tidak membuang-
buang makanan dan tidak menjadikannya sebagai sumber sampah 
di lingkungan kami. Ajarilah kami untuk dapat menggunakannya 
sebagai rasa syukur kami dan membagikannya kepada mereka yang 
membutuhkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang 
hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Natal Kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang 
kita harapkan dan supaya kita semakin peka terhadap permasalahan 
sampah makanan dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasinya.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Adven ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk dapat bersikap peka terhadap 

permasalahan sampah makanan di sekitar kita.
U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra 
dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan II Aksi Adven Pembangunan 2020 sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup
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PERTEMUAN III
BIJAKSANA MENGOLAH DAN MENGELOLA MAKANAN

Tujuan

Kaum muda dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan makanan secara 
bijaksana agar sampah makanan dan sisa makanan menjadi sangat minimal.

RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka

Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Kata Pengantar

Kaum muda yang terkasih, kita telah melihat makna makanan sebagai 
berkat Tuhan bagi manusia. Kita juga telah melihat permasalahan sampah 
makanan yang timbul ketika kita tidak bisa mensyukuri makanan. Saat ini 
yang diperlukan oleh dunia kita adalah orang-orang yang bijaksana dalam 
mengelola makanan yang kita terima sehari-hari. Marilah dalam pertemuan III 
ini kita mendalami bagaimana caranya kita dapat bijaksana dalam mengelola 
makanan.

Pernyataan Tobat

P : Bapak, Ibu dan Saudara-saudari terkasih, sebelum kita men de-
ngarkan Sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan 
diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

− hening sejenak –
P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.
P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.
P : Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, meng ampuni 

dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.
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Doa Pembuka 

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa Sumber segala kehidupan, Engkau telah mem berikan 

makanan sebagai berkat-Mu yang tak berkesudahan kepada 
manusia. Sadarkanlah kami untuk dapat mengolah dan mengelola 
makanan sehingga tidak banyak makanan yang terbuang agar 
dapat mengurangi jumlah sampah makanan. Demi Kristus, Tuhan 
dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau 
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala 
masa. Amin. 

PENDALAMAN IMAN

Kisah Kehidupan

Mampukah Kamu Tidak Buang-Buang Makanan Selama Tujuh Hari
(Oleh Max La Manna)

Sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. Sebagian besar 
berakhir di tempat pembuangan akhir dan berkontribusi terhadap perubahan 
iklim. Koki tanpa sampah, Max La Manna, memberi tahu kami bagaimana kita 
bisa membuat perbedaan. “Makanan selalu menjadi bahan utama dalam hidup 
saya. Ayah saya seorang koki, dan saya dibesarkan di dunia makanan. Orang 
tua saya selalu mengajari saya untuk tidak pernah membuang makanan”.

Di planet yang berpenduduk hampir 9 miliar orang, kita menghadapi 
kerawanan pangan di setiap tingkat. Lebih dari 820 juta orang tidak memiliki 
cukup makanan untuk dimakan. Limbah makanan adalah salah satu masalah 
terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Diperkirakan sepertiga dari 
semua makanan yang diproduksi secara global hilang atau terbuang sia-sia.

Limbah makanan tidak hanya berarti makanan yang terbuang. Limbah 
makanan juga berarti uang yang terbuang, air yang terbuang, energi yang 
terbuang, tanah yang terbuang dan transportasi yang sia-sia. Membuang 
makanan Anda juga berarti berkontribusi pada perubahan iklim. Makanan 
yang dibuang sering dikirim ke tempat pembuangan, dibiarkan membusuk 
dan menghasilkan gas metana. Jika limbah makanan adalah sebuah negara, 
negara itu akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga 
setelah Amerika dan China.”

Apa yang dapat kita lakukan?
Hari 1: Belanja cerdas
Banyak orang membeli lebih dari yang mereka butuhkan. Berbelanjalah 

lebih cerdas dengan membuat daftar dan HANYA membeli apa yang Anda 
butuhkan dari daftar. *Bonus: Pastikan sudah mengkonsumsi semua makanan 
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yang Anda beli sebelumnya, kemudian baru pergi ke pasar untuk membeli 
lebih banyak bahan makanan.

Hari 2: Simpan makanan dengan benar
Penyimpanan yang tidak benar adalah penghasil sejumlah besar 

limbah makanan. Banyak orang tidak tahu bagaimana menyimpan buah dan 
sayuran, yang dapat menyebabkan buah dan sayur terlalu cepat matang, dan 
pada akhirnya, produk cepat busuk. Misalnya, kentang, tomat, bawang putih, 
mentimun dan bawang tidak boleh didinginkan. Barang-barang ini harus 
disimpan pada suhu kamar.

Batang sayuran hijau dan herbal boleh direndam air. Simpan roti dalam 
freezer jika tidak bisa dihabiskan tepat waktu. Jadilah penyelamat makanan 
dengan cara memilih produk yang sedikit tidak sempurna di toko, atau lebih 
baik lagi, belilah langsung dari petani.

Hari 3: Simpan sisa makanan (dan benar-benar dimakan)
Sisa makanan tidak hanya dihasilkan ketika ada acara. Jika Anda sering 

memasak dan punya sisa makanan terus-menerus, tentukan satu hari untuk 
menghabiskan semua yang terkumpul di lemari es. Ini cara yang bagus untuk 
menghindari membuang makanan.

Terlebih lagi, ini menghemat waktu dan uang Anda.
Hari 4: Berteman dengan freezer
Membekukan makanan adalah salah satu cara termudah untuk 

mengawetkannya, dan jenis makanan yang cocok untuk pembekuan tidak ada 
habisnya. Misalnya, sayuran yang agak terlalu lunak untuk digunakan dalam 
salad favorit dapat dimasukkan ke dalam kantong atau wadah yang aman 
untuk freezer. Gunakan di kemudian hari dalam smoothie dan resep lainnya.

Sisa bumbu dan rempah-rempah dapat dikombinasikan dengan minyak 
zaitun dan bawang putih cincang, kemudian dibekukan dalam nampan es 
batu. Siap dipakai sewaktu-waktu memasak tumis dan hidangan lainnya. Anda 
dapat membekukan sisa-sisa makanan, kelebihan produk dari toko favorit 
Anda, dan makanan curah seperti sup dan cabai. Ini cara yang bagus untuk 
memastikan agar Anda selalu memiliki makanan sehat masakan rumah.

Hari 5: Bawa bekal
Meskipun pergi makan siang dengan rekan kerja atau membeli makanan 

dari restoran favorit memang menyenangkan, jajan menghabiskan uang dan 
dapat menghasilkan sisa makanan. Cara yang bermanfaat untuk menghemat 
uang sambil mengurangi jejak karbon Anda adalah membawa makan siang ke 
tempat kerja. Kalau tidak sempat menyiapkan bekal di pagi hari, coba bekukan 
sisa makanan dalam wadah berukuran satu porsi. Dengan begitu, Anda akan 
punya makan siang yang lezat dan siap setiap pagi.

Hari 6: Buat kaldu sendiri
Mengolah kaldu rumahan adalah cara mudah untuk mengurangi sisa 

makanan. Tumis sisa sayuran, seperti bagian atas, tangkai, kulit, dan potongan 
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sisa lainnya dengan sedikit minyak zaitun atau mentega, lalu tambahkan air 
dan biarkan mendidih, menjadi kaldu sayur beraroma.

Hari 7: Kompos jika bisa
Pengomposan sisa makanan adalah cara yang bermanfaat untuk 

menggunakan kembali sisa makanan, mengubah limbah makanan menjadi 
energi untuk tanaman. Meskipun tidak semua orang memiliki ruang untuk 
sistem pengomposan di luar ruangan, ada berbagai sistem pengomposan di 
dalam ruangan yang membuat praktik ini mudah dan dapat diakses untuk 
semua orang, bahkan yang memiliki ruang terbatas. Komposter luar ruangan 
bisa dimanfaatkan untuk mereka yang memiliki taman besar, sedangkan 
komposter meja paling baik untuk penduduk kota dengan tanaman hias atau 
kebun herba kecil.

Kata-kata terakhir

Intinya adalah, kita semua dapat mengurangi limbah makanan kita dan 
ada banyak cara untuk melakukannya. Dengan lebih memikirkan makanan 
yang dibuang rumah tangga Anda setiap hari, Anda dapat membantu 
menciptakan perubahan positif untuk melestarikan sumber daya bumi yang 
paling berharga. Bahkan sedikit perubahan pada cara Anda berbelanja, 
memasak, dan mengonsumsi makanan saja akan membantu mengurangi 
dampak buruk terhadap lingkungan. Tidak harus sulit. Dengan sedikit usaha, 
Anda dapat memotong limbah makanan secara dramatis, menghemat uang 
dan waktu, dan membantu menghilangkan tekanan dari alam.
Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/vert-earth-49892409

Bacaan Kitab Suci (Kej 41:46-57)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  46Yusuf berumur tiga puluh tahun ketika ia menghadap Firaun, raja 

Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya 
seluruh tanah Mesir. 47Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-
tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, 48maka Yusuf 
mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan 
yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota; hasil daerah 
sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. 49Demikianlah 
Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, 
sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak 
terhitung.

  50Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang 
anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di 
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On. 51Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, 
sebab katanya: “Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada 
kesukaranku dan kepada rumah bapaku.” 52Dan kepada anaknya 
yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya: “Allah membuat 
aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku.”

  53Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah 
Mesir itu, 54mulailah datang tujuh tahun kelaparan, seperti yang 
telah dikatakan Yusuf; dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi 
di seluruh negeri Mesir ada roti. 55Ketika seluruh negeri Mesir 
menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada 
Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir: “Pergilah 
kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu.” 
56Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka 
segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab 
makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. 57Juga dari seluruh bumi 
datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab 
hebat kelaparan itu di seluruh bumi.

  Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Dialog Interaktif Berdasarkan Bacaan Kitab Suci

1. Siapakah Max La Manna? Apa yang ia lakukan?
2. Apa motivasi Max La Manna memberi saran belajar 7 hari tidak membuang-

buang makanan?
3. Apakah saran Max La Manna tersebut pernah kalian lakukan?  Ceritakan 

bagaimana kamu melakukannya!
4. Dalam bacaaan Kitab Suci, mengapa Yusuf mengumpulkan dan menimbun 

makanan yang sangat banyak? 
5. Menurutmu, apakah Yusuf menyimpan bahan makanan dengan baik? 

Jelaskan jawabanmu!
6. Berdasarkan kisah kehidupan dan kisah Yusuf, apa yang dapat kamu 

lakukan agar dapat mengolah dan mengelola makanan dengan baik?

RANGKUMAN

Pemandu merangkum pokok-pokok dialog interaktif. 
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DOA UMAT

PENUTUP

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa.
U : Allah Bapa Mahacinta, terima kasih atas segala kebaikan dan 

cinta-Mu. Kami bersyukur atas kesadaran baru betapa kami harus 
mengolah dan mengelola makanan sehari-hari yang Kauberikan. 
Kami mohon ajarilah kami untuk dapat mengolah dan mengelola 
setiap makanan yang kami dapat. Ingatkanlah kami apabila kami 
tergoda untuk membuang makanan. Tuntunlah kami untuk mau 
membagikan makanan kepada mereka yang sedang mengalami 
kekurangan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup 
dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pengutusan

P : Marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam 
menyiapkan Natal kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang kita 
harapkan dan supaya kita semakin menyadari pentingnya bersikap 
bijaksana dalam mengolah dan mengelola makanan.

− hening sejenak –
P : Semoga dalam Masa Adven ini Allah meneguhkan iman kita.
U : Amin.
P : Semoga Allah mendorong kita untuk dapat menentukan langkah-

langkah yang tepat dalam mengolah dan mengelola makanan agar 
semakin sedikit makanan yang terbuang.

U : Amin.
P : Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan 

diberkati oleh Allah yang Mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putra 
dan Roh Kudus.

U : Amin.
P : Ibadat Pertemuan III Aksi Adven Pembangunan 2020 sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.

Nyanyian Penutup

BAHAN PENDALAMAN IMAN ANAK
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BAHAN PENDALAMAN IMAN ANAK

P ERTEMUAN I
MAKANAN ADALAH BERKAT TUHAN BAGI MANUSIA

Tujuan :

Anak-anak semakin menyadari cinta kasih Tuhan kepada manusia melalui 
makanan

Lagu Pembuka: Jangan Kamu Kuatir

Jangan kamu kuatir, burung di udara Dia p’lihara
Jangan kamu kuatir, bunga di padang Dia hiasi
Jangan kamu kuatir, apa yang kau makan, minum, pakai
Jangan kamu kuatir, Bapa di surga memelihara

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki Masa 
Adven. Dalam Masa Adven ini, kita mempersiapkan diri untuk menyambut 
kelahiran Yesus. Salah satu caranya adalah dengan Aksi Adven Pembangunan 
(AAP). AAP Keuskupan Bogor tahun 2020 ber tema “Natal : Paradigma Baru 
terhadap Makanan.” Dalam perte muan I ini, kita diajak untuk semakin 
menyadari cinta kasih Tuhan kepada manusia melalui makanan. 

Doa Pembuka

P :  Marilah kita berdoa
P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 

hari ini kami kembali berkumpul untuk memulai kegiatan dalam 
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Masa Adven ini. Semoga kami dapat mempersiapkan diri untuk 
dapat membangun paradigma baru terhadap makanan. Demi 
Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Kisah Kehidupan: Makanan Kesukaanku
Anak memperhatikan gambar di bawah ini :

Anak diminta menjawab pertanyaan berikut:
• Apa nama makanan pada gambar di atas?
• Apa makanan kesukaanmu?
• Apa sayur kesukaanmu?
• Apa buah kesukaanmu?
• Bagaimana perasaanmu kalau kamu menyantap makanan kesukaanmu? 
• Mengapa kita harus makan lauk, sayur dan buah?

Bacaan Kitab Suci (Kel 16:1-15)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  1Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel 

di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, 
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pada hari yang kelima belas bulan yang kedua, sejak mereka keluar 
dari tanah Mesir. 2Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap 
jemaah Israel kepada Musa dan Harun; 3dan berkata kepada mereka: 
“Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN 
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti 
sampai kenyang! Sebab kamu membawa kami keluar ke padang 
gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan.”

  4Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan 
menurunkan dari langit hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan 
keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk 
sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut 
hukum-Ku atau tidak. 5Dan pada hari yang keenam, apabila mereka 
memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan 
terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka 
sehari-hari.”

  6Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang 
Israel: “Petang ini kamu akan mengetahui bahwa TUHANlah yang 
telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 7Dan besok pagi 
kamu melihat kemuliaan TUHAN, karena Ia telah mendengar 
sungut-sungutmu kepada-Nya. Sebab, apalah kami ini maka kamu 
bersungut-sungut kepada kami?” 8Lagi kata Musa: “Jika memang 
TUHAN yang memberi kamu makan daging pada waktu petang 
dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena TUHAN 
telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan 
kepada-Nya -- apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-
sungutmu itu, tetapi kepada TUHAN.”

   9Kata Musa kepada Harun: “Katakanlah kepada segenap jemaah 
Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar 
sungut-sungutmu.” 10Dan sedang Harun berbicara kepada segenap 
jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun 
-- maka tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan.

  11Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 12”Aku telah mende ngar 
sungut-sungut orang Israel; katakanlah kepada mereka: Pada waktu 
senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan 
kenyang makan roti; maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah 
TUHAN, Allahmu.”

  13Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang 
menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun 
sekeliling perkemahan itu. 14Ketika embun itu telah menguap, 
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tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, 
sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. 
15Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada 
yang lain: “Apakah ini?” Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi 
Musa berkata kepada mereka: “Inilah roti yang diberikan TUHAN 
kepadamu men jadi makananmu.

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Diskusi

• Mengapa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun saat di 
padang gurun?

• Apa yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel pada pagi dan senja hari?
• Berkat dari siapakah makanan yang kita dapatkan setiap hari?
• Bagaimana caramu mengucapkan syukur atas berkat yang diberikan 

Tuhan kepadamu?

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka 
mereka kelaparan dan kekurangan makanan.

• Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Pada pagi hari Tuhan 
memberikan roti dan pada petang hari Tuhan memberikan burung puyuh.

• Tidak hanya bangsa Israel, kita pun setiap hari mendapatkan berkat berupa 
makanan dari Tuhan. Semua makanan adalah baik, tidak ada makanan 
yang buruk. Tindakan memilih-milih makanan adalah tindakan yang 
salah karena kita jadi tidak menghargai berkat makanan yang diberikan 
Tuhan kepada kita. Kita harus memakan semua makanan yang ada, tidak 
hanya makanan yang kita suka saja. 

• Selain membentuk pola pikir baru bahwa semua makanan adalah baik, kita 
pun harus mengucapkan syukur atas berkat makanan tersebut. Salah satu 
caranya adalah berdoa sebelum dan sesudah makan untuk mengucapkan 
syukur atas berkat makanan yang diberikan Tuhan. 
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Aktivitas Kelas Kecil: Mewarnai Gambar
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Aktivitas Kelas Besar: Jurnal Doa Sebelum dan Sesudah Makan

• Anak membuat doa sebelum makan dan sesudah makan
• Anak mendaraskan doa sebelum dan sesudah makan selama seminggu 

dan mengisi jurnal doa

Jurnal Doa Mingguan:
Berilah tanda √ apabila kamu berdoa sebelum dan sesudah makan.
  

Hari Tanggal Doa Sebelum 
Makan

Doa Sesudah 
Makan
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Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah yang Mahabaik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh 

belajar tentang kebaikan-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat 
selalu bersyukur atas makanan yang telah Kauberikan kepada kami 
dengan selalu ingat untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup : Kasih-Nya Seperti Sungai

Kasih-Nya seperti sungai (3 x) di hatiku
Mengalir di waktu pagi 
Mengalir di waktu siang
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku

KasihNya seperti sungai (3 x) di hatiku
Mengalir di waktu susah 
Mengalir di waktu senang
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku
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PERTEMUAN II
PERMASALAHAN SAMPAH MAKANAN 

DALAM KEHIDUPAN KITA

Tujuan :

Anak-anak menyadari tindakan-tindakan yang dapat menjadi sumber sampah 
makanan.

Lagu Pembuka: Si Semut

Si semut yang kecil buat apakah kamu
Waktu musim panas kumpul rejeki
Meskipun kecil lemah 
Allah Bapa p’lihara
Orang yang percaya jangan kuatirlah

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan pertama yang 
lalu, kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan kita berkat berupa makanan. 
Oleh karena itu, kita perlu mengucapkan syukur dengan berdoa pada saat 
sebelum dan sesudah makan. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar 
tentang “Permasalahan Sampah Makanan dalam Kehidupan Kita” sehingga 
kita dapat mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dapat menjadi sumber 
sampah makanan.

Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa,
P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 

pada hari ini kami kembali berkumpul dengan teman-teman kami 
untuk dapat lebih mengenal Engkau. Hadirlah ya Tuhan supaya kami 
dapat belajar dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai 
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kami sepanjang kegiatan ini agar apa yang akan kami pelajari dapat 
berguna untuk kehidupan kami dan untuk memuliakan nama-Mu. 
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Kisah Kehidupan : Sampah Makanan

Anak memperhatikan gambar di bawah ini:

Anak diminta menjawab pertanyaan berikut:
• Apa arti ketiga gambar di atas?
• Apa yang akan terjadi apabila makanan yang kita ambil tidak kita habiskan? 
• Saat makan di rumah, mengapa kadang kita tidak menghabiskan makanan 

kita?
• Saat makan di restoran, apa yang menyebabkan makanan kita tidak habis 

termakan?

Bacaan Kitab Suci (Luk 11:1-4)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
  1Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia 

berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-
Nya: “Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan 
Yohanes kepada murid-muridnya.” 2Jawab Yesus kepada mereka: 
“Apabila kamu berdoa, katakan lah: Bapa, dikuduskanlah nama-
Mu; datanglah Kerajaan-Mu. 3Berikanlah kami setiap hari makanan 
kami yang secukupnya 4dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab 
kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; 
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.”

  Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah
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Diskusi:

• Siapa yang mengajarkan para murid berdoa?
• Menurutmu, apa arti ayat 3? 
• Bagaimana cara makan dengan secukupnya? 

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak
• Yesus mengajarkan kepada kita untuk makan secukupnya. Salah satu cara 

makan secukupnya adalah mengambil atau membeli makanan sesuai 
kebutuhan. Namun, kadang kita mengambil atau membeli makanan 
dengan berlebihan dan menyebabkan banyak makanan yang terbuang.

• Beberapa alasan orang membuang makanan : tidak habis, sudah rusak 
(basi), kadaluarsa, tidak suka dengan rasanya, terlalu banyak, tidak mau 
berbagi.

• Perbuatan membuang-buang makanan harus kita hindari karena Paus 
Fransiskus menyatakan bahwa “membuang makanan sama dengan 
mencuri makanan dari meja orang miskin dan kelaparan”.

Aktivitas Kelas Kecil: Makanan yang Aku Pilih

Berilah tanda √  pada makanan yang dapat kamu habiskan saat makan!

Bahan Pendalaman Iman AAP 2020 (Anak-anak) 
 

Biro AAP/APP Keuskupan Bogor27 

 

 

Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+U : Terima kasih, ya Tuhan, atas berkat makanan yang Engkau berikan pada 

kami. Ajarilah kami agar dapat lebih peduli dengan makanan yang kami 
miliki agar kami dapat lebih menyadari tindakan-tindakan yang dapat 
membuat makanan kami menjadi sampah. Demi Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami. Amin. 

 
Lagu Penutup: Mata Tuhan Melihat 
Mata Tuhan melihat 
Apa yang kita perbuat 
Buat yang baik 
Buat yang jahat 
Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat 
Ingat, Tuhan melihat 
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Aktivitas Kelas Besar: Pesan Paus Fransiskus

Terjemahkan simbol di bawah ini untuk mendapatkan pesan dari Paus 
Fransiskus!

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa
P+U : Terima kasih, ya Tuhan, atas berkat makanan yang Engkau berikan 

pada kami. Ajarilah kami agar dapat lebih peduli dengan makanan 
yang kami miliki agar kami dapat lebih menyadari tindakan-

Bahan Pendalaman Iman AAP 2020 (Anak-anak) 
 

Biro AAP/APP Keuskupan Bogor27 

 

 

Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+U : Terima kasih, ya Tuhan, atas berkat makanan yang Engkau berikan pada 

kami. Ajarilah kami agar dapat lebih peduli dengan makanan yang kami 
miliki agar kami dapat lebih menyadari tindakan-tindakan yang dapat 
membuat makanan kami menjadi sampah. Demi Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami. Amin. 

 
Lagu Penutup: Mata Tuhan Melihat 
Mata Tuhan melihat 
Apa yang kita perbuat 
Buat yang baik 
Buat yang jahat 
Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat 
Ingat, Tuhan melihat 
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tindakan yang dapat membuat makanan kami menjadi sampah. 
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup: Mata Tuhan Melihat

Mata Tuhan melihat
Apa yang kita perbuat
Buat yang baik
Buat yang jahat
Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat
Ingat, Tuhan melihat
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PERTEMUAN III

BIJAKSANA MENGOLAH DAN MENGELOLA MAKANAN

Tujuan :

Anak-anak dapat semakin bijaksana dalam mengolah dan mengelola makanan 
agar makanan yang terbuang menjadi sangat minimal 

Lagu Pembuka : Burung Pipit yang Kecil

Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan
Terlebih diriku dikasihi Tuhan
Bunga bakung di padang diberi keindahan
Terlebih diriku dikasihi Tuhan
Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya
Satu tak terlupa oleh penciptanya

Tanda Salib dan Salam

P : † Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.
P : Tuhan bersamamu.
U : Dan bersama rohmu.

Pengantar

Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang 
“Bijaksana dalam Mengolah dan Mengelola Makanan”. Pada pertemuan ini kita 
diajak untuk dapat mengelola makanan yang kita makan agar makanan kita 
tidak menjadi sampah makanan dan sisa makanan.
Doa Pembuka

P : Marilah kita berdoa.
P+U : Allah Bapa yang Mahapengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena 

pada hari ini kami kembali berkumpul untuk pendalaman iman 
pada pertemuan III AAP 2020. Sertailah kami supaya kami dapat 
belajar dengan baik. Semoga kami dapat lebih bertanggung jawab 
terhadap makanan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan 
pengantara kami. Amin.
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Kisah Kehidupan: Menyimpan Makanan

Anak memperhatikan gambar-gambar di bawah ini:

Anak diminta menjawab pertanyaan berikut:

• Makanan apa yang biasanya disimpan di stoples no 1?
• Makanan apa yang biasanya disimpan di stoples no 2?
• Makanan apa yang biasanya disimpan di kulkas? 
• Mengapa makanan-makanan tersebut disimpan di stoples atau kulkas?
• Apa yang akan terjadi bila makanan tersebut tidak disimpan dengan baik?

Bacaan Kitab Suci (Kej 41:46-49,53-57)

P : Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan
  46Yusuf berumur tiga puluh tahun ketika ia menghadap Firaun, raja 

Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya 
seluruh tanah Mesir. 47Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-
tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, 48maka Yusuf 



67Bahan Pendalaman Iman Aksi Adven Pembangunan 2020 (Anak)

mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan 
yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota; hasil daerah 
sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. 49Demikianlah 
Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, 
sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak 
terhitung.

  53Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah 
Mesir itu, 54mulailah datang tujuh tahun kelaparan, seperti yang 
telah dikatakan Yusuf; dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi 
di seluruh negeri Mesir ada roti. 55Ketika seluruh negeri Mesir 
menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada 
Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir: “Pergilah 
kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu.” 
56Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka 
segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab 
makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. 57Juga dari seluruh bumi 
datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab 
hebat kelaparan itu di seluruh bumi.

  Demikianlah Sabda Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.

Diskusi

• Apa yang dilakukan Yusuf saat tanah Mesir menghasilkan bahan makanan 
yang berlimpah-limpah?

• Apa yang dilakukan Yusuf saat tanah Mesir dilanda kelaparan?
• Mengapa Yusuf menyimpan bahan makanan saat masa kelimpahan?
• Apa yang akan terjadi bila Yusuf tidak menyimpan makanan saat masa 

kelimpahan?

Pembina merangkum hasil diskusi dengan anak-anak

• Saat tanah Mesir menghasilkan bahan makanan yang banyak, Yusuf 
mengumpulkan dan menyimpannya di lumbung-lumbung. Bahan 
makanan yang disimpan dilumbung tidak akan rusak dan dapat digunakan 
di saat tidak ada bahan makanan di Mesir. 

• Apabila disimpan dengan baik maka bahan makanan tidak akan menjadi 
rusak dan masih dapat dimakan di kemudian hari. Menyimpan bahan 
makanan harus dengan tepat dan cermat agar bahan makanan tidak 
menjadi sampah.
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Aktivitas Kelas Kecil: Mengelola Makanan

Buatlah garis untuk menghubungkan makanan sesuai dengan tempat 
penyimpanannya!

Aktivitas Kelas Besar: Mengelola Makanan

Bacalah situasi yang terjadi di bawah ini. Apa yang akan kamu lakukan agar 
makananmu tidak mejadi sampah?
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Bahan Pendalaman Iman AAP 2020 (Anak-anak) 
 

Biro AAP/APP Keuskupan Bogor31 

 
 
Doa Penutup 
P : Marilah kita berdoa 
P+U : Allah yang penuh kasih kami berterima kasih karena pada Masa Adven ini 

kami diingatkan untuk bersyukur atas makanan yang Engkau berikan. 
Ajarilah kami untuk dapat bersikap bijaksana terhadap makanan yang kami 
miliki agar makanan kami tidak menjadi sampah. Ajarilah kami juga untuk 
dapat berbagi dengan orang lain yang membutuhkan makanan. Demi 
Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 

 
Lagu Penutup:  Duduk Senang, Berjalan Senang 
Duduk senang, berjalan senang 
Di mana-mana hatiku senang 
Sejak Yesus tolong saya 
Hatiku selalu senang 

Makan di restoran 
dan ada makanan 

yang tersisa

Membuka keripik dan 
keripik tidak habis 

termakan

Membawa makanan 
terlalu banyak ke 

sekolah

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa
P+U : Allah yang penuh kasih kami berterima kasih karena pada Masa 

Adven ini kami diingatkan untuk bersyukur atas makanan yang 
Engkau berikan. Ajarilah kami untuk dapat bersikap bijaksana 
terhadap makanan yang kami miliki agar makanan kami tidak 
menjadi sampah. Ajarilah kami juga untuk dapat berbagi dengan 
orang lain yang membutuhkan makanan. Demi Kristus, Tuhan dan 
pengantara kami. Amin.

Lagu Penutup:  Duduk Senang, Berjalan Senang

Duduk senang, berjalan senang
Di mana-mana hatiku senang

 Sejak Yesus tolong saya
 Hatiku selalu senang
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Membuang makanan adalah seperti mencuri 
dari meja orang yang miskin dan lapar
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Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan studi S1 di Fakultas Filsafat Universitas 
Katolik Parahiyangan, Bandung hingga tamat. Sekarang umat Paroki Santo 
Ignati us Loyola, Semplak ini bekerja sebagai Kepala Departemen Umum dan 
Litbang di Sekolah Kristen Tunas Harapan, Bogor. Selain itu, ia akti f dalam 
organisasi gerejani di Paroki Santo Ignati us Loyola, Semplak sebagai Seksi 

Pendidikan (2016 - 2019), Ketua Bidang Pewartaan dan Peribadatan dan 
Seksi Katekese (2019 – 2021), serta sekarang menjadi anggota Biro APP/
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Lahir di Jakarta 25 Oktober 1980
Setelah lulus jenjang S1 Pendidikan Agama Katolik Unika Atma Jaya 
Jakarta, ia melanjutkan ke jenjang S2 Teknologi Pendidikan Universitas 
Pelita Harapan. Sekarang umat Paroki Santo Paulus Depok ini bekerja 
sebagai guru agama Katolik di Sekolah HighScope Indonesia. Selain 
itu, ia akti f dalam organisasi gerejani sebagai Seksi Katekese Paroki 
Santo Paulus : mengajar persiapan Komuni Pertama, persiapan 
penerimaan Sakramen Krisma, mengajar pelajaran agama Katolik 
untuk anak-anak negeri, mengajar katekumen anak dan remaja. 
Sejak tahun 2018 menjadi anggota Biro APP/AAP Keuskupan 
Bogor.
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melanjutkan studi S1 di Fakultas Ilmu dan Bahasa, Ilmu Pendidikan Teologi 

(sekarang Pendikkat), Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 
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